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ธรรมท่ีพระพุทธเจ้าทรงค้นพบ เป็นสิง่ทีม่ี

อยูแ่ต่เดมิ หาใช่สิง่ทีเ่กิดขึน้พร้อมพระพุทธองค์

ไม่ แต่ทว่า ทรงเป็นผู้ค้นพบ แล้วน�ามาประกาศ

เผยแผ่ ให้เหล่าพุทธศาสนิกชน ตลอดจนผู้มี

ความใคร่รู้ ในการหาเหตุและผลแห่งธรรมดา

ของโลก ได้พบประตูและแสงสว่างของสิ่งๆนั้น  

ความทกุข์และปัญหาของโลก ยังคงมอียู่ 

และเป็นไปในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกัน ตั้งแต่

อดีตกาล จนถึงปัจจุบัน ดังน้ัน “พระธรรม” 

จึงเป็นสิ่งที่สามารถน�ามาปรับใช้ได้ในทุกยุค 

ทุกสมัย



“บวชง่าย บวชที่ไหนก็ได้” เป็นหลักธรรม

ค�าสอนที่ได้บันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ 

ด้วยเนื้อหาที่เรียบง่าย แต่แฝงไปด้วยคติธรรม 

และหลักในการประพฤติปฏิบัติตนทั้งในเพศ

บรรพชิตและฆราวาส จึงท�าให้ผู้จัดท�า มีความ

เห็นที่จะน�า “ธรรมเก่า มาเล่าใหม่” นี้ กลับมา

น้อมใจผูอ่้านอกีครัง้ ในการ “ท�าตามธรรม” ตาม

เจตนาที่ท่านพระอาจารย์สันโนได้ปรารภไว้



ขอคารวะคุณของหลวงพ่อใหญ่ และ
ขอคารวะพระเถระผู้ใหญ่ พระภิกษุสามเณร
ท่ีมาร่วมกัน และขอเจริญพรญาติโยมทุกๆ 
ท่าน

ก่อนอื่นก็ขออภัยในการใช้ภาษาที่อาจ
จะผิดพลาด ย่ิงโดยเฉพาะในการประชุม
อย่างนี้ ก็มีความรู้สึกหลายๆ อย่าง ซึ่งคงไม่
สามารถที่จะถ่ายทอดได้ เพราะภาษาไม่
อ�านวยแต่ก็จะพยายาม เพราะว่าการประชุม
อย่างน้ีมีประโยชน์มาก ที่จะได้ครูบาอาจารย์
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มาให้ก�าลังใจแก่พวกเรา จะได้มีโอกาส
ปฏิบัติให้ถูกต้อง ให้ตรงตามท่ีหลวงพ่อใหญ่
ชี้แนะและได้วางพ้ืนฐานไว้ นับว่าเป็นบุญ
ของเราโดยเฉพาะอย่างย่ิงพระเณร เพราะว่า
เรามาบวชกันไม่ใช่ของง่าย อย่างเรามาร่วม
กันท่ีศาลาหอฉัน เราก็เกิดความปีติประทับใจ 
นักบวชมารวมกันตั้ง ๒๐๐ รูป ก็ล้วนแต่
สมัครใจท่ีจะมาอยู่อย่างนี้ มาแล้วก็ไม่ใช่ว่า
ไร้ความสามารถที่จะด�าเนินชีวิตอย่างอื่น แต่
ว่ามาเพ่ือท�าประโยชน์แก่ตนเองและท�าส่ิงท่ี
ดีงาม ถ้าจะบวชแบบง่ายๆ หรือบวชแบบ
สบายๆ ก็บวชที่อื่นได้ แต่ว่ามาบวชกับที่น่ี
เพื่อสร้างความดี เพื่อท�าประโยชน์

โอกาสแบบนี้เป็นโอกาสที่หาได้ยาก 
อันนี้ เป ็นการประชุมหรือรวบรวมให้เราได้
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สนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะครูบา
อาจารย์ท่ีเป็นพระเถระและมหาเถระ ท่าน
ก็ได้ให้ข้อคิดและตัวอย่าง แบบอย่าง เพ่ือ
ให้เราได้เกิดก�าลังใจในการปฏิบัติ ก็รู ้สึกว่า
เป็นโอกาสท่ีดี ต่างองค์ก็มีความยินดีที่จะน�า
เอาไปใช้ เอาไปประพฤตปิฏิบตักัิน อย่างเช่น
ที่ครูบาอาจารย์ได้น�าเอามาพูดให้เราฟังน้ัน 
ท่านก็ได้ปฏิบัติมาด้วยความจริงใจ

