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ค�ำน�ำส�ำนกัพิมพ์

	 จากการตีพิมพ์หนงัสือ	 “อารมณ์ขันพระอรหันต์ ด้วยรอยยิ้มอิ่ม

ปัญญา”	(เล่ม	๑)	และ	“อารมณ์ขันท่านพุทธทาส”	(เล่ม	๒)	ทางส�านกัพิมพ์	

ได้เกริ่นกับท่านผู้อ่านไว้แล้วว่าเจตนาเพียงอยากให้ผู้อ่าน	 ได้ปลดภาพของ

พระอรหันต์ในจินตนาการ	จากความเคร่งขรึม	จริงจังลง	และได้สัมผัสกับอีก

มุมหนึง่ของพระอริยเจ้า

	 จากเสียงตอบรับที่ค่อนข้างดี	ด้วยเนื้อหาที่อ่านสนกุ	 เบาสบาย	แฝง

ข้อคิดไว้ในเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม	ทางส�านกัพิมพ์	จึงได้จัดท�า	“รอยยิ้มพระ

อรหันต์ อารมณ์ขันพระอริยะ”	ขึ้น	เป็นเล่มที่	๓	ของหนงัสือชุดนี้		เพื่อให้ท่าน

ผู้อ่านได้สัมผัสกับมุมสบายๆ	ของเหล่าอรหันต์รูปอื่นๆ	ในเมืองไทย	

	 อาจกล่าวได้ว่า	หนงัสือชุด	“อารมณ์ขันพระอรหันต์”	นัน้	เสน่ห์อาจ

อยู่ตรงที่การปล่อยมุกฮา	แบบไม่ตั้งใจของเหล่าอริยเจ้า	หลายๆ	“มุก”	ท่าน

ก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้	 “เป็นมุก”	 หากแต่เป็นเพียงการพูดคุย	 โต้ตอบ	 แบบตรง

ไปตรงมา	 แต่แฝงด้วยปัญญา	 ดังนัน้	 ผู้ที่	 “ข�าจริง”	 ก็เลยกลายเป็นลูกศิษย์

ลูกหาที่ได้อยู่ในเหตุการณ์นัน้ๆ	ไป	แต่หลังจากรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ	(ซึ่ง

หลายครั้งมาปนค�าด่าเล็กน้อย	ถึงปานกลาง)	ได้เกิดขึ้นแล้ว	แง่คิด	และความ
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หมายอันลึกซึ้ง	 มักปรากฏอยู่ในถ้อยค�าเหล่านัน้เสมอๆ	 และทางส�านกัพิมพ์

เอง	 ก็ได้เล็งเห็นว่า	 หากปล่อยให้สิ่งงดงามทรงคุณค่านัน้ผ่านเลยไป	 ก็เป็นที่

น่าเสียดายยิ่งนกั

	 อีกทั้ง	“วีรวัฒน์”	ผู้เขียนหนงัสือเล่มนี้	ก็ได้กล่าวเอาไว้ว่า	บางท่านก็

เป็นพวก	“หอบเอาตู้คัมภีร์แบกใส่หลัง”	คนเหล่านี้มักเก็บเอาอาการ	“ข�า”	มา

วัดความเป็นอรหันต์	 หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นพวกที่	 เอาความรู้ทาง	 “ปริยัติ” 

ไปวัดคุณธรรมของ	“นกัปฏิบัติ”	ทางส�านกัพิมพ์เองจึงอยากน�าเสนออีกแง่มุม

หนึง่	เพื่อให้ท่านได้	“เขยิบเข้าใกล้”	ความเป็นอริยะได้มากขึ้น	แล้วท่านจะได้

รู้ว่า	“ยิ้ม”	ในแบบ	“อรหันต์”	และ	“อารมณ์ขัน”	ในแบบ	“อริยะ”	นัน้เป็นเช่น

ใด

ส�านกัพิมพ์กรีน-ปัญญาญาณ
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ค�ำน�ำผู้เขียน

	 ชายคนหนึ่งถามข้าพเจ้าว่า“พระอรหันต์มีอารมณ์ขันด้วยหรือ?”	

ไม่ทันที่ข้าพเจ้าจะตอบอะไร	 เขาผู้เรียนมาสูง(เปรียญธรรม)	 ก็อธิบายตอบ

เองว่า	 เป็นไปไม่ได้	 ที่พระอรหันต์จะมีอารมณ์ขัน	 แล้วเขาก็อ้างความรู้ที่เขา

ได้เรียนมา	 อธิบายเสียยืดยาวว่า	 พระอริยเจ้าชั้นนัน้จะหัวเราะแค่เพียงเล็ก

น้อย	พระอริยเจ้าชั้นนีจ้ะหัวเราะพอเห็นไรฟัน	จนกระทั่งถึงพระอรหันต์จะไม่

หัวเราะเลย	จะเพียงแค่ยิ้มอย่างเดียว	ถ้ายังหัวเราะอยู่	ย่อมไม่ใช่พระอรหันต์	

ข้าพเจ้าฟังชายผู้ส�าคัญตนว่ามีความรู้นัน้อธิบายจนจบ	 และไม่ได้พูดตอบโต้

อะไรเลย	เพราะเห็นว่าไม่มีประโยชน์อันใดที่จะท�าเช่นนัน้

		 ความรูเ้รือ่งพระอรหันต์ท่ีชายท่านน้ีวนิจิฉยัมานัน้	 เป็นเพียงแค่	 “มติ”	

ของตัวท่านผู้น้ันเอง	 หาใช่มีอยู่ในต�าราตามที่เขากล่าวอ้างไม่	 ความจริง

ประเดน็นีเ้คยมผีูรู้ท่้านได้วนิิจฉยัไปแล้ว	แม้แต่ในคมัภีร์มลินิทปัญหา	กม็ปีัญหา

อันใกล้เคียง	 ที่สามารถน�ามาเทียบเคียงหาค�าตอบได้	 ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า	

ชายผู้นี้มีทิฐิมานะสูง	 เขาไปไหนมาไหนก็หอบเอาตู้คัมภีร์แบกใส่หลังไปด้วย	

อย่างไม่รู้จักเหนด็เหนื่อย	 และทิฐิมานะของเขานัน้	 ยิ่งท�าให้เขาไม่เคยวางตู้

คัมภีร์ลงจากหลัง	แล้วลงมือพิจารณาค้นคว้าอย่างจริงจังเลย
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	 แม้ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะไม่อธิบายเรื่องนี้	 ตามความเข้าใจของ

ข้าพเจ้าให้เขาฟัง	 แต่ก็พลันคิดว่า	พูดให้เป็นธรรมวาทีย่อมเกิดประโยชน์	 ไม่

ว่าคนฟังจะพอใจหรือไม่พอใจ	 ขณะนัน้ข้าพเจ้านกึออกอยู่เรื่องหนึง่	 ที่น่าจะ

น�าไปเปรียบเทียบ	 หรือเป็นหลักในการพิจารณาเรื่องอารมณ์ขันพระอรหันต์

ได้	ข้าพเจ้าจึงพูดถึงเรื่อง	“เกล็ดประวัติของหลวงปู่ดูลย์	อตุโล”	ซึ่งมีอยู่เรื่อง

หนึง่ที่น่าสนใจมาก	ก็คือ	ครั้งหนึง่	มีคนเคยถามหลวงปู่ดูลย์ว่า

 “หลวงปู่ ยังมีความโกรธอยู่หรือไม่ ?” 

	 ท่านจึงเมตตาตอบว่า	“มีแต่ไม่เอา” 

	 ค�าตอบส้ันๆ	นี้	 มีความหมายลึกซึ้งชวนให้พิจารณาเป็นอย่างมาก	

พอจะอธิบายได้ว่า	อารมณ์ความพึงพอใจ	ไม่พึงพอใจ	อาการหิวข้าว	หิวน�้า	

ร้อน	 หนาว	 ของพระอรหันต์ย่อมยังมีอยู่	 เพราะเป็นอาการแปรปรวนแห่ง

ธรรมธาตุของขันธ์	๕	แต่สิ่งที่ส�าคัญคือ	พระอรหันต์ย่อมไม่มีอุปาทานยึดมั่น

ถือมั่น	เอาอาการแห่งธรรมธาตุทั้งหลาย	มาเป็นตัวเป็นตน	เป็นของๆ	ตนเลย	

ข้าพเจ้าอธิบายเพียงเท่านี้	 แล้วก็ยุติการสนทนา	 เพราะไม่อยากจะต่อความ

ยาวสาวความยืด	 บัดเดี๋ยวชายคนนี้ยิ่งฟังแล้ว	 จะไปนกึปรามาสหลวงปู่ดูลย์

ท่านเข้าว่าไม่เป็นนัน่	ไม่เป็นนี่	จะยิ่งยุ่งเข้าไปใหญ่

	 ฉะนัน้	“อารมณ์ขนัพระอรหันต์”	จงึย่อมไม่ใช่	อารมณ์ขนัแบบเดียวกัน

กับอารมณ์ขันของมนุษย์ปุถุชนผู้มีกิเลสครองใจ	 แต่อารมณ์เบิกบานใจของ

พระอรหันต์นัน้	เป็นอารมณ์ที่มาจาก	“วิสุทธิจิต”	ดังพุทธพจน์ที่ว่า	

	 “จิตนัน้ประภัสสร	 แต่เศร้าหมองแล้ว	 ด้วยอุปกิเลสที่จรมา	 ปุถุชนผู้

มิได้สดับ	ย่อมไม่ทราบจิตนัน้ตามความเป็นจริง”
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	 เรื่องราวที่น่าเบิกบานใจอันมาจากวิสุทธิจิต	ของเหล่าพระอริยสงฆ์ที่

ปรากฏในหนงัสือเล่มนี้	ล้วนแต่เป็นเรื่องจริงทั้งสิ้น	อาจจะมีรายละเอียดปลีก

ย่อยที่แตกต่างกันออกไป	 เรื่องบางเรื่องนัน้ขอท่านผู้อ่านอย่าอ่านแต่เพียงแค่

สนกุสนานเท่านัน้	ขอให้พจิารณาให้ถีถ้่วน	ให้เป็นธรรม	ท่านก็จะพบว่า	เร่ืองส้ันๆ	

ทีพ่ระอรยิเจ้าท่านสอนนี	้สามารถเทยีบได้กบัต�าราธรรมะเล่มโตๆ	เลยทีเดียว

วีระวัฒน์	ชลสวัสดิ์
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หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท

	 เป็นที่รู้กันทั่วไปว่า	 ปฏิปทาของพระป่ากรรมฐาน

สายพระอาจารย์มั่น	ภูริทัตโตนัน้	 เต็มไปด้วยความเคร่งครัด

จริงจัง	มุ่งต่อการปฏิบัติภาวนาอย่างแน่แน่ว	ทั้งกิริยาอาการ

มารยาท	 ตลอดจนถึงบุคลิกภาพของพระอาจารย์ทั้งหลาย

นัน้	ก็ต่างเรียบร้อย	สุขุมคัมภีรภาพ	สง่างาม	น่าเลื่อมใสเป็น

อย่างมาก	 แต่อย่างไรก็ตาม	 อาการกิริยาภายนอกนัน้	 แม้น

ว่าจะเรียบร้อยงดงามมากเพียงใด	 ก็ไม่มีความส�าคัญเทียบ

เท่ากับอาการกิริยาภายใน	 หรือคุณธรรมวิสุทธิธรรมที่ซ่อน

อยู่ในจิตใจของพระอาจารย์ท่านนัน้ๆ	
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	 หลวงปู่เจี๊ยะ	จุนโท	คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุด	บุคลิกภาพของท่าน

เป็นไปอย่างตรงไปตรงมา	 พูดค�าไหนค�านัน้	 พูดห้วนๆ	 สั้นๆ	 ขวานผ่าซาก	

ค�าพูดที่ตรงไปตรงมาของท่าน	บางครั้งก็ตรงเสียจนคาบเกี่ยวกลายเป็นความ

หยาบกระด้าง	 จนคนฟังรู้สึกว่าเป็นค�าพูดที่หยาบคายไม่ไพเราะ	 ทั้งยังพูด

เสียงดังเอะอะโวยวาย	 อยู่เป็นประจ�า	 กิริยาอาการทางร่างกายก็ไม่เรียบร้อย	

น่ังกระดิกเท้า	 ขยับหัวขยับไหล่ยึกๆ	 ยักๆ	 ตลอดเวลา	 ไม่เรียบร้อยสุภาพ

งดงาม	เหมือนดั่งเช่นพระอาจารย์ในหมู่คณะพระป่ากรรมฐานองค์อื่นๆ	

	 แต่ในแวดวงหมู่คณะพระป่ากรรมฐาน	 ต่างรู้กันเป็นอย่างดีว่า	 พระ

ป่าบ้านนอกลูกครึ่งจีนองค์นี้	 คือพระอริยเจ้าของแท้	 พระนกัปฏิบัติภาวนา

ที่หาคนปฏิบัติอย่างจริงจังเทียมท่านได้ยากยิ่ง	พระที่มีกิริยาภายในที่เป็น

วิสุทธิธรรม	หลวงปู่มั่นพระอาจารย์ใหญ่ถึงกับออกปากชมกับหมู่คณะพระป่า

กรรมฐานว่า	 หลวงปู่เจี๊ยะเป็นผู้มีนิสัยวาสนาบุญญาธิการสูงส่ง	 และตั้งฉายา

ว่า	“ผ้าขี้ริ้วห่อทอง” 

	 หลวงปู่มั่นเล่าว่า	 มีพระองค์หนึง่(คือหลวงปู่เจี๊ยะนัน่เอง)	 ภาวนา

มา	๓	ปี	แต่จิตรวมใหญ่เหมือนที่ท่านเคยภาวนาจนจิตรวมใหญ่มาก่อนที่	ถ�้า

สาริกา	จังหวัดนครนายก	ซึ่งท่านเองต้องใช้เวลาถึง	๒๒	ปี	กว่าจะปฏิบัติได้

ขนาดนัน้



13วีระวัฒน์ ชลสวัสดิ์

 พระที่กิริยาภายนอกดูโวยวาย รุงรังองค์นี้นี่เอง	ที่หลวงปู ่ม่ันไว้

วางใจมอบหมายหน้าที่ส�าคัญเป็นตัวแทนหลวงปู่มั่นสนองพระบัญชาสมเด็จ

พระสังฆราช(ชื่น	สุจิตโต)	ไปร่วมงานพิธีมาฆะบูชา

 พระที่กิริยาไม่เรียบร้อยองค์นีน้ี่เอง	 ที่หลวงปู่มั่นไว้วางใจให้เป็นพระ

อุปัฏฐากท่านถึง	๓	ปี	๔	แล้ง	ทั้งยังมอบหมายงานส�าคัญให้ไปดูแลอุปัฏฐาก

พระอาจารย์ใหญ่เสาร์	กนัตสีโล	ในช่วงปัจฉมิวยัก่อนจะท่านจะดบัขนัธ์ไม่นาน

 พระท่ีพูดจาไม่เพราะองค์นี้นี่เอง	ที่เป็นหนึ่งในหมู่คณะพระกรรม

ฐานเพียงไม่กี่องค์	ที่พูดจาตอบโต้กับหลวงปู่มั่นอย่างไม่หวั่นเกรง

 พระที่กิริยาภายนอกดูหยาบกระด้างองค์นี้นี่เอง	ที่หมู ่คณะพระ

กรรมฐานต่างมคีวามเหน็ตรงกนัว่า	 ระหว่างหลวงปู่ม่ันกบัท่าน	 (คอืหลวงปู่เจีย๊ะ)	

เป็นเหมือนกับพ่อกับลูกมากที่สุด	

 พระที่คนนอกดูแล้วไม่ศรัทธาองค์นีน้ี่เอง	ที่เหล่าพระอาจารย์พระป่า

กรรมฐานทั้งรุ่นใหญ่	รุ่นเล็กต่างเคารพในธรรมของท่านเป็นอย่างยิ่ง

 และพระองค์นีน้ี่เอง ที่สอนธรรมะได้ลึกซึ้งแยบคาย แสดงให้เห็นถึง

ภูมิธรรมแห่งวิสุทธิธรรมที่แท้จริงของท่าน ธรรมอันบริสุทธิ์ที่มาจากใจของ

ท่าน แผ่รังสีธรรมอันสว่างแจ้งจนกิริยาภายนอกที่ดูรุงรังนัน้ ไม่อาจจะปกปิด

วิสุทธิธรรมไปได้เลย
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 ว่าด้วยบุคลิกชวนฮากิริยาชวนข�า

	 ด้วยนิสัยวาสนา	 บุคลิกภาพที่ตรงไปตรงมา	 ค�าพูดโผงผางของ

หลวงปู่เจี๊ยะ	 ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท่าน	 คนที่ไม่เข้าใจหรือรู้จักท่าน

แต่เพียงผิวเผิน	 ย่อมมองว่าหลวงปู่เจี๊ยะเป็นพระที่ไม่น่าเคารพศรัทธา	 แต่

ในแวดวงหมู่คณะพระป่ากรรมฐาน	 ต่างคุ้นเคยรู้จักนิสัยของหลวงปู่ท่านเป็น

อย่างดี	 แม้กิริยาภายนอกที่ไม่น่าดู	 ค�าพูดตรงกับใจจนกลายเป็นหยาบคาย

ไม่น่าฟัง	 แต่จิตใจของท่านนัน้บริสุทธิ์มีแต่เมตตาเป็นอย่างยิ่ง	 แม้ค�าพูดที่ดู

เหมือนหยาบคาย	แต่น่าสังเกตว่าค�าพูดของท่าน	ไม่เคยเบียดเบียนให้ทุกข์ให้

โทษแก่ผู้ใดเลย	

	 ถ้าหากเราพจิารณาด้วยปัญญาแล้ว	นอกจากจะไม่โกรธหรือรู้สึกขัดเคือง

ไปกับค�าพูดของท่านแล้ว	 ยังจะรู้สึกด้วยว่า	 หลวงปู่เจี๊ยะท่านมี	 “อารมณ์ขัน

เหลือเฟือ”	 (แม้ไม่ใช่อารมณ์ขันแบบที่โลกเขายึดถือกัน)	 ลูกศิษย์ที่อยู่ใกล้ๆ	

หลายๆครั้งก็ข�าตลกไปกับค�าพูดของท่านเสมอๆ	กิริยาภายนอกที่ดูรุงรัง	แต่

เม่ือได้รู้จักกับพระสัทธรรมที่อยู่ในจิตใจของหลวงปู่ท่านแล้ว	กิริยาที่ดูรุงรัง

นัน้	กลับกลายเป็นกิริยาที่ดูน่ารักไปได้อย่างไม่น่าเชื่อ	

	 เดมิทนีัน้	หลวงปู่เจีย๊ะมีปัญหาสุขภาพทีห่วัเข่า	ท่านจงึเดนิขากะเผลก

ไปข้างหนึง่	 เมื่อท่านอายุมากขึ้น	 ท่านจึงจะไม่เดินบิณฑบาต	 แต่จะนัง่รถไป

บิณฑบาตรับภัตตาหารจากลูกศิษย์คนสนทิของท่าน	 ถ้าหากว่าเป็นพระสงฆ์

ทั่วๆไป	 ก็เป็นเรื่องธรรมดามากที่ท่านมารับภัตตาหารที่บ้านของลูกศิษย์

คนสนทิ	
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	 แต่นีค่ือ	“หลวงปู่เจี๊ยะ”	พระแท้ที่มีแต่วิสุทธิธรรมและเมตตาธรรมใน

จิตใจ	แต่มีบุคลิกนิสัยที่ไม่เหมือนใคร	ชาวบ้านที่ไม่รู้จักท่านอาจจะนกึต�าหนิ

ในใจ	 แต่ชาวบ้านที่รู้จักท่านเป็นอย่างดี	 รับรองว่าไม่เพียงแต่จะไม่ต�าหนิ	 ซ�้า

ยังขบขันในกิริยาอันน่ารักของท่านด้วยซ�้าไป	

	 ในสมัยท่ีท่านอยู ่ที่วัดเขาแก้ว	 จังหวัดจันทบุรี	 ท่านก็นั่งรถมา

บิณฑบาตตามปกติ	 พอลงจากรถท่านก็ตะโกนสั่งผู้ใหญ่พา	 ลูกศิษย์คนสนทิ

ของท่าน	

	 “เฮ้ย!	เอาข้าวมาให้กูกิน!”

	 ผู้ใหญ่พาพอเห็นท่านมาก็รู้ว่างานเข้าแล้ว	 รีบหาภัตตาหารมาถวาย

ท่าน	พร้อมด้วย	กาแฟแก้วหนึง่	หนงัสือพิมพ์หนึง่ฉบับ	บุหรี่หนึง่มวน	ซึ่งเป็น

รายการสูตรส�าเร็จประจ�าวันของหลวงปู่

	 พอหลวงปู่เจี๊ยะนัง่ลงกับเก้าอี้	 ก็จะวางตัวตามสบายแบบกันเองๆ	

สักพักหนึง่	 ท่านก็จะยกขาข้างหนึง่ขึ้นมากระดิกเท้าสั่นไปสั่นมา	 ผู้ใหญ่พา

จึงมองเท้าท่านท่ีกระดิกไปกระดิกมาอย่างน่าเวียนหัว	 หลวงปู่เจี๊ยะพูดขึ้น

ราวกับรู้ว่าลูกศิษย์ของตนคิดอะไร

	 “ก็กูขาเจ็บนี่หว่า”

	 หลังจากพูดเสร็จ	ท่านก็ให้พร	

	 “ขาก...ก....ถุย	!”	

