
ตอนที่ ๒๔ คุณแอบดา 
  ทานสาธชุนพุทธบริษัททัง้หลาย คาสเซทหนากอนไดพูดเรื่องราว

เกี่ยวกับวัดบางนมโค แตความจริงก็เกี่ยวแกเร่ืองเฉพาะทีจ่ะไปวัดบางนมโค ที่ตอง

พาดพิงเรื่องอื่นไปบางก็เพราะวา มีจดหมายฉบับหนึ่งซึ่งคุณ อรุณ ชยนโต  ซึ่งเปนรอง

เจาอาวาส นํามาสงให (คุณอรุณมีหนาที่ตอบจดหมายและสงจดหมายและสงใบ

โมทนา) ในจดหมายแจงมาวาเขตที่สงมาจริง ๆ  เขาประทบัตรามาจาก สามเสนใน 
คือในกรุงเทพ ฯ 
  ตามจดหมายนี้ดีมากทั้งนี้เพราะอะไร เพราะอาตมาจะเลาเรื่องความ

เปนมาใหพระทราบวา ความจริงที่คนเราเกิดมาในโลก (แตความจริงตอนนี้กําลังพูด

เร่ืองตาย ๆ กันนะ เร่ืองตายของดไวกอน) "ถาทําใจดีไมได ก็ตายไมดีเหมือนกัน 
ตายแลวไมดี" 
  จดหมายฉบบันี้พูดมาดีมากทั้งนี้เพราะอะไร เพราะอาตมากําลังจะเลา

เร่ืองความเปนมาใหพระทราบวา ความจริงคนเราที่เกิดมาในโลก (แตความจริงตอนนี้

กําลังพูดเรื่องตาย ๆ กันนะ เร่ืองตายของดไวกอน) "ถาทําใจดีไมได ก็ตายไมดี
เหมือนกัน ตายแลวไมดี" 
  จดหมายฉบบันี้พูดมาดีมาก กําลังคนหาจดหมายที่เขาดาพอดี แตความ

จริงมันเปนรอย ๆ ฉบับเขาดา ๆ มาอาตมาก็เก็บ ๆ เพราะมันไดเศษกระดาษจะไดใช 

  ถามวาความรูสึกเปนยังไงในเมื่อรับจดหมาย 

  ก็ตองตอบวา "มันชินเสียแลว ถูกดาเสียจนใจดาน มันชิน ไมมี
ความรูสึก" 
  แตบังเอิญจริง ๆ กําลังคนหาจดหมายดาอยู ก็มาเจอะจดหมายฉบับนี้ที่

สงมาพอดี เธอเขียนมาวา จาหนาวา 

        

       ศิษยหลวงพอปานขนานแท 

       อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 

     วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๒๗ 

เรียน  พระมหาวีระ ถาวโร 

. 



  เราไดยินกิตติศัพทของเจาโดงดังมากมานานแลว โดยเฉพาะในกรม

ทหาร ในวัง และในกรุงเทพ ฯ การแสวงหาชื่อเสยีง ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ของเจานั้น 

เจาอาศัยบญุบารมีของหลวงพอปานเปนสะพานและกเ็ปนบันได ในการเดินไปสู ๓ ก. 

คือ กิน กาม เกียรติ ของเจา (เดี๋ยวขออนุญาตสั่งน้ํามูกหนอย) เรารูประวัติของเจาไดดี 