เมื่อกระผมได้เข ้ามาอยู ่กับหลวงพ่อ 
กระผมได้บวชจากท่ีอืน่มาแล้ว บวชทีก่รงุเทพฯ 
คิดว่าอยากจะลองดู บวชด้วยความอยาก
ศึกษาดู  เพราะความไม ่ รู ้จึงอยากศึกษา 
ตามความจริงก็ไม่ค่อยสนใจพุทธศาสนาเท่าไร
ไม่ค ่อยศรัทธาต่อศาสนาทุกศาสนา ทั้งมี
ความสงสัย คือเรามีความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้อง
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ว่า อะไรที่ตั้งให้มีระบบอย่างนี้อย่างนั้น ก็
ท�าให้เกิดความสับสน และไม่พอใจในศาสนา
คริสต์ เพราะเราไม่เห็นคุณค่า แต่ว่ามีความ
ต้องการอยากน่ังสมาธิ เราอยากจะฝึกจิต 
เราอยากจะภาวนา และก็ได้ภาวนาปฏิบัติใน
วัดต่างๆ แล้วก็ได้ไปพักอยู่ท่ีวัดเพลงวิปัสสนา
ท่ีกรุงเทพฯ อยู่ท่ีนั่นก็ไม่นานเท่าไหร่ อยู่ได้
ประมาณ ๒ – ๓ เดือน ก็มีผู้แนะน�าว่าอยู่เป็น
ฆราวาสก็ได้ แต่ถ้าได้บวชเป็นพระจะได้
ปฏิบัติได้สะดวกมากขึ้น ก็เลยตัดสินใจบวช 
ลองดูว่าจะเป็นอย่างไร

ตอนบวชก็คิดว ่าจะบวชไม ่ เ กิน ๔  
เดือน ตอนท่ีจะบวชก็เป็นช่วงที่วีซ่าจะหมด
อายุพอดีก็ไปขอต่อวีซ่าท่ีกองตรวจคนเข้า
เมือง เขาถามว่าจะอยู่นานแค่ไหน ก็บอกว่า 
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๖ เดือน คิดว่าเผื่อสึกจะได้เหลือเวลาสักเดือน 
๒ เดือน พอดีเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองเขา
ถามว่าจะเอาแค่ ๖ เดือนหรือ ก็ตอบว่าจะ
บวชชั่วคราว คงจะอยู่ไม่นานหรอก เขาก็บอก
ว่าเผื่อไว้สักปีหนึ่งนะ เราก็คิดว่าก็ดีเหมือนกัน 
เป็นบุญของเขาด้วยท่ีเขาได้ช่วยเหลือเรา เมื่อ
บวชแล้วผมก็เคยมาวัดหนองป่าพง ๒ ครั้ง 
ครั้งแรกก็มาประมาณ ๒ เดือน พอบวชได ้
๒ เดือน ก็เห็นว่าที่กรุงเทพฯเป็นสถานท่ีไม่
สัปปายะเท่าไร เคยได้ยินกิตติศัพท์ว่าท่ีวัด
หนองป่าพงมีท่านอาจารย์ชา ซึ่งในสมัยน้ัน
ก็มีท่านอาจารย์สุเมโธ เป็นพระฝร่ังอยู่ท่ีนั่น
ด้วย พระฝรั่งก็ไม่ค่อยมากนัก ก็คิดดูว่าจะมาดู 
มาเยี่ยม มาศึกษา เมื่อมาแล้ว มากราบหลวง
พ่อแล้ว ก็ขอพักศึกษาธรรมะกับท่าน ท่านก็
บอกว่า “ถ้าจะอยู่ศึกษาธรรมะกับผมก็ต้องอยู่
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อย่างน้อย ๕ ปี” ในใจผมก็รู้สึกว่านานมากพอ
สมควร พออยู่กับท่านได้ ๑ เดือน ก็คิดว่าจะ
เที่ยวไปอีกหลายแห่ง เมื่อมาพักที่นี่ก็เกิดความ
ประทับในหลายอย่าง ทั้งในปฏิปทาของ
หลวงพ่อและของครูอาจารย์ บรรยากาศ
ของวัด ระเบียบของวัดและศรัทธาของ
ญาติโยม ก็ประทับใจหลายๆ อย่าง แต่ว่าใจ
ไม่ยอมอยู่ ก็นึกว่า ๕ ปีน้ันนานมาก พออยู่ได้ 
๑ เดือนก็เลยลาหลวงพ่อชาไปศึกษาต่อท่ีอื่น

