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หนังสือเล่มนี้เกิดจากความรัก เคารพ บูชา และความสามัคคี 

ร่วมแรงร่วมใจของคณะศิษยานุศิษย์ ถวายแด่ 

พระอาจารย์จ�าเนียร สีลเสฏโฐ 

ผู้เป็นทั้งอาจารย์และพ่อทางธรรมที่พวกเราเคารพรักยิ่ง

บุญกุศลอันใดที่อาจเกิดจากการท�าหนังสือเล่มนี้  

พวกเราขอน้อมเป็นอาจาริยบูชาแด่ 

พระอาจารย์จ�าเนียร สีลเสฏโฐ 

ผู้เมตตาให้แสงประทีปแห่งธรรมแก่ชีวิตพวกเรา

ขอให้ปัญญา ธรรมะ และเมตตาของท่าน 

ไหลหลั่งดั่งสายธาราที่ไม่มีขอบเขต เป็นพรวิเศษน�าพาผู้คนไปสู่

มหาสมุทรแห่งอมตธรรม 

ไปอีกนานเท่านาน
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ร่วมจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน 

โดย 

สมาคมมหาสติกรรมฐาน 

และคณะศิษย์หลวงพ่อจ�าเนียร

สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ 

การให้ธรรมเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง
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อารัมภบท

หลวงพ่อจ�าเนียรเป็นพระเถระสายเถรวาทที่มีสาธุชนรักและ

เคารพอย่างสูงมากมายนับไม่ถ้วนอยู่ทั่วโลก หลวงพ่อเมตตา

ช่วยทุกคนที่ได้พบ และยังสอนให้ผู้คนเข้าถึงธรรมะของสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้ง ผู้คนเรือนพันเรือนหมื่นเดินทางมา 

กราบนมัสการหลวงพ่อ โดยเฉพาะในประเทศไทย และจากประเทศ

มาเลเซีย ที่ชื่อเสียงของหลวงพ่อในทางเมตตาและด้านการปลุกเสก

เป็นที่รู้จักกันดี ในช่วงระยะเวลา ๒๐ ปีที่ผ่านมา หลวงพ่อได้เมตตา

เดินทางมาสอนธรรมะในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประจ�า ความ

เมตตาอันหาที่สุดไม่ได้ และอัจฉริยภาพในการสอน ท�าให้มีสานุศิษย์

จ�านวนมากในสหรัฐอเมริกาที่รักและศรัทธาหลวงพ่อเป็นอย่างสูง

ในวาระโอกาสส�าคัญที่ท่านเจริญอายุได้ ๘๐ ปี พวกเรา

เหล่าสานุศิษย์ในสหรัฐอเมริกาได้จัดท�าหนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่อเป็น

อาเศียรวาทแด่ครูที่เรารักและเคารพยิ่ง โดยได้รวบรวมเรื่องราวความ

ประทับใจที่พวกเราได้รู้ ได้สัมผัสจากการศึกษาธรรมะจากท่านมา

หลายต่อหลายปี รวมทั้งรายงานผลว่าธรรมะที่เราได้จากการศึกษา

ปฏิบัติกับหลวงพ่อนั้น ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราไปอย่างไรบ้าง 

หวังใจว่าหนังสือเล่มนี้ จะเป็นทั้งสื่อกลางที่แสดงถึงกตเวทิตาจิตที่เรา

มีแด่หลวงพ่อ และในขณะเดียวกัน จะเป็นดั่งภาพอันสะท้อนให้เห็น

ถึงลักษณะพิเศษของท่าน เพื่อที่จะได้เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านที่

สนใจศึกษาในธรรมะ เฉกเช่นเดียวกับที่หลวงพ่อเป็นแรงบันดาลใจให้

พวกเรา
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หลวงพ่อชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัติธรรมด้วยสติ เป็นสิ่งส�าคัญที่ต้อง

พึงเจริญตลอดเวลา เพื่อให้เกิดปัญญาที่สามารถน�ามาใช้ได้ไม่ว่าอยู่

ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ตาม ไม่ใช่เพียงแต่จะท�าเฉพาะเมื่อเข้าห้องกรรมฐาน 

หรือในเวลาปฏิบัติธรรมเท่านั้น หลวงพ่อมองเห็นว่าทุกชีวิตไม่ว่าจะ

อายุใด เพศใด เพศสภาพใด ศาสนาใด หรือพื้นเพชาติพันธุ์ใด ล้วนแล้ว

แต่เป็นวิญญาณตัวรู้บริสุทธิ์ที่ก�าลังแสวงหาความหลุดพ้นจากกองทุกข์

หลวงพ่อมักกล่าวด้วยสายตาอันเปี่ยมประกายด้วยความสุข และ

ใบหน้าที่ยิ้มแย้ม เป็นกันเองแก่เหล่าผู้ฟังว่า “I love you, you love 

me….” ใครที่ได้ฟังต่างก็ล้วนแต่ประทับใจอย่างสุดซึ้ง ค�าสอนหรือข้อ

ปฏิบัติที่หลวงพ่อแนะน�าให้ผู้ปฏิบัติแต่ละคนนั้น บางครั้งฟังดูเหมือน

จะธรรมดาๆ แต่ล�้าลึกไปด้วยอนุภาพความแม่นย�าที่จะช่วยแก้อารมณ์

ให้ในสิ่งที่เขาติดขัดอยู่ ราวกับว่าดึงออกมาจากแก่นกลางดวงใจ

อย่างไรอย่างนั้น

ส�าหรับศิษย์ของหลวงพ่อจ�าเนียร ค�าว่า “หลวงพ่อ” หมายถึงพ่อ

ทางธรรมผู้ที่เราเคารพรักเป็นที่สุด พวกเราล้วนแล้วเป็นลูกทางธรรม

ของหลวงพ่อ และท่านก็ต้อนรับ หนุนน�า รวมทั้งสอนสั่งพวกเราด้วย

ด้วยความเมตตา ให้ความอบอุ่นเป็นกันเองเสมือนหนึ่งคุณตาผู้เป็น

ที่รักเคารพผู้อบรมธรรมะแก่ลูกหลาน เพื่อให้พวกเขาเข้าใจ สนใจใน

พระธรรม และน�าธรรมะไปใช้ได้ในชีวิตของตน วิธีการสอนธรรมะที่มี

ทั้งความอ่อนโยนนุ่มนวล และความชัดเจนตรงประเด็นนี้เอง ที่ท�าให้

พวกเราทั้งทึ่ง และทั้งยอมรับศรัทธาหลวงพ่อเป็นที่สุด

ในโลกตะวันตก เราไม่ได้มีโอกาสรู้จกัประเพณีข้อวตัรปฏิบตัขิอง

พระภิกษสุงฆ์สายเถรวาทเท่าไรนกั บางคนอาจจะไม่ทราบว่าวธิกีาร
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สอนและรูปลกัษณ์ของหลวงพ่อนัน้ไม่เหมือนใคร ส�าหรบับางคนทีม่าเข้า

ปฏบิตักิรรมฐานคาดหวงัว่าจะได้นัง่สมาธ ิ และเดนิจงกรมวนัละหลายๆ 

ชัว่โมงอย่างการปฏบิตัสิายเถรวาทท่ีเราเข้าใจโดยทัว่ไป เมือ่มาเห็นการ

ปฏบิตักิรรมฐานของหลวงพ่อ อาจรู้สึกว่าแปลกแปร่งไม่เป็นไปตามนัน้ 

หลวงพ่อท่านมกัจะเล่าเร่ืองราวมากมายจากประสบการณ์ และการ

ปฏิบัติของท่านรวมถึงเรื่องราวของผู้คนที่ท่านไปพบเจอเพื่อประกอบ

การสอนธรรมะ บางคร้ังท่านเล่ายาวจนเลยเทีย่งคนื บางคร้ังหลวงพ่อ

กจ็ะปลกุเร้าประสาทพวกเราให้ต่ืนตัว ด้วยการเล่าเร่ืองราวแปลกๆ แต่

สิง่หนึง่ทีพ่วกเรายนืยนัได้คอื ท้ังวิธกีารสอนของหลวงพ่อรวมทัง้อบุาย 

การสอนของท่านได้ผลดีเย่ียม และมีประสทิธภิาพมากจรงิๆ

ภาพหลวงพ่อท่ีห้อยเหรียญและวตัถมุงคลมากมายรอบตวั รอบเอว

ท่าน มทีัง้ท่ีเกบ็ซ่อนอยูข้่างใน และห้อยออกมารอบรดัประคดเอวนัน้ นบั

ว่าไม่ใช่รปูลกัษณ์ของพระในสายเถรวาทท่ีเราเห็นกันทัว่ไป และแท้ท่ีจรงิ

แล้ว เหรยีญและเคร่ืองรางต่างๆ ทีเ่ห็นเป็นเพียงบางส่วนเท่านัน้ น�า้หนกั

รวมของวตัถมุงคลต่างๆ ทีห่ลวงพ่อห้อย แขวน และพกพาท้ังหมดน้ัน 

ประมาณ ๓๐ กโิลกรัม นีเ่ป็นส่วนหน่ึงทีห่ลวงพ่อถอืปฏบัิตมิาเป็นเวลา

หลายสิบปี ถงึแม้ว่ากายของท่านจะแขวนห้อยของหนกัอึง้แค่ไหน แต่

จติของหลวงพ่อนัน้ปล่อยวางทกุอย่าง ไม่ยดึติดอะไรเลย การปฏบิติัของ

ท่านแสดงให้เห็นว่าการปล่อยวางอย่างแท้จริงนัน้ เป็นไปได้ถ้าผูป้ฏิบตัิ

ตัง้มัน่ค้นหาและสอดส่องธรรมท่ีปรากฏจริงเห็นได้จริง

รูปลักษณ์และปฏิปทาอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อ 

มีผลต่อพวกเราในหลายๆ แบบ มีทั้งท้าทายความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

เส้นทางการหลุดพ้น (ของพวกเรา) และมีทั้งท�าให้เราชื่นชมเมื่อเราเริ่ม
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เข้าใจในกุศโลบายอันน่าทึ่งของหลวงพ่อ อย่างไรก็ดี หลวงพ่อจ�าเนียร

ก็ยังคงอุทิศตนจาริกไปทั่วโลก เพื่อผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือ 

ของท่าน ด้วยความมุ่งมั่นดั่งนักรบกล้า ด้วยความรักเมตตาอันอบอุ่น

ดั่งคุณตาผู้ใจดี และด้วยปัญญาอันหลักแหลมดั่งปราชญ์ชั้นยอด

พวกเราทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสจัดท�าหนังสือ 

เล่มน้ี ขอน้อมถวายกุศลผลบุญท้ังปวงทีไ่ด้จากการธรรมทานร่วมกันนี้ 

ถวายเป็นอาจาริยบชูาแด่หลวงพ่อจ�าเนยีรท่ีรักและเคารพยิง่ของพวกเรา

ขอกราบอวยพรสขุสนัต์วนัเกดิแด่หลวงพ่อจ�าเนยีร ด้วยความรักและ

ซาบซึง้ในพระคณุอย่างสงูสดุมา ณ โอกาสนี้
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ประวัติหลวงพ่อจำาเนียร 
โดยสังเขป

หลวงพ่อจ�าเนียรเกิดเมื่อปีพ.ศ. ๒๔๗๙ ในหมู่บ้านปากนคร เป็น

ชนบททางภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช เด็กชายจ�าเนียร 

ได้รับการฝึกให้นั่งสมาธิตั้งแต่อายุ ๕ ขวบ โดยบิดามารดาของท่าน 

ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกรรมฐานเป็นผู้ชี้น�า แม้ตั้งแต่เมื่ออายุ 

ยังน้อย ท่านก็มีความใฝ่ฝันถึงชีวิตในร่มกาสาวพัสตร์

บิดาของท่านเป็นผู้มีภูมิปัญญามากมายหลายอย่าง เป็นทั้งหมอ

พื้นบ้าน และหมอไสยศาสตร์ บิดาได้ถ่ายทอดความรู้แก่ท่านหลาก

หลายแขนง ทั้งทางด้านยาสมุนไพร ดาราศาสตร์ และคาถาอาคมต่างๆ 

เด็กชายจ�าเนียรรักและเทิดทูนมารดามาก เพราะมารดาเป็นคนมีจิตใจ

เมตตากรุณาต่อทุกๆ คน รวมถึงสัตว์ต่างๆ ท่านยังมีคุณตา บิดาของ

มารดาเลี้ยงของท่านที่สอนให้ท่านท่องคาถาออแออออา คาถาแห่ง

ความเมตตาตั้งแต่เมื่อท่านยังเด็ก และยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน เด็ก

ชายจ�าเนียรได้รับการฝึกทักษะด้านต่างๆ ให้มีความรอบรู้ เพื่อที่จะได้

สามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้หลายรูปแบบ

เมื่อท่านอายุ ๖ ขวบ มารดาได้เสียชีวิตลง ซึ่งเป็นสิ่งที่ท่าน 

ปวดร้าวเสียใจมาก การจากไปของมารดายิ่งท�าให้ท่านมุ่งมั่นที่จะ

อุทิศชีวิตเพื่อพระธรรม และให้ความรักความเมตตาแก่ทุกผู้คนโดย

ไม่มีการแบ่งแยก
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เมื่ออายุได้ ๘ ขวบผู้คนต่างก็พากันมาขอความช่วยเหลือให้รักษา

ทั้งทางกายและจิตใจ ตลอดไปจนถึงขอค�าปรึกษาจากท่าน ทั้งด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน

ท่านศึกษาพระไตรปิฎกตั้งแต่อายุ ๑๒ ปี เมื่ออายุ ๒๐ ปี ได้

ออกบวช ในช่วงแรกๆ นั้น ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติของท่าน คือการ

ไปหาครูบาอาจารย์วัดป่าที่มีชื่อเสียง เพื่อเรียนรู้จากภูมิปัญญา และ

จากประสบการณ์ของท่านเหล่านั้น เมื่อมีโอกาสท่านมักเดินธุดงค์ 

ไปยังท้องถิ่นที่ห่างไกลในประเทศไทย และตามชายแดนประเทศ

กัมพูชา เมียนมาร์ และลาว

หลวงพ่อจ�าเนียรมักจะเล่าว่า ถึงแม้ท่านจะศึกษาธรรมะและ

ปฏิบัติมามากก่อนหน้า แต่ในช่วงแรกที่ท่านบวชเรียนเป็นพระใหม่ 

ท่านก็ยังเข้าไม่ถึงทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เมื่อท่านบวชได้พรรษาที่ ๗ ท่าน

ได้พบกับพระอาจารย์แป้น ธมมธโร ที่ได้สอนเรื่องการปฏิบัติตามหลัก

สติปัฏฐาน ๔ ซึ่งในตอนแรกท่านไม่ยอมปฏิบัติ จนกระทั่งเมื่อท่าน

ตั้งใจปฏิบัติจริงจัง ท�าให้ท่านเข้าใจธรรมะอย่างแจ่มแจ้ง สติปัฏฐาน ๔ 

อริยมรรคมีองค์ ๘ และโพชฌงค์ ๗ ก็ยังคงเป็นหลักใหญ่ที่ท่านใช้สอน

ธรรมะจวบจนปัจจุบัน

ในช่วงปีพ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นต้นมา เป็นช่วงที่ประเทศไทยเกิด

สงครามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ดินแดนทางภาคใต้แถบจังหวัด

สุราษฎร์ธานีเป็นแหล่งซ่องสุมของกองก�าลังคอมมิวนิสต์ที่ใหญ่ที่สุด 

ในประเทศ หลวงพ่อจ�าเนียรได้ย้ายมาจ�าพรรษาที่นั่น เพื่อช่วยน�า

ความปลอดภัยและสันติสุขกลับคืนสู่ท้องถิ่น ท่านให้ค�าปรึกษากับทุกๆ 

ฝ่าย ทั้งทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ทหาร ข้าราชการท้องถิ่น กองก�าลังต�ารวจ 
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ต�ารวจตระเวนชายแดน บรรดาชาวบ้านและกองก�าลังคอมมิวนิสต์ 

จนทุกฝ่ายให้ความเชื่อถือและไว้วางใจในตัวท่าน และท่านสามารถ

ช่วยเจรจาระงับการต่อสู้ ช่วยชีวิตผู้คนไว้ได้มากมาย ท่านเจรจาขอ 

นิรโทษกรรมทางการเมืองแก่พวกคอมมิวนิสต์กลับใจ โดยชักชวนให้

ละความรุนแรงเพื่อที่จะมอบตัวกับทางรัฐบาลได้อย่างปลอดภัย

เมื่อสงครามกลางเมืองคอมมิวนิสต์สิ้นสุดลง หลวงพ่อจ�าเนียร 

ได้ก่อตั้งวัดถ�้าเสือที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นถิ่นฐานของชาวไทยมุสลิม  

ประเดน็เนือ่งจากลทัธชิาตนิยิมในช่วงก่อนสงครามคอมมวินสิต์ระหว่าง 

ชาวไทยพุทธและไทยมุสลิม ยังคงมีความตึงเครียดมาก หลวงพ่อได้

ด�าเนินการพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ ทั้งน�้า ไฟฟ้า และถนนเข้าสู่

เมือง วัดถ�้าเสือได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากชุมชนท้องถิ่น และ

จังหวัดกระบี่ก็ได้กลายเป็นจุดหมายหลักอีกแห่งหนึ่งของการท่องเที่ยว

ในประเทศไทย

ในปีพ.ศ. ๒๕๕๓ หลวงพ่อได้ย้ายมาอยู่ที่วัดเขาหลาว ที่จังหวัด

ราชบุรี เผื่อมุ่งเผยแผ่ธรรมะ ท่านสอนธรรมะทั้งในประเทศไทย 

และในต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มาเลเซีย ไต้หวัน 

สิงคโปร์ และอินเดีย ท่านผู้สนใจธรรมะของหลวงพ่อจ�าเนียร กรุณา

อ่านได้จากพระธรรมเทศนาในหนังสือเล่มนี้ และจากหนังสือ The 

Four Foundations of Mindfulness ซึ่งเป็นงานแปลภาษาอังกฤษ

จากสติปัฏฐานสูตร และจากหนังสือธรรมะใต้ต้นโพธิ์ ซึ่งอธิบายวิธี

น�าธรรมะของพระพุทธองค์ มาใช้ในการปฏิบัติ จากประสบการณ์

ของหลวงพ่อเอง นอกจากนี้ ท่านสามารถฟังเสียงธรรมบรรยายได้ที่  

www.forestretreat.org
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รวมบทความ 
เทิดเกียรติคุณ 

หลวงพ่อจำาเนียร



คือครูผู้ยิ่งใหญ่...
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ตามรอยธรรมหลวงพ่อจำาเนียร

หนึ่งในพรอันประเสริฐสุดที่ข้าพเจ้าได้รับในชาตินี้ คือการได้มี

โอกาสได้ท�างานรับใช้เป็นล่ามธรรมะถวายพระเดชพระคุณ

หลวงพ่อจ�าเนียร สีลเสฏโฐ กว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมาหลวงพ่อเมตตาให้

โอกาสข้าพเจ้าติดตามเป็นผู้แปลธรรมะในงานสอนกรรมฐานของท่าน

ตามที่ต่างๆ ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และที่พุทธคยา ประเทศ

อินเดีย เป็นต้น

การเป็นล่ามท�าให้ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ซึมซับธรรมะที่หลวงพ่อ

สอน และได้เห็นวิธีการสอน การปฏิบัติธรรมของท่าน ตลอดจนได้รับ

ทราบผลการปฏิบัติของลูกศิษย์หลวงพ่อ ยิ่งแปลก็ยิ่งประทับใจ เพราะ

ได้สังเกตเห็นความลึกซึ้งแยบคายของธรรมะที่ท่านสอน และได้เห็น 

อัจฉริยภาพของท่านที่สามารถน�าอารมณ์ของผู้ปฏิบัติธรรมให้คล้อย

ตาม และเห็นธรรมด้วยกุศโลบายอันล�้าลึก

ถึงแม้ว่าวิธีการสอนธรรมะของหลวงพ่อจะโดดเด่นไม่ซ�้าใคร แต่

เนื้อหาที่ท่านสอนนั้น มาจากพระสัทธรรมโดยตรง สวากขาโต ภควตา

ธัมโม หลวงพ่อจ�าเนียรน�าธรรมะที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้

ดีแล้ว มาแจกแจงไขความให้ผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใจ และน�าไปใช้ปฏิบัติได้ 

ธรรมะหลักๆ ที่ท่านสอน มีทั้งธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อริยมรรคมีองค์ 

๘ สติปัฏฐาน ๔ โพชฌงค์ ๗ และปฏิจจสมุปบาท เป็นต้น

การปฏิบัติแบบหลวงพ่อจ�าเนียร คือการฝึกสติต่อเนื่องในทุก

อิริยาบถให้เป็นมหาสติ ท่านเน้นให้ผู้ปฏิบัติตั้งอยู่บนทางสายกลาง คือ

รู้เห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นอย่างมีสติรู้เท่าทัน จิตรับรู้ผัสสะที่มากระทบ
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ทางอายตนะทั้ง ๖ แต่ไม่ไปข้องกับการปรุงแต่งด้วยความชอบหรือ 

ไม่ชอบกับสิ่งนั้น เมื่อจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวกับประสบการณ์ต่างๆ  

ที่เข้ามากระทบไม่ว่าจะดีหรือร้าย นั่นคือสัมมาสมาธิ จากมรรค ๘  

ซึ่งเป็นสมาธิที่หลวงพ่อสนับสนุนให้ปฏิบัติ

ในบรรดาการปฏิบัติในอิริยาบถ ๔ ยืน เดิน นั่ง นอน หลวงพ่อ

จะเน้นให้ปฏิบัติกับการยืนและเดิน เพราะท�าให้เกิดปัญญาได้มากกว่า 

ท่านเตือนอยู่เสมอว่าการนั่งสมาธิมักจะท�าให้นักปฏิบัติเคยชินกับ

ความสุขและความสงบนิ่งโดยที่ไม่เกิดปัญญา และสามารถท�าให้กิเลส

หลบหายไปแค่ชั่วคราวแบบหินทับหญ้า แต่ไม่หมดไปแบบถอนราก

ถอนโคน หลวงพ่อไม่ได้สอนให้สงบ ท่านสอนให้เกิดปัญญาเพื่อให้

เราหัดรู้เท่าทันกิเลส และตัดกิเลสในทุกที่ ทุกเวลา ทุกอิริยาบถ เป็น  

สันทิฏฐิโก บทความเรื่อง “ด้วยความกตัญู” ที่เขียนโดย  

อยา ตถาอโลกา เถรี ในหนังสือเล่มนี้ ให้ตัวอย่างที่ดีเรื่องหนึ่ง ที่ 

หลวงพ่อน�าอารมณ์ของผู้ปฏิบัติธรรมด้วยอิริยาบถ ๔ ได้ทั้งหมด  

ไม่ว่าจะเป็นยืน เดิน นั่ง นอน ผู้ปฏิบัติที่มีปัญญาเข้าถึงก็จะได้เห็นธรรม 

ในปัจจุบันขณะ

ตั้งแต่เริ่มกรรมฐานหลวงพ่อจะส่งอารมณ์เมตตา ปีติ และสุข ให้

กับผู้ปฏิบัติก่อน การได้รับอารมณ์กุศลจิตเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ท�าให้

จิตใจของเราเบิกบานผ่องแผ้วและสามารถเปิดใจรับธรรมะ มีก�าลัง

ต่อสู้กับกิเลสเป็นทวีคูณ (โปรดดูตัวอย่างได้จากบทความเรื่อง “คือ

ความเมตตาที่มีชีวิต คือธรรมะในทุกลมหายใจ” ที่คุณคริสตินา ฟอเรส

เตอร์โทรบ ได้เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้) แต่พอยิ่งสอนๆ ไปอารมณ์

ธรรมะที่ท่านส่งให้ก็จะละเอียดยิ่งขึ้นๆ น�าอารมณ์ของนักปฏิบัติให้
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ดื่มด�่าไปกับธรรมะล�้าลึกไม่มีที่สิ้นสุด

วิธีการที่หลวงพ่อสามารถน�าพาผู้ฟังไปสู่ธรรมที่ประณีตนั้น ทั้ง

แยบคายทั้งน่าทึ่ง ท่านใช้ทั้งวิธีการสอนแบบตรงไปตรงมา รวม

ทั้งมีกุศลโบายต่างๆ มาช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจและเห็นธรรมด้วยตัวเอง 

กรรมฐานของหลวงพ่อจ�าเนียรมีเจตนาให้ผู้ปฏิบัติได้ปัญญาจากการ

ฟังมาใช้ตัดกิเลสที่ผุดขึ้นในปัจจุบันขณะ คุณลักษณ์นี้คือ อกาลิโก 

บทความเรื่อง “กระแสธรรมในปัจจุบันขณะ” ที่เขียนโดยคริส เฟอร์นี่ 

ชี้ให้เห็นถึงพลังของการเห็นธรรมได้ไม่จ�ากัดเวลา

หลวงพ่อมักเล่าตัวอย่างจากพระสูตร เพื่อชี้ให้เห็นว่าในสมัย

พุทธกาลมีผู้บรรลุธรรมจากการฟังพระธรรมเทศนามากกว่าผู้บรรลุ

ธรรมแบบอื่นๆ ท่านสอนการปฏิบัติแนว สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา 

คือปฏิบัติสบายๆ และเน้นการใช้ปัญญาจากการฟังมาพิจารณาตัด

กิเลสได้ทันที ด้วยเหตุนี้ ในงานปฏิบัติกรรมฐานท่านจึงเทศน์อยู่เกือบ

ตลอดเวลา ผู้เข้าปฏิบัติกับหลวงพ่อครั้งแรก อาจจะอึดอัดว่าไม่ได้นั่ง

สมาธินานๆ หรือเดินจงกรมมากๆ อย่างที่เคยปฏิบัติ หลวงพ่อไม่ได้แค่

สอนธรรมะ แต่ท่านแสดงธรรม ท่านน�าค�าสอนของพระบรมศาสดามา 

กระท�าให้กระจ่างแจ้งในจิตใจของเรา ท่านมอบปัจจัยแวดล้อมที่

เหมาะสมให้พวกเราฝึกสู้รบกับกิเลสของจริง ท่านให้กรรมฐานชัดเจน

เพื่อสนับสนุนให้เราพิจารณาธรรมตามหลัก เอหิปัสสิโก บทความเรื่อง 

“พ้นทุกข์ สิ้นทรมาน” โดยจูน ไนซ ลูกศิษย์คนหนึ่งของหลวงพ่อ ได้

เล่าถึงผลของการพิจารณาธรรมในระหว่างการเดินจงกรม

หลวงพ่อจ�าเนียรมักสอนธรรมะลึกซึ้งละเอียดอ่อนสลับกับการ

สนทนาธรรม ถามตอบ และเล่าเรื่องสารพัด มีทั้งเรื่องที่สนุกสนาน 
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เรื่องที่ให้ข้อคิด เรื่องที่ท�าให้พวกเราพิศวงว่าเกี่ยวกับธรรมะอย่างไร

บ้าง แต่ไม่ว่าบทสนทนาจะวกไปทางไหน พวกเราก็ยังอยู่ในการปฏิบัติ

ธรรมอยู่ดี เพราะกระแสอารมณ์ธรรมของท่านยังหลั่งไหลน�าพาเราไป

สู่มหาสมุทรแห่งอมตรส ผู้ปฏิบัติชาวอเมริกันบางท่านเปรียบกรรมวิธี

นี้ว่าเหมือนมันฝรั่งถูกอบอยู่ในเตาจนสุก

ช่วงเวลาที่ท่านพานักกรรมฐานออกนอกประเด็นไปไกลลิบนั้น มัก

จะเป็นโอกาสทองให้นักเรียนได้น�าธรรมะที่เรียนรู้มาใช้ปฏิบัติกับกิเลส

ตัณหาของจริงในกายในใจ บางครั้งท่านถึงกับเล่าเรื่องประหลาดๆ  

ยั่วอารมณ์ ยั่วกิเลสผู้ปฏิบัติ เจฟฟรีย์ ทัมลิน ลูกศิษย์อีกท่านของ 

หลวงพ่อ ได้เล่าตัวอย่างของธรรมวิธีแบบนี้ไว้ในบทความเรื่อง “เพื่อ

เป็นเกียรติแด่หลวงพ่อจ�าเนียร” หลวงพ่อให้โอกาสเราฝึกกับกิเลสของ

จริงภายใต้สิ่งแวดล้อมที่สัปปายะที่สุด

หลวงพ่อจ�าเนียรพากเพียรปลูกฝังธรรมะด้วยความเมตตา ด้วย

หวังให้ผู้ปฏิบัติทุกคนได้เข้าถึงอมตธรรมของพระตถาคต และผลธรรม

ที่จะช่วยให้พวกเราพ้นจากทุกข์ภัยของสังสารวัฏ ผลธรรมที่จะช่วยให้

เราตั้งมั่นไม่เป็นอื่นอยู่บนทางสายเอกที่สมเด็จพระศาสดาทรงวางไว้ 

ธรรมลักษณะอันนี้คือ โอปนยิโก ท่านปลูกฝังอารมณ์ธาตุอารมณ์ธรรม

อันวิจิตรให้ศิษย์สามารถเข้าถึง และน�าไปใช้ในการปฏิบัติของตนต่อไป 

สามารถอ่านบันทึกของ ไลม่อน ไม ลูกศิษย์ก้นกุฏิท่านหนึ่ง ซึ่งพัฒนา

จากผู้ที่เที่ยวแสวงหาความรักไปเป็นผู้ที่พบ “รักแท้จากในตน”

ทุกปีที่หลวงพ่อจ�าเนียรเดินทางมาสอนยังประเทศสหรัฐอเมริกา 

จะมีกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาชาวอเมริกันซ่ึงรักเคารพและศรัทธาหลวงพ่อ

อย่างสุดซึ้ง มาเข้าปฏิบัติกรรมฐานกับหลวงพ่อ ท่านเหล่านี้ส่วนมาก
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จะเป็นนักปฏิบัติตัวยง ที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์ท่าน 

อื่นๆ มาก่อน ข้าพเจ้าสังเกตว่าเมื่อข้าพเจ้าแปลธรรมะของหลวงพ่อ

อันละเอียดลึกซึ้งที่ยากแม้แต่ผู้ปฏิบัติชาวไทยจะเข้าใจได้ พวกเขากลับ

สนใจคล้อยตาม ซาบซึ้งเห็นจริง และเข้าถึงธรรมนั้นๆ ได้จริง หลวงพ่อ

ไม่ได้สอนธรรมะให้เข้าใจตามอย่างเดียว ท่านสามารถแสดงธรรมให้ผู้

ปฏิบัติรู้เห็นธรรมได้ด้วยตนเอง ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ ตัวอย่าง

ของลูกศิษย์ที่ได้พบสภาวธรรมที่หลวงพ่อสอนอยู่ในบทความเรื่อง 

“หนทางแห่งความรักและความร่าเริง” โดยนับบี้ ชูเบอร์ และบทความ

เรื่อง “ตามหาทางสายกลาง” โดย โนอาห์ โทรบ

ส�าหรับตัวข้าพเจ้าและคณะศิษยานุศิษย์ หลวงพ่อจ�าเนียรเปรียบ

ประดุจพ่อทางธรรมผู้ยิ่งใหญ่ ผู้เปี่ยมล้นด้วยความเมตตากรุณาอัน

บริสุทธิ์ให้กับทุกคนถ้วนหน้า ท่านเป็นผู้น�าพาลูกๆ ไปสู่โลกแห่งธรรม

อันกระจ่างใสไปด้วยความสุขปรมัติ เพื่อตามรอยพระอริยสาวกผู้รู้

แจ้งในธรรม แม้ว่าข้าพเจ้าได้แปลธรรมะถวายหลวงพ่อมากว่า ๑๐ ปี

แล้ว ข้าพเจ้ายังคงอัศจรรย์ใจอยู่เนืองๆ กับปัญญาล�้าลึกของท่านใน

การจัดสรรการสอน ทุกๆ ปีจะมีผู้ปฏิบัติมาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังถึงสภาว

ธรรมอันวิเศษที่เขาได้สัมผัส เรื่องราวเหล่านี้บางส่วนก็ได้ถูกบันทึกอยู่

ในหนังสือเพื่อเฉลิมฉลองอายุมงคล ๘๐ ปี ของหลวงพ่อจ�าเนียรเล่ม

นี้ ประสบการณ์อันล�้าค่าดังกล่าวเพิ่มพูนศรัทธาให้ข้าพเจ้ามั่นใจว่า  

พระสัทธรรมอันประเสริฐขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ยัง

คงสามารถผลิดอกออกผลได้แม้ในยุคสมัยปัจจุบัน

หลวงพ่อเจ้าคะ ชาตินี้ลูกมีบุญอย่างยิ่งที่ได้มาพบ และท�างานถวาย

ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในพระพุทธศาสนาเช่นหลวงพ่อ  
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ลูกปลื้มปีติที่มีโอกาสรับใช้พระธรรม และช่วยเหลือกัลยาณมิตรผู้ร่วม

ทางสายเอกนี้ ไม่มีค�าพูดใดที่จะกราบเรียนถึงความซาบซึ้งในพระคุณ

อันใหญ่หลวงของหลวงพ่อให้สมกับความในใจของลูกได้ ลูกจึงขอ 

กราบเรียนแต่เพียงว่า จะขอตั้งมั่นและเดินอยู่ในทางสายกลางตาม

ที่หลวงพ่อสอน ให้สมกับความเมตตาและการอุทิศตนของหลวงพ่อ

ตลอดไป

ดุจฤดี วงศ์ทองศรี (แอ้ม)

ลูกศิษย์หลวงพ่อจ�าเนียรตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๖

เริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามธรรมะให้หลวงพ่อตั้งแต่ปีพ.ศ.  ๒๕๔๘

ซานมาเทโอ, แคลิฟอร์เนีย
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เปลี่ยนวิถี เปลี่ยนชีวิต

ผมอธิบายเป็นค�าพูดไม่ได้ว่า ค�าสอนอันชาญฉลาดของหลวงพ่อ

จ�าเนียรได้เปลี่ยนวิธีฝึกปฏิบัติธรรมของผม และเปลี่ยนชีวิตผม

มากมายขนาดไหน ผมฝึกนั่งวิปัสสนามาตั้งแต่อายุยังไม่ ๒๐ จนตอนนี้ 

๕๐ ปีกว่าๆ แล้ว ตอนนั้น ส่วนใหญ่ผมฝึกด้วยตนเอง แบบไม่ค่อยได้ผล 

จนกระทั่งมีโอกาสได้พบหลวงพ่อจ�าเนียร

การมีพระอาจารย์ผู้เป็นครูอย่างสมบูรณ์แบบเป็นสิ่งที่ประเมิน

ค่าไม่ได้ ท่านคือครูผู้เชี่ยวชาญซึ่งเห็นคุณค่าของพระธรรมค�าสอนใน

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและน้อมน�ามาปฏิบัติ ผมมีโอกาสเข้าร่วมฝึก

ปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อจ�าเนียร รวมเวลาทั้งหมดถึง ๔ สัปดาห์ ทั้ง

ยังได้ใกล้ชิดกับท่านนอกเวลาฝึกปฏิบัติธรรมอีกเป็นเวลาไม่น้อย จาก

ประสบการณ์ของผม หลวงพ่อคือตัวอย่างเดินได้ของการปฏิบัติ

ธรรม ท่านเป็นบุคคลที่ร่าเริง ใจดี และมีปฏิภาณ ท่านไม่เคยหยิ่งยโส  

โกรธเคือง ร�าคาญ เศร้าสร้อย โลภ หรือเห็นแก่ตัว ถึงแม้ท่านจะ

เป็นพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียง แต่ก็เป็นบุคคลที่เราเข้าถึงได้ เครื่องมือ 

ในการสอนของท่าน คอืประสบการณ์ในการฝึกปฏบิตัขิองท่านเมือ่สมยั

ที่ยังเป็นพระหนุ่มนั่นเอง ท่านเต็มใจที่จะเล่าประสบการณ์เหล่านั้น 

ให้พวกเราฟังอย่างเปิดเผย ผมคิดว่าบทเรียนเหล่านี้มีประโยชน์มาก 

และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับการด�าเนินชีวิตของผมได้

หากคุณก�าลังมองหาครูผู ้สามารถให้สูตรวิธีการปฏิบัติธรรมที่

เฉพาะเจาะจง โดยเน้นการปฏิบัติที่เคร่งครัด คุณควรจะไปหาที่อื่นแต่

ถ้าคุณก�าลังมองหาครูผู้เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติ และมอบเครื่องมือ 
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ที่คุณสามารถน�าไปใช้ โดยคาดหวังให้คุณรับผิดชอบตนเองแล้วล่ะก็  

หลวงพ่อจ�าเนียรน่าจะเป็นค�าตอบ ท่านใช้เครื่องมือหลากหลาย

ชนิดเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ท่านตั้งไว้ รวมไปถึงการให้ 

ค�าแนะน�าแบบตรงไปตรงมา การอธิบายหลักธรรมของพระพุทธเจ้า 

เรื่องราวจากพระสูตร และเรื่องราวจากประสบการณ์ตรงของท่านเอง

การสอนของหลวงพ่อจ�าเนียรช่วยผมได้อย่างไร? ผมพูดไม่ได้

หรอกว่าผมได้รับผลส�าเร็จอย่างใหญ่หลวง แต่ผมเข้าใจว่าแท้จริงแล้ว 

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลก หรือไม่ว่าผมจะรู้สึกนึกคิด หรือพบเจอ

อะไร สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ใช่ตัวผมและไม่ใช่ของผม มันเป็นอนัตตา พร้อม

ที่จะเปลี่ยนแปลง และเสื่อมสลายได้ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ปัจจัยภายนอก 

ปัญหาไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในใจ แต่ปัญหาคือไปเชื่อกับความรู้สึกความคิด 

หรือสิ่งที่ประสบพบเจอจนท�าให้เกิดความยึดมั่นถือมั่น ไขว่คว้าเพื่อ

ให้ได้มา และปรุงแต่งให้เป็นตัวตน ค�าอธิบายที่ชัดเจนของหลวงพ่อ

จ�าเนียรท�าให้ผมยังเข้าใจถึงกับดักหลุมพรางระหว่างทางอีกด้วย ผม

เคยคิดว่าการนั่งสมาธินั้น คือการที่เราฝึกเพียงล�าพังวันละ ๑–๒ ครั้ง 

หรือตอนปลีกตัวไปปฏิบัติธรรมนานๆ ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าเราต้อง

ฝึกปฏิบัติตลอดเวลานับตั้งแต่ลืมตาตื่นจนกระทั่งเข้านอน ทุกขณะคือ

โอกาสในการฝึกปฏิบัติ

ผมขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อจ�าเนียรและศิษยานุศิษย์ของ

ท่านทุกรูป โดยเฉพาะพระอาจารย์วุฒิชัย (พระวู้ดดี้) ซึ่งเป็นพระ 

ลูกศิษย์ที่ใกล้ชิด และเป็นที่ไว้วางใจของหลวงพ่อจ�าเนียรเป็นที่สุด 

รูปหนึ่ง ท่านได้น�าพาผมมาสู่เส้นทางแห่งธรรม ท่านทั้ง ๒ ได้สอน 

สิ่งที่มีค่า และยิ่งใหญ่กว่าการถูกรางวัลสลากกินแบ่ง หรือความส�าเร็จ 
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ทางโลกใดๆ ให้แก่ผม

ผมหวังว่าท่านผู้อ่านจะประสบความส�าเร็จตามทางที่หวังไว้ และ

มีความสุขที่แท้จริง ขอให้ทุกท่านมีจิตใจที่กรุณา และสามารถพบกับ

นิพพานได้ในภพชาตินี้

อลัน ฟลัม

ประธานสมาคมมหาสติกรรมฐาน

ออริกอน, สหรัฐอเมริกา
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กระแสธรรมในปัจจุบันขณะ

ในการฝึกปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อจ�าเนียรในครั้งแรกนั้น ผมรู้สึก

สนุกสนานมาก ผมเคยไปปฏิบัติธรรมตามแบบเถรวาทมาแล้ว

หลายครั้ง และคุ้นเคยกับธรรมเนียมการปฏิบัติในการนั่ง การเดิน การ

เฝ้าดูลมหายใจ การอยู่ในความเงียบ และการควบคุมอาหาร ผมเห็น

คุณค่าแห่งความงดงามในการตามรู้ปัจจุบัน และปัญญาที่เกิดจากการ

ปฏิบัติตามวิถีดังกล่าว

ที่นั่นผมได้นั่งอยู่กับวิปัสนาจารย์ซึ่งพูด พูด และพูด น่าทึ่งอะไร

อย่างนี้ ท่านถักถ้อยร้อยค�าตรึงใจผู้ฟัง และท่านแสดงให้เห็นไปพร้อมๆ 

กันว่าพวกเขาติดกับได้อย่างไร ท่านสอนให้เราเอาชนะจิตใจของตน 

มิใช่เพียงแค่ท�าให้จิตใจสงบ หลวงพ่อท่านมีคุณธรรมของพระอริยะ 

ในขณะเดียวกันท่านก็เปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา สนุกสนาน และเป็นอิสระ

ไร้ข้อจ�ากัด วิถีทางปฏิบัติแบบเดิมๆ ได้รับการเปลี่ยนแปลง จากการ

พิจารณาตนเองไปอย่างเงียบๆ หลวงพ่อกระตุ้นให้เรามีส่วนร่วมกับ

ท่าน ท่านชี้ให้เห็นปัญหาใหญ่ๆ ของชีวิตเรา และสนับสนุนให้เราเผชิญ

หน้ากับความจริงโดยตรง ยอดเยี่ยมเป็นที่สุด ราวกับหลวงพ่อบอกว่า 

“พวกเธอจงมาเอาผลของการปฏิบัติที่ฉันได้กระท�ามาไปลองดูสิ”

เมื่ออยู่กับหลวงพ่อเรามักได้สัมผัสกับสภาวธรรมอันวิเศษเสมอๆ 

ผมอยากจะแบ่งปันประการณ์หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นกับผม ในวันที่ ๓ ของการ

ปฏิบัติธรรม ซึ่งผู้ร่วมปฏิบัติธรรมเริ่มมีความผูกพันสมัครสมานเป็น 

น�้าหนึ่งใจเดียวกันจากค�าสอนของหลวงพ่อ ตอนเย็นวันนั้นมีบุคคล

ท่านหนึ่งมาพูดหน้าห้อง ซึ่งผมรู้สึกว่าสิ่งที่ท่านบรรยายแม้จะไม่มีอะไร
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ผิด แต่ดูราวจะไม่ค่อยสอดคล้องกับความรู้สึกของคนในห้องเท่าไรนัก 

พวกเราคุ้นเคยกับอารมณ์ว่าง ใส และความเมตตาของหลวงพ่อ แค่ไม่

กี่นาทีผู้ปฏิบัติธรรมในห้องเริ่มกระสับกระส่าย มีเสียงถอนหายใจ และ

เสียงต่างๆ อันบ่งบอกถึงความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในห้อง

พวกเราอดทนฟังกันต่อไปอย่างเงียบๆ ผมเองก็เริ่มโกรธและ

ไม่พอใจเหมือนกับผู้คนบางส่วน แต่เมื่อผู้บรรยายพูดไปได้ประมาณ 

ครึ่งทาง ผมได้หันความสนใจมายังหลวงพ่อจ�าเนียร ท่านนั่งสงบเงียบ

และยิ้มน้อยๆ หน้าตาท่าทางและอารมณ์ของท่านไม่ได้เปลี่ยนไปตาม

เหตุการณ์ในห้องเลย ความสนใจทั้งหมดของผมพุ่งไปที่หลวงพ่อ ผม

หันกลับไปมองทางผู้บรรยาย และเมื่อมองกลับไปที่หลวงพ่ออีก ผมก็

สัมผัสถึงความว่าง ความว่างที่หนักแน่นอย่างแท้จริง ผมดูสลับไปอย่าง

นี้เรื่อยๆ เปรียบเทียบสถานการณ์ และปฏิกิริยาของหลวงพ่อ ยิ่งผม

เห็นถึงความแตกต่างใจผมก็ยิ่งสว่างมากขึ้นทุกขณะ ในที่สุดจิตของผม

ก็ไม่ใส่ใจกับผู้บรรยายท่านนั้นอีก เหมือนจิตของผมแนบแน่นอยู่กับ

หลวงพ่อ สภาวะแห่งความประภัสสรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนสิ่งที่เหลือ

อยู่อย่างเดียวก็คือความรู้สึกของผมที่เชื่อมผนึกกับหลวงพ่อเท่านั้น

ขณะนั้นประสาทการรับรู้ได้ทิ้งช่วงไป และผมกลับรู้สึกได้ถึง 

สภาวธรรมอันละเอียดประณีตอย่างที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน มีทั้ง

ความสุขอันล�้าลึก ความการุณย์ ความสบาย ตลอดไปจนถึงความเชื่อ

มั่นและศรัทธาอันแน่วแน่ สภาวะเหล่านั้นจู่ๆ ก็มาเองโดยไม่มีเหตุ

ในที่สุดผู้บรรยายท่านนั้นก็พูดจบและเดินทางกลับ ผมรู้สึกถึง

ความปีติอันล้นพ้นและความกระจ่างใสที่เกิดขึ้นในใจ ซึ่งสภาวะนี้

ด�าเนินต่อไปอีก ๓ วัน ๓ คืน ในช่วงสนทนาธรรมกลุ่ม ผมจึงได้เล่าถึง
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ประสบการณ์ของผมว่า การพิจารณาธรรมระหว่างสถานการณ์ที่ยาก

ล�าบากนั่น ท�าให้ผมได้เห็นว่าสิ่งส�าคัญคือการตระหนักรู้ความทุกข์ใน

จิตของตนเอง และในจิตของผู้อื่น และเห็นถึงทางพ้นทุกข์

หลวงพ่อรับฟังสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมแล้วกล่าวว่า ผมได้เข้าถึงกระแส

ของอรหัตมรรคอยู่ชั่วอึดใจ

ประสบการณ์ที่เกิดขึ้น แสดงให้ผมเห็นถึงความส�าคัญของการได้

มีโอกาสพบกับพระอริยะ ถ้าหากหลวงพ่อจ�าเนียรมิได้อยู่เหตุการณ์นี้

ด้วย ปฏิกิริยาของผมที่มีต่อผู้บรรยายท่านนั้นก็คงเป็นไปตามปกติ

การทีท่่านอยูต่รงนัน้ได้พลกิประสบการณ์ทีย่ากล�าบากให้กลายเป็น

ประสบการณ์ท่ีลึกซึง้ และน�ามาสูก่ารเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ในชวีติผม

คริส เฟอร์นี่

ลูกศิษย์หลวงพ่อจ�าเนียรตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๘

อาจารย์สอนชี่กง

เบิร์กลีย์, แคลิฟอร์เนีย
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พ้นทุกข์สิ้นทรมาน

ฉั นเจ็บปวดทรมานมากเหลือเกินจากอาการบาดเจ็บที่กระดูกสัน   

  หลัง  ฉันใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในวัยผู้ใหญ่อยู่กับความเจ็บปวดนี้ หลัง

จากที่ได้ทดลองรักษาในทุกๆ ทางมาตลอด ๒๓ ปี ไม่ว่าจะเป็นการ

ผ่าตัด รับประทานยา พบแพทย์ฝังเข็ม การจัดกระดูก และอื่นๆ อีก

มาก แพทย์ฝังเข็มของฉันได้แนะน�าให้ลองปฏิบัติกรรมฐาน ฉันใช้เวลา 

๒ ปีในการหาสถานที่ปฏิบัติธรรมที่จะยอมรับฉันเข้าร่วมปฏิบัติ ไม่ว่า

จะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมในประเทศหรือต่างประเทศ รวมทั้งการปฏิบัติ

ธรรมออนไลน์ แต่ก็ไม่ส�าเร็จผล จนกระทั่งฉันได้ข่าวว่าพระอาจารย์

จ�าเนียรจะมาสอนปฏิบัติธรรมในแถบที่ฉันอาศัยอยู่นี้ในอีกไม่ก่ีสัปดาห์ 

เน่ืองจากพวกผู้จัดเต็มใจที่จะจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับความพิการ

ของฉัน ฉันไม่ต้องนั่งบนพื้น ไม่ต้องนอนบนพื้น และไม่ต้องเดินไกล 

ฉันจึงสามารถเข้าร่วมฝึกปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์จ�าเนียรในปีพ.ศ. 

