หนังสือพิมพ มติชน
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2550 ปที่ 30 ฉบับที่ 10536
หมากเงาะก็ได เซาซะก็ดี
คอลัมน รืน
่ รม รมเยศ
โดย เสฐียรพงษ วรรณปก
วันอาทิตยที่แลว เรื่องหลวงพอธัมมวิตกโกมีผด
ิ พลาดครับ
ขอความวา "วันคลายวันมรณภาพครบ 20 ป" ผิดครับ ทาน
มรณภาพ วันที่ 8 มกราคม 2514 มกราคม 2550 ก็ครบ 36 ปพอดี
ขออภัยในความผิดพลาด
วันนี้จั่วหัวคอลัมนเปนภาษาอีสาน ผูอานหลายทานคงงง ผมเอง
ตอนแรกๆ ก็งง พอรูเรื่องก็หัวรอกาก ความหมายก็คือ "ลูกเงาะก็
ได หยุดเสียก็ดี" ประมาณนั้น หลวงพอญาณธัมโม (หลวงพอฟล
ลิปส จอหนโรเบิรต
 ) ทีแรกผมวาหลวงพอชาวอีสานบานผม แตมา
รูภายหลังวาทานเปนพระตางชาติ ลูกศิษยหลวงพอชา ปจจุบัน
เปนเจาอาวาสวัดปานานาชาติ
หลวงพอเทศนวา วันหนึ่งทานพบพระภิกษุรูปหนึ่งที่มารวมงาน
คลายวันมรณภาพของหลวงพอชา ที่วัดหนองปาพง ทานได
สนทนากับพระรูปนั้น พระรูปนั้นพูดวา สมัยทานยังเด็กอายุ 3 ขวบ
คุณยายพาไปหาหลวงปูขาว นําอาหารไปถวายทาน
เด็ก 3 ขวบ ไปเห็นเงาะที่โยมใสบาตร พระทานเอาเงาะใสฝา
บาตรวางไวขางๆ เด็กไมเคยเห็นเงาะมากอน เขาเห็นเงาะที่แกะ
เปลือกออกสีขาวนากิน แตเปลือกมันประหลาดจัง มีสีแดงสีเขียว
มีขนยาวๆ ไมเคยเห็น เขาจองดูดวยความสนใจ ในใจคิดวา เนื้อ
หมากไมประหลาดนี้คงอรอยนะ นากินจัง
หลวงปูรูวา เขาคิดอะไร จึงเรียกเด็กกระเถิบมาใกลๆ แลวถามวา
อยากกินเงาะไหม เด็กตอบวา อยากกิน
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จากนั้นหลวงปูจึงบอกวา มาแลกกัน ถาหนูนั่งสมาธิใหหลวงปูเห็น
หลวงปูจะใหกินเงาะทั้งฝาบาตรนี้เลย เด็กถามวา นั่งสมาธิทํา
อยางไร หลวงปูบอกวา นั่งขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซาย มือขวาทับ
มือซาย หลับตา ใหภาวนาไปดวย เด็กถามวา ภาวนาทําอยางไร
หลวงปูพด
ู เปนภาษาอีสานวา
"ใหภาวนาวา หมากเงาะ หมากเงาะ หมากเงาะ"
ภาษากลางก็วา "ลูกเงาะ ลูกเงาะ ลูกเงาะ"
"หมากเงาะก็ได" หลวงปูบอก เพราะเด็กเปนเด็กอีสาน ใหภาวนา
ดวยภาษาอีสานดีกวา
นี่คือที่มาของชื่อหนังสือเลมนี้
หลวงปูญาณธัมโมเลาวา เด็กคนนั้นนั่งสมาธิ ภาวนาวา "หมาก
เงาะ หมากเงาะ หมากเงาะ" ตามที่หลวงปูบอก ขณะภาวนาหมาก
เงาะหมากเงาะ เด็กก็อยากกินลูกเงาะเต็มที่ จนเลียริมฝปากไป
ดวย (น้ําลายไหลหรือเปลา หลวงพอไมบอก)