เมื่อศึกษาที่อื่น สิ่งที่ได้ฟัง สิ่งที่ได้เห็นมา
ก็ทรงจ�าอยู ่ในใจ ก็ได้ใคร่ครวญพิจารณา
ปฏิบัติ ก็ย่ิงเห็นความจริงใจในค�าสั่งสอนของ
หลวงพ่อ ก็ยิ่งมีศรัทธามากข้ึนท�าให้อยากอยู่
ศึกษาต่อไป ตอนแรกตั้งเป้าหมายว่าอยาก
อยู่แค่ ๓ เดือน ก็ยืดออกเป็น ๕ – ๖ เดือน และ
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ก็ต่อมาเรื่อยๆ จนเข้าพรรษา และก็ตั้งใจ
ปฏิบัติ ย่ิงเห็นคุณค่าศาสนา และคุณของ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็นที่พ่ึง การ
เป็นอยู่ก็อยู่ในระเบียบ แต่นิสัยฝรั่งคือชอบ
อิสระ ไม่ชอบการบีบบังคับ ไม่ชอบให้มี
กฎเกณฑ์ ไม่ชอบให้มีขอบเขต ก็ถือว่าอันน้ี
อิสระ แต่เมื่อเราทบทวนในจิตใจแล้ว ถึงจะ
ไม่มีขอบเขตในการประพฤติ ถึงจะไม่มีใคร
บีบบังคับ จิตใจท่ียังหุ ้มห ่ออยู ่ด ้วยกิเลส
ตัณหาและทิฐิมานะ ท�าให้ไม่มีอิสระ จะไป
ที่ไหนก็ท�าให้ไม่มีอิสระทุกอย่าง แต่ว่าถ้าเรา
สามารถท่ีจะอยู่ในขอบเขตของระเบียบธรรม
วินัย ถ้าเราสามารถที่จะประพฤติตัวด้วยความ
นอบน้อม สิ่งที่ให้ขอบเขตคือ พระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ์ สิ่งเหล่านี้จะน�าความอิสระให้
เกิดขึ้นในจิตใจของเรา เมื่อคิดอย่างนั้น มั่นใจ
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อย่างนั้น เราก็ดูใจของเรา คือ ตอนนั้น เราก็
ปฏิบัติอย่างเข้มงวดกวดขัน

เรื่องของสมาธิ คือ จะท�าให้เกิดก�าลังใจ
ขึ้นมา เมื่อจิตของเราไม่หวั่นไหว หรือแส่ส่าย
ไปตามอารมณ์ เลยท�าให้เห็นว่า ถึงจิตใจสงบ
ก็จริง ถึงจะมีแสงสว่างเกิดขึ้น แต่ว่าจิตใจมัน
ไม่แน่นอน จิตใจมันเปลี่ยนได้เพราะความไม่
แน่นอนของจิตใจ บางทีคิดดีก็ได้ คิดไม่ดี
ก็ได้ ก็ท�าให้คิดว่าเราต้องกลับไปมอบกาย
ถวายชีวิตกับหลวงพ่อชาก็ว่าได้เพราะเรามี
ความรู้สึกอย่างนั้น ไม่มีอย่างอ่ืนที่เราจะท�า
ในชาติน้ี เรื่องอื่นก็ยกเลิกไม่มีคุณค่าแล้ว 
แต่ถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์และไม่มีระเบียบ
วินัยก็จะไม่ส�าเร็จ หรือไปไม่ได้ตลอด ก็เลย
กลับมาอยู่กับหลวงพ่อชา กลับมาอยู่กับท่าน
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สิ่งที่หลวงพ่อต้องการก็คือ อยากให้เรา
เป็นคนดี เป็นคนยอม ยอมในสิ่งที่ถูกต้อง ยอม
ธรรมะ ยอมความจริง ถ้าหากว่าใจของเรายัง
ไม่ยอม ถึงจะมีความรู้ มีประสบการณ์ใจยัง
กลับเปลี่ยนได้ เสื่อมได้ อันนี้เป็นจุดแน่นอน 
สิ่งที่เอามาเป็นหลักก็คือ การยอม ยอมธรรมะ 
ยอมความจริง ยอมในการประพฤติปฏิบัติ 
ผมเคยอยู่กับท่าน ท่านก็ทรมานสักระยะเวลา
หน่ึง ก็เข้าไปกราบท่าน ไม่ใช่อะไรเพราะ
ช่วงนั้นเราก็เข้าปริวาส ก็คิดว่าเราก็เข้ามา
นานพอสมควรแล้ว ก็เข้าไปกราบถามท่าน 
คิดว่าเวลาที่เราอยู่ปริวาสก็นานพอสมควรแล้ว
แล้วก็เป็นอาบัติที่บวชใหม่ๆ เพราะไม่รู้เรื่อง 
ไม่มีใครสอน เมื่อกลับมาอยู่กับหลวงพ่อเป็น
ครั้งที่สอง เวลาผ่านไปก็เกือบ ๒ ปี ก็ได้อยู่
ปริวาสก็ปีเศษๆ
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ถ้าพูดตามหลักพระวินัยก็ไม่จ�าเป็นที่
เราจะต้องอยู่ เพราะเราไม่รู้ พอเรารู้เรื่องก็
ถือว่าเป็นอาบัติที่ปกปิดไว้ อันนี้ก็อยู่ พอเรา
ได้รับการศึกษาทางพระวินัยพอสมควรแล้ว
ก็รู ้ว ่าอันน้ีผิดถูกอย่างไร เป็นเมตตาของ
หลวงพ่อท่ีทรมานเราให้ล�าบาก เวลาไปกราบ
ปรึกษาอะไรกับท่านนั้น ท่านก็ถาม ถามค�า
เดียว “ยอมไหม?” เออ อย่างน้ีก็ออกได้ คือ
ท ่านมีความประสงค์อย ่างเดียวคือให้เรา
ยอม ยอมธรรมะ ยอมวินัย ให้เรายอมประพฤติ
ถูกต้องในธรรมวินัย ท่านมีอุบายหลายๆ
อย่างผมอยู่กับท่านไม่นานเท่าไหร่ คือตั้งแต่ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ครูบาอาจารย์ท่ีอยู่กับท่านรุ่น
เก่าๆ ก็ได้ประสบการณ์กับท่านมากมาย แต่
ว่าแต่ละองค์ก็ได้มีประสบการณ์ที่ได้เกิดความ
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รู ้ความเข้าใจ เกิดก�าลังใจท่ีจะปฏิบัติตาม 
การปฏิบัติอย่างน้ีเราต้องเข้าใจว่าเราปฏิบัติ
สภาวะที่มีอยู่แล้ว เป็นอยู่แล้ว

