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ค�ำปรำรภ

เป็นทั้งโชคและบุญกุศลอย่ำงยิ่งที่ข้ำพเจ้ำมีโอกำส 

พำนพบครูบำอำจำรย์ที่ประเสริฐหลำยท่ำน  แต่ไม่มีท่ำนใดที่

ข้ำพเจ้ำได้อยูใ่กล้ชดิอย่ำงยำวนำนเท่ำหลวงพ่อค�ำเขยีน สุวณฺโณ    

หลังจำกอุปสมบทได้ไม่นำน ข้ำพเจ้ำก็ได้มำอยู่ในควำมดูแล

ของท่ำนโดยตลอด  แม้ในช่วงที่ข้ำพเจ้ำอยู่ภูหลง  ร่มเงำแห่ง

เมตตำธรรมของท่ำนก็ยงัปกแผ่ไปถึง  ชวีติและค�ำสอนของท่ำน 

มีอิทธิพลต่อเส้นทำงชีวิตของข้ำพเจ้ำมิใช่น้อย  หำกมิได้มำ 

เป็นศิษย์ของท่ำน ก็น่ำสงสัยว่ำข้ำพเจ้ำจะยังมีควำมยินดีใน 

เพศบรรพชิตจนถึงทุกวันนี้หรือไม่

หลวงพ่อเป็นพระผู้ใหญ่ที่ดูเรียบ ๆ  ธรรมดำ  ไม่ค่อย

แสดงตัว  แต่ใครที่ได้อยู่ใกล้ ย่อมรู้สึกได้ถึงควำมสงบเย็นอัน 

เกิดจำกเมตตำของท่ำน  และหำกได้ฟังค�ำสอนของท่ำน กจ็ะรูไ้ด้ 

ถงึปัญญำอนัลุ่มลึกของท่ำน  แม้บำงคร้ังจะไม่ค่อยเข้ำใจ แต่เมือ่ 

เวลำผ่ำนไป มปีระสบกำรณ์ทำงโลกและทำงธรรมมำกขึน้ กจ็ะ 

กระจ่ำงในค�ำสอนของท่ำน ซึง่สำมำรถช่วยแก้ทุกข์ให้แก่ตนเอง

ได้เป็นอย่ำงดี



หนังสือเล่มนี้เคยตีพิมพ์ครั้งแรกในงำนปลงสรีระของ

หลวงพ่อเมื่อปี ๒๕๕๗  ต่อมำได้พิมพ์คร้ังที่สองในปีถัดมำ

เนื่องในวันคล้ำยวันเกิดของหลวงพ่อ (๑๒ สิงหำคม) และใน

วันครบรอบปีแห่งกำรมรณภำพของท่ำน (๒๓ สิงหำคม) โดย

ได้รวบรวมข้อเขียนใหม่ ๆ  รวมทั้งค�ำบรรยำยของข้ำพเจ้ำใน 

ช่วงทีจั่ดงำนละสงัขำรจนถงึวนัปลงสรรีะของท่ำน   ในกำรพมิพ์

ครัง้ทีส่ำม ซ่ึงจดัท�ำขึน้ในวำระครบรอบ ๘๐ ปีแห่งชำตกำลของ

หลวงพ่อค�ำเขยีน ข้ำพเจ้ำได้เพิม่ข้อเขยีนและค�ำบรรยำยอกี ๖ บท  

ท�ำให้มีเนื้อหำเพิ่มขึ้นจำกกำรพิมพ์ครั้งแรกหลำยเท่ำตัว   

ขอขอบคุณคุณสมจติร แซ่เตยีว และคณุสดุำรตัน์ แก้วแท้  

ท่ีช่วยจัดท�ำรูปเล่มและด�ำเนินกำรจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ใน 

ทุกขั้นตอนจนส�ำเร็จเสร็จสิ้น  หวังว่ำหนังสือเล่มนี้จะมีส่วน 

ช่วยให้ศิษยำนุศิษย์ได้ตระหนักว่ำหลวงพ่อนั้นจำกไปแต่ตัว 

แต่ค�ำสอนของท่ำนยังคงอยู่เพื่อส่องสว่ำงน�ำทำงชีวิตของเรำ 

สูค่วำมพ้นทกุข์   นีแ้หละคือควำมหมำยอนัทรงคณุค่ำอย่ำงยิง่

แห่งกำรเป็นศษิย์ของหลวงพ่อ

พระไพศำล วิสำโล

อำสำฬหปุณมี

๑๙ กรกฎำคม ๒๕๕๙



 ร�าลึกถึงคุณของหลวงพ่อค�าเขียน สุวณฺโณ 

ประทับในดวงจิต 

 หลวงพ่อสอนธรรม 

 เห็นทั้งข้างนอกและข้างใน

ทักท้วงความคิด 

สนุกป่วย 

เมื่อข้าพเจ้าถูกหลวงพ่อค�าเขียนนวด 

ไม่เป็นอะไรกับอะไร

ร�าลึกถึงหลวงพ่อค�าเขียน สุวณฺโณ

หลวงพ่อค�าเขียนจากไปแต่ตัว 

หนักแน่นมั่นคงบนวิถีธรรม 

 ค�าสั่งเสียของหลวงพ่อ 

๑๓

๒๕

๓๓

๔๕

๕๓

๕๙

๖๕

๗๓

ข้อเขียน

ค�ำบรรยำย

๘๓

๑๐๓ 

๑๑๗

๑๔๑

สำรบัญ



 ศิษย์มีคร ู

ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา 

บางมุมของหลวงพ่อค�าเขียน 

เหนือกว่าอิทธิปาฏิหาริย์

ในทุกข์ มีความไม่ทุกข์

อยู่ด้วยสติ ป่วยด้วยสติ ตายด้วยสต ิ

เห็น...ไม่เป็น... 

เห็นสัจธรรมจากสรรพสิ่ง

ไม่ป่วย ไม่ตาย เพราะไม่เป็นอะไรกับอะไร 

ภำคผนวก

๑๕๓

๑๗๕

๑๘๕

๑๙๗

๒๑๙

๒๓๗

๒๕๙

๒๙๑

๓๐๗

๓๒๙ชีวิตและงานของหลวงพ่อค�าเขียน สุวณฺโณ





ร�ำลึกถึงหลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ

พระไพศำล วิสำโล





ข ้ อ เ ขี ยน





ข้ำพเจ้ำพบหลวงพ่อค�ำเขียนครั้งแรกรำว ๆ  เดือน

มนีำคม ๒๕๒๓ ทีโ่รงพยำบำลประทำย นครรำชสมีำ  ตอนนัน้ 

มกีำรประชมุเกีย่วกบักำรช่วยเหลือเดก็ขำดอำหำรในภำคอสีำน 

ตอนนัน้ข้ำพเจ้ำก�ำลังเร่ิมต้นท�ำโครงกำร “แด่น้องผูห้วิโหย” อยู่  

โดยมพ้ืีนทีส่่วนหนึง่อยูท่ีอ่.ประทำยด้วย  ส่วนหลวงพ่อค�ำเขยีน 

นัน้ท�ำศนูย์เด็กเลก็ทีบ้่ำนท่ำมะไฟหวำนมำได้ ๒ ปีแล้ว  ครัง้น้ัน 

เป็นกำรประชุมแบบง่ำย ๆ  นัง่ล้อมวงคุยกนั โดยมผีูร่้วมประชุม

ไม่ถงึ ๒๐ คน  แม้หลวงพ่อค�ำเขยีนเป็นผู้ท่ีอำวุโสทีสุ่ดในวงนัน้ 

ขณะทีผู่ป้ระชมุส่วนใหญ่อำย ุ๒๐ ต้น ๆ   แต่ท่ำนมไิด้ท�ำตัวช้ีน�ำ

พวกเรำแม้แต่น้อย  หำกฟังพวกเรำเป็นส่วนใหญ่  โดยแสดงควำม

เห็นบ้ำงเป็นครั้งครำว  สิ่งที่พวกเรำรู้สึกได้คือควำมสงบเย็น 

ร�ำลึกถึงคุณของ 

หลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ



๑๔

รำลึกถึงหลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ

ของท่ำน เปี่ยมด้วยเมตตำและควำมเป็นกันเอง แม้ท่ำนจะพูด

น้อยกต็ำม

กำรประชุมคร้ังนั้น ชักน�ำให้ข้ำพเจ้ำไปเยือนวัด

ภเูขำทองเป็นคร้ังแรกในเวลำไม่กีเ่ดอืนต่อมำ ตอนน้ันหลวงพ่อ 

เป็นเจ้ำอำวำสอยูท่ีน่ัน่ นัน่เป็นจดุเริม่ต้นของโครงกำรผ้ำป่ำข้ำว 

ที่บ้ำนท่ำมะไฟหวำน  ที่พวกเรำจัดท�ำขึ้นในปลำยปีนั้นเพื่อหำ

ทุนสนบัสนนุโครงกำรสหกรณ์ข้ำวทีห่ลวงพ่อรเิริม่ซึง่จะช่วยให้

ชำวบ้ำนสำมำรถซือ้ข้ำวสำรในรำคำไม่สงูเกนิไป  แม้ว่ำตอนน้ัน 

จะมีโอกำสไปเยี่ยมวัดป่ำสุคะโต แต่ก็ไม่คิดว่ำอีกไม่กี่ปีต่อมำ

ท่ีนั่นจะกลำยเป็น “บ้ำน” ของตัวเองในเพศบรรพชิตจวบจน

ปัจจุบัน

ตอนนั้นข ้ำพเจ ้ำรู ้จักหลวงพ ่อค�ำเขียนในฐำนะ 

พระนักพัฒนำ ไม่ได้ตระหนักว่ำท่ำนเป็นอำจำรย์กรรมฐำน  

จนกระทัง่เพ่ือนคนหนึง่ (พัฒนำพงศ์ โกไศยกำนนท์) มำเล่ำใน

อกี ๒ ปีต่อมำว่ำได้ไปบวชและปฏบิตัธิรรมกับท่ำนทีว่ดัป่ำสคุะโต 

และได้รบัประโยชน์จำกกำรบวชมำก  ตอนนัน้ข้ำพเจ้ำตัง้ใจจะ

บวชอยูพ่อดใีนอกี ๒ เดอืนข้ำงหน้ำ แต่ยงัหำวดัปฏบิตัทิีส่งบวเิวก

ไม่ได้ จึงตัดสินใจว่ำเมื่อบวชแล้วจะไปปฏิบัติกับท่ำนที่นั่น แต่

กว่ำจะได้ไปอยู่ท่ีวดัป่ำสคุะโตจรงิ ๆ  กห็ลงัจำกบวชแล้ว ๕ เดือน   

โดยก่อนหน้ำนั้นได้ปฏิบัติอยู่ที่วัดสนำมในกับหลวงพ่อเทียน



๑๕

ตำมค�ำแนะน�ำของหลวงพ่อค�ำเขยีน เนือ่งจำกวดัป่ำสคุะโตตอน

นั้นไม่ค่อยมีพระอยู่จนกว่ำจะถึงช่วงเข้ำพรรษำ

กำรได้มำอยู ่กับหลวงพ่อค�ำเขียนนับเป็นโชคของ

ข้ำพเจ้ำ อดคิดไม่ได้ว่ำหำกไม่ได้จ�ำพรรษำแรกกับท่ำน คงจะ

บวชได้ไม่นำนถึงทุกวันนี้  เพรำะสุคะโตตอนนั้นแม้กันดำรแต่

ก็สงบวิเวกมำก ทั้งพรรษำมีพระแค่ ๕ เณร ๒ จึงได้อยู่ใกล้ชิด

กับท่ำน ได้ฟังธรรมทั้งเช้ำและเย็น (ซึ่งมักจะใช้เวลำ ๔๐ นำที

เกอืบพอดบิพอดทีัง้ ๆ  ทีท่่ำนไม่ได้ดนูำฬิกำ) รวมทัง้มโีอกำสพูด

คุยกันแบบสบำย ๆ  แม้ว่ำชีวิตท่ีวัดป่ำสุคะโตเวลำนั้นค่อนข้ำง 

ล�ำบำก โดยเฉพำะเรื่องอำหำร (ปลำกระป๋องและมำม่ำคือ

อำหำรที่ดีที่สุดในเวลำนั้น) แต่ก็ได้ปฏิบัติอย่ำงเต็มที่ โดยไม่

ต้องห่วงเร่ืองงำนกำรในวดั เพรำะหลวงพ่อดแูลจัดกำรเองหมด  

ท่ำนต้องกำรให้โอกำสแก่พวกเรำในกำรภำวนำอย่ำงไม่ต้องมี

ปลิโพธ ขณะเดียวกันก็มีควำมไว้วำงใจพวกเรำ จึงไม่จ�้ำจี้จ�้ำไช  

หลวงพ่ออยำกให้พวกเรำรับผิดชอบตัวเอง ท่ำนจึงไม่พยำยำม

มำก�ำกบัชีน้�ำเป็นรำยบคุคล แต่เวลำแสดงธรรม กจ็ะแนะน�ำว่ำ

อะไรควรท�ำ อะไรไม่ควรท�ำ  

ควำมไว้วำงใจของหลวงพ่อเป็นเรือ่งส�ำคญั  อย่ำงน้อย

กส็�ำหรบัข้ำพเจ้ำในตอนนัน้ เพรำะช่วงนัน้ทำงกำรบ้ำนเมอืงยงั

มคีวำมหวำดระแวงนกัศกึษำหรอืคนหนุ่มสำวอยูม่ำก เน่ืองจำก





๑๗

กลัวว่ำเป็นพวกคอมมิวนิสต์ ประกอบกับภูโค้งเคยมีประวัติว่ำ

เป็นเขตปฏบิตักิำรของคอมมวินสิต์มำก่อน  ดังน้ันเมือ่ทำงกำร

รู ้ว่ำมีคนหนุ่มอย่ำงข้ำพเจ้ำมำอยู่ที่วัดป่ำสุคะโต จึงจับตำ 

เฝ้ำมอง และยิง่จบัตำมำกข้ึนเมือ่รูว่้ำมคีนหนุม่สำวอีกหลำยคน

แวะเวียนมำที่นั่นบ่อย ๆ   ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพื่อนข้ำพเจ้ำนั่นเอง  

ได้ทรำบมำว่ำมีอำจำรย์กรรมฐำนบำงท่ำนเมื่อได้ฟังค�ำของ 

เจ้ำหน้ำที่บ้ำนเมืองก็เกิดควำมหวำดระแวงพระหนุ ่มจำก

กรงุเทพ ฯ ทีม่ำปฏบิตักัิบท่ำน   โดยเฉพำะกรณทีีเ่คยมปีระวติั 

กำรประท้วงรัฐบำลมำก่อน จนถึงกับหำทำงบีบให้ออกจำกวัด 

ก็มี แต่หลวงพ่อค�ำเขียนหำมีอำกำรหวั่นไหวเช่นนั้นไม่ แม้จะ 

มีเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจหรือทำงอ�ำเภอมำด้อม ๆ  มอง ๆ   ที่วัดก็ตำม  

ส่วนหนึ่งคงเป็นเพรำะหลวงพ่อก็เคยถูกมองด้วยสำยตำ

หวำดระแวงแบบนี้มำแล้วสมัยท่ีเริ่มก่อตั้งศูนย์เด็กเล็กขึ้น 

เพรำะไม่เคยมีใครท�ำอย่ำงนั้นมำก่อนโดยเฉพำะบนป่ำเขำ 

อันกันดำร กำรที่หลวงพ่อมีควำมไว้วำงใจในตัวข้ำพเจ้ำ

ประกอบกบัควำมกล้ำของท่ำนด้วย ข้ำพเจ้ำจึงอยูว่ดัป่ำสุคะโต 

อย่ำงปกติสุขมำตั้งแต่พรรษำแรก และท�ำให้อยำกบวชต่อ  

ทั้ง ๆ  ที่ตั้งใจบวชแค่ ๓ เดือนเท่ำนั้น  เป็นไปได้มำกว่ำหำก

หลวงพ่อมีควำมหวำดระแวงข้ำพเจ้ำ หรือหวั่นไหวต่อสำยตำ

ของเจ้ำหน้ำที่บ้ำนเมือง (ซึ่งอำจมองว่ำท่ำนใกล้ชิดกับพวก 



“นกัศกึษำ”) ข้ำพเจ้ำกค็งจะอยูว่ดัป่ำสคุะโตได้แค่พรรษำเดยีว

เท่ำนั้น และอำจสึกหำลำเพศในเวลำไม่นำน

อันท่ีจริงหลังจำกพรรษำแรกแล้ว ข้ำพเจ้ำก็เริ่มรับ

กิจนิมนต์ซ่ึงทะยอยมำมำกขึ้นตำมอำยุพรรษำ มีทั้งที่เป็น

เรื่องธรรมะ สิ่งแวดล้อม สันติวิธี กำรพัฒนำชุมชน ท�ำให้

เดินทำงบ่อยขึ้น แต่หลวงพ่อค�ำเขียนก็ไม่ได้ห้ำมปรำมหรือ

ขัดขวำง ส่วนหนึ่งคงเพรำะท่ำนเห็นว่ำพระไม่ควรตัดขำดจำก

สังคม หำกควรมีส่วนร่วมในกำรช่วยเหลือสังคม และเพื่อน

มนุษย์ ซึ่งเป็นกำรน�ำธรรมะเข้ำสู่สังคมไปในตัว ดังท่ำนเอง

ก็ท�ำงำนช่วยเหลือชำวบ้ำนและพัฒนำชุมชนควบคู่กับกำร

บรรยำยธรรมและสอนกรรมฐำน  กำรท่ีหลวงพ่อเปิดโอกำสให้

ข้ำพเจ้ำได้บ�ำเพญ็ทัง้ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่ำนควบคูก่นั  

โดยไม่แยกงำนทำงโลกและทำงธรรมออกจำกกัน มีส่วนอย่ำง

ส�ำคัญท่ีช่วยให้ข้ำพเจ้ำบวชได้นำน นอกจำกไม่รู้สึกขัดแย้ง 

กบัวิถขีองบรรพชติแล้ว ยงัมคีวำมสขุทีไ่ด้อยูว่ดัป่ำสคุะโต และ



๑๙

ไม่คดิทีจ่ะย้ำยไปไหนเลย (จนกระท่ังมเีหตุให้ต้องออกจำกท่ีน่ัน

ไปอยู่ภูหลงพักใหญ่ แล้วเลยมีกิจติดพัน จนภำยหลังต้องอยู ่

ภูหลงเป็นส่วนใหญ่)

กำรที่ได้อยู่วัดป่ำสุคะโตอย่ำงต่อเนื่องหลำยปี คุณค่ำ

อย่ำงหนึง่ทีเ่กิดขึน้คือ กำรได้เหน็แบบอย่ำงของบรรพชติซึง่มวีถีิ

ชีวิตทีง่ดงำม  หลวงพ่อค�ำเขยีนเป็นผูท้ีม่คีวำมสงบเยน็ทีแ่ผ่ออก

มำจนสัมผัสได้ ท่ำนไม่เคยแสดงควำมโกรธเกลียดออกมำให้

ใครเห็น เป็นเพรำะท่ำนไม่มคีวำมรูส้กึเช่นนัน้กบัใคร แม้กระทัง่

กับผู้ที่ใส่ร้ำยป้ำยสีและกลั่นแกล้งท่ำน (ครำวหนึ่งถึงกับมำยึด

วัดป่ำสุคะโตและขับไล่ท่ำนออกไป) ท่ำนก็ไม่ได้ตอบโต้หรือ

พูดร้ำยกับท่ำนเหล่ำนั้นเลย หลวงพ่อเป็นพระผู้ใหญ่ มีผู้คน 

เคำรพนบัถอืมำกมำย แต่ก็ไม่เคยเห็นท่ำนวำงอ�ำนำจแม้กระทัง่ 

กับเณรน้อยหรือญำติโยม กับใครก็ตำมท่ำนจะพูดจำอย่ำง 

สภุำพ ไม่ถือตวั หรือมองเขำว่ำต�ำ่กว่ำตน  ท่ำนจะโอภำปรำศรยั 

ด้วยควำมย้ิมแย้ม ย่ิงกับอำคันตุกะด้วยแล้ว ท่ำนจะดูแลเอำ 

ใจใส่มำก แม้จะเป็นฆรำวำสก็ตำม  ใครทีม่ำเยือนวดัภเูขำทอง

หรือวัดป่ำสุคะโตในสมัยแรก ๆ  (ซึ่งยังมีพระไม่มำก) จะได้รับ

กำรต้อนรับจำกท่ำนอย่ำงดี โดยเฉพำะกำรตระเตรียมที่หลับ

ทีน่อนให้ด้วยตวัท่ำนเอง

ลกัษณะเด่นอกีอย่ำงหนึง่ คอื ควำมเรยีบง่ำยของท่ำน   



๒๐

รำลึกถึงหลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ

เป็นเวลำนำนหลำยปีทีเดียว ที่ข้ำพเจ้ำไม่เคยเห็นท่ำนมีกุฏิ

ส่วนตัวที่วัดป่ำสุคะโตเลย  ที่พักของท่ำนคือศำลำไก่ (ซึ่งตอน

นั้นเป็นทั้งที่ท�ำวัตร ประกอบพิธีกรรมและฉันอำหำร) ท่ีวัด

ภูเขำทองก็เช่นกัน  จนกระทั่งรำว ๆ  ปี ๒๕๓๖ จึงมีญำติโยม

จำกกรุงเทพ ฯ สร้ำงกุฏิให้ท่ำนที่วัดภูเขำทองเป็นเอกเทศ 

นอกจำกเสนำสนะแล้ว จวีรก็เช่นกัน แต่ละผนืท่ำนใช้นำนมำก 

ผ้ำรัดเอวของท่ำนผืนหนึ่งท่ำนใช้นำนเกือบ ๒๐ ปี  ท่ำนเล่ำว่ำ 

เวลำซักจีวร ท่ำนจะไม่บิดผ้ำเพรำะจะท�ำให้ผ้ำเปื่อยเร็ว แต่

ท่ำนจะใช้วิธีบีบให้น�้ำออก แล้วจึงตำก แต่ปกติแล้วท่ำนจะ 

ผึ่งลมมำกกว่ำตำกแดด เพรำะช่วยให้ผ้ำทนนำน

พูดถึงควำมเผื่อแผ่มีน�้ำใจต่อผู ้อื่นแล้ว ท่ำนเป็น 

แบบอย่ำงที่น่ำปฏิบัติตำม เพรำะควำมเมตตำของท่ำนไม่ได ้

มกีบัผูค้นหรือเพ่ือนมนษุย์เท่ำนัน้ แต่ยงัแผ่ออกไปยงัธรรมชำติ

และสรรพสตัว์ด้วย ท่ำนจึงให้ควำมส�ำคญักบักำรอนุรกัษ์ป่ำมำก  

ซึ่งทุกวันนี้ยังเป็นกิจวัตรอย่ำงหน่ึงของท่ำน โดยเน้นที่กำร 

ปลกูป่ำ  กำรท่ีจติใจท่ำนแผ่ออกกว้ำงขวำงนัน้ เป็นเพรำะควำม

ลุ่มลึกภำยในของท่ำน   หลวงพ่อเล่ำว่ำกรรมฐำนเปลี่ยนจิตใจ

ของท่ำน ท�ำให้ท่ำนรักป่ำทะนุถนอมธรรมชำติอย่ำงที่ไม่เคย

รู้สึกตอนเป็นฆรำวำส  แน่นอนว่ำที่ท่ำนมีเมตตำต่อผู้คนมำก 

ก็เพรำะกรรมฐำนเช่นเดียวกัน



๒๑

ควำมประทับใจทั้งหมดท่ีข้ำพเจ้ำมีต่อหลวงพ่อดังท่ี 

กล่ำวมำ จะว่ำไปแล้วก็รวมลงท่ีตรงน้ีคือ กรรมฐำนของท่ำน  

ปัญญำญำณและค�ำสอนของหลวงพ่อเกี่ยวกับกำรเจริญ 

สติปัฏฐำน เป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดที่ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงใน

ชวีติของข้ำพเจ้ำ  ช่วยให้จติใจสงบเยน็และแก้ทกุข์ให้แก่ตนเอง

ได้ เพรำะรู้เท่ำทันกิเลสได้ไวขึ้น เห็นมำยำแห่งตัวตนได้ชัดขึ้น 

แม้จะยงัไม่ถึงกับหลุดจำกอ�ำนำจของมนัได้อย่ำงสิน้เชงิ แต่กม็ี

อิสระมำกกว่ำแต่ก่อน อกีทัง้ยงัม่ันใจในหนทำงแห่งสติปัฏฐำน 

ว่ำจะท�ำให้เกิดปัญญำแจ่มแจ้งในสจัธรรมจนลถุงึควำมพ้นทุกข์

ได้ค�ำสอนหลำยอย่ำงของท่ำน ไม่อำจเข้ำใจได้ในทีแรกที่ได้ยิน 

แต่เมื่อได้ปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง อีกทั้งได้เห็นแบบอย่ำงจำกกำร

ปฏิบัติของตัวท่ำนเอง ก็ช่วยให้เข้ำใจได้มำกขึ้นหรือเห็นจริงใน

ทีส่ดุ  จนสำมำรถแนะน�ำผูอ่ื้นให้เหน็ตำมหรอืปฏบิติัตำมได้ด้วย 

ควำมมัน่ใจ  ท�ำให้ชวีติทีด่�ำรงอยูก่่อให้เกดิทัง้ประโยชน์ตนและ

ประโยชน์ท่ำนอย่ำงเตม็ที่

จนถึงวันนี้ก็ยังนึกไม่ออกว่ำ หำกไม่ได้มำศึกษำและ

ปฏบิติักบัหลวงพ่อค�ำเขยีนตัง้แต่พรรษำแรกเมือ่ปี ๒๕๒๖ ชวีติ

ของข้ำพเจ้ำจนถึงวันนี้จะเป็นอย่ำงไร









หลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ มำจ�ำพรรษำแรกที ่

วัดป่ำสุคะโตเมื่อปี ๒๕๑๙  ควำมตั้งใจของท่ำนแต่เดิมคือเพื่อ 

ปักหลกัทีใ่ดทีห่นึง่เพือ่สอนกรรมฐำนอย่ำงต่อเนือ่ง แต่มำอยูไ่ด้

ไม่นำน ชำวบ้ำนจำกบ้ำนท่ำมะไฟหวำน  กนิ็มนต์ให้ท่ำนไปเป็น

เจ้ำอำวำสที่นั่น เพรำะขำดพระ ท่ำนรับปำกเพรำะคิดว่ำจะไป

เพยีงช่ัวครำว  ครัน้ไปถึงก็พบว่ำชำวบ้ำนทีน่ั่นมปัีญหำหลำยอย่ำง  

หนึ่งในนั้นก็คือ เด็กเล็กที่เจ็บป่วยเพรำะตำมพ่อแม่ไปท�ำไร่ใน

ที่ไกล ๆ  บำงคนถึงกับป่วยหนักจนตำย 

ท่ำนเหน็แล้วกไ็ม่อำจนิง่ดดูำยได้ จงึแก้ปัญหำด้วยกำร

รบัเดก็เล็กเหล่ำนัน้มำดแูลทีว่ดั  จะได้ไม่ต้องไปเจอโรคภัยในป่ำ   

นั่นคือจุดเริ่มต้นของศูนย์เด็กเล็กแห่งแรกของจังหวัดชัยภูมิ  

ประทับในดวงจิต



๒๖

รำลึกถึงหลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ

ซึ่งเกิดขึ้นท่ำมกลำงควำมหวำดระแวงของเจ้ำหน้ำที่รัฐ เพรำะ 

ภโูค้งเมือ่ปี ๒๕๒๑ เป็นเขต “สชีมพ”ู คอืเป็นเขตแทรกซมึของ

คอมมิวนิสต์ ส่ิงที่หลวงพ่อท�ำเวลำนั้นผิดแผกจำกพระทั่วไป 

ทำงกำรจึงสันนิษฐำนว่ำท่ำนอำจเป็นแนวร่วมกับคอมมิวนิสต์ 

แต่ที่จริงหลวงพ่อท�ำเพรำะเมตตำจิตล้วน ๆ   อยำกช่วยเหลือ

เด็กเล็ก ๆ  และชำวบ้ำนเท่ำที่ท่ำนจะท�ำได้

เป็นเพรำะศนูย์เด็กนีเ้อง ข้ำพเจ้ำจงึได้รูจ้กักบัหลวงพ่อ

ค�ำเขียน  ในปี ๒๕๒๓ ได้ปีนเขำขึ้นมำที่วัดภูเขำทอง(สมัยนั้น

ยงัไม่มถีนนจำกแก้งคร้อขึน้มำ) เพือ่ดวู่ำจะช่วยเหลอือะไรท่ำน

ได้บ้ำง เพรำะตอนนัน้ข้ำพเจ้ำยงัเป็นฆรำวำส ท�ำงำนสนบัสนนุ



๒๗

พระและชำวบ้ำนทีช่่วยเหลอืเดก็ขำดอำหำร อนัเป็นปัญหำใหญ่

ของเมืองไทยเมื่อ ๓๐ กว่ำปีก่อน  จ�ำได้ว่ำเมื่อมำพักแรมที่วัด

ภเูขำทอง หลวงพ่อให้กำรดแูลอย่ำงอบอุน่  จดัหำทีห่ลบัทีน่อน

และหมอนมุง้ให้ด้วยตวัท่ำนเอง  เมือ่ข้ำพเจ้ำมำบวชอยูก่บัท่ำน

ท่ีวัดป่ำสคุะโต กย็งัเหน็ท่ำนดแูลเอำใจใส่อำคนัตกุะอย่ำงดเีช่น

เดิม  ขณะที่ข้ำพเจ้ำก�ำลังสำละวนกับกิจอื่นอยู่  หลวงพ่อก็จัด 

ที่นอนให้แก่อำคันตุกะเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยที่ข้ำพเจ้ำยัง

ไม่ทันได้ท�ำอะไรเลย 

อำคันตุกวัตรของหลวงพ่อนั้น เป็นที่น่ำประทับใจมำก  

ท่ำนถือเป็นธุระของท่ำนเอง ไม่เคยปล่อยหรือส่ังให้ศิษย์หรือ

พระลูกวัดอย่ำงข้ำพเจ้ำท�ำเลย เป็นเช่นนี้อยู่นำน จนภำยหลัง

ท่ำนมีอำยุมำก อีกทั้งมีพระและอุบำสกอุบำสิกำอยู่ประจ�ำ

วัดมำกขึ้น ท่ำนจึงวำงมือในเรื่องนี้  อย่ำงไรก็ตำมควำมใส่ใจ

อำคันตุกะของท่ำนก็ยังมีอยู่อย่ำงสม�่ำเสมอ

เมื่อท่ำนย้ำยมำจ�ำพรรษำที่วัดป่ำสุคะโต  ท่ำนมี

โครงกำรหลำยอย่ำงเพื่อช่วยชำวบ้ำน  บำงอย่ำงก็ได้ลงมือท�ำ 

เช่น พุทธเกษตร เพื่อชักชวนชำวบ้ำนหันมำหำกำรท�ำเกษตร

เพือ่พ่ึงตนเอง แทนทีจ่ะปลูกแต่มนัหรอือ้อยเพือ่ขำย ซึง่มแีต่จะ

ท�ำให้เป็นหนีม้ำกขึน้  บำงอย่ำงก็เป็นแค่ควำมคดิแต่ไม่ได้ลงมอื  

เช่น กำรฝึกอำชีพตัดเย็บเส้ือผ้ำให้แก่ชำวบ้ำน ท่ำนตั้งใจจะ
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หำทุนซื้อจักรเย็บผ้ำมำไว้ที่ศำลำนอกให้ชำวบ้ำนได้ฝึกมือ  

แต่โครงกำรนี้ก็ไม่ได้ท�ำ เพรำะระยะหลังหลวงพ่อหันมำเน้น

หนักกำรสอนกรรมฐำนมำกขึ้น เนื่องจำกมีคนเข้ำมำฝึกสติ

กับท่ำนอย่ำงต่อเนื่อง

ควำมเมตตำของหลวงพ่อไม่ได้มีกับคนเท่ำนั้น กับ

ต้นไม้ ท่ำนก็มีมำก  ท่ำนรักป่ำและใส่ใจต้นไม้มำก  เวลำเดิน

ส�ำรวจป่ำ หำกเห็นต้นไม้ล้มแต่ยังไม่ถึงตำย ท่ำนจะพยำยำม

พยงุและช่วยชวิีตต้นไม้เหล่ำนัน้  ท่ำนเล่ำว่ำ ตอนเป็นฆรำวำส

ไม่เคยมีนิสัยเช่นนี้  เห็นต้นไม้ก็คิดแต่จะตัด  แต่กรรมฐำน
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ได้เปิดใจท่ำนให้มีเมตตำต่อสรรพชีวิต ไม่ว่ำ คน สัตว์ หรือ

ต้นไม้  ท่ำนจึงพยำยำมอนุรักษ์ป่ำที่วัดป่ำสุคะโตอย่ำงเต็มที่ 

แม้อุปสรรคจะมำกมำย ขณะเดียวกันก็ปลูกป่ำที่วัดภูเขำทอง

จนร่มครึ้ม  ทั้ง ๆ  ที่ตอนท่ำนมำนั้น วัดภูเขำทองโล่งเตียน

เพรำะเจ้ำอำวำสองค์เก่ำตัดต้นไม้หมดเน่ืองจำกเป็นอุปสรรค

ต่อกำรเล่นว่ำว

แม้เมื่อเข้ำวัยชรำ เร่ียวแรงหลวงพ่อถดถอยไปมำก 

โดยเฉพำะหลังจำกป่วยด้วยโรคมะเร็งเมื่อปี ๒๕๔๙  แต่ภำพ

หลวงพ่อปลูกต้นไม้ รดน�ำ้ต้นไม้ กย็งัเป็นภำพทีค่นวดัเห็นคุ้นตำ   

กระทัง่ท่ำนป่วยหนกัคร้ังสดุท้ำย ต้องนอนเป็นส่วนใหญ่ แต่หำก 

ท่ำนมีแรงเมือ่ใด ก็จะลกุขึน้มำรดน�ำ้ต้นไม้   ท่ำนไม่ได้สอนเท่ำนัน้  

แต่ท่ำนท�ำให้ดู และท�ำด้วยใจรัก ธรรมชำติที่วัดป่ำสุคะโตจึง

เจริญงอกงำม สร้ำงควำมร่ืนรมย์แก่ผู้เยี่ยมเยือนและผู้อำศัย

จนทุกวันนี้  

บดันีห้ลวงพ่อจำกไปแล้ว แต่ใครกต็ำมทีรู่จั้กท่ำน หำก

ได้มำเหน็ไม้งำมตำป่ำร่มรืน่ทีส่คุะโตคงอดคดิถงึท่ำนไม่ได้









สมยัทีห่ลวงพ่อค�ำเขยีนยังมสุีขภำพด ีอีกทัง้พระลกูวดั

ยังมีพรรษำไม่มำก  ท่ำนจะแสดงธรรมเองทั้งเช้ำและเย็นหลัง

ท�ำวัตร  เป็นเช่นนี้ทุกวัน เมื่อข้ำพเจ้ำมำอยู่วัดป่ำสุคะโตใหม่ ๆ   

เคยจับเวลำดู พบว่ำท่ำนใช้เวลำบรรยำย ๔๐ นำทีพอดีแทบ

ทุกวัน กำรบรรยำยส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องสติ และควำมรู้สึกตัว  

ทั้งในแง่ที่เป็นคุณลักษณะและอำนิสงส์ ที่ขำดไม่ได้ก็คือ วิธี 

กำรเจริญสติ ดังท่ำนย�้ำเสมอว่ำ “ให้เห็น อย่ำเข้ำไปเป็น” และ 

“รู้ซื่อ ๆ ”  “คิดดีก็ช่ำง คิดชั่วก็ช่ำง”

ท่ำนไม่ได้สอนขณะแสดงธรรมเท่ำน้ัน  หำกยังสอน

พวกเรำในโอกำสอื่น ๆ  อยู่เนือง ๆ  ปกติแล้วหำกไม่ใช่เวลำ

บรรยำยธรรม หลวงพ่อจะไม่ค่อยสอนด้วยค�ำพดู แต่จะท�ำให้ดู  

หลวงพ่อสอนธรรม
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อยูใ่ห้เหน็ เช่น ท�ำงำนอย่ำงมสีติ กระฉับกระเฉง ไม่เฉือ่ยเนอืย  

แต่ขณะเดียวกนักไ็ม่ลกุลีล้กุลนหรอืหนุหนัพลนัแล่น เกีย่วข้อง

กับสิ่งต่ำง ๆ  ด้วยควำมใส่ใจ ไม่ท�ำแบบลวก ๆ  พอให้เสร็จ    

ยิง่เป็นเครือ่งใช้ไม้สอยแล้วท่ำนดแูลดมีำก  เมือ่ ๓๐ กว่ำปีก่อน 

วัดป่ำสุคะโตมีเครื่องสูบน�้ำเพียงตัวเดียว ต้ังอยู่ใกล้สะพำน

หน้ำเขตอบุำสกิำ  ผ่ำนมำหลำยปีเคร่ืองนีก้ย็งัใช้งำนได้ดเีพรำะ 

หลวงพ่อดูแลเอำใจใส่ตลอด  ไม่ว่ำจะเสียอย่ำงไรหลวงพ่อก ็

ซ่อมได้  ขณะทีห่ลำยคนมกัจะยอมแพ้  ทัง้นีเ้พรำะมนัเก่ำมำกแล้ว   

แต่ควำมละเอียดลออของหลวงพ่อท�ำให้รู้ใจมัน สำมำรถแก้ไข

ให้คืนดีได้ รำวกับปลุกเสกมันขึ้นมำใหม่

ท่ีเด่นอีกอย่ำงหนึ่งของหลวงพ่อคือควำมเป็นอยู่อย่ำง

เรยีบง่ำย  ไม่เรียกร้องควำมสะดวกสบำย หรอืกำรดแูลจำกคนอืน่   

ยิง่เรือ่งหลบันอนด้วยแล้ว  หลวงพ่อเป็นคนง่ำยมำก  เป็นเวลำ

นำนหลำยปีทีเดียวที่ท่ำนไม่มีกุฏิส่วนตัว สมัยที่ข้ำพเจ้ำมำอยู่

ใหม่ ๆ  ท่ำนอำศยัศำลำไก่เป็นทีจ่�ำวดั  บำงครัง้กเ็ข้ำไปจ�ำวดัในป่ำ   

แม้ต่อมำมีโยมสร้ำงกุฏิถวำยให้ท่ำนใช้เป็นกำรส่วนตัวที่วัด

ภูเขำทอง  หลวงพ่อก็ยังไปจ�ำวัดใต้ต้นไม้อยู่เนือง ๆ   เช่นเดียว

กบัเวลำท่ีท่ำนมำอยูว่ดัป่ำสคุะโต  แม้จะชรำแล้ว ท่ำนกย็งัพอใจ 

ที่ได้จ�ำวัดท่ำมกลำงธรรมชำติ โดยเฉพำะบริเวณลำนหินโค้ง  

เวลำจ�ำวัดใต้ต้นไม้ ท่ำนดูกลมกลืนไปกับธรรมชำติแวดล้อม
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เลยทีเดียว  

ใครที่เคยเดินทำงไปต่ำงประเทศกับหลวงพ่อย่อมรู้สึก

ประทบัใจในควำมเรียบง่ำยและธรรมดำของท่ำน ไม่ว่ำจะไปไหน  

หรือเจออะไร ท่ำนไม่เคยบ่นหรือแสดงควำมหงุดหงิดเลย  

จะให้ท่ำนรอนำนเพียงใด ท่ำนก็ไม่ว่ำอะไร เหมือนกับว่ำ 

ท่ำนยอมรับทกุอย่ำงท่ีเกิดขึน้ด้วยควำมเตม็ใจ ใครทีน่มินต์ท่ำน

ไปต่ำงประเทศจึงรู้สึกสบำยใจ มีครำวหนึ่งท่ำนได้รับนิมนต์

ไปดูงำนพัฒนำชุมชนที่ประเทศฟิลิปปินส์พร้อมกับเพ่ือนพระ

กลุ่มเสขิยธรรม ปีนั้นหลวงพ่อมีอำยุครบ ๖๐ พอดี ช่วงหนึ่ง 

เจ้ำภำพพำท่ำนไปสัมผสัชวีติของชำวสลมัในกรงุมะนิลำ ๑ วนั

กับ ๑ คืน ที่พักก็คับแคบ อำหำรกำรกินก็ไม่คุ้นเคย แต่ท่ำน

กอ็ยูไ่ด้อย่ำงสบำย

หลวงพ่อสอนให้พวกเรำรักธรรมชำติ ด้วยกำรท�ำให้ดู

เป็นแบบอย่ำง กิจวัตรที่ท่ำนท�ำเป็นประจ�ำ แม้กระทั่งในยำม

ชรำก็คือ ปลูกต้นไม้และรดน�ำ้ต้นไม้  เวลำท่ำนกลบัมำจำกกำร 

เดนิสำยแสดงธรรม ท่ำนจะไปตรวจดตู้นไม้ทนัท ี เม่ือคร้ังท่ำน

ยงัมีก�ำลังวังชำ จะไปตรวจดูต้นไม้ในป่ำเนอืง ๆ   หำกเหน็ต้นไม้

ต้นใดถูกไม้อ่ืนล้มทับ  ท่ำนก็จะช่วยอย่ำงสุดควำมสำมำรถ   

ในควำมรูส้กึของทำ่นตน้ไม้เหล่ำนีก้�ำลงัร้องขอควำมชว่ยเหลือ

จำกท่ำน  ท่ำนเล่ำว่ำถ้ำต้นไม้เหล่ำน้ีพูดเป็นก็คงจะบอกว่ำ  



“ถ้ำหลวงพ่อไม่ช่วย อีก ๒ วันพวกหนูต้องตำยแน่ ๆ ”

กิจวัตรเหล่ำนี้ หลวงพ่อไม่เคยเรียกร้องให้พระในวัด

ช่วยเหลอืท่ำน หรือดทู่ำนเป็นแบบอย่ำง  แต่กย็ำกทีจ่ะพ้นสำยตำ 

ของทุกผู้คนในวัด  ใครที่เห็นบ่อย ๆ  น้อยคนนักที่จะไม่ซึมซับ

สิ่งเหล่ำนี้จำกหลวงพ่อ

นอกจำกท�ำให้ดูแล้ว บำงครั้งหลวงพ่อก็สอนด้วยกำร

แนะน�ำ  ไม่ใช่แค่แนะน�ำเรื่องกำรเจริญสติในรูปแบบเท่ำนั้น 

หำกยังแนะน�ำให้เกี่ยวข้องกับสิ่งต่ำง ๆ  ด้วยควำมใส่ใจ โดย

เฉพำะเครื่องใช้ไม้สอย ซึ่งก็คือกำรสอนเรื่องสติแบบอ้อม ๆ  

ชนิดที่กลมกลืนไปกับชีวิตประจ�ำวันนั้นเอง เช่น แนะน�ำให้ใช้
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สำยยำงอย่ำงระมัดระวัง ไม่พับหรือท�ำให้มันหักงอ  ท่ำนว่ำ 

มนัจะท�ำให้ “เขำเจบ็ตวั” “ถ้ำเรำไม่รกัเขำ เขำกอ็ยูก่บัเรำไม่ได้”  

เวลำจุดเทียนบนกุฏิหรือศำลำ ก็ให้ท�ำด้วยควำมรับผิดชอบ 

อย่ำปล่อยให้น�ำ้ตำเทียนหยดเยิม้เป้ือนกระดำน หรอืท�ำให้ไหม้

กระดำน  เวลำฉนั หำกน�ำ้แกงหยดลงบนกระดำน ก็ต้องรบีเชด็ 

ทันที อย่ำปล่อยให้กลำยเป็นครำบติดกระดำน

กับเคร่ืองสบูน�ำ้ตวัเก่งก็เช่นกนั  ท่ำนจะแนะน�ำให้พระ

ดแูลเครือ่งอย่ำงใส่ใจและแยบคำย เช่น เสียบปลัก๊แล้วหรอืเปิด

สวติช์แล้ว ถ้ำมันไม่หมนุกต้็องช่วยหมนุให้มนัด้วย  เร่ืองเหล่ำน้ี 

หลำยคนเห็นว่ำไม่ส�ำคัญ แต่ส�ำหรับหลวงพ่อ  นี้เป็นส่วนหนึ่ง

ของวิชำกรรมฐำน   วิชำนี้ท่ำนมองว่ำไม่ได้แยกขำดจำกกำร

ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน  ผู้ที่เอำแต่เดินจงกรม สร้ำงจังหวะ แต่ 

ใช้สิ่งต่ำง ๆ  อย่ำงไม่ใส่ใจ ไม่ละเอียดลออ หรือไม่รับผิดชอบ 

ก็ถือว่ำยังบกพร่องในวิชำนี้อยู่

หลวงพ่อยังแนะน�ำให้เรำเรียนรู้จำกธรรมชำติด้วย  

เพรำะท่ำนเห็นว่ำธรรมชำติสำมำรถสอนธรรมให้แก่เรำได้  

ท่ำนว่ำสัตว์แต่ละชนิดสำมำรถเป็นครูให้แก่เรำได้ ไม่วำ่ควำม

ขยนัหมัน่เพยีร  ควำมเสยีสละ มนี�ำ้ใจ  ต้นไม้กเ็ช่นกนั มนิีสัย 

แตกต่ำงกันไปเหมือนมนุษย์  แต่ละชนิดมีวิธีกำรช่วยเหลือ

และปกป้องตัวเอง ที่มนุษย์เรำสำมำรถเอำมำใช้กับตัวเองได้   
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ที่หลวงพ่อยกย่องเป็นพิเศษคือ นิโครธ ซึ่งยืนต้นโดดเด่น 

แผ่ร่มเงำทีว่ดัภเูขำทอง ท่ำนถึงกับเขยีนกลอนเพือ่ให้เรำถอืเอำ

นโิครธต้นนัน้เป็นแบบอย่ำง

นอกจำกกำรสอนธรรมจำกสิ่งรอบตัว และจำกชีวิต

ประจ�ำวันแล้ว  หลวงพ่อยังสอนธรรมในยำมที่เกิดปัญหำด้วย  

ธรรมชนดินีเ้รยีนยำก แต่เมือ่ได้เรยีนรูแ้ล้วกจ็ะประทบัแน่นในใจ   

ประมำณปี ๒๕๒๘  ใกล้จะออกพรรษำแล้ว ปรำกฏว่ำเกดิเหตุ

ใหญ่ในวัด กล่ำวคือพระนวกะสองรูปชกต่อยกัน สำเหตุเพียง

เพรำะแย่งหนังสอืพมิพ์รำยสปัดำห์ฉบบัเดยีวกนั  รูปหนึง่อ้ำงว่ำ

ตนเป็นคนฝำกซือ้  อกีรปูหนึง่อ้ำงว่ำตนเหน็ก่อนจึงหยบิมำอ่ำน  

แทนที่หลวงพ่อจะตัดสินชี้ขำดว่ำใครผิด ใครถูก  ท่ำนกลับพูด

เตือนสติพระทั้งสองรูปว่ำ “อย่ำเอำผิด เอำถูกกัน” หำไม่แล้ว

ควำมขัดแย้งก็จะลุกลำม เพรำะต่ำงฝ่ำยต่ำงก็มีเหตุผลที่จะ

ยืนยันว่ำตนถูก อีกฝ่ำยผิด ท�ำให้คืนดีกันได้ยำก  ท่ำนแนะให้ 

นกึถงึกำรอยู่ร่วมกันฉนัมติร   คืนนัน้พระทัง้สองรปูกส็�ำนึกผดิ   

เมือ่มกีำรประชมุรอบกองไฟ ต่ำงฝ่ำยต่ำงกข็อโทษซึง่กนัและกนั   

รวมทั้งขอโทษหมู่คณะที่ก่อเรื่องนี้ขึ้น

ค�ำสอนของหลวงพ่อในเหตกุำรณ์นัน้  ประทบัใจข้ำพเจ้ำ 

มริูล้มื  เพรำะวสิยัของคนหนุม่อย่ำงข้ำพเจ้ำ เมือ่เกดิกำรววิำท

บำดหมำงข้ึนมำ ก็จะนึกถึงกำรหำตัวคนผิดมำลงโทษทันที   
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โดยไม่ได้ตระหนักว่ำวิธีนี้อำจไม่ได้แก้ปัญหำเลย บำงครั้งกลับ

สร้ำงปัญหำขึน้ใหม่  นัน่เป็นครัง้แรกทีข้่ำพเจ้ำพบว่ำ กำรยดึตดิ 

ในควำมถูกควำมผิด ก็สำมำรถก่อปัญหำได้  แท้จริงแล้วยังมี

วิธีที่ดีกว่ำนั้น 

หนึ่งปีต่อมำก็เกิดปัญหำที่วัดป่ำสุคะโตอีก กล่ำวคือ

พระกลุ่มใหญ่ทีม่ำบวชจ�ำพรรษำ เกิดควำมขดัแย้งกบัพระทีอ่ยู่

ก่อน ซึ่งรวมถึงข้ำพเจ้ำด้วย (ซึ่งตอนนั้นได้รับมอบหมำยจำก

หลวงพ่อ  ให้เป็นเจ้ำอำวำสชัว่ครำว)  จนฝ่ำยแรกถงึกบัประท้วง 

ดว้ยกำรออกไปจ�ำวดัที่อืน่อย่ำงไมม่ีก�ำหนด (ทัง้ ๆ  ที่อยู่ในช่วง

เข้ำพรรษำ) ปีนั้นหลวงพ่อจ�ำพรรษำที่วัดภูเขำทอง  เมื่อเกิด

เหตุท่ำนก็แนะน�ำพวกเรำให้ยอมเขำ อย่ำคิดเอำชนะ  ในที่สุด

ข้ำพเจ้ำก็ไปนมินต์พระเหล่ำนัน้ กลบัมำจ�ำพรรษำทีว่ดัตำมเดมิ      

หลังจำกนั้นควำมปกติสุขก็กลับคืนมำ แม้ยังมีควำมรู ้สึก 

หมำงเมินระหว่ำงกันอยู่บ้ำง แต่ก็ไม่มีเรื่องกระทบกระทั่ง  

จนออกพรรษำ 



หลวงพ่อสอนให้เรำรู ้จักมองให้ไกลไปกว่ำกำรคิด

เอำชนะกัน ซึ่งที่จริงก็เป็นเรื่องของอัตตำตัวตน  อีกครั้งหนึ่งที่

ท่ำนสอนเรำอย่ำงอ้อม ๆ  ว่ำอย่ำยดึตดิกบัควำมถกูต้องของตน   

เพรำะมนัอำจน�ำไปสูปั่ญหำทีรุ่นแรงขึน้ จะมีประโยชน์อะไรหำก 

ยืนยันในควำมถูกต้องของตน แต่ลงเอยด้วยกำรทะเลำะวิวำท  

จนเกิดควำมไม่ถูกต้องตำมมำมำกมำย

หลวงพ่อมิได้สอนด้วยค�ำพูดเท่ำนั้น หำกยังแสดง 

ให้ดดู้วย ๔ ปีหลังจำกนัน้มพีระกลุม่หนึง่มำทวงวดัป่ำสคุะโตคนื  

หลังจำกทิ้งไปนับสิบปี หลวงพ่อค�ำเขียนก็ยอมจำกไป ไม่คิด 

หวงแหน หรืออยำกเอำชนะด้วยเลย  นั่นเป็นเหตุให้ข้ำพเจ้ำ
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ย้ำยไปจ�ำพรรษำที่วัดป่ำมหำวัน จนกระทั่งปี ๒๕๓๗ จึงกลับ

มำวัดป่ำสุคะโตอีกครั้ง หลังจำกที่พระกลุ่มนั้นได้จำกไป

ค�ำสอนและกำรประพฤติปฏิบัติของหลวงพ่อค�ำเขียน

เป็นเนือ้เดยีวกนั ไม่มคีวำมแตกต่ำงกนัเลย  ท่ำนสอนอย่ำงไร ก็

ท�ำอย่ำงนัน้ พดูให้ถกูกว่ำนัน้กค็อื ท่ำนท�ำอย่ำงไร กส็อนอย่ำงน้ัน   

ท่ำนไม่ได้สอนเกินเลยไปจำกที่ท่ำนท�ำ  จะว่ำไปแล้วท่ำนสอน

น้อยกว่ำที่ท่ำนท�ำด้วยซ�้ำ  ดังนั้นกำรที่ได้อยู่กับท่ำน เห็นกำร 

กระท�ำของท่ำน นอกเหนือจำกฟังหรืออ่ำนค�ำสอนของท่ำน  

จึงนับว่ำเป็นโชคอย่ำงยิ่ง









หลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ  ออกบวชเมื่ออำยุ ๓๑ ปี  

จุดเปล่ียนส�ำคัญเกิดขึ้นหลังจำกได้ไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อ

เทียน จิตฺตสุโภ ที่วัดป่ำพุทธยำน จังหวัดเลย  ก่อนหน้ำนั้น

ท่ำนชอบภำวนำแนวสมถะ คือมุ่งควำมสงบ  อยำกนัง่น่ิง ๆ  จน

บ่อยครั้งรู้สึกเพลิดเพลินในนิมิตที่เกิดขึ้น   

คร้ันมำภำวนำกับหลวงพ่อเทียน ท่ำนสอนให้หมั่น

รู้สึกตัวอยู่เสมอ โดยก�ำหนดรู้อยู่กับกำรยกมือเป็นจังหวะ  

ไม่ให้เข้ำไปอยูใ่นควำมสงบ  ซึง่สวนทำงกบัวธิกีำรทีท่่ำนฝึกมำ   

ทีแรกก็ไม่อยำกท�ำ นึกคัดค้ำนในใจ  แต่หลังจำกได้รับกำร

ยืนยันจำกหลวงพ่อเทียนว่ำ หำกท�ำจริง ๆ  จิตใจจะเปลี่ยนไป

จำกเดิม  ท่ำนจึงปลงใจปฏิบัติตำมค�ำสอนของหลวงพ่อเทียน

อย่ำงจริงจัง

เห็นท้ังข้ำงนอกและข้ำงใน



หลังจำกปฏบิตัธิรรมไม่ถงึหนึง่เดอืนกบัหลวงพ่อเทยีน 

ท่ำนเกิดควำมเปลี่ยนแปลงทำงจิต จึงตัดสินใจออกบวช และ

ปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนอยำ่งต่อเนื่อง 

วนัหนึง่ขณะทีท่่ำนก�ำลงัปฏบิตัอิยูใ่นกฏิุ  หลวงพ่อเทยีน 

ได้เดินมำที่หน้ำประตูซึ่งปิดอยู่ แล้วถำมว่ำ

“อยู่นี่หรือ?”

“อยู่ครับหลวงพ่อ”

“ท�ำอะไร?”

“สร้ำงจังหวะครับ”

“เห็นทั้งข้ำงนอกทั้งข้ำงในไหม?”

“ไม่เห็นข้ำงนอกครับ เห็นแต่ข้ำงใน”

“ถ้ำอยำกเห็นข้ำงนอกท�ำอย่ำงไร?”
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“เปิดประตูออกครับ”

“เอ้ำ ลองเปิดประตูออกมำดู”

พอท่ำนลุกไปเปิดประตู  หลวงพ่อเทียนก็ถำมว่ำ  

“เห็นข้ำงนอกไหม?” ท่ำนตอบว่ำ “เห็นครับ”

“เหน็ข้ำงในไหม?” ท่ำนตอบว่ำ “เห็นครบั”  แล้วหลวงพ่อ 

เทยีนกย็�ำ้ว่ำ “ให้เหน็ท้ังข้ำงนอกข้ำงในนะ  อย่ำให้เห็นแต่ข้ำงนอก 

และอย่ำให้เห็นแต่ข้ำงในนะ ดูตรงกลำง ๆ  นี้นะ”

ท่ำนคิดอยูส่กัพกั ก็นกึไม่ออก ว่ำหลวงพ่อเทยีนต้องกำร

บอกอะไรท่ำน คร้ันลองปฏิบัติดูก็ได้ค�ำตอบ  หลวงพ่อเทียน 

แนะท่ำนว่ำ อย่ำคิดออกไปข้ำงนอกและอย่ำเพ่งเข้ำข้ำงใน  น้ีเป็น 

บทเรียนท่ีส�ำคัญส�ำหรับท่ำน ท�ำให้ท่ำนเน้นกำรสร้ำงควำม

รู้สึกตัว รู้ทันควำมคิดที่เกิดขึ้นภำยใน โดยไม่พลัดเข้ำไปใน

ควำมคิดนั้น รวมทั้งไม่พยำยำมบังคับจิตให้สงบ  เวลำมีอะไร

ภำยนอกมำกระทบ ก็รู้แต่ไม่ปล่อยจิตออกไปหรือปรุงแต่งต่อ    

ค�ำแนะน�ำดังกล่ำวช่วยให้ท่ำนเจริญก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติ 

เป็นล�ำดับ

 ภำยหลังท่ำนได้รับมอบหมำยจำกหลวงพ่อเทียนให้

ไปสอนธรรมตำมที่ต่ำง ๆ   ก่อนจะขึ้นมำอยู่ที่วัดป่ำสุคะโตซึ่ง

หลวงพ่อบุญธรรม อุตฺตมธมฺโม ญำติผู้พี่ ได้มำบุกเบิกเอำไว้
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รำลึกถึงหลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ

ระหว่ำงสอนธรรมตำมที่ต่ำง ๆ  มีปัญหำนำนำชนิด

เกิดกับผู ้ปฏิบัติที่ต้องอำศัยท่ำนช่วยแก้ให้  ครำวหน่ึงที่ 

วดัโมกขวนำรำม จงัหวดัขอนแก่น ท่ำนสงัเกตว่ำผู้เฒ่ำคนหน่ึง

ไม่มำท�ำวตัรเช้ำ  ครัน้ถงึเวลำอำหำรกไ็ม่ปรำกฏตวั  ท่ำนจงึไปหำ

ทีก่ฏุ ิพอถำมเขำว่ำเป็นอะไร  เขำก็เรียกให้หลวงพ่อช่วยเขำด้วย  

เพรำะมือเขำติดอยู่ตรงหน้ำท้องต้ังแต่ตีสำม ยกมือเท่ำไหร่ก็

ยกไม่ออก

หลวงพ่อค�ำเขียนได้ยินเช่นนั้นก็รู ้เลยว่ำเขำยกมือ 

สร้ำงจังหวะแต่วำงใจไม่ถูก พยำยำมบังคับจิต และเพ่งมำกไป  

จึงเกิดอำกำรดังกล่ำว แต่แทนที่ท่ำนจะแนะน�ำให้เขำท�ำใจ 

สบำย ๆ  ท่ำนกลับชวนเขำคุยเรื่องครอบครัว  ถำมว่ำโยมมีลูก

กี่คน  มีครอบครัวกันหมดแล้วยัง  แล้วตอนนี้โยมอยู่กับใคร   

ท�ำอะไรบ้ำง คิดถึงหลำนบ้ำงไหม ระหว่ำงที่เขำพูดคุยกับ 

หลวงพ่อ มือของเขำก็ตกลงมำ แต่เขำยังไม่รู้ตัว ท่ำนชวนคุย

ต่อสักพัก เขำถึงได้รู้ว่ำมือกลับมำเป็นปกติแล้ว  

หลวงพ่อค�ำเขียนอธิบำยว่ำ ปัญหำของชำยผู้น้ีเกิด

จำกกำรที่  “จิตมันเข้ำข้ำงในจนติดอยู่ในนั้น”  สิ่งที่ท่ำนท�ำ 

ก็คือ “ล่อจิตเขำให้ออกไปข้ำงนอก”  กำรส่งจิตออกนอกไม่ใช่

สิ่งที่นักปฏิบัติควรท�ำ  แต่ถ้ำจิตเพ่งเข้ำในมำกจนเกิดอำกำร

วิปริตผิดเพี้ยน  ทำงเดียวที่จะช่วยได้คือ “ล่อ” จิตให้ออกไป
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สนใจสิ่งนอกตัวแทน

วัดสนำมในเป็นอีกแห่งหนึ่งท่ีหลวงพ่อค�ำเขียนเคยไป

สอนธรรมเป็นประจ�ำ  มนีกัปฏบิตัผิูห้น่ึงต้ังใจภำวนำมำกเกนิไป  

จนเกิดนิมิตอย่ำงแรง หลงตัวว่ำบรรลุธรรมแล้ว  เอำแต่เดิน

จงกรมอยูบ่นสะพำนลอยตลอดคนื  ต�ำรวจไปพดูให้กลบัลงมำ   

เขำก็ไม่ยอม สอนต�ำรวจว่ำ พระอำทิตย์จะขึ้นจะลงห้ำมไม่ได้   

สุดท้ำยต�ำรวจต้องพำมำส่งที่วัดสนำมใน  หลวงพ่อพยำยำม 

แก้อำรมณ์เท่ำไรก็ไม่หำย จงึพำกลบัวดัป่ำพทุธยำน แล้วชวนให้

โยมผู้นั้นขุดหลุมสร้ำงส้วม  พื้นดินบริเวณนั้นเป็นหินลูกรังขุด

ยำกมำก  พอเขำขดุไปได้หนึง่เมตร ท่ำนกบ็อกเขำว่ำขดุไม่ถกูที่  

ต้องย้ำยไปขดุอกีทีห่นึง่  หลงัจำกขดุนำนนับชัว่โมงจนเหง่ือไหล 

เต็มตัว นิมิตก็จำงหำย ควำมรู้สึกตัวกลับมำ จึงเป็นปกติ

สมำธภิำวนำหรอืกำรปฏบิตัธิรรม แม้จะเป็นของด ีแต่

หำกวำงใจไม่เป็น ก็อำจเกิดโทษได้  นั่นคือท�ำให้หลงตัวลืมตน

จนมอีำกำรผดิเพีย้นได้  กำรสร้ำงควำมรู้สึกตัวจึงเป็นส่ิงส�ำคัญ

ส�ำหรบันกัปฏบิตั ิ หำกละเลยกำรท�ำควำมรูส้กึตวัแล้ว อย่ำว่ำแต่ 

จดุมุง่หมำยสงูส่งทำงธรรมเลย แม้แต่กำรด�ำรงชีวติสำมญัอย่ำง

ชำวโลก กม็อิำจท�ำได้

   









ตอนที่หลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ ได้รับนิมนต์เป็น 

เจ้ำอำวำสวัดภูเขำทอง เมื่อปี ๒๕๒๐ นั้น บ้ำนท่ำมะไฟหวำน

ได้ชื่อว่ำเป็น “ดงเลือด” เพรำะนอกจำกจะดกดื่นด้วยอบำยมุข 

โดยเฉพำะสุรำและกำรพนันแล้ว ยังมีกำรตีรันฟันแทงและชก

ต่อยกันเป็นประจ�ำ เนื่องจำกเป็นบ้ำนป่ำบนหลังเขำ ไกลหู

ไกลตำเจ้ำหน้ำที่จึงมีโจรผู้ร้ำยมำหลบซ่อนพักพิงและก่อเรื่อง

ทะเลำะวิวำทกันอยู่เสมอ แต่เมื่อหลวงพ่อไปเป็นประธำนสงฆ์

ที่นั่น ได้พยำยำมชักน�ำชำวบ้ำนให้ตั้งอยู่ในธรรม มีทั้งชักชวน

ให้เข้ำวดัถอืศลี และออกไปสอนธรรมในหมูบ้่ำน บ่อยครัง้ท่ำน

ยังท�ำหน้ำที่ไกล่เกลี่ยชำวบ้ำนที่วิวำทบำดหมำงให้คืนดีกัน

ควำมที่ท่ำนมีศีลำจำรวัตรงดงำม เปี่ยมด้วยเมตตำ

ทักท้วงควำมคิด



๕๔
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กรุณำและมีจิตใจเยือกเย็นหนักแน่นมั่นคง อันเป็นผลจำก

กรรมฐำนทีท่่ำนบ�ำเพ็ญอย่ำงช�ำ่ชอง  หลวงพ่อค�ำเขยีนจงึเป็นที่

นบัถือศรทัธำของชำวบ้ำนและได้รับกำรเคำรพเชือ่ฟัง แม้กระทัง่ 

ในหมู่คนที่เคยเป็นผู้ร้ำยมำก่อน ควำมสุขสงบเกิดขึ้นได้ท�ำให้

ท่ำมะไฟหวำนเตบิใหญ่ จนทกุวนันีไ้ด้รบักำรยกฐำนะเป็นต�ำบล

หนึ่งของอ. แก้งคร้อ จ. ชัยภูมิ

หลวงพ่อค�ำเขียนมีวิธีกำรที่นุ่มนวลในกำรชักจูงผู้คน 

ขณะเดียวกันก็มีควำมเข้ำใจในจิตใจของผู้คนเป็นอย่ำงดี จึง

สำมำรถชีท้ำงออกหรือเตอืนสตใิห้แก่ชำวบ้ำนในยำมทีป่ระสบ

ปัญหำได้ ครำวหนึ่งมีชำยหนุ่มวัยฉกรรจ์มำบวชและพ�ำนัก 

กับท่ำน หลวงพ่อจึงสอนกรรมฐำนและแนะน�ำให้พระรูปนั้น

หมั่นเดินจงกรม ไม่ก่ีวันพระรูปนั้นก็มำขอลำสิกขำ โดยให้

เหตุผลว่ำ ไม่อยำกปฏิบัติธรรม เพรำะไม่ได้มำบวชเพื่อเดิน

จงกรม แต่ที่มำบวชก็เพรำะพี่ขอให้บวช

หลวงพ่อปฏิเสธที่จะท�ำตำมค�ำขอของพระรูปนั้น และ

แนะให้ไปเดินจงกรมต่อ พระใหม่ออกไปเดินได้สักพัก ก็กลับ

มำขอสึกอีก หลวงพ่อท�ำทีไม่สนใจ ไล่ให้กลับไปเดินต่อ

ทีนี้พระใหม่ยืนกรำนขอสึกให้ได้ หลวงพ่อจึงถำมว่ำ

“อะไรพำให้คุณมำหำผม?”



๕๕

“ควำมคิดครับ” พระใหม่ตอบ

“มนัคิดแล้วต้องท�ำตำมควำมคดิทกุอย่ำงหรอื? ถ้ำคณุ

ท�ำตำมควำมคิดทกุอย่ำง ไม่แย่หรอื?”

