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 หากท่านผู้อ่านเป็นพุทธศาสนิกชน คือเป็นผู้นับถือ         

พระพุทธเจ้าจริง ๆ แล้ว ท่านก็ต้องเชื่อว่าพวกเรานี้เวียนว่าย

ตายเกิดกันมานับชาติไม่ถ้วน และการเวียนเกิดนั้นก็เกิดมา 

เพื่อทำาความดีหนีความเลวให้จบสิ้นสุดสาย มีพระนิพพานเป็น

ที่สถิต อยู่สุขสบายไม่ต้องลงมาเกิดให้มันมีทุกข์อีกต่อไป พวก

เราทั้งหลายนี่! ก็ไม่มีใครจะรู้ว่าเราเกิดมากี่ชาติกี่หน รู้แต่ว่า

ขณะนี้บุญคุณความดีของเรายังไม่พอ รู้แต่ว่าความเลวความ

เศร้าหมองในใจเรายังไม่หมดสิ้น รู้แต่ว่าเราจะต้องเดินทางต่อ

ไปอีก จะอีกกี่ชาติกี่ปีกี่วันเรารู้ไม่ได้ แต่เรามั่นใจว่าตราบใดที่

เรายังต้องเกิดอีกต่อไป เราขอเกิดมาพบพระพุทธศาสนา ขอ

ให้ได้พบพระอรหันต์เป็นครูบาอาจารย์ จะได้มีท่านเป็นผู้ชี้นำา

ให้เดินต่อบุญเติมบารมีได้อย่างมั่นใจต่อไป จนตราบเท้าเข้าสู่ 

พระนิพพาน

 กว่าจะอารัมภบทจบนี่ เหนื่อยเลยไม่ถนัดเขียนหนังสือ

แต่ที่เป็นข้อความที่ให้อ่านกันได้นี้ ก็เพราะความประทับใจของ

ผู้เขียนที่มีต่อพระสงฆ์องค์หนึ่ง จะเรียกว่าความประทับใจก็ยัง

น้อยไป ที่จริงผู้เขียนยอมมอบกายถวายชีวิตเป็นศิษย์ ให้ท่าน

ด่าว่าสั่งสอน และยอมให้ท่านด้วยศรัทธาเต็มใจไม่คลางแคลง

สงสัย จากวันนั้นที่ท่านเมตตารับเป็นศิษย์จนถึงวันนี้ เดือน

มกราคม ๒๕๔๘ ก็เป็นเวลา ๓๓ ปีเต็ม แม้พระคุณท่านจะ
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สิ้นชีพทิ้งสังขารไปแล้ว แต่ผู้เขียนก็ยังยินดีมอบชีวิตถวาย

ปรนนิบัติบูชาคำาสอนและปฏิปทาของท่านต่อไป.. จนหมดชีวิต

 พระคุณท่านองค์นั้นก็คือ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ 

ฤๅษีลิงดำา แห่งวัดท่าซุง หรือ พระราชพรหมยาน ตามที่เรียก

ขานกันในสายการปกครองคณะสงฆ์ แต่ผู้เขียนเรียกพระคุณ

ท่านตามใจปรารถนาว่า ‘พ่อ’

 เพราะพ่อได้มอบชีวิตใหม่ให้แก่ผู้เขียน.. เป็นชีวิตที่ผู้

เขียนใฝ่หามานานนัก กว่าจะสมปรารถนา

 ก่อนที่จะได้พบ ‘พ่อ’ อายุผู้เขียนก็ล่วงมาถึง ๓๐ ปี 

เป็น ๓๐ ปี ที่งุนงงว่าเรานี่เกิดมาเพื่ออะไร? ที่แท้เราต้องการ

อะไร? ก็ยังหาคำาตอบไม่พบ ชีวิตฆราวาส ปุถุชน..ที่ศีลห้าไม่

ครบนั้น ไม่มีคุณค่าสาระที่จะนำามาเขียน แม้แต่ตัวอักษรเดียว 

ก็ไม่อยากจะจารึกถึง.. แต่ผู้เขียนอ่ิมใจและเต็มใจเขียนออกมา                                                                                         

ก็เพราะชีวิตช่วงนั้นของผู้เขียน เป็นชีวิตที่ตื่นเต้นและสดใส

ที่สุดเมื่อได้พบ ‘พ่อ’ เป็นช่วงชีวิตที่ปลื้มใจว่าพระอรหันต์องค์

นั้นยังรับเราเป็นศิษย์อีกด้วย

 แต่ท่านเอ๋ย.. ลีลาการรับศิษย์ของท่านช่างลืมไม่ลง                                                                                             

ช่างตราใจ สะใจคนหยาบอย่างผู้เขียนอะไรอย่างนั้น.. ขอให้                                                                                    

ท่านผู้อ่านที่อดทนอ่านอยู่ได้ถึงตอนน้ีโปรดทราบว่าผู้เขียนไม่                                                                                             

ได้เขียนถึงชีวิตของตัวเอง แต่เป็นการน้อมบันทึกยืดอกประกาศ                                                                                                     
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ถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของ ‘พ่อ’ ของครูบาอาจารย์ผู้ชุบ

ชีวิตและจูงผู้เขียนให้มายืนอยู่บนทางสู่พระนิพพานที่ปรารถนา

มานานนัก

 ท่านผู้อ่านที่รัก เรื่องที่ ‘พ่อ’ กำาราบปราบมารกระ

จ้อยร่อยหัวแข็งอย่างผู้เขียนนี้ก็ดี เรื่องราวของบ้านซอยสายลม

ก็ดี เรื่องราวของวัดท่าซุงก็ดี จะขอพักไว้ก่อน จะทยอยเล่าให้

ฟังเป็นอารัมภบทนำาหน้าบันทึกแต่ละตอนเป็นลำาดับไป 

 สำาหรับเรื่องราว ‘บนเส้นทางพระโยคาวจร’ นี้เป็น 

ความทรงจำาส่วนตัวที่ผ่านเข้ามาในชีวิต นับแต่ได้กราบเท้าฝาก  

ตัวเป็นลูกคนหนึ่งของพระคุณ ‘พ่อ’ (หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง)                                                                             

และเป็นเรื่องราวของพระสุปฏิปันโนที่มีตัวตนอยู่จริงๆ ในยุค

ปัจจุบัน ท่านเหล่านี้.. ได้กล่าวถึงพระคุณพ่อให้ผู้เขียนฟังเป็น

ส่วนตัวบ้าง ผู้เขียนได้รู้ ได้เห็น ได้ยิน ด้วยตัวเองเพราะมีส่วน

อยู่ในเหตุการณ์นั้นบ้าง จึงทรงจำาไว้ประหนึ่งส่วนสำาคัญของ

ชีวิตตัวเอง ฉะนั้น..

 เรื่องราวนี้จึงเป็นบันทึกความประทับใจส่วนตัวของ ผู้

เขียนที่มีต่อพระคุณพ่อ ..ลีลาที่ลูกจะบันทึก ‘พ่อ’ ไว้ในใจตัว

เอง อาจจะไม่เป็นที่ถูกใจหรืออาจจะเป็นที่ถูกใจของใครก็ได้ 

หาก ท่านผู้อ่านจะได้เพิ่มความเข้าใจ และภูมิใจในตัว ‘พ่อ’ ขึ้น

มาสักหน่อยหนึ่ง ผู้เขียนก็พอใจแล้ว.
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เตรียมงานรับพระสุปฏิปันโน

 บ้านซอยสายลม สมัยปี ๒๕๑๗ บรรยากาศไม่เหมือน

ในสมัยนี้ ในช่วงเวลานั้นลูกศิษย์ของ ‘พ่อ’ รุ่นเก่า ๆ คงจะ

จำาได้ว่า.. ห้องปฏิบัติพระกรรมฐานของพวกเรา บรรจุคนได้

ประมาณ ๕๐ คนก็แน่นแล้ว ตรงโต๊ะเก็บเงินและจำาหน่ายวัตถุ

มงคลมีเก้าอี้รับแขกนั่งได้ ๔-๕ คน ตรงนี้แหละที่ผู้เขียนได้พบ 

‘พี่อ๋อย’ ได้พบ ‘พ่อ’ หลังจากที่งุนงงตามหามานานแสนนาน 

เรื่องอื่น ๆ เอาไว้ทีหลัง เอากันตรงความจริงที่บ้านนี้เป็นที่ ‘ให้

ชีวิต’ แก่ผู้เขียน ความทุกข์ ความสุข หรือความสมปรารถนา

นั้นต่างกันไปตามความคิดเห็นของแต่ละคน เมื่อเราได้รับความ

สุขสมปรารถนาในที่ใด ที่นั้นคือ ‘บ้าน’ ที่เราจะขอตอบแทน

ด้วยความรักและขอบคุณไปจนตลอดชีวิต..

 ในปี ๒๕๑๘ ทางวัดท่าซุงของเราจะมีงานฉลอง

วัดครั้งสำาคัญ เหตุผลต้นปลายที่จัดงานมี ‘พ่อ’ องค์เดียวที่

ทราบและสั่งการให้เตรียมงานใหญ่ และหน่วยงานที่พ่อสั่ง

ให้เตรียมและดำาเนินงานทั้งหมดคือ ‘บ้านสายลม’ ซึ่งขณะ

นั้นคุณเฉิดศรี ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา (พี่อ๋อย) ภรรยาคู่ชีวิตท่าน                                      

เจ้ากรมเสริม ผู้ยังชีวิตอันทรงคุณประโยชน์ต่อพระศาสนา เป็น

หัวแรงสำาคัญในการจัดงาน.. งานนั้นเป็นงานใหญ่มาก เพราะ
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ชื่อว่าเป็นงานฉลองวัดที่พ่อของเราสร้างเป็นวัดสุดท้าย และ

องค์ท่านเองจะสถิตอยู่ที่นี่จนวันตายประการหนึ่ง.. ทั้งยังมี                                      

การหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค ผู้ซึ่งพ่อยกไว้ใน

ฐานะอาจารย์และพ่อ และหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ใหญ่ เจ้า

อาวาสวัดท่าซุงในสมัยโบราณโน้นประการหนึ่ง.. มีการนิมนต์

พระสงฆ์องค์สำาคัญ ๆ ที่พ่อเรียกว่า ‘พระสุปฏิปันโน’ มาโปรด

ลูกหลานถึง ๑๐ องค์ประการหนึ่ง.. และประการสำาคัญที่สุด 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม

ราชินีนาถ พร้อมเจ้าฟ้า จะเสด็จเททองหล่อพระรูปดังกล่าวอีก

ด้วย การเตรียมงานจึงทั้งใหญ่และยุ่งทุกอย่าง แต่ก็เป็นงานที่

เต็มใจทำา.. แย่งกันทำา.. ทำาด้วยใจที่เป็นสุข

 สำาหรับผู้เขียนนั้น... มีวาสนาเกินบุญตัวเหลือจะ

ประมาณได้ เพราะได้รับการคัดเลือกจากพี่อ๋อยให้ทำาหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานรับใช้พระสุปฏิปันโนกับเขาด้วย จึงจะขอเล่า

เหตุการณ์เฉพาะจุดที่ตัวเองรู้เห็น และทำามาด้วยตัวเองให้ท่าน

ที่สนใจทราบ แน่นอนที่สุด! ที่จุดอื่น ๆ จะต้องยุ่งยากลำาบาก

กาย ใจ มากกว่าจุดรับใช้พระสุปฏิปันโน เช่น ท่านจะต้อง 

เตรียมสถานที่หล่อพระ สถานที่ในหลวงจะทรงประทับ พิธีการ 

ค่าใช้จ่ายและบุคคลากร ต่าง ๆ นั้น เหลือวิสัยที่ผู้เขียนจะเข้าใจ

ได้ และไม่มีโอกาสได้สัมผัสงานนั้นด้วย แต่จุดงานรับใช้พระ    
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สุปฏิปันโนก็ช่างชื่นใจ.. ลำาบากใจ และเป็นสุขน้อยกว่าจุดอื่น

เสียที่ไหน เป้าหมายของงานนี้คือ.. จะต้องจัดกุฏิเรือนไทย         

๑๐ หลังให้เรียบร้อย พอที่พระระดับนั้นพักได้สบายอิริยาบถ

ของท่าน

 กุฏิ ๑๐ หลังนั้นถ้าจะดูในปัจจุบันจะอยู่ด้านหลังพระ 

อุโบสถหันหลังชนกำาแพงศาลา ๑๒ ไร่ (ตอนนั้นยังเป็นทุ่งนา) 

อีกไม่นานกุฏิก็คงถูกรื้อสร้างใหม่เพราะสภาพย่ำาแย่เต็มทน

แล้ว.. แต่ถ้ามองในสมัยปี ๒๕๑๘ ก็เป็นกุฏิใหม่เอี่ยมโก้หรูที่สุด      

ของวัดเรา 

 ตรงหน้ากุฏิ ๑๐ หลัง เมื่อปี ๑๘ ยังไม่มีห้องพัก ๑๗ 

หลังมาบดบังให้เสียสวย แต่ว่าพื้นวัด.. ท่านเอ๋ย! พื้นที่วัดจาก  

ประตูทางเข้าวัดหน้าพระอุโบสถมาถึงรอบบริเวณฝ่ังพระ

อุโบสถ ทั้งหมดมันเป็นดินลูกรัง.. เป็นหลุมเป็นบ่อ ต้นพิกุล ต้น

หูกวางยังไม่มี ตัวพระอุโบสถยังไม่ได้โบกปูน ไม่มีหน้าต่าง ไม่มี

กำาแพงแก้ว ‘ศาลาธรรมสถิตย์’ ที่พักผู้หญิงยังสร้างไม่เสร็จ 

‘ศาลาพระพินิจอักษร’ ที่ปัจจุบันใช้ทำาบุญใส่บาตรฟังเทศน์ 

ยังไม่มีแม้แต่เสาสักต้น.. มันโล่งแบบขรุขระไปจนถึงเรือน                                                                                    

รัตนพฤกษ์ริมกำาแพงซึ่งตอนนั้นสร้างเสร็จแล้ว ร้านโยมกิมกี

ยังไม่มี แต่ว่ามีกำาแพงล้อมเนื้อที่ ๖ ไร่ไว้แล้วเช่นปัจจุบันนี้                       

และก็มีเนื้อที่ของวัดเพียงเท่านั้นเอง..
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 ทางฝ่ังถนนด้านน้ีน่ีแหละ ตรงน้ีแหละ จะต้องรับเสด็จฯ

 ในหลวงและพระบรมราชินี จะต้องรับรองพระสุปฏิปันโน ซึ่ง

เป็นยิ่งกว่าเทพเจ้าของถิ่นภาคเหนือและภาคกลางถึง ๑๐ องค์ 

ท่านคงจะเห็นใจผู้เขียน ที่ต้องเล่าชักนำาให้เห็นเป็นปลื้มไปกับ  

ผู้เขียนด้วย

 สำาหรับหลวงปู่สุปฏิปันโนที่ได้รับนิมนต์มา หรือจะพูด

ให้ถูกก็คือ.. พ่อไปฉุดออกมาจากป่าบ้าง จากที่เร้นกายสบาย 

อิริยาบถบ้าง มีทั้งหมด ๑๐ องค์พอดีกับกุฏิ ๑๐ หลัง ผู้เขียน

จะเรียงลำาดับให้ท่านทราบแบบเข้าไปกราบพบทีละกุฏิดังนี้

เริ่มจากทางบันไดขึ้นไปศาลา ๒ ไร่...

 กุฏิหลังท่ี ๑ เป็นท่ีพักของ ‘หลวงปู่กล่อม’  (ท่านเจ้าคุณ

ธรรมวราลังการ) วัดบุปผาราม กรุงเทพฯ

 กุฏิหลังที่ ๒ เป็นที่พักของ ‘หลวงปู่บุดดา ถาวโร’  

ตอนนั้นท่านจำาพรรษาอยู่ที่ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

 กุฏิหลังที่ ๓ เป็นที่พักของ ‘หลวงปู่คำาแสน คุณา

ลังกาโร’ วัดดอนมูล จ.เชียงใหม่ (เราเรียกท่านว่า ‘หลวงปู่คำา

แสนเล็ก’ อาจเป็นเพราะองค์ท่านเล็กกว่าหลวงปู่คำาแสนอีก

องค์หนึ่ง)

 กุฏิหลังที่ ๔ เป็นที่พักของ ‘หลวงปู่คำาแสนใหญ่’  

(พระครูสุคันธศีล) วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ (องค์ท่านสูงใหญ่
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กว่าหลวงปู่คำาแสนเล็ก ยิ้มสวยชื่นใจบอกไม่ถูก)

  กุฏิหลังที่ ๕ เป็นที่พักของ  ‘หลวงปู่ชุ่ม โพธิโก’ วัด                                                                                            

วังมุย จ.ลำาพูน ศิษย์เอกผู้รับมอบครอบครองไม้เท้าและตาลปัตร

หางนกยูงของ ‘หลวงปู่ครูบาศรีวิชัย’ เทพเจ้าแห่งดอยสุเทพ

 กุฏิหลังที่ ๖ เป็นที่พักของ ‘หลวงปู่วัดน้ำาบ่อหลวง’ 

(ครูบาอินทจักรสังวร)

 กุฏิหลังที่  ๗  เป็นที่พักของ ‘หลวงปู่สิม’ วัดถ้ำาผา                                                                                        

ปล่อง จ.เชียงใหม่

 กุฏิหลังที่ ๘ เป็นที่พักของ ‘หลวงปู่ครูบาธรรมชัย’ 

วัดทุ่งหลวง จ.เชียงใหม่

 กุฏิหลังที่ ๙ เป็นที่พักของ ‘หลวงปู่มหาอำาพัน’ วัด 

เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ

 กุฏิหลังที่ ๑๐ ติดกับศาลาพระพินิจ เป็นที่พักของ 

‘หลวงปู่ครูบาชัยวงษา’ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำาพูน

 เป็นอย่างไรบ้างท่านผู้อ่าน เห็นไหมว่าเป็นท้ังบุญวาสนา

และเวรกรรมของผู้เขียนขนาดไหนท่ีได้รับหน้าที่ปรนนิบัติ 

วัฏฐากพระคุณเจ้าทั้งหมดนี้ ร่วมกับพี่น้องลูกพ่อผู้ร่วมวาสนา

ชะตากรรมเดียวกันอีกเกือบ ๒๐ ท่าน ใครได้กำาไรใครขาดทุน

ไปบ้าง ก็แล้วแต่จะตักตวงเอาเอง.. และต้องขอประทานโทษ

ย้อนหลังไปยังบางท่านซ่ึงอาจมีการขัดสี กระทบกระเทือนหู ตา
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จิตใจกันบ้าง ซึ่งเป็นธรรมดาของการทำางานแบบฆราวาสผู้มุ่ง

บุญรุนแรงเกินไป 

 แล้วก็ไม่มีอะไรเหลือในที่สุด..

 งานนี้จัดขึ้นในปลายเดือนมีนาคม ๒๕๑๘ แดดกล้า 

ขนาดไหนท่านลองเดาดูเถิด ต้องวิ่งทำางานแบกหาม.. ขน

ย้าย.. กวาด.. ล้าง.. จนในที่สุดงานหยาบก็สิ้นสุดลง ปูที่หลับ

ปัดที่นอน จัดที่นั่งเรียบร้อยทุกกุฏิ จัดลูกศิษย์ประจำาหน้าที่

ครบองค์ละ ๒ คน วางลู่ทางลำาเลียงอาหารเช้า-เพลเรียบร้อย

น่าชมเชย แต่อย่าเพิ่งยิ้มท่านเอ๋ย! ตอนต่อไปก็จะทราบว่าคำาว่า

ยิ้มไม่ออกบอกบุญไม่ถูกนั้น มันพอจะมีเล่าให้ฟังกันได้

 เป็นอันว่าทุกอย่างได้จัดขึ้นเรียบร้อยพอท่ีจะรับเสด็จ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม 

ราชินีนาถพร้อมเจ้าฟ้าที่โดยเสด็จด้วย พร้อมที่จะถวายความ 

สะดวกแก่พระคุณหลวงปู่ทั้งหลายตามสมควร เท่าที่ทำาได้ใน 

เวลานั้น ก่อนในหลวงจะเสด็จหลวงปู่ทั้งหลายก็ทยอยกันเดิน

ทางมาถึง

 ในตอนต่อไปก็จะเริ่มต้อนรับและ ‘สัมผัสกระแสพระ 

สุปฏิปันโน’ ซึ่งช่างเยือกเย็นเป็นสุข บรรยายได้ยากเย็นอะไร 

อย่างนั้น.
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หลวงปู่คำาแสนใหญ่

	 ก่อนที่จะเล่าให้ท่านฟังถึงพระสุปฏิปันโนองค์แรกของ

บันทึกนี้	 คือหลวงปู่คำาแสนใหญ่	 (พระครูสุคันธศีล)	 แห่งวัด

สวนดอก	 เชียงใหม่	 ผู้เขียนจะขอเล่าถึงพระคุณที่พ่อได้เมตตา

เกื้อกูลต่อผู้เขียนให้ฟังนำาเรื่องเสียก่อน	 เพราะเพียงการที่ผู้

เขียน	‘ได้ข่าว’	ของพ่อก็เป็นเรื่องหนักหนาสาหัสเสียแล้ว

	 ผู้เขียนก็เป็นธุลีทุกข์ละอองหนึ่งของโลกมนุษย์นี้	 ที่	

แหวกว่ายไขว่คว้าหาที่พึ่ง	 เพื่อถึงความสมมาดปรารถนา	ทั้ง	ๆ																																									

ที่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไร	 ท่านพ่อท่านแม่ที่ให้กำาเนิดก็สุดจะดีมี																																																										

พระคุณล้นชีวิต	 ครูบาอาจารย์ก็สุดประเสริฐ..	 ปลูกฝังหวังให้

ศิษย์ได้ประโยชน์สุขในโลก	 แต่ชีวิตผู้เขียนก็คือความทุกข์ทน																																																							

แทบไม่ได้	 จะทำาอะไรก็หาความสุขสมปรารถนาเป็นไม่มีได้

ตามใจ	การดำารงชีวิตร่างกายในโลก	จึงเหมือนสวะโสโครกเศษ

หนึ่งในทะเลใหญ่..	โคจรไปในกระแสกรรม	เวลาล่วงไปเพียงใด	

ในใจก็ยิ่งกระวนกระวายชัดเจนว่าเราต้องมีที่พึ่งที่ถูกต้องกับ

เราจึงจะอยู่ได้	 เราต้องได้คำาตอบว่าเราจะได้อะไร	หรือทำาอะไร

จึงจะใช่ความสุขสำาหรับตัวเอง

	 หาไปในวัดวาอารามก็ร้อนตาร้อนใจต่อจริยานักบวช	

เที่ยวไปตามสำานักทรงเจ้าต่าง	ๆ	ก็หาสาระจะแจ้งชัดเจนไม่ได้
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	 ฟัง	คิด	ตามนักปราชญ์ทั้งหลายก็ดูดี	แต่ก็ไม่มีใครบอก	

ได้ว่าตัวท่านทำาได้ดีมีความสุขตามที่ท่านพูด

	 อ่านหนังสือทุกประเภท..	 เกี่ยวกับชีวิตจิตใจทั้งของ	

ฆราวาสและพระภิกษุสงฆ์ค่อยชุ่มชื่นใจ..	 แต่หนังสือก็ตอบ

คำาถามในใจที่แทรกซ้อนขึ้นมาไม่ได้

	 นี่ผู้เขียนหมายถึงสมัยก่อนโน้นนานกว่า	๓๐	ปี	มาแล้ว	

สมัยยังโง่อวดฉลาดแบบคนบ้าตาบอดอยู่	 ยังหาที่พึ่งที่ตัวพอใจ	

ไม่ได้อยู่	 ของดีก็มีอยู่คู่แผ่นดินก็หาไม่พบ	 จึงกระวนกระวาย	

ทุกข์ใจแสนสาหัส	อยู่จนทนไม่ไหว..

 จนวันนั้นได้ยืนกลางดิน ยกมือชี้ฟ้า

 ขอเทวดา พรหมทั้งหลาย ถ้าท่านมีอยู่จริง

 ถ้าวันนี้ เรายังไม่พบสิ่งที่เราใฝ่หา

 เราจะตายให้ท่านดู แบบพิสดารอาจหาญที่สุด

 เราจะเดินยิ้มเข้าไปชนกับรถในถนน..

 

	 แล้วผู้เขียนก็อาบน้ำา	 แต่งตัว	 ขึ้นรถเมล์ไปตามที่รถมัน	

จะพาไป	 แต่ท่านผู้อ่านทั้งหลาย	 วันนี้เรื่องการพบพ่อก็ของด	

ไว้แค่นี้ก่อน	 ประเดี๋ยวหลวงปู่คำาแสนใหญ่ท่านจะดุเอา	 โควต้า	

หน้ากระดาษของท่านจะหมดมากเกินควรไป	 ขอเชิญท่านทั้ง
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หลายฟังเรื่องของพระแท้	 ตามแต่ท่านจะเลือกเฟ้นสาระ	 เอา

เถิด...	

 พระอุโบสถวัดท่าซุงในปัจจุบัน ใครมาเห็นก็ชมว่า

สวย ใครมาเดินรอบพระอุโบสถในเขตกำาแพงแก้ว ก็ต้องชื่น

ใจในกระแสความสงบแห่งบรรยากาศกระแสธรรม... รอบ ๆ 

กำาแพงแก้วก็เป็นแนวต้นพิกุลอันเขียวสงบเย็นตา กลิ่นก็หอม

กล่อมจิตใจ ให้สงบสุขบรรยายไม่ถูกถ้วน พวกเราต่างรู้จักมัก

คุ้นสถานที่นี้ดี เพราะนี่คือบ้านพ่อ... บ้านของเรา

 แต่ถ้าย้อนไปเมื่อปี ๒๕๑๘ อันเป็นปีที่เราเริ่มสร้าง 

วัดกันใหม่หมาดๆ ท่านอ่านไป นึกภาพตามไปในอดีต ก็จะ

นึกออกว่าบริเวณรอบ ๆ พระอุโบสถ ยังเป็นดินลูกรังทั้งหมด 

แล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่อด้วย กำาแพงแก้วกับต้นพิกุลยังไม่มี ตัว

อาคารพระอุโบสถยังก่ออิฐเห็นสีแดง ประตูหน้าต่างยังว่างโล่ง 

มองไป ทางท้ายพระอุโบสถ จะเห็นกุฏิ ๑๐ หลัง มีหลังคาทรง

เรือนไทยปลูกชิดกำาแพง ด้านหน้ามีศาลานวราชบพิตร แต่ไม่มี

หอนาฬิกา ตรงนี้แหละ..ที่ผู้เขียนได้สัมผัสความเย็นของกระแส

จิตพระพุทธสาวก

 ...และยังเย็นฉ่ำาใจจนถึงวันนี้

 ขณะนั้นเป็นเวลาเย็นแล้ว งานฉลองวัดหรือเรียก

ว่างานครบรอบ ๑๐๐ ปีเกิดหลวงปู่ปานเริ่มขึ้นแล้ว เริ่ม
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ตามแบบของพ่อ คือสงบเงียบ แต่แรงกล้าด้วยพลานุภาพ                                      

ของศรัทธาสามัคคี ผู้เขียนกับผู้ร่วมงานแผนกต้อนรับพระ                                                                                                  

สุปฏิปันโน ก็คอยจ้องดูว่าพระคุณหลวงปู่องค์ใดมาถึงก็รีบทำา

หน้าที่..  หลวงปู่ใคร (ตามที่ แบ่งกันไว้แล้ว) ใครก็รับตัวท่านเข้า

กุฏิ เวลานั้นกำาลังรอหลวงปู่ ‘คำาแสนใหญ่’ (ของผู้เขียน) กันอยู่

 ตอนนั้นผู้เขียนจัดอะไรเพลินอยู่จำาไม่ได้ กำาลังนั่งอยู่

ข้างพระอุโบสถ ด้านเรือนพักธรรมสถิตย์... รู้สึกว่าใจตัวเองมี

ความเยือกเย็นสว่างไสวขึ้นมาอย่างฉับพลัน มันเป็นสุขบอกไม่

ได้เอาเสียเลย และรู้สึกว่ากระแสแห่งความสุขสว่างไสวนั้นมา

จากอีกด้านหนึ่งของพระอุโบสถ มันจำาเป็น.. มันเต็มใจวิ่งอ้อม

ไปดู ก็เห็นพระภิกษุชราภาพรูปหนึ่ง ร่างกายสูงใหญ่ แต่เดิน

หลังค้อมลงมาบ้างแล้ว 

 ท่านผู้อ่านเอ๋ย.. เพียงเห็นท่าเดิน.. เห็นอิริยาบถคนแก่ 

ของท่าน ใจผู้เขียนมันมีปีติล้นหลามออกมา ซ้ำาเห็นยิ้มของท่าน 

ใจเราก็อาบชุ่มด้วยความสุข ..เห็นโยมผู้หญิงศิษย์หลวงพ่อคน

หนึ่ง กำาลังกราบแนบหน้ากับพื้นฝุ่นลูกรัง น้ำาตาแกไหล ปากก็

บ่นว่า 

 “หลวงปู่เจ้าขา... หลวงปู่เจ้าขา...” 

 หลวงปู่องค์นั้นก็หันมายิ้ม ยิ้มสวยจริง ๆ สวยออกมา

จากใจเลย ท่านบอกว่า 
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 “เออ..เออ..เออ..เป็นสุขเน้อ”

 ท่านเอ๋ย.. ผู้เขียนไม่ทราบว่าหลวงปู่คำาแสนใหญ่องค์ 

นั้นจะมีจิตตานุภาพเป็นอย่างไร แต่ผู้เขียนยอมคุกเข่าลงกราบ 

กราบด้วยความสุขใจ น้ำาตาคงจะไหลออกมาด้วย ช่างเป็นบุญ 

ตัวของเราจริงหนอ ที่ได้ประคองพระคุณท่านเข้ากุฏิรับรอง.. 

จำาได้ว่าเป็นกุฏิที่ ๔.. เดี๋ยวก่อน! ถ้าจะมีบางท่านนึกถามขึ้นมา

ว่า “...แล้วอยู่กับหลวงพ่อ ไม่ชื่นใจหรือ?” 

 หรืออะไรทำานองนี้ขอได้โปรดอดใจอ่านต่อไปเถิด 

ท่านจะทราบคำาตอบเอง ทราบจนรู้ซึ้งไปจนวันตายเหมือนผู้

เขียน

 ...............

 แล้วงานปรนนิบัติพระสุปฏิปันโนก็เริ่มขึ้น คือจัดการ 

‘วาง’ หลวงปู่คำาแสนใหญ่ที่อาสนะพักผ่อนที่ชั้นล่าง มีอาสนะ

นั่ง ภาชนะน้ำาใช้น้ำาฉัน ก็น้อมประเคนถวาย ท่านจะเข้าห้องน้ำา

ก็รีบเข้าไปเช็ดให้แห้ง เหยียบพื้นไม่ลื่น ท่านออกมาแล้วก็รีบ

ทำาความสะอาดให้ดีที่สุดไว้เสมอ ท่านจะพักผ่อนหลับนอนก็

ประคองขึ้นชั้นบน ซึ่งก็จัดไว้พร้อมพอสมฐานะพระทองคำาของ

พระศาสนา... รวมความว่าลูกศิษย์ ๒ คนนี้ จะห่างหลวงปู่ไม่ได้

เด็ดขาด มีรางวัลหัวตะพดเลื่อมเงินในมือ ‘พ่อ’ พร้อมประทาน 

ให้อยู่เสมอ
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 ท่านทั้งหลาย.. งานปฏิบัติพระตามปกติ มันก็ไม่

หนักหนาอะไรหรอก.. ยิ่งเป็นพระทองคำาทั้งองค์อย่างหลวงปู่                 

คำาแสนใหญ่ด้วยแล้ว ยิ่งเบาใจ อิ่มใจ สบายใจ เหมือนเราจะ

ลอยได้อย่างนั้นแหละ..  ตัวท่านเองก็ไม่ต้องการอะไรจุกจิก  มี

แต่เราเองนะซิที่คอยจุกจิกท่าน คือขยันอยากจับอยากนวดบ้าง 

อยากให้ท่านเข้าห้องน้ำาอีกซักครั้ง จะได้เช็ดถูพื้นเพิ่มบุญให้ตัว

เองอีกสักหนบ้าง แล้วที่คันหัวใจอดไม่ไหวเลย ก็คืออยากถาม

ธรรมะให้ท่านพูด... คิดว่าจะได้ชื่นใจสบายจิต... เรื่องสำาคัญจึง

เกิดขึ้นตรงนี้แหละ!

 คืนนั้น.. ที่หลวงปู่เพิ่งมาถึงนั่นเอง ก็มีผู้ปฏิบัติพระ

ด้วยกันท่านหนึ่ง นั่งอยู่ตรงหน้าหลวงปู่ด้วยกันกับผู้เขียน ท่าน

ผู้นั้นก็ชวนหลวงปู่สนทนาขึ้นมาว่า

 “เขาลือกันว่าหลวงปู่ยิ้มสวย จนเรียกว่ารอยยิ้มพระ 

อรหันต์ ทำาอย่างไรจึงจะยิ้มได้เหมือนหลวงปู่ครับ?”

 เขาพูดลอย ๆ ออกมา ท่าทางก็ไม่ค่อยจะนุ่มนวลนัก         

ใจผู้เขียนก็ขุ่นขึ้นมาตามแบบน้ำาใจของเราเอง แต่ว่าน้ำาใจหลวง

ปู่ท่านไม่เหมือนเรา ท่านยิ้มจนหางตาย่นมาก ๆ แต่ว่าริมฝีปาก

กับดวงตาท่านมีอะไรหนอ.. มีประกาย มีความงาม มีความสุข

ฉายออกมาพร้อมกับคำาตอบ

 “เอ๊อ.. (พยักหน้าหลาย ๆ ที) ..ถ้าใจมันไม่มีราคะ ไม่มี 
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โทสะ ไม่มีโมหะ มันก็ยิ้มสวยเองแหละเน้อ...”

 ท่านผู้อ่านที่รัก ท่านอ่านคำาบันทึกของผู้เขียนนี้ ก็คง 

จะได้เพียงภาพพจน์และอารมณ์เป็นสุขบ้างแบบอ่านหนังสือ 

แต่ผู้เขียนได้ยินเสียง... ได้เห็นกระแสสายตา ความงามของ

มุมปากยิ้มขำา ๆ ปนใจดีมีสุข ซ้ำายังกระทบกระแสความเมตตา 

ของท่านในขณะนั้น.. มันบอกไม่ถูกว่าเป็นสุขอย่างไร รู้แน่

แก่ใจตัวว่า ‘ท่านเอาใจของท่านออกมาพูด’ ผู้เขียนก็เลย        

ลืมขุ่นใจท่านผู้นั้นไปเลย.. พอท่านผู้นั้นลุกออกจากกุฏิไปแล้ว                        

ผู้เขียนก็ได้ใจจะเอาบ้าง กระหย่งเท้ากราบลงแทบเท้าหลวงปู่

คำาแสนใหญ่ละล่ำาละลักประจบประแจง

 “หลวงปู่ครับ  ผมอยากบวช”

 “เอ้อ..อยากบวชจริง  ก็ได้บวชเน้อ..”

 แหม.. มันไม่หายคันหัวใจ

 “บวชแล้ว  ผมจะได้เป็นพระอรหันต์ไหมครับ?”  

 (เอาเข้านั่น)

 “เอ้อ..เอ้อ..ถ้าปฏิบัติถูกต้อง ปฏิบัติให้มันดี ปฏิบัติให้

มันตรงทาง พอถึงปลายทางก็เป็นพระอรหันต์เองแหละเน้อ..”

 โอย.. ไม่เอาใจกันบ้างเลย มันจะหายโรคคันได้ยังไง

 “หลวงปู่ครับ.. ผมขอฝากตัวเป็นศิษย์ ขอประทาน

โอวาทไว้ปฏิบัติครับ”
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 เท่านั้นแหละท่านผู้อ่านเอ๋ย หน้าที่ยิ้มสวย ๆ เสียงที่ 

อ่อนโยนเนิบนาบก็เปลี่ยนไป.. เปลี่ยนแบบฟ้าร้องไม่ทันอุดหู

 “ไอ้คนจังไรนี่ พูดเอาอัปรีย์เข้าตัวนี่..” 

 ชี้หน้า ตาลุกเลย !     

 “อย่าไปพูดจังไรอย่างนี้กับพระองค์ไหนอีกเลยน้า.. 

เออ.. ครูบาอาจารย์ของตัวเองนะ เป็นพระอรหันต์องค์เอกของ

โลก ในปลายศาสนา ๕,๐๐๐ ปีนี่จะหาใครมาเหมือนท่านได้นี่..

ยังจะมีกะใจแส่หาอาจารย์อื่นอีกหรือ ไม่มีใครเขาจะสอนเราได้

เหมือนอาจารย์เราสอนหรอก.. จำาไว้นา.. อย่าพูดอย่างนี้อีก ตัว

เองนี่.. รีบไปกราบเท้าขอขมาท่านเสีย แล้วมงคลจึงจะเข้าถึง

ตัวได้ ไปรักษาศีล ๕ ให้ดี เอาไว้รับความดีที่ท่านจะมอบให้เถิด 

จำาไว้นา ลูกเอ๊ย..”

 ประโยคสุดท้ายเปล่งออกมา ประกายตารอยปากก็

เปล่งความในใจออกมาอีก ..ผู้เขียนร้องไห้อยู่นาน ท่านลองเดา

ดู.. ร้องทำาไม?

 นับแต่เวลานาทีนั้น.. ใจผู้เขียนก็มีความปลื้มใจ ภูมิใจ      

และสลดใจปะปนกันทุกครั้งที่นึกถึงพ่อและตัวเอง และสำาหรับ 

หลวงปู่คำาแสนใหญ่ (ผู้ไม่พูดเอาใจเสียเลย) ผู้เขียนขอเทิดไว้ใน 

ความทรงจำาด้วยความเคารพและขอบพระคุณสุดจะประมาณ

ได้
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 รุ่งข้ึนก็สงบเสงี่ยมเจียมวาจาปรนนิบัติบูชาหลวงปู่ 

ตอนนี้หายคันแล้ว.. ชักไม่อยากกินข้าวกินน้ำา มันอิ่มไปหมด          

ใจมันอยากจะวิ่งไปกราบเท้าพ่อเสียเวลานั้น.. แต่ก็นึกได้ทันว่า 

ที่มือพ่อมักจะถือตะพดหัวเลี่ยมเงินอยู่เสมอ แล้วก็ตีแรงด้วย 

แม่นยำาด้วย.. ก็เลยหยุด!

 พอถวายอาหารเช้าหลวงปู่เสร็จ ถ้าท่านประสงค์จะ

เจริญศรัทธาญาติโยมที่มาในงาน ก็จะประคองท่านออกไปนั่ง

อาสนะที่จัดไว้นอกกุฏิ ท่านจะพักก็พากลับ เป็นอย่างนี้จนถึง

วันที่สอง.. วันรองสุดท้ายของงาน

 พอถึงตีสาม.. ลูกศิษย์ของท่านที่มาด้วยกันก็มาปลุก  

ผู้เขียน บอกว่าหลวงปู่ให้ขึ้นไปพบ (ท่านนอนชั้นบน เรานอน

เฝ้าชั้นล่าง) ก็ขึ้นไปหาเข้าใจว่าท่านจะต้องการใช้สอย เห็นท่าน

นั่งขัดสมาธิสบาย ๆ อยู่ กวักมือเรียกให้เข้าไปใกล้แล้วบอกว่า

 “หลวงปู่จะกลับก่อนตอนตีสี่นี่เน้อ.. ทางวัดสวนดอก 

มีธุระ ให้คนมาแจ้งเมื่อตอนดึกนี่ บอกหลวงพ่อด้วยว่า อยู่ลา

ไม่ทันแล้ว”

 แล้วท่านก็ดึงหัวผู้เขียนไปที่หน้าตักท่านเอาดินสอมา 

เขียนขยุกขยิกลงบนกระหม่อมแล้วให้พรให้สมปรารถนา ดารา 

เจ้าน้ำาตาก็แสดงบทถนัดอีกครั้ง ท่านจะลงอะไรบนหัวเรา เรา

คิดอย่างเดียวว่า ท่านได้สลักโอวาทและรอยยิ้มพระอรหันต์  
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ลงในกระดูกศีรษะ ทะลุผ่านเข้าไปติดตรึงในดวงใจเราไม่มีวัน

จะลบออกได้ แล้วท่านก็ลงมาคอยรถเขาถอยมารับที่หน้ากุฏิ

 ตอนนั้นตีสี่พอดี ก็ได้ยินเสียงหัวเราะได้เห็นพ่อเดิน

แกว่งไม้เท้าเข้ามาหา (พ่อพักอยู่ด้านริมน้ำาคนละฝั่งถนน)

 “...(เรียกชื่อผู้เขียน)..เอ๊ย!.. เรียบร้อยดีไหมหว่าทางนี้  

อ้าว..นั่น! พระอะไรมานั่งอยู่นี่ ข้าวของนี่จะเอาของเขาไปไหน 

เอ้า.. ช่วยกันค้น! หลวงปู่ขโมยอะไรเราไปบ้างหว่า..”  

 แล้วท่านก็แหวกย่ามหลวงปู่ เอาซองหนาปึ๊กยัดเข้าไป  

ทรุดกายลงกราบที่ตักหลวงปู่คำาแสนใหญ่ ๑ ครั้ง

 “ขอบคุณหลวงปู่ที่เมตตามางานผม ยังไม่ได้คุยกันเลย 

จะกลับเสียแล้ว นี่ผมนอนไม่หลับ! เดินเรื่อยเปื่อยมาพบพอดี         

ปีหน้าเมตตามาใหม่นะขอรับ..”

 ท่านผู้อ่านเอ๋ย.. ภาพนั้น.. หลวงปู่ยิ้มแบบเดิม พึมพำา 

รับปากพ่อว่าจะมาอีกในปีหน้า พ่อหัวเราะเสียงดังตามแบบ 

ของพ่อ ดวงตาผู้เขียนพิมพ์ภาพนั้นไว้ แต่ใจคิดเตลิดไม่หยุด  พ่อ

กูเอ๋ย.. พ่อผู้รู้จบ.. พ่อผู้ปิดบังตัวเองไว้ ลูกผู้ตาบอดใจจัญไร จน

ต้องให้พระคุณหลวงปู่คำาแสนใหญ่มาชำาระล้างให้ มองเห็นพ่อ

ชัดเจนเด่นกระจ่าง จนบัดนี้ลูกเดินอย่างมั่นใจไปบนทาง.. บน

เส้นทางพระโยคาวจร ตามรอยเท้าพ่อไป... จนตราบรอยเท้า                                                                                        

สุดท้าย.
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หลวงปู่บุดดา

 ท่านผู้อ่านที่รัก	 ..ก่อนที่เราจะเข้าไปพบหลวงปู่บุดดา	

ผู้เขียนจะขอแถมเล่าเรื่องพระคุณพ่อ	 (หลวงพ่อฤๅษีฯวัดท่าซุง)	

ให้ฟังเสียก่อน	ตอนนี้แหละเป็นการพิสูจน์คำาโบราณที่ว่า	

 ‘วาสนานั้นไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงได้’

	 รถเมล์คันนั้นพาผู้เขียนผ่านพระราชวังสวนจิตรลดา	

แล้วก็จอดป้ายข้างกำาแพงวัดเบญจมบพิตร	 ผู้เขียนลงจากรถ

ทันทีที่มีความรู้สึกว่าน่าจะลงตรงนี้	 เดินเข้าไปในวัด	 ไปนั่งใต้

ต้นอโศกริมคูน้ำาข้างพระอุโบสถ	 ฤดูนั้นเป็นฤดูฝน	 เมฆก็ตั้งเค้า

ลมก็พัดแรง	 เห็นพระภิกษุอายุประมาณ	๓๐	เดินปลิวลมแกว่ง

ร่ม	ตรงดิ่งมาหาผู้เขียน	พอมาถึงก็เอาร่มชี้หน้าถามดุ่ย	ๆ	ขึ้นมา

เลย

	 “เป็นคนจังหวัดไหนนี่?”

	 “อยุธยาครับ..”	ผู้เขียนตอบ	งงเต็มที่แล้วล่ะ!

	 “อ้าว!	 คนอยุธยา	 รู้จักหลวงพ่อปาน	 วัดบางนมโค

ไหม?”

	 “ไม่รู้จัก..”	มันไม่รู้จริง	ๆ		ที่ไม่รู้มาก	ๆ		ก็คือพระองค์

นี้	มีเหตุผลต้นปลายอะไรมาถามชี้หน้าท้าใจผู้เขียนอย่างนี้

	 “อะไรวะ..	เป็นคนอยุธยา	ไม่รู้จักหลวงพ่อปาน	มานี่!”
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	 ท่านพูดจบ	 ก็คว้าข้อมือผู้เขียนลากเดินตามท่านมา

เลย	โอย..พาย้อนไปที่กุฏิของท่าน	ชี้ให้นั่ง	หยิบหนังสือปกสีฟ้า	

เล่มโตยื่นให้

	 “เอาไปอ่าน..	 ให้ยืม	 ๓	 วันเท่านั้นนะ	 อะไรวะ..คน

อยุธยา	 ไม่รู้จักหลวงพ่อปาน!”	 บ่นจบก็เดินทิ้งผู้เขียนดิ่งเข้า

โบสถ์ไปเลย	มันเย็นแล้ว	ท่านคงรีบเข้าไปทำาวัตรเย็น

	 ท่านผู้อ่านเอ๋ย..	หนังสือเล่มนั้นกระทบมือผู้เขียน	สาย	

กระแสที่รุนแรงแล่นเข้าใจถึงทันที	มันอบอุ่นสบายใจบอกไม่ถูก	

หน้าปกเขียนว่า

 ‘ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค’

 (พระครูวิหารกิจจานุการ)

	 มีภาพพระสงฆ์ท่ีดูดีมาก	ๆ	 น่ังมีพัดยศต้ังประดับข้าง	 ๆ	

ที่สำาคัญคือ	 มีนามปากกาผู้เขียนหนังสือ	 เขียนให้อ่านสะดุดใจ

ว่า	‘ฤๅษีลิงดำา’

 

	 ใจผู้เขียนตอนนั้นนะ	มันมีความรู้สึกที่บรรยายยาก	มัน	

เหมือนคนที่หลงทางระหกระเหินทำาบาปทำากรรม	คับแค้นหมด	

หวังซังกะตาย	ตะกายเดิน	แล้วพลันได้ยินเสียงที่คุ้นหู	เสียงที่ใจ

เราตามหา	เสียงนั้นเข้ามาชโลมใจเราว่า	

	 “มาทางนี้ลูก..	พ่ออยู่ทางนี้”
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	 ผู้เขียนรีบปิดปกหนังสือ	 อดใจไม่อ่าน	 ขึ้นรถเมล์กลับ

บ้าน	 กอดหนังสือเล่มนั้นไว้กับอก	 ลืมคิดสนิทขาดไปเลยว่า	

พระวัดเบญจฯ	 รูปนั้น	 ที่พึลึกกึกกือถือหนังสือยื่นให้เรานั้น	

ท่านชื่ออะไร..	ทำาไม..	จึงทำาอย่างนั้นอย่างนี้!!

	 ตามปกติธรรมดา	ผู้เขียนชอบอ่านหนังสือ	เห็นหนังสือ	

ที่สะดุดใจจะอ่านทันที	 ไม่มีใครหรือใจตัวเองจะห้ามได้	 แต่

คราวนี้แปลกมาก	 ๆ	 ผู้เขียนอยากอาบน้ำาก่อน	 แต่งตัวใหม่	

เอาเข้าไป..	 ยิ่งกว่านั้นยังจุดธูปกราบพระ	 กราบหนังสือ	 กราบ

พระ	แล้วตั้งใจอ่าน	ท่านเอย..	รอตอนหน้าค่อยเล่าต่อเถิดหนา		

หลวงปู่บุดดาท่านเปิดประตูใจ	 คอยให้เราเข้าไปสัมผัสคุ้นเคย

อยู่นานแล้ว..

 

 ถ้าจะมีพระสงฆ์สักองค์หนึ่ง.. ที่สามารถนั่งสนทนา 

โต้ตอบกับพ่อ (หลวงพ่อของพวกเรา) ได้แบบทันปากพ่อ ทันใจ 

พวกเราแล้ว ผู้เขียนนึกออกมาได้เพียงองค์เดียวจริง ๆ นั่นคือ 

พระคุณหลวงปู่บุดดา ถาวโร หนึ่งในจำานวนพระสุปฏิปันโนที่

พ่อ นิมนต์มาในงานฉลองวัดเมื่อ เกือบ  ๒๔  ปีมาแล้ว

 ที่จริงผู้เขียน..รู้จักหลวงปู่บุดดา ก่อนที่จะได้พบพ่อ       

ได้กราบ ได้ฟังท่านพูด มาตั้งแต่ผู้เขียนยังพอใจจริยาสัตว์นรก 

คือดื่มเหล้าเมาตัวเองอยู่ (ตอนนี้ก็ยังไม่สร่างสนิท) ฉะนั้น.. 
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ความประทับใจใสแจ๋วจึงยังไม่มี จนกระทั่งมาพบพ่อ ได้ช่วย

พ่อต้อนรับปรนนิบัติหลวงปู่ จึงได้รู้ว่านี่เราชนพระทองคำานั่ง

ทับพระแก้วอยู่ตั้งนาน ก็ไม่รู้สึกรู้สาเลย ช่างสมกับที่พ่อเคย

ชมเชยว่า ‘เหมือนทัพพีแช่น้ำาแกง’ เสียจริง ๆ หนอ และเรื่อง

ของหลวงปู่บุดดานี้ ผู้เขียนขอบันทึกไว้สัก ๒ ตอน เพราะความ

ดีของท่านมีมาก.. ไม่อยากให้เลือนหายไปพร้อมกับชีวิตเลว ๆ 

ของผู้เขียน

 

 มาจับความกันตอนหลวงปู่ท่านเข้าพักที่กุฏิรับรอง  

เบอร์ ๒ แล้ว เรื่องสนุกก็เกิดขึ้นทันที (ที่เล่านี่ไม่ได้ตั้งใจจะ 

กล่าวร้ายท่านใดทั้งสิ้น แต่มันเป็นกุญแจนำาไปสู่เรื่องที่พุทธ

บริษัทงุนงงกันตราบเท่าทุกวันนี้) คือมีญาติโยมที่ศรัทธาหลวง

ปู่ มาอ้อนวอนให้ท่านกลับออกไปสงเคราะห์เขาที่บ้าน ทั้ง ๆ                                                                                          

ที่หลวงปู่กำาลังอยู่ระหว่างงานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้า  

อยู่หัว ที่กำาลังจะเททองหล่อรูปหลวงปู่ปาน อ้อนวอนแบบ

ท่านต้องไปจนได้ เอาท่านกลับมาส่ง ก็ส่งลงจากรถแค่ลานหน้า 

พระอุโบสถ ผู้เขียนอยู่ตรงนั้นพอดีก็ประคองท่านกลับเข้ากุฏิ 

ท่านเดินไปบ่นไปว่า

 “มันเอาหลวงปู่ไปใช้ ไม่สบายอยู่มันก็ไม่ถาม ยามันก็ 

ไม่หาให้กิน”
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 ตอนนี้ผู้เขียนน้ำาตาไหลอีกแล้ว แต่ว่าร้องคนละแบบ 

กับร้องถวายหลวงปู่คำาแสนใหญ่ ‘พี่อ๋อย’ (คุณเฉิดศรี ศุขสวัสดิ์ 

ณ อยุธยา) แม่งานใหญ่ก็รีบหาหมอมาให้ทันควันเลย ถ้าจะดู

สีหน้าของคนที่มีกระแสศรัทธา ..สงสาร ..สลดใจ..เจ็บใจ  ปน

กันออกมาในวาระเดียวกัน ผู้เขียนว่าหน้าพี่อ๋อยเป็นต้นแบบที่

สมบูรณ์ที่สุด ให้ลืมยังไงก็ลืมไม่ลงหรอก คืนนั้นก็กวดขันกัน ไม่

ยอมให้มีใครขึ้นไปรบกวนหลวงปู่ เพราะว่ารุ่งขึ้นท่านจะต้อง                                                                                           

ออกไปเจริญศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมงานวัดเหมือนหลวงปู่

ทุกองค์ หากไม่หายป่วยก็จะนิมนต์ให้พักผ่อน ไม่ต้องลำาบาก   

กายท่าน บาปใจเราเองเป็นอันขาด

 ก็ต้องเล่าให้ท่านผู้อ่านฟังเสียก่อนว่า วัดท่าซุงของเรา                   

สมัยปี ๒๕๑๘ โน้น ต่างจากตอนนี้มากมายนัก ที่รับแขกที่

โก้ที่สุดของพ่อ ก็คือศาลานวราชด้านหน้าพระอุโบสถ ส่วน

ศาลาบำาเพ็ญกุศลใหญ่ที่สุดและมีศาลาเดียวก็คือศาลาพระ ๔ 

พระองค์ คนละฝั่งถนนกับพระอุโบสถ.. มีแค่นี้จริง ๆ พอถึงวัน

งานฉลองวัด พ่อก็มานั่งที่ศาลานวราช (ที่โยมมาติดต่อขอที่พัก

ในปัจจุบันทุกวันนี้) ส่วนหลวงปู่พระสุปฏิปันโน ก็ไปรับแขก..