๒๕๔๖ ได้ในที่สุด

พระอาจารย์จ�าเนียรเดินเข้ามาในห้อง นั่งลง และพูดผ่านล่ามว่า 

“ความทุกข์นั้นมีอยู่จริง” ฉันนึกในใจว่า “ใช่เลย! เรามาถูกทางแล้ว 

พระอาจารย์คนนี้เต็มใจที่จะพูดถึงความทุกข์ ในขณะที่คนอื่นทุกคน

ต่างเลี่ยงที่จะพูดถึงเรื่องนี้กันทั้งนั้น”

ท่านพูดต่อว่า “ความทกุข์นัน้เกดิขึน้จากเหตุและปัจจัย” ฉนัคดิต่อ 

ว่า “ใช่! ใช่เลย!” “และความทุกข์นั้นก็ดับได้” ท่านกล่าว ฉันตื่นเต้น

จนเกือบจะตกเก้าอี้! ดับความทุกข์ได้! “ไชโย!” ฉันอุทานออกมาดังๆ 

อย่างอดไม่ได้ ซึ่งอาจจะสร้างความร�าคาญกับผู้คนรอบข้าง ฉันเอื้อม
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คว้าปากกากับสมุดจด “และมีหนทางที่จะดับความทุกข์ให้สิ้นสุด” 

พระอาจารย์กล่าวต่อไป

ตลอดเวลา ๒๐ กว่าปีที่ผ่านมา ไม่มีศัลยแพทย์ หมอ หรือเภสัชกร 

คนใดเลยที่ให้ความหวังกับฉันว่าจะท�าให้ความทุกข์ทรมานนี้สิ้นสุดลง

ได้ ทัง้ๆ ทีฉ่นัพร้อมจะเดินทางไปยงัสถานทีใ่ดๆ กไ็ด้บนโลก ไม่ว่าเมือ่ไหร่ 

ที่ไหนก็ตาม เพื่อที่จะหยุดความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานนี้ กลับ

เป็นว่า ณ ที่แห่งนี้ซึ่งอยู่ห่างบ้านของฉันไปประมาณ ๘ กิโลเมตร  

ค�าตอบนั้นหล่นตุ้บลงบนตักของฉัน ช่างโชคดีอะไรเช่นนี้! ที่ฉันได้พบ

อาจารย์ซึ่งสามารถสอนพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยใช้

ภาษาแบบง่ายๆ ให้แก่คนธรรมดาที่ด้อยประสบการณ์ และไม่เคยเรียน

ธรรมะมาก่อนอย่างฉัน อาจารย์ผู้ยอมรับศิษย์ที่ไร้ทั้งประสบการณ์

และทักษะ

เมื่อการฝึกปฏิบัติธรรมสิ้นสุดลง พระอาจารย์จ�าเนียรได้กล่าวบาง

สิ่งที่เปลี่ยนชีวิตฉัน เป็นสิ่งที่ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อน “อาตมาอยากให้

โยมมีความสุข” และฉันก็เชื่อท่าน และในปีพ.ศ. ๒๕๔๗ ฉันจึงกลับไป

ปฏิบัติธรรมกับท่านอีกครั้ง

ในการปฏิบัติธรรมครั้งนั้น พระอาจารย์จ�าเนียรได้เปลี่ยนชีวิตของ

ฉันอีกคราว ท่านกล่าวว่า “ออกไปเดินจงกรมข้างนอกสัก ๒๐ นาทีนะ 

แล้วเลือกกิเลสออกมาสักอย่าง อะไรก็ได้ และให้พิจารณากิเลสตัวนั้น”

ฉันท�าตามที่ท่านบอก ออกไปนอกศาลาวิปัสสนาและครุ่นคิด 

กิเลสตัวไหนนะที่ฉันควรเลือก กามฉันทะอย่างนั้นหรือ? ความหดหู่ 

ความเคลบิเคลิม้? ความฟุง้ซ่านร�าคาญใจ? ความโกรธ? ความลงัเลสงสยั?
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ฉันครุ่นคิดว่าอะไรที่สร้างปัญหาในชีวิตมากที่สุดตอนนี้ ฉัน 

ทะเลาะกับสามีมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนจึงเลือกตัวโทสะ ฉันใช้เวลา ๒๐ 

นาทีนั้น อยู่กับเรื่องราวว่าด้วยเหตุที่ฉันสมควรโกรธ

ระหว่างการวิปัสสนาครั้งถัดมา ฉันเลือกกิเลสตัวเดิมอีกครั้ง และ

ให้รู้สึกตกใจเมื่อพบว่าตัวเองนั้นเป็นคนขี้โกรธ “ท�าไมฉันไม่เคยรู้เลย” 

ไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองเป็นคนขี้โมโห ฉันถามตัวเอง โอย.... มันมาจาก

ไหนกันหนอ... และพลันนั้น ฉันย้อนกลับไปเห็นชีวิตตัวเองในวัยเยาว์ 

ฉันเป็นคนท่ีมีวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ตอนต้นอยู่ในสภาพยากจนข้นแค้น

น่าเวทนา และใช้ความโกรธเป็นเครื่องมือเพื่อให้อยู่รอด ฉันเห็นว่าฉัน

ใช้ความโกรธในรูปแบบที่ละเอียดมากระตุ้นตัวเองให้หาอาหารและที่

ซุกหัวนอน เพื่อให้ได้รับการศึกษา และเป็นเชื้อไฟให้ไขว่คว้าอาชีพการ

งานที่มีคนบอกว่าฉันไม่อาจเอื้อมถึงได้ และฉันก็เห็นด้วยว่าความโกรธ

นั้น ส่งผลต่อชีวิตส่วนตัวของฉันอย่างไร

ฉันค้นหาความจริงต่อไปอีก ๓ วัน ๓ คืนโดยถามตัวเองทุกครั้งว่า 

“มันมาจากไหน” จนกระทั่งได้เห็นชาติที่ฉันคิดว่าเป็นการเกิดครั้งแรก 

และเข้าใจกลไกว่าความโกรธเกิดขึ้นอย่างไร มาจากไหน และถ่ายทอด

จากภพภูมิหนึ่งไปสู่อีกภพภูมิได้อย่างไร ฉันเห็นว่าตัวเองใช้โทสะเป็น

เครื่องมือเพื่อความอยู่รอด มันท�าให้ฉันสามารถฮึดสู้เมื่อมีใครพยายาม

จะขย�้าฉันเมื่อคราวที่ฉันเกิดเป็นสัตว์ ความโกรธที่ขัดเกลาแล้วท�าให้

ฉันประสบความส�าเร็จเป็นนายหน้าขายหุ้นในชีวิตนี้ ท�าให้ฉันมีอิสระ

ทางการเงินเพียงพอที่จะด�ารงชีวิตในขณะที่ความเจ็บปวดขวางกั้นให้

ฉันท�างานไม่ได้

ฉนัตระหนกัว่าตนเองได้ใช้เวลานบัชาตไิม่ถ้วนท�าสิง่เดิมๆ ซ�า้แล้ว
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ซ�า้เล่า โดยแต่ละครัง้กค็าดหวงัผลลพัธ์ทีต่่างออกไปจากการแสดงโทสะ

แบบเดมิๆ น่ีไม่ใช่นยิามของคนบ้าหรอกหรอื ทีท่�าแต่สิง่เดิมซ�า้ไปซ�า้มา

แต่คาดหวังผลลพัธ์ทีแ่ตกต่าง ฉนัเบือ่และเหน่ือยเหลอืเกนิแล้ว ฉนัเคย

คดิว่าตวัเองเป็นคนฉลาด แต่ตอนนีฉ้นัพร้อมแล้วทีจ่ะท�าตัวฉลาด ใน

ท่ีสดุ ฉนัก็เข้าใจว่าความโกรธมใิช่เครือ่งมอืทีมี่ประโยชน์ในการพยายาม

ยตุคิวามทุกข์อกีต่อไป และด้วยความสามารถของพระอาจารย์จ�าเนยีร

ท่ีสัง่สอนด้วยความรกั ความเมตตา และอารมณ์ขนั ท�าให้ฉนัพฒันา

ทักษะอนัจ�าเป็นในการละความโกรธและหาหนทางดับทกุข์ได้

ในช่วงระหว่างการปฏิบัติธรรมคร้ังแรกกับพระอาจารย์จ�าเนียร

ในปีพ.ศ. ๒๕๔๖ และการปฏิบัติธรรมในปีพ.ศ. ๒๕๔๗ ฉันพบว่าฉัน

เป็นมะเร็ง นี่คือผลของการใช้โทสะมาหลายภพหลายชาติ เป็นการใช้

ธาตุไฟในทางที่ผิด พระอาจารย์จ�าเนียรไม่รู้จักชื่อของฉัน แต่หลังจาก

ที่หมอบอกว่าฉันมีโอกาสไม่ถึง ๕% ที่จะมีชีวิตอยู่ครบปี ฉันก็เริ่มคิด

ว่า ฉันเหนื่อยล้าเหลือเกินกับการใช้ชีวิตอยู่กับความเจ็บปวด ฉันน่าจะ

ตายให้มันจบๆ ไป เผื่อชาติหน้าจะดีกว่านี้ ขณะที่ฉันอยู่ในสมาธิ พระ

อาจารย์จ�าเนียรมาหาแล้วกล่าวว่า “ใช่ โยมจะตายไปตอนนี้เลยก็ได้ 

แต่ว่าโยมยังท�าอะไรได้อีกตั้งมากมายก่อนตาย” ค�าพูดนั้นท�าให้ฉัน

ฉุกคิด ฉันอยากกลับมาเกิดอีกพร้อมกับปัญหาเดิมๆ และเผชิญความ

ทุกข์ไปอีก ๕๐ ปี อีก ๑๐๐ ปีจริงๆ หรือ หรือฉันจะรับฟังค�าแนะน�า

ของพระอาจารย์จ�าเนียรแล้วมุ่งมั่นแสวงหาความหลุดพ้น ฉันจะท�าทุก

วิถีทางเพื่อไม่ให้มีชีวิตแบบเดิมนี้ซ�้าแล้วซ�้าเล่า ถ้าพระอาจารย์จ�าเนียร

คิดว่าฉันท�าได้มากกว่านี้ และอย่างน้อยก็บรรลุโสดาบันได้ในชาตินี้ ฉัน

ก็จะลองดูสักครั้ง
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ฉันตั้งจิตอธิษฐานให้หายจากโรค และใช้เวลาที่เหลืออยู่ไม่ว่านาน

เท่าไรก็ตามปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรคผล

ตอนนี้ฉันอายุ ๖๗ ปีแล้ว บรรดาหมอยังคงส่ายหน้าด้วยความ

งงงวย แต่ไม่มีใครถามว่าฉันรอดมาได้อย่างไร หรือแม้แต่เกิดอะไรขึ้น 

ฉันรู้ดีว่าฉันยังต้องเดินอีกไกล แต่ก็พอจะมองเห็นการสิ้นภพสิ้นชาติอยู่

ลิบๆ ไม่มีค�าพูดใดที่จะบรรยายถึงความส�านึกในพระคุณที่ฉันมีต่อพระ

อาจารย์ ทางเดียวที่ฉันคิดว่าจะขอบคุณท่านได้ ก็คือจะไปให้ไกลที่สุด

เท่าที่ฉันจะท�าได้

ด้วยความกตัญญูอย่างเปี่ยมล้น

จูน ไนซ

ซานตาโรซา, แคลิฟอร์เนีย
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คือครูผู้ยิ ่งใหญ่

เมื่อประมาณปีพ.ศ. ๒๕๔๗ เพ่ือนของผมได้ชวนไปต้อนรบัหลวงพ่อ 

จ�าเนียรและคณะที่สนามบินซานฟรานซิสโก เมื่อไปถึงเห็น

ผู้คนไปรอรับหลวงพ่อประมาณ ๑๐ กว่าคน เมื่อหลวงพ่อเดินออกมา 

ลักษณะการเดินของท่านบ่งบอกถึงความศักดิ์สิทธิ์ในตัวตน รอยยิ้ม

ของหลวงพ่อเปี่ยมไปด้วยความสุข สีหน้าแสดงให้เห็นถึงความมีจิตใจ

ด ี ความมเีมตตาทีแ่ผ่ออกมาให้กับทุกคน ผมเองนัน้ไม่เคยพบหลวงพ่อ

มาก่อน แต่สมัผสัได้ถงึมิตรไมตรีท่ีท่านมอบให้กบัทกุคนโดยไม่แบ่งแยก 

ในใจของผมจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธามาตั้งแต่ครั้งนั้น

หลังจากนั้น ทุกปีที่ท่านมาสอนที่อเมริกา ถ้าผมมีโอกาสก็จะไป

ร่วมรับฟัง แต่แม้จะไม่ได้ฟัง ผมกจ็ะหาโอกาสไปกราบคารวะท่านเสมอ

ผมได้เรียนรู้จากท่านมากมาย จะขอยกตัวอย่างแต่เพียงเล็กน้อย

เท่านั้น ดังนี้

~ ความยินดีต้อนรับทุกคน ~

ท่านเปิดโอกาสให้กับทุกคนที่ต้องการเข้ามาหาท่านด้วยความ

เมตตากรุณา และยินดีรับฟังปัญหาทุกข์ร้อน รวมทั้งพร้อมที่จะให้ 

ค�าปรึกษา ค�าแนะน�า และความช่วยเหลือตลอดเวลา เสมือนดังว่าท่าน

เป็นบุคคลหนึ่งในครอบครัวของเรา บางคนรู้สึกเหมือนท่านเป็น ปู่ ตา 

พ่อ แม่ พี่ เพื่อน บางขณะเราจะรู้สึกถึงความบริสุทธิ์ของท่านเช่นเดียว 

กับความบริสุทธิ์ของทารก บางครั้งก็สนุกสนานร่าเริงเหมือนเด็ก 

ที่ท�าให้ผู้คนร่าเริงสดใสหัวเราะสบายใจ

คนส่วนใหญ่ต้องการถ่ายภาพของหลวงพ่อ หรือถ่ายรูปร่วมกับ
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ท่าน หลวงพ่อก็จะให้เขาถ่ายภาพด้วยความเต็มใจ ผมเห็นว่านี่คือ

ความเมตตาของท่าน เพื่อผู้ที่ได้ภาพของท่านไปจะได้รับความสุข และ

อาจเป็นหนทางหนึ่งที่จะชักน�าเขาเหล่านั้นให้สนใจในธรรมะว่า จะท�า

ตนเองให้มีความสุขเช่นหลวงพ่อนั้นได้อย่างไร

แม้ว่าในแต่ละวัน และตลอดทั้งวัน จะมีผู้คนมากมายเดินทาง

มาเข้าพบหลวงพ่อ ทั้งที่หลวงพ่อรู้จัก และไม่รู้จัก ถ้าท่านผู้อ่านต้อง

อยูใ่นสถานการณ์ทีต้่องต้อนรบัคนมากมายอย่างนัน้ทกุวนั ไม่เว้นวนัหยดุ

ราชการ ท่านจะวางตัวอย่างไร ทุกคนมาด้วยความอยากได้อะไร 

บางอย่างจากท่าน หรือมาเพื่อปรึกษาปัญหาอันหนักหน่วงในชีวิตของ

พวกเขา แต่ท่านก็ยังต้อนรับด้วยความปีติยินดี และพร้อมที่จะให้ความ

ช่วยเหลือเขาเหล่านั้นตลอดเวลา นั่นคือหลวงพ่อจ�าเนียร...

~ ความเคารพบูชา ~

คนมากมายเดินทางมาเพื่อที่จะเคารพนมัสการหลวงพ่อ แต่สิ่งที่

เขาได้รับกลับไปคือการได้รับความเคารพในตัวเขาจากหลวงพ่อ ไม่ว่า

เขาจะเป็นคนเช่นไร หลวงพ่อก็ไม่ยึดถือในอัตตาตัวตน เขาเหล่านั้นจึง

ได้รับความสุขใจกลับไป

ท่านสอนว่า รัก เคารพ และบูชา จะช่วยให้ทุกครอบครัวสุขสงบ

ถ้าทุกคนในครอบครัวสามารถมอบ ๓ สิ่งนี้ให้กันและกัน การทะเลาะ

เบาะแว้ง ความแตกแยกร้าวฉานก็จะลดลง และหมดไปในที่สุด

~ ผู้รู ้~

นอกจากหลวงพ่อจะสอนธรรมะเพื่อน�าไปสู่ความหลุดพ้นแล้ว 

ท่านยังล่วงรู้ถึงปัญหาที่ขัดขวางการปฏิบัติของแต่ละบุคคล รวมทั้ง
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วาระจิตต่างๆ เมื่อบุคคลใดเกิดปัญหาในชีวิตไม่ว่าทางโลก หรือทาง

ธรรม ท่านสามารถบอกถึงสาเหตุของปัญหาได้อย่างถูกต้องแม่นย�า

ท่านเหน็ว่าจติใจของมนุษย์ท่ียดึติดกับความโลภ โกรธ หลง นัน้ 

เปรยีบเสมอืนนกทีติ่ดอยูใ่นกรงออกไปไหนไม่ได้ ไม่เป็นอสิระ ท่าน

ประสงค์ทีจ่ะถ่ายทอดธรรมะ ช้ีแนะทางสายกลางอนัสดใส เพือ่ให้คน

สามารถหลดุจากสิง่ท่ียดึติดต่างๆ เปรียบเสมือนการปล่อยนกออกจาก

กรง เราย่อมไม่ต้องการอะไรจากนกตวันัน้ เพียงแค่ให้เขาเป็นอสิระก็พอ

ผมเป็นคนขี้โมโห และหงุดหงิดง่าย ท่านจะมองหน้าและเตือนสติ

เสมอว่า “โกรธใครไม่ได้ เกลียดใครไม่ได้นะ แม้แต่นิดหนึ่งก็ไม่ได้นะ” 

ทุกวันนี้ผมก็ยังต้องฝึกจิตในเรื่องนี้อยู่

ค�าพูดเพียงประโยคเดียวของท่านที่เตือนสติเรา สามารถน�าไปฝึก

ได้ชั่วชีวิต ท่านคือตัวอย่างของผู้ที่กระท�าได้แล้วตามค�าสอนของท่าน

~ ผู้ให้ ~

ไม่ว่าหลวงพ่อจะไปที่ใด ท่านจะเตรียมพระเครื่อง เครื่องราง

ศักดิ์สิทธิ์ หรือวัตถุมงคล เอาไว้มอบให้แก่ญาติโยมเสมอ สิ่งนี้แสดงให้

ผมเห็นถึงความเป็นผู้ให้ของท่านท่ีประกอบไปด้วยความเมตตากรุณา 

วัตถุมงคลเหล่านี้เปรียบเสมือนเป็นที่พึ่งทางใจชั่วคราวของผู้คน อย่าง

น้อยก็ช่วยให้คนระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

~ ครูผู ้ยิ ่งใหญ่ ~

ท่านเผยแผ่ธรรมะตามแนวทางของพระพุทธเจ้าอย่างไม่รู ้จัก

เหน็ดเหนื่อย เพื่อประโยชน์ของทุกๆ คน ไม่ว่าจะเป็นชนเหล่าใด ทุก

ชั้นวรรณะ ด้วยความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เพื่อผู้คนจะได้
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เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สุญญตา และนิพพาน

ท่านเป็นตัวอย่างของ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ที่ด�าเนินตามรอยของ

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง

พิพัฒน์ อุดมพงศ์อนันต์ (แพ้ท)

ซานมาเทโอ, แคลิฟอร์เนีย
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รากฐานแห่งศรัทธา

หลังจากการปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๒ กับหลวงพ่อจ�าเนียรในปี ๒๕๔๘  

ฉันกลับบ้านด้วยความรู้สึกปลื้มปีติและเบิกบานอย่างยิ่ง นี่คือ

สัญญาณบ่งบอกถึงจุดเริ่มต้น ในการก้าวไปสู่การฝึกปฏิบัติธรรมขั้น

ใหม่ ฉันรู้สึกโชคดีเหลือเกินที่ได้รับประสบการณ์อันแสนวิเศษนี้

๑๐ ปีต่อมา ที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งในแปซิฟิก นอรธ์เวสต์ นัก

ท่องเที่ยวชาวนิวยอร์กมองเห็นหลวงพ่อ (ท่านโดดเด่นมาก) และเข้าไป

ถามท่านเกี่ยวกับการฝึกวิปัสสนาของตน ท่านพูดคุยกับเธอประมาณ 

๑๐ นาที อธิบายเรื่องธรรมะและสิ่งที่เธอควรปฏิบัติ เมื่อสิ้นสุดการ

สนทนา น�้าตาก็เอ่อท่วมดวงตาของเธอ ฉันพูดกับพระรูปหนึ่งที่เดินทาง 

ร่วมกับพวกเราด้วยความประหลาดใจว่า “ท่านใช้เวลาแค่ ๑๐ นาที 

เธอก็ร้องไห้ด้วยความปีติเสียแล้ว” พระรูปนั้นตอบว่า “เรื่องแบบนี้

เกิดขึ้นเสมอกับหลวงพ่อ”

สิ่งที่ฉันจ�าได้ว่าครุ่นคิดถึงเม่ือตอนไปปฏิบัติธรรมกับท่านในครั้ง

แรกๆ และอีกหลายครั้งหลังจากนั้นก็คือ พระรูปนี้ เป็นอัจฉริยะในการ

แสดงธรรม ท่านสอนธรรมะด้วยความเมตตากรุณา ด้วยอารมณ์ขัน 

ความรู้จัดเจน และความจริงใจอันน่านับถือ ท่านสร้างศรัทธาในใจฉัน 

เพราะท่านสามารถอธิบายวิเคราะห์การปฏิบัติธรรมของฉันได้แม่นย�า 

(สมาธิของเธอยังไม่แก่กล้า เธออยู่กับอนาคตมากเกินไป) ผสมผสาน

กับท่ีท่านสามารถช้ีแจงเร่ืองปรากฏการณ์หลากหลายที่ฉันประสบพบ

เจอระหว่างการวิปัสสนาให้กระจ่างแจ้ง (ลมแรงประหลาดที่น่าหวาด

กลัวนั้น: ลมหายใจของเธอเอง และเสียงกระดิ่งกรุ๋งกริ๋งแปลกๆ: มิติ
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อื่นเขามาแสดงมุทิตาจิต) รวมถึงที่ท่านสามารถอธิบายธรรมะอย่าง

ละเอียดลึกซึ้ง ควบคู่ไปกับค�าเตือนว่า เราต้องมีความเพียรพยายามที่

จะหลุดพ้นจากภาพลวงตาแห่งความทุกข์

ดังนั้น เมื่อท่านฉายภาพสไลด์เหตุการณ์คลื่นสึนามิถล่มประเทศ 

ไทยในปีพ.ศ. ๒๕๔๗ โดยเน้นไปที่ศพขึ้นอืดจ�านวนนับไม่ถ้วน ศพเหล่า

นั้นก�าลังเน่าเปื่อยย่อยสลายไปสู่ธาตุต่างๆ ฉันน้อมกราบขอบพระคุณ

ที่ท่านได้ปลูกฝังสัจธรรมนี้ให้เข้าสู่ก้นบึ้งของจิตใจ พระพุทธเจ้าสอน

พวกเราให้พิจารณาอย่างลึกซึ้งถึงความไม่เที่ยงของสังขาร ลึกลงไปถึง

โครงกระดูกสีขาวหม่นที่เราทุกคนมี หลวงพ่อจ�าเนียรท่านยึดคุณค่า

และความส�าคัญของการพิจารณาเช่นนั้นไว้ในการปฏิบัติของท่าน

อย่างเหนียวแน่น

ท่านอธิบายถึงความมืดบอดที่แอบแฝงอยู่ในจิตของมนุษย์ปุถุชน

คนธรรมดาอย่างเช่ียวชาญ ตักเตือนว่าแค่เพยีงประกายเล็กจิว๋ของ

ความโกรธกอ็าจก่อให้เกิดเพลงิลกุไหม้ท่ีอนัตรายได้ และฉนัรูว่้าท่าน

พดูถูก และเมือ่ท่านสอนถึงความแตกต่างของผู้ทีเ่ป็นอรยิสาวกของ

พระพุทธเจ้ากับปุถชุน ท่านใช้ระดับของโทสะและโลภะเป็นเครือ่งบ่งชี้ 

มนัช่วยสร้างความเข้าใจให้ฉันได้เป็นอย่างดี และนบัแต่นัน้ ฉนักค็วบคมุ

การฝึกปฏบิตัธิรรมของตนเองด้วยการพยายามไม่ประพฤต ิ๒ สิง่นี้

ท่านมีลีลาชั้นเชิงในการสอน โดยใช้ตัวอย่างนับไม่ถ้วนจากค�าสอน

ของพระพุทธเจ้าและจากประสบการณ์ชีวิตของท่านเอง มาอธิบายถึง

เหตุและผลของอวิชชาความไม่รู้ (ซึ่งติดตัวมนุษย์มาแต่ก�าเนิด) เมื่อ

เวลาผ่านไป ฉันก็รู้เท่าทันและยอมรับความโกรธเคือง ความรุนแรง 

ความละโมบ และความสับสนในจิตใจตนเองได้จากการไตร่ตรองค�า
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สอนเหล่านี้ และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่จ�าเป็นส�าหรับการก้าวสู่หนทาง

แห่งอิสรภาพ

ท่านสอนเก่ียวกับอนัตรายของราคะ ด้วยการเล่าต�านานกางเกงใน

สีแดง ที่ท�าให้พวกเราสนุกสนาน (และท�าให้บางคนเขินอาย) ตอนนั้น 

ท่านยังเป็นพระหนุ่มอายุราว ๒๐ ปีเศษ ซึ่งก็ผ่านมากว่า ๕๐ ปีแล้ว  

ผู้หญิงคนหนึ่งเดินทางไปยังอารามที่ท่านบวชอยู่และตกจากจักรยาน 

ขาของเธอสะบัดขึน้ไปในอากาศ เผยให้เห็นกางเกงในสแีดงใต้กระโปรง 

หลวงพ่อตะลึงงันกับภาพที่เห็น แม้ว่าท่านได้ฝึกท�าสมาธิมาตลอดและ

จิตของท่านตั้งมั่น กระนั้นตัณหาก็ยังเกิดขึ้นในใจ ตามติดมาด้วยโทสะ

อันน่าตกใจที่มีต่อชายหนุ่มผู้ช่วยเหลือเธอ เพราะเขาบดบังทัศนียภาพ

กางเกงใน ท่านกลับไปที่กุฏิเพื่อครุ่นคิดถึงเหตุการณ์นี้ ท่านเล่าว่าท่าน

เห็นว่าความเมตตาและราคะอยู่ร่วมกันไม่ได้ เพราะในชั่วอึดใจนั้น (ซึ่ง

ก็เป็นอดีตนานมากแล้ว) ความเมตตาอันตรธานไปและความใคร่แบบ

เห็นแก่ตัวปรากฏขึ้น ด้วยปัญญาท่านจึงตระหนักว่าตัณหาสามารถ

ปรากฏออกจากที่ซ่อน หากไม่ได้รับการขจัดจนสิ้นซาก และพร้อมทั้ง

ตระหนักว่าต้องใช้ความมุ่งมั่น ความพยายามอย่างใหญ่หลวง รวมถึง

ปัญญาถึงจะสามารถถอนรากถอนโคนมันได้

เรือ่งนีแ้ละเร่ืองอืน่ๆ ในท�านองเดียวกันท่ีท่านยกขึน้มาเล่าอธิบาย

ธรรมะอย่างเรียบง่ายตรงไปตรงมา ครอบคลมุลึกซึง้ เหยยีบย�า่ไปบน 

เส้นทางทีผู่อ้ืน่อาจขลาดกลวัทีจ่ะก้าวเดนิไป นัน่หมายความว่าฉนัสามารถ

เชือ่ถอืและฝากจติใจท่ีรกไม่เป็นระเบยีบไว้กับพระอาจารย์ผูน้ี้ได้

สิ่งที่ท่านตักเตือนอย่างสม�่าเสมอและบ่อยครั้ง คือการปล่อยวาง 
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เราต้องปลดปล่อยความชอบและไม่ชอบออกไป ท่านใช้ภาพอนัน่าทึง่(1)

ในการอธบิายธรรมะเร่ืองนี ้ ภาพเส้นทางของวญิญาณเคลือ่นไหวเหมือน

รถยนต์ จากส่วนที่หยาบที่สุดไปสู่ส่วนที่ละเอียดที่สุดของร่างกาย

หรือจิตใจ คนขับคือสติสัมปชัญญะ และมีวงล้อของปฏิจจสมุปบาท 

ซ่อนอยู่ในจิต ยามที่ท่านอธิบายถึงทางสายกลาง หรืออริยมรรคมีองค์ ๘ 

ท่านมักจะกลัน่กรองลงไปเป็นการปฏิบติัช้ันละเอยีดและส้ัน สมัมาทฏิฐ ิ

เห็นชอบ คือเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สัมมาสังกัปโป ด�าริชอบ คือ

คิดพิจารณาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สัมมาวาจา วาจาชอบ คือพูดกับ 

ตัวเองบอกกับตัวเองเรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นต้น ด้วยความ

เมตตาอันใหญ่หลวงของหลวงพ่อฉันจึงตระหนักว่า การช�าระล้าง

จิตใจเช่นนั้นเป็นเรื่องที่ท�าได้ ต่อหน้าท่านทวารแห่งประสาทการรับรู้ 

ร่วมมือกันแสดงให้ฉันรับรู้ว่า สภาวะอารมณ์ใดท�าให้เราเดินอยู่ได้บน

เส้นทางสายกลาง และสภาวะอารมณ์ใดก�าลังพาเราเบี่ยงเบนออกสู่ 

คูน�้าด้านข้าง และรับรู้ว่าเราสามารถปรับจิตใจจากความรู้สึกชอบและ

ไม่ชอบให้กลับมาอยู่ทางสายกลางได้

ธรรมะของหลวงพ่อจ�าเนียร รวมถึงความมั่นคงและพลังที่รู้สึกได้

จากท่าน ก่อให้เกิดศรัทธาอันใหญ่หลวงในจิตใจฉัน ไม่เพียงแต่ศรัทธา

ในธรรมะเท่านั้น แต่รวมถึงศรัทธาในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรง

เป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบ พระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ

นั้นชัดเจนอยู่ในจิตใจของฉัน ณ ขณะนี้ ฉันพ้นจากความสงสัยแล้ว 

ฉันพบความสัตย์จริงท่ีเห็นได้เดินได้อยู่ต่อหน้าเราทุกวันนี้ในรูปของ 

1. เชิญชมภาพประกอบการสอนนี้ได้ที่หน้า 306 ในหนังสือเล่มนี้
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อริยสาวกวงศ์ และในพระที่ยอดเยี่ยมรูปนี้

ด้วยความส�านึกในพระคุณของหลวงพ่อจ�าเนียรในวันครบรอบ ๘๐ ปี

เบรนด้า วอลช์

ศิษย์ของหลวงพ่อตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๗

ผู้อ�านวยการสมาคมมหาสติกรรมฐาน

ลาร์คสเปอร์, แคลิฟอร์เนีย
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พลังแห่งความเมตตา

ในการปฏิบัติธรรมครั้งหนึ่ง ฉันจ�าได้ว่าหลวงพ่อกล่าวว่าความ

เมตตากรุณาคือพลังอันทรงพลานุภาพที่สุด ประโยคเรียบง่าย

นี้รวมอยู่ในค�าตอบยาวเหยียดเกี่ยวกับประสบการณ์กว่า ๘ ปี ที่ท่าน

พยายามแก้ปัญหาอย่างสันติ ในขณะที่เกิดเหตุการณ์ผู้ก่อการร้าย

คอมมิวนิสต์ในประเทศไทย ฉันเลื่อมใสในค�าพูดของท่านมาก และ

รู้สึกว่าหลวงพ่อได้มอบบางสิ่งที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งให้แก่ฉัน บุคคล

ผู้มีปัญญาอันล�้าเลิศนี้อยู่หน้าห้อง และก�าลังแบ่งปันประสบการณ์

ของท่านซึ่งเชื่อถือได้เพราะผ่านการใช้ในสนามรบจริงมาแล้ว ท่าน

ได้น�าพระธรรมค�าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปใช้ในชีวิตจริง ใน

สถานการณ์ที่ล�าบากยากยิ่งที่สุดเกินกว่าที่ฉันจะจินตนาการได้ วลีที่

ว่า “ความเมตตากรุณา” ซึง่หลวงพ่อเอ้ือนเอ่ยได้ซบึซาบเข้าไปในใจฉนั 

ชาวตะวันตกผู้เติบโตในวัฒนธรรมซ่ึงยกเอาโทสะและความรุนแรงเป็น

พลังอ�านาจ และส่งผลกระทบต่อฉันอย่างลึกซึ้ง เท่าที่รู้ นี่คือครั้งแรก

ในชีวิตที่ฉันได้ยินว่ามีคนที่ใช้ความเมตตากรุณา และไหวพริบปฏิภาณ

สยบการพยายามลอบสังหารอย่างศิโรราบ พระภิกษุรูปนี้ ผู้เป็นทูต

แห่งสันติภาพที่บุกป่าฝ่าดงเพื่อน�าความศรัทธาของท่านไปสู่การปฏิบัติ 

ได้สร้างแรงบันดาลใจแก่ฉัน ให้หยิบยืมความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า

ของท่าน และน�าคติธรรมแห่งความเมตตากรุณาอันทรงพลานุภาพ 

มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ยามที่ฉันเผชิญกับเงามืด

ของตนเองและความอ่อนแอยามฝึกปฏิบัติ ข้อพิสูจน์อันแจ่มชัดของ

ท่านเกี่ยวกับความเมตตากรุณาจะคงอยู่กับฉันเสมอ คอยย�้าเตือนว่า

ด้วยความศรัทธาและความรักอันยิ่งใหญ่ การเอาชนะแม้กระทั่งสิ่งที่ดู
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เหมือนเป็นไปไม่ได้... คือสิ่งที่เป็นไปได้

กราบขอบพระคุณหลวงพ่อจากส่วนลึกของหัวใจ 

ขอน้อมอวยพรครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่ ๘๐ แด่ท่านค่ะ

เจน ฟรีแมน

บิลลิงส์, มอนทานา
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รักแท้จากในตน

คุณพ่อของฉันเป็นคนอารมณ์รุนแรง โหดร้าย และชอบใช้ก�าลัง 

ตอนที่ฉันยังเป็นเด็ก การเลือดตกยางออกถือเป็นเรื่องปรกติใน

บ้านของเรา ทั้งๆ ที่ท่านเป็นผู้บังเกิดเกล้าเพียงคนเดียวที่อยู่กับฉัน

และน้องในตอนนั้น แต่ท่านก็พยายามจะฆ่าฉันหลายต่อหลายครั้ง  

บางครั้งใช้มีด บางครั้งพยายามจับฉันกดน�้า และยังพยายามผลักฉันให้

ตกจากตึกสูงอีกด้วย ไม่เพียงแต่ฉันคนเดียวที่ต้องรับเคราะห์ ฉันยังต้อง

พาน้องชายไปห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลบ่อยๆ ครั้งหนึ่งพ่อท�าร้าย

เขาจนกะโหลกร้าว แม่เลี้ยงของฉันก็ถึงกับต้องสูญเสียการได้ยินไป

ข้างหนึ่งเลยทีเดียว นอกจากนั้น ท่านยังไม่เคยพูดจาหวานหูกับฉันเลย

แม้แต่ครั้งเดียว ตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าท�าไมท่านถึงมีพฤติกรรมดังกล่าว 

จนกระทั่งหลังจากที่ฉันได้เรียนเป็นเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ ฉัน

ก็ได้เรียนรู้ว่าแท้จริงแล้วพ่อของฉันเป็นโรค PTSD (PostTraumatic 

Stress Disorder) หรือภาวะความเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ

ช่วงก่อนที่ท่านจะเสียชีวิต บ้านของเรามีกลิ่นปัสสาวะของท่าน

คละคลุ้งไปหมด เนื่องจากท่านเป็นโรคเบาหวาน และไม่สามารถ

ควบคุมการท�างานของกระเพาะปัสสาวะได้

เมื่อครั้งที่ฉันได้มาเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเป็นเวลา ๑๐ วัน เมื่อใดที่

ฉันก�าลังอยู่ในความสงบลึกของสมาธิ ฉันก็มักจะได้กลิ่นปัสสาวะของ

พ่อ แต่พอฉันเล่าเรื่องนี้ให้ครูผู้ควบคุมกรรมฐานฟังว่าฉันรู้สึกว่าพ่อมา

หา ครูก็ไม่สามารถให้ค�าแนะน�าอะไรได้เพราะวัฒนธรรมตะวันตกไม่

คุ้นเคยกับเรื่องเหล่านี้ ทั้งๆ ที่เรื่องผีสางและวิญญาณไม่ใช่เรื่องแปลก
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ในวัฒนธรรมของชาวจีน เพราะเราเชื่อในเรื่องชีวิตหลังความตายและ

เรื่องวิญญาณ ฉันไม่ได้หวาดกลัวเพียงแต่พูดให้ครูฟังเพราะว่านี่เป็น

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ครูกรรมฐานส่งฉันไปหาครูใหญ่ที่เคยไปเรียนที่เมืองไทยนานถึง 

๕ ปี ครใูหญ่แนะน�าว่าท่านรู้จกัครูอกีท่านทีอ่าจจะช่วยแนะน�าฉันได้ 

เพราะครชูาวไทยท่านนัน้มีความเช่ียวชาญในเรือ่งวญิญาณ และท่านก็มี

ก�าหนดจะมาสอนท่ีสถานปฏิบติัธรรมแห่งนีใ้นเดือนพฤษภาคมปีหน้า

เมื่อรู ้ดังนั้น ฉันจึงดีใจมากที่จะมีคนมาตอบข้อสงสัยในเรื่อง

วิญญาณให้ เวลาฉันคิดถึงพ่อ ความรู้สึกฉันช่างซับซ้อนเหลือเกิน ตอน

ที่พ่อมาปรากฏตัวให้ฉันเห็นในฝันหลังจากที่ท่านเพิ่งเสียชีวิต ท่านยัง

คงมาด่าว่าและสาปแช่งลูกๆ ของท่านอยู่ ฉันอยากให้ท่านไปสู่สุคติ

แต่ท่านยังคงติดอยู่กับความโมโหร้าย ฉันหวังว่าครูท่านนั้นจะสามารถ

ช่วยให้พ่อพบกับความสงบได้ในสัมปรายภพ

๑ ปีผ่านไป ท่านผู้รู้ก็มา ท่านคือหลวงพ่อจ�าเนียร ครูใหญ่ก็พา

ฉันไปพบหลวงพ่อหลังจากที่ท่านเสร็จสิ้นการสนทนาธรรม แต่ยังมี

คนกลุ่มใหญ่รายล้อมท่านอยู่ บรรยากาศคึกคักสนุกสนาน ท่านก�าลัง

ท�าสร้อยสายสิญจน์ให้กับญาติโยมท่ีมานั่งอยู่รอบตัวด้วยท่าทียิ้มแย้ม

แจ่มใส เมื่อไปถึงครูใหญ่ก็อธิบายปัญหาของฉันให้ท่านฟัง ฉันไม่รู้

ภาษาไทยจึงบอกไม่ได้ว่าท่านทั้ง ๒ คนพูดอะไรกัน พอครูใหญ่อธิบาย

จบหลวงพ่อจ�าเนียรก็หันมามองฉันและพูดว่า “ไม่เห็นมีผีที่ไหนในตัว

เขา” จนครูใหญ่อธิบายเพิ่มเติม หลวงพ่อจ�าเนียรก็เลยหันมาบอกให้

ฉันเตรียมธูปเทียนมาหาท่านในวันรุ่งขึ้น แล้วท่านจะท�าพิธีให้

จนครใูหญ่ลากลบัไปแล้ว ฉนักย็งัไม่กลบัเพราะยงัติดใจดูพระไทยที่
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ยิม้ หัวเราะ และดมูคีวามสขุมาก ฉนัยนืดปูฏสิมัพนัธ์ของหลวงพ่อทีมี่ต่อ

ญาตโิยม ซึง่มแีต่ความเบกิบานและเสยีงหวัเราะ ท่านพดูภาษาองักฤษ

ไม่ได้ แต่ขณะทีท่่านท�าสร้อยสายสญิจน์ ท่านพดูว่า "คอมพวิเตอร์ 

คอมพิวเตอร์" ฉนัเดาว่าท่านคงจะหมายถงึความเรว็และความแม่นย�า

ทีท่่านท�าสร้อยพวกนีเ้หมอืนกบัเครือ่งจกัร จู่ๆ  ท่านกเ็งยหน้าขึน้แล้ว 

มองมาท่ีฉนั ท่านกวกัมอืเรยีกให้ฉนัเข้าไปใกล้ๆ ล่ามบอกว่าหลวงพ่อ

อยากให้ฉนัคกุเข่าต่อหน้าท่านแล้วว่าตาม ฉนักท็�าตามทีห่ลวงพ่อบอก 

เมือ่กล่าวจบ ล่ามอธบิายว่าหลวงพ่อท่านรบัฉนัเป็นลกูบุญธรรมแล้ว ฉนั

ไม่ต้องกลวัคณุพ่อของฉนัจะมารงัควานอกีต่อไป ถ้าคณุพ่อมาปรากฏให้

เห็นก็ให้บอกเพียงว่าฉนัมพ่ีอใหม่ทีค่อยดแูลฉนัแล้ว

คืนนั้นฉันหลับสนิทตลอดคืนและตื่นเช้ากว่าที่เคย ฉันเดินไปที่โรง

ครัวแล้วเจอหญิงชาวอเมริกันคนหนึ่งที่ก�าลังเตรียมผลไม้อยู่ที่โรงครัว 

เธอดีใจมากที่ฉันเสนอตัวช่วยเธอจัดผลไม้ และขอร้องให้ฉันมาช่วยเธอ

ทุกวันเพราะที่พักเธออยู่ไกล เธอจะได้ไม่ต้องรีบร้อนมาเตรียมผลไม้แต่

เช้า ระหว่างที่คุยกันอยู่ หลวงพ่อจ�าเนียรและพระผู้ติดตามก็เดินเข้ามา

เพื่อรับประทานอาหารเช้าที่โรงครัว ท่านกล่าวทักทายฉันด้วยภาษา

จีนซึ่งเป็นภาษาแม่ของฉันว่า “พ่อรักลูกสาวของพ่อ พ่อรักลูกสาวของ

พ่อ” เมื่อได้ฟัง... ฉันรู้สึกตื้นตันใจอย่างบอกไม่ถูกที่หลวงพ่ออุตส่าห์

หัดพูดภาษาจีนเพื่อมาพูดกับฉัน พ่อบังเกิดเกล้าของฉันเองแท้ๆ ยัง

ไม่เคยบอกว่ารักฉันสักครั้งเดียว ค�าพูดของหลวงพ่อท�าให้ฉันรู้สึกเบา

เหมือนกับจะลอยได้ จิตใจโปร่งเบาและเป็นสุข เหมือนท่านจะรู้ว่าฉัน

ขาดอะไร และค�าพูดประโยคเดียวนี่จะมีความส�าคัญกับฉันขนาดไหน

หลังจากนั้นเป็นต้นมา ฉันจึงกลายเป็นเสมือนลูกเป็ดน้อยคอย
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เดินตามหลังแม่เป็ด หลวงพ่อท่านไปไหน ฉันก็จะตามไปด้วยอยู่ห่างๆ 

เสมอ และทุกปีหลังจากนั้น ฉันจะมาร่วมปฏิบัติธรรมที่รัฐแคลิฟอร์เนีย

เพื่อที่จะได้มาเจอหลวงพ่อ

มอียูค่รัง้หนึง่ในช่วงทีป่ฏบิตัธิรรม อยู่ๆ  ฉนักลบัตระหนักว่าฉนัไม่ได้

มาทีน่ีเ่พือ่เรียนรู้ค�าสอนของพระพุทธเจ้า ฉันไม่ได้อยากมาปฏบิติัธรรม 

ฉนัแค่อยากได้รับความรักและเมตตาจากหลวงพ่อ ในช่วงสอบอารมณ์

กบัท่าน ฉนับอกกับท่านตรงๆ ว่าฉันไม่สนใจอยากปฏบิติั ฉนัเพยีงแต่

ต้องการความรักจากท่านเท่านัน้ หลวงพ่อจ้องตาฉนัตรงๆ ด้วยสายตา

ทีเ่ต็มไปด้วยความกรุณาหาทีเ่ปรียบมิได้ และบอกฉนัว่า ต่อให้รวม 

ความรกัและเมตตาท้ังหมดในโลกนี ้ ก็ยังไม่สามารถขจดัความทกุข์ของ

เธอให้หมดไปได้ ค�าพูดของหลวงพ่อในวนันัน้ ท�าให้ฉนัเกือบจะร้องไห้

ออกมาดงัๆ เพราะนัน่คือความจริงท่ีฉันยงัไม่พร้อมจะยอมรบั

หลังจากนั้น หลวงพ่อก็เข้มงวดกับฉันมากขึ้น ฉันไม่ชอบเลย ฉัน

ยังต้องการให้ท่านโอ๋ฉันเหมือนลูกแหง่คนหนึ่ง ครั้งหนึ่งฉันถามท่านถึง

อุปสรรคที่ฉันพบในระหว่างการปฏิบัติธรรม หลวงพ่อจ�าเนียรบอกให้

ฉันขอขมาพ่อของฉันในใจในช่วงการท�าสมาธิ ฉันได้ยินเข้าก็โกรธมาก

ถึงกับเกือบจะออกมาจากกรรมฐานกลางคัน ฉันนึกว่าการที่ฉันให้อภัย

พ่อไปแล้ว ก็น่าจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าฉันเป็นชาวพุทธที่ดีพอควร ท�าไม

หลวงพ่อต้องมาบอกให้ฉันไปขอขมาพ่อด้วย

แต่เมื่อฉันใจเย็นลงและคิดตรึกตรองถึงเหตุผล ฉันถามตัวเองว่า

ฉันเชื่อเรื่องภพชาติไหม ทั้งๆ ที่ฉันไม่ชอบคิดเรื่องแบบนี้เพราะมัน

พิสูจน์ไม่ได้ แต่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสสอนในเรื่องนี้ แต่มันก็ยังดู 

จะห่างไกลจากความเป็นจริงส�าหรับฉัน
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หากเมื่อมาคิดๆ ดู ท�าไม

คนคนหนึ่งถึงต้องการจะฆ่าลูก

แท้ๆ ของเขา ฉันไปท�าอะไร

ไว ้ ในชาตินี้พ ่อถึงได ้ เกลียด

ฉันมากขนาดนั้น จะเป็นไป

ได้ไหมว่าเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

มาจากผลของการกระท�าที่ฉัน

ท�ากับท่านเอาไว้ในชาติก่อน 

เนื่องจากฉันก็ไม่รู ้ว่าชาติก่อน

ของตัวเองเป็นอย่างไร เป็นไป

ได้ไหมว่าฉันอาจจะไปกระท�า

กับท่านไว้ เมื่อมองกันด้วย

ความสัตย์จริง ฉันก็ต้องยอมรับ

ว่ามันเป็นไปได้ที่ฉันอาจจะเคยท�าร้ายคนอื่นเอาไว้ในชาติก่อนๆ

หลงัจากนัน้ ฉันก็เร่ิมขอให้คณุพ่ออโหสกิรรมให้กบัฉนัในช่วงทีฉ่นั

สวดมนต์และนัง่สมาธ ิ ฉันเร่ิมจริงจงักับการปฏบิตัธิรรมมากข้ึน และ

เริม่จะมองเห็นทางเดินไปสูก่ารหลดุพ้น โลกน้ีไม่แน่นอนและไม่น่าอยูอ่กี

ต่อไป ไม่ใช่ว่าเมือ่ก่อนมันน่าอยูห่รอก แต่ตอนนีฉ้นัส�านกึว่า ฉนัจะต้อง

ท�าให้ดกีว่าจะเป็นเปรตท่ีหิวโหยเท่ียวหาความรักจากผูอ้ืน่ ฉนัต้องการ

จะปลดพนัธนาการของใจ เพ่ือท่ีจะค้นพบความรักจากข้างในตน

ไลม่อน ไม

ลูกศิษย์จากไต้หวัน
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 บทความพิเศษ 
จากสงฆ์
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ด้วยความกตัญู

เมื่ออาตมภาพนั่งระลึกถึงหลวงพ่อจ�าเนียร สิ่งที่ปรากฏขึ้นในใจ

คือความซาบซึ้งและส�านึกในพระคุณของท่าน ภาพจีวร และ

เครื่องรางที่ท่านพกติดตัว รอยยิ้ม และอากัปกิริยาของท่าน มีรัศมีแห่ง 

ความเมตตากรุณา และอุเบกขา อันอบอุ่น นุ่มนวล แผ่ซ่านจากท่าน

อยู่ตลอดเวลา หลวงพ่อคือผู้มีพระคุณอันใหญ่หลวงคนหนึ่งในชีวิต

อาตมภาพ

สิ่งแรกที่อาตมภาพรู้สึกส�านึกในพระคุณของท่าน และคงจะส�านึก

ตลอดไป คือการที่ท่านให้ความส�าคัญกับเรื่องสติปัฏฐาน ๔ ท่านท�า

เช่นนี้ตั้งแต่ก่อนการเจริญสติจะแพร่หลายและโด่งดังอยู่บนหน้าปก

นิตยสารไทม์ และก่อนที่อาตมภาพเองจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สุดแสน

พิเศษเสียอีก เนื่องจากกรรมฐานซึ่งอาตมภาพเคยปฏิบัติ มักเน้นไปที่

สมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐานเสียมากกว่า ในสมัยที่เพิ่งบวช

ใหม่ๆ รวมถึงตอนยังเป็นวัยรุ่นอยู่ในมหาวิทยาลัย อาตมภาพเคยคิดว่า 

สติปัฏฐาน ๔ ก็เหมือนกับมรรคต่างๆ ในมัชฌิมาปฏิปทา อาตมภาพเคย

คิดว่ามรรคทั้งหลายคือหนทางปฏิบัติอันสมเหตุสมผล มีดุลยภาพ และ

ครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้ได้โดยสามัญส�านึก ท�านอง

ว่ามันเป็นสิ่งที่ “ไม่ต้องใช้ปัญญาในการท�าความเข้าใจ” อาตมภาพ

ได้เรียนรู้การเจริญสติเมื่อเข้าสู่ร่มเงาของพุทธศาสนา จากการเป็น  

อนาคาริก คือผู้ไม่ครองเรือน ตามด้วยการบวชเป็น สามเณรี อาตมภาพ

ได้รับการสอนให้มีสติจดจ่อกับการดูแลเครื่องอัตถบริขารของตนเอง 

เช่น บาตรและจีวร มีสติกับการดูแลสภาพแวดล้อมภายในวัด เช่น ใน

ขณะกวาดพื้น หั่นผัก รวมทั้งมีสติเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนภิกษุณี 
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รูปอื่นๆ ด้วย นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการเรียนรู้วิถีชีวิตของเพศ

บรรพชิต และเป็นวินัยปกติสามัญที่กายและจิตต้องมี อย่างไรก็ดี ใน

ช่วง ๑๐ หรือ ๒๐ ปีแรกของการบวช อาตมภาพไม่เคยฝึกพิจารณา

ร่างกายแบบลึกลงไปทีละชั้นซ�้าแล้วซ�้าเล่าอย่างจริงจังมาก่อน (ความ

จริงที่น่าประหลาดใจคือ บรรพชิตในพุทธศาสนาจ�านวนมาก และ

เหล่าอุบาสกอุบาสิกาก็ไม่เคยปฏิบัติเช่นกัน)

การได้ฝึกเช่นนี้ในการปฏิบัติธรรมครั้งแรกกับหลวงพ่อ ท�าให้

อาตมภาพตระหนักถึงคุณค่าของกระบวนการที่ดึงเอาสิ่งต่างๆ ที่

ซุกซ่อนอยู่ในจิตใจออกมา ไม่ว่าจะเป็นอคติ ทัศนคติ การเลือกที่รัก

มักที่ชัง และความมืดบอดในใจ ทุกสิ่งล้วนแต่หลบลี้อยู่ในก้นบึ้งของ

จิต ซุ่มซ่อนอยู่ภายใต้เงาและพลังด้านมืดมาเนิ่นนาน หลวงพ่อใช้ความ

เมตตากรุณา และการมีอุเบกขาอย่างลึกซึ้ง สร้างบรรยากาศในการฝึก

ปฏิบัติธรรมขึ้นมา ท�าให้เราสามารถพิจารณาสิ่งต่างๆ เหล่านี้ลึกลงไป

เรื่อยๆ เหมือนการปอกเปลือกหัวหอมออกทีละชั้น หากไม่ใช่เพราะ

หลวงพ่อมีอารมณ์เบิกบานอย่างที่กล่าวแล้วละก็ พวกเราคงร้องไห้

และพรั่นพรึงกับการได้เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในจิตของตนเองเช่นนี้ แต่เรา

ทุกคนกลับหัวเราะอยู่บ่อยครั้ง เมื่อหลวงพ่อพูดว่า “Happy! Happy! 