	 (การให้พรนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามลอกเลียนแบบ)
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	 ผู้ใหญ่พารู้สึกทั้งอยากจะข�าทั้งอยากจะอายชาวบ้าน	 กับกิริยาของ

หลวงปู่เจี๊ยะเป็นอย่างมาก	จึงกระซิบกระซาบเบาๆ	กับหลวงปู่

	 “อาจารย์	!จะมาให้ล�าบากท�าไม้!	ไม่ต้องมาบิณฑบาตเองก็ได้	เดี๋ยว

ผมเอาอาหารไปส่งให้ที่วัดเอง”

	 “เฮ้ย	!	ไม่ได้	!	เดี๋ยวเขาจะด่าเอา	หาว่ากูขี้เกียจบิณฑบาต”	หลวงปู่

เจี๊ยะตอบอย่างจริงจัง

	 พอผู้ใหญ่พาได้ฟังหลวงปู่พูดเสร็จ	ก็ยิ้มเล็กน้อยก่อนจะบ่นพึมพ�าว่า

	 “โอ๊ย!	ผมว่า...ยิ่งมาบิณฑบาตเขายิ่งด่าหนกัเข้าไปอีกมากกว่า!!!”

 

	 ต่อมาอีกครั้งหนึง่	 ในเทศกาลงานบุญที่มีชาวบ้านญาติโยม	 นัง่กัน

สลอนเต็มศาลา	 หลวงปู่เจี๊ยะ	 ก็พูดจาเอะอะโวยวายเสียงดัง	 ตามสไตล์ของ

ท่าน	เมื่อผู้ใหญ่พามีโอกาสจึงกระซิบกระซาบหลวงปู่อีกครั้งหนึง่

	 “อาจารย์	!	เบาๆ	ก็ได้	เอะอะโวยวายอย่างนี้	ญาติโยมเขานัง่อยู่เต็ม

ศาลา	เขาก็ตกใจกันหมดพอดี”

	 “เฮ้ย	!	ไม่ได้!	ไม่ได้!	เคยพูดเสียงดังๆ	มานัง่เงียบ	มันโหวงเหวงพิลึก

ชอบกลโว้ย	!!!”
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อรรถาธิบาย

	 ในคัมภีร์อรรถกถาพระไตรปิฎก(คัมภีร์ที่แต่งขึ้นเพื่ออธิบายขยาย

ความพระไตรปิฎก)	พระอรรถกถาจารย์ได้อธิบายว่า	พระพุทธเจ้านัน้	ทรงมี

วิสุทธิธรรมบริบูรณ์เป็นอย่างยิ่งมิมีเทียบเทียม	ความบริบูรณ์แห่งวิสุทธิธรรมที่

พระพุทธเจ้ามีเหนือกว่าพระสาวก	 นอกจากทศพลญาณ	 (ญาณ	 ๑๐	 อย่างที่

พระพุทธเจ้ามีอย่างบริบูรณ์)	แล้ว	ยังมีความบริบูรณ์แห่งวิสุทธิธรรม	อันเนื่อง

มาจากความสามารถในการละทิ้ง	“วาสนานิสัย”	ทั้งปวง	อันเป็นผลให้วิสุทธิ

ธรรมของพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์อย่างยิ่ง	น่าเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง

	 	ค�าว่า	“วาสนา”	นี้ไม่ได้มีความหมายเหมือนกับค�าว่า	“วาสนา”	ใน

ภาษาไทย	ค�าว่า	“วาสนา”	ในภาษาบาลีนัน้แปลว่า	“พื้นเพนิสัย	อาการกาย

วาจา	ทีฝั่งรากลกึอยูใ่นกมลสันดานของบคุคลนัน้ๆ	จนกลายเป็นบุคลิกลักษณะ

จ�าเพาะของบุคคล	 เช่น	 ท่าทางการเดิน	 อาการกริยาที่ว่องไว	 หรือเชื่องช้า	

การพูดจาไพเราะหรือพูดจาเอะอะโวยวายโผงผาง”	

	 ในอรรถกถาคัมภีร์พระอรรถถาจารย์ท่านอธิบายในมุมกว้างว่า	

วาสนานิสัยนี้	บางทีตามติดมาจากนิสัยที่สะสมมาในอดีตชาติ	อดีตภพต่างๆ	

เช่น	 บุคคลบางคนเมื่อเกิดมาก็มีวาสนานิสัยตามติดมาตั้งแต่เกิด	 เช่น	 คนที่

พูดจาไพเราะแม้ไม่มีใครสอนให้พูดเช่นนี้	 เขาก็พูดจาไพเราะเป็นของเขาเอง	

โดยไม่มีใครสอน	
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 “วาสนานิสัย”	 ยังสามารถแบ่งตามมูลเหตุแห่งอาการกริยาได้อีก	 ๒	

แบบ	คือ

 หนึง่ วาสนานิสัยอากัปกิริยา ที่มีมูลเหตุมาจาก “อกุศลมูล” หรือ 

“มูลแห่งกิเลส”	ซึ่งได้แก่	ความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	วาสนานิสัยที่เกิด

จาก	 กิเลสทั้ง	 ๓	 ตัวนี้	 เป็นไปเพื่อสร้างกิเลส	 สร้างบาปสร้างกรรมไปเรื่อยๆ	

ตวัอย่างของวาสนานสิยัแบบนี	้เช่น	ความเป็นคนพูดจาส่อเสียด	พูดจาหยาบคาย	

ซึ่งค�าพูดเหล่านัน้ล้วนแต่เกิดมาจาก	ความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	เต็มไป

ด้วยความมุ่งหมายที่จะเบียดเบียนผู้อื่น		

 วาสนานิสัย แบบที่สอง คือ นิสัยอากัปกิริยาที่ยังด�ารงอยู่เช่นเดิม แต่

ว่าสิ้นไปจากมูลแห่งกิเลสแล้ว	 เช่น	 อากัปกิริยาพูดจาโวยวายเสียงดัง	 มีค�า

หยาบ	ค�าพูดไม่ไพเราะอยู่บ้าง	หรือ	ท่าทางกิริยาที่ไม่ส�ารวม	ลุกลี้ลุกลน	หยิบ

โหย่ง	อากัปกริยาแปลกๆ	เหล่านี้	ท�าให้ดูขัดหูขัดตาไม่น่าศรัทธา	

	 แต่น่าสังเกตว่า	 อากัปกิริยาเหล่านี้ไม่ได้มีมูลเกิดมาจาก	 ความโลภ	

ความโกรธ	ความหลง	 เช่น	 แม้ว่าจะพูดจาไม่เพราะ	พูดเสียงดัง	 มีค�าหยาบ

ปะปนบ้าง	 แต่อากัปกิริยาเหล่านี้แสดงออกมาโดยบริสุทธิ์ใจ	 ไม่มีเจตนาที่จะ

เบียดเบียนผู้อื่น	ไม่ได้เกิดจากความโลภอยากได้ของผู้อื่น	ความโกรธไม่พอใจ

ผู้อื่นจึงด่าว่ากล่าวร้ายผู้อื่นด้วยความไม่พอใจ	 หรือแม้แต่เกิดจากความหลง

ผิดใดๆ	เลย							

	 ส�าหรับพระพุทธเจ้านัน้	 พระองค์ทรงตัดกิเลสได้ทั้งปวง	 ทั้งยังทรง

ตัดละ	“วาสนานิสัย”	ได้ทั้งปวง	แต่ส�าหรับพระอรหันต์นัน้	สามารถตัดกิเลส
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ได้ทั้งปวงเช่นกัน	 แต่ไม่สามารถละทิ้งวาสนานิสัยได้ทั้งหมด	 หมายความว่า	

พระอรหันต์สามารถละทิ้งวาสนานิสัยที่เป็นอบายแห่งกิเลส	 หรือมีมูลเหตุมา

จากกิเลสได้ทั้งหมด	เช่น	ความชอบที่จะเบียดเบียน	อากัปกิริยาใดๆที่เป็นไป

เพื่อเบียดเบียนผู้อื่น	ซึ่งมีมูลเหตุมาจากความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	พระ

อรหันต์จะสามารถละทิ้งวาสนานิสัยที่เป็นอบายแห่งกิเลสนี้ได้ทั้งหมด	

	 แต่ถ้าหากว่าวาสนานิสัยบางอย่างนัน้	เป็นวาสนานิสัยแบบที่สอง	คือ	

อากัปกิริยาที่ไม่ได้มีมูลมาจากความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	 วาสนานิสัย

แบบที่	๒	นี้	พระอรหันต์จะไม่สามารถละทิ้งอากัปกิริยาเช่นนี้ไปได้	

	 แม้ว่าอากัปกิริยาเช่นนี้บางครั้งเป็นที่มาของโลกวัชชะ	 (เป็นที่ติเตียน

ของชาวโลก)	 หรือ	 ดูแล้วไม่เรียบร้อยสง่างาม	 เช่น	 พูดจาเสียงดัง	 พูดไม่

เพราะ	 บางครั้งพูดหยาบคาย	 พระอรหันต์บางองค์ก็ไม่สามารถละทิ้งวาสนา

นิสัยเหล่านี้ไปได้	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ถึงแม้ว่าอากัปกิริยาอาจจะดูไม่เรียบร้อย

สง่างาม	ขัดหูขัดตาไปบ้าง	แต่อากัปกิริยาแปลกๆ	เหล่านั้น	ส�าหรับพระ

อรหันต์แล้ว	ล้วนแต่เป็นไปด้วยความไม่เบียดเบียน	ถึงพร้อมด้วยความไม่โลภ	

ไม่โกรธ	ไม่หลง									

	 แนวทางค�าอธิบายที่พระอรรถกถาจารย์ได้อธิบายมา	 ดังที่ได้กล่าว

ไปแล้วในข้างต้น	 สามารถน�ามาใช้อธิบายเปรียบเทียบกับบุคลิกภาพและ

กิริยาของหลวงปู่เจี๊ยะได้เป็นอย่างดี	บุคลิกที่ดูไม่เรียบร้อยแต่ภายในจิตใจนัน้	

มีแต่วิสุทธิธรรมในจิตใจ	 ครั้งหนึง่หลวงปู่เจี๊ยะเคยบอกอธิบายกิริยาของตัว

ท่านเองกับลูกศิษย์ว่า
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 “เราก็เป็นของเราอย่างนีทุ้กวัน มันจะแปลกตรงไหน ภายใจจิตใจ

เราไม่มีอะไรกับใครหรอก” 

	 ถ้าหากจะศึกษาเรื่อง	วาสนานิสัย	อันแปลกๆ	พิสดารแล้ว	ต้องย้อน

กลับไปดูเรื่องที่เคยเกิดขึ้นเมื่อในสมัยพุทธกาล	 ซึ่งจะท�าให้เราเข้าใจเรื่อง

วาสนานิสัยที่แปลกๆ	 เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี	บางเรื่องนัน้ชวนให้ตลกขบขันไป

ด้วย	 ซึ่งในสมัยพุทธกาล	พระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้า	 ที่มีวาสนานิสัย