ครั้งหนึ่งจ�าได้ว่าได้ไปวัดหนองแวง นั่ง
เรือไปด้วยกันกับพระฝรั่งหลายองค์ รู ้ สึก
ว่าสบาย เพราะในช่วงน้ันเป็นช่วงฤดูแล้งใน
เดือนเมษายน ย่ิงได้น่ังกับหลวงพ่อย่ิงสบาย 
ท่านก็ไปเย่ียมสาขาท่ีสาม เณรองค์หน่ึงเป็น
ชาวอเมริกัน อายุก็มากแล้ว ประมาณ ๔๐ กว่า 
เป็นนักจิตวิทยา มีความรู้มากเรื่องจิตวิทยา 
แต่ในใจมีความฟุ้งซ่านวุ ่นวาย เขาก็ถาม
หลวงพ่อว่า “ท�าไมการปฏิบัติธรรมมันทุกข์
เหลือเกิน?” หลวงพ่อก็ตอบว่า “ปฏิบัติธรรม
ไม่ทุกข์นะ สบายนะ” มนัสบายส�าหรบัคนท่ีเห็น
คนที่ได้รับความกระจ่างขึ้นมาในใจ ไม่มีอะไร
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ปกปิดไว้ แต่เมื่อมีกิเลสปกปิดไว้ มันก็ยาก
ล�าบากและทุกข์ด้วย ขอให้เราเข้าไปรู้ ไปเห็น 
ปฏิบัติให้ถึงเสียอย่างเดียวเถอะ ถ้าเราเห็น
ธรรมะการปฏิบัติธรรมแล้วมันง่าย แต่ว่าเรา
ท�าอย่างไรจึงจะเห็น มันเป็นสิ่งที่เนรมิตขึ้นมา
ไม่ได้ จึงเป็นเหตุให้เรามาฝึกใจของเรา ท�าใจ
ของเราอันนี้เป็นหลัก

หลักของสมณะ ก็ต้องเป็นหลักของการ
ท�าจิตใจ ให้ใจของเราเกิดความสงบเยือกเย็น
ผ่องใส เพราะอะไร เพราะใจของเราอยู่ใต้
อ�านาจของการปรุงจิตอันน้ัน หรือเป็นธรรมะ
ที่เน่ินช้า ท�าให้ใจของเราไม่ทันกาล ไม่ทัน
ความจริง ตัณหาก็ดี ทิฐิก็ดี มานะก็ดี พอมัน
ขึ้นมาในจิตใจของเรา มันบังความจริง บัง
โอกาสท่ีจะได้รับความสงบ บังโอกาสท่ีจะรู้
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สัจธรรมได้ ตาเราก็ต้องเป็นผู้ระมัดระวังตัว
เรา เพื่อจะให้ได้รู้ได้เห็น ให้ฝึกหัด ให้คลี่คลาย 
ให้ใจของเราถอดถอน

ตัณหาเกิดขึ้นเมื่อไรก็ท�าให้ใจของเรา
ห่างเหินจากธรรมะ ท�าให้เราไม่สามารถสัมผัส
ธรรมะได้ เหมือนกับสุภาษิตของคนไทยว่า 
เส้นผมบังภูเขา มันเป็นของนิดเดียวก็จริง แต่
ว่ามันก็บังภูเขาเอาไว้ ความจริงก็อยู่รอบตัวเรา
ตลอด แต่ตัณหาของเรายังเพลิดเพลิน ยังเอา
ไว้ในใจมันก็บังเอาไว้