Empty! Empty!” และด้วยความสนุกสนานในการปฏิบัตินี่เองที่ท�าให้

กับดักทางอารมณ์ต่างๆ สลายไปอย่างง่ายดายราวกับปอกกล้วยเข้า

ปาก การที่หลวงพ่อพูดเรื่องนี้ซ�้าแล้วซ�้าเล่าด้วยความอดทนส่งเสริมให้

พวกเราได้มีโอกาสพิจารณาสิ่งที่ซุกซ่อนอยู่ในจิตใจเหล่านี้ทีละปัจจัย 

ลึกลงไปทีละชั้น วันแล้ววันเล่า การที่หลวงพ่อสามารถกระจายความ

สุขให้แผ่ซ่านช่วยท�าให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่าย ในฐานะที่เป็นครู
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คนหนึ่งซึ่งอ่อนอาวุโสกว่าท่านมาก อาตมภาพจึงรู้สึกชื่นชมคุณสมบัติ

ทั้งหลายทั้งปวงของหลวงพ่อ เพราะล้วนแล้วแต่ช่วยให้เนื้อหาค�าสอน

เป็นไปได้ในทางปฏบิตัแิละง่ายขึน้ ซึง่อาจเป็นไปไม่ได้เลยหากหลวงพ่อ 

ขาดคุณสมบัติเหล่านี้

สิ่งท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติธรรมครั้งแรกกับหลวงพ่อนี่เอง 

มีส่วนให้อาตมภาพได้กลับไปสอนธรรมะอีกครั้ง หลังจากเว้นช่วงไป 

นานกว่า ๑๐ ปี และวิหารภิกษุณีแห่งแรกได้ก่อตั้งขึ้นที่อเมริกา 

ตะวันตก ทั้งๆ ที่อาตมภาพไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนด้วยซ�้า! หลวงพ่อ 

พูดเตือนซ�้าแล้วซ�้าเล่าถึงความยากล�าบากและความท้าทายของการ

สร้างวัด และสอนวิธีตลกๆ ในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ตอนนั้น 

อาตมภาพสงสัยว่า “ท�าไมหลวงพ่อถึงต้องย�้าเรื่องนี้บ่อยนัก?” โยมแพ้ท 

ผู้มักอธิบายสิ่งต่างๆ ได้ดีบอกว่า “อาจมี ใครบางคน ก�าลังจะสร้าง

วัดก็ได้ ดูเหมือนจะมีเค้าลางอยู่อย่างนั้น” หลังจากนั้น ไม่ถึง ๑๐ วัน 

อาตมภาพก็พบว่ามันเป็นความจริง ถึงแม้ตอนไปปฏิบัติธรรมครั้งนั้น 

อาตมภาพยังไม่มีแผนการที่จะสร้างวัดเลยก็ตาม! ด้วยดวงตาที่เป็น

ประกายหลวงพ่อรู้ล่วงหน้าเราไป ๑ ก้าว ไม่ถึง ๒ สัปดาห์หลังจาก

นั้น ธรรมธาริณีวิหารก็ได้รับการก่อตั้งขึ้น บรรดาผู้สนับสนุนการก่อตั้ง 

ที่แสนดี ก็คือลูกศิษย์ของหลวงพ่อนั่นเอง

อีกสิ่งหนึ่งที่อาตมภาพนึกถึงขึ้นมาด้วยความขบขัน ก็คือความ

กรุณาและความสนุกสนานในการสอนของหลวงพ่อ ที่เปรียบเสมือน

ไจไหมซึ่งเรียงร้อยถักทอออกมาเป็นผืนพรม กลวิธีการสอนของท่าน

เปี่ยมไปด้วยทักษะ ในการปฏิบัติธรรมครั้งต่อมา เมื่อถึงเวลาสอน

ในช่วงดึก อาตมภาพก�าลังคิดว่าจะไปพักผ่อน แต่หลวงพ่อเรียก
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อาตมภาพและโยมผู้หญิงท่านหนึ่งให้ไปนั่งข้างท่านทางด้านซ้าย หัน

หน้าเข้าหาทุกคนที่นั่งฟังอยู่ ซึ่งเราทั้ง ๒ ก็ปฏิบัติตามด้วยความ

กระอักกระอ่วนใจอยู่บ้าง แต่อาตมภาพเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ความ

รู้สึกกระอักกระอ่วนนี้ เกิดจากความมีอยู่ของ “ตัวกูของกู” ซึ่งสร้าง

ความรู้สึกไม่พอใจขึ้น ก่อนหน้านั้น หลวงพ่อเทศน์ประกอบภาพ

ขนาดใหญ่(2)อยู่ตั้งหลายชั่วโมง ภาพนั้นมีภาพรถยนต์และถนน ฝั่ง

หนึ่งของถนนเป็น ภวตัณหา ขณะที่อีกฝั่งเป็น วิภวตัณหา เพราะ

ฉะนั้น วิภวตัณหา และการปรากฏตัวของมัน เป็นความไม่พอใจหรือ

ร�าคาญใจ (ปฏิฆสัญญา) จึงไม่ใช่เรื่องใหม่ส�าหรับพวกเราในตอนนั้น 

การเห็นสภาวธรรมครัง้นัน้ ถ้าเปรียบเป็นอาหารกไ็ม่ได้วางอยูบ่นโต๊ะ แต่

หลวงพ่อได้ป้อนหรือยดัเข้าปากพวกเราเลยทเีดยีว! และการโดนเรยีกไป 

นัง่ต่อหน้าทกุคนได้สร้าง วภิวตัณหา ขึน้มาในระดบัหนึง่ จากนัน้ หลวงพ่อ 

ก็เล่าเรื่องของพระอุบลวรรณาเถรีผู้น่าเคารพเลื่อมใส ซึ่งท่านเรียกว่า 

“อัครสาวิกาฝ่ายซ้าย” ให้พวกเราฟัง

ใช่ว่าอาตมภาพไม่เคยได้ยินเรื่องของพระอุบลวรรณาเถรีมาก่อน 

ความจริงแล้ว อาตมภาพเคยศึกษาเรื่องราวของภิกษุณีหลายรูปที่

มีชื่อเสียง และได้ชื่อว่ามีวัตรปฏิบัติอันดีเลิศ เรื่องราวของภิกษุณีที่

อาตมภาพค้นคว้าวิจัยได้รับการตีพิมพ์ลงในนิตยสารฉบับหนึ่ง เมื่อ

ครั้งอาตมภาพยังเป็นอาจารย์ผู้ช่วยอยู่ที่วิทยาลัยสงฆ์ราว ๒๓ ปีก่อน

หน้านั้น พระอุบลวรรณาเถรีคือ ๑ ในภิกษุณี ๒ รูปที่เป็นตัวอย่าง

อันประเสริฐ เป็น “เอตทัคคะผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในฝ่าย 

2. เชิญชมภาพประกอบการสอนนี้ได้ที่หน้า 306 ในหนังสือเล่มนี้
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ผู้มีฤทธิ์” ดังที่หลวงพ่อกล่าว พระอุบลวรรณาเถรีเป็นอรหันตสาวก 

๑ ใน ๒ รูป ที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าให้ภิกษุณีทุกรูปเอาเยี่ยงอย่าง แต่

อาตมภาพไม่คาดคิดว่าหลวงพ่อจะรู้เร่ืองราวของพระอุบลวรรณา

เถรี หรือว่าท่านจะเล่าเรื่องของนางได้อย่างยอดเยี่ยมถึงเพียงนี้ โดย

ใช้ความทรงจ�าที่แม่นย�า จากการศึกษาแบบมุขปาฐะซึ่งเป็นประเพณี

ทางภาคใต้ของประเทศไทยผสมกับการเรียนจากพระไตรปิฎก แถม

ยังมีรายละเอียดที่อาตมภาพไม่เคยทราบมาก่อน “นี่เป็นข้อมูลที่ล�้าค่า

มากส�าหรับงานวิจัยของเรา!” อาตมภาพคิดในใจ! ดังนั้น ถึงแม้จะ

อ่อนเพลีย เก้าอี้นั่งไม่สบาย แถมยังต้องนั่งหน้าห้อง แต่อาตมภาพ

ก็สนใจเป็นอย่างยิ่งที่จะฟัง และจดจ�าสิ่งที่หลวงพ่อเล่าต่อไปเรื่อยๆ 

ขณะที่การสอนขยายเวลาไปจนดึกดื่นเลยทีเดียว ในที่สุด เมื่อหลวงพ่อ

เล่าถึงการบรรลุธรรมของพระอุบลวรรณาเถรี อาตมภาพก็มองท่าน

เหมือนเป็นคนเชิดหุ่นกระบอกชั้นครู ตลอดการสอน ๓ ชั่วโมง ท่าน

วกกลับมาพูดเรื่องพระอุบลวรรณาเถรีซ�้าแล้วซ�้าเล่าด้วยน�้าเสียงและ

สีหน้าหยอกล้อและกระตุ้นเตือนตลอดเวลา ขณะที่อาตมภาพและ

โยมนั่งอยู่ทางซ้ายมือของท่าน อาตมภาพจึงตระหนักว่าหลวงพ่อก�าลัง 

ผลักดันให้การสอนของท่านบังเกิดผลลัพธ์ที่ดี อาตมภาพจะปล่อยให้

เสียโอกาสไม่ได้! ตามหลักจริยธรรมของบรรพชิตนั้น หากครูบาอาจารย์

สละเวลา มอบความใส่ใจ และก�าลังใจให้มากเช่นนี้ การเข้านอน 

แต่หัวค�่าคงเป็นเรื่องน่าละอายและน่ากระดากใจอย่างยิ่ง….

ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่ง หลวงพ่อเดินทางไปยังบ้านหลังเก่าของ 

คุณแอ้มที่ชานเมืองทางตะวันออกของซานฟรานซิสโก ซึ่งใกล้กับ 

ธรรมธาริณีวิหารมาก อาตมภาพและเพื่อนภิกษุณีได้ตอบรับกิจนิมนต์ 
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เพื่อไปรับถวายสังฆทานที่บ้านของคุณแอ้ม ปรากฏว่าหลวงพ่อและ

คณะผู้ติดตามไปที่นั่น พร้อมกับหนังสือสีสวยสดงดงามเล่มใหญ่ ซึ่ง

สมเด็จพระสังฆราชของไทยในขณะนั้นทรงเป็นผู้อนุเคราะห์ให้จัดท�า

ขึ้น ในหนังสือเล่มนั้นประกอบด้วยภาพพระธาตุแบบเต็มหน้ากระดาษ 

รวมทั้งภาพพระธาตุของภิกษุณีผู้บรรลุอรหัตตผลที่ได้รับการค้นพบ

ในเจดีย์ต่างๆ ระหว่างการบูรณะปฏิสังขรณ์ และไม่ได้มีเพียงแค่ ๑๒ 

ภาพ แต่เป็นภาพของพระธาตุทั้งหมด ด้วยค�าแนะน�าของหลวงพ่อ 

อาตมภาพจึงได้ภาพถ่ายที่งดงามหลายใบจากภาพพระธาตุของพระ

ภิกษุณีในอดีตกาลทั้งหมดในหนังสือเล่มนั้นเอง

และด้วยความมีชั้นเชิง รวมถึงนิสัยชอบหยอกล้อด้วยความรักใคร่

เสมือนบิดา มารดา หรือเพื่อนสนิท หลวงพ่อจึงเก็บทีเด็ดไว้ท้ายสุด 

ท่านเพิ่งมีโอกาสได้ครอบครองพระธาตุของพระสังฆมิตตาเถรี พระ

ราชธิดาของพระเจ้าอโศกมหาราช (เป็นไปได้ว่ามาจากสถูปฝังพระศพ

ในประเทศศรีลังกา ซึ่งเพื่อนคนหนึ่งของอาตมภาพและหลวงพ่อค้น
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พบอีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้) ครั้งนั้น จึงเป็นโอกาสล�้าค่าที่อาตมภาพ

ได้พิจารณาและสัมผัสพระธาตุอย่างแท้จริง โดยหลวงพ่อชี้แนะให้

อาตมภาพใช้ “ความรู้สึก” ในการพิจารณา หลังจากนั้น อาตมภาพ

ก็ได้รับภาพถ่ายใบหนึ่งที่วิเศษมากของพระธาตุองค์นั้น หลวงพ่อ

แนะน�าให้อาตมภาพน�าภาพพระธาตุของภิกษุณีทุกใบกลับไปยังวิหาร

ของเรา เพื่อเพ่งสมาธิไปที่ภาพเหล่านั้นบนจอคอมพิวเตอร์ตอนกลาง

คืนในความมืด จนภาพเหล่านั้นกระจ่างชัดขึ้นในใจแม้ขณะหลับตา 

จนสามารถสัมผัสถึงเอกลักษณ์และคุณลักษณะของแต่ละภาพ และ

รู้สึกว่าภาพสามมิติของพระธาตุซึมซาบลงสู่สรรพางค์ หลวงพ่ออธิบาย

ว่าจิตซึมผ่านวัตถุได้อย่างไร เราสามารถรับรู้ความรู้สึกของหลวงพ่อ

ผ่านร่างกายท่าน และรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่ผ่านความรู้สึก

ที่แวดล้อมได้อย่างนั้น จากนั้น หลวงพ่อก็แนะน�าให้พวกเรา “รู้สึก” 

ถึงความรู้สึกของพระธาตุผ่านภาพถ่ายเหล่านั้น การฝึกท�าเช่นนั้น 

คืนละ ๑๒ ชั่วโมงแทบทุกคืนประมาณ ๑ เดือนส่งผลกระทบอย่าง 

น่ามหัศจรรย์ อาตมภาพสามารถหยั่งลึกความรู้สึกจนสามารถเชื่อม

โยงทางกายกับครูบาอาจารย์ในอดีต ผู้เป็นเจ้าของพระธาตุเหล่านั้น

เสียด้วยซ�้า (ส่วนทางใจนั้นไม่ต้องพูดถึงเลย)

ในการปฏิบัติธรรมอีกครั้งหนึ่งที่วนอุทยานในรัฐวอชิงตัน เราเริ่ม

การเรียนการสอนภายใต้เต็นท์สีฟ้าหลังใหญ่ ในคืนแรกของการปฏิบัติ 

นอกจากอาตมภาพแล้ว ยังมีภิกษุณีอีก ๒ รูป ซึ่งเป็นลูกศิษย์ใหม่ของ

หลวงพ่อเข้าร่วมปฏิบัติด้วย หลวงพ่อเข้าเรื่องทันทีโดยเล่าเรื่องราว

ของเหล่าภิกษุณีในสมัยพุทธกาลที่บรรลุอรหัตตผล เรื่องแรกเป็นเรื่อง

ของพระเขมาเถรี (เอตทัคคะผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในฝ่ายผู้มี
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ปัญญา) ด้วยการตระหนักว่าสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยง พระนางเขมาเถรีจึง

ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ในครั้งแรกที่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ในอิริยาบถ

ประทับยืนนั่นเอง! หลวงพ่อเรียกความสนใจจากพวกเราได้รวดเร็ว

มาก!! รวมทั้งจากเหล่าฆราวาสที่มาร่วมนั่งฟังด้วย เรื่องราวที่ท่านน�า

มาเล่านั้นเป็นเรื่องสอนใจที่ดีมาก อาตมภาพและภิกษุณีรูปอื่นๆ จึง

เข้าใจว่าสิ่งที่หลวงพ่อสอนนั้น สอดคล้องและเกี่ยวเนื่องกับค�าสอน

ของเหล่าภิกษุณีในสมัยพุทธกาลอย่างไร แม้พระธรรมจะไม่แบ่งแยก

ว่าเป็นของเพศใดเพศหนึ่ง แต่ก็ส่งเสริมให้เกิดการตื่นรู้ในร่างกาย

ที่มีเพศ ร่างนี้ อย่างชัดเจน อาตมภาพรู้สึกชื่นชมวัตรปฏิบัติของ 

หลวงพ่อ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เราในฐานะที่ท่านเป็นพระเถระอาวุโส 

ท่านใช้อุบายทางธรรมอันเฉียบแหลมเป็นตัวอย่าง ท�าให้พระธรรม

ท้ังหลายท้ังปวงกระจ่างแจ้งโดยไม่ขึ้นอยู่กับเพศสภาพของผู้ศึกษา 

แต่ใช้เพศสภาพเป็นเครื่องมืออันชาญฉลาด ในฐานะที่มันเป็นมรดก

ตกทอดทางพันธุกรรม และเราทุกคนล้วนเป็นทายาทของพระสัมมา 

สัมพุทธเจ้า การท�าลายก�าแพงแห่งอัตตาตัวตนและเปิดโลกแห่ง

กุศลธรรมนี้ คือคุณสมบัติและทักษะอันน่าอัศจรรย์ของหลวงพ่อที่

อาตมภาพเฝ้าสังเกตด้วยความชื่นชม ความทึ่ง และตระหนักในคุณค่า

อย่างไรก็ดี แม้การเล่าเรื่องภิกษุณีผู้ส�าเร็จอรหัตตผลจะยอดเยี่ยม 

แต่ค�าสอนซึ่งอาตมภาพซาบซึ้งที่สุด และได้ใช้ประโยชน์มากที่สุด

ควบคู่ไปกับสติปัฏฐาน ๔ (โดยมุ่งเน้นไปที่ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน 

คือการมีสติระลึกรู้กายเป็นฐาน) ก็คือค�าสอนของท่านเรื่อง ตัณหา

ภาพรถยนต์คันนั้น ถนน รูปแบบต่างๆ ของ ตัณหา ซึ่งอยู่ด้าน

ซ้ายและขวา สวิตช์เปิดปิด คือหนึ่งในค�าสอนที่ยอดเยี่ยมและเป็น
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ประโยชน์ที่สุดส�าหรับอาตมภาพ การให้ความส�าคัญกับรากฐานแก่น

แท้ของความจริง วันแล้ววันเล่า ในแบบที่เราจะสามารถมองเห็น 

ตระหนัก และท�าความเข้าใจได้ คือสิ่งล�้าค่าที่จะให้ประโยชน์ไปตลอด

ชั่วชีวิตนี้ ตัณหา เป็นหัวใจส�าคัญของสมุทัย (เหตุแห่งทุกข์) ซึ่งอยู่ใน

อริยสัจ ๔ ตัณหาเป็นส่วนประกอบหนึ่งในปฏิจจสมุปบาท หากเราเห็น

ปฏิจจสมุปบาทแล้ว ก็นับว่าเราได้เห็นธรรมะ หากเราได้เห็นธรรมะ ก็

นับว่าเราได้เห็นพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นการเห็นอย่างชัดเจนและจริงแท้

กว่าผู้ที่ได้พบพระองค์ด้วยตาเนื้อ หรือได้สัมผัสพระมังสาเสียอีก การ

เข้าใจ ทุกขสมุทัยอริยสัจจ์ อันเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวงนี้ 

อย่างลึกซึ้ง เป็นสิ่งที่สูงส่งและประเสริฐจนประเมินค่ามิได้

เมื่อได้กล่าวถึงเรื่องนี้แล้ว อาตมภาพก็ไม่มีสิ่งใดจะกล่าวอีกต่อไป 

เพราะค�าสอนเรื่องตัณหานั้นช่างลึกซึ้งทรงพลังเหลือเกิน อาตมภาพ

จึงขอทิ้งท้ายตรงนี้ ด้วยความส�านึกในพระคุณอย่างสูงสุดที่มีต่อธรรมะ

ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งได้รับการเผยแผ่ผ่านทางไตรทวาร อัน

ได้แก่ กายทวาร วจีทวาร และมโนทวาร อาตมภาพขอให้บุญกุศล

ทั้งหมดที่เกิดจากธรรมทานนี้ ดลบันดาลให้พวกเราทั้งหลายได้พบ

กับประโยชน์และความสุขแท้ยาวนาน จนถึงสุญญตาอันเป็นความสุข

สูงสุดของพระนิพพาน

ดังเช่นที่หลวงพ่อกล่าวบ่อย ๆ ว่า

“นิพพานัง ปรมัง สุขัง นิพพานัง ปรมัง สุญญัง” (พระนิพพาน

เป็นสุขอย่างยิ่ง พระนิพพานเป็นความว่างอย่างยิ่ง)

ป.ล. ระหว่างการปฏิบัติธรรมครั้งแรกนั้น หลวงพ่อได้มอบของ

ขวัญเล็กๆ น้อยๆ ชิ้นหนึ่งแก่อาตมภาพ ซึ่งก็คือวัตถุรูปหัวใจสีทอง 
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อันเป็นหนึ่งในบรรดาของสะสมของท่าน ทุกวันนี้อาตมภาพยังเก็บ

รักษาวัตถุรูปหัวใจนั้นไว้ในบาตรไม้ของภิกษุณีรูปหนึ่งผู้เป็นที่ปรึกษา

ซึ่งอาตมภาพให้ความเคารพ และบาตรนั้นวางอยู่บนหิ้งบูชาครูบา

อาจารย์ของอาตมภาพ วัตถุชิ้นนั้นก�าลังเปล่งรัศมีอยู่ในดวงตาและ

ดวงใจของอาตมภาพ ณ ขณะนี้ พร้อมด้วยความสงบ ความประเสริฐ 

และเป็นอิสระ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของความรักและปัญญา และนั่นก็คือ

หัวใจอันประเสริฐยิ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเผยแผ่ธรรมะแก่

ชาวโลกทั้งปวง

นิพพานะ ปัจจโย โหตุ

อยา ตถาอโลกา เถรี

ธรรมธาริณีวิหาร

ซานตาโรซา, แคลิฟอร์เนีย
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เมล็ดพันธุ์แห่งธรรม

ขอน้อมกราบนมัสการ หลวงพ่อจ�าเนียร สีลเสฏโฐ กระผม พระ

วุฒิชัย วุฒิญาโณ หรือที่ญาติโยมรู้จักในนามพระวู้ดดี้ ขอโอกาส

ขีดเขียนพระคุณของหลวงพ่อให้ลูกๆ ของหลวงพ่อได้อ่านสักเล็กน้อย

เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๐ อาตมภาพได้จ�าพรรษาอยู่ ณ วัดถ�้าทะเลหอย 

จังหวัดกระบี่ ในพรรษานั้นได้มุ่งมั่นบ�าเพ็ญเพียรภาวนาอย่างจริงจัง 

แต่รู้สึกเหมือนว่าไม่มีความก้าวหน้าเลย เป็นสภาวะที่ตั้งค�าถามไม่ถูก  

หาค�าตอบไม่ได้ พยายามหาค�าตอบจากพระไตรปิฎก ก็ได้ความรู้ 

มากมายแต่ไม่ได้ค�าตอบ เป็นสภาวะที่จิตหมกมุ่นอยู่ภายใน จนกระทั่ง

ออกพรรษา ในวันทอดกฐิน หลวงพ่อจ�าเนียรได้มาร่วมในงานกฐินของ

วัดเล็กๆ แห่งนี้ที่อยู่ในป่าห่างจากเมืองใหญ่ ซึ่งไม่มีใครรู้มาก่อนว่าท่าน

จะมา โดยท่านเดินทางมาเอง ไม่มีใครนิมนต์ ส�าหรับอาตมภาพ วันนั้น

คือวันที่โชคดีอย่างยิ่งในชีวิต! หลังจากเสร็จพิธีทอดกฐิน อาตมภาพ

พาท่านเดินไปห้องน�้า จู่ๆ ท่านก็พูดเรื่องจิตขึ้นมา สิ่งที่ท่านพูดนั้น

คือเรื่องราวในจิตของอาตมภาพ ที่ตั้งค�าถามไม่ถูก หาค�าตอบไม่ได้  

ค�าที่ท่านพูดท�าให้อาตมภาพเห็นความวอกแวก ความดีดดิ้น ความ

งงงวย และความนิ่งของจิต และนั่นคือค�าตอบที่อาตมภาพมองหา

มานาน อาตมภาพจ�าไม่ได้แน่ชัดนักในค�าที่ท่านพูด แต่เป็นการไข 

ข้อสงสยัได้หมดสิน้ ในระยะเวลาท่ีเดินไปส่งท่านเข้าห้องน�า้ ชัว่ระยะ

ทางประมาณ ๓๐ เมตรเท่านัน้ และท่านได้อธบิายธรรมเพิม่เตมิให้อีก

ตอนทีอ่าตมภาพเดนิไปส่งท่านขึน้รถกลบั นีคื้อครัง้แรกทีอ่าตมภาพ 

ได้เจอหลวงพ่อจ�าเนยีร และในปีพ.ศ. ๒๕๔๖ กไ็ด้เจอหลวงพ่ออกีคร้ัง

ด้วยความบงัเอิญทีเ่มืองฮิวสตนั รัฐเทก็ซสั คร้ังนีท่้านเทศน์สอนอยูห่ลาย



202

วนั จนอาตมภาพเข้าใจและรู้วธิอีอกจากความเศร้าหมองของจิตตวัเอง

เมื่อกลางปีพ.ศ. ๒๕๔๗ อาตมภาพได้มีโอกาสสนองคุณรับใช้

ดูแลหลวงพ่อจ�าเนียร สีลเสฏโฐ ในช่วงเวลาเดินทางสอนธรรมใน

ต่างประเทศ ได้เห็น ได้รู้ ได้สัมผัสถึงความเมตตา ความบริสุทธิ์ และ

ปัญญาของหลวงพ่อที่มีมากมายจนเหนือค�าบรรยาย ท่านช่วยเหลือทุก

คนอย่างเท่าเทียมกัน ท่านเมตตาผู้คนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ท่าน

เมตตาใครในเบื้องต้นเท่าไร แม้กาลเวลาจะล่วงผ่านไปนานเท่าไร ท่าน

ก็ยังเมตตาคนคนนั้นเท่าเดิม แม้ว่าคนผู้นั้นจะเปลี่ยนความศรัทธาไป

แล้วก็ตามที ค�าสอนที่หลวงพ่อพูดเสมอๆ คือ รัก เคารพ บูชา สามัคคี 

ให้รักในความดีของกันและกัน ให้เคารพในความดีของกันและกัน ให้

บูชาในความดีของกันและกัน และสามัคคีกันในความดี

หลวงพ่อสอนเราในสิ่งที่หลวงพ่อปฏิบัติอยู่ หลวงพ่อมีความ

สามัคคี ไม่เคยขัดแย้งกับใครๆ หลวงพ่อไปประเทศไหนๆ อยู่กับกลุ่ม

ใดๆ ไม่ว่าจะมีความเชื่ออย่างไรก็ตาม หลวงพ่อก็ให้ความช่วยเหลือ 

แก้ไขในสิ่งที่ควร ซึ่งบางครั้งผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือยังไม่รู้ตัวเลย

ด้วยซ�้า นี่เป็นปฏิปทาที่ท่านปฏิบัติ คือการกระท�าการใดๆ โดยไม่หวัง

ผลตอบแทน หลวงพ่อสอนว่าถ้าท�าแล้วหวังผลตอบแทน เราจะไม่ได้

บารมีเต็มที่ เพราะรับเอาผลของการกระท�านั้นๆ ไปแล้ว หลวงพ่อเป็น

ผู้เกื้อกูลทั้งมนุษย์และเทวดาด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆ

อาตมภาพเองก็เคยเข้าใจหลวงพ่อว่า เป็นเกจิอาจารย์ประเภท

เสกของ ท�าวัตถุมงคล ซึ่งมิได้ถูกทางตามหลักของพระพุทธศาสนา แต่

เมื่อได้รู้จักท่าน ได้ฟังธรรม ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางอุบายธรรมที่

ท่านสอนแล้ว จึงได้สิ้นสงสัยในเรื่องวัตถุมงคลที่ท่านเสกเพื่อเกื้อกูล
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โลก เสกให้กับผู้ที่มีศรัทธาไม่เข้มแข็ง ให้เข้าใจเรื่องอานุภาพของจิต

ที่ฝึกดีแล้ว ว่าสามารถเกื้อกูลโลกและประคับประคองศรัทธาปสาทะ

ของสัตว์โลกผู้หลงได้อย่างไร วัตถุหนึ่งชิ้นเล็กท�าให้คนเชื่อ ท�าให้คน

เอาจิตไปผูกไว้แล้วลดความกลัวลงได้ ลดความลังเล ช่วยให้ความมั่นใจ

กลับมา ช่วยให้คนน้อมถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ได้ ด้วย

เหตุนี้จึงเรียกว่า วัตถุมงคล

ชีวิตของอาตมภาพได้บวชเป็นพระภิกษุ ก็มีพระอุปัชฌาย์ เป็น

ผู้ให้ก�าเนิดชีวิตในพระธรรมวินัยนี้ หลวงพ่อจ�าเนียรคือผู้ให้การ

เกื้อกูลเลี้ยงดู โดยให้อุบายธรรม ให้สติปัญญา จนอาตมภาพมีชีวิต

ในพรหมจรรย์ได้ยาวนานมาถึงวันนี้ อาตมภาพไม่สามารถจะหาค�า

มาพรรณนาพระคุณของหลวงพ่อที่ให้เมตตา เกื้อกูลชีวิตอาตมภาพ

ได้หมด เหนือค�าบรรยายจริงๆ ถ้าพูดแบบส�านวนพระไตรปิฎก พระ

อุปัชฌาย์คือผู้ให้ก�าเนิด หลวงพ่อจ�าเนียรคือแม่นมเลี้ยงดูให้เติบโต 

ชีวิตพรหมจรรย์ไม่ได้อยู่ง่ายนัก วิกฤติชีวิตนี้ที่อยู่ใกล้ๆ ปากเหว มีอยู่

หลายวาระ ก็ได้อาศัยอุบายธรรม และปัญญาของหลวงพ่อช่วยเหลือ

ไม่ให้ตกเหวไปเป็นคนพ่ายแพ้ บางคร้ังในความรูส้กึ อยากกราบหลวงพ่อ

สักหมื่นๆ ครั้ง เพื่อแสดงออกให้สมแก่ใจตนเอง

ในการเดินทางไปต่างประเทศของหลวงพ่อจ�าเนียร ท่านเผยแผ่

พระธรรมค�าสอนของพระศาสดาในทุกประเทศที่ไป ในประเทศอินโด

นิเซีย ท่านได้ไปเทศน์เกือบทุกเกาะ ทุกเมืองใหญ่ๆ แต่ละเมืองมีคน

ฟังธรรมเป็นพันคน มีการถ่ายทอดสดทั้งทางโทรทัศน์และวิทยุ เมื่อจัด

สอนกรรมฐาน คนก็สนใจเข้าปฏิบัติเป็นร้อย ในประเทศมาเลเซียและ

สิงคโปร์ก็เช่นกัน หลวงพ่อได้ไปเผยแผ่มาเป็นเวลา ๔๐ ปีแล้ว ไปต่อ
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เนื่องไม่เคยขาด มีลูกศิษย์มากมายที่มีความศรัทธามั่นคงในพระพุทธ

ศาสนา ในประเทศไต้หวันเมื่อหลวงพ่อไปสอนวิปัสสนากรรมฐาน

ครั้งแรก ได้จัดเทศน์ที่มหาวิทยาลัยจงยาง เมืองจงลี่ ผู้ฟังส่วนมาก

เป็นศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ และนักศึกษา ในวันนั้นมีผู้ถามค�าถาม

ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งกันระหว่าง ๒ ลัทธิ คือนิกายเถรวาท กับ

นิกายมหายาน

หลวงพ่อจ�าเนียรใช้ปัญญาตอบแบบไม่ให้เกิดความขัดแย้งกันทาง

ทิฏฐิอีกต่อไปว่า มหาแปลว่ายิ่งใหญ่ ยาน อาจหมายถึง ญาณ แปล

ว่า ผู้รู้ ความรู้ ส่วนเถรวาท แปลว่า วาทะของพระเถระ ผู้ปฏิบัติตาม

นิกายมหายาน คือจะปฏิบัติให้ตนเป็นผู้รู้ที่ยิ่งใหญ่ มีญาณที่รู้แจ้งอัน

ยิ่งใหญ่ ได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต หรือเป็นสาวกผู้เป็นเลิศของ

พระพุทธเจ้าในอนาคต นี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติในแบบมหายาน 

คือเพื่อพระนิพพานในท้ายที่สุด ส่วนทางเถรวาท คือเราได้เกิดมา

พบพระพุทธศาสนาในชาตินี้แล้ว จะปฏิบัติให้ได้ดีเท่ากับพระเถระทั้ง

หลายที่ได้บรรลุธรรมแล้ว ได้ถึงพระนิพพานแล้ว ดังเช่น พระสารีบุตร  

พระโมคคัลลานะ พระมหากัสปะ พระอานนท์ เป็นต้น เราจะปฏิบัติ

ให้ถึงนิพพานตามท่านเหล่านั้น แต่ก็ในมหายานมีเถรวาท คือผู้ที่สร้าง

บารมีเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต แต่ได้ลาพุทธภูมิเอาความ

พ้นทุกข์ในชาตินี้เสียดีกว่า เกิดไปทุกข์ไม่สิ้นสุด เช่น พระมหากัสปะ 

และในเถรวาทก็มีมหายาน คือผู้ปฏิบัติท�าความเพียรเพื่อพระนิพพาน 

แต่ปฏิบัติได้เกิดเห็นธรรม เกิดความเมตตาสัตว์โลกผู้มีทุกข์มาก จึง

อยากจะช่วยสัตว์โลกก็ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าบ้าง เป็น

พระสาวกบ้าง เพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะมหายาน หรือเถรวาท ต่างก็มี
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เป้าหมายคือพระนิพพานเหมือนกัน ค�าตอบของหลวงพ่อในที่ประชุม

ในวันนั้น คือการเปิดโลกทัศน์ ท�าลายทิฏฐิของกันและกันลงได้อย่าง

กลมกลืน ตั้งแต่วันนั้น บัณฑิตทั้งหลายในไต้หวันเริ่มยอมรับหลวงพ่อ 

จ�าเนียร ได้นมินต์หลวงพ่อไปสอนตามวดัต่างๆ เกอืบท่ัวประเทศไต้หวนั

ในประเทศสหรัฐอเมริกา หลวงพ่อเดินทางมาสอนวิปัสสนาร่วม 

๒๐ ปี อาตมาได้เห็นภูมิธรรมของลูกศิษย์ของหลวงพ่อ มีการปฏิบัติ 

ทาน ศีล ภาวนา กันอย่างเข้มแข็งมาก ซึ่งหลวงพ่อไม่ได้เน้นสอนการ

ให้ทาน ไม่ได้เน้นสอนการรักษาศีล หลวงพ่อเน้นสอนแต่การปฏิบัติ  

สติปัฏฐาน ๔ มรรคมีองค์ ๘ สอนแต่การปฏิบัติเพื่อมรรค เพื่อผล

เท่านั้น แต่ผลที่ได้คือ ลูกศิษย์ของหลวงพ่อทุกคน รู้จักการท�าบุญ

ด้วยการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนาเป็นอย่างดี และจริงจังกับการ

ปฏิบัติ ศีล สมาธิ และปัญญา นี่คือเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมที่หลวงพ่อได้

โปรยไว้ ตามที่อาตมาได้เห็นประจักษ์ในบัดนี้

ในปีพ.ศ. ๒๕๔๘ หลวงพ่อสอนการปฏิบัติกรรมฐานเป็นเวลา 

๑๒ วัน ซึ่งอาตมภาพประทับใจมาก โดยหลวงพ่อได้ย่อธรรม และ

ขยายธรรม จาก ๑ ข้อธรรมถึง ๑๒ ข้อธรรม ทั้งแบบย่อและขยาย

อย่างพิสดารเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจนัก เพราะครบถ้วนทั้ง อรรถะและ

พยัญชนะ และปีนั้นเอง เป็นปีที่หลวงพ่อด�าริให้สร้างภาพสอนธรรม

เรื่องทางสายกลาง(3) อาตมภาพรับแนวทางมาท�าให้เป็นรูปธรรม 

โดยมีลูกศิษย์ของท่าน ๓ คนช่วยกันวาด ช่วยกันท�า ในขณะที่ท�า

นั้น อาตมภาพเกิดความเข้าใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าหลายแง่

3. เชิญชมภาพประกอบการสอนนี้ได้ที่หน้า 306 ในหนังสือเล่มนี้
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หลายมุม รูปทางสายกลางนั้น ท�าให้มองเห็นเชื่อมโยงกับธรรมะของ

พระพุทธเจ้าอีกมากมาย ในจ�านวน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ เห็นเส้น

ทางร่องรอยของการปฏิบัติธรรมที่เป็นจริงจากของจริง อาตมภาพมอง

ย้อนเห็นว่าตนเองนั้น ได้ปัญญาจากงานที่ท่านมอบหมายให้ดูแล จึง

ยินดีอย่างล้นพ้นที่จะรับใช้ครูบาอาจารย์เช่นนี้เรื่อยไป

อาตมภาพคือผู้มามืดในเบื้องต้น แต่เมื่อได้เจอหลวงพ่อ ได้ติดตาม

อุปัฏฐากรับใช้ จึงได้รับความสว่างใจ ได้เห็นธรรมที่งดงาม ที่หลวงพ่อ

เข้าถึงแล้ว ที่ท่านปฏิบัติได้แล้ว ถ่ายทอดออกมาแล้ว งดงามทั้งในเบื้อง

ต้น ในท่ามกลาง และในที่สุด

อาตมภาพคงบอกเล่าทางตัวอักษรได้เพียงเท่านี้ แต่พระคุณ

ของหลวงพ่อจ�าเนียรที่ประจักษ์อยู ่ในกองสัญญาขันธ์จับจิตจับใจ

ของอาตมภาพนั้น ยังมีอีกมากมายเหลือเกิน ถ้าจะให้พูดด้วยปาก

อาตมภาพคงถนัดกว่ามาก และก็คงจะจบยากด้วย จึงขอจบค�ารบนี้

ขอน้อมกราบแทบเท้าหลวงพ่อจ�าเนียร และน้อมเอาธรรมะที่ท่าน

สอนมาใส่กายใจ และปฏิบัติตอบแทนพระคุณท่าน บูชาพระคุณท่าน 

ในวาระฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๘๐ ปี

พระวุฒิชัย วุฒิญาโณ (พระวู้ดดี้)

ส�านักปฏิบัติธรรมอริยมรรคออริกอน

ออริกอน, สหรัฐอเมริกา
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HAPPY! HAPPY! HAPPY!

อาตมาอยากจะบอกว่าหลวงพ่อจ�าเนียรเปลี่ยนแปลงชีวิต

อาตมา

จุดเปลี่ยนนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่อาตมาได้พบหลวงพ่อที่ศูนย์วิปัสสนา

ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๙ ช่วงเวลานั้น เป็นช่วงเวลาที่

อาตมามีความเจ็บปวดอย่างหนักจากอาการทางเส้นประสาทถูกกด 

แต่ว่ารอยยิ้มพิมพ์ใจอันสว่างสดใสของท่านดึงดูดอาตมาเหมือนแม่

เหล็ก อาตมาได้เริ่มฟังค�าเทศนาธรรมของหลวงพ่อที่เต็มไปด้วยเรื่อง

ราว ข้อคิด และประสบการณ์ชีวิตต่างๆ มากมาย

อาตมาได้มีโอกาสฉันภัตตาหารเช้าและภัตตาหารเพลกับหลวงพ่อ  

รวมถึงคณะผู้ติดตามของท่าน หลวงพ่อมักมีข้อธรรมะมาชี้แนะ

พวกเราเสมอ อาตมาได้เรียนวิปัสสนากรรมฐานจากวิธีการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ โดยท่านใช้ภาพมาประกอบการอธิบาย ท�าให้ขั้นตอน

ต่างๆ ดูง่ายและเข้าใจง่าย แม้กระทั่งคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐาน

มาก่อนก็เข้าใจได้ วิธีการสอนของท่านก็มุ่งเน้นการเพาะบ่มความ

สุข ทุกครั้งที่อาตมาได้พบท่าน หลวงพ่อจะพูดว่า “Happy! Happy! 