ติดตามมาจนแม้จะส�าเร็จพระอรหันต์แล้ว	ก็ยังไม่สามารถละวาสนานิสัย

เหล่านัน้ไปได้	มีอยู่	๒	องค์คือ	“พระสารีบุตร”	พระอัครสาวกฝ่ายขวาผู้เป็น

ยอดทางด้านปัญญา	 และ	 “พระปิลินทวัจฉะ”	 พระเอตทัคคะพระผู้เป็นยอด

ในเรื่องเป็นที่รักที่พอใจของเทวดา	

	 พระสารีบุตรนัน้มีนิสัยแปลกประหลาดอยู่อย่างหนึง่	คือ	ท่านชอบที่

จะกระโดดข้ามคลองน�้าเป็นอย่างมาก	 ไม่ว่าพระสารีบุตรจะจาริกไปในแว่น

แคว้นชนบทใด	ถ้าหากว่าสถานที่เหล่านัน้มีล�าคลองขวางกั้นทางเดินอยู่	พระ

รูปอื่นๆ	 ก็จะค่อยๆ	 เดินลุยน�้าข้ามไปอย่างส�ารวมสุภาพ	 แต่พระสารีบุตร

ท่านไม่ท�าเช่นนัน้	 เมื่อท่านเห็นคลองน�้าท่านจะกระโดดโลดเต้นข้ามคลองน�้า

อย่างไม่ระมัดระวังไม่ส�ารวมเสมอๆ	

	 ต่อมาเมื่อมีผู้พบเห็นอากัปกิริยาของพระสารีบุตรที่ท�าอย่างนัน้	ก็นกึ

ติเตียนในใจว่า	 พระสารีบุตรเป็นถึงพระอรหันต์สาวกกลับมีกิริยาที่ไม่ส�ารวม	

ไม่สมกับเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้า	 จึงน�าความไปกราบทูลพระพุทธเจ้า

เมื่อพระพุทธเจ้ารู้	 จึงตรัสไม่ให้ถือโทษพระสารีบุตร	 เพราะว่า	 วาสนานิสัย

ของพระสารีบุตรเป็นเช่นนัน้	ด้วยเหตุว่า	พระสารีบุตรนัน้ในอดีตชาติ	เคยเกิด
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เป็นลิงหลายภพหลายชาติมาก	วาสนานิสัยจึงฝังแน่นตามติดมา	ถึงแม้ว่าจะ

ส�าเร็จอรหันต์แล้ว	ก็ไม่สามารถละวาสนานิสัยเหล่านัน้ได้

	 ส่วนเรื่องของ	 “พระปิลินทวัจฉะ”	 ก็เช่นเดียวกัน	 ถึงแม้ว่าท่านจะ

ส�าเร็จอรหันต์แล้วก็ตาม	ท่านก็ยังไม่สามารถละวาสนานิสัยที่ตามติดตัวมา

ได้	 ในอรรถกถาคัมภีร์อธิบายเรื่องของพระปิลินทวัจฉะไว้ว่า	 วาสนานิสัยของ

พระปิลินทวัจฉะที่ไม่สามารถละได้ก็คือ	การพูดติดค�าว่า	“ไอ้ถ่อย !”	แทบทุก

ประโยค	แม้จะพูดกับพระภิกษุด้วยกันเอง	ท่านก็ยังเผลอติดค�าว่า	 “ไอ้ถ่อย” 

เสมอๆ	 เช่น	 ถ้าหากท่านทักทายพระภิกษุด้วยกัน	 เมื่อเจอหน้ากัน	ท่านก็จะ

ถาม	

	 “ไปไหนมา	ไอ้ถ่อย!”	

	 เมื่อพระภิกษุตอบความพระปิลินทวัจฉะไป	ท่านก็จะตอบกลับ

	 “เหรอ	ไอ้ถ่อย!”	หรือไม่ก็	“เออดีแล้ว	ไอ้ถ่อย!”		

	 พระภิกษุและญาติโยมบางส่วนก็ไม่พอใจ	 ก็น�าความไปกราบทูล

พระพทุธเจ้า	 ซึง่พระพทุธเจ้ากท็รงสอนว่าไม่ให้ถอืโทษพระปิลนิทวจัฉะ	 เพราะ

เหตุว่า	พระปิลินทวัจฉะในอดีตชาตินัน้เคยเกิดเป็นพราหมณ์ถึง	๕๐๐	ชาติ	จึง

ติดค�าพูดแบบพราหมณ์มา	 แต่ภายในจิตใจนัน้พระปิลินทวัจฉะ	 ไม่มีเจตนา

จะสร้างความไม่พอใจให้กับใครหรือเบียดเบียนใครเลย	

	 จนกระทัง่มอียูเ่ช้าวนัหน่ึง	 พ่อค้าคนหนึง่บรรทกุดปีล	ี (ไม้เถาเนือ้แข็ง

ชนดิหนึง่)	มาเต็มเกวียนรถ	เมื่อพระปิลินทวัจฉะเดินผ่านมาก็ทักทายปราศรัย

พ่อค้าหนุ่มด้วยอัธยาศัยที่ดี
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	 “แกบรรทุกอะไรมาซะเต็มรถเลยว่ะ	ไอ้ถ่อย	!”							

	 พ่อค้าหนุ่มคนนัน้	 พอได้ยินค�าพูดเพราะๆ	 อย่างนัน้แต่เช้า	 ก็รู้สึก

โกรธจนเลือดขึ้นหน้าเป็นอย่างมาก	โมโหสุดขีด	พลางคิดว่าวันนีจ้ะซวยไปทั้ง

วันแล้ว	เพราะเช้าๆ	มาก็เจอค�าหยาบเข้าให้ซะแล้ว	ด้วยความโกรธนัน้	พ่อค้า

หนุ่มจึงคิดในใจว่า	 “เราจักต้องแก้เผ็ดสมณะโล้นรูปนีซ้ะหน่อยแล้ว”	 เมื่อคิด

ได้ดังนัน้	พ่อค้าหนุ่มจึงตอบออกไปเสียงดังว่า

	 “ก็บรรทุกขี้หนู	ซีว่ะ	ไอ้ถ่อย	!!!”

	 พระปิลินทวัจฉะก็ไม่ว่าอะไร	พอเดินคล้อยไปจากกันแล้ว	พ่อค้า

หนุ่มหันมาตรวจดูสินค้าของตน	 ก็ต้องตกใจแทบจะเป็นลม	 เพราะดีปลีที่

บรรทุกมาเต็มเกวียนกลายเป็นขี้หนูไปหมดเลย!	 พ่อค้าหนุ่มได้แต่กุมขมับ	

หมดอาลัยในชีวิต	คิดได้แต่ว่า	“งานเข้าแล้วกู	ไม่น่าเลย”	

	 จนเมื่อมีชายคนหนึ่งผ่านมาเห็นท่าทางหมดอาลัยตายอยากของ

พ่อค้าหนุ่มคนนี้	 พ่อค้าหนุ่มจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ชายคนนี้ฟัง	 ชายคน

นีซ้ึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระปิลินทวัจฉะ	 จึงแนะน�าว่าให้แกล้งท�าเป็นเดินไปหา

พระปิลินทวัจฉะใหม่	เดี๋ยวองค์ท่านก็จะจัดการให้เอง

	 พ่อค้าหนุม่ลากเกวยีนทีม่แีต่ขีห้น	ู เดนิไปจนกระท่ังเจอพระปิลินทวจัฉะ	

เม่ือพระปิลินทวัจฉะเจอหน้าพ่อค้าหนุ่มอีกคร้ังหนึ่ง	 ท่านก็ถามขึ้นมาตาม

สไตล์เดิมของท่านว่า

	 “แกบรรทุกอะไรมาซะเต็มรถเลยว่ะ	ไอ้ถ่อย!”

	 คราวนี้พ่อค้าหนุ่มนัง่คุกเข่าตอบอย่างนอบน้อมว่า
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	 “บรรทุก	‘ดีปลี’	ขอรับ	ท่าน”	

	 พอพ่อค้าหนุ่มพูดจบขี้หนทูั้งคันเกวียนก็กลับมาเป็นดีปลีเหมือนเดิม	

พ่อค้าหนุ่มดีใจเป็นอย่างมาก	 กล่าวสรรเสริญพรปิลินทวัจฉะพร้อมทั้งขอขมา

ที่ล่วงเกินโดยไม่ได้ตั้งใจ	ซึ่งพระปิลินทวัจฉะก็ตอบกลับตามสไตล์เดิม

 “เออ ! ข้าให้อภัยแก...ไอ้ถ่อย !!!”

 

 ธรรมะแก้คัน - คันที่ไหนเกาที่นัน่
	 ค�าว่า	 “ผ้าขี้ริ้วห่อทอง”	 อันเป็นฉายา	 ที่หลวงปู่มั่นเป็นผู้ตั้งให้กับ

หลวงปูเ่จีย๊ะ	 เมือ่ครัง้ท่ีหลวงปู่เจีย๊ะคอยปรนนบิติัรับใช้เป็นพระอุปัฏฐากของ

หลวงปูม่ัน่ตัง้แต่เมือ่ครัง้บวชได้แค่	๓	ถงึ	๔	พรรษา,	ค�าว่า	“ผ้าขีร้ิ้วห่อทอง”	นี้	

หลวงปู่มั่นผู้เป็นดั่งพ่อแม่ครูอาจารย์ของหมู่คณะพระป่ากรรมฐาน	 ได้เมตตา

ตั้งให้กับหลวงปู่เจี๊ยะด้วยตัวท่านเอง	ดังนัน้	ค�าๆ	นี้ย่อมต้องมีความหมายลึก

ซึ้ง	ย่อมสามารถบ่งบอกได้	ซึ่งลักษณะนิสัยของหลวงปู่เจี๊ยะ	ทั้งยังบอกความ	

“นัย”	ที่มิควรดูถูกดูแคลนหลบหลู่ดูหมิ่นว่า	อันว่าผ้าขี้ริ้วนัน้	แม้นดูภายนอก

น่ารังเกียจ	 ดูสกปรก	 ไม่สวยงาม	 แต่เนื้อแท้ข้างในนัน้กลับมีของที่มีมูลค่า

เหลือประมาณซ่อนอยู่	คนที่ดูคนแต่ภายนอกไม่ใช้ปัญญาใคร่ครวญ	ก็ย่อมไม่

อาจได้เห็นซึ่งคุณค่าที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในรูปลักษณ์อันน่าชังนัน้ได้	

	 ครั้งหนึ่ง	หลวงปู ่จันทา	ถาวโร	(ปัจจุบันท่านอยู ่ที่วัดป่าเขาน้อย	

จังหวัดพิจิตร)	 เคยถามหลวงปู่เจี๊ยะเกี่ยวกับบุคลิกและกิริยาของหลวงปู่เจี๊ยะ	

ด้วยเกรงว่ากิริยาภายนอกของหลวงปู่นัน้อาจจะท�าให้ญาติโยมเขาคิดไปใน
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ไม่ดีก็เป็นได้	 หลวงปู่เจี๊ยะมีความเห็นเป็นอย่างไร	 ซึ่งหลวงปู่จันทานี้	 ท่านมี

ความสนทิสนมกับหลวงปู่เจี๊ยะเป็นอย่างมาก	 เป็นทั้งลูกศิษย์และสหธรรมมิก

พร้อมๆกัน	หลวงปู่จันทาถามว่า

	 “หลวงปู่...	 อันกิริยาภายนอกของหลวงปู่เป็นอย่างนี้	 หลวงปู่จะไม่

กลัว	คนอื่นเขาจะต�าหนิเอาบ้างเหรอ	?”