หลวงพ่อแนะน�ำให้พระใหม่ดคูวำมคิดและคอยทกัท้วง

ควำมคิดในใจตนบ้ำง

ได้ยินเช่นนั้นพระรูปนั้นก็เดินหำยไป รุ่งเช้ำก็มำหำ

หลวงพ่อ พร้อมท้ังกรำบหลวงพ่ออย่ำงนอบน้อม และเปิดเผยว่ำ  

ถ้ำหลวงพ่อไม่ทัดทำนเมือ่วนัก่อน เขำกจ็ะต้องฆ่ำคนแน่ เพรำะ

ตั้งใจว่ำจะสึกไปฆ่ำคนสองคนให้หำยแค้น เขำวำงแผนแล้วว่ำ 

จะไปเอำปืนและรถที่ไหนเพื่อจัดกำรกับสองคนน้ัน แต่เมื่อ

หลวงพ่อแนะให้เขำดูควำมคิด เขำจึงได้สติขึ้นมำ เปลี่ยนใจ

ไม่สึกดีกว่ำ

พระรปูนัน้จึงบวชต่อ เวลำผ่ำนไปร่วม ๒๐ ปีกย็งัครอง

เพศบรรพชิตอยู่ มีชีวิตที่สงบเย็น ทั้งนั้นเพรำะมีจุดเปลี่ยน

ส�ำคัญในวันที่หลวงพ่อแนะน�ำให้เขำทักท้วงควำมคิดน่ีเอง



วัดป่ำมหำวัน เข้ำพรรษำ ปี ๒๕๕๕



อินเดีย ครั้งที่เดินทำงเป็นคณะเล็ก ๆ  ปี ๒๕๓๔





หลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ เป็นศิษย์รุ่นแรก ๆ  ของ 

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ท่ำนมีอัธยำศัยต่ำงจำกเพื่อน 

สหธรรมิกในสำยเดียวกันตรงที่ท่ำนชอบอยู่ป่ำ จึงได้มำช่วย

บุกเบิกวัดป่ำสุคะโตบนภูแลนคำหลังจำกบวชได้ไม่กี่พรรษำ 

และเป็นหลักของที่นั่นตั้งแต่ปี ๒๕๑๙ จนกลำยเป็นสถำน

ปฏิบัติธรรมที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ

หลวงพ่อค�ำเขยีนมกัสอนลกูศษิย์ให้หมัน่มสีตริูก้ำยรู้ใจ 

โดยใช้หลักว่ำ “เห็น อย่ำเข้ำไปเป็น” นั่นคือมีอะไรก็สักแต่ว่ำรู้ 

ไม่ยดึติดถอืมัน่หรอืมปีฏกิริยิำต่อมัน ไม่ว่ำชอบหรอืชัง เหมอืน

กับที่หลวงพ่อเทียนสอนว่ำ  “รู้ซื่อ ๆ ”  หรือรู้เฉย ๆ

สนุกป่วย



๖๐
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เมื่อปี ๒๕๔๙ ท่ำนป่วยหนักด้วยโรคมะเร็งต่อม

น�้ำเหลืองถึงกับต้องเข้ำรักษำตัวในห้องไอซียูโรงพยำบำล

จุฬำลงกรณ์ ก้อนมะเร็งไม่เพียงท�ำให้คอบวมเกือบเท่ำหน้ำ 

หำกยังบีบหลอดลมจนหำยใจไม่สะดวก แต่ท่ำนก็ไม่มีอำกำร

กระสับกระส่ำย ท่ำนว่ำ “หำยใจแบบแหลมลมเอำ” ญำติโยม

หลำยคนตกใจเมือ่รูว่้ำเป็นมะเรง็และอยูใ่นระยะลกุลำม บำงคน 

ถึงกับเกำะกระจกร้องไห้หน้ำห้องไอซียู จนท่ำนต้องเขียน

จดหมำยมำปลอบใจคนเหล่ำนัน้ว่ำท่ำนสบำยด ีไม่ต้องเป็นห่วง  

ผลกำรตรวจต่อมำพบว่ำ ท่ำนมีก้อนเนื้อในตับอ่อนด้วย เมื่อ

หมอกดท้องของท่ำน พระอุปัฏฐำกเล่ำว่ำ เป็นครั้งแรกที ่

เหน็หลวงพ่อแสดงอำกำรเจบ็ หมอถำมท่ำนว่ำเจ็บกีเ่ปอร์เซน็ต์ 

ท่ำนตอบว่ำ “เกินร้อย” พยำบำลแปลกใจถำมว่ำ แล้วท�ำไม 

ไม่ร้อง ท่ำนตอบว่ำ “ปวดแล้วจะร้องอีกท�ำไมให้ขำดทนุ” แล้วท่ำน 

ก็พูดว่ำ “มันเป็นเพียงอำกำรเอำไว้ดู ไม่ได้เอำไว้เป็น”

ในช่วงที่หลวงพ่อค�ำเขียนรักษำตัวที่โรงพยำบำลน้ัน 

ทุกขเวทนำรบกวนท่ำนตลอดเวลำ ไม่เว้นแม้แต่ตอนรักษำ 

ด้วยเคมีบ�ำบัดและกำรฉำยแสง แต่ท่ำนไม่มีอำกำรทุกข์ร้อน 

ท่ำนพูดในเวลำต่อมำว่ำ “กำรปวดนี่มันก็ไม่ได้ลงโทษเรำ  

ไม่เท่ำไหร่หรอก แต่เรำเป็นผูป้วด นีม่นัลงโทษเรำ กเ็หน็มนัปวด  

ไปลงโทษอะไรมนั(ท�ำไม) เหมอืนเรำนอนไม่หลบักไ็ม่มปัีญหำ 



๖๑

กินไม่ได้ก็ไม่มีปัญหำ แต่เรำไปคิดว่ำเรำนอนไม่หลับ ตัวนี้

อันตรำย เรำคิดว่ำเรำกินไม่ได้ น่ีก็อนัตรำย” แล้วท่ำนขมวดว่ำ  

“ตวัคิดต่ำงหำกทีท่�ำให้เรำเป็นภพเป็นชำต ิต้องอยูก่บัควำมเกดิ 

ควำมแก่ ควำมเจ็บ ควำมตำย ถ้ำไม่ไปอยู่กับมันก็ไม่มีอะไร 

ท�ำอะไรไม่ได้” 

ท่ำนเล่ำว่ำตอนนอนป่วยอยู่โรงพยำบำลนั้น “มันแสน

สบำยหนอ เพรำะมคีนท�ำให้ทกุอย่ำง” ท่ำนยงัพดูอกีว่ำ “ตอนนัน้ 

ไม่ต้องท�ำอะไรหรอก เหน็ไตรลักษณ์อย่ำงเดยีวพอแล้ว มนัโชว์ 

ให้เรำเอง”

เป็นเวลำแปดเดือนที่ท่ำนได้รับกำรรักษำอย่ำงเข้มข้น 

เข้ำ ๆ  ออก ๆ  โรงพยำบำลหลำยครั้ง สิ้นปี ๒๕๔๙ กำรรักษำ

กย็ตุ ิท่ำนพดูถงึควำมรูส้กึในช่วงน้ันว่ำ “ไม่ทกุข์เลย ควำมเจ็บ

ปวดแทนที่จะเป็นเรื่องทุกข์ เอ้ำ...เป็นเรื่องสนุก”

แล้วท่ำนก็สรุปว่ำ “สนุกป่วยเกือบปี”







ท�ำวัตรเช้ำที่วัดโปร่งช้ำง ระหว่ำงเดินธรรมยำตรำ ปี ๒๕๕๖ 



เม่ือข้ำพเจ้ำถูกหลวงพ่อค�ำเขียนนวด

ธรรมยำตรำลุ่มน�้ำล�ำปะทำว เร่ิมต้นครั้งแรกเมื่อปี 

๒๕๔๓ ด้วยควำมริเร่ิมของหลวงพ่อค�ำเขยีน สวุณโฺณ นบัแต่นัน้ 

หลวงพ่อก็มำร่วมเดินกับพวกเรำทุกปี ยกเว้นช่วงที่ป่วยหนัก 

เนือ่งจำกท่ำนชรำมำกจึงไม่สำมำรถเดนิกบัเรำได้ไกล ๆ   แต่แค่

ท่ำนมำน�ำขบวนสกัพกัตอนออกเดนิ พวกเรำกด็ใีจแล้ว  ปกตท่ิำน 

จะมำร่วมขบวนเป็นครัง้ครำวแล้วก็ต้องไปท�ำกจิอืน่  โดยเฉพำะ 

กำรแสดงธรรมที่วัดป่ำสุคะโต  เมื่อเสร็จกิจแล้ว  ตกดึกหรือ

ตอนเช้ำท่ำนจึงจะมำเยี่ยมพวกเรำ

อย่ำงไรก็ตำมปี ๒๕๕๖ นับเป็นปีพเิศษ เพรำะหลวงพ่อ 

มำค้ำงแรมกับพวกเรำทกุคนื โดยพำหลวงพ่อกรมมำด้วย  ท่ำนจะ 

นอนเต็นท์ใกล้ ๆ  ที่พักของหมู่พระ  ตอนเช้ำก็มำร่วมท�ำวัตร



๖๖
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กับพวกเรำ  ปกติทุกเช้ำหลังจำกท�ำวัตรและแสดงธรรมแล้ว  

ก็จะมีกำรบริหำรกำย  จ�ำได้ว่ำวันนั้นเป็นเช้ำวันที่ ๕ ธันวำคม 

ที่วัดปรำงค์กู่ ใกล้อ�ำเภอแก้งคร้อ  เมื่อข้ำพเจ้ำแสดงธรรม 

จบแล้ว ท่ำนยังนั่งอยู่กับพวกเรำ  เมื่อมีกำรบริหำรกำย ท่ำน

ก็ท�ำร่วมกับพวกเรำด้วย



๖๗

กำรบริหำรกำยนั้นมีหลำยท่ำ เริ่มจำกศีรษะ ใบหน้ำ 

หวัไหล่ ลงมำถงึแขน ขำ และเท้ำ แม้บำงท่ำจะท�ำยำก หลวงพ่อ 

ก็พยำยำมท�ำ มีบำงท่ำต้องกำงขำให้ตึงแล้วพนมมือ หรือ

ท้ิงน�้ำหนักไปที่ขำข้ำงใดข้ำงหนึ่งพร้อมกับพนมมือ  ท่ำนก็ท�ำ 

ด้วยควำมร่ำเรงิยิม้แย้มแจ่มใส  พวกเรำไม่ว่ำพระและโยมรูส้กึ 

ตื่นเต้นและดีใจ เพรำะไม่เคยเห็นอิริยำบถแบบนี้ของหลวงพ่อ 

มำก่อน



๖๘
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ตอนท้ำยของกำรบริหำรกำย มีกำรจับคู ่เพื่อนวด 

ซ่ึงกนัและกนั ข้ำพเจ้ำโชคดไีด้จบัคู่กับหลวงพ่อ เมือ่ได้สญัญำณ 

ท่ำนกเ็ป็นฝ่ำยเริม่ต้นก่อน ท่ำนนวดข้ำพเจ้ำทีห่วัไหล่ และคลงึ 

ทีห่ลงัอย่ำงต้ังใจไม่ถือเน้ือถือตวัเลย  ยอมรบัว่ำข้ำพเจ้ำทัง้รูสึ้ก

ตื่นเต้น เกรงใจ และขอบคุณหลวงพ่อมำกที่กรุณำท�ำเช่นนี้ให้

แก่ศิษย์  เมื่อสัญญำณดังอีกครั้ง ก็แปลว่ำถึงครำวข้ำพเจ้ำเป็น

ฝ่ำยนวดท่ำนบ้ำง

แต่พอข้ำพเจ้ำจะนวดท่ำน หลวงพ่อก็เดินออกไป 

ข้ำพเจ้ำเดำว่ำท่ำนคงมธีรุะบำงอย่ำง  จงึไม่ได้นวดหลวงพ่อ หำก



๖๙

ได้นวดก็จะเป็นเรือ่งทีพิ่เศษมำก เพรำะโอกำสแบบนีม้น้ีอยมำก   

อย่ำงไรก็ตำมนับว่ำข้ำพเจ้ำโชคดีมำกแล้วที่ได้รับกำรนวด 

จำกท่ำน  คงมีไม่กี่คนที่ได้รับโอกำสอย่ำงนี้

ทั้งหมดนี้อยู่ในสำยตำของคนนับร้อยคู่  ที่บริหำรกำย

ในเช้ำวันนั้น  ทุกคนดีใจและมีควำมสุขที่ได้เห็น เพรำะเป็น

ภำพที่หำยำก   นับเป็นบุญตำของพวกเขำก็ว่ำได้  เพรำะภำพ

เช่นนี้ไม่มีอีกแล้ว









เมือ่ ๘ ปีก่อน หลวงพ่อค�ำเขยีน สุวณฺโณ  ประธำนสงฆ์ 

วัดป่ำสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ  ป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมน�้ำเหลือง 

ก้อนเนื้อไม่เพียงบีบหลอดลมและท�ำให้คอบวม  หำกยังลำม

แพร่กระจำยไปถงึขัว้ปอด  ท่ำนต้องเข้ำรบักำรรกัษำตัวในห้อง

ไอซียู  และเมื่ออำกำรทุเลำแล้ว ก็ต้องรับกำรบ�ำบัดด้วยเคมี

และกำรฉำยแสง  ตลอดเวลำหลำยเดือนทีร่กัษำตัวน้ัน ท่ำนได้ 

รับทุกขเวทนำมำก แต่ท่ำนแทบไม่แสดงอำกำรเจ็บปวดเลย 

แม้บำงครั้งหำยใจไม่สะดวก ท่ำนก็ไม่มีอำกำรกระสับกระส่ำย

ท่ำนเล่ำให้ลกูศษิย์ฟังในเวลำต่อมำว่ำ “กำรปวดน่ีมนัก็

ไม่ได้ลงโทษเรำ  ไม่เท่ำไหร่หรอก  แต่(ถ้ำ)เรำเป็นผูป้วด นีม่นั

ลงโทษเรำ  ก็เห็นมันปวด ไปลงโทษอะไรมัน (ท�ำไม)”

ไม่เป็นอะไรกับอะไร



๗๔

รำลึกถึงหลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ

ท่ำนยังเล่ำอีกว่ำตอนนอนป่วยอยู่ที่โรงพยำบำลนั้น 

“มันแสนสบำยหนอ เพรำะมีคนท�ำให้ทุกอย่ำง” ท่ำนกล่ำว 

เสริมอีกว่ำ “ตอนนั้นไม่ต้องท�ำอะไรหรอก เห็นไตรลักษณ ์

อย่ำงเดียวพอแล้ว มันโชว์ให้เรำเอง”

ต้นปีนี้มะเร็งต่อมน�้ำเหลืองกลับมำใหม่  ทีแรกก็อุด

หลอดอำหำร  ต่อมำก็อุดหลอดลม ท่ำนจึงต้องรับอำหำรทำง

สำยยำงและหำยใจทำงท่อ ไม่สำมำรถพดูได้ ต้องส่ือสำรกบัผูอ้ืน่ 

ด้วยกำรเขียนหรือใช้มือ

ควำมเจบ็ป่วยคร้ังนีก่้อทกุขเวทนำให้แก่ท่ำนมำก อกีทัง้ 

ยังท�ำให้ท่ำนอ่อนเพลียอย่ำงยิ่ง  ท่ำนตระหนักดีว่ำครำวน้ี

เห็นจะไม่รอด แต่ท่ำนก็ไม่รู้สึกทุกข์ร้อนแต่อย่ำงใด  เพรำะ 

“เวลำนี้มีแต่ปล่อยวำง ไม่เป็นอะไรกับอะไร”  



๗๕

เป็นเวลำหลำยสิบปี ที่หลวงพ่อค�ำเขียนได้ย�้ำกับ 

ลูกศิษย์เสมอว่ำ ให้มีสติรู้กำยรู้ใจอยู่เนือง ๆ  หลักส�ำคัญก็คือ  

“เหน็ อย่ำเข้ำไปเป็น”  เมือ่ท่ำนล้มป่วย ท่ำนได้อำศยัสตใินกำร

รับมือกับทุกขเวทนำ  ดังท่ำนเล่ำว่ำ “มีแต่สติเป็นสภำวะที่ดู  

ไม่ได้เข้ำไปเป็นอะไรกับอำกำรที่เกิดขึ้นกับกำยและใจ จิตใจ

ไม่มีอะไรครอบง�ำได้ เป็นอิสระ เลยไม่ต้องเป็นอะไรกับอะไร”

กำยป่วย แต่ใจไม่ป่วยนัน้ เป็นส่ิงทีท่�ำได้   เมือ่กำยป่วย  

กต้็องรกัษำหรอืบรรเทำด้วยยำ หลวงพ่อไม่อยูใ่นวสัิยทีจ่ะช่วย

ตวัเองได้ในเร่ืองนี ้จงึต้องพ่ึงหมอ พยำบำล และลูกศิษย์   ส่วนจิตใจ

นั้น ท่ำนดูแลด้วยตนเองอย่ำงดีจนไม่รู้สึกเจ็บป่วยไปกับกำย  

ท่ำนอธบิำยว่ำ “ธำตขุนัธ์ยังเป็นภำระต่อผูอ้ืน่ ส่วนจติใจ ไม่ต้อง 

มีใครช่วย มีสติ มีจิตดูจิตเอง ไม่มีอะไรที่จะต้องไปเป็น  

เลยไม่ต้องเป็นอะไร”

หลังจำกอำพำธได้ ๗ เดอืน วำระสุดท้ำยของท่ำนกม็ำถงึ 

อำกำรบวมของต่อมน�้ำเหลืองได้ลุกลำมขยำยตัว ดันหลอดลม 

ตอนล่ำงจนเกือบปิด ท�ำให้ท่ำนหำยใจล�ำบำกมำก  ไม่ว่ำจะ

เยียวยำเพียงใด ก้อนเนื้อก็ไม่ยุบ ท�ำให้ท่ำนหำยใจติดขัด  แต่

ท่ำนไม่มีอำกำรทุกข์ร้อน มีช่วงหนึ่งท่ำนขอเข้ำห้องน�้ำเพื่อ

ถ่ำยอุจจำระ จำกนั้นก็ล้ำงมือล้ำงหน้ำ แล้วขึ้นมำบนเตียงด้วย

ตนเอง ทั้ง ๆ  ที่อำกำรน่ำวิตกมำก



๗๖

รำลึกถึงหลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ

ไม่นำนหลังจำกนั้นกำรหำยใจของท่ำนก็ติดขัดมำก

ขึ้น ลูกศิษย์พยำยำมแก้ไขสถำนกำรณ์แต่ไม่มีทีท่ำว่ำจะได้ผล  

ระหว่ำงน้ันหลวงพ่อซึ่งมีสติตลอด ได้ขอกระดำษและดินสอ 

เขียนข้อควำมว่ำ “พวกเรำ ขอให้หลวงพ่อตำย” เมื่อยื่นแผ่น

กระดำษให้เสร็จท่ำนก็ประนมมือไหว้ เพื่อขอบคุณลูกศิษย์ที่

ดูแลท่ำน และเป็นกำรอ�ำลำไปพร้อม ๆ  กัน จำกนัน้ท่ำนกน็อนนิง่   

สักพักก็หลับตำ  ครู่ใหญ่ลมหำยใจของหลวงพ่อก็ขำดหำยไป 

แล้วสัญญำณชีพทั้งหมดของหลวงพ่อก็หมดส้ิน

หลวงพ่อค�ำเขยีนจำกไปอย่ำงสงบ  ไม่แสดงควำมทุกข์ 

ใด ๆ  ให้เหน็ในวำระสดุท้ำยของท่ำน ทัง้ ๆ  ทีก่ำยนัน้ถกูทกุขเวทนำ 

บบีคัน้อย่ำงแรง  ท่ำนท�ำเช่นนีไ้ด้ไม่ใช่เพรำะท่ำนเพิง่เตรยีมตัว 

เตรียมใจเมื่อรู้ว่ำควำมตำยจะมำถึง  ที่จริงท่ำนไม่ได้เตรียมใจ 

ใด ๆ  เลยก็ว่ำได้  มีแต่เตรียมตัวด้วยกำรช�ำระกำยให้สะอำด

ส�ำหรับวำระสุดท้ำยเท่ำนั้น  ทั้งนี้เพรำะท่ำนได้ฝึกฝนบ่มเพำะ 

จิตใจด้วยวิปัสสนำกรรมฐำนมำนำนแล้ว จนเห็นควำมจริง 

ของรูปและนำมหรือกำยกับใจอย่ำงแจ่มแจ้งว่ำ ไม่เที่ยง  

เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตัวตน จึงรู ้ว่ำไม่มีอะไรที่ยึดติดถือมั่น 

ได้เลย  เมื่อมีอะไรเกิดขึ้น ก็สักว่ำเห็น สักว่ำรู้เฉย ๆ  ไม่ส�ำคัญ 

มัน่หมำยในสิง่นัน้ว่ำเป็น “ตวัก ูของก”ู กล่ำวอกีอย่ำงหนึง่กค็อื 

ไม่ปรงุแต่ง “ตวัก”ู ขึน้มำเป็นนัน่เป็นนีเ่มือ่มอีะไรมำกระทบ  



๗๗

เมื่อมีควำมปวดเกิดขึ้นกับท่ำน ก็เพียงแค่เห็น แต่ไม่

เข้ำไปเป็นผูป้วด  จติจงึเป็นปกต ิอสิระ และสงบเยน็ ด้วยเหตุน้ี 

ตลอดเวลำที่ป่วย ท่ำนจึงเขียนเล่ำอย่ำงมั่นใจว่ำ “เวลำนี้อยู่กับ

ควำมไม่เป็นอะไรกับอะไร”

ตำยอย่ำงสงบนั้นเป็นไปได้ แต่ไม่ใช่เพรำะโชค ควำม

บงัเอญิ หรือเทคโนโลย ี หำกเกดิจำกกำรฝึกฝนตน มใิช่ด้วยทำน 

และศลี หรอืกำรท�ำควำมดเีท่ำนัน้ ทีส่�ำคญัอนัเป็นหลกัประกนั

อย่ำงแท้จรงิ ก็คอืกำรภำวนำหรอือบรมจติจนเหน็ควำมจรงิของ

กำยและใจอย่ำงแจ่มแจ้ง กระท่ังปล่อยวำงทุกสิ่ง แม้กระทั่ง

ควำมยึดถือในตัวตน ถึงตอนนั้นเมื่อควำมตำยมำถึง ก็ไม่ม ี

ผู้ตำยอีกต่อไป มีแต่สังขำรที่เสื่อมสลำยและคืนสู่ธรรมชำติ

แม้จะยงัไปไม่ถงึจดุหมำยดังกล่ำว  เพยีงแค่อยูร่ะหว่ำง

ทำง กำรตำยอย่ำงสงบก็ไม่เหลอืวสิยั  ขอเพยีงแต่ลงมอืปฏบิตัิ 

เสียแต่เดี๋ยวนี้ ไม่งอมืองอเท้ำ ชะล่ำใจ หรือหวังไปตำยเอำ

ดำบหน้ำ









ค� ำบ ร รยำย





วันนี้เป็นวันที่พวกเรำไม่อยำกจะให้เกิดขึ้น คือวันที่

หลวงพ่อละสงัขำร อย่ำงไรกต็ำมควำมเป็นจรงิของโลกนีม้ไิด้ขึน้

อยูกั่บควำมอยำกของเรำ แต่ขึน้อยูกั่บเหตปัุจจยั เมือ่เหตปัุจจยั

ถงึพร้อมหลวงพ่อกจ็�ำต้องละจำกพวกเรำไป เป็นกำรยำกทีเ่รำ

จะนึกถึงสถำนที่แห่งนี้โดยไม่มีหลวงพ่อค�ำเขียนอยู่กับเรำด้วย  

ท�ำนองเดยีวกันเป็นเรือ่งยำกทีเ่รำจะนกึถงึวดัป่ำสคุะโตโดยไม่มี

หลวงพ่อค�ำเขยีน เพรำะว่ำท่ำมะไฟหวำนมำถงึวนัน้ีได้กเ็พรำะ

มีหลวงพ่อเป็นทั้งผู้บุกเบิก ผู้พัฒนำ และเป็นจิตวิญญำณของ 

ชำวบ้ำน ในท�ำนองเดียวกันที่วัดป่ำสุคะโต  หลวงพ่อก็ได้มำ

บกุเบกิจนมหีลกัฐำนมัน่คง  ทีแรกท่ำนตำมหลวงพ่อบญุธรรมมำ  

 ร�ำลึกถึงหลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ 

แสดงธรรมงานละสงัขารหลวงพอ่ค�าเขียน สวุณฺโณ 
วนัท่ี ๒๓ สงิหาคม ๒๕๕๗  ณ วดัภเูขาทอง



แต่ภำยหลังท่ำนได้พัฒนำจนกลำยเป็นสถำนปฏิบัติธรรมที่

รองรับผู้คนจำกทุกสำรทิศ  ถ้ำไม่มีหลวงพ่อค�ำเขียนก็คงไม่มี

ท่ำมะไฟหวำนวันนี้ และวัดป่ำสุคะโตอำจไม่ยั่งยืนถึงปัจจุบัน 

หลวงพ่อค�ำเขียนเป็นรูปธรรมของควำมเมตตำ ที่เรำ

สมัผสัได้  ควำมเมตตำชักน�ำให้หลวงพ่อค�ำเขียนขึน้มำปักหลกั 

บนหลงัเขำต้ังแต่ปี ๒๕๑๙ ท่ำนต้องกำรน�ำพำผู้คนให้พบธรรมะ  

อย่ำงท่ีท่ำนได้สัมผัส  แต่เมื่อท่ำนทรำบว่ำที่ท่ำมะไฟหวำน 

มีปัญหำ ญำติโยมพำกันนิมนต์ท่ำนมำจ�ำพรรษำที่นี่จำกวัดป่ำ

สุคะโต ท่ำนก็ยินดีมำ ทั้ง ๆ  ที่รู้ว่ำ จะต้องเจอกับอะไรบ้ำงที่นี่  

เพรำะเวลำนั้นท่ำมะไฟหวำนไม่ใช่อย่ำงที่เรำเห็นอย่ำงทุกวันนี้  

สมัยนั้นเขำเรียกกันว่ำ “ดงเลือด” คนเฒ่ำคนแก่เคยเล่ำให้

อำตมำฟังว่ำท่ำมะไฟหวำนตอนนัน้เป็นดงเลอืด เพรำะว่ำไม่ค่อย 

มข่ืีอมแีปเท่ำไร  คนทีข่ึน้มำบนหลงัเขำจ�ำนวนไม่น้อยเป็นพวก 

ทีห่นคีด ีหลบหนอีำญำบ้ำนเมอืง หรือไม่ก็ไม่มทีีไ่ป ไม่สำมำรถ

อยู่ข้ำงล่ำงได้  ที่นี่ตอนนั้นเมื่อ ๔๐ ปีที่แล้วเต็มไปด้วย 



๘๕

ควำมขดัแย้งทะเลำะเบำะแว้งกนัเพรำะไม่มขีือ่ไม่มแีป กฏหมำย 

แผ่มำไม่ถึง แต่เป็นเพรำะควำมเมตตำกรุณำของหลวงพ่อ  

ท่ำนจึงรับมำเป็นเจ้ำอำวำสที่นี่ 

วดัภเูขำทอง ไม่ได้เริม่ต้นจำกศนูย์แต่เริม่ต้นจำกตดิลบ

ด้วยซ�ำ้ เพรำะตอนนัน้ชำวบ้ำน ไม่รูจ้กัศลี ไม่รูจ้กัธรรมเอำเลย 

ท่ำนเล่ำว่ำตอนที่ท่ำนย้ำยมำที่นี่ใหม่ ๆ  ต้องขนขวดเหล้ำออก

จำกวัด ไม่ใช่แค่สิบแต่เป็นร้อย ๆ  ขวด เพรำะคนเอำเหล้ำมำ

กนิในวัด ใช้ศำลำวัดเป็นบ่อนเล่นกำรพนัน ท่ำนต้องมำฟ้ืนฟวูดั

ให้เป็นระเบียบ ให้เป็นศูนย์กลำงทำงธรรมของผู้คน เมื่อท่ำน

มำเป็นเจ้ำอำวำสแล้วท่ำนยังต้องท�ำหน้ำที่ผู้ใหญ่บ้ำนกลำยๆ  

คือต้องช่วยระงับควำมขัดแย้งของผู้คนให้กลับมำคืนดีกัน  

ชกัชวนให้ผูค้นสำมคัคีกัน ทัง้ทีน่ัน่ไม่ใช่จดุมุง่หมำยของหลวงพ่อ 

ที่ขึ้นมำบนหลังเขำเลย ท่ำนต้องกำรมำสอนธรรม เพรำะท่ำน

ถนัดทำงนั้น แต่เมื่อท่ำนเห็นควำมทุกข์ยำกของผู้คนเพรำะ

ควำมไม่มขีือ่ไม่มแีป ทะเลำะเบำะแว้งกนั  ท่ำนจงึรบัมำเป็นทัง้

ผูน้�ำทำงจติใจและผูน้�ำของชมุชนไปด้วยในตัว ทลีะน้อย ๆ  ท่ำน

ก็สำมำรถสร้ำงศรัทธำให้ผู้คนมีในตัวท่ำน และมีในพระธรรม 

ค�ำสอน จนชำวบ้ำนพำกันเข้ำวัดเพื่อมำถือศีลปฏิบัติธรรม 

อบำยมขุก็ค่อย ๆ  ลดลงไป กำรทะเลำะเบำะแว้งถงึขัน้เลอืดตก 

ยำงออกก็ลดน้อยลง 



หลวงพ่อค�ำเขยีนท่ำนมเีมตตำมำก เมือ่เหน็ควำมทกุข์

ยำกเดอืดร้อนเกดิขึน้ซึง่ ๆ  หน้ำ ท่ำนจะไม่นิง่ดดูำย ปล่อยให้ผ่ำน

เลยไป เมื่อท่ำนทรำบว่ำเด็กชำวบ้ำนตัวเล็ก ๆ  ต้องตำยเพรำะ

ตำมพ่อแม่เข้ำไปท�ำไร่ท�ำนำในป่ำ ท่ำนก็จัดท�ำศูนย์เด็กขึ้น  

รับเอำลูกของเขำมำดูแลที่วัดนี้แหละ โดยท่ำนไม่รู้เลยวำ่ส่ิงที่

ท่ำนท�ำนัน้คอืศนูย์เดก็แห่งแรกของจงัหวดัชยัภูม ิศูนย์เดก็แห่ง

แรกของจังหวัดชัยภูมิอยู่บนเขำนะ ไม่ได้อยู่ในเมือง ท่ำนท�ำ

ด้วยควำมเมตตำ อยำกจะช่วยชำวบ้ำนดูแลเด็กให้ปลอดจำก

โรคภัยไข้เจ็บ ตำมมำด้วยกำรสอนให้รู้หนังสือและรู้จักธรรมะ

เป็นเพรำะศูนย์เด็กแห่งนี้ อำตมำจึงได้มำพบกับ 

หลวงพ่อ ตอนนั้นอำตมำเป็นฆรำวำส  ท�ำโครงกำร “แด่น้อง 
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ผู้หิวโหย” ช่วยเหลือเด็กขำดอำหำรในภำคอีสำน โดยเฉพำะ

ชัยภมู ินครรำชสมีำ  เมือ่เหน็ว่ำหลวงพ่อมกีจิกรรมทีน่่ำสนบัสนุน 

ก็เลยข้ึนมำบนหลังเขำ ตอนนั้นไม่ทรำบด้วยซ�้ำว่ำท่ำนเป็น

วิปัสสนำจำรย์ ต่อมำได้มำช่วยท่ำนท�ำสหกรณ์ข้ำวเพื่อช่วย

ให้ชำวบ้ำนมีข้ำวรำคำถูก เพรำะสมัยนั้นข้ำวมีรำคำแพงมำก

เนื่องจำกไม่มีถนนขึ้นเขำจำกแก้งคร้อ ชำวบ้ำนต้องแบกข้ำว

แล้วปีนเขำขึ้นมำ  ข้ำวที่ท่ำมะไฟหวำนจึงมีรำคำสูง แต่ถ้ำมี

สหกรณ์ ซื้อข้ำวจำกเมืองชัยภูมิแล้วขนขึ้นมำทำงรถยนต์ ซึ่ง

ตอนน้ันมีถนนแล้ว ก็จะท�ำให้ข้ำวที่นี่รำคำถูกลง  ชำวบ้ำน

สำมำรถหำซ้ือได้ไม่ยำกนัก หนี้สินก็จะลดน้อยลง

ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเพรำะควำมเมตตำของหลวงพ่อ   

ทั้ง ๆ  ที่ท่ำนไม่ได้คิดจะท�ำเร่ืองนี้มำก่อนเลย แต่ท่ำนก็ได ้

มำช่วยพัฒนำชุมชน จนกระทั่งชำวท่ำมะไฟหวำนสำมำรถ

ลมืตำอ้ำปำกได้  แต่ตลอดเวลำท่ำนกไ็ม่ได้ทิง้เรือ่งกรรมฐำนเลย  

ทุกครั้งที่ท่ำนได้รับกำรร้องขอจำกหมู่คณะให้ไปแสดงธรรม 

ท่ำนก็ลงจำกเขำไปแสดงธรรมตำมที่ต่ำง ๆ  ทั้งกรุงเทพ ฯ 

หำดใหญ่ ขอนแก่น 

หลวงพ่อไม่ได้สนใจแต่ควำมทุกข์ยำกของชมุชน แต่ยงั

สนใจควำมเดอืดร้อนของธรรมชำติ หลวงพ่อรกัธรรมชำติมำก 

และนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้ท่ำนกลับไปปักหลักอยู่ที่วัดป่ำ 
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สคุะโต  เพรำะนัน่เป็นที ่ๆ  ท่ำนจะอนรุกัษ์ป่ำไว้ได้ ส�ำหรับหลวงพ่อ 

แล้ว ธรรมะกับธรรมชำติแยกจำกกันไม่ออก หลวงพ่อบอกว่ำ 

เมือ่ท่ำนมำพบธรรม ท่ำนกม็คีวำมรกัหวงแหนในธรรมชำติมำก 

ท่ำนได้อนุรักษ์ป่ำสุคะโต ทั้ง ๆ  ที่ยำกล�ำบำกมำก  เพรำะว่ำมี

คนมำลักตัดไม้เป็นประจ�ำ อีกทั้งยังต้องสู้รบกับไฟที่มำจำกไร่

ข้ำงเคียง เผำท�ำลำยป่ำทุกปี ๆ  แต่ท่ำนก็ไม่ย่อท้อ 

หลวงพ่อค�ำเขียนมีภำระเยอะมำก ทั้งนี้เพรำะควำม

เมตตำกรุณำของท่ำนอย่ำงไม่มีประมำณ ท่ำนใส่ใจชุมชน  

และห่วงใยธรรมชำติ แต่ตลอดเวลำที่ท�ำงำนช่วยเหลือชุมชน

และอนุรักษ์ธรรมชำติ ท่ำนก็สอนธรรมะควบคู่กัน จนกระทั่ง

ระยะหลังท่ำนก็มำเน้นหนักในกำรสอนธรรมควบคู่กับกำร

อนรัุกษ์ป่ำ ส่วนงำนชมุชนท่ำนกท็�ำน้อยลง อำตมำโชคดทีีไ่ด้มำ

รูจั้กหลวงพ่อ ไม่ใช่ในฐำนะนกัพฒันำ และนกัอนรัุกษ์ธรรมชำติ

เท่ำนั้น แต่ยังรู้จักหลวงพ่อในฐำนะที่เป็นอำจำรย์กรรมฐำน  

ซ่ึงเป็นเหตุให้อำตมำตัดสินใจมำบวชและปฏิบัติอยู่กับท่ำนท่ี 

วัดป่ำสุคะโตตั้งแต่พรรษำแรก

เชื่อว่ำหลำยคนได้รับอำนิสงส์จำกหลวงพ่อเป็นอเนก

ปรยิำย โดยเฉพำะเรือ่งของกำรเปิดใจให้ได้เหน็ธรรมะ ได้เข้ำใจ

ธรรมะหรืออย่ำงน้อย ๆ  กไ็ด้รูจ้กัตวัเอง  ได้รูว่้ำชีวิตทีค่วรค่ำแก่

กำรด�ำรงอยูน่ัน้เป็นอย่ำงไร คือเป็นชวีติทีต่ืน่รู ้เป็นชวีติท่ีเป่ียม 
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ด้วยควำมรูส้กึตวั ทีจ่รงิหลวงพ่อไม่ได้มเีพยีงควำมเมตตำกรุณำ 

หลวงพ่อยงัมปัีญญำท่ีลุ่มลึกด้วย เป็นปัญญำทีเ่กดิจำกกำรเหน็

ธรรมด้วยตัวเอง หลังจำกที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติฝึกฝนกับหลวงพ่อ

เทียน จิตฺตสุโภ ปัญญำของหลวงพ่อค�ำเขียนและสัจธรรมที่

ท่ำนค้นพบนั้นมีค่ำมหำศำลมำก ท่ำนพยำยำมอุทิศตนเพื่อ

น�ำพำให้พวกเรำมีปัญญำเห็นอย่ำงท่ำนบ้ำง  เหมือนอย่ำงที่

ท่ำนได้รับกำรเกื้อกูลจำกหลวงพ่อเทียน จนกระท่ังเกิดควำม

เข้ำใจในสัจธรรมที่ช่วยท�ำให้พ้นจำกควำมทุกข์ได้  อำตมำเชื่อ

ว่ำหลำยคนทีไ่ด้ปฏบิตัติำมค�ำแนะน�ำส่ังสอนของหลวงพ่อย่อม

เกิดปัญญำไม่มำกก็น้อย  แม้จะไม่ถึงระดับของท่ำนก็ตำม
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หลวงพ่อเน้นย�้ำถึงควำมส�ำคัญของกำรเห็นสัจธรรม 

เข้ำใจเรื่องรูปนำม จนกระทั่งเห็นควำมเกิดดับของนำมรูป   

ซึง่ช่วยให้ปล่อยวำงจำกสิง่ทัง้ปวง จนถึงขัน้ไม่เป็นอะไรกบัอะไร 

ในช่วงระยะหลงัหลำยปีทีผ่่ำนมำ หลวงพ่อเน้นย�ำ้อยูบ่่อย ๆ   ว่ำ  

“ไม่เป็นอะไรกับอะไร” ข้อควำมนี้ มีควำมหมำยตั้งแต่กำร 

ไม่เข้ำไปในควำมคิด ไม่เข้ำไปในอำรมณ์  ไม่ยึดว่ำมันเป็นเรำ 

เป็นของเรำ  พดูอีกอย่ำงคือ เหน็แต่ไม่ใช่ผูเ้ป็น ไม่ใช่ผูโ้กรธ ไม่ใช่

ผู้โลภ ไม่ใช่ผู้คิด  แต่เห็นควำมโกรธ ควำมโลภ และควำมคิด 

ที่เกิดขึ้นในใจ ท่ำนจะเน้นอยู่เสมอว่ำ “เห็น อย่ำเข้ำไปเป็น” 

โดยใช้วิธีกำรที่เรียกง่ำย ๆ  ว่ำ “รู้ซื่อ ๆ ” คือรู้เฉย ๆ   รู้ด้วยใจ

เป็นกลำง ซึ่งเป็นสิ่งที่ท่ำนได้เรียนรู้มำจำกหลวงพ่อเทียน 

รู้ซื่อ ๆ  คือกำรรู้กำยเคลื่อนไหว รู้ใจคิดนึกด้วยควำม

เป็นกลำง อะไรเกิดขึน้กับกำยก็รู้ รู้เฉย ๆ  ไม่ตัดสิน อะไรเกดิขึน้ 

กับใจไม่ว่ำควำมคิด อำรมณ์บวกหรือลบก็ไม่ไปข้องแวะ   

ไม่หลงเพลิน ไม่ผลักไส ไม่ไขว่คว้ำ  ท่ำนสอนเสมอว่ำ “คิดดี 

ก็ช่ำง คิดไม่ดีก็ช่ำง” แค่รู้เฉย ๆ  ก็เป็นกุญแจน�ำไปสู่ภำวะที่ 

ไม่เป็นอะไรกับอะไร  ซ่ึงมีควำมหมำยลึกไปถงึข้ันว่ำ ไม่เกดิภพ 

เกิดชำตินั่นเอง  ไม่มีควำมส�ำคัญว่ำเป็นนั่นเป็นนี่ คนทุกวันนี้ 

มกัจะปรงุแต่งภพชำตด้ิวยอ�ำนำจของอปุำทำน ด้วยควำมยดึตดิ 

ถือมั่นในควำมเป็นตัวกูของกู อยำกเป็นโน่น ไม่อยำกเป็นนี่  
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แต่ไม่ว่ำจะเป็นอะไร แม้สมอยำกก็ยังทุกข์ เพรำะว่ำไม่มี

อะไรที่เป็นแล้วจะไม่ดับ สิ่งที่เกิดขึ้นในที่สุดก็ย่อมแก่และตำย  

เมือ่เกิดชำตแิล้ว ชรำมรณะก็ตำมมำ คอืเส่ือมและสลำยไป ถ้ำ

อยำกเป็นอะไรแล้วไม่ได้เป็น ก็ย่อมเป็นทุกข์  หรือทุกข์เพรำะ

สิ่งท่ีเป็นนั้นเสื่อมสลำยไป ทุกข์เพรำะถูกพรำกจำกภำวะหรือ

ควำมเป็นสิง่นัน้  ไม่ว่ำอยำกเป็นอะไรกต็ำม ถ้ำไม่ได้เป็นอย่ำง

ท่ีอยำกเป็นกท็กุข์  ถงึแม้ได้เป็นแล้วไม่นำนกต้็องสญูเสียภำวะ

นั้นไป จึงเป็นทุกข์  เรื่องแบบนี้ถ้ำไม่ปฏิบัติ ไม่เห็นด้วยสติ 

หรือใคร่ครวญด้วยปัญญำก็เข้ำใจได้ยำก และถ้ำยังไม่เข้ำถึงก็

ยงัต้องทกุข์เพรำะควำมมคีวำมเป็น 

คนเรำทุกวันนี้ทุกข์เพรำะมีไม่เป็น และเป็นไม่ถูก คือ

มีด้วยควำมยึดติด และเป็นด้วยควำมถือมั่น หลวงพ่อเน้นอยู่

เสมอว่ำ ถ้ำมีสติ สติจะเป็นตัวบุกเบิกท�ำให้เกิดปัญญำ ถึงขั้น

ที่เรียกว่ำ “ไม่มี ไม่เป็นอะไรกับอะไร” ตลอดเวลำที่หลวงพ่อมี

สขุภำพด ีท่ำนได้สอนเรือ่งนีแ้หละ สอนแล้วสอนเล่ำ ทัง้พดูทัง้

บรรยำย และที่ส�ำคัญคือท่ำนท�ำให้ดู อยู่ให้เห็นด้วย พวกเรำที่

ได้ใกล้ชิดกับหลวงพ่อจะรู้ว่ำหลวงพ่อท่ำนปล่อยวำงมำก ท่ำน

ไม่ได้ยดึมัน่ถอืมัน่กับอะไรทีท่�ำให้ทกุข์ แต่กไ็ม่ได้หมำยควำมว่ำ

ท่ำนไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์  ท่ำนพยำยำมสอนพวกเรำให้มีหลัก

มีเกณฑ์ในกำรด�ำเนินชีวิต โดยเฉพำะผู้ที่เป็นนักบวช ในขณะ



๙๒

รำลึกถึงหลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ

เดยีวกนักเ็น้นย�ำ้ให้พวกเรำพำกเพยีรปฏิบติัเพือ่เข้ำใจว่ำกำรไม่

เป็นอะไรกบัอะไรนัน้ส�ำคญัอย่ำงไรบ้ำง 

หลวงพ่อเป็นพระมหำเถระที่มีควำมอ่อนน้อมถ่อมตัว 

มำก อำตมำเห็นอย่ำงนี้มำตั้งแต่เมื่อ ๓๐ ปีที่แล้ว ไม่ว่ำกับ

ญำตโิยม กบัเณร กับเดก็เล็กหรือแม้กระทัง่กับธรรมชำติ จนถึง 

วำระสุดท้ำยของท่ำน ก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง 

อันนี้ไม่ใช่เพรำะควำมเมตตำกรุณำของท่ำนเท่ำนั้น แต่เป็น

เพรำะปัญญำของท่ำนที่ท�ำให้สำมำรถร้ือถอนควำมยึดมั่น 

ถอืม่ันในตวักขูองกไูด้ จนกระทัง่ไม่เป็นอะไรกบัอะไร หลวงพ่อ

ไม่ได้เป็นคนที่ถือยศถืออย่ำง แม้จะเป็นพระครู แต่สมณศักดิ์ 

ก็แทบไม่มีควำมหมำยกับท่ำนเลย เมื่อถึงเวลำที่ท่ำนป่วย  
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ท่ำนก็ยังสำมำรถแสดงคุณลักษณะอย่ำงนี้ให้เรำเห็น 

กำรป่วยของท่ำนครัง้หลงั  ถ้ำเป็นคนธรรมดำกจ็ะต้อง 

ทุกข์ทรมำนมำก เพรำะว่ำหลอดอำหำรก็ดี หลอดลมก็ด ี

อดุตันหมด ท่ำนไม่สำมำรถฉันอำหำรเหมอืนคนปกติได้ ต้องรบั 

อำหำรทำงสำยยำง จะหำยใจก็ต้องหำยใจทำงท่อ ซึ่งนอกจำก

ท�ำให้อึดอดัแล้ว ยงัท�ำให้เกดิทุกขเวทนำด้วย ไม่นับอำกำรอย่ำง

อื่นที่เกิดจำกมะเร็ง  แต่หลวงพ่อก็สำมำรถทรงจิตทรงใจเอำ 

ไว้ได้เป็นปกติ  อีกทั้งพยำยำมสอนพวกเรำอยู่เสมอ 

กำรที่ท่ำนไม่สำมำรถพูดได้ มีข้อเสียมำก แต่ข้อดีก็มี  

คอืท�ำให้ท่ำนต้องเขียนบนัทกึ ช่วยให้เรำรบัทรำบควำมคดิควำม

รู้สึกของท่ำนตลอด ๗ เดือนที่ท่ำนอำพำธ ที่ท่ำนบันทึกนั้นก็

ล้วนแล้วแต่มปีระโยชน์ 

อำตมำจะคัดข้อควำมบำงตอนที่ท่ำนเขียนระหว่ำง

อำพำธให้พวกเรำได้ฟังกัน ท่ำนบอกว่ำ 

“เวลำนี้อยู ่กับควำมไม่เป็นอะไรกับอะไร ลูกศิษย์ 

หลวงพ่อเทยีนมธีรรมน�ำพำ ไม่มวีนัตำย เรำเหน็ประสบกำรณ์

ตัง้แต่เหน็รปูนำมตำมควำมเป็นจรงิ  ขอให้เรำจงพำกนัปฏิบัติไป    

จะได้พบเห็นอำกำรดับไม่เหลือของนำมรูป  ๔๙ ปีที่ผ่ำนมำ 

คือวันนี้ รู้สึกตัว รู้สึกตัวดี”
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ท่ำนมีทุกขเวทนำมำก แต่นั่นเป็นควำมทุกข์ทำงกำย 

ส่วนจิตใจของหลวงพ่ออำจสุขสบำยย่ิงกว่ำของพวกเรำเสียอีก  

อันนี้เป็นผลจำกประสบกำรณ์ทำงธรรมที่ท่ำนได้ประจักษ์จำก

วิปัสสนำกรรมฐำน จนกระทั่งเห็นสัจธรรมควำมจริง  ปัญญำ

ดังกล่ำวท�ำให้ท่ำนสำมำรถเผชิญกับทุกขเวทนำอย่ำงยำกที่คน

ธรรมดำจะเผชญิได้  บำงครัง้หลวงพ่อกบ็อกว่ำ “เหนือ่ยเพรำะ

โรคพำให้เหนือ่ย  ส่วนจติใจกอ็ยู่กบัตถตำ ควำมเป็นเช่นนัน้เอง  

ไม่ได้เอำควำมเหนื่อยมำเป็นชีวิตจริง ธรรมน�ำพำให้อยู่” คือ

ท่ำนอยู่ด้วยธรรม ไม่ได้อยู่ด้วยควำมรู้สึก ไม่ได้อยู่ด้วยเวทนำ 

ไม่ได้อยูด้่วยควำมอยำก ไม่ได้อยู่ด้วยควำมกลวั ด้วยควำมโกรธ  

ควำมเกลยีด หรือควำมโลภควำมหลง แต่อยู่ด้วยธรรม  จำกน้ัน 

ท่ำนเขยีนต่อว่ำ “บำงครัง้กห็ำยใจไม่ได้ กส็นุกไปกบัควำมตำย 

ไม่กลวัตำย” 

แล้วท่ำนทิง้ท้ำยว่ำ “แต่คนอืน่ล�ำบำกกบัเรำ เวลำนอน

ก็อำจไม่ได้นอน” หลวงพ่อเป็นห่วงผู้ที่ดูแลท่ำนมำก ซึ่งต้อง

ดูแลกันเรียกว่ำแทบ ๒๔ ชั่วโมง ตลอด ๗ เดือน หลวงพ่อ 

ท่ีจริงทุกข์กว่ำพวกเรำ แต่ท่ำนเป็นห่วงลูกศิษย์ที่ดูแลท่ำนทั้ง

พระทั้งโยม ว่ำแม้แต่เวลำนอนก็อำจไม่ได้นอน

หลวงพ่อพูดไม่ได้ แสดงธรรมไม่ได้ด้วยถ้อยค�ำ แต่

ท่ำนกแ็สดงธรรมให้เรำเห็น แม้ในยำมทีอ่ำพำธ คอืกำรท�ำให้ด ู
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อยู่ให้เห็น และบำงครั้งก็มีเมตตำเขียนบันทึก แทนค�ำเทศนำ

หรอืค�ำบรรยำยของหลวงพ่อ ซึง่อำตมำเชือ่ว่ำเป็นส่ิงทีล่�ำ้ค่ำมำก  

เพรำะว่ำค�ำบรรยำยหลำยครั้งก็ไม่ได้ชัดเจนหรือกระชับเท่ำนี้ 

ท่ำนอำจจะพูดเป็นเวลำ ๑๕ นำที แต่ว่ำเมื่อท่ำนอำพำธท่ำน 

ไม่สำมำรถเขยีนได้ยำว ท่ำนกเ็ขยีนแบบกระชบั แต่กไ็ด้ใจควำม

พอ ๆ  กับค�ำบรรยำย ๑๕ นำทีหรือครึ่งชั่วโมง ซึ่งน่ำจะเป็น 

แบบอย่ำง แบบศึกษำให้กับพวกเรำ

หลวงพ่อตระหนกัดีกว่ำ อำพำธครัง้นีค้งจะมคีวำมตำย

เป็นที่สุด คงจะไม่รอด ท่ำนก็เตรียมตัว พยำยำมสั่งเสียและ 

ร�่ำลำ หลวงพ่อท่ำนเขียนไว้ตอนหนึ่งเมื่อ ๓ เดือนท่ีแล้ว   

“ขอสั่งลำทุก ๆ  ท่ำน ธำตุขันธ์คงอยู่อีกได้ไม่นำน แต่ควำมเป็น

กลัยำณมติรคงอยูต่ลอดไป” 

ธำตุขันธ์ของหลวงพ่ออยู ่ได้ไม่นำน ตอนน้ีก็แตก

สลำยแล้วในส่วนรูปธรรม แต่ควำมเป็นกัลยำณมิตรจะคงอยู่

ตลอดไป ขอให้พวกเรำตระหนักว่ำหลวงพ่อยังอยู่กับเรำ ท่ำน

ยังเป็นกัลยำณมิตรกับพวกเรำ เมื่อใดก็ตำมที่เรำรู้สึกท้อแท้

ท้อถอยหรือมีควำมทุกข์ ก็ขอให้ระลึกถึงค�ำพูดที่ว่ำ ควำมเป็น

กัลยำณมิตรของท่ำนยังอยู่กับเรำตลอดไป 

หลวงพ่อจะยังเป็นกัลยำณมิตรของพวกเรำ อยู่ที่ว่ำ

พวกเรำจะยอมให้ท่ำนเป็นกลัยำณมติรของเรำหรอืไม่ ถ้ำมสีติ 



๙๗

มีควำมรู้สึกตัวก็แสดงว่ำหลวงพ่อไม่ได้อยู่ไกลจำกเรำเลย แต่

เมือ่ใดกต็ำมทีเ่รำไม่มสีต ิไม่มคีวำมรูสึ้กตัว จมอยูใ่นควำมหลง 

ก็เท่ำกับว่ำเรำกีดกันท่ำนออกไปจำกควำมเป็นกัลยำณมิตร 

ของเรำแล้ว 

หลวงพ่อยังพูดอีกตอนหนึ่งว่ำ  “สั่งลำมิตรสหำย 

ทกุท่ำน  ธำตขุนัธ์ไม่มวีนัทีจ่ะอยูไ่ด้นำน ขอให้เป็นสต ิปัญญำแทน  

เป็นปำกเป็นเสียงธรรม ตำมที่หลวงพ่อเทียนสอน พวกเรำถึง 

ท่ีสดุแห่งทกุข์ได้จรงิ” แล้วท่ำนกบ็อกว่ำ “เวลำนีม้แีต่ปล่อยวำง  

ไม่เป็นอะไรกับอะไร”

อันนี้เป็นค�ำสั่งเสียที่ส�ำคัญมำก  ขอให้พวกเรำเป็นสติ

และปัญญำแทนท่ำน ขอให้พวกเรำเป็นปำกเป็นเสียงแห่งธรรม 

ตำมที่หลวงพ่อเทียนสอน และท่ำนก็ให้ควำมหวังกับเรำ 

ว่ำ “พวกเรำถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้จริง” เพรำะว่ำท่ำนไปถึงแล้ว   

ท่ำนไม่ได้พูดจำกกำรเดำเอำหรือคิดเอำ แต่พูดจำกกำรที่ท่ำน

บรรลุถึงด้วยตัวท่ำนเอง 

หลวงพ่อไม่เพียงสอนธรรมให้เรำในยำมปกติและ

ยำมอำพำธ  เมื่อท่ำนละสังขำรก็ยังให้ธรรมะ ที่สอนให้เรำได้

ตระหนักว่ำควำมตำยเป็นธรรมดำ มันเป็นเช่นนั้นเอง ตถตำ 

ค�ำถำมก็คือ ตำยอย่ำงไรถึงจะตำยอย่ำงสงบ ตำยดี ตำยอย่ำง

ไม่มีผู้ตำย อันนี้ต่ำงหำกที่เป็นกำรบ้ำนส�ำหรับพวกเรำ ตอนที่ 
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มีชีวิตท่ำนก็อยู่อย่ำงสอดคล้องกับธรรม กลมกลืนกับธรรม  

เมื่อป่วยก็ไม่ทิ้งธรรม เมื่อละสังขำร ท่ำนก็ได้ฝำกฝังสั่งเสียให้

จัดกำรกับสรีระของท่ำนอย่ำงสอดคล้องกับธรรมด้วย

หลวงพ่อได้สั่งเสียและฝำกฝังเอำไว้ว่ำ  เมื่อท่ำน

มรณภำพแล้ว ขอให้พิธีศพจัดอย่ำงเรียบง่ำย ให้ “จัดแบบพระ

ทีจ่น อย่ำฟุม่เฟือย” หลวงพ่อบอกว่ำท่ำนไม่ขอรบัพระรำชทำน

เพลงิศพ ถึงแม้ว่ำท่ำนมสีทิธิท์ีจ่ะท�ำอย่ำงนัน้ได้เพรำะท่ำนเป็น

อดีตเจ้ำคณะต�ำบล งำนศพก็อยำกให้ท�ำแบบง่ำย ๆ  และมี

สำระ แทนที่จะสวดตำมประเพณีอย่ำงที่เรำเห็นกันในงำนศพ

ส่วนใหญ่ ท่ำนก็บอกให้สวดแปล แล้วท่ำนเลือกมำ ๒ บท คือ 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และอภิธรรม ให้สวดแปลทั้ง ๒ บท 

เพรำะฉะนัน้ทีเ่รำสวดมนต์เมือ่เยน็นีก็้คือท�ำตำมค�ำสัง่ของท่ำน 

ไม่ใช่ท�ำสักแต่เป็นพิธีกรรมที่ไม่มีควำมหมำย พระสวดไปโยม

กไ็ม่เข้ำใจและอำจคยุกนั แต่ท่ำนอยำกให้กำรสวดมนต์มสีำระ

มีควำมหมำย สวดแล้วก็แปลด้วย รวมทั้งมีกำรแสดงธรรม  

ท่ำนสัง่เสยีอกีหลำยอย่ำง เพือ่ก�ำชบัให้งำนศพของท่ำน

เป็นไปอย่ำงไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่ก่อควำมเดือดร้อนแก่ผู้อื่น เพรำะ

ฉะนั้นงำนศพของหลวงพ่อจะไม่เหมือนกับที่อื่น จึงอยำกขอ

ให้พวกเรำอนุโลมหรือท�ำตำมท่ีท่ำนได้ฝำกฝังเอำไว้ ให้งำนน้ี

เป็นงำนทีม่สีำระมคีวำมหมำยจนถึงวนัทีป่ลงสรรีะของท่ำน ซ่ึง



๙๙

ก�ำหนดให้เป็นวนัที ่๖ กนัยำยน  พวกเรำจะพยำยำมให้เป็นไป 

อย่ำงเรียบง่ำยเท่ำที่จะเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มำ

ร่วมงำนด้วย 

หวังว่ำทุกท่ำนจะช่วยกันท�ำให้ค�ำสั่งเสียของหลวงพ่อ

เปน็ไปอยำ่งทีท่่ำนปรำรถนำ ดีกวำ่นัน้ก็คอื กำรน�ำค�ำสอนของ

ท่ำนไปปฏิบัติเพื่อให้เข้ำถึงภำวะที่ไม่เป็นอะไรกับอะไร อย่ำงที่

หลวงพ่อได้พูดย�้ำอย่ำงมำกในระยะหลัง







มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ปี ๒๕๔๐



เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวำนไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดำ

ส�ำหรับพวกเรำ ถึงแม้จะเป็นเรื่องปกติธรรมดำของโลกน้ี  

ทุกวัน ๆ  มีควำมสูญเสียพลัดพรำกเกิดขึ้นมำกมำย มีคนตำย 

วันหนึง่ ๆ  เกอืบสองแสนคน  กำรจำกไปของหลวงพ่อจึงเป็นเรือ่ง 

ธรรมดำของโลก แต่เป็นเรื่องไม่ปกติธรรมดำส�ำหรับพวกเรำ   

อย่ำงไรก็ตำม เรำก็ควรใช้ชีวิตตำมปกติ เท่ำที่เรำ

จะท�ำได้ โดยเฉพำะในฐำนะนักปฏิบัติ ปกติธรรมดำของเรำ 

กคื็อกำรปฏบิตัธิรรม  เรำมกีำรท�ำวตัรสวดมนต์ทกุเช้ำและเยน็  

เรำมีกำรเจริญสติ ไม่ว่ำเดินจงกรมสร้ำงจังหวะ หรือกำรสร้ำง

ควำมรู้สึกตัวในอิริยำบถต่ำง ๆ   นี้คือปกติธรรมดำของเรำ  

หลวงพ่อค�ำเขียนจำกไปแต่ตัว 

 แสดงธรรมหลงัท�าวตัรเช้า 
วนัท่ี ๒๔ สงิหาคม ๒๕๕๗  ณ วดัป่าสคุะโต
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ซึ่งควรจะรักษำเอำไว้  ส่วนกิจที่ต้องท�ำเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำร 

จัดงำนให้หลวงพ่อ  เรำก็สมควรท�ำ  แต่อย่ำให้งำนเหล่ำนั้น

มำท�ำลำยควำมปกติธรรมดำของเรำ ถ้ำจะเกิดผลกระทบก็ให้

เกิดน้อยที่สุด เช่นเมื่อวำนพระและโยมส่วนใหญ่ไปงำนสวดที่ 

วดัภเูขำทอง  จงึมส่ีวนน้อยท่ีท�ำวตัรเยน็กนัทีน่ี ่ อนันัน้ไม่เป็นไร  

เพรำะเป็นแค่กำรเปลี่ยนสถำนที่ แต่กิจวัตรยังคงเดิม

ที่ส�ำคัญก็คือแม้กิจวัตรของเรำในช่วงน้ี อำจมีกำร

เปลี่ยนแปลงไปบ้ำง แต่ขอให้ใจของเรำคงควำมปกติเอำไว้ 

ถือว่ำสิ่งท่ีเกิดขึ้นเมื่อวำนกับหลวงพ่อของเรำ เป็นกำรบ้ำน 

เป็นโจทย์ใหญ่ ที่ฝึกให้เรำรู้จักรักษำใจให้เป็นปกติ  หำกว่ำจะ 

เศร้ำโศกเสยีใจ หรือใจหว่ันไหวก็ขอให้รู้ทนั ถอืว่ำเป็นกำรฝึกสติ 

จำกเหตุกำรณ์จริง  

ไม่ใช่เร่ืองเสียหำยถ้ำหำกเรำจะร้องไห้เพรำะจิตใจ 

หวั่นไหว  แต่จะดีถ้ำเรำรู้ทัน เห็นอำกำรที่เกิดขึ้น เห็นควำม

เศร้ำเสียใจที่เกิดขึ้น เห็นควำมหวั่นไหวที่เกิดขึ้น เพรำะเรำคือ

ปถุชุน ไม่ใช่ว่ำนกัปฏบิติัธรรมจะร้องไห้ไม่ได้ แต่เมือ่เกดิขึน้แล้ว 

กใ็ห้รู้ทันในสิง่ทีเ่กดิขึน้ เพรำะนีค่อืสิง่ทีห่ลวงพ่อได้สอนเรำ ได้

ตอกย�้ำกับเรำว่ำให้รู้กำยรู้ใจ  ทั้งกำยและใจล้วนเป็นสิ่งที่เรำ

บังคับควบคุมไม่ได้ แต่เรำสำมำรถรู้ทันในสิ่งที่เกิดขึ้นกับกำย

และใจ รวมท้ังสำมำรถสร้ำงเหตุปัจจัยส่งเสริมให้กำยและใจ 



๑๐๕

เป็นไปในทำงทีดี่งำมได้  เช่น สร้ำงเหตปัุจจยัเพือ่ให้สตงิอกงำม 

ให้ควำมรู้สึกตัวเกิดขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง  จำกนั้นก็เอำสติและ

ควำมรู้สกึตวันัน้มำใช้ในยำมทีเ่กิดควำมไม่ปกติกับชวีติของเรำ 

หรอืเมือ่เกดิควำมไม่ปกตใินชมุชนของเรำ น้ีเป็นเวลำทีค่วรเอำ

ธรรมะทั้งหลำยมำใช้งำน เมื่อผ่ำนเหตุกำรณ์เหล่ำนี้ไปได้ เรำ

ก็จะเข้มแข็งขึ้น ฉลำดขึ้น สำมำรถรับมือกับควำมไม่ปกติที่

รุนแรงแบบนี้หรือยิ่งกว่ำนี้ได้ 

จะว่ำไปหลวงพ่อไม่ได้จำกไปแบบปุบปับ ท่ำนให้เวลำ

พวกเรำตัง้ตวัหรือเตรียมจติเตรยีมใจมำเป็นเวลำหลำยเดอืน  ถ้ำ 

ท่ำนไปอย่ำงปุบปับก็คงเป็นกำรบ้ำนทีห่นักมำกส�ำหรับพวกเรำ  

ในกำรที่จะรักษำใจให้ปกติ  อย่ำงไรก็ตำมเรำควรตระหนักว่ำ 

ควำมสูญเสียนั้น บำงคร้ังก็มำในเวลำที่เรำคำดไม่ถึง ควำม 

สูญเสียครั้งใหญ่บำงครั้งก็มำในวันที่แสนจะปกติธรรมดำ หรือ 

วันที่ปลอดโปร่งแจ่มใส อย่ำงตอนเกิดสึนำมิเมื่อ ๑๐ ปีที่แล้ว   

ท้องฟ้ำที่พังงำและภูเก็ตไม่ได้มืดครึ้มเลย ฟ้ำสวย แดดใส  

บรรยำกำศดี  แต่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในเช้ำวันนั้นคือควำมหำยนะ 

พนิำศรำวกับนรกแตกเลยทเีดยีว  หรอืตอนเกดิเหตุกำรณ์ ๑๑  

กนัยำ ๔๔ ซึง่ส่งผลกระทบไปทัว่โลก วนันัน้ฟ้ำในกรุงนวิยอร์ก 

ก็สวย อำกำศก็ดี เป็นเช้ำวันอังคำรที่แสนจะปกติธรรมดำ  

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเช้ำวันนั้นสั่นสะเทือนโลกทั้งโลก อย่ำงท่ี 



ไม่มีใครคำดคิดมำก่อน ทุกวันนี้เรำก็ยังได้รับผลกระทบจำก 

เหตุกำรณ์วันนั้น 

มองในอีกแง่หนึ่ง หลวงพ่อได้จำกไปในเวลำที่เรำ

คำดไม่ถึงเหมือนกัน เพรำะตอนนั้นพวกเรำก�ำลังท�ำวัตรและ 

ฟังธรรมอยู ่ จะเรียกว่ำปุบปับในควำมรู้สกึของเรำกไ็ด้ แต่ก่อน

หน้ำนัน้ท่ำนก็มเีวลำให้เรำได้เตรียมใจอยูน่ำน 

นอกจำกกำรรักษำใจให้ปกติแล้ว เรำควรท�ำมำกไป

กว่ำนั้น นั่นคือหำประโยชน์จำกสิ่งที่เกิดขึ้น  สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่ำ 

บวกหรอืลบล้วนมปีระโยชน์ทัง้นัน้ ถ้ำเรำรู้จักเปลีย่นควำมทกุข์ 

ควำมสญูเสยีให้เป็นธรรมะ เรำก็จะได้ประโยชน์  เพรำะจะช่วย



๑๐๗

ให้เรำเกิดปัญญำมำกขึ้น รู้เท่ำทันควำมจริงของชีวิตมำกข้ึน   

หลวงพ่อเคยพูดหลำยคร้ังว่ำ  “ภำวนำก็คือกำรเปลี่ยนร้ำย

ให้กลำยเป็นดี”  เปลี่ยนร้ำยให้กลำยเป็นดี ไม่ได้หมำยถึง

เปลี่ยนเหตุกำรณ์ภำยนอก  เหตุกำรณ์ใดเมื่อเกิดขึ้นแล้ว เรำ

เปล่ียนแปลงไม่ได้ หลวงพ่อละสังขำรไปแล้ว เรำไม่สำมำรถ

ท�ำให้ท่ำนฟ้ืนขึน้ได้  แต่เมือ่เกดิเหตุกำรณ์ขึน้แล้ว เรำสำมำรถ

เปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนควำมหมำยของมันได้  แทนที่จะเห็นว่ำ

เป็นควำมสญูเสยีพลดัพรำก กเ็หน็ว่ำ มนัคอืสัจธรรม  พูดง่ำย ๆ   

คือเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นธรรม

แทนที่จะเศร้ำโศกคร�่ำครวญ ก็ควรเห็นธรรมจำก

เหตุกำรณ์ดงักล่ำว เห็นถึงควำมไม่จรัีงยัง่ยนืของสังขำร เหน็ว่ำ 

ควำมทุกข์น้ันแทรกซึมฝังลึกอยู่ในสังขำรทุกชนิด อย่ำงที่เรำ

สวดกันทุกวันตอนเช้ำ “เรำทั้งหลำยเป็นผู้ที่ถูกควำมทุกข์หยั่ง

เอำแล้ว”  ควำมทุกข์มันหยั่งอยู่ในตัวเรำทุกคน นี่เป็นธรรมดำ 

ธรรมชำติของสังขำร  นอกจำกนั้นเรำยัง “เป็นผู้ที่มีควำมทุกข์

อยู่เบื้องหน้ำ” ด้วย เบื้องหน้ำจำกนี้ไปเรำไม่รู้ว่ำจะสูญเสียใคร 

ไปอีก  แต่มันก็ต้องเกิดขึ้นอย่ำงแน่นอน  อยู่ที่ว่ำเป็นใคร  

ช้ำหรือเร็วเท่ำนั้น  อันนี้เป็นสัจธรรมที่เรำต้องรู้จักมองให้เห็น  

เกบ็เกีย่วให้ได้  เพือ่หล่อเลีย้งสติปัญญำของเรำให้เจรญิงอกงำม

ดอกบัวไม่ได้เกิดขึ้นจำกไหนเลย มันเกิดขึ้นจำก 
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โคลนตม  ท่ำนติช นัท ฮันห์ เขียนเตือนใจไว้ดีว่ำ No Mud, 