พรมน้ำามนต์ให้ญาติโยมที่ศาลาพระ ๔  พระองค์

 เอาละ.. มาถึงตอนสำาคัญแล้ว ตอนนั้นผู้เขียนถูกเรียก

มานั่งอยู่กับพ่อ ญาติโยมก็มากันประปราย..วันหนึ่ง ๆ ก็ไม่เกิน  
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๑๐๐ คน สักประเดี๋ยวพ่อก็ถอนหายใจ  พูดเบาๆ กับผู้เขียนว่า

 “เออ.. หลวงปู่บุดดาป่วยยังอุตส่าห์ไปรับแขก แรงไม่มี  

ลิงขาว (คือหลวงพ่อฤๅษีลิงขาวเพื่อนร่วมบารมีพ่อ ซึ่งอยู่ในป่า

เชียงตุงแถวพม่าโน้น) เขามาช่วยนั่งขนาบหลังให้หลวงปู่บุดดา

มีแรง”

 แล้วท่านก็พูดใส่ไมโครโฟนออกเสียงตามแบบของพ่อ

ว่า “เอ๊า..ใครอยากรับน้ำามนต์จากฤๅษีลิงขาว ไปที่ศาลา ๔ องค์

โน้น กำาลังช่วยพรมน้ำามนต์อยู่ โน่น..”

 เท่าน้ันแหละท่านเอ๋ย.. ลูกหลานชาววานรท้ังหลาย ผู้ได้                                                                                                                                             

เคยแต่อ่านชื่อหลวงพ่อฤๅษีลิงขาวในประวัติหลวงปู่ปาน ก็เฮโล

ไปที่ศาลา.. ก็เห็นหลวงปู่บุดดาองค์เดียว นั่งพรมน้ำามนต์ขึงขัง 

แข็งแรงอยู่ ความปลื้มใจปีติกายก็ท่วมท้น รับน้ำามนต์ น้ำาตา

ไหล ที่ได้พบหลวงพ่อลิงขาว (ที่ตาเนื้อมองไม่เห็น) โอ.. ที่แท้

ก็ หลวงปู่บุดดาเองหนอ.. ไม่ใช่ใครที่ไหน คำาบอกเล่าที่เต็ม

ไปด้วยศรัทธาเต็มใจ จะห้ามอย่างไรก็ห้ามไม่อยู่  ข่าวนี้สร้าง

ความงุนงง ให้บรรดาศิษย์หลวงพ่อไม่น้อย เอ๊!.. ก็หลวงพ่อฤๅษี

ลิงขาวเป็นเพื่อนอายุเดียวกับพ่อเรา (ซึ่งเพิ่งจะ ๕๐ กว่าๆ เมื่อ

ปี ๑๘) แต่หลวงปู่บุดดาอายุตอนนั้นก็เกือบ ๘๐ แล้ว.. จะใช่

หรือ? หรือว่าหลวงพ่อฤๅษีลิงขาวเนรมิตกายให้แก่? หรือว่าอยู่

ในป่าแก่เร็วกว่าอยู่ในเมือง?
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 โอย..ท่านเอ๋ย ผู้เขียนเข้าใจแจ้งในคำาโบราณที่ว่า ‘ฟัง

ไม่ได้ศัพท์ จับเอาไปกระเดียด’ นี่มันออกดอกออกผลงอกต้น

ผลิใบขนาดไหน.. กับข่าวนี้พ่อหัวเราะชอบใจ หัวเราะดังมาก ๆ 

เลย..

 “ดีเหมือนกัน คนจะได้ตามไปช่วยหลวงปู่กันมาก ๆ”

 ก็จบเรื่องข่าวที่แม้ทุกวันนี้ประชาชนก็ยังงงกันอยู่ ขอ

แถมอีกหน่อยเถอะ คือเรื่องข่าวหลวงพ่อฤๅษีลิงขาวเป่ายันต์ 

เกราะเพชรให้ชาวบ้าน ก็ขอให้จบไปจากใจพวกเราลูกพ่อ ด้วย 

คำาตอบที่เด็ดขาดของพ่อที่ว่า       

 “จะไปว่าเขาไม่ใช่ ก็ไม่ได้.. ใครก็มีสิทธิ์ตั้งชื่อลิงขาว                         

ลิงเล็กได้ทั้งนั้น.. แต่เป็นลิงคนละฝูงกับของข้า”

 โอย.. มาถึงตรงนี้ก็จบไม่ได้แล้ว เพราะอาจจะมีบาง

ท่านสงสัยใคร่รู้ว่า ทำาไมหลวงพ่อ ๒ องค์ ท่านออกจากป่าไม่ได้  

ท่านออกมาน่าจะช่วยเจริญศรัทธา จรรโลงพระศาสนา ปราบ

ทรมานมิจฉาทิฐิให้ระบือลือลั่น ช่วยให้คนไทยหันมาเห็นคุณ

พระพุทธศาสนา ฝรั่งมังค่าก็จะขึ้นเครื่องบินมานมัสการเหมือน

ไปหาท่านไสยบาบา ทำาไมจะออกมาไม่ได้?

 ก็ต้องขออนุญาติหลวงปู่บุดดา.. ขอเวลาตอบเรื่องนี้

ก่อน  เล่าไปตามคำา ‘พ่อ’ ที่พูดกับผู้เขียนไปเสียเลย คือท่าน

พูดว่า
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 “๒ องค์นั้น เขามีฤทธิ์เต็มระดับ เป็นพระอรหันต์เมื่อ 

พรรษา ๒ ใจเขาสบายแต่ซุกซนตามจริตเดิม ปากพูดอะไรมัน 

เป็นอย่างนั้นไปหมด ครั้งหนึ่งมีโยมผู้หญิงข้างวัดบางนมโคมา 

หา  อายุแกสัก ๕๐ กว่าเดินเข้ามาหา พ่อลิงเล็กตัวดีอดปากไม่

ได้ตามเคย.. เอ้าโยมเดินดี ๆ นา เดี๋ยวจะคะมำาหน้าหัวทิ่มพื้น 

ก้นอยู่ข้างบนเสียหรอก..

 เท่านั้นแหละเหมือนตุ๊กตาล้มลุกเลย โยมคนนั้นหัวตั้ง 

กับพื้นกระดานก้นอยู่ข้างบนแทนหัว แกก็ร้องลั่น..คุณ.. คุณ.. 

เอาก้นฉันลง.. เอาก้นฉันลง พ่อลิงเล็กก็ล่อหนักเข้าไปอีก.. โยม

พูดเสียงดังทำาไม เดี๋ยวก้นติดเพดานหรอก.. ขาดคำา! โยมนั่น 

เหมือนพัดลมเพดานไปเลย แกก็ร้องดังกว่าเดิมว่า.. เอาฉันลง 

เอาฉันลง... พ่อตัวดีก็พูดว่าเอาลงก็ได้ แต่พรุ่งนี้ต้องมีแกงปลา

ไหลมา ถึงจะลงได้ เอ้า..มี..มี ฉันเวียนหัวนาคุณ เท่านั้นแหละ!

โยมก็ลงมานั่งหน้าซีดตามปกติที่พื้น” 

 

 เรื่องมันไม่จบแค่นี้นะซี ท่านผู้อ่าน.. พ่อท่านเล่าไป

หัวเราะไปว่า 

 “อีตอนนี้เอง.. หลวงพ่อปานไม่รู้มาทางไหน ตัวมาถึง

หัวตะพดก็ถึงหัวเจ้าจอมซนดังสดใส ชัดเจนโป๊กนึง! 

 “...ไอ้ลิงพวกนี้อดสันดานลิงไม่ได้ แกไปทำาอย่างนี้อีก 
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หน่อยอีนี่ (ชี้ไปทางโยมพัดลมเพดาน)  มันก็ไปเล่าบอกกันมันก็

แห่กันมาหาพวกแก น้องเมีย พี่เขย พี่ป้า อา ลุง เพื่อนฝูง มัน

ก็บอกกันต่อ ๆ ไป มาให้แกเล่นฤิทธิ์ให้ดู แกขี้เกียจเข้าไม่ทำาให้

ดู  มันก็จะด่าว่าทีคนรวย.. ทีคนบ้านโน้น ทำาให้ดูได้ฉันมันจน 

มันคนห่างไกล.. แล้วมันก็จะตกนรก เพราะด่าพระ ถ้าแกขยัน 

ทำาไปเรื่อย ๆ คนก็จะหลั่งไหลผ่านวัดอื่น ๆ มารวมกันที่นี่  ไอ้

เรื่องคนแตกตื่นแน่นวัดแต่ไม่ได้เข้ามาทำาความดีน่ะ แกนึกออก

ไหม? แต่ที่ร้ายแรงกว่าน้ันคือคนมันจะไม่ไหว้พระที่เหาะไม่ได้                                                                                     

อย่างแก พระที่กำาลังจะทำาความดีไต่เต้าข้ึน มาก็จะขาดกำาลัง                                                                                       

ศรัทธาสนับสนุน แล้วพระศาสนาส่วนรวมก็จะถึงกาลแตกแยก..”

 โอย.. ฟังท่านแล้วเห็นโทษจริง ๆ กราบก้นกระดกเลย  

ก็โดนเข้าไปอีกโป๊กนึง.. 

 “เอ้าแกสองคนนี่ (พ่อลิงเล็กกับพ่อลิงขาว) อยู่กับคน

ได้แค่ ๑๐ พรรษา ไม่งั้นจะพาเขาตกนรกกันมาก.. เข้าป่าไป

กินข้าวเทวดา อย่าออกมาจนวันตายเลย.. อยากจะช่วยเพื่อน                                                                                        

(ชี้มาที่ตัวหลวงพ่อเรา) อยากจะสงเคราะห์ลูกหลานที่เกี่ยวข้อง

กัน ให้ออกมาในกายทิพย์เป็นครั้งคราวไป จะมาอยู่ให้คนเห็น

ไม่ได้” พอครบ ๑๐ พรรษาก็เข้าป่าไป มาหาข้าก็มาในกาย

ทิพย์ พบกันอยู่เสมอ ไม่อยากพบเขาก็มา หากพ่อนึกซนขึ้น

มา..”
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 ก็ขอจบลงตรงนี้ หวังใจว่าลูกพ่อทุกท่านคงจะจบสรุป 

ข่าวที่งุนงงกันมานานลงได้

 

 .................

 ก็หันมาคุยเรื่องพระคุณหลวงปู่บุดดาต่อ ท่านพรม    

น้ำามนต์ที่ศาลา ๔  พระองค์ วันน้ันดูเหมือนไม่เหนื่อย แต่พอ                                                                                   

กลับมาพักที่กุฏิไข้ก็จับตามเดิม ผู้เขียนจำาได้ไม่มีลืม กลับมา

ท่านก็ยังไม่ยอมนอนพัก นั่งอยู่ชั้นสอง กุฏิเบอร์ ๒ กับผู้เขียน

ตัวต่อตัว ท่านมองฟ้ามองหลังคาพระอุโบสถวัดท่าซุง ผ่าน

หน้าต่างกุฏิ ตายังงี้ใสแจ๋วเหมือนแก้ว.. ไร้อารมณ์ไร้เดียงสา 

บริสุทธิ์เหมือนดวงตาเด็ก (เด็กดี ๆ นะ) ปากก็พูดลอย ๆ แต่

ชัดเจนเหลือเกินว่า

 “เออ..งานนี้ (หมายถึงงานวัดเราที่มีพระสุปฏิปันโนมา

รวมกันถึง ๑๐ องค์) จัดยากนักหนา ใคร ๆ จะไปนิมนต์พระดี

หลาย ๆ องค์มารวมกันยังงี้ ทำาไม่ได้หร็อก พระเจ้าแผ่นดินทั่ว

โลก พระสังฆราช สันตะปาปารวมกัน ไปนิมนต์ท่าน ท่านไม่

มาให้หร๊อก..! แต่พระมหาวีระ (ตอนนั้นพ่อยังไม่ได้สมณศักดิ์) 

องค์เดียวทำาได้ ท่านทำาให้ลูกหลานได้ดีกัน แต่หลวงปู่ยังสงสัย

ว่า ลูกหลานทั้งหลายจะเข้าใจเจตนาครูบาอาจารย์ และฉวย

ความดีนั้นเอาไว้ได้ไหม?..” 
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 ท่านพูดแค่นั้นแหละ.. นิ่งเงียบไปเลย ผู้เขียนธรรมดา

โง่อยู่แล้ว หลังจากนั้น อีก ๓ ปีจึงได้เข้าใจจุดหมายอันลึกซึ้ง

ยิ่งใหญ่ไพศาลที่หลวงปู่บุดดาพูดถึง จะเล่าให้ฟังในตอนสรุป

ท้ายเรื่อง ‘พระผู้เป็นเนื้อนาบุญ’ ตามลำาดับระยะเส้นทางพระ               

โยคาวจร

 หลวงปู่บุดดามีจริยาวาจาตรง ๆ ง่าย ๆ ใครก็ทราบ

กันอยู่แล้ว ที่สำาคัญก็คือเป็นพระสงฆ์ที่รักผ้าครอง ๓ ผืนยิ่งนัก   

จะเห็นว่าท่านจะพาดสังฆาฏิติดตัวอยู่เสมอไม่เคยขาด อีกอย่าง

ก็คือ ไม่จับเงินทอง ไม่ให้ผู้หญิงเข้าใกล้ตัวเลย เรื่องสนุกมาก ๆ 

ก็เกิดตรงจุดนี้ คือเมื่อเสร็จจากงานวัดแล้ว พ่อก็จัดรถนำาลูก

หลานไปกราบเยี่ยมหลวงปู่ที่ อ.สรรคบุรี ไปกันหลาย   คันรถ 

ศาลารับแขกของหลวงปู่ที่สำานักนั้นแน่นไปหมด พ่อก็บอกว่า  

 “ลูกหลายเอ๊ย.. ช่วยหลวงปู่สร้างศาลาใหม่นะลูก ช่วย

กันคนละเล็กละน้อย”    

 

 โธ่เอ๋ย.. ถ้าหลวงพ่อออกปากอย่างนี้ซ้ำายังบอกว่า 

 “หลวงปู่ บุดดาเป็นพระทองคำาทั้ งองค์นะลูกนะ 

ทำาบุญกับท่านก็คือทำาบุญกับพระอรหันต์นะ” จากคนละเล็ก

ละน้อย  ก็รวมเป็นก้อนใหญ่มาก ๆ  จำาไม่ได้ว่าเท่าไร หลวงพ่อ

ก็สั่งให้นับจำานวนเงินมัดรวมเข้าเป็นปึกสวยเชียว
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 “ถวายหลวงปู่เข้าไป เอ๊า!.. โมทนาพร้อม ๆ กันลูก

เอ๊ย..” คนถือเงินน้อมถวายปุ๊บ หลวงปู่ก็คว้าย่ามมาแหวก

ปั๊บ แหวกกว้างเลยกะให้เงินหล่นใส่ย่ามไม่ถูกมือท่าน เท่านั้น

แหละ! ท่านผู้อ่าน พ่อเราก็คว้าเงินทั้งปึกมาถือไว้.. แย่งเอาเสีย

เองเลย 

 “หลวงปู๊....!” พ่อทำาเสียงยาวเลย

 “นี่.. ถ้าจับเงินไม่ได้ ก็ไม่ต้องเอานะ.. นี่ถ้าพระใจเป็น

แก้วทั้งใจอย่างหลวงปู่ ยังคิดว่าไอ้แบงก์กับธาตุดินมันยังมีค่า

ต่างกัน.. ถ้าธาตุดินนี้มันทำาให้ใจหลวงปู่เสียหายได้ ก็ไม่ต้องเอา

นะ..”

 เท่านั้นแหละหลวงปู่ผู้ไม่จับเงินมาตลอดชีวิต ก็มีอัน     

เปลี่ยนไป ท่านคว้าเงินมาจากมือพ่อ 

 “เอาของเขาคืนมานะ..” 

 จับ  ๒  มือแน่นเลยชูขึ้นตรงหน้าเลย

 “นี่..นี่..นี่  บุดดาจับเงินแล้วนะ จับเงินแล้วนะ”  

 จับยัดใส่ย่ามวางบนตัก ชนิดใครก็มาแย่งไปอีกไม่ได้                                 

พวกเราหัวเราะกันลั่นเลย หัวเราะไปใจเป็นสุขที่สุด ไม่รู้ว่าเป็น 

สุขเพราะอะไร... พ่อบอกอยู่เสมอว่าใจพระทองคำาแท้ (พระ

อรหันต์) ท่านไม่ติดอะไรทั้งโลกแม้ร่างกายตัวท่านเอง แต่ท่าน

อยู่กับร่างกายและโลก เกี่ยวพันบริหารงานโลกโดยใจไม่มีทุกข์
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โทษเวรภัยใด ๆ มาทำาให้มัวหมองแปดเปื้อนได้ เมื่อใจไม่ติด

แน่นอนแล้ว จริยาทางกาย วาจา ก็ลดลงมาหากระแสโลกเพียง

เพื่อสงเคราะห์ จะได้พูดกันแนะนำากันรู้เรื่องแบบธรรมดาโลก

เขา แต่จริยาท่านอยู่ในสมณมารยาท ในวินัยประเพณี ไม่มี

บกพร่องด่างพร้อย เมื่อพ่อกล้าทำาอย่างนั้น พ่อก็กล้าชักชวน 

ให้หลวงปู่องค์อื่นออกมาทำางานแทนคุณพระพุทธเจ้า เสียก่อน

ที่ร่างกายจะสลายหายประโยชน์ไป พระคุณหลวงปู่บุดดาท่าน

เข้าใจ เต็มใจทำาอยู่แล้ว เมื่อมีเพื่อนผู้รู้ใจมารับรองประคองเชิญ

ท่านก็ก้าวออกมา.. นับแต่นั้น! หลวงปู่บุดดาก็จับเงินทองได้ ให้

ญาติโยมผู้หญิงผู้เลื่อมใสศรัทธาเข้าใกล้ตัวท่านได้ ด้วยประการ

ฉะนี้ (เอาเข้าให้..) 

 ก่อนจะพักตอนแรกน้ี อยากจะเล่าให้ฟังและถามความ                                                                                              

เห็นท่านผู้อ่านอีกเรื่องหนึ่ง คือวันก่อนที่ในหลวงจะเสด็จฯ  

หลวงปู่บุดดามองหน้าผู้เขียนตาใสแจ๋ว ใบหน้าท่านเกือบยิ้ม  

เอามือลูบศีรษะตัวเองทีนึง แล้วพูดขึ้นว่า 

 “นี่!.. งานนี้ รัชกาลที่ ๙ เขาจะเจอกับรัชกาลที่ ๑ แล้ว

นะ เขาตามหากันมานานแล้ว พรุ่งนี้ก็จะเจอกันแล้ว”  

 พูดจบก็หลับตาเลย.. คนโง่อย่างผู้เขียนจะถามก็กลัว 

รบกวนท่าน ใจก็คัน ปากก็.. โอย! พูดอะไรก็พูดไม่ให้จบ จน

บัดนี้ ผู้เขียนก็ยังไม่ได้ถามหลวงปู่บุดดา
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 ตอนนี้หลวงพ่อก็จากพวกเราไปแล้ว ตั้งแต่ปี ๑๘ มา

ถึงปี ๔๒ นี่มัน ๒๔ ปีมาแล้ว ก็ขอรบกวนถามใจพี่น้องร่วม

กระแส บุญกรรมลูกพ่อเดียวกัน.. ว่าหลวงปู่ท่านหมายถึงอะไร 

ตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอก..

 เอาไว้ตอนหน้าค่อยคุยกันเรื่องหลวงปู่บุดดาตอนที่ ๒ 

ต่อไป แล้วท่านจะค่อย ๆ ทราบว่าที่พระทองคำาสององค์ของ

พวกเรานี้ ท่านสนุกสนานบริสุทธิ์ตามแบบของพระน่ะ มัน

สมใจลูกหลานเพียงใด..
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หลวงปู่บุดดา (ต่อ)

	 เมื่อตอนที่แล้วได้เขียนนำาเรื่อง	 มาจบลงตรงที่..	 กราบ

พระ	ตั้งใจอ่านหนังสือ	‘ประวัติหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค’ ที่																																																																																								

จริงก่อนจะได้อ่านหนังสือสำาคัญเล่มนี้	 ผู้เขียนก็ได้เคยอ่าน

หนังสือดี	 ๆ	 ของพระอาจารย์แทบทุกสายการปฏิบัติมาแล้ว	

จากท่านอาจารย์พุทธทาส	นี่อ่านทุกเล่ม	ตั้งแต่เล่มละ	๑	บาท

เลยทีเดียว	 อ่านด้วยความค้นคว้าและขอบพระคุณ	 อ่านหลาย

ท่าน	 ทั้งของพระและฆราวาสที่มาจากพระ	 รวมถึงฆราวาสที่มี	

กิจกรรมคล้ายและเกี่ยวเนื่องกับพระ	 เช่น	 ท่านอาจารย์หลวง	

วิจิตรวาทการ	 ท่านอาจารย์พ.อ.ปิ่น	 มุทุกันต์	 ท่านอาจารย์						

สุชีพ	 ปุญญานุภาพ	 ท่านอาจารย์วศิน	 อินทศระ	 ฯลฯ	 โอย..													

อ่านมาก	 เอ้า!	 รวมไปถึงลัทธิศาสนาเปรียบเทียบเท่าที่จะหาได้

ในประเทศไทย	 รวมหนังสือศาสนาปรัชญา	จิตวิทยา	ที่ได้อ่าน

มา	 สามารถจะเผาตัวผู้เขียนเองให้ไหม้เหลือแต่กระดูกใส่โกฏิ	

ใส่กระปุกได้แน่นอน

	 เขียนเล่าบอกมามากมาย	 ก็เพื่อจะบอกท่านผู้อ่านว่า	

มาเต็มตื้นลงตรง ‘ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต’	 ซึ่ง

เขียนโดยท่านพระมหาบัว	 ญาณสมฺปนฺโน	 หรือหลวงตาบัวนี่

แหละ	 อ่านคืนแรก	 ๒	 จบเลย	 จบแรกตลุยดื่มกิน	 ไม่ลุกหนีไป

ไหน	จบที่สองนี่..	มันอิ่มแล้วค่อยบันทึกหัวใจมรรคผลต้นปลาย	
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คืนที่สองอ่านจบที่สามเสร็จ	กราบปรารถนาบวชในสายหลวงปู่

เสาร์	 หลวงปู่มั่น	ตั้งใจเลยว่า	พบพระอาจารย์สายนี้เมื่อใด	จะ

ขอปลงผมถวายชีวิตทันที	 เพราะมาเข้าใจ	 มั่นใจในมรรคผล	

นิพพาน	 เชื่อว่าพรหมเทวดามีจริง	 นรกมีจริง	 ซ้ำามั่นใจเอาเสีย	

ด้วยว่าตนเองอาจจะเข้าถึงพระนิพพานได้ชาตินี้

	 แต่ท่านผู้อ่านเอย..	 ความเต็มตื้นศรัทธาในองค์และ	

ปฏิปทาของหลวงปู่มั่นนั้น	 ว่ามากเกินชีวิตผู้เขียนอยู่แล้ว	 พอ

มาอ่าน	 ‘ประวัติหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค’	 ซึ่งเขียนบันทึก

โดยหลวงพ่อฤๅษีลิงดำา	 ในวันแรกอ่านนั้น	 มันเหมือนกับแม้

ชีวิตตัวเองและชีวิตคนทั้งโลกรวมกัน	 ยังไม่อาจจะถอนกำาลังใจ		

ละสายตาไปจากตัวหนังสือเหล่านั้นได้	 ตัวหนังสือที่เคยอ่าน

มานั้น	 มีกระแสปัญญา	 มีคลื่นของศรัทธา	 ที่ปลุกใจผู้เขียนให้

รื่นเริง	 อาจหาญ	 หรือขัดแย้งได้	 แต่ตัวหนังสือในประวัติหลวง

ปู่ปานนั้น	 สำาหรับผู้เขียนแล้ว..	 เหมือนมีชีวิต	 ท่านมีสภาพของ

ชีวิตท่าน	 ให้คืนฟื้นชีวิตแก่ผู้เขียน	 ท่านให้ความเข้าใจในชีวิต

และความต้องการที่เคยสงสัยไขว่คว้ามาโดยตลอด	 ..จะเขียน	

จะพูดยังไง	 ก็ไม่อาจจะชี้แจงแสดงผลที่เกิดแก่ใจผู้เขียนให้ท่าน

ทั้งหลายทราบได้	เอาเป็นว่าผู้เขียนพอใจในความเต็มเปี่ยม	อิ่ม

เอิบพอที่จะมอบถวายชีวิตแด่พระศาสนาได้โดยไม่ต้องหาอะไร

มาปรุงเติมเพิ่มรสในใจอีกต่อไป..
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	 จำาได้ว่าคืนที่อ่านประวัติหลวงปู่ปานนั้น	 อ่านเหมือน	

ดูหมู่เมฆบนฟ้าหน้าร้อน	 พระวัดเบญจมบพิตรเจ้าของหนังสือ	

คาดคั้นเอาไว้ว่า

	 “ให้ยืมแค่	๓	วัน	เท่านั้นนะ”	

	 สำาหรับเรากับหนังสือ	จึงมีเวลาแค่	‘๓ วัน เท่านั้นนะ’ 

เป็นเดิมพัน	เป็นทุน	ทุนที่ได้จากประวัติหลวงปู่มั่น	ท่านมีราคา	

ค่าควรเมืองนักหนา	อ่านประวัติหลวงปู่ปานแล้วยิ่งตระหนัก	ใน

คำาว่า	 ‘ประมาณราคามิได้’	 เพราะมันไม่ได้สงสัยอะไรอีกแล้ว																																																																																														

พระอาจารย์ทั้ง	 ๒	 สายของเรานี้	 ไม่ได้ขัดแย้งกันเลย	 กลับส่ง

เสริม	 เติมแต่งให้เต็มอิ่มในศรัทธาบารมี	 จึงได้บันทึกประวัติ

หลวงปู่ปานลงเล่มย่อของตัวเองอย่างระมัดระวัง	 และละโมบ

อย่างยิ่ง

 

	 ...บันทึกจบ	 ก็ยังอ่านต้นฉบับเอากำาไรเสียอีก	 ๑	 จบ	

แล้วจึงเอาไปคืนพระวัดเบญจมบพิตรเจ้าของหนังสือ	 พระเจ้า

ของหนังสือมองหน้าผู้เขียน	รับหนังสือไป	ถามว่า

	 “อ่านจบแล้วหรือ!”

	 “จบแล้วครับ”

	 “ตายแล้วโยม..๓	วันจบ	ฉันได้มา	๖	เดือนแล้ว	ยังไม่

ได้อ่านเลย”	ท่านมองหน้าผู้เขียนเขม็ง	ถามอีกว่า
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	 “อยากได้หนังสือหรือ?”

	 “ครับ..”	ดีใจเป็นที่สุด	อ้าว!	ท่านบอกว่า

	 “ไปขอโยมเฉิดศรีซีโยม	 ที่บ้านซอยสายลม	 เขาพิมพ์

แจก	ฉันก็ได้มาจากที่นั่น..”	

	 แล้วท่านก็บอกหมายเลขโทรศัพท์บ้านซอยสายลมให้	

ท่านผู้อ่านเอย..	ความสุขความสมใจช่างทยอยมาถึงผู้เขียน	ต่อ

เนื่องกันเหมือนสายฝนอันชื่นใจยังไงยังงั้น	ผู้เขียนโทรศัพท์	พูด

กับบ้านสายลม	 ..คุณเฉิดศรี	 ศุขสวัสดิ์	 ณ	 อยุธยา	 เป็นคนรับ	

พอดี	 พอท่านทราบจุดประสงค์ว่าจะขอหนังสือ	 ก็ตอบเสียงใส	

ใจดีว่า

	 “มาซีจ๊ะ!..”

	 คุณเฉิดศรี	พี่อ๋อยที่รัก	ตอนหน้าจะเข้าไปกราบพบ	ขอ	

อนุญาตพาลูกหลานไปหาหลวงปู่บุดดาก่อน	ท่านคอยอยู่...

 ต่อไปนี้จะขอจับความ ตั้งแต่พ่อของเราทำาให้หลวงปู่                 

บุดดาเสียคน (ที่ปิดตัวเองไว้) กลายมาเป็นพระทองแท้ที่ไม่กลัว

ไฟ เปิดเผยจริยาแผ่กระแสใจสงเคราะห์พุทธบริษัทแบบพระ 

ของชาวบ้านธรรมดา แต่ก่อนที่หลวงปู่บุดดาจะมาถึงจุดนี้ ผู้

เขียนเผอิญได้ทราบเรื่องท่ีไม่ธรรมดาของท่านด้วยตัวเองอยู่

บ้างลองมานินทาหลวงปู่กันดู จะเป็นอะไรไป..
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 ผู้เขียนเชื่อว่าลูกพ่อทุกคนเชื่อพ่อ ศรัทธาพ่อสนิทใจ                  

ในคำาสอนของท่าน แต่ก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่เชื่อเจืออยาก คืออยาก

รู้ว่าเรื่องฤทธิ์ อภิญญาที่พ่อเขียนไว้นั้น.. มันอะไรล่ะ..มันอยาก

เห็น อยากได้พยานยืนยัน ก็จะยิ่งดี.. ใช่ไหมล่ะ? ผู้เขียนก็เป็นโรค                                                                                                              

คันหัวใจประเภทนั้น  จึงได้ถามหลวงปู่บุดดาถึงเรื่องนี้  ตอนนั้น 

ท่านอยู่ที่วัดอาวุธ บางพลัด วันเวลาในปี ๒๕๑๙ หรือ ๒๕๒๐ 

จำาไม่ถนัด ท่านตอบชนิดไม่ยั้งคำาพูดเลย

 “จะไปสงสัยอะไรล่ะ จะสงสัยพระธรรมทำาไมเล่า พระ 

พุทธเจ้าบอกทำาได้ ถ้าเราทำาถึง.. มันก็ทำาได้นะซี้”  

 ท่านเอามือชี้หน้าอกตัวเอง ๒ ที  

 “อย่างนี้น่ะทำาได้มานานแล้ว มันจะไปยากทำาไม วัน

นั้นเดินบิณฑบาตอยู่ที่ฝั่งพระนคร นึกถึงโยมบ้านฝั่งธนฯ ก็ปั๊บ

เดียว ไปยืนอยู่หน้าบ้านเลย.. เอ๊ย!.. รับข้าวเขาเสร็จแล้วนึกอีก

ที เรากลับฝั่งพระนคร..”

 ท่านเล่าไปตาใสแป๋วเลย ท่าทางประกอบนี่เห็นแล้ว 

ต้องเชื่อเลยว่าท่านทำาได้จริง

 “อีกทีนึง! สมัยธุดงค์อยู่นะ.. เดินบิณฑบาตอยู่ที่ลำาพูน   

โน้น ได้ข้าวอาหารพอใจแล้วก็นึกจะหาที่นั่งฉันให้สบาย นึกปั๊บ 

ก็ไปนั่งฉันบนดอยสุเทพเชียงใหม่โน่นแน่ะ เออ!.. ฉันแล้วก็นึก

ปั๊บเดียวมาลำาพูน จาไปยากอาไร้”
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 พูดลากเสียงยาวหนักแน่น ใจผู้เขียนนี่พลอยมั่นคงไป 

ด้วยเลย

 “จะฟังอีกทีไหมล่ะ! วันนั้นไปเขาวงพระจันทร์โน่น

ลพบุรีโน่น! เดือนแรม ๑๕ ค่ำา นี่มันมืดมองทางขึ้นไม่เห็นหร็อก 

เราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าว่านี้มันสว่าง.. โอ๊ย!.. มันก็สว่างเหมือน

พระจันทร์เพ็ญสัก ๑๐๐ ดวงขึ้นพร้อมกัน ไปถึงยอดเขาวง

พระจันทร์ มองลงมาข้างล่างนี่.. เทือกเขาพื้นดินนี่มันเห็นชัดถึง

ต้นหญ้านี่ อยากให้มันสว่างมันก็สว่างนี่.. ไม่เห็นยาก”

 ก็เลยถามถึงพ่อ ถามแบบเจ้าเล่ห์แสนกลปนจิตทราม  

ท่านตอบอย่างไรทราบไหม! ท่านหัวเราะก่อนแล้วเอามือลูบ 

ศีรษะท่านเอง มองหน้าผู้เขียนแบบ.. คือมานึกออกตอนหลัง      

ว่าท่านมองแบบสมเพชด้วยแปลกใจด้วย  

 “เออ! ถามเข้ามาด๊าย!.. องค์นั้นทำาไม่ได้.. แล้วจะมีใคร 

ทำาได้น้อ..”

 ก็..ต้องออกตัวแก้อายว่าผู้เขียนไม่ได้สงสัยคุณธรรม 

ของพ่อ แต่มันไม่เคยเห็นน่ะ.. ไอ้ความศรัทธาหาหลักฐาน 

ประกอบนี่ มันทรมานใจผู้เขียนมาก.. ถ้าใครไม่มีอารมณ์อย่าง 

ผู้เขียนเคยเป็นมาก็ขอโมทนาด้วย ใครเป็นโรคเดียวกันก็เห็นใจ 

ถึงได้เขียนบันทึกนี้ไว้เผื่อแผ่กัน ถึงจะอายก็ต้องทนเอา

 เรื่องของหลวงปู่บุดดาที่เกี่ยวกับพ่อนั้น.. มีมากมาย 
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หลายวาระ แต่ที่ผู้เขียนสัมผัสรู้เห็นมาเองก็จะขอเล่าให้ท่าน 

ฟังตามลำาดับเหตุการณ์ตามกาลเวลาจริง เริ่มเรื่องแรกก็คือใน                                                                                           

ปี ๒๕๑๘ หลังจากเสร็จงานหล่อรูปหลวงปู่ปานแล้ว พระ

สุปฏิปันโนก็กลับวัดวาอารามของท่าน หลวงปู่บุดดาก็กลับ

สำานักสงฆ์สรรคบุรี เมื่อเก็บงานหมดหน้าที่แล้ว ก็ไปกราบลา

พ่อ ตั้งใจจะไปพักปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่บุดดาสักคืนหนึ่ง ก็

โละเละเอะอะกันไปตามเรื่องของลูกลิง.. กว่าจะไปถึงหลวงปู่                                                                                      

ได้ก็บ่าย ๒ โมง.. ไปกัน ๑๐ คน มีทั้งผู้หญิงผู้ชาย.. พอไปถึง

หลวงปู่ก็นั่งครองผ้า ๓ ผืน งดงามจับตา กราบสนิทใจเลย 

กราบเสร็จท่านก็พูดว่า 

 “ไหนว่าจะมาแต่เช้า รอจนบ่าย มัวแต่เอะอะชักช้าอยู่

นี่”

 ก็เป็นอันรู้กัน.. เราไม่ได้บอกนัดหมายกับท่านเลย คืน

นั้นท่านก็เรียกมาสอนกรรมฐาน บอกวิธีภาวนาพุทโธ แล้วสั่ง

ให้แยกย้ายกันไปนอนภาวนา ผู้เขียนโดนไล่ให้ไปนอนในโบสถ์

คนเดียว เดี๋ยว.. ที่ว่าโบสถ์ คือเป็นที่ทำาสังฆกรรมของพระสงฆ์ 

ในสำานักท่าน แต่สภาพจริง ๆ ก็คือโรงเรือนผุพัง หลังคาโหว่มุง 

ด้วยแฝกหรือสังกะสีจำาไม่ได้แล้ว เห็นต้นยางสูงโย่งเย่ง โอย.. 

นึกถึงเปรตทันทีเลย แถมยังมีพระเจดีย์รุ่นสมัยเจ้าสามพระยา 

ตะคุ่ม ๆ อยู่.. คิดดูเถอะ.. ใจนึกถึงแม่นาคพระโขนงไปโน่นเลย 
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ก็ต้องหลับตานอนภาวนา ลืมตาก็โล่งวังเวงหาที่พึ่งพิงลำาบาก 

หลับ ๆ ลืม ๆ ภาวนาจนแจ้งนึกว่านอนไม่หลับ ขึ้นไปกราบ 

หลวงปู่บนกุฏิ พรรคพวกก็รอกันอยู่พร้อมหน้า ท่านเห็นเข้าก็ 

ชี้หน้า ตาแป๋วเลย

 “มันไม่ใช่นอนไม่หลับหร็อก กายมันหลับ.. แต่จิตมัน 

หลับไม่เป็นหรอก มันทำางานของมันไป ดูซิ.. มันอ่อนเพลียหรือ 

เปล่าเล่า..”

 จริงแฮะ..! ของจริงนี่มันแบบธรรมดา ๆ จริง ๆ แต่คน

โง่อย่างผู้เขียนขอยอมรับตรง ๆ เลยว่า.. มองเห็นไม่ง่ายเลย.. 

มันขาดบ้างเกินบ้างตามวิสัย

 พอสาย ๆ ก็กราบลาท่าน เพราะตั้งใจจะเลยไปกราบ 

หลวงปู่สีที่ถ้ำาเขาบุนนาค ที่ตาคลีโน่น.. เพราะว่าพ่อพูดถึงเสียง 

หนักแน่นเลยว่าท่านเป็นพระอรหันต์ ซ้ำายังเป็นพระอรหันต์ 

ปฏิสัมภิทาญาณด้วย หลวงปู่บุดดายิ้มชอบใจ.. ยิ้มเกือบหัวร่อ 

เลย

 “เออ..รีบไปหาเสีย ฝนมันจะตกน้า..แต่ไปเถอะ จะร่ม 

เย็นไปตลอดทาง.. พบกันแล้วกลับออกมาจากเขาถ้ำา ฝนจะลง 

เม็ด พอมาขึ้นรถที่ถนนใหญ่ตกหนักหนาเลย..”

 พวกเราเช่ารถ ๒ แถวจากสรรคบุรีไปตาคลี พอถึงกุฏิ 

หลวงปู่สีก็สักบ่ายโมงตรง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ท่านนอนหลับเป็น 
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ปกติแต่ท่านกลับนั่งคอยอยู่ พระอุปัฏฐากประจำาตัวท่านบอก 

พวกเราว่าเป็นเรื่องแปลกมาก คือก่อนเราไปถึงสัก ๒๐ นาที 

ท่านก็ลุกขึ้นมาตำาหมาก ทำาเป็นชานหมากห่อผ้าเหลือง ขนาด

อมใส่ปากได้ คอยไว้ก่อนแล้ว หลวงปู่สีเรียกเข้าไปรับคนละห่อ 

๑๐ คน ๑๐ ห่อ เหลืออีก ๑ ห่อ คงจะทำาไว้เผื่อคนขับรถ ซึ่งไม่

ได้ขึ้นไป ก็เลยอด รวมแล้ว ๑๑ คน ๑๑ ห่อ.. พอดีเลย

 หลวงปู่สีเป็นพระที่ไม่ค่อยพูด เรียกว่าพูดกับคนยาก 

แต่กับแมวที่ท่านเลี้ยงไว้แล้วคุยกันทั้งวัน พอพวกเรารับคำา

หมากเสร็จก็พรมน้ำามนต์ให้ โดยไม่ต้องรบกวนขอร้อง ซ้ำายัง

ชวนพวกเราคุยถึงพ่อว่า เป็นพระที่หาได้ยากเหลือเกินแล้วใน

โลกนี้ โอย!.. ฟังแล้วชื่นใจ.. ยิ่งรักพ่อ.. ยิ่งรักหลวงปู่สี พระดีนี่..

ท่านไม่อิจฉากันเลยจริง ๆ  แล้วท่านก็เตือนให้รีบกลับ

 “ฝนมันจะตกน้อ..ไม่เป็นไรขึ้นรถใหญ่แล้วค่อยเทน้อ..

ลูกหลานพระเขาจะลำาบากกัน”

 พอสองแถวพาออกจากถ้ำานี่.. ฝนหยดย้อยจากเมฆ  

ชนิดอั้นแทบไม่อยู่แล้ว.. พอหมดสัญญาเช่าสองแถวที่ป้าย

รถเมล์ สี่แยกชัยนาท ก้าวขึ้นรถเมล์เข้ากรุงเทพฯ ฝนหมด

ความอดทนแล้ว.. เทเหมือนคนท้องเดินอย่างแรงเลย

 ที่เล่าให้ฟังเสียยาว..ก็เพียงจะบอกท่านผู้อ่านว่า พระ

ดีจริงน่ะ! ท่านรู้จริงและรู้เหมือนกัน..ชัดเจนไม่ต้องลุ้น และทั้ง 
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หลวงปู่บุดดา หลวงปู่สีท่านยอมรับนับถือพ่อเรา ทั้ง ๆ ที่พ่อมี 

อายุร่างกาย อายุพรรษา อ่อนกว่าหลวงปู่คราวลูกคราวหลาน  

เลยทีเดียว

 เอาละ.. ทีน้ีมาต่อความ หลังจากพ่อชวนหลวงปู่บุดดา                                                                                        

เป็น ‘พระเปิด’ เรียบร้อยแล้ว เรื่องมันก็ยิ่งตรงแน่ไม่ต้องแปล

กันแล้ว ขอออกตัวคือบอกความจริงเสียก่อนว่า ผู้เขียนไม่มี

วาสนาได้ตามพ่อไปทุกที่ หรือได้ฟังได้เห็นไปเสียทุกเรื่องราวที่

พ่อทำา.. นาน ๆ  จะได้พบเห็นปรากฏการณ์บริสุทธิ์ของพระพุทธ

ศาสนาจากจริยาที่พ่อประพฤติเป็นธรรมดา ๆ สักครั้ง จึงจดจำา

สลักเข้าไปในใจตัวเอง.. แต่ไม่หวงแหนที่จะเล่าให้ท่านฟัง

 เหตุการณ์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ ‘บ้านซอยสายลม’ ของ 

พวกเรานี่แหละ ตั้งแต่สมัยพี่อ๋อย (คุณเฉิดศรี ศุขสวัสดิ์ ณ 

อยุธยา เจ้าของบ้าน) ยังมีชีวิตอยู่นั้น หลวงปู่บุดดาก็มักจะมา

เยี่ยมพ่อที่บ้านนี้บ่อยครั้ง พี่อ๋อยจะยิ้มเต็มปากเต็มหน้าเต็มใจ 

ต้อนรับหลวงปู่ ชี้ถวายที่นั่ง.. ประเคนถวายน้ำาฉัน แล้วก็จะนั่ง

ยิ้มคุยกับหลวงปู่ คอยเวลาท่ีพ่อจะลงมาพบพี่อ๋อยกับหลวงปู่                                                                                        

บุดดาคงจะเป็นคนประเภทเดียวกันคือพูดตรงไปตรงมา เสียง

ดังฟังชัด สมัยก่อนโน้นหลวงปู่บุดดาพูดเสียงดังมาก โดยเฉพาะ

เวลาคุยกับพ่อนี่ไม่ต้องใช้ไมโครโฟนหรอก ถ้าพระคุณ ๒ องค์นี่

คุยกันทีไร พวกเราคอยหัวเราะได้เลย ท่านทันกันจริง ๆ พ่อ
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บอกว่า ..

 “ก็ไอ้คน ‘ถาวโร’ เหมือนกันนี่ มันก็อย่างนี้แหละ..”

 คร้ังหนึ่งพ่อคุยเร่ืองอารมณ์พระนิพพานกับหลวงปู่.. 

พวกเราก็นั่งเชียร์กันเต็มที่ ท่านปรารภเรื่องร่างกายว่าเป็นของ 

ไม่ดี แล้วถามหลวงปู่ว่า

 “หลวงปู่..ร่างกายนี่มันทุกข์ไหมครับ?..”

 “มันทุกข์น่ะเช้..” หลวงปู่มักจะทำาเสียงยาว ทำาหน้า

จริงจัง จ้องตายืนยันคำาพูดทุกครั้ง ซึ่งมักจะตกหลุมพ่อทุกครั้ง 

เหมือนกัน

 “อ้าว.. ถ้ามันทุกข์แล้วหลวงปู่ ‘เสือก’ เกิดมาทำาไม

ล่ะ..”

 “ก็..ก็.. มันโง่น่ะเช้..”

 แล้วท่านก็ไปกันได้ทุกครั้ง..ไม่เคยอับจนซักที

 เกี่ยวกับเรื่องที่พ่อมักจะใช้คำาพูดที่ ‘ดูเหมือนจะไม่ 

เคารพ’ ต่อพระที่มีพรรษามากซ้ำายังเป็นพระสุปฏิปันโนเสียอีก 

ด้วยนั้น พวกเราใช้หูคนฟังใช้ใจมนุษย์คิด ก็มักจะมีข้อข้องใจ 

กันบ่อย ๆ แต่ถ้าฟังให้ตลอดเรื่องถึงตอนจบ ก็จะพบเห็นว่า

พ่อจะยกมือไหว้เป็นเชิงขอขมา พร้อมกับเอ่ยเสียงอ่อนโยนตบ

ท้ายเสมอ

 “อ้อ..ครับ..ครับ!.. แล้วหลวงปู่จะเกิดอีกไหมครับ..”
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 “จาไปเกิดให้มันโง่อีกเร้อ..” 

 หลวงปู่ก็พูดไปชี้ ๆ จิ้ม ๆ  ไปเหมือนเดิมอีก

 ครั้งหนึ่งท่ีหลวงปู่มาคอยอยู่ แต่ว่าพ่อออกไปกิจนิมนต์                                                                                           

นอกบ้านสายลมเป็นกรณีพิเศษ พ่อกลับมาก็พบหลวงปู่นั่งอยู่ 

บนเก้าอี้เชิงประตูทางขึ้นที่พ่อพัก.. พ่อหยุดยืนเอามือชี้หลวงปู่

 “อ้าว..พระที่ไหนเล่านี่..” 

 หลวงปู่ก็เอามือชี้ไปที่พ่อ       

 “ก็.. ก็.. พระที่วัดท่าซุงนะเช้..”

 พ่อมักจะหัวเราะเสียงดังชอบอกชอบใจ พวกเราก็ชอบ                                                                                        

มาก ๆ ด้วย มาถึงครั้งสำาคัญของบ้านซอยสายลม คือคราวที่           

พี่อ๋อยเสียชีวิตด้วยโรคประจำาวิบากกรรมของท่าน คือโรค

มะเร็งที่หน้าอก เรื่องราวของพี่อ๋อยนี้.. ผู้เขียนอยากจะบันทึก

ไว้สักตอนหนึ่งในช่วงท้ายเรื่องบนเส้นทางพระโยคาวจร ถ้าไม่

เขียนถึงท่านผู้นี้ ก็ไม่ควรจะเขียนถึงใคร ๆ ทั้งหมด เพราะท่าน

ทำาความดีแบบไม่อยากให้ใครรู้ตลอดมา ใครจะรู้บ้างว่า ที่พวก

เราได้พบพ่อ ได้เข้าถึงธรรม ได้ความหวังในนิพพานเต็มใจกันนี้ 

จะมีพี่อ๋อยเข้ามาค้ำาจุนเพียงใดบ้าง ขอให้พี่อ๋อยโปรดมาจับใจ 

จับมือให้เขียนได้สมใจด้วยเถิด

 ศพพี่อ๋อยตั้งอยู่ตรงห้องพรมเขียว (ตอนนี้เปลี่ยนสี 

หรือยังไม่ทราบ เพราะผู้เขียนไม่มีโอกาสได้ไปบ้านซอยสายลม
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หลายปีแล้ว) คือห้องที่ใช้ฝึกญาณ ๘ ในปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๔๒) 

ตั้งโลงชิดผนังห้อง ด้านท้ายห้องมีม่านกั้นห้องน้ำาไว้ สวดพระ                                                                                                                              

อภิธรรมกันที่นี่ ต้อนรับแขกที่ห้องนี้แหละ

 พวกเรารุ่นโน้น คือที่ไปซอยสายลมทันช่วงเวลาปี 

๒๕๑๖ - ๒๕๒๒ คงจะจำาความรู้สึกร่วมสมัยได้ว่า เราก็มั่นใจใน

พ่อ.. พอใจพระนิพพาน ทำาตามพ่อสอนเต็มใจอิ่มใจ แต่ไม่วาย

สงสัยว่า “แล้วจะไปพระนิพพานได้จริงๆหรือนี่..” พี่อ๋อยก็                                                                                             

เคยคุยกันถึงเรื่องนี้ พอพี่อ๋อยตายพ่อก็บอกว่า   

 “ท่านอ๋อยสบายแล้ว ไปนิพพานเสียแล้ว..”

 พวกเรา (ก็ขออนุญาตเชิญท่านเจ้ากรมเสริม.. พี่หนุ่ย.. 

คุณหน่อย.. คุณโหน่ง.. คุณหน่าและคุณหน่อง.. ครอบครัวพี่

อ๋อยเป็นต้นแถว ไม่รู้ว่าจะอนุญาตไหม) ทุกคนเชื่อพ่อ ยิ้มแย้ม

แจ่มใสท่ีพ่ีอ๋อยชนะแล้ว คงจะเป็นสุขกันแบบคนไม่สนใจในโลก 

ไปชั่วขณะ จนญาติมิตรที่มาในงานศพพากันบ่นว่า   

 “คุณเสริมน่ีจะยังไงเสียแล้ว เมียตายไม่ทันเผาก็ยิ้ม                                                                                                   

ย่อง คงจะอยากมีเมียใหม่ซีนะ..”

 แต่ทั้ง ๆ ที่เชื่ออย่างนี้แล้วก็แหม.. อยากจะให้มัน..  

ให้มันยังไงก็นึกไม่ออก ก็พอดีหลวงปู่บุดดามาเยี่ยมศพพี่อ๋อย 

พ่อก็นั่งอยู่ด้วย ‘หลวงปู่พระมหาอำาพัน วัดเทพศิรินทร์’ ก็

นั่งอยู่พร้อม คนอื่นเป็นยังไงไม่รู้ แต่ผู้เขียนน่ะตาลุกหูผึ่ง                              
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เชียวละ อยากให้หลวงปู่บุดดายืนยัน นี่..สารภาพกันตรง ๆ ไม่

กลัวใครด่าแล้ว พ่อคงจะทราบถึงไข้ประจำาสันดานผู้เขียน และ

ของใคร ๆ ด้วย  ท่านเลยถามหลวงปู่บุดดาตรง ๆ

 “นี่หลวงปู่.. คุณอ๋อยนี่ตอนมีชีวิตอยู่ ท่านมีคุณต่อ 

พระศาสนามาก ใจท่านก็รักพระนิพพานเป็นอารมณ์ ตอนตาย

แล้วนี่อ๋อยอยู่ที่ไหน..”

 หลวงปู่หันขวับมาทางหลวงพ่อ ตาก็อย่างเดิมนั่น

แหละ! จ้องเป๋งใสแป๋วเลย.. แล้วชี้ไปบนอากาศพูดเสียงดังฟัง

ชัด

 “จาไปไหน.. ก็เป็นพระอรหันต์ไปอยู่ในนิพพานนะเช้  

ตัวใสแจ๋วเป็นแก้วอยู่นั่นน่ะไม่เห็นเร้อ..”