	 หลวงปู่เจี๊ยะเมตตาตอบให้ข้อคิดเป็นธรรมะว่า

	 “อันว่ากิริยาภายนอกจะเป็นอย่างไรก็ตามเถอะ	แต่ถ้าหากเรามุ่งมั่น

ปั้นใจจนเที่ยงดี	ก็ยังดีกว่าคนที่กิริยางามแต่ใจไม่เที่ยง	 เพราะนิสัยวาสนาคน

เรามันไม่เหมือนกัน	 เขายังมีค�าพูดอยู่ไม่ใช่หรือว่า	 แข่งอะไรก็แข่งได้	 แต่แข่ง

วาสนาแข่งกันไม่ได้	 เราจึงไม่แข่งวาสนากับใคร	 เราเป็นของเราอย่างนี้	 จึง

พอใจอย่างนี้	เพราะนิสัยวาสนาเป็นมาอย่างนี้”

	 อีกครั้งหนึง่	 หลวงปู่เจี๊ยะเคยพูดถึงกิริยาภายนอกที่ไม่เรียบร้อยของ

ท่านเอง	 ซึ่งถ้าใครได้ฟังคงจะต้องข�ากับค�าพูดตรงๆ	 ไม่มีอ้อมค้อมของท่าน

อย่างแน่นอน	นอกจากจะข�าแล้ว	ในค�าพูดของท่านก็ยังแอบแฝงปริศนาธรรม

ให้ควรคิดอีกด้วย	ท่านบอกว่า

	 “บางทีนะ	 เขาก็หาว่าหลวงปู่เจี๊ยะนี่ไม่มีคุณธรรมหรอก...เห็นเรา	

เกากระโปกเกาห�า	อย่างนี้	เขาก็หาว่าเราไม่ส�ารวม”

	 เมื่อลูกศิษย์ได้ฟัง	 ก็พลันนกึแย้งมาขึ้นในใจเบาๆ	 กลัวหลวงปู่จะ

ได้ยินว่า	

	 “อ้าว	!	หลวงปู่...ก็เกากระโปกเกาห�า...มันต้องไม่ส�ารวมอยู่แล้วนี่	ถ้า

ส�ารวมมันต้องไม่เกา	หรือถ้าเกาก็อย่าให้คนเห็นสิ”
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	 หลวงปู่เจี๊ยะราวกับได้ยินเสียงลูกศิษย์คิดในใจ	จึงพูดต่อว่า

 “เกาห�าแบบส�ารวม มันเป็นไงว่ะ!? มันไปแอบเกาอยู่ตรงไหน เกาใน

โบสถ์ในวิหารหรือ? มันคันตรงไหนตอนไหน ก็เกามันตรงนัน้ตอนนัน้สิ ! ถ้า

มันคันก็เกาละสิ จะปล่อยไว้ท�าไม ? เกาในที่ที่ไม่คันนัน่ล่ะคนบ้า!!”

	 หลังจากปล่อยให้ลูกศิษย์แอบฮากับค�าพูดของท่านแล้ว	 ท่านก็สอน

ต่อไปว่า

 “ถ้าเกาถูกที่คัน เขาจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา เราไม่หวั่นไหว ยิ่งผู้หญิง

นี่เข้าใกล้เราไม่ได้หรอก ด่าฉบิหายเลย!” 

 อายท�าไม ?
	 หลวงปู่เจี๊ยะเป็นพระที่รักษาสัตย์เป็นอย่างมาก	 ท่านจึงท�าอะไร

จริงจัง	 แน่วแน่	 ตรงต่อความจริง	 ปากกับใจตรงกัน	 ไม่มีอ้อมค้อม	 ไม่ว่าจะ

ด้วยกิริยากาย	วาจา	และใจ	ธรรมในข้อนี้เรียกกันว่า	“สัจกิริยา”	หรือ	การตั้ง

ความสัตย์แล้วท�าให้ได้ดังที่ได้ตั้งใจเอาไว้	พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่า	“สัจกิริยา”	

นีม้ผีลมากให้ผลมากทรงอานุภาพเป็นอย่างมาก	มากจนถงึขัน้ทีแ่สดงอิทธิฤทธ์ิ

ปาฏิหาริย์ในยามคับขันได้เลยทีเดียว	

	 หลวงปู่เจี๊ยะได้รับความยอมรับของหมู่คณะพระป่ากรรมฐานในเร่ือง

สัจกิริยาเป็นอย่างมาก	 ความที่ท่านเป็นคนที่รักษาสัจกิริยานี้เอง	 ท่านจึงท�า

อะไรตรงไปตรงมา	 บางครั้งราวกับไม่สนใจใคร	 บางคนก็เห็นเป็นเรื่องตลก

ขบขันไป	แต่ตัวท่านเองนัน้	ไม่ได้สนใจว่าใครจะมองอย่างไร	ท่านสนใจแต่ว่า	
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สิ่งที่ท�านัน้ดีแล้วถูกต้องตามธรรมวินัยแล้วหรือยัง	 ถ้าหากถูกต้องท่านก็จะไม่

สนใจใครจะว่าอย่างไร	

	 เรื่องที่ผ่านมาคือเรื่อง	“ธรรมะแก้คัน คันที่ไหนเกาที่นัน่” คือตัวอย่าง

หนึง่ที่ท่านท�าอะไรตรงไปตรงมาแบบไม่สนใจคนอื่นจะต�าหนิ	 เพราะไม่ได้ไป

แอบท�าอะไรที่ไม่ดี	 การท�าอะไรที่ต้องแอบๆ	ท�า	นัน่แสดงว่า	 สิ่งนัน้ต้องเป็น

สิ่งที่ไม่ดี	จึงต้องแอบท�าไม่ให้คนเห็น	ส�าหรับหลวงปู่เจี๊ยะขอเพียงเป็นสิ่งที่ถูก

ต้องก็ท�าได้ตรงๆ	ไม่ต้องแอบท�า	ใครจะต�าหนกิ็ช่างเขา	

	 นอกจากเรื่องน้ีแล้วยังมีอีกเรื่องหนึง่ซ่ึงคล้ายกับเร่ืองที่กล่าวมาแล้ว

ข้างต้น	 ที่หลวงปู่ท่านท�าอะไรตรงไปตรงมา	 จนคนที่ได้เห็นเหตุการณ์ได้ยิน

ได้ฟัง	ถึงกลับฮากันสุดๆ	ไปเลย	ก็คือ

	 เมื่อประมาณปี	พ.ศ.	๒๕๓๘	หลวงปู่เจี๊ยะได้รับกิจนิมนต์ไปโปรด

ญาติโยมที่ประเทศสิงคโปร์	เพราะว่ามีญาติโยมชาวสิงคโปร์จ�านวนหนึง่	ขาด

ที่พึ่งทางจิตใจที่สามารถให้ค�าปรึกษาเรื่องการภาวนาได้	 หลวงปู่เจี๊ยะจึงไป

สอนแก้ไขปัญหาการภาวนาให้เขา	

 และนี่เป็นครั้งแรกที่หลวงปู่ได้นัง่เครื่องบิน	 ระหว่างที่เครื่องบินก�าลัง

บินอยู่บนฟ้านัน้	หลวงปู่เจี๊ยะก็เกิดปวดปัสสาวะขึ้นมากระทันหัน	ท่านจึงบอก

กับลูกศิษย์ว่า

	 “โอ๊ย	!!	ปวดท้องฉี่โว้ย	!”	

	 ลูกศิษย์ก็รีบตอบอาจารย์ทันทีว่า	 “ห้องน�้าอยู่ทางโน้นหลวงปู่	 เดี๋ยว

ผมจะพาไปเอง”	



27วีระวัฒน์ ชลสวัสดิ์

	 “ไม่เอา!	กูไม่ไป	กูจะฉีม่ันตรงนี้แหละ”	หลวงปู่เจี๊ยะตอบเสียงดัง	จน

ผู้โดยสารคนอื่นๆในบนเครื่องบินเริ่มหันมามอง	 ลูกศิษย์ที่ไปด้วยชักจะเริ่ม

อาย	จึงพูดกับหลวงปู่ว่า

	 “หลวงปู่...ฉีต่รงนี้ไม่ได้	อายเค้า!!	ดูซิ	คนเยอะแยะ!”

	 หลวงปู่เจี๊ยะตอบเสียงดังขึ้นทันที	

	 “เฮ้ย!!	 ไอ้ฉบิหาย	 มึงจะอายไปท�าไมว่ะ	 ดูซิ	 คนตั้งเยอะตั้งแยะ	 ไม่

เห็นต้องอายเลย!!”

	 ลูกศิษย์	“???...???...???”

	 สรุปคือ	 วันนัน้หลวงปู่ก็ได้ปัสสาวะใส่กระโถนตรงนัน้จริงๆ	 โดยที่

แอร์โฮสเตสและเจ้าหน้าที่บนเครื่องบินก็ให้บริการช่วยเป็นอย่างดี	ด้วยรอย

ยิ้มสุดๆ

 ระดับนีต้้องเหนือกว่าลีมูซีน
	 หลวงปูเ่จีย๊ะเคยสัง่สอนลกูศษิย์เสมอๆ	ว่า	อย่าท�าตัวเป็นพระกรรมฐาน

ขุนนาง	 ชอบสวยชอบงาม	 ชอบความสะดวกสบาย	 สิ่งเหล่านี้เมื่อสะสมมาก

ไปเท่าไหร่	 กจ็ะยิง่ท�าให้ใจเราห่างออกจากอรรถธรรมเท่านัน้	 ยิง่ปลกูต้นไม้ใน

วัดประดับประดาสวยงามเท่าไหร่	 ยิ่งห่างจากทางเดินจงกรมและการปฏิบัติ

สมาธิมากเท่านัน้	ควรประพฤติตนอยู่ในหลักแห่งความสันโดษมักน้อย	ดั่งค�า

ที่พูดกันในหมู่พระป่ากรรมฐานว่า	“ความอัตคัด คือสมบัติพระกรรมฐาน”
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	 ครั้งหนึ่ง	 สมัยที่หลวงปู ่เจี๊ยะจ�าพรรษาอยู ่ที่วัดเขาแก้ว	 จังหวัด

จันทบุรี	 พระพรหมมุนี	 แห่งวัดบวรนิเวศวิหาร	 ซึ่งเป็นเพื่อนกับหลวงปู่เจี๊ยะ	

ได้ส่งจดหมายมาบอกกิจธุระกับหลวงปู่เจี๊ยะ	 พร้อมทั้งบอกความในจดหมาย

ด้วยว่า	เมื่อได้รับจดหมายแล้วให้รีบมาโดยด่วนทันที

	 พอหลวงปู่เจี๊ยะอ่านจดหมายเสร็จปั๊บ	 ท่านก็รีบลุกขึ้นกระโดด	 คว้า

จีวรขึ้นสวม	 คว้าย่ามทันที	 แล้วรีบเดินลิ่วๆ	 ไปที่หน้าวัด	 เพื่อรอรถประจ�า

ต�าแหน่งมารับท่านเข้ากรุงเทพฯ	อย่างเร่งด่วน	

	 ใช่แล้ว	 !	พระระดับนี้แล้ว	จะต้องมีรถประจ�าต�าแหน่งอย่างแน่นอน	

และรถประจ�าต�าแหน่งท่ีว่าน้ี	 ย่อมต้องไม่ใช่รถธรรมดาๆ	กระจอกๆ	ต้องใหญ่

กว่ารถลีมูซีนถึงจะสมฐานะท่าน	และรถที่เหมาะสมกับพระระดับท่านก็คือ...