No Lotus ไม่มีโคลนตมก็ไม่มีดอกบัว  ดอกบัวในที่นี้ ไม่ได้

หมำยถึงเฉพำะดอกบัวที่เห็นด้วยตำเท่ำนั้น  แต่หมำยถึงจิตที่

ตื่นรู้ เบิกบำน เป็นอิสระ เหนือทุกข์  หรือจิตของผู้บรรลุธรรม  

ซ่ึงกเิลสไม่อำจแตะต้องได้ เช่นเดยีวกับหยดน�ำ้ทีไ่ม่อำจเกำะตดิ 

ดอกบัวหรือใบบัวได้  ดอกบัวงดงำมได้ ทั้ง ๆ  ที่เกิดขึ้นจำก

โคลนตมอันสกปรกไม่น่ำดู ไม่มีใครอยำกจะข้องเกี่ยวกับ 

โคลนตม แต่ผลผลิตของโคลนตมนั้นก็คือดอกไม้งดงำมท่ีเรำ 

น�ำไปบชูำพระ สกักำระพระพทุธเจ้ำ  ไม่มีโคลนตมกไ็ม่มดีอกบวั 

ไม่เจอทุกข์ก็ไม่พบธรรมะ  ต่อเมื่อเจอทุกข์ ธรรมะในใจเรำจึง

สำมำรถหยัง่ลกึและเจรญิงอกงำมได้ 

ฉะน้ัน ควำมสญูเสยีก็มปีระโยชน์  ควำมทกุข์ต่ำง ๆ  กม็ ี

ประโยชน์  เรำไม่สำมำรถเปลี่ยนมันได้เพรำะมันเกิดขึ้นแล้ว 

และผ่ำนเลยไปแล้ว  แต่เรำสำมำรถเปลีย่นควำมหมำยของมนั  

เปลี่ยนมุมมองที่มีต่อมัน หรือเปลี่ยนควำมรู้สึกท่ีมีต่อมัน  

อันนี้เรำท�ำได้ 

ส�ำหรับบำงคนควำมตำยคือควำมสูญเสีย  แต่ส�ำหรับ

บำงคน ควำมตำยหมำยถึงกำรเปิดใจให้เห็นธรรมะหรอืเตอืนใจ 

ให้ไม่ประมำท อันนี้คือมรดก  หรือพินัยกรรมสุดท้ำยท่ี

พระพุทธเจ้ำได้มอบไว้แก่พระสำวก ตกทอดมำจนถงึเรำทกุคน 
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ดังพระองค์ตรัสเป็นปัจฉิมโอวำทว่ำ “สังขำรทั้งหลำย มีควำม

เสื่อมไปเป็นธรรมดำ ท่ำนทั้งหลำยจงท�ำควำมไม่ประมำทให้

ถึงพร้อมเถิด” หรือ “ท่ำนทั้งหลำยจงท�ำประโยชน์ให้ถึงพร้อม

ด้วยควำมไม่ประมำท”  อันนี้เป็นมรดก หรือพินัยกรรมที่

พระพุทธเจ้ำได้มอบไว้กับชำวพุทธทุกคน  

พินัยกรรมนี้มีประโยชน์อย่ำงยิ่ง เรำควรน�ำมำใช้กับ

ตวัเรำในยำมพลดัพรำกสญูเสยี แทนทีจ่ะคร�ำ่ครวญเสยีใจหรอื

หดหู่เศร้ำหมอง ก็ใช้เหตกุำรณ์น้ีเป็นเครือ่งกระตุน้ให้เกิดควำม

ไม่ประมำท ให้เร่งท�ำควำมเพียร ไม่นิง่ดูดำย เพรำะสิง่ทีเ่กดิขึน้

กบัหลวงพ่อ สกัวนัหนึง่กจ็ะต้องเกดิขึน้กบัคนรักคนอืน่ ๆ  ของเรำ  

ถ้ำไม่ใช่ครบูำอำจำรย์ กอ็ำจเป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นลูก เป็นหลำน  

เป็นเพ่ือนรักของเรำก็ได้  และในที่สุดก็จะต้องเกิดขึ้นกับเรำ

อย่ำงหนไีม่พ้น  

หลวงพ่อไปดีแล้วสมกับชื่อวัดที่ท่ำนตั้งว่ำสุคะโต หรือ 

“ผูไ้ปแล้วด้วยดี”  แล้วเรำล่ะ เรำจะไปดอีย่ำงน้ันได้ไหม ถ้ำอยำก

จะไปดอีย่ำงน้ันกต้็องตระเตรยีมตัง้แต่วนันี ้ด้วยกำรท�ำชวีติของ

เรำให้ดี ดีในที่นี้ไม่ใช่แค่ท�ำดีเท่ำนั้น แต่ต้องภำวนำ ฝึกฝนใจ 

ให้เห็นควำมจริง เห็นสัจธรรมจนพ้นจำกควำมทุกข์ หรือ 

ไม่เป็นอะไรกับอะไร อย่ำงน้อย ๆ  ก็มีธรรมน�ำพำชีวิตอย่ำงที่ 

หลวงพ่อได้เขียนย�้ำเตือนพวกเรำในบันทึกของท่ำน 
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หลวงพ่อจำกไปก็ไปแต่ตัว แต่ค�ำสอนซึ่งเป็นหัวใจของ

ท่ำนยงัอยูก่บัเรำ หลวงพ่อได้ทิง้ค�ำสอนไว้มำกมำย ทัง้ทีเ่ป็นตัว

หนังสือ ทั้งที่เป็นเสียงบรรยำย รวมทั้งควำมเมตตำและจริยำ

อันงดงำมซึ่งประทับอยู่ในใจของเรำ  ในขณะเดียวกัน ท่ำนก็

ไม่ได้เอำอะไรไปจำกเรำ  สิ่งดี ๆ  ทั้งหลำย ท่ำนไม่ได้เอำอะไร

ไปด้วยเลย   

เมือ่ครำวทีส่ำมเณรจนุทะ ซึง่เป็นน้องชำยพระสำรีบตุร  

น�ำข่ำวมำแจ้งแก่คณะสงฆ์ว่ำพระสำรีบุตรปรินิพพำนแล้ว 

พระอำนนท์เศร้ำโศกเสียใจมำก พระพุทธเจ้ำจึงตรัสถำมว่ำ  

“ดกู่อนอำนนท์  สำรบีตุรพำเอำศลีขนัธ์  สมำธิขันธ์   ปัญญำขนัธ์   

วมิตุตขินัธ์  วมิตุตญิำณทสัสนขนัธ์  ไปด้วยหรอื” พระอำนนท์

ก็ตอบว่ำเปล่ำ  พระพุทธเจ้ำตรัสเช่นนี้เพื่อให้พระอำนนท์

ตระหนักว่ำ ในเมื่อพระสำรีบุตรไม่ได้เอำศีลขันธ์ สมำธิขันธ์ 

ปัญญำขันธ์ วิมุตติขันธ์ หรือวิมุตติญำณทัสสนขันธ์ไปด้วย  

จะเศร้ำเสยีใจไปท�ำไม   ถ้ำหำกพระสำรบีตุรหรอืใครกต็ำม  เอำสิง่ 

เหล่ำนี้ไปด้วยนั่นแหละที่เรำควรจะเสียใจ  

หลวงพ่อก็ไม่ได้เอำ ศีล สมำธิ ปัญญำไปกับท่ำนด้วย 

ไม่ได้เอำสต ิไม่ได้เอำควำมรูส้กึตวัไปจำกเรำ ไม่ได้เอำสัจธรรม

ที่เปิดทำงสู่ควำมพ้นทุกข์ไปกับท่ำนด้วย  ทั้งหมดเหล่ำนี้ยังอยู่  

แล้วรอให้เรำค้นพบ เข้ำถึง และใช้ประโยชน์ อันไหนที่เรำ 



๑๑๑

เข้ำถึงแล้ว มีแล้ว ก็ยังมีอยู่ต่อไป หลวงพ่อไม่ได้เอำไปด้วยเลย   

จะว่ำไปแล้วสิ่งที่เป็นแก่นธรรมยังอยู ่ และจะอยู่ตลอดไป  

ตรำบใดทีย่งัมผีูป้ฏบิตั ิ ในท�ำนองเดยีวกนัสิง่ทีห่ลวงพ่อค้นพบ 

และเข้ำถงึกย็งัอยู ่รอกำรค้นพบจำกเรำ รอกำรเข้ำถงึจำกเรำ 

เพรำะฉะนั้น แทนที่จะเสียใจคร�่ำครวญ เรำควรถือว่ำ

เป็นหน้ำที่ที่เรำจะต้องปฏิบัติ ท�ำควำมเพียร เพื่อให้เข้ำถึงหรือ

ประสบอย่ำงที่ท่ำนได้เข้ำถึงและประสบมำแล้ว  ควำมสูญเสีย

ของเรำเมือ่วำนหมำยถงึเครือ่งเตอืนใจให้เรำท�ำควำมเพยีรด้วย

ควำมไม่ประมำท ในเวลำเดียวกันก็เป็นเครื่องย�้ำเตือนให้เรำ

รู้จักปล่อยวำง  

เมื่อพระพุทธเจ้ำได้ตรัสถึงควำมไม่เที่ยงของสังขำร 

พระองค์ตรสัสองแง่ แง่หนึง่คอื ให้ปล่อยวำง “อนจิจฺำ วต สงขฺำรำ  

อุปฺปำทวยธมฺมิโน อุปฺปชฺชิตฺวำ นิรุชฺฌนฺติ เตส� วูปสโม สุโข”  

ที่เรียกว่ำบังสุกุลตำย แปลว่ำ “สังขำรทั้งหลำยไม่เที่ยงหนอ  

เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดำ  เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป  

กำรสงบวำงแห่งสงัขำรเป็นควำมสขุอย่ำงยิง่”  อนันีพ้ระองค์สอน 

ให้ปล่อยวำง โดยปรำรภถงึควำมไม่เทีย่งของสงัขำร  เรยีกว่ำเป็น 

กำรท�ำใจ  ส่วนอีกแง่หนึง่ทีเ่รำจะได้ประโยชน์จำกควำมไม่เทีย่ง 

ของสังขำรก็คือ กำรเตือนใจให้ไม่ประมำท  ควำมไม่ประมำท

หมำยถึงกำรเพียรพยำยำม ไม่ปล่อยเวลำให้ล่วงเลยไป  



๑๑๒

รำลึกถึงหลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ

ตระหนักว่ำเวลำเหลือน้อยลงทุกทีต้องรีบท�ำควำมเพียร ให้ถึง

ประโยชน์ เท่ำท่ีมนุษย์เรำจะพึงได้รับ อันนี้เรียกว่ำเป็นกำร

ท�ำกิจ  

กำรท�ำกิจ และกำรท�ำจิต ต้องท�ำควบคู่กัน  เมื่อไม่ 

เศร้ำโศกไม่เสียใจเพรำะปล่อยวำงได้อันนี้ก็ดีแล้ว แต่ก็จะต้อง 

เร่งท�ำควำมเพยีรด้วย  เพรำะปล่อยวำงไม่ได้แปลว่ำปล่อยปละ 

ละเลย  ปล่อยวำงเป็นกำรท�ำจติ เพ่ือใจไม่ทกุข์  ส่วนกำรท�ำกจิ 

ยังต้องท�ำต่อไป คือท�ำหน้ำที่ของตนให้ดีที่สุด  

ถ้ำเรำเก่ียวข้องกับควำมสญูเสยี หรอืควำมตำยของคน

ทีเ่รำรกัอย่ำงไม่ถกูต้อง มนักพ็ำไปสูค่วำมเส่ือมได้   แต่ถ้ำเรำม ี

ท่ำทีที่ถูกต้องก็จะกระตุ้นให้เรำเกิดควำมตื่นตัว ขวนขวำย ไม่

ปล่อยปละละเลย เร่งท�ำควำมเพียร เพื่อบรรลุซึ่งประโยชน์ตน

และประโยชน์ท่ำน  อย่ำงบำงคนมีลูกมีหลำน มีพ่อมีแม่ที่ต้อง

ดแูล กต้็องไม่ประมำท ควรท�ำหน้ำทีต่่อท่ำนให้ดทีีสุ่ดขณะทีย่งั

มีเวลำ  อันนี้เรียกว่ำท�ำควำมเพียรเพื่อประโยชน์ท่ำน  

ส่วนหน้ำที่ต่อตัวเองเรำก็มีเหมือนกัน คือหน้ำที่ท่ีจะ

ท�ำให้ตัวเองไม่ทุกข์ หน้ำที่ที่จะเข้ำถึงควำมพ้นทุกข์ เข้ำถึง

สภำวะเหนือโลก คือ “อริยโลกุตตรธรรม” ซึ่งพระพุทธเจ้ำ

ตรสัว่ำ เป็นทรัพย์ประจ�ำตวัของทกุคน  เรำกต้็องเข้ำถึงหรอืใช้



๑๑๓

ประโยชน์จำกทรพัย์อนัล�ำ้ค่ำนีใ้ห้ได้ อนันีเ้รยีกว่ำประโยชน์ตน  

เป็นสิง่ทีต้่องท�ำเช่นกัน ท�ำด้วยควำมเร่งรบี แต่ไม่ร้อนรน  ในเวลำ 

เดยีวกันก็ไม่ควรรีรอ รีรอก็ไม่ถูก ร้อนรนกไ็ม่ถกู แต่ต้องเร่งท�ำ  

คือไม่ปล่อยเวลำให้ผ่ำนเลยไป  

เมื่อปฏิบัติถึงจุดหนึ่ง ก็จะเห็นควำมจริงจนกระทั่ง

ปล่อยวำงได้ในที่สุด  แม้ใจปล่อยวำงแล้ว แต่ก็ยังท�ำกิจอย่ำง 

ต่อเนื่อง เหมือนที่พระพุทธเจ้ำและพระอรหันต์ทั้งหลำยท่ำน

ปล่อยวำงหมดแล้ว เพรำะท่ำนมปัีญญำแลเห็นว่ำไม่มอีะไรทีจ่ะ

ยึดถือได้เลยสักอย่ำงแม้กระทั่งกำยและใจนี้ แต่ท่ำนก็ไม่ได้นิ่ง

ดูดำย ท่ำนยังท�ำกิจมำกมำยเพื่อชำวโลก  อันนี้คือหน้ำที่ที่เรำ

ควรใส่ใจ แล้วเดนิหน้ำต่อไป  ด้วยกำรรกัษำควำมปกตใิห้เกดิขึน้ 

ทั้งในส่วนที่เป็นกิจวัตร และในส่วนที่เป็นคุณภำพจิตของเรำ









หลวงพ่อค�ำเขียนของเรำมีลูกศิษย์ลูกหำเยอะ ส่วน

คนที่ไม่ใช่ลูกศิษย์ลูกหำ ก็มีจ�ำนวนไม่น้อยที่เคำรพนับถือท่ำน 

เม่ือท่ำนป่วยก็มำเยี่ยมมำกรำบท่ำน และเมื่อท่ำนมรณภำพ

ก็มีจ�ำนวนมำกมำยที่แม้ไม่ค่อยได้ฟังธรรมจำกท่ำน หรือเป็น 

ลกูศษิย์ท่ำนโดยตรง แต่กม็ำคำรวะสรรีะท่ำน เรยีกว่ำท่ำนเป็น 

พระที่มีผู้คนนับถือมำกมำย ทั้ง ๆ  ที่ไม่ได้เป็นเกจิอำจำรย์ที่มี 

ชื่อเสียงโด่งดัง เพรำะว่ำหลวงพ่อสอนธรรมะที่เป็นแก่นล้วน ๆ  

ส่วนเรื่องอิทธิปำฏิหำริย์ สะเดำะเครำะห์ นั่งทำงใน ให้โชค 

ให้ลำภให้มั่งค่ังร�่ำรวย หลวงพ่อไม่เอำเลย  แม้กระน้ันท่ำนก็

เป็นที่ยอมรับของคนวงกว้ำง เมื่อท่ำนมรณภำพ สื่อมวลชน  

 แสดงธรรมหลงัท�าวตัรเช้า 
วนัท่ี ๒๘ สงิหาคม ๒๕๕๗  ณ วดัป่าสคุะโต

หนักแน่นม่ันคงบนวิถีธรรม 



๑๑๘

รำลึกถึงหลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ

ทั้งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ เว็บไซต์หลำยแห่งก็ลงข่ำวนี้ 

แต่กว่ำท่ำนจะมำถงึจดุนีไ้ด้ไม่ใช่ง่ำยเลย สมัยทีท่่ำนขึน้

มำอยูท่ีน่ีใ่หม่ ๆ  และต่อเนือ่งจำกนัน้หลำยปี คนชอบก็ม ีคนชัง 

กม็ำก เพรำะว่ำหลวงพ่อไม่ได้สอนหรือปฏิบัตเิหมอืนพระทัว่ไป 

ตอนท่ีท่ำนย้ำยไปท่ำมะไฟหวำนปี ๒๕๒๐ อย่ำงแรกที่ท่ำน 

ต้องท�ำกค็อืกำรสูร้บกับอบำยมขุ ซึง่ย่อมมคีนมำกมำยทีไ่ม่พอใจ  

คนที่เคยกินเหล้ำในวัด เล่นกำรพนันในวัด พอท่ำนไม่ให้ท�ำ

อย่ำงนั้นก็ไม่พอใจ ครำวหนึ่งมีกำรเร่ียไรเงินเพื่อจัดงำนบุญ 

ที่วัด ชำวบ้ำนหลำยคนไม่ยอมให้ บอกว่ำในเมื่อหลวงพ่อ 

ไม่ให้คนกนิเหล้ำเล่นไพ่ในวดั กไ็ม่ต้องเก็บเงินจำกคนกนิเหล้ำ

เล่นไพ่  ตกลงเขำก็ไม่ยอมให้  คนที่พูดเช่นนี้ก็เพรำะยังไม่รู้

ว่ำสิ่งที่ตัวเองท�ำนั้นผิด ไปกล่ำวหำหลวงพ่อว่ำท�ำไม่ถูก คนที่ 

ท่ำมะไฟหวำนตอนนั้นหลำยคนแยกไม่ออก ระหว่ำงควำม 

ถกูต้องกบัควำมถูกใจ ไม่รู้ว่ำอะไรคือควำมถกูต้อง รูแ้ต่ว่ำอะไร

ทีไ่ม่ถกูใจฉนั กไ็ม่พอใจ 

หลวงพ่อไม่เพียงแต่สู้รบกับอบำยมุขที่รุกเข้ำมำในวัด 

แม้แต่อบำยมุขที่อยู่ในหมู่บ้ำน เช่นกำรพนัน กำรกินเหล้ำ  

หลวงพ่อกเ็อำใจใส่มำก ท้ังพดูทัง้เทศน์ท้ังสอน เวลำกระจำยเสยีง  

ก็พูดถึงโทษของอบำยมุข  แต่ท่ำนไม่ถึงกับห้ำมชำวบ้ำน

เล่นกำรพนันกินเหล้ำในหมู่บ้ำน เพียงแต่ขอร้องไม่ให้ท�ำ



๑๑๙

ประเจดิประเจ้อ  กบัห้ำมไม่ให้มำท�ำในวดั ปกตแิล้วท่ำนไม่ชอบ 

ใช้ไม้แข็ง แต่บำงครำวก็ต้องใช้ ท่ำนเคยเฆี่ยนชำวบ้ำนที ่

เมำเหล้ำเข้ำมำในวดั กลำยเป็นเรือ่งฮอืฮำกนัทัง้หมูบ้่ำน ท่ำนว่ำ 

ท่ีท่ำนท�ำเช่นนัน้กเ็พรำะเขำปวำรณำไว้กบัท่ำนก่อนออกพรรษำ

ว่ำ ยนิดใีห้ท่ำนเฆีย่นตหีำกเมำเหล้ำเข้ำวดั  แต่ปกติแล้วท่ำนเน้น

กำรเทศน์ กำรสอน และกำรขอร้อง ท่ำนพูดบ่อย ๆ  ตอนหลัง 

ชำวบ้ำนก็เกรงใจ เพียงแค่ท่ำนท�ำทีชะเง้อดูในบ้ำน วงไพ่ก ็

แตกฮือ  ท่ำนว่ำท�ำอย่ำงนั้นสักสองปี อบำยมุขในหมู่บ้ำนก็

น้อยลง  แต่กว่ำจะถงึจดุนัน้ได้ ท่ำนกต้็องท�ำตัวให้เป็นทีเ่คำรพ

นับถือของชำวบ้ำนก่อน 

อีกอันหนึ่งที่ท่ำนต่อสู้มำกคือพิธีกรรมที่งมงำย เช่น

กำรรดน�้ำมนต์หรือกำรสะเดำะเครำะห์ กำรขับไล่ผีปอบ  

รวมทั้งพิธีกรรมที่สิ้นเปลือง ท่ำนไม่ส่งเสริมพิธีกรรมแบบน้ี 

เวลำจัดงำนในวัดก็ไม่ให้มีพิธีกรรมเหล่ำนี้ ชำวบ้ำนก็ไม่เข้ำใจ 

ท่ีไม่ชอบก็เยอะ เพรำะคิดว่ำพิธีกรรมเหล่ำนั้นท�ำให้ได้บุญ 

เช่น จัดงำนศพก็ต้องมีมหรสพ หมอล�ำ ชกมวย ถึงจะได้บุญ  

แต่หลวงพ่อเหน็ว่ำเป็นควำมสิน้เปลอืงมำก  ชำวบ้ำนก็ไม่พอใจ 

คิดว่ำได้บุญน้อย แต่ก็มีหลำยคนไม่ได้คิดถึงบุญ ที่จริงอยำก

สนุกสนำนมำกกว่ำ เพรำะว่ำสมัยนั้นโทรทัศน์ก็ไม่มี  โอกำส 

ที่จะมีควำมบันเทิงแบบนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ำย พอมีงำนศพ หรือ



งำนกฐนิ ก็อยำกให้มหีมอล�ำ ชกมวย มหรสพเหล่ำน้ีส้ินเปลอืง

มำกส�ำหรบัชำวบ้ำนทีย่ำกจน ท�ำให้เป็นหนีสิ้นมำกมำย  

ทั้งหมดทั้งปวงท�ำให้ชำวบ้ำนจ�ำนวนหน่ึงไม่พอใจ แต่

ส่วนใหญ่กไ็ม่พดู มบ้ีำงทีแ่สดงควำมกระด้ำงกระเดือ่ง ไม่เข้ำวดั  

ไม่ท�ำบุญ ไม่ต้องพูดถึงกำรบ่นหรือนินทำ แต่ก่อนชำวบ้ำนที่นี่

เรียกหลวงพ่อค�ำเขียนว่ำ “พระอ้วน” ที่นับถือหน่อยก็เรียกว่ำ 

“หลวงพ่ออ้วน” เดีย๋วนีไ้ม่เรยีกแบบนัน้กนัแล้ว แต่ตอนอำตมำ

มำใหม่ ๆ  ก็ยังได้ยินคนพูดนะ หลวงพ่ออ้วน พระอ้วน แต่ว่ำ 

ตอนหลังก็หำยไป เพรำะท่ำนเป็นที่นับถือของชำวบ้ำนแล้ว 

กำรสู้กับอบำยมุข สู้กับควำมงมงำย จนชำวบ้ำนเกิด



๑๒๑

ควำมศรัทธำเป็นเร่ืองยำกแล้ว ทีย่ำกกว่ำน้ันคอื กำรสูก้บัควำม

เข้ำใจผดิหรืออคตขิองเจ้ำหน้ำทีบ้่ำนเมอืง เพรำะหลวงพ่อไม่ได้

ท�ำแค่ต่อต้ำนอบำยมขุ หรือพิธีกรรมทีง่มงำยเท่ำนัน้ ท่ำนยงัท�ำ

สิ่งที่พระรูปอื่นในเวลำนั้นไม่ท�ำกันเลยหรือท�ำน้อยมำก นั่นคือ

กำรสงเครำะห์ชำวบ้ำน  ท่ำนไม่ได้สงเครำะห์ชำวบ้ำนในด้ำน

ธรรมและพธิกีรรมเท่ำนัน้ แต่ยงัสงเครำะห์ในเรือ่งทำงโลกด้วย 

คอืลดควำมเดอืดร้อนของชำวบ้ำน 

เรือ่งแรกทีท่่ำนท�ำก็คอืกำรเอำลกูชำวบ้ำนทีเ่ป็นเดก็ตวั

เล็ก ๆ  ไม่กี่ขวบมำดูแลขณะที่พ่อแม่ไปท�ำไร่ สมัยนั้นแถวนี้ยัง

เป็นดงนะไม่ใช่ไร่  พอเด็กตำมพ่อแม่เข้ำไปในดงก็เจ็บป่วยล้ม

ตำยกนั  ท่ำนรู้เข้ำกส็งสำร จงึอำสำเอำลกูเขำมำดแูลทีว่ดัคล้ำย ๆ   

ศูนย์เด็ก แต่ตอนนั้นท่ำนคงยังไม่รู้จักค�ำว่ำศูนย์เด็ก เพรำะยัง

เป็นของใหม่  ท่ำนก็ท�ำไปตำมมีตำมเกิด เช่น ท�ำนมถั่วเหลือง 



๑๒๒

รำลึกถึงหลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ

ให้กิน มีข้ำวเหนียวกับปลำแห้ง เรียกว่ำ ปลำขี้โก๋ ส�ำหรับกิน

ตอนกลำงวัน บ่ำยให้เด็กนอนที่ศำลำวัด เวลำนอกน้ันท่ำนก็

สอนหนังสือหรือเล่ำนิทำนให้เด็กฟัง

งำนแบบนีท้ีจ่รงิไม่น่ำมปัีญหำอะไรนะ แต่มนักม็ปัีญหำ

ขึ้นมำจนได้เพรำะทำงกำรบ้ำนเมืองสงสัยว่ำท่ำนท�ำอะไรอยู่ 

ท่ำนต้องกำรอะไร เพรำะช่วงปี ๒๕๒๑-๒๕๒๔ ที่นี่เป็นเขต

สีชมพู คงจ�ำได้ว่ำหลัง ๖ ตุลำ ๒๕๑๙ มีนักศึกษำเข้ำป่ำเยอะ 

ท�ำให้พรรคคอมมิวนิสต์เข้มแข็งขึ้น จึงขยำยเขตปฏิบัติกำรมำ

บนภูโค้ง  แถวนี้เป็นเขตสีชมพู ถ้ำเขำค้อ เพชรบูรณ์ก็เป็นเขต 

สแีดงเลย คอืเป็นฐำนทีม่ัน่ของคอมมวินสิต์  ช่วงน้ันจะมทีหำรป่ำ 

มำป้วนเปี้ยนเป็นครั้งครำว ทำงกำรบ้ำนเมืองก็ระแวงสงสัยว่ำ 

ท่ำนเป็นแนวร่วมคอมมิวนิสต์หรือเปล่ำ เพรำะท�ำอะไร 

ไม่เหมอืนพระทัว่ไป โดยเฉพำะศนูย์เดก็ เคยมเีจ้ำหน้ำทีอ่�ำเภอ 

ขึ้นมำ แล้วเห็นศูนย์เด็กของหลวงพ่อตั้งขึ้นมำโดยทำงกำรไม่รู้ 

ไม่เห็น ก็เลยพูดใส่ท่ำนว่ำ “ศูนย์เด็กเล็กอะไรมำโผล่ที่นี่”  

แถมหำว่ำท่ำนเล่นกำรเมือง เล่นกำรเมืองในที่นี้หมำยถึง 

กำรเกี่ยวข้องกับกำรเมือง โดยเฉพำะกำรหำสมัครพรรคพวก  

สร้ำงฐำนชำวบ้ำน หรือหำแนวร่วมเพื่อสนับสนุนคอมมิวนิสต์ 

เท่ำนั้นยังไม่พอ นำยอ�ำเภอยังกล่ำวหำท่ำนในที่ประชุมครูว่ำ 

ท่ำนเป็นแนวร่วมคอมมวินสิต์ด้วยซ�ำ้



๑๒๓

สถำนกำรณ์ของหลวงพ่อตอนน้ันเหมือนอยู ่กลำง 

เขำควำย เพรำะขณะที่ฝ่ำยบ้ำนเมืองหวำดระแวงหลวงพ่อ  

อีกด้ำนพวกคอมมวินสิต์ก็ไม่ไว้ใจหลวงพ่อเหมอืนกนั  สงสยัว่ำ 

หลวงพ่อเป็นสำยให้กบัรฐับำลหรอืเปล่ำ เพรำะท่ำนมกีจินิมนต์ 

ไปแสดงธรรมตำมจังหวัดต่ำง ๆ  บ่อย ๆ   เขำเห็นท่ำนลงเขำ 

เข้ำเมือง ก็คงนึกว่ำท่ำนไปแจ้งข่ำวให้เจ้ำหน้ำที่  ท่ำนเล่ำว่ำ 

กลำงดกึปี ๒๕๒๑  ท่ำนนอนอยูท่ี่ศำลำ หลวงพ่อท่ำนไม่มกีฏุนิะ 

ท่ำนนอนศำลำมำแต่ไหนแต่ไร จนกระทัง่ย้ำยมำอยูสุ่คะโตแล้ว 

อำตมำอยูกั่บท่ำนมำหลำยปี ก็ยงัเหน็ท่ำนนอนศำลำไก่ ศำลำไก่ 

รุ่นแรกไม่ใช่เป็นแบบนี้ เป็นศำลำเก่ำ ๆ  ไม่ใหญ่นัก  มีตู้เก็บ

ที่นอนหมอนมุ้งและผ้ำห่ม  ท�ำวัตรก็ท�ำวัตรกันตรงน้ัน ฉันก็

ฉันตรงนั้น เป็นศำลำเอนกประสงค์  



๑๒๔

รำลึกถึงหลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ

คืนนั้นมีชำยติดอำวุธครบมือเข้ำมำในวัด มี ๓ คน 

ขึ้นมำหำท่ำนบนศำลำ ที่เหลือยืนคุมเชิง ตอนนั้นท่ำนนึกในใจ 

ว่ำเขำจะมำฆ่ำท่ำน ท่ำนก็ว่ำ “ดีเหมือนกัน” ทีแรกท่ำน 

นกึว่ำอำจจะตำยได้ แต่ไม่มอีะไรเกิดขึน้ เขำเพยีงอยำกมำพดูคยุ 

กับท่ำน มำท�ำควำมรู้จักท่ำน และถือโอกำสโฆษณำชวนเชื่อ

เพือ่เอำท่ำนเป็นแนวร่วมด้วย  เหตกุำรณ์นีค้งไม่พ้นสำยตำของ 

เจ้ำหน้ำท่ีรฐั  ยิง่ท�ำให้พวกเขำหวำดระแวงว่ำท่ำนเป็นพวกเดยีว

กบัคอมมวินสิต์  ก็มกีำรใส่ร้ำยท่ำน  ครำวหนึง่ปลดัอ�ำเภอถงึกบั 

ส่งทหำรเข้ำมำในวัด คงหวังข่มขู่ท่ำน และคงพูดกล่ำวหำท่ำน

ให้ชำวบ้ำนฟัง จนแม่อ้วน ซึ่งเป็นแค่ชำวบ้ำนธรรมดำ ทนไม่ได้  

บอกว่ำถ้ำเจ้ำหน้ำที่สงสัยว่ำหลวงพ่อเป็นคอมมิวนิสต์ เป็น 

แนวร่วม ฉนักจ็ะเป็นบ้ำง เพรำะท่ำนสอนด ีท�ำให้ผวัหยดุกนิเหล้ำ   

สุดท้ำยปลัดอ�ำเภอก็ล่ำถอยไป

ชำวบ้ำนส่วนใหญ่เข้ำใจหลวงพ่อ  แต่กม็บีำงคนโอนเอยีง 

ตำมเจ้ำหน้ำที่รัฐ  ตอนนั้นมีครูใหญ่คนหนึ่งตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์

กบัท่ำน  ว่ำร้ำยท่ำน แต่หลวงพ่อไม่ตอบโต้ ไม่มคีวำมเกลยีดชงั 

พวกเขำเลย พยำยำมท�ำควำมเข้ำใจกับคนเหล่ำนี้ ท่ำนไม่รู้สึก

หวั่นไหวกับท่ำทีของเจ้ำหน้ำที่รัฐเลย  ท่ำนว่ำเขำสงสัยเรำก็ดี

เหมือนกัน “ถ้ำเขำไม่สงสัยเรำ เขำจะรู้หรือว่ำเรำท�ำอะไร เขำ

จะได้รู้จักเรำ” ท่ำนเชื่อมั่นในควำมบริสุทธิ์ของท่ำน “ควำม



๑๒๕

บริสุทธ์ิมันต้องอยู่อย่ำงนั้นตลอดไป  ไม่เหมือนควำมปกปิด

ซ่อนเร้น มันจะต้องเปิดเผยให้เห็นชัดสักวันหนึ่ง”

เจ้ำหน้ำที่บ้ำนเมืองตอนนั้นมีควำมระแวงคนที่ไม่ใช่

พวกของตน  เขำเห็นท่ำนตั้งศูนย์เด็กโดยเจ้ำหน้ำที่ไม่รับรู้

ด้วยเลย ก็ตั้งข้อสงสัยเพรำะสมัยนั้นศูนย์เด็กเป็นของแปลก

ใหม่  ไม่เคยมีศูนย์เด็กที่ชัยภูมิเลย ศูนย์เด็กของหลวงพ่อเป็น 

แห่งแรกของจงัหวัดชัยภมู ิแถมเป็นศูนย์เดก็ทีต่ัง้อยูบ่นหลงัเขำ 

ในถิ่นทุรกันดำร ไกลหูไกลตำเจ้ำหน้ำที่  หลังจำกตั้งศูนย์เด็ก 

ท่ำนก็ตั้งสหกรณ์ขำ้วเพ่ือเอำข้ำวมำขำยให้ชำวบ้ำนในรำคำถูก 

เจ้ำหน้ำที่รัฐก็ระแวงอีก สมัยนั้นอะไรที่เกิดขึ้นโดยที่เจ้ำหน้ำที่

รัฐไม่รับรู้ เขำจะระแวงมำก  อำตมำจ�ำได้ว่ำตอนที่ขึ้นมำหลัง

เขำประมำณปี ๒๕๒๓ แม้กระทั่งปี ๒๕๒๖  ก็มีกำรพูดว่ำ  

ใครจะขึ้นมำบนหลังเขำต้องแจ้งนำยอ�ำเภอหรือผู้ว่ำ ฯ ก่อน  

ตอนนัน้เป็นถงึขนำดนีร้ำวกบัว่ำบ้ำนเมอืงปกครองด้วยระบอบ

คอมมวินสิต์  อันนีเ้ป็นเพรำะเขำระแวงคนหนุ่มสำวโดยเฉพำะ

ที่มำจำกในเมืองซ่ึงตอนนั้นเร่ิมข้ึนมำช่วยหลวงพ่อท�ำศูนย์เด็ก 

แรก ๆ  กม็แีม่ชคีนหนึง่ขึน้มำก่อน เป็นเพือ่นอำตมำ ต่อมำเขำก็

มำแจ้งข่ำวให้พวกเรำทรำบ ก็เลยข้ึนมำช่วยท่ำน เพรำะตอนนัน้ 

อำตมำท�ำโครงกำรแด่น้องผู้หิวโหย ช่วยเหลือเด็กยำกไร้  

โดยเฉพำะเด็กขำดอำหำรในชนบท 



เวลำชำวบ้ำนหรือเจ้ำหน้ำที่บ้ำนเมืองเห็นคนหนุ่มสำว 

เขำก็มองว่ำเป็นนักศึกษำ ทั้ง ๆ  ที่ตอนนั้นพวกเรำเรียนจบกัน

ไปหลำยปีแล้ว แต่เพรำะว่ำยงัเป็นหนุม่สำวอยูก่ระมงัเขำจงึคดิ

ว่ำพวกเรำเป็นนกัศกึษำ พอมองว่ำเป็นนกัศกึษำกม็องต่อไปว่ำ

ต้องเป็นพวกหวัเอยีงซ้ำย เป็นคอมมวินสิต์ มคีนมองแบบนีม้ำก  

ตอนนั้นที่ท่ำมะไฟหวำนมีครูใหญ่คนหนึ่งที่หลงเชื่อเจ้ำหน้ำที ่

บ้ำนเมอืง และก็อำจสญูเสียผลประโยชน์จำกกจิกรรมทีห่ลวงพ่อ 

ท�ำเช่นสหกรณ์ข้ำว เพรำะตอนนั้นพวกเรำจัดทอดผ้ำป่ำข้ำว 

ได้เงินมำเป็นแสน เงินแสนสมัยนั้นก็คงเท่ำกับเงินล้ำนสมัยน้ี  

นับว่ำเป็นเงินที่มำกทีเดียวส�ำหรับชำวบ้ำนที่นี่ เงินเหล่ำน้ี

หลวงพ่อให้ชำวบ้ำนร่วมกันดูแล ชำวบ้ำนจ�ำนวนหนึ่งคงคิดหำ

ประโยชน์จำกเงินก้อนนี้  ไม่รู้ว่ำครูใหญ่คนน้ีมีส่วนร่วมด้วย



๑๒๗

หรือเปล่ำ แต่แกไม่พอใจหลวงพ่อ ตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กล่ำวหำ

หลวงพ่อ แต่ท่ำนก็ไม่ตอบโต้เลย

ถ้ำศึกษำปฏิปทำของหลวงพ่อก็จะเห็นแบบอย่ำงของ

ท่ำนหลำยอย่ำง หลำยคนพดูถงึควำมอ่อนน้อมถ่อมตัว กำรอยู ่

อย่ำงเรียบง่ำย แต่สิ่งหนึ่งที่น่ำเป็นบทเรียนคือท่ำทีที่ท่ำน 

มีต่อคนที่มุ่งร้ำยท่ำน คนที่เข้ำใจท่ำนผิด ท่ำนไม่มีควำมโกรธ 

ควำมเกลยีดคนเหล่ำนีเ้ลยแม้ว่ำเขำจะเล่นงำนท่ำน ใส่ร้ำยท่ำน 

ข้ำงหลงั  ควำมเมตตำของท่ำนมมีำก และท่ำนยงัมองคนในแง่ดี  

ท่ำนเชื่อในควำมดีของคนว่ำ คนเรำนั้นเปลี่ยนได้ ที่ส�ำคัญคือ

ท่ำนเชื่อในอำนุภำพของธรรมะ ท่ำนเชื่ออย่ำงที่พระพุทธเจ้ำ

สอนว่ำ  “พึงเอำชนะควำมโกรธด้วยควำมไม่โกรธ เอำชนะ

ควำมชัว่ด้วยควำมด ีเอำชนะควำมตระหนีด้่วยกำรให้ เอำชนะ

ค�ำเท็จด้วยค�ำสัตย์” ใครร้ำยกับท่ำนท่ำนก็ไม่เคยร้ำยตอบ  

ท่ำนกลับดีด้วย ในที่สุดคนเหล่ำนั้นก็หันมำยอมรับนับถือท่ำน 

ครใูหญ่คนทีว่่ำน้ี ตอนหลังก็ส�ำนกึผดิ หนัมำนับถือท่ำน ตอนน้ี 

แกก็สิ้นชีวิตไปแล้ว

ท่ำนเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรรับมือกับคนที่กล่ำวหำ 

ใส่ร้ำยท่ำน นกัปฏบัิตธิรรมบำงคน ตอนภำวนำกด็สูงบด ีแต่พอ

มีคนมำต่อว่ำ ต�ำหนิ ใส่ร้ำย ก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลย ถึงกับ

ด่ำตอบ ใส่ร้ำยตอบ รำวกับเป็นคนละคน หรือหนังคนละเรื่อง 
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แต่หลวงพ่อนัน้ท่ำนมคีวำมกลมกลนืกันท้ังกำรภำวนำและกำร

สมัพนัธ์กบัผูค้น  ไม่มเีส้นแบ่งหรอืช่องว่ำง  ถ้ำเป็นกำรเยบ็ผ้ำ  

ก็ไม่มีรอยต่อเลย นักปฏิบัติจ�ำนวนมำก ทำงธรรมก็อย่ำงหนึ่ง  

ทำงโลกก็อย่ำงหนึ่ง แต่หลวงพ่อนั้นทำงธรรมกับทำงโลก 

ไม่แยกกัน เป็นอันเดียวกัน เสมอกัน 

ตอนหลังชำวบ้ำนท่ำมะไฟหวำนทั้งหมู่บ้ำนก็เข้ำใจ

ท่ำน เคำรพท่ำน แต่คนทีมุ่่งร้ำยท่ำนก็ยงัมอียู ่จวบจนกระทัง่ปี 

๒๕๓๓ ครำวนี้ไม่ใช่คนไกลที่ไหน เป็นเพื่อนร่วมส�ำนัก มีบำง 

คนไม่พอใจท่ำน อำจเป็นเพรำะเห็นว่ำหลวงพ่อได้รับควำม

ยกย่องมำกโดยเฉพำะคนหนุ่มสำว มีกำรพิมพ์หนังสือรวมค�ำ

บรรยำยของท่ำน  พระกลุม่นีต้้องกำรมำยดึวดัป่ำสคุะโต  โดยอ้ำง 

ว่ำเป็นผู้ก่อตั้ง  อีกทั้งได้รับกำรสนับสนุนจำกชำวบ้ำนกลุ่ม

หนึ่งด้วย หลวงพ่อเห็นว่ำไม่มีประโยชน์ท่ีจะไปต่อล้อต่อเถียง

กับเขำ หำกเขำอยำกได้ก็มำเอำไปเลย ทั้งที่ตอนนั้นหลวงพ่อ

มำอยู่สุคะโตได้เกือบ ๑๐ ปีแล้ว และได้พัฒนำอะไรต่ออะไร

มำกมำย  เรียกว่ำสุคะโตตอนนั้นเป็นผลงำนของท่ำนเป็น 

ส่วนใหญ่ แต่ท่ำนก็ไม่ต่อล้อต่อเถียงด้วย ตอนนั้นอำตมำก็อยู่

ด้วย  หลวงพ่อมอบให้เป็นเจ้ำอำวำสวดัป่ำสุคะโต ส่วนหลวงพ่อ 

เป็นเจ้ำอำวำสวัดภูเขำทอง เรำตกลงกันว่ำ หำกเขำอยำกได้  

ก็ให้เขำไป ย้ำยไปอยู่ที่อื่นก็ได้ 
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หลวงพ่อย้ำยไปท่ำมะไฟหวำน ส่วนอำตมำไปภหูลง ที่

ท�ำอย่ำงนี้ไม่ใช่เพรำะอยำกทิ้งสุคะโต แต่รู้ว่ำหำกอยู่ก็จะเกิด

ปัญหำ  และเชือ่ว่ำหำกให้เขำมำบรหิำรสุคะโต ไม่นำนเขำกต้็อง

แพ้ภัยตัวเอง  แล้วก็เป็นอย่ำงนั้นจริง ๆ  พระกลุ่มนี้ได้อพยพ

ออกไปในปี ๒๕๓๖ หลังจำกมีเรื่องขัดแย้งกับชำวบ้ำน  ผู้ว่ำ ฯ  

ก็เลยขอให้สุคะโตปลอดพระสักพัก คือหนึ่งพรรษำ  เพื่อให้

เรื่องสงบ  ครั้นถึงปี ๒๕๓๗ อำตมำก็กลับมำฟื้นสุคะโต ตอน

แรก ๆ  มีพระแค่ ๒-๓ รูป ตอนหลังก็มำอยู่กันมำกขึ้น และอยู่ 

ต่อเนื่องจนทุกวันน้ี ส่วนหลวงพ่อเมื่อมีพระมำช่วยดูแลวัด

ภูเขำทอง ท่ำนก็กลับมำอยู่สุคะโตเป็นหลัก

ที่เล่ำมำนี้เพื่อชี้ให้เห็นวิธีแก้ปัญหำของหลวงพ่อ เวลำ

มีคนมุ่งร้ำยท่ำนหรือทะเลำะเบำะแว้งกับท่ำน ท่ำนไม่คิดจะ

เอำผิดเอำถูกกับใคร ท่ำนก็พยำยำมชี้แจงว่ำควำมจริงเป็น

อย่ำงไร ไม่ได้เป็นอย่ำงทีเ่ขำพดู  แต่หำกเขำไม่ยอมรบั ไม่เข้ำใจ  

ท่ำนก็ไม่ยืนกรำน ท่ำนไม่มีควำมยึดมั่นถือมั่นว่ำฉันถูก แกผิด  

เพรำะฉะนั้นฉันไม่ยอมแก วิธีคิดอย่ำงน้ีไม่มีในควำมคิดของ

หลวงพ่อเลย แม้ท่ำนมั่นใจว่ำท่ำนท�ำถูก ไม่ได้ท�ำอะไรผิด  

แต่ท่ำนก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในควำมถูกต้อง  ท่ำนรู้ว่ำถ้ำ 

ยึดมั่นถือมั่นและทุ่มเถียงกัน ตำ่งฝ่ำยต่ำงไม่ยอมแพ้ก็จะเกิด

ควำมวุ่นวำย  ท่ำนยอมถอยดกีว่ำทีจ่ะท�ำให้เกดิควำมวุน่วำย ถ้ำ
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ยดึมัน่ถอืมัน่ในควำมถกูต้อง แล้วเกิดผลเสยีมำกมำย ท่ำนไม่ท�ำ

กำรไม่ยึดติดถือมั่นในควำมถูกต้อง เป็นเรื่องหนึ่งที่

อำตมำได้เรียนจำกหลวงพ่อ  ที่จริงได้เห็นมำตั้งแต่บวชใหม่ ๆ   

จ�ำได้ว่ำปี ๒๕๒๘ ปีนัน้มพีระมำจ�ำพรรษำกว่ำสบิรปู แต่ก่อนไม่

เคยมีพระมำกขนำดนั้น เพรำะกุฏิมีน้อย อีกทั้งอำหำรก็อัตคัด  

แต่พอสร้ำงกุฏเิพิม่ก็สำมำรถรองรบัพระได้มำกขึน้  ศำลำหน้ำ

สร้ำงเสรจ็ในปีนัน้ ได้ทนัใช้วนัออกพรรษำ  ปลำยพรรษำมพีระ

สองรูปที่ผิดใจกันจนถึงกับทะเลำะและวำงมวย สำเหตุเพียง

เพรำะแย่งหนังสือพิมพ์รำยสัปดำห์ฉบับเดียวกัน  ฝ่ำยหนึ่ง

เป็นคนออกเงนิให้โยมไปซือ้จำกชัยภมู ิเมือ่ซือ้มำแล้ว ผู้ฝำกซือ้ 

ไม่อยู ่พระอีกรปูหนึง่จงึหยบิไปอ่ำน  ครัน้ผูฝ้ำกซือ้มำเหน็ก็จะ

เอำมำอ่ำน อีกฝ่ำยไม่ยอมก็เลยทะเลำะกัน ฝ่ำยหนึง่บอกว่ำฉัน

เป็นคนออกเงิน  อีกฝ่ำยบอกว่ำฉันเห็นก่อน ต่ำงฝ่ำยต่ำงก็คิด

ว่ำฉันถูก อีกฝ่ำยผิด ไม่มีใครยอม สุดท้ำยก็เลยต่อยกัน เป็น

เรือ่งเป็นรำวใหญ่โตในวัด 

เมื่อหลวงพ่อทรำบเหตุกำรณ์ แทนที่จะตัดสินว่ำใคร

ผิดใครถูก ท่ำนกลับเตือนใจพระท้ังสองรูปว่ำ อย่ำเอำผิด 

เอำถูกกัน ถ้ำเอำผิดเอำถูกกันเมื่อไรมันก็ไม่จบ ท่ำนสอนให้

นึกถึงใจของกันและกัน ทั้งสองรูปคงได้คิด ลึก ๆ  ก็รู้สึกผิดใน

สิ่งท่ีเกิดข้ึน เพรำะพระต่อยกันเป็นเรื่องไม่ธรรมดำ อุตส่ำห์
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มำบวชเพื่อขัดเกลำจิตใจของตน แต่กลับปล่อยให้สติแตก  

ในที่สุดก็ได้คิด ได้สติ  พอถึงวันออกพรรษำ ฝ่ำยพระก็มีพิธี

ปวำรณำตำมประเพณี แต่ปีนั้นพระและโยมเห็นว่ำควรมีกำร

ปวำรณำร่วมกนั กเ็ลยมกีำรล้อมวงรอบกองไฟในตอนกลำงคืน  

หน้ำศำลำไก่ มำกันท้ังวัด แล้วพระคู่กรณีก็กรำบขอขมำต่อ

หลวงพ่อ ขอโทษคณะสงฆ์แล้วก็คืนดีกัน 

หลวงพ่อไม่ได้บอกให้เขำคืนดีกันนะ แต่พูดให้เขำคิด

ว่ำอย่ำเอำผดิเอำถกู เขำกไ็ด้คดิ ในทีสุ่ดพรรษำน้ันก็จบลงด้วย

ดี คืนนั้นมีหลำยคนร้องไห้ด้วยควำมปีติซำบซึ้ง อันนี้สะท้อน

ถึงวิธีกำรของหลวงพ่อในกำรจัดกำรกับควำมขัดแย้ง ท่ำนไม่

ได้คิดเหมือนคนทั่วไปว่ำ เมื่อเกิดเหตุแล้วต้องมีกำรชี้ผิดชี้ถูก 

ท่ำนมองว่ำมันไม่มีประโยชน์ แม้ตัดสินว่ำฝ่ำยหนึ่งถูก ฝ่ำยที่

ถูกตัดสินว่ำผิดก็ย่อมไม่พอใจ ยำกที่จะคืนดีกัน  แต่หลวงพ่อ

มองว่ำถูกหรือผิดไม่ส�ำคัญเท่ำกับกำรหันหน้ำเข้ำหำกัน และ

ไม่กลบัท�ำอย่ำงเดมิอกี ท่ำนมองข้ำมควำมถูกควำมผิดไปสู่กำร

คืนดีและควำมสำมัคคีกันมำกกว่ำ ชี้ถูกชี้ผิดแต่คนยังทะเลำะ

กนัอยูจ่ะมปีระโยชน์อะไร ชีถ้กูช้ีผดิแต่คูข่ดัแย้งยงักินใจกนัอยู่

ก็ไม่มีประโยชน์ 

ทุกวันนี้เวลำสำมีภรรยำหรือพี่น้องทะเลำะกัน  ลงกัน

ไม่ได้ เพรำะต่ำงฝ่ำยต่ำงยดึมัน่ในควำมถกูต้องของตน  คดิแต่



๑๓๒

รำลึกถึงหลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ

จะเอำผิดเอำถูก ต่ำงพยำยำมยืนยันว่ำฉันถูกแกผิด อีกฝ่ำยก็

บอกว่ำแกผดิฉนัถกู ถงึแม้จะมคีนมำตดัสนิว่ำสำมถีกู ภรรยำผิด  

หรอืว่ำภรรยำถกู สำมผีดิ แล้วมนัช่วยท�ำให้สองฝ่ำยคืนดกีนัได้

ไหม ควำมกนิแหนงแคลงใจก็ยงัมอียู่ แต่สิง่ทีห่ลวงพ่อท�ำให้เหน็



๑๓๓

เป็นแบบอย่ำงก็คือ อย่ำคิดแต่จะเอำถูกเอำผิดจำกกันและกัน  

โดยเฉพำะคนใกล้ชิดกัน เรำต้องก้ำวข้ำมจุดนั้นไปให้ได้ และ

เมื่อท่ำนเจอกับตัวเอง  ท่ำนก็ท�ำให้เรำเห็นด้วย ไม่ใช่แค่

สอนเท่ำนั้น ถึงเวลำท่ำนก็พร้อมจะถอย ท�ำให้เรำเข้ำใจค�ำว่ำ  

แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมำร

นีค่อืบทเรยีนอย่ำงหนึง่ ท่ีอำตมำและลกูศิษย์ได้เรยีนรู้ 

จำกหลวงพ่อ ท่ำนไม่เพยีงสอนธรรมระดับโลกตุตระ จนถงึขัน้

ว่ำไม่เป็นอะไรกับอะไร ซ่ึงท�ำให้อยูเ่หนอืทกุข์ได้เท่ำนัน้ แต่ท่ำน

ยังสอนเร่ืองพ้ืน ๆ  หรือธรรมะขั้นพื้นฐำนที่ช่วยให้อยู่ร่วมกัน

อย่ำงสงบสุข เช่น ควำมเมตตำ ไม่ถือโทษโกรธเคือง  รวมทั้ง

กำรไม่คิดแต่จะเอำถูกเอำผิด เพื่อแก้ปัญหำควำมขัดแย้ง กับ

ชำวบ้ำนกด็ ีกบัคณะสงฆ์กด็ ีกบัหมูม่ติรสหำยกด็ ีเรือ่งเหล่ำน้ี 

ผู้คนไม่ค่อยได้รับรู้แล้วเพรำะว่ำหลังจำกปี ๒๕๓๗ สุคะโตก็

มีควำมสงบรำบรื่น หลวงพ่อก็เป็นที่ยอมรับของผู้คนแล้ว แต่

หลำยคนกอ็ำจจะไม่รูว่้ำก่อนมำถงึจดุนีท่้ำนต้องเจออะไรมำบ้ำง 

อันนี้เป็นประวัติช่วงหนึ่งของหลวงพ่อที่ควรจะรับรู้ไว้

อกีเรือ่งทีอ่ยำกพดูกค็อื  นอกจำกควำมเมตตำซึง่ท�ำให้

ท่ำนมีจิตใจอ่อนโยนแล้ว หลวงพ่อยังมีควำมมั่นคงหนักแน่น

มำก  สมัยที่อำตมำขึ้นมำช่วยศูนย์เด็กก็ดี สหกรณ์ข้ำวก็ดี

ในปี ๒๕๒๓ อย่ำงที่เล่ำเอำไว้ ทำงกำรบ้ำนเมืองมองพวกเรำ
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อย่ำงระแวง ยิ่งตอนหลังอำตมำมำบวชที่นี่ ก็มีเพื่อน ๆ  ขึ้นมำ

ปฏิบัติธรรมด้วยกันหลำยคน  ที่มำเยี่ยมเยียนก็มีไม่น้อย ใน

สำยตำของเจ้ำหน้ำที่รัฐ คนเหล่ำนี้คือนักศึกษำ และนักศึกษำ

ก็คือพวกหัวเอียงซ้ำย พวกคอมมิวนิสต์ อย่ำงที่เล่ำไปแล้ว  

จึงเพ่งเล็งเป็นพิเศษ หลวงพ่อก็รู้นะว่ำกำรที่พวกเรำขึ้นมำอยู่

กับท่ำน ท�ำให้ท่ำนถูกจับตำมองอีก แต่ท่ำนไม่มีควำมวิตก 

ทุกข์ร้อนเลย ท่ำนไม่ห่วงด้วยว่ำจะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่ำนบ้ำง 

ท่ำนเห็นว่ำพวกเรำมำดี ตอนแรกก็มำช่วยชำวบ้ำน ตอนหลัง 

ก็มำปฏิบัติธรรม ท่ำนก็พร้อมจะปกป้องพวกเรำไม่หวั่นไหว

เพรำะกำรจ้องจับผิดของเจ้ำหน้ำที่รัฐ  อันน้ีไม่ใช่หำง่ำยนะ  

เพรำะว่ำสมยัก่อนมพีระจ�ำนวนไม่น้อย แม้กระทัง่พระวปัิสสนำ 

ถ้ำเกิดมีนักศึกษำหรือพระหนุ ่มขึ้นมำอยู ่กับท่ำน และมี

พฤตกิรรมไม่เหมอืนคนอืน่ เช่น สนใจเหตกุำรณ์บ้ำนเมอืงด้วย 

หรอืมคีนแวะเวยีนมำหำบ่อย ๆ   จนเจ้ำหน้ำทีร่ฐัจบัตำมอง ท่ำน

กจ็ะรูส้กึไม่สบำยใจ ยิง่มเีจ้ำหน้ำทีรั่ฐมำกระซิบว่ำ ระวงัพระรปู

นีน้ะ  อำจเป็นคอมมวินสิต์นะ  เจ้ำอำวำสหรอืหลวงพ่อเหล่ำนัน้ 

ก็อำจคล้อยตำม หรือระแวงเขำไปด้วย   

ช ่วงป ี ๒๕๒๑ รุ ่นพ่ีของอำตมำ คือพระประชำ  

ปสนฺนธมฺโม ท่ำนฝึกปฏิบัติกับหลวงพ่อรูปหนึ่งทำงภำคเหนือ 

พระประชำตอนที่เป็นนักศึกษำเคยนิยมซ้ำยและถูกจับตำจำก



๑๓๕

สันติบำล พอมำบวชสันติบำลก็ติดตำม  ทั้ง ๆ  ที่ท่ำนตั้งใจท�ำ 

กรรมฐำน แต่ก็มกีำรเขยีนหนงัสอื แปลหนงัสอืบ้ำง  เจ้ำหน้ำทีร่ฐั 

กไ็ปกระซบิกบัเจ้ำอำวำสว่ำ พระรปูน้ีไม่น่ำไว้วำงใจ  ปรำกฏว่ำ 

เจ้ำอำวำสก็เชื่อเจ้ำหน้ำที่ และระแวงท่ำน ในที่สุดท่ำนก็ต้อง

ย้ำยวัด ตอนหลังก็ไปอยู่สวนโมกข์ และลำสิกขำหลำยปีหลัง

จำกน้ัน  

อย่ำงไรก็ตำมเร่ืองแบบนี้หลวงพ่อค�ำเขียนไม่เคยท�ำ

เลย ทั้ง ๆ  ที่กำรขึ้นมำอยู่วัดของพวกเรำไม่ได้ท�ำให้ท่ำนสบำย

ขึ้นเลย กลับท�ำให้ท่ำนถูกจับตำมำกขึ้น แต่เนื่องจำกท่ำนเห็น

ว่ำพวกเรำตัง้ใจมำปฏิบตั ิท่ำนกพ็ร้อมจะสนบัสนนุและปกป้อง

พวกเรำ ท่ำนไม่มคีวำมหวัน่ไหวหรอืกลวัเกรงเลย อนันีอ้ำตมำ

เชื่อว่ำเป็นเพรำะควำมมีปัญญำของท่ำนก็ได้  แม้ท่ำนเป็น

พระกรรมฐำนแต่ก็ติดตำมข่ำวสำรบ้ำนเมือง ท�ำให้รู้ว่ำอะไร

เป็นอะไร  พระกรรมฐำนจ�ำนวนมำกไม่รูเ้ท่ำทนัเหตกุำรณ์บ้ำน

เมอืงจงึมกัเช่ือเจ้ำหน้ำทีบ้่ำนเมอืงง่ำย เช่น ตอนเกดิเหตุกำรณ์ 

๖ ตุลำ หลำยรูปก็มองว่ำนักศึกษำเป็นคอมมิวนิสต์ คิดไม่ดี

กับบ้ำนเมือง เป็นคนชั่วร้ำย แต่หลวงพ่อติดตำมข่ำวสำรบ้ำน

เมืองอยู่บ้ำง  และท่ำนมีปัญญำรู้จักไตร่ตรองแยกแยะว่ำอะไร

ถกูอะไรผดิ ท่ำนจงึไม่ได้เชือ่ค�ำพดูของเจ้ำหน้ำท่ีบ้ำนเมอืงเสมอ

ไป ท่ีจริงประสบกำรณ์ของท่ำนเองก็ท�ำให้ท่ำนตระหนักว่ำ 



๑๓๖

รำลึกถึงหลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ

เจ้ำหน้ำที่รัฐนั้นบำงครั้งก็เชื่อไม่ได้ เพรำะมีอคติ หวำดระแวง 

เพรำะฉะนั้นไม่ว่ำเจ้ำหน้ำที่รัฐจะมำเป่ำหูท่ำนอย่ำงไร ท่ำน

ก็หนักแน่นไม่หวั่นไหว อันนี้เป็นสิ่งที่หำได้ยำกจำกอำจำรย์

กรรมฐำน บำงท่ำนโอนเอนเพรำะกลวักำรคกุคำมของเจ้ำหน้ำที่

รัฐ แต่ควำมกลัวอย่ำงนี้ไม่มีในจิตใจของหลวงพ่อค�ำเขียนเลย 

จนกระทัง่ปี ๒๕๒๘ กย็งัมเีจ้ำหน้ำทีร่ฐัมำติดตำมสอด

ส่องพระและคนในวดั เพรำะว่ำมคีนหนุม่สำวขึน้มำปฏบิตัธิรรม

กันเป็นระยะ ๆ   แต่หลวงพ่อไม่ค่อยเล่ำให้พวกเรำฟังว่ำเกิด

อะไรขึ้น และท่ำนคุยอะไรกับเจ้ำหน้ำที่บ้ำง ท่ำนอยำกให้เรำ

ปฏิบัติเต็มที่ ไม่ต้องพะวงกับอะไรทั้งสิ้น  พวกเรำทั้งพระและ

โยมจึงอยู่ได้อย่ำงสงบสุข มั่นใจอุ่นใจว่ำมีผู้ปกป้องเรำ อันนี้ก็

เป็นเหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้อำตมำอยู่ได้นำน เพรำะว่ำจริง ๆ  แล้ว

อำตมำก็มีพฤติกรรมไม่เหมือนพระทั่วไปเท่ำไร พรรษำแรก

ก็เรียบร้อยดี  แต่พอถึงพรรษำที่สองก็มีกิจไปกรุงเทพ ฯ  ไป

บรรยำย ไปอบรมต่ำง ๆ  แต่ท่ำนก็ไว้ใจว่ำที่อำตมำท�ำทั้งหมด

เป็นของดี เป็นกำรท�ำประโยชน์เพื่อสังคม ไม่ได้ไปท�ำอะไรที่ 

ไม่ถกูต้อง ท่ำนจงึไม่ท้วงตงิ  แค่ดอูยูห่่ำง ๆ    ทีจ่รงิท่ำนเห็นด้วย 

ว่ำพระเรำจะต้องบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู ้อื่นด้วย  ท่ำนจึง

ไม่ขัดขวำงงำนท่ีอำตมำท�ำทั้งงำนสังคมและงำนเขียน ขณะ

เดียวกันก็เปิดโอกำสให้อำตมำน�ำเอำกำรปฏิบัติธรรมมำใช้ 



๑๓๗

กับกำรงำนด้วย

ตั้งแต่บวชมำ อำตมำเห็นถึงควำมหนักแน่นมั่นคงของ

หลวงพ่อ นอกเหนือไปจำกควำมเมตตำกรุณำ  ซึ่งหำได้ยำก 

ในยคุนัน้ ระยะหลงัท่ำนกไ็ด้รบัควำมยกย่อง นับถือ และรับรอง

จำกทำงกำรบ้ำนเมืองมำก ได้รับรำงวัลมำกมำย แตกต่ำงจำก

เมื่อ ๓๐ ปีที่แล้วมำกเลย จำกคนที่เคยถูกกล่ำวหำว่ำเป็นแนว

ร่วมคอมมิวนิสต์ กลำยเป็นผู้ที่ท�ำประโยชน์ให้แก่พระศำสนำ

และบ้ำนเมือง  อันนี้เป็นธรรมดำโลก เรียกว่ำโลกธรรม กำร

ท�ำอะไรดี ๆ  ใหม่ ๆ  และแหวกแนว ไม่เหมือนใคร  ทีแรกก็มัก

ถูกคนระแวง ถูกคนเยำะเย้ยถำกถำงหรือมุ่งร้ำย แต่หำกยัง 

ยนืหยดัและท�ำต่อเนือ่งไม่ท้อถอย  ในทีส่ดุผูค้นกจ็ะยอมรบัและ

ยกย่องนับถือ อันนี้เป็นธรรมดำโลก หลวงพ่อจึงไม่หวั่นไหว 

ไปกับค�ำยกย่องสรรเสริญนัน้ เพรำะถงึทีสุ่ดมนักเ็ป็นแค่สมมติ

เท่ำนัน้









กำรเคลื่อนย้ำยสรีระของหลวงพ่อ จำกหน้ำกุฏิไป

ศำลำใหญ่บ่ำยโมงวนันี ้เป็นไปตำมทีท่่ำนได้สัง่ไว้ในพนิยักรรม

ของท่ำน ว่ำให้ตั้งสรีระของท่ำนไว้ที่กุฏิ ๕-๗ วัน หลังจำกนั้น

ค่อยเคลื่อนไปศำลำใหญ่ แล้วจึงเคลื่อนย้ำยสรีระท่ำนไปที่เมรุ 

ทั้งหมดนี้ใช้เวลำไม่เกิน ๑๕ วัน 

หลวงพ่อได้ก�ำหนดและออกแบบพิธีกรรมส�ำหรับกำร

ปลงสรีระของท่ำนไว้อย่ำงชัดเจน ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อ 

ลกูศษิย์ลกูหำทัง้สิน้ ไม่อย่ำงนัน้ก็จะเกดิค�ำถำมว่ำจะท�ำอย่ำงไร

ด ีซึง่ลกูศษิย์แต่ละคนกค็งจะมคีวำมเหน็แตกต่ำงกนัไป  กว่ำจะ 

ตกลงกันได้ก็คงต้องใช้เวลำ หรืออำจจะตกลงกันไม่ได้ด้วยซ�้ำ 

ค�ำสั่งเสียของหลวงพ่อ 

  แสดงธรรมก่อนฉนัเช้า 
วนัท่ี ๒๙ สงิหาคม ๒๕๕๗  ณ วดัป่าสคุะโต



หลวงพ่อช่วยลูกศิษย์ลูกหำไว้มำกทีเดียว โดยระบุไว้ชัดเจนว่ำ

จะให้ท�ำอย่ำงไรกับสรีระของท่ำนเมื่อสิ้นลมแล้ว 

นอกจำกระบุชัดเจนแล้ว ท่ำนยังก�ำชับให้กำรจัดกำร

สรรีะของท่ำนเป็นไปอย่ำงเรยีบง่ำย ไม่มีพธิรีตีองมำก อย่ำงเช่น  

มีแค่เฉพำะพิธีกรรมตอนเย็น คือกำรสวดมนต์แปล ไม่ใช่ 

สวดโดยที่คนฟังและคนสวดไม่รู ้ควำมหมำย มีกำรสวด 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแปล และสวดอภิธรรมแปล พวกเรำ 