ทิฐิกับมานะก็เช่นเดียวกัน ตัณหาเราก็
พอจะรู้กันอยู่ เวลาที่มันเกิดขึ้นในใจ มันจะ
ท�าให้ใจเราเดือดร้อน อารมณ์ในใจมันก็จะ
แส่ส่ายทันที ความอยากก็เกิดขึ้น เราก็พอรู้ได้ 
เราก็พยายามที่จะก�าจัด ตัวมานะก็เป็นตัวเห็น
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ยากกว่า ยังจ�าได้ว่า ไปธุดงค์คราวหน่ึง ได้
พบกับครูบาอาจารย์ท่านหนึ่ง ซึ่งได้พูดว่า 
การถือตัวฆราวาสเป็นท่ีหนึ่ง ฆราวาสมีการ
ถือตัวสูง แต่ถ้าจะพูดถึงทิฐิมานะต้องยกให้
พระเป็นที่หนึ่ง พระถือทิฐิจัดกว่า คือ เราถือ
ความเห็น เพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ เราต้อง
มีการระมัดระวังเพ่ือให้ใจของเราซึ่งแม้มัน
บกพร่องเพียงนิดเดียวก็จริง แต่มันก็มีโอกาสที่
จะบังภูเขา บังความจริง บังโอกาสที่เราจะรู้
สัจธรรมได้

ข้อวัตรที่หลวงพ่อได้วางไว้ ปฏิปทาท่ี
ได้กระท�าไว้เพ่ือจะให้เป็นสมบัติฝึกตนเอง 
อันน้ีเป็นสิ่งท่ีดีท่ีสุด เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดท่ี
จะท�าให้ทั้งตัณหา ทั้งทิฐิ ทั้งมานะ มีโอกาสที่
จะน้อยลง มีโอกาสท่ีจะเห็นชัดข้ึน เมื่อใดที่
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เรายอมต่อข้อวัตร เมื่อใดเรายอมต่อการ
ปฏิบัติท่ีครูบาอาจารย์ท่านได้วางไว้และไม่ผิด
ธรรมวินัย นี้แหละสิ่งที่หลวงพ่อได้พยายาม
ประพฤติปฏิบัตินั้นไม่ผิดจากธรรมวินัย ไม่ผิด
จากธรรมะท่ีพระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ ก็เป็น
สิ่งที่ดีที่ชอบแล้ว เมื่อไรที่เราได้ลงมือปฏิบัติ
และก็ยอมต่อข้อวัตร แนวทางวิธีฝึกหัด เรื่อง
ตัณหาทิฐิมานะก็มีโอกาสที่จะน้อยลง แต่ถ้า
หากเมื่อไรเรายังหย่อนต่อข้อวัตร หย่อนต่อการ
ปฏิบัติก็เป็นการยากมากที่จะถอนตัวออกจาก
กิเลสที่มาปรุงจิตเรา

ที่เรามาประชุมกันเพ่ือให้ครูบาอาจารย์
ได้แนะน�าและให้ข้อคิดกับเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่
ดีมาก ก็ขึ้นอยู่กับเราทั้งหมดว่าจะรักษาได้
หรือไม่ ต่างองค์ต่างท่านก็ต่างจิตใจกัน ก�าลัง
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ความสามารถของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน แต่
ว่าทุกองค์ก็ต้องมีความพยายาม เราต้องระลึก
ถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้เป็นธรรมะ ท่ีจะ
ไม่เสื่อม หรือไม่ให้ความเสื่อมเกิดข้ึนส�าหรับ
บรรพชิต อย่างการประชุมกันเนืองนิตย์ก็ควร
จะรักษากันไว้ อย่างการที่เราได้สามารถมา
รวมกัน ประชุมกันน้ีก็ควรกระท�ากันไว้ ผม
คิดว่าเป็นสิ่งท่ีดีมาก พร้อมเพรียงกันประชุม
พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงใน
การท�ากิจที่สงฆ์กระท�า ก็เป็นการช่วยกัน
เมื่อไรเราพร้อมท่ีจะช่วยกัน ความเสื่อมก็
ไม่เกิดขึ้น ความเจริญก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอน 
การไม่บัญญัติสิ่งท่ีพระพุทธเจ้าไม่บัญญัติ 
การไม่ยกเลิกสิ่งท่ีพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้ว 
และการตั้ งใจศึกษาสิกขาบทท้ังหลายที่
พระพุทธเจ้าเป็นหลักได้วางไว้หรือบัญญัติไว้ 
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จะไม่เกิดความเสื่อม เราเอาพระพุทธเจ้าเป็น
หลัก เราเอาธรรมวินัยเป็นหลัก เมื่อเราปฏิบัติ
อย่างนี้ความเส่ือมก็จะไม่เกิดข้ึน เมื่อไม่เสื่อม
เราเองก็ดี

แต่ละท่านก็ต่างบวชเข้ามาด้วยศรัทธา 
ศรัทธาน้อยหรือมากก็แล้วแต่ ทุกองค์ต้องมี
ศรัทธาถึงได้มาบวชกันอย่างนี้ เราก็มาบวช
กันเพ่ือหวังความสุข หวังที่จะให้ความทุกข์
น้อยลง ถ้าเราปฏิบัติตามทางที่พระพุทธเจ้าได้
บัญญัติไว้ มันจะไม่เสื่อมแน่

