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ค�าน�า

หนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ปรากฏว่ามีท่าน 
ผูส้นใจมากเป็นทีน่่าภูมใิจ สมกบัประเทศไทยเป็นเมอืงพระพทุธศาสนาท่ี
ชาวไทยนบัถอืเป็นชีวติจิตใจตลอดมา ท้ังท่ีทราบจากคราวท่ี “ศรสีปัดาห์” 
พมิพ์เป็นอนสุรณ์ในพระราชพธิรีชัดาภิเษก เพือ่แจกเป็นธรรมทานจ�านวน
หลายพันเล่ม ซึ่งถ้าคิดเป็นมูลค่าก็คงไม่ต�่ากว่า ๒ แสนบาท เมื่อแถลง 
ให้ทราบทาง “ศรีสัปดาห์” เพื่อแจกทาน ก็มีท่านที่สนใจมารับเป็น 
จ�านวนมาก จนหนงัสอืไม่พอแจกและหมดไปในเวลาอันรวดเรว็ ทราบว่า
ทาง “ศรีสัปดาห์” ต้องพิมพ์เพิ่มอีกจ�านวน ๒ พันเล่ม เพื่อเป็นน�้าใจ
แด่ท่านที่เป็นสมาชิกแห่ง “ศรีสัปดาห์” แม้เช่นนั้นก็ยังไม่พอกับความ
ต้องการ จ�าเป็นต้องขอความเห็นใจที่ “ศรีสัปดาห์” ไม่สามารถปฏิบัติ
กับทุกท่านได้โดยทั่วถึง ดังนี้ จึงท�าให้รู้สึกว่าหนังสือประวัติท่านเล่มนี้
เป็นที่น่าสนใจแก่ชาวพุทธเราอยู่มาก 

ด้วยเหตุนี้ ในวาระต่อมาจึงได้คิดรวมศรัทธากันจัดพิมพ์ขึ้นใหม่อีก 
โดยขอให้ผูเ้ขยีนประวัติท่านเป็นผูน้�าในการจดัพมิพ์ หนงัสอืประวติัท่าน
พระอาจารย์องค์ส�าคัญนี้ จึงได้ส�าเร็จเป็นเล่มขึ้นมาด้วยก�าลังศรัทธา
ของท่านที่ใจบุญทั้งหลาย แต่ไม่สามารถออกนามให้ทั่วถึงไว้ ณ ที่นี่ได้  
เพราะมากท่านด้วยกันที่ร่วมบริจาค จึงขออภัยทุกท่านด้วยความเสียใจ
อย่างยิง่ กรณุายดึมัน่ตามหลกัธรรมว่า “บญุย่อมเกดิทีน่�า้ใจของท่านผูเ้ป็น 
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ต้นเหตุแห่งศรัทธาบริจาค ไม่เกิดในที่อื่นใด และใจจะเป็นผู้รับผลแห่ง
บุญทั้งหลายที่ตนบ�าเพ็ญไว้แล้ว” ท่านจะเป็นสุขใจตลอดกาล ไม่มีอะไร
มากวนใจ

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนมีความมุ่งหมาย ประสงค์ให้ทุกท่านที่มีศรัทธา
เป็นเจ้าของด้วยกัน พิมพ์เป็นธรรมทานได้ทุกโอกาส ไม่ต้องขออนุญาต
แต่อย่างใด ส่วนจะพมิพ์เพือ่จ�าหน่ายจึงขอสงวนลขิสทิธิ ์ดังทีเ่คยปฏิบติั
มาทุกเล่มท่ีผู้เขียนเป็นต้นฉบับ เพื่อเทิดทูนพระศาสนาและครูอาจารย์
ตามก�าลังด้วยความบริสุทธิ์ใจ
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ประวัติ

ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ

ชีวประวัติและปฏิปทาคือจริยธรรมของท่านพระอาจารย์มั่น  
ภูรทิตัตเถระ ท่ีท่านก�าลงัอ่านอยูข่ณะน้ี ผูเ้ขยีน (ท่านอาจารย์พระมหาบวั  
ญาณสัมปันโน) ได้พยายามเสาะแสวงหามารวบรวมตามก�าลังความ
สามารถจากพระอาจารย์หลายท่านที่เคยเป็นศิษย์อยู่ศึกษาอบรมกับ 
ท่านมาเป็นยคุๆ จนถงึวาระสดุท้าย แต่คงไม่ถกูต้องแม่นย�าตามประสงค์
เท่าไรนัก เพราะท่านท่ีจดจ�ามาและผู้รวบรวมคงไม่อาจรู ้และจ�าได้ 
ทกุประโยค และทกุกาลสถานทีท่ีท่่านเทีย่วจารกิบ�าเพญ็และแสดงให้ฟัง
ในทีต่่างๆ กนั ถ้าจะรอให้จ�าได้หมดทุกแง่ทุกกระทงถึงจะน�ามาลงกนั็บวัน 
จะลบเลือนและหลงลืมไปหมด คงไม่มีหวังได้น�ามาลงให้ท่านผู้สนใจ 
ได้อ่านพอเป็นคติแก่อนุชนรุ่นหลังอย่างแน่นอน