 “สิบล้อ นัน่เอง!!!”
	 นัน่คือรถประจ�าต�าแหน่งที่หลวงปู่เจี๊ยะจะต้องไปโบกเองที่ริมถนน	

ปกตเิวลาไปไหนมาไหน	 หลวงปู่เจีย๊ะมักจะขอใช้บริการรถสดุหรูทีว่่านีเ้สมอๆ	

เพราะท่านบอกว่า	“ขึ้นรถสิบล้อ ไม่ต้องรถทัวร์ ไม่ต้องไปเบียดเบียนชาวบ้าน

ที่ไหน”	ดังนัน้	เวลาไปไหนมาไหน	ท่านจึงโบกรถสิบล้อเป็นประจ�า	

	 การใช้บริการรถสิบล้อของท่านนัน้	 ถ้าหากคนขับมาคนเดียวท่าน

ก็ไปนัง่ข้างหน้ารถพร้อมกับคนขับ	 แต่ถ้าหากว่าคนขับมากับลูกเมีย	 หรือมี

ผู้หญิงมาด้วยแล้ว	 ท่านก็จะ	 “ขึ้นไปนัง่ข้างบนหัวรถสิบล้อ”	 ซึ่งเป็นต�าแหน่ง

ที่ลมโกรกแรงมากๆ	 เวลาที่หลวงปู่นัง่รถสิบล้อกลับวัดทีไร	 พระลูกวัดก็จะ

ได้ยินเสียงท่านตะโกนโหวกเหวกมาแต่ไกลอยู่บนหัวรถสิบล้อ	
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	 “อู้ว์...	 หนาวโว้ย	 !	 หนาวโว้ย	 !!!...	 ลมมันโกรก”	 โปรดนกึถึงเทียบ

กับฉากในหนงัฝรั่งเรื่อง	 “ไททานคิ”	 ที่พระเอกไปตะโกนโหวกเหวกๆ	 ที่เสา

กระโดงเรือ	อย่างไรอย่างนัน้เลย	

	 วันนัน้	 เมื่อได้รับจดหมายของพระพรหมมุนี	 ท่านก็รีบร้อนเป็นอย่าง

มาก	 หลวงปู่เจี๊ยะก็เดินลิ่วๆ	 ไปที่ริมถนนอย่างรวดเร็ว	 มือหนึง่ถือย่าม	 ส่วน

อีกมือหนึง่ก็พยายามสวมจีวรไปด้วย	 ในขณะที่หลวงปู่ก�าลังมะรุมมะตุ้ม	 อยู่

กับการห่มจีวรนัน้	ท่านก็มองเห็นรถสิบล้อคันหนึง่วิ่งมาแต่ไกล	

 อารามรีบร้อนมือหนึง่ห่มจีวร มืออีกข้างก็ถือย่ามอยู่ รถสิบล้อก็ใกล้

จะมาถึงแล้ว หลวงปู่เห็นว่าไม่ได้การ จะต้องท�าอะไรซักอย่าง	ท่านจึงใช้	เท้า

ข้างหนึง่โบกรถ!	โดยยกเท้าขึ้นสูงๆ	แล้วก็ยกเท้าลง	พอยกเท้าลงแล้วก็ยกเท้า

ขึ้น	 ท�าสลับไปสลับมาอยู่อย่างนัน้	 เหมือนกับใช้เท้าแทนมือ	 ปากหลวงปู่ก็ไม่

อยู่เฉย	พลอยตะโกนเสียงดังเรียกรถไปด้วย

	 “เฮ้ย!	หยุด!	หยุด!	หยุด!...	กูไปด้วย	!”

	 ถ้าหากว่าใครได้มาเห็นท่าทางหลวงปูต่อนนีแ้ล้ว	 คงต้องลงไปข�ากลิ้ง

กันเป็นแถบๆ	 แน่นอน	 แต่คนขับรถสิบล้อเจ้ากรรมคงมองเห็นมาแต่ไกล		

แล้วเกิดข�าไม่ออก	รีบเหยียบคันเร่งหนีแน่บ	 (คงจะเข้าใจว่า	พระอะไรว่ะเนี่ย	

มาตะโกนโหวกเหวกๆ	ใช้เท้าโบกรถอีกต่างหาก)	

	 เมือ่รถสบิล้อคันน้ันวิง่ผ่านหลวงปู่ไป	หลวงปูก่ต็ะโกนส่งท้ายให้พรว่า

	 “แ...ม่ง	มึง....ไม่รู้จักไอ้เจี๊ยะ....ซะแล้ว”

	 ลูกศิษย์ที่ไปแอบดูแอบฟัง	อยู่หลังก�าแพงวัด	ได้แต่ปิดปากกลั้นเสียง

หัวเราะ	 ไม่ให้หลวงปู่ได้ยิน	 ทั้งๆ	 ที่ก�าลังฮากลิ้งกันอยู่	 เพราะกลัวโดนท่าน

เตะเอา...	เดี๋ยวจะหาว่าเยาะเย้ย!
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 ชมรมคนรู้ทัน
	 การด�าเนินชีวิตในเพศสมณะของหลวงปู่เจี๊ยะ	ในหมู่คณะพระป่า

กรรมฐานต่างยอมรับท่านเป็นอย่างมากในเรื่องของความสมถะความสันโดษ

มักน้อย	 ด�ารงสมณกิจโดยยึดแบบอย่างของหลวงปู่มั่นเป็นบุคลาธิษฐาน	

(บุคคลที่ยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างในจิตใจ)	 อย่างเคร่งครัด	 หลวงปู่เจี๊ยะจึงไม่

สนใจชื่อเสียงลาภยศเกียรติยศ	ใดๆ	เลย	จะด้วยวาสนานิสัยที่โลดโผนตรง

ไปตรงมา	ดรูาวกบัไม่น่านับถอื	หรอืด้วยเหตผุลประการใดก็ตาม	หลวงปูเ่จีย๊ะ

ไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังดังเช่นพระอาจารย์ใหญ่องค์อื่นๆ	 ที่มีลูกศิษย์เป็น

ข้าราชการใหญ่หรือเศรษฐีคหบดีคอยปรนนิบัติรับใช้ดูแลในเรื่องค่าใช้จ่ายใน

วัด	ในกิจต่างๆ	

	 ในบางครั้งหลวงปู่เจี๊ยะท่านจึงขาดแคลนทุนทรัพย์ในการจัดการค่า

ใช้จ่ายต่างๆ	เสมอๆ	แต่ท่านก็ไม่เดือดร้อนอะไร	เพราะการปฏิบัติธรรมนัน้	

ล้วนแต่เป็นไปเพื่อลดการสะสมแห่งกิเลส	ไม่ได้เป็นไปเพื่อเพิ่มพูนกิเลส

	 ครั้งหนึง่	หลวงปู่เจี๊ยะได้ยินข่าวว่า	หลวงปู่หลุย	(หลุย	จันทสาโร)	ไป

รับกิจนิมนต์แห่งหนึง่	 ได้เงินมาเป็นแสน	 หลวงปู่เจี๊ยะจึงคิดในใจวางแผนว่า

จะไปขอเงินหลวงปู่หลุยมาแบ่งใช้ซะหน่อย*

 

 (*นัยนี้มีความหมายซ่อนอยู่คือ	หลวงปู่เจี๊ยะอยากจะทดลองปฏิภาณ

ของหลวงปู่หลุย	 ทั้งนี้เพราะหลวงปู่เจี๊ยะและหลวงปู่หลุยเป็นสหธรรมิก	 ที่มี

ความสนทิสนมกันเป็นอย่างมาก	ไม่ได้มีความหมายเป็นอื่นแต่อย่างใด)		
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	 พอหลวงปู่เจี๊ยะเข้าไปหาหลวงปู่หลุยที่วัด	ขณะนัน้หลวงปู่หลุยก�าลัง

สนทนาธรรมกับญาติโยมอยู่	 เมื่อหลวงปู่เจี๊ยะเห็นหลวงปู่หลุย	 ก็เข้าไปกราบ

หลวงปู่หลุย	 แล้วทันทีที่กราบเสร็จ	 หลวงปู่หลุยก็หันมาพูดกับหลวงปู่เจี๊ยะ

แบบเร็วทันใจแบบไม่ให้ตั้งตัว	ยังกับรู้ทันว่า

	 “เอ้อ	 !...อาจารย์เจี๊ยะนีน่่ะ...ท่านเป็นลูกเจ๊กลูกจีนนะ	 อาจารย์เจี๊ยะ

นี่เก่งมากนะ	ท่านหาเงินเก่ง	สร้างวัด	สร้างศาลา	สร้างอุโบสถ	กุฏิเต็มวัด	มี

เงินนีน่่าจะมาแบ่งกันใช้บ้างนะ”

	 หลังจากสนทนากันพอประมาณแล้วนัน้	 หลวงปู่เจี๊ยะก็ลากลับ	 เมื่อ

หลวงปูเ่จีย๊ะกลบัมาถงึวดัท่ีท่านอยู	่หลวงปู่กพ็ดูกบัลกูศษิย์ทัง้หวัเราะไปด้วยว่า

	 	 “ตายห่าแล้ว...เสร็จกัน	 หลวงปู่หลุยรู้ทัน	 ดักคอไว้หมดเลย	 บาท

เดียวก็ไม่ได้”

 เรื่องฮาๆระหว่างพระป่ากับชาวเขา
	 ตลอดเวลา	๓	ปี	๔	แล้ง	ที่หลวงปู่เจี๊ยะคอยปรนนิบัติรับใช้เป็นพระ

อุปัฏฐากของหลวงปู่มั่น	 เป็นช่วงเวลาที่หลวงปู่เจี๊ยะคอยติดตามหลวงปู่มั่น

เดินรุกขมูลธุดงค์ไปตามป่าตามเขาในจังหวัดเชียงใหม่	 เป็น	 ๓	 ปี	 ๔	 แล้ง	

แห่งความผูกพันที่ชาวเขาตามป่าตามเขาได้เก้ือหนุนจุนเจือคณะพระป่า

กรรมฐานอย่างเต็มก�าลังที่ฐานะเขาจะท�าได้	 เป็นบุญคุณความทรงจ�าที่

หลวงปู่เจี๊ยะไม่เคยลืมไปจากใจ	ทั้งยังได้สอนลูกศิษย์ว่า	
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	 “หลวงปู่มั่นได้ธรรมมาสั่งสอนพวกเราได้	 ก็เพราะชาวป่าชาวเขาเขา

เลี้ยงดู	 ครูบาอาจารย์ที่ส�าคัญๆ	 ล้วนได้ธรรมมาจากชาวป่าชาวเขาทั้งนัน้...