 เฮกันเลย.. เฮกันในงานศพต่อหน้าแขกเหรื่อนั่นแหละ  

หน้ายังงี้ยิ้มระรื่นกันไปหมด ลืมดูไปว่าตอนนั้นแขกเหรื่อที่ไม่ใช่ 

ศิษย์พ่อเขาทำาหน้าตายังไง

 พูดถึงหลวงปู่มหาอำาพัน ก็จำาได้ในส่วนท่ีเกี่ยวกับ หลวง                                                                                                           

ปู่บุดดา ขอย้อนเวลาไปเมื่อปี ๒๕๑๙ อันเป็นปีที่ ๒ ที่พ่อนิมนต์

พระสุปฏิปันโนชุดเดิมมาในงานประจำาปีของวัด พอตกค่ำา                                                                                      

ญาติโยมที่มาเที่ยวกลับกันแล้ว เหลือบางตาเฉพาะที่ค้างวัด ซึ่ง

สมัยโน้นก็มีค้างกันสักไม่เกิน ๕๐ คน ตอนกลางคืนหลวงปู่มหา

อำาพันจะเอาเงินที่รับถวายจากตอนกลางวันมาถวายสังฆทาน
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หมดตัวเลย ก็นิมนต์พระหลวงปู่สุปฏิปันโนมารับคืนละองค์ 

คืนนั้นเป็นวาระของหลวงปู่บุดดาเป็นองค์รับสังฆทาน หลวงปู่

มหาอำาพันก็น้อมของถวายกราบแทบเท้าหลวงปู่บุดดา พร้อม

กับขอพรว่า

 “ธรรมใดที่หลวงปู่เข้าถึงแล้ว ขอโปรดเมตตาสั่งสอน  

เกล้ากระผมให้เข้าถึง..”

 ยังไม่ทันพูดจบ หลวงปู่บุดดาก็ชี้หน้า ตาจ้องเลย    

 “จามาเอาอะไรอีก ใจออกใสแจ๋วไปทั้งดวงอย่างงี้ เอา

ไปกินเสียแล้วนี่ อย่ามาหลอกกันเล๊ย..!”

 พูดจบก็เอามือลูบหัวท่านเอง เงยหน้าขึ้นข้างบนยิ้มไป 

ส่ายหน้าไปมา หลวงปู่มหาอำาพันยังงี้หน้าแดง กราบ ๓ ที นั่งยิ้ม

ไปอีกองค์แล้ว พวกเราหัวเราะกันสบายใจ บางคนน้ำาตาไหล..                                                                                         

โธ่เอ๋ย.. พระสาวกของสมเด็จพ่อของเราหนอ เพียง มองเห็น 

เพียงได้ยินกระแสเสียงที่ตรง ๆ ง่าย ๆ สั้น ๆ ของท่าน ใจเรา

ทำาไมเป็นสุขมากมายอย่างนี้หนอ..

 ปฏิปทามารยาทของหลวงปู่บุดดาในบ้ันปลายที่เห็น 

กันอยู่ ใคร ๆ ก็จะเห็นท่านเทแป้งฝุ่นใส่หัว ใส่มือโยมผู้หญิง 

เขาขอให้ท่านจับหัว ท่านก็จับเสกเป่าให้บ้าง โยมผู้หญิงเขาขอ

นวดเท้า ท่านก็ยื่นให้เขานวดบ้าง นี่เป็นกริยาอาการสงเคราะห์

ผู้มีศรัทธา ตามวาระบุญบารมีของญาติโยมเท่านั้น.. ใครทำา
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อะไรมีความสุขใจก็ทำาไปเถิด ร่างกายท่าน วัตถุที่ร่างกายท่าน

เกี่ยวข้องอยู่ ส่วนไหนชิ้นไหนที่จะทำาให้ประชาชนเข้าถึงความ

สุขความปลื้มใจได้ ท่านพร้อมสละออกไปหมดแล้ว ชีวิตหลวง

ปู่ยืนยาวครบ ๑๐๐ ปีมานี้ เคยมีใครรู้ใครเห็นว่า ท่านเคย

ทำาความเดือดร้อนให้ใครบ้าง ท่านเองนั่นแหละที่ได้มอบชีวิต

ร่างกายและเวลาทั้งหมด รับใช้ให้ผู้อื่นเป็นสุขใจสะดวกกายมา

โดยตลอด เหน็ดเหนื่อยมาโดยตลอด

 บัดนี้หลวงปู่ก็จากเราไปแล้ว.. โอกาสที่เราจะเห็น

สังขารร่างกายของท่านทำาประโยชน์สุขแก่ผู้คน ไม่มีอีกแล้ว

 ผู้เขียนจำาภาพสุดท้ายท่ีหลวงปู่มาเยี่ยมศพพ่อระหว่าง 

งาน  ๑๐๐ วัน ที่ศาลา ๑๒ ไร่ ท่านนั่งห่อตัวซึ่งเหลือนิดเดียว 

ตาจ้องโลงศพพ่อ ชี้มือไปที่ศพพ่อ พร้อมกับพูดเสียงเบาแผ่วว่า

 “ยังไงเล่า.. วันนี้ทำาไมไม่ลุกขึ้นมาคุยกันเล่า.. ทีก่อน 

โน้นล่ะพูดเก่ง ทีนี้ทำาไมนอนเฉยเสียเล่า เอ๊อ!..เก่งจริง ก็ลุกขึ้น 

มาเถียงกันอีกเช้..”

 โธ่เอ๋ย..เจ้าประคุณ.. แม้องค์หนึ่งตาย องค์หนึ่งร่างกาย 

หมดสภาพแล้ว ก็ยังอุตสาห์ระลึกถึงลีลาที่เคยบันเทิงธรรมให้

ลูกหลานชื่นใจ ใจเลว ๆ ของเกล้ากระผม จะขอจารึกพระคุณ

ทั้งสองไว้… ไม่มีลืม.
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หลวงปู่สิม

 เมื่อตอนที่แล้ว	 ได้พาท่านผู้อ่านเดินเรื่องนำาหน้า	 ‘บน	

เส้นทางพระโยคาวจร’	มาเกือบจะถึงซอยสายลมแล้ว	กำาลังใจ	

ของคนที่ตามหาบุคคลและสิ่งอันเป็นที่รัก	 เมื่อรู้แน่แล้วว่าสิ่งที่

เรารักว่าอยู่ตรงไหน	และยิ่งได้ยินเสียงใส	ๆ	ใจดีกล่าวเรียกว่า

	 “มาซีจ๊ะ”

	 เมื่อพี่อ๋อย...คุณเฉิดศรี	 ศุขสวัสดิ์	 ณ	 อยุธยาเจ้าของ

บ้านซอยสายลมกล่าวอนุญาตอย่างนั้น	 ผู้เขียนก็ไม่ได้ลังเลเลย	

ตรงดิ่งไปหาด้วยความลิงโลดใจ	 ท่านผู้อ่านเอย..	 ถ้าท่านเคย

ไป	 หรือไปซอยสายลมบ้านท่านเจ้ากรมเสริมอยู่เป็นปกติใน

ปัจจุบันนี้	 ท่านจะเห็นชัดในความดีใจได้แก้วของผู้เขียนดังจะ

กล่าวต่อไปนี้	 หรือถ้าท่านไม่เคยไปซอยสายลมมาก่อนเลย	 ก็

ขอเชิญดูภาพอดีตตามไป	ท่านก็จะเห็นว่า...

	 วันนั้นผู้เขียนลงรถเมล์มาจากสะพานควาย	 ลงที่ป้าย	

หน้ากองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดนถนนพหลโยธิน	

ซอยตรงข้ามกับตำารวจชายแดนนั่นแหละคือซอยสายลม...	

เดินเข้าไปจนถึงส่วนโค้งเลี้ยวของถนน	 จะเป็นกรมไปรษณีย์	

โทรเลข...	 เดินตรงไปอีก	 ๑๐๐	 เมตร	 จะมีซอยเลี้ยวซ้าย	 เข้า

กรมทหารรักษาพระองค์...ไม่เลี้ยว!	 เราตรงไปอีกซัก	 ๑๐๐	



64

เมตร	จะมีซอยซ้ายแรก..	ตานี้เลี้ยวเลย!	สัก	๒๐	เมตร	บ้านหลัง	

ที่	๒	ด้านซ้ายมือ

	 ที่นี่แหละคือ	‘บ้านสายลม’	ของพวกเราลูกหลานหลวง

ปู่ปาน-หลวงพ่อฤๅษีวัดท่าซุง	 ..บ้านที่ปลูกฝังฟูมฟักจิตนับแสน	

นับล้านดวงที่มาอาศัยเป็นเนื้อนาอาศัยสร้างบุญ	 โดยเฉพาะ	 ผู้

เขียนขอประกาศว่า	ได้บวชเรียนเป็นพระก็เพราะบ้านสายลมนี้	

ด้วยความเมตตาการุณย์ของท่านเจ้าของบ้านนี้

	 ท่าน	 พล.อ.ท.	 ม.ร.ว.	 เสริม	 ศุขสวัสดิ์...คุณเฉิดศรี														

ศรีภรรยา	และลูก	ๆ	มีพี่หนุ่ย..	คุณหน่อย..	คุณโหน่ง..	คุณหน่า	

และคุณหน่อง..	 ขอพระคุณทั้งหมดนี้โปรดทราบว่า	 พระของ

ท่านยังไม่ลืมพระคุณ	แม้พระคุณอาจนึกถึงพระไม่ออกก็ตาม..

	 เป็นธรรมดา	 ท่านผู้อ่านเอย..	 ผู้เขียนถือตัวเองว่าเกิด

ได้ในทางธรรม..	ที่บ้านนี้	ผู้เขียนจึงไม่ลืมภาพเดิมเมื่อก่อน..	ครั้ง

กระโน้น	บ้านสายลมยังไม่กว้างใหญ่ขนาดนี้	 เป็นบ้านอยู่อาศัย

ของครอบครัวนายทหารนักบุญ	 ประกอบกับลูกศิษย์หลวงพ่อ

ของเรา	 (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำา	 วัดท่าซุง)	 ยังมีไม่มากนัก	 จึงยังไม่

จำาเป็นต้องขยายบ้านเท่าเวลานี้	 ประตูบ้านเดิมคือประตูที่เข้า

ถึงโต๊ะจำาหน่ายวัตถุมงคลปัจจุบันนี้	 ตรงโต๊ะเก็บเงินวัตถุมงคล	

คือโต๊ะรับแขกของบ้าน	 ตั้งพิงฝากั้นห้องนอนครอบครัวพี่หนุ่ย	

(ลูกสาวคนโต)..	 ซึ่งปัจจุบัน	 (พ.ศ.๒๕๔๓)	 เป็นห้องนอนพระ
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ภิกษุวัดท่าซุงที่มาสอนกรรมฐานเดือนละครั้ง...	 สมัยพ่อยังทรง

ชีวิตอยู่	 ก็ถือว่าตามมารองบาทสนองงานพ่อ...	 สมัยนี้ก็ตาม

มาสนับสนุนงานของท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน	 คือท่านพระ

อาจารย์พระครูปลัดอนันต์	พทฺธญาโณ

	 ชักจะยาว..	 จะเกินเป้าหมายของการนำาเรื่องราย

ละเอียดของ	 ‘บ้านบุญ’	หรือ	 ‘วัดหลวงตาแสง’	 ซอยสายลม

นี้	 ผู้เขียนจะเล่าให้ฟังตอนเรื่องของพี่อ๋อย	 ‘พระอริยเจ้ามหา

อุบาสิกา’	ในตอนต่อ	ๆ	ไป

	 ตรงนี้เอง	 ตรงห้องรับแขกน้อย	 ๆ	 แคบ	ๆ	นี้...ผู้เขียน

ได้กราบพบพี่อ๋อย	คุณเฉิดศรี	ศุขสวัสดิ์	ณ	อยุธยา...พี่อ๋อยหน้า	

สวยไม่มากนัก	 แต่งามสง่าราศี	 นัยน์ตามีประกายเมตตาปรานี

แต่เข้มแสงบารมีความเด็ดเดี่ยว..	 นาทีแรกที่พบผู้เขียนก็รัก	

เคารพอบอุ่นใจทันที	

	 “มารับหนังสือหรือจ๊ะ!”

	 “ครับ”

	 “เอ้านี่!	พี่พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน	อยู่ที่ไหนจ๊ะนี่!”

	 ท่านผู้อ่านเอย	ผู้เขียนมองพี่อ๋อย	ใจซึมซับความเมตตา	

จากใจท่าน	ผู้เขียนนึกไปถึงพ่อ	พ่อเอย...	พ่อจะยิ่งใหญ่เพียงใด	

หนอ..	 ขนาดศิษย์สตรีของพ่อที่ชื่อเฉิดศรีนี้	 ยังสยบความรุ่ม

ร้อนในใจผู้เขียนให้เยือกเย็นได้ขนาดนี้	ถ้าพ่อยังมีชีวิต	ถ้าลูกได้
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กราบเท้าฝากตัวเป็นศิษย์	จะเป็นวาสนาขนาดไหนหนอ...	นี่ลูก

วาสนาน้อย	 มาพบข่าวพ่อก็เพียงได้อ่านจากหนังสือประวัติครู

ของพ่อ	ที่พ่อเขียนบันทึกก่อนตาย

	 “ร้องไห้ทำาไมจ๊ะ!”

	 เสียงพี่อ๋อยแว่วถาม	 ร้องสลดใจในโอกาสของชีวิต...	

ยิ่งใจเรารู้ว่านี่คือทางที่เราตามหาพบแล้ว	 แต่ท่านผู้นำาทางคือ	

หลวงพ่อฤๅษีลิงดำาท่านเขียนในบทนำาประวัติหลวงปู่ปานว่า	

เป็นหนังสือสำาหรับงานศพท่าน..	ไม่มีท่านนำาทางแล้ว	เรามัวไป

งมงายตะกายนรกเสียนานเกินไปแล้วซีหนอ...

	 “ผมบุญน้อย..	 มาพบสิ่งที่ต้องการหลวงพ่อก็ตายเสีย	

แล้ว”

	 “ใครตายจ๊ะ	?”	เสียงพี่อ๋อยใสใจดี	ปนเสียงหัวเราะ	

	 “อยากพบท่านไหมล่ะ”

	 “อะไรครับ	คุณนาย...!?”	

	 “ก็หลวงพ่อของเราไงจ๊ะ”	พี่อ๋อยหัวเราะสบายใจ

	 “ใครอ่านประวัติหลวงปู่ปานก็คิดว่าหลวงพ่อตายแล้ว

ท่านยังไม่ตายจ๊ะ..	 มะรืนก็มาที่บ้านนี้แล้วละ	 มาหาท่านไหม

จ๊ะ?”

	 บรรยายยากเหลือเกิน..	ท่านผู้อ่าน..	บรรยายยากที่สุด	

กับความรู้สึกที่จะได้พบพ่อตอนนั้น	 ทั้งยากทั้งน่าทะนุถนอม						
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จึงจะขอเขียนเล่าให้ฟังในตอนหน้า..	 เวลานี้เราจะพักเรื่องพบ	

พ่อไว้ก่อน..	จะพาท่านผู้อ่านไปพบพระดีอีกองค์หนึ่ง...	‘หลวง

ปู่สิม พุทฺธาจาโร’ แห่งวัดถ้ำาผาปล่อง	จังหวัดเชียงใหม่	ดอกไม้	

แก้วรัตนไตรดอกงาม	ศิษย์รักองค์หนึ่งของหลวงปู่มั่น	ภูริทตฺโต	

ประทีปแก้วแห่งภาคอีสานนั่นเอง	  

 ................

 เมื่อชีวิตพ่อล่วงลับ ผู้เขียนก็ย้อนถึงหลวงปู่ทั้งหลาย 

ที่เคยมาร่วมงานประจำาปีในอดีตที่ผ่านมา พบว่าแต่ละองค์ต่าง 

ทยอยลาโลกไปแทบครบองค์เสียแล้ว ใจหายน่ะมันมีแน่ แต่

กลับซึ้งใจในความจริง ชัดเจนว่าพระอริยเจ้าผู้ทรงพระคุณต่อ

ชาวโลกนี่ ท่านเกิดมาเพื่อความดับไม่เหลือเชื้อจริง ๆ ระหว่าง

ท่านทรงชีวิตอยู่ก็เป็นเนื้อนาบุญ อันเกิดประโยชน์ชุ่มเย็นไม่มี 

ประมาณต่อชาวโลก เมื่อสิ้นภาระร่างกายก็จบกิจหมดอาลัย

เข้าสู่พระนิพพาน ดุจประทีปอันเรืองรองดับวูบไปฉนั้น

 หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร ก็เป็นประทีปแก้วอีกดวงหนึ่ง   

ซึ่งส่องแสงเจิดจ้าจับใจชาวโลก แล้วก็ดับไปตามสัจธรรมที่

สมเด็จพ่อของเราทั้งหลายทรงแสดงไว้ 

 เมื่อ ๓๐ ปีที่ผ่านมา ประทีปอันบริสุทธิ์เย็นใจดวงนี้ได้ 

มาเพิ่มความสุขให้แก่บรรดาลูกพ่อ ที่วัดท่าซุงถึง ๓ ปีติดต่อกัน 

ได้ประทับฝากฝังความทรงจำาแก่ผู้เขียนไม่มีลืมไปได้
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 หลวงปู่สิม เป็นศิษย์ของพระคุณหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต 

จริยาของท่านสงบเยือกเย็นแผ่กระแสความเมตตาอย่างเป็น 

ธรรมดา อย่างของจริง อย่างไม่มีประมาณ แต่ในจริยามารยาท 

ที่สงบเงียบนั้น ใครจะทราบบ้างว่าท่านทรงคุณอภิญญาสมาบัติ  

และก็แสดงออกมาชนิดไม่ยอมอ้อมแอ้มค้อมแค้ม จะเล่าให้ฟัง 

เอาไหม?

 ก็ต้องนำาภาพการจัดงานวัดของเราเมื่อปี ๒๕๑๘ โน้น 

มาให้เห็นกันอีกจุดหนึ่งเสียก่อนคือ เมื่อจัดสรรที่พักให้หลวง

ปู่ทั้งหลายลงตัวแล้ว พ่อก็จัดลูกศิษย์ (คือพี่อ๋อยจัดแจงแทน

พ่อทั้งหมด) ให้รับใช้ประจำาองค์หลวงปู่ตามที่ได้เล่าให้ฟังมา

แล้วในตอนต้น หลวงปู่สิมพักอยู่กุฏิเบอร์ ๓ มีคุณธำารง (ศุภ

สิทธ์) อารีกุล เป็นศิษย์ประจำาองค์ ผู้เขียนทำาหน้าที่อะไรล่ะ..

จะว่าเป็นหัวหน้าก็ไม่อยากจะว่า คือต้องรับบุญรับกรรมช่วย

ควบคุมดูแล แก้ปัญหาทั่วไปทุกกุฏิด้วย ที่ว่ารับบุญก็คือรับบุญ

มหาศาลที่ถวายความสะดวกกายสบายใจแก่พระสุปฏิปันโน ที่

ว่ารับกรรม คือมันอย่างนี้...

 พ่อสั่งกำาชับเป็นคำาขาดว่า ไม่อนุญาตให้ใครเข้าไป 

รบกวนหลวงปู่ในกุฏิที่พัก ถ้าท่านจะสงเคราะห์ท่านก็ออกมา 

นั่งอาสนะที่จัดถวายไว้ในศาลารับแขก คือที่พักชาย ๑๗ ห้อง 

หลังพระอุโบสถ หน้ากุฏิ ๑๐ หลังนั่นแหละ ในตอนปี ๒๕๑๙ 
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ยังเป็นศาลาโล่ง เต็มแนวยาวเลย สร้างขึ้นเพื่อให้หลวงปู่ทั้ง  

๑๐ องค์รับแขกโดยเฉพาะ ตรงกับกุฏิแต่ละหลังก็มีตั่งอาสนะ

ประจำากุฏิ มีประตูเดินทะลุจากกุฏิเข้ามาได้เลย ใคร ๆ จะมา

บำาเพ็ญกุศล กราบนมัสการก็ให้นั่งคอยที่นี่จนกว่าท่านจะออก

มาสงเคราะห์เอง ผู้ใดฝ่าฝืน พ่อสั่งเป็นคำาขาดกับเจ้าหน้าที่รับ

ใช้พระว่า

 “จับมันมัดไว้กลางลานวัดหน้าโบสถ์เลย ข้าจะดูซิว่า

ใครจะกล้าฝ่าฝืนหานรกใส่หัวบ้าง พวกแกไม่ต้องกลัวใครหัว

หงอกหัวดำามัดประจานไว้เลย ข้าจะชำาระมันเอง..”

 ก็เอาละซิ.. รับกรรมกันแน่ ศิษย์พ่อ ลูกพ่อรุ่นเก่า ๆ 

น่ะ ผู้ใหญ่ทั้งนั้น แล้วก็ใหญ่จริง ๆ เสียด้วย... นี่ขอเล่าให้ลูก

พ่อรุ่นหลังฟัง ไม่ได้นินทาใคร ที่ว่าใหญ่แรก..ก็คืออายุท่าน                       

มาก ๆ กันแล้ว ได้ชื่อว่าเป็นผู้ร่วมเกื้อกูลฉลองบาทพ่อในช่วง

แรกของการสร้างวัดท่าซุง เรียกว่ารุ่นบุกเบิก ที่ว่าใหญ่จริง ๆ 

ก็คือหน้าที่การงาน ศักดิ์ศรีในสังคมโลกมนุษย์.. เรียกว่าสูงส่ง 

แล้วก็ขออภัย.. ยัง(ขณะนั้นนะ)ออกจะถือตัวจัด ที่พูดนี่ไม่ใช่ว่า

ท่านเป็นอย่างนี้ทุกคนไปนะ ที่ท่านดีจนพวกเราทั้งรักทั้งกลัว

ไปเลยก็มีมาก อย่างท่านเจ้ากรมเสริม - คุณเฉิดศรี (พี่อ๋อย)                                                                                                             

เจ้าของบ้านซอยสายลมและลูก ๆ ของท่าน ยังมีคุณหญิง

เยาวมาลย์ บุนนาคและบุตรธิดา น้องสาวคุณหญิงเยาวมาลย์ 
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คือพี่น้อย (นิพัทธา อมาตยกุล) และอีกมากท่านที่เอ่ยนามไม่

หมดสิ้น นั่นเป็นจริยาของลูกพ่อตอนโน้น ๓๐ ปีมาแล้วนะ 

ปัจจุบันถ้าไม่ลาโลกไปสู่สุคติตามบุญของท่าน ก็ยังอยู่เป็นสุข

น่าเคารพน่าโมทนา เป็นกำาลังใจที่หาได้ยากนักแก่ลูกหลานรุ่น

หลัง

 นินทาเสียยาวเลย เพื่อขอความเห็นใจว่าผู้เขียนและ 

คณะ  ‘ลิงรับใช้พระ’ นั้นปลื้มมากลำาบากใจแค่ไหน โธ่!..  

หลวงปู่พระอรหันต์ พระโพธิสัตว์ตั้ง ๑๐ องค์ มาสถิตส่องแสง

เจิดจ้าอยู่หลังพระอุโบสถ ใครจะไม่อยากเข้าไปกราบเพิ่มบุญ

ตัวเอง  ยิ่งได้กราบเป็นส่วนตัวในกุฏิเป็นพิเศษ มันเป็นยอด

ของความปลื้มใจอยู่แล้ว จึงมีผู้ใหญ่มากท่าน มายืนขู่เด็กลิงรับ

ใช้พระ จะเข้าไปทำาบุญกับหลวงปู่ในที่.. ขอโทษ! ..ในที่นอนนั่ง

สบายอริยาบถของท่าน แล้วก็ยังมีที่ไม่กล้าใหญ่นัก.. ยืนชะเง้อ

มองมาที่กุฏิตลอดเวลา ตอนนั้นผู้เขียนยังสงสารไม่เป็น ยังคิด

เห็นใจใครไม่ออก คิดออกอยู่อย่างเดียวว่า คำาสั่งพ่อคือสิ่งที่

ต้องรักษาและทำาตามด้วยชีวิต แล้วยังนึกถึงหัวตะพดเลี่ยมเงิน

ในมือพ่อ  คิดถึงรสชาติความเจ็บมึนมาก ๆ เวลาถูกตีกบาล 

ตัวอาจจะโดนอย่างอื่นของพ่อประทับเข้าให้อีกต่างหาก จึงได้

กีดกันขันแข็ง จนเถียงกับผู้ใหญ่ทุกวัน กรรมของลิง เลิกงานวัด

แล้วไปยกมือไหว้ท่าน.. ยังไม่รู้ว่าจะรับไหว้กันหรือเปล่าหนอ.. 
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(คำารำาพึงเมื่อ  ๓๐ ปีก่อนโน้น..)

 ก็มาถึงเรื่องของหลวงปู่สิม ความเมตตาจริยาปกติของ                                                                                              

ท่าน ยิ่งเป็นทุกขลาภของผู้เขียนหนักเข้าไปอีก คือหลวงปู่สิม 

น่ะเวลาท่านฉันอาหาร เอ... จำาไม่ได้ว่าฉันมื้อเดียวหรือเปล่า 

เวลาจะฉันอาหาร ท่านจะเรียกญาติโยมที่ถวายอาหารเข้าไป

รับพร  ยถา.. สัพพี ก่อนแล้วจึงฉัน.. เพราะท่านฉันช้าฉันนาน 

ฉันไป พิจารณาธรรมไป ตามสบายของท่าน ตามแบบของพระ

ฉันมื้อเดียว (เกิดจำาได้ขึ้นมาล่ะ..) ทีนี้ท่านเรียกแม่ครัวทุกคน

เข้าไปรับพรน่ะซิ (ตายละจะเอายังไงดี) ก็ต้องรีบกราบเรียน

ท่าน

 “หลวงปู่ครับ.. หลวงพ่อห้ามคนเข้ามารบกวนที่กุฏิ

ครับ..”

 ท่านยิ้ม 

 “เขามารบกวนที่ไหน เขามาทำาบุญให้หลวงปู่อิ่มหนำา 

สำาราญ แล้วเขาก็ไม่ได้เข้ามาเอง... หลวงปู่เรียกเข้ามา..”

 “ก็..หลวงพ่อสั่ง..”

 ท่านยิ้มอีก.. ยิ้มแบบฉันตอบเธอได้

 “หลวงพ่อท่านห้ามเฉพาะคนรบกวนหรอกน้า.. เธอไม่ 

เห็นหรือนั่นน่ะ หลวงพ่อยิ้มอยู่ในกุฏิพยักหน้าให้หลวงปู่เรียก 

เข้ามาได้..”
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  โดนเข้าไม้นี้ แหมมันคนละไม้กับไม้ตะพด มันมึนด้วย 

หูผึ่งด้วย ก็เลยนึกออกถึงคำาสั่งพ่อที่เพิ่มเติมมาภายหลังว่า

 “นอกจากคนที่ถือจดหมาย มีลายมือข้าอนุญาต หรือ

คนที่หลวงปู่เรียกเข้าพบจึงจะให้เข้าไปได้..”

 ก็เลยเต็มใจอนุญาต แต่ก็ยังคันหัวใจว่า.. พ่ออยู่กุฏิริม

น้ำา คนละฝั่งถนน นี่พวกเราอยู่กันในกุฏิหลังพระอุโบสถ์  หลวง

ปู่ท่าน  ‘เห็นพ่อพยักหน้าอนุญาต’ เอ..นี่ หลวงปู่ก็ยิ้มอีก ทีนี้

ยิ้มแบบรู้ใจลิง

 “จะสงสัยอะไรกันอี๊ก..ก! ไม่มีอะไรที่ไหนที่หลวงพ่อ

ท่านไม่รู้..”

 ที่หลวงปู่รู้ว่าพ่อรู้อะไรทุกอย่างนั่นหรอก ที่คันหัวใจ   

ผู้เขียน แล้วก็เป็นไปตามที่ท่านต้องการ ลูกพ่อที่เป็นแม่ครัว

และผู้รับใช้พระได้ เข้ากราบรับพรกันหมด ท่านก็นั่งยถา เราก็

นั่งนบนอบรับฟัง รับพร ท่านฉันไปก็ให้เรานั่งดูท่านฉัน วันนั้น

ฉันเร็ว คงปรารถนาจะทำาเรื่องสนุกใจลิงต่อไป ฉันเสร็จล้างมือ 

ถอดฟันปลอมมาล้างน้ำาในถ้วย ถอดออกมาทั้ง ๒ แถว ปากโบ๋

บุบแก่ทันทีเลย ท่านยิ้ม ไม่ยอมใส่ฟันปลอมซ้ำายังถามว่า

 “ตอนนี้หลวงปู่สวยไหม..”  

 ถึงตอนนี้บางคนไหว้นบมือแนบหน้าผาก เข้าใจอะไร 

แล้วก็ไม่รู้ เห็นหน้าสงบน้ำาตาไหลแล้ว แล้วหลวงปู่ก็ใส่ฟัน..       
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ทำาช้า ๆ .. ทุกอย่างนี่ทำาช้าเหมือนทำาอยู่ตัวคนเดียว ตอนใส่ฟัน 

แล้วนี่ยิ้มสวยไปอีกแบบหนึ่ง ตอนนี้สนุกละ... ท่านพูดให้พร

เสริมมาประโยคเดียว พูดจบก็ยกน้ำาขึ้นดื่ม 

 “เอ๊อ..ขอให้อายุยืน ๑๐๐ ปีเน้อ..” 

 มีเสียงตอบพรนี้ขึ้นทันควัน เสียงดังด้วย เสียงผู้หญิง

น่ะ!    

 “หนูไม่เอ๊าหลวงปู๊..”  

 เสียงพรวด! หลวงปู่สำาลักน้ำา รีบบ้วนใส่กระโถน  

 “อ๊าว! ทำาไมล่ะ” 

 “แค่นี้ก็แย่อยู่แล้วหลวงปู่  (เธออายุสัก ๓๐ ปีเห็นจะ

ได้) ถ้าอายุ ๑๐๐ ปีหนูก็ทุกข์ตายเลย”  

 “เออหนอ.. ลูกหลวงพ่ออย่างนี้แหละหนอ..”

 ท่านยิ้มแจ่มใสนุ่มนวลเลย พยักหน้าหลายทีแบบพอ 

ใจมากเลย แต่ยังไอหน่อย ๆ เพราะพิษสำาลักน้ำา... ท่านคงจะ

เพิ่งเคยพบคนแบบนี้ พวกเราหัวเราะตามท่านไปด้วย ...ถึงตอน

นี้  ใจผู้เขียนพองจนบวม ...พอบวมก็ปากคันตามเคย             

 “หลวงปู่ว่า หลวงพ่อทราบที่เราเข้ามากันแล้ว คงไม่

โดนดุนะครับ..” 

 ถึงจะฟูยังไงก็ยังระแวงภัยตะพด

 “เอ๊ย.. บอกแล้วก็ยังจะถาม เอ๊อ..จะมีอะไรที่หลวงพ่อ 
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ท่านไม่รู้..” หลวงปู่สิมเรียกพ่อว่า ‘หลวงพ่อ’ ทุกคำาเลยจริง ๆ  

ทั้ง ๆ ที่อายุไม่รู้ว่าใครแก่กว่าใคร  

 “มีอะไรที่หลวงพ่อท่านทำาไม่ได้  เรื่องอภิญญาทำาฤทธิ์

นี่ หลวงพ่อท่านทำาได้มากกว่าคนอื่น เอ๊อ! รู้ไหมว่าหลวงพ่อ

ท่านทำาฤทธิ์ได้ล่วงหน้าสั่งฤทธิ์ให้ออกผลนาน ๆ ได้...”

 ตอนนี้หูผึ่งกางใบรับกระแสเสียงหลวงปู่กันเต็มที่เลย  

ตายังงี้…จ้องหลวงปู่สิม ตายังงี้พูดได้กันทุกคนเลย 

 (หลวงปู่พูดมาเลย พูดเร็วๆ.. พูดเร็วๆ....)

 หลวงปู่สิมก็ฟังภาษาตาของลิงออกแฮะ ท่านพูดต่อ 

ท่านถามน่ะ

 “เธอสังเกตไหมว่าตอนเตรียมงานนี่แดดร้อนจ้าตลอด 

วัน..”

 “ครับ”

 “นั่นแหละ! หลวงพ่อท่านอธิษฐานฤทธิ์ไว้อย่างนั้น  

ท่านทำาให้แดดร้อนจัดก่อนวันงาน ๗ วัน พวกเธอจะได้วิ่ง

ทำางานกัน ไม่งั้นจะเสร็จไม่ทันวันงาน เธอไปคอยดูนะ.. ก่อน

ในหลวงมา ๑ วัน ฝนจะตกให้ดินชุ่มไม่มีฝุ่น วันในหลวงมา

ฝนจะพรำาพรมดินก่อนเสด็จ ๑ ชั่วโมง พอในหลวงมาถึงจะมี 

เมฆใหญ่เหมือนร่มกาง คลุมวัดกว้างครึ่งกิโล (กิโลเมตร) พอ

ในหลวงกลับแล้วก็เย็นสบาย เสร็จงานวันรุ่งขึ้นฝนเทท่วมถึง 
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ข้อเท้าเลย.. นั่นแหละฤทธิ์ของหลวงพ่อ ท่านทำาสั่งได้อย่างนั้น 

คอยดูซิ..”

 นี่ผู้เขียนจำาได้ ๙๙ เปอร์เซ็นต์ตามคำาหลวงปู่สิมเลย    

เชื่อทันทีเลยด้วยเพราะ ๗ วันที่ผ่านมาเตรียมจัดกุฏิ จัดอาสนะ 

รับแขกให้หลวงปู่นั้นแดดมันร้อนตั้งแต่เช้าจรดเย็นจริง ๆ ร้อน        

จนต้องวิ่งทำางาน โธ่.. วัดท่าซุงตอนปี  ๒๕๑๘  ฝั่งโบสถ์นี่

ต้นไม้ สักต้นก็ไม่มี มันร้อนทั้งหัวตลอดถึงเท้า ถ้าไม่วิ่งก็ไม่

ไหว พัดลมทหารอเมริกันจากตาคลีน่ี ตัวมันสูงใหญ่แล้วก็หนัก                                                                                     

ถ้าหาม ๒ คนนี่ ต้องวางพักเป็นระยะ แต่ถ้ามัวหามเดินตีนพอง

แน่ (ทำางานสมัยโน้นคนน้อย ใส่รองเท้าไม่ทันหร็อก) จำาเป็น

ต้องแบกวิ่งคนเดียว (แบก ๒ คนวิ่ง เคยยื้อกันลงนอนทั้งคู่ 

ของก็เสียหาย หัวก็โดนตะพด) ทุกอย่างทำาลักษณะอย่างนี้ ทำา

ขนาดนั้นกว่าจะเสร็จ ก็ดึกดื่นก่อนงานคืนเดียว.. มันจริงอย่าง

ท่านว่าทั้งนั้น

 แล้วยิ่งกว่านั้น   ยิ่งกว่านั้นท่านผู้อ่านเอ๋ย.. เหตุการณ์

ในหลวงก่อนจะเสด็จ.. กำาลังประทับอยู่ที่วัด หลังจากในหลวง 

กลับไปแล้ว ตลอดจนวันรุ่งขึ้นเลิกงานแล้ว มันเป็นไปตามที่

หลวงปู่สิมบอกว่า ‘พ่อของเราอธิษฐานไว้ทุกประการ’ ไอ้

ความระยำา คือที่ผู้เขียนยังไม่เต็มอารมณ์ในตัวพ่อนั้น มัน 

ละลายไปกับสายฝนวันปิดงาน มันเย็นชุ่มช่ำาใจยิ่งกว่าน้ำาฝน ที่
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ท่วมชุ่มพื้นวัดวันนั้น

 ผู้เขียนแอบกราบกับพื้นธรณีของวัดท่าซุง ลูกขอกราบ                                                                                     

พระบาทพ่อขอขมากรรมท้ังหลาย ท่ีเคยดูเหมือนจะไม่เชื่อพ่อ                                                                                         

สนิทใจ ทั้ง ๆ ที่พ่อนั้นทรงพระคุณล้นเหลือ เพียงแต่พ่อเอา 

พระเดชออกหน้าแทนพระคุณ เพื่อกำาราบปราบมารเกเรอย่าง                                                                                        

ลูก ๆ ให้อยู่ในร่องในรอย เพื่อจะได้เดินตามรอยเท้าพ่อไป

จนถึงที่สุดแห่งทุกข์ ซึ่งพ่อก็บอกอยู่เสมอว่าเหลืออีกเพียง

ก้าวเดียวลูกเอ๋ย ก้าวเดียวชาติเดียว ก้าวสุดท้ายนี้พ่อจะทำา

ทุกอย่างทุกวิธี ให้ลูกถึงชัยชนะเหมือนพ่อ พ่อจะทั้งล่อทั้งชน 

พ่อจะใช้ทั้งพระเดชและพระคุณ พ่อจะเอาหลังมือกำาราบ 

ความดื้อในใจลูก แล้วเอาหน้ามือลูบหัวชื่นชมเมื่อลูกทำาได้

เหมือนพ่อ ตามพ่อมาเถิด พ่อคอยลูกทุกคนอยู่ที่ปลายทาง

แห่งความทุกข์นี้..

 บัดนี้พ่อไม่มีตัวตนอยู่ในโลกนี้แล้ว ฝากไว้แต่รอยเท้า 

ที่เด่นชัดสวยงาม ตรงแน่วแน่เป็นระเบียบ สวยงามทั้งเบื้องต้น 

ท่ามกลางและที่สุด กายทิพย์อันเจิดจ้านุ่มนวลของพ่อปรากฏ 

อยู่ตรงที่สุดของอริยมรรคตรงหน้าเรานี่แล้ว

 จงดูเถิด.. พ่อของเรายิ้มสวยไหม

 ลูก ๆ ขอกราบรอยเท้าพ่อ ขอบรรจงสอดเท้าเดิน  

ตามไปทุกรอย ด้วยความมั่นใจ ลูก ๆ ต้องทำาได้อยู่แล้ว เพราะ
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ลูก ๆ  เป็นลูกพ่อ

 นี่เขียนไปเป่าปี่ไป ลืมถามความเห็นท่านผู้อ่าน ถ้า 

หลวงปู่สิมทราบรายละเอียดการอธิษฐานฤทธิ์ของพ่อได้ถูก

ต้องยาวเหยียดอย่างนี้ หลวงปู่เป็นพระระดับไหนกันหนอ อัน

ที่จริงพ่อก็บอกกับผู้เขียนแล้วว่า แกระวังตัวกันหน่อย บุญมาก 

บาปก็มาก หลวงปู่สิมน่ะเป็นพระจบกิจแล้ว ระวังใจลูกเอ๋ย.. ใจ

เคารพ มุ่งมั่นให้ท่านสะดวกกายสบายใจ กริยาอาการร่างกาย

จะโดกเดกไปหน่อยก็ไม่เป็นไร ค่อยชื่นใจลิงหน่อย.. แล้วก็ปลื้ม

ใจมาก ไม่มีประมาณด้วย

 หลังจากเสร็จงานวัด ท้ัง ๓ ปีแล้ว พระคุณหลวงปู่สิม                                                                                          

ก็ยังเมตตาวนเวียนมาเยี่ยมพ่อที่ซอยสายลมเสมอ ยังจำาได้    

วันนั้น ตอนบ่ายพ่อคุยกับลูก ๆ เต็มห้องโถง พอหลวงปู่สิมมา 

กราบ กราบงามจริง ๆ นอบน้อมจริง ๆ พ่อเราก็เมตตานุ่มนวล

รับไหว้.. นิมนต์หลวงปู่นั่งบนเก้าอี้อาสนะที่พ่อนั่งเทศน์กลาง

คืน

 “เอ้า! สิม.. (พ่อเรียกอย่างนี้จริง ๆ แต่น้ำาเสียงฟังออก 

เลยว่าทั้งนุ่มนวลทั้งชื่นชม) ช่วยเมตตาเทศน์ให้ลูกหลานฟังที

เถอะ ผมท้องไม่ดีเลยนั่งอั้นอยู่นานแล้ว..”

 พ่อหายไปแล้ว.. ไม่ลงมาเลยเกือบชั่วโมงที่หลวงปู่

เทศน์ เมื่อจบแล้วพ่อจึงลงมาน่ังคุยกันต่อ แต่หลวงปู่ดูจะกลัว ๆ                                                                                                           
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พ่อ ไม่ค่อยโต้ลูกเหมือนหลวงปู่บุดดา ผู้เขียนไม่ทราบเหมือน

กันว่าเป็นเพราะอะไร แต่ว่ามาทราบเรื่องสำาคัญของมารยาท   

พระแท้เข้า คือไอ้ปากที่คันเป็นสันดานนั่นแหละที่ถามพ่อใน

ภายหลัง

 “ทำาไมหลวงพ่อไม่นั่งอยู่ให้ลูก ๆ ชื่นใจ คู่กับหลวงปู่

สิมตลอดเวลา..”

 พ่อก็ตอบเต็มใจเมตตา แต่ปากออกมาอีกอย่างหนึ่ง

 “ไอ้คนระยำาอย่างแกนี่ จะบวชเป็นพระกับเขาได้

ยังไง จำาไว้นะประเพณีมารยาทพระแท้น่ะ ถ้าองค์หนึ่งเทศน์

หรือแสดงธรรมอยู่ อีกองค์ท่านจะหลีกเร้นไปเพื่อถวายความ

เคารพในพระธรรม และองค์แสดงธรรมก็แสดงธรรมสะดวกใจ                                                             

นอกจากจะเป็นการเทศน์หลายธรรมมาสน์ หรือนั่งสนทนา

ธรรมเป็นปกติธรรมดา ๆ”

 ผู้เขียนก็ยังงง.. เอ.. ถ้าพระนั่งกันอยู่เต็มศาลาใน

ประเพณีทำาบุญ ฟังเทศน์ มิต้องลุกกันพึ่บพั่บหรือ ก็เลยโดน

เข้าไปอีก  (แค่คิดเท่านั้นแหละ ไม่ทันจะได้ถามเถิมอะไรเลย)

 “โง่... แล้วยังอวดฉลาด แล้วยังทะลึ่ง (เต็มที่เลย) ข้า 

หมายถึงพระอรหันต์หรือพระที่เป็นที่ยอมรับของประชาชน ๒ 

องค์อยู่ในที่เดียวกัน เป็นมารยาทประเพณีที่ต้องถวายความ 

สนใจของประชาชนให้อยูท่ี่องค์แสดงธรรมเสมอ ถ้าหลีกเลี่ยง                                                                                       
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ไม่ได้ก็ให้นั่งสงบฟังธรรมไปด้วยความเคารพ ไม่บังอาจสอด 

แทรกหรือแบ่งแยกความสนใจ หลวงปู่สิมท่านเป็นพระอรหันต์  

ข้าเองแม้จะไม่ได้เป็นอะไรกับเขา (พ่อหลบเก่งมาก น่ารักมาก 

อย่างนี้เสมอ) ก็ยังต้องเคารพอริยประเพณีอันนี้”

 โอย.. (ทั้งเจ็บแสบ ทั้งละอาย) ทุกวันนี้ผู้เขียนก็ยัง

ทะลึ่ง อวดซ้ายอ้างขวาขวางลำา ท่านผู้สูงกว่าด้วยคุณธรรมและ                                                                                    

อาวุโสอยู่บ่อย ๆ นี่มันอวดโง่ทำาเก่งเกินจริยาพ่ออยู่บ่อย ๆ 

ทำาไมถึงได้รักษาความเลวได้คงเส้นคงวาอย่างนี้หนอ

 แล้วยังนึกถึงหลวงปู่สิม ก็ยิ่งเห็นเด่นชัดในจริยาพระ 

ทองคำาแท้ ครั้งหนึ่ง.. พ่อไปแจกของให้กำาลังใจทหารตำารวจ    

ที่ชายแดนตาพระยาด้านเขมร พ่อก็ชวนหลวงปู่สิมไปด้วย ลูก 

หลานพ่อก็เต็มขบวนเสด็จเลยละ ไปทำางานกัน.. สำาหรับพี่น้อง 

ทหารหาญที่พลีชีวิต ยอมลำาบาก เพื่อรักษาแผ่นดินพระพุทธ 

ศาสนาของเรานี้ พ่อไม่เคยทอดทิ้ง

 พ่อบอกให้หลวงปู่สิมช่วยแจกเหรียญ หลวงปู่ก็นบไหว้ 

รับคำา แจกเหรียญกูผู้ชนะและผ้ายันต์พิชัยสงครามแก่ทหาร 

ลูกหลานที่เข้าแถวมารับ.. พ่อบอก     

 “สิม.. ช่วยให้โอวาทให้กำาลังใจไอ้หนูทหารมันหน่อย 

เถอะ”

 หลวงปู่สิมก็หันมาไหว้ยิ้มบอกว่า
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 “กระผมไม่บังอาจ นิมนต์หลวงพ่อเถิดขอรับ”

 พ่อบอก “เอ้า! สิม ฉันข้าวกันเถอะ”      

 หลวงปู่ก็นอบน้อมร่วมฉันในอาการสำารวมนอบนบแต่  

งามสมภูมิของสงฆ์

 อย่างนี้เองหนอคือความงามของพระสงฆ์

 องค์หนึ่งเมื่อจำาต้องนั่งในฐานะดูเหมือนสูงกว่า นุ่ม

นวล เมตตา ไม่มีอาการยกตัวแม้แต่น้อย

 องค์หนึ่งก็ถ่อมถอยคารวะ แต่ก็ดูเต็มใจเต็มตา.. ชื่น

อกชื่นใจแก่ผู้ได้พบเห็น

 บัดนี้เดือนดวงเด่นแห่งภาคเหนือดวงนั้นได้ดับไปแล้ว

 บัดนี้ตะวันทรงกลดประจำาชีวิตลูก ๆ.. ก็ลาลับฟ้า

 แต่แสงสว่างอันอบอุ่นเยือกเย็นเป็นสุขของพระคุณ 

ท่าน... จะเปล่งประกายเจิดจ้าอยู่ในใจลูก ๆ ทั้งหลายไม่มีวัน

เวลาสุดสิ้น ตราบท้าวเข้าสู่พระนิพพาน.
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หลวงปู่คำาแสนเล็ก

	 ตอนที่ผ่านมา..	 ฉบับก่อนหน้านี้	 ผู้เขียนเล่านำาเรื่อง

มาถึงบ้านบุญอันอบอุ่นที่ซอยสายลม	 มาจบลงตอนที่ได้ข่าว

ที่ชุ่มชื่นใจว่า	 พ่อ	 (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำา)	 ยังไม่ได้มรณภาพตาม

ที่ตัวเคยคิดไว้	 จะมีความตื่นเต้นยินดีอะไรจะมาเทียบกับวันที่

ผู้เขียนนั่งคอยกราบพบพ่อในวันแรกนั้นได้	 ใจนี่เตลิดเปิดโลก

เอาเลยว่า..	 เราจะกราบตรงเท้า..	 จะพูดฝากตัวเป็นศิษย์อย่าง

นี้..	ท่านจะตอบรับอย่างนี้..	โอย!	มันกระสับกระส่ายไม่ย้ายยัก

ไปคิดอย่างอื่นเลย	ฟุ้งเป็นฌานทรงตัวเลย..

	 แต่..ท่านผู้อ่านเอย	 อะไร	 ๆ	 ในโลกนี้มันไม่ค่อยจะ

สมใจปรารถนาของเรานักหรอก	 อย่างเรื่องที่ผู้เขียนพบพ่อครั้ง

นั้น	มันไม่เหมือนที่เราฝันใฝ่เสียเลย	จะเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้แหละ..

	 ตามที่ได้บอกไว้แล้วว่า	 บ้านสายลมของเราสมัยนั้นยัง

ไม่กว้างใหญ่	นั่งกันได้แค่	๕๐	คน	เป็นอย่างมาก

	 จำาเป็นต้องเล่านำาจิตให้ผู้เขียนเห็นตามเสียก่อน	 ไม่งั้น

ไม่ได้เรื่อง..

	 เย็นวันนั้น..จำาวันที่ไม่ได้	มันตั้ง	๒๙	ปีมาแล้ว	แต่ที่ไม่มี	

วันลืมเลยก็คือ	ผู้เขียนนั่งคอยพ่ออยู่แถวหน้าติดตั่งที่พ่อนั่ง	เมื่อ

พ่อลงจากห้องพักชั้นบนของบ้าน	 ก็จะมานั่งตรงนั้น	 เราก็กะ
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เลยว่าพอคุกเข่ากราบก็ถึงหลังเท้าพอดีเลยละ..

	 สักครู่ได้ยินเสียงพี่อ๋อย	 (คุณเฉิดศรี	 ศุขสวัสดิ์	 ณ	

อยุธยา	เจ้าของบ้าน)	พูดว่า

	 “หลวงพ่อมาแล้ว..”

	 ท่านผู้อ่านเอย..	 เมื่อผู้เขียนเหลียวไปมองด้านหลังตรง	

ประตูจากชั้นบน	 ผู้เขียนเห็นพระสงฆ์องค์หนึ่งร่างกายค่อน	

ข้างผอม	 (ขณะนั้นนะ)	 ผิวพรรณคล้ำาแต่เปล่งประกายผ่องใส	

เดินหลังตรงมาที่ตั่ง	แต่เท้าของท่านซี	ท่านเอ๋ย..	เท้าท่านดูลอย

จากพื้นสักคืบหนึ่ง	 เดินแบบเหิน	 ตาจ้องมองผู้เขียนเขม็ง	 พ่อ

เอย..	 แม้ดวงตาพ่อจะดุ	 แต่สายตาและวงหน้านั้นมีแต่ความ

เมตตาอารี	 ผู้เขียนไม่ใช่คนงมงายเคลิบเคลิ้มเด็ดขาด	 แต่ก็ต้อง

ยอมรับว่าพระองค์นี้ไม่ใช่พระธรรมดา	กระแสจิตที่มองเพ่งมาก็

แรงกล้า	พาให้ขนเรานี่ลุกชูชันสั่นไปหมด

	 เสียงบรรดาศิษย์	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสตรีอายุมากกว่าผู้

เขียน	อุทานขานเรียกกันเซ็งแซ่ว่า	

	 “หลวงพ่อเจ้าขา..หลวงพ่อเจ้าขา..”

	 ท่านก็ยิ้มรับ	“เอ๊อ..ดี..ดี..ลูก”

	 แล้วก็นั่งลงบนตั่งตั้งกายตรงสง่างามนักหนา	 ลูกศิษย์	

ลูกหาก็ประนมกราบไหว้ดูน่าตื่นตาซึ้งใจ

	 ภาพและเสียงศิษย์รักเทิดทูนอาจารย์นั้นจับใจผู้เขียน	
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นัก	 ต่างคนก็รายงานอารมณ์ถามธรรมเพิ่มเติมตามลักษณะ	

วาสนาของตน	 ใบหน้าน้ำาเสียงศิษย์ก็ชื่นบานเป็นสุข	องค์หลวง

พ่อก็เมตตานุ่มนวลแต่หนักแน่นมั่นใจให้ศิษย์ศรัทธา	ดูแล้วไม่มี

อะไรจะสงสัยเคลือบแคลงในน้ำาใจท่านได้	เป็นไปอย่างนี้สักครึ่ง

ชั่วโมง	ก็ซาสร่างว่างโอกาส	ผู้เขียนซึ่งนั่งเซ่อ	โด่เด่ขวางทางเขา

อยู่นานแล้วก็ฉวยโอกาสนั้น

	 คุกเข่าประนมมือ..	 กะให้สวยน่าสนใจเชียว	 กราบลง

ไปที่เท้าหลวงพ่อฤๅษีฯ	พร้อมกับพูดเสียงมั่นมาดปรารถนาว่า

	 “กระผมขอฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อครับ..”

	 เท่านั้นแหละท่านผู้อ่านเอ๋ย..	 เท้าที่ผู้เขียนใฝ่ฝันจะ	

กราบแนบหน้าคารวะก็รีบชักเท้าหนี	พร้อมกับพูดว่าอย่างนี้..

	 “โฮ้ย!..ฉันไม่รับหรอก	 ฉันไม่รับสัตว์นรกเป็นลูกศิษย์	

หรอก..”

	 มันยังไง..มันอื้ออึง..	 มันร้อนร้าวผ่าวใจนักหนาท่าน	

ผู้อ่านเอย	 ผู้เขียนในขณะนั้นยังอยู่ในระยะเวลาตระเวนหา	

อาจารย์	 ยังไม่ได้ลงมือดื่มด่ำาธรรมให้ใจเย็นลงแม้แต่น้อย	 ปาก	

ผู้เขียนนี่..	 สวนออกไปเลย!	 ..ทุกวันนี้มานั่งนึกก็ยังแปลกใจว่า	

พูดออกไปได้ยังไงว่า..

	 “ต้องยังไง..ถึงจะรับเป็นศิษย์ได้!”

	 “อ๊าว!	 ก็ต้องเป็นผู้เป็นคน	 ที่พอจะรับรู้รสพระธรรม
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ได้..	 อย่างคุณนี่..	 ยังเป็นสัตว์นรกเต็มตัวนี่	 เป็นคนยังเป็นไม่ได้	

แล้วจะมาเป็นศิษย์ฉันได้ยังไง?”