ขณะภาวนาไป นานเขา นานเขา จิตใจก็เปนหนึ่ง แลวเกิดแสง
สวาง เหมือนอยูในอีกโลกหนึ่ง สบาย เหมือนกายหาย จิตใจ
เหมือนมีความสุขมากๆ และรูสึกอยูในอาการอยางนั้น
ไมนานก็ไดยินระฆังดังขึ้น ลืมตาขึ้น หลวงปูนั่งสมาธิเฝาอยู หมาก
เงาะก็ยังเต็มฝาบาตรของทาน แตเวลาเด็กมองซายขวาไมมีพระ
เณรอยูใ นศาลาเลย ญาติโยมอื่นๆ ก็หายไปดวย มีแตหลวงปูกบ
ั
เด็กนอยสองคนเทานั้น
เสียงระฆังคือเสียงเรียกใหพระเณรลงมากวาดลานวัด เปนเวลา
บาย 3 โมง เด็กนั่งสมาธิตั้งแตเชาถึงบาย 3 โมง รวม 8 ชั่วโมง
พอดี
เมื่อออกจากสมาธิแลว หลวงปูก็ใหหมากเงาะทั้งฝาบาตร เด็กคน
นั้นก็กินลูกเงาะทั้งหมดดวยเพราะอยากกิน หลวงปูเรียกคุณยาย
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เด็กนอยมาบอกวา
"เด็กคนนี้จะเปนประโยชนแกพระศาสนาตอไป"
เด็กคนนั้นก็คือ พระภิกษุรป
ู ที่หลวงพอญาณธัมโมไดสนทนาดวย
ในวันคลายวันมรณภาพของหลวงปูชานั้นเอง ทานไมบอกวาเปน
ใคร อยูทไ
ี่ หน
เราจะเห็นวา ถาจิตเราสนใจอะไร มีความตั้งใจมั่นในอารมณเดียว
ก็สามารถที่จะรวมเปนสมาธิได เหตุทจ
ี่ ะทําใหจิตเปนสัมมาสมาธิ
นั้น ก็ตองทําใจใหจดจอในกุศลธรรม จดจอในสิ่งที่ทําใหจิตใจ
ผองใส จิตใจสะอาด จิตใจเกิดความเอิบอิ่ม ความสบายในอารมณ
นั้น
หลวงพอไดขยายตอไปวา
"จิตที่เปนสมาธินั้นจะมีอานิสงส (ผลดี) 4 ประการคือ ทําใหมี
ความสงบสุขเกิดขึ้น ความสงบและความสุขมาดวยกัน ความสงบ
นั้นเปนสิ่งที่เราปรารถนา เปนความสงบปราศจากอารมณ และ
ความสุขนั้นคือความสบายทั้งจิตทั้งใจเรา และเกิดความบริสุทธิ์
เราจะเขาถึงจิตที่บริสุทธิ์ที่สะอาด สะอาดจากอะไร สะอาดจาก
นิวรณ (กิเลสเครื่องปดกั้นความเจริญกาวหนา) และเราจะได
เขาถึง จิตที่มีพลัง มีกําลังมีอํานาจทําใหเราอัศจรรยในอํานาจของ
จิตนี้ และเกิดความสวางไสว คือแสงที่สวางไสวจามาก ทําใหเรา
รูสึกวา จิตก็อัศจรรย"
สรุปดวยคําพูดของผมคือ จิตที่เปนสมาธิจะมีลักษณะ 4 ประการ
คือ
(๑) เกิดความสงบ
(๒) เกิดความบริสุทธิ์
(๓) เปนจิตมีพลัง
(๔) เกิดความสวางไสว
หลวงพอญาณธัมโมเทศนตอ
 ไปวา มีเณรรูปหนึ่งที่วัดหนองปาพง
สมัยหลวงพอชายังมีชีวิตอยู หลวงพอทานเทศนนานมาก บางครั้ง
ตลอดทั้งคืน พระทั่วไปตองอดทน ตอสูกับทุกขเวทนา
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วันหนึ่งหลวงพอขึน
