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ถูกเตือนใหรีบปฏิบัติ

 คุณครูฉลวย สมบัติสุข หรือผูที่ขาพเจาเรียกติดปากวา คุณปาฉลวย ทาน

เปนศษิยอาวโุสทานหนึง่ของหลวงพอสด จนัทสโร วดัปากนํา้ ภาษเีจริญ กรงุเทพฯ

ที่กลาววาทานเปนศิษยอาวุโสเพราะทานมาปฏิบัติธรรมกายกับหลวงพอสด 

ตั้งแตกอนสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ทานเคยบวชเปนแมชี และอยูปฏิบัติธรรม

ที่วัดปากนํ้า เปนเวลาเกือบ ๒๐ ป ปจจุบันทานอายุ ๘๙ ป (พ.ศ.๒๕๕๕)

 ขาพเจาไดรูจักกับคุณปาจากการแนะนําของหลวงพอภาวนาโกศลเถระ

(วีระ คณุตโม) สมณศักดิ์ของทาน ณ ขณะน้ัน พ.ศ. ๒๕๓๐ ระยะเวลากวา ๒๕ ป

ท่ีขาพเจารูจัก และไดมาปฏิบัติธรรมกายกับทาน ในระยะแรกมาปฏิบัติสมํ่าเสมอ 
จากน้ันก็หางการปฏิบัติไป แตก็ยังไปมาหาสูตลอด

 จนเม่ือปลายเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ขาพเจาเกิดความคิดอยากจะมาปฏิบัติ

อยางจรงิจงั ดวยคดิวา คณุปาทานอายมุากแลว เราโชคดทีีไ่ดมโีอกาสรูจกักบัทาน

ซึ่งเปนครูบาอาจารยผูใหญ เรานาจะไดรับประโยชน นาจะเจริญในธรรมให
มากกวานี้ เพราะขณะน้ีครูบาอาจารยก็มีอยู เวลาก็มี อะไรก็มีพรอม ทําไมเราถึง

ปกิณกธรรม
ของคุณครูฉลวย สมบัติสุข

พรพรรณ สุจริตวณิช
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ปลอยวันเวลาใหมันผานไปโดยเปลาประโยชน ทําไมเราถึงทําตัวแบบทัพพีที่อยู

กับแกงแลวไมรูรสแกงเลย วันหนึ่งถาทานไมอยูแลว เราจะไดไมตองมาเสียใจภาย

หลังวา “รูงี้ ตอนนั้นรีบปฏิบัติซะก็ดีแลว”

 ดวยความที่ “รูงี้” ขาพเจาจึงตัดสินใจเด็ดขาดท่ีจะเขาปฏิบัติอยางจริงจัง

อีกครั้ง โดยสัญญากับคุณปาวาจะตั้งใจปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอทุกวัน แมวันใด

เหนื่อยเพลีย ไมวางก็อาจจะสวดมนตบทสั้นๆ นั่งสมาธิไดแปปเดียวก็ตาม  ขาพเจา

ก็จะทําอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ ใหเปนกิจวัตรอันเปนกุศลใหไดทุกวัน

 ประจวบกับชวงปลายเดือนมีนาคมนั้น ขาพเจามีเรื่องหลายเร่ืองเขามา

กระทบกวนใจ ทําใหวันหนึ่งขาพเจาไดรับโทรศัพทจากหลวงพอกันตสิริ วัดถ้ําชี 

จ.เพชรบุรี ท่ีใหโยมอุปฏฐากตอโทรศัพทมาเตือนขาพเจาดวยความเมตตาวา

“ไมตองสนใจใคร ไมตองยุงกบัคนอ่ืน ใหดแูตจติตัวเองเทานัน้พอ” หลวงพอเตือน

ใหขาพเจาเรงปฏิบัติอีกแลว แตทําใหขาพเจารูสึกดีใจวาครูบาอาจารยไมทิ้ง เมื่อ

ไหรที่ขาพเจาชักจะออกนอกลูนอกทาง ครูบาอาจารยที่เปนกัลยาณมิตรจะเตือน

ทันที ซึ่งตรงกับคําอธิษฐานจิตของขาพเจาที่อธิษฐานมาตลอดวา “ขอใหพบเจอ

แตกัลยาณมิตรที่ดี ที่มาชักจูงกันไปในทางที่สูง ที่ประเสริฐเทาน้ัน”