เราจะกลาวพอเปนสังเขปใหเจาฟง 

  เจาบวชจากที่อ่ืนดังแลวมาอาศัยอยูที่วัดบางนมโค เจาไมไดเปนคนสนิท

สนมกับหลวงพอปานเหมือนดังที่เจาเขียนโกหกชาวโลก ในหนังสือของเจา แตเจาได

บังอาจเอารูปจําลองซึ่งทานไดทําไวกับมือใสปบไวเปนปบ ๆ เอาไปจําหนายจายแจก

เร่ียไร ไดเงินมาจํานวนมาก แตเจาไมเอาเงนิเขาวัด เจาใชวิธียักยอกเอาไปไวเปน

สวนตัว 

  และในตอนนั้นชีวิตของเจาก็มีเร่ืองผูหญิงเขามาพัวพันดวย ซึ่งชาววัด

บางนมโคเวลานั้นเขาเรยีกเจาวา "เจาเละละ" ความประพฤติของเจาตั้งแตอดีตมา

จนถึงปจจุบนั เจารูตัวของเจาไดดีวา วิบากกรรมของเจาจะเปนอยางไร 

  สาเหตุอะไรเจาจึงออกมาจากวัดบางนมโค เจาถูกภิกษ ุ อุบาสก 

อุบาสิกา ฆราวาส ขับไลเจาออกมาจากวัดบางนมโค เพราะความโกหกจอมกะลอน

ของเจา เรายกยองใหเจาเปนนักโกหกเอกในโลก (แหม...นาชืน่ใจนะ) เจาเละละ เจาจง

ตั้งใจอานใหจบ 

  เรามีความหวังดีกับเจา จึงเขียนมาเตือนสติ แตมันก็สายไปแลวเพื่อน

เอย ที่เจาจะกลับตัว เจาทํากรรมใดไว ยอมไดรับผลของกรรมนั้น ตถาคตกลาวเจาไมใช

พระอรหันต แตเจาประกาศตัววาเปนพระอรหันต เจาอางอิงวา พระพุทธเจาเปนปูของ

เจา เจากลาพูดอวดอุตริมนุสธรรมที่ไมมีในตนใหประชาชนหลงเชื่องมงายดูความโกหก 

กะลอนของเจา 

  ดงันั้นเราขอปรับอาบัติปาราชิก ขอที่ ๔ คือ อวดอุตริมนุสธรรมที่ไมมีใน

ตนพระพุทธองคทรงอุปมาภิกษุผูปาราชิกวา อุปมาเหมือนตาลยอดดวน หรือคนคอ

ขาด ปดประตูสวรรค นิพพานโดยเด็ดขาด อบายภูมิ ๔ เทานั้นที่จะเปดประตูรับเจา 

  



  เจาเละละไมมีใครบันดาลใหเจาไปอบายภูมิ ๔ แตตัวของเจาทําตัวของ

เจาเอง นาเสียดาย พระพุทธองคตรัสวา จงเปนภิกษุมาเถดิ นั่นแน โคนไม นั่นแนะ

เรือนวาง เธอจงนั่งกระโหยง เพงฌาน เจาจงนั่งเพงฌานไปเถิด แตตรงนั้น 

  แตตรงขามกับเจาทําตัวเหมือนกับทพัพีที่ไมรูรสแกง เจตนาสอนเขาแต

ตัวเองไมปฏิบัติ เจาจึงตองไดรับผลของกรรมแบบนี้ เจาเละละ เจาเปนคนหมผาเหลือง 

แตศีล ๕ ขอของเจาไมมีเลย แลวเจาจะไปรักษาศลี ๒๒๗ ไดอยางไร เวลานี้จิตของเจา 

มีแตความเรารอนลุมหลงนั่นแหละ อบายภูมิ ๔ เปดรับเจาแลว 
          ผูหวังดี 
  นี่รวมความวาเปนจดหมายของผูหวังดี สถานที่สงเปนสถานที่ทําการ

ไปรษณีย ทีส่ามเสนใน เขาประทับตรามาอยางนั้นนะ 

  ที่เอาเรื่องนีม้าอานเพราะอะไร ก็เพราะวาสงสารคนเขียน คนเขียนบอก

วา "เปนลูกศิษยหลวงพอปานขนานแท" ความจริงนาจะตอ "ดั้งเดิม" ลงไปดวย แลวก็

บอกวา หลวงพอปาน อ.เสนา จ.อยุธยา แตตัวเองกลบัไมกลาเขียนชื่อตัวเองมา 

และไมกลาบอกที่อยู 

  ความจริงหนังสือฉบับนี ้ มันเปนบตัรสนเทห แตวาบรรดาเพื่อนภิกษุ

สามเณร ผมเห็นวาการที่ทานดา และดามาเปนบัตรสนเทหนี่ ถาบังเอญิผมเปนจริง

ตามนั้น มันก็ไมยาก ไมมีใครอานดวยนี่ นอกจากวาคุณอรุณ ซึ่งเปนรองเจาอาวาสวัด

ทาซุง เธออาน คุณอรุณอาจจะรูอีกหนึ่งองค รูกอนผม และกผ็มมาอานผมก็รูอีกคนหนึ่ง 

ถาหนังสือถงึผม แลวผมฉีกทิ้ง ก็ไมไดประโยชนเลย คือคําดาของทานผูนี้ไมมีประโยชน 

แตวาเพื่อสงเคราะหทาน และสงเสริมทานใหประโยชน ผมจงึเอาหนังสืออันนี้มาอานให

บรรดาพวกทานฟง 

 