การให้ความเคารพต่อพระเถระผู้ใหญ่ 
การยอมรับค�าแนะน�าท่ีท่านแสดงออก เมื่อ
เรายอมรับฟังก็ไม่เส่ือม ย่ิงโดยเฉพาะในสาย
วัดหนองป่าพง ลูกศิษย์ของหลวงพ่อชามีพระ
เถระผู้อาวุโส ผู้มีประสบการณ์ ผู้มีคุณสมบัติ
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มากมาย พวกเราที่เป็นลูกศิษย์ก็นับว่าเป็นผู้
มีโชค ผู้มีประสบการณ์ ผู้มีคุณธรรม เราก็
ต้องเข้าหาท่านในโอกาสอย่างนี้ เข้าหาท่าน
เพื่อฟังค�าแนะน�า ก็ต้องเป็นไปเพื่อความเจริญ 
ไม่เสื่อม ไม่ลุอ�านาจตัณหาหรือความอยากที่
เกิดขึ้น

ทุกคนที่มาบวชก็ยังเป็นผู้มีกิเลสตัณหา
มากน้อยทุกคนไม่ต้องสงสัย แต่ว่าเรามาเพ่ือ
จะได้หักล้างมันก็ยังดี เพ่ือจะได้ช�าระสะสาง 
เพ่ือจะให้ตัณหาไม่มีอ�านาจมากเกินไป หรือ
จะไม่ให้มีเลยย่ิงดี แต่เมื่อเกิดข้ึนแล้วเราก็
พยายามรูต้วั ต้องพยายามทีจ่ะยอมรบัตณัหา
ความอยากที่มีอยู่ เพราะเป็นสิ่งท่ีจะน�าความ
ทุกข์ให้เกิดข้ึนในจิตในใจของตัวเราเองได้ 
ความเสือ่มท่ีจะเกิดข้ึนกับตวัเองก็ด ี ความเสือ่ม
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ที่จะเกิดขึ้นกับแวดวงหมู่คณะก็ดี เมื่อใดมัน
เกิดขึ้น เราก็หาวิธีแก้ไข หาอุบายที่จะท�าให้
น้อยลงไปได้

มีความยินดีในเสนาสนะป่า มีความ
ยินดีในความสงบ มีความยินดีในที่ที่จะอ�านวย
ในการปฏิบติั ย่ิงทุกวันนีโ้ลกเข้ามาหาวัด ความ
เจริญของสังคมสิ่งแวดล้อมที่เป็นโลกธรรม 
ท่ีจะท�าให้นักบวชไขว้เขวกันมากข้ึน ส่ิงแวดล้อม
ภายนอกช่วยเราเป็นอย่างมาก เราก็ควรยินดี
และหาความสงบกันให้มาก และให้มีการ
ตั้งสติกันไว้ว่า “เพ่ือนพรหมจารีท่ีมีศีลงาม 
ที่ยังไม่ได้มาก็ขอให้มา ผู้ใดที่มาแล้วก็ขอให้อยู่
โดยความผาสุก เป็น อปริหานิยธรรม”

เรามีกลุ่มบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติธรรม
กันอยู่ เพื่อให้เกิดความอบอุ่นในพระธรรมวินัย 
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เราก็มีการอนุเคราะห์กันอยู่และให้ก�าลังใจซ่ึง
กันและกัน ก็จะเป็นสิ่งท่ีจะน�าความเจริญให้
เกิดข้ึน ความเจริญก็เป็นความเจริญที่โลกเรา
ต้องการ เราท�าประโยชน์ตนเราก็เกิดความสงบ
เยือกเย็น เราก็เกิดความรู้ความเข้าใจท่ีจะ
ท�าให้เรามีท่ีพ่ึงในตัว โลกทุกวันน้ีไม่มีหลัก 
เป็นหลักท่ีใช้ไม่ได้ เป็นหลักของกิเลสตัณหา 
เราก็มีโอกาสได้ปฏิบัติมีครูบาอาจารย์หลาย
องค์ได้แนะน�าได้ท�าเป็นตัวอย่างส�าหรับโลกก็
ว่าได้ ไม่พูดมากไป พูดใหญ่ไป ไม่พูดเกินไป 
อันนี้เป็นเรื่องจริงที่โลกเราต้องการ