ที่เคยไปงำนศพ อำจจะเคยฟังพระสวดอภิธรรมมำร้อยครั้ง 

พันจบ แต่ไม่รู้ควำมหมำยเลย แต่ใครมำงำนหลวงพ่อก็ได้รู้

ควำมหมำย แม้อำจยังไม่เข้ำใจชดั ว่ำอภธิรรมซึง่เป็นเรือ่งระดับ

ปรมตัถ์ มคีวำมหมำยลกึซึง้แค่ไหน ก็ไม่เป็นไร แต่อย่ำงน้อยก็



รูว่้ำค�ำบำลทีีพ่ระสวดนัน้แปลว่ำอะไร อันนีคื้อศำสนพธิรีะหว่ำง

ท่ีรอกำรปลงสรรีะของท่ำน

ครั้นถึงวันปลงสรีระคือวันที่ ๖ กันยำยน พิธีกรรมก็

ไม่มีอะไรยำก ง่ำย ๆ  เหมือนกันคือ แสดงธรรมและสวดมนต์ 

ก่อนสวดก็แสดงธรรมครึ่งชั่วโมง สวดมนต์ครึ่งชั่วโมง แล้วก็

ถวำยเพลิงสรีระท่ำนเลย ไม่มีอะไรมำกกว่ำนั้น ไม่มีพิธีทอด

ผ้ำบังสุกุล ท่ำนก�ำชับไว้เลยว่ำห้ำมมี คงเพรำะท่ำนตระหนักดี 

ว่ำพิธีทอดผ้ำบังสุกุลเดี๋ยวนี้เฟ้อมำก แต่ก่อนทอดผ้ำแค่ไตร

เดียว แต่เดี๋ยวนี้มีกำรทอดผ้ำกันเป็นสิบเป็นร้อยไตร แต่เดิม 

ทอดผ้ำบังสุกุลไม่กี่ไตร แต่ว่ำพอเชิญแขกผู้มีเกียรติมำทอด

ผ้ำแล้ว ก็เกรงว่ำคนที่ไม่ได้รับเชิญจะน้อยใจ จะรู้สึกไม่ดีกับ 



เจ้ำภำพ จึงเพิ่มเป็นสิบแล้วก็ยี่สิบ ตอนหลังก็เป็นร้อย โดย

เฉพำะกรณีที่ผู้ตำยเป็นข้ำรำชกำรหรือคนมีชื่อเสียง เด๋ียวน้ี

ทอดผ้ำกนัเป็นร้อยแล้ว และไม่ใช่จ�ำเพำะกรณทีีเ่ป็นข้ำรำชกำร

เท่ำนั้นนะ งำนศพของชำวบ้ำนธรรมดำ เจ้ำภำพก็อยำกจะท�ำ

แบบนั้นบ้ำง ท�ำตำมแบบข้ำรำชกำร 

ทีภ่หูลงเดอืนก่อนมงีำนศพ กม็กีำรทอดผ้ำบังสุกลุเป็น

ร้อยเหมอืนกัน อนันีเ้ข้ำใจว่ำเป็นกำรให้เกียรตแิขกทีม่ำร่วมงำน  

เพรำะบำงทีก็มีนำยกเทศมนตรี  มีผู ้อ�ำนวยกำร มีครู   

แต่ท�ำไปท�ำมำกลำยเป็นกำรท�ำเพื่อหน้ำตำหรือเกียรติยศของ

เจ้ำภำพมำกกว่ำที่จะท�ำเพื่อเกียรติของผู้ตำย เพรำะผู้ตำย

ก็คงไม่ปรำรถนำอย่ำงนั้น เดี๋ยวนี้แม้แต่ภูหลงซึ่งอยู่ห่ำงไกล  



ก็มีพิธีกรรมซับซ้อนมำกขึ้นเรื่อย ๆ  เพรำะไปลอกเลียนมำจำก

ในเมือง ลอกเลียนมำจำกข้ำรำชกำร ซึ่งมักท�ำงำนศพเพื่อ

หน้ำตำของเจ้ำภำพมำกกว่ำ 

แต่พิธีกรรมของหลวงพ่อที่จะให้ท�ำวันที่ ๖ กันยำยน  

รวมทัง้วนัอืน่ ๆ  ก่อนหน้ำนัน้ไม่มอีะไรมำก มแีค่ ๓ ขัน้ตอนเท่ำนัน้  

คงมีญำติโยมหลำยคนคิดว่ำต้องมีพิธีกรรมมำกกว่ำนี้จึงจะ

สมเกียรติหลวงพ่อ แต่ท่ีจริงแล้วถ้ำจะให้สมเกียรติหลวงพ่อ  

ก็ไม่ควรไปเน้นที่พิธีกรรมหรือศำสนพิธี แต่ต้องกลับมำให้

ควำมส�ำคัญกับศำสนธรรม อันนีห้ลวงพ่อเขยีนไว้ในพนัิยกรรม

เหมือนกันว่ำ ศำสนพิธีให้เป็นไปอย่ำงเรียบง่ำย แต่ให้ควำม

ส�ำคัญกับศำสนธรรมเต็มที่ 
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ถ้ำจะให้เกียรติหลวงพ่อ อยำกแสดงควำมเคำรพ 

หลวงพ่ออย่ำงแท้จริง อย่ำไปเน้นเร่ืองศำสนพิธี ให้มำเน้น 

ศำสนธรรม  ไม่ใช่เพ่ือใคร แต่เพ่ือตนเองจะได้ประโยชน์จำกงำน

ของหลวงพ่ออย่ำงเตม็ที ่ อย่ำงไรกต็ำม ศษิยำนุศิษย์กค็งอยำก

ท�ำอะไรเพื่อหลวงพ่อ หลำยท่ำนอยำกจะพิมพ์หนังสือ หลำย

ท่ำนกข็อพมิพ์ภำพของหลวงพ่อ  ทัง้นีเ้พรำะอยำกมส่ีวนในกำร

ท�ำบุญครั้งน้ี แต่ที่จริงแล้วหลวงพ่อท่ำนไม่ได้ต้องกำรบุญแล้ว 

งำนศพส่วนใหญ่จะมีพิธีกำรท�ำบุญ บ�ำเพ็ญทักษิณำนุปำทำน   

มกีำรถวำยสงัฆทำน ทัง้นีเ้พือ่อทิุศบญุให้แก่ผูล่้วงลบั แต่หลวงพ่อ 

ท่ำนไม่ปรำรถนำแล้ว ท่ำนไปพ้นเรือ่งบญุแล้ว คนทีต้่องกำรบญุ

คอืพวกเรำต่ำงหำก และทีต้่องกำรมำกกว่ำนัน้คือกศุล 

มำพิจำรณำดูแล้ว หลวงพ่อท่ำนช่วยเหลอืลกูศษิย์ลกูหำ 

มำก เมื่อจำกไปแล้วก็ไม่อยำกให้ท่ำนเป็นภำระของพวกเรำ 

ท่ำนจึงระบุเอำไว้หลำยอย่ำงทั้งในพินัยกรรมและบันทึก ที่จริง 

ไม่ใช่เฉพำะเรือ่งงำนศพ ท่ำนยงัระบุอกีว่ำ ก่อนทีท่่ำนมรณภำพ 

ช่วงท่ีท่ำนอำพำธอยู่ ขออย่ำให้ท�ำอะไรกับท่ำนบ้ำงในยำมที่

ท่ำนไม่สำมำรถตัดสินใจได้ เช่นห้ำมปั๊มหัวใจ ห้ำมผ่ำตัดใหญ่  

ห้ำมใช้เครื่องช่วยหำยใจหำกว่ำท่ำนหำยใจด้วยตัวเองไม่ได้ 

ท่ำนระบุเอำไว้ชัดเจนมำก ซ่ึงช่วยลดปัญหำควำมขัดแย้งของ

ศิษยำนุศิษย์ ว่ำจะท�ำอย่ำงไรดี  มันเคยเป็นอย่ำงนี้มำแล้ว 
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ในกรณีของครูบำอำจำรย์หลำยท่ำน พออำพำธหนักจนไม่รู้ตัว   

ลูกศิษย์ลูกหำก็พำกันท�ำทุกอย่ำงเพื่อยื้อชีวิตของท่ำนเอำไว้  

ท�ำให ้เกิดควำมทุกข ์ทรมำนและส้ินเปลืองเป ็นอย่ำงยิ่ง  

เป็นกำรส่งเสริมค่ำนิยมยื้อชีวิตหนีควำมตำย ทั้ง ๆ  ที่เป็นสิ่งที่

ไม่มีใครหนีพ้น

หลวงพ่อท�ำเป็นแบบอย่ำงให้แก่พวกเรำ ไม่ว่ำจะเป็น

พระหรอืญำตโิยม ส�ำหรบัคนทัว่ไปถ้ำไม่ระบเุรือ่งนีเ้อำไว้กอ็ำจ

จะมปัีญหำได้ เช่นเวลำเจบ็ป่วยไม่สำมำรถท่ีจะตัดสินใจอะไรได้  

ลูกหลำนก็จะเถียงกันว่ำจะท�ำอย่ำงไรดี จะยื้อหรือไม่ยื้อ และ

ส่วนใหญ่คะแนนกจ็ะเทไปทำงยือ้เอำไว้ ส่วนหน่ึงกไ็ม่ได้ท�ำเพือ่

ผู้ป่วยโดยตรง แต่ท�ำเพือ่ลดควำมรู้สกึผดิของลกูหลำนทีไ่ม่ค่อย

ดแูลท่ำนตอนทีท่่ำนยงัปกตอิยู ่ พอท่ำนป่วยหนักกอ็ยำกจะแสดง

ควำมกตัญญูต่อท่ำน บอกหมอว่ำท�ำเต็มที่เลยนะ จ่ำยเท่ำไหร่ 

ไม่ว่ำ หลำยคนท�ำเช่นนี้เพรำะเชื่อว่ำน่ีเป็นกำรแสดงควำม

กตัญญู แต่อันที่จริงที่ท�ำอย่ำงนี้เพรำะต้องกำรลบควำมรู้สึก

ผดิของตวัเองทีไ่ม่ค่อยมำดแูลท่ำนเลย กลำยเป็นว่ำกำรกระท�ำ

กับคนป่วย ไม่ใช่เพรำะประโยชน์ของผู้ป่วย แต่ท�ำเพื่อตัวเอง

มำกกว่ำ เพือ่ควำมสบำยใจของตนเอง และเพือ่ไม่ให้ใครต่อว่ำ

ว่ำเป็นลูกหลำนอกตัญญู ท�ำไมไม่ช่วยพ่อแม่ให้เต็มที่  ท�ำไม

ไม่ยื้อชีวิตท่ำนเอำไว้ 



๑๔๘

รำลึกถึงหลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ

แต่ถ้ำระบไุว้ชดัเจนแบบนีก้ห็มดปัญหำทีจ่ะถกเถยีงกนั  

ยิ่งถ้ำระบุไว้ด้วยว่ำตำยแล้วจะให้จัดงำนศพอย่ำงไร  จะเป็น 

ประโยชน์แก่ผู้ที่ยังอยู่ ไม่ต้องทะเลำะกันว่ำจะท�ำอย่ำงไรให ้

สมเกยีรตผิูต้ำย เพรำะพอพดูถงึค�ำว่ำสมเกยีรต ิกม็กัจะหมำยถงึ 

กำรท�ำให้ยิง่ใหญ่ มพีธิกีำรมำกขึน้ ซบัซ้อนมำกขึน้  และเสียเงิน 

มำกขึ้น กลำยเป็นควำมฟุ้งเฟ้อและห่ำงไกลศำสนธรรมไป

ขอให้พวกเรำถือเอำหลวงพ่อเป็นแบบอย่ำง และ 

เตรียมตัวไว้แต่เนิ่น ๆ  จะได้ไม่เป็นภำระกับลูกหลำน ในยำมที่

ต้องดแูลเรำยำมป่วยหนกัหรอืจดังำนศพให้เรำเมือ่สิน้ลม
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๑. งำนวันปลงสรีระหลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ

๒. ชี้แจงกำรเคลื่อนขบวนสรีระจำกศำลำใหญ่ไปที่เมรุ

๓. ส่วนหนึ่งของผู้คนที่มำร่วมงำน

๔. เมรุในยำมค�่ำคืน 





หลำยวนัมำนีพ้วกเรำมโีอกำสได้ยนิได้ฟังครบูำอำจำรย์

หลำยท่ำนพูดถึงหลวงพ่อของเรำ แต่ละท่ำนก็พูดในแง่มุมที่

แตกต่ำงกัน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อันนี้รวมถึงมุมมองของ

ลูกศิษย์ลูกหำที่อยู่ใกล้ชิดกับท่ำนในช่วงระยะหลัง ๆ  ท�ำให้

ได้เห็นหลวงพ่อในมุมที่หลำกหลำย และรอบด้ำนมำกขึ้น  

หลวงพ่อค�ำเขียนถ้ำจะว่ำไปแล้วท่ำนเป็นพระท่ีครบเครื่อง 

ทีเดียว ตัวอย่ำงเช่น ท่ำนให้ควำมส�ำคัญทั้งเรื่องทำงธรรมและ

ทำงโลก 

เรื่องทำงธรรม ก็อย่ำงที่รู้กันว่ำท่ำนอุทิศตนเพื่อกำร

สอนธรรมะมำตลอด ๔๗ ปีที่ครองสมณเพศ ในเรื่องทำงโลก 

ศิษย์มีคร ู

  แสดงธรรมหลงัท�าวตัรเช้า 
วนัท่ี ๓๑ สงิหาคม ๒๕๕๗  ณ วดัป่าสคุะโต
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ท่ำนก็ไม่นิ่งดูดำย ไม่ว่ำกำรช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยำก   

ช่วยท�ำให้ชุมชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น บ้ำนท่ำมะไฟหวำน 

ท่ำนวำงพื้นฐำนในหลำยเรื่องมำก แม้กระทั่งถนนหนทำงที่

ตัดกันเป็นตำหมำกรุกก็เป็นผลงำนของท่ำน  ท่ำนท�ำตั้งแต ่

สมัยที่ท่ำมะไฟหวำนยังเป็นหมู่บ้ำนเล็ก ๆ  ยังไม่เป็นต�ำบล ถ้ำ

ใครสงัเกตกจ็ะเหน็ว่ำบ้ำนท่ำมะไฟหวำนเหมือนกบัมกีำรวำงผงั

หมู่บ้ำนอย่ำงดี อันนี้เป็นผลงำนของท่ำนที่ท�ำไว้นำนแล้ว ท่ำน

เป็นคนทีม่องกำรณ์ไกล ตดัถนนให้เป็นตำหมำกรกุแบบในเมอืง 

ท�ำให้กำรสญัจรสะดวก  

ท่ำนยังจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กขึ้นเป็นแห่งแรกของจังหวัด

ชัยภูมิ ท�ำสหกรณ์ข้ำวเพื่อช่วยเหลือชำวบ้ำนที่ต้องซื้อข้ำว 

รำคำแพง ท่ำนเหน็ปัญหำนีม้ำนำนกเ็ลยชักชวนชำวบ้ำนซือ้ข้ำว 

มำทลีะเยอะ ๆ  และบรรทกุรถขึน้มำทำงชยัภูม ิแทนทีจ่ะซือ้มำ 

คนละนิดละหน่อยแล้วปีนเขำขึ้นมำเพรำะตอนนั้นยังไม่มี 

ถนนจำกแก้งคร้อขึ้นมำบนเขำ วิธีนี้ช่วยท�ำให้ข้ำวมีรำคำถูกลง  

ชำวบ้ำนพอจะซื้อได้ไหว  นอกจำกนั้นท่ำนยังทุ่มเทเร่ืองกำร

อนุรักษ์ธรรมชำติ รักษำป่ำ เพ่ือประโยชน์ของญำติโยมด้วย 

ไม่ใช่เพือ่ประโยชน์ของพระสงฆ์หรอืชำววดัเท่ำนัน้  อนัน้ีเรยีก

ว่ำเป็นเรื่องทำงโลกที่หลวงพ่อใส่ใจ ไม่ได้นิ่งดูดำย

ท่ำนถึงพร้อมทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่ำน  
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ประโยชน์ตนท่ำนก็มุ่งฝึกฝนตน จนไม่มีทุกข์ใด ๆ  มำบีบคั้น

ท่ำนได้ เรียกว่ำไกลจำกควำมทุกข์  ไม่ใช่เพียงเท่ำนั้น ท่ำนยัง 

บ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ทั้งกำรสอนธรรมะให้แก่ผู้คน 

ให้ได้เห็นเหมือนอย่ำงท่ำน และช่วยเหลือให้เขำลืมตำอ้ำปำก 

กินอ่ิมนอนอุ่น อย่ำงที่พูดมำแล้ว  อันนี้เป็นงำนของชำวพุทธ

ก็ว่ำได้ เพรำะเมื่อพูดถึงประโยชน์แล้วก็ต้องใส่ใจทั้งประโยชน์

ตนและประโยชน์ท่ำน บำงคนสนใจแต่ประโยชน์ตนแต่มอง

ข้ำมประโยชน์ท่ำน หลำยคนก็สนใจแต่ประโยชน์ท่ำน  แต่ลืม

ประโยชน์ตน เช่น ท�ำงำนช่วยเหลือผู้อื่นด้วยควำมทุกข์  หรือ

ไม่ก็ท�ำด้วยควำมท้อแท้เพรำะประสบควำมล้มเหลวจนต้องเลกิ

กลำงคัน  หลวงพ่อเคยพูดอยู่เสมอว่ำ  งำนของท่ำนล้มเหลว  

แต่ตัวท่ำนไม่ล้มเหลว  งำนของท่ำนที่ล้มเหลวก็คือกำรช่วยให้

ชำวบ้ำนไม่มีหนี้สิน ให้เปล่ียนอำชีพจำกกำรปลูกมันเพื่อขำย

มำปลูกเพื่อบริโภค เช่น ปลูกผักไว้กิน มีเหลือค่อยเอำไปขำย 

อย่ำงนี้เป็นต้น 

บรเิวณทีต่ัง้ศำลำหอไตรนี ้ท่ำนเคยท�ำเป็นพทุธเกษตร 

ส่งเสรมิเกษตรผสมผสำน ให้ชำวบ้ำนปลูกผักเอำไปกนิกัน จะได้ 

ไม่ต้องซ้ือ จะกินส้มต�ำก็ไม่ต้องซื้อมะละกอ ไม่ต้องซื้อพริก

เพรำะปลูกเองหมด  แต่ท่ำนก็ท�ำไม่ส�ำเร็จชำวบ้ำนก็ยังต้อง

ซื้อมะละกอ ซื้อพริก ซื้อทุกอย่ำง  ท่ำนจึงบอกว่ำงำนของท่ำน 
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ล้มเหลว แต่ตัวท่ำนไม่ล้มเหลว ตัวท่ำนไม่ล้มเหลวหมำยถึงว่ำ 

ท่ำนไม่รู้สึกล้มเหลวไปกับงำนกำรด้วย ไม่รู้สึกท้อแท้หรือเป็น

ทุกข์เลย ทั้งน้ีเพรำะท่ำนได้เข้ำถึงประโยชน์ตนแล้ว จิตใจจึง

มัน่คง ปล่อยวำง  หรือจะหมำยควำมอีกแง่หนึง่กไ็ด้ว่ำ งำนเพือ่

คนอื่นท่ำนล้มเหลวก็จริง  แต่งำนเพ่ือตนเองหรืองำนภำยใน

ท่ำนไม่ล้มเหลว ส�ำเร็จแล้ว ท่ำนจึงไม่ทุกข์ร้อนแต่อย่ำงใด 

ในขณะทีพ่วกเรำ งำนภำยในก็ยงัต้องท�ำต่อไป เพรำะยงั 

ท�ำไม่เสร็จ  ส่วนงำนภำยนอกก็ยังมีให้ท�ำอยู่มำกมำย  อำจจะ 

เจอควำมล้มเหลวเมื่อไรก็ได้  บำงคนงำนภำยนอกอำจไม่

ล้มเหลว แต่งำนภำยในหรืองำนส่วนตนอำจจะล้มเหลว คือ
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แบกควำมทุกข์ไว้เป็นวันเป็นคืน จึงรู้สึกท้อแท้ กรำดเกรี้ยว 

หม่นหมอง อันนี้เรียกว่ำตัวเองล้มเหลว ถึงแม้ว่ำงำนจะ 

ไม่ล้มเหลวกต็ำม  แต่ถึงทีส่ดุแล้ว หำกตัวเองล้มเหลว งำนกม็กัจะ 

ล้มเหลวตำมไปด้วย  แต่อย่ำลืมว่ำถึงแม้งำนล้มเหลว   ตัวเอง 

ไม่ล้มเหลว อันนี้เป็นไปได้ 

หลวงพ่อท่ำนมีควำมครบเคร่ือง ในแง่ท่ีว่ำท่ำนท�ำ

ทั้งงำนทำงธรรมและงำนทำงโลก ใส่ใจทั้งประโยชน์ตนและ

ประโยชน์ท่ำน ที่จริงค�ำสอนของพระพุทธเจ้ำก็มีทั้งสองอย่ำง 

มสีองด้ำนครบถ้วน เหน็ได้จำกพระจรยิำของพระองค์ซึง่เป็นไป 

เพื่อให้เกิดควำมถึงพร้อมทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่ำน  

ค�ำสอนของพระองค์มีทั้งทำงธรรมที่ลึกซึ้ง แต่ก็ไม่ทิ้งเรื่อง 

ทำงโลก พระองค์ไม่ได้สอนแค่เรื่องกำรพ้นทุกข์ พ้นวัฏสงสำร

เท่ำนั้น  กำรท�ำมำหำกิน เช่น กำรค้ำขำย พระองค์ก็สอนว่ำ 

ควรท�ำอย่ำงไร ได้เงินมำแล้วควรเก็บอย่ำงไร ใช้อย่ำงไร   

ท่ำนสอนว่ำจะรักษำสุขภำพให้ดี หรือมีอำยุยืน ควรท�ำอย่ำงไร

แม้กระทัง่บรโิภคอย่ำงไรไม่ให้อ้วน พระองค์กส็อนเช่นกนั

พระเจ้ำปเสนทิโกศลเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับอำนิสงส์ข้อนี้

อย่ำงมำกจำกพระพทุธเจ้ำ เพรำะพระเจ้ำปเสนทิโกศลมรีปูร่ำง

อ้วนท้วน เวลำจะน่ังกไ็ม่สะดวก เดินกไ็ม่คล่องแคล่ว รูส้กึอดึอดั 

 พระพุทธเจ้ำจึงแนะด้วยกำรตรัสเป็นคำถำว่ำ “ผู้มีสติทุกเมื่อ  
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รู้จักประมำณในกำรบริโภค ย่อมมีเวทนำเบำบำง แก่ช้ำและ

อำยุยืน” พระเจ้ำปเสนทิโกศลจึงให้หลำนที่ตำมมำด้วยท่อง

คำถำนี้ไว้ และให้กล่ำวคำถำนี้ทุกคร้ังที่พระเจ้ำปเสนทิโกศล 

เสวยอำหำร ท�ำให้ท่ำนเสวยน้อยลง ปรำกฏว่ำไม่นำนสุขภำพ

ก็ดีข้ึน รู้สึกกระปรี้กระเปร่ำ จึงสรรเสริญพระพุทธเจ้ำว่ำ

เกื้อกูลทั้งประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์เบื้องหน้ำ หมำยถึง 

เกื้อกูลทั้งประโยชน์ทำงโลก และทำงธรรม

หลวงพ่อไม่เพียงแต่พูดหรือสอน  หำกยังเป็นให้เรำดู 

อยู่ให้เรำเห็น และท่ำนก็ยังท�ำด้วย ท่ำนท�ำทั้งเรื่องภำยในและ

เรือ่งภำยนอก  เร่ืองภำยในท่ำนท�ำจนเรียกได้ว่ำไม่มคีวำมทกุข์ 

เรือ่งภำยนอกท่ำนก็ท�ำอย่ำงต่อเนือ่งให้เรำเหน็ ท่ำนท�ำทัง้เร่ือง

ท่ีละเอียดและเรือ่งทีห่ยำบ เร่ืองทีล่ะเอยีดคอืเรือ่งจติใจ เรือ่งที่

หยำบก็คอืเรือ่งของข้ำวของเครือ่งใช้ต่ำง ๆ  คนท่ีรูจั้กหลวงพ่อมำ

ตัง้แต่สมยัหนุม่พดูตรงกันว่ำ หลวงพ่อเป็นช่ำงทีม่ฝีีมอื เป็นทัง้

ช่ำงก่อสร้ำง และช่ำงไม้  เวลำหมู่สงฆ์จะสร้ำงกุฏิก็อำศัยท่ำน

เป็นก�ำลังส�ำคัญ  งำนไม้หรืองำนฝีมือ เช่น ท�ำกลดท่ำนก็เก่ง   

อำตมำโชคดทีีย่งัได้เห็นฝีมอืกำรท�ำกลดของหลวงพ่อ  พอท่ำน

ว่ำงจำกกำรรดน�้ำต้นไม้ ท่ำนก็มำเหลำไม้ท�ำซี่กลดบนศำลำ

ใหญ่  ตรงนั้นใกล้พระพุทธรูปองค์ขำว มีช่องเก็บเครื่องมือ

ของท่ำน เครื่องมือส�ำคัญ ๆ  ที่เกี่ยวกับงำนช่ำง เช่น ค้อน สิ่ว 



๑๕๙

สว่ำนอยูใ่นช่องนัน้  ท่ำนท�ำกลดได้สวย กระทดัรดั ไม่เทอะทะ   

สมยัก่อนกลดไม่ใช่จะหำได้ง่ำย ๆ  หำซือ้ยำก ท่ำนท�ำกลดเลก็ ๆ   

และเบำ เหมำะกับสะพำยเวลำธุดงค์ 

ภำษำฝร่ังพูดถึงคุณสมบัติของคนว่ำมี ๓ อย่ำง คือ  

head, heart และ hand หมำยถึงคุณสมบติัด้ำนปัญญำหรอืหวัคดิ   

คณุสมบตัด้ิำนจติใจหรอือำรมณ์ และคณุสมบตัด้ิำนฝีมอื  ถ้ำใคร 

มทีัง้ ๓ อย่ำง ถือว่ำมคีวำมสำมำรถรอบด้ำน หลวงพ่อค�ำเขยีน

ท่ำนมทีัง้ ๓ อย่ำงครบ  ในด้ำนสติปัญญำท่ำนกม็คีวำมสำมำรถ 

ไม่ใช่แค่ทำงธรรม แต่รวมถึงทำงโลก  ท่ำนมีควำมรู้เกี่ยวกับ
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สังคมและเหตุกำรณ์บ้ำนเมือง  รวมทั้งควำมเป็นไปในวงกำร

พทุธศำสนำ  ท่ำนมคีวำมฉลำด รู้ทนัคนใครมำหลอกท่ำนไม่ได้ 

ง่ำย ๆ  เวลำสอนธรรมะ ท่ำนก็พูดให้เข้ำใจง่ำย  ในด้ำนจติใจหรอื 

อำรมณ์  ท่ำนก็เด่นมำก มคีวำมมัน่คงหนกัแน่น มเีมตตำกรณุำ 

มคีวำมอ่อนน้อมถ่อมตน สงบเยน็  ในด้ำนฝีมอื กม็คีวำมสำมำรถ 

ในทำงช่ำงหลำยอย่ำง รวมทัง้กำรแต่งเพลงแต่งกลอนท่ำนกท็�ำ  

ในเรือ่งธรรมะ  ท่ำนไม่ได้สอนเฉพำะเรือ่งพ้นโลก พ้น

ทุกข์ หรือโลกุตตรธรรม เพื่อเข้ำถึงควำมไม่เป็นอะไรกับอะไร

เท่ำนัน้ เรือ่งบญุกุศลพืน้ ๆ  ท่ำนก็สอน ตอนท่ำนมำอยูท่ีน่ีใ่หม่ ๆ   

ท่ำนไม่ได้สอนอะไรที่สูงเกินควำมเข้ำใจของชำวบ้ำน คือ สอน

เรื่องบุญเรื่องบำป สอนให้มีศีล ห่ำงไกลอบำยมุข รวมทั้งสอน 

ไม่ให้งมงำยในไสยศำสตร์หรอืพธิกีรรม ท่ำนสอนเรือ่งพืน้ฐำน

มำก  คงคล้ำย ๆ  คนจบปริญญำเอก  แต่มำสอนเดก็อนบุำล  ท่ีจริง

ท่ำนก็สอนอนุบำลจริง ๆ  ด้วยนะ อำตมำเคยเห็นภำพหลวงพ่อ 

สอน ก.ไก่ ข.ไข่ ให้เดก็เล็ก รำวปี ๒๕๒๔  มภีำพอยูใ่นหนังสือ  

“รูซ่ื้อ ๆ ” หลวงพ่อรูธ้รรมขัน้สงูเหมอืนคนจบปรญิญำเอกแต่มำ

สอนเรื่องพื้น ๆ  เหมือนสอนเด็กให้อ่ำนออกเขียนได้ แต่ท่ำน 

ก็ท�ำนะ สอนชำวบ้ำน เริ่มตั้งแต่เรื่องกำรให้ทำน รักษำศีล  

บุญบำปคืออะไร จัดงำนศพแต่มำเล่นกำรพนันในวัดนั้นไม่ได้

บญุนะ หรอืว่ำจดังำนศพแต่มกีำรเล้ียงเหล้ำ แบบนีไ้ม่ได้บญุนะ  



๑๖๑

ท่ำนสอนแม้กระทัง่เรือ่งพ้ืนฐำนแบบนี ้พวกเรำคงเลยพ้นจดุนัน้ 

ไปนำนแล้ว แต่ท่ำนก็ยังต้องมำสอนเรื่องพื้นฐำนแบบน้ี 

ให้แก่ชำวบ้ำน แต่กบัคนทีส่นใจธรรมะ ท่ำนกส็อนธรรมะขัน้สงู   

สรุปก็คือท่ำนสอนธรรมะตั้งแต่ขั้นพื้นฐำนจนถึงขั้นสูงสุด คือ

ขั้นปรมัตถ์

ด้วยเหตุนี้จึงพูดได้ว่ำหลวงพ่อเป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถ

ครบเคร่ืองมำก ทั้งโลกและธรรม ทั้งประโยชน์ตนและ

ประโยชน์ท่ำน ทั้งงำนภำยนอกและงำนภำยใน ทั้งสอนทั้งพูด

ทัง้ท�ำ และเป็นให้ดู อยูใ่ห้เหน็ ธรรมะกส็อนทกุระดบัตัง้แต่หนึง่

จนถึงร้อย นับว่ำหำยำกมำกพระที่มีควำมครบเครื่องรอบด้ำน 

แบบนี้  แต่มีน้อยคนที่จะมองเห็นครบทุกด้ำนของหลวงพ่อ  

ส่วนใหญ่จะเห็นกันคนละด้ำนคนละแง่  บำงคนเห็นท่ำนเป็น

พระนกัพฒันำ หรอืพระนกัอนรุกัษ์ กเ็หน็เท่ำนัน้ ไม่เหน็ควำม

เป็นพระกรรมฐำนของท่ำน อย่ำงอำตมำตอนทีม่ำรูจ้กัหลวงพ่อ 

กเ็หน็แง่เดยีว เห็นว่ำท่ำนเป็นพระทีช่อบช่วยเหลอืชมุชน  ท�ำงำน

กับท่ำนมำเป็นปีก็ยังไม่รู้ว่ำท่ำนเป็นอำจำรย์กรรมฐำน เพรำะ

เวลำสอนธรรมะแก่พวกเรำ ท่ำนก็พูดธรรมะทั่วไป  ท่ำนพูด 

เท่ำที่สติปัญญำของเรำจะรับได้ ไม่ยัดเยียดหรือบังคับให้

ท�ำกรรมฐำน  แต่ถ้ำหำกเรำสนใจไต่ถำม ท่ำนกจ็ะตอบ แต่อยูด่ ีๆ   

จะให้ท่ำนมำยัดเยียดจ�้ำจี้จ�้ำไช ท่ำนไม่เคยท�ำ



อำตมำมำรู้ว่ำท่ำนเป็นอำจำรย์กรรมฐำนก็ตอนที่เจอ

เพือ่นช่ือนพ (พฒันำพงศ์ โกไศยกำนนท์) คุณนพมำบวชทีสุ่คะโต 

เมือ่ปี ๒๕๒๕ ก่อนสกึได้สนทนำกับอำตมำทีก่รงุเทพ ฯ  ตอนนัน้ 

เป็นช่วงปลำยปี ๒๕๒๕ ซึ่งเป็นช่วงที่อำตมำตั้งใจจะบวชพอดี  

แต่ยังหำวัดไม่ได้ พระนพได้เล่ำว่ำมำบวชกับหลวงพ่อค�ำเขียน 

รูส้กึดีมำก ได้เกิดควำมเปลีย่นแปลงในตวัเอง  ฟังพระนพเล่ำจงึรู้

ว่ำหลวงพ่อเป็นอำจำรย์กรรมฐำนด้วย ก็เลยตัดสินใจว่ำเมือ่บวช

แล้วจะไปอยู่กับท่ำน ส่วนคนที่มำเรียนกรรมฐำนกับหลวงพ่อ 

หลำยคนกค็งไม่รูว่้ำท่ำนท�ำงำนพฒันำชมุชนและใส่ใจเร่ืองกำร

อนุรักษ์ป่ำมำก  และน้อยคนมำกที่รู้ว่ำท่ำนมีฝีมือทำงช่ำง

เวลำเห็นควำมรอบด้ำนของหลวงพ่อทั้งงำนภำยนอก 

งำนภำยใน งำนหยำบงำนละเอยีด อดไม่ได้ทีจ่ะนึกถึงภำษิตของ

พระพทุธเจ้ำทีต่รสัเป็นคำถำในธรรมบทว่ำ “ชำวนำไขน�ำ้เข้ำนำ 

ช่ำงธนดูดัลกูธน ูช่ำงไม้ถำกไม้ ส่วนบณัฑติย่อมฝึกตน” หลวงพ่อ 

เป็นเกอืบทัง้หมดทีพ่ระพุทธเจ้ำพูดถึงเลย  ท่ำนเคยเป็นทัง้ชำวนำ 
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ที่เคยไขน�้ำเข้ำนำ เป็นช่ำงไม้ที่ดัดแปลงไม้ให้เกิดประโยชน์   

แม้ท่ำนไม่ถงึกับเป็นช่ำงธน ูแต่เรือ่งจอบเรือ่งเสียมท่ำนถนดัมำก   

นอกจำกน้ันท่ำนยังเป็นบณัฑติท่ีมุ่งฝึกตนด้วย ท่ำนดัดแปลงทัง้

วตัถภุำยนอกและจิตใจของตน  ท่ำนก่อให้เกดิควำมเปลีย่นแปลง 

ทั้งกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตและกับผู้คน  อย่ำงไรก็ตำมควำมรอบด้ำน

ของท่ำน มน้ีอยคนทีจ่ะเห็นทัว่ถงึ  เพรำะควำมสำมำรถของท่ำน

แต่ละอย่ำงแสดงออกแก่คนต่ำงกลุม่ต่ำงเวลำ อกีส่วนหน่ึงเป็น

เรือ่งของยคุด้วย ยคุแรก ๆ  ท่ำนท�ำงำนช่ำงมำก พอมำถงึยคุหนึง่  

ท่ำนมีอำยุมำก ท่ำนก็เลิกงำนช่ำง เลิกท�ำกลด เช่นเดียวกับ 

งำนพัฒนำชุมชน ท่ำนก็วำงมือ คนที่มำเรียนธรรมจำกท่ำน 

ช่วงหลังก็ไม่เห็นส่วนนี้ของท่ำน

จะว่ำไปแล้วควำมรอบด้ำนของท่ำนสะท้อนให้เห็นถึง

ควำมรอบด้ำนของพทุธศำสนำ เพรำะค�ำสอนของพระพทุธเจ้ำ

มีท้ังค�ำสอนทำงธรรมและทำงโลก มุ่งทั้งประโยชน์ตนและ

ประโยชน์ท่ำน ไม่แยกเรือ่งสงัคมชมุชน ธรรมะ และธรรมชำติ 

ออกจำกกัน ทัง้สำมอย่ำงนีเ้ชือ่มโยงกนั  อย่ำงไรกต็ำมในบรรดำ 

งำนทัง้หลำยของหลวงพ่อ ท่ำนเหน็ว่ำงำนกรรมฐำนส�ำคญัทีส่ดุ 

ท่ำนเคยพูดบ่อย ๆ  ว่ำอำชีพของท่ำนก็คือกำรสอนกรรมฐำน 

ท่ำนไม่เคยเรยีกตวัเองว่ำเป็นอำจำรย์กรรมฐำน ท่ำนบอกเพยีง

ว่ำอำชีพของท่ำนก็คือกำรสอนกรรมฐำน และท่ำนก็มั่นคงใน
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อำชีพนี ้ เวลำพูดถึงเรือ่งกรรมฐำน ท่ำนจะนกึถงึหลวงพ่อเทยีน 

อยู่เสมอ เพรำะว่ำหลวงพ่อเทียนเป็นผู้เปิดประตูให้ท่ำนได้พบ

สิ่งที่มนุษย์ควรจะรู้ 

หลวงพ่อเคยบอกว่ำ ถ้ำท่ำนไม่มำทำงนี้ คือไม่มำทำง

ธรรม หรอืรูธ้รรม ก็คงตำยไปนำนแล้ว เพรำะตอนเป็นฆรำวำส

ท่ำนป่วยบ่อยเนื่องจำกเป็นคนเอำจริงเอำจังมำก อยำกมั่ง 

อยำกมกีว่ำใคร ๆ   คนอืน่ท�ำได้เท่ำไร ท่ำนก็ตัง้ใจท�ำให้ได้มำกกว่ำ

นั้น ชำวบ้ำนเกี่ยวข้ำวได้วันละ ๕๐ กอง ท่ำนบอกว่ำท่ำนจะ

ต้องท�ำให้ได้ ๑๐๐ กอง เรยีกว่ำจติใจจริงจงัมุง่มั่นทีจ่ะเอำชนะ 

ให้ได้ ก็เลยท�ำให้เจ็บไข้ได้ป่วย แต่เมื่อได้มำรู้ธรรมะ ก็ท�ำให้

ท่ำนเลิกพฤติกรรมแบบนั้น ไม่เพียงแต่มีสุขภำพดีข้ึน แต่ยัง

ไม่มีทุกข์ด้วย
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หลวงพ่อไม่เพียงใช้ธรรมะที่เรียนจำกหลวงพ่อเทียน  

ในกำรด�ำรงชวีติเท่ำนัน้ แม้กระทัง่ในยำมเจบ็ป่วย ท่ำนกไ็ด้อำศยั

ธรรมะจำกหลวงพ่อเทยีน ตอนทีท่่ำนอำพำธท่ำนเขยีนบนัทกึว่ำ  

“เวลำนี้เหลือแต่ธรรมที่หลวงพ่อเทียนได้ส่ังสอน อำกำร 

ดบัไม่เหลือของนำมรูป สีสิ่บกว่ำปี มนักค็อืวนันีไ้ม่เปลีย่นแปลง”  

แล้วท่ำนก็บอกว่ำ “เพ่ือนไม่ต้องเป็นห่วง ขอให้ฝึกตำมหลวงพ่อ 

เทียนสั่งสอนไว้”  ช่วงที่อำกำรหนัก ๆ  ท่ำนก็บอกว่ำ “เวลำนี้ 

อยูก่บัควำมไม่เป็นอะไรกบัอะไร ลกูศิษย์หลวงพ่อเทยีนมธีรรม

น�ำพำ ไม่มีวันตำย” ไม่มีวันตำยคือ ไม่มีกำรเกิดเป็นภพชำติ 

หรอืเป็นอะไรกบัอะไร  เกดิควำมส�ำคญัมัน่หมำยว่ำฉนัเป็นนัน่ 

เป็นนี่ อย่ำงนี้เรียกว่ำเกิดแล้ว เมื่อมีควำมรู้สึกว่ำตัวฉันเกิด

เมือ่ไรกต้็องมตีำย กล่ำวอกีนยัหนึง่เมือ่มภีพชำตเิกดิขึน้กม็ชีรำ

มรณะตำมมำ แต่ถ้ำไม่เกิดก็ไม่มีตำย 

หลวงพ่อพูดถงึหลวงพ่อเทียนอยู่หลำยครัง้หลำยโอกำส

มำกในช่วงที่ท่ำนอำพำธ ท่ำนเป็นผู้ที่มีควำมส�ำนึกในบุญคุณ 

ครบูำอำจำรย์มำก ท่ำนเรียกตวัเองว่ำ “ลกูศษิย์หลวงพ่อเทียน” 

จะเรียกว่ำท่ำนเป็นศิษย์มีครูก็ได้นะ ท่ำนส�ำนึกอยู่เสมอว่ำ

ท่ำนเป็นศิษย์มีครู ครูสูงสุดคือพระพุทธเจ้ำ แต่ครูที่เปลี่ยน

ชีวิตของท่ำนอย่ำงมำกคือหลวงพ่อเทียน แล้วก็มีคนเดียว  

พวกเรำหลำยคนถึงแม้ไม่มีโอกำสพบหรือฟังธรรมะจำก 



๑๖๖

รำลึกถึงหลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ

ปำกของหลวงพ่อเทียน แต่พวกเรำก็โชคดีที่ได้มำพบ ได้มำ

ศกึษำได้เห็นแบบอย่ำง และได้รบัค�ำชีแ้นะจำกหลวงพ่อค�ำเขียน  

ถ้ำหำกว่ำเรำส�ำนึกในค�ำสอนของหลวงพ่อก็ถือว่ำเรำเป็นศิษย์

มีครูแล้ว

ค�ำว่ำศิษย์มีครูเป็นค�ำที่มีควำมหมำยลึกซึ้ง แค่สำมค�ำ 

เท่ำนั้น แต่มีควำมหมำยที่ลึกซ้ึงมำก ในแง่หนึ่งก็หมำยถึง 

ควำมกตัญญูรู ้คุณครู เมื่อใครพูดว่ำฉันเป็นศิษย์มีครู นั่น

หมำยควำมว่ำเขำมคีวำมกตญัญรูู้คณุในครูบำอำจำรย์  ส�ำนึกใน 

บุญคุณที่ครูบำอำจำรย์ได้สั่งสอน  เวลำพูดค�ำน้ีก็จะรู ้สึก

ภำคภูมิใจ ว่ำฉันไม่ใช่คนตัวเปล่ำเล่ำเปลือย ฉันเป็นคนมีครู  

เป็นคนมีรำก และขณะเดียวกันก็เป็นกำรย�้ำเตือนให้ตระหนัก

ถึงหน้ำที่ที่มีต่อครูบำอำจำรย์ ไม่ใช่เพียงแค่ปฏิบัติวัตรฐำก  

หรอืดแูลท่ำนแค่ร่ำงกำยเท่ำนัน้ แต่ยงัหมำยถึงกำรสบืทอดและ

ปฏิบัติตำมค�ำสอนของท่ำน  เมื่อใดก็ตำมที่เรำกล่ำวว่ำฉันเป็น

ศิษย์มีครู ก็หมำยถึงว่ำ เรำตั้งใจที่จะท�ำตำมค�ำสอนของท่ำน  

ปฏิบัติตำมแนวทำงที่ท่ำนได้สอนเอำไว้ หรือท�ำเป็นแบบอย่ำง  

เมื่อใดก็ตำมที่ปล่อยปละละเลย หรือท�ำตรงข้ำมกับที่ครู 

ได้สอนเอำไว้ ก็จะรู้สึกละอำยใจ แต่เมื่อใดก็ตำมที่ได้ท�ำตำม 

ที่ท่ำนสอนก็จะเกิดควำมอบอุ่นใจ และมีควำมรู ้สึกลึก ๆ  

เหมือนกับว่ำมีครูบำอำจำรย์มำช่วยปกปักรักษำให้ปลอดภัย 
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ขอให้พวกเรำตระหนกัว่ำ พวกเรำโชคดทีีเ่ป็นศษิย์มคีรู 

ครสูงูสดุคอืพระบรมศำสดำ แต่ว่ำพระพทุธองค์นัน้อยูไ่กลเกนิ

กว่ำที่เรำจะรู้เห็นได้ด้วยตำ สัมผัสได้ด้วยใจ โดยเฉพำะถ้ำยัง

ไม่ถงึธรรม ก็ยงัไม่เห็นพระพุทธเจ้ำ ต่อเมือ่เหน็ธรรมน่ันแหละ

ถึงจะได้เห็นพระองค์ ดังที่พระองค์ตรัสไว้ ส่วนใครที่ยังไม่เห็น

ธรรมขนำดนั้นก็ไม่ได้เห็นพระองค์ แต่ว่ำกับหลวงพ่อค�ำเขียน 

พวกเรำโชคดีที่ได้มีโอกำสเห็นท่ำนด้วยตำเนื้อ ได้ยินด้วยหู  

ว่ำท่ำนสอนอะไร อยูอ่ย่ำงไร  ถ้ำเรำปฏบัิติตำมกย่็อมมตีำในที่

จะได้เห็นจติเหน็ใจของตวัเอง  และได้รับอำนสิงส์ของกำรปฏบัิติ

ตำมที่ท่ำนได้สอนได้ชี้แนะหรือได้ท�ำเป็นแบบอย่ำง เมื่อนั้น 

เรำก็ย่อมเกิดควำมซำบซึ้งในบุญคุณของท่ำน เกิดควำม 

ภำคภูมิใจ เกิดควำมมั่นใจว่ำ แท้จริงแล้วท่ำนไม่ได้อยู่ไหนเลย 

หำกสถติอยูใ่นใจของเรำ รปูร่ำงสรีระเป็นส่วนภำยนอกทีย่่อมมี

วนัเน่ำเป่ือยไป ก่อนทีจ่ะเน่ำเป่ือยกแ็ก่ชรำ ไม่สำมำรถบังคบัให้

เป็นไปตำมใจได้ แต่นัน่เป็นส่วนเปลอืกนอก ส่วนทีเ่ป็นแก่นแท้  

หรือแก่นธรรมจะอยู่กับเรำไปจนตำยหำกเรำพำกเพียรปฏิบัติ

จนเกิดผล

ถ้ำหำกเรำตระหนักว่ำเรำเป็นศิษย์มีครู เรำก็จะไม่นิ่ง

ดูดำย แต่จะพำกเพียรปฏิบัติตำมที่ท่ำนสอน เพรำะว่ำท่ำนได้

ทุม่เทให้แก่เรำแล้ว เรำจะนิง่ดดูำย ปล่อยปละละเลยได้อย่ำงไร 
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ควำมเป็นศษิย์มคีรูกระตุน้ให้เรำเกดิควำมเพยีร อย่ำงน้อยเพือ่

ไม่ให้เสื่อมเสียเกียรติคุณของท่ำน หำกว่ำท่ำนสำมำรถรับรู้ได้ 

ท่ำนก็จะเกิดควำมภำคภูมิใจในตัวเรำ ถึงแม้เรำจะไม่สำมำรถ

เป็นอภิชำตศิษย์ได้ ก็ขอให้ตั้งใจว่ำ เรำก็จะไม่เป็นอวชำตศิษย์

ควำมส�ำนึกว่ำเป็นศิษย์มีครู ท�ำให้เรำเกิดควำม

ระมัดระวังส�ำรวมที่จะไม่ท�ำให้ท่ำนเสียใจ ไม่ท�ำส่ิงใดที่จะ

เป็นกำรเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของท่ำน ไม่ท�ำส่ิงใดให้ใครพูด 

ได้ว่ำ ลูกศิษย์หลวงพ่อค�ำเขียนเป็นแบบนี้หรือ เมื่อใดก็ตำม 

ท่ีมีคนพูดแบบนี้ก็ย่อมเป็นกำรเสื่อมเสียต่อเกียรติคุณของ 

ครูบำอำจำรย์ของเรำ เรำจึงต้องตั้งใจให้ดี ไม่ให้มีคนพูด 

เช่นนัน้ได้  ถ้ำเขำเข้ำใจผดิกเ็ป็นเรือ่งของเขำ แต่ถ้ำสิง่ทีเ่ขำเหน็

นัน้เป็นควำมจริง ว่ำเรำท�ำตัวไม่ได้เรือ่งจรงิ ๆ  จนเขำล�ำเลกิไปถึง 

ครบูำอำจำรย์กน็บัเป็นเรือ่งทีน่่ำเสยีใจทีเ่รำท�ำให้ครบูำอำจำรย์

ต้องมวัหมอง เพรำะกำรกระท�ำของเรำ  แต่ถ้ำเมือ่ใดกต็ำมทีเ่รำ

ตระหนกัว่ำเรำเป็นศษิย์มคีร ูครขูองเรำเป็นครูทีป่ระเสรฐิมำก  

เรำก็จะมุ่งมั่นท�ำควำมดี อย่ำงน้อยก็ไม่ท�ำควำมชั่ว  

ถ้ำเรำไม่เห็นแก่ชื่อเสียงของตัวเอง ก็ควรเห็นแก่

เกียรติคุณของครูบำอำจำรย์ ควำมส�ำนึกเช่นน้ีจะกระตุ้นให้

เรำตั้งมั่นในธรรม ไม่เผอเรอไม่พลั้งพลำด หรือไม่ปล่อยใจไป

ตำมกิเลส ไม่ปล่อยใหค้วำมหลงเข้ำมำครอบง�ำ  ครูบำอำจำรย์
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พูดถึงเรื่องควำมรู้สึกตัว แต่ว่ำลูกศิษย์กลับปล่อยให้ควำมหลง

ครอบง�ำจนกระทั่งยอมให้กิเลสตัณหำมำขี่คอ อันนั้นเป็นสิ่งที่

ไม่สมควรอย่ำงยิ่ง

ดังนั้นขอให้พวกเรำตระหนักว่ำเรำเป็นศิษย์มีครู ครูที่

เรำจะต้องเดินตำมท่ำนให้ได้และให้ถึงที่สุด แต่ก็ต้องตระหนัก

นะว่ำกำรเดินตำมหรือตำมรอยไม่ใช่กำรเลียนแบบ เรำเป็น 

ศิษย์มีครูก็จริง แต่ไม่ใช่เลียนแบบครู เพรำะกำรเลียนแบบคือ

กำรใส่ใจแต่รปูแบบภำยนอก ไม่ว่ำจะเป็นกริยำท่ำทำงอำกำร วิธี

กำรพูดหรอืกำรแสดงออก อนันัน้ไม่ใช่แก่นแท้ของครบูำอำจำรย์  

และไม่ใช่ตัวเรำด้วย แม้เรำจะเป็นศิษย์มีครู เรำก็ต้องเป็นตัว

เรำเอง มวีจิำรณญำณของตวัเรำเอง แม้ว่ำในส่วนทีเ่ป็นธรรมะ

เรำเดินตำมท่ำน อำศัยค�ำสอนของท่ำนเป็นแนวทำง แต่เรำก็

ต้องไม่ทิ้งควำมเป็นตัวเรำ อันนี้ไม่ได้หมำยถึงกำรเอำตัวเอง

เป็นศูนย์กลำง 

หลวงพ่อเทียนไม่เคยสนับสนุนให้หลวงพ่อค�ำเขียน 

ขึน้มำอยูบ่นหลงัเขำ หรอืมำสร้ำงวดัทีน่ี ่ท่ำนพดูอยูห่ลำยคร้ังว่ำ  

คนรูธ้รรมะจะไปหลบเหมอืนหม ูเหมอืนลงิ เหมอืนค่ำง ได้อย่ำงไร  

คนรูธ้รรมะต้องอยู่กับคน ท่ำนอยำกให้หลวงพ่อค�ำเขยีนไปช่วย 

สอนธรรมในเมือง เช่นที่วัดโมกข์ วัดสนำมใน แต่หลวงพ่อ 

ค�ำเขยีนตัดสินใจขึน้มำอยูบ่นนี ้ ลูกศษิย์หลวงพ่อเทยีนส่วนใหญ่ 



๑๗๑

ไม่ได้ท�ำอย่ำงหลวงพ่อค�ำเขยีน คือมำอยูป่่ำ ส่วนใหญ่กต็ัง้ส�ำนกั

อยู่ใกล้ ๆ  เมือง แต่หลวงพ่อค�ำเขียนท่ำนตัดสินใจแล้วว่ำกำร

มำอยู่บนหลังเขำนี้มีประโยชน์ เป็นโอกำสที่ท่ำนจะช่วยเหลือ 

ชำวบ้ำนให้รูจ้กัธรรม เพรำะพวกเขำขำดโอกำสมำก อนันีแ้สดง

ให้เหน็ถึงควำมเป็นตวัของตวัเองของหลวงพ่อค�ำเขยีน 

ถึงแม้ว่ำท่ำนจะส�ำนึกในบุญคุณของครูบำอำจำรย์ 

เชื่อฟังหลวงพ่อเทียนมำก แต่ในเรื่องน้ีท่ำนเป็นตัวของตัว

เอง พวกเรำจึงได้อำนิสงส์จำกกำรที่หลวงพ่อเป็นตัวของตัว

เองในลักษณะนี้ ท�ำให้เรำมีสถำนที่ปฏิบัติที่สงบวิเวก ถึงแม้

จะไม่สะดวกสบำย แต่ก็เก้ือกูลต่อกำรปฏิบัติ ท�ำให้ธรรม 

เจริญงอกงำมได้ 

ขอให้เรำตระหนักอยู่เสมอว่ำพวกเรำโชคดีที่เป็นศิษย์

มีครู ขอให้พำกเพียรปฏิบัติให้ครูของเรำได้ภำคภูมิใจ



กับป้ำยท่ำนปรมำจำรย์เว่ยหล่ำง เมืองจีน ปี ๒๕๕๒



แกรนด์แคนยอน สหรัฐอเมริกำ ปี ๒๕๔๐



บนศำลำหน้ำ วัดป่ำสุคะโต ปี ๒๕๒๘



อำทิตย์ที่ผ่ำนมำอำตมำได้เร่งท�ำหนังสือ เพื่อแจกใน

วันที่ ๖ กันยำยน งำนวันปลงศพหลวงพ่อ ที่จริงก็เตรียมมำ

ตั้งแต่ ๓-๔ เดือนที่แล้ว พอได้ยินหลวงพ่อบอกว่ำป่วยครำวนี้

คงไม่หำย ตำยแน่  พวกเรำก็เริ่มตระเตรียมท�ำหนังสือเพื่อใช้

ในงำนปลงศพ ซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้ว่ำเมื่อไร 

ระหว่ำงที่ เตรียมต้นฉบับต้องค้นหำภำพที่จะใช ้

ประกอบหนังสือ ก็ได้เห็นภำพเก่ำ ๆ  ซึ่งสมัยนี้หำดูได้ยำก

แล้ว เช่น ภำพหลวงพ่อสอนเด็กเล็กที่บ้ำนท่ำมะไฟหวำนเมื่อ

ปี ๒๕๒๔  ภำพหลวงพ่อนั่งฉันในบำตรกับพระรูปอื่นที่ชั้นบน

ของศำลำหน้ำเมือ่ ๓๐ ปีก่อน  สมยัน้ันกจิกรรมทกุอย่ำง ไม่ว่ำ  

ธรรมดำท่ีไม่ธรรมดำ 

  แสดงธรรมก่อนฉนัเช้า 
วนัท่ี ๑ กนัยายน ๒๕๕๗  ณ วดัป่าสคุะโต



๑๗๖

รำลึกถึงหลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ

ท�ำวัตร หรือฉันอำหำร ท�ำที่ชั้นบน เพรำะข้ำงล่ำงเป็นพื้นดิน 

ยังไม่ได้เทปูนอย่ำงทุกวันน้ี

บำงภำพไม่มีคนมีแต่สะพำน เป็นสะพำนเมื่อ ๑๐ ปีที่

แล้ว หรอื ๒๐ ปีทีแ่ล้วกมี็ สมยัโน้นภำพเหล่ำน้ีเป็นภำพท่ีแสนจะ

ธรรมดำสำมญัไม่ใช่ภำพทีพ่เิศษ เพรำะเห็นจนคุน้ตำ แต่ตอนนี ้

กลำยเป็นภำพที่มีค่ำมำก ควำมมีค่ำส่วนหนึ่งก็เป็นเพรำะว่ำ

เดี๋ยวนี้หำภำพแบบนี้อีกไม่ได้แล้ว  อีกส่วนหน่ึงเป็นเพรำะมัน

ท�ำให้เรำเห็นอดีตของหลวงพ่อและของวัดป่ำสุคะโต แม้แต่

สะพำนข้ำมสระทีท่�ำกนัอย่ำงง่ำย ๆ  ตอนนีก้ไ็ม่มแีล้ว มนัท�ำให้



๑๗๗

เห็นว่ำสมัยก่อนเรำอยู่ใกล้ชิดธรรมชำติมำก ไม่ใช่แค่ใกล้ชิด 

ต้นไม้อย่ำงเดียว  ยังใกล้ชิดกับน�้ำด้วย   อยู่บนสะพำน แค่เอำ 

เท้ำแหย่ลงไปสักหน่อยก็แตะน�้ำแล้ว เดี๋ยวน้ีสะพำนสูงกว่ำ 

แต่ก่อนมำก  ยิ่งตอนนี้สะพำนดูเหมือนจะสูงมำกขึ้นเพรำะน�้ำ 

ลดลงมำก  ผิดกับแต่ก่อนโดยเฉพำะหน้ำน�้ำ อยู่บนสะพำนก็

เอำเท้ำแตะน�้ำได้เลย  บำงปีน�้ำท่วมสะพำน ต้องลุยน�้ำกันมำ 

ทั้งสนุกสนำนและน่ำตื่นเต้น เพรำะอำจพลัดตกสะพำนจมลง

ไปในสระเลยก็ได้ 

มำนกึดแูล้วก็น่ำเสยีดำย มหีลำยภำพทีค่วรถ่ำยไว้ แต่

กไ็ม่มใีครถ่ำย เช่นภำพคนเดินขึน้เขำ สมยัก่อนไม่มถีนนขึน้มำ

จำกแก้งคร้อ  จะขึ้นมำบนนี้ก็ต้องปีนเขำ  ตอนที่อำตมำชวน

คนมำทอดผ้ำป่ำข้ำว เมื่อปี ๒๕๒๓ ก็ปีนเขำขึ้นมำ มีทั้งเด็ก

ทั้งผู้ใหญ่ ภำพชำวบ้ำนขนข้ำวขึ้นเขำตอนนี้มีค่ำมำก แต่ตอน

นั้นไม่มีใครถ่ำยภำพเก็บเอำไว้เลย หรือแม้แต่สภำพหมู่บ้ำน 

ท่ำมะไฟหวำนตอนท่ีถนนยงัไม่ได้ลำดยำงหรอืเทปูน มแีต่ลกูรงั 

มันเป็นสภำพของชนบทจริง ๆ  เพียงแค่เห็นถนนลูกรัง ก็เห็น

ถึงควำมเป็นชนบทของที่นี่ แต่มันกลำยเป็นอดีตไปแล้ว ครั้น

จะตำมหำภำพเหล่ำนั้นก็หำไม่ได้ สำเหตุส�ำคัญก็เพรำะว่ำไม่

ได้ถ่ำยเอำไว้ ที่ไม่ได้ถ่ำยเอำไว้ เพรำะตอนนั้นเห็นว่ำมันเป็น

ธรรมดำไง 





๑๗๙

ควำมธรรมดำของวันนั้นได้กลำยเป็นส่ิงที่มีคุณค่ำใน

วันนี้ และสิ่งที่เรำเห็นในวันนี้  ซึ่งเรำรู้สึกว่ำธรรมดำเหลือเกิน 

ไม่ว่ำจะมองจำกมุมไหนก็ตำม ผ่ำนไป ๒๐-๓๐ ปี มันจะมี 

ค่ำมำก 

อันนี้ก็ท�ำให้ได้ข้อคิดว่ำ อะไรที่ธรรมดำ ๆ  สักวันหนึ่ง

มันจะกลำยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ำ มีควำมส�ำคัญขึ้นมำ แต่มีหลำย

อย่ำงที่เรำไม่ต้องรอให้เวลำผ่ำนไป ไม่ต้องรอให้มันกลำย

เป็นอดีตอันไกลโพ้นเสียก่อน ถึงจะกลำยเป็นสิ่งมีคุณค่ำ มัน

สำมำรถจะมีคุณค่ำให้เรำประจักษ์ได้ตั้งแต่วันนี้ อย่ำงเช่นกำร

ยนืเดนินัง่นอนด้วยควำมรูส้กึตวั มันดเูหมอืนเป็นเรือ่งธรรมดำ 

ไม่เหมอืนกบัคนทีน่ัง่ทำงในเหน็แสงเห็นสี แล้วส่งจิตไปสวรรค์

ลงนรก หรือว่ำเหำะเหินเดินอำกำศได้ อันนี้ใคร ๆ  ก็ว่ำแปลก 

ตรงข้ำมกับกำรยืนเดินนั่งนอนด้วยควำมรู้สึกตัว มีสติ มันดู

ธรรมดำมำกเลย แต่เป็นควำมธรรมดำที่ไม่ธรรมดำนะ ท่ำน

ติช นัท ฮันห์เคยกล่ำวว่ำ “กำรเดินบนพื้นโลกเป็นปำฏิหำริย์” 

ไม่ใช่กำรบิน กำรเหำะ หรือกำรด�ำดิน 

เดินบนพ้ืนโลกถ้ำเดินอย่ำงมีสติ  รู้สึกตัว จิตอยู่กับ

ปัจจุบันขณะ จะสัมผัสได้ถึงควำมอัศจรรย์ กำรมีสติอยู่กับ

ปัจจุบัน เป็นสิ่งที่น่ำอัศจรรย์มำก เพียงแต่ว่ำเรำมองไม่เห็น

ควำมอัศจรรย์นั้นเพรำะใจไม่รับรู้ ใจมันปิด 



๑๘๐

รำลึกถึงหลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ

เมื่อเดือนเมษำยนปีที่แล้ว อำตมำมีโอกำสได้ไปเยี่ยม

ท่ำนติช นัท ฮันห์ ที่ปำกช่อง ท่ำนได้มอบภำพลำยมือที่เขียน

ด้วยพู่กันมำให้ ท่ำนเขียนภำษำอังกฤษแปลว่ำ “ช่วงขณะน้ี

เต็มไปด้วยควำมอัศจรรย์” เป็นควำมอัศจรรย์ท่ีจิตซึ่งอยู่กับ

ปัจจุบันขณะเท่ำนั้นจะรับรู้ได้  ถ้ำจิตอยู่กับปัจจุบัน เรำจะเห็น

ควำมงดงำมของธรรมชำติรอบตัวเรำได้ไม่ยำก  ยิ่งกว่ำนั้นมัน

ยังท�ำให้เรำได้เห็นควำมจริงเกี่ยวกับกำยใจ  สำมำรถเข้ำถึง

สัจธรรมอันลึกซึ้งของกำยและใจได้ เพียงแค่เรำอยู่กับปัจจุบัน 

พระพุทธเจ้ำตรัสว่ำ “ผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพำะ

หน้ำในทีน่ัน้ ๆ  อย่ำงแจ่มแจ้ง  ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน  เขำควร 

พอกพูนอำกำรเช่นนั้นไว้” ธรรมที่เกิดข้ึนเฉพำะหน้ำไม่ได้

หมำยถงึสิง่ทีร่บัรูด้้วยตำ ได้ยนิด้วยหเูท่ำนัน้ แต่ยงัรวมถงึส่ิงที่

สำมำรถสมัผสัได้ด้วยใจเช่นธรรมำรมณ์ อนัน้ีคอืธรรมทีเ่กดิขึน้

เฉพำะหน้ำ ถ้ำเห็นอย่ำงแจ่มแจ้งและเห็นอย่ำงต่อเนื่อง ประตู

สู่ควำมพ้นทุกข์ก็จะเปิดออก 

เคยมีพรำหมณ์คนหนึ่งถำมพระพุทธเจ้ำว่ำ แต่ละวัน 

ท่ำนท�ำอะไรบ้ำง พระพุทธเจ้ำตอบว่ำ เรำยืนเดินน่ังนอน 

พรำหมณ์ก็แปลกใจว่ำแค่นี้เองหรือ ไม่มีอะไรพิสดำรเลย 

พระพุทธเจ้ำก็บอกว่ำ เรำยืนเดินนั่งนอนก็จริง แต่ว่ำเมื่อยืนก็

รู้สึกตัว เมื่อเดินก็รู้สึกตัว เมื่อนั่งก็รู้สึกตัว เมื่อนอนก็รู้สึกตัว 



๑๘๑

พระองค์ท�ำเท่ำนีแ้หละ   ท�ำสิง่ทีแ่สนจะธรรมดำแต่ว่ำท�ำได้ยำก 

เพรำะคนเรำส่วนใหญ่อยู่กับควำมหลง  

อันนี้ก็รวมไปถึงกำรท�ำอย่ำงอื่นด้วยที่เรำเห็นว่ำ

ธรรมดำ เช่นกำรท�ำควำมดี กำรใส่ใจผู้คน กำรท�ำงำนด้วย

ควำมใส่ใจ สิ่งที่ดูธรรมดำก็สำมำรถมีควำมหมำยต่อคนอื่นได้ 

เช่น สิ่งที่หลวงพ่อค�ำเขียนท�ำ หลำยอย่ำงก็เป็นเรื่องธรรมดำ 

ท่ำนรดน�้ำต้นไม้ ท่ำนขุดดิน ท่ำนกวำดใบไม้  แต่ถ้ำดูดี ๆ  ก็จะ

เห็นว่ำไม่ธรรมดำเลย เพรำะแฝงไว้ด้วยควำมสงบ รู้ตัว มั่นคง 

และเมตตำ บำงครั้งควำมไม่ธรรมดำก็แสดงออกจำกอิริยำบถ

ที่ธรรมดำของผู้คน  ถ้ำตำเรำถึงก็จะเห็นว่ำไม่ธรรมดำ แต่ถ้ำ

ตำเรำไม่ถึงเพรำะใจเรำไม่ว่ำง ก็เห็นว่ำน่ันเป็นควำมธรรมดำ

ไม่น่ำใส่ใจ 

แต่ไม่ว่ำสิง่ทีห่ลวงพ่อท�ำ จะธรรมดำแค่ไหน มำถงึวนันี้

มนัก็ไม่ธรรมดำแล้ว เพรำะว่ำไม่มใีห้เหน็อกีต่อไปแล้ว  ส�ำหรบั

คนที่ได้เห็นก็ถือว่ำเป็นบุญตำ และน่ำเอำมำเป็นแบบอย่ำงใน

กำรประพฤตปิฏบิตั ิให้ควำมธรรมดำน้ัน เกดิขึน้กบั กำย วำจำ 

และจติใจของเรำ หรือเกิดขึน้กับชวีติของเรำทัง้หลำย









หลวงพ่อค�ำเขียนเคยพูดว่ำ ซีกหน่ึงของท่ำนก็คือ  

กำรรกัษำธรรมชำต ิเพรำะท่ำนรกัธรรมชำต ิรกัป่ำเขำ ล�ำห้วย

ล�ำธำร ซกีนีข้องท่ำนพำท่ำนไปสูก่ำรอนุรกัษ์ป่ำ ปลกูป่ำ รวมทัง้ 

ริเริ่มจัดท�ำธรรมยำตรำซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ ถึงปีนี้ก็จะเป็น 

ปีที ่๑๕ แล้ว ปีนีเ้รำจะจดัโดยใช้ชือ่ว่ำ “ตอบแทนคร ูบูชำคุณ”   

ซึ่งหมำยถึง หลวงพ่อนั่นเอง ตอนนั้นพวกเรำคิดว่ำหลวงพ่อ

ยังมีชีวิตอยู่จนถึงธรรมยำตรำ ก็เลยต้ังหัวข้อนี้ขึ้นมำเป็น 

อำจำริยบูชำ

อีกซีกหนึง่คือกำรสอนธรรมะ สอนกรรมฐำน ซกีนีท่้ำน

กไ็ด้ท�ำมำจนถงึวำระสดุท้ำยของชวิีต ท่ำนสอนเรำแม้กระทัง่ใน

บำงมุมของหลวงพ่อค�ำเขียน 

 