  ตามธรรมดาคนเราเกิดมานี่ ที่พระพุทธเจาทรงตรัสวา "นตัถิ โลเก 

อนินทิโต" คนไมถูกนินทาเลยไมมีในโลก 

  ทานผูนีท้านบอกวา ผมเอาหลวงพอปานเปนสะพานอันนี้จริง เพราะ

ยังไง ๆ ผมกต็องเกาะหลวงพอปาน เพราะหลวงพอปานเปน บุรพาจารยของผม 

  แตวาตอนหนึ่งในจดหมายนั้นทานบอกวา ผมบวชมาจากทีอ่ื่นมาอาศัย

วัดบางนมโคอยู ตอนนี้เลยเกิดความเขาใจวา ทานผูนี้ไมรูเร่ืองจริงของวัดบางนมโคเลย 



ความจริงที่ผมจะบวช หลวงพอปาน เปนเจาภาพ เปนผูจดัการ พระครูรัตนาภิรมย 

วัดบานแพน เจาคณะตําบลเปนอุปชฌาย หลวงพอเล็ก เปนกรรมวาจาจารย 

อาจารยเจิม เปนอนสุาวนาจารย และก็หลวงพอปานใหศีลกอน ตอนใหศีล 

  ทีนี้มาตอนหนึ่งทานบอกวา เอารูปเหมือนหลวงพอปาน ทําเองแลวเอา

ไปแจกไปเรีย่ไรกับบรรดาประชาชนไดเงินมากเปนสวนตัว 

  อีตอนนี้หนักใจหนอย สวนตัวนะผมไมมีกะเขาอยูแลว แตความจริงผม

จะหาเงนิสวนตัวมันก็ไมยาก ผมเปนนักเทศนอยูแลวนี่ ผมเปนทั้งนักเทศน เปนทั้งนัก

สวดสังคหะ เงินเหลือหลาย ผาจีวรก็เยอะ ไดปละมาก ๆ แตก็ไมเคยเหลือแจกหมด 

  นี่เขาบอกวา บรรดาภิกษ ุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ไลมา ก็ไมเห็นมี