เราจึงไม่ควรลืมบุญคุณอันนี้”

	 ต่อมาภายหลังจากสร้างวดัป่าภรูทัิตตปฏิปทาราม	 ทีจ่งัหวดัปทุมธานี

แล้ว	 หลวงปูเ่จีย๊ะกมี็ก�าลังมากพอท่ีจะสนับสนนุช่วยเหลอืชาวเขาในด้านต่างๆ	

ไม่ว่าจะเป็นด้านการศีกษา	การส่งเสริมอาชีพ	ด้านสาธารณูปโภค	อย่าง

เต็มก�าลัง	 จนมาถึงปัจจุบันคุโณปการต่างๆ	 ที่ท่านได้ท�าไว้	 ก็ยังปรากฏเป็น

อนุสรณ์ยืนยันถึง	ความผูกพันที่หลวงปู่ท่านมีต่อชาวเขาอย่างมาก	

	 หลวงปู่เจี๊ยะเคยเล่าเรื่องตลกๆ	 ระหว่างท่านกับชาวเขา	 ในสมัยที่

ท่านออกธุดงค์ตามหาหลวงปู่มั่น	 ว่าในตอนนัน้หลวงปู่เจี๊ยะได้ธุดงค์ด้วยขึ้น

ไปที่จังหวัดเชียงใหม่	เพราะได้ยินข่าวว่าหลวงปู่มั่นธุดงค์อยู่ตามดอยตามเขา

ในป่ากันดารไกล	 ท่านเล่าว่าเดินรอนแรมด้วยเท้าเข้าไปตามป่าตามเขาแบบ

ไม่มีจุดมุ่งหมาย	เมื่อเข้าเขตของชาวเขาแล้ว	ท่านก็ต้องปวดหัวกับภาษาของ

ชาวเขาเป็นอย่างมาก	เพราะสื่อสารกันไม่รู้เรื่อง	เมื่อท่านเล่าเรื่องนีท้ีไร	ท่านก็

จะหัวเราะข�าขึ้นมาทันทีทุกครั้งไป	

	 ด้วยเหตทุีห่ลวงปู่ท่านต้องสืบถามหาหลวงปูม่ัน่	 จงึจ�าเป็นต้องสื่อสาร

กันกับชาวเขา	แต่สื่อกันอย่างไรก็ไม่รู้เรื่อง	พอหลวงปู่เจี๊ยะถามว่า

	 “เคยเหน็หลวงปูม่ัน่ไหม?	หลวงปูม่ัน่เคยธุดงค์ผ่านมาทางนีบ้้างไหม?”
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	 ชาวเขาก็ไม่รู้เรื่อง	เขาจะตอบว่า

	 “ตุ๊	!...	แอ่วหยังก๋า”	(พระคุณเจ้า	จะไปเที่ยวที่ไหน)

	 ด้วยอัธยาศัยน�้าจิตน�้าใจอันดีของชาวเขาแล้ว	 เมื่อเห็นหลวงปู่เจี๊ยะ

กับหลวงปู่เฟื่อง	 (เฟื่อง	 โชติโก)	ออกเดินทางเหนด็เหนื่อย	ก็รู้สึกเป็นห่วงเป็น

ใยพระทั้งสองเป็นอย่างมาก	 จึงคอยถามไถ่ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยท่านทั้ง

สองตลอดเวลา	

	 ซักเดี๋ยวก็ถามว่า	 “ตุ๊เจ้า...เอาอันนู้นบ่	 ?”	 สักพักก็ถามว่า	 “ตุ๊เจ้า...

เอาอันน้ีบ่?”	 ตุ๊อย่างนั้น	 ตุ๊อย่างนี้ตลอดเวลา	 แต่หลวงปู่เจี๊ยะในขณะทั้ง

เหนื่อยและท้อกับการตามหาหลวงปู่มั่นเป็นอย่างมาก	 ทั้งใจก็จดจ่อแต่จะหา

หลวงปู่มั่นให้เจอ	ทั้งยังฟังไม่รู้เรื่องว่า	“ตุ๊”	แปลว่าอะไร	

	 ซึ่งค�าว่า	 “ตุ๊เจ้า”	 เป็นค�าเมือง	 ภาษาถิ่นของคนเหนือ	 แปลว่า	

พระคุณเจ้า	 ท�าให้หลวงปู่เจี๊ยะและชาวเขาสื่อสารกันอย่างไรก็ฟังกันไม่รู้เรื่อง

ซะที	หลวงปู่เจี๊ยะก็ได้แต่งุนงง	ได้แต่คิดในใจว่า	‘อะไรของมันว่ะ	มี	ตุ๊	ตุ๊	ตุ๊	

อยู่นัน่แหล่ะ’	จึงแอบบ่นเบาๆว่า

	 “ตุ๊...แ...ม่ง	มึงเหรอ”	

	 ชาวเขาที่ได้ฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกัน	ได้แต่งุนงงเหมือนกันว่า	

	 “เป็นจะใด๋	 ตุ๊เจ้าองค์นี้	 มาถามหาว่า	 แม่เฮาเป็นตุ๊เจ้าคื้อกันน�าเปิ้น

หว่า?”	 (ท�าไมพระคุณเจ้าองค์นี้	 มาถามว่าแม่เราเป็นพระคุณเจ้าเหมือนกัน

กับท่านหว่า?)
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	 เมื่อหลวงปู่เจี๊ยะเล่าเรื่องชาวเขามาถึงตอนนี้	ท่านก็จะข�าหัวเราะ

ชอบใจเป็นอย่างมาก	 ท่านไม่เคยลืมบุญคุณความดี	 ความมีจิตใจบริสุทธิ์ที่

ชาวเขาชาวเมืองเหนือมีให้ท่านเลย	 หลวงปู่เล่าสรุปตอนท้ายก่อนจะหัวเราะ

เสียงดังว่า

  “แหม...ถ้ามันฟังเรารู้เรื่องนะ...มันคงจะโกรธเราตายเลย...ฮ่าๆๆ”

 จอมอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ๑ (เหาะได้)
	 หลวงปู่มั่นคอยสอนลูกศิษย์สายพระป่ากรรมฐานเสมอๆ	ไม่ให้สนใจ

เรื่อง	อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์	อย่างเช่น	เหาะได้	หูทิพย์	ตาทิพย์	ด�าดิน	หายตัว	

เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็น	 ดิรัจฉานวิชา	 วิชาความรู้ที่หากว่าผู้ปฏิบัติไม่มี

ปฏิปทาที่มั่นคงในพระธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว	 วิชาเหล่านี้อาจ

ไปสู่ความลุ่มหลง	จนน�ามาซึ่งกิเลสตัณหาก่อกรรมก่อเวรภพชาติไม่มีที่สิ้นสุด	

ดังนัน้	 พระอาจารย์สายพระป่ากรรมฐานจึงมักจะไม่สนใจในเรื่องอิทธิฤทธิ์

ปาฏิหาริย์เหล่านี้

	 ครั้งหนึง่เคยมีคนไปถามหลวงพ่อชา	 (ชา	 สุภัทโท)	 ว่าหลวงพ่อชามี

อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เหาะเหินเดินอากาศได้หรือไม่	

	 หลวงพ่อชาตอบแบบเซ็งๆ	แต่คนถามหน้าหงายไปเลยว่า

	 “แค่เหาะได้	มนัจะแปลกตรงไหน	?	ประสา	*แมลงกดุจี ่มันก็เหาะได้!”	

	 *(แมลงปีกแข็งชนดิหนึง่ อาศัยอยู่ในกองขี้ควาย)
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	 ส�าหรับหลวงปู่เจี๊ยะนัน้ก็ไม่ปรากฏว่าท่านมีวิชาเหล่านี้หรือไม่	 แต่ที่

แน่นอนคือ	ท่านชอบที่จะ	“เหาะ”	เป็นประจ�าอยู่แล้ว	วิธีการเหาะของท่านนัน้	

ก็ไม่ยาก	ไม่ต้องตั้งสมาธิ	ท่องบริกรรมบทคาถาใดๆ	เลย	ชาวบ้านอย่างเราๆ	

ท่านๆ	ก็เหาะกันได้ทุกคน	การเหาะของท่านนัน้	ผู้ใหญ่พา	ลูกศิษย์ฆราวาส

ของท่านสมัยที่หลวงปู่อยู่ที่วัดเขาแก้ว	 จังหวัดจันทบุรี	 เป็นผู้เล่าให้ฟังอย่าง

น่าตื่นเต้นว่า

	 มีอยู่ครั้งหนึง่	 ในงานแต่งงานของชาวบ้านละแวกนัน้	 ทางเจ้าภาพ

ก็ได้นิมนต์เชิญพระวัดเขาแก้วไปฉนัเช้าที่บ้าน	 นิมนต์ไปทั้งหมด	 ๙	 รูป	 รวม

ทั้งเจ้าอาวาสคือหลวงปู่เจี๊ยะด้วย	 บ้านที่จัดงานแต่งงานนี้เป็นเรือนไม้ยกพื้น

ต�่าๆ	สูงแค่ระดับเอว	 เมื่อพระสงฆ์เดินทางมาถึง	 ก็ต่างขึ้นบันไดบ้านมานัง่ที่

เสนาสนะที่จัดเตรียมเอาไว้อย่างเรียบร้อย	เหลือแต่หลวงปู่เจี๊ยะอยู่องค์เดียว	

	 สักพักหนึ่ง	 แขกเหรื่อที่ร่วมพิธีก็ต้องตกใจแทบช็อค	 เมื่ออยู่ๆ	 ก็

ปรากฏหลวงปูเ่จีย๊ะ	“เหาะ”	ลิว่มานัง่แผละทีอ่าสนะท่ีเตรียมไว้อย่างหน้าตาเฉย!	