  แสดงธรรมก่อนฉนัเช้า 
วนัท่ี ๔ กนัยายน ๒๕๕๗  ณ วดัป่าสคุะโต



๑๘๖

รำลึกถึงหลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ

ยำมป่วย และยำมละสงัขำร  แต่ยงัมีอกีมมุหนึง่ จะเรยีกว่ำซกีหน่ึง 

ก็ไม่รู้จะถูกหรือเปล่ำ เรียกว่ำมีอีกมุมหน่ึงของท่ำนก็คือกำร 

สงเครำะห์ชำวบ้ำน พฒันำชมุชน นอกเหนอืเรือ่งธรรมชำตแิละ

ธรรมะแล้ว นีเ้ป็นอกีเรือ่งทีห่ลวงพ่อใส่ใจไม่น้อยเลย  งำนด้ำนนี ้

ของท่ำนมพีืน้ทีห่ลกัคือทีท่่ำมะไฟหวำน  เป็นทีท่รำบกนัดแีล้วว่ำ 

ท่ำนไปจ�ำพรรษำที่ท่ำมะไฟหวำนตั้งแต่ปี ๒๕๒๐ ช่วงที่อยู่ที่

นั่นก็ช่วยสงเครำะห์ชำวบ้ำนมำโดยตลอด 

นอกจำกเป็นนักอนุรักษ์และอำจำรย์กรรมฐำนแล้ว 

ท่ำนยงัเป็นทีรู่จ้กัในฐำนะของพระนักพัฒนำ งำนด้ำนน้ีเป็นเหตุ 



๑๘๗

ให้ท่ำนได้มีโอกำสรู้จักพระที่ท�ำงำนพัฒนำชุมชนอยู่หลำยรูป  

ประมำณปี ๒๕๓๓ มีกำรประชุมสัมมนำพระนักพัฒนำ 

ทั่วประเทศ ทั้งอีสำน เหนือ กลำง และใต้ แต่ส่วนใหญ่มำจำก

ภำคอสีำน  กำรประชมุครัง้นัน้ท�ำให้เกดิกลุม่เสขยิธรรมขึน้ กลุม่

เสขิยธรรมเป็นกลุ่มของพระนกัพัฒนำ ทีม่บีทบำทเด่น หลวงพ่อ 

ประจักษ์ซึ่งมีชื่อเสียงเมื่อ ๒๐ ปีก่อน ก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วย กลุ่ม

เสขิยธรรมนี้มีหลวงพ่อนำนเป็นประธำน หลวงพ่อค�ำเขียน 

เป็นรองประธำน  หลวงพ่อนำนเป็นพระมีชื่อมำก ในด้ำนกำร

พัฒนำชมุชนทีจ่งัหวดัสริุนทร์ 

จดุเด่นของหลวงพ่อในกลุม่เสขยิธรรม กค็อืกำรชีช้วน

ให้พระนักพัฒนำสนใจเรื่องกรรมฐำน  ควำมสงบเย็นของท่ำน

ท�ำให้พระหลำยรปูตระหนกัว่ำ กรรมฐำนเป็นส่ิงส�ำคญัส�ำหรบั

พระทีท่�ำงำนด้ำนชมุชนควรจะม ีตอนหลงั ๆ  กม็พีระหลำยรปูนดั

กันมำเข้ำกรรมฐำนที่วัดป่ำสุคะโตติดต่อกันหลำยปี เพื่อฟื้นฟู 

และเสริมสร้ำงมิติด้ำนจิตใจ 

ประมำณปี ๒๕๓๙ มีเหตุกำรณ์หนึ่งที่น่ำสนใจ  พระ 

นักพัฒนำได้รับนิมนต์ไปดูงำนที่ประเทศฟิลิปปินส์ หลวงพ่อก็ 

ไปด้วย ตอนนัน้ท่ำนอำย ุ๖๐ ปี พอด ี เป็นครัง้แรกทีท่่ำนได้เดินทำง

ไปกบัหมูพ่ระทีท่่ำนคุ้นเคย มทีัง้ทีเ่ป็นภนัเต คอืพรรษำมำกกว่ำ 

และพระทีม่อีำวโุสน้อยกว่ำ  เป็นครัง้เดยีวและครัง้สุดท้ำยท่ีท่ำน



๑๘๘

รำลึกถึงหลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ

ไปต่ำงประเทศในลักษณะนี้ คือไปกับหมู่พระ และมีญำติโยม 

อุปัฏฐำกไปด้วย ท้ังคณะประมำณ ๒๕ คน มพีระประมำณ ๒๐ รปู   

วตัถปุระสงค์หลกักเ็พือ่ไปดงูำนของนกับวชท่ีน่ัน ว่ำเขำท�ำงำน

ประสำนศำสนำเข้ำกับชุมชนอย่ำงไรบ้ำง เพรำะทีน่ัน่บำทหลวง

หลำยคนท�ำงำนแขง็ขนัมำก 

พวกเรำไปดงูำนกนัอย่ำงจรงิจงั  มช่ีวงหนึง่ถงึกบัไปนอน 

ในสลัมเลย  อำตมำกับหลวงพ่อ และพระครูจำกจังหวัด

อบุลรำชธำนีอีก ๒ รูป  ซ่ึงเป็นพระผูใ้หญ่ทัง้นัน้ ได้เข้ำไปสมัผสั

ดูงำนที่ประเทศฟิลิปปินส์กับกลุ่มเสขิยธรรม ปี ๒๕๓๙



๑๘๙

กบัชำวบ้ำนทีย่ำกจน  ไปนอนในบ้ำนของเขำ ซึง่เป็นบ้ำนเลก็ ๆ    

แต่คงดีที่สุดเท่ำที่จะหำได้   ประสบกำรณ์แบบนี้หลวงพ่อชอบ

เพรำะไม่ค่อยได้เจอและไม่มีอีกเลยหลังจำกนั้น  ถึงแม้ต่อมำ

ท่ำนมโีอกำสไปทศันศกึษำทีอิ่นเดียบ้ำง ภฐูำนบ้ำง แต่ไปกบัโยม 

เป็นส่วนใหญ่ มีพระเป็นส่วนน้อย 

กำรไปฟิลปิปินส์คร้ังนัน้ท่ำนไปกบัพระทีคุ้่นเคย ไปรบั 

ฟังประสบกำรณ์และแลกเปลี่ยนกับบำทหลวงที่ท�ำงำนด้ำน

พัฒนำ  สิง่หนึง่ทีท่่ำนสนใจก็คือ กำรทีน่กับวชเป็นแกนน�ำในกำร

รวมกลุ่มชำวบ้ำนเป็นกลุ่ม ๆ   โดยมงีำนหลกังำนหนึง่คอืศกึษำ

พระคัมภีร์ และสนทนำธรรมกับบำทหลวง  และขณะเดียวกัน 

ชำวบ้ำนกลุ่มนี้ก็เป็นตัวขับเคลื่อนกำรพัฒนำหมู่บ้ำน เรียกว่ำ

ประสำนธรรมกบัโลกเข้ำด้วยกนั  ศกึษำธรรมแต่ไม่ทิง้โลก  โดยที่

พระก็ไม่ได้เป็นผู้น�ำโดด ๆ  แต่ให้ชำวบ้ำนมีส่วนร่วมในกำรน�ำ 

หรือเป็นแกนในกำรพัฒนำด้วย  หลวงพ่อค�ำเขียนเห็นแล้ว 

ก็ชอบ ท่ำนว่ำน่ำสนใจ อยำกริเริ่มแบบนี้ที่ท่ำมะไฟหวำนบ้ำง 

เพรำะว่ำกำรพัฒนำในเวลำนั้นพระเป็นตัวหลัก ชำวบ้ำนเป็น 

ตวัรอง  อะไร ๆ  ก็ให้พระช้ีน�ำ  ชำวบ้ำนแค่ท�ำตำม  หลวงพ่ออยำกให้ 

ชำวบ้ำนมำเป็นตัวหลักในเรื่องนี้บ้ำง และไม่ได้ท�ำแต่เรื่องกำร

พัฒนำ แต่มีกำรศึกษำธรรมะ มีกำรปฏิบัติธรรมด้วย 

อย่ำงไรก็ตำมเมื่อกลับมำเมืองไทยแล้ว ท่ำนก็ไม่





๑๙๑

สำมำรถท�ำอย่ำงทีค่ดิได้ เพรำะปี ๒๕๔๐ ท่ำนกไ็ด้รบันิมนต์ให้

ไปบรรยำยทีอ่เมริกำ ไปกัน ๒ รูปกบัอำตมำ แล้วหลงัจำกนัน้ก็

มงีำนบรรยำย งำนสอนกรรมฐำนตดิตำมมำอีกมำกมำย ขณะที ่

วดัภเูขำทองกห็ำพระมำช่วยงำนท่ำนไม่ได้ งำนพฒันำชุมชนจึง

ไม่ได้ท�ำจรงิจงั  แต่ว่ำประสบกำรณ์ครัง้นัน้ท่ำนกช็อบ เพรำะว่ำ 

ได้ไปพบเห็นหลำยส่ิงหลำยอย่ำงท่ีไม่ค่อยได้พบในเมืองไทย 

รวมทั้งกำรได้เสวนำวิสำสะกับหมู่มิตรที่เป็นพระด้วยกัน 

อำตมำได้มีโอกำสเดินทำงไปต่ำงประเทศกับหลวงพ่อ

หลำยครัง้  ปี ๒๕๓๔ ไปอนิเดยี ปี ๒๕๓๖ ไปบำหล ีเป็นคณะ

เลก็ ๆ  ครำวทีไ่ปอินเดียก็มพีระ ๒ โยม ๒  คอืรสนำ โตสติระกลู   

กับ โอภำส เชฏฐำกุล หรือตู่ ซึ่งมำเป็นผู้ประสำนงำนกำรจัด 

งำนปลงสรีระหลวงพ่อในช่วงนี ้ ครัง้นัน้หลวงพ่อชอบมำกเพรำะ 

ไปกนัอย่ำงสบำย ๆ  เป็นกลุม่เลก็ ๆ  ไม่มพีธิรีตีองมำก  และมกีำร

ผจญภยัพอสมควร ใช้พำหนะทกุอย่ำง รวมท้ังรถไฟด้วย รถไฟ

อินเดียนั้นมีชื่อมำกอยู่แล้วในเรื่องควำมวุ่นวำย ได้เจออะไร

หลำยอย่ำงระหว่ำงนัง่รถไฟในอนิเดยี สนุกกนัมำก แต่ตอนน้ัน 

ก็ไม่สนุกหรอกนะ เพรำะว่ำต้องบู๊กับแขกเป็นระยะ ๆ   

หลวงพ่อเป็นพระที่น่ำรัก ท่ำนเป็นหัวหน้ำคณะก็จริง

แต่ว่ำท่ำนปล่อยให้พวกเรำจัดกำรเองหมด  จะท�ำอะไรก็ขอให้ 

บอกท่ำนแล้วกัน ท่ำนยินดีท�ำตำม ไม่มีกำรเรียกร้อง ไม่จู้จ้ี



๑๙๒

รำลึกถึงหลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ

หรือบ่นอะไร  ทั้งที่เรำพำท่ำนไปล�ำบำก ท่ำนก็ให้สิทธิพิเศษ

แก่พวกเรำในกำรจัดกำร ใครที่เคยไปต่ำงประเทศกับหลวงพ่อ

จะรู้เลยว่ำไปกับท่ำนสบำย คือว่ำท่ำนไว้วำงใจพวกเรำ  เรำจะ

พำท่ำนไปไหนท่ำนก็ยินดี  ท่ำนปล่อยให้เรำจัดกำรอย่ำงเต็มที่  

ไม่แทรกแซงกำรตัดสินใจของเรำเลย เพียงแต่บำงครั้งท่ำนก็

เห็นใจแขก อยำกให้เรำเพลำ ๆ  กับแขกบ้ำง

มีครำวหนึ่งพวกเรำนั่งรถสำมล้อ ไปมหำวิทยำลัย 

พำรำณสี ตกลงกับสำรถีว่ำค่ำรถคันละ ๑๐ รูปี เรำก็นั่ง 

คนัละ ๒ คน พอไปถงึทีห่มำยแขกกบ็อกว่ำคนละ ๑๐ รปีู ไม่ใช่

คนัละ ๑๐ รูปี พวกเรำก็ไม่ยอม จะมำเล่นตลกกบัเรำประหนึง่

ว่ำเรำเป็นหมูสยำมได้ไง รสนำกับตู่ให้เขำ ๒๐ รูปี ส�ำหรับรถ

สำมล้อ ๒ คัน เขำไม่ยอม เรำก็เลยเดินไป ไม่สนใจเขำ เขำก็

ขบัรถตำม รบเร้ำจะเอำเงนิให้ได้  หลวงพ่อเหน็แล้วกส็งสำรเขำ  

บอกว่ำให้เงินเขำไปเถอะ  แต่รสนำ ตู่ และอำตมำด้วย เห็นว่ำ 

เรือ่งนีไ้ม่ควรยอมเขำ จะมำโกงเรำไม่ได้  แต่หลวงพ่อกแ็นะว่ำ 

ให้เรำยอมเขำเถิด 

กรณีนี้เป็นกรณีพิเศษ ปกติแล้วท่ำนจะปล่อยให้เรำ

จดักำรกนัเอง จะพำท่ำนไปไหน จะให้ท่ำนรอนำนแค่ไหน ท่ำนก็

ไม่ว่ำ  แม้แต่กำรเปลีย่นเส้นทำงอย่ำงกะทนัหัน เช่น ตอนทีเ่ดนิ

ทำงไปเชตวัน  พอเรำรู้ว่ำแขกหลอกเรำเกี่ยวกับตั๋วเครื่องบิน   



๑๙๓

เรำตัดสินใจให้โชเฟอร์ขับรถกลับไปพำรำณสีเพ่ือไปต่อว่ำเขำ 

รวมทัง้เอำเงนิคนื เพรำะเหน็ว่ำเรือ่งนีป้ล่อยไว้ไม่ได้ ต้องสัง่สอน 

เขำ ไม่เช่นนั้นเขำจะได้ใจ ท่ำนก็ไม่ว่ำอะไร 

พูดถึงกำรไปเมืองนอกกับหลวงพ่อ มีเรื่องน่ำเล่ำอีก

มำกมำย แต่ขอพูดเพียงเท่ำนี้ก่อน เพรำะได้เวลำฉันแล้ว



“อเมริกาจาริก” กับพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ปี ๒๕๔๐



อินเดีย เมื่อครั้งเดินทำงเป็นคณะเล็ก ๆ  ปี ๒๕๓๔





วันนี้เป็นวันที่ ๑๓ แล้ว ส�ำหรับงำนละสังขำรของ 

หลวงพ่อ ซึง่เป็นทีเ่คำรพรกัของพวกเรำทกุคน พวกเรำคงสังเกต

เหน็ว่ำงำนนีแ้ตกต่ำงจำกงำนศพทัว่ไป ไม่ว่ำจะเป็นงำนศพของ

พระหรอืญำตโิยม เพรำะว่ำไม่มกีำรสวดอภิธรรมอย่ำงทีคุ่น้เคย  

หลวงพ่อได้ระบไุว้ว่ำในพิธีศพของท่ำนให้สวดอภธิรรมแปลด้วย  

หรือไม่ก็สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแปล เพื่อให้ทั้งผู้สวดและ

ญำตโิยมเข้ำใจควำมหมำยของธรรมะขัน้สงู หลวงพ่อได้ระบไุว้

ในพนิยักรรมว่ำ  งำนทีจ่ดัให้ท่ำนขอให้มศีำสนพธิพีอประมำณ 

แต่เน้นศำสนธรรมให้มำก 

นอกจำกกำรสวดแปลอย่ำงที่เรำสำธยำยเมื่อครู่แล้ว 

มีพิธีอีกหลำยพิธีท่ีไม่ปรำกฏในงำนน้ี อย่ำงเช่นกำรทอดผ้ำ

เหนือกว่ำอิทธิปำฏิหำริย์

แสดงธรรมงานละสงัขารหลวงพอ่ค�าเขียน สวุณฺโณ  
วนัท่ี ๔ กนัยายน ๒๕๕๗  ณ วดัภเูขาทอง
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บังสุกุล หลำยคนสงสัยว่ำท�ำไมถึงไม่มี ก็ตอบง่ำย ๆ  เลยว่ำ 

หลวงพ่อไม่ได้ระบุเอำไว้ ที่จริงทำ่นห้ำมด้วยซ�้ำตำมที่เขียนใน

บนัทกึช่วงอำพำธ  แต่ถ้ำจะอธิบำยให้มำกกว่ำน้ี กต้็องถำมก่อนว่ำ 

จะทอดผ้ำบังสุกุลไปเพื่ออะไร ส่วนใหญ่ก็ตอบว่ำเพื่ออุทิศส่วน

บญุให้แก่ผูท้ีล่่วงลบั 

เวลำจัดงำนศพให้ใครก็ตำม เจ้ำภำพก็อยำกอุทิศ 

ส่วนบุญให้แก่ผู ้ที่ล่วงลับ พิธีหนึ่งที่เรำเชื่อว่ำจะมีอำนิสงส ์

ต่อผู้ล่วงลับ คือกำรทอดผ้ำบังสุกุล ซึ่งเป็นสังฆทำนอย่ำงหนึ่ง 

แต่หลวงพ่อของเรำ อำตมำเชือ่ว่ำท่ำนไม่ได้ต้องกำรบญุกศุลใด ๆ   

จำกใครอกี เพรำะท่ำนอยูเ่หนอืบุญเหนอืบำปแล้ว  เรยีกว่ำท่ำน

ไปดีแล้ว  ไม่ต้องอำศยับญุจำกใคร  มแีต่พวกเรำนัน่แหละทีย่งั 

ต้องกำรบญุกศุล ถ้ำจะท�ำบญุกุศลก็ท�ำเพือ่ตวัเรำเองไม่ใช่ท�ำเพือ่ 

หลวงพ่อ หลวงพ่อท่ำนไม่มีควำมจ�ำเป็นแล้ว 

กำรท�ำบุญเพื่อตัวเองนั้นท�ำได้หลำยวิธี เช่นกำร 

ฟังธรรม บุญจำกกำรฟังธรรมเรียกว่ำ ธรรมสวนมยั  บญุทีเ่กดิจำก 

กำรปฏิบัติธรรม เจริญภำวนำเรียกว่ำ ภำวนำมัย  กำรเจริญ

กรรมฐำนเป็นกำรท�ำบญุทีช่ำวพทุธเรำมกัมองข้ำม  เรำมกัคดิว่ำ 

มแีต่กำรท�ำบญุด้วยกำรให้ทำนเท่ำนัน้ จึงเรียกติดปำกว่ำท�ำบุญ

ให้ทำน หรอืว่ำต้องเล้ียงพระ เรียกว่ำท�ำบญุเล้ียงพระ แต่น่ีเป็น

บุญช้ันต้นเท่ำนัน้ ทีจ่รงิแล้วมบีญุทีส่งูกว่ำนัน้ ประเสริฐกว่ำนัน้
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เช่น ภำวนำมยัหรอื ทฏิฐชุุกรรม

กำรท�ำควำมเห็นให้ตรง หรือ ทิฏฐุชุกรรม เป็นบุญ

ประกำรสุดท้ำยของบญุกริยิำวตัถ ุ๑๐  เรำจะท�ำควำมเห็นให้ตรง 

ได้อย่ำงไร ก็จำกกำรฟังธรรม จำกกำรเสวนำ สนทนำธรรม 

และจำกกำรปฏิบัติที่เรียกว่ำภำวนำ อันที่จริงเพียงแค่เรำมำ 

กรำบสรรีะสงัขำรของหลวงพ่อ  เหน็ควำมไม่เทีย่งของสังขำร แล้ว

ย้อนกลบัมำมองทีต่วัเรำว่ำ วนัหน่ึงเรำกจ็ะต้องส้ินลมเหมือนกนั   

เพียงแค่พิจำรณำแบบนี้ก็ได้บุญแล้วนะ เพรำะว่ำมันท�ำให้เรำ

เกดิควำมไม่ประมำทในชวีติ  ช่วยให้เรำเหน็ถงึควำมไม่จรีงัของ

สังขำร ไม่ใช่แค่ควำมไม่จีรังของสังขำรหลวงพ่อเท่ำนั้น แต่ยัง

รวมถงึควำมไม่จรีงัของสงัขำรทีเ่รยีกว่ำตัวเรำด้วย  

พิจำรณำเช่นนีแ้ล้วเรำก็จะได้บญุ เพรำะว่ำมนัช่วยท�ำให้ 

เรำเกดิควำมไม่ประมำท ขวนขวำยในกำรท�ำควำมด ี ท�ำให้เรำ

ใส่ใจที่จะฝึกฝนพัฒนำตน ยิ่งถ้ำเรำได้มำรู้ว่ำหลวงพ่อในยำม

อำพำธ ท่ำนป่วยแต่กำย ส่วนใจของท่ำนปกติ เมื่อท่ำนสิ้นลม

กเ็ป็นกำรจำกไปอย่ำงสงบ ไม่มคีวำมทรุนทรุำย เป็นกำรจำกไป 

ที่งดงำมมำก แม้ว่ำลูกศิษย์ลูกหำจะเสียใจ แต่ก็ได้เห็นภำพ

ที่ประทับใจ  ส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นด้วยตัวเอง แต่ได้สดับรับฟัง  

หรือเห็นจำกบันทึกที่หลวงพ่อเขียนไว้ก่อนสิ้นลมไม่กี่นำที   

ท่ำนเขียนว่ำ “พวกเรำ ขอให้หลวงพ่อตำย” 
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ท่ำนเขยีนอย่ำงนีไ้ม่ใช่เพรำะท่ำนอยำกตำย  ท่ำนไม่มี

อำกำรของคนที่สิ้นหวังกับชีวิตหรือทุรนทุรำย มีคนจ�ำนวน 

ไม่น้อยท่ีป่วยแล้วเกิดทกุขเวทนำมำก อยำกให้ลกูหลำนถอดท่อ

ช่วยหำยใจหรือปิดเครื่องช่วยชีวิตเพรำะทุกข์ทรมำนเหลือเกิน 

บำงคนก็ขอให้หมอช่วยจบชีวิตของตัวเองด้วยกำรฉีดยำหรือ

ท�ำให้หลับไปเลยก็ได้ อย่ำงที่เรำเรียกว่ำ กำรุณยฆำต  มีคน

ต้องกำรแบบนี้จำกหมอและจำกลูกหลำนเพรำะทนควำมทุกข์

ทรมำนไม่ไหว แต่หลวงพ่อไม่มีเจตนำอย่ำงน้ัน ที่ท่ำนเขียน

ข้อควำมดงักล่ำวท่ำนไม่ได้นกึถงึตวัเองเลย ท่ำนนึกถงึลกูศิษย์ 

ลูกหำที่ก�ำลังชุลมุน ที่ก�ำลังท�ำทุกอย่ำงเพื่อให้หลวงพ่อมี 

ลมหำยใจ  แต่ตอนนั้นก้อนเนื้อบวม และปิดหลอดลมหรือ 

อดุท่อหำยใจมำกข้ึนทกุท ีๆ  จนไม่มทีำงรกัษำเยยีวยำได้  ในขณะ 

ที่ลูกศิษย์ลูกหำก็พยำยำมท�ำทุกอย่ำงเท่ำที่จะท�ำได้ 

หลวงพ่อคงจะเห็นใจลูกศิษย์ ต้องกำรบอกให้ลูกศิษย์

ปล่อยวำง ก็เลยเขียนข้อควำมนี้ทั้งที่ตอนน้ันท่ำนหำยใจได้

ล�ำบำกมำกแล้ว  พอเขยีนข้อควำมนีเ้สรจ็ท่ำนกย็ืน่ให้กบัผู้ดแูล

คืออำจำรย์โน้ส แล้วท่ำนก็ประนมมือ ท่ำนท�ำเช่นนี้ทุกครั้งที่ 

ลกูศษิย์ท�ำหตัถกำรให้ท่ำน เป็นกำรแสดงควำมขอบคุณ  ใครที ่

รู้จักหลวงพ่อค�ำเขียนนั้นย่อมรู้ว่ำ กำรประนมมือของท่ำนน้ัน 

ท�ำง่ำยมำก  ท�ำโดยไม่มีควำมถือเนื้อถือตัว  ท่ำนเจอลูกศิษย์ 
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ลูกหำท่ำนก็ประนมมือไหว้ก่อน ลูกศิษย์ลูกหำหลำยคนต้ังใจ 

จะไปไหว้ท่ำนแต่ไหว้ไม่ทนั ท่ำนไหว้ก่อน ท่ำนไม่มคีวำมถือตวั

ในเรือ่งนีเ้ลย  ในท�ำนองเดยีวกนัเวลำลกูศิษย์ลกูหำท�ำหัตถกำร 

ให้ท่ำนเสรจ็ ท่ำนกจ็ะขอบคณุด้วยกำรประนมมอื  วนัน้ันท่ำนก็

ประนมมอืเหมอืนกัน  แต่ลกูศษิย์เข้ำใจว่ำนีเ่ป็นธรรมดำของท่ำน 

ทีแ่สดงควำมขอบคุณ  แต่ทีจ่ริงแล้วอำจมคีวำมหมำยมำกกว่ำนัน้  

คอื ท่ำนต้องกำรอ�ำลำลูกศษิย์ ไม่ใช่แค่ขอบคณุแต่เป็นกำรอ�ำลำ  

ประนมมือเสร็จ สักพักท่ำนก็หลับตำ และสิ้นลมไม่กี่นำท ี

หลังจำกนั้น 

ถ้ำเรำได้ทรำบถึงนำทีที่ท่ำนละสังขำรไป เชื่อว่ำเรำจะ

ไม่เพยีงเกดิควำมประทบัใจ แต่เชือ่ว่ำน่ีแหละคือทำงทีเ่รำควรจะ

เดินตำมหลวงพ่อ คือเมือ่ยงัมลีมหำยใจกม็สีตแิละควำมรูส้กึตวั 

อย่ำงทีห่ลวงพ่อสอน และเมือ่ป่วยกป่็วยแต่กำย ใจไม่ป่วย มสีติ 

มีควำมรู้สึกตัวเป็นเครื่องอยู่  และเมื่อถึงวินำทีที่จะละสังขำร 
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กจ็ำกไปอย่ำงสงบ  ท่ำนได้ท�ำเป็นแบบอย่ำงให้แก่พวกเรำ เมือ่

เหน็เช่นนีแ้ล้วก็ควรทีเ่รำจะตัง้ปณธิำนว่ำ เมือ่วนันัน้มำถงึเรำจะ

พยำยำมท�ำให้ได้อย่ำงนัน้ 

จริงอยู่เรำอำจท�ำไม่ได้อย่ำงท่ำนหรือดีอย่ำงท่ำนได้  

แต่ก็ควรท�ำให้ใกล้เคียงที่สุด ตั้งใจท่ีจะเดินตำมท่ำน ไม่ใช่ 

เลยีนแบบท่ำนนะ แต่ว่ำตำมรอยท่ำนด้วยกำรฝึกฝนอย่ำงท่ีท่ำน

ได้พร�่ำสอนและท�ำเป็นแบบอย่ำง คือกำรมีสติ มีควำมรู้สึกตัว   

ถ้ำเรำตั้งใจเช่นนี้เรำจะได้บุญได้กุศลมำก  ที่มำที่นี่ไม่ใช่มำแค่

คำรวะสรีระของท่ำน แต่ได้ธรรมะกลับไปเป็นเครื่องน�ำทำงใน

กำรด�ำรงชีวติ ทัง้ในยำมปกต ิยำมป่วย และในยำมทีต้่องละจำก 

โลกนี้ไป 

สิ่งที่หลวงพ่อค�ำเขียนมอบให้แก่พวกเรำนั้นคือสิ่งที่

ประเสรฐิทีส่ดุ นัน่คือธรรมะทีท่่ำนสอน แสดง ท�ำให้ด ูอยูใ่ห้เหน็  

เป็นแบบอย่ำง ท่ำนอยู่ด้วยควำมรู้สึกตัว หลำยคนเวลำนึกถึง

หลวงพ่อในฐำนะทีเ่ป็นอำจำรย์กรรมฐำน ก็คำดหวงัว่ำท่ำนจะม ี

อิทธิปำฏิหำริย์ มีควำมสำมำรถพิเศษทำงจิต เช่นมีอภิญญำ 

สำมำรถทำยใจ นัง่ทำงในหรอืว่ำท�ำสิง่เหนอืมนุษย์  ใครทีค่ำดหวัง 

อย่ำงน้ีจำกหลวงพ่อ จะไม่มีวันได้พบ เพรำะหลวงพ่อไม่เอำ 

สิง่นีเ้ลย  ท่ีท่ำนไม่เอำไม่ใช่เพรำะท่ำนไม่รูเ้รือ่งพวกนี ้ หลวงพ่อ

รูเ้รือ่งพวกนีด้ ีเพรำะว่ำท่ำนเคยเป็นหมอธรรมก่อนทีจ่ะมำบวช 
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ท่ำนเป็นหมอธรรมมำตัง้แต่อำย ุ๑๗ ปี จนกระท่ังอำยุ 

๓๐ ปี ท่ำนไม่ใช่แค่เป็นชำวนำ ช่ำงก่อสร้ำง แต่ท่ำนยังเป็น 

หมอธรรมมำถึง ๑๓ ปี ท่ำนคลุกคลีอยู่กับเรื่องไสยศำสตร์ 

รักษำคนเจ็บป่วยและไล่ผีด้วยเวทมนต์คำถำ หำของหำยด้วย

กำรนั่งทำงใน  เร่ืองไสยศำสตร์ หรือคำถำอำคมหลวงพ่อ

เชี่ยวชำญมำตั้งแต่เป็นฆรำวำส แต่พอได้มำพบธรรมจำกกำร

ปฏบิตั ิตำมแนวทำงทีห่ลวงพ่อเทยีนได้สอน ท่ำนพบว่ำธรรมะ

ท่ีเกิดจำกวิปัสสนำนั้นสูงส่งและประเสริฐที่สุด  ท่ำนบอกว่ำ

พอได้มำรู้ธรรม เรื่องไสยศำสตร์ก็จืดไปเลย ไม่มีเสน่ห์ ไม่มี

แรงดึงดูดกับท่ำนอีกต่อไป ท่ำนวำงเลย 
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หลวงพ่อเป ็นอำจำรย์กรรมฐำนที่ เคยผ่ำนเร่ือง

ไสยศำสตร์มำก่อนบวช หลำยคนตอนเป็นฆรำวำสไม่ได้สนใจ

หรอืมคีวำมรูเ้รือ่งนี ้พอบวชแล้วจงึค่อยมำเอำดทีำงน้ี  ร�ำ่เรยีน

เวทมนตร์คำถำ สะเดำะเครำะห์ ท�ำเครื่องรำงของขลัง  แต่

หลวงพ่อท�ำตรงกันข้ำม เคยเชีย่วชำญเคยจดัเจนมำก่อน แต่พอ 

มำพบธรรมแล้วท่ำนก็วำง เพรำะท่ำนรู้ว่ำไม่มีอะไรประเสริฐ

เท่ำกับธรรมะ จะว่ำไปแล้วกำรเห็นธรรม รู้ธรรมนั้นเป็น

ปำฏิหำริย์ยิ่งกว่ำอิทธิปำฏิหำริย์ 

ปำฏิหำริย์ในพุทธศำสนำมี ๓ ประกำร  ประกำรแรก

คอื อทิธปิำฏิหำริย์ หมำยถึงกำรกระท�ำทีบ่งัเกดิผลเป็นอศัจรรย์ 

ประกำรต่อมำ อำเทศนำปำฏิหำริย์ หมำยถึงควำมสำมำรถใน

กำรทำยใจได้  ประกำรสดุท้ำย คอือนสุำสนปีำฏหิำรย์ิ หมำยถึง

ธรรมะหรือค�ำสอนที่ปฏิบัติได้ผลจริงเป็นอัศจรรย์  ปำฏิหำริย์

อย่ำงหลังพระพุทธเจ้ำสรรเสริญมำกที่สุดเพรำะท�ำให้พ้นทุกข์

ได้  อิทธิปำฏิหำริย์นั้นไม่ได้ท�ำให้พ้นทุกข์เลย อำจท�ำให้มีลำภ

สักกำระ แต่ถ้ำไม่มีธรรมะก�ำกับก็อำจท�ำให้หลงติดในลำภ 

สักกำระ  แม้จะด�ำดินบินบน เหำะเหินเดินอำกำศได้ ก็ไม่ช่วย

ให้ใจเป็นอิสระจำกลำภสักกำระได้ กลับดิ้นรนขวนขวำยเพื่อ

ลำภสักกำระ อย่ำงเช่นพระเทวทัต เป็นคนที่มีอิทธิปำฏิหำริย์ 

มำก แต่ก็ไม่สำมำรถเป็นอสิระจำกกเิลสตัณหำได้ ถงึกบัต้องกำร



๒๐๖
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แยกตัวออกมำจำกคณะสงฆ์ เพื่อเป็นใหญ่แทนพระพุทธเจ้ำ 

ในขณะท่ีพระญำติคนอื่น เช่น พระอำนนท์ พระภัททิยะ  

แม้กระทัง่น้องสำวของพระเทวทตั คอืนำงยโสธรำพิมพำ รวมทัง้ 

อุบำลี ซ่ึงเป็นช่ำงตัดผม  ท่ำนเหล่ำนี้ภำยหลังบรรลุเป็น 

พระอรหันต์หมดเพรำะอนุสำสนีปำฏิหำริย์  แต่พระเทวทัต

ลงเอยด้วยกำรตกนรก เพรำะว่ำไปหลงติดกับอิทธิปำฏิหำริย์ 

อนุสำสนีปำฏิหำริย ์เป็นปำฏิหำริย ์อย่ำงไร เป็น

ปำฏหิำรย์ิเพรำะว่ำ แม้ต้องเจอควำมเจบ็ป่วย พลดัพรำกสูญเสีย  

เจอค�ำต่อว่ำด่ำทอ จิตกไ็ม่หวัน่ไหว เป็นปกตริำบเรียบ  แม้ควำม 

เจ็บป่วยจะบีบค้ันให้กำยเป็นทกุข์ แต่ใจไม่เป็นทกุข์  เมือ่ควำม 

ตำยมำถงึ จติใจก็ไม่กระเพ่ือม  ควำมแก่ ควำมเจบ็ป่วย  รวมทัง้ 

ควำมตำยก็ไม่สำมำรถท�ำให้ใจเป็นทุกข์ได้ มิหน�ำซ�้ำธรรมะ 

ท่ีเกิดจำกอนุสำสนีปำฏิหำริย์ยังสำมำรถเอำชนะควำมแก่  

ควำมเจบ็ ควำมตำยได้ แต่อทิธปิำฏหิำรย์ิไม่เคยช่วยให้เอำชนะ

หรอืพ้นจำกควำมแก่ ควำมเจบ็ และควำมตำยได้เลย 

กำรที่หลวงพ่อละสังขำรด้วยอำกำรสงบนั้น ถือว่ำเป็น

ปำฏิหำริย์ คนที่ก�ำลังจะตำยจำกไปโดยไม่มีอำกำรทุรนทุรำย 

ทั้ง ๆ  ที่หำยใจไม่ออก แต่ยังสงบนิ่งได้ เหมือนกับว่ำควำมตำย

ท�ำอะไรไม่ได้เลย อย่ำงนี้ถ้ำไม่เรียกว่ำปำฏิหำริย์แล้วจะเรียก

ว่ำอะไร  แต่เป็นปำฏิหำริย์ที่ดูธรรมดำ เพรำะว่ำมันไม่ได้ด ู



๒๐๗

เหนือมนษุย์ ไม่เหมอืนกับกำรเหำะเหนิเดนิอำกำศ กำรหำยตวั 

อำตมำอยู่กับหลวงพ่อค�ำเขียนมำ ๓๐ กว่ำปี  ไม่เคยเห็นท่ำน

พูดชื่นชมหรือแสดงอิทธิปำฏิหำริย์ ท่ำนสอนแต่ธรรมะล้วน ๆ  

และเป็นธรรมะขั้นแก่นธรรม ไม่ใช่แค่สอนด้วยค�ำพูดเท่ำนั้น 

แต่ว่ำท�ำให้ดู อยู่ให้เห็นด้วย  ท�ำให้แต่ละขณะ แต่ละนำทีของ

ท่ำนเป็นกำรแสดงธรรม แสดงภูมิจิต ภูมิปัญญำหรือภูมิธรรม

โดยตลอด 

หลวงพ่อไม่ชื่นชมอิทธิปำฏิหำริย์ เพรำะท่ำนประสบ

ด้วยตัวเองว่ำแค่ควำมรู้สึกตัวอย่ำงเดียวก็ช่วยท่ำนได้มำกกว่ำ

อิทธิปำฏิหำริย์ หรือคำถำอำคม  หลวงพ่อเล่ำว่ำสมัยที่ท่ำน

บวชใหม่ ๆ  รำวพรรษำแรกหรือพรรษำสอง มีครำวหน่ึงท่ำน

ไปพักในป่ำไกลจำกเพ่ือน ๆ  เข้ำใจว่ำเป็นที่วัดป่ำพุทธยำน 

ตอนนั้นท่ำนได้รู้ธรรมจำกกำรปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนแล้ว 

แต่ยังไม่ถึงที่สุด วันหนึ่งมีผู้ร้ำยถูกยิงตำย กว่ำจะพบศพก็ 

เน่ำแล้ว ส่งกล่ินเหม็น เมื่อเขำฝังศพท่ำนก็ไปดู เห็นหีบศพ

เป็นไม้ตะแบกแผ่นใหญ่  ท่ำนจึงขอเขำเพื่อเอำมำท�ำเป็นเตียง 

เขำก็แกะให้ท่ำน 

ท่ำนเอำไม้แผ่นนั้นแช่น�้ำทั้งเดือน แล้วก็เอำขึ้นมำขัด 

ฟอก ถู จำกนั้นก็เอำมำปูนอน แต่ก็ยังมีกลิ่น ยิ่งเวลำฝนตก 

กลิน่กย็ิง่เหมน็  พอได้กลิน่เหมน็ทีไร กค็ดิถงึศพทีเ่น่ำ  คนืหน่ึง 



หลับไปก็ฝันว่ำ ศพของผู้ชำยคนนั้นกลิ้งมำหำท่ำน ท่ำนจึง

บริกรรมคำถำไล่ผี ศพนั้นก็กลิ้งกลับไป แต่พอหยุดบริกรรม

มนักก็ลิง้เข้ำมำหำอกี ท่ำนกบ็รกิรรมคำถำอีกมนักลิง้ออกไปอกี  

แต่มนัก็กลิง้กลบัมำใหม่ทกุครัง้  ท่ำนสูกั้บศพจนเหนือ่ย  แล้วท่ำน 

ก็ตื่นขึ้นมำ  เมื่อตื่นแล้วก็ยังได้กลิ่นเหม็นอยู่อีก ท่ำนจึงยกมือ

สร้ำงจังหวะ พอควำมรูส้กึตวักลบัมำ กลิน่เหมน็กห็ำยไป ท่ำนว่ำ 

หลังจำกนั้นไม่มีควำมกลัวผีอีกเลย

เรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่ำ คำถำอำคมนั้นช่วยได้เป็นครั้งเป็น

ครำว แต่สู้ควำมรู้สึกตัวไม่ได้  มันเป็นอุทำหรณ์สอนใจว่ำ 

อย่ำไปฝำกควำมหวังไว้กับคำถำอำคมเลย  ควำมรู้สึกตัวนั้น

ประเสริฐท่ีสุดแล้ว 



๒๐๙

ควำมรูส้กึตวัท�ำให้หลวงพ่อพบธรรมขัน้สูง  เพรำะเมือ่

มคีวำมรู้สกึตวัก็ไม่มคีวำมหลง ช่วยท�ำให้จติสำมำรถเห็นควำม

จริงของกำยและใจได้เป็นล�ำดับ จนกระทั่งปล่อยวำงสิ่งทั้งปวง 

เพรำะเห็นว่ำส่ิงที่ยึดถือมันเป็นแค่มำยำภำพ  หลวงพ่อท่ำน

บอกเสมอว่ำมนัเหมอืนกบัคนทีเ่คยดนัูกเล่นกล ทแีรกกห็ลงเช่ือ  

เห็นเขำดึงกระต่ำยออกมำจำกกระเป๋ำ หรือผ่ำตัวออกเป็น 

สองท่อน  คนกต็ืน่เต้น อศัจรรย์ใจ แต่พอรูเ้ทคนคิของนกัเล่นกล   

มำยำกลของเขำก็หลอกเรำไม่ได้อกีต่อไป   เหน็แล้วกร็ูส้กึจดืชดื 

ไม่มีควำมตื่นเต้นเลย 

กำรที่ท่ำนเห็นธรรมจนกระทั่งพบว่ำ สิ่งที่คิดว่ำเป็น

ตัวตนหรือตัวกูนั้น แท้จริงก็เป็นแค่มำยำภำพท่ีจิตปรุงแต่ง 

ขึ้นมำ มันเหมือนมำยำกล เป็นแค่ของปลอม พอท่ำนเข้ำใจ

ควำมจรงิข้ันปรมตัถ์ จติก็วำงหมด ไม่มคีวำมต่ืนเต้นกับอะไรอีก

ต่อไป เหน็อะไรก็วำงได้ หลวงพ่อเทียนอธบิำยว่ำคนทัว่ไปเวลำ

เกิดผัสสะ รับรู้อะไรก็ตำม ไม่ว่ำทำงตำหูจมูกลิ้นกำยและใจ  

ก็เหมือนกับขว้ำงดินเหนียวไปที่ข้ำงฝำมันก็ติดหนึบ แต่พอ

ปฏบิติัธรรมจนถึงทีส่ดุแล้ว ขว้ำงดนิไป มนัไม่ตดิข้ำงฝำแล้ว หรอื

ที่พระพุทธเจ้ำอุปมำอุปไมยว่ำ เหมือนกับใบบัวที่น�้ำฉำบไม่ติด  

น�ำ้ฝนตกลงมำกไ็ม่ตดิใบบวั  นีเ้ป็นสภำวะจติของผูท้ีเ่หน็ธรรม

อย่ำงแจ่มแจ้ง กเิลสก็แปดเป้ือนไม่ได้  เม่ือเกดิผสัสะ ก็ไม่ติดใน



๒๑๐

รำลึกถึงหลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ

รปูรสกลิน่เสยีงสมัผัส อันนีแ้หละคืออนสุำสนีปำฏหิำรย์ิ เกิดจำก 

กำรเข้ำถึงธรรมอย่ำงแจ่มแจ้ง 

หลวงพ่อเมื่อรู้ธรรมก็พยำยำมสอนผู้คนให้เห็นอย่ำง

ท่ำนบ้ำง ท่ำนได้ตดิตำมหลวงพ่อเทยีนไปตำมทีต่่ำง ๆ   แล้วแต่ 

หลวงพ่อเทียนจะบอกหรอืสัง่ จำกเมอืงเลย ไปวดัโมกข์ขอนแก่น  

จำกวัดโมกข์ก็ไปวัดชลประทำน ฯ จำกนั้นก็ไปวัดสนำมใน  

หลวงพ่อค�ำเขียนได้อยู ่ช ่วยหลวงพ่อเทียนที่วัดสนำมใน 

ปี ๒๕๑๘ ตอนนัน้แถวนัน้ยงัมคีวำมเป็นชนบทมำก รถโดยสำร

ยังมีสภำพเหมือนรถในหนังเรื่อง “ลูกอีสำน” เลย ที่เรียกว่ำ 

รถโคตรทรหด แต่ว่ำตอนหลังนักศึกษำเร่ิมไปปฏิบัติธรรม

ที่วัดสนำมในมำกขึ้น หลวงพ่อเทียนจึงตั้งใจปักหลักพัฒนำ 

วัดสนำมในให้เป็นวัดส�ำหรับกำรปฏิบัติธรรมของคนเมือง 

เพรำะหลวงพ่อเทียนอยำกหยิบยื่นธรรมะให้คนเมืองมำกขึ้น

เรื่อย ๆ  ตอนนั้นก็มีวัดโมกข์อีกแห่งที่อยู่ใกล้เมืองขอนแก่น

หลวงพ่อค�ำเขียนแทนที่จะปักหลักอยู่ที่วัดสนำมใน 

หรือวัดโมกข์ตำมที่หลวงพ่อเทียนแนะน�ำ ท่ำนกลับคิด 

ไม่เหมอืนคนอ่ืน ท่ำนตดัสนิใจมำอยูบ่นหลังเขำภูโค้ง  ซึง่ตอนน้ัน 

ทุรกันดำรมำก ไม่มีถนนขึ้นมำจำกแก้งคร้อ ต้องปีนเขำขึ้นมำ

อำตมำจ�ำได้ว่ำครัง้แรกทีข่ึน้มำปี ๒๕๒๓  แม้แต่รถจำกแก้งคร้อ 

มำถึงตีนเขำ ก็มีแค่วันละเที่ยวเท่ำนั้นเอง 



๒๑๑

อะไรท�ำให้หลวงพ่อเลือกทีจ่ะมำปักหลกัอยู่บนหลงัเขำ

อันทรุกนัดำร ทัง้ ๆ  ทีท่่ำนมทีีท่ำงทีจ่ะไป ทัง้ ๆ  ทีค่รบูำอำจำรย์

ก็อยำกให้ท่ำนอยู่ที่กรุงเทพ ฯ  ท่ำนให้เหตุผลว่ำ กำรที่คน 

กรงุเทพ ฯ  เข้ำวดัเป็นเร่ืองทีด่ ีแต่ท่ำนว่ำคนดไีม่น่ำห่วง ทีน่่ำห่วง

คอืคนทีไ่ม่เข้ำวดั คนไกลวดัต่ำงหำก  ท่ำนเหน็ว่ำคนบนหลงัเขำ 

ไกลวัดไกลธรรมะมำก แม้ตอนนั้นท่ำมะไฟหวำนมีวัดแล้ว  

แต่พระก็ไม่ค่อยสนใจสอนธรรมะแก่ชำวบ้ำน ชอบเล่นว่ำว

มำกกว่ำ หลวงพ่อค�ำเขียนเล่ำว่ำตอนมำที่ท่ำมะไฟหวำนเมื่อ

ปี ๒๕๒๐ ตำมค�ำนิมนต์ของญำติโยม วัดเตียนโล่งเลยเพรำะ 

เจ้ำอำวำสคนก่อนตดัต้นไม้หมดจะได้เล่นว่ำวสะดวก ท่ำนต้อง

ปลกูต้นไม้ขึน้มำจนกระทัง่เป็นป่ำอย่ำงทกุวนันี ้  หลวงพ่ออยำก

มำสงเครำะห์คนชนบทที่ไกลธรรมะ นี่เป็นเหตุผลส�ำคัญท�ำให้

ท่ำนมำอยู่บนหลังเขำ  อย่ำงไรก็ตำมท่ำนก็ยังลงไปช่วยงำน 

หมู่คณะตำมที่หลวงพ่อเทียนขอ

หลวงพ่อค�ำเขียนเคำรพหลวงพ่อเทียนมำก  หลวงพ่อ

เทียนจะให้ท่ำนไปช่วยสอนที่ไหนท่ำนก็ไป ไปถึงหำดใหญ่ท่ำน

ก็ไป  แต่พอเสร็จธุระแล้วท่ำนก็กลับมำ  กำรมำอยู่บนหลังเขำ

หลวงพ่อเทยีนท่ำนไม่เหน็ด้วยเลย  หลวงพ่อเทยีนพดูหลำยครัง้

ว่ำ คนรู้ธรรมะจะมำหลบอยู่ในป่ำเหมือนหนูเหมือนลิงเหมือน

ค่ำงได้อย่ำงไร  คนรู้ธรรมะต้องอยูก่บัคน  แต่หลวงพ่อค�ำเขยีน 
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เป็นตัวของท่ำนเอง  แม้ว่ำท่ำนจะเคำรพหลวงพ่อเทียนมำก  

โดยเฉพำะในยำมอำพำธ  ท่ำนพูดถึงหลวงพ่อเทียนบ่อยครั้ง 

พูดถึงด้วยควำมเคำรพ  ด้วยควำมซำบซึ้ง  ท่ำนเรียกตัวเองว่ำ 

“ลูกศิษย์หลวงพ่อเทียน”  ท่ำนพูดว่ำ  “ลูกศิษย์หลวงพ่อเทียน

มีธรรมน�ำพำ ไม่มีวันตำย”  ท่ำนภูมิใจในควำมเป็นศิษย์ของ

หลวงพ่อเทียน  แต่ในบำงเรื่องท่ำนเป็นตัวของตัวเอง  ท่ำนจึง

เลือกขึ้นมำอยู่บนหลังเขำ

เป็นเวลำหลำยปีทีเดียวท่ีใครขึ้นมำวัดสุคะโตจะพูด

คล้ำย ๆ  กันว่ำ ท�ำไมหลวงพ่อมำอยู่ไกลเหลือเกิน  ท�ำไมไม่อยู่

ใกล้ ๆ  เพรำะมำล�ำบำก แต่ตอนนีค้นไม่ค่อยบ่นกนัแล้วว่ำวดัป่ำ

สุคะโตอยู่ไกล แล้วสิ่งที่ไม่คำดคิดก็เกิดขึ้นนั่นคือ ผู้คนพำกัน

ขึ้นมำปฏิบัติศึกษำธรรมที่วัดป่ำสุคะโตกันมำกขึ้น และอย่ำง 

ต่อเนื่องจนทุกวันนี้

อำตมำเชื่อว่ำ ลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนหลำยคนคงคำด

ไม่ถึงว่ำวัดป่ำสุคะโต จะกลำยเป็นสถำนที่ปฏิบัติธรรมที่มีคน

ขึ้นมำปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง เพรำะว่ำเมื่อ ๓๐ ปีก่อนนึกภำพ 

ไม่ออกเลยว่ำจะมีคนเมืองขึ้นมำบนน้ีได้อย่ำงไรต้ังมำกมำย 

เพรำะไม่มถีนน ต้องปีนเขำขึน้มำ แม้เมือ่มีถนนแล้ว จำกแก้งคร้อ 

ขึน้มำยงัวดัป่ำระยะทำง ๓๐ กโิลเมตรต้องใช้เวลำถึง ๒ ช่ัวโมง  

แต่หลวงพ่อยืนหยัดท่ีจะท�ำวัดป่ำสุคะโตให้เป็นวัดส�ำหรับกำร
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ปฏิบัติธรรม  อำตมำเชื่อว่ำเป็นเพรำะท่ำนมีสำยตำที่ยำวไกล 

ว่ำสกัวันหนึง่คนเมอืงจะหนร้ีอนมำพึง่เย็น แล้วสิง่ทีห่ลำยคนคดิ

ว่ำไม่น่ำจะเกดิขึน้ก็เกดิขึน้  ผูค้นหลัง่ไหลกนัมำจำกทกุสำรทศิ  

เดนิทำงมำวดัป่ำสคุะโต เพ่ือมำปฏบิติัธรรม เพือ่แสวงหำควำม

สงบเยน็ทำงใจ 

เพียงแค่ท่ำนรักษำป่ำให้ร่มคร้ึมก็มีคุณูปกำรมำกแล้ว 

เพรำะหลำยคนทีม่ำวดัป่ำสคุะโตพดูคล้ำยกนัว่ำทีน่ีร่่มรืน่ สงบ

มำก นีเ่ป็นสิง่ทีเ่ขำสมัผสัได้ และเป็นสิง่ทีเ่ขำโหยหำ  หลำยคน 

อำจจะไม่รูว่้ำตวัเองต้องกำรควำมสงบด้วยซ�ำ้ รูแ้ต่ว่ำมบีำงอย่ำง

ขำดหำยไปจำกชวีติ  แต่พอมำวดัป่ำสคุะโตเพยีงช่ัวโมงแรกกร็ู ้

เลยว่ำ นี่คือควำมสงบที่เขำต้องกำร  ตอนแรกก็สงบกำยก่อน 

แต่ต่อไปกพ็บว่ำทีเ่ขำขำดจรงิ ๆ  และต้องกำรอย่ำงยิง่กคื็อควำม

สงบใจ  นีค้อืสิง่ทีค่นในเมอืงขำด แต่อำจไม่รูว่้ำตัวเองขำด รู้แค่ 

ว่ำมบีำงอย่ำงทีข่ำดหำยไปจำกชีวิต ท�ำให้เขำไม่มคีวำมสขุ แม้จะ 

มเีงินทอง มคีวำมสะดวกสบำย จนมำถงึทีน่ีจ่งึรูว่้ำควำมสงบใจ 

คือสิ่งที่เขำปรำรถนำ

อันนี้จะเรียกว่ำเป็นเพรำะหลวงพ่อมีสำยตำที่ยำวไกล

กไ็ด้ ถงึแม้ทีแรกท่ำนจะไม่ได้คดิถงึคนเมอืงมำกเท่ำกบัชำวบ้ำน 

แถวนี ้เพรำะว่ำท่ำนอยำกจะช่วยสงเครำะห์คนกลุม่หลงั แต่เมือ่ 

เวลำผ่ำนไปท่ำนกเ็หน็ว่ำชำวเมอืงเป็นคนอกีกลุม่หนึง่  ทีน่่ำจะ
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ได้รบัอำนสิงส์แห่งธรรมะทีท่่ำนสอนแสดง

พวกเรำทีไ่ด้มำปฏบิตัธิรรมทีวั่ดป่ำสุคะโต ได้พบควำม

สงบและควำมสว่ำงจำกกำรปฏบิตัธิรรม ตำมทีห่ลวงพ่อได้สอน

ได้ชี้แนะ นับว่ำเป็นผู้ที่โชคดีมำก ที่ได้รับประโยชน์จำกกำรที่

หลวงพ่อทุ่มเทท้ังแรงกำยและสติปัญญำ หำกหลวงพ่อไม่ได้

ทุ่มเทอย่ำงนี้ พวกเรำก็อำจจะยังต้องระหกระเหินแสวงหำกัน

ต่อไป หรือยังจมอยู่ในควำมทุกข์ที่มองไม่เห็นทำงออก

อำตมำอยำกจะฝำกให้พวกเรำได้ใช้ประโยชน์ จำก

สิ่งท่ีหลวงพ่อได้ทุ่มเทให้เกิดผลมำกขึ้น ถึงแม้ว่ำหลวงพ่อจะ

ละจำกพวกเรำไปแล้ว แต่สิ่งที่ท่ำนสอนและได้ท�ำไว้เป็นแบบ

อย่ำงยังอยู่ไม่ได้ไปไหน และน่ันคือมรดกธรรมที่พวกเรำควร

น้อมรับน�ำมำปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง และเผยแพร่ให้ผู้อ่ืน

ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับเรำ





หอไตรเดิมก่อนที่จะย้ำยลงมำยังต�ำแหน่งปัจจุบัน

กุฏิยุคแรก ๆ  ของวัดป่ำสุคะโต





สิบวันที่ผ่ำนมำ อำตมำได้ไปช่วยงำนของหมู่สงฆ์เพื่อ

เตรียมงำนให้กับหลวงพ่อ ได้มโีอกำสฟังธรรมะของหลวงพ่อเป็น

ระยะ ๆ  เพรำะมีกำรเปิดซีดีค�ำบรรยำยของท่ำนอยู่ตลอดเวลำ 

ตัง้แต่เช้ำจรดเยน็ กำรทีไ่ด้ฟังเสยีงของท่ำนแม้จะไม่ใช่เสียงสด ๆ   

แต่ก็ท�ำให้รู ้สึกเหมือนกับว่ำท่ำนยังอยู่กับเรำ ก็คงคล้ำย ๆ   

กบัทีห่ลวงพ่อได้เขยีนเอำไว้ในช่วงอำพำธว่ำ “ธำตขุนัธ์คงอยูอ่กี

ได้ไม่นำน แต่ควำมเป็นกัลยำณมิตรยังอยู่ตลอดไป” หลวงพ่อ 

ยังอยู่กับเรำ กำรได้ฟังธรรมท�ำให้มีควำมรู้สึกแบบนี้อยู่เป็น

ระยะ ๆ  

ในทุกข์ มีควำมไม่ทุกข์

  แสดงธรรมหลงัท�าวตัรเช้า 
วนัท่ี ๕ กนัยายน ๒๕๕๗  ณ วดัป่าสคุะโต
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เมื่อได้ฟังธรรมของท่ำนติดต่อกันหลำยวัน ก็เกิดข้อ

สังเกตประกำรหนึ่งขึ้นมำว่ำ หลวงพ่อมักพูดบ่อยครั้งว่ำ 

“ในทกุข์มคีวำมไม่ทกุข์ ในโกรธมคีวำมไม่โกรธ ในหลง 

มีควำมไม่หลง” 

“เปลีย่นทกุข์ให้กลำยเป็นควำมไม่ทุกข์ เปลีย่นโกรธให้

กลำยเป็นควำมไม่โกรธ เปลีย่นหลงให้กลำยเป็นควำมไม่หลง” 

“ควำมทุกข์ท�ำให้ไม่ทุกข์ ควำมโกรธท�ำให้ไม่โกรธ 

ควำมหลงท�ำให้ไม่หลง” 

พวกเรำทีฟั่งค�ำบรรยำยของหลวงพ่อเป็นประจ�ำ คงเห็น 

เหมือนอำตมำว่ำ นี่เป็นข้อควำมที่ท่ำนพูดบ่อยมำก และถ้ำ 

สังเกตให้ดีจะพบว่ำมีครูบำอำจำรย์น้อยคนที่พูดแบบน้ี หรือ

อำจไม่มีเลยก็ได้  คงไม่ผิดถ้ำจะบอกว่ำ ข้อควำมแบบน้ีเป็น

เอกลกัษณ์ของหลวงพ่อค�ำเขยีนเลยทเีดยีว  แต่มนัเป็นมำกกว่ำ

เอกลกัษณ์ เพรำะมนัมสีำระท่ีลกึซึง้แฝงอยู่ในข้อควำมในค�ำพดู 

เหล่ำนั้น ซึ่งแน่นอนว่ำไม่ได้มำจำกควำมคิดของท่ำน แต่เกิด

จำกประสบกำรณ์กำรปฏิบัติ เกิดจำกสภำวธรรมที่ท่ำนได้เห็น

และเข้ำถึง 

“ในทกุข์มคีวำมไม่ทกุข์ ในโกรธมคีวำมไม่โกรธ ในหลง

มีควำมไม่หลง”  ข้อควำมนี้บอกอะไรเรำบ้ำง  มันบอกเรำว่ำ 
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ควำมทุกข์ก็ดี ควำมหลงก็ดี ควำมโกรธก็ดี มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่

ต้องก�ำจดั  ถ้ำเรำต้องกำรแสวงหำควำมไม่ทกุข์  แสวงหำควำม

ไม่โกรธ แสวงหำควำมรู้ตัว ก็หำได้จำกควำมทุกข์ ควำมโกรธ 

และควำมหลงนัน่เอง  

ผู้คนมักจะเข้ำใจว่ำควำมทุกข์ ควำมโกรธ และควำม

หลงเป็นสิ่งที่ต้องก�ำจัด แต่หลวงพ่อพูดอีกแบบหนึ่งว่ำ ไม่ต้อง 

ก�ำจัดมันหรอก เพียงแค่ดูให้ดี ๆ  ในควำมทุกข์จะพบควำม 

ไม่ทุกข์ ในควำมโกรธจะพบควำมไม่โกรธ ในควำมหลงจะพบ

ควำมไม่หลง  นักปฏิบัติธรรมจ�ำนวนมำกมักมองควำมทุกข์ 

ควำมโกรธ และควำมหลงว่ำเป็นสิง่ทีต้่องก�ำจดั ต้องท�ำลำย  จงึ

น�ำไปสูก่ำรกดข่ม ผลักไส วิธีนีม้ปีระโยชน์ส�ำหรบัคนทีต้่องกำร

ท�ำควำมดี และต้องกำรรักษำศีล เวลำมีควำมโกรธ ควำมโลภ 

ควำมหลงเกิดขึ้นก็ต้องกดข่มเอำไว้ เช่นอยำกจะท�ำร้ำยใคร 

อยำกจะด่ำใคร อยำกจะขโมยของใคร กต้็องกดข่มควำมอยำก

เอำไว้โดยอำศัยขันติ คือควำมอดทน ควำมอดกลั้น  อันนี้เป็น

สิง่จ�ำเป็นพืน้ฐำนส�ำหรบักำรท�ำควำมดี 

แต่หลวงพ่อสอนให้เรำก้ำวไปไกลกว่ำน้ัน  คอืไม่ใช่แค่

ท�ำดีและเว้นชั่ว แต่ควรฝึกจิตให้เห็นควำมจริง เพรำะปัญญำที่

เหน็ควำมจริงอย่ำงแจ่มแจ้งเท่ำนัน้ทีจ่ะช่วยให้พ้นทกุข์ได้ กำรที่ 

จะมีปัญญำเช่นนั้นได้ ก็ต้องเริ่มต้นจำกกำรเห็นควำมจริง 
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ท่ีปรำกฏในลกัษณะต่ำง ๆ  รวมทัง้ควำมจรงิทีม่ำในรปูของทกุข์ 

มำในรปูของควำมโกรธ มำในรปูของควำมหลง เพรำะสิง่เหล่ำนี้ 

เป็นสภำวธรรมที่สำมำรถสร้ำงปัญญำให้แก่เรำได้ 

เมือ่มีทกุข์ แทนทีจ่ะก�ำจดัทกุข์ ก็มำพจิำรณำทกุข์ กจ็ะ 

เหน็ควำมไม่ทกุข์ซ่อนอยู ่ เหมอืนกับผลไม้ มนัมเีปลอืก มเีนือ้ 

ที่ห่อหุ้มเมล็ดเอำไว้  ถ้ำเรำต้องกำรเมล็ด เรำไม่ควรทิ้งผลไม้   

เรำเพียงแต่ปอกเปลือกและคว้ำนเอำเนื้อออกมำ ก็จะได้เมล็ด 

ถ้ำเมล็ดนั้นคือควำมไม่ทุกข์หรือควำมพ้นทุกข์ เรำจะพบได้ก็

จำกควำมทุกข์ ซึ่งเป็นประหนึ่งเปลือกและเนื้อที่ห่อหุ้มเท่ำนั้น 

ไม่ใช่จำกที่ไหนเลย

ควำมทุกข์กับควำมไม่ทุกข์มันอยู่ด้วยกัน เมื่อเรำ

พิจำรณำควำมทุกข์ก็จะเห็นว่ำอะไรคือสำเหตุของควำมทุกข์ 

และเมื่อเห็นสำเหตุของควำมทุกข์ ก็จะรู้ว่ำสำเหตุของควำม 

ไม่ทุกข์คืออะไร  เวลำเรำโกรธ แทนที่จะกดข่มมัน เรำลองดู

ควำมโกรธ กจ็ะเหน็ว่ำจติก�ำลงัร้อนรนเหมือนถกูไฟเผำ  ไฟนัน้ 

คอือะไร คอืควำมโกรธ ควำมรู้สกึอยำกผลักไสอยำกท�ำลำย เมือ่

มองให้ลกึลงไปก็จะเหน็ว่ำทีโ่กรธก็เพรำะรู้สกึว่ำตวักถููกกระทบ

ถูกบีบคั้น  ควำมยึดติดถือมั่นในตัวกูท�ำให้เกิดควำมไม่พอใจ 

ขัดเคืองจนกลำยเป็นควำมโกรธ  เวลำเรำมีควำมอยำกแล้ว

เรำรู้สึกรุ่มร้อน อันน้ีเป็นเพรำะตัณหำ อยำกได้มำเป็นของกู  
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ควำมยึดมั่นว่ำจะต้องเอำมำเป็นของกูให้ได้ ท�ำให้จิตใจรุ่มร้อน

เป็นทกุข์   เมือ่มองให้ลกึลงไปจะพบว่ำ ทีท่กุข์ใจกเ็พรำะควำม

ยึดติดถือมั่นในตัวกู ไม่แบบใดก็แบบหนึ่ง ในท�ำนองเดียวกัน

เวลำเรำรู้สกึหนกัอกหนกัใจ ถ้ำเรำดคูวำมหนกัอกหนกัใจ เรำก็

จะพบว่ำทีม่นัหนกักเ็พรำะแบกเอำไว้  ถ้ำไม่แบกไม่ยดึกไ็ม่รูส้กึ

หนักอกหนักใจหรือเป็นทุกข์  สำเหตุเหล่ำนี้เรำจะไม่เห็นเลย  

ถ้ำเรำมัวแต่ก�ำจัดหรือผลักไสควำมทุกข์ 

ควำมทกุข์มหีลำยแบบ แสดงออกมำหลำยอำกำร ทกุข์

บำงอย่ำงคอืควำมหนกัอกหนกัใจ ทกุข์บำงอย่ำงคอืควำมร้อนรุม่  

ถ้ำเรำรู้ว่ำตอนนีก้�ำลงัหนกัอกหนกัใจ กจ็ะพบต่อไปว่ำทีม่นัหนกั

กเ็พรำะแบก ถ้ำไม่แบกจะหนกัได้อย่ำงไร  ทันททีีเ่รำรูว่้ำก�ำลงั

หนกัอกหนกัใจ มนักบ็อกในตวัว่ำเป็นเพรำะก�ำลงัแบก  และเฉลย 

ต่อไปว่ำ ถ้ำไม่อยำกหนกัอกหนกัใจ กต้็องปล่อยวำง  ในท�ำนอง

เดียวกันทันทีที่รู้ตัวว่ำก�ำลังร้อนรุ่ม มันก็บอกในตัวว่ำก�ำลังถูก

เผำด้วยไฟแห่งควำมโกรธ หรอืควำมโลภ  และทีไ่ฟมนัยงัเผำลน 

อยู่ได้ก็เพรำะไปเติมฟืนเติมเชื้อให้มัน  เพียงแค่ไม่เติมฟืนเติม

เชื้อ ไฟก็ดับมอดไปเอง  ดังนั้นถ้ำไม่อยำกเป็นทุกข์ ก็ต้องวำง

ฟืนวำงเช้ือลงเสีย กล่ำวโดยสรุปก็คือ เมื่อรู้ทุกข์ก็เห็นสมุทัย 

เมือ่เหน็สำเหตขุองทกุข์ กจ็ะพบว่ำสำเหตุของควำมไม่ทกุข์นัน้

คืออะไร มันเฉลยในตัวอยู่แล้ว  
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ดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้ำอธิบำยอริยสัจ ๔  พระองค์จึง 