Happy!” ท่านพูดค�าเหล่านี้ด้วยน�้าเสียงที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น 

และเป็นกันเอง จริงๆ แล้วคงเป็นเพราะท่านมีความสุขอยู่ตลอดเวลา

นั่นเอง

หลวงพ่ออนุญาตให้พระลูกศิษย์ของท่านมาช่วยตรวจดู และรักษา

อาการเจ็บปวดที่คอของอาตมา ความเจ็บปวดเหล่านั้นหายไปในอีกไม่

กี่วันต่อมา
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นอกจากนั้น อาตมายังทึ่งและประทับใจในพลังของท่านเวลาท่าน

เทศน์ธรรมะ พวกเราล้วนตั้งใจฟังเรื่องราวต่างๆ ที่ท่านเล่าอย่างใจจด

ใจจ่อ ท่านเทศน์และพูดคุยกับเราถึงเกือบเที่ยงคืนเสมอ ท่านให้อิสระ

กับผู้ฟังเทศน์ของท่าน พวกเราจะอยู่ฟังหรือจะออกไปเมื่อไหร่ก็ได้ แต่

พวกเราก็อยู่ฟังท่านต่อกันทั้งนั้นไม่มีเบื่อ

อาตมาได้เรยีนถามหลวงพ่อว่า เวลาไหนทีเ่หมาะและควรท่ีอาตมา

จะกลับไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศยูกันดาบ้านเกิดเมืองนอน

ของอาตมา ท่านแนะน�าให้อาตมาร่วมปฏบิตักิจิกรรมทางธรรมะใน

ต่างประเทศก่อน เม่ืออาตมาเป็นทีรู้่จกัในต่างประเทศแล้ว เมือ่กลับไป

เผยแผ่พระพทุธศาสนาท่ียกัูนดาก็จะง่ายขึน้ เพราะคนในยูกนัดาจะได้

รูจ้กัอาตมาผ่านงานต่างๆ ทีไ่ด้ด�าเนนิไว้แล้วในประเทศอืน่ๆ

อาตมาได้เรียนรู้จากหลวงพ่อถึงการใช้กระแสเมตตา เพื่อเป็นฐาน

ในการท�าวิปัสสนากรรมฐาน ท่านได้สอนวิธีปฏิบัติเพื่อส่งเมตตาให้แก่

กลุ่มผู้ฟังของอาตมาก่อนที่จะขึ้นเทศน์ธรรมะ

ในวาระที่ท่านมีอายุ ๘๐ ปี อาตมาขอให้หลวงพ่อที่รักของพวกเรา

เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ

ด้วยรักและเมตตาอย่างสูง

พระภิกษุพุทธรักขิตะ

ศูนย์พระพุทธศาสนายูกันดา
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คือความเมตตาที่มีชีวิต  
คือธรรมะในทุกลมหายใจ

อย่างเดียวที่ฉันจ�าได้แม่นถึงประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้นั่งปฏิบัติ

กับหลวงพ่อจ�าเนียร คือรู้สึกมีความสุขจริงๆ มีความสุขมากๆ จน

หยุดยิ้มไม่ได้ มีความสุขมากจนกระทั่งต้องหัวเราะออกมาดังๆ ราวกับ

ว่ามีใครเล่าเรื่องตลกให้ฟัง มีความสุขมากจนต้องยิ้มแก้มปริเลยทีเดียว 

ประสบการณ์นี่แหละท่ีท�าให้ฉันไปร่วมปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อที่มลรัฐ

วอชิงตันในหลายปีต่อมา

ในการปฏิบัติกรรมฐานกับหลวงพ่อจ�าเนียรที่วอชิงตันครั้งแรก 

หลวงพ่อเล่าถึงคาถาเมตตาที่ท่านใช้ตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นเด็ก หลังจาก

ฉันกลับจากการปฏิบัติธรรมในปีแรกนั้น ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะฝึกคาถานี้

เลย แต่ในช่วงเวลาหนึ่ง คาถานี้ก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตฉัน

เหมือนมันมีชีวิตของมันเอง

ฉันพบว่าตัวเองท่องคาถานี้ในขณะที่ท�าอาหาร ในเวลาที่พูดคุย

กับผู้อื่น ขับรถ รับประทานอาหาร ดื่มน�้า เดิน แม้กระทั่งเวลานอน 

คาถาจะสะท้อนให้เห็นในทันทีที่ การกระท�า ความคิด ความรู้สึก ไม่

เป็นธรรมะ หลวงพ่อพูดภาษาอังกฤษไม่ได้มาก แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านมักจะ

พูดบ่อยๆ ก็คือ “I love you, you love me….” ค�าพูดสั้นง่ายๆ แต่

เป็นความจริงที่ลึกซึ้งเป็นที่สุด

หลวงพ่อจ�าเนียรเป็นตัวอย่างของความเมตตาเดินได้ และธรรมะ

ในทุกๆ ลมหายใจ การเทศน์ของท่านประหนึ่งดังอัญมณีที่ให้แสงสว่าง

ตระการตา เสมือนหมู่ดาวชี้ทางให้ข้ามท้องฟ้า เดี๋ยวนี้เมื่อไรที่ฉันได้
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พบกับหลวงพ่อ ฉันก็ยังคงยิ้มแก้มปริอยู่ แต่ความเบิกบานที่ได้จาก

ธรรมะนั้น ซึมเข้าสู่ก้นบึ้งของจิตใจมากเกินกว่าจะสามารถแสดงออก

ทางสีหน้าได้ ฉันรู้สึกซึ้งใจเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสได้พบ และได้

ศึกษาธรรมะกับท่าน สุขสันต์วันเกิดนะคะหลวงพ่อ ขอให้ท่านมีอายุ

ยืนยาวเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับเหล่าลูกศิษย์ไปนานๆ เมตตา เมตตา!

คริสตินา ฟอเรสเตอร์-โทรบ

แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา
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ระวังใจในทุกวัน

ผมรู้จักกับหลวงพ่อจ�าเนียรได้เพียงแค่ ๔ ปี แต่ท่านได้เปลี่ยนวิถี 

ในการมองชีวิตของผมอย่างสิ้นเชิง รูปแบบการสอนของท่าน

แตกต่างจากครูคนใดๆ ที่ผมเคยได้ฟังมา ท่านสอนผมให้ใช้สติเป็น

เครื่องมือหลักในการน�าทางชีวิต เราจะต้องมีสติรู้เท่าทันจิตและความ

คิด ไม่เช่นนั้นเราจะไม่สามารถไปยังจุดหมายปลายทางที่ถูกต้อง ให้

รู้เท่าทันแต่ไม่ท�าตามความชอบหรือความไม่ชอบทุกๆ ปัจจุบันขณะ 

ความชอบหรือไม่ชอบก็เป็นเพียงภาพที่มองผ่านเงื่อนไขในอดีตที่ท�าให้

เกิดกิเลส ในปัจจุบันขณะที่จิตไม่มีกิเลส การมองเห็นสัจธรรมจึงเป็น

เรื่องง่าย เพียงแต่ว่าเราต้องระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง ผมรู้สึกขอบคุณ

พระอาจารย์จ�าเนียรกับการสอนของท่านที่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ

ชีวิตของผมแล้ว

ดอน สปาร์กส

ผู้อ�านวยการสมาคมมหาสติกรรมฐาน  

ผู้ศึกษาพุทธศาสนามากว่า ๔๕ ปี

แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา
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ด้วยความซาบซึ้งและกตัญู

ฉั นน่าจะได้พบกับหลวงพ่อจ�าเนียรราวๆ ปีพ.ศ. ๒๕๓๗ เมื่อครั้งที่ 

 ท่านรับนิมนต์มายังศูนย์ปฏิบัติธรรมในรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นครั้ง

แรก ๑๒ ปีให้หลังฉันก็ยังไปเข้าร่วมปฏิบัติธรรมกับท่านอยู่ บุคลิกที่น่า

เชื่อถือของหลวงพ่อท�าให้ฉันรู้สึกเลื่อมใสในทันที ท่านมีเอกลักษณ์อัน

ชัดเจนมาก ท่านครองจีวรสีส้ม และคาดรัดประคดซึ่งบรรจุเครื่องราง

ของขลังจ�านวนนับไม่ถ้วนเอาไว้ และของเหล่านี้ทิ่มแทงกับร่างกาย

ของท่านตลอดเวลา ท่านบอกว่าคาดรัดประคดไว้เพื่อเตือนสติตนเอง

ให้อยู่กับปัจจุบันในทุกขณะ

ครั้งหนึ่งในขณะที่ท่านก�าลังบรรยายธรรม ท่านมองมาที่ฉันและ

ส่งภาษาท่าทางโดยเคลื่อนนิ้วสองนิ้วเข้าหากัน ฉันไม่รู้ความหมาย แต่

รู้สึกว่าตนเองได้เชื่อมโยงกับพลังงานที่เจิดจ้ามีชีวิตชีวาของท่าน หลาย

ปีต่อมา เพื่อนคนหนึ่งสนับสนุนให้ฉันไปปฏิบัติธรรมกับท่านเป็นเวลา 

๑ สัปดาห์ และฉันก็ตอบตกลง เป็นเรื่องยากเหลือเกินที่จะถ่ายทอด

ประสบการณ์ที่ฉันได้รับในครั้งนั้นเป็นค�าพูด เพียงแค่อยู่กับท่าน ฉันก็

รู้สึกมีสมาธิแน่วแน่ และเป็นสุขกับปัจจุบันขณะ ฉันรู้สึกว่าสภาวะจิต

ของหลวงพ่อจ�าเนียรก�าลังช้ีหนทางให้ฉันปฏิบัติธรรมได้ลึกซึ้งกว่าเดิม 

เช้าวันหนึ่งขณะก�าลังนั่งกรรมฐานเพียงล�าพัง ฉันรู้สึกว่าตัวเองได้เข้า

ฌาน หลังจากนั้น หลวงพ่อจ�าเนียรพูดถึงประสบการณ์ของฉัน การอยู่

ใกล้ท่านก็เป็นเช่นนี้เอง ท่านมีญาณทิพย์และบ่อยครั้งที่ท่านสามารถ

สื่อสารได้ลึกซึ้งกว่าค�าพูด

หลวงพ่อจ�าเนียรมักจะเทศน์เกินเวลาซึ่งก�าหนดไว้ในตารางว่า 
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๒๑.๐๐ น. พวกเราหลายคนไปเข้านอน แต่ฉันมีพลังมากมายที่ได้รับ

จากการหัวเราะ และการปฏิบัติธรรมจึงยินดีที่จะอยู่กับท่านนานขึ้น 

ฉันจะไม่มีวันลืมค�่าวันหนึ่งเลย ตอนนั้นเป็นเวลาเกือบเที่ยงคืน พวก

เรากลุ่มเล็กๆ นั่งอยู่กับหลวงพ่อ และท่านได้แสดงเครื่องรางของท่าน

ให้พวกเราดู ฉันเรียกสิ่งที่อยู่ภายใต้จีวรที่ท่านสวมอยู่เป็นอย่างอื่นไม่

ได้เลย นอกจากเข็มขัดเครื่องมือของช่างไม้ ฉันรู้สึกเป็นเกียรติเหลือ

เกินที่ได้เห็นสิ่งที่อยู่ข้างในเข็มขัด สิ่งเหล่านั้นคือของสะสมที่หลวงพ่อ 

จ�าเนียรได้รับ บางชิ้นมีอายุเก่าแก่กว่าพันปี มีพระพุทธรูปที่ขึ้นรูป

จากดิน กรงเล็บเสือ ลูกประค�า ฯลฯ ท่านกองสมบัติลงบนพื้นและ

ใช้สิ่งเหล่านั้นให้พรกับพวกเรา มันเหมือนกับช่วงเวลาแห่งเทศกาล

คริสต์มาสในแบบชาวพุทธ ซึ่งเต็มไปด้วยความปีติและความสุขสันต์

ฉันมีโอกาสได้สอบอารมณ์กับหลวงพ่อจ�าเนียรเป็นการส่วนตัว

หลายครั้ง โดยมีล่ามของท่านเป็นผู้แปล ในครั้งหนึ่ง ท่านได้บอกความ

หมายของการเลื่อนนิ้วเข้าหากันว่าเป็นการสื่อความหมายถึงพ่อกับ

ลูกสาว การที่ท่านต้อนรับฉันเข้าสู่วิถีทางแห่งธรรมะอย่างอบอุ่นคือ

ช่วงเวลาอันน่าประทับใจ

หลวงพ่อจ�าเนียรมักใช้โครงกระดูกจ�าลองในการสอน ท่านให้พวก

เราเดินจงกรมข้างนอก โดยให้นึกภาพว่าตัวเองเป็นโครงกระดูกก�าลัง

เดิน ในการปฏิบัติธรรมครั้งหนึ่งฉันสังเกตเห็นงูหลายตัวที่พื้นดินก�าลัง

เคลื่อนที่ไปช้าๆ พร้อมกับเราซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมาก ณ ช่วงเวลาหนึ่ง 

หลวงพ่อก�าลังสนทนากับลูกศิษย์คนหนึ่งบนตั่งไม้ ฉันจ้องดูงูเลื้อยขึ้น

ไปนอนแผ่อยู่บนตั่งราวกับว่าไปเป็นผู้ฟังของท่าน พระรูปหนึ่งซึ่งนั่งถัด

จากหลวงพ่อโบกมือไล่งูออกไป ต่อมา ท่านเล่าให้ฉันฟังว่างูชอบเข้าหา
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หลวงพ่อจ�าเนียรในเมืองไทย แต่เป็นเรื่องยากที่จะได้เห็นสิ่งนี้เกิดขึ้น

ในสหรัฐอเมริกา

ครั้งหนึ่งขณะที่ฉันเข้ากรรมฐานอยู่ที่สหรัฐอเมริกา ฉันรู้สึกได้

อย่างชัดเจนว่าหลวงพ่อจ�าเนียรเมตตาช่วยหนุนน�าการปฏิบัติของฉัน 

แม้ว่าตัวท่านจะอยู่ที่เมืองไทยก็ตาม

ฉันเดินทางไปกราบท่านที่เมืองไทยในปีพ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อเดินทาง

โดยรถแท็กซี่ไปถึงที่วัดถ�้าเสือ รถอีกคันหนึ่งแล่นเข้ามาจอดในเวลา

ไล่เลี่ยกันพอดี พระสงฆ์ ๒ รูปออกมาจากรถคันนั้น และเราได้พูดคุย

กันสั้นๆ ฉันบอกว่าหลวงพ่อจ�าเนียรเป็นพระอาจารย์ของฉัน และถาม

ว่าท่านอยู่ที่วัดหรือไม่ พระทั้ง ๒ รูปกล่าวว่าพวกท่านเพิ่งกลับจาก

กรุงเทพฯ ส่วนหลวงพ่อจ�าเนียรยังอยู่ที่นั่น และจะกลับมาหลังจากนั้น 

๓ วัน ฉันรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากเพราะฉันรู้ว่าหลวงพ่อจ�าเนียรเดินทาง 

ตลอดเวลา และฉันไม่ได้นัดหมายล่วงหน้าที่จะมาเยี่ยมท่าน ๓ วัน 

ต่อมา ฉันกลับไปที่วัด และได้นั่งอยู่กับท่านระหว่างที่ท่านให้ศีลให้พร

ผู้คนจ�านวนมาก ฉันจึงตระหนักว่าตนเองโชคดีแค่ไหนที่มีโอกาสได้พบ

กับท่านอย่างใกล้ชิด พร้อมกับคนกลุ่มเล็กๆ ในอเมริกา และยังมีล่าม

คอยแปลให้ด้วย

วันนั้น มีผู้หญิงอเมริกันคนหนึ่งไปที่วัดถ�้าเสือเป็นครั้งแรก เธอไม่

เคยพบหลวงพ่อจ�าเนียรมาก่อน เธอถามฉันว่าท่านเป็นใคร ฉันเล่าถึง

ประสบการณ์ของตัวเองให้ฟัง เธอจึงคลานไปรับพร หลังจากได้รับพร

จากหลวงพ่อจ�าเนียร เธอก็รู้สึกปลื้มปีติเป็นล้นพ้น และร้องไห้ออกมา

ขณะที่เดินไปรอบๆ วัด ฉันได้พูดคุยกับพระรูปหนึ่งซึ่งอนุญาตให้

ฉันนั่งในถ�้าที่ท่านนั่งวิปัสสนา ฉันรู้สึกปีติยินดีที่ได้พบกับศิษยานุศิษย์
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ของหลวงพ่อจ�าเนียร และได้เรียนรู้วิถีชีวิตเรียบง่ายของท่าน

นอกจากนี้ ฉันยังได้เห็นเพื่อนชาวอเมริกันคนหนึ่งเปลี่ยนแปลง

ชีวิตของตนเองอีกด้วย เธออุทิศตนปฏิบัติธรรมอย่างเข้มแข็งโดยมี

หลวงพ่อจ�าเนียรเป็นผู้ชี้แนะแนวทาง เหตุการณ์นี้ท�าให้ฉันมีความ

หวังและก�าลังใจอย่างมาก ฉันปรารถนาที่จะมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรม

กรรมฐานในระยะยาว แม้ฉันจะไม่ได้พบกับหลวงพ่อจ�าเนียรเป็นเวลา

หลายปี ท่านก็ยังคงอยู่ในจิตใจของฉัน ฉันได้แรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่

จากการได้เห็นว่าท่านอุทิศตนเพื่อพวกเรา และท่านมีอิทธิพลต่อผู้คน

มากมายเพียงไหน จากทุ่มเทปฏิบัติธรรมด้วยใจจริงของท่าน ฉันวาด

หวังว่าสายสัมพันธ์ระหว่างฉันและหลวงพ่อจะด�าเนินต่อไปอีกหลาย

ภพหลายชาติ

ศิษย์ขออวยพรวันเกิดให้หลวงพ่ออย่างจริงใจ กราบขอบพระคุณ

ที่ท่านได้ถ่ายทอดธรรมะอันมหัศจรรย์มายาวนานหลายปี

ด้วยความส�านึกในบุญคุณ ความซาบซึ้งใจ และด้วยรักเคารพจากใจ

หลุยซ่า กลู๊ค

แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา
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หลวงพ่อจำาเนียร  
กับ 

คุณยายรูธ เดนิสัน
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มิตรภาพอันงดงาม

ผมโชคดีที่มีโอกาสได้เห็นมิตรภาพอันงดงามระหว่างหลวงพ่อ

จ�าเนียร และคุณยายรูธ เดนิสัน ทั้ง ๒ ท่านพบกันครั้งแรกเมื่อ

ปีพ.ศ. ๒๕๔๙ ณ สถานปฏิบัติธรรมในรัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้ใกล้ๆ 

กับศูนย์ปฏิบัติธรรมของคุณยายรูธ โดยตอนนั้น คุณยายรูธนั่งรถผ่าน

สถานปฏิบัติธรรมนั้น และสังเกตเห็นป้ายเขียนว่า “สอนวิปัสสนา

กรรมฐานโดยพระจากเมืองไทย” คุณยายรูธอดรนทนไม่ได้ถึงกับต้อง

แวะเข้ามาดู แม้ว่าตอนนั้นท่านจะเพิ่งจะผ่านการผ่าตัดเปลี่ยนสะโพก

ได้ไม่นาน และยังเดินไม่สะดวก

ทีแรกคุณยายรูธก็เพียงแค่ยกมือถามค�าถามจากที่นั่งแถวหลังๆ 

แต่หลังจากนั้นไม่นาน หลวงพ่อก็เชิญให้เธอขึ้นมาบนเวทีที่ท่านสอน 

และเริ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เกี่ยวกับสัจธรรมของชีวิต โดย

ตลอดเวลาที่ท่านสนทนากันนั้น บนเวทีเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ และ

การหยอกล้อ บทสนทนาเหล่านั้น หลวงพ่อใช้เป็นการสอนผู้เข้าร่วม

ปฏิบัติธรรมให้เรียนรู้ไปด้วยในตัว

ในวันที่ ๒ ของการปฏิบัติธรรม คุณยายรูธหยิบเอาสิ่งหนึ่ง 

ออกมาจากกระเป๋าถือ นั่นคือโครงกระดูกขนาดเล็กกว่าโครงกระดูกที่ 

หลวงพ่อใช้สอนผู้ปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับสังขารอันไม่เที่ยง ทั้งหลวงพ่อ

จ�าเนียรและตัวคุณยายรูธเองต่างหัวเราะขบขันในเหตุการณ์ครั้งนี้เสีย

ยกใหญ่ ท�าให้บรรยากาศในห้องปฏิบัติธรรม ณ ขณะนั้น รื่นรมย์ขึ้น

มาทันที โครงกระดูก ๒ โครงนั่น จึงกลายเป็นหัวข้อการสอนต่อไป 

ในครั้งนั้น ผมรู้สึกอิ่มใจที่ได้เห็นอาจารย์ ๒ ท่าน ท่านหนึ่งเป็นพระซึ่ง
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บวชเรียนมาแล้วกว่า ๕๐ พรรษา อีกท่านหนึ่งเป็นอาจารย์ฆราวาส

สอนธรรมะเชื้อสายเยอรมัน ซึ่งได้วิชาวิปัสสนามาจากเมียนมาร์ตั้งแต่

ปีพ.ศ. ๒๕๐๐ แต่ด้วยความเคารพในความรู้ทางธรรมของกันและกัน 

ท�าให้เกิดความสนิทสนมซาบซึ้งเสมือนเป็นญาติกัน จนกระทั่งคุณยาย

รูธละสังขารไปในปีพ.ศ. ๒๕๕๘

หลังจากพบคุณยายรูธในครั้งนั้น หลวงพ่อจ�าเนียรก็พูดถึง คุณยาย

ในเกือบทุกครั้งที่ท่านสอนกรรมฐาน ท่านยกคุณยายรูธเป็นตัวอย่างให้

นักเรียนฆราวาสเห็นว่าผู้บรรลุมรรคผลนั้นเป็นอย่างไร ท่านมักบอกว่า

ดีใจที่ได้เจอผู้เข้าถึงมรรคขั้นสูงในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนคุณยาย

รูธเองก็มีความศรัทธาในท่านหลวงพ่อจ�าเนียร และได้เข้าร่วมปฏิบัติ

ธรรมกับท่านที่นครลอสแองเจลิสในปีต่อๆ มา จนเมื่อสุขภาพร่างกาย

ของคุณยายรูธเสื่อมลงจนไม่สามารถเข้าร่วมปฏิบัติธรรมด้วยได้ ท่าน

ทั้ง ๒ ก็ยังสนทนาธรรมทางโทรศัพท์ผ่านล่ามเป็นครั้งคราว ในเรื่อง
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ความเสื่อมของสังขารและความทุกข์จากความชราภาพซึ่งคุณยาย

ก�าลังประสบอยู่ และการปฏิบัติธรรมกับสังขาร

คุณยายมักจะพูดว่า “ฉันไม่ได้เป็นโรคอะไร นอกจากโรคชรา” 

ซึ่งหลวงพ่อจ�าเนียรก็จะให้ข้อธรรมท่ีพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ให้ละ 

กิเลสละเอียด หลวงพ่อจ�าเนียรสนับสนุนให้ลูกศิษย์ของท่านให้ไป

ศึกษาธรรมะกับคุณยายรูธ ส่วนคุณยายก็ช่วยปลูกฝังธรรมะเพิ่มเติมให้

กับลูกศิษย์ และส่งกลับมายังส�านักของหลวงพ่อจ�าเนียรด้วยความลึก

ซึ้งในธรรมมากกว่าเดิม

เมื่อคุณยายรูธเข้าร่วมปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อจ�าเนียรครั้งสุดท้าย 

ในเดือนมิถุนายน ปีพ.ศ. ๒๕๕๖ เธอเข้าไปขอพรกับหลวงพ่อจ�าเนียร

ให้เธอเข้มแข็งพอที่จะปฏิบัติธรรมไปให้ถึงที่สุด จนถึงวาระสุดท้ายของ

ชีวิต หลวงพ่อจ�าเนียรท่านตอบด้วยการพูดถึงอนุสัยของพระอนาคามี

อย่างละเอียดทีละข้อ รวมถึงวิธีที่ท่านช�าระอุปาทานที่จิตเหนี่ยวรั้ง
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อยู่อย่างลึกซึ้ง ด้วยการปล่อยให้มันเกิดขึ้น ลอยขึ้นมาในจิตที่วางอยู่ 

ในอุเบกขารมณ์ ไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวอารมณ์นั้น อุปาทานก็จะค่อยๆ  

ถูกช�าระคลี่คลายไปเอง

ท้ังหลวงพ่อจ�าเนยีร และคณุยายรธูต่างมปูีมหลงัทีค่ล้ายคลงึกนั 

ในแง่ท่ีท้ัง ๒ ท่านมปีระสบการณ์ในการศกึษาและการปฏิบัติธรรม  

โดยได้พัฒนาวิธีการสอนจนเป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับของตน  

หลวงพ่อและคณุยายมคีณุลกัษณะเหมอืนกนั ทัง้ในความส�ารวมถ่อมตน 

ทีเ่กิดจากความเข้าใจในสจัธรรมอย่างลกึซึง้แนบแน่น รวมทัง้ยงัมีความ

เป็นกันเองและความมีชีวิตชีวาอันมาจากประสบการณ์ชีวิตของท่าน 

ท่านได้รบัรู้อย่างถ่องแท้ว่าสิง่ใดๆ ในชวีติ ล้วนแล้วแต่ไม่เทีย่ง ไม่ถาวร 

เป็นอนิจจังอยูด้่วยกนัทัง้สิน้ นอกจากนัน้ ท่านยงัมีความเหน็อกเหน็ใจ 

ผูอ่ื้นอยูเ่ป็นนจิ ท�าให้เกิดรศัมแีห่งความรกั ความเมตตาอนัไร้ขอบเขต 

ซึง่ท่านท้ัง ๒ มอบให้กบัทกุคนทีไ่ด้พบท่าน

ครูบาอาจารย์เฉกเช่นหลวงพ่อจ�าเนียรและคุณยายรูธมีหลัก

ปฏิบัติอันมั่นคงในตนเอง จนท�าให้ท่านสามารถสร้างสรรค์วิธีการสอน

ได้อย่างอิสระ ไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์แบบเดิมๆ ปัญญาอันลึกซึ้งนี้ได้มา

จากการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น จนท�าให้ท่านสามารถเลือกใช้เครื่องมือ

ต่างๆ เพื่อน�ามาสอนธรรมะได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ขัน  

หรอืการเล่าเร่ืองราวต่างๆ เพือ่เป็นสือ่การสอนธรรมะของท่าน ความ

ไม่ยดึกับตวัตน พลงั ความตืน่รู ้ และพลงัภายในอนัเข้มแขง็ เป็นสิง่

ทีท่�าให้ท้ังหลวงพ่อจ�าเนยีรและคณุยายรธู สามารถน�าเหตุการณ์ 

เฉพาะหน้ามาใช้เป็นเครือ่งมอืสอนให้ผูอ้ืน่ได้เข้าถงึธรรมะได้ ลกัษณะ

การสอนท่ีลืน่ไหลปรบัเปลีย่นได้เช่นนี ้ อาจจะท�าให้ผูป้ฏิบัติธรรมที ่
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คุน้เคยกับวิธกีารปฏบิตัอินัชดัเจน ตายตวั รูสึ้กอดึอดัได้ แต่กลวธิต่ีางๆ 

ที่ท่านจะปรับใช้ให้เข้ากับตัวผู้เรียนและสถานการณ์ในแต่ละขณะนั้น 

ย่อมส่งผลให้นักเรยีนทีม่ศีรทัธา และพร้อมจะเปิดใจรบัฟัง ได้รบัโอกาส

อนัมค่ีามหาศาลเพือ่ทีจ่ะพฒันาและเรยีนรูธ้รรมะมากยิง่ๆ ขึน้ไป

หลวงพ่อจ�าเนียรรวมทั้งคุณยายรูธเป็นตัวอย่างที่มีชีวิตของการ

ปฏิบัติและเป้าหมายแห่งการปฏิบัตินั้น ดั่งเช่นครูบาอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่

ที่ผ่านมา ท่านทั้งสองมีลักษณะโดดเด่นที่แตกต่างด้วยการบรรลุธรรม

ที่ต่างกัน แต่ทั้งสองท่านก็เมตตาสละเวลาและให้โอกาส ให้ผู้ปฏิบัติเข้า

ถึงท่านได้โดยง่าย ด้วยเมตตากรุณาอันยิ่งใหญ่ของท่านนั่นเอง

เมื่อหลวงพ่อจ�าเนียรเดินทางมาสอนในปีถัดไป คุณยายรูธ 

ไม่สามารถเข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้เพราะโรครุมเร้าเกินไป แต่วันสุดท้าย

ก่อนที่หลวงพ่อจะเดินทางกลับเมืองไทยในเวลาเที่ยงคืน ท่านและ

เหล่าลูกศิษย์ใช้เวลาเดินทางทางรถยนต์ร่วม ๔ ชั่วโมง เพื่อไปหา 

คุณยายรูธที่ ‘ธรรมทินนา’ ซึ่งเป็นศูนย์วิปัสสนาของคุณยายที่ตั้งอยู่ที่

เมืองโจชัวทรี และนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ทั้ง ๒ ได้พบกัน และเป็นการ

พบกันที่ท�าให้ทุกคนในที่นั้นรู้สึกตื้นตันใจ แม้ว่าจะเป็นครั้งสุดท้าย 

หลวงพ่อจ�าเนียรกับคุณยายรูธก็ยังคงสนทนาธรรมในเรื่องต่างๆ รวม

ถึงเรื่องของสติ หลวงพ่อมอบพระเครื่องเก่าแก่กับคุณยายรูธ ๒ องค์ 

ก่อนกลับ ท่านและพระองค์อื่นๆ ที่มาด้วยกัน ได้ร่วมสวดมนต์ให้พร

แก่คุณยายรูธอีกด้วย

ฟิลิป ราทลีย์

ซานมาเทโอ, แคลิฟอร์เนีย
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ทะลุปรุโปร่ง

ฉั นพบหลวงพ่อครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๑ เมื่อท่านมาสอน 

 พวกเราในการปฏิบัติธรรมเป็นเวลา ๒ วัน ซึ่งแม่ของฉันเป็นเจ้า

ภาพ และคุณยายรูธ เดนิสันได้เข้าร่วมในการปฏิบัติธรรมนี้ด้วย ฉัน

เพิ่งจะได้พบกับคุณยายรูธเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐ ไม่กี่เดือนก่อน

นั้น เและได้สนิทสนมกับคุณยายรูธมากยิ่งขึ้นในการปฏิบัติธรรม ๒ 

วันนี้เอง คุณยายรูธเรียกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนก่อนการจะเริ่มต้น

ปฏิบัติธรรมว่า “วิธีที่ฉันจับซอนย่าไว้ในตาข่ายแห่งธรรม”

ในช่วงเวลา ๒ วันนั้น ฉันไม่สามารถท�าความเข้าใจค�าสอนใดๆ 

ของหลวงพ่อได้เลยแม้แต่น้อย ตลอดช่วงเวลานั้น ฉันได้แต่นั่งอย่างมี

ความสุข และสงบอยู่แทบเท้าของคุณยายรูธ หรือไม่ก็ข้างๆ ท่าน ฉัน

จ�าไม่ได้ว่าคุณยายรูธเพ่ิงฟื้นตัวจากอาการกระดูกต้นขาหรือสะโพก

ร้าว และฉันเป็นผู้ดูแลท่าน ฉันจ�าได้ว่ารู้สึกแปลกใจที่ถึงแม้ทุกอย่างจะ

ยากเกินความเข้าใจ ฉันก็ยังคงอยู่กับช่วงเวลานั้นอย่างสงบและเป็นสุข 

รู้สึกพอใจที่ได้นั่งอยู่ตรงนั้นกับคุณยายรูธ ซึมซับรังสีอะไรบางอย่างที่ผู้

ร่วมปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้แผ่กระจายออกมา

ในช่วงเวลาทีเ่หลอืของคณุยายรธู ฉนัมหีน้าทีติ่ดตามท่านทกุครัง้

ทีท่่านไปกราบหลวงพ่อ ในการเข้าพบครัง้หนึง่ เป็นม้ือกลางวนัทีบ้่าน 

ของเบรนด้า วอลช์ ทีล่าร์คสเปอร์ คณุยายรธูได้กราบหลวงพ่อเป็นการ

ส่วนตวั ฉนัท�าหน้าทีเ่ป็นล่ามให้ท่านทัง้ ๒ ไม่นานนกั ฉนักร็ูส้กึว่าสิง่ที่

พวกท่านสือ่สารกนัอยูน่ัน้ ค�าพดูเป็นเพยีงเรือ่งทางโลก สภาพแวดล้อม

ภายในห้องต่างหากที่ท่วมท้นไปด้วยสิ่งที่ฉันสามารถอธิบายออกมาได้
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เพยีงความรูส้กึของไมตรจีติอนัมากมายมหาศาล ฉนัได้แต่ยนืประหลาด

ใจอย่างท่ีสดุอยูต่รงนัน้ ท่วมท้นไปด้วยน�า้ตาแห่งความปีติ

ในปีพ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างที่หลวงพ่อสอนธรรมะในประเทศสหรัฐฯ 

ฉันตกลงที่จะลองช่วยเป็นล่ามให้ท่าน แทนพี่แอ้ม (ดุจฤดี) วันแรก

ของการเป็นล่ามที่มิลเลอร์ซิลวาเนีย สเตท พาร์ค ในรัฐวอชิงตัน ฉัน

โดนหลวงพ่อเล่นงานแทบแย่เลยทีเดียว เนื่องจากฉันมีปัญหาส่วนตัว 

ที่ฉันยังไม่ยอมรับว่าเป็นปัญหา เพียง ๑ เดือนก่อนหน้านั้น ฉันได้ไป

เยี่ยมคุณยายรูธในช่วงสุดสัปดาห์ จู่ๆ ท่านก็ถามเรื่องปัญหาเดียวกัน

นี้ ฉันระบายทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณยายรูธฟัง เพราะรู้ดีว่าท่านเข้าใจฉัน

อย่างทะลุปรุโปร่ง ท่านบอกว่า “เธอยังต้องเรียนรู้อีกมาก เธอ ๒ คน

สัมพันธ์กันในวิถีที่สูงกว่านี้ จงอยู่กับมัน จงคอยมองดู จงน�าธรรมะใส่

เข้าไป คอยรักษาความสัมพันธ์นี้ให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไป” ตอนนั้น ฉันไม่รู้สัก

นิดว่าที่คุณยายรูธบอกว่า “จงอยู่กับมัน” หมายถึงอะไร

ตอนที่ฉันเป็นล่ามให้หลวงพ่อในวันนั้น มีคนถามค�าถามท่าน 

หลวงพ่อใช้ตัวอย่างเป็นค�าตอบ ตัวอย่างนั้นเองที่ท่านแสดงให้ฉัน

เห็นว่า ท่านมองฉันออกอย่างทะลุปรุโปร่ง สิ่งที่ท่านกล่าว วิธีที่ท่าน

กล่าว จังหวะเวลา และท่าทางที่ท่านสบตาฉัน ฉันปฏิเสธไม่ได้เลยว่า

ท่านท�าให้ฉันจนแต้ม ค�าพูดของท่านตรงไปตรงมามากเสียจนท�าให้

ฉันหายใจไม่ออก ฉันต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการท�าหน้าที่

ล่ามต่อไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างในตัวฉันแทบจะแตก

สลาย ฉันอยากวิ่งให้พ้นไปจากห้องปฏิบัติธรรมนั้น เรื่องไร้สาระทั้ง

หลายทั้งหมดของฉันถูกหมุนกวนจนปั่นป่วนไปหมด

ฉันท�าหน้าที่ล่ามต่ออีก ๒ วันเต็มในการปฏิบัติธรรมครั้งนั้น เมื่อ
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หน้าที่สิ้นสุดลง ฉันทุ่มเทเวลาที่เหลือในการ “อยู่กับมัน มองมัน น�า

ธรรมะใส่เข้าไป” ฉันเริ่มเข้าใจตัวตนในรูปแบบที่ไม่เคยท�าความเข้าใจ

ได้มาก่อน เมื่อหลวงพ่ออยู่ด้วย ฉันสามารถต่อยอดจากพื้นฐานของ

การฝึกฝนที่คุณยายรูธปลูกฝังไว้ให้อย่างแข็งขัน ฉันจะรู้สึกส�านึกใน

พระคุณของคุณยายรูธ เดนิสัน ผู้เป็นมารดาทางธรรมของฉัน และ

หลวงพ่อจ�าเนียรผู้เป็นบิดาทางธรรมของฉันเสมอไป

สรญา พงษ์สวัสดิ์ (ซอนย่า)

ลาเวิร์น, แคลิฟอร์เนีย
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ณ บัลลังก์แห่งการตรัสรู้

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดแด่หลวงพ่ออาจารย์จ�าเนียร ผู้เป็นที่ 

เคารพรัก

ไม่บ่อยนักที่เราจะได้มีโอกาสพบกับครูบาอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ หลาย

ปีที่แล้วฉันได้มีโอกาสพบกับท่านเป็นครั้งแรก มีค�ากล่าวว่าทุกสิ่งทุก

อย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุมาจากอดีต การที่ฉันได้พบหลวงพ่อจ�าเนียร

นั้น คงเป็นผลจากบุญกรรมที่ท�าไว้แต่ครั้งเก่า ฉันโชคดีอย่างยิ่งที่ได้

รู้จักหลวงพ่อ และยังได้โอกาสพบปะกับท่านครั้งแล้วครั้งเล่า ณ สถาน

ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ฉันเกิดมาในครอบครัวของชาวพุทธทิเบตโดยมีท่านพ่อเป็น 

รินโปเช ดังนั้น ฉันจึงซึมซับคุ้นเคยกับขนบธรรมเนียมของชาวพุทธเป็น

อย่างดี ฉันมีโอกาสได้เรียนรู้ธรรมะและมีวาสนาได้พบครูบาอาจารย์

หลายท่าน ที่ช่วยตอกย�้าความศรัทธาในพระรัตนตรัย แต่การศึกษา

เพื่อเข้าใจและเข้าถึงธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลา และต้องอาศัย

ประสบการณ์ตรง เมื่อเราได้พบกับธรรมาจารย์ มุมมองโลกแคบๆ 

เดิมๆ ของเราก็เริ่มเปลี่ยนไปสู่มุมมองที่ลึกซึ้งสมบูรณ์มากขึ้น เสมือนมี

เครื่องชี้น�าไปสู่หนทางที่ถูกต้อง อย่างไรก็ดี ประสบการณ์ตรงจากการ

ปฏิบัติเท่านั้น จึงจะน�าไปสู่พัฒนาการในตัวตนที่แท้จริง

เมื่อ ๑๒ ปีที่แล้ว ท่านพ่อรินโปเชขอให้ฉันนิมนต์พระสงฆ์เถรวาท

มาสวดใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์อันศักดิ์สิทธ์ ถึงฉันจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่

แปลกและพ้นไปจากประเพณีของเรา แต่ฉันก็ท�าตามเจตนารมณ์ใน

การรักษารากฐานของพระพุทธศาสนาของท่าน ท่านกล่าวว่า ในยุค
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สมัยที่เปราะบางเช่นนี้ ธรรมะเปรียบเสมือนกับเปลวเทียนอันริบหรี่ที่

พร้อมจะดับลงทุกเมื่อ สิ่งที่ท่านสั่งให้ฉันท�าจึงเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญ

กับท่านมาก พระสงฆ์ฝ่ายเถรวาทซึ่งเป็นผู้สืบทอดสานต่อสายธารของ

พระพุทธศาสนาสายตรงจากสมัยพุทธกาลจะต้องได้รับการดูแลส่ง

เสริมให้ปฏิบัติสืบต่อไป

ท่านพ่อบอกฉันชัดเจนว่า “เราโชคดีที่แนวทางปฏิบัติธรรมใน

ยุคแรกเริ่มยังคงด�ารงอยู่ในส�านักพุทธศาสนา ๒ นิกาย คือ สรวาสติ-

วาทินในฝ่ายมหายาน และสายเถรวาท โดยทั้งหมดนี้ ยังเป็นที่ปฏิบัติ

กันในคณะสงฆ์ของแต่ละประเทศ เช่น บังคลาเทศ กัมพูชา อินโดนีเซีย 

อินเดีย ลาว เมียนมาร์ เนปาล ศรีลังกา ไทย และเวียดนาม ความใฝ่ฝัน

ของพ่อก็คือการที่พระพุทธศาสนานิกายต่างๆ นี้ ได้หวนคืนกลับสู่ 

พุทธคยา หลังจากได้ห่างหายไปถึง ๗๐๐ ปี เพื่อเป็นพยานแก่ค�าสอน

ของการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของพระมหาศาสดา”

ฉันได้พบกับหลวงพ่อจ�าเนียร ณ สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

ในระยะแรกเริ่มของงานสนองเจตนารมณ์อันนี้ ราวกับว่าท่านล่วงรู้

ถึงความใฝ่ฝันในใจฉัน และทราบถึงเมล็ดพันธุ์แห่งความตั้งใจที่จะน�า 

สายธารธรรมกลับมารวมกันที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์อีกครั้ง

เมื่อฉันพบปูชนียบุคคลท่านนี้ สิ่งแรกที่สะดุดใจฉันคือท่านแขวน

สิ่งของมากมาย พะรุงพะรัง และเป็นของที่มีน�้าหนักมาก และเป็น

ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมของท่าน ฉันถึงกับต้องพยายามท�าความ

เข้าใจอย่างรีบด่วน ถึงธรรมเนียมการปฏิบัติของสงฆ์ในสายต่างๆ ของ

เถรวาท ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไป



227

แม้จะมีอุปสรรคในเรื่องของภาษา แต่ฉันก็ถูกดึงดูดเข้าหาท่าน 

ราวกับท่านมีแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ในตัว ซึ่งจริงๆ แล้วท่านก็มีแม่เหล็ก

อยู่ที่แขน เป็นกลเม็ดคลายเครียดและสร้างความขบขันให้กับลูกศิษย์ 

หลังจากพบท่านเพียงครั้งแรกที่พุทธคยา ริชาร์ดผู้เป็นสามีของฉัน 

และตัวฉันเองก็ได้เดินทางมาประเทศไทย เพื่อร่วมฉลองวันคล้ายวัน

เกิดของหลวงพ่อร่วมกับพระสงฆ์หลายร้อยและฆราวาสนับพัน ในคืน

ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่าน ฉันได้รับเกียรติอย่างสูงในการนั่งต่อ

หน้าท่านเป็นชั่วโมงๆ โดยที่ไม่มีล่ามแปล ภาษาที่ฉันไม่เข้าใจนี้เปรียบ

เสมือนสายธารของพลังงานที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างท่วมท้น และฉันก็

ซึมซับมันไว้ทุกอณู ในค�่าคืนนั้นฉันป่วยอย่างหนักด้วยอาการอาหาร

เป็นพิษ ศิษย์เอกของหลวงพ่ออีกท่านหนึ่งได้มาเยี่ยม และมอบพระ

เครื่ององค์หนึ่งให้ฉันถือไว้ยามนอน ฉันตระหนักว่าพลังงานอันบริสุทธิ์

ขนาดนั้น สามารถก่อให้เกิดการช�าระล้างภายในได้

ตั้งแต่ ๘ ปีก่อน นับจากตอนที่ฉันไปกราบท่านที่กระบี่ จนกระทั่ง

ครั้งหลังสุดในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ หลวงพ่อจ�าเนียรได้มาร่วมแสดงพระ

ธรรมเทศนาในงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นใต้ต้น

พระศรีมหาโพธิ์ในวันที่ ๔ ธันวาคมของทุกปี ท่ามกลางครูบาอาจารย์

ทั้งหลายที่หลั่งไหลกันมาในงานนี้ รอยยิ้มที่เปล่งประกายของหลวงพ่อ

สร้างความรู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยให้กับเรา เรานิมนต์ให้ท่านสวดมนต์

ยันต์ ๙ เพื่ออัญเชิญเทพยดาทั้งหลายให้คุ้มครองสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์

แห่งนี้ และให้ผู้ร่วมงานทุกคน ในช่วงของงานพิธีทุกๆ ปีจนกลายเป็น

ธรรมเนียมอย่างหนึ่ง ฉันรู้สึกถึงพลังความบริสุทธิ์ของท่าน และเชื่อมั่น

ว่าท่านสามารถสื่อถึงอ�านาจเบื้องบนเพ่ือขจัดอุปสรรคภยันตรายทั้ง
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หลายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทานบารมี

ของหลวงพ่อไม่เคยหยุดไหล ท่าน

มักจะมีของมาแจกอยู่เสมอ และยัง

รับเป็นเจ้าภาพอาหารตลอดหนึ่ง

วันให้แก่ผู ้มาร่วมงานพิธีจ�านวน

กว่า ๔,๐๐๐ คน นอกจากนี้ การให้

ของท่านยังแสดงออกด้วยพลังอัน

ล้นเหลือ ท่านเมตตาอย่างไม่รู้จัก

เหน็ดเหนื่อยให้ทุกคนได้มีโอกาส

พบกับท่านสมดังตั้งใจ

ในช่วงของการบรรยายธรรม 

ท่านจะสอนธรรมะที่ลึกซึ้ง โดยใช้

ภาพประกอบต่างๆ ที่มีสีสัน รวมทั้งแผนที่กระบวนการในจิต แม้ว่า

ฉันจะเป็นหนึ่งในผู้จัดงานหลักของงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ

นี้ แต่ที่ผ่านมาฉันมักจะมุ่งความสนใจไปในตัวของท่านมากกว่าธรรมะ

ที่ท่านสอน เพียงแค่ช่วงปีที่ผ่านมานี้เอง ที่ฉันเพิ่งจะเริ่มเข้าใจค�าสอน

บางอย่างของท่าน ท่านพูดเรื่อง “การตั้งมั่นอยู่ในญาณตัวรู้”(4) และ

อธิบายยกตัวอย่างอยู่หลายรูปแบบ ล้วนแล้ววกกลับมาที่หัวข้อนี้ซ�้า

แล้วซ�้าเล่า เหมือนพยายามชี้ให้เราเห็นถึงประเด็นความส�าคัญของสิ่ง

นี้ ฉันเพิ่งจะเริ่มเข้าใจถึงญาณตัวรู้ที่ท่านสอน ก็ตอนที่ฉันป่วยหนักจน

ต้องเข้าโรงพยาบาลเกือบ ๑ สัปดาห์ด้วยโรคไข้เลือดออก ฉันมีไข้สูง

4. เชิญอ่านพระธรรมเทศนา อยู่กับญาณตัวรู้ ดังกล่าว ได้ที่หน้า 307 ในหนังสือเล่มนี้
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เกือบถึง ๔๐ องศาเซลเซียส ฉันเพ้อเพราะพิษไข้ และรับรู้ได้แต่ความ

เจ็บปวดรวดร้าวอย่างที่สุด ราวกับร่างทั้งร่างถูกกลืนเข้าไปในความ

เจ็บปวด

หลังจากกลับถึงบ้าน ฉันนึกขึ้นได้ว่าหลวงพ่อเคยพูดถึงเรื่องความ

เจบ็ปวดไว้อย่างชัดเจน ฉันแวบคดิถงึคนืสดุท้ายทีพ่ทุธคยากบัหลวง

พ่อ คุณแอ้ม ล่ามธรรมะของท่าน และไไอวู้ดดี้ พระอุปัฏฐากของ

ท่าน ฉันมีค�าถามมากมายที่จะเรียนถามพระอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ท่านนี้ 

แต่ท้ายที่สุด ท่านก็จะกลับมาเน้นเรื่อง “การตั้งมั่นอยู่ในญาณตัวรู้”  

อยู่เสมอ คุณแอ้มยกตัวอย่างเมื่อหลายปีก่อน คราวที่ท่านไปพุทธคยา

แล้วรากฟันของท่านหัก ไม่มีใครทราบเรื่องนี้เลย จนกระทั่งท่านไป

สอนกรรมฐานในสหรัฐอเมริกาครึ่งปีให้หลัง รากฟันที่หักแต่ยังฝังอยู่

ในเหงือกเกิดติดเชื้อและบวมมากจนลูกศิษย์ทราบ และทนไม่ได้รีบ

พาท่านไปพบหมอฟัน คุณหมอตกใจมากเมื่อทราบจากผลเอ็กซเรย์ว่า
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ฟันท่านหักมานานกว่า ๖ เดือนแล้ว และตลอดเวลานั้น ท่านต้องทน

อยู่กับความปวดมากขนาดไหน จนเมื่อฉันได้เผชิญกับความเจ็บปวด

อันเหลือล้นจากการเจ็บป่วยคราวนี้ ฉันถึงได้เริ่มเข้าใจความลึกซึ้งของ 

ค�าสอนเรื่องเวทนาจากท่าน

หลวงพ่อคะ ฉันจะซาบซึ้งในความเบิกบาน และความเมตตา

กรุณาที่หาขอบเขตมิได้ของท่านไปตลอดกาล ขอให้ธรรมะหลั่งไหล

จากท่านเสมือนดั่งกระแสปัญญาจากมหาสมุทรเพื่อประโยชน์สุขแก่

มนุษยโลกนี้ต่อไป ขอให้พวกเราทั้งหลายผู้เดินอยู่บนเส้นทางธรรมได้

น�าค�าสั่งสอนของท่านมาปฏิบัติโดยไม่รีรอ เพื่อว่าตัวเราเองจะได้มีส่วน

ช่วยผู้อื่นด้วย และได้กลับคืนสู่ญาณตัวรู้อันบริสุทธิ์ อันเป็นธรรมชาติ

ที่แท้จริง

ดิฉัน และสามี ริชาร์ด ดิกซี่ ขอกราบสักการะแด่หลวงพ่อผู้เป็น

พระธรรมาจารย์อันยิ่งใหญ่ ๓ ครา และจะขอกราบเรื่อยไปไม่สิ้นสุด 

ขอให้เราได้พบกับท่านอันเป็นโอกาสอันแสนวิเศษนี้อีกต่อๆ ไป

ขอให้พลังชีวิตจากตัวท่านเป็นดั่งต้นธารที่จะปลุกผู้คนให้รู้ต่ืนใน

ธรรม สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดครบรอบปีที่ ๘๐ ค่ะ

หวังโม และริชาร์ด ดิกซี่

ผู้อ�านวยการมูลนิธิแสงพุทธธรรมนานาชาติ

เบิร์กลีย์, แคลิฟอร์เนีย

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
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บทเรียนอันเปี่ยมพลัง