ดังนั้น แม้จะเป็นประวัติที่ไม่สมบูรณ์ท�านองล้มลุกคลุกคลาน ก็ยัง
หวังว่าจะเกิดประโยชน์อยู่บ้าง การเขียนประวัติและจริยธรรมของท่าน 
ทั้งภายนอกที่แสดงออกทางกาย วาจา และภายในที่ท่านรู้เห็นเฉพาะใจ
แล้วแสดงให้ฟังนั้น จะเขียนเป็นท�านองเกจิอาจารย์ท่ีเขียนประวัติของ
พระสาวกทั้งหลาย ดังที่ได้เห็นในต�าราซึ่งแสดงไว้ต่างๆ กัน เพื่ออนุชน
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รุ่นหลังจะได้เห็นร่องรอยที่ธรรมแสดงผลแก่ท่านผู้สนใจปฏิบัติตามมา 
เป็นยคุๆ จนถงึสมยัปัจจบุนั หากไม่สมควรประการใด แม้จะเป็นความจรงิ 
ดังท่ีได้ยินได้ฟังมาจากท่าน แต่ก็หวังว่าคงได้รับอภัยจากท่านผู้อ่าน 
ทั้งหลาย เนื่องจากเจตนาที่มีต่อท่านผู้สนใจในธรรมอาจได้คติข้อคิดบ้าง 
จึงได้ตัดสินใจเขียนทั้งที่ไม่สะดวกใจนัก

ท่านพระอาจารย์ม่ัน ภูริทัตตเถระ เป็นอาจารย์ทางวิปัสสนา  
ซ่ึงควรได้รบัยกย่องสรรเสริญอย่างย่ิงจากบรรดาศษิย์ผูอ้ยู่ใกล้ชิดท่าน  
ว่าเป็นอาจารย์วิปัสสนาช้ันเย่ียมในสมัยปัจจุบัน จากเนื้อธรรมท่ีท่าน
แสดงออกซ่ึงเป็นธรรมช้ันสูง ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดได้มีโอกาสฟังอย่างถึงใจ
ตลอดมา ท�าให้ปราศจากความสงสัยในองค์ท่านว่า สมควรต้ังอยู่ใน 
ภูมิธรรมขั้นใด ท่านมีคนเคารพนับถือมากท้ังบรรพชิตและคฤหัสถ์ใน 
ภาคต่างๆ เกอืบทัว่ประเทศไทย นอกจากนัน้ ท่านยงัมสีานศิุษย์ทัง้นกับวช
และฆราวาสในประเทศลาวอีกมากมายท่ีเคารพเลือ่มใสในท่านอย่างถงึใจ
ตลอดมา ท่านมีประวัติงดงามมากทั้งเวลาเป็นคฤหัสถ์และเวลาทรงเพศ
เป็นนกับวช ตลอดอวสานสดุท้าย ไม่มคีวามด่างพร้อยเลย ซ่ึงเป็นประวติั 
ที่หาได้ยากในสมัยปัจจุบัน ความเป็นผู้มีประวัติอันงดงามตลอดสายนี้ 
รู้สึกจะหายากยิ่งกว่าหาเพชรหาพลอยเป็นไหนๆ 

ท่านก�าเนิดในสกุลแก่นแก้ว โดยนายค�าด้วงเป็นบิดา นางจันทร์ 
เป็นมารดา นบัถอืพระพุทธศาสนาประจ�าสกลุตลอดมา เกดิวนัพฤหัสบดี  
เดือนย่ี ปีมะแม วันท่ี ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๑๓ ที่บ้านค�าบง  
ต�าบลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีพ่ีน้องร่วมท้องกัน ๙ คน  
แต่เวลาท่านมรณภาพปรากฏว่ายังเหลือเพียง ๒ คน ท่านเป็นคนหัวปี 
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มีร่างเล็ก ผิวขาวแดง มีความเข้มแข็งว่องไวประจ�านิสัย มีสติปัญญา
เฉลียวฉลาดมาแต่เล็ก พออายุได้ ๑๕ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรอยู่
ในส�านักวัดบ้านค�าบง มีความสนใจและรักชอบในการศึกษาธรรมะ 
เรียนสูตรต่างๆ ในส�านักอาจารย์ได้อย่างรวดเร็ว มีความประพฤติ 
และอัธยาศัยเรียบร้อย ไม่เป็นที่หนักใจหมู่คณะและครูอาจารย์ที่ให้
ความอนุเคราะห์