ใครเขาไลนี่ เมื่อผมปวยไปก็ไมเห็นเขาไล เขาก็ไปหากัน ก็มีคนกลุมนอยเทานั้นที่แสดง

ความไมพอใจ และก็มาขอของนิดหนอย ผมไมให ขณะที่ผมปวยก็มาขอเครื่องไฟฟาจะ

ไปใช ผมก็ไมให บอกเขาวาเปนของสงฆ เขาก็ไมชอบใจ 

  และมีอะไรอีก เกี่ยวกับเรื่องผูหญิง วดับางนมโคนี่ไมมีเร่ืองผูหญิงยุงเลย 

สวนใหญนะ แตมีอยูคราวหนึ่ง ผมจําไมไดวาผมบวชเปนพรรษาที่ ๒ หรือ ๓ จําไมได 

ตอนนั้นมีคนคนหนึ่งบวชแลวก็ยองเขาไปมุดมุง เขาไปนอนในมุงของลูกสาวของคน

ที่มารักษาตัว มาจากกรุงเทพ ฯ 

  พอรุงขึ้น หลวงพอปานทราบจากคนเขาพูดกนั ก็เรียกไปสอบสวน   

เงียบ ๆ เมื่อทราบตามความเปนจริง ทานก็เอาเงนิให ๘๐ บาท บอกวา "ไปซื้อเครื่องสกึ

เสียแลวออกไปจากที่นี"่ 

  อีตอนนี้ซิบรรดาทานทั้งหลายอาจจะคิดวา หลวงพอปานเอาเงินอะไรมา

ใช ความจริงหลวงพอปานนะ ทรัพยสินสวนตัวของทานมี เมือ่เปนฆราวาส ทานยังมีอยู 

ทานอาจจะเอาเงินชวงนัน้ของทานมาใชก็ได ถาบังเอิญเปนเงินถวายสวนตัวทานใช

อยางนั้นก็ไมผิด เปนการกําจัดคนที่สรางความเสียหายใหออกไปจากวัด รายนี้แหละมี

อยูเร่ืองเดียวที่วัดบางนมโค เร่ืองผูหญิง นอกนั้นก็ไมมีอีก แตผมเขาใจวาเจาของบัตร
สนเทห รูเรื่องนี้ดีกวาคนอื่น เพราะอะไรรูไหม สํานวนที่พูดมาในบัตรสนเทหนี่
เหมือนกับสํานวนของเขาในสมัยที่บวช ถาถามวา ผมรูตัวไหม อันนี้ ก็ขอไม
ตอบละมั้ง 
  เขาวาอวดอุตริมนุสธรรม 



  อันนี้ก็เปนเรื่องของชาวบาน ไดรูแลวนี่เพราะผมฝกคนไดเปนแสน ๆ คน

แลว และการที่บอกวาผมเรียกพระพุทธเจาวา "ปูนี่" ผมไมเคยเรียก ผมเคยบอกวา

พระพุทธเจาเปน "พอผม" พระทุกองคตองถือวาเปนลูกพระพุทธเจาทุกคน 

  และก็อะไรอกีหนอ อานไปก็จําไมคอยได หนังสือผมอานใหม ๆ นะ อีก

ตอนหนึ่ง เขาบอกวา "ผมอวดตัววาเปนพระอรหันต" 

  ผมก็เคยบอกกับทานแลววา ผมไมไดบอกวา ผมเปนพระอรหันต มีบาง

ทานพยากรณวาผมเปนพระอรหันตบาง บางทานก็บอกวา ผมไมใชพระอรหันตเปนพระ

ผูทรงฌาน ผมก็ปฏิเสธไปหมดแลววา ผมไมยอมรับทั้งความเปนอรหันตและผูทรงฌาน 

ใหทุกคนมีความเขาใจวา ผมตองการอยางเดียววา บวชเพื่อการพนทุกข มันจะพนได

หรือไมไดก็แลวไป นีเ่ร่ืองของจดหมายมีเทานี้นะ 

  แตผมกส็งสยัเหมือนกัน ไอจดหมายฉบับนี้มันก็มาพอดีกับที่ผมเตรียม

ตัวจะไปวัดบางนมโค ถาหากเขาตัง้ใจจะดาผมนี่ ผมไมสะเทือนหรอกครับ ถาผมเลว

ตามนั้น ผมไมเอาเรื่องนี้มาอาน และถาผมเลวตามนั้นจริง ๆ เร่ืองก็ไมเงียบมาจนถงึ

ปานนี้ เร่ืองตั้ง ๒๐ - ๓๐ ปมาแลวนี่มันเงียบไมไดหรอกครับ ถาเรื่องเลวใหญ อันนี้ไมได