เมื่อผมได้พบหลวงพ่อจ�าเนียรครั้งหลังสุดที่ต�าบลโพธิคยา ผมได้

พบเห็นตัวอย่างที่มีชีวิตตามค�าสอนของพระพุทธองค์ นั่นคือ การ

แยกเวทนาทางกายกับเวทนาทางใจนั้นท�าได้อย่างไร ผมและเพื่อนได้

เข้าไปกราบนมัสการหลวงพ่อจ�าเนียร ในคืนที่ท่านและคณะศิษย์ได้

เดินทางมาถึงพุทธคยา ครั้งนั้นเองหลวงพ่อท่านได้เอาฟันกรามซี่ที่หัก

ให้พวกเราดู ฟันซี่นั้นเพิ่งหักออกมาจากโคนรากหลังจากที่ร้าวมากมา

หลายเดือน ลูกศิษย์ที่เดินทางมาพร้อมกับหลวงพ่อมาจากเมืองไทย

ต่างตกตะลึง เพราะหลวงพ่อท่านไม่ได้แสดงอาการเจ็บปวดใดๆ ให้

พวกเขารู้เลยตลอดการเดินทาง ๙ วันเต็ม

หลวงพ่อจ�าเนียรเมตตาอธิบายว่าท่ีท่านไม่ได้บอกใครเลยนั้น 

เพราะจะท�าให้ทุกคนเป็นทุกข์ด้วยความกังวลเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย
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ของท่าน หลวงพ่อบอกว่าความเจ็บปวดไม่ได้รบกวนท่าน เพราะจิต

ของท่านได้พักอยู่ในตัวรู้ และจิตท่านแยกเป็นเอกเทศจากความเจ็บ

ปวดทางกาย “ตัวรู้ไม่ปวด ตัวปวดไม่รู้”

พอเราถามหลวงพ่อว่าท�าไมท่านถึงไม่ให้หมอฟันถอนฟันของท่าน

เสียก่อน หลวงพ่อตอบว่าตารางของท่านนั้นเต็มแน่นแล้ว และท่าน

ก็ไม่ต้องการจะรบกวนใคร หากท่านต้องยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงนัด 

ทั้งหลายที่ตระเตรียมไว้แล้ว นี่ท�าให้ผมรู้ว่าหลวงพ่อจ�าเนียรท่านเป็น

ห่วงเป็นใยผู้อื่นมากกว่าความเจ็บปวดทางกายของท่าน ท่านช่างมี

เมตตาเหลือเกิน

ยิ่งไปกว่านั้นหลวงพ่อท�าให้ผมเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งถึงค�าสอนของ

พระพุทธองค์ ผมได้อ่านหนังสือธรรมะที่ชื่อ ปฏิจจสมุปบาท ของท่าน

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) ที่แปลโดย โรบิน มัวร์ ในหน้าที่ 

๒๖ ท่านเขียนถึงพระพุทธพจน์ที่ว่า:

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ อันทุกขเวทนาถูกต้องแล้ว 

ย่อมเศร้าโศก ร�่าไร ร�าพัน ทุบอก คร�่าครวญ ย่อมถึงความงมงาย เขา

ย่อมเสวยเวทนา ๒ อย่าง คือ เวทนาทางกาย และเวทนาทางใจ ฯ”

ผู้เขียนได้อธิบายถึงเหตุผลของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น และในหน้าที่ ๒๗ 

ท่านได้กล่าวถึงพระพุทธพจน์ที่ว่า:

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฝ่ายอริยสาวกผู้ได้สดับ อันทุกขเวทนาถูก

ต้องแล้ว ย่อมไม่เศร้าโศก ไม่ร�่าไร ไม่ร�าพัน ไม่ทุบอกคร�่าครวญ ไม่

ถึงความงมงาย เธอย่อมเสวยเวทนาทางกายอย่างเดียว ไม่ได้เสวย

เวทนาทางใจ ฯ”
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หลวงพ่อจ�าเนียรได้แสดงให้ผมเห็นชัดเจนว่า เราสามารถน�าค�า

สอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ได้ผลจริง หลวงพ่อท่านสามารถแยกความ

รู้สึกจากกายและใจดังที่พระพุทธองค์สอนไว้ สิ่งที่ผมได้ประจักษ์นี้ช่าง

ทรงพลังและน่าประทับใจมากเหลือเกิน

ผมได้พบ “อริยสาวกผู้ได้สดับ” แล้ว และผมมีโอกาสได้เห็นท่าน

ผู้นั้นน�าค�าสอนของพระพุทธองค์มาปฏิบัติให้ประจักษ์ชัด พร้อมทั้ง

เผยแผ่ความเมตตาและความรักไปทั่วโลก

เนลสัน ชามม่า

ผู้อ�านวยการมูลนิธิแสงพุทธธรรมนานาชาติ

รีโอเดอจาเนโร, บราซิล
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วิหารธรรมของหลวงพ่อ

บทสนทนาธรรมนี้ บันทึกไว้ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ เมื่อ

พระอาจารย์งาม รตนญาโณ ได้รับนิมนต์จากลูกศิษย์ใน

สหรัฐอเมริกา และได้เดินทางไปเยี่ยมหลวงพ่อจ�าเนียร ซึ่งอยู่ใน 

ระหว่างการสอนวิปัสสนากรรมฐานที่จัดโดยสมาคมมหาสติกรรมฐาน 

ณ มลิเลอร์ ซิลวาเนีย สเตท พาร์ค รัฐวอชิงตัน

พระอาจารย์งาม: หลวงพ่อครับ หลวงพ่อท�าจิตอย่างไร ในขณะ

ที่อยู่ท่ามกลางความวุ่นวาย กองทุกข์ที่หนาแน่น หากยังสอนธรรมะได้

อย่างปกติ

หลวงพ่อจ�าเนียร: เราเอาจิตเข้าไปอยู่ข้างในความว่างเสมอ ต่อ

เมื่อมีใครมาปรึกษา มาถามปัญหาใดๆ เราจึงออกมาจากความว่างนั้น 

เพื่อตอบปัญหาเขา จิตเราเป็นอยู่เช่นนี้เสมอ เราจึงไม่ทุกข์ไปกับเขา 

เราเป็นเพียงผู้เห็นปัญหาของเขา แต่ไม่ได้เป็นทุกข์ไปด้วย

อาตมาบันทึกข้อปุจฉาวิสัชนาธรรมนี้ มาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้

ผู้ปฏิบัติธรรมและเราทั้งหลาย ได้น้อมเอาธรรมะที่หลวงพ่อได้ถึงแล้ว  

มาหมั่นประพฤติปฏิบัติ และน้อมอารมณ์ธรรมของหลวงพ่อมาพิจารณา  

ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อความไม่มีทุกข์ในที่สุด

บันทึกธรรมโดย พระวุฒิชัย วุฒิญาโณ (พระวู้ดดี้)
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หนทางแห่งความรักและความร่าเริง

ผมเคยบวชอยู่ที่วัดป่าในเมืองไทยเป็นเวลา ๔ ปี ถึงแม้ว่าจะโชค

ดีมากที่ได้พบและศึกษาธรรมะกับครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงสาย

กรรมฐานหลายรูป แต่ท้ายที่สุดแล้ว ผมกลับกลัวการบรรลุธรรม ที่

เป็นเช่นนี้ เพราะครูบาอาจารย์เหล่านี้ ท่านดุและเข้มงวดกับพระ

อ่อนพรรษาอย่างผมมาก และความเข้มงวดของท่านท�าให้ผมเข้าใจว่า 

นิพพาน คือการละตัวอัตตาให้ตายอย่างทารุณ นั่นท�าให้ผมขยาดและ

ถอยหนี...
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จนเมื่อผมได้มีโอกาสพบหลวงพ่อจ�าเนียร ครั้งแรกที่ผมเข้า

กรรมฐานกับท่าน ท่านส่งอารมณ์เมตตาให้แก่ผม และเพื่อนผู้ร่วม

ปฏิบัติธรรมทุกคน จนพวกเราดื่มด�่าฉ�่าชื่นอยู่ในอารมณ์เมตตาของ

ท่านหลายต่อหลายวัน หลังจากที่พวกเราเสพอารมณ์เมตตาจนเต็มที่

แล้ว ท่านจึงได้ส่งอารมณ์ โลกุตตระ ซึ่งเป็นอารมณ์ ธรรมะปรมัติ ที่อยู่

เหนือโลกให้ ในช่วงเวลาที่เหลือของการปฏิบัติกรรมฐาน ท่านก็ค่อยๆ 

ป้อนอารมณ์โลกุตตระเพิ่มมากขึ้นๆ ให้พวกเราซึมซับเข้าไป จนกระทั่ง

ถึงจุดที่จะสามารถก้าวสู่กระแสได้

ผมได้เรียนรู้จากหลวงพ่อจ�าเนียรว่า ทางบรรลุธรรมนั้นจะต้อง

ผ่านความตายของอัตตา แต่มันเป็น “ความตาย” ที่ไม่โหดร้ายหรือ

เจ็บปวดแต่อย่างใด เพราะมีทั้งเมตตาและเต็มไปด้วยความเบิกบาน 

ผมขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อจ�าเนียรจากหัวใจ

นับบี้ ชูเบอร์

แพทย์แผนตะวันออกและหมอดู

ศกึษากบัหลวงพ่อจ�าเนียรมากว่า ๙ ปี 

เคยบวชพระในสายหลวงพ่อชาได้ ๔ พรรษา

ซานฟรานซิสโกเบย์แอเรีย, แคลิฟอร์เนีย
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ตามหาทางสายกลาง

ผมได้รับประสบการณ์ด้านธรรมะจากพระอาจารย์จ�าเนียรครั้ง

แรกในบ่ายวันหนึ่ง เมื่อเกือบ ๑๐ ปีมาแล้ว ครั้งนั้นผมรู้ได้เลย

ว่าท่านสามารถสอนหลักธรรมะโดยละเอียดด้วยบรรยากาศสบายๆ 

ขณะที่ผมฟังธรรมในพระพุทธศาสนาจากท่าน ผมพบว่าผมสามารถ

ท�าความเข้าใจหลักธรรมที่ดูจะน่าหดหู่ เช่น เรื่องของทุกข์ ภวตัณหา 

และวิภวตัณหา ด้วยจิตใจที่ชื่นบานอย่างที่ผมไม่รู้สึกมาก่อน 

ระหว่างที่ผมต้องเปลี่ยนงานในปีพ.ศ. ๒๕๕๗ ผมได้มีโอกาส

ร่วมปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลา ๑ อาทิตย์ กับพระอาจารย์จ�าเนียรที่

วอชิงตัน ช่วง ๓ วันแรกนั้นช่างท้าทายมาก แม้ว่าผมจะเคยฝึกท�าสมาธิ 

ฝึกชี่กง รวมทั้งได้ศึกษาหลักพระพุทธศาสนาส�าหรับฆราวาส ตลอด 

๒๐ ปีที่ผ่านมา หากผมก็ยังคงไม่รู้อยู่ดีว่าจะต้องปรับตัวปรับใจกับเรื่อง

ที่พระอาจารย์เล่ามามากมายทั้งหลายนี้ได้อย่างไร เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

กับพระพุทธศาสนาเหล่านั้น เต็มไปด้วยข้อกังขา แต่ผมก็อดทนฟัง 

จนกระทั่งเกิดปัญญากระจ่างแจ้งในที่สุด

เมื่อถึงวันที่ ๔ ผมรู้สึกปีติสุขกับเรื่องราวที่พระอาจารย์จ�าเนียร

เล่า ผมรู้สึกแปลกใจตัวเองที่ผมสนใจอยากรู้เรื่องราวต่างๆ นั้นอย่าง

ละเอียด อย่างเช่นจ�านวนของข้าวมธุปายาสที่พระพุทธเจ้าทรงได้

รับเมื่อครั้งเสด็จออกจากบ�าเพ็ญทุกรกิริยา ผมมีสติรับรู้ถึงผู้คน และ 

ค�าสนทนาในปัจจุบันขณะอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน พระอาจารย์ท่าน

เมตตา อดทนตอบค�าถามเชิงปรัชญาของผมที่ค้างอยู่ในใจมานาน

อย่างละเอียดลออ ทั้งเรื่องธรรมะ และเรื่องคุณลักษณะของวิญญาณ
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ตัวรู้ที่สามารถสังเกตได้

เมื่อเกือบจบการปฏิบัติธรรมครั้งนั้น ผมก็ยังสงสัยเกี่ยวกับทุกข์

ชนิดต่างๆ ผมไม่ได้คิดฝันมาก่อนว่า จู่ๆ พระอาจารย์ก็เผยอังสะ 

หลายต่อหลายชั้นที่เก็บเหรียญ พระเครื่อง และวัตถุมงคลน�้าหนักรวม

กว่า ๓๐ กิโลกรัม ซึ่งท่านห้อยแขวนอยู่ทุกวันให้พวกเราเห็น เหลือเชื่อ

เหลือเกินที่ท่านสามารถทนแบกรับความหนัก เทอะทะ และไม่สบาย

กายอย่างนี้อยู่ได้ทุกวัน ทั้งๆ แค่วันเดียวก็น่าจะทนไม่ไหวแล้ว ผมรู้สึก

ทึ่งว่าท่านต้องมีอุเบกขามากแค่ไหน จึงสามารถอยู่กับเวทนาที่แรงกล้า

เช่นนี้ได้ตลอดเวลา และนี่ท�าให้ผมย้อนกลับมองดูการผจญกับเวทนา

ทางกายของตนเอง ผมได้รับมุมมองใหม่ว่าตลอดการปฏิบัติธรรมทั้ง ๗ 

วันที่ผ่านมา ท่านเมตตาและอดทนมากเพียงไร

ปีพ.ศ. ๒๕๕๘ ผมได้กลับไปปฏิบัติธรรมในคอร์สสั้นๆ ช่วงวันหยุด

ยาวสุดสัปดาห์ ครั้งนั้นเอง ความรู้สึกปีติสุขต่างๆ ของผมหายไปเกือบ

หมด ผมเจอความล�าบากทางร่างกายหลายอย่าง อากาศที่แห้ง ผิวหนัง

ที่แห้งแตก ทั้งยังมีแมลงมารบกวนเป็นจ�านวนมากมาย การสอนในครั้ง

นั้น ดูจะเข้มข้นและตรงประเด็นมาก

ในปีก่อนหน้านั้น ผมได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับกลุ่มวิชาการทาง 

ตะวันตกที่ไม่เช่ือและมีข้อสงสัยกับสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วย 

หลักฐาน ความกังขาของผมที่มีต่อสิ่งที่ไม่สามารถเห็น และไม่สามารถ

จับต้องได้เพิ่มขึ้นมาก ในวันที่ ๒ ของการปฏิบัติธรรม ผมรู้สึกขัดแย้ง

อยู่ในใจ ผมรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมนี้มีความหมายมากๆ หากก็ยังรู้สึก

ต่อต้านเรื่องเกี่ยวกับการกลับชาติมาเกิด (วัฏสงสาร) ผมได้ถามความ

ข้องใจนี้กับพระอาจารย์จ�าเนียร ท่านตอบกลับอย่างชัดเจน ทะลุความ
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คิดที่วนเวียนไปมาของผมว่า “ความตั้งใจที่จะพ้นทุกข์ คือหนทางลัด

ที่สุด ส�าคัญกว่าทฤษฎีใดๆ เกี่ยวกับวัฏสงสาร เครื่องมือที่จะน�าให้พ้น

ทุกข์ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔ อริยมรรค์มีองค์ ๘ และ โพชฌงค์ ๗”

ในวันสุดท้ายของการปฏิบัติธรรมครั้งนั้น พระอาจารย์จ�าเนียร

ได้ฉายสไลด์ให้พวกเราดูถึงสถานที่ต่างๆ ที่ท่านได้ไปจาริกแสวงบุญ 

ท่านได้หยุดอยู่ที่ภาพหนึ่ง เป็นภาพที่ท่านยืนอยู่ข้างต้นสน ในภาพ 

มีแสงส่องออกมาจากศีรษะของท่าน ได้มีการถกกันถึงเรื่องแสงนี้ บ้าง

ก็บอกว่าเป็นแสงรัศมีวิเศษ บ้างก็ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเลนส์ของกล้อง 

ถ่ายรูป ตอนนั้นผมรู้สึกกังขาสงสัยถึงขีดสุด พระอาจารย์ท่านพูด

กลับไปกลับมาอยู่ราวกว่า ๑๐ นาทีเกี่ยวกับเรื่องแสงนี้ บางทีท่านก็

ว่าอาจจะเป็นรัศมี แล้วท่านก็กลับบอกว่าอาจจะเป็นเพราะแสงจาก

เลนส์กล้อง ระหว่างที่การถกเถียงนี้ด�าเนินไปอย่างยาวนานอาจจะ

ถึงครึ่งชั่วโมง ในใจผมเต็มไปด้วยคลื่นอารมณ์แห่งความอึดอัด และ 

ข้อกังขาอย่างมากมายมหาศาล ตอนนั้นเองที่ผมได้สังเกตเห็นถึง

สภาวะอารมณ์ของตนอย่างกระจ่างแจ้งกว่าที่เคยเป็นมา ผมได้บันทึก

ความคิดช่วงนั้นของผมว่า “ความคิดด้านหนึ่งนั้น เต็มไปด้วยข้อ

วิพากษ์ และข้อสงสัย แม้จะมีประโยชน์มาก แต่ก็หนักมาก และมืดมน

มาก ส่วนในอีกด้านหนึ่ง เป็นความคิดที่มีจุดมุ่งหมาย เต็มไปด้วยความ

เชื่อ ความศรัทธา ซึ่งน่ามหัศจรรย์ และเกิดขึ้นอย่างสอดคล้องกัน แต่ก็

เป็นสิ่งที่ไร้พื้นฐานของความเป็นจริง และไม่ยั่งยืนถาวร” 

ระหว่างที่ผมและภรรยาได้เดินทางลงเขามากว่าครึ่งทางจาก 

ศูนย์ปฏิบัติธรรม ผมได้เล่าถึงประสบการณ์และมุมมองของผมต่อ

อารมณ์ทั้ง ๒ ฝ่ายนั้น ทันใดนั้น เราทั้งคู่ก็เข้าใจถึงสาระส�าคัญในเรื่อง
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นี้อย่างกระจ่างแจ้งขึ้นมา เราจึงหัวเราะกันไม่หยุด ก็อะไรล่ะหรือ ที่

จะท�าให้สภาวจิตทั้ง ๒ ขั้วนั้น สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลย์ ด้วย

การชี้แนะหนทางอย่างแนบเนียนลุ่มลึกของพระอาจารย์จ�าเนียร…. ใน

ที่สุด ผมได้ค้นพบทางสายกลางแล้ว

โนอาห์ โทรบ

แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา
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ที่ระลึกงานฉลองวันคล้ายวันเกิด 
ปีที่ ๘๐ ของหลวงพ่อจำาเนียร

ฉั นได้พบหลวงพ่อจ�าเนยีรเป็นคร้ังแรกเม่ือวนัที ่ ๑๑ กรกฎาคม  

 พ.ศ. ๒๕๓๗ ระหว่างการปฏบัิติธรรมรอบเยน็ ขณะนัน้ ฉนัเป็น ๑ ใน 

ทีมสถาปนกิซึง่เข้าร่วมการประกวดออกแบบอาคารปฏบิตัธิรรมหลงัใหม่ 

จงึอยากจะเรยีนรูว้ถิปีฏิบตัต่ิางๆ ของศนูย์วิปัสสนาแห่งนี ้ประจวบเหมาะ 

ทีว่นัน้ันหลวงพ่อจ�าเนยีรรับกิจนมินต์มาเทศน์ท่ีนี ่ ท่านเพิง่เดนิทางมา

สหรฐัฯ เป็นครัง้แรก ตอนนัน้ท่านพ�านกัอยูใ่นเบย์แอเรยี แวะพกัระหว่าง

ทางเพียงวนัเดียวก่อนจะเดนิทางกลับประเทศไทย ธรรมเทศนาของ

หลวงพ่อจ�าเนียรในวนันัน้ประทับใจฉันมาก เป็นประหนึง่คลืน่เสยีงที่

แทรกกระทบร่างอย่างจงั เป็นเสยีงดนตรีท่ีเสนาะจบัหวัใจนกั ฉนับอก 

ตวัเอง “นีล่่ะ คนทีฉั่นอยากฟัง” น่าช่ืนใจจริงๆ ทีไ่ด้ทราบว่ามบีคุคลเช่น

นีอ้ยูใ่นโลก แม้ท่านจะเป็นถงึพระอาจารย์ด้านวปัิสสนาจากเมอืงไทย 

ส่วนฉนัท�างานประจ�าอยูท่ี่ซานฟรานซสิโกก็ตาม

๑๐ ปีก่อนหน้านั้น ระหว่างท�างานอยู่ที่ไต้หวัน ฉันขอให้เพื่อน

แนะน�าหนังสือธรรมะดีๆ ให้บ้าง ซึ่งเพื่อนก็น�ามาให้หลายเล่มจาก

เมืองไทย ฉันเก็บรักษาหนังสือเหล่านั้นไว้อย่างดี เรียงตั้งเป็นระเบียบ

อยู่ข้างเตียง แต่กลับไม่เคยเปิดอ่านเลย หลังจากได้ฟังธรรมะจาก 

หลวงพ่อจ�าเนียร ฉันกลับไปบ้านเปิดหนังสือแล้วอ่านเล่มแล้วเล่มเล่า 

ตลอดหลายวันหลายสัปดาห์หลังจากนั้น ด้วยความสนใจและปีติใน

ธรรมอย่างยิ่ง ตอนที่ขอหนังสือธรรมะจากเพื่อน คุณพ่อของฉันเพิ่ง

เสียไปได้ ๑ ปี และฉันได้พบหลวงพ่อจ�าเนียร ๑ ปี หลังจากที่คุณแม่
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เสีย ช่วง ๑๐ ปีนั้น ชีวิตฉันด�าเนินไปอย่างไร้จุดหมาย ไม่อาจเปิดใจรับ

ธรรมะ แต่กระนั้นเมื่อ ‘ครู’ ของฉันปรากฏตัว สิ่งแรกที่ท่านได้ท�า คือ

เปิดหนทางสู่ธรรมะให้ฉันได้ก้าวเดิน

ฤดใูบไม้ผลปีิต่อมา ฉนัพบใบปลวิแผ่นหนึง่ในตู้จดหมายทีอ่อฟฟิศ 

ศนูย์วปัิสสนาแห่งนัน้ ส่งมาแจ้งว่าหลวงพ่อจ�าเนยีรจะมาสอนธรรมะ

เตม็วนัหลายรายการด้วยกนัในช่วงเดอืนมถินุายน ๒๕๓๘ ฉนัเดินเข้าไป

หาฝ่ายธุรการทนัทแีละยืน่เอกสารขอลางาน โชคดีจรงิๆ บังเอญิเหลอื

เกินท่ีฉนัเข้ามาท�างานทีน่ีเ่พยีงไม่กีเ่ดอืนก่อนหน้านี ้ บรษิทัของฉนัไม่ได้

งานจากการประกวดนัน้ แต่หลวงพ่อจ�าเนยีรเดินเข้ามาในชวีติฉนั

ข้อความข้างล่างมาจากบันทึกของฉันซึ่งลงวันที่ ๑ สิงหาคม 

๒๕๓๘ สองเดือนหลังจากไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อจ�าเนียรเป็นครั้ง

แรก เช้าจรดค�่า ตลอด ๑๐ วัน ที่เบย์แอเรีย

“เพราะอาจารย์จ�าเนยีร ฉนัจงึได้สญัจรบนเส้นทางวเิศษสูค่วาม

รู้แจ้ง หนทางมากมายในชวีติเปิดกว้างให้ฉนั นบัแต่ได้นัง่สมาธิ

พร้อมท่าน ฉนักลบัไปท�างานราวกบัเป็นคนใหม่ เหมือนเกดิใหม่

พร้อมพลงัใจเตม็เป่ียม จะอธบิายความรูส้กึนีไ้ด้อย่างไรดีนะ ฉนั

กลบัคนืสูช่วีติทีม่อีปุสรรคมากมายด้วยทศันคติใหม่ นัน่คอืความ

ไม่ยดึตดิ วางภาระอนัหนกัหน่วง ภาระแห่งความโกรธ และความ

หยาบกระด้างท้ิงไว้ท่ีศูนย์วปัิสสนา เม่ือส�ารวจลึกลงในจิตใจตนเอง 

ฉนัได้ยนิค�าสอนของอาจารย์เร่ืองความโกรธอนัไร้เมตตา และ

ตระหนกัรู้ว่าไม่มีมนษุย์คนใดเลยสมควรต้องรองรบัความโกรธนัน้”

ฉนัถามหลวงพ่อจ�าเนยีรว่าฉันสมัผสัความโกรธในตวัได้ เป็นสิง่

ทีฉ่นัไม่อยากมีเลย จะดบัมันได้อย่างไร ท่านตอบว่า “พิจารณาความ
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โกรธเมือ่ปล่อยออกไปส ิ เห็นไหมว่ามันไปลงทีไ่หน ลงทีใ่คร ลงแล้ว

ไม่มอีะไรดสีกัอย่าง แล้วดูสว่ิามันเด้งคนืมาทุกครัง้ รบักลบัมาแล้วก็

ไม่มอีะไรดสีกัอย่าง” ด้วยของขวญันีจ้ากท่าน “ฉันหาข้ออ้างให้ตวัเอง 

ไม่ได้อกีต่อไป เคยคดิว่าความเกร้ียวกราดท่ีควบคมุไม่ได้นัน้ เป็นผลจาก

สภาพแวดล้อมเลวร้ายท่ีประกอบกันข้ึนมาเป็นตัวฉนั” แต่เพราะสิง่ที่

ท่านสอน “ฉนัเข้าใจแล้วว่าไม่มีใครควรต้องกลายเป็นเหยือ่อารมณ์ รู้

แล้วว่าความโกรธเป็นโทษต่อทกุคน และรู้ว่าหลายคนเพยีงต้องการ

พ่ึงพาทกัษะทีฉ่นัมี หากช่วยได้ก็จงช่วยด้วยใจสงบเยน็ ไม่เรยีกร้อง ไม่

เรือ่งมาก ช่วยเมือ่รู้สึกได้ว่าความไม่รู้ของเขากลายมาเป็นภารกจิของเรา 

ช่วยให้เขาเร่ิมเรยีนรู้จากจดุเล็กๆ จนท�าส�าเร็จได้ในทีส่ดุ”

มีอยู่ครั้งหนึ่ง เกิดปัญหาเรื่องงานแล้วอีกฝ่ายแสดงท่าทีเหมือนจะ

คอยค้านอยู่เสมอ ฉันเสียใจและเจ็บใจเหลือเกิน จนเวลาผ่านไปสักพัก

และตัวฉันเองก็เริ่มท�าใจ เมื่อได้พบหลวงพ่อจ�าเนียร จึงถามความเห็น 

ท่าน ท่านจี้ถูกประเด็นทันที “คนอื่นเขาเพียงอยากช่วย โยมหาวิธี 

ท�างานให้เสร็จได้ไหมล่ะ” แม้จะไม่แน่ใจในตัวเองนัก ฉันก็ตอบไป

อย่างหนักแน่น “จะพยายามอย่างดีที่สุดค่ะ” การสนทนากับท่านครั้ง

นั้น เป็นแรงผลักดันให้ฉันปล่อยวาง และท�างานจนส�าเร็จ ฉันสังเกต

เห็นว่าเมื่อตนเองรวบรวมความกล้า ยอมเสี่ยง ยอมปรึกษาหลวงพ่อใน

สิ่งที่คาใจ และใช้แสงแห่งปัญญาจากท่านน�าทาง จึงเกิดพลังให้ฉันก้าว

ผ่านอุปสรรคไปได้ ปัญหาไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป

ฉันไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อจ�าเนียรทุกครั้งที่ท่านเดินทางมาฝั่ง

ตะวันตกของสหรัฐอเมริกา นับได้ ๒๐ กว่าปีแล้ว โชคดีจริงๆ ธรรมะ

ที่ท่านสอนส่งผลต่อชีวิตฉันตลอดเวลาใน ๒ ลักษณะ อย่างแรกคือเป็น
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เสมือนประภาคาร ส่องแสงสว่างอันมั่นคง เผยให้เห็นเส้นทางชีวิตที่ฉัน

ควรเลือกเดิน อย่างที่ ๒ คือเป็นดั่งคลื่นในมหาสมุทรที่สาดซัดชายฝั่ง 

เซาะแทรกและกะเทาะอัตตาตัวตนอันแข็งกระด้างให้แหลกสลายลง

ตลอดเวลาที่ผ่านมา การได้ติดตามหลวงพ่อจ�าเนียร ฟังธรรมะ

จากท่าน พิจารณาค�าสอนและศีลปฏิบัติของท่าน ท�าให้ฉันได้มองเห็น

หนทางค้นพบความสงบในชีวิต คราวหนึ่งฉันตกอยู่ในภาวะจนตรอก 

รู้สึกเหมือนอยู่กลาง ‘ดงอสรพิษ’ ขาดไร้กัลยาณมิตรข้างกาย ฉันขอให้

ท่านแนะน�า “ท่านจะท�าอย่างไรคะในสถานการณ์เช่นนี้” ท่านชะโงก

มาใกล้ จ้องหน้าฉันอย่างตั้งใจ แล้วตอบว่า “จงหาสิ่งที่โยมเทิดทูนที่สุด 

สิ่งที่มีค่าต่อใจที่สุด และให้สิ่งนั้นน�าทางไป”
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เรื่องราวที่ท่านเล่าและสิ่งที่ท่านปฏิบัติในช่วงหลายปีนี้ กลาย

เป็นค�าสอนและตัวอย่างให้ฉันได้เรียนรู้ เกิดปัญญาที่จะฝึกใช้ชีวิตเพื่อ

สร้างความดีแก่ส่วนรวม พินิจพิเคราะห์เหตุการณ์และอุปสรรคต่างๆ 

สรรหาทางออกที่สร้างประโยชน์สูงสุด ในความเป็นมนุษย์ เรามีทั้ง

ด้านที่อาจก่อให้เกิดผลดีและด้านที่อาจส่งผลร้าย หลวงพ่อน�าทางให้

ฉันมุ่งเจตนาและด�าเนินชีวิตเพื่อสนับสนุนประโยชน์ต่อผู้อื่น

มาถึงวันนี้ ผู้หญิงที่เคยมานั่งต่อหน้าหลวงพ่อจ�าเนียรด้วยจิตใจ

ระทมทุกข์ รุ่มร้อนด้วยโทสะ แยกตัวจากสังคม จมอยู่กับอัตตา  

กลายเป็นคนท่ีรู้จักวิธีรักษาหัวใจให้เป็นสุขและดูแลจิตใจให้สงบแล้ว 

เธอจะส�านึกบุญคุณของหลวงพ่อจ�าเนียรตลอดไป

วิเวียน เฉิน

พาโลอัลโต, แคลิฟอร์เนีย
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แคปซูลมหาสมบัติแห่งปัญญา

เมื่อถามถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมครั้งแรกกับหลวงพ่อ

จ�าเนียร ผมบอกได้เลยว่า ผมเข้าใจกระจ่างแจ้งเพียงครึ่งวัน และ

อีก ๗ วันนั้น ผมรู้สึกไม่ชอบใจเอาเสียเลย

“คนคนนี้ก�าลังพูดอะไรอยู่ไม่จบไม่สิ้นเสียที นี่มัันไม่เห็นจะเกี่ยว

กับการบรรลุธรรมยังไงเลย!” นี่คือสิ่งที่ใจของผมบอกกับตัวเองครั้ง

แล้วครั้งเล่าตลอดการปฏิบัติ

โชคดีที่ธรรมะที่ได้จากหลวงพ่อนั้นมันซึ้งซะจนเมื่อจิตมันเริ่มเกิด

นิวรณ์ความไม่ชอบใจอีกภายหลัง ความลึกซึ้งของธรรมะที่หลวงพ่อ 

ให้มันฝังรากลึกอยู่ในจิตใจของผม จนแค่เมื่อร�าลึกถึงช่วงเวลาแห่ง

ธรรมนั้น ความซึ้ง ความเคารพบูชา และความรู้สึกกตัญูล้วนๆ ก็เกิด

ขึ้นมาอีก

หลวงพ่อได้กล่าวถึงความเจ้าเล่ห์ของอัตตา ว่าสามารถอ�าพรางตัว

ได้อย่างไร น�าเราไปสู่หนทางที่ผิด แม้แต่กับนักปฏิบัติผู้เก่งกาจ และ

มากไปด้วยประสบการณ์   ผมรู้ว่าค�าสอนนี้ได้ซึมซับเข้าสู่ส่วนลึกใน 

ตัวผม ถึงผมจะยังไม่รู้ว่าจะได้น�ามันออกมาประยุกต์ใช้ในภพนี้ หรือ

ในภพไหน แต่นี่นับได้ว่าเป็นดั่งแคปซูลมหาสมบัติแห่งปัญญาซึ่งจะ 

เผยออกมาเมื่อจ�าเป็น

หลังจากที่ผมได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่ออีก ๒ ครั้ง ผม

เริ่มเข้าใจค�าสอนอันลึกซึ้งของท่านกระจ่างแจ้งมากขึ้นเรื่อยๆ โอ้โฮ.... 

ตอนนี้ผมมองย้อนกลับไป แล้วก็นึกสงสัยว่าตัวเราไม่เข้าใจค�าสอนอัน

แสนจะอัศจรรย์นี้ในครั้งก่อนๆ ไปได้อย่างไร และรู้สึกว่าผมช่างโชคดี
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เหลือเกินที่มีบางสิ่งบอกให้ผมกลับมาปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่ออีก

ผมรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณหลวงพ่อและค�าสอนจากท่านเป็นที่สุด ผมขอ 

กราบแทบเท้าเพื่อแสดงความกตัญูและความเคารพนับถือ สุขสันต์

วันเกิดครับหลวงพ่อ ผมขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง และส่งพลังมาให้

ตัวผมและลูกศิษย์ทั้งหลายของท่านไปอีกนานเท่านาน

โย โคบายาชิ

ฮาวาย, สหรัฐอเมริกา
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สุขเหนือโลก

ฉั นพบหลวงพ่อจ�าเนียรครั้งแรกในช่วงฤดูร้อนของปีพ.ศ. ๒๕๔๗  

 ระหว่างการฟังเทศน์ครึ่งวันในเขตมาริน รัฐแคลิฟอร์เนีย ฉันไม่รู้

อะไรมากนักเกี่ยวกับพุทธศาสนานิกายเถรวาท และไม่เคยพบกับพระ

ภิกษุไทยมาก่อน จึงไม่ทราบว่าหลวงพ่อนั้น เป็นพระที่โดดเด่นและ

แตกต่างอย่างแท้จริง แม้กระทั่งในแวดวงสังคมไทยของท่านเอง

ตอนที่เราไปถึง ท่านก�าลังเล่าเรื่องตนเองตอนเป็นเด็กว่า เคยดื้อ

กับแม่ของท่าน แม่อยากให้ท่านนั่งสมาธิในขณะที่ท่านอยากออกไป

เล่นซนข้างนอก ท่านจึงประชดด้วยการนั่งสมาธิและด�าดิ่งเข้าไป จน

ท้ายที่สุดแม้แต่แม่ของท่านก็ไม่สามารถรบกวนท่านได้! รอยยิ้มงดงาม

บนใบหน้าของหลวงพ่อและเสียงหัวเราะอันไพเราะที่ฟังแล้วท�าให้เรา

อยากหัวเราะตาม ขณะที่ท่านเล่าว่าตนเองคิดอะไรตอนเป็นเด็ก ๕ ขวบ  

พวกเราทุกคนหัวร่องอหาย เราได้ร่วมมีความสุขไปกับท่าน…

เมื่อท่านเทศน์จบ หลวงพ่อเริ่มสวดมนต์พร้อมกับพระสงฆ์รูปอื่น 

เสียงทุ้มต�่าดังก้องกังวานจนท�าให้ฉันสั่นระริกไปทั้งร่าง ทุกคนเข้าแถว

คลานไปหาท่านเพื่อรับการพรมน�้ามนต์ ให้ท่านเคาะศีรษะด้วยพวง

เครื่องรางขนาดใหญ่ และรับถุงใบเล็กๆ ซึ่งบรรจุเครื่องรางของขลังเอา

ไว้ ใครๆ ต่างพูดว่าโอกาสที่เราได้รับนี้ เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตมาก

เมื่อถึงคราวของฉัน ฉันค้อมศีรษะให้ท่านเช่นเดียวกับคนอื่นๆ แต่

สายตาของฉันเหลือบขึ้นมองท่านโดยไม่ได้ตั้งใจในวินาทีสุดท้าย แล้ว

ฉันก็รู้สึกตัวว่าก�าลังมองตรงเข้าไปในดวงตาของท่าน... ฉันจะพูดว่า

อย่างไรดีหนอ ความรักเทิดทูนและความปลื้มปีติปริ่มเอ่อท้นในกาย
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ฉัน ฉันไม่เคยรู้ว่าความรักที่ประเสริฐเช่นนี้มีอยู่จริง ถ้าไม่มีใครบอกฉัน

ถึงธรรมเนียมประเพณีว่าพระภิกษุสงฆ์สายเถรวาทถูกต้องตัวผู้หญิง

ไม่ได้ละก็ ฉันคงกอดท่านไปแล้วด้วยความสุขใจอย่างแท้จริง จิตที่ตั้ง

มั่นในโลกธรรมซ่ึงฉายในดวงตาท่านบ่งบอกว่าฉันไม่สามารถหยั่งรู้สิ่งที่

ท่านรู้ได้เลย

การปรากฏกายของท่านและวิธีการที่ท่านถ่ายทอดความหมาย 

ลึกซึ้งมากกว่าค�าพูด ท�าให้ฉันรู้สึกว่าท่านช่างเป็นมนุษย์ที่น่าทึ่ง ฉัน

รู้สึกศรัทธาในตัวท่านและความสามารถในการถ่ายทอดค�าสอนที่ลึกซึ้ง

ของท่านอย่างไม่มีอะไรมาสั่นคลอนได้ ท่านปราดเปรื่องและมีเมตตา

มากเหลือเกิน เกินกว่าที่ฉันจะจินตนาการถึง

กระนั้น ฉันก็ไม่ทราบว่าหลวงพ่อเชี่ยวชาญในธรรมะขนาดไหน 

จนกระทั่งได้ไปฝึกปฏิบัติธรรมกับท่าน ๑ สัปดาห์ สถานที่ปฏิบัติธรรม

คือสิ่งปลูกสร้างแบบเรียบง่ายตั้งอยู่ในป่าฝนทางตะวันตกเฉียงเหนือ

ของเมืองโอลิมเปีย รัฐวอชิงตัน อากาศเย็นและฝนตกหนักแทบจะ

ตลอดเวลา พวกเราเบียดเสียดกันอยู่ริมศาลาทั้งฆราวาสและพระภิกษุ 

ภิกษุณี หลวงพ่อมาเทศน์ทุกครั้งพร้อมกับความร่าเริงและความเบิก

บาน ท่านนั่งลงบนเก้าอี้ขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าห้อง และเท้าแขน

ข้างหนึ่งก่อนจะกล่าวค�าทักทายว่า “ฮัลลโหลลล....” ใส่ไมค์ พร้อม

ด้วยดวงตาเป็นประกายและรอยยิ้มเปี่ยมสุข จากนั้น จึงเริ่มการเทศน์

อันยาวนาน บางครั้งกินเวลา ๓ ชั่วโมง หรือนานกว่านั้น

ท่านเทศน์โดยน�าเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะ และประสบการณ์ส่วน

ตัวของท่านทั้งทางโลกและทางธรรมมาร้อยเรียงผสมผสานกัน รวมถึง

ประสบการณ์ของผู้อื่นที่ท่านใช้เป็นบทเรียนด้วย
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หลวงพ่อเล่าเรื่องราวต่างๆ อย่างสนุกสนาน และได้จังหวะ

กลมกลืนไปหมด ท่านมักเลิกคิ้ว ลดเสียงให้เบาลง เมื่อตอนที่เรื่องก�าลัง

ออกรสออกชาติเต็มที่ แม้กระทั่งคนที่ไม่เข้าใจภาษาไทยยังหัวเราะได้

ก่อนจะมีคนแปลให้ฟังเสียอีก แต่บางครั้งท่านก็เล่าบางเรื่องซ�้าๆ จน

ท�าให้คนฟังเป็นครึ่งห้องง่วงเหงา และสัปหงก ฝนตกแล้วตกอีก ส่วน

ท่านก็พูดซ�้าแล้วซ�้าอีกเพื่อขับกิเลสของเราที่ซ่อนอยู่

เรื่องราวที่ท่านเล่ามักมีความหมายซับซ้อนซ่อนอยู่หลายชั้น และ

ยิ่งไปกว่านั้นคือ ท่านสามารถสื่อสารสิ่งที่ไม่อาจระบุเป็นค�าพูดได้ แต่

นั่นก็ไม่ได้ท�าให้ฉันเลิกดื้อรั้น บ่อยครั้งเกินกว่าที่ฉันอยากจะยอมรับ

หรอกนะ! ปกติแล้วเมื่อฉันก�าลังจะหมดความอดทน และเริ่มคิดว่า 

ประเด็นของท่านคืออะไร ฉันจะระงับความรู้สึกได้ ท�าไมต้องคิดแบบ

นั้นด้วยเล่า และเมื่อฉันเริ่มเข้าใจสิ่งที่ท่านต้องการจะบอก ฉันก็รู้สึกทึ่ง

มากว่า โอ้โห.. การสอนของท่านช่างลึกซึ้งและตรงประเด็นเสียนี่กระไร 

มันเหมือนว่าฉันได้รับการชี้แนะเป็นการส่วนตัว เกี่ยวกับความสับสน

ทั้งหมดที่ฉันซ่อนเร้นไว้ โดยไม่เคยรู้ตัวเลยว่าตัวเองสับสนแค่ไหน

ในการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ ท่านพยายามสื่อความหมายที่แท้จริง

ของเรื่อง “กางเกงในสีแดง” ซึ่งเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของท่านเมื่อ

ครั้งยังเป็นพระหนุ่ม และได้ตระหนักว่าตนเองยังไม่สามารถละตัณหา

อุปาทานได้ วันหนึ่งท่านเห็นกางเกงในสีแดงของหญิงสาวที่เกือบ

ตกลงจากจักรยาน โดยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจจะมอง แม้ว่าภายนอกท่าน

จะประพฤติตนเหมาะสมอย่างที่พระภิกษุสงฆ์ที่ดีควรประพฤติ โดย

หันหน้าออกจากภาพที่ปรากฏเบื้องหน้า แต่ท่านไม่สามารถสลัดภาพ

ที่เห็นเพียงแวบเดียวนั้นออกจากใจได้ ท่านรู้สึกตัวว่าก�าลังหมกมุ่นอยู่
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กับกางเกงในสีแดง แทนที่จะห่วงสวัสดิภาพของผู้หญิงคนนั้นและตรง

เข้าไปช่วยเหลือเธอ

หลังจากได้ฟังเรื่องแล้วฉันก็ยังไม่เห็นว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องอะไร

กับฉันเลย ฉันส�ารวจตัวเอง นี่ฉันแอบไปมีตัณหาราคะกับผู้ชายหรือพ่อ

รูปหล่อที่ไหนโดยไม่รู้ตัวมาก่อนหรือเปล่า ก็ไม่เห็นจะเป็นแบบนั้นนะ 

กิเลสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมาคือการรักสัตว์อย่าง

ท่วมท้น โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงของฉันเอง แต่การรักอะไรบางอย่างและ

ต้องการดูแลสิ่งนั้นจะเหมือนกับกางเกงในสีแดงได้อย่างไรเล่า

ฉันรวบรวมความกล้าที่จะถามว่า “หลวงพ่อคะ โยมไม่ยึดติดกับ

เรื่องเพศ หรือชุดชั้นในสีแดง โยมเป็นทุกข์เพราะรักสัตว์เลี้ยง โยม

จะปล่อยวางความทุกข์นี้ได้อย่างไรคะ” ท่านสวนกลับขึ้นมาทันทีว่า 

“สัตว์เลี้ยงก็ คือ กางเกงในสีแดงของโยมยังไงล่ะ...”