เมื่อบวชได้ ๒ ปี ท่านจ�าต้องสึกออกไปตามค�าขอร้องของบิดาที่มี
ความจ�าเป็นต่อท่าน แม้สกึออกไปแล้ว ท่านกย็งัมคีวามมัน่ใจท่ีจะบวชอีก  
เพราะมีความรักในเพศนักบวชมาประจ�านิสัย เวลาสึกออกไปเป็น 
ฆราวาสแล้ว ใจท่านยังประหวัดถึงเพศนักบวชมิได้หลงลืมและจืดจาง  
ทั้งยังปักใจว่าจะกลับมาบวชอีกในไม่ช้า ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะอ�านาจ
ศรัทธาที่มีก�าลังแรงกล้าประจ�านิสัยมาดั้งเดิมก็เป็นได้

พออายุได้ ๒๒ ปี ท่านมีศรัทธาอยากบวชเป็นก�าลังจึงได้ลาบิดา 
มารดา ท่านทั้งสองก็อนุญาตตามใจไม่ขัดศรัทธา เพราะมีความประสงค์ 
จะให้ลูกของตนบวชอยู่แล้ว พร้อมทั้งมีศรัทธาจัดแจงบริขารในการบวช 
ให้ลูกอย่างสมบูรณ์ ท่านได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดศรีทองใน 
ตัวเมืองอุบล มีท่านพระอริยกวีเป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านพระครูสีทาเป็น
พระกรรมวาจาจารย์ ท่านพระครปูระจักษ์อุบลคุณเป็นพระอนสุาวนาจารย์  
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๖ พระอุปัชฌายะให้นามฉายาว่า 
ภริูทตัโต เมือ่อุปสมบทแล้วได้มาอยูใ่นส�านกัวปัิสสนากบัท่านพระอาจารย์
เสาร์ กันตสีโล วัดเลียบ เมืองอุบล
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เกิดสุบินนิมิต