	 ใช่แล้ว!	 “เหาะ”	 ท่ีว่าน้ี	 คือความสามารถเฉพาะตัวของหลวงปูเ่จีย๊ะ	

ห้ามลอกเลียนแบบเป็นอันขาด	วิธีการเหาะของท่านก็คือ	เอามือข้างหนึ่ง

จับราวลูกกรงของหน้าต่างบ้านเอาไว้(บ้านยกพื้นเตี้ย)	 แล้วโหนตัวกระโดด

ลิ่วขึ้นบนบ้านอย่างฉบัพลัน	 มานัง่แหมะที่อาสนะที่เขาจัดเตรียมไว้ให้	 อย่าง

สวยงาม	ยิ่งกว่ายิมนาสติกลีลาใหม่	ใครจะขึ้นบันไดหลวงปู่ไม่สน	“เหาะ”เอา

เร็วทันใจดีกว่า
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	 พอเหาะขึ้นมา	ท่านก็ถามทันที

	 “จะสวดไหม?	ถ้าไม่สวด	ก็ประเคนกินเลย”	

	 จนลูกศิษย์และเจ้าภาพแอบคิดในใจ	 “อะไรว่ะ	 อุตสาห์เหาะมา	 จะ

กินของเขาเฉยๆ	เลยหรือไงหลวงปู่เรา”

	 “สวดซะหน่อยก็ดีนะครับ	พระอาจารย์”	เจ้าภาพพูดตอบ

	 หลวงปู่เจี๊ยะจึงน�าสวด	 จนเมื่อเสร็จงาน	 พระสงฆ์ทุกรูปก็ต่างเดิน

กลับลงบันไดอย่างเรียบร้อย	ยกเว้นอยู่องค์เดียว	ใช่แล้ว	!	หลวงปู่ของเราเจ้า

เก่านัน่เอง	

 ตอนมาก็ “เหาะ” มา ตอนกลับก็เป็นไปอย่างที่คาด “เหาะ” กลับ

ตามเคย 

 จอมอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ๒ (ตาทิพย์)
	 ประมาณปี	 พ.ศ.	 ๒๕๒๐	 หลวงปู่เจี๊ยะได้รับบัญชาจาก	 สมเด็จพระ

ญาณสังวร	 (เจริญ	สุวัฑฒโน)	ซึ่งตอนนัน้	ท่านยังไม่ได้เป็นพระสังฆราช	แต่

ด�ารงต�าแหน่งสมเดจ็พระราชาคณะแล้ว	 สมเดจ็ญาณฯมบีญัชาให้หลวงปูเ่จี๊ยะ

ไปเป็นเจ้าอาวาสดูแลวัดสร้างใหม่คือ	 วัดญาณสังวราราม	 ที่อ�าเภอบางละมุง	

จังหวัดชลบุรี	หลวงปู่เจี๊ยะจึงรับบัญชาไปเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้	

	 ซึ่งช่วงเวลาที่ท่านด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาสนัน้	 ก็ได้มีพระลูกวัดรูป

หนึง่	ปฏิบัติสมาธิภาวนาได้ก้าวหน้าเป็นอย่างมาก	เมื่อนัง่ปฏิบัติสมาธิภาวนา
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ได้เกิดนิมิตความรู้แปลกๆ	 เช่น	 รู้ล่วงหน้าว่าจะมีใครมาหาหลวงปู่เจี๊ยะที่

วัดพรุ่งนี้	 ขับรถอะไรมาหา	 ซึ่งเป็นที่ฮือฮาในหมู่พระเณรที่จ�าพรรษาอยู่ที่วัด

ญาณฯ	เป็นอย่างมาก	เมื่อพระรูปนีท้ายเอาไว้ว่า	พรุ่งนีจ้ะมีคนรูปร่างหน้าตา

อย่างนัน้อย่างนี้	 มาหาหลวงปู่เจี๊ยะในเวลานัน้เวลานี้	 จะขับรถสีนัน้สีนี้มาหา	

เมื่อทายไปครั้งใด	ก็ถูกของพระรูปนีทุ้กๆ	ครั้งไป	ไม่มีผิดเลย

	 พระรูปนีจ้ึงมั่นใจในญาณสมาธิของท่านเองเป็นอย่างมาก	 และไม่

เคยได้ยินหลวงปู่เจี๊ยะสอนในเรื่องสมาธิที่พิสดารเช่นนี้มาก่อน	วันหนึง่ท่าน

จึงเข้าไปเล่าเรื่องนี้ให้หลวงปู่ฟัง	ทั้งยังท�านายล่วงหน้าโชว์ให้หลวงปู่ติดตามดู

เล็กน้อยว่าจะเป็นจริงอย่างที่ท�านายหรือไม่

	 “ท่านอาจารย์คอยดู	 พรุ่งนีจ้ะมีรถคันหนึง่วิ่งมาที่วัด	 มันเป็นรถคัน

ใหญ่ๆ	คล้ายๆ	รถไฟ	แต่มีท่ออันต่อขึ้นที่หลังคารถ	ท่านอาจารย์คอยดูว่าจะ

จริงหรือไม่ที่ผมเห็นในนิมิต”

	 ซึ่งหลวงปู่เจี๊ยะก็ยังไม่ได้ว่าอะไรหรือสอนต่ออย่างไร	 เพียงแต่รับ

ฟังเอาไว้เฉยๆ	 ต่อมาในวันรุ่งขึ้น	 ก็มีรถยีเอ็มซีคันใหญ่คันหนึง่วิ่งเข้ามาที่วัด

จริงๆ	 และลักษณะของรถยีเอ็มซีคันนี้	 ก็ตรงตามที่พระอาจารย์ท่านนัน้ท�า

นายจริงๆ

	 พระอาจารย์ท่านนัน้ก็รีบมากราบเรียนหลวงปู่เจี๊ยะว่า	

	 “นี่ไงๆ	 ครับ	 ท่านอาจารย์	 เห็นไหม?	 ตรงตามที่ผมเห็นในนิมิตทุก

อย่างเลย!”
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	 หลวงปู่เจี๊ยะไม่ได้ยินดีไปกับพระอาจารย์รูปนัน้ด้วย	กลับสอนว่า

 “เฮ้ย !...สมาธิอย่างนี้ ไม่พอกิน ไม่พอแดกหรอกว่ะ”

	 พระอาจารย์ท่านนัน้	 แอบคิดสงสัยอยู่ในใจ	 “แม่นขนาดนี้	 ท�าไม	

อาจารย์ว่า	ไม่พอกินหว่า	?		หรือว่าอาจารย์คิดว่ายังแม่นไม่พอ	ดีล่ะ!	คืนนี้

ต้องส่องนิมิตให้แจ๋วๆ	กว่านี้	แล้วมาบอกอาจารย์”

	 วันต่อมาพระอาจารย์ท่านนีก้็มาบอกหลวงปู่เจี๊ยะถึงนิมิตอีก	 คราวนี้

คงส่องซะละเอียดหน่อย	จึงบอกรายละเอียดอย่างละเอียดยิบกับหลวงปู่ว่า	

	 “พรุ่งนีน้ะครับอาจารย์	 จะมีรถสองสีคันหนึง่วิ่งมาที่วัด	 ด้านหน้ารถ

จะเป็นคล้ายๆ	สีขาว	แต่ด้านข้างจะเป็นอีกสีหนึง่”

	 วันต่อมาก็ปรากฏว่า	 มีรถยนต์คันหนึง่วิ่งเข้ามาในวัด	 เป็นรถสองสี

จริงๆ	เพราะด้านหน้าก�าลังท�าสีโป๊วสีอยู่	ยังไม่เสร็จ	เสร็จแต่ด้านข้าง	ซึ่งตรง

ตามที่พระอาจารย์รูปนัน้บอกทุกอย่างจริงๆ

	 แล้วพระอาจารย์รูปนีก้็เรียนถามหลวงปู่เจี๊ยะอีกว่า	

	 “ท่านอาจารย์ครับ	ท�าไมท่านอาจารย์ถึงบอกว่า	สมาธิของผมขนาด

นี้ยังไม่พอกินอีกล่ะครับ?”			

	 หลวงปู่เจี๊ยะจึงตอบพระอาจารย์ท่านนี้และพระเณรรูปอื่นให้หาย

ข้องใจ	แถมยังได้ฮาครืนกันท้องคักท้องแข็งกันถ้วนหน้า	

	 “เฮ้ย	 !...	 ประสานัง่สมาธิแล้วเห็นรถ	 มึงจะนัง่สมาธิท�าไมให้เสีย

เวลา?	ถ้ามึงอยากเห็น	ก็เดินไปดูให้เห็นซะ	ด้วยตาเปล่านี่แหละ	เห็นกันชัดๆ	

เห็นกันจะๆ	กว่านัง่ภาวนาดูอีก	!!!”
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	 พอพระอาจารย์และพระเณรรูปอื่นได้ฟังแล้วฮากันแล้ว	 ท่านก็สอน	

“สัมมาสมาธิ”	ให้กับลูกศิษย์ว่า	

 “มันไม่พอกิน ไม่พอแดก ไม่พอยาไส้ ส�าหรับผู้ปฏิบัติเพื่อจะไปสู่

พระนิพพาน ที่ว่าจิตมหัศจรรย์เรื่องสมาธิเหลือหลายนัน้ ลองพิจารณาด้าน

ปัญญาบ้างว่ามหัศจรรย์แค่ไหน สมาธิเป็นเพียงเครื่องกั้นกิเลส แต่ปัญญาคือ

เครื่องท�าลายเขื่อนคือกิเลสให้พังทลาย” 

อรรถาธิบาย

 “อัปปนาสมาธิ”	 เป็นสมาธิขั้นสูง	 เป็นสมาธิที่จิตรวมแน่วแน่เป็น

อย่างมาก	 จิตที่อยู่ในอัปปนาสมาธินัน้จะสงบเป็นอย่างมาก	 ความรับรู้และ

สติแทบจะไม่เกิดขึ้น	เมื่อจิตถอนจากอัปปนาสมาธิลงมาอยู่ที่	“อุปจารสมาธิ” 

ซึ่งเป็นสมาธิขั้นกลาง	ในสมาธิขั้นนีจ้ิตจะสงบมากเช่นกันแต่ไม่เท่ากับอัปปนา

สมาธ	ิจติทีอ่ยูใ่นอปุจารสมาธน้ัิน	จะมีความรบัรู้และมสีติครบถ้วนประกอบอยู่	

	 และ	อุปจารสมาธิ	นี้เอง	เป็นภูมิแห่งวิปัสสนา	หรือ	สมาธิที่เป็นฐาน

ส�าหรับวิปัสสนา	 (ไม่ใช่อัปปนาสมาธิ)	 โดยเฉพาะที่หลวงปู่เทสก์	 (เทสก์	

เทสรังสี)	เรียกว่า	“อุปจารออก”	คือ	อุปจารสมาธิที่ออกจากอัปปนาสมาธิ	จะ

เป็นภูมิแห่งการยกระดับจิตเข้าสู่อารมณ์วิปัสสนาได้ดีที่สุด	 สมาธิขั้นนีจ้ึงมี

ภาพนิมิตปรากฏขึ้นในจิตใจของผู้ปฏิบัติ	 เมื่อผู้ปฏิบัติโน้มจิตยกเอาภาพ	
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