เขาปฏิบัติธรรมใหม

 ดังนั้นในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ขาพเจาจึงมาปฏิบัติธรรมกับคุณปาฉลวย
อกีครัง้ และเมือ่ปฏบิตัเิขาวนัที ่๒ หลงัจากปฏิบตัเิสร็จแลว ขาพเจากถ็ามคณุปาวา

“วันนี้หนูนั่งดีขึ้นไหมคะ” ซึ่งที่จริงขาพเจาคิดวาตัวเราเองนาจะรูตัวเองดีที่สุดวา

เราเปนอยางไร ? แตเพราะอยากรูวาคุณปาทานจะตอบวาอยางไร ? แลวทานก็

ตอบคําถามของขาพเจาที่ทําใหขาพเจาอมยิ้มออกมาวา “ก็จะดีขึ้นเรื่อย ๆ”
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 วนัที ่๓ ของการปฏิบตั ิคณุปาแนะขาพเจาวา “ระวงักาย ระวงัใจใหมากๆ

และเวลาน่ังสมาธไิมตองเกรง็ ไมตองเพง ทีจ่ะใหเหน็ลกูแกวหรอืองคพระใหได

เพยีงทาํจติใหสงบ ใหนิง่ ใหหยดุ  เดีย๋วก็จะเหน็เอง” ขาพเจาเรียนถามทานวา

“ผูที่ไดธรรมกายช้ันสูง จะรูสภาวจิตหรือจับสภาวจิตของคนอ่ืนไดใชไหมคะ” 

ทานตอบวา “ปฏิบัติไปจะรูเอง”

 วนัตอมาหลงัจากน่ังสมาธเิสรจ็ คณุปาชมวา “นัง่ไดดขีึน้ ความคดิอกศุลตางๆ

ลดนอยลงไปเปนลําดบั ทาํใหจติผองแผวสงบขึน้” ทานแนะนาํตอวา “ถาอยากให

การปฏบิตัดิขีึน้ ตองพยายามสํารวมวาจา อยาพดูมากไมงัน้จติจะสายจะฟุงซาน

จิตจะไมนิ่งไมแนวแน” พอคุณปาพูดแนะจบ ขาพเจาก็หวนระลึกถึงบทกลอน
สอนธรรมของทานพุทธทาสภิกขุบทหน่ึงท่ีเคยอานมานานแลวรูสึกประทับใจ 

ทานสอนไววา...

“รักษาจิตใหดี

ทําหนาที่ใหถูกตอง

มีสติอยาใหพรอง

ความเศราหมองจะหมดไป”
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โคตรภู

 ขาพเจาไดเรียนถามคุณปาฉลวย หลังจากนั่งสมาธิเสร็จในอีกวันหนึ่ง เรื่อง

ที่คุณปาเคยพูดทํานายขาพเจาไว เมื่อขาพเจาปรารภวา “การมาสูโลกนี้ ถาไมให

เสียชาติเกิด ตองปดอบายภูมิใหไดโดยถาวร เพราะฉะน้ันอยางต่ําตองไดบรรลุ

โสดาบันใชไหมคะ จึงจะปดอบายภูมิได แตคุณปาเคยพูดไวเมื่อเกือบ ๒๐ ปกอน

วาหนูจะไดโคตรภูเทานั้น” คุณปาถามกลับวา “รูมั๊ยวาโคตรภูหมายถึงอะไร ?”