ปฏิเสธ และก็ไมไดแกตัว 

  และเขาหาวาอวดอุตริมนุสธรรมเร่ืองฌาน หรือญาณ ตาง ๆ อันนีผ้มไม

ทราบวาผมมีอะไรบาง แตวาพระก็ดีเณรก็ดี อุบาสกอบุาสิกาก็ดีที่เขามาศึกษาพระ

กรรมฐาน ตางคนตางได กันมากแลว 

  สําหรับรูปเหมือน รูปเหรยีญหลวงพอปานนั้น เขาบอกวาผมทําขึ้น ผม

อาจจะทําก็ได และผมกมี็สิทธิ์จะทําในเมื่อผมเปนลูกศิษย เอารูปครูบาอาจารยมาแจก 

จะเปนอะไรไปในเมื่อคนเขามีความเคารพ เดี๋ยวนีผ้มยังทําอยู แตวาสมัยนั้นยังไมไดทาํ 

ก็บังเอิญไปพบเขาจริง ๆ วามีอยู และผลจริง ๆ มหาศาลมาก ถึงกับคนไปลองกันหลาย

แบบ 

  คราวหนึ่งเดินทางผานงิ้วราย มีญาติโยมคนหนึ่งเอาขาวมาทําบุญก็เลย

แจกใหทาน เอาขาวมาถวายก็แจกใหทาน ผมไมไดคิดสตางค ขากลับผมไปราชบุรี

กลับมา มีคนโบกมือเรียกกันทั้งคลอง ถามวา 

  "เหรียญทองแดงรูปหลวงพอปานที่ติดมานะมีอีกไหม?" 

  บอกวา "ยังมีอีกเยอะ" 



  ตางคนตางก็เอา ตางคนตางก็ทําบญุกัน เขาถามวาทําบุญเทาไร ผม

บอกวาไมทราบ หลวงพอไมไดตั้งราคาไว ทําบุญก็ให จะขอเฉย ๆ ก็ให 

  มีโยมคนที่รับไปครั้งแรกบอกวา "ทานไมนาจะใหเฉย ๆ" 

  ถามวา "ทําไมละ?" 

  เขาบอกวา "หลังจากทานไปแลวนะ มีเร่ืองเกิดขึ้น ๓ เร่ือง เร่ืองแรก คือ 

ผมออกไปหลังบานเอาเหรียญนี้ออกไปแขวนกับตนไม ยิงไมติดครับ ยิงเทาไรก็ไมออก 

เบนปนไปดานอื่น กระสนุนัดนี้ดังปงทันท ี

  ประการที่ ๒ ผมเองคลองเหรียญนี้ไปใหหมอฉีดยา หมอแทงไมเขาตอง

เอาเหรียญออกจากตัว จึงแทงเขา 

  ประการที่ ๓ เหรียญนี้มีประโยชนมาก คือลูกผมเล็ก ๆ กําลังวิ่งแข็งอยู

คนหนึ่งก็เกรงวาแกจะมีอันตรายจากอยางอื่นเอาไปคลองคอแกไว ก็พอดีวันหนึ่งแกไป

ปลายสะพาน ตกน้ําพอดี แกวายน้ําไมเปน ลอยไปนูน หนาบานนูน (แกชี้ใหดู หางไป

ประมาณ ๒๐๐ เมตร) ก็บังเอิญเด็กนอนหงาย ไมตาย เร่ืองอัศจรรยอยางนี้ ชาวบาน

เขาก็มาถาม ผมก็เอาเหรยีญนี่ใหดู เหรียญนี้ติดอยูที่คอเด็ก แลวคนที่ฉีดยาก็มายืนยัน" 

  รวมความวาวันนั้นมีเหรียญอยู ๒,๐๐๐ มึงมั่งกูม่ัง ๆ หมด เกือบหมด

บางรายมาคนเดียวขอไป ๑๐ อัน ทําบุญเผื่อลูกเผื่อหลาน ทานถามวา "เทาไร" ผมบอก 

"ไมตองละ ไมตั้งราคา" คนนั้นมากระซิบบอกวา 

  "ทาน สักองคละ ๓๐ บาทก็ดี" 

  ก็เลยบอกวา "อยาตั้งราคาเลยโยมของหลวงพอปานทาน" 

  นี่ความจริงไมไดแกตัว บอกความจริงใหฟง และการฟงเรื่องนี้ ทานฟง

แลวก็อยาไปโกรธคนพูดนะ คนดามานี่ดีมาก ผมตองขอชมเชย แตนาเสยีดายวาทาน

ไมไดเขียนชือ่ของทานมา ผมขอใหสมญาทานคนนี้วา "คุณแอบ ดา" 