ท่านอาจารย์สุเมโธมาอยู่กับหลวงพ่อ 
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ ก็เป็นเวลา ๑๐ ปี เริ่มแรกก็
ไปที่ประเทศอังกฤษ ไม่นานก็ได้สร้างวัดท่ี 
เป็นป่า ชาวอังกฤษก็มีศรัทธาที่จะศึกษา ที่จะ
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ปฏิบัติและท่ีจะบวชด้วยก็อยู่กันอย่างล�าบาก
มาก อาจารย์สเุมโธไปใหม่ๆ ก็ล�าบาก หลวงพ่อ
เคยพูดว่า “อาจารย์สุเมโธเหมือนรถถัง ไป
อังกฤษก็ไปก่อนเพื่อน มาอยู่วัดป่าพงก็มาก่อน
เพื่อน เป็นพระฝรั่งรุ่นบุกเบิก” ไปอยู่อังกฤษ
ใหม่ๆ ก็ล�าบาก ป่า ๒๐๐ ไร่ เป็นป่าสวยมาก 
บ้านก็เป็นบ้านเก่าๆ หลังเดียวซึ่งเก่ามาก ใช้
เป็นห้องพระ เป็นบ้านเก่าผุพัง แต่ก็ดัดแปลง
จนพออยู่ได้ อยู ่ด้วยความล�าบากก็อดทน
ต่อสู้กันมา และมีผู้ศรัทธามากข้ึนเร่ือยๆ จน
ทุกวันนี้มีวัดอยู่ด้วยกันทั้งหมด ๔ แห่ง วัดใหญ่ 
๒ แห่ง วัดเลก็ ๒ แห่ง ท้ังหมดมพีระราว ๔๐ องค์ 
และก็แม่ชีราว ๑๕ หรือ ๒๐ เขาสนใจมาก

คนทางตะวันตกทุกวันน้ีเขาต้องการ
ธรรมะ เขามีความสะดวกสบายแล้วในเรื่อง
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วัตถุ เขาทุ่มเทก�าลังทรัพย์ก�าลังสติปัญญา
ทุ่มเทเพ่ือให้เกิดความสะดวก เขานึกว่าน่าจะ
น�าความสุขมาให้เขา แต่ก็เปล่า เขาเห็นมัน
วุ่นวายเหมือนเดิม จึงเกิดความสนใจในธรรมะ 
เกิดความสนใจในค�าสอนของพระพุทธเจ้าเลย
ท�าให้วัดในที่อื่นๆ เกิดขึ้น อย่างที่ออสเตรเลีย 
ท่านอาจารย์ชาคโรไปอยู่ ที่ประเทศนิวซีแลนด์ 
อาจารย์ธีรธมฺโมไปอยู่ก็ล้วนแต่เป็นพระท่ีอยู่
ท่ี น่ี  นอกจากนั้นก็มี วัดท่ีสวิตเซอร ์แลนด์
อาจารย์ธีรธมฺโมก็เคยอยู่ที่นี่และเคยอยู่วัดป่า
นานาชาติ อยู่ท่ีน่ันก็เพ่ิงได้สร้างวัดป่า แต่
ก่อนก็ไปอยู่บ้านได้ ๓ ปี เขาได้ท�าที่พักไว้ ก็ไม่
ค่อยสะดวกส�าหรับพระเราท่ีเคยอยู่ในป่าในวัด 
เมื่อไปอยู ่อย ่างน้ันก็อึดอัด แต ่ว ่าสภาพ
แวดล้อมก็เป็นอย่างนั้น เมื่อเป็นอย่างนั้นก็
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ต่อสู้ไปก่อน ต่อมาศรัทธาชาวสวิตเซอร์แลนด์
แก่กล้าขึ้น เขาเริ่มหาที่ที่จะเป็นป่าได้ก็จะเริ่ม
สร้างวัดป่า ไม่เหมือนเมืองไทย เราเดินไป
เดี๋ยวเดียวก็เจอป่า ป่าช้า ป่าสงวนเยอะแยะ 
เราไปพักท่ีไหนญาติโยมก็ยินดีที่จะให้พักอยู่
ที่น่ัน ถ้าเป็นเมืองนอกต้องซื้อเอา เช่นที่สวิต
เซอร์แลนด์ อาจารย์สุเมโธเคยบอกราคาถ้า
เทียบเป็นเงินไทยก็ไม่น้อยกว่า ๗ – ๘ ล้านบาท 
ญาติโยมเขาต้องการพระ และได้สร้างวัดใหม่
ที่ประเทศอิตาลีและท่ีสหรัฐอเมริกาคนก็สนใจ
มาก เขาตั้งมูลนิธิไว้เพ่ือจะได้สร้างวัดท่ีนั่น 
ทุกแห่งที่สร้างวัด พระไม่พอที่จะสอน เพราะ
จะต้องรับนิมนต์ไปเทศน์ไปสอน และคนไปท่ี
วัดก็ไม่ค่อยขาด เป็นความต้องการของคน เป็น
ความต้องการของโลก
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ย่ิงในเมืองไทยทุกวันนี้ต้องการพระท่ี
ปฏิบัติดี ต้องการผู้น�าเพ่ือจะได้เป็นที่พ่ึง 
เพราะว่าการเปล่ียนแปลงของสังคมทุกวันนี้ก็
เป็นไปอย่างรวดเร็วคนไม่มีหลักที่พ่ึง นี่ก็เป็น
ส่วนหน่ึงที่จะให้เราสามารถที่จะให้แบบอย่าง 
เราสามารถจะให้ชีวิตท่ีดีงาม นี่ก็เป็นสาเหตุที่
หลวงพ่อท่านได้ให้ก�าเนิดวัดหนองป่าพงขึ้นมา 
ก็เป็นความพิเศษอย่างหนึ่ง เราสังเกตดูวัดอื่นๆ 
หายากท่ีจะมีท้ังพระ เณร และญาติโยม
พร้อมกันมากมาย บางทีมีโยมแต่ไม่มีพระ
หรือบางทีมีพระก็ไม่มีโยม แต่ว่าวัดของหลวง
พ่อท่านมีโครงสร ้างที่จะให้พระเณรมีการ
ปฏิบัติให ้สมบูรณ์ และก็ให ้ญาติโยมได ้
ปฏิบัติเป็นทายก ทายิกา อุบาสก อุบาสิกา ก็
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ดีที่สุดที่พระพุทธองค์
ได้วางแนวทางไว้ให้
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ส�าหรับวันนี้  ผมก็ได้มีโอกาสแสดง
ความรู้สึก บางทีก็เป็นธรรมะ บางทีก็ไม่เป็น ก็
แสดงไปตามความสามารถของเรา ขอแสดง
ความคารวะและขอขอบพระคุณทุกองค์ที่ได้
มาร่วมกัน โดยเฉพาะครูบาอาจารย์ที่ได้ให้
ก�าลังใจและค�าแนะน�าแก่พวกเรา ซึ่งนับว่า
เป็นประโยชน์มากที่จะน�าข้อวัตรไปประพฤติ
ปฏิบัติต่อไปให้เป็นแนวเดียวกัน