เริ่มต้นที่ทุกข์ และสำเหตุแห่งทุกข์  จำกน้ันก็ตรัสถึงส่ิงที่

ตรงข้ำมกับทุกข์ คือนิโรธ ได้แก่ควำมไม่มีทุกข์ สิ่งที่น่ำสนใจ

ก็คือ อริยสัจข้อที่ ๔ แทนที่จะเป็นสำเหตุแห่งควำมไม่ทุกข์   

ตรงข้ำมกับอริยสัจข้อที่ ๒ พระพุทธองค์กลับพูดถึงกำรสร้ำง

เหตุปัจจัยแห่งควำมไม่ทุกข์ คืออริยมรรคมีองค์ ๘  ค�ำถำมคือ  

ท�ำไมพระพุทธองค์ไม่ยกเอำสำเหตุแห่งควำมไม่ทุกข์หรือ

สำเหตแุห่งนโิรธ มำเป็นอรยิสจัข้อที ่๔  ค�ำตอบกคื็อ เพรำะมนั

เฉลยอยู่ในตัวแล้วจำกสมุทัย  สมุทัยคือสำเหตุแห่งควำมทุกข์  

เมื่อเห็นสำเหตุแห่งทุกข์ มันก็บอกในตัวอยู่แล้วว่ำ สำเหตุแห่ง

ควำมไม่ทกุข์คอือะไร  คือสิง่ทีต่รงข้ำมกบัสำเหตแุห่งทกุข์นัน้เอง   

กล่ำวคือ เมื่อรู้ว่ำทุกข์เพรำะโลภ โกรธ หลง  ฉะนั้นถ้ำไม่โลภ 

ไม่โกรธ ไม่หลง ก็ไม่ทุกข์  ดังนั้น อริยสัจข้อที่ ๔ พระพุทธเจ้ำ

จึงไม่ได้พูดถึงสำเหตุแห่งควำมไม่ทุกข์หรือสำเหตุแห่งนิโรธ  

แต่พูดไปถึงวิธีกำรที่จะท�ำให้สำเหตุแห่งนิโรธนั้นเกิดขึ้นได้  

นั่นคืออริยมรรคมีองค์ ๘  

ฉะนัน้ทีห่ลวงพ่อพูดอยูเ่สมอว่ำ ในทุกข์มคีวำมไม่ทกุข์ 

จงึมีควำมส�ำคญัมำก มันเป็นกำรเชื้อเชญิให้เรำมองควำมทุกข์ 

ไม่ใช่ก�ำจัดทุกข์ ซึ่งตรงกับที่พระพุทธเจ้ำตรัสว่ำทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่

ต้องละ  ทกุข์เป็นสิง่ทีต้่องก�ำหนดรู ้ ก�ำหนดรูใ้นท่ีนีท่้ำนใช้ค�ำว่ำ  
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“ปรญิญำ” คอืกำรรูร้อบ  รูร้อบได้กเ็พรำะเหน็ควำมจรงิ  เมือ่เหน็ 

ควำมจริงก็เกิดปัญญำ

เวลำเรำมีควำมทุกข์ใจ อย่ำคิดแต่จะก�ำจัดมัน

ตะพึดตะพือ ให้ลองกลับมำดูหรือมองมันบ้ำง เรำก็จะเห็นมัน 

และเหน็ไปถงึรำกเหง้ำหรอืสำเหตขุองมนั  เมือ่เรำมคีวำมโกรธ

อย่ำคิดแต่จะกดข่มมันเอำไว้ ลองมองดูควำมโกรธก็จะเห็น

ควำมไม่โกรธอยู่ด้วยกัน ควำมโกรธกับควำมไม่โกรธ  ควำม

ทุกข์กับควำมไม่ทุกข์ ควำมหลงกับควำมไม่หลง เหมือนกับ

ทเุรยีนทีม่หีนำมแหลมแต่มเีมด็อร่อยอยูข้่ำงใน  อย่ำงแรกทีเ่รำ 

ควรท�ำเมื่อได้ทุเรียนมำก็คือ อย่ำทิ้งหรือก�ำจัดมัน ใครที่ได้

ทุเรียนแล้วทิง้มนัไปเพรำะเหน็ว่ำหนำมมนัแหลม ทิม่มอืทิม่ตวั 

ท�ำให้เจ็บ  อย่ำงนี้เรียกว่ำไม่ฉลำด  คนฉลำดจะไม่ทิ้งทุเรียน 

แต่จะเฉำะเปลอืกมนัออก  ในทีสุ่ดกจ็ะได้เมด็ทีอ่ร่อย ของอร่อย

ซ่อนอยู่ในผลไม้ที่มีหนำมแหลมฉันใด  ธรรมก็ซ่อนอยู่ในทุกข์

ฉนันัน้  ทกุข์ไม่ใช่สิง่ทีต้่องละหรือก�ำจดั เช่นเดยีวกบัทเุรยีนแม้

จะมหีนำมแหลมอย่ำงไรก็ไม่ใช่สิง่ทีต้่องทิง้ ไม่ใช่สิง่ทีต้่องก�ำจดั

กำรที่หลวงพ่อพูดว่ำเปลี่ยนทุกข์ให้กลำยเป็นควำม 

ไม่ทุกข์ เปลี่ยนโกรธให้กลำยเป็นควำมไม่โกรธ เปลี่ยนหลงให้

กลำยเป็นควำมไม่หลง เป็นกำรบอกเป็นนัยว่ำทุกข์และควำม

ไม่ทุกข์ไม่ได้อยู่ตรงข้ำมกันแบบที่เรียกว่ำอยู่คนละขั้วหรือ 
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อยู่คนละที่  อำจเปรียบได้กับหน้ำมือกับหลังมือท่ีอยู่ด้วยกัน

ตลอดเวลำ ควำมจริงสิ่งทั้งปวงที่ดูเหมือนตรงข้ำมกันก็เป็น

อย่ำงนั้น  พระพุทธเจ้ำตรัสว่ำ “ควำมแก่มีอยู่ในควำมเป็น 

หนุม่สำว ควำมเจบ็ไข้มอียูใ่นควำมไม่มโีรค ควำมตำยกม็อียูใ่น

ชีวิต”  ขำวกบัด�ำ มดืกบัสว่ำงกอ็ยู่ด้วยกนั อำศัยกนั เงำเกดิขึน้ได้ก ็

เพรำะมแีสงหรือควำมสว่ำง  ดังพระพุทธเจ้ำตรสัว่ำ “แสงสว่ำง

ต้องอำศยัควำมมดืจงึปรำกฏ  ควำมงำมต้องอำศัยควำมไม่งำม 

จึงปรำกฏ”  ขณะเดียวกันในควำมมืดก็มีควำมสว่ำงอยู่  เวลำ 

กลำงคืนเรำนกึว่ำไม่มแีสง แต่ทีจ่รงิมนัมคีวำมสว่ำงอยู ่หนแูละ

สตัว์ต่ำง ๆ  จึงหำกนิได้สบำยในเวลำกลำงคนื 

ทุกข์กับควำมไม่ทุกข์อยู่ด้วยกัน เปรียบได้เหมือนกับ

หน้ำมอืกบัหลงัมอื  ถ้ำเรำก�ำจดัหน้ำมอื หลงัมอืกจ็ะหำยไปด้วย  
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ถ้ำเรำก�ำจัดทุกข์เรำก็จะไม่พบควำมไม่ทุกข์ คือไม่พบธรรมะ  

สิ่งที่เรำควรท�ำก็คือเพียงแต่พลิกเปลี่ยนมันเท่ำนั้นเอง เปลี่ยน

ทุกข์ให้กลำยเป็นไม่ทุกข์ ก็คงไม่ต่ำงจำกพลิกหน้ำมือให้กลำย

เป็นหลังมือ หรือกำรพลิกหลังมือให้กลำยเป็นหน้ำมือ อันนี้

เป็นกำรย�ำ้ให้เรำตระหนกัว่ำทกุข์ไม่ใช่สิง่ทีต้่องท�ำลำย เรำเพยีง

แต่เปลี่ยนมัน เหมือนกับที่เรำเปลี่ยนแป้งให้กลำยเป็นขนมปัง 

ถ้ำเรำทิง้แป้งลงถงัขยะเรำกอ็ดกนิขนมปัง  หรือเปลีย่นข้ำวสำร

ให้เป็นข้ำวสุก  ถ้ำเรำทิ้งข้ำวสำรเรำก็อดกินข้ำวสุก แต่เรำจะ

เปลี่ยนข้ำวสำรให้กลำยเป็นข้ำวสุกได้ก็ต้องอำศัยควำมร้อน  

ในท�ำนองเดียวกันควำมทุกข์จะกลำยเป็นควำมไม่ทุกข์ก็ต้อง

อำศัยสติและปัญญำ  

ตัวอย่ำงที่ชัดเจนกว่ำนั้นคือขยะกับดอกไม้  สองอย่ำง

นี้มีควำมเกี่ยวเนื่องกันมำก  ขยะสำมำรถกลำยเป็นดอกไม้ได้   

ถ้ำเรำอยำกได้ดอกไม้  เรำก็ต้องพึ่งขยะ คือรู้จักเปลี่ยนขยะ

ให้กลำยเป็นดอกไม้  ขยะนั้นสำมำรถช่วยให้ดอกไม้เจริญ

งอกงำมได้  เช่นเดยีวกบัทกุข์กท็�ำให้ธรรมเจรญิงอกงำม จนเข้ำ 

ถึงควำมไม่ทุกข์ได้

เรำจะเปลีย่นทกุข์ให้กลำยเป็นไม่ทกุข์กต้็องมีสต ิต้องมี 

ควำมรูส้กึตวั  สตแิละควำมรูส้กึตวัช่วยให้ควำมทกุข์เปลีย่นเป็น 

ควำมไม่ทุกข์ ท�ำให้ควำมโกรธเปลี่ยนเป็นควำมไม่โกรธได้    



๒๒๙

ถ้ำไม่มีควำมรู้สึกตัว ไม่มีควำมรู้ตัว หรือสติแล้ว โกรธก็ยัง 

เป็นโกรธอยู่ ทุกข์ก็ยังเป็นทุกข์อยู่  อันนี้มีนัยยะที่ส�ำคัญมำก  

หลวงพ่อชีช้วนให้เรำรูจ้กัใช้ประโยชน์จำกทกุข์ จำกควำมโกรธ 

จำกควำมหลง แทนที่จะมองว่ำมันเป็นของเลวร้ำยที่ต้องก�ำจัด 

ท่ีต้องท�ำลำย ท่ำนจงึพดูว่ำ “ควำมทุกข์ท�ำให้ไม่ทกุข์ ควำมโกรธ 

ท�ำให้ไม่โกรธ ควำมหลงท�ำให้ไม่หลง” 

อันนีเ้ป็นค�ำสอนทีแ่ตกต่ำงจำกครบูำอำจำรย์หลำยท่ำน 

ท่ีท่ำนพูดเช่นนี้ก็เพื่อไม่ให้เรำรู้สึกลบต่อควำมทุกข์ ต่อควำม

โกรธ ต่อควำมหลง  เพรำะถ้ำรู้สึกลบแล้วกำรวำงใจเป็นกลำง

หรอืว่ำ “รูซ้ือ่ ๆ ” ย่อมเกดิขึน้ไม่ได้  รูซ้ือ่ ๆ  หรอืกำรมองด้วยใจ

เป็นกลำง เกดิขึน้ได้เพรำะไม่มคีวำมชัง ไม่มคีวำมรูสึ้กลบ ไม่มี

ควำมรูส้กึผลกัไสต่อทกุข์ ต่อควำมโกรธ ต่อควำมหลง ตลอดจน 

กิเลสตัวอื่น ๆ   ท่ำนสอนว่ำอย่ำชังหรือกดข่มมัน เมื่อเจอมันก็ 

อย่ำกลัวหรือหนีมัน แต่เผชิญกับมัน ดูมัน และใช้มันให้เป็น

ประโยชน์  เปลีย่นทกุข์ให้กลำยเป็นควำมไม่ทกุข์ เหมอืนกบัท่ีเรำ

เจอขยะแล้วแทนท่ีจะทิง้ เรำเอำมำท�ำเป็นปุย๋จนเกดิดอกไม้ข้ึน 

ทุกข์ก็เป็นปุ๋ยที่ท�ำให้เกิดธรรมแจ่มแจ้งในใจของเรำ 

สำระตรงนี้ส�ำคัญมำก อำตมำอยำกให้พวกเรำพินิจ

พิจำรณำ มันเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อทีเดียว  “ควำมทุกข์

ท�ำให้ไม่ทกุข์ ควำมโกรธท�ำให้ไม่โกรธ ควำมหลงท�ำให้ไม่หลง” 



 เวลำปฏบิตัเิรำจะหลงอยู่บ่อย ๆ  แต่กำรหลงบ่อย ๆ  นัน่แหละจะ

ช่วยท�ำให้เรำรูบ่้อยขึน้ ถ้ำเรำหมัน่ด ู เวลำเจอควำมหลงบ่อย ๆ  

เรำกจ็ะรู้ชัดขึน้เรือ่ย ๆ  ว่ำควำมหลงหน้ำตำเป็นอย่ำงไร อำกำร

เป็นอย่ำงไรเวลำมีควำมโกรธเกิดขึ้นแล้วเรำดูมันบ่อย ๆ  เรำก็

จะเหน็หน้ำค่ำตำมนัชดัขึน้ จ�ำได้ดขีึน้ว่ำ ควำมโกรธเป็นอย่ำงน้ี 

มอีำกำรอย่ำงนี ้ ควำมทุกข์มหีน้ำตำอย่ำงนี ้  ท�ำให้ใจมอีำกำร

แบบนี้  คือ ร้อนบ้ำง รู้สึกถูกบีบคั้นบ้ำง รู้สึกถูกเสียดแทงบ้ำง  

หรอืว่ำหนกัอ้ึงบ้ำง  กำรทีเ่รำเจอมนับ่อย ๆ  ท�ำให้เรำจ�ำมนัได้แม่น   

ดังนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นอีก เรำก็จะไม่หลงเชื่อตำมมันง่ำย ๆ    

เหมอืนกบัคนทีม่ำหลอกเอำเงนิเรำ แล้วเรำกเ็ชือ่ ให้เงนิเขำไป  

เขำหลอกเรำทีแรก เรำก็เชื่อ มำหลอกอีกเรำก็เชื่อ ยอมให้เขำ 

หลอก ไม่จดไม่จ�ำเสยีท ีแต่หลังจำกทีเ่ขำหลอกเรำหลำยคร้ังเข้ำ  

เรำก็เริ่มจ�ำได้ว่ำหมอนี่วำงใจไม่ได้ เชื่อถือไม่ได้ ครำวหน้ำพอ

เขำมำหลอกอกี เรำก็ไม่หลงเช่ือแล้ว เพรำะรูว่้ำเขำเป็นคนไม่ซือ่ 
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 กี่คร้ังที่ควำมโกรธ ควำมหลงมันหลอกให้เรำทุกข์   

เรำทุกข์เพรำะเรำไม่รู้จักมัน จ�ำลักษณะอำกำรของมันไม่ได้  

แต่เมือ่เรำเจอและเหน็มนับ่อย ๆ  เรำกจ็ะจ�ำลกัษณะอำกำรของ

มันได้ ภำษำบำลีเรียกว่ำ ถิรสัญญำ เมื่อเรำจ�ำได้ พอมันมำอีก 

เรำก็ไม่เชื่อ ไม่คล้อยตำม ไม่หลงตำมมันอีกต่อไป  อำจเชื่อ

ประเดี๋ยวประด๋ำว สักพักก็จ�ำได้ แล้วถอยออกมำ สลัดมันทิ้ง 

ท�ำให้ใจเรำเป็นอิสระ ใจกลับมำเป็นปกติ  ฉะน้ันจงึอย่ำกงัวลเวลำ 

ปฏบิตัแิล้วเกิดควำมฟุง้ หรอืเกิดควำมหลง  หลำยคนเป็นทกุข์ว่ำ 

ท�ำไมฟุ้ง ท�ำไมหลงเยอะเหลือเกิน ขอให้รู้ว่ำนั่นเป็นสิ่งดี ที่จะ

ช่วยท�ำให้ใจเรำเป็นอิสระจำกควำมฟุ้ง ควำมหลงได้  ถึงแม้จะ 

เผลอใจ ถูกมนัหลอกไป แต่เมือ่รูต้วัขึน้มำกส็ลดัมนัทิง้ได้  แต่ก่อน 

ฟุง้เป็นวรรคเป็นเวร คิดไปเจด็แปดเรือ่งแล้วถงึจะรูตั้ว  ตอนหลงั 

แค่เผลอคดิเรือ่งเดียว ไม่ทนัจบ กร็ูตั้ว ไม่คล้อยตำมมนัอีกต่อไป  

ใจกลับมำอยู่กับเนื้อกับตัว กลับมำอยู่กับปัจจุบัน

เห็นได้ว่ำควำมโกรธ ควำมฟุ้ง ก็มีประโยชน์  เจอมัน

บ่อย ๆ  ก็ท�ำให้เรำไม่โกรธ ไม่ฟุ้งง่ำย ๆ  อกีต่อไป  ถ้ำเหน็อย่ำงน้ี 

กจ็ะเข้ำใจว่ำ ท�ำไมหลวงพ่อจงึบอกว่ำ  “ควำมทกุข์ท�ำให้ไม่ทกุข์ 

ควำมโกรธท�ำให้ไม่โกรธ ควำมหลงท�ำให้ไม่หลง”

ทุกข์กับควำมไม่ทุกข์นั้นอยู่ด้วยกัน ควำมโกรธกับ

ควำมไม่โกรธอยู่ด้วยกัน ควำมหลงกับควำมไม่หลงอยู่ด้วยกัน  



๒๓๒

รำลึกถึงหลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ

เหมอืนกับสวทิช์ไฟ  สวิทช์ทีท่�ำให้มดืกับท�ำให้สว่ำงก็เป็นสวทิช์ 

ตัวเดียวกัน สวิทช์ที่ท�ำให้เกิดควำมมืด กับสวิทช์ที่ท�ำให ้

เกดิควำมสว่ำง ไม่ใช่คนละตวักนั  มนัเป็นตัวเดยีวกนั ในท�ำนอง 

เดยีวกนั  รกูญุแจทีข่งัเรำเอำไว้ กบัรกูญุแจทีท่�ำให้เรำเป็นอสิระ 

กเ็ป็นรเูดียวกนั ไม่ใช่คนละรกัูน  

ตรงทีว่ำงรองเท้ำข้ำงหอไตร เรำจะเหน็ภำพหยนิหยำง

อยู่ด้ำนหลัง  สัญลักษณ์นี้สะท้อนควำมจริงที่พูดมำทั้งหมดได้

เป็นอย่ำงด ี ในสญัลกัษณ์นี ้ด�ำกับขำวอยูด้่วยกนั เช่นเดยีวกบั

ทกุข์กบัควำมไม่ทกุข์อยูด้่วยกนั   มนับอกเรำว่ำ  สิง่ทีด่เูหมอืน 

ตรงข้ำมกนันัน้ แท้จรงิอยูด้่วยกัน เหมอืนหน้ำมอืกบัหลงัมอื ใช่แต่ 

เท่ำน้ันมันยังอยู่ในกันและกัน แสดงให้เห็นจำกสัญลักษณ์น้ี  

ทีข่ำวอยูใ่นด�ำ และด�ำอยู่ในขำว  เหมอืนกบัท่ีพระพทุธเจ้ำตรสัว่ำ   

“ควำมแก่มีอยู่ในควำมเป็นหนุ่มสำว ควำมเจ็บไข้มีอยู่ในควำม

ไม่มีโรค ควำมตำยก็มีอยู่ในชีวิต”  สั้นอยู่ในยำว และยำวก็อยู่ 

ในสัน้  ไม้บรรทดันัน้สัน้เมือ่เทยีบกับไม้เมตร แต่ยำวเมือ่เปรยีบ 

กบัดินสอ  ในท�ำนองเดยีวกนั  ในทกุข์มคีวำมไม่ทกุข์  ในโกรธ 

มีควำมไม่โกรธ ในหลงมีควำมไม่หลง

สญัลักษณ์หยนิหยำงยงัมอีกีแง่หนึง่ทีน่่ำพจิำรณำกค็อื   

ส่วนหัวของสีขำวคือหำงของสีด�ำ และส่วนหัวของสีด�ำคือหำง 

ของสขีำว  หมำยควำมว่ำ ขำวนัน้เปล่ียนเป็นด�ำ และด�ำเปลีย่น



๒๓๓

เป็นขำวได้  ท�ำนองเดียวกันทุกข์ก็เปลี่ยนเป็นควำมไม่ทุกข์ได้  

โกรธก็เปลี่ยนเป็นควำมไม่โกรธได้  หลงก็เปลี่ยนเป็นควำม

ไม่หลงได้ 

ที่หลวงพ่อพูดว่ำ  “ในทุกข์มีควำมไม่ทุกข์ ในโกรธมี

ควำมไม่โกรธ ในหลงมีควำมไม่หลง  เปลี่ยนทุกข์ให้กลำยเป็น

ควำมไม่ทกุข์ เปลีย่นโกรธให้กลำยเป็นควำมไม่โกรธ เปลีย่นหลง 

ให้กลำยเป็นควำมไม่หลง  ควำมทุกข์ท�ำให้ไม่ทุกข์ ควำมโกรธ

ท�ำให้ไม่โกรธ ควำมหลงท�ำให้ไม่หลง”  ทั้งหมดนี้แสดงอยู่ใน

สญัลกัษณ์หยนิหยำงอย่ำงชดัเจน   

ถ้ำเรำพิจำรณำดูให้ดี  มันจะเป็นประโยชน์ในกำร

ปฏิบัติธรรมมำก  มันไม่ใช่แค่เรื่องปรัชญำส�ำหรับกำรครุ่นคิด 

แต่ยังเป็นประโยชน์ส�ำหรับกำรปฏิบัติอีกด้วย  อันน้ีเองคือ

เหตุผลที่หลวงพ่อพูดท�ำนองนี้อยู่บ่อย ๆ   ข้อควำมเหล่ำนี้ไม่ใช่

เป็นแค่ส�ำนวนหรือพูดให้ดหูรู แต่มนัมีนัยยะส�ำหรับกำรปฏบิติั

ให้ถูกต้องเพือ่ควำมพ้นทกุข์  ถ้ำเรำไม่เข้ำใจเรำกอ็ำจจะปฏบิตัิ

ผดิพลำดได้  แต่ถ้ำเรำเข้ำใจ กจ็ะช่วยให้เรำปฏบัิติอย่ำงถกูทศิ

ถูกทำงมำกขึ้น









อำตมำเชื่อแน่ว่ำพวกเรำทั้งหลำย ที่มำคำรวะสรีระ

หลวงพ่อค�ำเขียนในวันนี้ ไม่ใช่เพรำะเห็นว่ำท่ำนเป็นพระ

ขลัง พระศักดิ์สิทธิ์ หรือเห็นว่ำท่ำนมีอิทธิปำฏิหำริย์ แต่พวก

เรำมำกรำบคำรวะท่ำน เพรำะเคำรพในคุณธรรมของท่ำน 

นับถือในภูมิจิตภูมิปัญญำของท่ำน  หลำยคนที่ได้พบหรือรู้จัก 

หลวงพ่อค�ำเขยีนด้วยตวัเอง ย่อมพดูเป็นเสยีงเดยีวกนัว่ำ มคีวำม

ประทับใจในควำมเมตตำกรุณำของท่ำน เมื่อได้พูดคุยสนทนำ

กับท่ำนก็จะรู้สึกถึงควำมสงบเย็นที่ปรำกฏออกมำ ทั้งทำง 

น�้ำเสียงและอำกัปกริยำของท่ำน 

ใครที่อยู่ใกล้ชิดกับท่ำนคงได้ประจักษ์ด้วยตัวเองว่ำ 

 หลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ 

อยูด้่วยสต ิป่วยด้วยสต ิตำยด้วยสต ิ

   ธรรมเทศนาวนัปลงสรีระสงัขารหลวงพอ่ค�าเขียน สวุณฺโณ 
วนัท่ี ๖ กนัยายน ๒๕๕๗  ณ วดัภเูขาทอง
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หลวงพ่อเป็นผู้ที่มีควำมหนักแน่นมั่นคง ไม่หวั่นไหวต่อลำภ 

สักกำระ หรือต่อโลกธรรมทั้งฝ่ำยบวกและฝ่ำยลบ ไม่ว่ำอะไร

มำกระทบท่ำนก็ไม่มีอำกำรขึ้นลงหรือฟูแฟบ  ท่ำนมีควำม

อ่อนน้อมถ่อมตนรำวกับว่ำไม่มคีวำมยดึตดิถอืมัน่ในตัวตนเลย  

รำวกับว่ำไม่มีอะไรที่จะท�ำให้จิตใจของท่ำนกระเพื่อมได้เลย 

และกเ็ชือ่แน่ว่ำหลำยคนได้เหน็ถึงควำมสม�ำ่เสมอเป็นปกติของ

ท่ำน รำวกบัไม่มีควำมทกุข์เลย  จะพดูว่ำท่ำนเป็นพระทีไ่ม่ตัวตน 

หรือไม่มีควำมทุกข์เอำเลยก็ว่ำได้  หลำยคนแม้ไม่มีโอกำส

สนทนำกบัท่ำน หรอืได้อยูใ่กล้ชดิท่ำน แต่กม็ศีรทัธำในตวัท่ำน

ก็เพรำะประทับใจในค�ำสอน

หลวงพ่อได้ให้ธรรมะที่สำมำรถเปล่ียนจิตเปลี่ยนชีวิต

ของผู้คนจ�ำนวนมำกมำย  ทั้ง ๆ  ที่ไม่ได้พบท่ำนด้วยตัวเองเลย

ก็ตำม  แม้ว่ำหลวงพ่อจะไม่เคยแสดงฤทธิ์หรือบันดำลโชคลำภ

ให้แก่ใคร แต่สิง่ทีท่่ำนให้แก่พวกเรำนัน้มคีณุค่ำยิง่กว่ำโชคและ

ลำภมำกนัก เพรำะว่ำธรรมะที่ได้รับจำกท่ำนนั้น สำมำรถช่วย

ให้เรำเข้ำถงึควำมไม่มทีกุข์หรอืไกลจำกควำมทกุข์ ส่ิงนีต่้ำงหำก 

ท่ีมีค่ำยิ่งกว่ำทรัพย์สินเงินทอง ควำมมั่งมี หรือโลกธรรม 

ฝ่ำยบวกทั้งปวง

ค�ำสอนของหลวงพ่อมุ่งให้เรำหันมำพึ่งพำตัวเอง ไม่ใช่

พ่ึงพำหลวงพ่อ หรอืพึง่พำสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์อทิธปิำฏหิำรย์ิ  ทัง้ ๆ  ที ่
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ในสมัยที่หลวงพ่อยังเป็นหนุ่ม ท่ำนก็มีควำมสันทัดจัดเจน 

ในเรื่องเหล่ำนี้มำก ท่ำนเคยเป็นหมอธรรม รักษำโรคและไล่ผี 

ด้วยเวทมนต์คำถำ นัง่ทำงใน ท�ำเครือ่งรำงของขลงั บ�ำบัดทกุข์ 

ด้วยไสยศำสตร์ แต่เมือ่ท่ำนได้มำปฏบิตัธิรรมกบัหลวงพ่อเทยีน 

จนเข้ำใจธรรมะในพระพทุธศำสนำอย่ำงแท้จริง ท่ำนกต็ระหนกั 

ว่ำอิทธิปำฏิหำริย์ หรือไสยศำสตร์น้ัน ไม่สำมำรถเป็นที่พึ่ง

ของใครได้อย่ำงแท้จริง ท่ำนเล่ำว่ำเมื่อท่ำนได้มำพบธรรม 

หลังจำกปฏบิตัติำมค�ำสอนของหลวงพ่อเทยีน เร่ืองไสยศำสตร์

อิทธิปำฏิหำริย์ก็จืดชืดไปจำกจิตใจของท่ำน ในที่สุดท่ำนได้

ละทิ้งสิ่งเหล่ำนี้โดยสิ้นเชิง หันมำน�ำพำผู้คนให้รู ้จักธรรมะ

ของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ โดยอำศัยแนวทำงกำรปฏิบัติของ 

หลวงพ่อเทยีน จติตฺสโุภ ซึง่เป็นอำจำรย์ทำงธรรมคนเดยีวของ

ท่ำนก็ว่ำได้

คนเรำทกุคน ล้วนแล้วแต่หนีควำมทกุข์ไม่พ้น เรำต้อง

พบกับควำมเกิด ควำมแก่ ควำมเจ็บ ควำมตำย และควำม

พลัดพรำกสูญเสีย แต่ถึงแม้จะหนีภำวะดังกล่ำวไม่พ้น  เรำก็ 

สำมำรถรักษำจิตใจไม่ให้ควำมทุกข์ทั้งปวงบีบคั้นได้  หลวงพ่อ 

ค�ำเขียนได้สอนพวกเรำว่ำ คนเรำไม่ได้เกิดมำเพื่อเป็นทุกข์  

แต่เพื่อเป็นอิสระจำกควำมทุกข์  จนควำมทุกข์บีบคั้นไม่ได้  

ค�ำสอนของหลวงพ่อไม่เคยพำเรำออกนอกตัว ไป
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หลงใหลในอิทธิปำฏิหำริย์หรือแสงสีนิมิตต่ำง ๆ  แต่ท่ำนสอน

ให้เรำหันกลับมำที่ตัวเอง มำรู้กำยรู้ใจ เห็นควำมจริงของกำย

และใจ ท้ังนีด้้วยกำรสร้ำงสตแิละควำมรูส้กึตวั  เพรำะว่ำควำม

รูแ้จ้งในควำมจรงิของกำยและใจโดยอำศยัสติและควำมรูสึ้กตัว 

จะสำมำรถน�ำพำเรำให้พ้นจำกควำมทุกข์ได ้ 

คนเรำถ้ำหำกขำดควำมรู้สึกตัวแล้วก็หนีควำมทุกข ์

ไม่พ้น แม้แต่กำรท�ำควำมดี ถ้ำปรำศจำกควำมรู้สึกตัว ควำมดี 

กอ็ำจจะกลำยเป็นควำมช่ัวหรอืก่อทกุข์ให้แก่เรำได้  เช่นถ้ำเรำ 

ให้ทำนโดยไม่มีควำมรู้สึกตัว กำรให้ทำนนั้นอำจจะเป็นกำร

ต่อเติมเสริมแต่งกิเลสของเรำให้มำกขึ้น ท�ำให้เป็นทุกข์เพรำะ

กำรให้ทำนนั้น เช่นทุกข์เพรำะว่ำท�ำบุญน้อยเกินไป  ทุกข์เมื่อ

เห็นคนอื่นบริจำคเงินมำกกว่ำเรำ หรือว่ำทุกข์เพรำะมีคนมำ

ท�ำบุญตัดหน้ำเรำ อยำกจะท�ำบุญแต่แถวยำวเหลือเกินก็รู้สึก

หงุดหงิด อย่ำงนี้เรียกว่ำไม่มีควำมรู้สึกตัว จึงท�ำให้กำรท�ำบุญ

กลำยเป็นกำรสั่งสมอกุศลจิตในจิตใจ 

กำรรักษำศีลก็เช่นเดียวกัน ถ้ำปรำศจำกควำมรู้สึกตัว

แล้วก็อำจจะเกิดควำมยึดมั่นถือมั่น หลงตัวว่ำเป็นผู้เคร่งในศีล

และดูถูกคนอื่นที่มีศีลน้อยกว่ำ  ควำมรู้สึกตัวยังเป็นสิ่งส�ำคัญ

ในกำรเจริญภำวนำ หรือกำรบ�ำเพ็ญทำงจิต เพรำะเมื่อใดที่มี

ควำมรู้สึกตัว มีสติอยู่กับตัว ก็จะเห็นกำยและใจในแต่ละขณะ
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ตำมควำมเป็นจริง และจะพบว่ำแท้จรงิแล้วควำมทกุข์ใจของคน

เรำเกิดจำกกำรหลงเข้ำไปในควำมคดิ ในอำรมณ์ ในควำมรูส้กึ 

หลวงพ่อค�ำเขยีนสอนให้เรำเหน็ถึงควำมส�ำคญัของสติ  

ใช้สติประหนึ่งตำในที่ท�ำให้เรำรู้เท่ำทันควำมรู้สึกนึกคิดที่ปรุง

แต่งขึน้มำในจติใจ  คนเรำส่วนใหญ่ทกุข์เพรำะควำมคิด หรอืถ้ำ 

จะพดูให้ถกูกค็อื ทกุข์เพรำะไม่เหน็ควำมคดิ ทกุข์เพรำะไม่รู้ทนั 

ควำมคิด ปล่อยให้ควำมคิดที่ปรุงแต่งขึ้นมำด้วยควำมหลง  

ด้วยควำมไม่รู้ตัว น�ำพำควำมทุกข์มำย�่ำยีบีฑำจิตใจของเรำ 

เรำทุกข์ทุกครั้งที่เผลอนึกไปถึงเหตุร้ำยในอดีต หรือกังวลกับ

เหตุกำรณ์ทีย่งัไม่เกิดขึน้แต่ปรงุแต่งไปในทำงเลวร้ำย  หรอืทกุข์ 

เพรำะคดิฟุง้ปรงุแต่งด้วยอ�ำนำจของควำมโลภ ควำมโกรธและ

ควำมหลง

หลวงพ่อเคยเล่ำให้ฟังว่ำเมือ่ ๒๐ ปีก่อน เคยมพีระหนุม่ 

มำปฏบิตักิบัท่ำน  พีช่ำยเป็นคนพำมำ  พระหนุม่ท่ำนนัน้สหีน้ำ 

ท่ำทำงไม่มีควำมสุขเลย เพรำะไม่ได้มีเจตนำจะบวชแต่พ่ีชำย

ขอให้บวช  เมื่อมำอยู่กับหลวงพ่อ ท่ำนก็ให้ฝึกปฏิบัติด้วยกำร

เดินจงกรมและสร้ำงจังหวะ พระหนุ่มรูปนั้นอยู่ได้เพียงแค่วัน

สองวัน ก็มำขอสึกกับหลวงพ่อ ให้เหตุผลว่ำเขำไม่ได้มำบวช

เพื่อปฏิบัติ แต่มำบวชเพรำะพี่ชำยขอร้อง ตอนน้ีบวชแล้วก็

อยำกสึก  แต่หลวงพ่อไม่สึกให้ บอกให้เขำไปเดินจงกรมต่อ   



เขำหำยไปสักพัก แล้วก็กลับมำขอสึกอีก หลวงพ่อก็ปฏิเสธ  

เขำไม่พอใจ หำยไปสกัพกัแล้วกลบัมำอกี รบเร้ำดงึดนัว่ำจะสกึ 

ให้ได้   หลวงพ่อจึงถำมว่ำ “อะไรพำให้คุณมำหำผม” เขำคิด

สักพักแล้วก็ตอบว่ำ “ควำมคิดครับ” หลวงพ่อก็เลยถำมเขำว่ำ 
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“มันคิดแล้วต้องท�ำตำมควำมคิดทุกอย่ำงหรือ ถ้ำคุณท�ำตำม

ควำมคิดทุกอย่ำง ไม่แย่หรือ” ว่ำแล้วหลวงพ่อก็ให้เขำกลับไป

ปฏิบัติต่อ  

เช้ำตรู่วันรุ่งขึ้น พอเขำเห็นหลวงพ่อ ก็รีบตรงเข้ำมำ

หำหลวงพ่อ แต่แทนที่จะขอสึก กลับกรำบหลวงพ่อด้วยควำม

เคำรพ แล้วบอกว่ำขอบคุณหลวงพ่อที่ทักท้วงไม่ให้เขำสึก 

เพรำะถ้ำเขำสึกไปตั้งแต่เมื่อวำน ก็จะต้องฆ่ำคนแน่ เพรำะว่ำ 

๒ วันที่ผ่ำนมำเขำคิดถึงกำรวำงแผนฆ่ำคน ๒ คน เข้ำใจว่ำ

คงจะหมำยถึงภรรยำและชู้  เขำคิดอยู่ตลอดเวลำว่ำจะหำปืน

จำกไหน และจะฆ่ำอย่ำงไร ฆ่ำเสร็จแล้วจะหลบหนีอย่ำงไรไม่

ให้ต�ำรวจจบัได้  แต่เมือ่หลวงพ่อทกัท้วงเขำว่ำอย่ำไปเชือ่ควำม

คิด ท�ำให้เขำได้สติขึ้นมำ ไม่ท�ำตำมควำมคิดนั้น สุดท้ำยก็เลย

ไม่สึกและบวชต่ออีกหลำยปีจนกระทั่งมรณภำพในผ้ำเหลือง 

หลวงพ่อได้ชีแ้ล้วชีเ้ล่ำว่ำให้เรำหมัน่มสีต ิรูท้นัควำมคดิ 

เหน็ควำมคดิ เหน็อำรมณ์  อย่ำเข้ำไป “เป็น”  ถ้ำเรำเข้ำไปเป็น

เมือ่ไร ควำมทกุข์ก็จะครอบง�ำจติใจเรำได้ง่ำย  หลวงพ่อสอนให้

รูเ้ท่ำทนัควำมคิดด้วยใจทีเ่ป็นกลำง ดงัท่ำนได้พดูอยูเ่สมอว่ำให้ 

“รู้ซื่อ ๆ ” คือ รู้เฉย ๆ  โดยไม่ผลักไส ไม่ใฝ่หำ หรือยึดติดหลง

เพลิน กำรรู้ซื่อ ๆ  ท�ำให้เห็นกำยและใจตำมควำมเป็นจริง จน

เหน็ทะลทุะลวงมำยำทีจ่ติปรงุแต่งขึน้มำ โดยเฉพำะมำยำภำพ 
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เกี่ยวกับตัวตน ที่ท�ำให้เรำหลงคิดว่ำมีตัวตน แต่แท้จริงแล้ว  

มันไม่มีตัวเรำ มีแต่รูปกับนำม มีแต่กำยกับใจ แต่เป็นเพรำะ

ควำมไม่รูต้วั เป็นเพรำะควำมหลง จงึปรงุแต่งตวัตนขึน้มำบดบงั

ควำมจรงิเกีย่วกบักำยและใจ  

หำกว่ำเรำมีสติและมองสิ่งต่ำง ๆ  ด้วยใจท่ีเป็นกลำง 

หรือรู้ซื่อ ๆ  ก็จะเห็นควำมจริงเป็นล�ำดับ ไม่ใช่เพียงแค่กำยใจ 

รูปนำมเท่ำนั้น แต่ยังเห็นควำมเกิดดับของนำมรูป เห็นอนิจจัง 

ทุกขัง อนัตตำ มองทะลุสมมติจนเห็นถึงปรมัตถ์ คือควำมจริง 

ขัน้สงูสดุ ซึง่จะท�ำให้ปล่อยวำงจำกควำมยดึมัน่ในตัวตนได้  ตรงน้ี 

เองเป็นหนทำงสู่ควำมพ้นทุกข์ ท�ำให้จิตเป็นอิสระ จนกระทั่ง 

อยู่ในภำวะทีห่ลวงพ่อชอบใช้ค�ำว่ำ “ไม่เป็นอะไร กบัอะไร”  กคื็อ 

ไม่ส�ำคัญมั่นหมำยว่ำฉันเป็นนั่นเป็นนี่ เพรำะควำมส�ำคัญ 

มั่นหมำยดังกล่ำวเกิดจำกควำมยึดติดถือมั่นในตัวตน เป็น 

ควำมยึดติดเพรำะหลงว่ำมีตัวกูของกู  

เรำจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ แต่ถ้ำหำกว่ำไม่ได้ยดึมัน่ถอืมัน่ 

ในควำมเป็นนั้น ๆ  หรือหลงคิดว่ำนั่นคือตัวกู  จะไม่มีทุกข์เกิด

ขึน้เลย  แต่เมือ่ไรกต็ำมทีเ่รำส�ำคญัมัน่หมำยว่ำ เป็นพ่อ เป็นแม่  

เป็นลูก เป็นคนไทย เป็นพระ เป็นนักปฏิบัติ เป็นคนเก่ง เป็น

คนไม่เก่ง ควำมทกุข์ก็จะเกิดขึน้ได้ เพรำะควำมส�ำคญัมัน่หมำย

ทีว่่ำนัน้เจอืด้วยกเิลส และถกูครอบง�ำด้วยอปุำทำน 
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สมัยหนึ่งเมื่อคร้ังพระพุทธเจ้ำยังทรงพระชนม์ชีพอยู่ 

มีพรำหมณ์คนหนึ่งชื่อโทณพรำหมณ์ ได้เห็นพระพุทธเจ้ำเดิน

อย่ำงสงบส�ำรวม มสีง่ำรำศ ีก็มคีวำมประทบัใจ จงึถำมพระองค์ว่ำ  

ท่ำนเป็นเทวดำใช่ไหม พระพุทธเจ้ำปฏิเสธ เขำจึงถำมว่ำท่ำน

เป็นคนธรรพ์ใช่ไหม พระองค์ก็ปฏิเสธเช่นเดียวกัน เขำถำม

ต่อไปว่ำท่ำนเป็นยักษ์ใช่ไหม พระองค์ก็ปฏิเสธอีก สุดท้ำย 

โทณพรำหมณ์ถำมพระองค์ว่ำ ท่ำนเป็นมนษุย์ใช่ไหม พระองค์

ก็ปฏิเสธอีก โทณพรำหมณ์งุนงงว่ำตกลงพระองค์เป็นใคร  

พระองค์จึงอธิบำยว่ำ “อำสวะใด ๆ  ที่จะท�ำให้เรำเป็นเทวดำ 

เป็นคนธรรพ์ เป็นยักษ์ เป็นมนุษย์  อำสวะเหล่ำนั้นเรำละได้

แล้ว ถอนรำกเสียแล้วจนหมดสิ้น ไม่มีทำงเกิดขึ้นได้อีกต่อไป” 

แล้วพระองค์อธบิำยต่อไปว่ำ “ดอกบัวเกดิในน�ำ้ เจรญิในน�ำ้ แต่

ตั้งอยู่พ้นน�้ำ ไม่ถูกน�้ำฉำบติด ฉันใด เรำก็ฉันนั้นเหมือนกัน  

แม้เกิดในโลก เติบโตในโลก แต่เป็นอยู่เหนือโลก และไม่ติด 

ในโลก” จำกนั้นพระองค ์ได ้ตรัสกับโทณพรำหมณ์ว ่ำ  

“นี่แน่ะ พรำหมณ์ จงถือว่ำเรำเป็น ‘พุทธะ’ เถิด”  คือถ้ำจะ

เรียกพระองค์ ก็เรียกว่ำ พุทธะ เถิด  แต่พระองค์ไม่ได้ส�ำคัญ

มั่นหมำยว่ำเป็นพุทธะตำมค�ำเรียกของเขำ กล่ำวอีกนัยหน่ึง 

พระพุทธองค์ก็ไม่เป็นอะไรกับอะไรเช่นเดียวกัน ไม่เป็นทั้ง

เทวดำ ไม่เป็นทั้งคนธรรพ์ ไม่เป็นท้ังยักษ์ ไม่เป็นทั้งมนุษย ์
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เพรำะนั่นเป็นแค่สมมติ ถ้ำไปยึดถือมั่นว่ำเรำเป็นสิ่งเหล่ำนั้น 

เรำก็จะเป็นทุกข์ เพรำะเป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นหำกเป็นด้วย

ควำมยึดติดถือม่ัน หรือเพรำะยึดถือด้วยอุปำทำน 

หลวงพ่ออยู่กับควำมไม่เป็นอะไรกับอะไร ท่ำนจึงอยู่ 

อย่ำงสงบ เย็น นิ่ง มั่นคง หนักแน่น ไม่หวั่นไหวต่อควำม

ผันผวนแปรปรวนใด ๆ   หลวงพ่อเป็นแบบอย่ำงให้แก่

ศิษยำนุศิษย์  ท่ำนไม่เพียงสอนธรรมด้วยภำษำที่สำมัญ เข้ำใจ

ง่ำยแต่มีควำมลึกซึ้งเท่ำนั้น หำกท่ำนยังท�ำให้ดู อยู่ให้เห็น  

และเย็นให้เรำสมัผสัได้  กล่ำวได้ว่ำหลวงพ่อค�ำเขยีนอยู่ด้วยสติ 

อยูด้่วยควำมรูส้กึตวัตลอด ไม่ว่ำจะเป็นเวลำท�ำกจิกำรงำนหรอื

เวลำอยู่ในอิริยำบถปกติ ท่ำนแสดงให้เห็นถึงควำมมีสติ ควำม

รูส้กึตวัอยูต่ลอดเวลำ ไม่ว่ำในยำมปกตหิรอืเมือ่เจอกำรกระทบ 

กระแทก กำรใส่ร้ำยป้ำยส ีมอีปุสรรคขดัขวำง ท่ำนกย็งัสงบนิง่  

มั่นคง ท�ำให้อำตมำอดไม่ได้ที่จะคิดถึงข้อควำมตอนหน่ึงใน

มงคลสูตรที่ว่ำ  “จิตของผู้ใด อันโลกธรรมทั้งหลำยถูกต้องแล้ว 

ย่อมไม่หวั่นไหว ไม่เศร้ำโศก ไร้ธุลีกิเลส เป็นจิตเกษมศำนต์ 

ข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุด”  ในยำมปกติท่ำนสงบน่ิง ในยำม 

ได้รับค�ำสรรเสริญท่ำนไม่มีอำกำรฟู ในยำมถูกติฉินนินทำ 

ท่ำนไม่มอีำกำรแฟบ นีค่อืสิง่ทีไ่ด้เหน็มำตลอดยำมทีอ่ยูใ่กล้ชดิ 

กับท่ำน  



๒๔๗

ใช่แต่เท่ำนั้น เวลำท่ำนล้มป่วย อำพำธ ท่ำนก็แสดง

ให้เรำเห็นว่ำควำมป่วยนั้นเกิดข้ึนแต่กับกำยเท่ำนั้น ส่วนใจ 

ไม่ได้ป่วยด้วย  ตอนท่ีท่ำนป่วยหนักครั้งแรกอยู่ในห้องไอซียู  

มลูีกศษิย์หลำยคนมำยนืดทู่ำนผ่ำนหน้ำต่ำงกระจก แต่ละคนมี

สหีน้ำเศร้ำโศกเสยีใจทีเ่หน็หลวงพ่อนอนอยู่บนเตยีง ท่ำนชีไ้ปที่

คนเหล่ำนัน้แล้วบอกลูกศษิย์ท่ีดูแลท่ำนว่ำ น่ันคนป่วยทัง้นัน้เลย  

แต่หลวงพ่อไม่ได้ป่วยด้วย และเมือ่ท่ำนอำพำธครัง้สดุท้ำย ท่ำนก็

สำมำรถอยูกั่บควำมเจบ็ป่วยได้  โดยไม่เคยแสดงอำกำรหงดุหงดิ 

ขุ่นเคืองหรือหวั่นไหว อยู ่กับทุกขเวทนำได้โดยใจไม่ทุกข์  

และพร้อมที่จะเผชิญกับควำมตำยได้ตลอดเวลำ จนกระทั่ง 

ลกูศษิย์ทีด่แูลท่ำนบอกว่ำ กำรดแูลหลวงพ่อน้ันสบำยอย่ำงหน่ึง 

ก็คือไม่ต้องดูแลจิตใจท่ำนเลย ปกติแล้วในกำรดูแลผู้ป่วย  

กำรดูแลกำยอย่ำงเดียวย่อมไม่พอ ต้องดูแลใจด้วย  แต่กับ 

หลวงพ่อ ดูแลแค่กำยก็เพียงพอแล้ว ส่วนจิตใจไม่ต้องดูแลเลย 

ตรงกนัข้ำมท่ำนต่ำงหำกทีค่อยเป็นห่วงผู้ทีอ่ปัุฏฐำกท่ำน  ดังท่ำน 

เขยีนบนัทกึว่ำ “ไม่กลวัตำย แต่คนอืน่ล�ำบำกกบัเรำ เวลำนอน

กไ็ม่ได้นอน”

หลวงพ่อรู้ดีว่ำสังขำรของท่ำนอยู่ในสภำพใด ดังเขียน

บอกพวกเรำว่ำ “ธำตขุนัธ์เหมอืนล้อเกวยีนช�ำรดุมำก ซ่อมไม่ขึน้  

ก็อยู่ได้ด้วยควำมไม่เป็นอะไรกับอะไร” บำงครั้งท่ำนก็พูดว่ำ
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ตอนนี้ท่ำน “มีธรรมน�ำพำ” เพรำะว่ำธำตุขันธ์พึ่งอะไรแทบ

ไม่ได้แล้ว ได้แต่อำศัยธรรมน�ำพำ ท่ำนยังบอกลูกศิษย์อีกว่ำ  

“เวลำนี้เหลือแต่ธรรมที่หลวงพ่อเทียนได้ส่ังสอน อำกำร 

ดบัไม่เหลอืของรปูนำม สีส่บิกว่ำปี มนักค็อืวนันีไ้ม่เปลีย่นแปลง  

เพือ่นไม่ต้องเป็นห่วง”

เมือ่ถงึเวลำทีท่่ำนต้องละสงัขำร สิน้ลม ท่ำนกแ็สดงให้ 

ศิษยำนุศิษย์ได้เห็นว่ำท่ำนพร้อมที่จะจำกไปโดยไม่มีควำม 

ห่วงหำอำลัยหรือมีควำมวิตกกังวล ตรงกันข้ำมท่ำนกลับม ี

ควำมรูส้กึตวัตลอด  ในชัว่โมงสดุท้ำยของกำรอำพำธ ก่อนทีจ่ะ

ละสังขำร ท่ำนมีปัญหำเรื่องกำรหำยใจมำก เพรำะว่ำก้อนเนื้อ 

ท่ีคอของท่ำนขยำยจนเกือบจะอุดหลอดลม และอุดท่อช่วย

หำยใจ ช่วงที่กำรหำยใจก�ำลังติดขัดและลูกศิษย์ก�ำลังหำทำง

เยียวยำเพื่อลดอำกำรบวมของก้อนเนื้อนั้น  

ท่ำนรู้แล้วว่ำท่ำนเห็นจะไม่รอดแน่ แต่ท่ำนไม่ตื่น

ตระหนก ท่ำนขอไปเข้ำห้องน�้ำ ไปถ่ำยอุจจำระ เสร็จแล้วก็ 

ล้ำงหน้ำล้ำงมอืให้สะอำด แล้วมำนอนบนเตยีงโดยไม่มใีครพยงุ

ท่ำนเลย  ระหว่ำงที่หำยใจติดขัด ลูกศิษย์ ๓-๔ คน ก็พยำยำม

ช่วยกันคนละไม้คนละมือรอบตัวท่ำน ท่ำนก็ขอกระดำษเพื่อ

เขียนข้อควำมสั้น ๆ  ว่ำ “พวกเรำ ขอให้หลวงพ่อตำย”  ที่ท่ำน

เขียนเช่นนีค้งเพรำะทำ่นไม่อยำกให้ลูกศิษย์เหนื่อยเพรำะทำ่น



อีกต่อไปแล้ว จึงเขียนบอกลูกศิษย์ผู้ดูแลว่ำ หลวงพ่อพร้อมจะ

ไปแล้ว อย่ำเหนื่อยอีกเลย อย่ำขวนขวำยอีกเลย ท่ำนรู้ตัวว่ำ

นี่คือวำระสุดท้ำยของท่ำน เมื่อย่ืนกระดำษให้ลูกศิษย์ท่ำนก็

ประนมมือเหมือนกับขอบคุณลูกศิษย์ที่ดูแลท่ำน และเป็นกำร

อ�ำลำไปด้วยในตวั สกัพกัท่ำนกห็ลบัตำ ไม่นำนหลงัจำกน้ันลม

หำยใจกข็ำดหำยไป แล้วสญัญำณชพีทัง้หมดของท่ำนกห็ำยไป

ในรำวตี ๕ ของวันที่ ๒๓ สิงหำคม

หลวงพ่อแสดงให้เรำเห็นอย่ำงแจ่มชัดว่ำท่ำนอยู ่ 

ด้วยสติ ป่วยด้วยสติ และเมื่อถึงวำระสุดท้ำยก็ตำยด้วยสติ 

ด้วยควำมรูต้วั นีค่อืค�ำสอนส�ำคญัทีท่่ำนมอบให้กบัเรำเป็นครัง้

สดุท้ำยว่ำ แม้ไม่มใีครหนพ้ีนควำมตำย แต่กไ็ม่จ�ำเป็นต้องทกุข์ 

เพรำะเรำสำมำรถตำยได้ด้วยใจสงบ ด้วยสตแิละควำมรูสึ้กตวัได้   

เรำไม่จ�ำเป็นต้องทุกข์เพรำะควำมตำย สำมำรถจะยกจิตเหนือ

ควำมตำย จนกระทั่งพ้นจำกควำมเกิด ควำมแก่ ควำมเจ็บ  
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และควำมตำยได้  ดงัทีพ่ระพทุธเจ้ำและครูบำอำจำรย์ทัง้หลำย

ได้สอนและได้ท�ำเป็นแบบอย่ำง  แต่ส�ำหรับพวกเรำ นั่นเป็น

ค�ำพูดที่จำรึกไว้ในพระไตรปิฎกและเรื่องเล่ำ แต่เมื่อวันที่ ๒๓ 

สงิหำคม ลกูศษิย์ทีใ่กล้ชดิได้เหน็ด้วยตำว่ำ กำรจำกไปอย่ำงสงบ  

มีสติและควำมรู้สึกตัวนั้นเป็นไปได้ อันนี้เป็นทั้งค�ำสอนและ

กำรบ้ำน ที่ลูกศิษย์ควรน้อมเข้ำมำพิจำรณำเพื่อท�ำให้ได้อย่ำง

ท่ำนเมื่อวันนั้นมำถึง 

เรำทุกคนต้องตำย แต่เรำปรำรถนำที่จะตำยอย่ำงไร  

เรำอยำกจะตำยด้วยควำมทรุนทรุำย กระสบักระส่ำย หรอืตำย 

ด้วยควำมสงบ  เรำอยำกจะตำยแบบหลงตำย คือลืมสติ หรือตำย 

อย่ำงมสีตจินวนิำทสีดุท้ำย  ถ้ำหำกว่ำเรำต้องกำรตำยอย่ำงมสีติ  



๒๕๑

ไม่ทุรนทุรำย เรำก็ควรใส่ใจกับกำรเตรียมตัว ด้วยกำรใช้ชีวิต 

อย่ำงมีสติ ท�ำกิจกำรงำนด้วยควำมรู้สึกตัว และเมื่อถึงเวลำ 

ที่จะต้องตำยเรำก็พร้อมตำยโดยไม่มีควำมวิตกใด ๆ   เมื่อถึง 

ตอนนั้นอำจจะพร้อมกระทั่งว่ำไม่ต้องเตรียมใจแล้ว ดูแลแค่

กำยก็พอ  อย่ำงเช่นหลวงพ่อค�ำเขียน ในวำระสุดท้ำยของท่ำน  

ท่ำนไม่ต้องเตรยีมใจอะไรเลย ท่ำนเพียงแต่รกัษำกำยให้สะอำด

เป็นกิจสุดท้ำยของท่ำน เพรำะเรื่องกำรรักษำใจหรือกำรฝึกใจ 

ท่ำนท�ำนำนแล้ว แล้วกจ็บไปนำนแล้ว พวกเรำต่ำงหำกทีอ่ำจจะ

ยงัไม่ได้ท�ำเลยหรอืท�ำเพยีงเลก็น้อย ดงันัน้จึงควรเพียรพยำยำม

น�ำค�ำสอนของท่ำนไปปฏิบัติ  รวมทั้งน�ำเอำปฏิปทำของท่ำน

เป็นแบบอย่ำงในกำรด�ำเนินชีวิต และเป็นแบบอย่ำงในกำร 

เตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับควำมตำยด้วยใจไม่ทุกข์ 

หลำยคนอำจจะบอกว่ำ  ฉันไม่มีเวลำปฏิบัติธรรม แค่ 

ท�ำมำหำกินก็เหนื่อยแล้ว  เคยมีคนพูดกับหลวงพ่อท�ำนองน้ี  

หลวงพ่อจึงถำมกลับไปว่ำ “แล้วท�ำไมมีเวลำทุกข์ ท�ำไมมีเวลำ

โกรธ” เรำเคยถำมตัวเองไหมว่ำในเมือ่เรำอ้ำงว่ำไม่มเีวลำปฏบิตั ิ

ไม่มเีวลำเจรญิสต ิแต่ท�ำไมเรำมเีวลำทกุข์ มเีวลำโกรธ วนัหนึง่ ๆ   

เรำเสียเวลำโกรธไปกี่ชั่วโมง แต่ละวันเรำเสียเวลำทุกข์ไปก่ี

ชั่วโมง ในเมื่อเรำมีเวลำโกรธ มีเวลำทุกข์ แต่ท�ำไมจึงบอกว่ำ

ไม่มีเวลำปฏิบัติธรรม  



หลำยคนมำบอกกับอำตมำหลังจำกที่หลวงพ ่อ 

ละสังขำรไปแล้วว่ำเสยีดำยมำไม่ทนั  คอืมำกรำบหลวงพ่อตอน

ทีท่่ำนยงัมชีวีติอยูไ่ม่ทนั อนัทีจ่รงิถงึจะมำกรำบหลวงพ่อไม่ทนัก็

ไม่ใช่เรื่องส�ำคัญ สิ่งที่เรำควรจะตระหนักก็คือ ยังมีหลำยอย่ำง

ท่ีเรำสำมำรถท�ำทนัได้  หนึง่ในสิง่ส�ำคัญทีเ่รำยงัมเีวลำท�ำทนัคอื 

ปฏบิตัติำมค�ำสอนของท่ำน  ด้วยกำรฝึกตนให้เป็นผู้มสีต ิต่ืนรู้  

ไม่เพียงแค่ท�ำควำมดีเท่ำนั้น แต่พำกเพียรปฏิบัติเพ่ือเข้ำถึง

สจัธรรมควำมจรงิของโลก เพือ่ปล่อยวำงและให้จิตใจเป็นอิสระ

จำกควำมทุกข์ แม้จะอยู่ในโลกแต่ใจอยู่เหนือโลกได้ 

แทนที่เรำจะเสียเวลำไปกับควำมทุกข์ ควำมโกรธ 



และกำรคร�่ำครวญ โดยเฉพำะกำรคร�่ำครวญเสียใจที่หลวงพ่อ 

ค�ำเขียนจำกไป เรำควรจะตระหนักว่ำแท้จริงแล้วหลวงพ่อจำก

ไปแต่ตัว แต่ท่ำนไม่ได้เอำสติไปกับท่ำนด้วย ท่ำนไม่ได้เอำ

ควำมรู้สึกตัวไปด้วย ค�ำสอนของท่ำนยังอยู่กับเรำ อันน้ีเป็น

สิ่งส�ำคัญมำก 

สมยัท่ีพระพทุธเจ้ำใกล้จะปรินพิพำน วนัหนึง่สำมเณร

จุนทะ ซึ่งเป็นน้องชำยของพระสำรีบุตรเข้ำมำแจ้งข่ำวกับคณะ

สงฆ์ว่ำพระสำรีบุตรปรินิพพำนแล้ว พระอำนนท์มีควำมเศร้ำ

เสียใจเมื่อรับทรำบข่ำวนี้ พระพุทธเจ้ำจึงถำมพระอำนนท์ว่ำ  

“ดกู่อนอำนนท์ สำรบีตุรพำเอำศลีขนัธ์  สมำธขินัธ์  ปัญญำขนัธ์  



๒๕๔

รำลึกถึงหลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ

วมิตุตขินัธ์  วมิตุตญิำณทสัสนขนัธ์  ไปด้วยหรอื” พระอำนนท์ 

กต็อบว่ำ “ไม่ได้เอำไปเลย พระเจ้ำข้ำ”  พระพทุธเจ้ำจึงตรสัให้

สติกบัพระอำนนท์ว่ำ “สิง่ใดเกิดแล้ว มแีล้ว  ปัจจยัปรงุแต่งแล้ว  

ย่อมมีควำมท�ำลำยเป็นธรรมดำ  กำรปรำรถนำว่ำ  ขอสิ่งนั้น

อย่ำท�ำลำยไปเลย มิใช่ฐำนะที่จะมีได้” หลังจำกนั้นพระองค์ก็

ตรัสว่ำ  “เพรำะฉะนั้น  เธอทั้งหลำยจงมีตนเป็นเกำะ  มีตน

เป็นที่พึ่ง  อย่ำมีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง คือ มีธรรมเป็นเกำะ  มีธรรม

เป็นที่พึ่ง  อย่ำมีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง”

เพรำะฉะนัน้ใครกต็ำมทีเ่ศร้ำโศกเสียใจเพรำะหลวงพ่อ 

ล่วงลบัไป พึงตระหนกัว่ำท่ำนจำกไปแต่ตัว แต่ว่ำศลี สมำธ ิปัญญำ  

รวมทั้งค�ำสอนของท่ำนยังคงอยู่  สติ ควำมรู้สึกตัว หนทำงสู่ 

ควำมไม่ทุกข์ และควำมหลุดพ้นจำกควำมทุกข์ก็ยังอยู่ ยังรอ 

กำรเข้ำถึงจำกเรำ ไม่ได้หำยไปไหน นี่คือสิ่งที่เรำพึงตระหนัก 

ดงันัน้จึงพึงท�ำควำมเพยีรเพือ่ให้ภำวะดังกล่ำวปรำกฏแก่เรำ จน 

สำมำรถมีตนเป็นที่พึ่งได้อย่ำงแท้จริง ถ้ำหำกว่ำเรำท�ำเช่นนั้น 

ได้เรำกจ็ะสำมำรถกล่ำวได้อย่ำงเตม็ปำกว่ำเรำเป็นลกูศษิย์ของ 

หลวงพ่อค�ำเขียน เป็นบุตรของพระพุทธองค์อย่ำงสมภำคภูมิ 

ฉะน้ันเมื่อเรำได้มำคำรวะสรีระของหลวงพ่อค�ำเขียน

ในวันนี้  ขอให้เรำพิจำรณำว่ำในควำมสูญเสียที่บังเกิดกับเรำ

อันเป็นศิษย์ของท่ำน ให้เรำพึงน้อมรับสัจธรรมที่เกิดกับท่ำน



๒๕๕

มำเป็นเคร่ืองเตือนใจในกำรเจริญอัปปมำทธรรม คือควำม 

ไม่ประมำทในชีวิต เพื่อเร่งท�ำควำมเพียรในขณะที่ยังมีเวลำ  

เริ่มต้นด้วยกำรมีสติ ควำมรู้สึกตัว  ไม่ใช่เพียงเพ่ือท�ำใจให ้

สงบเท่ำนั้น แต่เพ่ือท�ำใจให้สว่ำง มีปัญญำเห็นควำมทุกข์ 

ของชีวิต ของกำยและใจ ของรูปและนำม เห็นควำมจริงของ 

พระไตรลักษณ์เพ่ือท่ีเรำจะได้ไม่หลงติดอยู่ในสิ่งทั้งปวงอัน 

เป็นทุกข์ และท�ำให้เกิดทุกข์









ค�ำว่ำ “เห็น” เป็นกิริยำ และสภำวะที่ส�ำคัญมำกใน 

พุทธศำสนำ พวกเรำคงเคยได้ยินพุทธพจน์ว่ำ “ผู้ใดเห็นธรรม  

ผูน้ัน้เห็นเรำ” ค�ำว่ำ “เหน็ธรรม” ในประโยคส้ัน ๆ   นี ้มคีวำมหมำย 

มำก คือบรรลุถึงอุดมคติของควำมเป็นพุทธเลยก็ว่ำได้ ยังมี 

ค�ำทีค่ล้ำยกนัเช่น “ดวงตำเหน็ธรรม” คอืเป็นพระโสดำบนั หรือ  

“เห็นสัจธรรมอย่ำงแจ่มแจ้ง” หมำยถึงบรรลุอรหัตตผล 

ในค�ำสอนของพระพทุธเจ้ำมคี�ำว่ำ “เห็น” อยูใ่นหลำยที่  

เช่น ในบทสวดที่ชื่อติลักขณำทิคำถำ มีข้อควำมตอนหนึ่งว่ำ 

“เม่ือใดบุคคลเห็นด้วยปัญญำว่ำ สังขำรทั้งปวงไม่เท่ียง...... 

สงัขำรทัง้ปวงเป็นทกุข์......ธรรมท้ังปวงเป็นอนัตตำ เมือ่น้ันย่อม

เห็น...ไม่เป็น... 