แลวทานก็อธิบายตอวา “โคตรภูคือดานแรกของมรรคผลนิพพาน” ทานอธิบาย

ตอถึงการปดอบายท่ีขาพเจากลัวนักวา “การปดอบาย หนีอบาย ก็แคไมทํา

ความชั่ว ไมทําอกุศล โดยเฉพาะไมทําผิดศีล ๕ ขอ และทําความดีก็ปดอบาย

ไดแลว แตถาเราทําจิตใหดี ใหสงบผองใสดวยก็จะไปสูอีกระดับหนึ่งที่สูงกวา

ดีกวา”

 ขาพเจาถามตอวา “ในตําราบอกวาจิตกอนตายสําคัญนัก ถาเกิดจิต

เศราหมองก็ไปสูอบายภูมิไดเหมือนกันใชไหมคะ เพราะฉะน้ันมันคงไมใชแคการ

ผิดศีล ๕ หรือกรรมทางกาย วาจาเทานั้น แตมันตองรวมถึงจิตดวยใชไหมคะ”

คุณปาตอบวา “ก็ใช เราจึงตองพยายามรักษาจิตใหผองใสดวย ใหมีสติมีสมาธิ”
 
 ขาพเจาถามเรื่องสังโยชน ๓ ของพระโสดาบัน คือ สักกายทิฏฐิ ความยึดถือ

ตัวตน วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยในศีลในธรรม และสีลพตปรามาส การยึดถือ

ลูบคลําศีล พรต แตไมปฏิบัติเขาถึงศีลพรตอยางจริงจัง ถาเราตรวจสอบวิเคราะห
ตัวเองแลว และคิดวาเรายังไมผานในบางขอ ทําใหไมมีคุณสมบัติถึงพระโสดาบัน

และเมื่อโคตรภูเปนดานแรกที่ตองผานกอน แลวเราจะรูตัวเราเองไดอยางไรวาเรา
ถึงโคตรภูแลวหรือยัง ? คุณปาตอบวา “ถาถึงโคตรภูแลวเราจะมีจิตที่ละเอียด

รู เห็น คิดอะไรที่ถูกตองลึกซึ้งมากกวาคนปกต”ิ
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คุมจิตทางไกล

 หลังจากท่ีขาพเจาเดินทางไปปฏิบัติที่บานทานมาหลายวัน กวาจะคุยกวา

จะปฏิบัติเสร็จก็ราว ๑๙.๐๐ น. คุณปาคงเปนหวง และเห็นวาขาพเจาจะลําบาก

ในการเดินทาง วนัตอมาทานจงึบอกมาทางโทรศัพทเมือ่ขาพเจาโทรศพัทไปบอกวา

จะเขาไปหาวา “ไมตองมาหรอก ไวเวลาจะนั่งสมาธิใหโทรบอกปาวาจะน่ังสมาธิ

เมื่อไหร ตอนกี่โมง กจ็ะเหมือนกับมานั่งตอหนาปาเหมือนกัน” ทําใหขาพเจานึก

ในใจวา “แบบนี้ก็มีแฮะ”

 ดังน้ันทุกเย็นในชวงนั้น (ยกเวนกรณีจําเปน) จะเปนเวลาที่ขาพเจาจะน่ัง

สมาธิ โดยกอนนั่งจะโทรศัพทไปบอกทานกอน และหลังจากนั่งสมาธิเสร็จแลว

ขาพเจาจะโทรคุย พรอมขอคําแนะนําเพิ่มเติมกับคุณปาอีกดวย วันหนึ่งทานถาม

ขาพเจาวา “ระหวางนั่งสมาธิกับทานตัวตอตัว กับนั่งเองแตโทรบอกเวลานั่งกับ

ทานกอน ตางกันไหม” ขาพเจาตอบวา “ตางกันที่ความรูสึก ถามานั่งกับคุณปา

จะรูสึกอบอุนกวา ระมัดระวังจิตมากกวา เพราะรูวาคุณปาดูอยู เพราะเห็นๆ อยู”

คณุปาเลยพดูขึน้วา “มนักเ็ปนซะอยางนี”้ ซึง่ทาํใหขาพเจาคดิถงึเหตุการณวนัหนึง่

ที่ขาพเจาชวนทานน่ังสมาธิวา “คุณปาขา เรานั่งสมาธิกันเถอะคะ” ทานตอบ
กลับมาวา “ก็นั่งซิ” แตขาพเจาก็เห็นทานนั่งดูสมุดโทรศัพทเฉยอยู ก็ไมเขาใจทาน
บอกใหเรานั่งสมาธิแตไมเห็นทานน่ังสมาธิเลย ขาพเจาเพิ่งมาเขาใจในตอนหลัง 