ว่าไงนะ! นี่ท่านเปรียบเทียบเพื่อนขนปุยที่น่ารักของฉันกับกางเกง

ในสีแดง และตัณหาอย่างนั้นหรือ! ใจหนึ่งฉันก็กังขา แต่เนื่องจากฉัน

เชื่อใจท่านเป็นที่สุด จึงรู้ตัวว่าปฏิกิริยาโต้ตอบของตัวเองนั้นไม่เข้าท่า

เอาเสียเลย ไม่ต้องสงสัยเลยว่าท่านจะพูดแต่สิ่งที่ฉันจ�าเป็นต้องได้ยิน

และเรียนรู้เท่านั้น เพื่อฉันจะได้หลุดพ้นจากความโง่เขลาเบาปัญญา 

ซึ่งท�าให้เวียนว่ายอยู่ในวังวนแห่งทุกข์แบบไม่มีที่สิ้นสุด

ฉันเริ่มเข้าใจทีละน้อย พฤติกรรมของฉันดูเผินๆ เหมือนกับรัก

และเมตตา แต่มันก็ไม่ใช่แม้แต่น้อย ฉันปฏิเสธที่จะปล่อยให้สัตว์เลี้ยง

จากฉันไป และเราต่างก็เป็นทุกข์เพราะการยึดติดของฉัน การยึดติด

ท�าให้ความสามารถที่จะอยู่กับปัจจุบัน และท�าสิ่งที่ดีที่สุดส�าหรับสัตว์

เลี้ยงของฉันลดน้อยลง แล้วฉันเรียกสิ่งนั้นว่าความรักอย่างนั้นหรือ แค่
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ค�าสอนนี้ค�าสอนเดียวได้เปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับสัตว์เลี้ยง

ของตัวเอง ไม่เพียงเท่านั้น แต่มันยังเปลี่ยนความสัมพันธ์โยงใยระหว่าง

ฉันกับโลกด้วย และยังมีอีกหลายๆ ครั้งในการปฏิบัติธรรมครั้งนั้น ที่

ท่านได้เปลี่ยนมุมมองของฉันที่มีต่อชีวิตและธรรมะอย่างสิ้นเชิง

แม้กระทัง่ตอนทีท่่านอยูห่่างเป็นพันไมล์ ท่านกย็งัคงเป็นผูช้ีน้�าชวีติ

ฉัน ฉันรู้สึกราวกับว่าท่านอยู่ใกล้ๆ คอยเกื้อหนุนฉันในการปฏิบัติธรรม 

ทั้งในความคิดและจิตใจ และยังรู้สึกด้วยว่าค�าพูดของท่านเดินทาง 

มาถึงฉัน ในยามที่ฉันต้องการมากที่สุด

ในการจัดเตรียมหนังสือเล่มนี้ ฉันได้มีโอกาสถอดเทปธรรม

บรรยายของหลวงพ่อเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๑ มีข้อคิดยอดเยี่ยมหลาย

ประการที่ท่านท�าให้พวกเรากระจ่างแจ้ง แต่เรื่องที่ส�าคัญที่สุดส�าหรับ

ฉันอยู่ในตอนท้ายของการบรรยาย

ท่านตอบค�าถามผู้ชายคนหนึ่งในกลุ่มผู้ฟังว่า เราจะทราบความ

แตกต่างระหว่าง โลกุตตระ (เหนอืวิสยัของโลก) กับ โลกยิะ (ทางโลก) 

ได้อย่างไร ฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับ ๒ สิ่งนี้มาก่อนแต่ไม่ได้เข้าใจอย่าง

ถ่องแท้ ฉันเคยถามท่านเกี่ยวกับความรู้สึกเป็นสุขยาวนานที่ฉันได้

รับหลังจากพบท่านครั้งแรก ท่านตอบว่านั่นคือ โลกิยะ แต่เนื่องจาก

ความสุขนั้นเกิดขึ้นโดยไม่มีเรื่องทางโลกมาเกี่ยวข้อง ฉันจึงยังสับสน

กับความหมายของมันอยู่ ท่านอธิบายว่าสิ่งที่ท�าให้สภาวะความสุข 

เป็น โลกิยะ แทนที่จะเป็น โลกุตตระ นั้น ก็คือความคิดหรือความรู้สึกว่า 

นี่คือความสุข ของฉัน ฉันก�าลังเป็นสุข

หลวงพ่อจ�าเนียรที่เคารพ ผู้เป็นบิดาทางธรรม ศิษย์ถือว่าเป็น

วาสนายิ่งนักที่ได้พบพานกับท่าน ขอให้ท่านอายุมั่นขวัญยืน เพื่อเป็น
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ร่มโพธิร่์มไทรของเรา และสัง่สอนพระธรรมอนัทรงคณุค่าแก่เราตราบ

นานเท่านาน ศษิย์รูส้กึขอบคณุเหลอืคณานบัทีท่่านได้เมตตาท�าให้การ

ปฏบิตัธิรรมของศษิย์ หวัใจของศษิย์ และชวีติของศษิย์เจรญิขึน้ เนือ่ง

ในวนัคล้ายวนัเกิดของหลวงพ่อ ศษิย์ขอส่งความเคารพรกัมาแด่ท่านค่ะ

คอลเล็ต เอเว่นส์

ทรูธ ออร์ คอนซีเควนส์, นิวเม็กซิโก
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ปัญญาชาญของหลวงพ่อ

ข้าพเจ้าเป็นคนเชียงใหม่ ได้รู้จักกับหลวงพ่อเมื่ออายุ ๑๙ ปี ขณะ

นั้น ข้าพเจ้าศึกษาที่ มศว. สงขลา ทางมหาวิทยาลัยได้พาไป

เที่ยวภูเก็ตและแวะที่วัดถ�้าเสือ เผอิญหลวงพ่ออยู่ที่วัดพอดี ข้าพเจ้า

ได้รับเหรียญจากหลวงพ่อ และแขวนเหรียญนั้นติดตัวอยู่ตลอดมา ใน

สมัยนั้น ข้าพเจ้ามักกลับบ้านที่เชียงใหม่ในช่วงปิดเทอมและไปขาย

ของ ข้าพเจ้าจะใช้เหรียญของหลวงพ่อแตะไปที่สินค้าก่อนจะเริ่มขาย 

ซึ่งก็ท�าให้ขายดีทุกครั้งไป ผ่านไป ๔ ปี ข้าพเจ้าจบการศึกษา และได้

ไปช่วยเพื่อนสอนหนังสือที่โรงเรียนบ้านปรือเกียน อ�าเภอสตึก จังหวัด

บุรีรัมย์ มีวันหนึ่งข้าพเจ้าไม่ได้แขวนเหรียญหลวงพ่อ พอนอนหลับ

กลางวันก็เจอดี มีผีมาแหย่เท้าเล่น บอกให้หยุดก็ไม่หยุด ท่องคาถา

อะไรๆ ก็ไม่หยุด จนมีผู้หญิงแต่งชุดไทยสีชมพูออกมาจากเสาแล้วเท้า

สะเอว ข้าพเจ้าจึงตื่นขึ้นและรีบแขวนเหรียญห้อยคอทันที

จนทุกวันนี้ ข้าพเจ้าจะมีเครื่องรางของหลวงพ่อติดตัวประจ�า ซึ่ง

ช่วยข้าพเจ้าได้มาก มีอยู่ ๔ ครั้งที่ข้าพเจ้าขับรถทางไกลด้วยสภาพรถที่

ไม่น่าจะขับได้จนถึงจุดหมายปลายทาง แต่ข้าพเจ้าก็กลับถึงบ้านได้โดย

ปลอดภัยในที่สุด

เรื่องความเชื่อและศรัทธานั้น ขึ้นอยู่กับบุคคล แล้วแต่ใครจะคิด 

แต่เรื่องความรู้ ปัญญา ธรรมะ รวมถึงความรู้ในพระไตรปิฎก หลวงพ่อ

ก็เทศน์สั่งสอนได้แจ่มแจ้ง หากใครได้ติดตามฟังพระธรรมเทศนาของ

ท่านแล้วน�าไปปฏิบัติ ก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงได้เช่นกัน

หลวงพ่อมีความพิเศษไม่เหมือนใครที่ข้าพเจ้าสังเกตเห็น นั่นคือ
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๑. ท่านมักจะให้ธรรมะถูกกับผู้ต้องการฟัง คือตรงประเด็นของผู้อยาก

ฟัง เฉพาะเจาะจงเป็นคนๆ ไป ท่านรู้ได้ว่าเขาก�าลังต้องการธรรมะ

ข้อไหนที่จะต้องน�าไปแก้ปัญหา หรือหากคุณมีปัญหาธรรมะอยู่ใน

ใจ บางครั้งท่านก็จะตอบให้โดยที่เรายังไม่ทันต้องถาม

๒. ท่านเป็นผู้ช�านาญฌานและมีญาณที่แก่กล้า

๓. ท่านใช้ปัญญาสร้างเกราะป้องกันภัยอันตราย ท�าให้การฝึกปฏิบัติ

ธรรมของท่านผ่านพ้นอุปสรรคได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งก็ไม่แตกต่าง

จากนักคิดค้นสร้างรถยนต์หรือเครื่องบินเพื่อห่อหุ้มตัวให้ไปไหนๆ 

ตามแต่ต้องการได้อย่างปลอดภัย เช่น การแต่งตัวของท่าน ก็เป็น

เกราะป้องกันภัยอย่างหนึ่ง ท่านไม่ได้เอาค�าตัดสินของสังคมมา

เปลี่ยนแปลงความตั้งใจของท่าน แต่หมั่นเพียรพยายามทั้งทาง

ตรงและทางอ้อมจนส�าเร็จ 

๔. หลวงพ่อท่านสอนให้เราอย่าตัดสินคนเพียงแค่ที่เห็น หรือได้ยินมา 

จนกว่าได้มาเจอกับตัว

อคติเปรียบเหมือนผงเข้าตา น�้าเข้าหู ท�าให้ไม่เข้าใจธรรมะ แต่

ในค�าของหลวงพ่อ “ทุกอย่างดีหมด” ผงเข้าตา ก็ล้างออกเสีย แล้ว

พิจารณาดูว่าธรรมชาติก�าลังบอกอะไรเราอยู่ น�้าเข้าหู หาวิธีรักษาเสีย 

เราต้องตรึกตรองในเรื่องราวต่างๆ ที่มีมา พิจารณาให้ถ่องแท้ เมื่อไม่มี

อคติ “ทุกอย่างดีหมด” ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคือธรรมะ

สุพร หมูค�าหล้า

มิลล์แวลลีย์, แคลิฟอร์เนีย
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เป็นหนึ่งเดียวกับท้องฟ้า

เมื่อกล่าวถึงขันธ์ ๕ อาจจะไม่มีอะไรมากไปกว่า ความคิด แนวคิด 

และค�าอธิบายอันสับสน หากเราไม่ได้โชคดีพอที่จะได้พบกับ

พระอาจารย์ที่จะสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ที่แท้จริงของแต่ละ

ขันธ์ ในแนวทางที่ผู้ปฏิบัติจะรับรู้ได้ หลวงพ่อจ�าเนียรแสดงธรรม

ให้พวกเราให้เห็นถึงวัฏจักรการเกิดของ รูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ ในแนวทางที่สามารถท�าความเข้าใจได้ และน�าไปใช้ในการ

ปฏิบัติได้โดยตรง ท่านได้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการท�างานของแต่ละ 

สฬายตนะ ที่ตกกระทบผัสสะตามแต่ละช่องทาง

 มีคนเปรียบว่าความสว่างของหลวงพ่อเปรียบดั่งแสงอาทิตย์ แต่

อาจจะผิดประเด็น รางวัลที่ได้จากการปฏิบัติธรรม ก็คือพวกเราแต่ละ

คนได้กลายเป็นแสงดาว และเรียนรู้ว่าจะกลับเป็นหนึ่งเดียวกับท้องฟ้า

อันกว้างใหญ่ไพศาลอย่างได้อย่างไร เราปล่อยวาง ว่างจากทุกสิ่ง และ

ต้องการเพียงจะเห็นศักยภาพเช่นนี้ในตัวคนทุกคน

จูเลีย ฮาร์ริส

สหรัฐอเมริกา
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เพื่อเป็นเกียรติแด่หลวงพ่อจำาเนียร

คุณพ่อผมชอบเล่าเรื่องตลกที่เรียกว่า shaggy dog story ซึ่งก็มี

หลายตอนหลายเวอร์ชั่น แต่ละเรื่องก็มักจะยืดยาว และเต็มไปด้วย

รายละเอียดยิบย่อยที่ไม่น่าจะส�าคัญอะไร โดยในตอนท้ายมักจะซ่อน

ประโยคเด็ดไว้ด้วยการเล่นค�า ซึ่งจริงๆ แล้วประโยคเด็ดในตอนท้าย 

ก็ไม่ได้ข�าอะไรด้วยตัวของมันเอง เรื่องตลกของพ่อผมจะตลกก็เพราะ

ใจของคนฟังต่างหากที่ท�าให้ตลก เพราะในขณะที่เรานั่งฟัง จิตใจเรา

ก็มักจะไปคิดติดกับรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ พยายามคิดหาทางไข

ปริศนาให้ได้ ในขณะที่จิตใจเราคิดหมกมุ่นหลงทาง เราก็มักจะมองไม่

เห็นความเป็นจริงชัดเจนที่อยู่ตรงหน้าที่ซ่อนอยู่ในการเล่นค�า

ครั้งแรกที่ผมฟังหลวงพ่อจ�าเนียรเทศน์นั้น ท่านร่ายยาวเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันซึ่งมีรายละเอียดเยิ่นเย้อเป็นชั่วโมง 

ผมงงไปเลย นี่มันเกี่ยวกับธรรมะยังไง ผมต้องจดโน้ตไหม แล้วจะมี

ข้อสอบทีหลังรึเปล่า จนหลายปีผ่านไปผมถึงตระหนักว่าจริงๆ แล้ว

หลวงพ่อใช้เทคนิคแบบ shaggy dog เป็นอุบายในการสอนธรรมะ

นั่นเอง ท่านตั้งใจยกรายละเอียดที่ไม่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งท�าให้ความคิด

ผู้ฟังสับสน ในระหว่างที่ท่านน�าจิตใจส่วนลึกของเราไปสู่ธรรมะ ชาว

อเมริกันผู้ศรัทธาในศาสนาพุทธนั้นมีพื้นเพหลากหลายด้วยกัน แต่ส่วน

ใหญ่มักจะมีการศึกษาสูงและช่างวิเคราะห์ และในความเป็นจริง จิตที่

ช่างคิดของคนเรานี่เองเป็นอุปสรรคที่ส�าคัญที่สุดในการเข้าถึงธรรมะ

พูดอีกอย่างคือ หลวงพ่อจ�าเนียรท่านใช้อุบายในการสอนธรรมะ

โดยการหลอกให้ “เบี่ยงเบน/หลงทาง” เหมือนเวลาที่เราไปดูมายากล 
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เรารู้ว่านักมายากลจะสร้างภาพลวงตา แล้วเราก็จะพยายามอย่างมาก

ที่จะหาทางจับกลให้ได้ นักมายากลใช้จุดอ่อนกับจิตใจที่หมกมุ่นใน

การเบี่ยงเบนความสนใจของผู้ชมไปในสิ่งที่ต้องการ ความสนใจของ 

ผู้ชมก็จะพุ่งไปเพ่งมองสาวสวยตรงนี้สิ อ๊ะ! ตรงโน้นมีดอกไม้ โผล่ออก

มาจากไหนก็ไม่รู้ เมื่อความสนใจถูกเบี่ยงเบนไป ก็เป็นความส�าเร็จ 

ของนักมายากล

หลวงพ่อท่านมีเรื่องเล่าเรื่องดังเรื่องหนึ่ง เกี่ยวกับสาวสวยที่พลัด

ตกจากจักรยาน แล้วท่านบังเอิญเห็นกางเกงในสีแดงโผล่แวบออก

มา ท่านเล่าเรื่องได้อย่างถึงรส และท่านก็มักจะเน้นไปที่กางเกงในสี

แดง ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่ท่านมีอารมณ์ราคะเกิดขึ้น ท่านยังมีเรื่องเล่า

อีกเรื่องหนึ่งซึ่งหนักกว่าเรื่องแรกเสียอีก เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัปเหร่อที่

ไปตกหลุมรักกับศพสาวสวย และถูกจับได้ว่าร่วมรักกับศพ ครั้งแรกที่

ผมได้ยินเรื่องพวกนี้ ผมช็อกมาก โดยเฉพาะเมื่อออกมาจากปากของ

พระสงฆ์และนักสอนธรรมะชื่อดังอย่างหลวงพ่อ ท่านเล่าเรื่องที่น่า

ขยะแขยงอย่างนี้ได้อย่างไร แล้วเรื่องพวกนี้มันเกี่ยวกับธรรมะยังไง

หลังจากนั้น ก็เป็นเวลาอาหารว่างตอนเย็นส�าหรับนักเรียนที่

ถือศีล ๘ ผมซึ่งก�าลังอึ้งงุนงง และท้องไส้ปั่นป่วนอยู่ เมื่อเห็นว่าวันนี้

ของว่างคือซอร์เบทอยู่ในกล่องขนาด ๕ แกลลอน มีสีส้ม เหลือง แดง 

เขียว ทันใดนั้น ผมก็รู้สึกถึงความอยากที่พลุ่งพล่านขึ้นมาอย่างไม่

สามารถควบคุมได้ ผม จะต้อง กินซอร์เบทถ้วยใหญ่ เดี๋ยวนี้!!! ผมมอง

ซอร์เบทด้วยความตะกละ แต่... เอ๊ะ! จริงๆ แล้วผมก็ไม่ได้หิวนี่ น�้าตาล

นี่ก็จะท�าให้ปวดหัว สีสวยๆ ของซอร์เบทก็เป็นสีสังเคราะห์ที่ไม่ดีกับ

ร่างกาย ความอยากทานซอร์เบทของผมจริงๆ ก็ไม่ได้แตกต่างไปจาก
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กับความอยากร่วมรักของสัปเหร่อที่มีต่อศพสาวสวยนั้น

อุบายการสอนธรรมะของหลวงพ่อไม่เหมือนใคร บางครั้งเยิ่นเย้อ

คลุมเครือ หรือบางคราวก็น่าตกใจ ซึ่งจริงๆ ประเด็นหลักไม่ได้อยู่ที่

กางเกงในสีแดง หรือการร่วมรักกับศพ แต่คือจิตใจของผู้ฟังต่างหาก 

หลวงพ่อเปิดดวงตาธรรมให้แก่ผม ด้วยวิธีการที่ไม่มีครูท่านใดท�ามา

ก่อน ด้วยการจัดการกับจิตใจที่คิดวิเคราะห์เกินกว่าเหตุของผมด้วย

การหลอกล่อของหลวงพ่อ ท่านคือนักมายากลที่แท้จริง ท่านเบี่ยงเบน

ความสนใจจากจิตใจที่เป็นอุปสรรคของผม จนผมค้นพบทางสายกลาง 

ผมขอกราบคารวะจากใจ

เจฟฟรีย์ ทัมลิน

ซานฟรานซิสโก, แคลิฟอร์เนีย
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บูชาพระคุณครูที่แท้

ฉั นเป็นคนโชคดีที่เกิดมามีปัจจัย ๔ ที่ครบถ้วน ไม่เคยต้องทน 

 ทรมานด้วยความหิว ไม่เคยทุกข์ยากจากการไม่มีที่อยู่อาศัย เมือง

ท่ีฉันอยู่น้ันก็ยังเป็นที่ต้ังของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา แถมบ้านที่ฉันอยู่ยังสามารถมองเห็นวิวของอ่าว

จากห้องนั่งเล่นอีกด้วย ฉันจึงไม่รู้ว่าเริ่มรู้จักความทุกข์ตั้งแต่เมื่อใด

อาจเป็นไปได้ว่าฉันเร่ิมคดิถงึความทกุข์ เมือ่ได้ทราบว่าคณุพ่อคุณ

แม่ต้องฝ่าฝันชวิีตอย่างหนักตอนท่ีท่านยงัเป็นเดก็ ท่านถูกคนดถูกูเหยยีด

หยาม พวกท่านต้องล�าบาก แม้ว่าจะผ่านมาหลายปีแล้ว บางครัง้ฉนัก็ยงั

สงัเกตเหน็ร่องรอยความทกุข์จากความทรงจ�าของพวกท่าน แต่ไม่ใช่จะมี

แต่ครอบครวัของฉันคนเดียวทีมี่ความทกุข์ ครอบครวัอืน่ๆ กม็คีวามทกุข์

เช่นเดยีวกนั ไม่จะเป็นเพ่ือนบ้านของฉันทีเ่ป็นถงึอาจารย์มหาวิทยาลยั 

เลือ่งชือ่แต่ก็ยงัท�าร้ายร่างกายภรรยาจนต�ารวจต้องมาควบคมุตัว และ

นัน่กไ็ม่ใช่ครอบครัวเดียวท่ีได้พบประสบทุกข์ ยงัมคีรอบครวัอืน่ๆ อกี

มาก ครอบครัวของเพ่ือนๆ ฉันท่ีแม้ไม่ขัดสนเงนิทอง จดัว่าเป็นครอบครวั

ทีม่กีารศกึษา ก็ยงัต้องประสบปัญหาชีวติ ถงึจะไม่มเีรือ่งท�าร้ายร่างกาย 

พ่อแม่หลายคูก็่มีเร่ืองนอกใจ หรือไม่ก็ติดยาท่ีหมอให้มา

ฉันเรียนรู้จากสิ่งรอบด้านและรับรู้ว่าความทุกข์นั้นไม่เข้าใครออก

ใครจริงๆ เงินและการศึกษาไม่ใช่สิ่งที่จะมารับรองได้ว่าเราจะมีความ

สุขเสมอไป มันท�าให้ฉันสงสัยว่าแล้วเราจะเกิดมาเพื่ออะไร และท�า

อย่างไรเราถึงจะมีความสุขที่แท้จริงได้ ท�าไมคนเราไม่ท�าดีเข้าหากัน 

ท�าไมโลกนี้ช่างโหดร้ายนัก และเราควรจะแก้เรื่องเหล่านี้ได้อย่างไร
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ฉนัจงึเฝ้าค้นหาค�าตอบเรือ่งนีม้าโดยตลอด ฉนัอ่านเกีย่วกบัการปฏิบติั

ต่างๆ จากหลายศาสนา ทดลองปฏิบติัในหลายรปูแบบ ส่วนมากจะเป็นรปู

แบบทีเ่ราเรยีกกนัว่าศาสนาแบบทางเลือก และถงึแม้ฉนัจะได้รบัประโยชน์

จากการฝึกปฏบิตัเิหล่านัน้ในบางครัง้ แต่ผลลพัธ์ก็ไม่ได้ยัง่ยนืนกั หรอือาจ

จะเพราะครเูหล่านัน้ยงัตดิอยูก่บัเพลงิรุ่มร้อนแห่งอารมณ์ ดังเช่นครคูน

ล่าสดุ ซึง่เป็นผูส้อนปฏบิตัธิรรมในแบบศาสนาทางเลอืก เป็นผู้ทีเ่ป่ียมไป

ด้วยพลงัและมพีรสวรรค์มาก แต่กเ็ป็นผูท้ีเ่ตม็ไปด้วยอารมณ์หลากหลาย

อย่างทีค่ณุคดิไม่ถงึมาก่อน เช่นนีเ้อง หลงัจากทีฉ่นัได้สมัผสัรบัรูถ้งึการ

ระเบดิอารมณ์บางอย่างทีฉ่นัรบัไม่ได้ ฉนัจงึผละจากมาเสีย

ถึงตอนนั้น ฉันก็ท้อมากแล้ว ฉันเฝ้าค้นหาค�าตอบมาเนิ่นนาน

หลายปี แต่ดูเหมือนจะเสียเวลาไปเปล่าๆ ฉันจึงตัดสินใจจะหยุด

พักเสียทีด้วยความเหนื่อยล้า แต่กลับเป็นว่ามีเพื่อนของฉันคนหนึ่ง

โทรศัพท์มาบอกฉันว่า มีพระในศาสนาพุทธมาสอนและคิดว่าฉันต้อง

ชอบแน่ๆ ท่านเป็นพระไทยสายวัดป่า ตอนนั้น ค�าว่าพระไทยสายวัด

ป่าคืออะไรฉันก็ไม่แน่ใจนัก แต่ฟังดูน่าสนใจ เพราะค�าว่าป่านั้นสื่อ

ถึงความฉ�่าเย็น ราวกับว่าความหวังริบหรี่ในใจฉันที่ยังไม่ได้ดับสนิท 

ค่อยๆ คุโชนขึ้นมาอีกครั้ง ฉันจึงตัดสินใจไปพบพระรูปนี้ ที่เพื่อนได้

บอกนามของท่านว่าคือพระอาจารย์จ�าเนียร

พอฉันมาถึงสถานปฏิบัติธรรมก็ได้เห็นพระรูปหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ 

ท่านดูเปี่ยมไปด้วยความสุขและสว่างใส ท่านดูทั้งมีชีวิตชีวา และดูสงบ

นิ่งในขณะเดียวกัน ฉันรู้สึกสนอกสนใจในตัวท่านขึ้นมาทันที และคิด

ว่า โอ... นี่ดูใกล้กับสิ่งที่ฉันค้นหามานาน ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ฉันจะเคย

เห็นครูสอนธรรมะมาหลายท่าน แต่ก็ไม่เคยมีครั้งไหนที่จะรู้สึกประทับ
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ใจมากขนาดนี้ ฉันมารู้ภายหลังว่าพระรูปนั้นไม่ใช่พระอาจารย์จ�าเนียร 

นั่นยิ่งท�าให้ฉันตื่นเต้นมีความหวังมากขึ้นไปอีก เพราะขนาดแค่พระ 

ลูกศิษย์ยังได้ขนาดนี้ ท่านอาจารย์จ�าเนียรจะขนาดไหน

ฉันจึงเข้าไปรอท่านอาจารย์จ�าเนียรที่ห้องโถงใหญ่ที่จัดไว้ส�าหรับ

นั่งสมาธิร่วมกัน เมื่อได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวทางหลังห้อง ฉันหัน

ไปมอง และเห็นบุคคลคนหนึ่งห่มจีวรสีส้มเดินเข้ามา ถ้าจะให้ฉัน

บรรยาย... ท่านเปล่งประกายสว่างไสว เต็มไปด้วยความปรารถนา

ดี ฉันเห็นความมีชีวิตชีวาเหมือนที่เห็นในพระสงฆ์ที่เจอด้านนอก ฉัน

สัมผัสได้ถึงประกายแห่งความดีงามที่กระจ่างแจ้งอยู่ในทุกอิริยาบถ

ของท่าน บรรยากาศในห้องเปลี่ยนไป ฉันรู้สึกว่าผู้คนรอบๆ ข้างมี

ความผ่อนคลาย แต่กระปรี้กระเปร่าในขณะเดียวกัน ตัวฉันเองก็รู้สึก

เช่นนั้น และบุคคลที่เดินเข้ามานั้นก็คือพระอาจารย์จ�าเนียร

วนันัน้เป็นวนัท่ีฉันจะไม่มีวันลมื ในทีส่ดุฉนัก็ได้เจออาจารย์ท่านที่

ฉนัแสวงหามาตลอด และตัง้แต่นัน้มาฉันก็เร่ิมศกึษาธรรมะอย่างจรงิจงั 

แท้จริงแล้ว ในขณะทีฉั่นก�าลงัเขยีนบทความนีอ้ยู ่ฉนัก็อดหลัง่น�า้ตาด้วย

ความส�านกึในบญุคณุมิได้ ฉันไม่รู้จะบรรยายถงึความรูส้กึซาบซึง้ท่ีมไีด้

อย่างไรด ี ฉนัมีบญุวาสนามาพบกับพระสงฆ์ผูป้ฏิบตัดิ ี ปฏิบตัชิอบตาม

ค�าสอนของสมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า และธรรมะเหล่านัน้มปีระโยชน์

กบัชีวติฉนัมากขนาดไหน ฉันทราบวนันัน้เองว่าหลกัธรรมค�าสอนของ

พระพุทธเจ้าไม่แห้งแล้ง แต่เตม็ไปด้วยชีวิตชีวาและเป็นไปได้จรงิ

จะว่าไปแล้ว ฉันคิดว่าหลวงพ่อเป็นคนที่ใจเย็นที่สุดที่ฉันเคยพบ 

ท่านฉลาดหลักแหลม เป็นคนที่มีความสุข และใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด 

ฉันรู้สึกทึ่งในความอดทนและความเมตตาที่ท่านมีต่อทุกคนรวมทั้งตัว
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ฉันด้วย ฉันเห็นคนจ�านวนมากมากลุ้มรุมท่านเป็นประจ�า แต่ท่านก็

ยังให้ความปรานีกับทุกคน ยิ่งฉันมารู้ภายหลังว่าท่านผ่านความยาก

ล�าบากมามากเมื่อครั้งยังเด็ก ต้องต่อสู้กับอุปสรรคนานัปการกว่าที่จะ

ได้บวชเรียนและอุทิศตัวเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนามาจนถึงทุกวันนี้ 

ฉันยิ่งเลื่อมใสศรัทธาในตัวท่านเพิ่มมากขึ้นไปอีก

อาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้มักบอกให้เราหมั่นปฏิบัติธรรม ท่านว่าเรา

ทุกคนก็ท�าได้เช่นกัน ซึ่งในตอนแรกที่ได้ฟัง ฉันไม่มีความมั่นใจเอาเสีย

เลยว่าฉันจะท�าได้ ก็แหม... ก็นั่นหลวงพ่อจ�าเนียรนี่คะ แล้วนี่ก็คือฉัน 

ผู้ร�่ารวยกิเลสและมีข้อบกพร่องมากมาย แต่เมื่อท่านพูดซ�้าแล้วซ�้าเล่า 

และพระลูกศิษย์ของท่านก็พูดเช่นเดียวกัน ฉันจึงปฏิบัติตาม และเริ่มที่

จะเห็นทุกข์ การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และการดับของทุกข์ บ่อยเข้าๆ โอ... นี่

เป็นเรื่องจริงอย่างที่ท่านพูดไว้เลย

หลวงพ่อคะ ในวันนี้ ฉันขออนุญาตบูชาพระคุณหลวงพ่อ ฉันจะขอ

ตั้งมั่นปฏิบัติธรรมต่อไปเพื่อบูชาความเหนื่อยยากท่ีหลวงพ่ออุทิศตน

สอนพวกเรา ขอบพระคุณที่เป็นดั่งแสงประทีปส่องธรรมในช่วงเวลาที่

ฉันหลงทาง เมื่อก่อนฉันแค่เห็นทุกข์ แต่ด้วยธรรมะของพระพุทธองค์

ที่ท่านน�ามาสอนแท้ๆ ฉันจึงเริ่มเห็นหนทางดับทุกข์ ฉันจะปฏิบัติต่อไป

ตามที่ท่านสอน และหวังว่าสักวันฉันจะสามารถพ้นทุกข์ได้เช่นกัน

ฉันขอกราบขอบพระคุณคุณพระศรีรัตนตรัย หลวงพ่อจ�าเนียร 

และพระลูกศิษย์ของท่าน ด้วยความซาบซึ้งเป็นที่สุด

ลูกศิษย์คนหนึ่งของหลวงพ่อจ�าเนียร

ออริกอน, สหรัฐอเมริกา
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ค้นพบหางเสือสู่นิพพาน

ในวันแรกของการปฏิบัติธรรม หลวงพ่อได้เมตตาแสดงธรรมเรื่อง

หนทางแห่งการตรัสรู้ ฉันตระหนักในขณะนั้นเองว่า หลวงพ่อได้

มอบเข็มทิศบอกทางลัดตัดตรงสู่พระนิพพานแก่พวกเรา นับเป็นโอกาส

แสนวิเศษที่ได้รับฟังประสบการณ์ตรงของหลวงพ่อ การที่ท่านเป็น

พระนักปฏิบัติท�าให้การเทศน์ของท่านเป็นไปอย่างละเอียดและลึกซึ้ง 

ฉันรู้สึกทึ่งที่หลวงพ่อเปิดเผยความรู้มากมาย โดยไม่ปิดบัง มีทั้งความรู้

จากพระไตรปิฎก รวมทั้งประสบการณ์ตรงของครูบาอาจารย์อีกหลาย

รูป ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ฉันจึงรู้สึกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้า

เป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิด สิ่งส�าคัญอย่างหนึ่งคือ ระหว่างฟังเทศน์ ฉัน

รู้สึกซาบซึ้งและอิ่มเอมใจมากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งเกิดเมล็ดพันธุ์แห่ง

ความปรารถนาจะได้ตอบแทนพระคุณด้วยการปฏิบัติบูชา เพราะ

ฉันส�านึกว่าพระพุทธเจ้าทรงมอบแผนที่ให้แก่พวกเรา และหลวงพ่อ 

คือผู้ถ่ายทอดและอธิบายเส้นทางในแผนที่นั้นให้เราเข้าใจ เราเพียงแค่

ต้องท�าตามค�าชี้แนะของท่านเท่านั้น

ด้วยอ�านาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย

ขอให้ความลังเลสงสัย

ในความสามารถที่จะปฏิบัติธรรม

ของข้าพเจ้าหมดไปสิ้นไปด้วยเทอญ
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ในการเทศน์ของหลวงพ่อช่วงหนึ่ง ท่านใช้แผนภาพ(5)เปรียบเทียบ

ระดับต่างๆ ของความรู้สึกรักใคร่พอใจกับความรู้สึกไม่รักไม่พอใจ ไล่

ระดับจากความรู้สึกที่รุนแรง เปลี่ยนเป็นเบาบาง และจางหายไปใน

ที่สุด จากการเปรียบเทียบนั้นเอง หลวงพ่อได้อธิบายถึงความรู้สึก

ต่างๆ ที่เราควรละ หากปรารถนาจะเป็นอริยบุคคล ท่านสอนให้เดิน

ทางสายกลาง อย่ายึดติดกับทั้งความรู้สึกชอบใจและไม่ชอบใจ เปรียบ

ดั่งการประคองรถยนต์ให้อยู่ตรงกลางถนน ฉันไม่เคยคิดมาก่อนว่า

หนทางสู่ความสุขแท้จะชัดเจน เข้าใจได้ และเรียบง่ายถึงเพียงนี้ ฉันจึง

คิดว่า “ฉันท�าได้อย่างแน่นอน!”

ด้วยอ�านาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย

ขอให้ความลังเลสงสัย

ในความสามารถที่จะปฏิบัติธรรม

ของข้าพเจ้าหมดไปสิ้นไปด้วยเทอญ

เพียงแค่เราเดินตามทางที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ ซึ่งไม่ใช่เรื่อง

ยากเกินความสามารถเลย มีเพียงปัญหาเล็กน้อยปัญหาเดียวเท่านั้น 

คือ กิเลส แล้วกิเลสมาจากไหน หลวงพ่อเมตตาสอนให้พิจารณาดูกิเลส

ด้วยปัญญา มันเที่ยงไหม... ไม่เที่ยงอยู่แล้ว เพราะบางครั้งฉันก็รู้สึก

ว่าตัวเองชัดเจนและจดจ่อกับเป้าหมาย ...นั่นไง จ�าไว้นะ แล้วท�าไม

ต้องยึดมั่นถือมั่นล่ะ... ก็รูปนามและความเคยชินที่ยึดมาเป็นสันดาน  

น่ะสิ แล้วในกายใจนี้มีตัวตนจริงไหม... ร่างกายประกอบด้วยเลือดและ

5. เชิญชมภาพประกอบการสอนนี้ได้ที่หน้า 306 ในหนังสือเล่มนี้ 
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อวัยวะภายในต่างๆ ส่วนจิตใจประกอบด้วย เวทนาทั้งหลายหลาก 

สัญญาความจ�า สังขารที่ปรุงแต่งตีความ และวิญญาณที่รับผัสสะอยู่

ตลอดเวลา ว่าโดยย่อก็คือเป็นแหล่งรวมของความยุ่งเหยิงเป็นที่สุด 

แล้วฉันก�าลังยึดมั่นถือมั่นกับอะไร... อัตตาทิฏฐิ ความปรุงว่ามีตัวเรา

ของเรายังไงล่ะ

แล้วความจริงอยู่ที่ไหน วิปัสสนามักจะเปิดทางให้เห็นโลกที่ตรง

ข้ามกับการมองโลกแบบทั่วๆ ไปอย่างสิ้นเชิง เมื่อได้เห็นอย่างนี้แล้ว 

ฉันจะกลับไปเชื่อการมองโลกด้วยความรู้สึกแบบเดิมๆ ของตัวเองได้

อีกอย่างไร หลวงพ่อบอกว่า ฉันนั้นเหมือนคนยังเลื่อยไม้ไม่ขาด เหมือน

คนเลื่อยไม้ที่พอเลื่อยไปได้หน่อยก็เลิก แล้วก็ไปเลื่อยอีกที่หนึ่ง เช่นนี้

แล้ว เลื่อยเท่าไรไม้ก็ไม่ขาดสักท่อน

เมื่อ ๒๐ ปีก่อน ฉันเพลิดเพลินอยู่กับความสุขที่อยู่บนความไม่

แน่นอนของชีวิต เพราะคิดว่าสิ่งเหล่านั้นคือความสุขที่แท้จริง ฉันมี

บ้านหลังสวยงามติดกับพื้นที่โล่งในย่านที่น่าอยู่ ฉันเป็นนักจิตบ�าบัด

ที่ท�างานด้วยความเมตตากรุณา ฉันปรารถนาที่จะท�างานอย่างมี

ประสิทธิภาพและมีส่วนช่วยเหลือโลกใบนี้ ฉันพยายามพัฒนาตนเอง

ให้มีทักษะด้านความสัมพันธ์ รวมทั้งด้านการสอน และทักษะด้านการ

สื่อสารกับผู้อื่น เรียกได้ว่า ในขณะนั้น ฉันเป็นผู้น�าในสายอาชีพของ 

ตัวเองเลยทีเดียว

ทุกวันนี้ ฉันยังคงยึดติดในความสุขทางโลก และพยายามสะกด

ความไม่พึงพอใจทั้งหลาย แต่ก็น้อยลงมาก เพราะฉันได้เรียนรู้ว่า

แท้จริงแล้ว ทั้งความรู้สึกสุขและทุกข์ ชอบใจและไม่ชอบใจเป็นสิ่งที่

ไม่มีความส�าคัญเลย ความรู้สึกทั้ง ๒ ด้านล้วนแต่เป็นอนิจจังด้วยกัน



268

ทั้งสิ้น ในช่วง ๖ ปีที่ผ่านมาฉันใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในวัดที่แคลิฟอร์เนีย

ตอนใต้ กลายเป็นคนอเมริกันที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางพระสงฆ์ และ

ประเพณีไทย ซึ่งฉันมักพูดว่ามันคือการเรียนรู้ที่จะท�าสิ่งที่แตกต่าง

จากเคย ความสัมพันธ์ของผู้คนที่ฉันได้เจอนั้นผิดแผกจากสังคมของ

ฉัน ผู้คนที่นี่แทบไม่ร้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น ฉันจึงได้รู้ว่าการ

ช่วยเหลือคนอื่นนั้นเสริมอัตตาตัวตนของฉันอย่างไร ฉันพยายามที่จะ

เรียนรู้ทักษะในการสื่อสารแบบอ้อมๆ ค่อยๆ เรียนรู้ที่จะยกย่องชื่นชม

ปัญญาแห่งการปฏิสัมพันธ์กันแบบเป็นนัยๆ ซึ่งไม่ยากอะไรเพียงแต่

ต้องมีสติรับรู้ และเปิดใจที่จะตาม... โดยปราศจากกิเลสตัณหา

เมื่อปีที่แล้ว ฉันฝันถึงเรื่องหนึ่งซึ่งค่อนข้างตรงกับสภาพที่ฉันเป็น

อยู่ในตอนนี้ ฉันฝันว่าก�าลังปีนขึ้นบันไดสูงประมาณตึก ๒ ชั้น บันได

นั้นมีทั้งหมด ๑๖ ขั้น ฉันอยู่ห่างจากบันไดขั้นบนสุดประมาณ ๒๓ ขั้น 

และมองเห็นบันไดทุกขั้นที่ตัวเองผ่านมาได้อย่างชัดเจน แต่กลับมอง

ไม่เห็นว่าถัดจากบันไดขั้นสูงที่สุดไปแล้วมีอะไรอยู่ และฉันจะสามารถ

ข้ามไปถึงชั้นที่สูงกว่านั้นได้อย่างไร

เบื้องล่างมีพระสงฆ์ ๒ รูปใช้ไม้เท้ายาวคอยกระทุ้งตัวฉันอยู่ 

ราวกับจะบอกว่า “เดินต่อสิ... เดินไปเรื่อยๆ” ฉันเริ่มลังเล มองข้าง

ล่างที ข้างบนที ฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยเลย แต่ก็ต้องก้าวขาปีนต่อไป ฉัน

มองเห็นผู้คนที่อยู่ในระดับสูงขึ้นไป และแอบหวังว่าพวกเขาจะยื่นมือ

มาช่วยฉันสักหน่อย แต่ในใจก็ตระหนักว่า ภารกิจนี้เป็นหน้าที่ของฉัน 

และฉันจะต้องท�างานนี้ให้ส�าเร็จด้วยตนเองเท่านั้น

กราบขอบพระคุณหลวงพ่อจ�าเนียรจากใจ หากปราศจากหลวงพ่อ 

ที่ปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่าง ชี้แนะหนทาง ให้ก�าลังใจ รวมถึงกระทุ้ง
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เป็นบางโอกาส ฉันก็คงจะเป็นเพียงคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างไร้จุดหมาย 

เหมือนดั่งเรือที่ไม่มีหางเสือ และคงไม่มีทางได้เข้าใจว่า “ฉัน” เองก็

สามารถว่ายข้ามกระแสแห่งวัฏฏะไปยังฝั่งแห่งพระนิพพานได้เช่นกัน

ขอบพระคุณหลวงพ่อที่เป็นพระผู้ปฏิบัติอย่างแท้จริง และเมตตา

สอนพวกฉัน ด้วยอ�านาจค�าสอนของท่านที่เป็นความจริงแท้ ขอจงดล

บันดาลให้ฉันมีความมุ่งม่ันพยายามท�าภารกิจส�าคัญนี้ให้เสร็จสมบูรณ ์

เพราะนี่คือหนทางเดียวที่ฉันจะสามารถตอบแทนพระคุณหลวงพ่อ 

ผู้น�าพาฉันให้ได้รู้จักกับธรรมะของพระพุทธเจ้า

จูดิธ เลวิน

แคลิฟอร์เนียใต้, สหรัฐอเมริกา
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หัวใจไร้พันธนาการ

แรงบันดาลใจของผมในการมุ่งม่ันแสวงหาทางจิตวิญญาณนั้น 

เกิดจากความเชื่ออย่างแรงกล้าว่า เราจะบรรลุศักยภาพ

สูงสุดของชีวิตได้ ก็ต่อเมื่อสามารถเข้าถึงภาวะและทัศนคติบางอย่าง 

จินตภาพแห่งภาวะนี้คือแรงจูงใจส�าคัญในชีวิตของผมมาตั้งแต่จ�า

ความได้ ส�าหรับผมมันคือความตื่นรู้อันเบิกบาน และหยั่งรากลึกใน

ความเข้าใจกระจ่าง อบอวลด้วยเมตตา และอยู่เหนือทุกข์ทั้งปวง 

เพราะยอมรับแล้วอย่างลึกซึ้ง ในความคิดของผม ภาวะนี้ไม่ถูกจ�ากัด

ด้วยกาลเวลา และไม่ไกลเกินใครเอื้อม แต่กลับยากจะไขว่คว้าได้ 

เพราะด�าเนินสวนทางกับเงื่อนไขแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมของ

คนเราตลอดเวลา

เมื่อยังเป็นวัยรุ่น ผมพยายามค้นหาวิธีต่างๆ มาทดลองฝึกจิตใจ

ของตน โดยหวังว่าจะเข้าใกล้เป้าหมายที่ตั้งไว้บ้าง แต่วิธีส่วนใหญ่ไม่

ช่วยอะไร ผมจึงเริ่มตระหนักว่า หากปราศจากผู้ที่เข้าใจหนทางนี้และ

เข้าใจสิ่งที่ผมก�าลังค้นหามาคอยชี้แนะ ผมอาจจะต้องเสียเวลาหลอก

จิตใจตัวเองไปเล่นๆ และวิ่งเข้าหาทางตันในที่สุด

ผมโชคดีเหลือเกินท่ีได้รู ้จักการปฏิบัติสมาธิผ่านเพื่อนชาวไทย

ซึ่งผมเคารพท่านหนึ่ง ผมเดินทางไปโลกตะวันออกเพื่อค้นหาค�าตอบ

ของชีวิต ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานั้น ผมได้พยายามไปสถาน

ปฏิบัติธรรม ศูนย์วิปัสสนาต่างๆ อ่านหนังสือธรรมะ และนั่งสมาธิเป็น

ประจ�าวันละ ๒ ครั้ง หากรวมเวลาดู ผมคงนั่งขัดสมาธิปฏิบัติธรรม

มาแล้วนับพันชั่วโมง การนั่งสมาธิท�าให้ผมค้นพบด้วยตัวเองว่าสภาพ
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จิตใจคนเราควบคุมได้ยากเพียงใด นอกเสียจากว่าจะรักษาหนทาง

ภายในตนได้อย่างเที่ยงตรง เราก็อาจสั่งสมพฤติกรรมซึ่งน�าให้หลงไปสู่

ทิศทางที่ไม่เกิดประโยชน์อันใดเลย

ตอนที่ได้พบหลวงพ่อจ�าเนียรนั้น ผมขยันปฏิบัติสมาธิอยู่แล้วเป็น

กิจวัตร แต่เริ่มรู้สึกว่าชะงัก ไม่เห็นพัฒนาการ เหมือนได้แต่วิ่งอยู่กับที่ 

เพื่อหาทางหลุดพ้นจากวงจรในใจเดิมๆ หลวงพ่อผู้มาพร้อมกับรอยยิ้ม

อันสดใส ความตื่นรู้อย่างไม่ลดละ และความเมตตาซึ่งส่องสว่างสู่คน

รอบข้าง ช่วยเปิดหนทางใหม่ๆ ให้แก่ผม ถ้อยค�าอันทรงพลังและเปี่ยม

ปัญญาของท่าน ท�าให้ผมน�ากลับมาใช้การพิจารณาสอดส่องธรรม 

ท่านเผยให้เห็นธรรมะในแง่มุมใหม่ๆ ค�าสอนของหลวงพ่อที่ผมพบว่ามี

ประโยชน์ที่สุดเรื่องหนึ่งนั้น เกี่ยวกับสภาวะทางจิตใจและทัศนคติของ

ผู้ส�าเร็จมรรคผลในแต่ละระดับ ความรู้นี้ช่วยให้ผมประเมินและปรับ

คลื่นใจได้ถูกทิศทางมากขึ้น

ผมรู้จักหลวงพ่อมาเกิน ๑๐ ปีแล้ว เป็นบุญจริงๆ ที่ได้รับฟัง 

ค�าสอน และมีโอกาสร่วมเดินทางกับท่านในฐานะโยมอุปัฏฐากเมื่อท่าน

รับกิจนิมนต์ไปตามวัด สถานปฏิบัติธรรม หรือไปเยี่ยมตามบ้านลูกศิษย์ 

ความเมตตาอันไร้เงื่อนไข รอยยิ้มที่แสดงถึงความยินดีต้อนรับ และ

ความรักที่สว่างกระจ่างในหัวใจไร้พันธนาการของหลวงพ่อได้จารึก 

ร่องรอยถาวรไว้ในชีวิตของผมตลอด ๑๐ ปีมานี้ ท่านใช้ทุกขณะเวลา

อย่างเต็มที่โดยปราศจากการตัดสินหรือคาดหวังใดๆ ผมไม่เคยได้ยิน

ท่านเรียกร้องขออะไรเพื่อตัวเองเลย ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเล็กน้อยเพียงใด 

และท่านก็ไม่เคยแสดงให้รู้สึกสักนิดว่าพึงใจสิ่งใดมากกว่าสิ่งอื่น

หลวงพ่อไม่เพียงแค่สอน หากท่านใช้ปัญญาความรู้ในการฝึก
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อบรมลูกศิษย์ด้วยความอดทนไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ก่อนหน้านี้ ผมใช้

เวลาหลายปีศึกษาธรรมะราวกับเป็นวิชาแขนงหนึ่ง อ่านและฟังธรรม

ก็เพื่อสั่งสมความรู้มากกว่าที่จะน�าค�าสอนมาปฏิบัติ เปรียบไปแล้ว ผม

เป็นกระรอกธรรมะนี่เอง วิ่งมาเอาวิชาไปเก็บไว้ในรัง สิ่งที่หลวงพ่อ

จ�าเนียรสอนแทรกทะลุตัวตนของกระรอกนั้น ปลุกผมให้ลุกขึ้นมา

ปฏิบัติตามในทันที เมื่อพัฒนาทักษะการฟังพร้อมปฏิบัติได้แล้ว ผมจึง

พบว่าตนเองก้าวหน้าได้เร็วขึ้นมาก ผมปฏิบัติธรรมไปด้วยในขณะที่ 

รับฟัง ไม่ใช่เพียงเก็บสิ่งที่ฟังมาใส่ลิ้นชักใจไว้เผื่อใช้ทีหลังอีกต่อไป ผม

ตื่นเต้นกับจุดเปลี่ยนครั้งนี้มาก รู้สึกเป็นอิสรเสรีเหลือเกิน

จุดเปลี่ยนส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ ประสบการณ์สอนผมว่า 

ตัวตนของหลวงพ่อนั้น เป็นค�าสอนที่แท้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทุกสิ่งที่ท่าน

พูด ผมพบว่ายิ่งสังเกตการใช้ชีวิตและปฏิกิริยาของท่านในสถานการณ์

ต่างๆ มากเท่าใด ผมก็ยิ่งสามารถน�ามาใช้เป็นตัวอย่างเพื่อกระตุ้นการ

ปฏิบัติให้ดีมากขึ้นเท่านั้น เมื่อเป็นเช่นนี้นานวันเท่าไร ผมก็ยิ่งชื่นชม

วิถีปฏิบัติและความมีวินัยของท่านเพิ่มขึ้นไปอีก ผมเชื่อแล้วว่า ตัวตน

ทั้งหมดทั้งมวล ทุกขณะของชีวิตที่ท่านด�ารงอยู่ คือภาวะที่ผมตามหา

และพยายามสั่งสมมาตลอดนั่นเอง เส้นทางการศึกษาธรรมในอดีตของ

หลวงพ่อช่วยให้ผมเห็นประเด็นต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น เรื่องของหนูน้อย  

“จ�าเนียร” วัย ๕ ขวบที่แสนฉลาด เจ้าเล่ห์ ขี้เล่น (และยังร่าเริง 

อยู่ในตัวของท่านซึ่งจวนเจียนจะครบ ๘๐ ปีแล้ว!) บอกให้เรารู้ถึงความ

จ�าเป็นของการทุ่มเท ประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ทั้งหมด เพื่อ

สืบค้นพัฒนาจิตใจและปัญญา นี่คือบทเรียนส�าคัญที่ท�าให้การปฏิบัติ

ธรรมของผมมีชีวิตชีวาขึ้นมากทีเดียว
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หลักค�าสอน ๓ ประการของหลวงพ่อที่กระทบใจผมที่สุด ได้แก่ 

ข้อแรก จงละความชอบเสีย เพราะมันเป็นรากฐานให้เกิดความรักหรือ

ความชัง (เรียกได้อีกอย่างว่า “ทุกข์”) ข้อที่ ๒ เติมใจให้เต็มด้วยความ

รู้สึกที่ดี (ความรัก ความเมตตา ความเข้าใจ และการให้อภัย) เพื่อใช้

เป็นหลักส�าหรับจัดการความโกรธเกลียดและการยึดติด หากเรายกใจ

ให้สูงเสียก่อน การปล่อยวางจะง่ายกว่าการพยายามปล่อยภาวะจิตที่

หนักหน่วงเหล่านั้นออกจากใจตรงๆ และข้อที่ ๓ เพิ่มสติความรู้ตัวใน

ทุกขณะ ให้รับรู้ได้ทันทีที่จิตขยับ ด้วยความตื่นรู้นี้ เราจึงพร้อมผจญ

งานยากสาหัสของการสละอัตตา คือละทิ้งทั้งความรักและความชัง

ทันทีที่รู้สึกตัว แล้วปล่อยให้ใจกลับคืนสู่ภาวะสมดุลดังเดิม

หลวงพ่อเป็นทั้งแรงบันดาลใจ เป็นทั้งภาพสะท้อนผู้ที่จาริกในทาง

สายเอกไปได้ไกล และเป็นตัวอย่างให้เราเห็นชัดเจนว่าเป้าหมายนั้น

เป็นไปได้จริง

ผมส�านึกบุญคุณอย่างสุดซึ้งที่หลวงพ่อกรุณาช้ีแนะการปฏิบัติ 

และใช้ชีวิตของท่านเพื่อสาธิตหนทางธรรม ขอน้อมอวยพรให้หลวงพ่อ

จ�าเนียรมีสุขภาพแข็งแรง และมีพลังสานต่องานเผยแผ่ธรรมะไปอีก

นานนับนาน เพื่อที่สาธุชนอีกมากมายจะได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมะจาก

ท่านเช่นเดียวกับที่ผมเคยได้รับโอกาสนั้นมาแล้ว

ฟิลิป ราทลีย์

ซานมาเทโอ, แคลิฟอร์เนีย
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เมตตา พุทโธ

สุขสันต์วันเกิดค่ะ หลวงพ่อจ�าเนียร....