  คําวา "คุณแอบดา" นี่นะไมไดหมายถึงชื่อคน คอืแอบ ๆ ดา ไมดาตอ

หนา ดาแลวก็แอบ ไมใหรูแมกระทั่งชือ่ 

  ความจริง ความตองการของคุณแอบดานี่ จะดาผม จะทําลายผม หรือ

ทําลายวัดบางนมโค ถาคิดวาผมจะไปแยงทรัพยสนิที่วัดบางนมโคก็เปนไปไมได เพราะ

การไปวัดบางนมโคของผมเที่ยวแรกคิดแลวหมดเงนิไปประมาณหมื่นบาทเศษมันเสีย 

แลวผมก็เสียรายได ทางวัดที่พุทธบริษัทมาทําบุญวันนั้นก็ไมได ตอไปวันที่ ๒๕ 



พฤศจิกายน จะหนักกวานั้นมาก ขบวนอาจจะใหญกวาเดิมตั้งหลายเทาอาจจะเกนิสบิ

เทา เพราะบรรดาลูกหลานของผมมาก ทุกคนก็อยากไปนมัสการหลวงพอปานที่วัดบาง

นมโคเอง อยากจะเหน็วัด 

   

  ถาผมมีความเขาใจวา จดหมายฉบบันี้ทานพระครูใหใครเขียนดามาผม

ก็ไมไปแลวประโยชนจะเปนยังไง วดับางนมโคขาดรายได ผมก็ยังเพิ่มรายไดตามปกติ

ของผมอยู ผมอยูวัดนี่ญาติโยมมาก็ไมเสียกําลังใจ 

  แตวาเขาใจวา ผูเขียนจดหมายนี่ไมไดมีเจตนาจะดาผมเอง การดาแบบ

นี้ทานก็ไมรูผมซะดวยซ ี ทานบอกวาผมบวชมาจากที่อ่ืน แตความจริงไมรูเร่ืองของผม

เลย ผมบวชที่วัดบางนมโค ทานยังไมรูเร่ือง แลวเรือ่งอื่นทานจะรูไดยังไง 

  อีกเรื่องหนึ่งที่ทานจะเขาใจและรูเร่ืองดีกวาคนอื่นคือ การมุดมุงเขาไป
หาลูกสาวของคนที่มารักษาตัวที่วัดบางนมโค อันนี้ทานจะรูดีมาก จะกระทั่ง
หลวงพอปานสั่งใหสึกออกไป ใหเงิน ๘๐ บาท ใหไปซื้อเครื่องสึกเสีย และใหสึก

ออกไปตามคําสั่ง 

  ถาวากันไปอีกที ฟงแลวผมไมโกรธเพราะอะไร เพราะวาผมกําลังจะหา

จดหมายดาผม 

  เมื่อรับจดหมายดาแลวมีความรูสึกเปนยังไง ? 

  นี่ทุกองคตองพยายามนะ อยาลืมวา ผมนะเขาใชขยายเสียงดาตอหนา

ผมยังนิ่งได แตวาดามาก ๆ ก็ไมทราบเหมือนกนัวาจะเปนอยางไร แตวาจดหมายดานี่

มันชินนี่คุณ ที่รับมาแลวตั้งแตมาอยูที่นี ่เกินกวา ๒๐๐ ฉบับ ดาตรง ๆ แบบนี้ ผมอานที

ไรผมก็ยิ้มทุกที ไดเศษกระดาษไวใช กําลังใจของเราตองวัด เขาดามาแลวก็ตองดูตามที่

พระพุทธเจาทรงตรัสวา 

  "นัตถิ โลเก อนินทิโต" คนไมถูกนินทาเลยไมมีในโลก 

  "นินทา ปสังสา" ขึ้นชื่อวานินทา และสรรเสริญเปนธรรมดาของ

ชาวโลก" 