	 “ทำาไม?”	ตอนนั้นโกรธท่านหรือ	รู้แค่ว่าหน้าตานี่ร้อน

ผ่าว	มือที่ยกไหว้นี่ลดลงมาเท้าพื้นแล้ว

	 “ทำาไม..	 ก็คือยังไม่มีทุนคุณสมบัติเลยไงล่ะ	 อย่างคุณ

นี่ศีล	 ๕	 ทำาได้สักข้อไหม	 เอาที่มั่นใจจริง	 ๆ	 ซักข้อเดียวเข้าใจ

ไหม?”

	 เงียบ..	คอแข็ง

	 “จำาได้ทุกข้อ..	แล้วผิดเต็มตีนทุกข้อใช่ไหมล่ะ?”

	 เงียบ..	อึดอัด

	 “เงียบทำาไมล่ะ	เข้าใจกับเขาบ้างไหมว่าศีล	๕	เป็นยังไง	

เขารักษากันยังไง?”

	 เงียบ..	ชักอายคนรอบข้าง

	 “ไป..	ไป	ถอยไปห่างตีนฉันหน่อย..	จะบอกให้เอาบุญ	

สักข้อเดียว	 ถ้าเข้าใจก็ยังจะพอรอดนรกขุมลึกได้บ้าง	 ฉันขอ	

ถามแกตรง	ๆ	รู้สึกยังไงตอบอย่างนั้น..	ตกลงไหม?”

	 “ครับ”	 เสียงคงอ่อยแล้วล่ะ	 ท่านผู้อ่านอย่าคิดว่า	

หลวงพ่อจะเมตตาตีเบาลง	 อย่าเข้าใจเข้าข้างผู้เขียนเกินไป																														

บอกได้เพียงว่าหนักจนต้องรอไปเขียนต่อฉบับหน้าตอนนี้	 ขอ

อนุญาตพึ่งบารมีพระดีให้หายใจสั่นเสียก่อน	 จะพาไปกราบชม
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จริยา	 ‘หลวงปู่คำาแสนเล็ก’ แห่งวัดดอนมูล	 เชียงใหม่	 พระ

อะไรหนอ..	 ช่างน่ารักอย่างน้ัน	 ตามผู้เขียนเข้าไปกราบรูจ้ัก																																																																

ท่านพร้อมๆ	กัน.

 ..............

 แผ่นดินไทยเราเป็นแผ่นดินพระพุทธศาสนา ก่อตั้ง

มาด้วยทั้งความดีงามของพระธรรมและพระอริยสงฆ์ สมเด็จ                                                                                         

พ่อพระบรมศาสดา และด้วยชีวิตเลือดเนื้อความจงรักของเหล่า

คนไทย ตั้งแต่องค์พระประมุขลงมาถึงทหารกล้าประชาราษฎร์ 

ทั้งปวง และแน่นอนที่สุด จะต้องมีผู้คนพวกหนึ่งที่ปักใจเวียน

เกิดเวียนตาย จงรักปกป้องบำารุงแผ่นดิน อยู่ไม่ยอมห่างไม่

ยอมทอดทิ้ง บางชาติก็เป็นนักรบของอาณาจักร บางชาติก็

เป็นพระสงฆ์เนื้อนาบุญเกื้อกูลกำาลังใจแก่ประชาชน ท่านเหล่า

นี้ นอกจากพระคุณพ่อของพวกเราแล้วยังมี ‘หลวงปู่คำาแสน

เล็ก’ และ ‘หลวงปู่ชุ่ม โพธิโก’ อีกสองท่านที่หลอมน้ำาใจ ห่วง

หวง แผ่นดินไทยคู่กับพ่อโดยตลอดมา จนตราบเท้าเข้าสู่พระ 

นิพพานไปในชาติสุดท้ายของพระคุณท่านท้ังสามพี่น้องร่วม 

บุญบารมีนั้น

 จะขอกล่าวถึงหลวงปู่คำาแสนเล็ก (สำานวนอย่างกับ ‘ผู้

ชนะสิบทิศ’)..เสียก่อน พระคุณเจ้าองค์นี้พ่อบอกว่าเป็นพี่ชาย 

องค์หนึ่งของพ่อมาแทบทุกชาติ น้ำาใจที่รักน้องนั้นมากมาย
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ขนาดยอมสละทุกสิ่งที่น้องต้องการได้ แม้สิ่งนั้นจะมีเศวตรฉัตร

บัลลังก์เจ้าเหนือหัวคนทั้งแผ่นดิน ท่านก็ให้น้ององค์นี้ได้ ส่วน

องค์ท่านเองนั้นชอบแต่ความสงบสันโดษมาโดยตลอด จนชาติ 

ปัจจุบันนี้บวชเรียนมาแต่เล็กจนได้พบพ่อ เมื่ออายุ ๘๐ แล้ว จึง 

มีจริยาที่สงบเย็นเมตตาการุญต่อพวกเราลึกซึ้งไม่มีประมาณ 

สมกับฉายาพระภิกษุของท่านที่ว่า ‘คุณาลังกาโร’ เป็นที่สุด

 ผู้เขียนจำาได้ว่าในปีแรกของงานฉลองวัด คือปี ๑๘ นั้น 

หลวงปู่คำาแสนเล็กพักอยู่กุฏิ ๓ ท่ีจำาได้เพราะอยู่ติดกับหลวงปู่                                                                                          

บุดดา ซึ่งอยู่กุฏิ ๒ และเพราะอยู่ติดกันทำาให้ศิษย์ติดตาม       

องค์หลวงปู่บุดดาคนหนึ่งขึน้ไปหาหลวงปู่คำาแสนเล็ก และเกิด                                                                                       

เร่ืองทั้งขำาขันและช่ืนใจในจริยาของหลวงปู่คำาแสนไม่มีลืม 

เอาสักเรื่องหนึ่งก่อนดีไหม ก่อนที่จะกล่าวถึงเรื่องลึก ๆ ของ 

พระคุณท่าน

 คือมันอย่างนี้.. ผู้เขียนน่ะได้ยินคำาพ่อบอกเล่ามาก่อน

ว่า หลวงปู่คำาแสนเล็ก ท่านมีจริยานุ่มนวล เยือกเย็น มีเมตตา

ปรานี ให้อภัยไม่เลือกว่าคนหรือสัตว์  ท่านไม่มีโทษภัยให้แก่                                                                                             

ใคร ๆ ตลอดมา จึงดูเหมือนว่าจะเสียเปรียบเขามาทุกชาติ และ                                                                                            

ก็ขี้อาย ขี้เกรงใจเอามาก ๆ ด้วย

 ผู้เขียนยิ่งเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อมีศิษย์ประจำาตัวพระ

คุณหลวงปู่บุดดาคนหนึ่ง ผลุนผลันขึ้นไปหาท่านถึงห้องนอน
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ชั้นบน ผู้เขียนจะห้ามปรามก็ไม่ทันการณ์แล้ว เขาเข้ามากราบ 

ท่านก็ยิ้มสวยเชียว หน้ายังนี้ก็แววขำา ๆ จำายอมอยู่เป็นปกติ เขา

มาชวนท่านคุย ท่านก็พยักหน้า “เอ้อ..เอ้อๆ..” ฟังเขาพูด เขา

ถาม ท่านก็ตอบคำาเดียวสั้น ๆ ตอบไปยิ้มไป จนตาคนนั้นแหละ 

เครื่องร้อนได้ที่ก็ได้เรื่อง แกก็นั่งขัดสมาธิปั๊บต่อหน้าหลวงปู่คำา

แสนนั่นแหละ ทำาตาหลุบต่ำา หน้าเคร่งขรึม พูดออกมาว่า

 “ผมนี่ทรงพระพุทธเจ้าได้ หลวงปู่อยากพบพระพุทธ

เจ้าไหมครับ?”  

 หลวงปู่ก็ยิ้มตามกระแสน้ำาเหมือนเดิม ตอบเขาไปว่า 

 “เอาก็เอา”  

 “เอ้าพระพุทธเจ้ามาแล้วนะ..”  

 เขาพูดเสียงก้อง.. ตัวสั่นไปถึงหน้าตัก.. หน้าเบี้ยวเชียว 

หลวงปู่ก็ยิ้ม ยิ้มขำาชัดเจนเลย ท่านคงจะสงสัยว่าพระพุทธเจ้า 

ของเรา ทำาไมหน้าไม่สวยกระมัง ตาคนนั้นก็รุกต่อ

 “เอ้า..จะถามอะไรฉันไหม..?”     

 ถึงตอนนี้ค่อยเข้าท่าหน่อย คือท่าทางน้ำาเสียงเริ่มมีเค้า       

ขึ้นหน่อย หลวงปู่เราก็.. แหม! เกิดไม่มีอะไรจะสงสัย ตอบเขา

ไปว่า 

 “ไม่มี” 

 “เอ้า..ไม่มีผมจะกลับละนะ” 
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 หมดเค้าเลย.. อีตอนน้ีพระพุทธเจ้าเกิดตรัสกับพระสาวก

ว่า ‘ผม’ ขึ้นมาเสียได้

 “ก็..กลับเถอะ..” เอ๊า.. หลวงปู่ก็ปล่อยให้ท่านกลับ ไป

เสียง่าย ๆ  ยิ้มสวยส่งเสด็จอีกด้วย

 “ปั๊บ..ปั๊บ ๆๆๆ...”     

 สั่น..ล้มกระตุก ๒ ที แล้วลุกขึ้นมาลืมตา ทำาท่างง ๆ 

พระพุทธเจ้าคงจะออกไปแล้วกระมัง เขากราบหลวงปู่ ท่านก็

ยิ้มตามเดิม ตาคนนั้นก็ทำาเก้อ หันมาดูหน้าผู้เขียนแล้วรีบลง

จากกุฏิไป เพราะรับรองได้เลยว่าทั้งสีหน้าและสายตาผู้เขียน

ตอนนั้น จงใจบอกให้รู้ว่า หากแกขืนแสดงฤทธิ์ต่อไปอีกจะ

ประเคนสมบัติส่วนตัวคือเท้า ๒ ข้าง มืออีกต่างหากให้ ครั้นจะ

ส่งตามหลังให้ไปเสียเลยตอนนั้นก็เกรงใจหลวงปู่คำาแสน ก็เลย

ถามท่านว่า

 “เขาทรงจริงหรือครับ หลวงปู่”

 “ก็.. จริงของเขา”  

 ทั้งเสียงทั้งสีหน้านี่ไม่มีอาการถือโทษหรือรำาคาญอะไร               

ให้เห็นเลย แถมหัวเราะสบายใจเสียอีกด้วย

 ท่านผู้อ่าน.. ที่เล่ามานี่จะเชิญท่านชมจริยาของพระ 

อรหันต์องค์หนึ่ง ผู้ไม่เคยถือสาหาอารมณ์กับใคร ๆ แม้คนนั้น

จะขาดมารยาท จะหยาบหยามต่อคุณพระรัตนตรัย และต่อ
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องค์ท่านอยู่ชัดแจ้ง ถ้าเป็นผู้เขียนละก็.. จะขอออกฤทธิ์ซะให้

ตกกระไดไปเลย ตามประสาผู้ที่ทรงพิโรธสมาบัติได้เป็นปกติ

วิสัย

 หลวงปู่คำาแสนเล็กท่านฉันหมาก วิธีฉันน่ารัก มอง 

ไม่มีเบื่อ จะเล่าให้ฟังตอนเรื่องของ ‘หลวงปู่ชุ่ม’ เพราะ ๒ องค์

นี้ฉันหมากเหมือนกัน คนกินหมากนี่ปกติอารมณ์ดีอยู่แล้วคือ

จะด่าจะบ่นใครออกจากปากก็กลัวหมากจะหก น้ำาหมากจะ 

กระเซ็นออกมา ต้องค่อย ๆ เคี้ยวช้า ๆ  ค่อย ๆ บ้วนน้ำาหมาก 

ลงกระโถน...

 เอ้า! คุยเรื่องวิธีกินหมากเสียก่อนก็ได้ ตั้งแต่หยิบ 

หมากเข้าปาก เคี้ยวรอพลูก็น่าเอ็นดูเสียแล้ว คือต้องคะเน

หมากให้พอดีกับพลูป้ายปูน ไม่งั้นส่วนผสมผิดขนาดก็จะเกิด 

รสชาติแรงเกินไป พอให้พลูเข้าปากก็ต้องให้เวลาเคี้ยวพลู คือ

เข้าเครื่องบดผสมเข้าด้วยกัน น้ำาลายก็จะออกมาละ.. อีตอนนี้ก็

จะเกิดเป็นน้ำาหมากท่วมปากต้องคอยบ้วนไว้ การบ้วนก็ต้องให้

ลงกระโถนพอดี ไม่งั้นน้ำาหมากกระเด็นเปื้อนพื้นเปรอะเสื้อผ้า 

แดงยังกับสีเลือด จึงต้องยกกระโถนมารับใกล้ ๆ ปากขับน้ำา

หมากออกมา แล้วก็ต้องเอาน้ำาใส่รองก้นกระโถนพอสมควร ไม่

งั้นน้ำาหมากจับกระโถนแห้งแล้วจะล้างออกยาก แล้วก็เป็นลาย

จุด ๆ น่าเกลียด
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 พวกเราคงยอมรับว่า พระที่ฉันหมาก บ้วนน้ำาหมาก 

สวยที่สุดในโลกก็คือพ่อของพวกเราเอง นึกดูเถอะ ท่านจะราด

น้ำาจากแก้วน้ำาฉันของท่านลงกระโถน ก่อนยกกระโถนมากอด 

ไว้ที่หน้าตัก (ถ้าไม่มีเรื่องเร่งรีบ).. เคี้ยวได้ระยะก็ยกกระโถน

ขึ้น ค่อยขับน้ำาหมาก พ่อทำาสุภาพ สวยงามบอกไม่ถูกเลย ...พอ 

หมดเชื้อฝาดน้ำาลายก็หยุด ก็เลิกบ้วน คุยกันได้แล้วคุยไป เคี้ยว

ไป โอย.. คนพูดก็อารมณ์ดี คนฟังก็ดูเพลินฟังเพลิน คนอื่น ๆ 

ฉันหมากคืออย่างหลวงปู่คำาแสนนี้เป็นต้น ก็จะคายชานหมาก 

ทิ้งลงกระโถนเหมือนคายชานอ้อยที่หมดเชื้อหวานแล้ว

 แต่ว่าพ่อจะยกน้ำาดื่มกลืนหมากเข้าไปเลย ใครขอให้ 

พ่อคายชานหมากให้ได้นั้น ในชีวิตผู้เขียนเคยเห็นมีคนเดียว..  

ทีหลังจะเล่าให้ฟัง

 เคยได้ยินคนถามว่า พระฉันหมากผิดศีล เป็นกิเลสเสีย 

อีกด้วย ก็จะไม่ขอวิจารณ์แต่จะยืนยันว่า พระฉันหมากนี่เป็น 

พระมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เลยละ ท่านลองนึกย้อนไปตาม 

ที่ได้บรรยายมา ผิดขั้นตอนสักนิดก็เกิดเรื่องแล้ว ฝึกมารยาท

ไปด้วย เคี้ยวไปมองหน้าญาติโยมไป กำาหนดจิตเพื่อสงเคราะห์ 

กันได้ถูกต้องไป เป็นการใช้ทั้งญาณหยั่งรู้และปัญญาแบบคำา

ที่ว่า ‘ชั่วเคี้ยวหมากไม่ทันจะแหลก..’ บ้วนน้ำาหมากก็พูดกัน

ได้เรื่องได้ราวไปเลย นี่พูดถึงพ่อนะ ไม่ใช่ผู้เขียน มันจะมั่นใจ
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อย่างนี้ ใครลองมาเถียงซี ไม่เถียงด้วยหรอก เคี้ยวหมากมีสาระ 

กว่า.. มันดีด้วย..

 ตายแล้ว.. นี่เข้ามาครึ่งโควต้าหน้ากระดาษแล้ว ทีนี้ 

ท่านลองนึกดูว่า เมื่อมีพระอรหันต์อายุ ๘๐ ปี แล้วน่ารักอย่าง 

หลวงปู่คำาแสนมาน่ังเคี้ยวหมากเจริญศรัทธาท่ีงานวัดท่าซุง  คน                                                                                         

ที่มุ่งมากราบท่าน จะชื่นใจกันเพียงไหนหนอ เวลาคนมากราบ

มาถวายปัจจัยไทยทานท่านก็ค้อมกาย ก้มหน้าลงมานิด ๆ ยิ้ม

รับเอื้อนคำาอวยพรเบา ๆ เวลาคนมาถามปัญหาปรึกษาอารมณ์ 

ท่านก็ยิ้มเงยหน้าหน่อย ๆ ตอบสั้น ๆ แต่ว่าแทงใจดำา ตำาใจแดง

ปลื้มกันได้ทุกคนทุกครั้งไป ท่านสงเคราะห์อย่างนี้ไปจนสิ้นวัน

งาน  คือ ๓ วันต่อกัน

 แถมเรื่องที่วัดท่าซุงอีกเรื่องหนึ่งก่อน หลวงปู่คำาแสน

นี่ ผู้เขียนมั่นใจว่าทิพจักขุญาณของท่านนั้นสุดจะประมาณได้ 

ไม่ใช่ผู้เขียนรู้อารมณ์ใจท่านหรอก แต่ว่าโดนมาเองจะ ๆ แจ้ง ๆ                                                                                        

คือคืนหนึ่ง.. ผู้เขียนและสหธรรมมิกผู้มีน้ำาใจอันเดียวกันกลุ่ม

หนึ่ง ได้เข้าไปถวายสังฆทานหลวงปู่ ที่ศาลารับแขกหน้ากุฏิ 

เผอิญว่ายังไม่มีท่านใดแปลกปนเข้าไปมากนัก ปกติพวกเรา

ชอบเจริญมรณานุสสติตามพ่อบอกให้ ทำาได้ไม่ได้ก็ท่องบ่นไว้

เสมอว่า.. 

 ‘อนิจฺจา วต สงฺขารา ฯลฯ..’ 
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 ..............................

 ท่องไปพิจารณาความหมายตามกระแสธรรมไปด้วย 

คือชอบอย่างนี้เหมือนกันทุกคน พอถวายเสร็จหลวงปู่ก็ยิ้มเงย 

หน้าสง่าสวยเชียวล่ะ บอกเราว่า

 “เอ้า...หลวงปู่จะให้พรเน้อ  ตั้งใจรับพรกันเน้อ..”    

 พวกเราก็ยิ้มพริ้มหน้า สงบใจฟังท่านยะถา สัพพี ..                                                                                   

เปล๊า! ... แทนที่จะยะถาท่านกลับยิ้มแป้นเอ่ยพรว่า..

 “อนิจฺจา วต สงฺขารา อุปฺปาทวย ธมฺมิโน อุปฺปชฺชิตฺ

วา  นิรุชชนฺติ เตสงฺวูปสโม สุโข เน้อ..” พวกเรานี่ฮือกันเลย บาง

คนก็โฮ หญิงก็มีกรี๊ดสุภาพ ๆ โธ่เอ๋ยพระคุณของลูกหลานเอ๋ย 

ช่างแจ้งแทงตลอดเข้าไปในก้นบึ้งสันดานของลูกเชียวหนอ ตา

ที่มองหลวงปู่ยังงี้เหมือนจะกินหลวงปู่ กลืนเข้าไปเก็บไว้ไม่ให้

กลับวัดดอนมูลเลยละ ท่านก็ยิ้มชอบใจ สายตาท่านก็ยิ้มได้พูด

ได้ เราผู้หยาบช้าก็ยังสามารถดูสายตาท่านออก มันเป็นภาษา 

บุญบารมีที่ท่านบอกว่า

 “ฉันรักพวกเธอ รักมาทุกชาติ รักและเลี้ยงดูมานาน

แสนนาน เธอรู้ไหม”

 โธ่..รู้ซีครับ รู้ซีเจ้าคะ เจ้าประคุณของลูก น้ำาตาอย่างงี้ 

ไม่ยอมเช็ดกันเลย อยากให้มันออกมามาก ๆ ไหลให้นานแสน 

นาน นานสมกับความเกี่ยวเนื่องกันด้วยสายใยบารมี ย้อนหลัง 
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นับชาติไม่ได้ แล้วท่านก็เอื้อนอธิบายอีกว่า

 “เออ... เขาหมายความว่า สังขารร่างกายนี่มันไม่เที่ยง

น้อ เกิดมาแล้วเลื่อนไหลไปหาความตายเป็นธรรมดาน้อ.. ลงได้

เกิดมาแล้วก็ต้องตายไปเป็นธรรมดาของมัน การสงบไม่คบกาย 

ไปนิพพานเสียได้ นี่มันเป็นสุขจริงน้อ...”

 บรรเลงเพลง ‘ลิงร้องไห้’ กันทั้งวงเลยทีนี้... คนที่มา 

สมทบทีหลังนี่ออกจะงง ๆ มาตั้งแต่คำาให้พรแล้ว พอมาเห็น

พวกเราเป่าปี่สีซอออร์เคสตร้า ผู้หญิงก็ร้องขับคลอไปว่า 

 “หลวงปู่เจ้าขา..ฮือ..ฮือ..ฮื้อ.”

 เขาก็งงละล้าละลัง คงจะคิดว่าพวกคนไข้โรงพยาบาล      

ศรีธัญญา (คนบ้า) หลุดมาถึงวัดท่าซุงตั้งกลุ่มเบ้อเริ้มเชียวหนอ

 

 หลังจากงานวัดท่าซุงปีแรกคือ ปี ๒๕๑๘ แล้ว พวก

เราก็ตามพ่อไปพบหลวงปู่คำาแสนในที่อื่น ๆ อยู่บ่อยครั้ง อย่าง

ที่บ้านซอยสายลมละก็.. บ่อยที่สุด! เพราะอะไรผู้เขียนบอกไม่

ถูก ที่หลวงปู่สุปฏิปันโนทั้งหลายที่มางานวัดเราแล้ว จะต้อง

วนเวียนไปพบกัน โดยนัดหมายบ้าง ไม่ได้นัดหมายบ้างอยู่

เป็นเรื่องปกติที่บ้านสายลม แม้เวลาที่พ่อยังไม่ได้กำาหนดไป

ซอยสายลมท่านก็มากัน มาเยี่ยมท่านเจ้าของบ้านคือท่านเจ้า

กรมเสริมและคุณอ๋อยภรรยา มากันทีละหลายองค์ คนที่รับ
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มอบหมายให้จัดที่พักให้ท่านก็คือ... ผู้เขียนคนหนึ่งละ ที่นอน

ของท่านก็คือพื้นตรงที่พวกเรายืนเลือกหนังสือและบูชาเคร่ือง

สังฆทานนั่นแหละ.. เอาผ้าม่านขึงราวเข้า กั้นเป็นห้องเป็น  

ล๊อค ๆ บางคราวก็ย้ายไปทำา ‘ห้องพักเฉพาะกิจ’ อย่างนั้นตรง

บริเวณที่พ่อและหลวงพี่นันต์รับแขกในปัจจุบันนี้แหละ (พ.ศ.

๒๕๔๓)

 ทีนี้ก็มาถึงบทหลวงปู่คำาแสนโคจรมาพักที่ซอยสายลม 

วันนั้นอัศจรรย์แฮะ... มาตรงเป๊ะกับ ‘หลวงปู่ธรรมชัย’ และ 

‘หลวงปู่ครูบาชัยวงษ์’ และที่สำาคัญคือ ‘พ่อของเรา’ ก็มา

ด้วย

 เอาละพอตกค่ำาฉ่ำาอารมณ์ ก็จัดอาสนะเก้าอี้ตั้งเป็น ๔ 

เส้า บริเวณท้ายห้องโถงปฏิบัติกรรมฐานนั่นแหละ สมัยโน้น ยัง

ยกพื้นไม้สูงขัดมันเงาวับ ลองนึกภาพด้วยมโนมยิทธิตามไปดู                                         

ถ้าเดินเข้าประตูเลื่อน จากห้องสังฆทานเข้าห้องโถง ตรงมุม 

ขวามือแรกคือที่นั่งหลวงปู่วงษ์ ซ้ายมือห่างมาสัก ๒ วา พ่อเรา

นั่งเว้น ๒ ศอก อยู่กับหลวงปู่คำาแสน

 เดินลงไปถึงมุมขวามือ ท้ายห้องโถงเป็นที่นั่งหลวงปู่ 

ธรรมชัย แล้วพวกเราลูกหลานก็นั่งตรงกลางวงบ้าง รอบล้อม 

แน่นปึ้กออกไปอีกชั้นบ้าง แทบจะขี่คอกันเลยล่ะ

 ทีนี้องค์แสดงบทพระเอกวันนั้นเป็นหลวงปู่ธรรมชัย 
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พ่อบอกให้รับสังฆทานแก้กรรมตามพิธีท่ีหลวงปู่ถนัดจัดเจน 

เรื่องของหลวงปู่ธรรมชัยนี่พวกเราก็ทราบกันว่า ท่านเป็นพระ

ยอดกตัญญูรู้คุณคน ท่านก็ร่ายยาวบูชาคุณครูบาอาจารย์ เสียง

ดังฟังชัด ครูท่านมาก ท่านก็ร่ายโองการตามพระนามที่ท่าน

เคารพ ร่ายไปสัก ๑๐ นาที ยังไม่จบ ยังไม่ได้รับสังฆทาน ที่พูด

นี่โปรดเข้าใจว่าผู้เขียนเคารพหลวงปู่ธรรมชัยไม่น้อยกว่าใคร ๆ 

แต่ที่เล่านี่ไม่ได้เจตนาปรามาส จะเล่าถึงเรื่องสนุก จริยาหลวงปู่

คำาแสนเล็กประกอบกัน 

 หลวงปู่คำาแสน ทีแรกก็ฟังยิ้มเงยหน้าสวย สักครู่ก็หัน

ไปทำาหน้าดุ ๆ กับหลวงปู่ธรรมชัย พูดขัดจังหวะเลย

 “เอ้านี่!.. ธรรมชัย ให้มันสั้น ๆ เวลามันน้อยนี่ รีบทำา 

เรื่องเสียที”

 หลวงปู่คำาแสนเป็นคนรุ่นพ่อรุ่นครู หลวงปู่ธรรมชัยก็

น้อมมือที่พนมทำาพิธีอยู่แล้วหันมือมานบไหว้ยิ้มรับคำาสั่ง แล้ว

ก็... หันกลับไปร่ายโองการตามเดิม.. ยังไม่จบ.. หลวงปู่คำาแสน

หัวเราะทันทีเลย ยกมือเช็ดน้ำาหมากแทบไม่ทัน      

 “เอ๊อ.. เรื่องมาก.. ยังลำาบากอีกนานเน้อ” 

 หลวงปู่คำาแสนชี้มือจิ้มไปที่หลวงปู่ธรรมชัย หลวงปู่ 

ธรรมชัยก็ยิ้มน้อมรับ ปากก็ยังว่าต่อไป แล้วหลวงปู่คำาแสนก็

หันมาหัวเราะ จิ้มมือไปที่หลวงปู่ชัยวงษ์ 
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 “นี่ก็อีกองค์ เหนื่อยอีกมากนักเน้อ...” 

 หลวงปู่ชัยวงษ์ก็ยิ้ม.. ยิ้มอมแก้มตุ่ยน่ารักไปคนละแบบ                                                                                                                             

แล้วหลวงปู่ก็นั่งยิ้มมองมาทางพ่อ พ่อกำาลังเขียนอะไร ขยุกขยิก

ใส่สมุดพกอยู่ เอ... ทีนี้ไม่ยักกล้าว่าอะไรแฮะ.. ยิ้มเฉย ๆ ยิ้ม

ชื่นชมเหมือนพี่มองน้องสุดรัก พี่หนุ่ยลูกสาวเจ้ากรมเสริมทน

ไม่ไหวถามพ่อเบา ๆ ว่า      

 “หลวงพ่อเขียนเลขหวยหรือเจ้าคะ?” 

 “หวยห่าอะไรล่ะ...ข้ากำาลังคิดหนี้ค่าลูกรัง ยังไม่ได้ให้ 

เขา”

 ท่านผู้อ่านอย่าเข้าใจพี่หนุ่ยผิดไปนะจ๊ะ ที่บ้านสายลม

นี้ นอกจากแม่อ๋อยผู้แม่แล้ว ก็มีพี่หนุ่ยผู้ลูกสาวนี่แหละที่พ่อ

ชอบคุยด้วยเป็นที่สุด เพราะว่ามีปฏิภาณถามปัญหาเป็นเลิศ 

ถามให้พ่อคลายอารมณ์ได้ไม่มีใครเหมือน      

 

 ดูเอาเถิดท่านเอ๋ย.. พระผู้เป็นดวงประทีปของพวกเรา 

ทั้งหลายนั้น ต่างองค์ต่างก็มีหน้าที่กันคนละอย่าง จรรโลงงาน 

พระศาสนากันคนละจุด อยู่คนละภูมิประเทศ ต่างมานั่งล้อมวง 

ให้ลูกหลานชื่นชมสมปรารถนา... และบัดนี้ดวงประทีปแก้ว 

เหล่านั้นได้พากันดับวูบสิ้นแสงสังขาร.. จากพวกเราไปเกือบ 

หมดแล้วหนอ..
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 “อนิจฺจา วต สงฺขารา ....” คิดถึงคำาให้พรของหลวงปู่ 

คำาแสนเสียจริง ๆ..

 

 อีกวาระหนึ่งที่วัดวังมุย ลำาพูนโน้น... พระคุณหลวง

ปู่ชุ่มเมตตาเข้านิโรธสมาบัติ นัดหมายให้พ่อนำาลูกหลานไป

บำาเพ็ญกุศลเป็นพิเศษ ..ท่านเข้านิโรธ ๗ วัน พอ วันที่ ๖ พวก

เราก็เดินทางจากซอยสายลม มากมายล้นหลาม... ไปถึงลำาพูน

ฝนตกหนัก ต้องแวะพักที่วัดจามเทวี ของพระคุณหลวงปู่              

บุญทึม.. พี่อรรณพ (พ.ต.อ. อรรณพ กอวัฒนา รองผบก.ชุด

ตรวจงาน ปป. ส่วนตรวจ ๔ จต.) ซึ่งตอนนั้นยังเป็น ร.ต.ท.หนุ่ม

ฟ้อหล่อลากป่า ตระเวนชายแดนอยู่อ.แม่ริม เชียงใหม่ พี่ณพก็

เอาตำารวจมาช่วยยืนรักษาความมั่นใจ ถวายเกียรติพ่อตลอด

ทาง เข้าวัดวังมุย.. ต้องต่อรถ ๒ แถว คงจะเหมากันมาหมด

ลำาพูนกระมัง กว่าถึงวัดได้ก็ทุลักทุเล ขนกันนับเที่ยวไม่ถ้วน 

(เพราะรถใหญ่เข้าไม่ได้) เอาไว้เล่าตอน ‘หลวงปู่ชุ่ม’ ตอนหน้า

นี้แหละ เดี๋ยวจะโกงเรื่องท่านมาเสียหมด จะเขียนไม่ออก...

 ทีนี้ ผู้เขียนก็ไปจัดผ้าไตรจีวรในพระอุโบสถวัดวังมุย 

โอ้โฮ... กองสูงเกือบครึ่งโบสถ์ต่างคนต่างเอามาถวายพระออก 

จากนิโรธสมาบัติ ขณะนั้นหลวงปู่ชุ่ม.. กำาลังนั่งเสลี่ยงออกจาก 

ที่บำาเพ็ญเพียร พ่อคอยหลวงปู่ชุ่มบนกุฏิ หลวงปู่คำาแสนก็นั่ง 
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คอยอยู่ในโบสถ์องค์เดียว ตอนนั้นท่านแหงนหน้ามองฟ้าฉ่ำา 

ละอองฝน ยิ้มสงบสุข ยิ้มเย็นเหมือนละอองฝน ท่านพูดขึ้นว่า 

 “เอ้อ... พระมหาวีระ (ชื่อพ่อไง ลืมกันไปหรือเปล่าก็

ไม่รู้) นี่..บุญท่านมากล้นน้อ.. ไปทางไหนมันแน่นหนาฝาคั่ง บน

พื้นดินลูกศิษย์แน่นล้นหลาม บนฟ้าเทวดาพรหม ก็ตามโมทนา

แน่นฟ้าเต็มจักรวาลน้อ...”

 ผู้เขียนวางจีวร ก้มกราบรับคำาหลวงปู่ ใจที่มุ่งมั่นไป

งานหลวงปู่ชุ่มออกนิโรธสมาบัติ เคยชุ่มชื่นกระชับอารมณ์มา

หลายวันแล้ว แต่บัดนี้นั่งมองหลวงปู่คำาแสนรำาพึงถึงพ่อ ใจเรา

มันคลาย มันเบา นึกอยู่ในใจว่า เออน่ี.. กูจะเอาอย่างไรอีกหนอ                                                                              

มีพ่อผู้แม้พรหมเทพตามโมทนาทุกสถานที่ย่างบาทไป แม้พระ

อรหันต์ผู้เลิศอภิญญาผ่องใสก็ยังยอมรับนับถือ นี่กูมางานหลวง

ปู่ชุ่ม หรืองานพ่อกันแน่หนอ

 

 มีอยู่ครั้งที่บ้านสายลม หลวงปู่คำาแสนมาพักพร้อมกับ 

หลวงปู่ชุ่ม โพธิโก องค์ที่เข้านิโรธสมาบัตินั่นแหละ.. พอกลาง

คืนผู้เขียนก็เข้าไปปรนนิบัติไต่ถามว่า... ท่านจะต้องการอะไร

เพิ่มเติมบ้างไหม? หลวงปู่คำาแสนก็ยื่นเท้าให้นวด ท่านเอนกาย

พิงหมอนขวาน เคี้ยวหมากปากแดงยิ้มใจดีเชียวละ... เรานวด

ไป ก็แปลกใจว่าอายุท่าน ตั้ง  ๘๐  แล้วน่องนี่ยังแข็งปั๊กยิ่งกว่า 
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หนุ่ม ๆ อย่างเราเสียอีก ก็เลยชมเชิงปรารถ ท่านก็ตอบว่า

 “เอ๊อ.. ก็เดินธุดงค์ตั้งแต่ยังเล็กน้อย เดินข้ามเขา ข้าม

ป่า ทะลุจากพม่าผ่านไทยไปถึงลาว บางทีก็เดินจากเมืองเหนือ

ไปถึงเมืองใต้สุด เดินอย่างนี้ไม่รู้ภูเขากี่ร้อยลูก มันก็แข็งของ 

มันเอง..”

 แหม มันคันหัวใจ เอาใหม่..ใจนี่ มุ่งมั่นเต็มเลยละ

 “ผมบวชแล้วจะธุดงค์มั่ง...”

 ท่านยิ้ม... ยิ้มมองลูกหมาตั้งท่าจะเป็นเสือ

 “โอย!.. สมาธิกระจิบกระจอกอย่างงี้ ออกไปก็ตาย         

เปล๊า..”

 หลวงปู่ชุ่มที่นั่งฟังเฉยมาตลอด.. ‘หัวเราะจนน้ำาหมาก 

หก’

 

 ...มาถึงเรื่องสุดท้าย ตอนที่หลวงปู่คำาแสนมรณภาพ

แล้ว เรื่องนี้.. ผู้เขียนไม่ได้เห็นเอง แต่ว่าพ่อเล่าให้ฟัง คือมีอยู่

ครั้งหนึ่ง พ่อออกจากซอยสายลมแล้วก็เลยไปฉันเพลที่บ้าน

ศิษย์คนสำาคัญท่านหนึ่ง มียศเป็นพลเอกทหารบก ขอไม่ออก

ชื่อเพราะเจ้าตัวอาจจะไม่อยากเปิดเผยก็ได้ คือพ่อถึงวัดก็เล่า

ให้ฟัง เอาเป็นคำาพูดพ่อเลยดีกว่า

 “(เอ่ยชื่อพลเอก) เขานิมนต์ข้าไปฉันเพล นิมนต์หลวง
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ปู่ธรรมชัยไปด้วย แหม.. ฉันเสร็จ ยถาสัพพีไม่ทันหายเหนื่อย 

แกก็เล่าเลยเหมือนกับอั้นมานาน แกเล่าถึงหลวงปู่คำาแสน 

เล็ก... ”

 แล้วพ่อก็เล่าเท้าความว่า ท่านพลเอกเคยมาหาพ่อ 

ฝากตัวเป็นศิษย์ แต่พ่อทราบดีว่าเธอยังศรัทธาไม่เต็มใจ ตอน

นั้นเธอยังไม่เชื่อว่า ในโลกนี้จะยังมีพระอรหันต์หรือพระทรง

อภิญญาเหลืออยู่ พ่อก็บอกว่าฉันไม่รับเธอตอนนี้ ให้เธอไปตาม

หาพระที่ชื่อหลวงปู่คำาแสนให้พบก่อนแล้วค่อยกลับมาหาฉัน 

(ตอนนั้นพ่อกับหลวงปู่คำาแสนยังไม่ได้พบกัน) เธอก็ไปตามหา

หลวงปู่จนพบ แล้วก็กลับมาหาพ่อฝึกมโนมยิทธิได้แจ่มใสเก่ง

มากเชียวละ อยู่มาจนได้ข่าวหลวงปู่คำาแสนมรณภาพ วันนั้น

แหละ เธอก็ตาลีตาลานนิมนต์พ่อกับหลวงปู่ธรรมชัยไปฉันเพล

ที่บ้าน แล้วเล่าให้ฟัง ตามคำาพ่อเล่าเป็นอย่างนี้..

   “แกว่าแกรอให้หลวงปู่คำาแสนตาย จึงจะเล่าให้ฟัง

ว่า.. เมื่อไปหาหลวงปู่พบก็กราบ.. กราบ.. เงยหน้าขึ้นมา หลวง

ปู่ก็พูดแทงใจดำาแกเลยถึงเรื่องท่ีแกสงสัยอยู่ พูดไปร่างหลวงปู่                                                                                    

ก็ค่อย ๆ.. จางหายเป็นอากาศ หายข้ึนมาจากเท้า เสียงก็พูดไป                                                                                        

หายมาถึงกลางตัว มีครึ่งตัวก็ยังพูดได้ หายจนหมดถึงหัว หาย                                                                                     

ตัวตลอดก็ยังได้ยินเสียงชัดเจน เอาล่ะสิ.. พ่อตัวดีก็ตกตะลึง 

แล้วหลวงปู่ก็คืนหัว เห็นถึงกลางตัว ค่อย ๆ เห็นเต็มถึงเท้า                                                                                
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ตลอดเวลาก็พูดไม่หยุด จนคืนเต็มร่างแล้ว ก็ช้ีหน้าพ่อพลเอก                                                                                                            

ตัวดีพูดชัดเจน กำาชับ “นี่แกเอาเรื่องนี้ไปพูดไม่ได้นะ ถ้าเราไม่

ตาย เอาไปพูดขอให้ตาแตก” 

 (หรืออะไรทำานองนี้ คือแช่งกันให้กลัวนั่นแหละ!)

 ทีนี้พอหลวงปู่ตายปั๊บ แกก็เลยนิมนต์ไปฟังแกเล่า เอา 

หลวงปู่ธรรมชัยไปเป็นพยานด้วย นี่มันต้องเจออย่างนี้จึงจะ 

เอาพ่อคนนี้อยู่หมัดได้...”

 

 ท่านทั้งหลายเรื่องราวของพระ ลูกพระฟังชื่นใจ คน

จะเชื่อกันได้ ก็ต้องเคยเกิด.. ตาย.. บำาเพ็ญบารมีร่วมกันมานับ

ชาติไม่ถ้วน พระคุณทั้งสามท่านนั้น บัดนี้ได้ละชาติขาดชีวิต

จากเราไปแล้ว เหลือแต่ความทรงจำาฉ่ำาชื่นในเรื่องราวความดี

และความเมตตาไม่มีประมาณของพระคุณท่าน ให้เราไว้เป็น                 

อนุสสติ

 หากจะย้อนชาติถอยไกลออกไปอีกก็คงจะพบว่าท่าน

และพวกเราเกี่ยวพันกันมาอย่างนี้โดยตลอด บางชาติก็เป็น

กษัตริย์ บางชาติเป็นนักรบป้องกันแผ่นดิน บำารุงพระพุทธ

ศาสนามาทุกชาติ จนชาติสุดท้ายนี้ ชาติสุดท้ายของพวกเราก็

พากันมาเป็นพระ เป็นลูกพระ เป็นทหารของพุทธจักรทุ่มกำาลัง

ทั้งสิ้นสุดตัว รบถอนรากถอนโคตรกองทัพกิเลส
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 จนบัดนี้จอมทัพผู้เป็นพ่อ ผู้เป็นท่านลุงคำาแสนได้ถึง 

หลักชัย.. ไม่มีแพ้อีกต่อไปแล้ว.. ท่านทั้งสองได้เสวยวิมุติเศวต 

ฉัตรในเมืองแก้วมหานฤพานเป็นบรมสุข.. เราผู้เป็นลูก.. มี

เลือดสายเดียวกับท่าน.. ถ้าไม่มุ่งพระนิพพาน จะไปที่ไหนได้..

 เดินต่อไปเถิด.. เดี๋ยวก็ถึง

 ทนอีกหน่อยเถิด... เดี๋ยวก็สบาย

 ตายเมื่อไร....เราก็ชนะแล้ว.
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หลวงปู่ชุ่ม

 ตอนก่อนนี้	ทอดระยะห่างจากต้นฉบับปัจจุบันนานผิด	

ปกติไปเลย	อาจจะเป็นด้วยภาวะการงานพระศาสนาภายในไม่	

ราบรื่นนัก	หรือจะเป็นด้วยฉบับที่แล้วโดนพ่อเพียงยกมือจะอัด	

ผู้เขียน..	 แค่ยกมือนะ...	 ทำาให้นึกเข็ดเขี้ยวครั่นคร้าม	 พาลโยเย	

จะไม่รีบเขียนต่อ	เพราะตอนลดมือลงมาอัดน่ะ..	ท่านผู้อ่านเอย	

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด	อย่าได้มาอยากโดนแบบผู้เขียนเลย

	 เอ้า..	จะเล่าให้ฟัง!

	 ท่านผู้อ่านคงจะจำาได้..	 ผู้เขียนน่ะลืมไม่ลงหรอก	 เมื่อ										

ผู้เขียนลืมตัวใช้วาจาสัตว์นรกถามพ่อไปว่า..			 	

	 “ทำาอย่างไรจึงจะรับเป็นศิษย์ได้..”

	 พ่อก็ตอบอัดกลับมาว่า	ผู้เขียนจะกล้าตอบคำาถามท่าน	

ไหม		เรื่องความเข้าใจศีลห้า	ผู้เขียนก็อ้อมแอ้มตอบไปว่า

	 “ครับ”

	 เท่านั้นแหละ!	พ่อ	(หลวงพ่อฤๅษีลิงดำา	วัดท่าซุง)	ก็หัน	

หน้ามองตรงหน้าผู้เขียน

	 “เอาเรื่องข้อสามก่อน	 นี่..	 ฉันจะถามเรื่องจริง	 แกก็

ตอบจากใจจริง	ๆ	แบบลูกผู้ชาย	ไม่ต้องโกรธกันนะ”

	 “ครับ”
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	 “สมมติว่าแกเดินไปกับเมียแก..”	

	 เดี๋ยว!..	ผู้เขียนจำาเป็นต้อง	เขียนภาษาจริง	ๆ	ที่พ่อพูด	

พ่อคงจะทราบสันดานผู้เขียนดีว่า	 ของหยาบต้องเอาคำาหยาบ	

มาขัดถู

	 “...	 เกิดมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาจับก้นเมียแก	 บีบ	

เล่นต่อหน้าต่อตานี่..	แกว่าดีไหม?”

	 ถามอะไรยังงี้..	ถามได้ยังไง	สวนไปเลย..

	 “ไม่ดีครับ!”

	 “เอ้า..ตอบดี	 ๆ	หูแดงหน้าแดงทำาไม	 เอาอีกที..	 ถ้าไอ้

คนนั้นมันพาพวกมาจับเมียแกลงไปข่มขืนข้างถนน	 ต่อหน้า	

ต่อตาแกนี่	มัน..”

	 “ไม่ดี..	ไม่ได้	มันจะมากไป..”

	 “เอ๊..นี่เราตกลงกันแล้วนาว่าจะไม่โกรธกัน..”

	 พ่อชี้หน้ารุกคืบต่อ..

	 “ขอถามอีกทีเถอะวะ	 ไอ้หนู..	 ถ้าเมียแกไม่ซื่อ	 แอบ

ไปสนุกกับคนอื่นสวมเขาให้แกนี่	 ลูกผู้ชายอย่างเรา	 ทนได้ไหม

วะ?”

	 “ไม่ได้ครับ”

	 “แล้วไอ้..	 อี..	 คนที่นอกใจละเมิดสิทธิ์อันชอบธรรม							

หยามน้ำาใจคนอื่นเขานี่	มันเป็นคนเลวหรือคนดี”
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	 “เลวครับ!”

	 “ใช่เลวมาก..	 เลวจนถ้ายังมีชีวิตอยู่	 ควรจะจับเอาไป	

ขังรวมกันไว้	 ไม่ให้มาทำาร้ายใจ	 ทำาลายของรักของคนอื่นได้อีก

เลยใช่ไหม?”

	 “ใช่ครับ”	

	 ชักเต็มใจตอบเต็มเสียง	นี่..	ท่านถามเข้าข้างเรานี่	ท่าน	

ถามถูกต้องนี่	พระองค์นี้

	 “เออ..	 แล้วคนประเภทนี้	 ตายไปควรที่จะไปตกนรก	

คุมขังทรมานไว้	 กันไม่ให้เกิดมาทำาเลวอีก	 ควรที่จะโดนทรมาน	

อบรมตามหลักสูตรสัตว์นรก	จนรู้สึกรู้สาเข็ดหลาบ	จึงจะปล่อย	

ขึ้นมาเป็นมนุษย์ใหม่	จริงไหม?”

	 “จริงครับหลวงพ่อ..มัน	ต้องอบรมกันนาน	ๆ	ด้วย!”

	 “เออ..แล้วแกว่า	ถ้าคนเราในโลกนี้	ควรจะเคารพสิทธิ์	

ผู้อื่น	ต่างคนต่างถนอมน้ำาใจกันนี่	มันจะมีความสุข	มันดีไหม?”

	 “ควรครับ..	ดีครับ..”	เต็มใจตอบเลยทีนี้

	 “อ๊าว..	 แกก็พอจะมีปัญญาอยู่บ้างแล้วนี่	 พอจะมีเชื้อ	

ความเป็นคนอยู่ในใจพอสมควรแล้วนี่	 แกกลับไปคิดต่อ	 คิดให้	

ครบศีลห้าข้อ	คิดคล้าย	ๆ	อย่างนี้แหละ	เดือนหน้ามาเจอกันที่

นี่	ข้าจะพิจารณาอีกทีว่าจะรับแกเป็นลูกศิษย์ได้ไหม..”

	 ท่านผู้อ่านเอย	 ผู้เขียนนั่งมองหน้าพ่อ	 หลีกหลบออก	
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มาไตร่ตรอง	 พระอะไรอย่างนี้หนอ..	 ไม่เคยพบไม่เคยเห็น	 ช่าง

ถามตรงประเด็น	 เหมือนกับจะรู้ว่า	 ผู้เขียนเป็นคนที่รักและ	

หวงแหนครอบครัวเป็นที่สุด	 ท่านช่างกล้าถามไม่กลัวเราช้ำาใจ

เลยหนอ..

	 “แล้วตัวแกเองนี่..	 ควรจะมองตัวเองและสอนลูกแก

ให้เป็นคนดี	มีศีล	มันดีใช่ไหม?”

	 “ใช่ครับ..หลวงพ่อ”

	 จากนั้น..	 พ่อก็นำาศิษย์ทั้งหมดในห้องสมาทานศีลห้า	

สมาทานพระกรรมฐาน	 พ่ออบรมอย่างไร	 สอนอะไรบ้างวัน

นั้น..	 ผู้เขียนฟังไม่เข้าไปในใจเลย..	 ในใจผู้เขียนเต็มแน่นไปด้วย	

ความหมายของศีลข้อสาม	 รับรู้ได้ถึงความเจ็บช้ำาน้ำาใจของ	

เจ้าของสิทธิ์ที่ถูกละเมิด	 รับทราบน้ำาใจของพ่อที่ราดรดบาดลึก	

เข้ามาในใจของผู้เขียน	 มันยิ่งกว่าน้ำากรด	 ว่าเข้าไปนั่น..	 ไม่เคย	

ถูกน้ำากรดราดกับเขาหรอก	 แต่น้ำาคำาพ่อนั้นกัดกินลึกเข้าไปถึง	

ไหนหนอ..

	 อ่านต่อไปอีก..	เรื่องสำาคัญมันต่อเนื่องกัน	กลับถึงบ้าน	

คืนนั้น	 ก็นอนคิดต่อ	 ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความเข้าใจ	 และยอม	

รับว่า	‘ไม่ควร..ที่ใคร ๆ เลยจะผิดศีลข้อกาเม’

	 ทีนี้..	เรื่องสะเทือนใจผู้เขียนมันเกิดข้ึนในตอนเย็น	กลับ																																																																																														

จากทำางานแล้ว	 ผู้เขียนก็ไปนั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงเขียวเสวยหลัง
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บ้าน	 ที่จริงไม่ใช่นั่งใต้ต้น	 แต่เป็นนั่งใต้กิ่งมะม่วง	 เพราะต้นมัน

อยู่ในรั้วบ้านติดกัน	 มันเป็นมะม่วงของคนอื่นเขา	 มะม่วงเจ้า

กรรมนี่..	มันดกมาก	โดยเฉพาะกิ่งใหญ่ที่ทอดข้ามรั้วสังกะสีเข้า

มาในเขตหลังบ้านผู้เขียนนี่	 มันดกเป็นพิเศษท่าน	 ผู้อ่านเดาใจ

ถูกไหมว่า..	ผู้เขียนจะทำาอย่างไรกับมะม่วงต้นนั้น

	 ขโมยซีจ๊ะ..

	 ตลอดเวลาที่เช่าบ้านนั้นอยู่สามปี	 ก่อนจะถึงวันที่พบ

พ่อ	 ผู้เขียนมีความตื่นเต้น	 สมใจทุกฤดูมะม่วงผลิดอกออกผล	

นั่งรอเวลาวาระ	 ที่มะม่วงจะแก่พอกินลิ้มรสมะม่วงเขียวเสวย	

ผู้เขียนไม่เข้าใจว่า	 ทำาไมมะม่วงที่ขโมยเขากินจึงอร่อยกว่าซื้อ

จากตลาด	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เจ้าของละสายตาที่จ้อง

จากหน้าต่างบ้านไป..	เราก็ยื่นมือไปเด็ดทันใดหน้าด้าน	ๆ	ซ่อน

ไว้ข้างหลัง	 ไอ้ลูกนั้นแหละ..	 ทำาไมจึงอร่อยลิงโลดเป็นพิเศษไม่

ทราบได้

 แต่วันนั้น.. ท่านผู้อ่านเอย	 วันนั้นต้องรอไปอ่านตอน	

หน้าเสียแล้ว	 หน้ากระดาษที่จะเล่าเรื่อง	 ‘หลวงปู่ครูบาชุ่ม 

โพธิโก’ จะถูกเบียดเบียนมากเกินไป	 ยิ่งหลวงปู่องค์นี้ล่ะ..	 ไป

ยุ่งกับท่านมากไม่ได้	 ดุเอาเรื่องเชียวล่ะ	 แต่เป็นความดุที่ดับ

ความเดือดของใจพวกเราได้โดยตรง	 เดินตามมาดี	 ๆ	 เบา	ๆ	 ..	

ไม่ต้องรีบร้อน	 ท่านอยู่โน่น..	 วัดวังมุย	 อำาเภออะไรนึกไม่ออก	
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จังหวัดลำาพูนโน่น!

 ................

 พระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญแก่ชาวโลกทั้งหลายนั้น ต่าง 

องค์ให้ความเยือกเย็นเป็นสุขสบายตาสบายใจ เมื่อได้สัมผัส 

พระคุณท่านอย่างมนุษย์ต่อมนุษย์ ต่างก็มีคุณลักษณะเด่นชัด

ต่างกัน ตามลายบุญวาสนาบารมีที่ได้สั่งสมมา.. จนเต็มจน

กระจ่างผ่องใส บางองค์ก็เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญเช่นหลวงปู่

สิม แต่ก็มีอยู่องค์หนึ่งซึ่งเหมือนภูเขาหิน ที่มั่นคงสูงส่งสะอาด

ด้วยป่าไม้เขียวชอุ่ม ซ้ำายังมีลำาธารแห่งความเมตตาเปี่ยมฝั่ง.. 