้ ธรรมาสนเทศน เณรก็ไปฟง นั่งฟงจนถึงตี 3
เณรก็ไมลุกจากอิริยาบถนั่งสมาธิ นั่งตลอดชวงเชา จนพระออก
บิณฑบาต เณรก็ยงั นั่งอยู นั่งตอจนพระทั่วไปกลับจากบิณฑบาต
เธอก็ไมลก
ุ ขึ้นมาฉันเชา จนกระทั่งถึง 10 โมงเชา จึงออกจาก
สมาธิ พระทั้งหลายก็รอ
 งวา "โอ เณรนี้อัศจรรยจริงๆ นั่งสมาธิตั้ง
นาน"
เณรเลาใหฟงวา คืนนั้นหลวงพอชาเทศน เธอเบื่อมาก อยาก
กลับไปนอน แตหลวงพอก็ไมหยุดเทศนสักที เบื่อแสนเบื่อ จึง
ภาวนาเปนภาษาอีสานวา "เซาซะ เซาซะ เซาซะ เซาซะก็ดี"
ความหมายก็คือ "หยุดเถอะ หยุดเถอะ หยุดเสียก็ดี"
ภาวนาไปจิตก็จดจออยูกับเรือ
่ งอยากใหหลวงพอเลิกเทศน พลัน
จิตก็พลิกเปนปญญาวา ตนเองทําไมไมเลิก ไมเลิกคิดในแงไมดี
ทําไมไมเลิกในการเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสาร ทําไมยังโงอยู
ทําไมไมเกิดธรรม ไมเกิดแสงสวาง
ก็เลยเอาเลิกเถอะ เลิกเถอะ เปนขอกรรมฐาน เปนกุศลจิตวาให
เลิกการบน ใหเลิกสิ่งที่เปนอกุศล ใหเลิกสิ่งที่ไมดี จนจิตรวมเปน
สมาธิกรรมฐาน
นี้คือที่มาของหัวขอเรือ
่ ง ทอนที่สองวา "เซาซะก็ดี"
ในเรื่องนี้ ทายสุดเราก็ไดภิกษุสามเณรรวมสองรูป รูปแรกอยากกิน
เงาะ ถึงกับยอมภาวนา "หมากเงาะ หมากเงาะ" แตพอภาวนาไป
จิตก็เปนสมาธิ แนวดิ่ง จนนั่งตลอดเวลานานยังไมลุกจากสมาธิ
รูปที่สอง ฟงเทศนยาวนานมาก เบื่อ เมื่อไหรหลวงพอจะเลิกเทศน
ซะที จึงเผลอภาวนาวา "เซาซะ เซาซะ" เทศนอยูได อะไร
ประมาณนั้น ภาวนาไป จิตก็พลิกกลับ ปญญาก็เกิดขึ้น ทําไมเรา
อยากใหหลวงพอหยุด ทําไมเราไมหยุดคิดอกุศล และแลวก็เอา
เสียงภาวนานั้นเปนอารมณกรรมฐาน จิตก็เปนสมาธิแนวดิ่ง
จนกระทัง่ นั่งไมเลิก นั่งไดนานที่สุด
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อานกัณฑเทศนของหลวงพอแลว ทําใหไดความคิดและความรู
อยางดี ทานเทศนงายๆ เลาเรื่องดูเหมือนผิวเผิน แตแฝงแงธรรม
ปฏิบัติลึกซึ้ง อันหนึ่งที่เห็นไดชัดก็คือ พระอาจารยกรรมฐานนั้น
ทานยอมรูจริตนิสัย แนวโนม ความถนัด ของศิษยแตละคนอยางดี
วาคนไหนควรใหฝกฝนดวยเทคนิควิธีใด จึงจะไดผล
เสนหของการสอนธรรมของพระอาจารยผูปฏิบต
ั ด
ิ ีปฏิบัติชอบ
ทั้งหลายอยูตรงนีค
้ รับ บางรูป "เทศนดวยการไมเทศน" ก็ไดผล
มหาศาล ผิดกับพระนักเทศนทั่วไปที่ตะโกนปาวๆ ผานสื่อตางๆ
เสียอีก
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