  เราจงอยาโกรธคนนินทา และก็อยาดีใจ ปลื้มใจเกินไปสําหรับคน

สรรเสริญ ทั้งนินทาและสรรเสริญ ไมไดมีประโยชนกับเราเลย 



  หมายความวา เขานนิทาเราวาชั่ว แตเราไมไดชั่วตามเขา อยางจดหมาย

ฉบับนีห้นังสอืที่คุณแอบดาสงมา ใหชื่อวาคุณแอบดานะ ไมใชชื่อคน แอบ ๆ ดาแลวก็

สงมา อยางนี้อานแลวกน็าหัวเราะมากกวานาเสยีใจ เร่ิมตนพั้บ ทานบวชมาจากที่อ่ืน

แลว มาอาศัยวัดบางนมโคอยู เทานี้พอใจแลว 

  ทานดามาเราก็ดูวา เราชั่วตามนั้นไหม ถาชั่วตามนั้น ปรับปรุงใจ

ปรับปรุงกายเสียใหดี อยาใหชั่วไปอีก แตวาบังเอญิเราดีเราไมชั่ว ก็จงอยาโกรธผูดา 
  ผูดาเขาดาวาช่ัว ถาเราไมช่ัวเราก็ไมไดเลวไปตามคําเขาพูด ถาเรา
เลว เขาชมเราวาดี เราก็ไมไดดีตามคําเขาพูด ที่พระพุทธเจาทรงตรสัวา "ความดี
หรือความชั่วอยูที่การปฏิบัติ" 
  ฉะนั้นขอบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณร และบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทฟง

ขาวเล็กนอยนี่แลวจงอยาสะเทือนใจ 

  ความจริงคิดวาทานผูนี ้คุณแอบดานี่ คุณแอบดาแกยองดาเงียบ ๆ เขา

สงผมโดยเฉพาะ เขาใจวาจะไมพอใจวัดบางนมโค ทั้งนี้เพราะอะไร ก็เพราะวาาเปนการ

ตัดลาภริดรอนกันอยางหนัก สําหรบัผมถาถูกดาผมยับยั้งผมไดสตางค ไดสตางคตอน

ไหน ผมไมไปผมไมตองจาย ไอเงินที่ไมตองจายนี่เปนเงินได เดือนพฤศจิกา นี่อยาง 

นอย ๆ จริงขบวนของเราทั้งหมดจริงจะตองจายเกินกวาแสนบาท คนที่มีรถนํารถไปบาง 

คนที่ไมมีรถเหมารถไปทั้งหมดคิดรวมแลวตองเกินกวาแสนบาท เปนคาใชจาย แตวาถา

ไมไป เอาเงินเกินกวาแสนบาทมารวมกันไวที่วัดทาซุง ก็จะมีเงนิมากขึ้น และ

นอกจากนั้นเงินที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมาทกุวันมาถวายเพื่อการกอสราง เพื่อการ

ถวายสังฆทานก็ดีทางวัดยังขาดไปอีกเยอะ ผมม่ันใจวาวันนั้นทางวัดขาดเงินไปหลาย

หมื่นบาท 

  แตวาผมก็คิดวาจะขาดก็ไมเปนไร ทั้งนี้เพราะวา เปนการสนองคุณ
ความดีของครูบาอาจารย และก็เปนการสนองความตั้งใจดีของบรรดาทานพุทธ
บริษัทที่ตองการไปนมัสการหลวงพอปานถึงที่วัด ถึงแมวาหลวงพอปานทานจะ
ไมอยูในที่นั้น ก็เปนสถานที่ทานสราง เปนสถานที่ทานบวชอยูเปนสถานที่ทาน
มรณะ เปนอนุสรณของความดี 
   



  รวมความวา จดหมายนี้เปนจดหมายดี ขอขอบคุณ คุณแอบดา ขอใหชื่อ

วา "คุณแอบดา" นะ ไมใชดาตอหนา เลยเกรงใจวา คุณแอบดานี่แกจะไดรับผลนอยไป 

ดามาเงียบ ๆ ผมฉีกจดหมายก็เสียเปลา กเ็ลยเอาจดหมายมาอานใหทานฟงวากําลงัใจ

ของคนในโลกนี้เปนอยางนี้ ทุกคนจงคิดวา ขึ้นชื่อวาชาวโลกมีแตความทุกข มีแต
ความเดือนรอน ถาเราไปหลงโลก คิดวาจะมีความสุข เราก็จมปลัง "เรียกวาจม
ไมลง" จงคิดวาทุกสิ่งทุกอยางเปนของธรรมดา 
  แลวก็วัดกําลังใจวาผมถกูดา แลวเอาคําดามาอานใหพวกคุณฟง คุณมี

ความรูสึกยังไง ? 

  ถาคุณเปนผม คุณจะมีความรูสึกเปนยังไง ? 