ไหลหลั่งไม่เคยขาดสาย พระคุณองค์นั้นก็คือ หลวงปู่ชุ่ม โพธิโก 

แห่งวัดวังมุย จังหวัดลำาพูน เมืองพระดีนี่เอง

 หลวงปู่ชุ่ม.. หรือครูบาชุ่มของชาวหริภุญไชย เป็น

ศิษย์เอกขนานแท้ของพระคุณหลวงปู่ครูบาศรีวิชัย พระมหา

โพธิสัตว์ สงฆ์ผู้เป็นประดุจเทพเจ้าของชาวล้านนาทั้งผอง ที่

ว่าเป็นศิษย์เอกขนานแท้ ก็เพราะครูบาศรีวิชัยเป็นผู้ประทาน

กำาเนิดบวชเป็นสมณะให้  ครั้นตอนครูบาศรีวิชัยมรณภาพลงไป                                                                                         

หลวงปู่ชุ่มองค์นี้แหละ.. ที่เป็นทายาทผู้รับมอบครอบครองไม้

เท้าและพัดหางนกยูงอันเป็นตราสัญลักษณ์ประจำาองค์ครูบา

ศรีวิชัย แสดงถึงคุณธรรมที่ท่านปฏิบัติได้ถึงขนาดนั้นนั่นแหละ 

และที่สำาคัญ ท่านมาเกี่ยวข้องกับพ่อเรา (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำา 
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วัดท่าซุง) ตั้งแต่อดีตชาติ คือเป็นพี่ชายพ่อเรา คู่กับหลวงปู่คำา

แสนเล็ก สามองค์นี่แหละลูกหลานเอย.. ที่เป็นต้นกำาเนิดการ

สถาปนาแผ่นดินไทย สมัยเชียงแสนโน้น.. นานนักหนามาแล้ว

โน้น..

 

 อดีตพูดถึง.. ก็พิสูจน์แบบมนุษย์ให้คนทั้งหลายยอม 

รับยาก ก็ไม่เอาตรงนั้น.. เอาตรงท่านทั้งสองคือพ่อเรากับหลวง

ปู่ชุ่มพบกัน ก็ตอนพ.ศ. ๒๕๑๗ ต่างองค์ก็ต่างอายุเกิน ๖๐ ปี

แล้ว พ่อก็นิมนต์หลวงปู่ให้มางานฉลองวัดประจำาปี ๒๕๑๘-

๑๙-๒๐ ทั้งสามปีนี่แหละ ที่ผู้เขียนได้ย้ำาประทับภาพอมตะแห่ง

ขุนเขาชุ่มบุญบารมีองค์นี้ไม่มีลืม

 ปี ๒๕๑๘ ..ปีแรกที่หลวงปู่ชุ่มมาวัดท่าซุง ท่านก็มา

กับสามเณรน้อยอายุ ๘ ปีรูปหนึ่ง พักอยู่กุฏิทรงไทยหลังที่ ๖ 

ต้องบอกกันก่อนว่า เรื่องของหลวงปู่ชุ่มเขียนยากที่สุด เพราะ

ท่านไม่ค่อยพูด ท่าทางเคร่งขรึมมั่นคงเยือกเย็น ก็เหมือนภูเขา 

ชุ่มน้ำาคลุมด้วยป่าเขียวสดอีกชั้นหนึ่ง นั่นแหละ! ผู้เขียนไม่มี 

โอกาสจะได้ประจ๋อประแจ๋ ถามโน่นถามนี่เหมือนกับหลวงปู่ 

องค์อื่น คงได้แต่ดูแลปรนนิบัติ เหมือนชื่นชมทิวทัศน์ป่าเขา 

ลำาธารใสยังไงยังงั้น.. ไม่ค่อยจะได้เนื้อนาหาเรื่องเขียนเล่าถนัด 

ใจนัก ก็เล่าบอกกันตามลำาดับมาก็แล้วกัน
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 พ่อบอกว่า.. หลวงปู่ชุ่มเป็นพระอรหันต์ทรงปฏิสัมภิ- 

ทาญาณ เวลาท่านมองเรานี่ มองเหมือนมองผ่านอากาศ โธ่

เอ๋ย.. จะให้ความสำาคัญเราสักนิดเหมือนยิ้มกับลูกหมาก็ไม่ได้ 

นี่เป็นจริยาอาการปกติของท่าน ผู้เขียนนึกไปโน่น นึกถึงอากา-

สานัญจา วิญญานัญจา อากิจจัญญา เนวสัญญานาสัญญา... 

แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ล่ะ อรูปฌาน ทั้ง ๔ นั่นแหละ ใจท่านคงทรง

อารมณ์นั้น ๆ แหละจนชิน เวลาไม่มีธุระจะพูดจะคุยกับผู้คน    

ก็อย่างนั้นแหละ มองอะไรเป็นอากาศ ไม่มีเหลือเลย จะว่าจำา

ได้ รู้จักมักคุ้นก็ไม่ใช่ โอย.. ผู้เขียนเกรงหลวงปู่องค์นี้มาก จะว่า

ไม่รู้จักไม่สนใจก็ไม่ได้ เพราะเวลาท่านจะเอาธุระกับเรา ตายังงี้

มีประกายหมายมั่น เสียงติดดุ ๆ เอาด้วย

 ที่พูดถึงสามเณรที่มาด้วยนั้น ก็เพราะว่าหลวงปู่เป็นยัง

ไง เณรก็แทบจะอาการเดียวกัน นั่งมองอะไรยังงี้ดูทะลุผ่านเลย 

เรา เข้าไปประเคนถวายข้าวน้ำานี่.. เอามือรับ แต่ตานี่เหมือน

เหม่อ ไม่สนใจเรานัก.. คุณตั้ว ศิษย์คนหนึ่งของหลวงพ่อ ซึ่ง

เป็นคนรับหน้าที่รับใช้พระที่กุฏิเบอร์ ๖ พูดถึงสามเณรว่า..

 “เณรนี่.. ท่าจะไม่ค่อยเต็ม ดูเหม่อ ๆ ยังไงบอกไม่ถูก”

 แต่แล้ววันรุ่งขึ้น ก็ต้องรีบไปกราบขอขมาท่านเณร 

เพราะพ่อเรียกตัวเข้าไปบอกว่า

 “แกอยากลงนรกหรือ เณรนั่นทรงสมาบัติแปดได้เป็น 
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ปกติ อย่าปากหมาหาเรื่อง..”

 แล้วคืนนั้นแหละยืนยันกันชัด นี่ขอเล่าเรื่องสามเณร

ให้จบขาดไปก่อน 

 คืนนั้น.. พ่อก็จัดพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลในพระ

อุโบสถ พระเถระที่มีโอกาสได้เข้าไปนั่งล้อมวัตถุมงคลมี ๑๑ 

องค์ คือพ่อ, หลวงปู่พระสุปฏิปัณโณอีก ๑๐ แถมสามเณรหนึ่ง 

เอาแล้วซี.. ตอนพระอาจารย์ทั้งหลายพรมน้ำามนต์ที่วัตถุมงคล 

 หลวงปู่ชุ่มให้สามเณรพรมแทน!

 ขอเล่าต่อถึงตอนงานเสร็จสิ้น หลวงปู่ชุ่มพาสามเณร 

ไปลาพ่อกลับลำาพูน จำาได้ติดตาตรึงใจว่า พ่อกับหลวงปู่ชุ่มนั่ง 

เก้าอี้เหล็กสีแดงบนพื้นลูกรัง จุดนั้นปัจจุบันนี้คือศาลารายข้าง 

พระอุโบสถ ด้านหลังรูปหล่อหลวงพ่อใหญ่ ..ส่วนสามเณรนั่ง 

กราบกับพื้น พ่อมองเณรด้วยสายตาที่นุ่มนวลชื่นชมนักหนา

 “รักษาตัวให้ดีลูกเอ๊ย.. ต่อไปเณรจะเป็นผู้รับคุณธรรม 

ทั้งหมดของหลวงปู่ไว้ได้ หลวงปู่เป็นยังไง ลูกก็จะเป็นอย่าง

นั้น”

 พูดจบก็ส่งเหรียญหลวงปู่ปาน ข้างหลังมียันต์เกราะ 

เพชรให้เณรเหรียญหนึ่ง ผู้เขียนก็ยื่นมือเข้าไปบ้าง แล้วก็หยุด.. 

ถอยกลับออกมา ๓ วา เพราะสายตาพ่อที่มองมาที่เราไม่นุ่ม

แล้ว ..โอย! เขียวกล้า แปลว่า.. อย่าเสือกได้ไหม!
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 ถึงเวลานี้ สามเณรองค์นั้นอยู่ที่ไหนหนอ ปี ๒๕๑๘ 

อายุครบ ๘ ปี ..๒๕๔๓ นี้อายุก็ได้ ๓๓ ได้ยินแล้วกรุณาตอบ

ด้วย คิดถึงเหลือเกิน จะพาท่านผู้อ่านลูกหลานไปกราบ

 

 ทีนี้..เอาเรื่องหลวงปู่ชุ่มโดยตรง เล่าเป็นเกร็ด ๆ ไป

เลย คืนแรกที่มาถึงท่านก็นั่งพักสบายที่ชั้นล่าง ก็มีศิษย์ผู้ใหญ่

ของพ่อคนหนึ่ง จำาได้ว่าชื่อคุณพงษ์ คุณากร เข้ามากราบหลวง

ปู่ พอเขากราบ ความปีติกระมังทำาให้ตัวเขาลอย ลอยจริง ๆ.. 

ลอยขึ้นมาสักศอกหนึ่ง หลวงปู่ชุ่มจับหัวกดลงไปกับพื้น ก้นแก

ก็ลอยโด่ง ปากก็ออกเสียงเหมือนคำาราม สักครู่ก็ราบกราบกับ

พื้นได้ หลวงปู่ว่า

 “ดี.. ดี ใช้ได้” แล้วก็มองคุณพงษ์กับผู้เขียนเหมือน 

มองอากาศตามเดิม ท่านคงเห็นเป็นขั้นตอนเล็ก ๆ ของภาวะ

พระกรรมฐาน

 แต่ผู้เขียนนี่.. ผึ่งทั้งตัวเลย.. มันมีจริงนี่หว่า ปีติตัวลอย 

ได้นี่ มองหลวงปู่มั่นหมายเลยว่าจะถามอะไร ให้พูดอะไรบ้าง 

แต่ไม่เปิดโอกาสเลย นั่งเคี้ยวหมากเฉย นั่งค้อมไหล่ตาจับพื้น 

ปากเคี้ยว เหมือนเคี้ยวกิเลส เคี้ยวขาดเลย นึกออกไหม?!

 เดี๋ยวก่อน! ลืมเล่าตอน ท่านเข้าไปนั่งปรกพุทธาภิเษก 

วัตถุมงคล หลวงปู่อะไรล่ะ.. ทางเหนือน่ะหลายองค์ นั่งเรียง
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กัน สักครู่หลวงปู่จากล้านนาไท ทุกองค์รีบลุกขึ้นห่มจีวรพาด

สังฆาฏิใหม่แบบภาคกลาง ค่อย ๆ ทำางามตานัก แล้วนั่งลง

หลับตาต่อ ไอ้เราก็สงสัยกัน ตอนหลังหลวงปู่ชุ่มเล่าให้ฟังว่า 

หลวงปู่ปาน วัดบางนมโคมาปรากฏกายตรงหน้าท่าน ตั้งท่าท้า

ชกจรดมวยใส่ท่าน เสียงหลวงปู่ปานพูดว่า

 “พระอะไรนี่.. แต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านเจ้าของถิ่น

เขานี่”

 พอหลวงปู่ภาคเหนือห่มเสร็จแล้ว หลวงปู่ปานก็ยกมือ 

ไหว้เป็นเชิงโมทนาขมาโทษอะไรทำานองนั้น พอมาถามพ่อ พ่อ 

หัวเราะเสียงดังเลย

 “ข้าเห็นหลวงพ่อปานตั้งแต่แรกแล้ว ที่ท่านทำาอย่าง

นั้น เพราะท่านเป็นพระโพธิสัตว์บารมีเต็ม รอเวลาตรัสรู้เป็น

พระพุทธเจ้า เรื่องระเบียบวินัยจารีตนี่.. ท่านต้องเคร่งครัด ที่

ท่านยกมือไหว้ ก็เพราะหลวงปู่ชุ่ม หลวงปู่คำาแสน เป็นพระ

อรหันต์ นับคุณธรรมปัจจุบัน หลวงปู่ก็ชื่อว่าบริสุทธิ์เต็มภูมิแล้ว 

ส่วนหลวงพ่อปานยังอยู่ชั้นดุสิต ยังไม่ใช่พระอริยะ ต้องรอเป็น

พระพุทธเจ้าเสียก่อน จึงจะเหนือกว่า”

 อย่างที่บอกแล้วว่า หลวงปู่ชุ่มเป็นพระปฏิสัมภิ-

ทาญาณ เป็นพระอรหันต์ที่มีญาณหยั่งรู้ประมาณไม่ถูก ยก

ตัวอย่าง ก่อนที่ในหลวงจะเสด็จ นี่ขอเล่าควบ ๓ ปี ที่หลวงปู่ 
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มาวัดท่าซุงเลย.. แต่ในหลวงเสด็จ ๒ ปี คือปี ๑๘ กับ ๒๐

 ปี ๑๘ นี่ เททองหล่อรูปหลวงปู่ปานกับหลวงพ่อใหญ่

 ปี ๒๐ ตัดลูกนิมิต และยกฉัตรศาลาจตุรมุขหน้าพระ 

อุโบสถ (ผู้เขียนนี่ถ้าสติสัญญาจะอ่อนขาดตอน เล่าเปะปะ ปี 

๑๘ พ่อตั้งปะรำาให้ในหลวงและพระบรมราชินีประทับทำาพิธี  

เททอง พอในหลวงกลับ ก็สร้างศาลาจตุรมุขแทนตรงนั้นเพื่อ

เป็นราชานุสรณ์ เมื่อท่านมาตัดลูกนิมิตปี ๒๐ อีกก็เลยเชิญ 

ท่านยกฉัตรยอดจตุรมุขเสียเลย..)

 เอ้า! เล่าต่อ.. ก่อนในหลวงจะเสด็จตัดลูกนิมิต ตอน

นั้นหลวงปู่ชุ่มกำาลังฉันเพลอยู่ ท่านหันมาพูดกับผู้เขียนว่า

 “วันนี้ ในหลวงฉันก๋วยเตี๋ยวบนเรือบินน้า..า..”

 เล่าให้ท่านเจ้ากรมเสริม (พล.อ.ท.มรว.เสริม ศุขสวัสดิ์)

ฟัง.. ท่านตาลุกเลย บอกว่าจริง..จริง ราชองค์รักษ์ที่ตามเสด็จ

บอกเจ้ากรมเสริมว่าในหลวงเดินทางมาวัดท่าซุงเวลาจำากัด 

รับสั่งให้ซื้อก๋วยเตี๋ยวใส่ปิ่นโตเสวยบนเฮลิคอปเตอร์ แล้วลงต่อ

รถยนต์ที่นครสวรรค์เข้าวัดท่าซุง

 บอกแล้วว่าเล่ายาก.. จะขอสรุปผ่านงานทั้งสามปีไป                                                                               

เพราะกิจกรรมสงเคราะห์ญาติโยมระหว่างช่วงงานน้ันก็เหมือน 

กับหลวงปู่องค์อื่น

 โน่น.. ส่งจิตคิดตามไปที่วัดวังมุย ลำาพูนเลย ท่านก็กลับ
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วัดวังมุยไป พ่อกับหลวงปู่ท่านจะคุยตกลงกันด้วยวาจาหรือ                                                                                        

ด้วยใจ ก็อย่าไปรู้รายละเอียดของท่านเลย เอาเป็นว่าหลวงปู่ 

ชุ่มจะ ‘นั่งหนัก’ หรือภาษาบาลี เรียกว่า ‘เข้านิโรธสมาบัติ’ 

เป็นเวลา ๗ วัน เพื่อจะให้พ่อพาศิษยานุศิษย์ไปทำาบุญเพิ่ม 

บารมีกัน 

 โอย.. ตอนนี้ฟ้าจะถล่มทลาย ลูกหลานพ่อ ผู้เขียน

ด้วย ต่างก็ฮือฮาสาธุการ จัดหาสิ่งของเงินทองกันโกลาหล ล้น

ศรัทธา พอถึงเวลา (นี่จะเขียนหรือจะเทศน์ สำานวนมันจะมาก

ไปหรือเปล่า) ก็เดินทางตามพ่อไป รถบัสกี่คันหนอ.. ถึงลำาพูน 

ฝนตกรินเป็นสายไม่ขาดเม็ด ต้องพักถ่ายผู้คนขึ้นรถสองแถว 

จากวัดจามเทวีไปวัดวังมุย คงจะเหมาสองแถวหมดเมืองลำาพูน

กระมัง พี่อรรณพ (พ.ต.อ. อรรณพ กอวัฒนา) เป็นผู้จัดการ

อำานวยความสะดวกทั้งหมด ทางเข้าวัดวังมุยก็แคบ ฝนก็ริน

ไหล แต่ผู้คนก็เดินทางไปถึงวัดวังมุยแบบทุลักทุเลเฮฮากันได้

ทั้งหมด

 หลวงปู่ชุ่มท่านเข้านิโรธในป่าช้าใกล้วัด ปลูกกระท่อม 

ล้อมสายสิญจน์ กั้นรั้วกันผู้คนเข้าไปรบกวน พ่อขึ้นไปรอหลวง

ปู่บนกุฏิรับรอง ผู้เขียนเข้าไปจัดจีวรสิ่งของที่นำาไปร่วมถวาย 

มากมาย โบสถ์แทบแตก พระคุณหลวงปู่คำาแสนเล็กนั่งยิ้ม

เย็นใจคอยอยู่ในโบสถ์
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 ณ ที่นั้นเอง.. ในกาลเวลาขณะนี้เอง.. ที่หลวงปู่ชุ่ม

เคลื่อนเสลี่ยงคานคนหามออกจากกระท่อม เมื่อตอนถอนจิต                                                                                            

จากนิโรธสมาบัติ ฝนก็กลายเม็ดเป็นฟูฝอยละเอียดเนียนสาย 

ตา.. ฉ่ำาอารมณ์นัก.. คลื่นศรัทธามหาชนก็ร้องกระหึ่มโมทนา 

แย่งกันแข่งกันโยนดอกไม้ ธนบัตร ปัจจัยข้ึนไปบนเสลี่ยงพระ                                                                                        

อริยสงฆ์ แม้โลกธรรม ลาภ สรรเสริญ ท่วมท้นล้นเสลี่ยงอย่างไร 

หลวงปู่ชุ่มก็นั่งสงบ เย็นใจ ประคองจิตรับรู้ศรัทธาเหล่านั้น ไม่มี

อาการหวั่นไหว

 องค์หนึ่งนั่งเหนือเสลี่ยงชัย ฉ่ำาละอองฝน ห้อมล้อม

ด้วย ฝูงชนดุจดาวล้อมเดือน

 อีกองค์หนึ่งนั่งยิ้มสงบคอยอยู่ในพระอุโบสถ รอเวลา 

โมทนามหาทาน ที่จะถวายบูชาครูบาน้อง

 อีกองค์หน่ึง.. องค์ท่ีผู้เขียนกลัวท่ีสุดรักเหลือแสน กำาลัง                                                                                            

กระทำาสีหนาทลีลามาเป็นองค์ประธานในพิธี

 ท่านผู้อ่านเอย.. สามองค์พี่น้อง ที่เวียนว่ายบำาเพ็ญ

บารมีมาจนครบจบกำาลังแล้ว สามดวงประทีปแก้วกำาลังจะมา

สถิตร่วมในเขตพัทธสีมาพุทธเขตเดียวกัน เพื่อให้ลูกหลานได้

ชื่นชมสมปรารถนา

 แต่อะไร ๆ ในโลกมันก็ไม่ค่อยจะสมใจนึกนักหรอก 

ท่านผู้อ่านเอย.. หน้ากระดาษมันหมด ตอนหน้าค่อยอ่านต่อ.. 
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แล้วท่านจะทราบ.. ว่าเมื่อพระแท้ท่านบันเทิงอารมณ์กันท่าม 

กลางลูกหลานนั้น มันลืมยากเพียงใด.

หลวงปู่ชุ่ม (ต่อ)

 วันนั้น..	 ท่านผู้อ่านเอย..	 อารมณ์ใจของผู้เขียนมันไม่	

เหมือนกับวันก่อน	 ๆ	 ที่เคยอร่อยอารมณ์กับการขโมยมะม่วง	

เขากิน..	 ในใจเรานี่	 มันนึกถึงแต่หน้าหลวงพ่อ	 มันกังวาลเสียง	

สีหนาทที่พ่อบันลือข่มมิจฉาทิฐิในใจผู้เขียน	 ..ท่านได้ฉีกขยี้																																																																																					

ทำาลายความคะนองฤทธิ์บาป	 ของเราจนอ่อนแรงไปแล้ว	 ..มัน	

กลายเป็นความเศรา้หมองใจ	ท่ีเราได้เคยล่วงละเมิดสิทธิมะม่วง																																																																																								

ของเจ้าของเขามาโดยตลอด	 ขณะที่นั่งคิดอยู่ใต้กิ่งมะม่วงคู่

เวรนั่นแหละ	 ก็ได้ยินเสียงเปิดหน้าต่าง..	 เสียงพี่ผู้ชายเจ้าของ

กระแอมแบบไม่ใช่เพราะอาการป่วยกาย	มันเป็นเสียงกระแอม

ผสมเจตนาจะบอกว่า	 “ฉันมาแล้วนะ..	 เจ้าขโมยหน้าด้าน”	

ชำาเลืองมองไปก็เห็นพี่แกหวีผมถ่วงเวลาไว้ท่า	 ชำาเลืองมองผู้

เขียนแบบคนที่มีแต่ความหงุดหงิดหวาดระแวง	 ..นี่ถ้าเป็นวัน

ก่อนหน้านี้	ก่อนจะพบพ่อ	(หลวงพ่อฤๅษีฯ	วัดท่าซุง)	ผู้เขียนจะ

ต้องยิ้ม	 เฮอะ..	 ยิ้มมีเลศนัยของความหยิ่งทะนงคงมั่นในความ

เลวเฉพาะตัว..	 คนอย่างเรา...	 ถ้าตัดสินใจว่าจะขโมยให้ได้	 มัน

ต้องได้	 เอาเหอะ..	 แกเผลอเมื่อไหร่	 เป็นได้รู้ฤทธิ์สัตว์นรกกัน!	
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ขโมยตอนแกยังไม่กลับบ้าน	มันจะไปเก่งอะไร..	นี่นะ..	เดี๋ยวจะ

เอามันเฉพาะหน้า	มันถึงจะอร่อยใจ

 

	 แต่วันนี้..ใจมันไม่อร่อย	มันกร่อย..	มันไม่กระตือรือร้น	

วันนี้เห็นหน้าพี่เจ้าของต้นมะม่วงมัน	 แล้วรู้สึกได้ทันทีว่า	 พี่เขา	

มีทุกข์	 เขามีความหวาดระแวง	เขามีความรังเกียจเหยียดหยาม	

ตัวอะไรตัวหนึ่งที่นั่งใต้กิ่งมะม่วงคอยจังหวะละเมิดน้ำาใจเขา..

	 พ่อเอย..	 ทำาไมวันนี้ภาพของพ่อจึงได้ติดใจลูกไม่หลุด	

ไปเสียที	ทำาไมเสียงพ่อจึงก้องกังวานจับใจลูกไม่เลือนหาย	เสียง	

ที่เสียบแทง	คาใจ	คาหู...

	 “....ฉันไม่รับสัตว์นรกเป็นลูกศิษย์หรอก..”

	 “..อย่างคุณนี่	 ยังเป็นสัตว์นรกเต็มตัวนี่	 เป็นคนยังเป็น	

ไม่ได้	แล้วจะมาเป็นศิษย์ฉันได้ยังไง”

	 “...แล้วไอ้..อี...ที่ละเมิดสิทธิ์อันชอบธรรม	 หยามน้ำาใจ	

คนอื่นนี่	มันเป็นคนเลวหรือคนดี...”

	 พ่อเอย..	 ช่างดุดันรุกเร้านัก	 ช่างสมกับความเลวที่ค้าง

คาใจสุดจะสาสม	 ลูกอยู่บ้านนี้	 ๓	 ปี	 ..เพื่อนบ้านทุกข์มาตลอด	

๓	ปี	ลูกเลวเองเฉพาะตัว	ถูกรังเกียจเฉพาะตัวไม่เป็นไร	 ..แต่นี่

ถ้าลูกได้เป็นศิษย์ของพ่อ	จะยอมให้เขาดูถูกไปถึงครูบาอาจารย์

ได้อย่างไร
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	 ในกาละนั้นเอง	 ผู้เขียนก็เต็มใจเงยหน้ามองพี่ผู้ชาย	 ที่

บานหน้าต่างบ้าน	 ผู้เขียนกราบลงที่พื้นธรณีใต้ต้นมะม่วง	 ๑	

ครั้ง	แล้วประนมมือไหว้เจ้าของ..

	 “พี่ครับ..พี่ฟังผมหน่อย..”	 พี่แกจะทำาหน้างงงัน

อย่างไร	ก็ทำาไป	เราก็เปล่งคำาในใจออกมา

	 “...ผมสร้างทุกข์ให้พี่มานานแล้ว	ผมขโมยมะม่วงพี่กิน																																																																																				

มา	 คงจะนับถึงร้อยลูก	 ผมเจตนาละเมิดและหยามน้ำาใจพี่	 ผม

เลวเต็มตัวมาตลอดหลายปี..	แต่วันนี้ผมพบครูบาอาจารย์แล้ว”

	 “..พี่ครับ	 ผมเป็นศิษย์หลวงพ่อฤๅษีลิงดำา	 วัดท่าซุง	

จังหวัดอุทัยธานี	ผมเข้าใจศีลห้า	ผมมีศีลห้าแล้วพี่	ผมขอขมาพี่

ด้วย	พี่คิดราคามาเถอะครับ	ผมจะชดใช้ให้	..ขออย่างเดียว	อย่า

ให้ครูบาอาจารย์ผมต้องแหนงหน่ายใจ	 หรือมัวหมองเพราะผม

เลย..”

	 “เฮ้ย..ไอ้น้อง..”	พี่ชายคนนั้นชี้หวีมาที่ผู้เขียน

	 “เฮ้ย..ไอ้น้อง..	 ถ้าน้องพูดได้อย่างนี้	 ไม่ต้องชดใช้	 กิน

ต่อไปน้อง..	 พูดอย่างนี้ได้มาเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันดีกว่า	 กิน

ตามสบาย..	ตลอดไปเลยน้อง!...”

	 โอหนอ..	 อัศจรรย์หนอ	 ..ช่างน่าฟังน่าครอบครอง	น่า	

รักษาไว้เสียจริงหนอ	 เจ้าประคุณศีลเอย..	 เพียงเราเห็นโทษอัน	

มีแก่เรา	 และจะพึงมีแก่ท่านที่เราละเมิด	 ก็เกิดพลังอัศจรรย์		
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ให้เกิดความอาจหาญผ่องใสในใจเรา	 ให้เกิดการให้อภัยปรอง	

ดองกับผู้อื่นรอบตัวอย่างนี้เองหนอ	 นี่เพียงข้อเดียวคือข้อ	 ๒	

อทินนา..	 เราก็ยืดอกมองฟ้า	 เดินดิน	นั่งนอนยืนไปได้ทุกสถาน

ที่	โดยไม่ระแวงตัวเอง	โดยใจประกาศก้องไปถึงไหน	ๆ	ตามลม	

ทวนลมว่า

	 “คนอย่างเรา...	 จะไปอยู่ที่ใด	 จะไม่มีสัตว์	 มนุษย์	

พรหม	 เทวดา	 ต้องเดือดร้อนเสียหายเพราะตัวเราเป็นขาดเด็ด

สมุจเฉทปหาน”	

	 (แปลว่าอะไร..	มันยั้งมือไม่ได้	เขียนแล้วมันคึกใจดี)

	 พ่อเอย..	พ่อดุนัก	เดือนหน้าลูกจะไปกราบให้ดุด่าอีก

	 ดุเถิด	ด่าเถิด	เคี่ยวเข็ญรุกรานลูกเถิด

	 เอาให้ลูกจนตรอก	ประจานให้หมดศักดิ์ศรี

	 อยากจะรู้เหลือเกินว่า	 เมื่อถึงที่สุดแห่งความอับอาย

แล้ว

	 ถึงที่สุดแห่งความแหนงหน่ายแล้ว..	เราจะเป็นอย่างไร

	 มันต้องเข้าท่าแน่นอน....

	 ว่าจะขยักไว้สักหน่อย	 ใจมันอยากเขียนต่ออีกนิด	 ใน	

เดือนถัดไปก็ไปพบพ่อ..	 พ่อนั่งบนตั่งเตียงเดิม	 งามสง่าดุจพระ	

อาทิตย์ทรงกลด	 ช่างอาจหาญสูงส่งพ้นพรรณนานัก	 พ่อเอย..	

คนอย่างลูก	(คนเลวนะพ่อ)	นี่ไม่เคยร้องไห้ให้ใครง่ายนัก	แต่ลูก	
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หลั่งน้ำาตา	เทน้ำาใจกราบเท้าพ่อ	...พูดไม่ออก..!	แต่พ่อก็พูดเสีย	

เอง

	 “เออ..เออ...	อย่างนี้พอใช้ได้	เอ้า..เข้ามาใกล้	ๆ”

	 พ่อรู้ไหมว่ามือพ่อที่ตบไหล่ลูกนั้น	มีราคาอานุภาพใด

	 “อย่างนี้รับเป็นศิษย์ได้	 แต่อย่าทะนงตัวนะ	 ยังไม่พ้น

นรกหรอก	หนีมันให้ได้	ลูกผู้ชายเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธ	

ศาสนา	อย่าให้เสียชาติเกิด..”

	 พระคุณพ่อเหนือเกล้าเอย..	 เพียงพอแล้ว	 พอที่ลูกจะ	

พิสูจน์ตัวเองแล้ว	พ่อดูเถิด	ลูกจะทำาให้พ่อดู

	 เอ้า..!	 จบเสียทีก่อน..	 ชักจะเล่นบทดาราเจ้าน้ำาตา

สาไถยหรือ?	 ไปฟัง..	 ไปสัมผัสกระแสใจอันบริสุทธิ์	 แต่เริงแรง

ของ	หลวงปู่ชุ่มกันดีกว่า...

 

 ตอนที่แล้วมาจบลงตรงไหนหนอ.. มาจบลงที่ว่าพระ 

คุณเจ้าสามพี่น้องร่วมบารมีกำาลังจะมากระทำาพิธีมหากุศลร่วม

กันในพระอุโบสถเดียวกัน อีกวาระหนึ่ง

 ต้องขอบอกเล่านำาอารมณ์ ท่านผู้อ่านเสียก่อน ..เอา

เสียนิดหนึ่งพอเป็นเชื้อบุญหนุนให้ท่านเห็นด้วยใจได้ คือหลวง

ปู่ชุ่มหนึ่ง.. หลวงปู่คำาแสนเล็กสอง.. พ่อ (หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่า

ซุง) รวมเป็นสามดวงแก้วสังฆรัตนะนี้ ตามที่ฟังพ่อเล่า ก็ทราบ
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ว่า ท่านเกิดร่วมอุทรเดียวกันมาหลายชาติหนักหนา.. แต่ละ

องค์ก็ทรงลักษณะเป็นพิเศษเฉพาะตน

 หลวงปู่คำาแสนเล็กจะเป็นพี่ใหญ่ มีอัธยาศัยรักสงบ           

ขี้อาย รักน้องจนตัวเองประมาณไม่ได้ว่ารักแค่ไหน จะยอมเสีย

สละทุกอย่างให้น้องได้แม้จะเป็นบัลลังค์เศวตรฉัตรตามสิทธิ

ทายาทอันชอบธรรม ขออย่างเดียวให้น้องได้มีความสุข

 หลวงปู่ชุ่มออกจะดุ มีความเด็ดเดี่ยว ทุ่มชีวิตจิตใจให้

กับงานทุกอย่างที่รับผิดชอบ แต่วาสนาเอย.. อานุภาพที่เด็ด

ขาดปานนั้น ก็มีไว้ทำาเพื่อน้องที่ท่านรักและชาติตระกูลเท่านั้น     

จริง ๆ แล้วท่านรักความเป็นอิสระ ไม่ชอบนำาคน แต่ก็ไม่ชอบ

ให้คนมานำาท่าน เสร็จจากภารกิจใดก็มอบความสำาเร็จนั้นให้

ส่วนรวม แล้วก็อยู่กับตัวเองและโลกของตัวเอง.. อย่างนี้มาทุก

ชาติ

 ทีนี้มาถึงพ่อ หลวงพ่อฤๅษีลิงดำา วัดท่าซุง เขียนยาก 

หน่อย เพราะอยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุด ใกล้เกินไปจนมองเห็น 

ความดีเต็มดีไม่ได้ หรืออีกอย่างหนึ่งเห็นความดีของพ่อจน 

บรรยายไม่สาสมใจรักของเรา

 พระดี.. คนดี.. ก็เหมือนภาพวาดฝีมือประณีตสม 

ปรารถนา

 หากดูใกล้เกินไป ก็จะเห็นตำาหนิลายเส้น เงาสี เป็น 
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ธรรมดา

 หากดูไกลเกินไป ก็เห็นความดีจุดเด่นไม่ชัดเจนทั่วถึง

 ต้องอยู่ระยะไม่ใกล้ไม่ไกลนัก นาน ๆ ดูที จึงจะเห็น 

ควรค่าถนอม

 พ่อของเราก็เหมือนกัน.. การดูใกล้ดูไกล จะเอาไว้พูด 

ตอนที่เป็นเรื่องของท่านโดยตรง ตอน ‘พระผู้เป็นเนื้อนาบุญ’ 

..ตอนนี้จะชวนท่านผู้อ่านดูในระยะพอดี โน่น.. เห็นพ่อเดินมา 

จากกุฏิที่พัก จะว่าเข้มแข็งปึงปังก็ไม่ใช่ จะว่าอ่อนโยนเหมือน   

คนไม่เคยลำาบากก็ไม่เชิง ถ้าท่านเคยเห็น ..สมัยก่อน เขาเรียก          

สีหะ ..ถ้าตัวที่เป็นจ่าฝูงเขาเรียก สีหราช คือราชสีห์ คือสิงโต 

ในหนังทีวีนั่นแหละ ท่านเคยเห็นใช่ไหม

 หลวงปู่ชุ่มลอยเหนือศีรษะฝูงชนมาบนเสลี่ยง แต่พ่อ 

เดินผ่านฝูงชนที่จงรักต่อท่านมาแบบธรรมดา แต่กลุ่มบุคคล

ผู้อิ่มบุญเหล่านั้นกลับเปิดทางให้ท่านเป็นสายน่าอัศจรรย์ เขา

เหล่านั้นนั่งประนมมือสองข้างทาง แต่ตาจับจ้องหน้าพ่อด้วย

ความรัก เทิดทูน จะว่าท่านใดได้น้ำาใจจากปวงชนมากกว่ากัน

หนอ ระหว่างท่านลุงผู้ทรงเสลี่ยงกับท่านพ่อผู้กระทำาสีหนาท

ลีลา ในช่วงมือเอื้อมถึง ท่ามกลางคนที่ท่านรัก ..แต่ทั้งสองท่าน

ก็มารวมกันในพระอุโบสถวัดวังมุย ในกระแสสายตาที่ชื่นชม 

ของท่านพี่องค์ใหญ่สุด ..ท่านลุงคำาแสน
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 ท่านผู้อ่านเอย.. เมื่อทั้งสามท่านนั่งสามเส้ามีพ่อ

นั่งตรงกลาง เราจึงได้เห็นอำานาจวาสนาบารมีและภาระรับ

ผิดชอบของพ่อ พ่อพูดนำาให้ลูก ๆ ที่ตามขบวนไปให้รู้จัก                      

อานิสงส์ของการทำาบุญกับพระอรหันต์ที่ออกจากนิโรธสมาบัติ 

พ่อพูดไม่มีติดขัดเสียงกังวานกินใจ หลวงปู่คำาแสนนั่งยิ้มมอง

พ่อทำางาน แบบ.. ‘โมทนาด้วย ช่วยเหนื่อยแทนหน่อย’ หลวง

ปู่ชุ่มนั่งสงบสำารวม เหมือนนั่งสบายคนเดียวในป่าร่มรื่นในโลก

ของท่านเอง.. ต่างองค์ต่างทำาหน้าที่ ต่างองค์ต่างเป็นสุขอิสระ

ตามธรรมชาติของตนเอง นาน ๆ ครั้ง ก็จะหันมามองทาง 

ญาติโยมลูกหลาน ที่มาทำาบุญกับท่าน มองยิ้มสนิทใจ เหมือน

ยิ้มพรมไปบนดอกไม้ที่ท่านได้ปลูกฝังรดน้ำามากับมือ ใจเรา

เอย.. ขณะนั้น ใจเราอยากจะเป็นพระอรหันต์ อยากบวช อยาก

ยิ้มเย็นสนิทเหมือนท่าน แม้ต้องแลกด้วยทุก ๆ อย่างในโลกที่

เราครอบครอง รวมทั้งชีวิตของเราด้วย ..เราจะยอมแลกกับผ้า 

กาสาวพัสตร์ เราปรารถนาจะบวชอุทิศแด่พระรัตนตรัย เรา

จะเดินตามรอยเท้าพ่อและพระอรหันต์ทั้งหลาย เราปรารถนา 

พระนิพพาน

 จากวันนั้น.. ถึงวันที่นั่งเขียนอยู่นี้ กี่ปีแล้วหนอ...

(๒๕๔๔) ๒๔ ปีกว่าแล้ว เหตุการณ์นั้นแม้จะผ่านไปแล้ว แต่

ภาพเหตุการณ์ของบุญวาสนานั้น ยังสะอาดแจ่มใส ยังสามารถ
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นึกถึงกลิ่นธูป กลิ่นจีวร กลิ่นน้ำาหมาก.. นี่กระมังที่มีคำาโบราณ

กล่าวไว้ว่า กลิ่นแห่งศีลนั้นหอมทวนลม ขจรขจายไปได้ไกล

แสนไกล ยิ่งมาได้ไออุ่นของพระธรรมจากใจของพระคุณเจ้า

สามพี่น้องมาอบรม ผสมผสานเข้าไปด้วย จึงได้หอมมานาน

ขนาดนี้หนอ..

 จากพิธีออกจากนิโรธสมาบัติวันนั้น ผู้เขียนได้พบ และ

ปรนนิบัติหลวงปู่ชุ่มและหลวงปู่คำาแสนเล็กอีกหลายวาระ ส่วน

ใหญ่จะเป็นที่ ‘บ้านซอยสายลม’ ของพวกเรานั่นแหละ จะเล่า

สู่กันฟังตามลำาดับ เหตุการณ์จริงเป็นต้นมา

 ครั้งหนึ่งพ่อทำาพิธียกฉัตรจำาลองท่ีพระธาตุจอมกิตติ 

เมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เหตุผลที่ทำาพิธีนั้นท่านผู้อ่าน 

ก็คงจะได้ทราบจากหลวงพี่ชัยวัฒน์แห่งวัดท่าซุงเขียนเล่าและ 

บอกเล่า ขณะนำาท่านผู้อ่านไปเที่ยวนมัสการพระธาตุประจำา

ทุกปีอยู่แล้ว ผู้เขียนจะเล่าเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับ ‘ความเป็น

พระ’ ของครูบาชุ่มเท่านั้น ก่อนจะเดินทางขึ้นไปทำาพิธี เรา

ได้จัดเตรียมการทุกอย่าง รวมท้ังกำาหนดองค์พระสุปฏิปันโน                                                                              

ที่จะเข้าร่วมบวงสรวงด้วย ทุกองค์จะต้องเคยเกี่ยวข้องกับ

เหตุการณ์กู้ชาติเชียงแสนจากขอมโดยเฉพาะ ก็มี..

 พ่อเรา

 หลวงปู่คำาแสนเล็ก
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 หลวงปู่ครูบาชุ่ม

 หลวงปู่ครูบาวงศ์

 หลวงปู่ครูบาธรรมชัย

 เหตุผลเป็นเพราะอะไรไม่ต้องเขียนแล้ว พ่อก็อัญเชิญ 

พระบรมสารีริกธาตุสีแดงเป็นประกายดุจเพชรพลอยบรรจุใน                                                        

ยอดพระธาตุจำาลอง (พระเจดยี์องค์เล็ก ขณะนี้ต้ังอยู่ทางมุม                                                              

ซ้ายด้านในบริเวณพระธาตุจอมกิตติ) นำาขึ้นไปจากซอยสายลม 

จูงเอาลูกหลานที่มากมาย และยุ่งบ้างซนบ้างเหมือนลิง มีผู้

เขียนรวมอยู่ด้วยตัวหนึ่ง ได้ฤกษ์อากาศดีตอนเช้า ก็เอาพระ

ธาตุจำาลองประดิษฐานตรงหน้าองค์พระธาตุจอมกิตติ หลวง

ปู่ครูบาทั้งหลายก็มาตามคำาอาราธนาของคุณเฉิดศรี ศุขสวัสดิ์ 

ณ อยุธยา (พี่อ๋อย) เจ้าของบ้านซอยสายลม แม่งานคนสำาคัญ

สมัย ๒๐ กว่า ปีโน้น หลวงปู่ทั้งหลายนั่งตรงพระวิหารคู่พระ

ธาตุ ซึ่งขณะนั้นเป็นศาลาไม้เก่ามาก พ่อก็ทำาพิธีบวงสรวงยก

ฉัตร พอพ่อกล่าวคำาบวงสรวงเสร็จก็จะยกฉัตรจำาลองติดยอด

พระธาตุ พ่อก็หันมา พูดเบา ๆ ว่า

 “ไปบอก...”

 เท่านั้นเอง.. หลวงปู่ชุ่มซึ่งอยู่ในกลุ่มครูบาเจ้า ..ห่าง

พ่อ ขนาดไม่ได้ยินเสียงสั่งนั้นแน่ ก็นำาขึ้น

 “ชยันโต โพธิยา.....”
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 พ่อให้ท่านเจ้ากรมเสริม (พล.อ.ท. ม.ร.ว.เสริม ศุขสวัสด์ิ                                                                                              

คู่บุญพี่อ๋อย) ยกก้านฉัตรติดยอดพระธาตุ แล้วหันมาพูดว่า

 “ต้องอย่างนี้ พระดีต้องอย่างนี้ ต้องฟังคำาสั่งพระ  

พุทธเจ้าได้ พร้อมกันถูกต้องอย่างนี้!”

 ตกลงก็ไม่ต้องไปบอกให้หลวงปู่ชุ่มขึ้นชยันโต.. เพราะ 

ท่าน ‘รู้’ พร้อม ๆ กับท่ีพ่อรู้จากท่านผู้สั่งจากเบื้องบน พ่อถึง                                                                                         

บอกว่า ‘พระดีต้อง อย่างนี้’ อันที่จริงก็ทั้ง ๕ องค์นั่นแหละ 

..จึงได้ถูกกำาหนดให้มาร่วมพิธีใหญ่ของประเทศชาติได้ ข้อ 

พิสูจน์ที่เห็นชัดมันจะแจ้งตั้งแต่ก่อนพ่อจะบวงสรวง ตอนที่ 

หลวงปู่ต่าง ๆ ทยอยมาไม่พร้อมกัน  หลังจากกราบพระธาตุ

จอมกิตติแล้ว ทุกท่านก็หันมากราบองค์เล็กที่บรรจุพระบรม

สารีริกธาตุอย่างนอบน้อม กราบแล้วกอบเทินหัว ท่านนึกออก

ไหม.. นั่นแหละทำาอย่างนั้นทุกองค์ ก็ตามเคยเหมือนกันที่ผู้

เขียน เป็นต้องเข้าไปถามเสียจนได้

 “หลวงปู่กราบอะไร?”

 “หลวงปู่กราบพระบรมธาตุพระพุทธเจ้า แสงสวย

เหลือเกิน เป็นบุญมากน้อ..”

 ก็หายสงสัย หายคันหัวใจ

 อีกครั้งหนึ่ง ที่บ้านซอยสายลม

 ตามปกติจริง ๆ แล้ว บ้านซอยสายลมจะมีงานยุ่ง
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เฉพาะตอนที่พ่อมาสอนพระกรรมฐานเดือนละครั้ง เป็นเวลา 

๓ วัน พี่อ๋อยจะเดินสั่งงานจัดโน่นวางนี่ก่อนพ่อมาเพียง ๒ วันก็

เสร็จเรียบร้อย แต่นับจากงานฉลองวัดท่าซุง ปี ๒๕๑๘ เป็นต้น

มา การจัดแจงสถานที่ก็มีการเพิ่มเติมขึ้นบ่อยครั้ง เพราะหลวง

ปู่สุปฏิปันโนทั้งหลายจะโคจรมาพักเจริญศรัทธาตามคำานิมนต์  

ของท่านเจ้าของบ้านครั้งละองค์ ก็จัดที่พักไม่ยาก บางคราวมา 

พร้อมกัน ๓-๔ องค์ พี่อ๋อยก็สั่งงานเพิ่มคือบริเวณที่พวกเรานั่ง 

ตรงหน้าท่านเจ้าอาวาสรับแขกทุกวันนี้แหละ เอาราวสลิงมา

ขึง รูดม่านกั้นเป็นห้อง คูหาละองค์ บางคราวก็จัดกั้นฉากกั้น

สายตา ตรงพื้นที่จำาหน่ายสังฆทานปัจจุบันนี้แหละ หลวงปู่ทั้ง

หลาย ท่านไม่ติดความสุขสบายของเสนาสนะอยู่แล้ว แต่ท่าน

กลับแสดงท่าเป็นสุขสบายใจ สนิทสนมกับเสนาสนะเฉพาะกิจ       

ที่พี่อ๋อยสั่งเนรมิตถวายเสียจริง ๆ

 ยิ่งหลวงปู่ชุ่มกับหลวงปู่คำาแสนเล็กล่ะก็.. จะนั่งสบาย                                                                                                        

ใจ ยิ้มอมความสงบสุขไว้เต็มอกเต็มใจเต็มใบหน้า นึกเอาเอง

เถอะ พระชราภาพแล้ว นั่งหลังค้อมลงแล้ว... ใจปลงปลด

โลกธรรม ความทุกข์ออกจากใจเป็นอิสระเบิกบานเสียแล้ว... 

จับท่านไปนั่งตรงไหนก็เป็นสุข ซ้ำาพลอยทำาให้สถานที่เยือกเย็น 

คนในที่นั้นก็เป็นสุขอิ่มเอิบบุญไปด้วย  อย่างวันนั้นท่านนั่งฉัน

หมากกัน ๒ องค์น้องพี่ ภายในฉากผ้าคูหาอาศัยสบายอิริยาบถ 
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มีผู้เขียนนั่งประจบประคบนวดอยู่ มาดูพระแท้ฉันหมากกันดี

กว่า.. 

 เคยได้ยินใครหนอ.. พูดว่าพระที่ฉันหมาก นัดยานัตถุ์ 

ยังมีกิเลส ให้เหตุผลที่น่าเอ็นดูว่า ขนาดกิเลสปลายกิ่งแค่หมาก

กับยานัตถ์ุก็ยังตัดไม่ได้ จะไปตัดกิเลสโลภ โกรธ หลง ได้ยังไง 

ก็คงจริงของเขา แต่ของหลวงปู่คำาแสนกับหลวงปู่ชุ่มนี่ ไม่จริง

แน่ โธ่เอ๋ย.. นั่งใจเย็น ทรงอิริยาบถกำาหนดรู้สบายอารมณ์ หยิบ

หมากใส่ปากเคี้ยว ฟันก็ไม่ค่อยจะมี บางเคี้ยวก็ต้องตะแคง มุม

ฟันมุมปากช่วย ..หัวเราะขำาตัวเอง

 “มันแข็งน่อ..”

 เอ้าหยิบพลูป้ายปูน ช้าเชียว.. ทั้งสายตาทั้งอารมณ์

ทะลุ ไปไหน ๆ โน่น ทะลุนะไม่ใช่ทะลวงเลอะเทอะฟุ้งซ่าน 

ท่ามือห่อพลู ทำาเหมือนตะล่อมอารมณ์เป็นคำาเดียว ส่งใส่ปาก

เคี้ยว ใจคงจะเคี้ยวอารมณ์ กัดกิเลสให้ขาด หลวงปู่ชุ่มเคี้ยวไป

ครู่เดียวก็หันมาทางหลวงปู่คำาแสน

 “มีหมากมั๊ย..”

 “มี้..”

 เอ้า.. ยื่นกันหยิบกันแค่หมากแห้งซีกเดียว มันไม่พอ 

เคี้ยวไม่พอสูตรผสม เคี้ยวไปก็ยิ้มขำา ยิ้มขอบคุณ ยิ้มตอบรับ ไม่

เป็นไรเอาอีกไหม ..พอแล้ว ไม่เอาแล้ว เอ้า..บ้วนน้ำาหมากกัน 
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ดีกว่า ปากเคี้ยว.. มือหยิบกระโถนรออารมณ์ พอใช้ได้ก็ขับน้ำา 

หมากบ้วน ๒ บ้วน ๓ บ้วน แล้วก็วางกระโถน หลับตาเคี้ยว.. 

องค์หนึ่งนั่งเงยหน้าหลับตายิ้มเย็นเป็นสุข อีกองค์ลืมตามอง 

ทะลุพื้นบ้านทะลุโลก ไม่เห็นสนใจน้ำาหมากหรือกระโถนที่ท่าน 

วางทิ้งแล้ว

 กิเลสอยู่ตรงไหนหนอ..

 ผู้เขียนก้มกราบชิดเท้าเจ้าประคุณ ไม่มีเหตุผล ไม่ต้อง 

การเหตุผล ใจมันเป็นสุขอิ่มเอิบ

 เนื้อนาบุญแห่งพุทธเกษตรเอย.. เพียงพระคุณเคี้ยว 

หมาก ขับน้ำาหมากวางกระโถน ก็บันดาลให้เกิดดอกงอกผล 

ขึ้นในใจผู้เขียน ให้เบิกบานอิ่มเอิบด้วยความหวัง ..เราจะต้อง

ได้บวช เราต้องได้เคี้ยวหมาก เราต้องยิ้มอย่างนี้บ้าง (อันหลังนี่

เลวนะ..วัดรอยเท้าช้างนะ) 

 หลวงปู่ชุ่มนี่ทรงอภิญญาสมาบัติแน่ แต่ไม่เคยเห็น

แสดงชัดแจ้งแดงจัดอะไรสักครั้ง มีครั้งหนึ่งที่มาพักซอยสายลม 

อย่างนี้แหละ มากัน ๔ องค์ ตกค่ำาท่านก็จะทำาวัตรเย็นกัน 

...พระคุณเจ้าทางเหนือนี่ ท่านจะคุกเข่าสวดมนต์กัน พอวัน

แรกผ่านไปก็ต้องรีบแก้ไขปัญหา พื้นกระดานแข็ง เข่าพระแก่

คุกบดพื้นก็ต้องเจ็บมาก พี่อ๋อยก็ให้เอาเบาะฟองน้ำามา รองเข่า 

ถวายท่าน ..โธ่เอ๋ย วันนั้นหลวงปู่บุดดาก็มาสมทบเหมือน เหาะ
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มาไม่บอกกล่าว มาถึงพอดีกับที่ทั้ง ๔ องค์ กำาลังจะคุกเข่าบน

เบาะ หลวงปู่บุดดาก็จะคุกเข่าบนพื้นแข็ง โอย..หลวงปู่ชุ่ม หัน

มามองตาผู้เขียน ตะคอกเสียงดุเชียว..

 “นี่..ยังไงนี่! พระคุณท่านจะนั่งยังไงนี่!”

 ก็ใครจะไปรู้ว่าท่านจะมา ละล้าละลัง เข่าก็จะคุก 

หลวงปู่ชุ่ม เอาเข่าท่านกระทบเบาะ.. เจ้าเบาะสีเหลืองลายน้ำา

ตาล ใบของหลวงปู่ชุ่ม ก็แล่นมองไม่เห็นเงาไปรองรับเข่าหลวง

ปู่บุดดาพอดี! หลวงปู่ชุ่มก็คุกกับกระดานแทน ผู้เขียนวิ่งแทบ 

จะชนพี่อ๋อยที่เดินถือเบาะ มายื่นให้เอาถวายหลวงปู่ชุ่มคุกเข่า 

สบายอิริยาบถ แล้วค่อย ๆ นึก ..ใช่อภิญญาหรือเปล่าหนอ หูก็ 

ฟังเสียง ๕ พระสงฆ์อายุรวมกันเกิน ๔๐๐ ปีสวด เสียงสำาเนียง 

ไพเราะแบบโบราณ เสียงคำาเมือง กระแสคำาพระ

 “นะโม๋ ตัดซะ ภะคะวะโต๋  อาระหะโต๋.. ซัมม้า.. ซัม

พุด ต๊าดซะ...นะโม...”