ขอยุติไว้เพียงแค่นี้

เอวัง



พระอาจารย์ปสันโน 

นามเดิม      รีด   แพ รี่     ( Reed   Perry ) 

เกิด   ๒๖   กรกฎาคม   ๒๔๙๒     ประเทศ แคนาดา 

การศึกษา ปริญญา ตรี   สาขา ประวัติศาสตร์ 



 หลัง จาก จบ การ ศึกษา ได้ เดิน ทาง ไป หา ประสบการณ์
ชีวิตจาก หลายประเทศ จน กระทั่งปี ๒๕๑๖ ได้ เดิน ทาง 
มา ประเทศไทย และ เกิด ความ สนใจ ใน การ ทำา สมาธิ ภาวนา
จึง ได้ ไป ฝึก ปฏิบัติ ที่ วัด เมิง มาง จังหวัด เชียงใหม่ หลัง จาก นั้น
จึง ตัดสิน ใจ เข้า สู่ เพศบรรพชิต โดย อุปสมบท ที่วัดเพลง
วิปัสสนา กรุงเทพมหานคร ในปี ๒๕๑๗

ต่อ มา ท่าน ได้ยิน กิตติศัพท์ ของ หลวง พ่อ ชา สุภั ท โท     
แห่งวัด หนอง ป่า พง จังหวัด อุบลราชธานี ท่าน จึง เดิน ทาง ไป 
ฝากตัว เป็น ศิษย์ ของ หลวง พ่อ โดย ได้ พำานัก ที่ วัด หนอง ป่าพง
และวดั สา ขา อืน่ ๆ  ตาม โอกาส อนั สมควร จน กระทัง่ ป ี๒๕๒๕ 
ได้ รับ มอบ หมาย ให้ ปฏิบัติ หน้าที่ ในฐานะ เจ้า อาวาส วัด ป่า 
นานาชาติ

ใน ขณะ ที ่ปฏบิตั ิภารกจิ ณ วดั ปา่ นานาชาต ิทา่น ยงั ได ้
ช่วย จัด ตั้ง วัด สาขา ได้แก่ วัด ป่า ภู จ้อ มก้ อม บ้าน ทุ่ง นา เมือง 
ตำาบล นา โพธิ์ กลาง  อำาเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี  
ในปี ๒๕๓๒ และสำานักสงฆ์ เต่าดำา ใน เขต เหมือง เต่าดำา
ตำาบลวัง กะ แซะ อำาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ในปี 
๒๕๓๕

ปัจจุบันท่านดำารงตำาแหน่งเจ้า อาวาสวัดป่าอภัย คีรี 
ซาน ฟ ราน ซี ส โก สหรัฐอเมริกา  ตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ เป็นต้น มา 
ทกุ ครัง้ ที ่ทา่น เดนิ ทาง มา ประเทศไทย ทา่น จะ ใช ้เวลา สว่น หนึง่ 
ใน การ อบรมสั่ง สอน ญาติโยม ใน การ ปฏิบัติ ธรรม ใน วาระ 
ต่าง ๆ  อย่าง สม่ำาเสมอ ตลอด มา







บวชแบบง่ายๆ 
บวชที่ไหนก็ได้

พระอาจารย์ปสันโน