ปาฐกถาในงานบชูาคณุหลวงพอ่ค�าเขียนครัง้ท่ี ๑  

วนัท่ี ๙ สงิหาคม ๒๕๕๘ ณ หอจดหมายเหตพุทุธทาส อินทปัญโญ
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เหนื่อยหน่ำยในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลง นั่นแหละเป็นทำงแห่ง

พระนิพพำน อันเป็นธรรมหมดจด” ค�ำว่ำ “เห็น” นี้ โยงเข้ำ 

กับพระนิพพำนเลยทีเดียว 

ในบทสวดอีกบทหนึ่งชื่อว่ำ ภัทเทกรัตตคำถำ มี

ข้อควำมว่ำ “ผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพำะหน้ำในที่นั้น ๆ  

อย่ำงแจ่มแจ้ง ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน เขำควรพอกพูนอำกำร

เช่นนั้นไว้” นี้คืออีกแง่หนึ่งของค�ำว่ำ “เห็น” ซึ่งเป็นสิ่งที่ควร

ท�ำอย่ำงสม�่ำเสมอ

ควรย�ำ้ว่ำ “เหน็” ในทีน่ี ้ ไม่ใช่ “ควำมเห็น”  เพรำะเป็น 

กำรเห็นของจริง ไม่ใช่คิดเอำ ซึ่งเป็นเร่ืองของควำมเห็นหรือ

ควำมคิดเห็น  อีกทั้งเป็นกำรเห็นด้วยใจ ไม่ใช่เห็นด้วยตำ



๒๖๑

หลวงพ่อค�ำเขียนมักจะใช้ค�ำว่ำ “เห็น” อยู่เนือง ๆ  เช่น 

ท่ำนมักแนะน�ำผู้ปฏิบัติว่ำ “เห็น อย่ำเข้ำไปเป็น” ไม่ว่ำจะเป็น 

ผูฝึ้กใหม่ หรือนกัปฏิบตัธิรรมทีช่�ำนำญแล้วกต็ำม ตรำบใดทีย่งั

ไม่เห็นธรรมอย่ำงแจ่มแจ้ง ก็ต้องหมัน่เหน็ควำมคดิ ท่ี “ลกัคิด”   

บำงคร้ังท่ำนใช้ค�ำว่ำ “จ๊ะเอ๋กับควำมคดิ”  ท่ำนเคยกล่ำวว่ำ พอ 

เห็นควำมคิด หรือจ๊ะเอ๋กับควำมคิด  “ควำมคิดมันล้มละลำย

ไปเลย...มันวูบไปเลย”

หลวงพ่อค�ำเขยีนเคยกล่ำวว่ำ เมือ่เห็นควำมคดิ  จิตใจ

จึงจะเปลี่ยนแปลง  เห็นควำมคิดในที่นี้ รวมไปถึงเห็นอำรมณ์ 

เช่น  ควำมดใีจ เสยีใจ โกรธ โมโห เศร้ำ เมือ่เห็นอำรมณ์ ก็จะ 

ท�ำให้เกิดควำมอบอุ่นใจ อบอุ่นใจเพรำะว่ำเมื่อ “เห็น” ก็จะ

หลุดจำกอำรมณ์น้ัน ที่รู้สึกถูกบีบคั้น ถูกเผำลนจนรุ่มร้อน 

ก็จะคลี่คลำยไป เกิดควำมอบอุ่นใจ ในภำวะเช่นนั้นก็จะม ี

ควำมรู้สึกตัวเกิดขึ้น

“เห็น” ท่ีหลวงพ่อค�ำเขียนพูดถึงนั้น รวมไปถึงเห็น

อำกำรทีเ่กิดกับรูปและนำม กำยและใจ เช่น เหน็ควำมเจบ็ปวด 

หรือควำมเมื่อย อันเป็นอำกำรที่เกิดกับกำย เห็นควำมรู้สึก

ถูกบีบคั้นอันเป็นอำกำรที่เกิดกับใจ  เมื่อ“เห็น”บ่อย ๆ  คือ 

เห็นควำมคิด เห็นอำรมณ์ เห็นอำกำรที่เกิดขึ้นกับกำยและใจ  

ทั้งหมดนี้ในที่สุดจะน�ำไปสู่กำรเห็นธรรม
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นอกจำกค�ำว่ำ “เห็น” อีกค�ำที่หลวงพ่อค�ำเขียนพูดถึง

บ่อย ๆ  คอื  “รูซ้ือ่ ๆ ” ซึง่มคีวำมหมำยใกล้เคยีงกนั คอื เมือ่เหน็ 

อยูเ่นอืง ๆ  กจ็ะเกดิควำมรู ้เป็นควำมรูท้ีเ่กดิจำกกำรเห็นเฉย ๆ  

โดยไม่เข้ำไปแทรกแซงสิ่งที่ถูกเห็น  เมื่อเผลอคิด ไม่ว่ำคิดดี 

หรอืคดิไม่ด ีก็เหน็มนั โดยไม่ไปท�ำอะไรกับมัน ไม่คล้อยตำมมนั  

หรือไม่กดข่มมัน  อำกำรดังกล่ำวเรียกอีกอย่ำงว่ำ “รู้ซื่อ ๆ ” 

คือ รู้เฉย ๆ   

ถ้ำเห็นจริง ๆ  จะเกิดสภำวะ รู้ซื่อ ๆ  คือสักแต่ว่ำรู้  

โดยไม่ปรุงแต่ง เปรียบเหมือนกับว่ำ เรำเห็นเขำซุบซิบกัน  

ก็ควรเห็นแค่นั้น ไม่ควรปรุงแต่งต่อไปว่ำเขำก�ำลังนินทำเรำ 

ทันทีท่ีปรุงแต่งว่ำเขำก�ำลังนินทำเรำ เรำจะรู้สึกไม่พอใจทันที  

เกิดควำมรู้สึกเป็นปฏิปักษ์หรือเกลียดชังเขำ กำรปรุงแต่ง 

ยังรวมถึงกำรให้ค่ำด้วย เช่น ถ้ำเรำให้ค่ำสิ่งใดเป็นลบ เมื่อเห็น

สิ่งนั้นก็จะเป็นทุกข์ทันที  สมมติบนโต๊ะนี้มีขี้ตุ๊กแก มนุษย์เรำ

มกัจะตค่ีำมนัว่ำเป็นลบ คือ ไม่ด ีสกปรก ดงันัน้จงึรูส้กึเป็นทกุข์  

ขยะแขยงเมือ่เหน็มนั แต่เมือ่เหน็ดอกไม้ ซึง่เรำให้ค่ำว่ำด ีเหน็แล้ว 

ก็มีควำมสุข กำรให้ค่ำว่ำดี ร้ำย บวก ลบนั้นไม่ใช่กำรรู้ซื่อ ๆ  

รู้ซื่อ ๆ  ยังมีควำมหมำยว่ำ ไม่ผลักไส ไม่ต่อต้ำนเมื่อ

เกิดผัสสะ  ไม่ว่ำเป็นรูปที่เห็นด้วยตำ เสียงที่ได้ยินทำงหู  

หรืออำรมณ์ที่เกิดขึ้นที่ใจ เมื่อได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขณะที่



๒๖๓

อำตมำก�ำลังบรรยำย ทนัทีทีคุ่ณต่อต้ำนเสียงน้ัน ใจคณุจะทกุข์

ทันที เกิดควำมหงุดหงิด ไม่พอใจ นี่ไม่ใช่รู้ซื่อ ๆ  แต่มีอำกำร 

ต่อต้ำน รู้ซื่อ ๆ  คือรู้เฉย ๆ  

หลวงพ่อค�ำเขียนใช้ค�ำว่ำรู้ซื่อ ๆ  กับอำรมณ์ที่เกิดขึ้น 

ในใจ เมือ่มคีวำมโกรธ ควำมเศร้ำเกดิขึน้  กเ็พยีงสักแต่ว่ำรูเ้ฉย ๆ  

ไม่ผลักไส และไม่คล้อยตำมมัน หำกเป็นอำรมณ์ฝ่ำยบวกที่ 

เรียกว่ำ อิฏฐำรมณ์ ก็ไม่เคลิ้มคล้อยหลงใหลมัน เช่นเกิดปีติ 

ขณะนั่งสมำธิ ก็รู้ซื่อ ๆ  คือดูมันเฉย ๆ  ไม่ปล่อยใจเพลิดเพลิน 

ในอำรมณ์ปีตินั้น หรือเมื่อเกิดอำรมณ์ฝ่ำยลบ ที่เรียกว่ำ  

อนิฏฐำรมณ์ ก็แค่รู้เฉย ๆ  ไม่ต่อต้ำนผลักไสหรือกดข่มมัน  

วำงใจเป็นกลำงกับมัน ปัญหำก็จะไม่เกิด 

ท่ำทีดังกล่ำวรวมทั้งควำมคิดด้วย เช่น เมื่อควำมคิด

ฟุ้งซ่ำนเกิดขึ้น ก็อย่ำไปกดข่ม นักปฏิบัติส่วนใหญ่ไม่ชอบ

ควำมคิดฟุ้งซ่ำน พอรู้ว่ำมันเกิดขึ้น จิตก็มักจะเข้ำไปกดข่มมัน  

เพรำะไม่อยำกให้มนัเกิด  อันทีจ่รงิควำมคดิฟุง้ซ่ำนไม่ใช่ปัญหำ 

ปัญหำเกิดจำกกำรที่เรำไม่ชอบมัน อยำกผลักไส กดข่มมัน 

เพรำะทันทีที่เรำมีปฏิกิริยำลบแบบนั้น เรำทุกข์ทันที 

ค�ำถำมหนึ่งที่มักเกิดกับนักปฏิบัติธรรมก็คือ เวลำ 

เจริญสต ิท�ำสมำธิ ท�ำไมไม่สงบ ท�ำไมฟุง้ซ่ำนมำก ควำมจรงิแล้ว   



ควำมฟุ้งซ่ำนไม่ใช่ปัญหำ ปัญหำอยู่ที่ควำมรู้สึกลบต่อควำม

ฟุง้ซ่ำน อยำกผลกัไสกดข่มมนัต่ำงหำก  หำกเรำเพยีงแต่ รูซ้ือ่ ๆ  

คอืแค่รูเ้ฉย ๆ  เมือ่เหน็มนัเกิดขึน้ ก็วำงใจเป็นกลำงกบัมนั แค่น้ี 

ก็ไม่มีปัญหำแล้ว

รู้ซื่อ ๆ  ยังรวมถึงกำรไม่ปรุงแต่งตัวกู เวลำเกิดผัสสะ 

ขึน้มำ เมือ่ตำเหน็รปู หไูด้ยนิเสยีง ถ้ำสักแต่ว่ำรู ้มนักจ็บเท่ำน้ัน 

แต่ว่ำคนเรำมกัจะปรงุแต่งว่ำ มตีวักเูป็นผูเ้หน็ เป็นผู้ได้ยนิ เช่น

ขณะนี้เรำมีควำมปวดเมื่อย  รู้ซื่อ ๆ  คือรู้ว่ำมีควำมปวดเมื่อย

เกิดขึ้นกับกำย แต่ส่วนใหญ่จะไม่รู้เฉย ๆ    ด้วยควำมที่ไม่มี

สติจึงมักเผลอปรุงตัวกูขึ้นมำ ว่ำเป็นผู้ปวดผู้เมื่อย กำรปรุง 

ตัวกูขึ้นมำนั้นถือว่ำเป็นกำรปรุงแต่งแบบหนึ่ง ถ้ำรู้ซื่อ ๆ  ก็แค่

รู้ว่ำปวด แต่ไม่มีตัวกูผู้ปวด หรือตัวกูผู้เมื่อย คือไม่ได้รู้สึกว่ำ

ฉันปวดฉันเมื่อย



ค�ำว่ำ “เห็น” และค�ำว่ำ “รู้ซื่อ ๆ ” นั้นไปด้วยกัน  ถ้ำ

เห็นอย่ำงแท้จริงก็จะรู้ซื่อ ๆ  ในทำงตรงข้ำม ถ้ำไม่ได้รู้ซื่อ ๆ  คือ 

มกีำรปรุงแต่ง เข้ำไปแทรกแซง  ก็แสดงว่ำ ไม่ได้เห็น แต่เข้ำไป

เป็นแล้ว หลวงพ่อค�ำเขียนเวลำพูดค�ำว่ำ “เห็น” มักจะย�้ำหรือ

ขยำยควำมด้วยค�ำพูดว่ำ “ไม่เข้ำไปเป็น” บำงครั้งท่ำนจะไม่ใช้

ค�ำว่ำ เห็นเฉย ๆ   แต่ใช้ค�ำว่ำ “ภำวะที่เห็น”  เช่น “ภำวะที่เห็น 

ไม่เข้ำไปเป็น”  เห็น จึงไม่ใช่แค่กิริยำ แต่เป็นภำวะของใจด้วย 

ส่วนค�ำว่ำ “เป็น” มคีวำมหมำยว่ำ เมือ่อำรมณ์ใดเกดิขึน้  

ไม่ว่ำจะเป็นอำรมณ์โกรธ อำรมณ์เศร้ำ ก็เข้ำไปในอำรมณ์นั้น 

ไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับอำรมณ์นั้น หรือเข้ำไปกอดเอำไว ้

หลวงพ่อค�ำเขียนท่ำนเปรียบว่ำ เหมือนกับ “คนผู้อยู่ในน�้ำ”  

คอืเหน็น�ำ้กก็ระโจนลงไปเลย เมือ่ใดทีก่ระโจนเข้ำไปในอำรมณ์ 

ไม่ว่ำอำรมณ์บวก หรือลบ นั่นเรียกว่ำ “เป็น” แต่ถ้ำ “เห็น” 
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ก็คือ อยู่บนฝั่ง หลวงพ่อค�ำเขียนเปรียบเหมือน “คนผู้ขึ้นฝั่ง” 

เมื่อเรำอยู่บนฝั่ง ก็เห็นกระแสน�้ำไหล มันจะไหล

อย่ำงไรกเ็ป็นเรือ่งของมนั เรำไม่ยนิดยีนิร้ำย มอีะไรลอยน�ำ้มำ 

กแ็ค่ดหูรอืเหน็เฉย ๆ   จะมหีมำเน่ำลอยน�ำ้ผ่ำนมำกช่็ำงมนั จะมี

เรอืส�ำรำญลอยผ่ำนมำก็เร่ืองของมัน แต่ถ้ำเข้ำไปเป็น กเ็ปรยีบ

เหมือนกับกำรกระโจนลงน�้ำ เพื่อพยำยำมขึ้นเรือส�ำรำญ หรือ

พยำยำมดึงเอำไว้ไม่ให้มันลอยผ่ำนไป หรือเพื่อเขี่ยหมำเน่ำให้

ลอยไปห่ำง ๆ   ทั้งหมดนี้ไม่ว่ำจะยึดเอำไว้หรือผลักไสออกไป 

ก็หนีไม่พ้นกำรเข้ำไปในอำรมณ์นั้น  

“เป็น” ยังหมำยถึงกำรยึดมั่นส�ำคัญหมำย ว่ำเป็นฉัน  

เป็นของฉัน แทนที่จะเห็นควำมโกรธ ก็เป็นผู้โกรธ แทนที ่

จะเห็นควำมปวดควำมเมือ่ย ก็เป็นผูป้วด ผูเ้มือ่ย เมือ่มคีวำมคดิ 

เกิดขึ้น แทนท่ีจะเห็นมันเฉย ๆ  ก็ไปยึดมั่นส�ำคัญหมำยว่ำ 

มันเป็นควำมคิดของฉัน ฉันเป็นผู้คิด และเมื่อควำมคิดเป็น 

ของฉนั ใครมำวจิำรณ์ควำมคิดนีก็้จะโกรธ เพรำะเหมือนก�ำลงั

วิจำรณ์ฉัน ควำมคิดกลำยเป็นตัวฉันหรือตัวกูไปแล้ว ทุกวันนี้

ผู้คนทุ่มเถียงทะเลำะวิวำทกันเพียงเพรำะคิดต่ำงกัน อันที่จริง

คดิต่ำงกนัไม่ใช่ปัญหำ ปัญหำเกิดจำกกำรทีผู่ค้นยดึมัน่ถอืมัน่ว่ำ 

นี่เป็นควำมคิดของกู ถ้ำแกไม่เห็นด้วยกับควำมคิดของกู หรือ

วิพำกษ์ควำมคิดของกู  ก็แสดงว่ำเป็นปฏิปักษ์กับกู เป็นคนละ
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พวกกบักู  ไม่ว่ำจะเป็นลูก หรอืเป็นพอ่แม่ ถ้ำคิดไม่เหมอืนฉัน 

หรอืวจิำรณ์ควำมคดิของฉนั กเ็กดิควำมโกรธ เกดิกำรทะเลำะ

เบำะแว้งกันขึน้มำ 

กำรยึดมั่นส�ำคัญหมำยว่ำ น่ันเป็นฉัน เป็นของฉัน  

เกิดขึ้นได้ก็เพรำะมีกำรปรุงตัวกูขึ้นมำ ด้วยเหตุนี้ค�ำว่ำ “เป็น” 

จึงมีควำมหมำยที่ลึกไปอีกช้ันว่ำ คือกำรปรุงตัวกูขึ้นมำเป็น 

ผู้เสวยอำรมณ์นัน้ หรือปรุงตวักูขึน้มำเป็นนัน่เป็นนี ่ อำรมณ์ที่ 

เกิดขึ้น ไม่ว่ำดีใจหรือเสียใจ  เมื่อเกิดขึ้นก็เป็นธรรมดำของมัน  

ควำมโกรธเกิดขึ้นเมื่อตำเห็นรูป หูได้ยินเสียง แต่ถ้ำไม่มีสติ

รู้ทันควำมโกรธ ไม่เห็นควำมโกรธ  จิตก็จะปรุงตัวกูขึ้นมำ 

กลำยเป็นผูโ้กรธ ถ้ำควำมเจบ็ปวดเกดิขึน้ กป็รงุตัวกขูึน้มำเป็น

ผู้เจ็บปวด หรือผู้เสวยควำมเจ็บปวดนั้น

ฉะนัน้จะเหน็ได้ว่ำ “เหน็” กบั “เป็น” แตกต่ำงกนัมำก

เมื่อ “เห็น” ก็จะไม่มีกำรยึดว่ำเป็นฉัน เป็นของฉัน จะไม่มีกำร 

กระโจนเข้ำไปในอำรมณ์นั้น  เมื่อ “เห็น” ก็จะไม่มีกำรยึดมั่น

ส�ำคญัหมำย   เมือ่มคีวำมโกรธเกดิขึน้ แล้วเห็นควำมโกรธน้ัน  

สกัพักควำมโกรธก็เลือนหำยไป ปัญหำของผูค้นส่วนใหญ่ กค็อื 

พอควำมโกรธเกิดขึน้ ก็ไปยึดว่ำควำมโกรธเป็นฉนั เป็นของฉนั 

เป็นกู เป็นของกู กำรยึดเช่นนี้แหละที่ท�ำให้ทุกข์ เหมือนกับมี

กองไฟอยู่กองหนึ่ง ถ้ำเรำเห็นกองไฟอยู่ข้ำงหน้ำเรำจะไม่ทุกข์  



จะไม่รู้สึกร้อน แต่เรำทุกข์เมื่อกระโจนเข้ำไปในกองไฟ กองไฟ 

เปรียบได้กับควำมโกรธ ถ้ำเรำเห็นควำมโกรธเรำไม่ทุกข์  

ประเดีย๋วควำมโกรธก็เลอืนหำยไป เพรำะไม่มกีำรเตมิเชือ้เตมิ 

ฟืนให้มนั แต่คนส่วนใหญ่เมือ่มคีวำมโกรธเกดิขึน้ กไ็ม่เห็นมนั  

แต่เข้ำไปเป็น เหมือนกระโจนเข้ำไปในกองไฟ ก็ต้องรู้สึกร้อน 

ปวด ทุกข์ทรมำน  ด้วยเหตนุีจ้งึพดูได้ว่ำ ควำมโกรธไม่ใช่ปัญหำ 

ปัญหำเกดิเพรำะใจไปยดึ หรอืเข้ำไปเป็นมนั 

เคยมคีนถำมหลวงปูด่ลูย์ อตโุล ว่ำท่ำนมคีวำมโกรธไหม  

แทนท่ีท่ำนจะตอบว่ำไม่มี ท่ำนตอบว่ำ “มี แต่ไม่เอำ”  

หลวงปู่ดูลย์ไม่ทุกข์ ไม่ใช่เพรำะไม่มีควำมโกรธแต่เพรำะท่ำน 

ไม่เอำหรอืไม่ยดึมนัต่ำงหำก  นัน่เป็นเพรำะ ท่ำนเหน็มนั เป็นกำร

เห็นด้วยปัญญำว่ำ มันไม่น่ำเอำ ไม่น่ำยึด  ท่ำนจึงปล่อยวำง  



๒๖๙

เมื่อปล่อยวำง มันก็ท�ำอะไรท่ำนไม่ได้  

เคยมีนักศึกษำคนหนึ่งไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่ำสุคะโต  

ฟังค�ำบรรยำยของหลวงพ่อค�ำเขียนแล้วก็ไปปฏิบัติ  ผ่ำนไป

สองสำมวันก็มำถำมหลวงพ่อว่ำ “ท�ำอย่ำงไรดี หนูเครียด 

เหลือเกิน” แทนทีห่ลวงพ่อจะตอบ ท่ำนถำมกลบัไปว่ำ “ถำมใหม่  

ยังถำมไม่ถูก” นักศึกษำนั่งคิดสักพัก แล้วถำมท่ำนใหม่ว่ำ  

“หนูเห็นควำมเครียดมันเยอะเหลือเกิน” 

เรำคิดว่ำมีควำมต่ำงกันไหมระหว่ำง “หนูเครียด” กับ 

“หนเูหน็ควำมเครยีด” ทแีรก “หนูเครยีด” กค็อืหนูเป็นผู้เครียด 

นัน่คือเข้ำไปเป็นแล้ว  ส่วน “หนเูหน็ควำมเครยีด” แสดงว่ำเธอ 

เห็นมัน และถ้ำเห็น ก็จะรู้ซื่อ ๆ  คือไม่เข้ำไปเป็นผู้เครียด 

พระอำจำรย์ประสงค์ ปรปุิณโณ เคยสนทนำกบัเดก็หญงิ 

คนหนึ่งอำยุ ๘ ขวบ  เด็กพูดจำฉะฉำน  เมื่อใกล้จะกลับท่ำน

บอกว่ำ “หนเูป็นเดก็ฉลำด หลวงพ่อจะให้รำงวลัหน”ู แล้วกห็ยบิ

ลกูประค�ำออกมำจำกย่ำม พอเด็กเหน็กร้็อง “อูฮ้”ู พระอำจำรย์ 

ประสงค์ถำมว่ำ “หนรู้องอูฮ้ ูหนูเห็นอะไร” เด็กตอบว่ำ “หนูเห็น 

ข้ำงในมันดีใจค่ะ” 

ขอให้สงัเกตว่ำ เดก็ไม่ได้ตอบว่ำ “หนดีูใจ” นะ  นัน่แปลว่ำ 

เด็กเห็นควำมดีใจ ไม่ใช่เป็นผู้ดีใจ พระอำจำรย์ประสงค์ถำม
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ต่อว่ำ “แล้วหนทู�ำยงัไงกบัมนั” เดก็กต็อบว่ำ “หนไูม่ได้ท�ำอะไร

กบัมนัค่ะ หนก็ูแค่ดมูนัเฉย ๆ  ตอนนีข้้ำงในมนัเบำลงแล้ว ควำม

ดใีจมันลดลงแล้ว” 

สิ่งที่เด็กหญิงคนนี้ท�ำเมื่อเกิดควำมดีใจ ก็คือ เห็นมัน 

และรู้ซ่ือ ๆ   คอืแค่เหน็ โดยไม่ไปท�ำอะไรกบัควำมดีใจ  ไม่ใช่กบั

ควำมดใีจเท่ำน้ัน แม้มคีวำมเสยีใจเกดิขึน้ ก็ควรเห็น และรู้ซือ่ ๆ    

บำงคนถำมว่ำ เวลำทกุข์ใจ ขอเหน็ก็พอ แต่ว่ำเวลำดใีจ ขอเป็น 

ได้ไหม  ไม่ได้นะ ถ้ำคุณเป็นเมือ่เกิดควำมดใีจ เวลำทีเ่จอควำม

เสยีใจคณุกเ็ป็นด้วย   ในท�ำนองเดยีวกนัเวลำคนชมเรำ ถ้ำเรำดใีจ  

ถงึเวลำเขำไม่ชมเรำหรือด่ำเรำ เรำก็จะเสยีใจทนัที  อย่ำไปคดิว่ำ  

ถ้ำเขำชมเรำ เรำดใีจ พอเขำด่ำเรำ เรำไม่เสยีใจ อย่ำงนีเ้ป็นไป 

ไม่ได้ มันไปด้วยกัน เมื่อใครชมแล้วคุณดีใจ คุณก็ต้องเสียใจ

เมื่อเขำไม่ชมหรือเขำต�ำหนิคุณ 
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เด็กคนนี้แม้มีควำมดีใจเกิดขึ้นก็เห็นมัน ตรงกับที ่

หลวงพ่อค�ำเขยีนพดูว่ำ รูซ่ื้อ ๆ  ไม่ต้องไปท�ำอะไรกบัมนั เดก็คนน้ี 

บอกว่ำ ไม่ได้ท�ำอะไรกับมนั มนัก็สงบลง ควำมดีใจเบำลง มนัไม่ใช่ 

แค่ควำมดีใจที่เป็นอย่ำงนั้น ควำมโกรธควำมเสียใจ ก็เป็น 

อย่ำงนั้น ถ้ำคุณเห็น มันก็จะเบำลง สงบลง ตรงกันข้ำมถ้ำคุณ

กดข่มมนั หรือเข้ำไปเป็นมนั กเ็หมอืนไปต่ออำยใุห้มนั  กำรเหน็ 

หรือรู้ทันอำรมณ์ที่เป็นลบเกิดข้ึน แค่นี้ก็สำมำรถช่วยให้จิต

หลดุจำกอำรมณ์นัน้ ทีห่ลดุเพรำะไม่เอำ ไม่ยดึมนั กำรเหน็นีม้ี

อำนุภำพมำก เวลำมคีวำมเศร้ำเสยีใจ กไ็ม่ต้องกดข่มมนั คุณก ็

เพียงแต่เห็นและรู้ทันมัน มันก็จะหำยไปเอง

มีผู้หญิงคนหนึ่งพบว่ำ สำมีที่อยู่ด้วยกันมำสิบกว่ำปี 

นอกใจ เธอเคยมคีวำมศรัทธำและไว้วำงใจผูช้ำยคนนีม้ำก เธอ

เคยรู้สกึว่ำโชคดีทีไ่ด้ผูช้ำยคนน้ีมำเป็นสำม ีแต่พอพบควำมจรงิ 

เธอโกรธมำก พูดขึ้นมึงกูกับผู้ชำยคนน้ี รู้สึกเสียดำยเวลำ 

สบิกว่ำปีทีอ่ยูกั่บเขำ แต่ว่ำในทีส่ดุเธอกตั็ดใจได้ เลกิรำกบัเขำไป  

แต่แม้แยกทำงกันแล้วเธอก็ยังมีควำมรู้สึกเคียดแค้นเขำอยู่

ในทีส่ดุเธอหนัหน้ำเข้ำหำกำรปฏบัิติธรรม  แต่ควำมแค้น 

ก็ยังตำมมำรังควำนเธอ  เพียงแค่วันแรกเท่ำน้ันเธอก็รู้สึก 

ร้อนรุ่ม รู้สึกเจ็บแค้นมำก เพรำะหวนนึกถึงผู้ชำยคนนั้น ไม่

สำมำรถท�ำใจให้สงบได้เลย  วันที่สองก็ยังเหมือนเดิม ไม่พบ
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ควำมสงบในจิตใจเลย  วันที่สำมเธอก็ยังไม่ดีขึ้น  จิตใจยังคง

ร้อนรุ่มด้วยควำมแค้นเคือง

 วนันัน้มช่ีวงหนึง่เธอเดนิจงกรม โดยเอำมอืประสำนไว้

ทีท้่อง เดนิไปสกัชัว่โมง เธอรู้สกึเมือ่ยจงึปล่อยมอื พอปล่อยมอื

ควำมเมือ่ยกห็ำยไป รู้สกึสบำยกำย ตอนนัน้เองทีเ่ธอตระหนกัว่ำ   

ทุกข์เพรำะยึด  ปล่อยเมื่อไร ก็สบำยเมื่อนั้น  พอเห็นเช่นนี้  

ควำมทุกข์ก็หำยไปทันที ควำมโปร่งโล่งสบำยใจมำแทนที่  

หญิงผู ้นี้ร ้อนรุ ่มในจิตใจ เพรำะมัวแต่นึกถึงอดีต   

เหตุกำรณ์เลวร้ำยในอดีตผ่ำนไปนำนแล้ว  แต่เธอไม่ยอม 

ปล่อยวำง ยังหวนนึกถึงมัน นึกถึงแต่ควำมเลวร้ำยของผู้ชำย 

คนนัน้  แต่ทนัททีีเ่ธอเหน็ว่ำทุกข์เพรำะยดึ  เธอกว็ำงมนัลงทนัที  

จิตก็กลับโปร่งโล่งสบำยเบำ ใจพบกับควำมสงบในที่สุด

อำนิสงส์ของกำรเห็น ไม่ใช่เพียงแค่ท�ำให้ใจสงบ แต่

สำมำรถน�ำไปสู่กำรเกิดปัญญำได้ เพรำะว่ำเมื่อเห็นควำมคิด

และอำรมณ์ เหน็อำกำรทีเ่กดิขึน้กบักำยและใจอยูเ่นือง ๆ  กจ็ะ

เหน็ควำมจรงิของมนั หรอืท่ีครบูำอำจำรย์พูดว่ำ ควำมจรงิแสดง

ตัวออกมำ ที่จริงกำยและใจแสดงควำมจริงตลอดเวลำ แต่เรำ

ไม่เห็นก็เพรำะเข้ำไปเป็น แต่เมื่อใดก็ตำมที่เรำเห็น คือมีสติดู

กำยและใจอยู่เนือง ๆ   ควำมจริงของกำยและใจก็จะปรำกฏให้
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เห็นซ�้ำแล้วซ�้ำเล่ำ จนกระทั่งเข้ำใจควำมจริงของรูปและนำม

เห็นสัจธรรมของกำยและใจ 

หลำยคนพบว่ำเมื่อเจริญสติมำถึงจุดหนึ่ง ปัญญำก ็

เกดิข้ึน  คือ เห็นว่ำไม่มีตวัฉนั มแีต่รูปกบันำม อกีทัง้เหน็ว่ำรปู

และนำมแยกกัน แต่ก่อนไม่เห็น รู้สึกส�ำคัญมั่นหมำยว่ำมีฉัน

หรือตัวกูอยู่ตลอดเวลำ  เวลำเดินก็รู้สึกแต่ว่ำฉันเดิน เวลำคิด

ก็รู้สึกหรือส�ำคัญมั่นหมำยว่ำฉันคิด เวลำมีควำมโกรธเกิดขึ้น 

ก็ส�ำคัญมั่นหมำยว่ำฉันโกรธ มันมีตัวฉันหรือตัวกูตลอดเวลำ 

เป็นผูเ้ดนิ เป็นผูค้ดิ เป็นผูโ้กรธ แต่พอมำดกูำยดใูจอย่ำงต่อเนือ่ง 

แบบรูเ้ฉย ๆ  ก็จะเหน็ว่ำ กำยก็อนัหนึง่ ใจกอ็นัหนึง่ รปูกอ็นัหนึง่  

นำมก็อนัหนึง่ เวลำเดนินัน่คือรปูเดนิ ไม่ใช่เรำเดนิ เวลำคดินัน่

คอืใจคดิ ไม่ใช่เรำคิด 

หลวงพ่อค�ำเขียนมกัพูดว่ำสติเป็นตัว “ถลงุ” คอืแยกย่อย 

ออกมำ  ปกต ิ“ถลงุ” เรำใช้กับแร่  คอืพอถลงุแร่  ทีเ่คยเป็นก้อนแร่  

กก็ลำยเป็นแร่ธำตชุนดิต่ำง ๆ  แยกออกมำเป็นส่วน ๆ  ชดัเจน ใน

ท�ำนองเดียวกนั สตกิท็�ำให้สิง่ทีเ่รำคิดว่ำเป็นตัวตนน้ันแยกออก 

มำเป็นรูปกบันำม โดยทีร่ปูกบันำมกแ็ยกกนั  นำมน้ันกย็งัแยก 

ออกมำเป็นส่วน ๆ   คือ จิตก็อันหนึ่ง ควำมคิดหรืออำรมณ์สิ่ง

ปรุงแต่งจิตก็อีกอันหนึ่ง ซึ่งบำลีเรียกว่ำ เจตสิก  
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จิตกับเจตสิกนี่คนละอันกัน เวทนำก็อันหนึ่ง กำยก็ 

อันหนึ่ง อย่ำงตอนนี้ถ้ำคุณปวดเมื่อย ถ้ำคุณดูด้วยสติก็จะเห็น

ว่ำ ร่ำงกำยกอ็นัหนึง่ ควำมปวดกอ็นัหนึง่ เวทนำหรอืควำมปวด

เกดิขึน้ทีก่ำย หรอือำศัยกำยเป็นท่ีเกดิ  ส่วนควำมโกรธกเ็กดิข้ึน 

ทีใ่จ อำศยัใจเป็นทีเ่กิด แต่มนัไม่ใช่เป็นอันเดียวกบัจติ ควำมโกรธ 

กับจิตนั้นคนละอันกัน กำรเห็นควำมจริงดังกล่ำวบำงทีก็เรียก

ว่ำแยกขันธ์ คือเห็นขันธ์แยกกันเป็นส่วน ๆ   กำรเห็นควำมจริง

ดังกล่ำว ท�ำให้ควำมยึดมั่นในตัวกู หรือควำมส�ำคัญมั่นหมำย

ว่ำมีตัวกู จืดจำงลง และท�ำให้ทุกข์น้อยลง   เมื่อเห็นควำมจริง

ดังกล่ำวเรำเรียกว่ำ เกิดปัญญำ 

นอกจำกเห็นควำมจริงของกำยและใจอย่ำงที่ว่ำมำ

แล้ว ต่อไปก็จะเห็นว่ำกำยและใจ เป็นไตรลักษณ์ คือ ไม่เที่ยง  

เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตวัตน กำรเห็นควำมจรงิดงักล่ำวกเ็ป็นปัญญำอกี

ขัน้หนึง่  หลวงพ่อค�ำเขยีนพูดเสมอว่ำ เมือ่เรำเจรญิสติ เหน็บ่อย ๆ   

รู้ซื่อ ๆ  ในท่ีสุดก็จะเห็นไตรลักษณ์ ท่ำนเคยกล่ำวว่ำ “เฉพำะ

กำรเห็นไตรลักษณ์อย่ำงเดียวก็ผ่ำนได้ตลอด จะไม่ข้องแวะใน

รูปธรรมที่เป็นสมมุติ ที่เป็นดุ้น เป็นก้อน สำมำรถปลดปล่อย

ตัวเองได้อย่ำงดี ท�ำให้เรำเอียงไป ไหลไปสู่ควำมไม่มีทุกข์”

เม่ือมีปัญญำเห็นไตรลักษณ์ จิตก็จะไม่ยึดมั่นถือม่ัน

สิ่งใด และเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใด จิตก็เป็นอิสระ เรียกว่ำ 
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พ้นทุกข์ได้  แม้ยังต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องสูญเสีย ยังต้องเจอกับ 

ควำมพลัดพรำก แต่ทัง้หมดนีเ้ป็นเรือ่งทีเ่กดิกับกำย เกดิข้ึนกบั 

วัตถุสิ่งของ เกิดขึ้นกับผู ้คนแวดล้อม ไม่สำมำรถท�ำให้ใจ 

เป็นทุกข์ได้ เพรำะจิตไม่ได้ยึดมั่น ไม่ได้เกำะเกี่ยวสิ่งเหล่ำนั้น 

ว่ำเป็นฉัน เป็นของฉัน 

สรุปได้ว่ำ “เห็น” นั้นมีสองอย่ำงคือ เห็นด้วยสติ และ

เห็นด้วยปัญญำ ที่อำตมำยกพุทธภำษิตมำกล่ำวตอนต้นว่ำ  

“ผู้ใดเหน็ธรรมเฉพำะหน้ำในทีน่ัน้ ๆ  อย่ำงแจ่มแจ้ง ไม่ง่อนแง่น 

คลอนแคลน เขำควรพอกพูนอำกำรเช่นนั้นไว้” นี้คือกำร  

“เหน็ด้วยสต”ิ  ธรรมทีเ่กดิขึน้เฉพำะหน้ำไม่ว่ำจะเป็นควำมคิด 

อำรมณ์ ควำมโกรธ ควำมเกลยีด กค็อืธรรม เรำไม่ต้องท�ำอะไร

กับมัน เพียงแค่เห็นมันอย่ำงทันท่วงที หรือเห็นเมื่อมันเกิดขึ้น

เฉพำะหน้ำ เหน็อย่ำงสม�ำ่เสมอ เหน็ด้วยจติตัง้มัน่ คอืไม่ง่อนแง่น 

คลอนแคลน ไม่หลงใหลกับมัน หรือไม่ไปผลักไสมัน ท�ำอย่ำง

นี้บ่อย ๆ  ต่อไปก็จะ “เห็นด้วยปัญญำ” 

พุทธภำษิตที่อำตมำได้ยกมำอีกตอนหนึ่งเมื่อตอน 

เริ่มต้น ที่ว่ำ “เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญำว่ำ สังขำรทั้งปวง

ไม่เที่ยง.....สังขำรท้ังปวงเป็นทุกข์.....ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตำ 

เมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ำยในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลง น่ันแหละ

เป็นทำงแห่งพระนิพพำน อันเป็นธรรมหมดจด”  พุทธภำษิตนี้



กล่ำวไว้ชดัเจนถึงกำรเห็นอกีอย่ำง คือเหน็ด้วยปัญญำ เมือ่เหน็ 

ด้วยปัญญำเช่นนี้ จิตจะเข้ำสู่กระแสของพระนิพพำน หรือกำร

พ้นทุกข์ได้ 

เวลำครูบำอำจำรย์พูดค�ำว ่ำ “เห็น” บำงทีท ่ำน

หมำยควำมว่ำเหน็ด้วยสต ิแต่บำงครัง้ท่ำนกห็มำยควำมว่ำเหน็

ด้วยปัญญำ เหน็ด้วยสต ิคอื เหน็อำกำรทีเ่กดิขึน้กบักำยและใจ  

รู้ทันควำมคิด รู้ทันอำรมณ์ เมื่อรู้ทันแล้วก็จะวำง เมื่อวำงแล้ว

จิตที่รุ่มร้อนก็เกิดควำมสงบ ทุกข์ก็คลี่คลำยบรรเทำลง อันน้ี

เรียกว่ำ หมดทุกข์เป็นครำว ๆ  ไป แต่ถ้ำเห็นด้วยปัญญำ และ

เป็นปัญญำทีแ่จ่มแจ้งในไตรลกัษณ์ จติก็เป็นอสิระอย่ำงแท้จรงิ 

และหมดทุกข์โดยสิ้นเชิง เพรำะว่ำกิเลสและตัณหำไม่มีท่ีตั้ง  

กำรเห็นด้วยสติท�ำให้หมดทุกข์เป็นครำว ๆ  แต่กำรเห็นด้วย

ปัญญำท�ำให้พ้นทุกข์ได้อย่ำงถำวร 
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เมื่อพูดอย่ำงนี้ก็จะเข้ำใจที่หลวงพ่อค�ำเขียนได้บันทึก

ไว้ตอนที่ท่ำนอำพำธว่ำ “เห็นทุกข์ ก็พ้นทุกข์” ทุกข์ตัวแรกมี

ควำมหมำยได้สองอย่ำง ควำมหมำยแรกหมำยถึงทุกขเวทนำ 

อย่ำงเช่นคุณก�ำลังปวด คุณก�ำลังเมื่อย พอคุณเห็นควำมปวด

ควำมเมื่อย ไม่เข้ำไปในควำมปวดควำมเมื่อย  จิตก็จะไม่ทุกข์ 

จิตก็จะสงบ กำยยังปวด กำยยังเมื่อยอยู่ แต่จิตก็สงบ อย่ำง

นี้ก็เรียกว่ำพ้นทุกข์ได้ หรือว่ำเมื่อมีควำมโกรธเกิดขึ้น จิตรู้สึก

รุ่มร้อน  ก็เห็นควำมโกรธ เห็นควำมรุ่มร้อน เมื่อเห็น มันก็

ระงบัดบัไป อย่ำงนีก็้เรยีกว่ำพ้นทกุข์ได้เหมอืนกนั เป็นกำรพ้น

ทุกข์เพรำะเห็นด้วยสติ  แต่ก็เป็นกำรพ้นทุกข์ชั่วครำว เพรำะ

ต่อไปอำจมีควำมโกรธเกิดขึ้นอีก และอำจเผลอเข้ำไปในควำม

โกรธนั้น ท�ำให้จิตรุ่มร้อนเป็นทุกข์

ทุกข์ในควำมหมำยที่ ๒ คือทุกข์ในไตรลักษณ์ ได้แก่  

ทุกขัง  ซึ่งหมำยถึงภำวะที่มีควำมขัดแย้งในตัว ถูกบีบคั้นด้วย

เหตปัุจจยัต่ำง ๆ  ท�ำให้เสือ่มและดบัไปในทีสุ่ด  ทกุข์ชนิดน้ีเกดิ

ขึน้แม้กระทัง่กบัสิง่ทีไ่ม่มชีวีติ เช่น ก้อนหนิ และเกดิขึน้กบัสิง่ที่ 

เป็นนำมธรรมด้วย เช่น ควำมสขุ ควำมสงบ  ควำมไม่สบำยกำย  

ควำมไม่สบำยใจ ทุกข์ชนิดนี้เกิดขึ้นกับสรรพสิ่ง  ซึ่งหำกเรำมี 

ปัญญำเห็นแจ้งในทุกข์ชนิดนี้ก็จะพ้นทุกข์ได้  เป็นกำรพ้นทุกข์ 

อย่ำงถำวร  
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ที่หลวงพ่อค�ำเขียนพูดว่ำ “เห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์” ใน

ควำมหมำยนี้ก็คือ เห็นว่ำทุกอย่ำงเป็นทุกข์ทั้งนั้น  หรือเห็นว่ำ

ทุกข์มีอยู่ในทุกสิ่ง นี้เป็นกำรเห็นด้วยปัญญำ ที่ท�ำให้จิตปล่อย

วำงทุกสิ่ง ไม่หลงยึดเพรำะคิดว่ำมันจะเป็นสุขหรือให้ควำมสุข

ได้อย่ำงแท้จริง  เมื่อปล่อยวำงทุกสิ่ง จิตก็เป็นอิสระ พ้นจำก

ควำมทุกข์อย่ำงสิ้นเชิง  อย่ำงที่พระพุทธเจ้ำตรัสว่ำ “เมื่อใด

บุคคลเห็นด้วยปัญญำว่ำสังขำรทั้งปวงเป็นทุกข์ เมื่อนั้นก็จะ

เหนื่อยหน่ำยในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลง นั่นแหละเป็นทำงแห่ง

พระนิพพำน อนัเป็นธรรมหมดจด” พระนพิพำนในทีน้ี่หมำยถงึ 

ควำมสิ้นทุกข์ ควำมสงบเย็นอย่ำงแท้จริง 



๒๗๙

เมื่อหลวงพ่อค�ำเขียน เขียนว่ำ “เห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์” 

ท่ำนต้องกำรบอกเรำว่ำ เมือ่เรำเห็นชดัว่ำสังขำรทัง้ปวงเป็นทกุข์  

จิตก็จะพ้นทุกข์  แม้ยังแก่ ยังเจ็บ ยังป่วยและยังต้องตำย 

อย่ำงหลวงพ่อ แต่ว่ำใจไม่ทกุข์ได้  ควำมแก่ ควำมเจ็บ ควำมป่วย  

ควำมตำยนั้นเป็นทุกข์ก็จริง แต่ถ้ำเก่ียวข้องกับมันถูกต้อง  

ใจก็จะไม่ทุกข์  นั่นก็คือ ดูมัน เห็นมัน หรือรู้จักมันอย่ำง

แจ่มแจ้ง เข้ำใจควำมจริงของมัน  อย่ำงที่พระพุทธเจ้ำตรัสว่ำ  

ทุกข์ในอริยสัจ ๔   เป็นสิ่งที่ต้องก�ำหนดรู้  ไม่ใช่ส่ิงที่ต้องละ   

(สิง่ทีต้่องละคือสมทุยัหรอืเหตแุห่งทกุข์)  ก�ำหนดรูใ้นทีน่ี ้ภำษำ

บำลใีช้ค�ำว่ำ “ปรญิญำ” คอืรูร้อบ ทกุข์เป็นส่ิงทีต้่องรู ้จะรูไ้ด้ชัด 

กต้็องเหน็มนัก่อน แต่คนส่วนใหญ่เวลำเจอทกุข์กจ็ะเข้ำไปเป็น

ทันที คือเป็นทุกข์ ไม่ได้เห็นทุกข์ 

ทกุข์นีม้ปีระโยชน์ถ้ำเรำเห็น  แต่จะกลำยเป็นโทษทนัท ี

ถ้ำเรำเป็น เป็นทุกข์ หรือเป็นผู้ทุกข์ เพรำะฉะนั้นชำวพุทธ

เรำไม่ควรกลัวทุกข์ เพรำะพระพุทธเจ้ำได้ให้เครื่องมือที่เอำไว้

รับมือกับมันได้อย่ำงดีเยี่ยม คือ มีสติ เห็นมัน รู้ทันมัน  แต่

ชำวพุทธจ�ำนวนไม่น้อยกลัวทุกข์ เอำแต่อธิษฐำนขอให้พบแต่

ควำมสขุ ควำมเจรญิ ไม่เจบ็ไม่ป่วย ไม่มคี�ำว่ำไม่ม ีซึง่เป็นไปไม่

ได้ เพรำะอย่ำงไรเรำกห็นคีวำมพร่อง ควำมไม่ม ีไม่พ้น เพรำะ

ค�ำว่ำทุกข์ หรือทุกขัง  แปลว่ำพร่อง  “สัพเพสังขำรำทุกขำ”  



๒๘๐

รำลึกถึงหลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ

แปลว่ำสิง่ท้ังปวงเป็นทกุข์ หมำยควำมว่ำสิง่ทัง้ปวงล้วนแล้วแต่มี

ควำมพร่อง  ดังนั้นควำมพร่อง ควำมไม่มี ควำมเสื่อม จึงเป็น 

สิ่งที่เรำหนีไม่พ้น

ชำวพทุธทีแ่ท้ย่อมไม่กลวัทกุข์ เพรำะรูว่้ำทกุข์สำมำรถ

สอนธรรมให้กบัเรำได้ ทกุข์เป็นประตูน�ำไปสู่นิโรธ พระพทุธเจ้ำ

จงึให้ทกุขสจั เป็นข้อแรกในอริยสจั ๔ เพรำะถ้ำผ่ำนทกุข์มำได้  

กจ็ะเข้ำใจเรือ่งสมทุยั และเข้ำถึงนโิรธได้ด้วยกำรเจรญิองค์มรรค 

ให้มำกขึ้น 

ทุกข์มปีระโยชน์ แต่เรำจะได้รับประโยชน์จำกมนักต่็อ

เมื่อเห็นทุกข์ ไม่ใช่เป็นทุกข์ เพรำะฉะนั้นชำวพุทธเรำไม่ควร

กลัวทุกข์ ถ้ำจะกลัว ควรกลัวว่ำจะเป็นทุกข์ ไม่ใช่อย่ำให้ทุกข์

ไม่ม ี และถ้ำจะอธิษฐำน กค็วรอธษิฐำนให้เหน็ทกุข์  ถ้ำเรำรูว้ธิ ี

เห็นทุกข์ ทุกข์จะกลำยเป็นประโยชน์ เพรำะมันจะแสดงธรรม

ให้เรำเห็นชัดเจน  เมื่อเห็นทุกข์บ่อย ๆ  ก็จะถึงธรรม 

เรำเคยได้ยินไหมที่ครูบำอำจำรย์บอกว่ำ “ทุกข์ไม่ได้มี

ไว้เป็น ทุกข์มีไว้ให้เห็น” ดังนั้นเวลำที่คุณปวด คุณเมื่อย หรือ

เจ็บป่วย ก็อย่ำมัวตีโพยตีพำยโอดโอย ลองมองว่ำนี่คือโอกำส

ให้เรำได้เห็นทุกข์ ให้เรำได้เจริญปัญญำ

ท่ีพูดมำท้ังหมดนีจ้ะเห็นว่ำ “เหน็” กบั “เป็น” ต่ำงกนัมำก  



๒๘๑

ตรงข้ำมกันเลย “เห็น” คู่กับ “รู้” ส่วน “เป็น” คู่กับ “หลง”  

และเมือ่รูแ้ล้วกจ็ะหลุด กจ็ะวำง คนืสูค่วำมปกต ิ แต่ถ้ำหลงก็จะ 

ยึดมำกขึ้น ท�ำให้เป็นทุกข์หนักขึ้น เวลำคุณโกรธก็จะจมไปใน 

ควำมโกรธ เวลำคุณเศร้ำก็จะจมไปในควำมเศร้ำ ยดึควำมเศร้ำ 

เอำไว้ และยิ่งจมไปกับเศร้ำมำกขึ้น เวลำคุณเศร้ำเพื่อนชวน 

ไปเทีย่วกไ็ม่ไป จะขอนัง่เจ่ำจกุ เวลำคณุเศร้ำคณุอยำกฟังเพลง 

อะไร อยำกฟังเพลงเศร้ำ ใช่ไหม ก็คือยิ่งเศร้ำก็ยิ่งยึด ยิ่งยึด 

ก็ยิ่งจมลงไปในควำมเศร้ำลึกขึ้น และยิ่งทุกข์มำกขึ้น แต่ถ้ำ 

คุณเห็น คุณรู้ทันก็จะหลุดได้

กำรเหน็ สำมำรถเหน็ได้หลำยอย่ำง เช่น เห็นควำมคิด 

เหน็อำรมณ์ เหน็เวทนำ อำตมำคดิว่ำสิง่หน่ึงทีเ่รำควรจะฝึกฝน

ให้มำกก็คือ เห็นเวทนำ เมื่อมีควำมปวดเกิดขึ้น ก็ไม่เข้ำไป

เป็นผู้ปวด ไม่เป็นผู้เสวยเวทนำ แต่ให้หมั่นเห็นเวทนำ เห็น

ควำมปวดทีเ่กิดขึน้ เร่ืองนีห้ลวงพ่อค�ำเขยีนสอนพวกเรำไว้มำก  

ตอนท่ีท่ำนป่วยครั้งแรกด้วยมะเร็งต่อมน�้ำเหลือง ท่ำนมี

ทุกขเวทนำมำก ลกูศษิย์ลกูหำเหน็ท่ำนแล้วกร้็องไห้ เสยีใจ แต่

หลวงพ่อนิง่สงบ ท่ำนบอกลกูศษิย์ว่ำ “ควำมปวดนีไ่ม่ลงโทษเรำ 

ไม่เท่ำไหร่หรอก แต่(ถ้ำ)เรำเป็นผู้ปวด มันลงโทษเรำ (ให้)เห็น 

มันปวด ไปลงโทษอะไรมัน(ท�ำไม)” ท่ำนยังบอกควำมปวด 

มีเอำไว้ให้เห็น เอำไว้ดู 



๒๘๒

รำลึกถึงหลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ

มีครำวหน่ึงหมอมำกดที่ท้องของท่ำน ตอนนั้นผล 

กำรตรวจพบว่ำมีก้อนเนือ้ทีต่บัอ่อน ระหว่ำงทีห่มอกด หมอถำม 

หลวงพ่อว่ำ ปวดก่ีเปอร์เซ็นต์ หลวงพ่อตอบว่ำ “เกินร้อย”  

พยำบำลได้ยินก็แปลกใจจึงถำมว่ำ แล้วท�ำไมหลวงพ่อไม่ร้อง  

หลวงพ่อตอบว่ำ “ปวดแล้วจะร้องอีกท�ำไมให้ขำดทุน” แล้วก ็

ท่ำนก็พูดว่ำ “มันเป็นเพียงอำกำรเอำไว้ดู ไม่ได้เอำไว้เป็น”

ปวดเป็นทุกขเวทนำทำงกำย  แต่ถ้ำร้องก็แสดงว่ำใจมี

ควำมทุกข์ทรมำน กำยทุกข์ แต่ใจไม่ทรมำนก็ได้   ทุกขเวทนำ

เป็นควำมจริง แต่ว่ำทุกข์ทรมำนเกิดจำกกำรกำรปรุงแต่ง เช่น 

ปรุงแต่งตัวกูขึ้นมำเป็นผู้ปวด หลวงพ่อสอนว่ำ ให้ตระหนักว่ำ  

ควำมปวดเป็นเพียงอำกำร เอำไว้ดู ไม่ใช่เอำไว้เป็น และท่ำนก็ 

ท�ำให้เรำดูด้วย ไม่ใช่แค่พูดเท่ำนั้น ไม่ว่ำจะเป็นอำกำรป่วย

ครั้งแรกเนื่องจำกมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองเมื่อปี ๒๕๔๙ และป่วย 

ครั้งที่ ๒ ซึ่งเป็นกำรป่วยครั้งสุดท้ำยของท่ำนเมื่อปีที่แล้ว ท่ำน

ท�ำให้เหน็ว่ำ ตลอดเวลำทีป่่วย ท่ำนดคูวำมป่วยตลอดเวลำ ท่ำน

ไม่เป็นผูเ้ป็น

เมื่อพูดเรื่อง “เห็น” กับ “เป็น” แล้ว ก็ต้องพูดเรื่อง  

“ไม่เป็นอะไรกับอะไร” ด้วย   ในบนัทกึยำมอำพำธของหลวงพ่อ 

ค�ำเขยีน เมือ่ท่ำนป่วยครัง้หลงัสดุท่ำนพดูไม่ได้ ท�ำให้ท่ำนเขยีน

บันทึกเยอะมำก ในแง่นี้จะนับว่ำเป็นโชคดีของพวกเรำที่เป็น 



๒๘๓

ลกูศษิย์ก็ได้  บันทกึของท่ำนยำมอำพำธ ท�ำให้เรำสำมำรถเห็น

ว่ำ เวลำท่ำนพูดว่ำ “ไม่เป็นอะไรกับอะไร” ท่ำนหมำยควำม

ว่ำอย่ำงไร ในบันทึกของท่ำน มีหลำยตอนที่ท่ำนอธิบำยว่ำ  

“ไม่เป็นอะไรกับอะไร” หมำยควำมว่ำอย่ำงไร เช่น ตอนหนึ่ง

ท่ำนเขียนว่ำ “เวลำนีม้แีต่ปล่อยวำง ไม่เป็นอะไรกบัอะไร” และ 

อีกตอนหนึ่ง “(ตอนนี้)มีแต่เห็น ไม่เข้ำไปเป็นอะไรกับสิ่งท่ี

เกิดขึ้นกับรูปและนำม” และ “ไม่เข้ำไปเป็นอะไรกับอำกำรที่

เกิดขึ้นกับกำยใจ”  

“ไม่เป็นอะไรกับอะไร” ในบริบทข้ำงต้น ควำมหมำย

หนึ่งก็คือ  ไม่ยึดมั่นว่ำเป็นเรำเป็นของเรำ เช่น กำยนี้ก็ไม่ใช่ 

ของเรำ  ควำมปวดกไ็ม่ใช่เรำ  กล่ำวอกีนยัหนึง่คอื เป็นตวัมรรค    

แต่ในบำงครำว “ไม่เป็นอะไรกับอะไร” หมำยถึงผลของกำร

ไม่ยึดติดถือมั่น เช่น ตอนหนึ่งท่ำนเขียนว่ำ “กำรไม่เป็นอะไร

กับอะไร คือที่สุดแห่งทุกข์ทั้งปวง” อีกตอนหน่ึงท่ำนเขียนว่ำ 

“(เมือ่)ไม่ได้เข้ำไปเป็นอะไรกบัอำกำรทีเ่กดิขึน้กบักำยใจ จติใจ

(ก็)ไม่มีอะไรครอบง�ำได้ เลยไม่ต้องเป็นอะไรกับอะไร”

สรุปก็คือ เวลำท่ำนพูดว่ำ “ไม่เป็นอะไรกับอะไร” มัน

มีควำมหมำยทั้งเป็นตัวมรรค หรือวิธีกำรที่จะท�ำให้ไม่ทุกข์ ก็

คือไม่ยึดอำกำรที่เกิดขึ้นกับกำยและใจว่ำเป็นเรำ เป็นของเรำ 

และยังหมำยถึงผลที่เกิดข้ึน นั่นคือ กำรพ้นทุกข์หรือเข้ำถึง 



๒๘๔

รำลึกถึงหลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ

ที่สุดแห่งทุกข์ 

อย่ำงไรกต็ำมอำตมำคิดว่ำค�ำว่ำ “ไม่เป็นอะไรกบัอะไร” 

ยงัมอีกีควำมหมำยหนึง่ ซึง่ท่ำนอำจจะพดูเป็นนัย น่ันคือ กำรไม่ 

ส�ำคัญมั่นหมำยว่ำฉันเป็นนั่นเป็นนี่ ไม่ยึดมั่นกับภำวะใด ๆ  ว่ำ

เป็นตวัฉนั หรือฉนัเป็นเจ้ำของภำวะนัน้ พดูอกีอย่ำงคือ ไม่มภีพ  

ไม่มชีำติ ไม่ควำมส�ำคัญม่ันหมำยว่ำเป็นนัน่เป็นนี ่ไม่ว่ำจะเป็น

พระ เป็นพ่อแม่ หรือเป็นคนดี  

ควำมส�ำคัญมั่นหมำยดังกล่ำว หำกเกิดขึ้นก็ท�ำให้เกิด

ทุกข์ได้ พูดอีกอย่ำงคือ เป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้น เคยมีพรำหมณ์

คนหนึ่งเห็นพระพุทธเจ้ำเดินอย่ำงสงบ สง่ำ จึงถำมพระองค์ว่ำ  

ท่ำนเป็นเทวดำหรือ พระองค์ตอบปฏิเสธ พรำหมณ์ถำมว่ำ 

ท่ำนเป็นคนธรรพ์หรือ พระพุทธเจ้ำก็ปฏิเสธ พรำหมณ์ถำมว่ำ

ท่ำนเป็นยกัษ์หรือ พระพุทธเจ้ำก็ปฏิเสธ พรำหมณ์กเ็ลยถำมว่ำ  

ท่ำนเป็นมนษุย์ใช่ไหม พระพุทธเจ้ำกป็ฏิเสธอกี พรำหมณ์งงมำก  

จงึถำมว่ำถ้ำเช่นนัน้ ท่ำนเป็นอะไร พระพทุธเจ้ำตอบว่ำ “อำสวะ 

เหล่ำใดท่ีเมื่อยังละไม่ได้ จะเป็นเหตุให้เรำเป็นเทวดำ...เป็น

คนธรรพ์...เป็นยกัษ์...เป็นมนษุย์  อำสวะเหล่ำน้ันเรำละได้แล้ว  

ถอนรำกเสียแล้ว...หมดสิ้น ไม่มีทำงเกิดขึ้นได้อีกต่อไป” 

พูดง่ำย ๆ  คือ พระองค์ไม่เป็นอะไรเลย  แล้วพระองค์ก็บอก

พรำหมณ์ว่ำ ถ้ำจะเรียกพระองค์ ก็เรียกว่ำ “พุทธะ” เถิด 
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พระพทุธองค์ไม่ได้ส�ำคญัมัน่หมำยว่ำพระองค์เป็นอะไร 

แม้ว่ำในสำยตำของลูกศษิย์ท่ำนเป็นพระบรมศำสดำ ในสำยตำ

ชำวพุทธ ท่ำนเป็นพระพุทธเจ้ำ ในสำยตำของญำติท่ำนอำจจะ

เป็นอดตีเจ้ำชำยสทิธตัถะ แต่ในควำมจรงิแล้ว พระองค์ไม่เป็น

อะไรเลย เพรำะว่ำกิเลสที่จะท�ำให้ยึดมั่นส�ำคัญหมำย ว่ำเป็น

นั่นเป็นนี่ ไม่มีแล้ว ก็คือไม่มีภพไม่มีชำติ 

เป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้น เป็นพ่อก็ทุกข์ เป็นแม่ก็ทุกข์ 

เวลำพ่อแม่สอนลูก แล้วลูกไม่ฟัง ลูกเถียงหรือแค่ไม่เห็นด้วย 

พ่อแม่ก็ทุกข์ทันที นึกในใจว่ำ ฉันเป็นพ่อเป็นแม่ ท�ำไมพูดกับ

พ่อแม่แบบนี ้ ในท�ำนองเดียวกนัหำกส�ำคัญมัน่หมำยว่ำเป็นพระ 

เวลำเห็นโยมนั่งแล้วเอำขำยื่นมำข้ำงหน้ำก็อำจจะไม่พอใจ  

โยมไม่กรำบก็ขุ่นเคืองใจ  บำงทีแค่โยมไม่เรียกว่ำพระอำจำรย์  

เรียกว่ำหลวงพี่ ก็โกรธแล้ว เมื่อมีควำมส�ำคัญมั่นหมำยว่ำฉัน

เป็นนั่นเป็นนี่ เป็นพ่อเป็นแม่ เป็นพระอำจำรย์ หรือแม้แต่

ส�ำคญัมัน่หมำยว่ำเป็นคนด ีกท็�ำให้เป็นทุกข์ได้ นับประสำอะไร

กับกำรเป็นผู้แพ้ กำรเป็นคนไม่ดี

หลวงพ่อชำ สุภัทโท เคยไปแสดงธรรมที่ประเทศ

อังกฤษ มีฝรั่งคนหนึ่งสนใจพุทธศำสนำหลำยแนว ทั้งเถรวำท  

ท้ังมหำยำน ถำมหลวงพ่อชำว่ำ “คนทีป่ฏบิตัเิพือ่เป็นพระอรหนัต์  

กบัคนปฏบิตัเิพ่ือเป็นพระโพธิสตัว์ อนัไหนจะดีกว่ำกนั อนัไหน
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สงูกว่ำกนั” หลวงพ่อชำตอบว่ำ “อย่ำเป็นพระพทุธเจ้ำ อย่ำเป็น

พระอรหันต์ อย่ำเป็นพระโพธิสัตว์ อย่ำเป็นอะไรเลย กำรเป็น

อะไร ก็มีแต่ควำมทุกข์เท่ำนั้นแหละ เรำไม่มีควำมจ�ำเป็นต้อง

เป็นอะไรสกัอย่ำงหนึง่”

เมื่อใดมีควำมส�ำคัญมั่นหมำยว่ำฉันเป็นนั่นเป็นน่ี ก็

แสดงว่ำก�ำลังอยู่ในอ�ำนำจของอุปำทำน  ซึ่งมีกิเลสและอวิชชำ

เป็นตัวผลกัดัน  ดงันัน้จงึเป็นบ่อเกดิแห่งควำมทกุข์   เพรำะฉะนัน้ 

ที่หลวงพ่อค�ำเขียนบอกว่ำ “ไม่เป็นอะไรกับอะไร” ควำมหมำย

หนึ่งก็คือ คุณไม่ต้องเป็นอะไรเลย ไม่ต้องเป็นแม้กระทั่งคนดี  

เพรำะถ้ำส�ำคัญมั่นหมำยว่ำฉันเป็นคนดี เวลำเจอคนไม่ดี  

ก็ไม่ชอบข้ีหน้ำเขำ มองว่ำเป็นคนละพวกกับฉัน คนที่ส�ำคัญ

มั่นหมำยว่ำ ฉันถือศีล ๕ พอเจอคนไม่มีศีล ก็เกิดควำมรู้สึก

เป็นลบขึน้มำทนัท ีอนันีเ้ป็นกเิลสอย่ำงหนึง่ทีเ่กดิจำกอปุำทำน

เป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้น ฉะนั้นเรำอย่ำเข้ำไปเป็น

อะไรเลย มีอะไรเกิดขึ้นก็ให้หมั่น “เห็น” อยู่เสมอ  อย่ำงที่ 

หลวงพ่อค�ำเขยีนได้ย�ำ้อยูเ่สมอว่ำ “เหน็ อย่ำเข้ำไปเป็น”  จะท�ำ

อะไร ก็ให้มีสติรู้ตัว  เวลำกำยท�ำอะไร ใจก็รับรู้ ไม่เผลอไปคิด

เรื่องอื่น  ให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัว ไม่ว่ำล้ำงหน้ำ อำบน�้ำ เช็ดตัว  

กินข้ำว กวำดบ้ำน ท�ำครัว ฯลฯ เวลำใจไหลไปอดีต ลอยไป

อนำคต ก็รู้ทัน  เห็นควำมคิดที่เผลอปรุงแต่ง  เห็นควำมเศร้ำ  
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ควำมวติกกังวลทีเ่กิดขึน้  พดูอีกอย่ำงคือ หมัน่รูก้ำยเคลือ่นไหว  

เห็นใจคิดนึก  

ด้วยกำรท�ำอย่ำงนี้อำรมณ์ทั้งหลำยจะเข้ำมำครอบง�ำ

จิตใจไม่ได้ ท�ำให้จิตโปร่งเบำ สงบเย็น  ต่อไปก็จะเห็นชัดว่ำ

ทกุข์ใจนัน้ไม่ได้เกดิจำกสิง่ภำยนอกทีม่ำกระทบ แต่เป็นเพรำะ

กำรยึดติดถือมั่นในควำมคิด หรือเข้ำไปในอำรมณ์  และเห็น

ต่อไปว่ำกำรยึดติดสิ่งต่ำง ๆ  ว่ำเป็นตัวกูของกู ทั้งควำมคิด 

อำรมณ์ ไปจนถึงสิ่งของ ผู้คน และสถำนภำพต่ำง ๆ  เป็นเหตุ

แห่งทกุข์ท่ีแท้จริง  กำรเหน็ชัดดังกล่ำวจะช่วยให้เรำไม่เข้ำไปใน 

ควำมทุกข์  เห็นทุกข์อย่ำงที่มันเป็น โดยที่ทุกข์ไม่สำมำรถท�ำ

อะไรจิตใจได้   

ทั้งหมดนี้เริ่มต้นได้ด้วยกำรมีสติเสียแต่บัดน้ี ไม่ว่ำ

มีอะไรเกิดขึ้นกับเรำท้ังภำยในและภำยนอก ดีหรือร้ำย บวก

หรือลบ  ก็ขอให้ระลึกถึงค�ำเตือนใจของหลวงพ่อเสมอว่ำ  

“เหน็ อย่ำเข้ำไปเป็น” แล้วใจเรำจะพบกบัควำมผำสุก สงบเยน็ 









ตอนนีเ้ป็นเวลำ ๕ ทุม่ เรำปฏิบติัมำได้ครึง่คนืแล้ว เริม่

จำกท�ำวตัรเยน็ ถงึตอนนีก้ผ่็ำนไป ๕ ชัว่โมงแล้ว อีก ๕ ชัว่โมง 

ก็ถึงเวลำท�ำวัตรเช้ำ เมื่อตอนบ่ำยยังนึกภำพว่ำเม่ือถึงเวลำที่

อำตมำบรรยำย คนคงจะบำงตำ อำจจะมแีม่ชอียูบ้่ำงนดิหน่อย 

โยม ๔-๕ คน มีพระอยู่บ้ำง แล้วก็ตุ๊กแก จิ้งจก ๒-๓ ตัว ไม่คิด

ว่ำจะมีคนอยู่หนำตำอย่ำงนี้ นี่แสดงว่ำพวกเรำมีควำมตั้งใจ 

กันจริง ๆ  

ตอนเช้ำวันนี้มีกำรปลูกป่ำที่ภูหลง คนไปกันเยอะ  

ขำกลับอำตมำนั่งรถมำกับพระใหม่รูปหน่ึง เจ้ำของรถเปิดซีดี

ค�ำบรรยำยของอำตมำ ปกติถ้ำอำตมำคุ้นเคยกับเจ้ำของรถก็

เห็นสัจธรรมจำกสรรพส่ิง 

แสดงธรรมในงานปฏิบตัธิรรมเพ่ือเป็นอาจาริยบชูาในวาระครบครบรอบปีท่ี
หลวงพอ่ค�าเขียนมรณภาพ วนัท่ี ๒๒ สงิหาคม ๒๕๕๘ ณ วดัป่าสคุะโต
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จะขอให้ปิดเพรำะไม่ค่อยอยำกฟังเท่ำไร แต่เพรำะว่ำไม่คุน้เคย

กับเจ้ำของรถ และเห็นว่ำท่ำนอยำกจะฟังจึงไม่ได้บอกให้ปิด  

ระยะทำงจำกภหูลงมำสคุะโตประมำณ ๓๐ นำท ีอำตมำกน็ัง่ฟัง 

ไปเรือ่ย ๆ  แล้วกเ็คลิม้หลบัไป เพรำะเสยีงโมโนโทนมำก ขนำด

เจ้ำตัวยังหลับเลย ก็เลยเข้ำใจคนที่ฟังอำตมำบรรยำย ว่ำคงจะ

รู้สึกอย่ำงเดียวกับอำตมำหรืออำจยิ่งกว่ำก็ได้ คือว่ำฟังแล้ว

จะรู้สึกง่วงมำกขึ้น โดยเฉพำะในเวลำและบรรยำกำศแบบน้ี   

ซ่ึงหลำยคนก็ง่วงเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ยิ่งได้ฟังที่อำจำรย์สมใจ