ฉันได้ศึกษาพระพุทธศาสนากับอาจารย์หลายท่านในช่วงเวลา

หลายสบิปี แต่ละครัง้ฉนัรูส้กึเหมอืนได้รบัจิก๊ซอว์ชิน้ใหม่มาเพือ่ใช้ต่อรปู

ปรศินาขนาดใหญ่ ค�าสอนของหลวงพ่อได้ช่วยประกอบชิน้ส่วนปริศนา

เหล่านัน้ ให้กลายเป็นวธิปีฏบิตัทิีส่อดคล้องกนัเพยีงวธิเีดียว “เมตตา 

พุทโธ” เป็นการปล่อยวางอนัเทีย่งแท้ ประกอบด้วยความว่าง ใส และ

ปีต ิ หลวงพ่อยงัสอนวธิกีารเดนิจงกรมด้วยสตแิละสมาธทิีเ่ปิดกว้าง ฉนั

รู้สกึขอบคณุในความกรณุาของหลวงพ่อเสมอมาและตลอดไป

กราบนมัสการด้วยความเคารพ

เบรนด้า เชอร์เบิร์น ลาเบลล์

แฟร์แฟกซ์, แคลิฟอร์เนีย
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ชัดเจน กระจ่างแจ้ง และทรงพลัง

ฉั นพบหลวงพ่อจ�าเนียรครั้งแรกที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแอนเจล่า  

 โครงการปฏบิตัธิรรมครัง้นัน้นาน ๑๒ วนั และฉนัใช้เวลาส่วนใหญ่

อยู่ในความเงยีบ เพือ่ให้จติจดจ่อกบัการปฏบิตั ิ หลวงพ่อไม่ได้ห้ามพดู

เลยเสยีทีเดยีว เพราะท่านเน้นย�า้ว่าเราควรสามารถปฏิบัติตามทางสาย

กลางได้ทุกขณะ ไม่ว่าจะท�าอะไรอยูก่ต็าม แต่ส�าหรบัฉนั การนิง่เงียบ

มปีระโยชน์มาก ฉนัไขว้เขวน้อยลง ทัง้จากคนอืน่และจากจิตใจของ

ตนเอง จติฉนัสงบและเอือ้ต่อการส�ารวจพจิารณาได้ง่ายขึน้ สงัเกตเหน็

ว่าเมือ่มปีฏสิมัพันธ์กบัคนอืน่ ฉนัจะถกูดงึออกจากสภาวะจิตใจทีใ่ส

สะอาด กลายกลบัเป็นขุน่มวัหรอืตืน่เต้นไปด้วยกบัเรือ่งทีพ่ดูถงึ

ช่วงวันแรกๆ เมื่อเข้าไปในห้องปฏิบัติธรรม ฉันมักจะผล็อยหลับ

เสียทุกครั้ง ไม่แน่ใจนักว่าเพราะอะไร แต่คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับการที่

ตัวตนของหลวงพ่อท่านช่างแจ่มกระจ่าง จนเพียงได้อยู่ต่อหน้าท่านก็

เป็นการช�าระจิตใจอย่างใหญ่หลวง และกระบวนการช�าระล้างนี้ท�าให้

เราวูบหลับได้ นอกจากนั้น ฉันยังนึกถึงเรื่องของมารด้วย มารจะมา 

รบกวนทุกคนที่เข้าใกล้การรู้แจ้ง ลวงล่อให้ผู้นั้นเผลอใจตกอยู่ในภาวะ

ต่างๆ เช่น เกียจคร้านหรือเฉื่อยชา แน่นอนว่าตัวฉันเองยังอยู่ห่างไกล

จากการรู้แจ้งอย่างแท้จริง แต่คิดว่าอาการง่วงที่เกิดขึ้นอาจเกี่ยวข้อง

กับเรื่องนี้บ้างไม่มากก็น้อย

ร่างกายของฉันเจ็บปวดรวดร้าวเกือบตลอดระยะเวลาการปฏิบัติ

ธรรม ๑๒ วัน ฉันต้องทนทรมานจากอาการปวดเรื้อรังมา ๒๓ ปีแล้ว 

ที่สนใจมาปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อก็เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาตัวด้วย 
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เพราะฉันเห็นว่าอาการต่างๆ มีส่วนสัมพันธ์กับสภาพจิตใจอย่างลึกซึ้ง 

เมื่อเริ่มต้นการปฏิบัติธรรมใหม่ๆ ฉันมีโอกาสสอบอารมณ์กับท่านส่วน

ตัว เล่าให้ท่านฟังเล็กน้อยเรื่องอาการปวด และถามถึงเมื่อครั้งที่ท่าน

ยังรับรักษาความเจ็บป่วยให้ผู้คน ท่านปฏิเสธโดยบอกว่าไม่ได้รักษา

ใครอีกแล้ว แต่ทันทีที่ออกจากห้องสอบอารมณ์ ฉันกลับไปที่ห้องและ

นอนตัวสั่นบนเตียงอย่างควบคุมไม่ได้อยู่ประมาณ ๑ ชั่วโมง อธิบาย 

ไม่ได้อีกนั่นแหละว่าเกิดอะไรขึ้น แต่สันนิษฐานว่าหลวงพ่อช่วยรักษา

ฉันด้วยวิธีการบางอย่าง หรือท่านอาจจะไม่ได้ตั้งใจท�าอะไรให้ แต่

เป็นการตอบสนองอย่างมหัศจรรย์ของร่างกาย ต่อการได้ประจักษ์

ความว่างบริสุทธิ์ของท่าน เมื่อฉันลุกขึ้นจากเตียง ความเจ็บปวดส่วน

ใหญ่ก็หายไปแล้ว และฉันไม่ผล็อยหลับต่อหน้าท่านอีกเลย มีบางคราว

ที่ฉันเริ่มรู้สึกปวดขึ้นมา และดูเหมือนหลวงพ่อแสดงอาการรับรู้เป็น

นัยๆ ด้วยการพยักหน้าหรือช�าเลืองมอง หลังจากนั้นความเจ็บปวดก็

จะหายไปอีก ฉันไม่สงสัยเลยว่าหลวงพ่อคือผู้ที่ท�าให้อาการของฉันนั้น

ดีขึ้นชนิดจากหน้ามือเป็นหลังมือ เพราะฉันเคยเจอหมอพื้นบ้านที่เก่ง

แบบเหลือเชื่อมาก่อน และฉันเชื่อว่าพวกเขามีตัวตนอยู่จริง

หลังจากนั้น ฉันมีโอกาสได้ถามหลวงพ่อว่า ท่านท�าอะไรกับความ

เจ็บปวดของฉัน “นึกว่าหลวงพ่อบอกว่า ไม่รักษาใครแล้วเสียอีกค่ะ” 

ฉันเอ่ย ท่านตอบแบบกลางๆ ว่า “ก็จริงอยู่ อาตมาไม่ได้เน้นเรื่องรักษา 

แต่จะไม่ให้ช่วยมันก็เป็นไปไม่ได้หรอก เห็นคนเจ็บก็อดช่วยไม่ได้”

การถามค�าถามระหว่างปฏิบัติธรรมครั้งนั้นก็ยากพอดู นักปฏิบัติ

ทุกคนต่างกระตือรือร้นอยากถาม กว่าจะได้รับค�าตอบสักข้อจึงใช้เวลา

นาน ฉันรู้สึกเหมือนต้องรอหลายวันกว่าจะได้ถามแต่ละค�าถามซึ่งผุด
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ขึ้นมาในใจ แต่การถูกบังคับให้รอที่จะถามนั้น มีผลกระทบต่อฉันอย่าง

ลึกซึ้ง ฉันเริ่มเห็นกิเลสหลากหลายรูปแบบในค�าถามของตน ถ้าไม่

ถามเพื่อแสดงให้เห็นว่าฉันเข้าใจในบางสิ่ง ฉันก็ถามเพื่อให้คนยอมรับ

ตัวตนในทางใดทางหนึ่ง (นี่คือความล�าพองและอวดดี) หรือบางทีให้

เห็นว่าฉันก็เข้าใจอะไรเหมือนกัน หรือเพราะต้องการความสนใจหรือ

เพราะไม่แน่ใจจึงอยากได้ค�ายืนยัน เมื่อใช้เวลาพิจารณาค�าถามของ 

ตัวเองทีละข้อ ฉันจึงมองเห็นกิเลสซึ่งพอกจับอยู่จนเขรอะ แล้วแต่ละข้อ 

ก็ค่อยๆ สลายตัวไป ฉันไม่ได้เอ่ยถามเพราะเห็นแล้วว่ามีแรงจูงใจ 

แฝงอยู่ ที่น่าสนใจคือ ปกติแล้วฉันเป็นคนช่างถาม เพราะขาดความ

มั่นใจในตัวเองอย่างแรงจนเป็นนิสัย การได้สังเกตความอยากที่จะถาม

ค�าถามและตัดสินใจที่จะไม่ถามออกไป ท�าให้ฉันเห็นธรรม

เมื่อการปฏิบัติธรรมใกล้สิ้นสุดลง พวกเราทุกคนรู้สึกอิ่มเอมและ

ตื่นเต้นมาก ฉันเริ่มพูดคุยกับคนอื่นอีกครั้ง แต่ทุกคราวที่อ้าปาก ฉัน

มองเห็นแรงจูงใจที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ในสิ่งที่ตัวเองก�าลังจะเอ่ย อัตตาตัวตน

มันปรากฏอยู่ในทุกๆ สิ่งที่ฉันอยากพูด การพูดคุยกับผู้คนกลายเป็น

เรื่องยาก เพราะฉันรังเกียจทุกสิ่งที่ออกจากปากตัวเองจริงๆ ทุกสิ่งซึ่ง

ถูกกระตุ้นด้วยอัตตาและความล�าพอง

ครั้นมีโอกาส ฉันถามหลวงพ่อว่าเราจะอยู่บนโลกได้อย่างไรโดย

ปราศจากอัตตา ไม่เข้าใจจริงๆ ว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไร เพราะทุก 

ค�าพูด ทุกค�าถาม และทุกการกระท�าดูเหมือนมีตัวตนของฉันถ่วงอยู่

เต็มไปหมด (ความล�าพอง อัตตา ความจองหอง ฯลฯ) ท่านบอกว่า  

“ก็หยุดมันสิ” ค�าตอบซึ่งฟังดูง่ายจนน่าเจ็บใจนี้ท�าเอาฉันอึ้ง ตอน

แรกๆ เข้าใจได้ยากมาก แต่ภายหลังก็ท�าให้ตระหนักว่า ทุกๆ ขณะนั้น 
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เราสามารถเลือกได้ ถ้าเรามีสติรู้แจ้งในทุกขณะ เราก็จะหยุดได้ ฉันพูด

ไม่ได้หรอกว่าหยุดได้ส�าเร็จแล้ว แต่มันท�าให้ฉันต้องเจียมเนื้อเจียมตัว 

ฉันเข้าใจลึกซึ้งแล้วว่า การกระท�า ค�าพูด และค�าถามของฉันพันผูกอยู่

กับกิเลสและอัตตาอย่างล้นเหลือ ช่วงเวลาที่คิดได้นั้นท�าเอาฉันรังเกียจ

นิสัยนี้ของตัวเองอย่างยิ่งทีเดียว

รับรู้อนัตตา: ใกล้หมดสัปดาห์ ฉันรู้สึกกระจ่างชัดขึ้นทุกทีว่าความ

เป็นตัวเรานั้นไม่มี ฉันจ�าไม่ได้ว่าถามหลวงพ่อว่าอะไร แต่เป็นท�านองว่า

ค้นหาตัวตนไม่พบ ท่านเชิญฉันให้นั่งลงแทบเท้าทันทีแล้วเริ่มสั่งสอน  

ท่านกล่าวถึงการที่ตัวเราไม่ใช่จิตใจของเรา ไม่ใช่อารมณ์ ไม่ใช่ร่างกาย 

ฯลฯ โดยจะคอยหยุดเป็นพักๆ แล้วถามว่า “หาตัวตนได้หรือยัง” 

แต่ละพัก ฉันมองเห็นได้ชัดขึ้นทุกทีว่า ตัวเองไม่ใช่ร่างกาย ไม่ใช่จิตใจ 

อารมณ์ หรือความทรงจ�าใดๆ ทั้งนั้น เป็นค�าสอนอันงดงามซึ่งฉันจะ

จดจ�าไว้เสมอ

เดินบนทางสายกลาง: หลายสัปดาห์หลังการปฏิบัติธรรม ฉันรู้สึก

ว่าเดินบนทางสายกลางได้ง่ายมาก จ�าได้แม่นว่า ครั้งหนึ่งอยู่กับกลุ่ม

เพื่อนซึ่งเพิ่งเรียนจบจากสาขาเดียวกันกับที่ฉันเคยเรียนมา ทุกคน 

ต่างวิตกกังวล ปรับทุกข์กันเรื่องจะท�าอะไรต่อไป จะหาลูกค้าได้

อย่างไร ฯลฯ ปกติแล้วฉันจะถูกบทสนทนาประเภทนี้กระตุ้นได้ง่าย

มาก แต่ครั้งนี้ฉันแทบจะเห็นภาพค�าพูดของพวกเขาไหลร่วงลงไปจาก

ตัว ประหนึ่งหยดน�้ากลิ้งตกจากหลังเป็ด ไม่มีอะไรยึดเกาะบนตัวฉันได้ 

ฉันสามารถอยู่ในวงล้อมของผู้คนที่วิตกกังวล โกรธเคือง ผิดหวัง ฯลฯ 

สารพัดอารมณ์ที่เคยดึงรั้งให้ฉันจมอยู่ในกระแส แต่คราวนี้ฉันกลับอยู่

สบายโดยที่ไม่สะทกสะท้าน จิตใจยังคงผ่องแผ้ว ไม่ถูกฉุดไปทางใด
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ทางหนึ่ง ด้วยวิธีนี้ ฉันจึงคงอยู่บนทางสายกลางได้ วางอุเบกขาได้อย่าง

สมบูรณ์ ไม่หวั่นไหวไปกับใคร จิตใจของฉันยังใสกระจ่างท่ามกลาง

ความสับสนของพวกเขา แม้จะเป็นบทเรียนที่ยังไม่สามารถรักษาไว้

ได้ตลอดเวลา แต่ในยามที่ฉันพยายามระลึกถึงและฝึกปฏิบัติอย่าง

สม�่าเสมอ คือช่วงเวลาที่ทรงพลังเหลือเกิน

ซาราห์ โควาลสกี

ลูกศิษย์หลวงพ่อจ�าเนียรตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๘

นักเขียน, ผู้ให้ค�าปรึกษาส่วนตัว, อดีตทนายความ  

และคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว

โอ๊กแลนด์, แคลิฟอร์เนีย



281

ความกรุณาปรานีที่ไม่ขาดสาย

สิ่งที่น�าผมไปพบหลวงพ่อจ�าเนียรคือความอยากรู้ ผมอยากรู้ว่าการ

ตรัสรู้ หรือการรู้แจ้งเห็นจริงอย่างถ่องแท้และบริสุทธิ์นั้นเป็นไปได้

อย่างไร ผมปรารถนาเหลือเกินที่จะได้พบกับใครสักคน มนุษย์ผู้มีชีวิต

อยู่จริงซึ่งเคยประสบผลส�าเร็จมาแล้ว ผู้ซึ่งสามารถแสดงให้ผมเห็นว่า

มันเป็นไปได้จริงๆ ส�าหรับผม หลวงพ่อจ�าเนียรคือบุคคลผู้นั้น

ผมเคยได้ยินเรื่องราวของหลวงพ่อ และได้รับทราบถึงมิตรภาพ

ระหว่างท่านกับอาจารย์รูธ เดนิสัน อาจารย์สอนธรรมะผู้ล่วงลับไป

ก่อนที่ผมจะมีโอกาสได้พบเจอ ผมต้องการที่จะพบพระอาจารย์ซึ่ง

ยังมีชีวิตอยู่สักท่าน แต่ก็ไม่พบใครเลย และแล้ว ด้วยการสนับสนุน

ของเพื่อนใหม่คนหนึ่งกับเพื่อนร่วมฝึกวิปัสสนาอีกคนหนึ่ง (รวมถึง

เหตุการณ์บางอย่างซึ่งบังเอิญเกิดขึ้นพร้อมกัน!) ผมจึงตัดสินใจไป

ปฏิบัติธรรม ๑ สัปดาห์กับหลวงพ่อจ�าเนียรในเมืองโอลิมเปีย รัฐ

วอชิงตัน ซึ่งผมได้ทราบข่าวทางออนไลน์ ก่อนลงทะเบียนสมัครร่วม

ในโครงการปฏิบัติธรรมนี้ จิตใจของผมเรรวนและเกิดความคลางแคลง

ในนาทีสุดท้ายท�านองว่า “ฉันไม่จ�าเป็นต้องมีอาจารย์หรอกน่า ฉัน

ค้นหาความจริงด้วยตัวเองก็ได้ นี่ต้องไปไกลเลยนะ...” ผมลังเลเรื่อง

การปฏิบัติธรรมอยู่ ๒๓ วัน จนกระทั่งเพื่อนสายธรรมะได้โน้มน้าวให้

ผมฉวยโอกาสที่หายากและมีค่ายิ่งนี้เอาไว้ ผมจึงตกลงใจและนี่กลาย

เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของผมเลยทีเดียว

หลวงพ่อสอนอะไรผมมากมาย ที่ผมชอบมากคือรูปแบบการสอน

ของท่าน พระอาจารย์วู้ดดี้ ผู้เป็นพระอุปัฏฐากของหลวงพ่อ แนะน�า
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พวกเราก่อนเข้ากรรมฐานว่า เวลาฟังธรรมะหลวงพ่อให้น้อมเอามา

พิจารณาในกายในใจเราตามไปด้วย ไม่ใช่แค่คิดตามเฉยๆ ข้อชี้แนะ

นี้โดนใจผม เพราะผมชอบตามดูความรู้สึกในร่างกายทุกส่วนเวลาฟัง

ธรรมะ ไม่ใช่แค่ฟังด้วยสมองเท่านั้น พูดอีกอย่างก็คือ ให้มันเข้าถึง

ความรู้สึกเหมือนตอนฟังดนตรี วิธีฟังธรรมะคือสิ่งส�าคัญของการฝึก

ปฏิบัติธรรมที่ไม่ได้รับการกล่าวถึงบ่อยนัก มันคือการเรียนรู้อย่างหนึ่ง 

และเราจะใช้จิตที่คิดวิเคราะห์อยู่ในระดับหนึ่ง แต่ไม่มากเหมือนการ

เรียนวิชาการ เวลาฟังธรรมะ สิ่งส�าคัญที่สุดก็คือตามดูความรู้สึกในกาย

ใจในเวลาฟัง ใช้ความคิดวิเคราะห์เป็นตัวรองลงมา ผมว่าค�าแนะน�า

ก่อนเริ่มการปฏิบัติธรรมแบบนี้ดีมาก

รูปแบบการสอนของหลวงพ่อยังมีแง่มุมอื่นซึ่งเหมาะสมกับผม

และนิสัยของผม ท่านไม่บังคับเราให้ท�าอะไรทั้งสิ้น ท่านไม่เน้นเรื่อง

เทคนิคจนเกินไป และท่านปล่อยให้เราค้นพบมันด้วยตัวเอง นั่นหมาย

ถึงท่านเชื่อใจเรา และเชื่อในปัญญาที่มีอยู่ในทุกเซลล์ของร่างกายเรา

ซึ่งพัฒนาการมาเกินกว่า ๑๓,๗๐๐ ล้านปี ท่านเชื่อใจแก่นแท้ของเรา 

ท่านไม่บังคับหรือยัดเยียด พูดง่ายๆ ว่าท่านเป็นเหมือนที่เล่าจื๊อกล่าว

ไว้ในคัมภีร์เต้าเต๋อจิงว่า ครูบาอาจารย์นั้นสอนโดยไม่สอน

หลวงพ่อท�าให้ผมเรียนรู้ผ่านพลังแห่งธรรมะว่า คนเราสามารถท�า

ผิดพลาดได้ ผมไม่จ�าเป็นต้องท�าถูกต้องตลอดเวลา แม้กระทั่งในเรื่อง

วิธีฝึกปฏิบัติธรรมก็ตาม ส�าหรับผมผู้หมกมุ่นกับการไปให้ถึงจุดหมาย 

และประสบความส�าเร็จอย่างสูงในทุกสิ่งที่ท�า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียน

หรือกีฬา ผมรู้สึกเหมือนกับได้ลงไปแช่อยู่ในมหาสมุทรแห่งอภัยทาน 

มันปลอดโปร่งโล่งอกหาใดเปรียบไม่ได้ ยิ่งผมลงแช่ลึกมากเท่าไร สาระ
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ส�าคัญนี้ก็ยิ่งเยียวยารักษา และปลดปล่อยผมออกจากพันธนาการของ

ตัวเอง จากคุกของตัวเอง

ความจรงิแล้ว ไม่มคี�าพดูใดในภาษามนุษย์ภาษาใด เพยีงพอที่

จะพรรณนาถงึหลวงพ่อจ�าเนยีร หรอืบรรยายว่าท่านมีความหมายต่อ

ผมอย่างไรในฐานะพระอาจารย์ สิง่ทีผ่มจะกล่าวต่อไปเป็นเพยีงความ

พยายามท่ีตืน้เขนิและต�า่ต้อยทีจ่ะสะท้อนความจรงินี ้ ถ้าตอนนีผ้มยนื

อยูท่ี่ไหนสกัแห่ง หรอืประสบความส�าเรจ็ในเรือ่งอะไรกต็ามในอนาคต 

นัน่ก็เป็นเพียงเพราะพระทีย่ิง่ใหญ่รปูนี ้ เพราะหลวงพ่อจ�าเนยีรคอืผู้

ท�าให้ธรรมะกลายเป็นรปูธรรม ท่านคอืศนูย์รวมของความรกั พลงั และ

ปฏภิาณ หรอืศลี สมาธ ิ ปัญญา ในฐานะมนษุย์และในฐานะอาจารย์ 

ท่านแสดงให้เราเหน็ศกัยภาพทีอ่ยูใ่นส่วนทีล่กึทีส่ดุของเรา ท่านคอื  

ภาพบูชา ความหวงั ความฝัน และความกลัวจากก้นบ้ึงหวัใจของเรา  

ปัจจุบนันี ้ ความหวาดกลวั จนิตนาการ และการปรงุแต่งในจิตผม  

ซึ่งเป็นเหมือนปีศาจที่ผมสร้างขึ้นมาหลอกหลอนตัวเองในความมืดนั้น  

ลดน้อยกว่าท่ีเคยเป็นมา ผมกลวัว่าจะไม่ได้รบัการยอมรับจากผูอ้ืน่ 

น้อยลง กลวัท่ีจะท�าผดิพลาดน้อยลง และกลวัความตายน้อยลง

อย่างไรก็ตาม บางสิ่งในตัวผมอาจยังคงไหวสั่นหากหลวงพ่อ

จ�าเนียรก้าวเข้ามาในห้อง ณ ตอนนี้ ท�าไมถึงเป็นอย่างนั้นน่ะหรือ ถ้าคุณ

นับถือท่านเป็นอาจารย์ ท่านก็จะแสดงให้คุณเห็นคืนที่มืดที่สุดในชีวิต 

ท่านจะดึงความโลภ โกรธ หลง และขยะในจิตใจของคุณออกมาให้เห็น 

และท่านจะใช้ความเมตตากรุณากัดกินพวกกิเลสนั้นอย่างไม่ย่อท้อ ผม

คิดว่านี่คือเหตุผลที่บางคนไม่เข้าใจหรือไม่ชอบท่าน ท่านคือภัยคุกคาม 

ท่านคือภัยต่อทุกสิ่งที่คุณรักและยึดติด ผู้ปล่อยวางได้อย่างแท้จริง เป็น
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ภัยต่อสังคมปกติ คุกคามวิถีความเชื่อกระแสหลักที่เชื่อและปฏิบัติ

ตามความคิดที่น่าขบขันและเป็นพิษภัย เป็นภัยต่อจารีตประเพณีและ

โครงสร้างสังคมที่ถูกบีบรัดจนคับแคบ เป็นภัยต่อวงล้อวัฏสงสารซึ่ง

มีพวกเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่ง และกระนั้นท่านก็ยังคอยช่วยเรา ด้วย

ความอ่อนโยนดุจกลีบกุหลาบหรือรอยยิ้มของทารกแรกเกิด พระธรรม 

อันเป็นที่พึ่งให้แก่เรา ธรรมะโอบอุ้มเราราวกับแม่อุ้มลูกน้อย ธรรมะ 

รู้ความลับด�ามืดของเรา และโอบกอดเราไว้ด้วยความเข้าใจและการ 

ให้อภัย ในขณะที่ปล่อยให้ความมืดเหล่านั้นซึมออกไปจากใจของเรา 

มนัเกิดขึน้เองเมือ่เราอยูใ่กล้หลวงพ่อ หรือมนุษย์คนใดก็ตามทีป่ล่อยวาง

ได้อย่างแท้จริง ระดับของความบริสุทธิ์ซึ่งเป็นเนื้อแท้ของมนุษย์ที่เป็น

อิสระที่สุดนั้น ช่างเข้มข้นและเจิดจ้าจนไม่สามารถจะเก็บซ่อนไว้ได้ นั่น

คือเหตุผลที่มันถูกเรียกว่าทางสายกลาง มันคือ paradox หรือความ

ขัดแย้งที่ไปด้วยกันได้ หลวงพ่อจ�าเนียรคือ paradox ชั้นยอดที่เดินได้  

ชัว่ขณะหนีง่ท่านแสดงความเมตตากรณุาอย่างเป็นมิตร อกีชัว่ขณะท่าน

แสดงปัญญากล้าแกร่ง ใครจะรูว่้าท่านจะท�าอะไร หรือชีวิตจะด�าเนิน

ต่อไปอย่างไร เรารู้ได้แค่เพียงความรู้สึกโชคดีที่ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติ

ธรรมและมีชีวิตอยู่ และที่ผมรู้ได้ก็คือความรู้สึกส�านึกในพระคุณของ 

หลวงพ่อจ�าเนียร

ไมเคิล ฮุย

แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา
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เป็นอิสระโดยแท้

เพื่อพ้นไปจาก

“ตัวฉัน” อันหนักอึ้ง

เพื่อเข้าถึงการรับรู้

ตามเป็นจริง

ขอบพระคุณส�าหรับทุกๆ อย่างค่ะ

วิกกี้ ฟอเรสเตอร์

เอ็นซินิทัส, แคลิฟอร์เนีย
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รักษาใจให้อยู่บนทางสายกลาง

ข้าพเจ้าได้พบกับหลวงพ่อจ�าเนียรในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ที่มาริน เคาน์ตี้ รัฐแคลิฟอร์เนีย ข้าพเจ้าตัดสินใจเดินทางไป

ฟังหลวงพ่อเทศน์ครั้งนั้นเพราะมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งคะยั้นคะยอ เมื่อ

เดินเข้าไปในห้องโถงส�าหรับปฏิบัติธรรมซึ่งหลวงพ่อนั่งอยู่ ข้าพเจ้า

สัมผัสได้ถึงรัศมีเรืองรองและความปีติสุขท่ีสร้างบรรยากาศอัศจรรย์

แผ่กระจายไปทั่วห้อง ด้านหน้ามีพระสงฆ์ชาวไทยห่มจีวรนั่งอยู่ ความ

เมตตาของหลวงพ่อแผ่ไปยังทุกคนที่อยู่ในที่นั้น

ข้าพเจ้ารู้สึกว่าความผาสุกและความปีติยินดีแผ่ซ่านในใจ จึงนั่ง

ลงเพื่อฟังค�าสอนของท่าน และรู้สึกทึ่งที่ได้เรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้าทรง

อธิบายกระบวนการท�างานที่ซับซ้อนของจิตไว้มานานกว่า ๒,๕๐๐ ปี

แล้ว ก่อนที่จิตวิทยาตะวันตกสมัยใหม่จะถือก�าเนิดเสียอีก ไม่น่าเชื่อว่า

จะมีครูผู้สามารถแสดงให้เห็นวิธีใช้ชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยความทกุข์ 

ซึง่ปรากฏให้เห็นนบัหม่ืนรูปแบบได้อย่างแยบคายเช่นนี!้ ข้าพเจ้ารูส้กึ

ว่านีคื่อค�าสอนส�าหรับข้าพเจ้าโดยแท้! หลงัจากนัน้ ข้าพเจ้ากไ็ด้เข้าร่วม

ฟังธรรมบรรยายของหลวงพ่อจ�าเนยีร ในทางฝ่ังตะวนัตกของประเทศ

สหรัฐอเมรกิาอีกหลายคร้ัง ด้วยความรู้สกึเป็นสขุ มัน่คง และศรทัธา

ข้าพเจ้าจดบันทึกค�าสอนของหลวงพ่ออย่างละเอียดตั้งแต่ต้น เพื่อ

จะได้ไม่พลาดรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ รวมถึงสาระส�าคัญของค�าสอน 

ที่ข้าพเจ้าต้องการศึกษาให้เข้าใจ โดยเฉพาะแง่มุมที่ส�าคัญในการ

ปฏิบัติธรรมตามแนวทางพุทธศาสนา เนื่องจากข้าพเจ้าไม่สามารถจด

ค�าสอนของท่านได้ทัน จึงแอบน�าเครื่องบันทึกเสียงอันเล็กๆ เข้าไปใน
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ห้องบรรยาย และอดัเสยีงท่านโดยไม่ให้ใครรู ้แต่ในไม่ช้าก็ถกูจับได้ และ

ที่น่าแปลกใจยิ่งคือข้าพเจ้าไม่โดนต�าหนิ แต่กลับได้รับการสนับสนุนให้

อัดเสียงหลวงพ่อต่อไป ด้วยความฮึกเหิม ข้าพเจ้าจึงน�าเครื่องบันทึก

เสียงที่เคย “ซ่อน” ไว้ด้านหลังของคนที่นั่งอยู่หน้าข้าพเจ้า ไปวางใน

ที่ที่สมควร คือตรงหน้าหลวงพ่อเพื่ออัดเสียงท่านเสียเลย นับเป็นการ

เริ่มต้นธรรมเนียมปฏิบัติการบันทึกเสียงหลวงพ่อ ที่ข้าพเจ้าท�ามาจน 

ถึงทุกวันนี้

ในปีพ.ศ. ๒๕๔๘ พวกเราเริ่มพูดคุยกันถึงความเป็นไปได้ในการน�า

เสียงค�าสอนของท่านออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ค�าถามที่เกิดขึ้น

คือ ในบรรดาเสียงเทศน์ของท่านที่ข้าพเจ้าบันทึกไว้มากมายนั้น ควร

น�าตอนใดมาเผยแพร่เป็นตอนแรก จะท�าอย่างไรดี! ท�าอย่างไรดี! ท�า

อย่างไรดี! แล้วข้าพเจ้าก็ระลึกได้ถึงบทเรียนเรื่อง “ทางสายกลาง 

รักษาใจให้อยู่บนทางสายกลาง” ที่หลวงพ่อเพิ่งสอน เพราะค�าสอนนี้

สร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าพเจ้าอย่างแท้จริง และทุกคนที่ได้ฟังต่างก็

ชื่นชมธรรมเทศนาบทนี้(6)

ในการเทศน์ครัง้นัน้ หลวงพ่อเล่าว่าท่านอปุสมบทเม่ืออาย ุ๒๐ ปี หลงั

จากครองสมณเพศได้ ๗ ปี ท่านกต็ระหนกัว่ายงัไม่ก้าวหน้าในการปฏิบัติ

ธรรมมากนกั และท่านกย็งัไม่เข้าใจค�าว่าทางสายกลางอย่างถ่องแท้

6. ธรรมะนี้เป็นการย่อความของพระธรรมเทศนา ส่วนที่เป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติและให้ผลดี 

ต่อการปฏิบัติของข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่ง ฟังเสียงบรรยายเรื่อง “ทางสายกลาง รักษาใจให้อยู่ใน

ทางสายกลาง” ฉบับเต็มได้ที่ http://dharmaseed.org/talks/audio_player/7/1986.html  

หรือ tinyurl.com/zkwvjxl

http://tinyurl.com/zkwvjxl
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ท่านใคร่ครวญพิจารณาประเด็นนี้อย่างละเอียด และหวนคิดถึง

เหตุการณ์ตอนที่พระพุทธองค์เสด็จไปเยี่ยมหมู่สงฆ์ซึ่งปฏิบัติธรรมกัน

อยู่ริมฝั่งแม่น�้า แต่ก็ไม่ได้บรรลุธรรมใดๆ พระพุทธองค์ตรัสกับภิกษุหมู่

นั้นว่า นิพพาน เปรียบดั่งมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาล และพระภิกษุ

เหล่านั้นเปรียบเหมือนท่อนไม้ที่ลอยไปตามแม่น�้า พยายามจะข้ามไป

ยังมหาสมุทร แต่แล้วกลับลอยไปหาพุ่มหนามและตอไม้ที่อยู่ตามริม

ฝั่ง และติดชะงักอยู่ตรงนั้น พระพุทธองค์ตรัสกับภิกษุเหล่านั้นว่าริม

ฝั่ง “ภายใน” คือฝั่ง ผัสสะ อันได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส หรือ

ความคิด ที่ผ่านเข้ามาทางทวารทั้ง ๖ (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) ริมฝั่ง 

“ภายนอก” คือปฏิกิริยาที่มีต่อ ผัสสะ ที่มากระทบนั้น โดยแสดงออก

ในรูปของความ “ชอบใจ” หรือ “ไม่ชอบใจ” และการปรุงแต่งทาง

จิตที่ตามมา พระพุทธองค์ตรัสสอนภิกษุหมู่นั้นว่า ในชีวิตที่เวียนว่าย

ตายเกิดนับครั้งไม่ถ้วน ภิกษุแต่ละรูปล้วนติดอยู่กับริมฝั่งใดฝั่งหนึ่งของ 

แม่น�้า ไม่สามารถปลดปล่อยตนเองให้เป็นอิสระจากโลกที่เต็มไปด้วย

ความทุกข์ จากนั้น พระพุทธองค์ก็สอนภิกษุเหล่านั้นให้พิจารณาจิต

ตนเองตลอดคืน คอยระวังไม่ให้จิตไหลไปติดด้านใดด้านหนึ่ง เมื่อ

พระพุทธองค์เสด็จกลับมาในเช้าวันรุ่งขึ้น ก็ทรงพบว่าภิกษุหมู่นั้น

ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ทุกรูปบรรลุโสดาบันเป็นพระอริยสาวก

หลวงพ่อจ�าเนียรเล่าว่า ด้วยการระลึกถึงเรื่องราวนี้ท่านก็สามารถ

คลี่คลายปัญหาในการปฏิบัติของท่านเอง และเริ่มพิจารณากายและ

เข้าใจในค�าสอนของพระพุทธองค์ทันที พวกเราต่างมองไม่เห็นว่า

ตัณหาและปฏิฆะเป็นรากเหง้าใหญ่แห่งความทุกข์ อีกทั้งยังมองไม่

เห็นว่ามันคือธรรมชาติของจิตที่จะตอบสนองด้วยความรู้สึก “ชอบใจ” 
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หรือ “ไม่ชอบใจ” ต่อสิ่งต่างๆ ที่เข้ามากระทบอยู่ร�่าไป

ดังนั้น หลวงพ่อจึงถามตัวเองว่า สิ่งใดเล่าที่จะมายึดจิตไว้ไม่ให้

ติดอยู่กับริมฝั่งใดฝั่งหนึ่ง ค�าตอบคือ “สติ” หลวงพ่อตระหนักว่า

สัมปชัญญะ หรือการรู้ตัวทั่วพร้อม ท�าให้เราสามารถเห็นสิ่งต่างๆ ได้ใน

ขณะที่มันเกิดขึ้น แต่ตัวรู้ก็จะถูกดึงให้หันเหไปอย่างรวดเร็วด้วยความ

คิดอื่นที่แทรกเข้ามา ในทางกลับกัน หากเรามี “มหาสติ” การรู้ตัว 

ทั่วพร้อมสามารถท�าให้เราครองสติได้นานยิ่งขึ้นหลายเท่า และรักษา

จิตไม่ให้ไหลออกไปยังฝั่งใดฝั่งหนึ่งของแม่น�้า จิตจึงสามารถเข้าถึง

ปัญญาญาณที่ลึกซึ้งได้ หลวงพ่อเปรียบเทียบกับการใช้ชีวิตในสังคม

สมัยใหม่ว่า มหาสติ ท�าให้เราบังคับรถไปตามถนนได้ และหากรถวิ่ง

ออกนอกเส้นทางเราก็สามารถบังคับพวงมาลัยกลับมาได้

หลวงพ่อเล่าว่านับตั้งแต่ที่ท่านเข้าใจและตระหนักถึงเรื่องนี้อย่าง

ลึกซึ้ง ท่านก็สามารถรักษาจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในทางสายกลางได้ ด้วยการ
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ตั้งอกตั้งใจ เฝ้ามองจิตในแต่ละขณะ และคอยเฝ้าระวังไม่ให้มันติดอยู่

กับความ “ชอบใจ” หรือ “ไม่ชอบใจ” ดังนั้น ท่านจึงสามารถประคอง

ตนเองให้พ้นจากอันตรายและกิเลสต่างๆ ที่มักท�าให้ชีวิตของผู้คน 

แปดเปื้อนหมองมัวได้

ค�าสอนของหลวงพ่อจ�าเนียร เปรียบดั่งวงกระเพื่อมของน�้าที่

กระทบกับชีวิตของข้าพเจ้า ค�าสอนของท่านผุดพรายฟองขึ้น และ

ข้าพเจ้าก็เข้าใจในค�าสอนนั้นอย่างลึกซึ้งถึงแก่นแท้ ในขณะที่พิจารณา

ทุกข์ ข้าพเจ้าระลึกถึงค�าสอนเรื่องพรหมวิหารของท่าน เมตตา กรุณา 

มุทิตา และ อุเบกขา (ความรักในผู้อื่น การปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ 

การยินดีในความดีของผู้อื่น และการรักษาใจให้เป็นกลาง) เป็นสิ่งที่

เราต้องรักษาไว้ภายในจิตของเราอย่างมีดุลยภาพ ด้วยความตระหนักรู้ 

ที่กระทบใจอย่างแจ่มชัดในวินาทีนั้น ข้าพเจ้าจึงเข้าใจความถูกต้อง

สมบูรณ์ของค�าสอนนี้ และรู้ว่าการมาอยู่ในสถานที่นี้ เป็นผลพวงจาก

การปฏิบัติธรรม

หลวงพ่อคะ ขอกราบขอบพระคุณ... ขอบพระคุณ.. ขอบพระคุณ... 

ในค�าสอนอันวิเศษยิ่ง ที่ได้ช่วยให้ข้าพเจ้าเดินทางไปในกระแสธารแห่ง

ชีวิตที่เต็มไปด้วยคลื่นลมแรงได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นค่ะ

น้อมอวยพรให้หลวงพ่อมีความสุขในวาระวันเกิดปีที่ ๘๐

กราบหลวงพ่อ ๓ ครั้ง

ดาร์ลีน

ลูกศิษย์เก่าแก่ของหลวงพ่อ

แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา
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ความเมตตาคือเสาหลักค้ำาจุนโลก

เข่าซ้ายของผมใช้การไม่ได้และปวดอยู่นานอีกหลายเดือนหลัง

การผ่าตัด ผมอาศัยอยู่ที่มิลล์แวลลีย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย และ

สิ่งที่ผมโปรดปรานอย่างหนึ่งคือการเดินไปตามทางเลียบปากแม่น�้าใน

ตอนเย็น แต่การออกก�าลังกาย การผ่อนคลาย และความเพลิดเพลิน

ที่เคยเป็นกิจวัตร กลับกลายเป็นความเจ็บปวดและความสิ้นหวังไปเสีย

แล้ว ทุกวันผมหวังว่าจะสามารถเดินได้ไกลขึ้น แต่สิ่งที่ผมท�าได้คือเดิน

ไปได้ไม่ถึง ๑๐๐ เมตร ก็ต้องหาที่นั่ง และบ่ายนี้ก็ไม่ได้ต่างไปจากเดิม

เลย ผมคิดว่าการฟังการบรรยายธรรมในเย็นวันจันทร์ จะช่วยให้ผมลืม

ความหงุดหงิดและความไร้สมรรถภาพที่เป็นอยู่นี้

ในวันจันทร์นั้น แทนที่จะมีการบรรยายโดยวิทยากรตามปกติ 

กลับเป็นวิทยากรรับเชิญ ซึ่งเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งจากประเทศไทย 

กิจกรรมนี้จัดขึ้นในห้องประชุมชั้นบน เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วม

ฟังจ�านวนมาก ผมนั่งอยู่ด้านหลังห้อง ในขณะที่พระรูปนั้นและล่ามนั่ง

บนเวที ผมจ�าได้ว่าพระรูปนั้นเล่าเรื่องตลกหลายเรื่องและดูเป็นกันเอง 

แต่ก็ไม่ได้ท�าให้ผมประทับใจสักเท่าไร

บ่ายวันต่อมา ขณะที่ผมเดินอยู่บนทางเดินเส้นเดิมพร้อมกับ

อาการเจ็บหัวเข่าแบบเดิม ๆ จู่ๆ ความสุขก็แล่นปราดเข้ามาในใจของ

ผม และกลายเป็นความเบิกบานใจ ผมคิดว่า “นี่ไม่เหมือนตัวฉันเลย 

ฉันมีความสุข ฉันสบายใจยังงั้นหรือ” ดูเหมือนจะไม่มีสาเหตุของความ

สุขและความเบิกบานนี้เลย ไม่มีเหตุการณ์ภายนอก หรือประสบการณ์

อันน่าส�าราญที่จะท�าให้เกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมา สักพัก สัญชาตญาณของ
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ผมก็บอกว่าต้องเป็นเพราะพระรูปนั้นที่ผมไปฟังท่านเทศน์เมื่อคืนแน่ๆ 

ผมดูปฏิทินของศูนย์ผ่านระบบออนไลน์และเห็นว่าพระรูปนี้ ซึ่งก็คือ

พระอาจารย์จ�าเนียร จะมาแสดงพระธรรมเทศนาเป็นเวลา ๒ วันครึ่ง

ในอีกไม่กี่วัน ผมตั้งใจแน่วแน่ที่จะเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรมนั้น

พระอาจารย์จ�าเนียร ผู้ซึ่งในภายหลังผมก็เรียกท่านด้วยค�าไทยที่

แสดงออกถึงความเคารพรักว่า “หลวงพ่อ” ได้เทศน์ในห้องประชุมเรื่อง

กรรมฐานแบบหนึ่งที่เรียกว่า “เดินด้วยโครงกระดูก” ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยว

กับสภาวะชั่วคราวของมนุษย์ และแม้จะสื่อสารผ่านทางล่าม บทเรียน 

ธรรมะที่จริงจังนี้ก็ยังคงเต็มไปด้วยอารมณ์ขันและความเบิกบานยิ่ง

ผมพยายามจินตนาการอย่างเต็มที่ว ่าตัวเองเป็นโครงกระดูก

เดินได้ ขณะที่พวกเราซึ่งเป็นลูกศิษย์เดินเป็นวงกลมรอบวงเวียนดิน

ด้านหน้าห้องประชุม หลวงพ่อยืนอยู่ใต้ต้นไม้พร้อมมองพวกเราอย่าง

สังเกตสังกา ผมสงสัยว่ามีวิธีการที่ถูกต้องหรือดีกว่านี้หรือไม่ในการ

เดินแบบโครงกระดูก เหมือนที่พวกผู้ศึกษาธรรมทั่วไปปฏิบัติเมื่อฝึก

วิปัสสนาครั้งแรก ผมไม่รู้สึกเลยว่าหลวงพ่อมองเราเพื่อจับผิด แต่

เป็นการให้ก�าลังใจมากกว่า พอกลับมาในห้องประชุม หลวงพ่อพูด

สั้นๆ และถามความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ในครั้งนี้ ท่านโต้ตอบเรา

ด้วยความลึกซึ้งและอารมณ์ขันเหมือนเดิม และมักหัวเราะอยู่บ่อยๆ

กิจกรรมที่เป็นทางการช่วงครึ่งวันสิ้นสุดลง และตอนที่ผมก�าลัง

เดินออกไปข้างนอก ผมสังเกตเห็นว่าลูกศิษย์จ�านวนมากจับตัวกันอยู่

รอบๆ หลวงพ่อ พร้อมตั้งค�าถามมากมาย หลายค�าถามเป็นเรื่องส่วน

ตัว ซึ่งท่านก็ตอบด้วยความสนอกสนใจ ด้วยอารมณ์ขัน และด้วยพลัง

อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเหมือนเช่นเคย ช่วงเวลาอันไม่เป็นทางการนี้
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ด�าเนินต่อไปอีกประมาณ ๑ ชั่วโมงครึ่งหรือ ๒ ชั่วโมง ความเป็นกันเอง

นี้ช่างแตกต่างจากการสอนแบบคร�่าเคร่งที่ผมเคยประสบมาในการ

ฟังธรรมที่อื่น ผมอยู่ต่อตลอดช่วงเวลาพิเศษนี้ เพราะติดใจในความ

ใจดีที่ท่านมีต่อลูกศิษย์ ความสุขที่แผ่กระจายในห้องประชุมดึงดูดผม

ไว้ พร้อมด้วยความกระหายใคร่รู้ว่าท่านจะตอบค�าถามแต่ละข้ออย่าง

สร้างสรรค์และชาญฉลาดอย่างไร ผมรู้ทันทีในตอนนั้นว่าผมได้พบกับ

ครูผู้ยิ่งใหญ่แล้ว

ระหว่างขับรถกลับบ้าน ผมรู้แล้วว่าความสุขและความเบิกบาน

ใจที่ผมรู้สึก ขณะเดินอยู่บนทางเดินในสวนสาธารณะที่มิลล์แวลลีย์นั้น  

เชื่อมโยงกับพระผู้วิเศษรูปนี้ ค�าสอนที่ลึกซึ้งกว่าก็คือความสุขและ

ความเบิกบานใจนี้ เป็นสภาวะตามธรรมชาติของจิตมนุษย์ ซึ่งหลวงพ่อ

ได้แสดงตัวอย่างให้พวกเราดูด้วยการใช้ชีวิตในทางธรรมนั่นเอง
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วันที่ ๒ ของการบรรยายธรรม เริ่มต้นด้วยการถวายภัตตาหารเพล 