 ร้องไห้สนุกดีวันนั้น..

 

 แล้วก็มาถึงเรื่องสุดท้ายที่จะเล่าให้ฟังกัน เรื่องของ 

หลวงปู่ชุ่ม ทำาอะไรล่ะ! ฟังเอาเองดีกว่า คือพอจะใกล้ทิ้งสังขาร 

หลวงปู่ชุ่มก็บอกความในใจกับท่านเจ้ากรมเสริมและพี่อ๋อย 

(ท่านพล.อ.ท.ม.ร.ว. เสริม ศุขสวัสดิ์ และคุณเฉิดศรี ศุขสวัสดิ์ 
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ณ อยุธยา เจ้าของบ้านซอยสายลม ..เขียนย้ำา กลัวคนรุ่นหลัง 

จะลืม) ว่าท่านเคยเกิดเป็นลูกของท่านพ่อท่านแม่คู่นี้ แล้วท่าน

ก็ลงไปปักษ์ใต้กับพระคุณพ่อเรา ในงานสาธารณสงเคราะห์

ของศูนย์สงเคราะห์ฯ วัดท่าซุงเรา ก่อนเดินทางก็บอกท่านพ่อ

ท่านแม่ทั้งสองว่าไปเที่ยวนี้ก็ต้องลาแล้ว ศพของท่านขอให้จัด

ที่ซอยสายลม ขอให้โยมพ่อโยมแม่จัดการ เผาศพท่านด้วย ถ้า

ให้ทางวัดลำาพูนไปจัดการศพจะเสียเปล่า ถ้าให้โยมพ่อโยม

แม่จัดการ กระดูกท่านจึงจะเป็นพระธาตุเอาไว้ให้คนรุ่นหลัง                             

สักการะ ทัศนาเพื่อความมั่นคงในคุณพระรัตนตรัยได้   

 ...ขอเล่าข้ามไปก่อนว่าเมื่อท่านกลับจากปักษ์ใต้ก็ป่วย                                                                                     

เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลอะไรหนอ... มีพี่อำาไพ พวงทองกับ 

พี่หมอยุวดี เป็นผู้รับธุระถวายอุปการะ เล่าข้ามต่อไปก่อนอีก 

ช่วงหนึ่งว่า... พอหลวงปู่มรณภาพ ตั้งศพที่บ้านซอยสายลม

แล้ว ชาวบ้านชาววัดลำาพูนก็เดินขบวนกันมา อย่าเรียกว่าแย่ง

เลย.. มาเอาศพท่านไป ทางบ้านสายลมก็ไม่กล้าอ้างคำาฝากผี

ฝากไข้ของหลวงปู่ เพราะท่านไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร

ไว้ ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายวินัยสงฆ์ ..เสียดายหนอ

 เอาล่ะ..กลับมาดู ย้อนไปสัมผัสเหตุการณ์ที่พวกเรา 

ปรนนิบัติร่างกายพระดีกันเป็นวาระสุดท้าย วันนั้นพอดีเป็นวัน

ที่พ่อไปสอนพระกรรมฐานที่บ้านสายลม ปีไหนหนอ.. ๒๕๒๑ 
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เวลาประมาณสองทุ่ม พี่อำาไพ พวงทอง ก็โทรศัพท์มาบอกว่า 

หลวงปู่ชุ่มมรณภาพแล้วโดยอาการสงบ.. คือลุกขึ้นมานั่งยิ้ม 

สดชื่น สักครู่ก็นอน..สงบนิ่งไปเลย พ่อสั่งให้นำาศพหลวงปู่มาตั้ง

ที่บ้านสายลม ตั้งสรงน้ำากัน ตรงหน้าห้องที่พระสงฆ์พัก เวลามา

สอนกรรมฐาน ตรงที่จำาหน่ายสังฆทานนั่นแหละ เอาเตียงมา

วางร่าง เอาตั่งมารองขันน้ำาสรงมือ 

 ร้องไห้กันทำาไมหนอ.. ท่านคงนอนยิ้มถาม ..ไม่มีใคร 

ตอบท่าน มีแต่ต่างก็ตอบสนองความเคารพอาลัยรักของตนเอง 

เอาขมิ้นมาทาฝ่าเท้า เอาผ้าขาวมาตัดพิมพ์แจก ให้ทำาบุญ

กัน.. พิมพ์รอยเท้าทำาไมหนอ.. ท่านคงถาม ทำาไมไม่พิมพ์น้ำาคำา

ประทับกระแสธรรมไว้ในดวงจิต ..เอาเถิดลูกหลานเอ๋ย ทำา

อะไรที่มันไม่ผิดศีลแล้วมีความสุขก็ทำาเถิด เป็นบันไดเป็นกำาลัง

ให้ก้าวไปสู่จุดที่ปู่เข้าถึงแล้ว จุดที่พ่อเธอเข้าถึงแล้ว เมื่อเธอเข้า

ถึงด้วยตัวเอง อามิสบูชาทั้งหลาย เธอก็ไม่ต้องทำาแล้ว ตอนนี้ 

ทำาเถิดลูก ทำาไปจนวันตาย... วันที่ปู่ได้ครอบครองสมใจแล้ว

 ผู้เขียนประจงเช็ดปากหลวงปู่ด้วยกระดาษซับ ตอนนี้ 

ไม่กลัวโดนดุแล้ว ตามีอำานาจดุจสายฟ้าปิดสนิทแล้ว แต่กระแส 

อัศจรรย์ อย่างหนึ่งแล่นเข้ากระทบใจผู้เขียน

 “ดูรูปปู่บนหัวนอนซี.. สวยไหม?”

 สวยครับ งามมาก..ยิ้มงามสงบนัก



138

 “ดูหน้าศพปู่ซิ.. สวยไหม?”

 ไม่สวย ปู่พ่นน้ำาลายเป็นฟองทำาไม ผมเช็ดให้...

 “จะให้ดูไงลูก.. ผลสุดท้ายปู่ก็เป็นอย่างนี้ เย็นเฉียบ 

แข็งทื่ออย่างนี้ ทุกคนต้องเป็นอย่างนี้ พ่อเธอก็ต้องเป็นอย่างนี้ 

ตัวเธอก็ต้องเป็นอย่างนี้ ร่างกายหมดอายุใช้งานแล้วก็ไม่มีอะไร

ดีแล้ว เอามาทำากิจ เอามา โลภ โกรธ หลงอะไรไม่ได้แล้ว เธอ

อย่าประมาทเลย รีบทำาความดีเสียให้ถึงพร้อม รีบขจัดขัดล้าง

ความชั่วมลทิน ในใจให้หมดไปเสีย มันเป็นของไม่ดี แล้วใจของ

เธอก็จะผ่องใส ให้มันผ่องใสเสียก่อนตาย จะได้นั่งกินหมากนั่ง

ยิ้มเย็น นั่งคุยเป็นสุขได้...”

 ครับ..ปู่ หลวงปู่.. ลูกขอคุกเข่าปรนนิบัติ ขอมองหน้า 

ขอดูดซับกระแสใจของหลวงปู่ ของท่านลุงชุ่มโดยไม่ยกมือไหว้ 

ขอเอามือทำางาน เอาใจกราบเข้าไปในดวงจิตที่เลอเลิศด้วย 

ความเมตตา อันเข้มแข็งดุจแสงสายฟ้าที่สะท้อนเงาลงในแผ่น

น้ำาอันสงบร่มรื่น ทิ้งร่างนี้ไว้เถิด... ขึ้นไปสถิตเป็นกำาลังใจคอย  

ชี้ทางลูกด้วยเถิด...

 หลวงปู่รู้ไหม.. เคยมีใครบอกหลวงปู่ไหม ว่ามีพระดี 

องค์หนึ่งได้อุบัติมาในโลกมนุษย์ พระองค์นี้ใช้ความสงบอันเด็ด

เดี่ยวสอนผู้คนได้โดยแทบไม่ต้องใช้วาจาภาษาพูด เพียงท่าน

เดิน ยืน นั่ง นอน ฉันหมาก แม้นอนตายหงายร่างก็ยังสามารถ
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สั่งและสอนผู้คนให้เข้าใจความจริงที่สวยงามได้ ลูกจะบอกให้ 

เพราะลูกรู้จักพระองค์นั้น เพราะลูกรักพระองค์นั้น ท่านชื่อ 

ครูบาชุ่ม โพธิโก พระดีศรีล้านนา หลวงปู่อย่าอิจฉาท่านนะ 

อย่ามาห้ามไม่ให้ลูกรักบูชาท่านนะ เพราะท่านได้พิมพ์จริยา

พระ ลงไปในใจลูกเสียแล้ว จนตราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานก็จะ

ไม่ยอมลบให้เลือนหาย.
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หลวงปู่ธรรมชัย

	 จากวันนั้นเป็นต้นมา	 ชีวิตจิตใจของผู้เขียน	 ก็ฝากฝัง	

หยั่งลึกลงไปในผืนแผ่นเนื้อนาบุญ	 แห่งหลวงพ่อฤๅษีลิงดำา														

วัดท่าซุง	รากแห่งความจงรักได้แผ่ซ่านเกาะยึดชอนไชผสมกลม																																																																																																												

กลืนไปกับลายวาสนาบารมีสายการปฏิบัติแห่งครูบาอาจารย์	

ผู้เขียนไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นต้นไม้ชั้นดีในผืนนาชั้นยอด	 แต่

กล้าบอกได้ว่าตัวเองพบเนื้อนาบุญอันไพบูลย์สมใจปรารถนา	

แล้ว	 ..ได้ลงรากฝากฝังติดเนื้อธรณีนี้ไม่มีการถอนตัวออกมา

แล้ว	 ส่วนการจะเติบโตและมีคุณชาติต่อตัวเองแล้ว	 ต่อโลก

เพียงใดนั้น	..กำาลังทำาและถามตัวเองอยู่

	 จุดมุ่งมาดปราถนาของผู้เขียนก็คือการได้บวชเป็น	

พระสงฆ์ภายใต้การอบรมสั่งสอนของพ่อ	 ปรารถนาจะเป็น

พระดี	 มีประโยชน์สุขต่อตนเองและประชาชนทั้งหลาย	 และ

ที่มั่นคงทรงใจที่สุด	 ก็คือเชื่อมั่นและปรารถนาพระนิพพานใน

ชาติปัจจุบันตามที่พ่อชี้แนะสอนสั่ง	 แต่จะด้วยเหตุผลใดหนอ

ที่พ่อยังไม่ยอมให้บวช	 เหตุผลและคำาสั่งตัดสินนั้นผู้เขียนน้อม

ยอมรับโดยไม่เคยนึกโต้แย้ง	 แต่ยอมรับว่าอยากบวชทุกขณะ

จิต	ตลอดชีวิตแต่วันนั้นมา..
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	 จากวันนั้นมา...	 ผู้เขียนก็เริ่มเข้าไปฝากตัวขอทำางาน

รับใช้พระศาสนาในบ้านซอยสายลม	 ทั้งนี้เพื่อจะได้พบพ่อทุก

เดือน	 ที่ท่านมาสอนพระกรรมฐานและรับบำาเพ็ญกุศลเป็น

เวลา	 ๓	 วัน	 คือวันเสาร์อาทิตย์และวันจันทร์แรกของเดือน	 ผู้

เขียนเริ่มช่วยจำาหน่ายหนังสือ	 วัตถุมงคลและชุดสังฆทาน	 รวม

ทั้งขวนขวาย	ยกหยิบย้ายงานใด	ๆ	ที่พี่อ๋อย	(เจ้าของบ้าน)	จะ

เมตตาสั่งการ	 ทำางานอย่างนี้ถือว่าเป็นการทำาการปฏิบัติตน

และประพฤติธรรมรอเวลาบวชอย่างแท้จริง	 ทำาให้ได้สัมผัส

ผู้คนที่หลั่งไหลมาทำาบุญปฏิบัติธรรมกับพ่อ	 ได้ร่วมมือร่วมใจ

กับศิษย์รุ่นพี่รุ่นน้อง	 ที่วนเวียนเข้ามาทำางานกันไม่ขาดสาย	 ได้

พบและกราบทำาบุญกับพระนักปฏิบัตินักพัฒนาหลายองค์ที่

ท่านเคารพและเข้าใจกันกับพ่อ	 ซึ่งแน่นอนทั้งหมดที่กล่าวมา

นี้ย่อมมีทั้งกระแสที่เราพอใจและไม่พอใจ	 แต่ท่านผู้อ่านเอย	

ความที่เราพอใจหรือไม่พอใจนั้น	 ก็ไม่ใช่ว่าท่านทั้งหลายนั้นจะ

ดีหรือไม่ดี	 ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง	 ไปเสียทุกคนทุกครั้งก็หาไม่	

พ่อจะบอกเราเสมอว่า	 ให้ดูอารมณ์ใจของเรา	 ฝึกฝนอารมณ์ใจ

ของเราเอง	ท่านบอกว่า

 “ถ้าเราดีเสียอย่าง จะไม่เห็นว่าคนอื่นเลวเลย มีแต่

กฎของกรรมที่กำาลังให้ผล และแสดงผลอยู่เท่านั้น แล้วก็ไม่มี

อะไรเหลือ...”



143

	 บ้านสายลม	 เป็นบ้านที่ให้ชีวิตธรรมะแก่ผู้เขียน	 เป็น	

สถานที่ให้โอกาสและฟูมฟักกล่อมเกลาผู้เขียนอยู่เป็นเวลาถึง	

๑๐	 ปี	 ชีวิตผู้เขียนนี้นอกจากคุณพ่อคุณแม่และพี่น้องร่วมสาย

โลหิตแล้ว	 ก็มีบุคคลอันเป็นที่รักและระลึกถึงอยู่ที่บ้านสายลม	

อีกจำานวนหนึ่ง	ที่เป็นประหนึ่งสายเลือดในหัวใจผู้เขียน

	 ท่านเจ้ากรมเสริม	(พล.อ.ท.ม.ร.ว.เสริม	ศุขสวัสดิ์)

	 พี่อ๋อย	(คุณเฉิดศรี	ศุขสวัสดิ์	ณ	อยุธยา)

	 พี่หนุ่ย

	 คุณหน่อย

	 คุณโหน่ง

	 คุณหน่า

	 คุณหน่อง

	 ครอบครัวเจ้าของบ้านสายลมทั้งหมดนี้แหละ	 ที่เป็น

ส่วนสำาคัญในการทำานุบำารุงพระศาสนา	 ณ	 วัดท่าซุงของเรา

อย่างแท้จริง	 สมัยก่อนโน้นพ่อมารับสังฆทาน	 ๓	 วัน	 พวกเรา																																																																																									

นับเงินกัน	 รวมทั้งในตู้ในบาตรบริจาคแล้วถ้ารวมกันได้ถึง	

๘๐,๐๐๐	 บาท	 (แปดหมื่นบาทถ้วน)	 จะดีใจกันมาก	 จนถึง

เวลาก่อนพ่อจากโลกมนุษย์ไปสู่อมตสุข	 รายได้จากการบำาเพ็ญ

กุศลจำาได้ว่าขึ้นถึงเดือนละ	(๓	วัน)	๕	ล้านบาท	ถึงบัดนี้ก็คงจะ

ไม่ต่างจากนี้มากนัก	 แสดงถึงรากฐานและน้ำาใจแรงกายอัน
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ยาวนานหนักแน่นของชาวบ้านสายลม	 ที่มีต่อวัดท่าซุงของเรา

ตลอดมา

	 ผู้เขียนเอง	ได้เห็น	ได้เรียนรู้	ได้ฝึกฝน	ได้มาทำาดีทำาเลว	

ที่บ้านนี้ตลอด	 ๑๐	 ปีก่อนจะได้บวช	 พี่อ๋อยเปรียบเสมือนแม่

เสมือนพี่ที่อบรม	 ดุว่าตักเตือน	 โดยไม่เกรงใจว่าผู้เขียนจะโกรธ	

เพราะท่านถือเราเป็นคนของท่าน	 เอาไว้ตอนเล่าถึงเรื่องของ	

ท่านบนเส้นทางพระโยคาวจรนี้แล้ว	 จะอัญเชิญให้สมใจ	 ตอน

นี้ก็ขอเชิญท่านผู้อ่านไปพบกับหลวงปู่พระดีศรีเชียงใหม่อีกองค์	

หนึ่ง	หลวงปู่ครูบาธรรมชัย	แห่ง	อ.แม่แตง.

 ............

 ท่านผู้อ่านคงจำาได้ว่า เมื่อตอนที่เขียนถึงหลวงปู่                                                                      

คำาแสนเล็ก ได้เคยกล่าวถึงพระสงฆ์องค์หนึ่งที่หลวงปู่คำาแสน

เล็ก ทั้งดุและเอ็นดู และเมื่อตอนที่แล้วของหลวงปู่ชุ่มในพิธี

ยกฉัตรจำาลองที่พระธาตุจอมกิตติ ได้เอ่ยชื่อพระสุปฏิปันโน

องค์สุดท้าย ในรายชื่อพระที่ไปร่วมพิธีบวงสรวงครั้งสำาคัญ 

พระองค์นั้นก็คือ ‘หลวงปู่ธรรมชัย’ แห่งวัดทุ่งหลวง อ.แม่แตง 

จ.เชียงใหม่นั่นเอง

 ท่านผู้อ่านที่รัก ถ้าจะมีพระดีสักองค์ที่รักและเคารพ 

พ่อของเรา (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำา วัดท่าซุง) อย่างสุดที่จะรักได้ 

และแสดงความในใจออกมาทางกายได้เหมือนใจที่สุด องค์นี้ 
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แหละเป็นอย่างที่กล่าวนั้น

 ผู้เขียนพบหลวงปู่ครูบาธรรมชัยครั้งแรก.. ในงาน 

บวงสรวงยกฉัตรพระเจดีย์ธาตุจำาลองท่ีวัดพระธาตุจอมกิตติ 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เมื่อเกือบจะ ๓๐ ปีโน้น แต่บุคลิกภาพ 

ของท่านยังชัดเจนไม่เคยเลือนราง ยังต่อเนื่องภาพลำาดับ 

เหตุการณ์ของหลวงปู่ ไม่เคยจางหาย เช้าวันนั้น.. พวกเราชาว

วานรชาญสมรชาญบุรุษทั้งหลาย นั่งล้อมรอบพ่อรอเวลาฤกษ์                                              

จะบวงสรวงยกฉัตร ขณะน้ันก็มีพระร่างเล็กห่มดองครองสีกรัก                                                                                

ใส่ประคำาคอเม็ดใหญ่ มือถือไม้สั้น อย่างถนุถนอมแต่โอ่อ่าดุจ

ถือคฑาประจำายศ ใบหน้าท่านเกลื่อนเกลี่ยด้วยรอยยิ้มเต็มใบ                                                                          

หน้า เดิมค้อมไหล่นิด ๆ เข้ามากราบองค์พระเจดีย์จำาลอง 

กราบนุ่มนวลนบนอบกอบใส่เกล้า เรานี่.. ดูท่านแล้วต้องน้อม

ใจ ก้มหัว นึกกราบตามกอบตามท่านชนิดห้ามใจไม่อยู่ เสร็จ

แล้วท่านก็มากราบพ่อแทบเท้า ยิ้มสบตาพ่อด้วยรอยยิ้มเหมือน

เด็กดีใจ โอยนี่มันคืออะไร... พ่อก็มองหน้ารับยิ้มตอบเหมือน

ท่านผู้ใหญ่จับตาพบเด็กน้อยที่คอยหา เอาล่ะ.. เท่านี้ก็พอที่จะ

กระตุ้นความอยากของผู้เขียนให้ชนะความสำารวมมารยาทได้

ทันที เมื่อเลี่ยงเข้าไปถามท่านว่า

 “หลวงปู่กราบสวยจังครับ ตอนกราบเจดีย์ยิ่งงาม

มาก...”
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 (กำาลังจะถามต่อว่า หลวงปู่กราบอะไร เห็นอะไร 

ทำานองนั้นแหละ) ท่านก็หันมายิ้มตอบว่า

 “หลวงปู่กราบพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า แสง

รังสีสวยงามเหลือเกิน เป็นบุญมากน๊อ...” ก็หายสงสัยคลาย

อารมณ์คัน ผู้เขียนน่ะไม่ได้เห็นแสงฉัพพรรณรังสีเหมือนหลวง

ปู่ แต่รู้แน่ชัดเพราะเห็นพ่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนั้นกับตา

ของตัวเองตามที่เขียนเล่าในตอนหลวงปู่ชุ่ม

 หลวงปู่ธรรมชัยองค์นี้ จะเรียกว่าพระอภิญญาหรือ

เปล่า ไม่ชัดเจนนัก แต่ด้านทิพจักขุญาณนี่ว่องไวไม่ทันกำาหนด

จิต หลวงปู่เป็นพระหมอ สงเคราะห์ผู้คนด้านรักษาโรคและกฎ

ของกรรมพิสดารพ้นวิสัยเยียวยาของแพทย์สมัยปัจจุบัน เวลา

ท่านตรวจอาการของโรค จะให้คนไข้จับไม้คฑาที่ท่านถือคู่กาย 

อยู่ตลอดเวลานั่นแหละ คนไข้จับด้านปลาย หลวงปู่จับทางด้าม 

ลืมตาบอก เสียงจะแจ้งเลย..

 “เป็นโรคกษัย... ไม่ใช่มะเร็ง.. ป่วยมา ๓ ปี ๔ เดือน 

๑๒ วัน.. มีอาการปวดเอียว (ผู้เขียนช่วยท่านจดฉลากยาใน

บางครั้ง ต้องย้ำาถาม จึงได้ความว่าปวดเอว ภาษาเหนือนี่ลืมไป

หลายชาติแล้ว) ให้กินยามะขางโหด...ยา..(โอย...จำาชื่อไม่ได้ มัน

นานมาแล้ว เกือบ ๓๐ ปี แล้วก็มีมากมายหลายขนาน)...รักษา 

๒๙ วันหาย!”
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 แล้วท่านก็ยิ้มเต็มหน้าเมตตาล้นใจ มองหน้าคนไข้ ผู้

เขียนเห็นเขากราบหน้าเบิกบานมีความสุข ยังนึกว่าคงจะหาย 

โรคก่อน ๒๙ วันด้วยซ้ำาไป เอ้า! คนอื่นต่อไป.. ทยอยเข้ามา 

ยาว.. แถวยาว.....

 สมัยแรก ๆ หลวงปู่ธรรมชัยจะรักษาคนไข้ที่บ้านซอย 

สายลม.. มีอยู่วันหนึ่งกำาลังทำางานง่วนอยู่ในห้องสอนกรรมฐาน 

ปัจจุบันของซอยสายลมนี่แหละ นั่งกันอยู่ในห้อง มีฝามีผ้าม่าน

ปิด ท่านรีบบอกผู้เขียน

 “นี่.. รีบไปเข็นรถลูกหลวงปู่มาเร็ว เอามาเร็ว ๆ เข้ามา 

ก่อนใคร ๆ เขาไข้หนักหนานัก”

 ผู้เขียนรีบตาลีตาลานออกไปนอกห้อง หน้าบ้านก็ไม่มี                                                                       

..โน่น! ที่ถนนหน้าบ้านสายลมโน่น.. กำาลังเปิดประตูท้ายรถ

แวน เข็นทุลักทุเลลงจากรถ ผู้เขียนรีบเข้าไปช่วยด้วยความงง                                                                

มากกว่าความสงสาร ..นี่ ขนาดนี้เชียวหรือ ท่านเห็นได้ รู้ได้ยัง

ไง โอย..พาเข้าไปตรงหน้าหลวงปู่ นั่งหน้าเหลืองเหมือนศพ มี

สายเสียบจากเอว จากท้อง จากอะไร เขียนว่าอะไรดี... ไอ้ที่ใช้ 

ปัสสาวะน่ะ ระโยงระยางแยงลงในขวด ในถุงพลาสติกที่แขวน 

รอบรถ ญาติคนป่วยบอกว่าหมอเชิญให้กลับมาตายที่บ้าน 

หลวงปู่มอง... ยิ้ม... โคลงหน้าจังหวะสั้น ๆ สุภาพเชียว

 “ไม่ตาย..ไม่ตาย... ไปอยู่กับหลวงปู่ที่เชียงใหม่ รับรอง 
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เดือนเดียว หาย...”

 ข่าวที่แน่ชัดในเวลาต่อมา อีก ๒ เดือนก็คือ กวาดวัด 

ทำางานได้ มอบกายถวายชีวิตให้หลวงปู่เรียบร้อยไปแล้ว

 หลวงปู่ธรรมชัยมาปรากฏกายสงเคราะห์ศิษยานุศิษย์   

ที่วัดท่าซุงในปี ๒๕๑๙ ซึ่งเป็นปีที่ ๒ ของงานประจำาปี ท่าน 

มาทีหลังหลวงปู่องค์อื่นแต่ทำางานมากกว่าทุกองค์รวมกัน ทั้ง 

รักษาโรค ทั้งแก้วิบากกรรม (แก้ไขให้ผ่อนหนักเป็นเบา) ทั้ง 

พยากรณ์ให้กำาลังใจ หลังฉันอาหารเช้า (ฉันมื้อเดียว ประมาณ 

๑๐.๐๐ น.) ก็ลงมือรักษาไปจนโน่น.. ดึกเลย จะพักบ้างก็สรง

น้ำาตอนเย็น ใบหน้ายิ้มตลอดเวลา ผู้เขียนไม่เคยเห็นท่านทำา

หน้าบึ้ง เบื่อหน่าย ไม่เคยได้ยินคำาบ่น จากปากว่าเหน็ดเหนื่อย 

ทั้ง ๆ ที่คนไข้ก็มีอาการป่วยมากมายหลายประเภท ท่านก็

รักษา ช่วยเหลือเขาได้ 

 มีอยู่อีกครั้งหนึ่ง.. ทีนี้โรคใจ..

 คนนี้เป็นผู้หญิง สวยเสียด้วย เป็นนางงามและดารา 

ภาพยนตร์ สมัย ๒๐ ปีกว่าโน้น เธอเข้ามากราบ กราบ..กราบ.. 

กราบ...พอเงยหน้า มองหลวงปู่เท่านั้นแหละหน้าสวย ๆ นี่..

เบะ เบ้เลย ร้องไห้โฮลั่นห้อง ไม่อายใคร

 “หลวงปู่เจ้าขา... ฮือ..ฮือ.. หลวงปู่......”

 ตาฉ่ำาน้ำาตา มองหน้าหลวงปู่เหมือนจะกลืน เหมือนจะ 
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กลัว

 “พระอรหันต์มีจริงนะเจ้าคะ..หลวงปู่...”

 “ผมอยากบวชครับ หลวงปู่...” 

 อ้าว..ผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่ เธอก็รำาพันของเธอต่อ

ไป ..ยิ่งร้องไห้ น้ำามูกนี่ไหลเปรอะหมดงามกันเลยล่ะ หลวงปู่ก็ 

ยิ้ม..ม... พยักหน้าน้อย ๆ แล้วพยักหน้าให้ผู้เขียน พาเธอไปล้าง 

หน้าล้างตา กลับออกมายิ้มแป้นสวยกว่าเดิม เพราะตอนนี้ยิ้ม 

แบบมีความสุข สงบจากปีติโลดโผนนั้นแล้ว หันหน้าไปคุยกับ        

พี่ ป้า น้า อา ผู้หญิงที่นั่งประดาหน้าหลวงปู่อยู่ด้วยกัน หลวงปู่ 

ธรรมชัยหันมาพูดกับผู้เขียนเบา ๆ ว่า

 “คนนี้ชาติก่อนเขาชื่อสุทัศน์  บวชเป็นศิษย์หลวงปู่คู่                     

กับเรานี่แหละ” 

 อ้าว!.. มาเกี่ยวข้องกับเราด้วย.. อย่างนี้เอง.. ตอนพา

ไปชี้ห้องน้ำาล้างหน้า ถึงได้เดินเกาะผู้เขียนไปเหมือนสนิทกัน

นักหนา ทั้งที่เพิ่งพบหน้ากันครั้งเดียวนี้เอง แล้วหลวงปู่ก็เล่าต่อ

 “บวชแล้ว ก็ทำาความเพียรเคร่งครัด ได้ฌานสมาบัติ 

เก่งพอตัว แต่ยังไม่ทันได้เป็นพระอริยะก็เกิดเรื่องเสียก่อน คือ

พอคลายความเพียรนั่งพักอยู่หน้ากุฏิ ชาวบ้านเขาแห่นางงาม

ชนะการประกวดผ่านหน้าไป ใจสุทัศน์กำาลังสบายอยู่ก็นึกไป

ว่าเขามีบุญนะที่เกิดมาสวยได้เป็นนางงาม ...เกิดสิ้นชีวิตในช่วง
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อารมณ์นั้น.. ก็เลยต้องมาเกิดเป็นนางงาม ตายจากชาตินี้จะขึ้น

ไปอยู่ชั้นดุสิต จะลงมาเกิดอีกครั้งที่เกาะภูเก็ตพร้อมหลวงปู่ ใน

สมัยศาสนาครบ ๕,๐๐๐ ปี โน่น...”

 โอ้โฮ.. ท่านพูดคล่องไม่ต้องตั้งท่าหลับตาสักนิด..!

 

 สำาหรับตัวผู้เขียนเอง จากการสัมผัสเกี่ยวข้องกับหลวง

ปู่ธรรมชัยมา มีความคิดเห็นเป็นส่วนตัวว่า ถึงจะพบจะเห็น

หลวงปู่มาก แต่ความมักคุ้นจะมีน้อยกว่าองค์อื่น ๆ ทั้งนี้เห็นจะ

เป็นเพราะว่า หลวงปู่ไม่ได้มุ่งสอนพระกรรมฐาน.. มุ่งในด้าน

สงเคราะห์ แบ่งเบาทุกข์หยิบยื่นสุขแก่สุขภาพทางกายที่ได้รับ

วิบากกรรม  ทุกข์ทรมานเสียเป็นส่วนใหญ่ การเข้าไปนั่งถาม

นั่งฟังนาน ๆ  จึงไม่มีโอกาสนัก เพราะระยะนั้นผู้เขียนมีความ

ปรารถนาบวชรุนแรงมาก คิดแบบไฟแรงจัดว่า เราจะสนใจ

เฉพาะอารมณ์ตัด อารมณ์ละเพื่อพระนิพพานเท่านั้น ก็เลยได้

เรื่องหลวงปู่ธรรมชัย มาเล่าค่อนข้างน้อย

 สิ่งสำาคัญที่สุดที่ผู้เขียนรู้สึกได้คือความเมตตากรุณา 

และความอ่อนน้อมที่สูงส่งไม่มีประมาณ ความเมตตานั้นเห็น 

ชัดเจนใจที่ท่านสงเคราะห์ประชาชน ใบหน้าบ่มสุข สายตานุ่ม 

นวลยิ้มฉายเชื่อมสายตาคนไข้ให้ตื้นตันปีติ การพยักหน้าที่สุขุม 

เชื่อมั่นที่ทำาให้ผู้คนอบอุ่นใจว่า ได้ที่พึ่งที่วางใจได้สนิทคนหนึ่ง 
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จบภาระจากไป ก็ส่งสายตาตามปิดงานสงเคราะห์อย่างหมด 

จดงดงาม อีกคนหนึ่งเข้ามาเฉพาะหน้าก็เงยหน้าฉายแววอบอุ่น 

ต้อนรับเป็นอย่างนี้เสมอมา... ไม่เคยแสดงอาการเหน็ดเหนื่อย 

เบื่อหน่ายให้ผู้คนเห็น

 ในด้านความอ่อนน้อมนั้นเห็นได้ที่ตัวหลวงปู่ การเดิน

ที่เนิบนาบ ค้อมไหล่ การแย้มยิ้มที่อาบอิ่มกระแสใจ คำาพูดที่

ซื่อตรงสบายอารมณ์สบายหู ..แต่ถ้าจะดูให้ชัดเจน ต้องดูเวลา

ท่านกราบพ่อ (หลวงพ่อฤๅษีฯ) จากเท้าและเข่าที่กระโหย่งถึง

มือและเศียรเกล้าที่กรานกราบแนบพื้น จากมือที่พนมถวายคำา

พูดและสนทนาปราศรัย มือนั้นงามนอบน้อมเหมือนช่อดอกไม้

ที่ประคองบูชา ไม่เคยตกต่ำาลงมาจนกว่าคำาพูดนอบน้อมจะจบ

ลง นั่นก็ยังไม่น่าอ้ศจรรย์ใจ เพราะพระดีที่มีความสุขแล้ว ท่าน 

ก็ทำากันอย่างนั้นทุกองค์ ที่ประทับใจผู้เขียนไม่มีลืมกลับเป็น 

ตอนนี้.....

 วันนั้นหลวงปู่มาธุระที่กรุงเทพฯ มาพักที่บ้านซอย 

สายลม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พ่ออยู่ที่วัดท่าซุง พี่อ๋อย (ที่จริงผู้เขียน 

น่าจะเรียกแม่ ถึงตอนที่เขียนถึงท่านจะเรียกให้สมใจ) ก็ให้จัด 

หลวงปู่พักบนห้องพ่อ เราก็พาท่านขึ้นไปกราบเรียนว่า

 “หลวงปู่....พักบนเตียงหลวงพ่อนะขอรับ ผมเปลี่ยน 

ที่นอนให้เรียบร้อยแล้ว”
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 เท่านั้นแหละท่านผู้อ่านเอ๋ย...หลวงปู่ธรรมชัยถึงกับ 

คุกเข่าลงบนพื้นหน้าเตียงนอน กราบลงบนพรมวางเท้าแล้ว 

พูดเสียงน่าสงสารว่า 

 “จะฆ่าหลวงปู่รื๊อ.. จะให้หลวงปู่ตกนรกรื๊อ.. หลวงปู่ 

ขอนอนตรงนี้ก็พอแล้ว...”

 แล้วท่านก็กราบชี้ตรงที่วางเท้าหน้าเตียงนอนพ่อ ก็ 

ต้องรื้อฟูกลงมาปูตามที่ท่านยืนยันขันแข็ง

 หลวงปู่ธรรมชัยน่าจะปีเดียวกับพ่อ (หลวงพ่อฤๅษีฯ) 

แต่มารยาทการแสดงออกนั้น เสมือนลูกที่กระทำาต่อพ่อที่ตนรัก 

และเกรงกลัว 

 ..ยิ่งหลวงปู่ อ่อนน้อมค้อมต่ำา ก็ยิ่งส่งให้ท่าน ดูสูงส่ง 

มั่นคงในความดีไม่มีประมาณ และยิ่งชี้ชัดให้พระคุณของพ่อ

เด่นกระจ่าง แม้จะพยายามปกปิดซ่อนเร้น ให้เห็นแต่ความ

ธรรมดาสามัญตลอดมาก็ตาม..

 จนเวลานี้... แม้พระคุณทั้งสองจะทิ้งร่างลาโลกไปแล้ว 

ก็ยังส่งมอบมรดกธรรมล้ำาค่าไว้ให้ลูกหลานทัศนาใช้สอย นั่นก็

คือความอ่อนน้อมถ่อมตน และการปกปิดความดีไม่อวดอ้าง 

เหมือนจันทร์เพ็ญเด่นกระจ่าง แม้จะเอาเมฆนุ่มหนามาบดบัง

เอาไว้ ก็ยังครองใจชาวโลกให้จดจ่อระลึกถึงอยู่ไม่มีเวลาเสื่อม

สลายคลายศรัทธา.
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หลวงปู่มหาอำาพัน

	 เท้าความตอนที่แล้วเพื่อนำาเนื้อเรื่องว่า..	 ผู้เขียนได้	

เรียนรู้	 ได้ฝึกฝน	 ได้มาทำาดีทำาเลวที่บ้านซอยสายลมนี้	 ตลอด	

๑๐	ปี	ก่อนจะได้บวช	พี่อ๋อย	(คุณเฉิดศรี		ศุขสวัสดิ์	ณ	อยุธยา)	

ท่านเจ้าของบ้าน	 เปรียบเสมือนแม่	 เสมือนพี่ที่อบรมดุว่าตัก

เตือน	 โดยไม่เกรงใจว่าผู้เขียนจะโกรธ	 เพราะท่านถือว่าเราเป็น

คนของท่าน...

	 ยิ่งได้ทราบความประสงค์ที่ผู้เขียนปรารถนาจะบวช	

ถวายชีวิต	 ปฏิบัติธรรมและรับใช้พระพุทธศาสนาใต้ใบบุญของ																																																																																												

พ่อ	 พี่อ๋อยก็ยิ่งกวดขัน	 อบรมดูแลแก้ไขพฤติกรรม	 ฟูมฟัก	

ศรัทธา	 ของผู้เขียนเข้มงวดเป็นพิเศษ	 ผู้เขียนพูดไว้จารึกไว้	 ณ	

บัดนี้ว่า	ผู้เขียนเกิดในกระแสธรรมที่บ้านสายลมนี้	ได้อิ่มใจ	เข้ม

แข็งแรงกล้า	ในศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาที่บ้านนี้	ได้เตรียมตัว

บวช	 และสมมาดปรารถนาห่มผ้ากาสาวพัสตร์จากบ้านนี้	 แต่

ผลการปฏิบัติและพฤติกรรมของผู้เขียน	 หากจะดูผิดเพี้ยนหรือ

ไม่เป็นที่สบายใจของท่านผู้ใด	ก็เป็นเรื่องส่วนตัวของผู้เขียน	ถ้า

หากจะมีท่านใดสบายหูสบายใจเพราะมีผู้เขียนเป็นเหตุร่วม	 ก็

ขอให้ทราบว่า	 เป็นผลจากการอบรมบ่มฟักของพี่อ๋อยเป็นส่วน

สำาคัญนักหนา..
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	 สมัยที่เข้ามารับใช้งานพ่อที่บ้านสายลม	 ยังจำาบรรยา-	

กาศ	 และตัวบุคคลที่ร่วมสมัยได้ชัดเจน	 เอาเฉพาะในส่วนของ	

ผู้น้อยเสียก่อน..	 ในบรรดาเพื่อนสหธรรมมิกผู้ปรารถนาบวช	มี

อยู่ด้วยกันหลายคน

 

 ‘หลวงพี่ชัยวัฒน์’	 ตอนนั้นมีฉันทะในการรวบรวม	

ศรัทธาและเงินทำาบุญได้ไม่มีใครเทียบ	หากพ่อจะเดินทางไปล่า																																																																																							

พระอาจารย์	 (กราบพระสุปฏิปันโน)	 หรือไปบวงสรวงทำาพิธี	

มหามงคลในที่ใดทิศไหน	 ..จะมีหลวงพี่ชัยวัฒนน์ั่งสนิทชิดใกล้																																																																																									

ไม่เคยขาด	 และบัดนี้หลวงพี่ชัยวัฒน์ก็รับมรดกธรรมเดินทาง	

นำาญาติโยม	 บำาเพ็ญมหากุศลเป็นเอกเป็นเด่น	 เป็นวาสนา	

ประจำาตัว	ไม่มีใครทำาแทนได้..

 ‘หลวงพี่สุรจิต’	 ตอนนั้นเป็นผู้กระตือรือร้นใฝ่หาพระ	

อาจารย์	เป็นผู้ที่กล่าวคำาน่ารักว่า	

	 “ผมอยากถามปัญหาหลวงพ่อ	 (หลวงพ่อฤๅษีฯ)	 สัก	

สองข้อ..”

	 ท่านพูดกับผู้เขียนเสียงดังเชียว

	 “..ถ้าหลวงพ่อตอบได้	 ผมจะมอบกายถวายชีวิต	 บวช	

รับใช้”	เสียงนั้นทำาเอาท่านเจ้ากรมเสริม	(พล.อ.ท.	ม.ร.ว.	เสริม	

ศุขสวัสดิ์)	 ท่านเจ้าของบ้านซอยสายลม	 ต้องลุกขึ้นนั่งจากท่า
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นอนพังพาบอ่านหนังสือกำาลังภายใน	 กล่าวรับคำาหาญกล้านั้น

ว่า

	 “ฮ้า!	..ยังงั้นเชียวหรือ?..	ไหนลองมาคุยกันดูก่อน	ลอง

ให้ผมตอบดูก่อน..”

	 จากนั้นทั้งสองท่านก็คุยกันไม่ทราบว่ายังไงบ้าง	 แต่	

หลวงพี่สุรจิตได้ถวายชีวิตบวชในปีถัดมา	 และอยู่คาวัดท่าซุง	

จนปัจจุบันนี้	มาทีหลังแต่บวชก่อนใครทั้งหมด..

	 ในกลุ่มลิงหน้าพลับพลาพระคุณหลวงพ่อฤๅษีฯ	 ก็มีที่

บวชแล้วสึกไปเป็นฆราวาส	 และยังเป็นฆราวาสยังไม่ยอมบวช	

ก็มี..	 ชัยรัตน์	 สุทัศน์	 สองพี่น้องผู้มีน้ำาใจต่อผู้เขียน	 ที่ทั้งชีวิต

ก็ไม่ยอมลืม	 มีไพโรจน์	 สมศักดิ์	 และธำารงผู้เยือกเย็นเป็นที่รัก	

ของผู้ใกล้ชิด	 สมโชค	 และสุชาติ	 ทั้งหมดนี้ไม่ขอเอ่ยนามสกุล	

เพราะเจ้าตัวอาจไม่ปรารถนาจะบอก	 กลุ่มลิงหน้าพลับพลานี้																																																																

จะชุลมุนวุ่นวายใจเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้าง	 ทำางานจำาหน่าย

วัตถุมงคล	 หนังสือ	 เทปธรรมของพ่อ	 รวมทั้งบอกบุญแจกจ่าย

ข่าวกุศลที่พ่อบำาเพ็ญนำาลูกหลานอยู่	จะเป็นกลุ่มผู้น้อยที่พี่อ๋อย																																																																											

เมตตาเอาใจใส่เป็นพิเศษ	 เป็นกลุ่มแรงงานอาสาทำางานตาม	

บัญชาของพี่อ๋อย	 ไม่ว่าจะเป็นงานบริการการปฏิบัติธรรมใน																																																																																				

ซอยสายลม	 งานในวัดท่าซุงทุกประเภทเวลามีงานประจำาปี	

และงานโอกาสพิเศษต่าง	ๆ 	..รวมทั้งงานเดินทางไปบำาเพ็ญกุศล
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พิเศษที่พ่อจัดนำาลูกหลาน	 การทำางานทุกอย่างนี้เองที่ทำาให้																																																																																													

ผู้เขียนและเพื่อน	 ๆ	 ได้เรียนรู้	 ลีลา	 มารยาท	 กิเลสและกุศล

ในกระแสบุคคลต่าง	 ๆ	 อย่างสมใจ	 อันเป็นเหตุให้ผู้เขียนได้รับ	

ประโยชน์มากมายเมื่อได้บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนา

	 นึกย้อนถึงกำาลังใจตอนนั้น	 ตลอดทั้งวันทั้งคืนส่วน

ใหญ่จะส่งใจเข้าไปในกาสาวพัสตร์อยู่ตลอด	 เข้าไปกราบถาม

ขออนุญาตบวชกับพ่อ	ท่านตอบว่า

	 “ยัง..	ยัง..”

	 แม้กระทั่ง	 เมื่อเข้าไปกราบหลวงปู่บุดดา	 ที่ตอนนั้น

ท่านจำาพรรษาอยู่วัดอาวุธฯ	 ถนนจรัลสนิทวงศ์	 ไปพร้อมกับ

ภรรยา	 ผู้เมตตาประคับประคองศรัทธาผู้เขียนตลอดมา	 หลวง

ปู่บุดดา	กล่าวกับเธอว่า

	 “เออ..	 นี่!	 อีผู้หญิง	 ผู้ชายเขาจะต้องบวชนา	 อย่าไป

หวงเขาไว้เชียวนา..”	

	 แล้วท่านก็หันไปสั่งหลวงพี่มหาทอง	 ซึ่งตอนนี้ข่าวว่า	

เป็นเจ้าคณะอำาเภออยู่จังหวัดสิงห์บุรี	 เป็นพระครูสัญญาบัตร	

ไปแล้ว

	 “นี่..!	 มหา	 ไปเอาผ้าไตรมาให้ไอ้ผู้ชายนี่มันชุดนึง	 เอา

ไว้เป็นผ้าครอง”

	 ท่านผู้อ่านเอย	 แม้ได้ผ้าไตรครองอันเป็นมิง่มงคลสูง																																																																																											
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สุดจากพระบริสุทธิ์	 จากมือหลวงปู่บุดดามาแล้วอย่างนั้น																					

ก็ยังไม่ได้บวช	 เอามาบูชาไว้ที่โต๊ะบูชาพระ	 เมื่อพ่อยังไม่ให้

บวชตัว	 เราก็จะบวชใจ	 ก็เริ่มท่องบ่นบทสวดเจ็ดตำานานจนได้

คล่องแคล่ว	 ท่องบทขานนาค	 เอสาหัง	 ภันเต	 จนจำาได้เจนใจ	

เล่าไม่อาย..	 พอวันดีคืนดี	 ทนไม่ไหวจริง	 ๆ	 แล้ว..	 ก็ปิดประตู

ห้องพระเอาผ้าไตรออกมากราบขอขมา	 แล้วลองห่มแบบพระ	

นั่งสวดมนต์	 ทำาสมาธิ	 แล้วก็ซักพับบูชาไว้อย่างเก่า	 ทำาอย่างนี้

จนผ้าไตรอ่อนนุ่มนวลเหมือนบวชแล้วสักเต็มพรรษา

	 เอาล่ะ..	ตอนหน้าค่อยเล่าต่อ	อ้อ!	แถมอีกนิด	เรื่องน่า

อายทั้งนั้น	 คือตอนนั้นภาพยนตร์เรื่อง	 ‘แผลเก่า’	 ได้ถูกสร้าง

ขึ้นเป็นครั้งแรก	 คุณสรพงษ์	 ชาตรี	 เป็นไอ้ขวัญ	 คุณนันทนา													

เงากระจ่าง	 เป็นอีเรียม	 ฉายที่โรงภาพยนตร์อินทรา	 ประตูน้ำา	

ทั้งสองนี่เล่นเก่งมาก	มีอยู่ฉากหนึ่งที่ผู้เขียนต้องเข้าไปดู	ถึงเจ็ด

รอบ	คือ	ฉากไอ้ขวัญตื่นเช้าตักน้ำาล้างหน้า	ก้มดูเงาในโอ่ง	เห็น

เงาหัวขาด	อันเป็นลางสังหรณ์ซึ่งเขาต้องตายในวันนั้น

	 ท่านผู้อ่านเอย..	 ไอ้ขวัญยืนตะลึง	 ถือขันหรือกะลา	

จำาไม่ได้..	 ยืนซึมเศร้า	 ภาพเบื้องหลังเป็นทุ่งนา	 ต้นข้าวเขียว

ขจี	 สดใส	 มีพระภิกษุเดินบิณฑบาตผ่านเห็นไกล	 ๆ..	 ใจของ

ผู้เขียนหมดความอดกลั้นร้องไห้ออกมาจนคนหันมามอง	 ..ใจ

เรานี่	 มองผ่านมนุษย์ผู้เป็นพระเอกผู้อาจหาญ	 ผ่านไปจับที่ผ้า
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สีเหลือง	 ห่มร่างผู้สวยงามยามเช้า	 มันจับใจผู้เขียนจนต้องพูด

ออกมา	ร้องออกมา...

	 “นี่!	 ..งามเหลือเกิน	 งามเหลือเกิน..	 เรากับไอ้ขวัญก็

คงจะอาภัพพอกัน	 ไอ้ขวัญปรารถนาอีเรียมแต่ผู้ใหญ่ขัดขวาง	

เรานี่ปรารถนากาสาวพัสตร์	 ปรารถนาจะอุ้มบาตรเลี้ยงชีวิต	

ประพฤติธรรม	 แต่ถูกกรรมเดิมขัดขวาง	 เราจะคอย..	 พ่อครับ	

ลูกจะคอย..	 ขออย่าให้ลูกต้องตายไปเสียก่อนเหมือนไอ้ขวัญ	

สงเคราะห์ลูกด้วย..”

	 อะไรทำานองนี้แหละ	 ดูไปร้องไห้ไปจนได้เจ็ดรอบ	 ก็

พอดีหน้ากระดาษหมด	 เลิกร้องไห้ร้องห่มเสียที	 ไปกราบพระดี

ในกรุงรัตนโกสินทร์กันดีกว่า..

 ท่านที่ไปปฏิบัติพระกรรมฐานที่บ้านสายลม สมัย

เมื่อกว่า ๒๐ ปี มาแล้ว จะเห็นว่าทุกครั้งพ่อ (หลวงพ่อฤๅษีฯ) 

ไปสอนพระกรรมฐาน จะมีพระภิกษุอายุเกิน ๗๐ ปี รูปร่าง

อ้วนขาว ผิวทั่วกายมีริ้วรอยด่างไปทั้งตัว นั่งพริ้มตาเปล่ง

รอยยิ้มอมสุข ร่วมปฏิบัติอยู่ด้วยเสมอไปไม่เคยขาด ไม่เคย

มาสาย พระคุณเจ้ารูปนั้นคือ หลวงปู่พระมหาอำาพัน แห่งวัด

เทพศิรินทร์ อันเป็นวัดที่สถิตของพระสุปฏิปันโนองค์สำาคัญ

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต ผู้ระบือ

นามความดี
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 ท่านผู้อ่านเอย.. เขียนถึงองค์นี้แล้วกลัวว่าภาษาไทย

จะมีอักษรไม่พอเขียนบรรยายคุณชาติมารยาทพระของหลวงปู่                                                              

พระมหาอำาพัน เพราะดูไม่ออกว่าท่านจะมีความดีความเด่น 

เห็นชัดอะไรนักหนา แต่เมื่อมาดูมาหาความบกพร่องของท่าน 

กลับหาเค้าหาร่องรอยความเลวไม่ได้ 

 นี่แหละ.. เขียนยากตรงนี้แหละ

 หลวงปู่ท่านเป็นพระธรรมยุตนิกายที่น่าสนใจมาก ก็

คือท่านเป็นท้ังสหายและศิษย์ในทางธรรมของท่านเจ้าคุณนรฯ 

คือท่านบวชก่อนท่านเจ้าคุณ นรฯ ๘ เดือน สนิทสนมชอบพอ

กันแบบพี่น้องในทางธรรม และเคารพยกย่องท่านเจ้าคุณ

นรฯ เป็นพระอาจารย์สอนพระกรรมฐาน อยู่ที่วัดเทพศิรินทร์

ด้วยกัน จนท่านเจ้าคุณนรฯ ทิ้งสังขารละโลกอันวุ่นวาย เสวย

สุขสงบไปแล้ว ..แต่หลวงปู่ยังตามไปไม่ได้ ยังคงสถิตอยู่วัด

เทพศิรินทร์ และมาปฏิบัติธรรมถวายตัวเป็นศิษย์พ่อ (หลวง

พ่อฤๅษีฯ) ซึ่งเป็นพระมหานิกาย และมีอายุพรรษาอายุขันธ์ห้า

อ่อนกว่าหลวงปู่ มากมายหลายปี

 แต่ว่าท่านเอย.. สิ่งอัศจรรย์อันงามตาสบายใจได้ตาม                                                                                  

หลวงปู่มาด้วย นั่นคือความเคารพนอบน้อมถ่อมตนช่างสูงช่าง 

ยิ่งใหญ่อะไรอย่างนั้น หลวงปู่พระมหาอำาพันผู้สูงวัย ผู้สงบ

เยือกเย็น  ก้มกราบกรานมือ  นบหน้าแนบเท้าพ่อผู้อ่อนวัย
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อ่อนพรรษา ความเคารพนอบน้อมกับความเมตตาอาทรมาพบ

กันตรงนั้น.. ที่บ้านซอยสายลม เมื่อปี ๒๕๑๘ ได้เกิดตำานาน

สังฆานุสติขึ้นในจิตใจของท่านทั้งหลายในยุคนั้น ซึ่งมีผู้เขียน

รวมอยู่คนหนึ่งด้วย

 มีสิ่งหนึ่งซึ่งอยากจะเขียนเล่าให้ฟังจริง ๆ นั่นคือปกติ                                                                           

แล้วเวลาพ่อให้ไตรสรณาคมน์ทั้งพระและฆราวาสก็พนมมือว่า

ตาม เวลาพ่อให้ศีลห้า ฆราวาสจะพนมมือน้อมใจว่าตามรับศีล 

แต่พระจะลดมือลงสำารวมจิตใช่ไหม? แต่... ไม่ใช่! หลวงปู่พระ

มหาอำาพันพนมมือว่ารับศีลห้าไปกับเขาด้วย และทำาอย่างนี้ 

ตลอดมาไม่เคยขาด ไม่เคยพลาดพลั้งเผลอ ประหนึ่งว่าทุกคำา 

ทุกกระแสความดี ที่พ่อให้ลูก ๆ นั้น หลวงปู่รับเอาไปประดุจ

ทรัพย์ที่สูงค่ามหาศาล พ่อพูดถึงกริยาของหลวงปู่ที่ทำาอย่างนั้น 

ดังนี้..