เมือ่ขาพเจาถามทานวา “คณุปานัง่สมาธิบอยไหมคะ” “มเีวลาวางกท็าํ” “สวนใหญ

นั่งชวงไหนคะ” “ทําทุกเวลาที่ระลึกได แมตอนนี้ก็ทําอยู” “ลืมตาแบบนี้ก็ทํา
สมาธิไดหรือคะ” ทานกลาววา “ทําได”
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การปฏิบัติของผูที่ไดธรรมกายช้ันสูง

 ครัง้หนึง่ขาพเจาเกดิความสงสัยอยากรูวา ผูทีไ่ดธรรมกายช้ันสงูอยางคณุปา

ฉลวยทานปฏิบตัอิยางไร ? กาํหนดอยางไร ? นัง่อยางไร ? จงึเอยถามทานในวนัหนึง่

ทีไ่ปหาทาน (ชวงหลงั ๆ ทีข่าพเจาไปหาทาน จะขอนัง่สมาธดิวยตลอด คดิเอาเองวา

จะเอาใหครบทั้งทาน ศีล และภาวนา) วาเวลาปฏิบัติทานปฏิบัติอยางไร ? คุณปา

ตอบวา “ตอนแรกที่จะปฏิบัติในทุกครั้ง ก็ปฏิบัติและกําหนดเหมือนคนทั่วไป

โดยกําหนดจิตไปตามฐานตางๆ ทั้ง ๗ ฐาน หลังจากน้ันก็เขาลึกละเอียด

สุดละเอียดไปตามลําดับ และปฏิบัติไดทั้งลืมตาและหลับตา”

หลวงพอสด

 ระหวางสนทนาธรรมชวงหนึ่ง ขาพเจาถามคุณปาถึงหลวงพอสด จันทสโร

วา “หลังจากหลวงพอมรณภาพแลว คุณปาติดตอทานไดไหมคะ เคยติดตอกับ

ทานไหมคะ” คุณปาตอบวา “ติดตอได แตจะติดตอกรณีจําเปนเทานั้น” “ติดตอ

กับทานอยางไรคะ ทางสมาธิหรือคะ” “ใช”

 ครั้งหนึ่งคุณปาเลาใหขาพเจาฟงถึงคําสอนหลวงพอสด เรื่องการมีคูครอง
ของผูที่ตองการมีครอบครัววา “สําหรับคนทางโลก ถาตองมีครอบครัวมีคูครอง

ก็มีได แตตองไมเปนนอยใคร อยาทําผิดศีลขอ ๓”

เรื่องแมชีเหาะไปตบลูกระเบิด

 มกีลัยาณมติรทานหนึง่ ปรารภใหขาพเจาฟงเร่ืองท่ีทานไดยนิมากบัหตูวัเอง

เรื่องแมชีคนดังทานหน่ึง กลาววา ทานเหาะไปตบลูกระเบิดที่ฝายสัมพันธมิตร

นํามาทิ้งระเบิด สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ไมใหมาตกบริเวณวัดปากนํ้า ภาษีเจริญ 
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กรุงเทพฯ วา ทานสงสัยขัดของใจอยากรูวาขอเท็จจริงเปนอยางไร ? ทานจึงนํา

เรื่องมาเรียนถามคุณปาฉลวยดวยคิดวาคุณปาเปนผูหนึ่งที่อยูในเหตุการณในวัด

ปากนํ้าสมัยนั้น แตคุณปาไมตอบ ทานนั่งเงียบเฉย

 หลังจากขาพเจาฟงเรื่องดังกลาวแลว ก็บอกกัลยาณมิตรทานดังกลาวไปวา 

“ไวมีโอกาส หนูจะเรียนถามคุณปาใหคะ” วันหนึ่งเมื่อมีโอกาสอยูกับคุณปาตาม

ลาํพัง ขาพเจาจงึเรยีนถามเรือ่งดงักลาว คณุปาฟงแลว หวัเราะออกมา แลวกลาววา

“พี่...เขาเปนคนโบราณ ไมเขาใจพูด พูดไปตามท่ีใจคิดท่ีจริงแลวใชการเจริญวิชชา 

ใชพลังสมาธิจัดการตางหาก...”