  คุณอาจจะคิดวา ตองแกแคน ถาแกแคนนะ มันเพิ่มอารมณเรารอนนะ 

ถาอารมณเราคิดแคนคนอื่นอยูเพียงใด กําลังใจเราไมมีความสุข การแกแคน ไมใชแก

แคนสวนตัวบุคคลผูดา ขอใหสมญาวา "คุณแอบดา" 

  ถาคุณจะแกแคน คุณทราบไหมวา คณุแอบดาอยูที่ไหน คุณแอบดาสง

หนังสือที่ไปรษณียสามแสน แลวตัวจริง ๆ อยูที่ไหน "ตัวจริง ๆ เดิมทีเดียวอยูบาน

หมอ" บานหมอสมัยนัน้ไฟไหมไปหมดแลว อาจจะไปอยูสามเสน หรือสี่พระยาสี่กัก๊

พระยาศรีอะไรก็ไดทั้งนั้น ที่ไหนก็ได แตคุณแอบดาจริง ๆ มีรูปรางลักษณะเปนอยางไร 

คุณก็ยังไมรูจักแมแตตัวนะ ชื่อก็ยังไมรูจัก เราจะไปแกแคนเขาที่ไหน ถาคิดจะแกแคน

มันก็จะเพิ่มความแคน เปนการรักษาความแคน ผูกความแคนใหมากขึ้น 
  "วิธีแกความแคนนั่นคือทําลายตนเหตุของความแคน นั่นคือกิเลส
ไดแก โทสะ วิธีทําลายความแคนใหยอยยับไปก็คือคิดวา มันเปนธรรมดาของ
ชาวโลก" 
  เราตองดูพระพุทธเจา พระพุทธเจานัน่พระองคทรงเปนอัจฉริยมนุษย 

เปนพระพุทธเจาแท ๆ ยังถูกชาวบานเขาดา คนที่อาศัยพระพุทธเจากินดาพระพุทธเจา 

อยาง สุปยปริพาชก อาศัยพระพุทธเจากินแท ๆ พระพุทธเจาไปไหนก็ตดิตามไป พระ

บิณฑบาตก็เดินตามไป ชาวบานเขากใ็สบาตรดวย แกยังนั่งดาพระพุทธเจาไดตลอดคืน 

แลวคนประเภทนี้จะถืออะไรเปนสาระ พระพุทธเจาฟงแลวพระองคก็ไมทรงโกรธ พระ

สะเทือนใจ มากราบทูลพระพุทธเจาใหทรงทราบ พระพุทธองคจึงไดทรงยับยั้งวา 



  "อยาสนใจคํานินทาและสรรเสริญ วางทิ้งไป พิจารณาดูตัวเราวา 
คําดาของเขาอันไหนบางที่ตรงตามความเปนจริง" 
  อยางที่คุณแอบดามานี่ มองแลวไมเจอะความจริงสักอยาง จะไป

สะเทือนอะไร เร่ืองผูหญิงยิงเรือนี่ผมยกยอด แตคนอาจจะเขาใจวาผมไปยุงกับผูหญิงก็

ไดแตใครมาใครไปผมถือเปนกันเองเสมอ ถือเปนพวกเดียวกัน แตกําลังใจผมนั่นใครจะ

ทราบ ถาผมยุงจริง ๆ ผมรวยจริง ๆ ก็คงไมยากจนอยางเวลานี้ ผมออกจากวัดไปไหน

ผมไมเคยมีเงินติดตัวไปมาก อยางเกงจริง ๆ ตอนผมยายออกมาจากวัดบางนมโคมา

ปวย ผมมีตังคมา ๒๐ บาท ๒๐ บาท เทานั้นเองเปนเงินกนถงุ 

  เอาละบรรดาทานพุทธบริษัท รวมความวา ทุกคนเลิก อยาไปสนใจ

กับคําดา พิจารณาความดีความชั่วของตัวเองดีกวา เสียงผมก็แย จมูกก็คัด หวัดก็

หนัก ขอยุติไวแตเพียงเทานี้ 

  ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบรูณพูนผล จงมีแดบรรดา          

พุทธศาสนิกชน และเพื่อนภิกษุสามเณร ผูรับฟงทุกทาน 
          สวัสดี 