 “คนที่ดีจริงจนไม่มีความเลวค้างใจ เขาทำากันอย่างนี้ 

แหละ”

 นับแต่วันนั้นมา พระวัดท่าซุงก็พนมมือเวลาพ่อให้ศีล

ห้า ด้วยความเต็มใจ นี่...เล่าให้ฟัง! ไม่ได้เกณฑ์ว่าใคร ๆ จะต้อง

ทำาตามนี้เสมอไป

 ผู้เขียนได้เล่าให้ฟังตอน ‘หลวงปู่บุดดา’ มาบ้างแล้ว

ว่า หลวงปู่พระมหาอำาพันเป็นนักบุญนักบำาเพ็ญทานตัวยง  
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องค์หนึ่ง เห็นกันตั้งแต่สมัยปี ๒๕๑๘ ซึ่งเป็นปีแรกที่จัดงาน

ประจำาปีวัดท่าซุง ตลอด ๓ วันงานนั้น หลวงปู่ก็นั่งเจริญศรัทธา 

ณ ที่เราจัดถวายให้พระสุปฏิปันโนนั่ง คือศาลายาวหน้ากุฏิทรง

ไทยหลังโบสถ์ ซึ่งดัดแปลงเป็นห้องพักฆราวาสชายผู้มาปฏิบัติ       

ธรรมในปัจจุบัน ตรงหน้าหลวงปู่จะมีบาตร ๒ ใบ ใบที่เป็น

เงินทำาบุญก่อสร้างนั้น เราเก็บทุกวันเป็นปกติอยู่แล้ว แต่บาตร

ใบที่เขียนว่า ‘ถวายหลวงปู่ส่วนตัว’ นั้น ไม่ว่าจะมีมากน้อย     

เพียงใดก็ตาม ท่านจะให้ผู้เขียน (ซึ่งทำาหน้าที่หัวหน้าศิษย์รับ

ใช้ปรนนิบัติพระสุปฏิปันโน) เก็บไว้ทั้งหมดเพื่อถวายมหาทาน 

ตอนกลางคืน

 ดังได้เล่ามาบ้างประปรายในเรื่องของพระสุปฏิปันโน 

องค์ที่ได้กล่าวถึงผ่านมาแล้วว่า หลวงปู่ทุกองค์จะพักที่กุฏิทรง

ไทย ๑๐ หลัง ด้านท้ายพระอุโบสถวัดท่าซุง ตลอดวันแต่ละ 

ท่านก็จะออกมานั่งเจริญศรัทธา เป็นเนื้อนาบุญอันไพบูลย์ให้                        

ญาติโยมลูกหลานได้บำาเพ็ญทาน สนทนาธรรม และทัศนาจริยา                                                                                     

มารยาทพระดีของพระพุทธศาสนากัน ตามเวลาที่แต่ละองค์จะ                                                                

เห็นสมควรตามความสะดวกของท่าน พอตอนเย็นก็พักกันหมด                                                                                   

เพราะอายุร่างกายของท่านก็ชราอาพาธกันทั้งนั้น

 แต่ว่า.. หลวงปู่พระมหาอำาพันท่านไม่พัก ท่านจะออก

มานั่งยิ้มแย้มแช่มหน้า ทักทายปราศรัยลูกหลานที่พากันไปหา 
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เพื่อร่วมบำาเพ็ญสังฆทานพิเศษที่ท่านทำาประจำา ทุกค่ำาคืนของ 

งานประจำาปี

 ..พอตกเย็น ผู้เขียนก็จะออกเดินประกาศเชิญชวนให้

ท่านที่ค้างคืนภายในงานวัด ออกมาร่วมบุญกันตามสะดวกใจ 

ไม่ได้รบกวนเคี่ยวเข็ญ ภาพสวยของคืนบุญภาพแรกก็คือ พระ 

ภิกษุชราอ้วนขาว ผิวด่างทั่วกาย มีรอยยิ้มเฉิดฉายเบิกบาน นั่ง

ท่ามกลางวงล้อมของพุทธบริษัทผู้ไม่เคยอิ่มบุญกุศล

 ผู้เขียนเพิ่งเข้าใจว่า เสน่ห์อันสง่างามบันเทิงใจก็เกิด 

ขึ้นในร่างกายที่ขี้เหร่ ไม่สมสัดส่วนชวนนิยมได้เช่นเดียวกัน

 ภาพงามภาพที่สองของคืนนั้น งามเสียจนไม่อยากให้ 

ภาพนั้นจางหายไปจากโลกมนุษย์ เมื่อหลวงปู่พระมหาอำาพัน 

นิมนต์หลวงปู่องค์อื่น คืนนั้นเป็นหลวงปู่บุดดา ถาวโรมานั่งเป็น 

นาบุญรับสังฆทานจากท่านและญาติโยม หลวงปู่บุดดานั่งบน

ตั่งรับแขก ในที่สูงเรียบร้อยแล้ว แทนที่หลวงปู่พระมหาอำาพัน

จะนั่งบนตั่งนอบน้อมพองามตามมารยาทสงฆ์ ท่านกลับทรุด

กายลงพับเพียบกับพื้น นำาพุทธบริษัทกราบหลวงปู่บุดดา

 ท่านผู้อ่านเอย.. พระสงฆ์ชรานั่งหลับตาตั้งใจ

 ประนมมือตั้งนะโม กล่าวคำาถวายสังฆทาน 

 ทั้งกายกรรม วจีกรรมกล่าววาจา

 ท่านเปล่งออกมาจากใจเจตนานอบน้อมพระสงฆ์
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 ท่านทำาดุจเดียวกับฆราวาสผู้เล่ือมใสปลื้มใจในทาน 

ของตน

 เมื่อถวายสังฆทานแล้ว ท่านก็ยังนั่งกับพื้นหลับตา 

ประนมมือน้อมรับพร ยะถา วาริวะหา... ท่านกราบอธิษฐาน 

ท่านลืมตามามองหลวงปู่บุดดา ผู้นั่งจ้องมองท่านลงมาจากตั่ง

 ตอนนี้น่ารักมาก!

 หลวงปู่พระมหาอำาพันคลานเข้าไปกราบใกล้ ๆ องค์ 

หลวงปู่บุดดา พนมมือกล่าวขอพรว่า 

 “ธรรมใดที่หลวงปู่เข้าถึงแล้ว ขอให้กระผม... (ท่าน

คงจะกล่าวให้จบว่า ..ขอให้กระผมได้เข้าถึงธรรมนั้นด้วยเถิด..) 

 แต่หลวงปู่พระมหาอำาพันยังพูดไม่ทันจบ.. หลวงปู่              

บุดดาก็จี้นิ้ว จ้องตามาที่หลวงปู่พระมหาอำาพัน จ้องตาแจ๋ว พูด

เสียงชัดใสเชียวว่า

 “จะมาเอาอะไรกันอีก.. ใจออกใสเป็นแก้วหมดแล้วนี่.. 

จะมาหลอกกันเสียเล้ยย..ย...”

 แล้วหลวงปู่บุดดาก็นั่งแหงนหน้าหลับตายิ้ม ไม่สนใจ 

หลวงปู่พระมหาอำาพันอีก หลวงปู่อำาพันก็ยิ้มเก้อ ๆ หัวเราะ

อาย ๆ พาลหลับตายิ้มอมสุข พรมกระแสใจอันเยือกเย็นให้ลูก

หลานได้สัมผัสกันทั่วหน้า

 ท่านเอย... พระสงฆ์ของพระพุทธศาสนาสององค์            
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ดุจพระจันทร์วันเพ็ญที่ลอยอยู่เหนือน้ำาสงบใส ไม่ว่าจะเป็นองค์                                                                                      

ที่ลอยบนตั่งหรือองค์ที่นั่งดุจเงาในผืนน้ำา ต่างองค์ต่างงาม สงบ                                                                                              

เยือกเย็น.. คล้ายคลึงกันเสียจริงหนอ ไม่มีอะไรจะต้องเปรียบ 

เทียบแตกต่าง... ไม่มีเหตุผลใดเลยท่ีจะสร้างกระแสริษยา มานะ                                                                                        

ช่างเป็นบุญของผืนดิน ผืนน้ำา ของสรรพสัตว์ผู้มีจักษุ ผู้มีศรัทธา 

อย่างนี้เองหนอ...

 พระสงฆ์ในรุ่นราวคราวอายุใกล้เคียงกัน (เฉพาะที่ผู้

เขียนได้สัมผัส) ..หลวงปู่พระมหาอำาพันน่าจะมีการศึกษาทาง 

โลกดีมาก ๆ องค์หนึ่ง เคยได้ไปศึกษาในประเทศอังกฤษอยู่

ระยะหนึ่ง ผู้เขียนเคยปรนนิบัติรับใช้หลวงปู่อำาพันหลายวาระ 

มีอยู่บ่อย ๆ ที่ท่านคุยถึงความเป็นอยู่ของสังคมมนุษย์ ท่าน

พูดภาษาอังกฤษควบบางคำา ด้วยสำาเนียงที่ไพเราะมาก ๆ ด้วย

บุคคลิกภาพ ท่าทีดูดีมาก ๆ..  แต่เวลาที่เสียงของท่านนุ่มนวล

เพราะพริ้งที่สุด กลับเป็นเวลาที่ท่านนั่งพับเพียบนอบน้อมตั้ง

นะโมรับสรณาคมน์และรับศีลห้าจากพ่อ ดังได้เล่ามาแล้ว

 ชีวิตประจำาวันของพระแบบหลวงปู่พระมหาอำาพัน น่า

จะสงบสุข น้อยเรื่อง น่าเลื่อมใสริษยา (เขียนไปเขียนมาสำานวน 

จะเหมือนหนังสือกำาลังภายในเข้าไปทุกที) ผู้เขียนไม่เคยไป 

กราบพบท่านที่วัด จึงไม่ทราบถึงกิจวัตรของท่าน แต่ประจักษ์ 

ใจไม่สงสัยว่า ท่านเป็นพระที่น้อยเรื่องที่สุด สังสรรค์สนทนา
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เท่าที่จำาเป็นและถนอมเวลาท่ีจะอยู่กับตัวเองให้มากเท่าที่ชีวิต

พระในกรุงเทพฯ จะทำาได้ ถ้าท่านผู้อ่านจะถามว่าพระอริยะใน

เมืองหลวงท่านทำาตัววางใจอย่างไร ก็น่าจะเอาปฏิปทามารยาท

ของหลวงปู่พระมหาอำาพันมาอธิบายแทนได้ เพราะหลวง

ปู่ไม่ใช่พระที่หลีกผู้คน หลับตาก้มหน้าตอบคำาถาม แต่ท่าน

สามารถจะนั่งอยู่ในกลุ่มคนท่ีพูดจาปราศัยส่งเสียงรอบกาย 

...ส่วนใจท่าน หลีกเข้าสู่อารมณ์สงบได้เป็นปกติธรรมดา สังเกต

ได้จากการสนทนากัน ถ้าต้องพูดอธิบายหรือตอบคำา ก็ทำาไปยิ้ม

ไปไม่ติดขัด ถ้าไม่มีเรื่องพูดท่านก็ยิ้ม พริ้มหน้าลืมตา หลับตา

อยู่ในวงมนุษย์ ผู้วุ่นวายในกระแสกุศล อกุศล ได้ไม่เดือดร้อน

อะไร

 พูดถึงมนุษย์ฆราวาสผู้ยังวุ่นวาย ผู้เขียนก็เป็นผู้หนึ่ง ซ่ึง                                                                                    

ขวนขวายหาบุญในวิธีของความอึกทึกอยู่บ่อย ๆ แถมยังได้เคย 

ทำากับหลวงปู่พระมหาอำาพันเสียอีกด้วย

 คือหลวงปู่มหาอำาพันท่านเป็นพระธรรมยุตที่เคร่งครัด 

แต่สบายตาสบายใจ เวลาท่านมาปฏิบัติธรรมที่ซอยสายลม

ท่านก็ไม่ได้ใส่รองเท้า พอท่านเดินมาถึงชายคาบ้าน ก็จะมี

พวกเรานี่แหละ เอาน้ำามาราดล้างเท้าเอาผ้าเช็ดซับน้ำาให้แห้ง

สะอาดแล้ว จึงจะนำานิมนต์ท่านไปนั่งอาสนะคอยพ่อ (หลวงพ่อ

ฤๅษีฯ) ผู้จะลงจากห้องพักมาสอนสนทนาธรรม ผู้เขียนก็ขยับ
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จะทำาอะไรสักอย่างที่มันพิเศษ ที่มันจะได้บุญตุนไว้มาก ๆ แต่

นึกไม่ออกว่าจะทำาอะไรกับหลวงปู่ดี ขันน้ำาล้างเท้าก็มีแม่อ๋อย 

เจ้าของบ้านจัดถวาย ผ้าขนหนูเช็ดเท้าก็มีพร้อมแล้วไปยุ่งไป

เปลี่ยนไม่ได้ แล้วคนที่ (ฟุ้งซ่าน) ไม่ธรรมดาอย่างเรานี่ มันต้อง

ทำาอะไรด้วยอะไร ที่มันพิเศษสมวาสนา ..มันต้องอย่างนั้น!

 

 แล้ววันหนึ่งก็สมปรารถนา พอหลวงปู่ลงจากรถคุณ

ม่ำา (คุณรัฐดา บุนนาค) นำาประคองลงมา แต่เผอิญวันนั้นคน

ที่ทำาหน้าที่ล้างเท้าไม่อยู่ตรงนั้น ผู้เขียนก็รีบเทน้ำาราดเท้าท่าน 

ราดมากเสียให้สมบุญคนอย่างเรา เหลียวหาผ้าเช็ดเท้า ก็หาไม่

พบ จึงได้ถอดเสื้อแขนยาวที่สวมใส่ออกจากตัว แล้วปูให้หลวง

ปู่ก้าววางเท้าลงมา แล้วห่อเท้าเช็ดซับน้ำาด้วยความอิ่มเอิบลุก

ลี้ลุกลนใจ น้ำาก็เทเสียนองพื้นหมดขัน เสื้อก็เปียกแฉะเปื้อนฝุ่น

โคลน ตกลงว่าวันนั้นไม่ได้ประคองหลวงปู่เข้าไปนั่งอาสนะ.. 

สมวาสนาน้ำาหน้านักแสวงบุญแบบพิเศษ กรรมฐานก็ไม่ได้เข้า 

ไปนั่ง เสื้อไม่มีใส่...จำาไปจนตาย...

 เอาล่ะ!... มาพูดถึงความดีของหลวงปู่มหาอำาพันกัน 

ต่อไป แต่จะต่ออย่างไรก็คงพูดชัดเจนได้ในความนอบน้อมถ่อม                                                                                           

ตน ที่มีในดวงใจในมารยาทวาสนาของท่าน ความบริสุทธิ์พ้น

วิเศษเป็นเรื่องในใจเป็นเรื่องปัจจัตตังเอามาพูดกันลำาบาก แต่
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ก็สามารถรับรู้ได้ จากกระแสความเย็นเป็นสุขท่ีซ่านแผ่ออกมา                                                                       

จากท่าทางร่างกายและวาจาที่ท่านพูด มันแตกต่างจากมนุษย์ 

หัวดำา หรือมนุษย์ห่มเหลืองโกนศีรษะที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อ                         

ความบริสุทธิ์หลุดพ้น มันเย็นตาเย็นใจต่างกันจริง ๆ  ยิ่งเมื่อ

ความบริสุทธิ์ดวงจิตหนึ่ง น้อบนอบหมอบราบคาบแก้วถวาย

ความกตัญญูต่อดวงจิตที่บริสุทธิ์อีกดวงจิตหนึ่งอันเป็นที่เคารพ 

สักการะ  ความเย็นเป็นสุขนั้นจึงทรงอานุภาพมหาศาล สถิตใจ

ของผู้ร่วมเหตุการณ์มาจนทุกวันนี้

 วันนั้นเป็นวันทำาบุญคล้ายวันเกิดของพ่อ (หลวงพ่อ                                                                                       

ฤๅษีฯ วัดท่าซุง) ลูก ๆ หลาน ๆ ศิษยานุศิษย์จะมาร่วมกัน 

บำาเพ็ญกุศลถวาย และขอพรให้พ่อทรงชีวิตอยู่กับพวกเราไป 

นาน ๆ ไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะความกตัญญูรู้คุณท่าน หรือเพราะ 

ความเห็นแก่ตัวของพวกเราที่ยังเอาดีตามคำาสอนของท่านไม่ได้ 

จึงอยากให้ท่านทรงชีวิตไว้สอนพวกเราต่อไป ทั้ง ๆ ที่รู้ความ

จริงกันดีว่า ใจพ่อเป็นสุขพ้นทุกข์โทษใด ๆ แล้ว..สิ่งใด ๆ ที่จะ

พึงทำาเพื่อตนเองและผู้อื่นท่านได้ทำาเสร็จแล้ว ใจพ่อพ้นแล้ว 

แต่ร่างกายท่านป่วยอย่างหนักหนามาเป็นเวลายาวนาน ท่าน

น่าจะได้พักใจจบ กิจกรรมที่ต้องทำาด้วยกายแล้ว ลูก ๆ ที่รักพ่อ

น่าจะจัดงานแสดงกตเวทีตอบแทน ให้ท่านสบายใจ และเบาใจ

ด้วยการร่วมกันพูดว่า
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 “.. ถ้าพ่อจะพักก็พักเถิด ลูก ๆ จะทำากันต่อไปได้ จะ

ไม่ให้งานของพ่อที่ฝากไว้และงานในใจของลูกเองบกพร่อง พ่อ

จะทิ้งร่างอันเป็นทุกข์ก็ทิ้งไปเถิด ใจพ่ออย่าทิ้งลูกก็พอแล้ว เป็น 

พระคุณยิ่งแล้ว...”

 หลวงปู่พระมหาอำาพันท่านคงต้องคิดได้และอยากจะ

พูดอย่างนั้น แต่การจัดงานวันเกิดพ่อที่ซอยสายลมทุกปี ท่าน

จะพูดแทนกำาลังใจของลูกหลานส่วนใหญ่ เพื่อให้ศรัทธา ใน

ใจลูกหลานเพิ่มพูนขึ้น ทุกวันทุกเวลาจนกลายเป็นความเพียร 

แรงกล้า ...กล้าช่วยตัวเองต่อไปได้

 ในวันงานพ่อที่ซอยสายลมปีนั้น.. หลวงปู่พระมหา

อำาพัน พร้อมลูกหลานศิษยานุศิษย์ก็มานั่งกันเต็มบ้าน หลวงปู่

ถือพานเทียนแพเครื่องบูชาครูบาอาจารย์นั่งนำาหน้า คอยพ่อ

ตรงตั่งเตียง ที่ลูก ๆ จัดถวาย เมื่อพ่อลงนั่งตั่งทักทายลูกหลาน

พอสมควรแล้ว หลวงปู่พระมหาอำาพันก็ทำาตัวเป็นลูกคนโตเข้า 

ไปตั้งนะโมถวาย พานบูชาพระคุณ

 ...พระภิกษุสูงวัยเกิน ๗๐ ปี นั่งประนมมือ...

 ...กล่าวคำาจากใจว่ารู้ถึงพระคุณ ..ท่านพูดไปเสียงเริ่ม

สั่นเครือด้วยความปีติใจ รินน้ำากลีบกุหลาบปรุงหอมรดหลังเท้า

พ่อ เอามือลูบบนหลังเท้าพ่อ เอาน้ำาที่สัมผัสฝ่าเท้าพ่อขึ้นมา

เสยเศียรลูบกระหม่อมที่ขาวโพลนด้วยเส้นผมชราภาพ น้ำาจาก
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จอก ไหลราดเท้าพ่อครูบาอาจารย์ น้ำาตาเอ่อไหลรินแก้มเหี่ยว

ย่นของท่านเอง รอยยิ้มรู้คุณฉายนุ่มน้อมถ่อมตน ฉายผ่านปาก

ห้อยและแก้วตาที่เริ่มฝ้าฟาง

 ..ผู้คนที่กล่าวตามหลวงปู่นำาประกาศ ..ก็ทยอยเข้า

มา สรงน้ำาบูชาพระคุณ ผู้เขียนจำาคำาพูดหลวงปู่ไม่ได้ แต่ไม่เคย 

ลืมน้ำาเสียง.. สีหน้าและสายตาที่งดงาม สิ้นเชื้อทิฐิมานะของ 

หลวงปู่ และดวงหน้าที่สงบงามฉายแววเมตตาอาทร อันไม่มี 

ประมาณของพ่อ จำารอยยิ้มอิ่มใจดุจจะบอกลูก ๆ ว่า ถ้าลูกคิด

ได้ ทำาได้  พูดได้เพียงเท่านี้.. พ่อก็พอใจแล้ว.
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พระอริยเจ้ามหาอุบาสิกา

‘แม่อ๋อย’

	 นับจากเวลานั้นเป็นต้นมา	 จิตใจของผู้เขียนก็ปักมั่น

กับการได้บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาชนิดถอนไม่ขึ้น	

มีแต่จะตอกย้ำาลงไปอีก	 ทุกเวลานาทีของชีวิต	 แต่เดิมนับแต่

จำาความได้	 ทั้งความคิด..	 ทั้งการงาน..	 ทั้งเป้าหมายอันมั่นคง

ของชีวิตที่เกิดเป็นคนมา	 ดูเหมือนจะไม่มีอะไรที่เป็นแก่นสาร

ที่เราจะชื่นใจพอใจตัวเองได้	 ทำาให้คิดว่านี่เราเกิดมาเอาอะไร	

เราอยากได้อะไร	 ทางดำาเนินชีวิตของเราต่อไปจะเป็นอย่างไร..	

ตอบตัวเองไม่ได้เสมอมา

	 จนถึงเวลานั้น..	 จึงได้คำาตอบที่ค่อนข้างชัดเจนที่ว่า	

อยากบวชอุทิศชีวิตเฉพาะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและ

พระอรหันต์ทั้งหลาย	พูดไม่อายก็คืออยากเป็นพระอรหันต์ด้วย

ตัวเองด้วย	เวลานั้นใจมันเบิกบานแต่ฟุ้งซ่านหาจุดจับถนัดไม่ได้	

นี่เขียนไปก็เริ่มอาย	 ที่จำาเป็นจะต้องเอาความในใจมาเขียน	 มา

ตอนนี้นึกถามตัวเองว่า	“คิดไปได้ยังไง	ถึงขนาดนั้น”

	 คือ	 เอาล่ะ..	 เขียนเป็นเขียนกัน	 เผื่อนักบวชนักปฏิบัติ

รุ่นหลังอ่าน	 แล้วจะได้ระงับยับยั้งได้บ้างว่าอะไรควรฟุ้งไม่ควร
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ฟุ้ง	 ..อย่างที่เล่ามาแล้วว่า	 วันไหนอารมณ์มันฉ่ำามาก	 ก็เอาผ้า

ไตรจีวรที่หลวงปู่บุดดามอบให้เอาแอบห่มแบบพระ	 ปิดประตู

ลงกลอนห้องพระ	 นั่งทำาวัตรสวดมนต์ภาวนาจนอิ่มแล้วก็รีบ

พับเก็บบูชา	ไว้ที่โต๊ะบูชา	อายบุตรภรรยาจะเข้ามาเห็นเข้า	เอ..

มันจริงนะ..	ที่ว่ากรรมใดที่มันดีจริงทำาแล้วต้องไม่อายมนุษย์มะ

นาฟ้าดิน		แต่นี่มันอายท่ีจะทำาแบบเปิดเผย	ก็แสดงว่ายังพิกล	ๆ 																																																																																								

อยู่

	 ท่านผู้อ่านเอย	 ..ยังมีอีก	 ยังมีเรื่องที่คิดในใจชนิดดิน	

สะเทือนฟ้าหลบหายให้อายมือเขียนอีก	เราก็ไม่เคยบวช	ไม่เคย	

บรรลุพระอรหัตตผลมาก่อน	 ก็เลยคิดไปว่าเราจะบำาเพ็ญเพียร	

ให้เต็มที่ไปเรื่อย	 ๆ	 จะไม่ยอมบรรลุอรหัตตผล	 (เอาเข้าแล้ว!)	

รอจนถึงวันบวช	 เช้าวันนั้นฟ้าจะฉ่ำาฝนเยือกเย็นเป็นอัศจรรย์	

(โอย...)	 เอ	 จะเอายังไงดี..	 จะเอาว่า	 พอมีดโกนจดตีนผม	 ฟ้า	

ก็คำาราม	 พอผมหมดศีรษะฟ้าก็ฟาดขาดสังโยชน์กิเลส	 (โอย...)	

หรือจะให้ฟ้าผ่าแค่	๕	ครั้ง	 เท่าสังโยชน์	๕	ขาดบรรลุอนาคามี

ผล	 พอพระอุปัชฌาย์คล้องอังสะคร่อมเศียรสนิทบ่าก็ผ่าอีกห้า

ฟ้า	 บรรลุพระอรหันต์(อายแทนผู้เขียนไหมนี่..)	 แล้วก็นั่งสงบ

งามท่ามกลางหัตถบาส	ดุจดาวดวงใหม่ท่ามกลางดาวรุ่นพี่ที่พา

กันทอแสงโมทนา

	 (ขอพักก่อน	ขืนเขียนต่อ..	ฟ้าอาจจะผ่ามาจริง	ๆ	ตอน
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นี้ก็ได้)

	 .......................

	 เขียนต่อ..(หลังจากพักไปครึ่งวัน)

	 ก็ไหน	 ๆ	 ได้ประจานมาจนจะหมดตัวอยู่แล้ว	 ก็เขียน	

เสียให้ครบองค์ความฟุ้งซ่านอยากจะดี	 (แบบคนบ้า)	 คือวัน

ต่อ	ๆ	มา	 ..ก็ฟุ้งว่าเมื่อเราบวชแล้ว	 เราจะได้รับการรับรองจาก

หลวงพ่อฤๅษีฯ	 ว่าพระองค์นี้จบกิจใจสบายเสียแล้ว	 (พ่อครับ..

ฟุ้งเล่าให้ผู้อ่านฟัง	 ไม่ใช่จริงจังนะครับพ่อ..)	 ..เออ!	 แล้วเราจะ

ฉันมื้อเดียว	 ก็พอแล้วสำาหรับพระใจสบาย	 พอญาติโยมที่รู้จัก

มักคุ้นกันมาหา	 เราก็จะทายใจ	 ดักใจ	 พูดให้สบายใจ..	 พูดให้

ได้มรรคผล	 (ไปโน่นเลยแหละ..)	 ผู้คนก็จะหลั่งไหลมาตักตวง

ประโยชน์สุขจากพระดี		

	 เอาเถิด..พอเถิด..ขออโหสิกรรม..อย่าได้มีเวรต่อกัน			

และกันเลย..

	 ช่วงนั้นของชีวิต	คงจะเป็นระหว่างปี	๒๕๑๘	-	๒๕๒๔	

จะเป็นช่วงที่ผู้เขียนเข้าออกบ้านซอยสายลม	 และวนไปมาวัด

ท่าซุงไม่เป็นอันทำามาหากิน	ได้ข่าวพระดีที่ใดก็จะเพียรไปกราบ																																																																																															

..กราบก็เพื่อจะถามคำาซ้ำาซากว่า	 ผมจะได้บวชไหม..	 บวชแล้ว

จะได้เป็นพระอรหันต์ไหม..ถามไม่รู้จักอาย	ไม่รู้จักเบื่อตัวเอง

	 หลวงปู่ทั้งหลาย	 ที่เป็นพระดีมานาน	 ท่านทราบถึง	
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อารมณ์ฟุ้งซ่านอยากจะดี	 คงเมตตาปรานีตามสมควร	 ที่จะ						

เมตตาดับอารมณ์ร้อนรนของผู้เขียนเสียบ้าง	 อย่างหลวงปู่																																																																																								

คำาแสนใหญ่	 พระครูสุคันธศีล	 วัดสวนดอก	 จังหวัดเชียงใหม่	

เมื่อผู้เขียนเข้าไปถามท่าน...

	 “หลวงปู่ครับ	ผมอยากบวช..”	

	 “เออ..	.ตั้งใจจริง	ก็ได้บวชน้อ..”

	 “บวชแล้วผมจะได้เป็นพระอรหันต์ไหมครับ”

	 หลวงปู่มองหน้าผู้เขียนคล้ายตกใจเหมือนแปลกใจ	

คงจะไม่เคยมีใครทะลึ่งไร้มารยาทถามเข้าหูท่านอย่างนี้มาก่อน	

ท่านยิ้มครึ่งหน้าตอบเสียงกลัวผู้เขียนจะเสียใจหรือเปล่าก็ไม่รู้..

	 “เอ๊อ...เอ๊อ...บวชแล้ว	ถ้าปฏิบัติถูกต้อง	ทำาไปเรื่อย	ๆ	

ก็เป็นเองแหละน้อ...”

	 โดยเฉพาะพระภิกษุของวัดท่าซุง	 วัดพ่อ	 ซึ่งผู้เขียน

ปักใจจะบวชตายในวัดนี้	 ก็ได้เที่ยวถามพระแทบทุกองค์ว่า

ท่านมีความคิดอย่างไรจึงได้มาบวช	 องค์ใดจะลาสิกขา	 สึกไป

สู่ฆราวาสวิสัย	 ผู้เขียนก็จะเข้าไปถามว่าคิดอย่างไรจึงสึก	 องค์

ใดยิ้มเย็นเป็นสุขก็จะถามท่านว่าท่านทรงอารมณ์อย่างไร	 ใจจึง	

เป็นสุขนัก	 องค์ใดกลัดกลุ้มเศร้าหมองก็จะค่อย	 ๆ	 ถามไม่ให้	

กระเทือนใจว่าคิดอะไรจึงทุกข์อย่างนั้น	 แล้วก็รวบรวมความ

รู้สึกเหล่านั้นมาศึกษาหาวิธีปรับปรุงแก้ไขใจตัวเอง..
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	 เตรียมพร้อมบวช...

	 มันยุ่งยากมากเรื่องขนาดนั้นแหละ!

	 จบได้หรือยัง...อีกหน่อยหนึ่งจึงจะพอเติมโควต้าหน้า	

กระดาษคอลัมน์เขา	 เขียนไม่ออก	 ก็ขอเล่าเรื่องน่าเกลียดของ

ตัวเองต่อไป..	 ช่วงนั้นเป็นช่วงเตรียมพร้อมบวชทุกอย่าง	 และ	

ก็เตรียมแบบฟุ้งเต็มฟ้าทุกอย่างเหมือนกัน	 อย่างผ้าไตรครอง

นี่	ก็ได้จากหลวงปู่บุดดามาพับบูชาไว้หน้าโต๊ะพระ	อังสะผ้าซับ	

เหงื่อ	ตัดเย็บตะเข็บแข็งแรงติดกระเป๋าเผื่อใส่เครื่องรางบ้าง	ใส่

นาฬิกาพกบ้าง	ใส่สมุดโน้ตมีที่เสียบปากกา	โอย...	แบบพระจะ

ออกสนามรบอย่างนั้นแหละ

	 เครื่องบริขารอื่น	เช่นบาตร	ก็ซื้อไว้	 เลือกที่เหล็กอย่าง

ดี	 (..อายยังไงก็ต้องเขียน..)	 จ้างเขาจารึกลายที่ขอบบาตร	 ยังดี

ที่ไม่ได้จารึกชื่อตระกูล	 ชื่อบุตรภรรยาลงไปด้วยภายในบาตร..	

กล่องเข็มก็เป็นกล่องทองเหลือง	 มีดโกนยี่ห้อดัง	 มีดพับราคา	

แพงของสวิตเซอร์แลนด์	 ไฟฉายยาวห้าท่อนถ่าน	 (ไม่รู้จะเอา	

ไฟฉายส่องสัตว์อะไรประเภทไหนนักหนา..)	 ผ้านิสีทนะปูนั่งก็

ให้ภรรยาตัดเย็บนุ่มหนามีสร้อยภู่รอบขอบ	ตาย..	ตาย..	นี่..	มา

นึกได้ตอนนี้ว่ามันบ้าได้ขนาดนั้นเชียวหรือ...น่าจะตายไปต้ังแต่	

ตอนนั้น...

	 ท่านผู้อ่านเอ๋ย	 ..แม้ผู้เขียนจะมีแม่	 มีภรรยา	มีบุตร	มี
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พี่น้องหลายคน	 แต่ก็ยังมีเจ้าภาพพิเศษจองเป็นเจ้าภาพบวช	

คือ	คุณหญิงเยาวมาลย์	บุนนาค	ผู้ล่วงลับ	มีแม่อ๋อยคุณเฉิดศรี							

ศุขสวัสดิ	์ ณ	 อยุธยา	 เจ้าของบ้านสายลม	 เป็นผู้ดูแลอบรม																																																																																						

ดุว่าให้มีคุณสมบัติพร้อมบวช	 แถมยังได้ท่องบทสวดมนต์เจ็ด

ตำานานคล่องแคล่ว	คอยอยู่นานนักหนา

	 ..ในฉบับหน้าก็จะถึงเวลาได้บวชเสียที	 ตอนนี้ผู้เขียน	

จะพาท่านผู้อ่านไปพบ	 ไปรู้จักไปโมทนาความดีของพระสุปฏิ-

บันโนพิเศษ..องค์นี้เป็นผู้หญิง..	แม้ไม่ได้บวชเป็นพระ	ใจ	วาจา

ของท่านก็เป็นพระ..พระดีเสียด้วย.

 

 พวกเราทั้งหลาย ผู้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาในยุคที่ 

พระบรมศาสดาดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้ว อาจจะมีความสงสัย 

ใคร่ทราบว่า ในเวลาน้ียังมีพระอรหันตสาวกบรรลุมรรคผล ทรง                                                                                       

ชีวิตอยู่ในโลกหรือไม่ และอาจจะอยากรู้ไปถึงขนาดที่ว่า “ยัง

จะมีฆราวาสได้คุณธรรมถึงความเป็นพระอริยะเจ้าหรือเปล่า

หนอ..” ผู้เขียนขอตอบเองในกรณีหลังว่า ยังมีพระอริยะเจ้า

ในร่างฆราวาสแน่นอน และเป็นผู้หญิงที่มีครอบครัว มีภาระ

ต้องดูแลตระกูลอย่างหนักหนายาวนานอีกด้วย..ท่านผู้นั้นก็คือ                      

คุณเฉิดศรี ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา เจ้าของบ้านซอยสายลมที่ส่ง

เสริมให้วัดท่าซุงตั้งมั่นถาวร มาจนตราบเท่าทุกวันนี้.



179

 ผู้เขียนพบท่านเป็นครั้งแรกเมื่อ ๒๕๑๗..เกือบ ๓๐ ปี 

ผ่านไป..ชีวิตท่ีเอ้ือประโยชน์สุขแก่พระศาสนาและนักปฏิบัติ 

ธรรมของท่านล่วงลับไป..แต่ผู้เขียนยังมีท่านทรงอยู่ในใจตลอด 

มาไม่เคยลืม ครั้งโน้น.. ผู้เขียนได้เข้าไปขอหนังสือ ‘ประวัติ 

หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค’ จากท่าน ยังจำายิ้มแย้มเต็มหน้า.. 

สายตาดุแต่ใจดีนั้นได้  เสียงก็ใสดังฟังชัดเชียว

 “พี่แจกฟรี.. เอาไปอ่านเถอะจ๊ะ “

 เมื่อผู้เขียนทำาบุญค่าพิมพ์ร่วมกุศลการแจกหนังสือ ไป

เพียง ๒๐ บาทท่านก็เบิกบานใจ เรารู้เลยว่าท่านใจดีจริง ๆ

 “โมทนาจ๊ะ ดีนะ จะได้มีทุนพิมพ์แจกได้อีก “

 บ้านสายลมเมื่อปี ๒๕๑๗ โน้นยังมีเนื้อที่ใช้สอยน้อย 

ให้ท่านผู้อ่านยุคปัจจุบันนี้นึกอย่างไรก็นึกภาพบ้านนั้นไม่ออก  

พูดให้ฟังได้แต่ว่าเมื่อผู้เขียนเข้ามาปฏิบัติธรรม เมื่อปี ๒๕๑๗ 

นั้น ห้องฝึกกรรมฐานบรรจุคนได้อย่างมากแค่ ๕๐ คน และ

วันที่ผู้เขียนไปกราบเท้าถวายตัวเป็นศิษย์พระคุณพ่อ(หลวงพ่อ

ฤๅษีลิงดำา) นั้น มีศิษย์พี่น้องที่ร่วมปฏิบัติธรรมประมาณ ๓๐ คน 

วันนั้น คุณเฉิดศรีซึ่งผู้เขียนเรียกท่านว่า ‘พี่อ๋อย’ แต่งตัวชุดเสื้อ

กระโปรงติดกันยาวกรอมเท้าหลวมสบาย แขนกว้างเหมือนปีก

ว่าว ผู้หญิงในวัย ๕๐ กว่าเดินลอยไปทั่วบ้านทักทายต้อนรับผู้

มาบำาเพ็ญบารมีใบหน้ายิ้มเบิกบาน ตาดุเป็นประกายมองทะลุ       
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จิตใจผู้เขียนไปถึงไหน ๆ หนอ.. พี่อ๋อยของน้อง ๆ ..แม่อ๋อยของ

ลูก ๆ หลาน ๆ.. ผู้หญิงผู้ไม่เคยตายไปจากใจของพวกเรา....

 

 จากวันนั้นมา.. ผู้เขียนก็จะเวียนเข้าออกบ้านซอย                                                                                                                                     

สายลมเป็นปกติ ก็จะเห็นพี่อ๋อยเดินลอยไปมาในบ้าน ดูแล

บาตรและตู้บริจาคที่จะส่งถวายวัดท่าซุงไปพร้อมกับพ่อ ซึ่ง

เดินทางมาสอนพระกรรมฐานและรับบำาเพ็ญกุศลท่ีบ้านนี้เป็น

ประจำาทุกเดือน เดือนละ ๓ วัน คือวันเสาร์-อาทิตย์-จันทร์แรก

ของเดือน วันเวลาปกติที่พ่อยังไม่มา พี่อ๋อยก็จะดูแลกำาชับให้

เด็กในบ้านกวาด เช็ดถูบริเวณโต๊ะบูชาพระในห้องฝึกกรรมฐาน 

ให้สะอาดอยู่เสมอ ซึ่งสมัยโน้นเป็นพื้นไม้เช็ดถูเป็นเงาสวยงาม 

ใครมาหาก็มาพูดคุยกัน กราบพระกันในห้องนี้แหละ.. จากห้อง

กรรมฐานนี้ จะมีฝาเฟี้ยมเปิดปิดได้ออกไปสู่ห้องรับแขกน้อย ๆ                  

ซึ่งจะมีโต๊ะจำาหน่ายวัตถุมงคล หนังสือธรรม และเทปธรรมะ

ของพ่อ.. ตรงนี้แหละ.. ที่ผู้เขียนจะมานั่งช่วยงานทุกวันเวลาที่

ว่าง ไม่ใช่มีแต่ผู้เขียนเท่านั้น..จะมีเพื่อน ๆ พี่น้องครูบาอาจารย์

เดียวกัน ไม่เคยขาดคน ไม่เคยเงียบเหงาเสียง โดยเฉพาะเสียง

พี่อ๋อย ไม่เห็นตัวก็จะได้ยินอยู่ตลอดเวลา

 ยิ่งถ้าเป็นวันที่พ่อมาสอนพระกรรมฐาน พี่อ๋อยก็จะ

เดินทักทาย บังคับให้คนโน้นคนนี้รีบไปกินข้าวกินน้ำา บ้านซอย 
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สายลมจะมีโต๊ะอาหารใหญ่ เป็นโต๊ะกลมหมุนได้รอบตัว จะมี 

อาหารเต็มโต๊ะอยู่ตลอดเวลา ใครว่างก็ให้มากินเสีย จะได้รีบ 

ทำางานบริการดูแลผู้ที่มาปฏิบัติธรรมบำาเพ็ญกุศล

 ขอเล่าต่ออีกนิด.. เรื่องในบ้านซอยสายลม.. พี่อ๋อย

และท่านเจ้ากรมเสริม (พล.อ.ท.ม.ร.ว.เสริม ศุขสวัสดิ์ ขณะนั้น

ดำารงตำาแหน่งเจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศ) ได้ถวายสถานที่ให้

พ่อใช้ทำางานพระศาสนา.. ลูก ๆ ทุกคนก็น่ารักน่าเคารพเพราะ

มีจิตใจโมทนา ทุ่มชีวิตกับงานกุศลเหมือนกันหมด พี่หนุ่ยผู้มีใจ

งาม ใบหน้าครึ่งบึ้งครึ่งยิ้มอยู่ตลอดเวลา.. คุณหน่อยตอนนั้น

เป็นนักบินเสืออากาศที่บินโฉบรบอยู่ในลาวเป็นกิจวัตร ตอนนี้ 

เป็นกัปตันการบินไทยรุ่นอาวุโส... คุณโหน่งเรียนธรรมศาสตร์ 

คุณหน่าศิลปากร และคุณหน่องเรียนอยู่รามคำาแหง ขณะนี้                                                             

ต่างคนก็โตมากแล้ว.. ๒๐ ปีแล้ว ที่ผู้เขียนไม่ได้เข้าบ้านซอย 

สายลม ..ทุกท่านเป็นอย่างไรกันบ้างหนอ...ผู้เขียนระลึกถึงทุก

ท่านอยู่ตลอดมา...

 สำาหรับเรื่องของพี่อ๋อย ผู้เขียนจะขอจารึกอักษรเล่าไป 

ตามที่ตัวเองสัมผัสมา และเล่าไปตามอารมณ์และสติปัญญาที่ 

สามารถทำาได้ หากสิ่งใดไม่ตรงความเป็นจริงหรือไม่สบอารมณ์ 

ของท่านผู้มักคุ้นกับพี่อ๋อย ผู้เขียนขอรับภาระนั้น ..ขอขมา และ

ขอปรับตัวเองให้รับใช้พระพุทธศาสนาไปจนวันตาย
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 การปฏิบัติธรรมของพี่อ๋อยท่ีว่าท่านจะทำาด้วยวิธีใด                                                                    

และอย่างไรนั้น ผู้เขียนไม่บังอาจทราบ แต่เคยถามท่านถึง 

อารมณ์ใจที่ทรงอยู่นั้นทรงอย่างไร  พี่อ๋อยตอบว่า..

 “มันพูดไม่ถูกหรอก พี่บอกได้คือเล่าให้ฟังได้ถึงตอนท่ี                                                                                         

พี่เข้ารับการผ่าตัดเนื้อร้ายที่เต้านม มันเป็นถึงขนาดต้องเข้า

ผ่าตัด เขาเข็นเตียงพาพี่เข้าห้องผ่าตัด คุณเสริมก็ตามไปให้

กำาลังใจ ขณะเตียงจะผ่านประตู ซึ่งมีม่านอากาศเย็นสบายมา

ถูกตัวพี่.. ตอนนั้นมองดูคุณเสริม คิดถึงคำาสอนหลวงพ่อ ใจ

มันยอมรับจริง ๆ ว่าเราเข้าไปตาย เราไม่ได้ออกมาเห็นสามี

อีก หมดเรื่องร่างกายกันเสียที.. ใจพี่ก็เย็นสบายไม่มีกังวล จน

หมอให้ยาสลบ.. ผ่าแล้ว จนฟื้นขึ้นมารู้สึกตัว อารมณ์เย็นใจ

นั้นก็ยังอยู่ และก็ยังอยู่ในใจพี่ตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ พี่ทำางาน

ถวายหลวงพ่อ ด้วยใจอย่างนี้มาโดยตลอด พี่หวังว่าพี่ตายด้วย

อารมณ์นี้จริง ๆ ก็จะดีมาก..”

 ท่านผู้อ่านลองคิดเอาเองเถิด..... 

 พี่อ๋อยเป็นนักทำางาน ทำาแบบสบาย ๆ ทำาด้วยชีวิต

จิตใจ เป็นการทำางานถวาย เพียงรับรู้นโยบายจากพ่อมาก็ครุ่น                                                                               

คิดหาหนทาง หาทุนรอน ทำาถวาย แต่ก็พร้อมรับคำาเตือนอันจะ                                                                                      

พึงมีจากครูบาอาจารย์และปรับปรุงตามโอวาทนั้น ๆ ผู้เขียน 

ได้เห็นความเติบโตของกลุ่มศิษย์ลูกหลานพ่อมาตั้งแต่ยอดเงิน                                                                                   
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บำาเพ็ญกุศลที่ซอยสายลมเดือนละ (๓ วัน) ๘ หมื่นบาทก็ถือ                                                                                   

ว่ามากสุดแล้ว...จนมาถึงเดือนละ (๓ วัน) ๕ ล้านบาทขึ้นไป 

อันแสดงถึงกระแสศรัทธา ที่ลูกหลานมีต่อพ่อ.. และแสดงถึง

ความมั่นคงยั่งยืนในงานของซอยสายลมที่ทำาถวายพระศาสนา 

และยั่งยืนมาจนถึงสมัยหลวงพี่นันต์ (ท่านพระครูปลัดอนันต์ 

พทฺธญาโณ : เจ้าอาวาสวัดท่าซุงองค์ปัจจุบัน) ยอดมูลค่าศรัทธา 

และปริมาณผู้คนก็ไม่ได้ลดลงเลย

 พี่อ๋อย.. เป็นแม่งานสำาคัญในการจัดงานสถาปนาฉลอง 

วัดท่าซุงในสมัยเริ่มแรก เพียงแต่พ่อบอกวันเวลา และสิ่งที่ 

ประสงค์ผลสำาเร็จ พี่อ๋อยก็จะป่าวหมู่เทวฤทธิ์ลิงหน้าพลับพลา 

ของพ่อให้มาประชุมกันที่บ้านซอยสายลม การวางแผนจัดงาน 

การแบ่งกำาลังคนประจำาแผนก งานทุกอย่างจัดการกันที่บ้าน 

ซอยสายลมนี้ แล้วก็เคลื่อนกำาลังเข้าสนามทำางานที่วัดท่าซุง       

หรือทุกที่ที่พ่อสั่งมา

 ในปี ๒๕๑๘-๒๕๒๐ สามปีนั้นถือเป็นเวลาสถาปนา 

ประกาศว่าวัดท่าซุงมั่นคงรุ่งเรืองขึ้นอีกวาระหนึ่ง หลังจากที่

ชำารุดทรุดโทรมมาเกือบร้อยปี ด้วยบุญญานุภาพของพ่อและ

ความร่วมใจถวายชีวิตของลูกหลานศิษยานุศิษย์มีพ่ีอ๋อยและ

บ้านซอยสายลมเป็นหัวแรงสำาคัญ วัดท่าซุงจึงมีเหตุอัศจรรย์

คือมีพระสุปฏิบันโน ผู้เร้นกายหลีกศรัทธาผู้คนมานาน ต่างองค์        
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ต่างออกมาช่วยงานพ่อ ให้ผู้คนบันเทิงใจอิ่มเอิบในกุศลกันไม่มี

ประมาณ และจากวันนั้นมา.. พระสุปฏิบันโนหลาย ๆ องค์นั้น 

ก็เริ่มจรเข้ามาเยือนบ้านซอยสายลม ประหนึ่งว่าเป็นวัดของ 

พระพุทธศาสนา ทำาให้เห็นชัดว่าบุญบารมีในการสนองงานพระ                                                                                    

ศาสนาและศรัทธาผู้คนของพี่อ๋อยนั้น มีมากพอ.. พอเพียงที่จะ

เชิดชูครูบาอาจารย์ได้อย่างหาที่ติได้ยากนักหนา

 

 หลวงปู่บุดดา ถาวโร เป็นพระดีแท้องค์หนึ่งที่เมตตา 

สนิทสนมกับซอยสายลมและพี่อ๋อยเป็นพิเศษ ทุกครั้งที่ท่านมา                                                                                 

เยี่ยมเยียนในวาระที่พ่อมาสอนพระกรรมฐาน หรือจะมาตาม                        

สะดวกของท่านก็ตาม ทั้งหลวงปู่และพี่อ๋อยจะสนทนากัน 

เสียงดังฟังสนุกทั้งคู่ องค์หนึ่งจะเมตตาอารี ท่านหนึ่งจะนอบ 

น้อมพาทีฉาดฉาน.. ถ้าท่านผู้อ่านได้เห็นและฟังด้วยตัวเอง                                                                                         

เหมือนผู้เขียน ท่านจะทราบเองว่าพี่อ๋อยเป็นผู้ที่เข้าถึงพระพุทธ

พระธรรม พระสงฆ์ ด้วยสติปัญญา เป็นตัวของตัวเองและนุ่ม

นวลเป็นแบบอย่างของพระพุทธศาสนิกชนอย่างแท้จริง

 ครั้งหนึ่ง.. หลวงปู่บุดดามาแต่เช้า หลวงพ่อออกไป 

ธุระเจริญศรัทธาภายนอก พี่อ๋อยมานั่งสนทนากับหลวงปู่อย่าง 

ออกรส พอพ่อกลับเข้าบ้านซอยสายลมก็เดินมาตรงที่หลวงปู่ 

นั่งอยู่บนเก้าอี้ พ่อยืนชี้มือมาที่หลวงปู่พร้อมกับเอ่ยว่า..
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 “เอ้า..! พระที่ไหนเล่านี่.. เสียงดังไปถึงถนนโน่น..”

 “ก็.. ก็..”

 หลวงปู่มักจะเหมือนระวังคำาแรกในการตอบโต้กับพ่อ                

เสมอ ยกมือจิ้ม ๆ ชี้มาที่พ่อแล้วพูดสบาย ๆ .. 

 “ก็.. พระจากวัดท่าซุงน่ะเช้...”

 “เอ้า..ใช้ได้..ใช้ได้” พ่อหัวเราะชอบใจ แล้วทรุดนั่ง

กราบที่เข่าหลวงปู่ครั้งหนึ่ง

 พี่อ๋อย.. หัวเราะแหงนหน้าร่าเริง ถ้า ๒ องค์นี้เจอกัน         

พี่อ๋อยจะมีความสุขเป็นพิเศษ

 

 หลวงปู่ชุ่ม โพธิโก แห่งวัดวังมุย อ.ลี้ จ.ลำาพูน ก็เป็น 

พระทองคำาแท้อีกองค์หน่ึง ก็จะแวะเยี่ยมเยียนพี่อ๋อยและท่าน                                                                                      

เจ้ากรมเสริมทุกครั้งที่ท่านมาธุระกรุงเทพฯ ท่านสนิทใจกับ

พี่อ๋อย ถึงขนาดบอกพี่อ๋อย เมื่อคราวเดินทางไปสงเคราะห์

ประชาชนภาคใต้กับพ่อความว่า

 “....พี่อ๋อยและท่านเจ้ากรมเสริม เป็นโยมพ่อโยมแม่ 

ของท่านมาในอดีตชาติ ท่านกลับจากภาคใต้คราวนี้ก็จะต้อง 

สิ้นชีวิตหมดภาระกับโลกแล้ว ขอให้โยมพ่อโยมแม่ช่วยจัดการ 

เรื่องศพของท่านด้วย... ให้โยมแม่โยมพ่อจัดการเผา อัฏฐิของ

ท่านจะกลายเป็นพระธาตุ หากปล่อยให้ทางโน้นเผาก็จะเป็น                                                                         
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กระดูกธรรมดา.. เพราะท่านอธิษฐานอย่างนั้นมาเพื่อจะแทน 

คุณบุพการีในอดีต”

 ที่เล่าให้ฟังนี้.. ไม่ใช่จะดูหมิ่นบุญบารมีชาวลำาพูนหรือ 

วัดวังมุย แต่เล่าเพราะท่านสั่งอย่างนั้น เสียดายที่ไม่ได้เขียน 

หนังสือมอบอำานาจฉันทะไว้ พอกลับจากภาคใต้ก็ป่วยเข้าโรง

พยาบาลพร้อมมิตรทันที เยียวยารักษาอยู่ไม่กี่วันก็มรณภาพ 

วันที่หลวงปู่ชุ่มทิ้งร่าง ก็เป็นวันที่พ่อสอนพระกรรมฐานอยู่ที่       

ซอยสายลมพอดี ออกจากกรรมฐาน ๒ ทุ่มกว่า ศพหลวงปู่ก็ถึง

บ้านซอยสายลม พี่อ๋อยก็บัญชางานตั้งแท่นสรงน้ำาศพหลวงปู่

อย่างสมกับบุญบารมี รุ่งขึ้นอีก ๒ วัน ลูกหลานชาวลำาพูนก็มา

รับศพหลวงปู่กลับไปตามประเพณีวินัยของคณะสงฆ์ ถือว่าพี่

อ๋อยและบ้านซอยสายลมได้ทำาหน้าที่ในชาติสุดท้ายให้หลวงปู่

ได้อย่างเต็มความสามารถแล้ว

 

 หลวงปู่ธรรมชัย ธมฺมชโย พระเทพเจ้าแห่งวัดทุ่ง

หลวง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์ที่ผูกพันกับพี่อ๋อยและบ้าน

สายลมแน่นหนา ระยะแรกที่หลวงปู่เริ่มมาเจริญศรัทธารักษา

ไข้และพยากรณ์แก้กรรมให้ศิษยานุศิษย์ หลวงปู่จะทำางานนั้นที่

บ้านสายลมอยู่ระยะหนึ่ง ผู้เขียนก็เป็นผู้ช่วยท่านด้วยคนหนึ่ง.. 