เรื่องของขาพเจา

 วันหนึ่งขาพเจาไดเรียนถามคณุปาฉลวย เรื่องของตัวขาพเจาเองวา “ตั้งแต
เรารูจักกันมาเกือบ ๓๐ ป คุณปาคิดวา หนูเปนคนอยางไร ควรปรับปรุงอะไรบาง
และควรปรับปรงุอยางไรคะ” คณุปาตอบมาแทบทําใหขาพเจาตองกล้ันหวัเราะวา

“พรพรรณนีอ่ะไรก็ด ี เสยีอยางเดยีว พดูเยอะไปหนอย พดูใหนอยลง คนจะเกรงใจ

มากขึ้น และจะปฏิบัติธรรมไดดีขึ้นดวย” ขาพเจาถามตอเรื่องการปฏิบัติธรรม
ของขาพเจาวาควรจะปฏิบตัอิยางไรถึงจะกาวหนา ทานตอบกลับมาวา “จะปฏบิตัิ
อยางไหน แนวไหน ก็ทําใหมันแนวแนจริงจังสักอยาง” “แลวถาหนูมาปฏิบัติ
ธรรมกายจริงจัง หนูจะสามารถเห็นดวงปฐมมรรคไหมคะ ที่อยากรูเพราะจะได

มีกําลังใจในการปฏิบัติ” คุณปาตอบวา “หลวงพอ(สด) กลาววาถาคนต้ังใจ

ปฏิบัติอยางจริงจังแลวจะเห็นทุกคน”



๓๘ อริยธรรม ๓๘

 วัตถุประสงคของการเขียนเรื่องนี้ ขาพเจาคาดวาอาจเปนประโยชนเปน

แนวทางการปฏิบัติใหกับผูสนใจในการปฏิบัติธรรมทั้งหลาย โดยเฉพาะผูที่เริ่ม

ศึกษาและปฏิบัติธรรมใหมๆ ใหมีกําลังใจวายังมีผูที่ตั้งใจปฏิบัติจริงจัง และได

รับผลของการปฏิบัติจริงๆ มีอยู และมีเรื่องอีกมากมายท่ีเรายังไมรู ทําใหเรา

ตองขวนขวายท่ีจะตองตั้งใจศึกษาเรียนรูและปฏิบัติอีกมาก เพื่อไมใหเสียที

ไมใหเสียโอกาสที่ไดเกิดมาเปนมนุษย และพบพระพุทธศาสนา รวมทั้งขาพเจา

เคยพูดกับคุณปาไววา สักวันหนึ่งคําสอนตางๆ ที่คุณปาเมตตาแนะนําบอกกลาว

ขาพเจามา จะถูกถายทอดเพื่อใหเปนประโยชนกับผูอื่นดวย...ถาเรื่องที่ขาพเจา

เขียนพอจะมีประโยชนอยูบาง ขาพเจาขอนอมใหเปนอาจาริยบูชาคะ.

ขอเชิญรับฟงรายการวิทยุ “แสงธรรมนําชีวิต”

ของมูลนิธิกลุมศรัทธาธรรม ดําเนินรายการโดย...

คุณอัจฉรา สุจริตวณิช

ทางสถานีวิทยุทหารอากาศเชียงใหม
เอ.เอ็ม.๑๓๒๓ กิโลเฮิรท ออกอากาศทุกวันเสาร-อาทิตย

เวลา ๐๕.๓๐-๐๖.๐๐ น. และสามารถรับฟงไดทาง...

www.saddhadhamma.org
“ฟงธรรมทุกวัน จิตแจมใสไดปญญา”
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