เล่ำเรื่องพระกับโชเฟอร์ว่ำ พระท่ำนอยู่ในสวรรค์ชั้นต�่ำเพรำะ

พูดให้คนหลับเป็นอำจิณ ไม่เหมือนโชเฟอร์ที่ท�ำให้คนตื่น แต่ 

ไม่เป็นไรนะ เพรำะยังไงก็ยังได้ขึ้นสวรรค์

กำรฟังบรรยำยนำน ๆ  หลำยคนอำจจะง่วงมำกขึน้ แต่ก ็

ถือว่ำเป็นกำรฝึกใจ กำรปฏิบัติธรรมถ้ำรำบรื่นจะไม่ค่อย

ก้ำวหน้ำ จะต้องเจออุปสรรคหรือสิ่งที่มำรบกวนใจ ส่ิงที่มำ

รบกวนใจตวัแรก ๆ  คอื นวิรณ์  โดยเฉพำะควำมง่วง แต่อย่ำมอง

ว่ำเป็นอุปสรรคเท่ำนั้น เพรำะมันยังเป็นสิ่งที่มำฝึกใจเรำด้วย  

ถ้ำเรำผ่ำนมันได้ จะท�ำให้เรำมีควำมฉลำด มีควำมเข้มแข็ง 

มำกขึน้ แต่ถ้ำง่วงแล้วนอน ผ่ำนมนัไม่ได้เรำกจ็ะอ่อนแอลงเรือ่ย ๆ   

ควำมง่วงเป็นนิวรณ์ที่เบำ มันไม่ได้สร้ำงปัญหำเท่ำกับนิวรณ์

ตัวอื่น ๆ  เช่น ปฏิฆะหรือพยำบำท ที่อำจท�ำให้เรำป่วยหรือ



๒๙๓

เป็นโรคได้ เช่น ท�ำให้เส้นเลือดในสมองแตก หรือท�ำให้คนอื่น 

เดือดร้อน เช่น โกรธแล้วไปฆ่ำคน ไปท�ำร้ำยคน 

ควำมง่วงเป็นนิวรณ์เบื้องต้น ที่เรำควรจะเรียนรู้ และ

ผ่ำนมนัไปให้ได้ ถ้ำเรำผ่ำนไปได้เรำกจ็ะมคีวำมเข้มแขง็มำกขึน้  

ฉลำดมำกขึน้ในกำรรบัมอืกบันิวรณ์ตัวต่อ ๆ  ไป  นิวรณ์ตัวอืน่ ๆ  

กเ็หมอืนกัน อย่ำไปมองว่ำมันมำขดัขวำงรบกวนจติใจเรำ ส�ำหรบั 

คนที่ต้องกำรฝึกเพื่อให้จิตสงบตำมแนวทำงสมถกรรมฐำน  

จะรูส้กึเป็นลบกบันวิรณ์ ว่ำเป็นตวัมำขดัขวำงควำมสงบ ไม่ให้ใจ

มสีมำธิ แต่ส�ำหรับนกัปฏิบติัทีมุ่ง่ให้เกดิปัญญำ และกำรหลดุพ้น  

นิวรณ์มีประโยชน์มำก เวลำมันเกิดแล้วเรำไม่เพียงแต่รู้ว่ำ 

มันเกิด เวลำมันดับเรำไม่เพียงแต่รู้ว่ำมันดับ แต่ยังรู้ต่อไปว่ำ 

มันเกิดเพรำะอะไร มันดับเพรำะอะไร อะไรเป็นเหตุให้มันเกิด  

อะไรเป็นเหตุให้มันดับ ถ้ำเรำรู ้อย่ำงนี้แสดงว่ำเรำมีควำม 

ก้ำวหน้ำในกำรเจริญสติปัฏฐำนขั้นที่ ๔ คือ ธัมมำนุปัสสนำ 

ธัมมำนุปัสสนำสติปัฏฐำน คือกำรเห็นธรรมในธรรม  

ธรรมที่ว่ำได้แก่ นิวรณ์ ๕ ขันธ์ ๕ อำยตนะ ๑๒ โพชฌงค์ ๗ 

และอริยสัจ ๔  ถ้ำรู้อริยสัจ ๔ อย่ำงถ่องแท้ก็ส�ำเร็จ จบกิจแล้ว 

แต่จะมำถงึตรงนีไ้ด้กต้็องผ่ำนด่ำนแรกคอืนวิรณ์ก่อน กำรผ่ำน

นิวรณ์ไม่ได้หมำยควำมว่ำ ไม่มีนิวรณ์มำรบกวนเลย มีนิวรณ์

ได้แต่ต้องเห็นชัดว่ำมันเกิดขึ้นเพรำะอะไร มันดับเพรำะอะไร  
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เมื่อเรำเข้ำใจตรงนี้ก็เท่ำกับว่ำ เริ่มเห็นธรรมในธรรมแล้ว 

กำรเจริญสติปัฏฐำนมี ๔ ขั้น ขั้นแรกเห็นกำยในกำย 

เมือ่กำยเคลือ่นไหวก็รับรู้ หรือรู้สกึ ขัน้ที ่๒ เหน็เวทนำในเวทนำ  

สุขเวทนำก็ดี ทุกขเวทนำก็ดี เมื่อเกิดขึ้นก็รู้  อย่ำงที่หลวงพ่อ 

ค�ำเขยีนพูดว่ำ “เห็น ไม่เข้ำไปเป็น” มคีวำมปวดควำมเมือ่ยกเ็หน็

มนั แต่ไม่เป็นผูป้วดผูเ้มือ่ย มคีวำมสบำย กเ็หน็มนั แต่ไม่เป็น 

ผู้สบำย เมื่อกินอำหำรอร่อยเกิดสุขเวทนำขึ้น ก็เห็นควำม 

เอร็ดอร่อย ไม่ใช่เป็นผู้เอร็ดอร่อย ขั้นที่ ๓ ได้แก่ เห็นจิตในจิต  

คือเห็นควำมเป็นไปของจิต เห็นอำกำรของใจ ซึ่งหลวงพ่อ 

ค�ำเขียนสรุปย่อ ๆ  ว่ำ “เห็นกำยเคลื่อนไหว เห็นใจคิดนึก”  

นี้เป็นเบื้องต้นของกำรเจริญสติปัฏฐำน 

เมือ่เรำเหน็กำยเคลือ่นไหว เหน็ใจคดินึก เมือ่เห็นแล้ว 

ไม่เข้ำไปเป็น มันก็จะท�ำให้เรำก้ำวสู่ขั้นที่ ๔ คือกำรเห็นธรรม

ในธรรม ไม่เพยีงแต่รูว่้ำมนีวิรณ์เกิดขึน้เท่ำนัน้ แต่ยงัเห็นต่อว่ำ

มนัมเีหตปัุจจัยอะไรท�ำให้เกดิ อะไรท�ำให้ดบั ในขณะทีเ่รำก�ำลงั

ปฏิบัติแล้วมีควำมง่วงเกิดขึ้น ให้มองว่ำควำมง่วงเป็นของดี 

เป็นกำรบ้ำนทีม่ำฝึกเรำ ไม่ใช่ฝึกควำมอดทนเท่ำนัน้ แต่ฝึกสติ 

ให้เรำเหน็ ไม่เข้ำไปเป็น หลงัจำกทีเ่หน็ว่ำ มนัเกดิขึน้ และดบัไป  

ก็จะเห็นควำมจริงต่อไปว่ำ  นิวรณ์เหล่ำนี้ล้วนแล้วแต่อำศัย

เหตุปัจจัยถึงจะเกิดได้ ถ้ำเหตุปัจจัยดับ มันก็ดับ อันนี้แหละ 



คือควำมจริงที่นิวรณ์เหล่ำนี้แสดงให้เรำเห็น

นวิรณ์สำมำรถสอนธรรมหรอืแสดงสัจธรรมให้เรำเหน็

ได้ เหมือนที่หลวงพ่อค�ำเขียนได้พูดให้เรำฟังว่ำ “แม้กระทั่ง

ควำมโกรธก็สอนธรรมให้เรำได้ แสดงสัจธรรมให้เรำเห็นได้” 

ท่ำนพูดถึงขั้นว่ำ “แม้ถูกด่ำก็เห็นสัจธรรมได้” เห็นสัจธรรมนี่

เหน็ได้หลำยแง่  เบือ้งต้นเลยก็คือเหน็โลกธรรม ๘  ได้แก่ มีลำภ 

เสื่อมลำภ มียศเสื่อมยศ มีสรรเสริญมีนินทำ มีสุขมีทุกข์ 

เวลำถูกด่ำ สัจธรรมก็ปรำกฏแก่เรำแล้ว นั่นคือ  มีคน 

ชมก็ต้องมีคนต่อว่ำ เรำไม่ค่อยตระหนักเรื่องน้ีเท่ำไร ดังนั้น

เวลำคนชมก็ปล้ืม คร้ันถูกคนด่ำก็ไม่พอใจ แต่ที่จริงถ้ำเรำ 
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ตั้งสติเวลำถูกด่ำ คนที่ด่ำเรำ เขำก�ำลังแสดงสัจธรรมให้เห็นว่ำ 

มีสรรเสริญก็มีนินทำ แต่ต้องต้ังสติให้ดีจึงจะเห็นว่ำเขำก�ำลัง

แสดงธรรมให้เรำดู

หลวงพ่อทองรัตน์ กันตสโีล เป็นลูกศษิย์รุน่แรก ๆ  ของ

หลวงปูม่ัน่ ท่ำนมนีสิยัโผงผำง ดูจำกภำยนอกไม่ค่อยเรียบร้อย 

บำงครั้งเวลำท่ำนบิณฑบำต ท่ำนก็จะเรียกให้โยมมำใส่บำตร 

โดยเฉพำะโยมที่ไม่ค่อยใส่บำตร แต่พอเขำถวำยท่ำนก็ไม่ฉัน

เพรำะรู้ว่ำมันเป็นอำบัติ  เพรำะตำมวินัยแล้ว พระไม่สำมำรถ

ขออำหำรจำกโยมได้ ถ้ำได้มำ ฉันก็เป็นอำบัติ  ท่ำนรู้แต่ท่ำน

ท�ำเช่นนัน้กเ็พือ่สอนให้เขำรูจ้กัใส่บำตร แต่โยมบำงคนไม่เข้ำใจ 

วนัหนึง่กม็คีนเขียนบตัรสนเท่ห์ลงไปในบำตร ท่ำนเหน็กร็ูเ้ลยว่ำ

มนัเป็นบตัรสนเท่ห์ พอท่ำนกลับถึงวดัก็พำดสังฆำฏอิย่ำงด ีแล้ว

เรยีกพระเณรมำรวมกนั แล้วบอกว่ำ “เอ้ำลกูอ่ำน อมฤตธรรม 

นะนี่ เทวดำเขำใส่บำตรมำ หำฟังยำกนะ” ระหว่ำงที่เณรอ่ำน  

ท่ำนก็พนมมือฟัง  

ข้อควำมในบตัรสนเท่ห์มว่ีำ “พระผีบ้ำ เป็นพระเป็นเจ้ำ 

ไม่ส�ำรวม ไม่มศีลี ไม่มวีนิยั  ประจบสอพลอขอของจำกชำวบ้ำน  

พระแบบนี้ถึงจะเหำะเหินเดินอำกำศได้ก็ไม่นับถือเป็นพระ ให้

รีบออกจำกวัดไป ถ้ำไม่ไปจะเอำลูกตะกั่วมำฝำก” 
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และพระดีที่เขำเข้ำใจคือพระที่เรียบร้อย พอเห็นหลวงพ่อ 

ทองรัตน์ขอข้ำวชำวบ้ำน ก็ไม่พอใจ อยำกขับไล่ออกไป แต ่

หลวงพ่อทองรตัน์ไม่โกรธเลย พอเณรอ่ำนจบกบ็อกว่ำ “เอำเกบ็

ไว้ใต้แท่นบชูำพระนะ โลกธรรมแปดมนัเป็นอย่ำงน้ีเอง  แต่ก่อน 

ได้ชื่อว่ำ มีลำภ-เสื่อมลำภ มียศ-เสื่อมยศ มีสรรเสริญ-มีนินทำ 

มีสุข-มีทุกข์  ของดีนะนี่ สำธุ ได้ฟังแล้วแก่นธรรมเพิ่งมำถึง 

วันนี้เอง เก็บไว้ เก็บไว้”  

หลวงพ่อทองรัตน์ถูกด่ำ แต่นอกจำกท่ำนจะไม่ทุกข์

ไม่โกรธแล้ว ท่ำนยังเห็นว่ำเป็นของดีที่จะมำสอนพระเณรได้  

ได้โอกำสสอนพระเณรเลยว่ำ โลกธรรม ๘  เป็นอย่ำงนี ้นีเ่รยีกว่ำ 

ค�ำต่อว่ำด่ำทอสอนธรรมได้ ท่ำนถึงกบัเรยีกว่ำอมฤตธรรมจำก

เทวดำเลย 

ถ้ำเรำตั้งจิตแบบนี้บ้ำงก็ดีนะ เวลำใครมำต่อว่ำด่ำทอ  

ก็ให้ระลึกว่ำเขำก�ำลังแสดงธรรม เป็นอมฤตธรรมเสียด้วย  

ส่วนคนที่แสดงอมฤตธรรมให้เรำ ต้องยกให้เป็นเทวดำเลยนะ 

แต่ถ้ำเรำตำมไม่ทนั ถูกเขำด่ำแล้วโกรธ ต้ังสติสักหน่อยแล้วลอง

พิจำรณำดวู่ำ เรำโกรธเพรำะอะไร กอ็ำจจะเห็นสัจธรรมทีล่กึลง

ไปอีกว่ำ เรำโกรธเพรำะยึดมั่นหวงแหนในภำพลักษณ์หน้ำตำ 

นี่คืออุปำทำน ถ้ำเรำมองเห็นว่ำท่ีเรำโกรธเพรำะเรำมีควำม 
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ยดึมัน่ถอืมัน่ในหน้ำตำภำพลกัษณ์ กจ็ะเหน็สจัธรรมอกีขัน้หนึง่ 

แต่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็น พอถูกด่ำก็โกรธแล้วก็ตวำดใส่เลย 

ตัง้ใจจะท�ำให้เขำเจบ็  อย่ำงนีเ้รียกว่ำส่งจติออกนอกเตม็ที ่ อย่ำงนี้ 

ไม่เห็นสัจธรรมหรอกเพรำะว่ำเป็นผู้โกรธเสียแล้ว 

เรำสำมำรถเห็นสัจธรรมได้จำกเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้น 

สด ๆ  ร้อน ๆ  ว่ำ ทกุข์เพรำะควำมยดึมัน่ถอืมัน่ หรอืเพรำะกเิลส

ในใจ  เมือ่ถกูด่ำ แล้วควำมโกรธเกดิขึน้  ถ้ำมสีติทนั แทนทีจ่ะเป็น 

ผู้โกรธ ก็เห็นควำมโกรธ  ใจก็จะไม่ทุกข์ จำกนั้นก็ลองสำวหำ 

ต่อไปว่ำโกรธเพรำะอะไร  ทกุข์เพรำะอะไร ไม่ใช่เพรำะเขำว่ำเรำ  

แต่เพรำะเรำยึดมั่นถือมั่นในตัวตนต่ำงหำก รู้สึกว่ำตัวกูถูกด่ำ  

รู้สึกเสียหน้ำเสียภำพลักษณ์  ถ้ำเห็นอย่ำงน้ีก็เท่ำกับว่ำมัน 

แสดงสัจธรรมให้เรำเห็นแล้ว อะไรเกิดขึ้นกับเรำถ้ำเรำ

มองดี ๆ  มองให้ถูก มองให้เป็น มันสอนธรรมเรำได้ทั้งนั้น  

ไม่ว่ำจะเป็นสิ่งที่เกิดต่อหน้ำเรำ หรือว่ำสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของ

เรำก็ตำม

สมยัพทุธกำลมหีลำยท่ำนทีบ่รรลธุรรมเพรำะเหน็สิง่ที่

ไม่คิดว่ำจะท�ำให้เห็นธรรมขึ้นมำได้ เช่นพระลกุณฏกภัททิยะ  

ท่ำนเป็นพระตวัเล็ก ๆ   หลำยคนนกึว่ำท่ำนเป็นเณร  วนัหนึง่ท่ำน

ก�ำลังเดินบนถนนก็มีรถม้ำแล่นผ่ำน คนที่นั่งอยู่ในรถม้ำเป็น

หญงิคณกิำ พอเหน็ท่ำน รู้สกึว่ำท่ำนน่ำรักกย็ิม้ให้จนเหน็ฟันขำว  
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ท่ำนลกุณฏกภัททิยะเห็นแล้วแทนที่จะเกิดรำคะ ท่ำนกลับ

เห็นว่ำนี่คือบ่วงแห่งมำร นี่คือสิ่งที่ล่อให้คนหลงติดในกำม   

ท�ำให้เห็นถึงโทษของรูปอย่ำงชัดเจน  ปัญญำจึงลุกโพลง  

ปรำกฏว่ำท่ำนบรรลุธรรมเป็นอนำคำมีบนถนนเลย  ทั้งที่

ส�ำหรับคนทั่วไปแล้ว ภำพหญิงสำวยิ้มให้มีแต่จะกระตุ้นรำคะ 

แต่ท่ำนกลับเห็นอีกแบบหน่ึง 

เรือ่งของท่ำนลกุณฏกภทัทิยะ มเีกรด็เล่ำต่อว่ำ  ไม่นำน 

หลังจำกนั้นท่ำนก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ วันหนึ่งมีพระ

กลุ่มหนึ่งมำเฝ้ำพระพุทธเจ้ำ เห็นท่ำนลกุณฏกภัททิยะเดิน

สวนออกไป ขณะที่พระเหล่ำนั้นเข้ำเฝ้ำ พระพุทธองค์ตรัสว่ำ  

พวกท่ำนรู้ไหม พระที่เดินสวนออกไปเมื่อสักครู่  ได้ฆ่ำแม่ 

ฆ่ำพ่อแล้ว พ้นทกุข์ ถึงนพิพำน พระกลุม่นีก้เ็กดิควำมสงสยัว่ำ

เป็นไปได้อย่ำงไร  พระองค์จงึตรัสอธบิำยว่ำ ฆ่ำแม่ฆ่ำพ่อ กค็อื 

ฆ่ำตัณหำและอัสมิมำนะนั่นเอง  ที่พระองค์ตรัสเช่นนี้ก็เพรำะ  

ตัณหำและอัสมิมำนะท�ำให้เกิดภพชำติ คือกำรเกิดทำงจิต  

เปรียบได้แก่แม่และพ่อที่ท�ำให้ลูกเกิดมำ

กลบัมำเรือ่งกำรเห็นสจัธรรมจำกทกุสิง่  มอีกีตวัอย่ำง

หนึง่ทีน่่ำสนใจ คอื พระตสิสะ ขณะทีท่่ำนก�ำลงัเดนิอยูบ่นถนน

ก็ได้ยินเสียงนำงทำสีก�ำลังร้องเพลงเกี่ยวกับควำมไม่เที่ยงของ

ชวีติ ท่ำนฟังแล้วพิจำรณำตำม ก็บรรลธุรรมเป็นพระอรหนัต์เลย  
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ท่ำนบรรลุธรรมเพรำะได้ยนิเสยีงเพลงของนำงทำสี  ไม่ใช่เพรำะ 

ฟังธรรมจำกพระพุทธเจ้ำ  เรือ่งเหล่ำนีช้ีใ้ห้เหน็ชดัเจนว่ำ อะไร

ก็ตำมที่เรำได้ยิน ได้รับรู้ ไม่ว่ำจะเป็นรูปที่เห็นทำงตำ เสียงที่

ได้ยินทำงหู ไม่ว่ำจะเป็นบวกหรือลบก็สำมำรถแสดงสัจธรรม

ให้เรำเห็นได้ 

ขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดข้ึนในใจเรำ เช่นควำมโกรธ 

หรือนิวรณ์  ขอแต่เรำอย่ำเข้ำไปเป็นมันก็แล้วกัน ไม่ว่ำจะเป็น 

ควำมง่วง ควำมโกรธ ควำมเบือ่หน่ำย เมือ่ไรกต็ำมทีเ่รำเหน็มนั 

เริ่มจำกเห็นว่ำมันเกิดขึ้น คือเห็นด้วยสติ ต่อมำเมื่อมีสติเห็น

มันเกิดขึ้นบ่อย ๆ  ก็จะเห็นธรรมชำติหรือลักษณะของมัน คือ  

เห็นว่ำมันเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เห็นว่ำมันมีเหตุจึงเกิด เหตุดับ   

มันก็ดับไปด้วย ตรงนี้ถ้ำเห็นบ่อย ๆ  ก็จะรู ้ว่ำมันเป็นทุกข ์

ทนอยู่ในสภำพเดิมได้ยำก  แล้วก็เห็นต่อไปว่ำ มันไม่มีตัวตน

ของมันเอง ต้องอำศัยสิ่งอื่นถึงจะเกิดขึ้นได้ ถ้ำไม่มีสิ่งเหล่ำนั้น  

มันก็เกิดไม่ได้  และถ้ำสิ่งนั้นดับ มันก็เสื่อมสลำยไป นั่นแสดง

ว่ำมนัไม่มตีวัตนของมนัเอง คอืเป็นอนัตตำ 

หลวงพ่อค�ำเขยีนเน้นบ่อยว่ำ อะไรเกดิขึน้กบัเรำกต็ำม 

ไม่ว่ำจะเป็นควำมโกรธ ควำมทุกข์ มันล้วนแล้วแต่สอนธรรม

ให้กับเรำได้ทั้งสิ้น ท่ำนพูดไว้ตอนหน่ึงว่ำ “เมื่อควำมโกรธ

เกิดขึ้น มันก็สอนธรรมให้แก่เรำได้ แต่ถ้ำเป็นผู้โกรธแล้ว  



๓๐๒

รำลึกถึงหลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ

ก็ไม่สำมำรถเห็นธรรมจำกมันได้เลย” หมำยควำมว่ำเรำอย่ำ

ไปหัวเสีย หงุดหงิด ร�ำคำญใจ เวลำมีอำรมณ์อกุศลเกิดขึ้น  

นกัปฏบิตัธิรรมหลำยคนเวลำภำวนำก็อยำกให้ใจสงบ พอควำม

ฟุ้งซ่ำน ควำมหงุดหงิด ควำมง่วงเกิดขึ้น ก็ไม่พอใจ อย่ำงนี้

เรยีกว่ำพลำดโอกำสทีจ่ะได้เหน็สจัธรรมจำกสิง่เหล่ำนี ้ส�ำหรบั

นกัภำวนำท่ีบ�ำเพญ็วปัิสสนำ กุศลหรอือกุศลล้วนมค่ีำเสมอกนั 

คือสอนสัจธรรมอย่ำงเดียวกัน นั่นคือ สอนเรื่องอนิจจัง ทุกขัง 

อนัตตำเหมือนกัน แต่ถ้ำเน้นสมถะ อยำกได้ควำมสงบก็จะ

ชอบฝ่ำยกุศล ไม่ชอบฝ่ำยอกุศล ถ้ำมีปีติ เอำ มีปัสสัทธิ เอำ 

แต่ถ้ำมีนิวรณ์ ไม่เอำ 

ใจทีไ่ม่เป็นกลำงต่อสภำวธรรมทัง้หลำยทีเ่กดิขึน้ ท�ำให้

เรำพลำดโอกำสที่จะเห็นสัจธรรมจำกสิ่งต่ำง ๆ  ที่เกิดขึ้นทั้ง

ภำยนอก คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส และภำยในคือ นิวรณ์

หรือว่ำอกุศลธรรมต่ำง ๆ   รวมไปถึงเวทนำ ทุกขเวทนำ ควำม

ปวดควำมเมื่อย อย่ำไปมองว่ำมันเป็นศัตรู มันสำมำรถแสดง

สัจธรรม สอนเรำได้มำกมำย ไม่ใช่แค่สอนให้มีควำมอดทน 

ท�ำให้จิตใจเรำเข้มแข็งเท่ำนั้น แต่ยังสำมำรถเผยสัจธรรมให้

เรำเห็นด้วย  

ดงันัน้นกัภำวนำจงึต้องพร้อมรับทกุอย่ำงทีเ่กดิขึน้ ไม่ว่ำ 

จำกภำยนอกหรือภำยใน แดดร้อนอำกำศหนำว ยุงเยอะ ก็ไม่



๓๐๓

รงัเกยีจไม่ผลกัไส ถอืว่ำมนัเป็นกำรบ้ำนทีม่ำฝึกเรำ เป็นโอกำส 

ที่จะฝึกสติให้เกิดมีขึ้น หลวงพ่อค�ำเขียนเตือนนักภำวนำอยู ่

เสมอว่ำ  ต้องเป็นนกัฉวยโอกำส คอืรูจ้กัใช้ประโยชน์จำกทกุอย่ำง 

ทีเ่กดิข้ึน ไม่ว่ำบวกหรอืลบ  เช่น เอำมำเป็นแบบฝึกหดัสอนใจเรำ  

หรือเปิดใจเรำให้เห็นธรรม แม้แต่ค�ำต่อว่ำด่ำทอ หรือควำม 

เจบ็ป่วย กม็ปีระโยชน์ทัง้นัน้ หำกรู้จักมองรูจั้กใช้   น้ีเป็นอีกควำม

หมำยหนึ่งของกำรเปลี่ยนร้ำยให้กลำยเป็นดี  ซึ่งเป็นค�ำสอน 

อีกข้อหนึ่งของหลวงพ่อที่นักภำวนำควรระลึกไว้อยู่เสมอ









ไม่รู้ว่ำพวกเรำเห็นเหมือนอำตมำหรือเปล่ำ คืนที่ผ่ำน

มำเป็นคนืทีส่วยงำมมำก ข้ำงบนมแีสงระยบิระยบัของดวงดำว

เตม็ท้องฟ้ำ ข้ำงล่ำงรอบ ๆ  ศำลำไก่และหน้ำกฏุหิลวงพ่อกวั็บวำว  

เร่ือเรืองด้วยแสงเทียนที่พวกเรำจุด ขณะที่เดินจงกรม หรือ

สร้ำงจังหวะตลอดทั้งคืน ที่จริงไม่ได้สว่ำงด้วยแสงเทียน

เท่ำน้ัน ถ้ำเรำสำมำรถหยั่งเห็นจิตของแต่ละคน ก็จะเห็นจิต 

ท่ีสว่ำง จิตบำงคนอำจจะสว่ำงระยิบระยับ จิตบำงคนอำจจะ 

สว่ำงเรอืง สว่ำงด้วยควำมรูส้กึตวั บำงครัง้ควำมสว่ำงนัน้กอ็ำจจะ 

ดูแผ่วไปหน่อย เพรำะว่ำควำมง่วงเข้ำมำครอบง�ำ คงคล้ำย ๆ   

กับเปลวเทียนที่บำงครั้งก็ดูเหมือนจะอ่อนแรงเพรำะลมพัด  

แสดงธรรมหลงัท�าวตัรเช้าในงานปฏิบตัธิรรมเป็นอาจาริยบชูา ครบรอบปี 
 ท่ีหลวงพอ่ค�าเขียนมรณภาพ  วนัท่ี ๒๓ สงิหาคม ๒๕๕๘  ณ วดัป่าสคุะโต

 ไม่ป่วย ไม่ตำย 

เพรำะไม่เป็นอะไรกับอะไร 
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แต่เปลวเทียนก็สู้แรงลม ไม่ยอมดับ ยังสว่ำงจนสิ้นสุดกำร

ปฏิบัติข้ำมคืน ก็เหมือนกับใจของใครหลำยคน ที่บำงครั้ง

ควำมรูต้วัเกอืบจะดบัวบูเพรำะควำมง่วงควำมหลงเข้ำมำครอบง�ำ  

แต่ใจกสู้็ และสำมำรถประคองควำมรูต้วัจนกระทัง่มำถึงนำทนีี้ 

กเ็ป็นอันว่ำได้ร่วมกันท�ำภำรกิจอำจำริยบชูำถวำยหลวงพ่อด้วย

กำรปฏบิตัข้ิำมคืนจนส�ำเร็จ

อนันีเ้ป็นกำรท�ำบญุทีม่อีำนสิงส์มำก ปกตเิวลำครบรอบ 

วันตำยของคนที่เรำเคำรพรัก เช่น พ่อแม่ หรือครูบำอำจำรย์  

ธรรมเนียมท่ีนิยมท�ำคือกำรท�ำบุญเล้ียงพระ แต่จะว่ำไปแล้ว

กำรท�ำบุญอย่ำงนั้นมีอำนิสงส์น้อยกว่ำสิ่งที่เรำท�ำเมื่อคืนนี้ 

นอกจำกจะช่วยปลุกใจเรำให้สว่ำงแล้ว ยังเป็นกำรเพิ่มพละ ๕ 

อินทรีย์ ๕ ให้งอกงำมขึ้นในใจเรำ ถ้ำหำกว่ำเรำหันมำใส่ใจกับ

กำรท�ำบุญแบบนี้ ด้วยกำรปฏิบัติบูชำให้แก่ผู้มีพระคุณของเรำ 

ไม่เพียงถวำยอำหำรหรือท�ำบุญเลี้ยงพระ ก็เชื่อว่ำจะเกิดควำม

เจริญงอกงำมในจิตใจของพวกเรำอย่ำงแน่นอน 

เชื่อว่ำหลำยคนคงนึกไม่ถึงว่ำตัวเองจะสำมำรถปฏิบัติ

ธรรมข้ำมคืนได้ส�ำเรจ็ เพรำะว่ำไม่เคยท�ำมำก่อน หรอืไม่มัน่ใจ

ว่ำจะสำมำรถเอำชนะควำมง่วงได้  แต่ว่ำหลำยคนก็ท�ำได้แล้ว 

แสดงให้เหน็ว่ำ เรำมศีกัยภำพ มคีวำมสำมำรถทีจ่ะทวนกระแส

ทั้งกระแสกิเลสและกระแสควำมเคยชินได้ บ่อยครั้งเรำยอม
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ปล่อยใจไปตำมควำมเคยชนิ  อะไรทีไ่ม่เคยท�ำ กค็ดิว่ำท�ำไม่ได้  

หรือไม่คิดที่จะท�ำ เพรำะมีควำมเชื่อว่ำท�ำไม่ได้หรอก แต่ขอ

ให้ตระหนักว่ำ อะไรที่เรำท�ำไม่ได้เมื่อวำนไม่ได้แปลว่ำวันนี้จะ

ท�ำไม่ได้

พวกเรำคงเคยได้ยนิว่ำช้ำงตัวใหญ่ ๆ  บำงครัง้กถู็กล่ำม

ด้วยเชือกหรือโซ่เส้นเล็ก ๆ   หมุดที่ยึดเชือกหรือโซ่ก็ไม่ใหญ่  

ช้ำงเหล่ำนี้เพียงแค่มันสะบัดขำแรง ๆ  เชือกหรือโซ่ก็จะหลุด

จำกหมดุได้ไม่ยำก แต่ท�ำไมหมดุตวัเล็ก ๆ   จงึสำมำรถตรงึช้ำง

ให้อยู่ได้  นั่นเป็นเพรำะว่ำช้ำงถูกตรึงอย่ำงนั้นตั้งแต่เล็ก อำยุ

ไม่ก่ีเดือนมันก็ถูกล่ำมด้วยเชือกที่ตรึงอยู่กับหมุดเล็ก ๆ  แล้ว  

ตอนนัน้มนัพยำยำมสะบดัเท่ำไหร่เชอืกกไ็ม่หลดุ  ครัน้มนัโตขึน้

จนกระทัง่เป็นช้ำงใหญ่ มนัก็ยงัคิดเหมอืนเดมิว่ำมนัไม่สำมำรถ

ท�ำอะไรกับหมุดนี้ได้  ตอนเด็ก ๆ  มันเคยพยำยำมท�ำแล้วแต่ 

ไม่ส�ำเร็จ มันจึงคิดว่ำวันนี้มันก็ยังท�ำไม่ได้เหมือนเดิม แต่มัน

ลมืไปว่ำตอนนีต้วัมนัใหญ่ขึน้กว่ำเดมิมำก ไม่เหมอืนเมือ่สำมสี่

ปีก่อน คนเรำก็เหมอืนกันเมือ่เวลำผ่ำนไปเรำมศีกัยภำพเพิม่ขึน้

กว่ำเดิม แต่ถ้ำยงัคิดเหมอืนเดมิว่ำฉนัท�ำไม่ได้หรอก กจ็ะท�ำไม่

ได้จริง ๆ   อย่ำงนี้เรียกว่ำเอำอดีตมำล่ำมตัวเองเอำไว้ แต่วันนี้

หลำยคนก็ได้ลองท�ำแล้ว และพบว่ำที่เคยคิดว่ำท�ำไม่ได้ ๆ  มัน

เป็นแค่ควำมคดิ ไม่ใช่ควำมจรงิ และวนันีพ้วกเรำกท็�ำได้ส�ำเรจ็ 
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อย่ำงไรก็ตำม เชื่อว่ำที่หลำยคนท�ำได้ก็เพรำะว่ำมี 

หมู่มิตรร่วมร้อยคนมำปฏิบัติ เม่ือเห็นคนอื่นท�ำได้ก็คิดว่ำ 

เรำต้องท�ำได้เช่นกัน คนหนุ่มสำวบำงคนรู้สึกว่ำไม่ไหวแล้ว 

แต่พอเห็นคนเฒ่ำท�ำได้ หรือพระบำงรูปคิดว่ำไม่ไหวแล้ว 

แต่พอเห็นโยมท�ำได้ ก็คิดว่ำเขำท�ำได้ฉันก็ท�ำได้ซิ อันนี้เป็น

มำนะ แต่เป็นมำนะที่เอำมำใช้ประโยชน์ได้  ท�ำให้ไม่ยอมแพ้  

ท�ำให้มีควำมเพียรจนกระทั่งท�ำในสิ่งที่ตัวเองไม่คิดว่ำจะท�ำได้  

อย่ำงนี้เรียกว่ำก้ำวข้ำมตนเอง หรือว่ำทวนกระแส ซึ่งท�ำได้

เพรำะอำศยัเพ่ือน เพ่ือนนีส่�ำคัญมำกนะ เป็นก�ำลงัใจหนุนให้เรำ 

สำมำรถท�ำสิ่งที่ท�ำได้ยำก เป็นกำรสนับสนุนทั้งทำงตรงและ

ทำงอ้อม พระพทุธเจ้ำเคยตรสักบัพระอำนนท์ว่ำ “กลัยำณมิตร

เป็นทัง้หมดของพรหมจรรย์” หมำยควำมว่ำกำรด�ำเนินชีวติอนั

ประเสริฐจะเกิดขึ้นได้ ก็ต้องอำศัยกัลยำณมิตร อันนี้หมำยถึง 

ปุถุชนทั่วไป พระพุทธเจ้ำเป็นข้อยกเว้น พระองค์ไม่ได้

อำศัยกัลยำณมิตรในกำรตรัสรู้  ท่ำนส�ำเร็จอรหัตผลบรรล ุ

สัมมำสัมโพธิญำณด้วยพระองค์เอง 

กัลยำณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ หมำยควำม

ว่ำเรำจะบ�ำเพ็ญชีวิตที่ดีงำมตั้งมั่นในธรรมได้ก็ต้องอำศัย

กัลยำณมิตรช่วยสนับสนุน  อย่ำงไรก็ตำมในที่สุดเรำก็ต้อง

ก้ำวข้ำมจุดนี้ให้ได้ คือ แม้ไม่มีกัลยำณมิตรเรำก็ยังท�ำได้   
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นั่นหมำยควำมว่ำต่อไปถึงแม้จะไม่มีหมู่มิตรมำร่วมเดินกับ

เรำ เรำก็จะปฏิบัติเนสัชชิกข้ำมคืนให้ได้  นี้เป็นแบบฝึกหัดที่ 

อยำกเชิญชวนให้พวกเรำลองท�ำในวันหน้ำ ถึงแม้ไม่มีเพื่อนมำ

ร่วมเดินปฏิบัติธรรมข้ำมคืนกับเรำ เรำก็จะท�ำที่กุฏิคนเดียว 

แล้วก็จะท�ำให้ได้  กำรท�ำอย่ำงนี้จะช่วยให้เรำมีควำมมั่นใจใน

ตัวเองมำกขึ้น เชื่อมั่นในตัวเองมำกขึ้น และกล้ำที่จะท�ำสิ่งที่

ยำกยิ่งกว่ำเดิมได้  เรำต้องเริ่มท�ำจำกสิ่งง่ำยไปหำยำก และไม่

หยดุอยูกั่บที ่วนันีท้�ำได้แค่นี ้พรุง่นีจ้ะท�ำให้มำกกว่ำน้ี เรำจะได้ 

มีประสบกำรณ์และมีควำมมั่นใจมำกขึ้น ในกำรท�ำสิ่งที่ยำก

ยิ่งกว่ำเดิม 

ถึงจุดนี้เรำก็จะพึ่งตัวเองได้ ไม่มีเพื่อนเรำก็ท�ำได้ 

หรือถึงแม้คนรอบข้ำงไม่เอ้ือเฟื ้อสนับสนุน เรำก็ยังท�ำได้ 

สมัยที่หลวงพ่อค�ำเขียนเป็นโยม ไปปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียน  

เดือนสิงหำคมปี ๒๕๑๐ เดือนสิงหำคมเป็นเดือนท่ีมีควำม

ส�ำคญักบัชวีติหลวงพ่อค�ำเขยีนมำกนะ ท่ำนเกดิเดอืนสงิหำคม

แล้วกม็ำปฏบิติัธรรมกบัหลวงพ่อเทียนในเดอืนสงิหำคม จนเกดิ 

กำรเปลี่ยนแปลงทำงจิต น�ำไปสู่กำรบวชตลอดชีวิต  แล้วท่ำน

กม็รณภำพเดอืนสงิหำคม

ตอนที่ท่ำนไปปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนตอนน้ันท่ำนยัง

เป็นโยมอยู ่ ผูป้ฏบิตัส่ิวนใหญ่เป็นพระ พอพระเหน็โยมบำงครัง้ 
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ก็เรียกให้ไปหำหน่อไม้ให้หน่อย ช่วยปีนขึ้นต้นมะขำมป้อม 

ให้หน่อย  บำงคร้ังท่ำนยงัเห็นพระหยอกล้อเล่นหวักนั  เจอแบบนี ้

บ่อย ๆ  ท่ำนก็ไม่ค่อยพอใจ ถึงกับคิดว่ำพระเหล่ำนี้ไม่มีศีล

เหมือนเรำเลย เรำเป็นฆรำวำสยังมีศีลมำกกว่ำ พอคิดแบบนี้ 

จติใจกห็มอง ท�ำให้เกิดควำมลังเลในกำรปฏบิติั  ถงึกบัคิดจะหนี 

ไปที่อื่น แต่ตอนหลังท่ำนก็ได้สติ ได้คิดขึ้นมำว่ำต่อไปนี้จะไม่

ดูคนอื่นแล้ว จะดูแต่หลวงพ่อเทียนอย่ำงเดียว พอคิดได้แบบนี้ 

ท่ำนก็แน่วแน่ในกำรปฏิบัติ ไม่วอกแวกลังเล  จนเกิดควำม

เปลี่ยนแปลงขึ้นในใจของท่ำน  บำงทีเรำก็ต้องใช้วิธีนี้บ้ำงนะ  

ถ้ำไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีไม่เกื้อกูล ก็อย่ำไปหงุดหงิดกับผู้คน

แวดล้อม เขำจะเป็นอย่ำงไร กอ็ย่ำไปสนใจ ไม่เอำมำเป็นอำรมณ์

รบกวนจิตใจ  พระพุทธเจ้ำตรัสว่ำ “อยู่หลำยคนก็ให้เหมือน 

อยูค่นเดยีว  อยูค่นเดียวก็เหมือนกับอยูห่ลำยคน”  อยู่คนเดยีว 

เหมือนกับอยู่หลำยคนก็คือรู้สึกอบอุ่น ไม่กลัว  ส่วนอยู่

หลำยคนก็เหมือนกับอยู ่คนเดียว ก็คือปฏิบัติโดยไม่เอำ 

คนอื่นมำเป็นอำรมณ์

หำกได้เรียนรู ้จำกประสบกำรณ์ของเรำในค�่ำคืนนี้ 

อำตมำเชือ่ว่ำจะเกดิประโยชน์มำก วนันีช่้วงเวลำนีถ้้ำถอยหลงั 

ไปหนึ่งปีเต็ม เป็นช่วงที่หลวงพ่อก�ำลังอยู่ในระยะสุดท้ำยของ

ชีวิต เป็นช่วงเวลำที่ท่ำนมีทุกขเวทนำมำก อำจำรย์ตุ้มได้เล่ำ



ให้ฟังเมื่อคืนแล้วว่ำช่วง ๑๐ นำทีสุดท้ำยของหลวงพ่อท่ำน

เป็นอย่ำงไร แม้ว่ำท่ำนมีทุกขเวทนำมำก เพรำะว่ำก้อนเนื้อ 

ท่ีหลอดลมขยำยตัวจนปิดหลอดลม ท�ำให้หำยใจไม่สะดวก  

กำรหำยใจไม่สะดวกก่อให้เกิดทุกขเวทนำมำก แต่หลวงพ่อ

ท่ำนนิง่มำก มสีตโิดยตลอดไม่มอีำกำรทรุนทรุำย  ส่ิงทีท่่ำนท�ำ 

ในช่วงไม่ก่ีนำทสีดุท้ำยคือ เข้ำห้องน�ำ้ถ่ำยหนกั ล้ำงมือ ล้ำงหน้ำ  

แล้วขึ้นบนเตียงโดยไม่มีใครพยุง ท่ำนท�ำของท่ำนเอง จำกนั้น

ลูกศิษย์ก็มะรุมมะตุ้มพยำยำมท�ำให้ก้อนเนื้อยุบ ท่ำนจะได้

หำยใจสะดวกแต่ก็ไม่เป็นผล 

ช่วงน้ันเป็นช่วงแห่งควำมเป็นควำมตำย  เมือ่ท่ำนรู้ดว่ีำ 



สังขำรมันไปไม่ไหวแล้ว ท่ำนก็ยอมรับควำมตำย เพรำะท่ำน

เตรียมพร้อมเสมอ แล้วท่ำนก็ขอกระดำษขอดินสอมำเขียน

ข้อควำมว่ำ “พวกเรำ ขอให้หลวงพ่อตำย” เพื่อให้ลูกศิษย์

ยอมรบัว่ำ ท�ำอะไรไม่ได้แล้วกบัร่ำงกำยนี ้ให้หลวงพ่อตำยดกีว่ำ  

ท่ำนวำงดินสอยื่นกระดำษให้ลูกศิษย์ แล้วท่ำนก็ประนมมือ  
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ทีจ่รงิท่ำนประนมมอืเป็นประจ�ำเพือ่แสดงควำมขอบคณุ แต่กำร

ประนมมอืวนันัน้คงจะหมำยถงึกำรอ�ำลำด้วย แต่ลูกศษิย์ผูด้แูล

ก็ไม่เข้ำใจ ข้อควำมที่ท่ำนเขียนก็อ่ำนไม่ค่อยออกด้วย อย่ำงที่ 

อำจำรย์ตุม้ว่ำสงัขำรตอนนัน้กเ็ขียนได้เท่ำน้ีแหละ คอืเขียนหวดั  

พอท่ำนประนมมือเสร็จก็หลับตำเหมือนนอนหลับ สักพักก็

เหมอืนตำแขง็ แล้วคอตก พูดภำษำชำวบ้ำนคอืสิน้ลม ท่ำนรูต้วั

ตลอด พอถึงเวลำต้องไปก็ไปอย่ำงสงบ ไม่มีอำกำรทุรนทุรำย 

อันนี้เป็นกำรตำยที่น่ำประทับใจมำก เรียกว่ำเป็นกำรตำยที่

งดงำมมำก แม้ว่ำจะน�ำมำซึ่งควำมเศร้ำโศกเสียใจของลูกศิษย์ 

แต่เป็นแบบอย่ำงของนักปฏิบัติธรรม 

มีครูบำอำจำรย์หลำยท่ำนที่ละสังขำรด้วยอำกำรสงบ 

และบำงทีก็ด้วยอำกำรที่แปลก เช่น หลวงปู่เสำร์ กันตสีโล  

ท่ำนอำพำธตอนธุดงค์ในเมืองลำว  อำพำธหนักมำกจน

ต้องหำมท่ำนเข้ำเมืองเพื่อรักษำ แต่ท่ำนไม่ต้ังใจรักษำแล้ว 

เพรำะรู้ว่ำอำกำรหนักมำก ตลอดทำงท่ำนนั่งหลับตำมำตลอด  

เมื่อถึงเมืองจ�ำปำศักดิ์ ท่ำนก็บอกว่ำให้น�ำท่ำนเข้ำวัด และ

เข้ำไปในอโุบสถ  จำกนัน้ท่ำนก็สัง่ให้เอำสังฆำฏมิำพำดไหล่ท่ำน 

แล้วท่ำนก็นั่งสมำธิพักใหญ่  แล้วก็กรำบพระพุทธรูปสำมครั้ง  

พอกรำบเสร็จท่ำนก็นิ่ง ไม่เขยื้อน ลูกศิษย์เห็นท่ำนกรำบนำน

ผิดปกติก็แปลกใจ ในที่สุดก็รู้ว่ำท่ำนละสังขำรไปแล้ว 
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หลวงปู่ดูลย์อำยุ ๙๖ ปี ท่ำนป่วยแค่ ๒ วัน ไม่ไป 

โรงพยำบำลเพรำะรูว่้ำครำวนีร้กัษำเท่ำไหร่กไ็ม่หำยแน่  ตอนต ี๒  

วันสุดท้ำย ท่ำนแสดงธรรมให้ลูกศิษย์ฟังเรื่องลักษณะแห่ง

นิพพำน  ท่ำนแสดงธรรมค่อนข้ำงยำว น�้ำเสียงปกติธรรมดำ

ยำวมำก พอตี ๓ ท่ำนก็นอนสงบ  หำยใจเบำ ๆ   กว่ำจะรู้ว่ำ

ท่ำนหยุดหำยใจก็ตี ๔ แล้ว ผู้ดูแลไม่แน่ใจว่ำท่ำนละสังขำร 

ตอนไหน  เพรำะไม่มีอำกำรทรุนทรุำยให้เหน็เลย และก่อนหน้ำ

นัน้ไม่นำนท่ำนกม็คีวำมรูต้วัตลอด สำมำรถแสดงธรรมได้อย่ำง

ลุ่มลึก ส่วนใหญ่คนป่วยระยะสุดท้ำย จะตำยอย่ำงทุรนทุรำย 

หรือไม่ก็โคม่ำหมดสติไปพักใหญ่ บำงคนโคม่ำนำนสองสำม

ชั่วโมง บำงคนก็เป็นวันกว่ำจะสิ้นลม แต่ก็มีหลำยคนสำมำรถ

จะพูดได้ท�ำอะไรได้ด้วยควำมรู้สึกตัว ผ่ำนไปไม่กี่วินำทีก็หมด

ลมไป อนันีไ้ม่ใช่เป็นควำมบังเอิญ แต่เป็นผลจำกกำรปฏบิติั ซึง่

ไม่ใช่แต่พระเท่ำนัน้ทีท่�ำได้  ฆรำวำสญำตโิยมกท็�ำได้เหมอืนกนั 

ได้อ่ำนเรือ่งรำวของอบุำสกิำท่ำนหน่ึงชือ่คณุหญงิใหญ่ 

ด�ำรงธรรมสำร เป็นบุคคลท่ีส�ำคัญมำก  เพิ่งเป็นที่รู้จักกัน

เมื่อไม่นำนมำนี้เอง ที่เป็นที่รู้จักก็เพรำะว่ำหนังสือของท่ำนที่มี

กำรตีพิมพ์แพร่หลำยในช่วง ๒๐-๓๐ ปีที่ผ่ำนมำ คือหนังสือ  

“ธรรมำนธุรรมปฏบิตั”ิ   หลำยคนคดิว่ำเป็นปจุฉำวสิชันำระหว่ำง 

ลูกศิษย์กับหลวงปู่มั่น ก็เลยมีกำรพิมพ์ซ�้ำกันใหญ่เลย  เพิ่งมี 



ผู้ค้นพบว่ำนี่ไม่ใช่ผลงำนของหลวงปู่มั่น แต่เป็นผลงำนของ

อบุำสกิำ คือคุณหญิงใหญ่  ท่ำนเป็นคนทีม่คีวำมรูลุ้ม่ลกึในทำง

ปรยิตั ิและมกีำรปฏบิติัทีก้่ำวหน้ำมำก  แม้กระทัง่พระผูใ้หญ่ก็

นบัถอืว่ำท่ำนเป็นผูม้ภีมูธิรรมสงู  แต่เมือ่ท่ำนเขียนหนังสือแล้ว

ไม่ได้ลงชื่อตนเอง อำจเป็นเพรำะไม่ต้องกำรประกำศตัว หรือ

อำจเป็นเพรำะว่ำคนสมัยนั้นมีอคติว่ำ ผู้หญิงไม่รู้ธรรมะหรอก  

ท�ำได้แค่ท�ำบญุใส่บำตร 

ตอนที่ท่ำนใกล้จะสิ้นลม ตอนนั้นอำยุ ๖๒ ป่วยหนัก 

บวชชีได้ ๑๑ ปีแล้ว หลังจำกสำมเีสยีชวีติกบ็วชช ีหมอมำตรวจ

อำกำรบอกว่ำอยู่ได้อีกนำน แต่คุณหญิงใหญ่พูดว่ำ “คุณหมอ
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ไม่ต้องมำปลอบ”  ท่ำนรู้ตัวว่ำใกล้แล้ว ใกล้มำก ๆ  ด้วย  คืนที่ 

ท่ำนจะเสียชีวิต  ท่ำนให้คนไปนิมนต์พระที่รู ้จักรูปหน่ึงมำ 

สวดมนต์พร้อมทั้งสนทนำธรรม ท่ำนระบุให้เสร็จว่ำต้องกำร

ฟังบทไหน คงจะเป็นบทส�ำคัญ ๆ  เช่น ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  

อนัตตลักขณสูตร พอพระสวดเสร็จก็มีกำรสนทนำธรรมกัน 

สนทนำธรรมเสร็จท่ำนก็กรำบพระ พร้อมกับบอกว่ำ “ขอทิ้ง

สังขำรไว้ที่นี่”  กรำบเสร็จก็ฟุบลง ตอนนั้นพระยังนึกไม่ถึงเลย

ว่ำท่ำนสิ้นชีวิตแล้ว ถึงกับอุทำนว่ำ “ตำยจริง ๆ  หรือนี่”  นับว่ำ

เป็นกำรตำยท่ีสงบมำก

กำรตำยอย่ำงสงบ ตำยในอำกำรแบบนี้ไม่ได้จ�ำกัดว่ำ

ต้องเป็นพระเท่ำนั้น เป็นโยมหรือเป็นแม่ชี ก็ท�ำได้ทั้งน้ันถ้ำ

ปฏิบัติธรรมมำพอสมควรจนเข้ำใจสัจธรรม

หลวงพ่อของเรำแสดงให้เห็นถึงกำรเข้ำใจสัจธรรม

ควำมจรงิ จนกระทัง่ไม่มคีวำมกลวัตำย ส�ำหรบัท่ำน ควำมตำย

คงไม่ต่ำงจำกหมำเห่ำช้ำง หมำมนัคดิว่ำมนัมีอ�ำนำจ จึงเห่ำขู่ช้ำง  

แต่ช้ำงไม่สะดุง้สะเทอืนเพรำะรู้ว่ำหมำไม่น่ำกลวั ตวัเลก็นดิเดยีว   

หลวงพ่อเปรียบเหมือนช้ำง จึงไม่กลัวควำมตำยซึ่งเปรียบ

เหมือนหมำ  ควำมตำยอำจจะดูน่ำกลัวส�ำหรับคนอื่น แต่ท่ำน

ไม่กลัว ท่ำนยอมรับได้  อะไรที่ท�ำให้ท่ำนสำมำรถละสังขำร 

ไปได้ด้วยอำกำรเช่นนี ้ตอบง่ำย ๆ  กค็อื เมือ่ท่ำนป่วยท่ำนกป่็วย
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อย่ำงสงบ  ป่วยโดยไม่รู้สึกทุกข์ทรมำน ท่ำนพูดว่ำสนุกป่วย 

ด้วยซ�ำ้ ตอนทีท่่ำนป่วย ท่ำนนิง่ได้แม้จะมทุีกขเวทนำมำก ท่ำน

เคยบอกว่ำ “กำรปวดนี่มันไม่ได้ลงโทษเรำ ไม่เท่ำไหร่หรอก  

แต่(ถ้ำ)เรำเป็นผูป้วด นีม่นัลงโทษเรำ”  ท่ำนยงัพูดถงึควำมปวด 

อีกว่ำ “มันเป็นเพียงอำกำรเอำไว้ดู ไม่ได้เอำไว้เป็น” 

เมื่อป่วย ท่ำนรับมือกับควำมป่วยด้วยกำรเป็นผู้เห็น

ไม่ใช่เป็นผู้เป็น ดังนั้นเมื่อถึงเวลำตำย ท่ำนก็สำมำรถตำยใน

อำกำรสงบได้  มนัเกีย่วเนือ่งกนั  ตำยสงบได้กเ็พรำะป่วยด้วย

ใจสงบ  ป่วยแต่กำย ใจไม่ป่วย  

ทีนี้ก็มีค�ำถำมต่อว่ำ อะไรท�ำให้ท่ำนป่วยด้วยใจสงบ  

กำยป่วย แต่ใจไม่ป่วย ค�ำตอบกค็อื ตอนทีท่่ำนปกติ มสุีขภำพดี   

ท่ำนก็อยู่อย่ำงมีสติ  ท�ำอะไรก็ท�ำอย่ำงมีสติ รู้ตัว มีแต่ภำวะ 

ทีเ่หน็ ไม่เข้ำไปเป็นกบัอะไรเลย   คนเรำจะป่วยโดยท่ีใจไม่ป่วยได้  

กต่็อเมือ่ใช้ชวีติประจ�ำวนัอย่ำงมสีติ ท�ำงำนอย่ำงมสีติ จนสติอยู ่

กบัตวั เจออะไรก็แค่เห็น ไม่เข้ำไปเป็น มหีลำยคนต้ังจติปรำรถนำ 

ว่ำ เม่ือป่วยกอ็ยำกจะป่วยแต่กำย ใจไม่ป่วย แต่ตอนท่ีมสุีขภำพ

ดีก็ไม่คิดจะฝึกสติ ปล่อยชีวิตไปตำมควำมเคยชิน ท�ำอะไรก็

ไม่มีสติรู้ตัว  เจออะไร แทนที่จะเห็น ก็เข้ำไปเป็นตะพึดตะพือ  

เมือ่เป็นเช่นนี ้เวลำป่วยก็เป็นผู้ป่วย ป่วยด้วยควำมทกุข์ทรมำน  

เวลำจะตำยก็ตำยด้วยควำมทุกข์ทรมำน ทรมำนตั้งแต่ก่อนจะ
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ตำยแล้วเพรำะส�ำคัญมั่นหมำยว่ำกูก�ำลังจะตำย มีกูผู้ตำย แต่

ส�ำหรบัหลวงพ่อไม่มผีูต้ำย ไม่มใีครตำย 

ค�่ำคืนนี้ใครที่มองไปยังกุฏิหลวงพ่อคงเห็นเตียงที่ว่ำง

เปล่ำ ควำมว่ำงเปล่ำบอกอะไรเรำ มนัเหมอืนกบัจะบอกว่ำไม่มี

ใครป่วย ไม่มใีครตำย  อันทีจ่ริงไม่ใช่ตอนนีเ้ท่ำนัน้ทีไ่ม่มีใครป่วย  

ไม่มใีครตำย  ไม่ใช่ว่ำหลวงพ่อละสงัขำรไปแล้ว เตยีงนัน้จงึไม่ม ี

ใครป่วย ไม่มใีครตำย  แต่ทีจ่รงิตอนทีท่่ำนป่วย กไ็ม่มใีครป่วย ไม่มี 

ใครตำยเช่นกนั  ทัง้นีเ้พรำะหลวงพ่อไม่มคีวำมส�ำคญัมัน่หมำยว่ำ 

ฉนัป่วยหรอืฉนัก�ำลงัจะตำย   เมือ่อยูก่อ็ยูอ่ย่ำงไม่เป็นอะไรกบั

อะไร ครั้นป่วยก็ป่วยแบบไม่เป็นอะไรกับอะไร เวลำตำยก็ไม่มี

ใครตำย ไม่มผีูต้ำย มแีต่กำยทีแ่ตกดบัไป

ถ้ำหำกเรำอยำกจะจำกไปอย่ำงหลวงพ่อ ก็ขอให้มอง

ตลอดสำย ที่ท่ำนท�ำได้เพรำะตอนท่ำนป่วย ท่ำนป่วยอย่ำง 

ไม่เป็นอะไรกับอะไร ท่ำนป่วยแต่กำย ใจไม่ป่วย ท่ำนป่วยอย่ำง

มีสติ  ถ้ำอยำกจะตำยอย่ำงท่ำนก็ต้องป่วยอย่ำงท่ำน  และถ้ำ 

อยำกจะป่วยอย่ำงท่ำนก็ต้องอยู่อย่ำงท่ำน คืออยู่อย่ำงมีสติ   

ถ้ำไม่อยู่อย่ำงมสีต ิพอป่วยก็จะป่วยอย่ำงไม่มสีต ิและเมือ่ตำย

กจ็ะตำยอย่ำงไม่มสีตเิช่นกัน 

ตอนนีเ้ป็นเวลำต ี๕ แล้ว หลวงพ่อมรณภำพช่วงนีพ้อดี 
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จ�ำได้ว่ำวันนัน้อำตมำก�ำลังแสดงธรรม โดยไม่รูว่้ำแม่ชเีมีย่วฉอื 

รออยู่ข้ำงล่ำง แม่ชีเมี่ยวฉือถูกส่งมำเพื่อแจ้งข่ำวแก่อำตมำว่ำ

หลวงพ่ออำกำรหนักแล้ว พออำตมำแสดงธรรมเสร็จก็ลงไป 

ข้ำงล่ำง  แม่ชีเมี่ยวฉือจึงบอกว่ำหลวงพ่อก�ำลังอำกำรหนัก 

อำตมำจึงรีบเดินไปที่กุฏิของท่ำน  ไปถึงศำลำไก่ก็เจอโยมนิด

บอกว่ำหลวงพ่อไม่หำยใจแล้ว จ�ำได้ว่ำวันน้ันแสดงธรรมจบ 

ตอนต ี๕ พอด ีแต่หลวงพ่อไปก่อนหน้ำนัน้แล้ว ท่ำนตุม้เล่ำว่ำ 

ท่ำนจำกไปเวลำประมำณ ๔.๕๙ น. ซึ่งก็เป็นช่วงเวลำนี้พอดี 

ตอนนี้ก็ครบหนึ่งปีพอดีที่ท่ำนละสังขำรไป  อยำกให้ 

พวกเรำท�ำใจสงบสักพัก เพ่ือระลึกถึงค�ำสอนของหลวงพ่อ  

ระลึกถึงกำรปฏิบัติของท่ำนที่เป็นแบบอย่ำงแก่เรำ เพื่อเป็น

อนุสติเตือนใจเรำ และเป็นแรงบันดำลใจให้แก่เรำในกำร

ท�ำควำมเพียรเพื่อควำมพ้นทุกข์













ภำคผนวก





หลวงพ่อค�ำเขยีน สวุณโฺณ  มชีือ่เดิมว่ำ ค�ำเขยีน เหล่ำช�ำนิ  

ถือก�ำเนิดที่อ�ำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๒ 

สิงหำคม พ.ศ. ๒๔๗๙ ก่อนที่จะมำเติบใหญ่ที่อ�ำเภอแก้งคร้อ 

จังหวัดชัยภูมิ  โดยเหตุที่บิดำได้จำกไปตั้งแต่ท่ำนยังเยำว์วัย

ท่ำนจงึต้องรบัภำระในครอบครัวก่อนวยัอันควร  เป็นเหตใุห้บวช

เณรได้ไม่นำนก็ต้องลำสิกขำมำช่วยแม่ท�ำนำและดูแลน้อง ๆ  

เมือ่เข้ำวยัฉกรรจ์ ท่ำนหนัมำเป็นหมอธรรม มอีำชพีทำง

สะเดำะเครำะห์กบัรกัษำโรคด้วยเวทมนต์คำถำและน�ำ้มนต์  จน

เมือ่ได้มำพบหลวงพ่อเทยีน จติตฺสโุภ และทดลองฝึกสตปัิฏฐำน 

ตำมแนวของท่ำน  ชั่วเวลำเพียงเดือนเดียว ก็เห็นผลของกำร

ปฏิบัติ  เข้ำใจแก่นแท้ของศำสนำ จึงละทิ้งไสยศำสตร์  และ

ตดัสนิใจอุปสมบทเป็นพระภกิษเุมือ่อำย ุ๓๑ ปี ในพ.ศ. ๒๕๑๐

ชีวิตและงำนของหลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ
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หลงัจำกทีท่่ำนตดิตำมหลวงพ่อเทยีนได้ ๓ ปี  ท่ำนกไ็ด้

มีโอกำสจำริกไปยังภูโค้ง ซึ่งเป็นเทือกเขำไม่ไกลจำกหมู่บ้ำน

ของท่ำน และได้ธุดงค์แวะเวียนส�ำนักสงฆ์ที่ญำติผู้พี่ของท่ำน

คอื หลวงพ่อบญุธรรม อตุตฺมธมฺโม ได้บกุเบกิเอำไว้ จนกระทัง่ 

พ.ศ. ๒๕๑๙ จึงได้เริ่มจ�ำพรรษำที่นั่น ซึ่งปัจจุบันได้กลำยเป็น

วัดป่ำสุคะโต

ในพ.ศ. ๒๕๒๐  ท่ำนได้รับนิมนต์ไปจ�ำพรรษำ ณ วัด

ภเูขำทอง บ้ำนท่ำมะไฟหวำน ทีน่ัน้เองท่ำนได้เหน็ควำมทกุข์ยำก 

ของชำวบ้ำน ที่ต้องไปท�ำไร่ตำมชำยป่ำพร้อมกับพำลูกน้อย 

ไปด้วย เป็นเหตใุห้มเีดก็ป่วยไข้เป็นจ�ำนวนมำก ทีเ่ป็นมำลำเรยี

ก็มีไม่น้อย ด้วยจิตเมตตำ ท่ำนจึงรับเด็กเล็กมำดูแลในวัด

ระหว่ำงทีพ่่อแม่ออกไปท�ำไร่ ด้วยเหตนุีศ้นูย์เดก็เลก็แห่งแรกใน

จงัหวดัชยัภมู ิจงึเกดิขึน้ในวดัเลก็ ๆ   บนหลงัเขำอันแสนกนัดำร 

แห่งนี้ 
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นอกจำกงำนสงเครำะห์เดก็แล้ว ท่ำนยงัเป็นผูน้�ำในกำร

พัฒนำหมูบ้่ำน จำกเดิมซึง่มสีภำพไม่ต่ำงจำกบ้ำนป่ำเมอืงเถือ่น 

เตม็ไปด้วยนกัพนนัและผูร้้ำยหนคีด ี ท่ำมะไฟหวำนกก็ลำยเป็น

หมู่บ้ำนที่สงบสุข  ผู้คนและถนนหนทำงเป็นระเบียบเรียบร้อย 

โดยมวัีดเป็นทัง้แกนกลำงทำงด้ำนจิตใจ และศูนย์กลำงทำงด้ำน

สงเครำะห์ชมุชน

ท่ำนได้ย้ำยกลบัมำยังวดัป่ำสุคะโตในพ.ศ. ๒๕๒๕ และ

หันมำจับงำนด้ำนอบรมกรรมฐำนพร้อม ๆ  กับกำรอนุรักษ์ป่ำ

ร่วม ๕๐๐ ไร่ ซึง่เป็นหนึง่ในบรรดำป่ำไม่กีผื่นทีห่ลงเหลอืบนภูโค้ง  

ขณะเดียวกันก็สนับสนุนกำรอนุรักษ์ป่ำจ�ำนวน ๓,๕๐๐ ไร่ 

ที่ภูหลง อันเป็นที่ตั้งของวัดป่ำมหำวัน ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ำย

ท่ีท่ำนดแูลอยู่

ในช่วงเวลำดงักล่ำว ท่ำนเหน็ถงึควำมเสือ่มโทรมอย่ำง

รวดเร็วของภโูค้ง ไม่เพยีงป่ำหดหำยเท่ำนัน้ แม้แต่ล�ำน�ำ้กเ็ป็นพษิ 
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มำกขึน้ เพรำะกำรใช้สำรเคมอีย่ำงหนกัในหลำยหมู่บ้ำน ท่ำนจงึ 

รเิริม่โครงกำรธรรมยำตรำเพือ่ชวีติและลุม่น�ำ้ล�ำปะทำวขึน้เมือ่

พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยชกัชวนพระสงฆ์ แม่ช ีชำวบ้ำน และนกัเรยีน

ในพื้นที่มำร่วมกันเดินเท้ำและพักแรมตำมหมู่บ้ำนต่ำง ๆ  เป็น

เวลำ ๘ วนั เพ่ือกระตุน้ให้ชำวบ้ำนตระหนกัถงึอันตรำยทีก่�ำลัง

จะเกิดขึ้น และร่วมกันหำแนวทำงกำรพิทักษ์ป่ำและปกป้อง

ล�ำน�้ำ ปัจจุบันโครงกำรนี้ได้ด�ำเนินติดต่อจนกระทั่งปัจจุบัน 

เป็นปีที่ ๑๕ แล้ว โดยมีผู้สนใจจำกจังหวัดและประเทศต่ำง ๆ  

มำร่วมเดินด้วย

เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๗ หลวงพ่อได้รับเลื่อนสมณศักดิ์  

เป็นพระครูบรรพตสุวรรณกิจ  ๒ ปีต่อมำ ได้รับแต่งตั้งเป็น 

เจ้ำคณะต�ำบลหนองขำม อ�ำเภอแก้งคร้อ จงัหวดัชยัภมู ิ แม้ท่ำน 

จะมงีำนบรหิำรคณะสงฆ์เพ่ิมขึน้  แต่งำนสอนกรรมฐำนก็ยงัเป็น

งำนหลักของท่ำน  ช่วงหลังนี้เองที่ท่ำนวำงมือด้ำนงำนพัฒนำ

ชุมชนเกือบจะสิ้นเชิง และอุทิศตัวให้กับกำรสอนธรรมควบคู่

กับกำรฟื้นฟูป่ำ  ประกอบกับนับแต่พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมำ   

ได้มีกำรอบรมกรรมฐำนอย่ำงจริงจังมำกข้ึน ถึงกับมีกำร 

ตั้งเป็น “สถำบันสติปัฏฐำน” โดยมีลูกศิษย์หลำยท่ำนมำช่วย

งำนหลวงพ่อด้ำนกำรอบรมฆรำวำส  ท�ำให้มผีูม้ำปฏบิตัธิรรมที่



๓๓๓

วดัป่ำสคุะโตมำกขึน้ ไม่เว้นแต่ละเดือน จนต้องมกีำรขยบัขยำย 

เสนำสนะยิ่งกว่ำเดิม

หลวงพ่ออำพำธด้วยโรคมะเรง็ต่อมน�ำ้เหลอืง ครัง้แรก

เมือ่พ.ศ. ๒๕๔๙ แต่ได้รับเยยีวยำรกัษำจนก้อนมะเรง็ยบุหำยไป  

ก่อนทีจ่ะปรำกฏอกีครัง้ เมือ่ต้นปี ๒๕๕๗  หลงัจำกทีไ่ด้รบักำร

เยียวยำที่โรงพยำบำลเกือบ ๒ เดือน ท่ำนขอกลับมำใช้ชีวิต 

ช่วงสดุท้ำยทีวั่ดของท่ำนโดยมรณภำพ ณ วดัป่ำสุคะโต ประมำณ 

ตี ๕ ของวันที่ ๒๓ สิงหำคม ๒๕๕๗

สิริอำยุรวม ๗๘ ปี  ๔๖ พรรษำ