ช่วยจัดคิวคนไข้ ช่วยเขียนฉลากยา จ่ายยาสารพัด จนถึงวาระ 
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ที่ย้ายไปเจริญศรัทธาที่บ้านคุณประดิษฐ์ที่สมุทรปราการ เมื่อ 

วาระที่พี่อ๋อยเสียชีวิต หลวงปู่ธรรมชัยก็มายืนให้กำาลังใจรักษา 

จนวาระสุดท้าย

 

 หลวงปู่พระมหาอำาพัน ภายหลังได้รับพระราชทาน 

แต่งตั้งเป็นพระราชาคณะวัดเทพศิรินทร์ ก็คุ้นเคยกับพี่อ๋อย..  

พ่ีอ๋อยคือผู้ที่นำาหลวงปู่พระมหาอำาพันเข้าฝากตัวเป็นศิษย์

ปฏิบัติธรรมกับพ่อ.. หลวงปู่ถือว่าบ้านสายลมและพี่อ๋อยเป็น  

ผู้มีคุณต่อท่านประจักษ์ใจไม่เคยลืม...

 

 ก่อนจะเล่าถึงวาระความตายของพี่อ๋อย ก็จะขอเล่า 

ความที่พี่อ๋อยสั่งมอบหมายงานอย่างหนึ่งให้ผู้เขียนรับปาก 

ระยะนั้นเป็นช่วงเวลาก่อนพ่ีอ๋อยจะจากไปเพียงหน่ึงเดือน 

ท่านเรียกผู้เขียนเข้าไปหา

 “วัชรชัย.. พี่ขอให้เธอรับปากทำางานแทนพี่อย่าง

หนึ่ง.. และห้ามปฏิเสธ! เมื่อเธอบวชแล้วให้เธออธิษฐาน เป็น

หัวแรงรวบรวมผู้คนและทุนหล่อพระปัจเจกพุทธเจ้าแทนพี่

ด้วย”

 สายตาน้ำาเสียงท่ีพี่อ๋อยส่งเข้ามาในใจผู้เขียน ยังจำาได้..                                                                                           

แม้จะสงสัยว่าท่านสั่งเราทำาไม หลวงพ่อก็ยังอยู่ ลูกหลานเพื่อน 
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ฝูงท่านก็มากมาย แต่อดใจไม่ถาม

 “สายเราบูชาพระคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า... ได้รับ 

ประโยชน์มีความสุขมากมาย พระคุณของท่านล้นพ้น แต่ยัง

ไม่มีใครหล่อรูปท่านบูชา เมื่อพี่ตายแล้ว เธอบวชแล้วจึงคิดทำา.. 

ให้ใจเย็น ๆ กาลเวลาไม่จำากัด พี่ขอเตือนว่าบุญของเธอน้อย จง

รวบรวมจากคนธรรมดาเป็นหลัก อย่าบอกคนรวยมาก ๆ เธอ

จะทำาสำาเร็จได้ยาก..

 ..จงหล่อท่านด้วยทองคำาหน้าตักสัก ๙ นิ้ว แล้วต่อไป 

เธอจะรู้เองว่าจะทำาอย่างไร.. เมื่อไร.. รับปากพี่สิ! พี่อยู่ทำาไม่ทัน 

แล้ว..”

 ผู้เขียนกราบรับปาก ใจหนักอึ้งมาตลอดจนบัดนี้ ๒๕ 

ปีผ่านมาแล้ว

 

 จากวันนั้นมาประมาณ ๑ เดือน พี่อ๋อยก็ป่วยเพราะ 

มะเร็งที่เต้านมกำาเริบ ในกลุ่มศิษย์ผู้ใหญ่ของพ่อกลุ่มนี้จะทราบ 

กันดีจากกำาลังใจของตัวเองเป็นของธรรมดาว่า ความตายจะ

มาถึงระยะไหน และจะต้องตั้งอารมณ์เร่งอารมณ์อย่างไร เพื่อ 

ชิงชัยในวาระสุดท้าย ก่อนสิ้นชีวิต ๑ วัน หลวงปู่ธรรมชัยมา 

เยี่ยมที่บ้าน มาเพิ่มอารมณ์ให้เห็นทุกขเวทนาของร่างกายชนิด 

อุกฤษฏ์ รุ่งขึ้นพี่อ๋อยก็จากพวกเราไป..
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 ผู้เขียนทั้งรัก ทั้งกลัวพี่อ๋อยมาตลอด นับถือและให้

เกียรติลูก ๆ พี่อ๋อยมาตลอด แต่วันที่จะเอาร่างพี่อ๋อยลงโลง

ผู้เขียนถึงกับอุกอาจขอเข้าไปยกร่างท่าน จับใบหน้าของท่าน 

ใบหน้าของท่านที่เคยดุว่าตักเตือน ปากที่เคยส่งเสียงเฉียบขาด

แต่เมตตาร่าเริง ณ ที่นั้น ผู้เขียนนึกถึงพระคุณท่านดุจแม่ แม่

ในทางธรรม ได้ปรนนิบัติกายแม่เป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย      

ผู้เขียนได้หันไปบอกคุณหน่องลูกชายท่านว่า

 “ขอให้พี่รับใช้แม่เถิด..”

 และก็เรียกว่า ‘แม่อ๋อย’ มาตั้งแต่เวลานั้น

 ...............

 ในงานสวดพระอภิธรรมแม่อ๋อย จัดที่บ้านสายลม 

บ้านที่ก่อตั้งศรัทธาวัดท่าซุง บ้านท่ีปลูกฝังดวงจิตนับแสนดวง                                                                                        

ให้เข้าถึงธรรม บ้านที่พระอริยเจ้าทั้งหลาย.. จาริกมาดุจเป็น

อารามในพระพุทธศาสนา ในคืนหนึ่งของงาน ไฟสว่างไสว พระ

ผู้ใหญ่ที่ผู้คนเคารพนับถือมาน่ังอยู่ในงานเดียวกันอย่างเบิก

บานผ่องใสเป็นพิเศษ

 หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง

 หลวงปู่บุดดา ถาวโร

 หลวงปู่ธรรมชัย วัดทุ่งหลวง

 หลวงปู่พระมหาอำาพัน วัดเทพศิรินทร์
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 ห่างออกไปทางเบื้องหลัง... โลงทองบรรจุร่างมหา

อุบาสิกาผู้อุทิศชีวิตให้พระศาสนานอนอยู่ภายใน นอกโลงมีรูป

เข้ากรอบ ตั้งมุมมองมาทางพระสงฆ์ผู้มากด้วยคุณธรรมทั้ง ๔ 

ด้วยสายตาที่สงบสุข และเคารพนบพระคุณ.. ตาคู่นั้นทะลุผ่าน

เข้าไปในใจผู้เขียน เหมือนจะจารึกคำาถามคำาเตือนครั้งสุดท้าย

ว่า

 “เธอจะเป็นพระดีให้พี่เห็นได้ไหม..”
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หลวงพ่อฤๅษีลิงดำา

 พอปี	๒๕๒๔	ย่างผ่านเข้ามา	ชีวิตจิตใจผู้เขียนแทบจะ

หมดแรงผูกพันกับสังคมฆราวาส	 ไม่ใช่ว่าตัดกิเลสได้หรืออะไร

หรอก!	 แต่มันหมดอาลัยตายอยากจะนุ่งกางเกง	 เอียงคอ	 หวี

ผมส่องกระจกอุปาทานอีกต่อไป	 ประกอบกับวิบากกรรมเลวที่

ทำามาส่งผลให้สมปรารถนาได้เข้าวัด	คือร่างกายอยู่ดี	ๆ..	ก็ป่วย

ประหนึ่งว่าเป็นมะเร็งในปอด	กล้ามเนื้อหัวใจก็เจ็บปวด	เหมือน

ถูกร้อยแทงทะลุด้วยลวดเหล็กเผาไฟ	วันไหนไม่ภาวนา	ไม่สวด

มนต์	 ก็จะเจ็บทนแทบไม่ไหว	 แต่ถ้าได้ไปนอนวัดท่าซุงแล้ว

อาการป่วยก็จะหายเหมือนปลิดทิ้ง

	 เมื่อเป็นอย่างน้ีแล้ว	ภรรยาและบุตรท้ังสามคนก็เต็มใจ																																																																																							

เห็นชอบให้ผู้เขียนเคลื่อนตัวเข้าวัดเพื่อรอบวช...	 รอคำาพูดจาก	

ปาก	‘พ่อ’ (หลวงพ่อฤๅษีฯ)	จะเมตตาเปล่งประทานอนุญาตให้	

ห่มผ้าเหลืองได้เท่านั้น	 อ้อ..	 อีกอย่างหนึ่งก็คือหนี้สินที่ผู้เขียน	

ได้ก่อเอาไว้	 ก็เป็นเรื่องคาใจที่คิดไม่ออกว่า	 มันจะหมดไปก่อน	

บวชได้อย่างไร

	 แล้วในที่สุด..	ผู้เขียนก็ขออนุญาต	‘พ่อ’ เข้าไปใช้ชีวิต

เป็นคนวัดท่าซุง	เมื่ออายุได้	๔๐	ปี	ไม่ได้เข้าไปตัวคนเดียว	..พา

ลูกชายสองคนเข้าไปด้วย	เด็กก็เรียนที่วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี	
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ทั้ง	๒	คน	 ..นี่ขอเล่าเรื่องครอบครัวให้ขาดตอนไปเสียเลย	หลัง

จากเขาเรียนจบกันแล้ว	 ก็พากันเข้าไปเรียนต่อและทำางานใน	

กรุงเทพฯ	 ลูกสาวคนโตและแม่ก็พากันเข้าวัดตามมาในปีถัดไป																																																																																																														

ลูกก็ออกจากวัดกลับเข้าไปสู่ชีวิตครอบครัวตามวิถีทุกข์ของ			

โลก	 ส่วนแม่ก็ได้ถวายชีวิตให้พระคุณพ่อ	 (หลวงพ่อฤๅษีฯ)	 รับ

ใช้วัดปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดท่าซุงจนทุกวันนี้	 ขออภัยท่านผู้อ่าน	

ที่เอาเรื่องครอบครัวมาเล่าให้ฟัง	 ก็เพียงจะบอกท่านว่า	 ผู้เขียน	

และครอบครัวได้อธิษฐานถวายชีวิตปฏิบัติธรรมรับใช้พระ

ศาสนาทุกคน	 ปรารถนาจะเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบัน

ทุกคน	 ผู้ชายก็ปรารถนาบวชอุทิศชีวิตต่อพระศาสนา	 ครูบา

อาจารย์	เมื่อเวลาที่สมควรมาถึง	ก็ขอจบเรื่องครอบครัวแค่นี้

	 ชีวิตฆราวาสระยะสุดท้ายก่อนบวช	 ที่จริงก็เป็นเวลา	

ไม่ถึง	 ๖	 เดือน	 ....เป็นช่วงเวลาที่ได้ทบทวนเสริมแต่งอารมณ์	

อารมณ์เตรียมเป็นพระบ้าง	อารมณ์สัตว์ผู้ยังเสียดายความเวียน																																																																																								

เกิดบ้าง	สลับกันไป	ดึงสลับกลับมา	ซึ่งมีเรื่องอยากเล่าให้ฟัง	๒	

เรื่อง	แต่ละเรื่องถึงตายทั้งนั้น!

	 เรื่องแรก..	 คือเมื่อมาอยู่วัด	 พ่อก็ให้พักฝั่งพระอุโบสถ	

ตัวท่านเองพักฝั่งริมน้ำาคนละฟากถนน	 สมัยปีอะไรหนอ...	 อ้อ	

๒๕๒๕	 ซึ่งเป็นปีที่ผู้เขียนบวช	 	 เวลานั้นวัดท่าซุงก็มีบริเวณแค่																																								

นั้น	 รวมเนื้อที่สองฝั่งถนนแล้ว	 ไม่เกิน	 ๓๐	 ไร่	 ผู้เขียนอยู่ฝั่ง
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โบสถ	์ก็ทำางานฝั่งโบสถ์ไป	มีการกวาดลานพระอุโบสถและลาน																																																																																		

รอบ	 ๆ	 กำาแพงแก้วเป็นหลัก	 โดยเฉพาะกลางคืนนี่	 กวาดไปก็

ออกปากท่องทบทวนบทสวดมนต์เจ็ดตำานานไป..	 เสียงดังหมา

ค้อนเอานั่นเลย..	หมาก็ยังมีไม่มาก	ฝั่งพ่อสัก	๑๐	ตัว	ฝั่งเราก็ไม่

เกิน	๑๐	เหมือนกัน	กว่าจะพักผ่อนอาบน้ำา..	นอนก็โน่นแหละ..	

๓	ทุ่ม	๔	ทุ่ม	เป็นอย่างหัวค่ำาที่สุด	ตื่นนอนตอนตีสี่	เสียงเทปพ่อ

ปลุกมาตามสาย..	ตอนนี้แหละ..	มีอยู่คืนหนึ่งก็ถึงคราวถึงฆาต..	

มันจะตายเสียให้ได้..

	 เช้ามืด	 ๐๔.๐๐	 น.	 ทุกคนทุกองค์ในวัดจะลุกขึ้นมา

เจริญพระกรรมฐาน	 ฟังเสียงพ่อสอนมาตามสายบ้าง	 นั่ง	 นอน

ยืน	เดิน	ง่วงบ้าง	แจ่มใสบ้าง	เช้าวันนั้นผู้เขียนอารมณ์ค่อนข้าง

ดี	 ดีจนน่ากลัวคือ	หูมันได้ยินเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาในห้อง..	 เข้า

มากลางห้อง..	ห้องที่ใส่กลอนประตูถึง	๒	ชั้น	นี่แหละ!

	 เข้ามาไม่เข้าเปล่า..	 มาเดินจงกรมไปตามแนวยาวของ	

ห้อง	(ห้องพักผู้มาปฏิบัติอาคาร	‘ธรรมสถิตย์’	ริมพระอุโบสถ)..

เดินเที่ยวแรกห่างผู้เขียนไปทางด้านหลัง	๑	วา	..อยากจะลืมตา	

หันไปดู	..ก็..ก	ไม่ได้ทำา..

	 เที่ยวที่	 ๒	 ขากลับ..	 เดินเฉียดชิดหลังผู้เขียนผู้นั่งตัว

ตรงแข็งทื่อ..	ชายผ้านุ่งปัดเฉียดกระทบหลัง..	ผ่านไป..		ผู้เขียน

คิดถึงประตู	..	คิดว่าถ้าวิ่งไปเปิดกลอน	ของประตู	๒	ชั้น	มันจะ
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ทันไหม	....ไม่อยากตอบตัวเองเลย...!

	 เที่ยวที่	 ๓	 เดินกลับมา	 ทีนี้มาหยุดตรงข้างหลัง..	 แค่

หยุด	เราก็จะตายอยู่แล้ว	..หยุดไม่หยุดเปล่า	ก้มลงมาเป่าลมรด

ต้นคอ	..พิ่ว..พิ่ว..พิ่ว..	ลงมาตลอดสันหลัง	ผู้เขียนเพิ่งรู้ว่าภาษา

ไทยที่อธิบายยากที่สุดก็คือคำาว่า	‘กลัวผี’ นี่แหละ	..ไม่มีปัญญา

อธิบาย..	 เมื่อหมดปัญญาก็เลยบ้าฮึดขึ้นมา	 ใจน่ะรู้ว่าไม่ใช่ผี

ธรรมดา	กระจอกงอกง่อย	ต้องเป็นผีระดับที่เราต้องไหว้เลยละ	

หางตาชำาเลืองเห็นชายผ้านุ่งเป็นลายไทยทองกรอมเท้า	ไอ้ปาก

ที่เคยกล้า	..จะพูดว่า	“กู..”	ก็เปลี่ยนใจ...

	 “...โยมแมอ่งคไ์หนกเ็ถิด	...ลกูมาอยูว่ดันีก็่ต้องการบวช																																																																																																									

ถวายชีวิตให้พระศาสนา..	 ต้องการพระนิพพานในชาติปัจจุบัน	

จริง	ๆ..”	

	 ทำาใจกล้าเสียงอาจหาญมั่นใจขึ้นมาได้นิดนึง 

	 “ลูกจะเลวอย่างไร	 ศีล	 ๕	 ก็บริสุทธิ์แน่ใจ!	 ลูกรัก

พระพุทธเจ้า	พระธรรม	พระสงฆ์	ด้วยความจริงอันนี้เป็นพยาน		

หากลูกเลวถึงขนาดโยมแม่สงเคราะห์ไม่ได้	 ก็จงหักคอเสียให้

ตาย	 ตายแล้วจะได้ไม่ต้องลำาบากทุกข์ยากใจอีกต่อไป	 ...จะได้

ไปนิพพานไม่ต้องบวช..”

	 ท่านผู้อ่านเอ๋ย	ภาษาที่พูดไปวันนั้น	อาจจะไม่ตรงเป๊ะ	

อย่างที่เขียนทุกคำา	 แต่ใจความตรงกันแน่	 	 ใจตอนนั้นมันยอม
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ตาย	มันกล้าเอนหลังยืดคอไป	กะให้ชนท่าน	กลับไม่สัมผัสอะไร	

แต่มีเสียงที่ไพเราะนุ่มหูกินใจดังขึ้นมาว่า

	 “ถูกแล้วลูกเอ๋ย	 ..ทำาอารมณ์ถูกแล้ว	 ให้ลูกจงจำาไว้ว่า	

มนุษย์ทั้งหลายนั้นต่างก็หวาดหวั่นต่อความตายแทบทุกคนไป	

ไม่มีอันตรายใด	 ๆ	 ที่เกิดแก่มนุษย์ได้	 จะร้ายแรงไปกว่าความ

ตาย	เมื่อลูกไม่กลัวแม้กระทั่งความตาย	อันตรายใด	ๆ	ในโลกนี้

ก็ไม่มีความหมายกับลูกแล้ว	..”			 	 	 	 	

	 แล้วก็มีลมอบอุ่นเป่าลงบนกลางกระหม่อมของผู้เขียน	

จนบัดนี้	ยังไม่มีเสียงพูดใด	น้ำาคำาอื่นใด	หรือลมกระแสใดในโลก	

ที่จะอบอุ่นและเป็นสุขสบายใจเท่าวันนั้น..

	 ตามปกติพ่อจะสอนกรรมฐานตอน	๑	ทุ่มตรง	 โดยจะ

เดินข้ามถนนจากฝั่งแม่น้ำาข้ามมาฝั่งโบสถ์	 ผู้เขียนจะเดินไปรับ

พ่อ	นั่งฟังนั่งปฏิบัติใจตามไป	พอท่านเลิกสอนประมาณ	๒	ทุ่ม

ครึ่ง	 ก็จะเดินคลอหลังข้ามไปส่งท่านที่กุฏิชายน้ำา	 แล้วจึงกลับ

มากวาดลานโบสถ์อย่างเคย.....

	 แต่การปฏิบัติกรรมฐานค่ำาวันนั้น	กลับไม่ได้ผลเช่นเคย		

จะพิจารณาร่างกายก็จับจดหมดกำาลัง	 จะภาวนาให้ใจหยุดนิ่ง	

เสียบ้างก็ฟุ้งซ่านไม่ยอมหยุด	 จะให้มโนมยิทธิหลบไปพักให้อิ่ม	

ก็ยกใจไม่ขึ้น	 ก็เลยนั่งลืมตา	 ..ใจนึกถึงพระพุทธเจ้า	 นึกถึงพระ

สงฆ์ว่ามานั่งล้อมเราไว้	 นึกถึงพ่อแม่เพศหญิงชาย	 นึกว่าท่าน
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หน้าตาใจดีเป็นพรหมเทวดามายืนให้กำาลังใจ	 ..ณ	 เวลานั้น	 ก็

ตัดสินใจ		คิดเด็ดขาดว่า

	 “..เอ้า!	 ไม่ได้บวชก็ไม่บวชกัน	 คนจะไปนิพพานนี่มัน

ไปด้วยใจ	 ไม่ได้เอาหัวโล้น	 หัวผมยาว	 ไม่เอาหญิง	 เอาชายไป	

เขาทิ้งไอ้ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นไว้ในโลก	 ..เอาให้มันหายกังวล

ไปเลยว่าไม่อยากบวชแล้ว	 สิ้นเดือนนี้จะไปกรุงเทพฯ	 ซื้อปืน

ลูกซองยาวมาเป็นคนเฝ้าวัด	ตายเมื่อไรก็ไปนิพพานเมื่อนั้น..”

	 แปลก...	 ใจกลับสบาย	 ..พอเลิกกรรมฐานเดินตามพ่อ

มาถึงหน้าโบสถ์	พ่อก็หันมาพูดว่า

	 “แก..บวชได้แล้ว...”

	 เอ้า..ตายเลยกู	 (พูดกับตัวเอง..)	 อยากบวชเกือบตาย	

พ่อไม่ให้บวช	พอเลิกอยากกลับยอมอนุญาต	 ก็เลยตกใจคุกเข่า	

กับพื้นบอกพ่อว่า

	 “ผมยังไม่พร้อม	..ยังมีหนี้..”

	 “อย่าพูดมาก!..	 ไปบอกที่บ้านให้เขาเซ็นรับหนี้ไปก่อน	

พอบวชแล้วก็จะคลายตัวไปเอง”	 สายตากับเสียงพ่ออย่างนี้	

ก็ได้แต่ยกมือไหว้รับคำาสั่ง			“ครับผม..”

	 โอย..นี่นำาเรื่องมาเสียยาว	 บทจะเขียนออกก็ยังงี้แหละ	

พอก่อน...	 ก็พอดีว่านำามาส่งถึงความเป็นพระภิกษุในพระพุทธ	

ศาสนา	และจะเขียนในนามฆราวาสเพียงเท่านี้	
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	 ต่อไปนี้..	ผู้เขียนจะขอพาท่านผู้อ่านไปหาพระแท้ในใจ	

ของผู้เขียนเสียที	องค์ที่ยืนสั่งชี้ให้ผู้เขียนได้บวชนี่แหละ..

 

 

 

 ถ้าจะมีคนถามผู้เขียนว่า ได้เห็นคุณค่าอุปมาพระคุณ 

ครูบาอาจารย์ คือหลวงพ่อฤๅษีลิงดำาไว้ในฐานะใด ผู้เขียนไม่

ลังเลใจที่จะตอบไปว่า ได้เทิดพระคุณเลิศค่าของท่านไว้ ประดุจ

ดวงตะวันเต็มองค์ทรงกลดอยู่กลางฟ้าเหนือเศียรเกล้า ไม่เคย

จงใจจับจ้องมองหน้าคิดว่าเราเป็นคนใกล้ชิด แต่ก็มั่นใจสนิทว่า

แสงแห่งความเมตตาอาทรจากใจท่าน ได้ฉายอาบใจของเราไม่

เคยจืดจางห่างหาย    

 หลวงพ่อฤๅษีลิงดำาแห่งวัดท่าซุง(พระมหาวีระ ถาวโร                        

พระราชพรหมยาน) ซึ่งผู้เขียนเรียกว่า ‘พ่อ’ ในทางธรรม 

สำาหรับผู้เขียนแล้วท่านคือ พระธรรมดาที่สุดเท่าที่เคยพบเห็น 

แต่เป็นความธรรมดาที่ให้ความอิ่มเอิบ ปิติสุขแก่ผู้คนได้โดยไม่ 

ต้องมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มาช่วยเสริม ดูผาด ๆ ใกล้ ๆ ในระยะ 

สั้น ๆ จะเห็นว่าพ่อเป็นพระท่ีมีจริยาวาจาไม่เรียบร้อยงดงาม                                                                   

ตามสมณวิสัยเท่าใดนัก.. จะเห็นว่าพ่อพูดไปหัวเราะไป เมื่อฟัง     
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เข้าไปในใจ แล้วจะเห็นว่าที่พ่อพูดออกมานั้นมีแต่ความจริงที่ 

บริสุทธิ์ปราศจากมายาสาไถย และพูดเพื่อประโยชน์สุขของผู้

ที่ฟังอย่างแท้จริง ยังจำาได้ที่พ่อสอนพระหลังเวลาปฏิบัติพระ 

กรรมฐานเกี่ยวกับเรื่องการฉันอาหาร

 “พวกคุณอย่าลืมตัวนะ พระนี่อย่าให้เลวกว่าหมา 

หมากินข้าวตะกละตะกลามอย่างไรมันก็กินข้าวเดนพระเฝ้าวัด 

เห่าทำาหน้าที่ไป ใจมันไม่เลว ตายแล้วอาจจะเป็นเทวดาได้ แต่

พวกคุณนี่ ถ้าฉันข้าวไม่พิจารณาเป็นอาหาเรปฏิกูลให้เห็นเป็น

ของสกปรก... กินไปคุยไปฟุ้งซ่านไป พวกคุณตกนรกไม่มีทาง

รอด อย่าให้แพ้หมาได้”

 เสียงพ่อนี่ดุเชียว สีหน้าจริงจังขึงขังดูไม่เห็นสีสันของ

ความใจดีหรอก  

 “แล้วอีกอย่างอย่าติดในรสอาหาร เติมพริกโน่น น้ำา 

ปลานี่  จะเอาดี ๆ ถูกใจ อย่างนี้เขาเรียกกินโง่กว่าเดรัจฉาน”

 โอย... ฟังแล้วรุ่งเช้า นั่งฉันกันตัวตรงลีบ ตักเฉพาะกับ 

ข้าวใกล้ตัวก้มหน้าเคี้ยว พ่อมายืนดูสักครู่ก็เอ็ดตะโรขึ้นมาอีก

 “...เฮ้ย..อีแม่ครัวนี่ไปไหนกันหมดหว่า ไม่มาดูแลพระ  

พระลูกข้ามีน้ำาปลามีพริกป่นบ้างไหมนี่ พระท่านขอจุกจิกไม่

ได้.. ดูท่านบ้าง พวกแกอย่าทำาตัวเป็นนายพระเชียวนา ลูกของ

ข้า ข้าบ่นข้าด่าได้คนเดียว พวกแกอย่า เสื...กเชียวนา...”
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 เอ้า! ตานี้น้ำาตาไหลแล้วพระ... ฉันไม่ลงแล้ว มันอิ่มใจ 

อิ่มน้ำาใจที่อ่อนโยนผสมน้ำาคำาที่แข็งแทงทะลุใจของพ่อ

 ที่จริงน้ำาใจพ่อ.. น่าจะบริสุทธิ์เหมือนแสงอาทิตย์ที่                                                                               

ส่องสาดความอบอุ่น ความสว่าง ไม่เลือกท่ีรักท่ีชัง ไม่ส่องแสง                                                                               

กระแสใจเพราะรักเพราะเกลียด แต่เป็นธรรมดาของดวงตะวัน

ที่ต้องส่องแสงสู่โลก เพราะเป็นธรรมชาติวิสัยที่จะเป็นอย่าง

อื่นไปไม่ได้ ดวงจิตดวงใจพ่อก็มุ่งปรารถนาจะให้มนุษย์สัตว์  

ทั้งหลายได้รับประโยชน์มีความสุขเต็มใจของท่านเป็นปกติ 

ธรรมดาทุกขณะจิต  เป็นพระธรรมดาต้องคิด ต้องพูด ต้อง

ทำาอย่างนี้ จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้ว ไม่ว่าจะไปอยู่ในที่ใดต้อง

เอื้อเฟื้อประโยชน์สุขเป็นธรรมดา แม้ว่าเป้าหมายนั้นจะเล็ก

น้อยอย่างไร ท่านก็เต็มใจทำา อย่างในกรณีผู้เขียนเมื่อบวชใหม่

พรรษาแรก...

 

 พ่อจะมีกำาหนดเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อสอนพระ 

กรรมฐานและเจริญศรัทธาบำาเพ็ญกุศลท่ีบ้านซอยสายลม เดือน                                                                                                     

ละ ๑ ครั้ง เป็นเวลา ๓ วัน  และจะต้องมีพระสงฆ์ติดตาม

สนองงานพ่อครั้งละ ๓ องค์ องค์หนึ่งประจำาตลอดคือ หลวงพี่                                                                                       

อาจินต์ ธมฺมจิตฺโต พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระทำาหน้าที่                                                                                               

สอนมโนมยิทธิ... องค์ที่สองเวียนกันทำาหน้าที่คุมการจำาหน่าย
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วัตถุมงคล... องค์ที่สามต้องเข้าเวรเฝ้าข้างกายถวายความ

สะดวกในการรับแขก.. ซึ่งครั้งนั้นผู้เขียนได้รับหน้าที่ ตรงนี้จะมี                                              

เหตุการณ์และพฤติกรรมของศิษยานุศิษย์ ผู้ถูกศรัทธานานา

ชนิดพามาให้เห็นอยู่ตลอดเวลางาน

 

 ญาติโยมส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ส่วนมากมีฐานะการเงิน 

ดีมีศรัทธา นอกจากจะเข้าแถวถวายสังฆทานตลอดทั้งวันแล้ว  

ก็ยังถวายเป็นส่วนตัวต่อพ่อและเผื่อแผ่ต่อพระที่นั่งเฝ้างานอยู่

ด้วย ตรงนี้แหละ! ที่ไฟกิเลสจะเผาผลาญใจสมณะผู้ไม่สำารวม

อารมณ์ใจ ถ้าไม่ถูกกามราคะรบกวน ก็จะเป็นโลภะมุ่งลาภเผา

ผลาญจิต ผู้เขียนโดนเข้าไปเต็มใจไฟโลภลุกโพลง

 ท่านผู้อ่านเอ๋ย.. ไฟราคะน้ันร้อนรนกระวนกระวาย แต่                                                                                              

ไฟโลภะร้อนเหมือนถ่านแดงโชนถ่วงอารมณ์ คือผู้เขียนตั้งใจจะ

ทำาบุญหล่อพระทองคำาสักองค์เพื่อบูชาพระคุณพระรัตนตรัย 

แต่ลาภของพระเด็กใหม่ยังน้อยนัก ..คิดยังไงก็มองไม่เห็นทาง 

สมปรารถนา ที่นี้พอเห็นโยมคนหนึ่งเข้ามาถวายเงินพ่อทันที 

๕๐๐,๐๐๐ บาท ใบแดง ๆ ใจผู้เขียนนี่.. โอย!.. จะกล้าเขียน

ไหมนี่... คล้าย ๆ จะอิจฉาพ่อ  มันคิดว่าแหมนี่.. ถ้าเราได้สัก 

ครึ่งหนึ่งอย่างนี้ ปีเดียวต้องหล่อพระได้แน่ ..พ่อกระแอมสอง

จังหวะ..หางตาชำาเลืองคมวาบ...
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 พอตกช่วงบ่ายจำาได้ว่า.. โยมผู้หญิงชื่อสงวน (นามสกุล 

จำาไม่ได้..มันกว่า ๒๐ ปีผ่านมาแล้ว) นั่งรถเข็นเข้ามาคุยกับพ่อ  

สักประเดี๋ยวก็เซ็นเช็คเงิน ถวายค่าเครื่องเอกซเรย์ ๘๐๐,๐๐๐ 

บาท แทนที่จะนอบน้อมโมทนา ใจบ้าบอก็ร้อนวูบเป็นอารมณ์ 

ขึ้นมาว่า

 “..ถ้าเราได้ยังงี้ต้องหล่อพระเสร็จแน่นอน..”

 พ่อถอนหายใจหนัก..ยาว.. จนต้องยกน้ำาขึ้นดื่ม มอง

หน้าผู้เขียนครึ่งหน้า.. เราก็สลดใจ.. ทำาไมถึงกล้าคิดเลวต่อหน้า

ท่านเชียวหนอ?

 ตลอดทั้งวันก็จะมีคนเข้าแถวยืนยาว แล้วมาคุกเข่าต่อ 

หน้าพ่อตลอดทั้งวัน แล้วบางคนก็หันขวามาถวายพระเฝ้างาน 

นาน ๆ ครั้ง...เอาละ! โยมคนนี้เคยถวายเราด้วยทุกทีที่พบหน้า 

ใจก็เบิกบานหันหน้าไปมองกะจะยิ้มน้อย ๆ  ให้   แต่.. เมื่อถวาย

พ่อ แล้วก็หันกลับไปไม่หันมาทางเราเลย  ..สมน้ำาหน้าใจที่โลภ                                                                                                                                      

ที่เฝื่อนอารมณ์ก้มหน้า.. อ้าว! เผลอแผลบเดียว เธอก็กลับมา 

กราบ ถวายพร้อมกับบอกว่าตะกี้ลืมซองของหลวงพี่ ใจค่อยดี.. 

(หรือเลว)ขึ้นหน่อย แต่.. เอ้า! อายยังไง ก็ต้องเขียน..แต่ใจมันสั่ง 

ให้มือบี้ฝาซองดู ว่าแบงค์อะไร!... พ่อถอนใจ.. นัดยานัตถุ์เสร็จ 

ก็เป่าปากมีเสียงติดออกมาด้วยว่า “ระยำา!” ก็พอดีหมดเวลา 

รับแขก ระฆังช่วยชีวิต..
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         รุ่งขึ้นเดินทางกลับวัด แวะเจริญศรัทธาที่บ้านบางโพ พอ

พ่อว่างผู้เขียนก็เข้าไปกราบเท้า

 “หลวงพ่อช่วยผมด้วย... ผมร้อนไฟนรกครับ”

 “มันยังไงล่ะคุณ?” พ่อถามตอนแรกก็ไม่มองหน้า

 “ไฟโลภมันเผาผมครับ ผมอยากได้เงิน ผมอิจฉาหลวง

พ่อ ผมอยากรับแขกได้อย่างหลวงพ่อ  ผมไม่อยากคิดเลย แต่ใจ

มันอดไม่ไหว..”

 พ่อมองหน้าหัวเราะอารมณ์ดีทันทีเลย

 “คุณมันคิดเกินตายนี่หว่า” อารมณ์ท่านดีมาก เสียง 

นุ่มนวลเหมือนเข้าใจและให้อภัยท้ังหมด.. “คุณต้องคิดแค่ตาย                                                                                   

วันนี้.. คิดว่าถ้าตายวันนี้ คุณตายมีเงินเท่าไรก็เอาไปไม่ได้ มี 

บาทเดียวก็เอาไปไม่ได้ มีกี่ล้านก็เอาไปไม่ได้.. คิดไว้บ่อย ๆ.. ไม่

เป็นไร.. ไม่เป็นไร.. ผมก็เป็นเหมือนกันคุ้ณ.. แต่พอผมคิดแค่

ตายมันก็หายไป หนัก ๆ เข้ามันก็ตายไปจากใจเรา..เอ้า.. กล้า

พูดอย่างนี้ดี.. คุณ!  แก้ง่าย.. แก้ได้”

 ผู้เขียนยังจำากระแสจิต กระแสเสียงของท่านผู้พ้น

แล้ว.. เย็นสนิทแล้ว.. ได้ไม่ยอมลืม มันราดรดเข้าไปในใจเรา.. 

มันเย็น ชุ่มฉ่ำาด้วยกระแสเมตตาอาทรของพ่อ พ่อเอย.. ใครจะ

เข้าใจหรือวางพ่อไว้อย่างไรในใจใครก็ช่างเถิด แต่ลูกรู้ดี.. ลูก

สัมผัสเอง.. เฉพาะใจลูกเอง.. ว่าพ่อรักลูกทุกคนเท่าเทียมกัน 
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เหมือนอาทิตย์รักการส่องแสง

 ต้องบอกกันก่อนว่า.. ผู้เขียนเป็นลูกที่ได้มีโอกาสพบ  

หน้าพ่อน้อยที่สุด ในบรรดาลูกพระในรุ่นระยะเวลาเดียวกัน

โน้น.. ใจเราเองน่ะรู้ประจักษ์ใจพ่อ ไม่สงสัยน้อยใจอะไรทั้งนั้น  

แต่ครั้นจะเขียนเล่าบรรยายพระคุณไม่มีประมาณของท่าน มัน

นึกสำานวนไม่ออก ..เหมือนคนที่ส่องหน้าตัวเองในกระจกแล้ว 

จ้องปากกา จะเขียนชมหน้าตัวเอง.. มันยังไงยังงั้นแหละ จึงขอ 

เล่าเฉพาะเหตุการณ์ในด้านที่ท่านแสดงให้เห็น อย่างเช่น..

 

 อีกครั้งหนึ่งก็ได้ติดตามพ่อไปนิมนต์สมเด็จวัดราช-            

ผาติการาม องค์ก่อนโน้น.. เราก็นึกในใจว่า เอ.. พระผู้น้อยจะ 

กราบพระสมเด็จยังไง.. จะพูดยังไง.. จะสมควรยังไง เราอยาก

จะเห็นไว้เผื่อจะได้ทำางานได้ถูกต้อง ก็ไปนั่งคอยสมเด็จฯ.. พอ 

ท่านออกมารับแขก พ่อก็คุกเข่ากราบนุ่มน้อมตามธรรมดา 

เหมือนที่พ่อกราบพระพุทธรูป แล้วก็นั่งพับเพียบประนมมือ 

สบาย ๆ

 “ผมมานิมนต์หลวงพ่อไปงานประจำาปีครับ”

 “อ้อ..เมื่อไรล่ะ”

 “นี่ครับ ฎีกา วันที่....”      

 แล้วพ่อก็เอ่ยเวลาถวายท่านแล้วรายงานตบท้ายว่า  
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 “หลวงพ่อไม่ต้องสวดมนต์ ฉันแล้วก็กลับครับ”   

 พ่อก็พูดธรรมดาแบบของพ่อ พอสมเด็จรับนิมนต์พ่อ 

ก็กล่าวขอบพระคุณ กราบลางาม ๆ สามหน ขึ้นรถออกจาก

วัดราชผาฯ ออกรถมาสักครู่ พ่อก็เอียงหน้ามาทางผู้เขียน เอ่ย

เสียงเบา ๆ พอได้ยินว่า 

 “ก็พูดเรียกท่านว่า ‘หลวงพ่อ’ ใช้คำาธรรมดา พระ

ผู้ใหญ่จริง ๆ ท่านชอบอย่างนั้น”

 

 พ่อเอย...คนอื่นพลอยฟังแล้วจะคิดอะไรก็ตามเถิด  แต่

ลูกถามอยู่ในใจ พ่อยังเมตตาสงเคราะห์ให้ได้ พ่อให้ลูกมากมาย 

นักหนา...

              จะฟังอีกไหม...เรื่องที่ท่านล้างสงสัยให้ใจเราเบิกบาน 

หาญกล้า.. เรื่องมีอยู่ว่า ตั้งแต่ก่อนบวชโน้น.. ผู้เขียนสะเทือน

ใจในฆราวาสด้วยกันบางท่าน ที่ไม่เคารพพระสงฆ์วัดท่าซุงเรา

เองเท่าที่ควร ด้วยท่านทะนงใจว่าท่านเป็นผู้รู้ธรรม (ตอนนั้น

นะ ขณะนี้ท่านจากโลกไปแล้ว และคงจะมีสุคติเป็นที่ไปสมควร

แก่ใจของท่าน)  เราก็เลยตั้งใจว่า เมื่อบวชแล้วพระน่าจะต้อง

ได้ปฏิสัมภิทาญาณ (เอาไปโน่นเลย..) จึงจะสืบสานคำาสอนครู                                                                                          

บาอาจารย์ ให้ฆราวาสเคารพยอมรับได้ ..ก็เลยฟุ้งซ่านว่าเรา                                                                                              

จะเริ่มจากกสิณกองไหนดี.. จะได้สมาบัติแปด.. จะทรง
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อนาคามี.. อรหัตผล.. โอย.. โอ๊ย.. โอย!.. แล้วก็ยังไม่ลงมือทำา

จริงจังเละละเรื่อยมา.. จนบวชได้พรรษาที่สอง

 

 ครั้งนั้นก็ได้ตามพ่อไปทำางานอีก.. ขากลับวัดพ่อแวะ

ไปพักที่บ้านซอยสวนพลู นอนคืนหนึ่ง เช้าตรู่พ่อนั่งอยู่ศาลา

เล็กในสวนกุหลาบ พ่อกวักมือเรียกผู้เขียนว่า 

 “..มานี่แน่ะ...”        

 เมื่อผู้เขียนเข้าไปนั่งประนมมือท่านก็พูดขึ้นว่า

 “เรื่องปฏิสัมภิทาญาณที่คุณกังวลใจ...”   

 เดี๋ยวก่อน!.. เรื่องนี้เป็นความลับที่ดิ้นคันหัวใจผู้เขียน 

มาเป็นเวลาเกือบ ๑๐ ปี ..ไม่เคยเอ่ยปากปรึกษาใคร

 “..คุณไม่ต้องไปเล่นกสิณ ถ้าใครมีใจรักปฏิสัมภิทา-

ญาณฝังใจ..คน ๆ น้ันจะเคยได้สมาบัติแปดมาแล้วใจอดีตชาติ                                                                                      

..คุณจับภาพพระพุทธรูปให้ใจสบายไว้ พิจารณาร่างกายตาม

แบบของสติปัฏฐานสุกขวิปัสสโก ทำาไปแล้วก็เอาใจนึกไปกราบ

พระในนิมิตให้ใจผ่องใส... ทำาสลับไปอย่างนี้.. จนจิตเข้าถึง

อนาคามี สมาบัติแปดเดิมจะให้ผลเป็นปฏิสัมภิทาญาณ”

 ผู้เขียนนี่เบิกบานใจขนาดไหน ท่านผู้อ่านคงพอจะเดา

ถูก แล้วพ่อก็พูดต่อ

 “...แต่คุณอย่าเข้าใจว่าปฏิสัมภิทาญาณน้ันเป็นการรู้                      
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อะไรต่ออะไรได้ทุกอย่างพร้อมกันสมใจทุกครั้ง.. ไม่ใช่! ปฏิสัม-                                                 

ภิทาญาณนั้นเมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น ที่ควรจะรู้และควรทำา                                           

ให้เสร็จไป ก็จะรู้เรื่องนั้นและตอบสนองได้ บริหารได้ถูกต้อง

ไปทีละอย่าง เมื่อจบกิจอันนั้นอารมณ์จิตก็จะตกลงมาสู่สังขารุ-

เปกขาญาณ มีใจเฉย ๆ สบาย ๆ เหมือนไม่มีความรู้พิเศษอะไร

เลย ..จำาไว้!”

 

 ท่านผู้อ่านเอย...พระอาทิตย์ส่องแสงจับด้านหน้า... 

ด้านหลังก็มีเงา แต่จิตพ่อนั้นส่องทะลุผ่านเข้าไปในใจ ผ่าน 

ย้อนไปในกาลเวลาและอารมณ์ที่ผ่านมานานนักหนา และยัง 

เมตตาส่องฉายภาพธรรมอันบริสุทธิ์ ให้ใจเราสว่างกระจ่าง

ความหมาย ขนาดนั้นเชียวหนอ...

 

 เรื่องของพ่อนี้ เป็นเรื่องที่ผู้เขียนขอบอกว่าเขียนเกร็ง 

และฝืดที่สุด ทั้งนี้คงเป็นเพราะเราอยากเขียนประกาศพระคุณ 

ท่านถึงขนาดออกหนังสือ ‘เสียงจากถ้ำานารายณ์’ เพื่องานนี้

โดยตรง เขียนถึงองค์อื่นน้ันสะดวกดวงใจเบิกบานหรรษา กะ                                                                                                               

ว่าเรื่องพ่อเป็นเรื่องปิดท้าย ‘เส้นทางพระโยคาวจร’ แล้วจะ                                                                                         

พิมพ์รวมเล่มไว้เป็นอนุสรณ์บูชาพระคุณ พอถึงปลายทางเข้า 

จริง ๆ นึกสำานวนไม่ออก ก็จะขอเล่าต่อไปอีกจนปิดต้นฉบับได้
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 ที่จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องหัวใจของหนังสือชุดนี้ คือท่าน 

ได้อ่านมาตลอดแล้วว่า พ่อได้นิมนต์พระสุปฏิปันโนมางานวัด 

เพื่อสงเคราะห์ญาติโยมลูกหลาน ถึง ๑๐ องค์ ต่างองค์ก็ล้วน

งามหมดจดสดใสติดใจชื่นอารมณ์ ต่างองค์ก็เมตตาสนิทสนม

กับศิษยานุศิษย์ของพ่อเสมอมา ต่างองค์ต่างแวะเวียนมาหา         

พวกเราที่บ้านซอยสายลมจนสิ้นชีวิตไปหมดแล้ว  

 

 มีครั้งหนึ่ง.. ภาพหนึ่ง.. ได้ฉายประทับไว้ที่บ้านแห่ง

พระธรรมนี้   

 วันนั้นพ่อมากิจนิมนต์ท่ีกรุงเทพฯ มาพักที่บ้านสายลม                                                                                              

ผู้เขียนยังเป็นฆราวาสปฏิบัติพระอยู่ ก็เป็นการอัศจรรย์ที่                                                                                        

หลวงปู่ครูบาอาจารย์ผู้เป็นดุจเทพเจ้าของแผ่นดินล้านนา ได้

มาพักที่บ้านสายลมตรงกันอีกด้วย รุ่งเช้า.. หลวงปู่ทั้งหลายก็

จะกลับภาคเหนือ พ่อลงมานั่งคอยที่ท้ายห้องกรรมฐาน สมัย

นั้น.. เป็นเตียงไม้ธรรมดา ใช้นั่งได้ นอนได้ ..

 

 เป็นเวลาเช้าหลังฉันเสร็จ ในห้องมีแต่ผู้เขียนยืนคอย 

จังหวะสนองงานอยู่ คุณม่ำา (รัฐดา บุนนาค) ออกไปดูรถเตรียม 

พร้อมส่งสนามบิน.. พ่อนั่งบนเตียงตั่งหลังตรงดังคันทวน      

หลวงปู่ผู้แก่ขันธ์ห้าแก่พรรษากว่า นั่งรายล้อมกับพื้น
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 เจ้าประคุณเอย.. หลวงปู่คำาแสนใหญ่.. หลวงปู่                            

คำาแสนเล็ก.. หลวงปู่ชุ่ม.. หลวงปู่ครูบาชัยวงษา และหลวง

ปู่ครูบาธรรมชัย... ต่างองค์จะรู้วินัย รู้มารยาท และหยั่งญาณ

กระแสจิต  ต่างองค์กระหย่งเข่าประนมมือเอ่ยวาจา    

 “กระผมจะขอลาพระคุณกลับวัด..”

 กราบครั้งนั้นสามครางามนุ่มนวลจากใจนักหนา พ่อ 

ประนมมือนบนอบ กายตั้งตรงงามสง่า สีหน้านั้น.. ครั้งนั้น.. 

สวยเหมือนพระพุทธปฏิมา ผ่องใสเหมือนพระจันทร์เพ็ญ

 

 “ขอให้กลับไปทำาหน้าที่แทนคุณพระศาสนา ให้คุ้มค่า 

พระมหากรุณาธิคุณพระพุทธเจ้า และบุพการีผู้มีคุณทั้งหลาย 

เถิด..”

 

 ท่านผู้อ่านเอย.. ผู้เขียนเจ็บใจ ขัดใจตัวเอง ที่เขียน 

บรรยายภาพนั้นได้แค่น้ี และเสียดายท่ีท่านไม่ได้เห็นภาพหลวง                                                                                                  

ปู่ผู้แก่วัยจริงใจนบนอบ ไม่ได้เห็นพ่อฤๅษีผู้จำาใจยอมนั่งสูงส่ง 

พรชัย ทั้งที่ใจพ่อเคารพพระอาวุโสพรรษา 

 ภาพนั้น... ที่ทำาให้น้ำาตาเราล้างใจให้กระจ่างมั่นคงใน 

องค์พ่อรู้จบ เป็นภาพที่ดลใจให้รักกาสาวพัสตร์ และปรารถนา 

จะถวายชีวิตบูชาคุณครูบาอาจารย์



211

 พ่อเอย.. ภาพนั้นก็ยังไม่เท่าภาพสุดท้ายน้ี พ่อทรง

งานศาสนาเมตตาศิษย์ อบรมลูกหลานมานานชั่วชีวิต ..พ่อ

เหน่ือยแล้ว..พ่อป่วยแล้ว..พระและคนทั้งวัดใจเสียกันหมดแล้ว 

เช้า วันนั้นพ่อลุกไม่ไหวแล้ว.. หลวงพี่นันต์ร้องไห้ขอร้องว่า พ่อ

พักเถิด พ่ออย่าขึ้นรถไปตึกท่าน้ำาเลย ให้คนอื่นทำาสักวันก็ได้.. 

แต่พ่อบอกว่า 

 “แกไม่รู้อะไร... ต้องไป.. มันจะสะดุด..”

 ดวงตะวันเหนือกระหม่อมลูก ๆ พ่อเคยขึ้นโคจร ตาม 

เวลากิจวัตร.. จิตพ่อเป็นอมตะกับงาน กับเวลานั้นจะพบผู้คน 

กลุ่มนั้น... ก่อนเข้ากุฏิทำางาน... หมาจะคอยขนม จากมือพ่อ.. 

มันเคยกินขนมน้ำาใจพ่อทุกวันที่พ่ออยู่วัด.. วันนี้พ่อลุกไม่ได้ ยัง

ห่วงแม้ว่าหมาจะผิดหวัง.. พี่ ๆ ต้องพยุงพ่อขึ้นรถ.. พระก็นั่ง 

คอยดูพ่อเต็มกุฏิ พี่นันต์บอกว่า 

 “กลับไปก่อน บ่ายนี้ให้ไปคอยที่ตึกรับแขก”

 

 บ่ายเอย..บ่ายอย่ากลายเป็นเย็นได้ไหม พ่อของเราถูก

หามขึ้นรถ.. หามนั่งเก้าอี้..หามขึ้นนั่งที่ประทับรับแขก.. หลัง

พ่อยังตรงเหมือนเดิม แต่ตาพ่อมองไม่เห็นลูกๆ แล้ว พระลูก ๆ                       

นั่งอยู่ทางขวา พี่นันต์กราบรายงานว่าพระมาเยี่ยมพ่อ.. พ่อรู้

ไหมว่าพ่อหันไปทางซ้าย..หันไปขอบใจลูก ๆ แล้วก็ดุว่า   
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 “..มานั่งเสนอหน้าทำาไม งานการไม่มีทำาแล้วหรือ...”

 ลูก ๆ ไม่ได้โกรธพ่อ ลูก ๆ ร้องไห้  แม้จะต้องตายใน

คืนนั้น.. พ่อก็ยังสอนลูก.. ให้รักงานพระศาสนา  พ่อจากไปแล้ว 

พ่อไปเถิด ลูก ๆ อยู่กันได้.. พ่อพักเสียเถิด..

 

 พ่อเอย.. พ่อนั่งพัก

 พ่อเหนื่อยมานานนัก สิบหกอสงไขย

 พ่อนำาลูก เดินทางมายาวไกล

 พ่อเข้าถึงหลักชัย ลูกจะทยอยติดตาม

 

 ถ้าทำาเพื่อตัวเอง พ่อจบไปนานแล้ว

 แต่พ่อแก้ว ทำาเผื่อลูกน้อยที่ตามหลัง

 ลูกทราบ ซึ้งน้ำาใจ พ่อเอยจงฟัง

 ต่อนี้ไปลูกจะทำาบ้าง พ่อเอย พ่อนั่งดู.