ที่อบอุ่นและเป็นกันเองแด่หลวงพ่อและพระรูปอื่นๆ ตามธรรมเนียม 

ไทย พร้อมด้วยการสวดมนต์ สิ่งที่ผมได้เรียนรู้นี้สร้างความปีติยินดี

อย่างไม่รู้จบเลยทีเดียว หลวงพ่อยังเมตตาคุยกับญาติโยมเพิ่มเติม

หลังจากการเทศน์ช่วงบ่ายจบลง มีคนฟังล้นหลามจนต้องแยกกลุ่ม

ออกมาด้านหน้าห้องประชุม ที่ซึ่งหลวงพ่อเทศน์อย่างมีชีวิตชีวา 

ด้วยความอยากรู้ ผมจับใจความได้ว่าท่านก�าลังพูดถึงเจ้าหน้าที่ฝ่าย

คอมมิวนิสต์คนหนึ่งที่ชื่อสุรชัย ภายหลังผมได้รู้ว่าเขาคือผู้น�าของฝ่าย

โฆษณาชวนเชื่อในภาคใต้ของประเทศไทย ในช่วงสงครามกลางเมือง

นองเลือดระหว่างรัฐบาลและผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ระหว่าง

ปีพ.ศ. ๒๕๐๘ ถึง ๒๕๑๘ หลวงพ่อเล่าว่า สุรชัยช่วยเหลือท่านให้มี

โอกาสสื่อสารกับพวกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้อย่างไร และท่าน

เองช่วยเหลือสุรชัยอย่างไร หลังจากที่รัฐบาลหักหลังเขาและเขาถูก

จับกุมตัวในการเจรจาสันติภาพ ผมสงสัยว่าพระภิกษุไปท�าอะไรใน

สงครามกลางเมืองอย่างนั้น

บทเรียนเรื่องความสุขใจท่ามกลางความเจ็บปวดทางกาย และ

สถานการณ์ภายนอก ตลอดจนความรู้สึกอบอุ่นและการสนับสนุนจาก

กลุ่มลูกศิษย์ของท่าน ท�าให้ผมเกิดความสนใจและตัดสินใจเข้าร่วม

ฟังธรรมบรรยายเป็นเวลา ๑ สัปดาห์ในเทศมณฑลโซโนมา ที่นั่นเอง 

หลวงพ่อได้เล่าเร่ืองความพยายามของท่านท่ีจะสร้างสันติภาพใน

สงครามกลางเมือง ซึ่งทั้งเจ็บปวดและน่าขันในขณะเดียวกัน เรื่องนี้

ดึงดูดความสนใจของผมหลายประการ อันดับแรก ผมรู้สึกตื้นตันมาโดย

ตลอดกับหลักอารยะขัดขืนที่ไร้ความรุนแรงของดร.มาร์ติน ลูเธอร์ คิง  
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และคานธี ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและความยุติธรรมอย่างลึกซึ้ง 

และถาวรในสังคมของท่านทั้ง ๒ โดยปราศจากการท�าลายล้างใดๆ 

หลวงพ่อจ�าเนียรคือพระภิกษุผู้ใช้ “ความจริงปลอดอาวุธ” ในรูปแบบ

ของธรรมะเพื่อไกล่เกลี่ย ๒ ฝ่ายในสงครามกลางเมือง โดยประกาศว่า 

“เพื่อยุติการท�าลายโดย ปราศจากการท�าลาย”

ในตอนนั้น ผมเพิ่งจะส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน

จิตวิทยาการปรึกษาจาก CIIS ในซานฟรานซิสโก ซึ่งเป็นสถาบันที่แตก

แขนงมาจากเอเชียศึกษา ที่นี่ ผมสามารถศึกษาเรื่องความเชื่อมโยง

ระหว่างความเชื่อเรื่องจิตและวิญญาณ (โดยเฉพาะในศาสนาพุทธ) กับ

จิตบ�าบัดได้ ความจริงปลอดอาวุธ ความสุข และความเบิกบานเหนือ

สถานการณ์ภายนอกและเรื่องราวในชีวิต ตลอดจนหลักการของลัทธิ

หมอผีซึ่งช่วยให้ท่านปลอดจากภยันตรายขณะพยายามสร้างความ

ปรองดองและสันติภาพ คือหัวใจหลักของการมีชีวิตอยู่ของผม

ผมเป็นนักเขียนบทภาพยนตร์ของฮอลลีวูดเป็นเวลาหลายปี 

ก่อนที่จะศึกษาจิตวิทยา เรื่องราวเหล่านี้มีความน่าระทึกใจและมี

องค์ประกอบที่จะเป็นภาพยนตร์ได้ ท�าให้ผมมีแนวคิดในการสร้าง

ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งอย่างชัดเจน ในปีถัดมา ในช่วงเวลาที่มีผู้เข้าร่วม

ฟังธรรมบรรยายจ�านวนมาก ผมกลับกล้าที่จะยกมือและกล่าวว่า

เรื่องราวต่างๆ ที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และเหมาะ

แก่การน�าไปสร้างภาพยนตร์ และถามว่าท่านคิดอย่างไรเกี่ยวกับการ

ถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ให้เป็นภาพยนตร์ คุณแอ้มซึ่งตอนนี้เป็นล่าม

หลักของท่าน พูดถึงค�าขอของผม หลวงพ่อรับฟังและตอบกลับมา โดย

คุณแอ้มแปลค�าตอบของท่านว่ามันเป็นไปไม่ได้ ตอนนั้นหัวใจผมตก 
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ไปอยู่ที่ตาตุ่ม เธอบอกว่าการรักษาศีลในเพศบรรพชิตของหลวงพ่อ

ท�าให้ท่านไม่สามารถเล่นภาพยนตร์ได้ ผมกล่าวว่า ไม่ต้องกังวล เรา

จะให้ทอม ครูซ มารับบทเป็นท่าน หลวงพ่อหัวเราะ ท่านกล่าวว่า “งั้น

โยมก็สร้างภาพยนตร์ได้”

ต่อมาเมื่อผมเริ่มสัมภาษณ์หลวงพ่อเพื่อน�าข้อมูลไปเขียนเป็นบท

ภาพยนตร์เรื่องนี้ ท่านกล่าวถึงความเมตตาว่าเป็น “เสาหลักค�้าจุน

โลก”  ท่านต้องการพิสูจน์ว่า เมตตาหรือเสาหลักค�้าจุนโลกนี้ ในที่สุด

แล้ว มีพลังอ�านาจมากกว่าพิษร้ายของความโลก ความเกลียดชัง และ

ความหลง ซึ่งท�าให้เกิดสงครามกลางเมืองนี้ขึ้น

ผลการพิสูจน์ค้นหาค�าตอบส�าคัญของมวลมนุษยชาติจะเป็น

อย่างไร ขอเชิญหาค�าตอบได้ในภาพยนตร์เรื่องนี้

เดวิด ไวน์สไตน์

แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา
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ผองเราล้วนคือลูกๆ ของหลวงพ่อ

แรกๆ ที่ดิฉันได้ยินเกี่ยวกับหลวงพ่อจ�าเนียร ได้ฟังเรื่องเล่า

จากลูกศิษย์ของท่านเกี่ยวกับพลังความสามารถหลายอย่าง

ของหลวงพ่อ เป็นต้นว่าท่านสามารถสื่อสารกับเทพได้ ท่านได้รับการ

ฝึกให้ว่ายน�้ากับจระเข้ตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นเด็ก ดิฉันก็รู้สึกทึ่งในความ

สามารถของท่าน แต่สิ่งที่ท�าให้ดิฉันชื่นชมในตัวท่านกลับไม่ใช่สิ่งเหล่า

นั้น ส�าหรับดิฉันพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของหลวงพ่อจ�าเนียร คือพลังเมตตา

ของท่าน ท่านรัก สงสาร และช่วยเหลือสัตว์โลกทุกคนไม่เลือกหน้า ไม่

ว่าจะเป็น นักเผด็จการผู้ชั่วร้ายที่ท�าบาปมามากมาย หรือคนแปลก

หน้าที่ท่านเพิ่งจะได้พบเป็นครั้งแรกก็ตาม หลวงพ่อเมตตาสงสารทุกๆ 

คน และต้องการช่วยให้พวกเขาพ้นทุกข์โดยถ้วนหน้ากัน

เมื่อ ๒๓ ปีที่แล้ว ตอนที่ดิฉันอยู่ในช่วงเศร้าโศก สิ้นหวัง และมี

สภาพเหมือนคนครึ่งหลับครึ่งตื่น ดิฉันไพล่นึกไปถึงสายตาอันเปี่ยมไป

ด้วยความเมตตาของหลวงพ่อจ�าเนียร และบอกกับท่านว่า “ได้โปรด

อย่าทอดทิ้งโยมนะ” เมื่อดิฉันตื่นขึ้นมาจากภาพลวงตาที่ครอบง�าจิต

นั้น ก็นึกขึ้นมาได้ว่าหลวงพ่อไม่เคยทอดทิ้งใครเลย หัวใจของท่าน

เปิดกว้างให้กับทุกๆ คน ไม่เว้นกระทั่งคนที่ถูกจ้างให้มาฆ่าท่านเพื่อ 

ผลประโยชน์ทางการเมือง หลวงพ่อมักจะเล่าให้พวกเราฟังถึงเรื่องราว 

อัศจรรย์ที่ท่านออกตามหา และแนะน�าตัวกับคนที่ต้องการมาเอา

ชีวิตท่าน ครั้งแล้วครั้งเล่าที่ความเมตตาและกรุณาของท่านชนะใจคน

เหล่านั้นได้เสมอ พวกเขามักทิ้งอาวุธ กราบขอขมา และขอปวารณา

ตัวเป็นศิษย์ ถ้าดิฉันไม่เคยได้พบ ได้สัมผัสความเมตตาของหลวงพ่อ

ด้วยตัวเอง ดิฉันคงคิดว่าเรื่องที่เล่านี้ เป็นแค่นิยายเพ้อฝันและไม่มีมูล



ความจริง แต่เมื่อตัวดิฉันเองก็ได้รับ ได้สัมผัสความกรุณาจากหลวงพ่อ

นับครั้งแทบไม่ถ้วน ท�าให้พอจะเข้าใจความรู้สึกของนักฆ่าเหล่านั้นว่า 

รู้สึกอย่างไรถึงได้กลับตัวกลับใจหลังจากที่ได้รับความรักความเมตตา

จากผู้ที่มีเมตตามากที่สุดในโลกคนหนึ่งคนนี้

ครั้งหน่ึงท่ีดิฉันเคยประพฤติตัวไม่เหมาะสมต่อหน้าพระผู้ใหญ่

อย่างท่าน เมื่อดิฉันรู้ตัวและเข้าไปกราบขอขมาต่อท่าน ท่านพยักหน้า

รับด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยเมตตาและให้พร ไม่มีการว่าหรือติเตียน มี

แต่การยอมรับและให้อภัย

ดิฉันจ�าได้ว่าเวลาเข้าร่วมปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อ จะเห็นมือถือ

หลายเครื่องของท่านมีคนโทรเข้ามาแทบจะตลอดเวลา ดิฉันสงสัยว่า

ท�าไมท่านถึงรับโทรศัพท์แม้ในระหว่างที่ก�าลังเทศน์อยู่ หลังจากรับ

โทรศัพท์แล้วท่านจะเปิดสายเอาไว้ แล้ววางมือถือไว้ที่หน้าอก ด้วย

ความอดรนทนไม่ได้ ดิฉันจึงถามท่านไปว่า ท�าไมหลวงพ่อถึงปล่อยให้

คนโทรศัพท์มาถือสายรอ จะติดต่อกลับไปหลังจากเทศน์จบไม่ได้หรือ 

ท่านกลับอธิบายว่าท่านไม่ได้ปล่อยให้พวกเขารอหรอก ท่านปล่อยให้

พวกเขาฟังธรรมะต่างหาก!

ตอนที่ดิฉันไปเข้ากรรมฐานกับหลวงพ่อจ�าเนียรเป็นครั้งแรก 

หลวงพ่อพูดว่าท่านจะสอนธรรมะ และสนทนาธรรมจนกว่าจะไม่มีผู้

ปฏิบัติเหลืออยู่ในห้องปฏิบัติธรรม ช่วงหัวค�่า ห้องกรรมฐานก็จะแน่น

ด้วยผู้ฟังจ�านวนมาก จนยิ่งเวลาล่วงเลยไป คนเริ่มจะลุกออกจากห้อง

ไปมากขึ้นๆ จนกระทั่งนักเรียนที่เหลืออยู่ก็เริ่มลงไปนอนขดอยู่ใน

ผ้าห่มฟังหลวงพ่อสอน จนในที่สุดเหลือแค่หลวงพ่อกับนักปฏิบัติธรรม

อีก ๑๒ คนเท่านั้น แม้ว่าจะดึกดื่นเที่ยงคืนแล้วก็ตาม ท่านก็ยังไม่ลุก
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จนกว่าจะได้แก้ปัญหาข้อข้องใจในธรรมะให้นักเรียนที่เหลือจนหมด

ความสงสัย

พวกเราไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หรือคนแก่เฒ่าชรา ล้วนแล้วแต่

เป็นลูกของหลวงพ่อจ�าเนียรทั้งสิ้น เราศรัทธาที่จะให้หลวงพ่อชี้น�าวิธี

การปฏิบัติให้เรามุ่งหน้าสู่พระนิพพาน ไม่เกิด ไม่ตายอีกต่อไป มนุษย์ 

และเทวดา ใกล้ไกลขนาดไหน ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น ต่างมา 

กราบหลวงพ่อเพื่อขอพร ขอธรรมะ และขอปัญญาจากท่าน สิ่งเดียว ที่

หลวงพ่อต้องการ คอืให้ลูกศษิย์และสตัว์โลกท้ังหลายหมดทกุข์ และเข้า

ถงึพระนพิพาน ท่านอทิุศชีวติของท่านเพ่ืองานนี ้นีเ่ป็นเหตทุีท่่านท�างาน

หนกัจนไม่ค่อยได้จ�าวดั (ว่ากันว่าท่านจะได้งบีก็ระหว่างทีใ่ห้ศลีโยม)

มีไม่กี่คนในโลกนี้ที่ดิฉันจะพร้อมจะสละชีวิตให้ได้ แต่ที่แน่ๆ ก็คือ

หลวงพ่อจ�าเนียรเป็นหนึ่งในไม่กี่คนนั้น

เขียนโดยลูกศิษย์คนหนึ่งของหลวงพ่อ

แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา
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อยู่กับญาณตัวรู้
ธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์จำาเนียร สีลเสฏโฐ 

ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา ประเทศอินเดีย 
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

หลังจากที่พวกเราได้ตั้งจิตอธิษฐานขอเข้าถึงพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ์ และพระนิพพาน ต่อไปหลวงพ่อจะสอนโดยย่อให้เข้า

ถึงมรรคผลนิพพานโดยเร็ว

ในปฏิจจสมุปบาท สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ เมื่อวิญญาณ

เกิดหลังสังขาร วิญญาณเป็นธาตุรู้ธาตุเดียวในปฏิจจสมุปบาทนี้ สังขาร

มี ๓ อย่าง ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อเนญชาภิสังขาร

ปุญญาภิสังขาร คือสังขารเป็นบุญ ส่งให้ไปเกิดในมนุษย์โลกกับ

เทวโลก อปุญญาภิสังขาร คือสังขารที่เป็นบาป ส่งให้ไปเกิดในอบายภูมิ 

๔ มีนรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน เมื่อวิญญาณเกิดหลังสังขาร 

หากสังขารปรุงขึ้นอย่างไร วิญญาณต้องตามสังขารไปอย่างนั้น ถ้าเรา

ต้องการมรรคผลนิพพาน เราต้องละการยึดถือกับสังขารการปรุงแต่ง 

แค่รู้ว่าสังขารเป็นบุญหรือเป็นบาป และแค่อาศัย อย่าไปยึดว่าเป็นตัว

ตนของเรา อปุญญาภิสังขารปรุงเป็นบาป รู้เท่าทันแต่ไม่ไปด้วย แยก

ธาตุรู้ให้ห่างกัน เพียงรู้เพียงเห็นแล้วปล่อยวางไป

สังขารประเภทที่ ๓ คือ อเนญชาภิสังขาร สังขารปรุงเป็นฌาน 

ท�าให้ไปรูปพรหม หรืออรูปพรหม เป็นวิธีที่ช้า เสียเวลามาก และไม่

สามารถจะไปถึงมรรคผลนิพพานได้ อยู่ในความว่าง หรืออรูป ก็ไปได้
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แค่เป็นมนุษย์กับพรหมเท่านั้น อยู่ในฌานก็ไม่ได้รู้แจ้ง ไม่มีประโยชน์

ในทางมรรคผลนิพพาน

เราจงมาตั้งสติในปัจจุบัน ก�าหนดเห็นทุกข์ รู้ทุกข์ ปล่อยวางจาก

ทุกข์ และดับทุกข์ ไม่ไปกับทุกข์ การปฏิบัติแนวนี้พาเราไปนิพพานได้ 

เป็นอกาลิโกไม่ประกอบด้วยกาลเวลา เอาญาณเป็นธาตุรู้ รู้แล้วปล่อย

วาง ไม่ยึดว่าเราทุกข์ในทุกขณะจิต ท�าเมื่อไหร่ก็ได้ ได้ทุกโอกาส ทุกที่

ทุกเวลา

ทุกข์มี ๓ อย่าง ทุกข์กาย ทุกข์ใจ และทุกข์ด้วยอุปทานขันธ์ที่ไป

ยึดว่าเราเป็นทุกข์ อย่าไปยึดว่าเราทุกข์ เมื่อเห็นทุกข์ เห็นว่ามันเกิดขึ้น  

ตั้งอยู่ ดับไปเป็นธรรมดา ญาณตัวรู้อันบริสุทธิ์อยู่ส่วนหนึ่ง ทุกข์ก็อยู่

ส่วนหนึ่ง ไม่เอาไปรวมว่าเราทุกข์อยู่ด้วยกัน กายเป็นทุกข์มันไม่รู้ว่า

มันเป็นทุกข์ เพราะมันเป็นธาตุอย่างเดียวในธาตุขันธ์นี้ ซึ่งมี รูป เวทนา 

สัญญา สังขาร แต่ละส่วนนั้น เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นขันธ์ ไม่รู้ว่าเขาเป็นธาตุ 

แค่ให้ธาตุรู้ แต่วิญญาณไม่ไปทุกข์ด้วย เพียงแต่รู้ ตัวทุกข์ก็ไม่รู้ ตัวรู้ก็

ไม่ทุกข์ เราดูรู้ในรู้ไปเรื่อยๆ รู้ไม่ทุกข์ ทุกข์ไม่รู้ รู้ในรู้เราจะพ้นทุกข์ได้

ในทุกขณะจิต

จติเราเคลือ่นไปตามฐานทัง้ ๗(7) ในร่างกายของเรา ในช่วงบน หาก

จติอยูท่ี่มโนธรรม ซึง่อยูบ่รเิวณฐานที ่ ๕ บรเิวณคอ ข้ึนไปถึงฐานที ่ ๖ 

บรเิวณหว่างคิว้ และฐานที ่ ๗ บรเิวณกระหม่อม จิตจะไม่ทกุข์เพราะ

ไม่มท่ีีอยูข่องกิเลสตณัหาหรอือปุาทานให้มายดึได้ เราควรเลือ่นญาณ

7. ในที่นี้ท่านใช้ค�าว่าจักระเพื่อชี้ถึงฐานที่ตั้งต่างๆ ในร่างกายที่วิญญาณไปรู้ได้ ตามที่เห็นในภาพ

ประกอบ ซึ่งตรงกับต�าแหน่งที่ตั้งจักระเท่านั้น แต่ไม่เกี่ยวข้างกับลักษณะต่างๆ เช่น สีหรือพลังของ

จักะดังที่มักพูดถึงกัน
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ขึน้บน เพราะเมือ่ญาณอยูท่ีฐ่านที ่๖ คอืบรเิวณระหว่างคิว้ หรอืเลยตา

ขึน้ไป จะมแีต่ความใสบรสิทุธิ ์ห่างไกลจากต�าแหน่งทีเ่ป็นฐานของกเิลส 

ท�าให้ญาณเกิดปัญญา รูแ้จ้งรูจ้รงิทกุอย่าง และไม่ถกูสงัขารเข้าครอบง�า 

จักขุกรณีเป็นกิจของตาที่เห็นรูป ให้เราเห็นว่ารูปไม่เที่ยงทั้งหมด 

เห็นพระไตรลักษณ์ เห็นสักแต่ว่ารูปอย่างเดียว ไม่มีอัตตาตัวตนเข้าไป

เกี่ยวข้อง ญาณกรณี ให้ญาณรู้อยู่ตลอดไม่ให้ลงไปอยู่กับกิเลส ไม่

ลงไปในจิต (ฐานที่ ๔ บริเวณกลางอก) แต่ให้อยู่ที่มโนธรรม ซึ่งเป็น 

มหาสติตลอดเวลา ปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนั้น สะสมอยู่ในจิต พร้อม

ทั้งอดีตมากมายมหาศาล และอนาคตที่โน้มไปข้างหน้า พยายามอย่า

ลงไปในจิตหรือที่ต�่ากว่านั้น  ปฏิบัติอย่าลงให้ต�่ากว่าจิตลงไป  อยู่แค่

มโนธรรม อย่าลงไปในจิต ลงไปในฌาณ (ฐานที่ ๓ บริเวณเหนือสะดือ) 

อย่าลงไปโลกิยะโลก (ฐานที่ ๒ บริเวณใต้สะดือ) และอย่าลงไปในเพศ 

(ฐานที่ ๑ บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์)  ที่ท�าให้หลงในอารมณ์ ถ้าเราอยู่กับ

มโนธรรมหรือญาณตัวรู้ เมื่อจิตประกอบด้วยความก�าหนัด ญาณตัวรู้ก็

รู้ทัน ญาณเห็นว่าจิตเขาเป็น ไม่ใช่เราเป็น ความก�าหนัดเป็นแค่อารมณ์

ของจิตที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เมื่อจิตประกอบด้วยราคะ ความก�าหนัด 

ความใคร่ ให้เราเห็นเขาเกิด ไม่ใช่ตัวญาณไปเกิด ตัวรู้ไม่ได้เกิด ตัวเกิด

ไม่ได้รู้ เป็นแค่ธรรมชาติของจิต ถ้าเราปล่อยวางไม่ไปยึดได้นั้น เรียกว่า 

โลกุตตรญาณ และ โลกุตตรจิต เมื่อมโนธรรมเกิด มหาสติเกิด จิตที่เกิด

ดับนั้นก็เป็นโลกุตตรจิต ญาณตัวรู้ที่บริสุทธ์เป็นโลกุตตรญาณ ทั้ง ๒ 

เป็นโลกุตตระ ถ้าไม่ไปยึดว่าเป็นตัวเราของเรา เห็นแค่เรื่องจิตเท่านั้น

จะเป็นโลกุตตระตลอดไป จงท�าจิตให้อยู่สายกลาง ดีไม่เอา ชั่วไม่เอา 

เอาดีดีก็พาไปหลง เอาชั่วชั่วก็พาไปหลง ท�าจิตเข้ากลางไม่เอาดีเอาชั่ว 
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สายกลางนี้พาไปสู่พระนิพพานดับทุกข์ ถ้ายึดว่าดี ดีนั้นก็ไม่เที่ยง ดีนั้น

ก็กลับเป็นทุกข์ได้ ดีก็เป็นอนัตตา คือไม่ใช่เรา ไม่ใช่ใคร เป็นสภาวะดี

กับชั่วที่เกิดขึ้น เราต้องละทั้ง ๒ อย่าง อย่าไปติดทั้ง ๒ อย่าง

การปฏิบัติย่อแล้วเหลือ ๕ อย่าง ๑. คือเห็นอนิจจังทุกอย่าง ทั้ง

ภายนอกภายในแล้วปล่อยวาง เพราะไม่เที่ยง ยึดไม่ได้ ๒. คือเห็นธาตุ

ขันธ์ที่เกิดขึ้น เป็นธาตุเป็นขันธ์ไม่ใช่เรา เห็นด้วยญาณด้วยปัญญา รู้

แจ้งว่ามีแต่ทุกข์ ในทุกข์นั้นมีอะไร ไม่มีตัวตนในทุกข์เลย ๓. คือเห็น

เป็นอนัตตา เราไม่ยึดอนัตตา อนัตตาหาตัวตนยึดถือไม่ได้ ปล่อยวางไป 

ให้เลยอนัตตาไปอีก ๔. ในอนัตตา ว่างเป็นสุญญตา เราไม่ยึดว่าเราว่าง 

ไม่ยึดสุญญตาว่าเป็นเรา ไม่ยึดว่าเราเป็นสุญญตา ปล่อยวางไป และ ๕. 

ถ้าเอาญาณที่ดับทุกข์แล้วมาเป็นอารมณ์ ไม่มีทุกข์มีแต่ธาตุรู้ กับสิ่งที่รู้ 

เราจะไม่ทุกข์เลย ไม่มีใครเป็นทุกข์ได้ เรียกว่า… นิพพาน

ทบทวนอีกที เห็นอนิจจัง ให้ปล่อย เพราะไม่เที่ยงยึดไม่ได้ เห็น

ทุกขัง ให้ปล่อย อย่าไปยึดว่าเราทุกข์ พอถึงอนัตตาให้ปล่อยอีก ไปถึง

ความว่างของสุญญตาก็ไม่มีอะไรในอนัตตาหรือสุญญตา ก็ปฏิบัติแค่ ๕ 

อย่าง ย่อว่า เห็นสิ่งใดภายนอก ภายในให้ปล่อย เอาอารมณ์นิพพาน

เป็นที่ตั้งว่าดับทุกข์แล้ว ไม่มีทุกข์ ไม่มีตัวตนของเราของใครแล้ว อันนี้

เรียกว่าวิปัสสนาญาณ

เมื่อเห็นอนัตตา สุญญตาชัดเจนอยู่ ไม่มีอะไรหน่วงอารมณ์เอาไว้ 

เห็นเขาเกิดดับทั้งหมดตามธรรมชาติ จิตที่วางแล้ว ว่างแล้ว บริสุทธิ์

แล้ว รักษาเอาไว้ เมื่อตาเห็นรูป รูปกระทบตา ให้รู้ว่านั่นเป็นรูป ไม่

เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่มีตัวตนเข้าถึงสุญญตาเช่นกัน เสียงและผัสสะอื่นๆ ก็

เช่นกัน
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ตั้งแต่ที่หลวงพ่อเข้าอยู่กับอนัตตา เดินทางเข้าสายกลาง ดีไม่เอา 

ชั่วไม่เอา เราไม่เอา เขาไม่เอา เป็นหน้าที่รู้เห็นเท่านั้น ตั้งแต่นั้นมา 

หลวงพ่อก็ไม่ทุกข์ ลองท�าตามหลวงพ่อดู ว่างจากดีว่างจากชั่ว ท�าอย่าง

นี้ต่อไปเมื่อเราเห็นว่างจากดีจากชั่ว ในว่างมันใสบริสุทธิ์อยู่ การปฏิบัติ 

๕ อย่างหลวงพ่อท�าอยู่นะ ว่างจากดีว่างจากชั่ว ไม่มีเราว่างในดี ไม่มี

เราว่างในชั่วทั้งหลาย ญาณนั้นจะบริสุทธิ์ เมื่อในว่างบริสุทธิ์เรารักษา

บริสุทธิ์นั้นไว้ อย่าไปเอาอย่างอื่น รู้เห็นทุกอย่าง แต่ไม่ไปยึดด้วย เห็น

แล้วปล่อยๆ ท�าตามหน้าที่ต่อไป ตามสมมุติบัญญัติโลก ไม่ไปยึดว่าเรา

เห็นอยู่รู้อยู่ เราจะได้พบมรรคผลนิพพานอันแท้จริง หลวงพ่อรักษา ๕ 

อย่างนี้ไว้ ๕๐ ปีแล้ว โยมเอาทั้งหมดก็ได้ สักอย่างก็ได้

ข้อที่ ๑ ว่างจากดีจากชั่ว ข้อที่ ๒ ในว่างจากดีจากชั่วมีใสอยู่ ข้อที่ 

๓ บริสุทธิ์ ไม่มีความโลภโกรธหลงในความว่าง ข้อที่ ๔ เมื่อได้ ๓ อย่าง

นี้ เรารักษาไว้ เมื่อความว่างได้มากขึ้นๆ ก็จะเกิดปีติเบาใจ มีความ

สุขใจเกิดขึ้น เกิดปีติ รักษาปีตินั้นไว้เป็นเครื่องอาศัยชั่วคราว มากยิ่ง

ดี น้อยก็ได้ แต่รักษาปีตินั้นไว้ ข้อที่ ๕ ความสุขเกิดขึ้นในจิต เกิดขึ้น

ในญาณในอารมณ์ สุขนี้คือสุขปรมัตถ์ นิพพานังปรมังสุขขัง ดับทุกข์ได้

แล้ว มีความสุขปรมัตถ์เกิดขึ้น ไม่ใช่เราสุข ไม่ใช่ใครสุข สุขนั้นไม่ใช่เรา

แต่อาศัยได้

ต่อไปเราต้องศึกษา พยายามปฏิบัติโพชฌงค์องค์ตรัสรู้ ๗ ข้อ

ด้วยกัน ควรปฏิบัติทั้งวันเลย รักษาไว้ทั้งวัน สติสังขาโต ดึงสติโน้ม

ไปดูในสังขารทั้งหมดแล้วปล่อยให้ว่างใสบริสุทธิ์ จนเกิดปีติ ธัมมานัง

วิชาโย สอดส่องท�าวิจัยให้เห็นว่า สิ่งนี้เกิดแล้ว ตั้งอยู่แล้ว ดับไปแล้ว 

เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ยึดถืออะไรไม่ได้ เมื่อก�าหนดรู้ก�าหนดเห็น ความ
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เพียร จะเกิดขึ้นต่อเนื่องได้ โดยเราไม่ไปยึดว่าตัวเราผู้ปฏิบัติ วิริยะ

ความเพียรจะเพิ่มไปเรื่อยๆ อย่าไปขี้เกียจ อย่าไปท้อถอย ความเพียร

นั้นเราเพียรให้ถึงที่สุดไปเรื่อยๆ อย่าไปตั้งใจเกินไป แค่ท�าไปเรื่อยๆ 

ความเพียรนั้นจะเกิด ปีติ ขึ้นมา เมื่อเกิดปีติ ก็ปฏิบัติต่อไป ปีตินั้นก็

ไม่เที่ยง เกิด ปัสสัทธิ คือกายปัสสัทธิ กายสงบนิ่งได้ ไม่ยึดว่ากายเรา 

เย็นร้อนหรือเจ็บปวดอย่างไรก็สงบอยู่ได้ จิตตปัสสัทธิ จิตจะได้สงบ

ไปด้วย ไม่มีสิ่งรบกวน มีแต่สติเดินอยู่ รู้อยู่เห็นอยู่ สมาธิ จิตตั้งมั่นใจ  

แน่วแน่ ไม่หวั่นไหวในอารมณ์ต่างๆ เป็นสัมมาสมาธิในมรรคองค์ ๘ 

ทางสายกลาง ซึ่งตั้งไว้ชอบ ไม่หวั่นไหว ไม่ไปนอก ไม่ไปใน ไม่ไปไหน

ทั้งสิ้น ก�าหนดรู้ว่าสงบอยู่ทั้งหมดนั้น โดยไม่ยึดความสงบว่าเป็นเรา

ด้วย แค่ญาณรู้เท่านั้น อุเบกขาสัมโพชฌงค์ เราวางเฉย เห็นแล้วเฉย 

เห็นแล้วปล่อย เห็นแล้ววางไม่เป็นทุกข์ เข้าสายกลางไปเรื่อยๆ อย่าไป

ติดข้างนอกข้างใน อย่าติดในตัณหา ๓ คือ กามตัณหา เราเห็นวัตถุกาม 

กิเลสกามที่เกิดขึ้นจาก รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ทั้งภายนอกภายใน

นั้น อย่าไปยึด ให้ปล่อยวางไป ด้วยอุเบกขาสัมโพชฌงค์ต่อไปเรื่อยไป 

เดินไปเรื่อยไป ภวตัณหา ความถูกใจพอใจชอบใจ ให้ระลึกว่าสิ่งนี้เกิด

แล้วมันสลายได้อีก มันไม่เที่ยง ไม่มีตัวตนในภาวะความพอใจถูกใจนั้น 

ปล่อยวางให้ว่างใสบริสุทธิ์เป็น อุเบกขาสัมโพชฌงค์ ปล่อยวางเรื่อยไป 

เฉยเรื่อยไป วิภวตัณหา ท�าให้ต้องเดือดร้อน ทุกคนจะต้องเดือดร้อน

เพราะวิภวตัณหา ไม่สบอารมณ์ ไม่ถูกใจแล้วเป็นทุกข์อยู่ ให้เราปล่อย

วางเสียด้วย เป็นอุเบกขาเรื่อยไป อย่าพึงเอามาเป็นอารมณ์เพราะ

สิ่งที่เกิดขึ้นจากความไม่สบอารมณ์ อารมณ์นั้นเราปล่อยไปทันที ตั้ง

มัชฌิมาปฏิปทาทั้งวันทั้งคืนจนเคยชิน เกิดจากความมั่นคงของญาณ

ปัญญาจะได้เป็นผู้พบความว่างตลอดไป ไม่ได้ทุกข์อะไรเลย เมื่อพบ
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ทางสายกลางแล้ว รีบออกจาก ๒ ข้างทางมาเดินสายกลางตลอดไป 

ถ้าไปอยู่ซ้าย อยู่ขวา อยู่หน้า เรารีบออกทันที เพราะเป็นของทุกข์ที่ไม่

ควรเสพ ให้เอาสายกลางเป็นอารมณ์ตลอดไป เมื่อยกญาณขึ้นสูง ความ

ว่างความใสของญาณท�าให้เกิดปัญญาได้ตลอด ไม่มีอวิชชาไปครอบง�า

ได้ แล้วจะได้พบความเบาสบายตลอดทุกเวลาเมื่อปล่อยวางหมด

แล้ว ธาตุรู้ธาตุเดียวที่รู้อยู่ทั้งหมด แต่ไม่ไปยึดสิ่งเป็นภาระของธรรมที่ 

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ทั้งหมดนั้น เราจะพบแต่ความเบาความสบาย

ต่อไปน้ี จะสาธติให้เหน็อนจิจงัในตวัเราเอง ต้ังแต่เกดิมาพวกเราไม่

เคยเห็นตวัเองเป็นอนจิจงั เหน็สิง่อืน่มากกว่า ต่อไปให้ทกุคนลกุขึน้ยนื 

เท้าท้ัง ๒ ชดิกัน ต่อไปดรู่างกายก่อนว่ามนับงัคบัได้ไหม อย่าโอนเอนไป

หน้าไปหลงั ไปซ้ายไปขวา ลองก�าหนดดสูกันดิหนึง่ว่า ท�าได้หรอืไม่ได้ 

ถ้าไม่ได้จงยอมรับอนจิจงั เราบงัคบัอนจิจงัไม่ได้ จะบังคบัคนอืน่กไ็ม่ได้ 

ชอบบงัคบัคนอืน่ให้เหมอืนใจเรา แต่จติเราใจเรากบั็งคบัไม่ได้อกี

ต่อไปบังคบัจติอกีว่า จติเราบงัคบัได้ไหม เอาจิตต้ังไว้ทีป่ลายจมูก

หรอืท่ีไหนสกัท่ี แล้วให้มนัอยูท่เีดยีวได้ไหมอย่าไปทีอ่ืน่ อย่าไปทีเ่ขา

ก�าลงัสวดมนต์ อย่าไปคดิเรือ่งทีบ้่าน จะพบว่าบังคบัร่างกายกไ็ม่ได้  

บงัคบัจติก็ไม่ได้ เราต้องหดัยอมรบัเหตผุล ไม่มีสิง่ใดทีเ่ราบังคบัได้ 

ต้องอาศยัญาณธาตตุามรูเ้ท่านัน้ จงึจะได้ผล เม่ือเราฝึกหดัทิง้สงัขาร  

สงัขารไม่ปรงุเป็นบญุเป็นบาป เป็นบญุคอืไปหลงเทวโลกและบุญ เป็น

บาปคอืไปหลงอยูใ่นอบายภูมิ อเนญชาภิสังขารที่เป็นอกุศล หรือที่เป็น

อัพยากตาก็ตาม อยู่ในสิ่งที่ว่างเปล่าเช่นกัน เราไม่ติดทั้งหมด รู้เห็น

ทั้งหมด แต่อย่าไปติดทั้งหมดนั้น เป็นภาคปฏิบัติปรมัติล้วนๆ ว่าเรา 

พ้นทุกข์ได้ทุกเมื่อในเมื่อเราไม่ติดสังขาร เมื่อหลุดจากสังขารได้ 
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อารมณ์พระนิพพานเกิดขึ้นเอง ว่างเอง ปล่อยเอง วางเอง เพราะ

สังขารไม่ไปก่อให้เกิดภพเกิดชาติตาม ๓๑ ภูมิไม่สิ้นสุด

ในจิตนั้น เป็นกุศลบ้าง เป็นอกุศลบ้าง เป็นอัพยากตาบ้าง ทั้ง ๓ 

อย่างนี้ เราไม่ไปยึดถือ เพราะการปรุงแต่งของจิตไม่สิ้นสุด การปรุง

ของจิตก่อให้เกิดภพชาติอันยาวนานมาแล้ว ถ้าเราหลงอยู่กับการปรุง

ของจิต ต่อไปข้างหน้าภพชาติก็มากอย่างนั้น อย่าเอาทั้งหมด ให้รู้เห็น

จิตเท่านั้นแต่ไม่ไปติดด้วย ให้วิญญาณออกจากสังขารส่วนหนึ่ง ออก

จากจิตส่วนหนึ่ง

จิตประกอบด้วยความโลภ รู้ว่าโลภ ปล่อย และว่างอยู่อย่างนั้น 

เรียกว่าความว่าง ว่างจากโลภ ไม่ใช่ว่างในอรูปฌาณ ว่างจากความ

โกรธ พอโกรธก็ท�าจิตให้ว่าง และอย่าไปตามความโกรธ มันก็จะดับ

เอง หายเอง ว่างจากความโกรธ ไปหลงสมมุติบัญญัติใดๆ ให้เศร้า

หมองเดือดร้อน เราก็ปล่อยวางอีก ให้ว่างจากความหลง ว่างจากโลภ 

ว่างจากโกรธ ว่างจากหลงเท่านั้นที่ถูกต้อง เรียกว่าว่างอารมณ์ปัจจุบัน 

ว่างแค่ ๓ อย่างตลอดไปพอแล้ว ว่างจากทุกข์กาย ว่างจากทุกข์ใจ ว่าง

จากอุปทานขันธ์ว่าเราทุกข์ ว่างแค่นี้ตลอดไป เราจะได้พบนิพพานใน

อนาคตข้างหน้าแน่นอน

จบกรรมฐานแล้ว นั่งลงเพื่อแผ่เมตตา

โปรดรับชมและรับฟังบันทึกภาพและเสียงของพระธรรมเทศนากัณฑ์นี้ได้ที่ 

https://youtu.be/_52fif_yDFE หรือค้นหา “Ajahn Jamnian Dhamma Talk”  

หรือ “พระอาจารย์จ�าเนียร สีลเสฏโฐ” ใน youtube

และเชญิรบัฟังพระธรรมเทศนาภาษาไทยและองักฤษตอนอืน่ๆ ของหลวงพ่อจ�าเนยีร 

ได้ที่ http://forestretreat.org/ajahn-jamnian/teachings/
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กิตติกรรมประกาศ

หนังสือเล่มนี้เป็นการร่วมแรงร่วมใจจากคณะศิษยานุศิษย์ของ

พระอาจารย์จ�าเนียร ในการรวบรวมผลงานการสอนของท่านใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณของ

พระเดชพระคุณพระอาจารย์จ�าเนียร สีลเสฏโฐ ในโอกาสอายุมงคล  

๘๐ ปี และเพื่อบูชาพระธรรมค�าสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ซึ่งหลวงพ่อจ�าเนียรได้น้อมน�ามาเผยแผ่ สอนสั่งลูกศิษย์ทั้งหลาย อย่าง

ชัดเจน และด้วยความเคารพศรัทธาอย่างยิ่งยวด

หนังสือเล่มนี้จัดท�าขึ้นทั้งในภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ประกอบไปด้วยพระธรรมเทศนา ๑ บท และบทความ ๓๗ บท ซึ่ง

เขียนโดยสานุศิษย์ผู ้ปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อจ�าเนียรในประเทศ

สหรัฐอเมริกา แต่ละท่านได้กรุณาเล่าถึงประสบการณ์ความประทับใจ 

และข้อธรรมะต่างๆ ที่ได้รับจากหลวงพ่อ

ผู้เขียนหลายท่านได้เล่าถึงความรู้สึกปลื้มปีติ และธรรมประโยชน์

ที่พวกเขาได้รับจากการได้พบวิธีการศึกษา และการน้อมรับครูบา

อาจารย์คือหลวงพ่อจ�าเนียรมาเป็นที่พึ่งที่เคารพ การถ่ายทอด

บทความทั้งหลายเหล่านี้ คือโอกาสที่ท�าให้พวกเขาได้ย้อนมองเห็นถึง

ความก้าวหน้า พัฒนาการทางธรรมของตนเอง รวมทั้งตอกย�้าความ 

ดีงามเหล่านั้นให้ลึกยิ่งขึ้นเข้าไปในจิตใจ

บทความเทิดเกียรติคุณเหล่านี้ กล่าวถึงคุณลักษณะที่โดดเด่นของ

หลวงพ่ออันปรากฏอย่างชัดเจนหลากหลายด้าน เช่น
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 > หลวงพ่อจ�าเนียรต้ังอยู่ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอย่าง

มั่นคง ทั้งในด้านการปฏิบัติของท่านเอง และในด้านค�าสอนของ

ท่าน ท�าให้ผู้ปฏิบัติชัดเจนในธรรมะของพระตถาคต

 > วิธีการสอนของท่านชวนเชิญให้ผู้ปฏิบัติธรรมค้นคว้าหาความจริง 

และพิสูจน์ข้อธรรมด้วยตนเอง ผู้ปฏิบัติที่หมั่นวิจัยธรรมคือใช้

ปัญญาคิดค้นพิจารณาในด้านจิตด้านธรรม และใช้การภาวนาเพื่อ

เข้าไปตามธรรม ธรรมะต่างๆ นั้นย่อมปรากฏอย่างแท้จริงแก่เขา

เหล่านั้น

 > บารมีธรรมของหลวงพ่อจ�าเนียรที่ผู ้คนทั้งหลายยอมรับกันโดย

ถ้วนทั่ว คือความรักความเมตตาอันพ้นประมาณ ซึ่งท่านมอบให้

กับทุกคนโดยไม่แบ่งแยก ความรัก ความเมตตาอันบริสุทธิ์นี้ เป็น

พลังความดีที่หล่อหลอมดวงใจให้ผู้ปฏิบัติ รักและศรัทธาหลวงพ่อ

อย่างเต็มเปี่ยมแนบแน่น และสร้างแบบอย่างในหัวใจ ให้พวกเขา

ฝึกปฏิบัติตามหลวงพ่ออย่างมีประสิทธิผล

สิ่งที่ส�าคัญที่สุด คือหนังสือเล่มนี้เป็นประจักษ์พยานว่าพระธรรม 

ของพระตถาคตนั้น ยังคงให้ผลและคงความมหัศจรรย์ สามารถ

เปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติธรรมได้ทุกยุคทุกสมัย

ขอขอบพระคุณคณะศิษย์ทุกท่านที่เสียสละเวลาให้ข้อมูลจาก

ประสบการณ์ส่วนตัว เพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชา และเพื่อประโยชน์

ของผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่นๆ ขอขอบคุณสมาคมมหาสติกรรมฐานที่

ให้การสนับสนุนในการจัดพิมพ์ และทุกๆ ท่านที่มีกุศลจิตร่วมกันจัดท�า

หนังสือเล่มนี้จนเป็นผลส�าเร็จ โดยเฉพาะท่านต่อไปนี้
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ท่านที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พระอาจารย์งาม รตนญาโณ และพระ

อาจารย์วุฒิชัย วุฒิญาโณ ที่เมตตาให้ปัญญาชี้แนะในเรื่องต่างๆ ท�าให้

หนังสือเล่มนี้งดงามสมบูรณ์พร้อม, คุณหวังโม ดิ๊กซี่ ผู้มีส่วนส�าคัญยิ่งใน

การน�าพระพุทธศาสนากลับสู่แดนพระพุทธภูมิ และน�าพุทธศาสนิกชน

ทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายาน มาร่วมกันสวดพระไตรปิฎก และมูลนิธิ

แสงพุทธธรรมนานาชาติ ผู้เป็นเจ้าภาพหลักของงานสาธยายพระไตร

ปิฎกนานาชาติ ผู้นิมนต์หลวงพ่อจ�าเนียรไปเทศน์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์

ทุกๆ ปี เป็นเหตุให้เกิดพระธรรมเทศนาที่ได้รวมไว้ในหนังสือเล่มนี้

คุณดุจฤดี วงศ์ทองศรี (แอ้ม) ที่ริเริ่มโครงการเพื่อถวายเป็น 

อาจาริยบูชา และประสานงานในด้านต่างๆ จนส�าเร็จผล, บรรณาธิการ

ภาคภาษาอังกฤษ คุณคอลเล็ต เอเว่นส์ และคุณเจน ฟรีแมน ที่ช่วย

วางแนวทางของหนังสือ และรวบรวมบทความและภาพถ่ายจาก

สานุศิษย์ด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้า, บรรณาธิการภาคภาษาไทย  

คุณวรารัตน์ ธรรมถุติ (ป้อ) ที่ช่วยดูแลคุณภาพของเนื้อหาภาคภาษา

ไทยทั้งหมด รวมทั้งงานพิสูจน์อักษร, คุณเบรนด้า วอลช์ ที่ช่วยเรียบ

เรียงพระธรรมเทศนา และตรวจสอบเนื้อหาภาษาอังกฤษ, ผู้ออกแบบ

รูปเล่มหนังสือ คุณภัทริณี วงศ์ทองศรี (อุ๋ม) ที่ท�าให้ข้อมูลเหล่านี้กลาย

เป็นหนังสือที่สมบูรณ์, คุณเดวิด เลซโควิช ผู้พิสูจน์อักษรภาคภาษา

อังกฤษ, คุณไมเคิล ฮุย และบริษัท ทิพย์เคเบิ้ลทีวี จ�ากัด ผู้ดูแลด้าน

การถอดเทปธรรมะ, คุฟอเรสเตอร์โทรบ, คุณวิเวียน เฉิน และท่าน 

อื่นๆ ที่เป็นก�าลังช่วยเหลือ

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้แปลทุกท่านจากใจที่ช่วยกรุณาสื่อความใน

ใจอันละเอียดอ่อนของผู้เขียน ให้ผู้อ่านทั้ง ๒ ภาษาได้เข้าใจความครบ
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ถ้วนตามนัยอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็น คุณกนกกาญจน์ เวชชวิศิษฏ์ 

แม่งานแปลที่ทั้งช่วยแปล กระจายงาน ประสานงาน และตรวจงานจน

ทุกอย่างส�าเร็จเรียบร้อยในเวลาที่ก�าหนด, คุณณัฐฤดี พลาลิขิต, คุณ

พริษฐา วรรณวนิช, คุณหฤทัย ไนท์, คุณเพียรชัย องค์ศรีตระกูล, คุณ

ศรีสกุล คลิกส์, คุณนวพล เอื้อทรัพย์ทวี, คุณภัณพัทรสรณ์ ธรรมาไชย, 

คุณเพ็ญนภา หงษ์ทอง, คุณเพ็ญนภา เรียบร้อย, คุณบรรหาร แก้วลือ, 

คุณดวงใจ อมรกุล, คุณฉายศรี ศรีพรหม, คุณภษมน ศิริบุญ และคุณ

อิสสระ จุฑาเรืองมณี

ด้วยความขอบพระคุณอย่างสูง

คณะศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อจ�าเนียร
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