เมือ่ท่านเริม่ปฏิบติัวปัิสสนาใหม่ๆ ในส�านกัพระอาจารย์เสาร์ กนัตสโีล  
วัดเลียบ อุบลราชธานี ท่านบริกรรมภาวนาด้วยบทพุทโธ ประจ�านิสัย
ที่ชอบกว่าบรรดาบทธรรมอ่ืนๆ ในขั้นเริ่มแรกยังไม่ปรากฏเป็นความ 
สงบสุขมากเท่าที่ควร ท�าให้มีความสงสัยในปฏิปทาว่าจะถูกหรือผิด
ประการใด แต่มิได้ลดละความเพียรพยายาม ในระยะต่อมาผลปรากฏ
เป็นความสงบพอให้ใจเย็นบ้าง ในคืนวันหนึ่งเกิดสุบินนิมิตว่า ท่านออก
เดินทางจากหมู่บ้านเข้าสู่ป่าใหญ่อันรกชัฏท่ีเต็มไปด้วยขวากหนามจนจะ
หาที่ด้นดั้นผ่านไปแทบไม่ได้ ท่านพยายามซอกซอนไปตามป่านั้นจนพ้น 
ไปได้โดยปลอดภัย พอพ้นจากป่าไปกถ็งึทุ่งกว้างจนสดุสายตา เดินตามทุ่ง 
ไปโดยล�าดับไม่ลดละความพยายาม ขณะทีเ่ดินตามทุง่ไปได้พบไม้ต้นหนึง่
ชื่อต้นชาติ ซึ่งเขาตัดล้มเอง ขอนจมดินอยู่เป็นเวลานานปี เปลือกและ
กระพี้ผุพังไปบ้างแล้ว ไม้ต้นนั้นรู้สึกใหญ่โตมาก ท่านเองก็ปีนขึ้นและ 
ไต่ไปตามขอนชาติทีล้่มนอนอยู่น้ัน พร้อมท้ังพจิารณาอยูภ่ายใน และรูข้ึน้มา 
ว่าไม้นี้จะไม่มีการงอกขึ้นได้อีก ซ่ึงเทียบกับชาติของท่านว่าจะไม่ก�าเริบ
ให้เป็นภพ-ชาติสืบต่อไปอีกแน่นอน
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ค�าว่า ขอนชาติ ท่านพิจารณาเทียบกับชาติความเกิดของท่านที่
เคยเป็นมา ที่ขอนชาติผุพังไปไม่กลับงอกขึ้นได้อีก เทียบกับชาติของ
ท่านว่าจะมีทางส้ินสุดในอัตภาพนี้แน่ ถ้าไม่ลดละความพยายามเสีย  
ทุ่งนี้เว้ิงว้างกว้างขวางเทียบกับความไม่มีสิ้นสุดแห่งวัฏวนของมวลสัตว์  
ขณะที่ก�าลังยืนพิจารณาอยู่ ปรากฏว่ามีม้าสีขาวตัวหน่ึงรูปร่างใหญ่
และสูงเดินเข้ามาเทียบที่ขอนชาตินั้น ท่านนึกอยากจะขี่ม้าขึ้นมา
ในขณะนั้น เลยปีนขึ้นบนหลังม้าตัวแปลกประหลาดนั้น ขณะนั้น
ปรากฏว่าม้าได้พาท่านวิ่งไปอย่างเต็มก�าลังฝีเท้า ท่านเองก็มิได้นึกว่า 
จะไปเพือ่ประโยชน์อะไร ณ ทีใ่ด แต่ม้ากพ็าท่านว่ิงไปอย่างไม่ลดละฝีเท้า  
โดยไม่ก�าหนดทิศทางและสิ่งที่ตนพึงประสงค์ใดๆ ในขณะนั้น ระยะทาง
ที่ม้าพาว่ิงไปตามทุ่งอันกว้างขวางนั้น รู้สึกว่าไกลแสนไกลโดยไม่อาจจะ
คาดได้ ขณะที่ม้าก�าลังวิ่งไปนั้น ได้แลเห็นตู้ใบหนึ่ง ในความรู้สึกว่าเป็น
ตู้พระไตรปิฎกซึ่งวิจิตรด้วยเงินสีขาวงดงามมาก ม้าได้พาท่านตรงเข้าไป 
สู่ตู้นั้นโดยมิได้บังคับ พอถึงตู้พระไตรปิฎกม้าก็หยุด ท่านก็รีบลงจาก 
หลังม้าทันทีด้วยความหวังจะเปิดดูตู้พระไตรปิฎกที่ต้ังอยู่เฉพาะหน้า  
ส่วนม้ากไ็ด้หายตัวไปในขณะนัน้ โดยมไิด้ก�าหนดว่าได้หายไปในทิศทางใด  
ท่านได้เดินตรงเข้าไปหาตู้พระไตรปิฎกที่ต้ังอยู่ที่สุดของทุ่งอันกว้างนั้น  
ซ่ึงมองจากน้ันไปเห็นมีแต่ป่ารกชัฏที่เต็มไปด้วยขวากหนามต่างๆ ไม่มี
ช่องทางพอจะเดินต่อไปอีกได้ แต่มิทันจะเปิดดูตู้พระไตรปิฎกว่ามีอะไร
อยู่ข้างในบ้าง เลยรู้สึกตัวตื่นขึ้น

สุบนินมิิตนัน้เป็นเคร่ืองแสดงความม่ันใจว่า จะมีทางส�าเร็จตามใจ
หวงัอย่างแน่นอนไม่เป็นอย่างอืน่ ถ้าไม่ลดละความเพียรพยายามเสีย
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เท่านัน้ จากนัน้ท่านได้ต้ังหน้าประกอบความเพยีรอย่างเข้มแขง็ มบีทพทุโธ 
เป็นค�าบรกิรรมประจ�าใจในอิรยิาบถต่างๆ อย่างมัน่ใจ ส่วนธรรมคือธุดงควตัร 
ที่ท่านศึกษาเป็นประจ�าด้วยความรักสงวนอย่างยิ่งตลอดมานับแต่เริ่ม 
อุปสมบทจนถงึวนัสดุท้ายปลายแดนแห่งชีวิต ได้แก่ ถอืผ้าบงัสกุลุเป็นวัตร  
ไม่รบัคหปติจีวรท่ีเขาถวายด้วยมอื ๑ บณิฑบาตเป็นวัตรประจ�าวนัไม่ลดละ  
เว้นเฉพาะวันทีไ่ม่ฉนัเลยก็ไม่ไป ๑ ไม่รบัอาหารท่ีตามส่งทีหลงั คือรบัเฉพาะ 
ทีไ่ด้มาในบาตร ๑ ฉนัมือ้เดียว คือฉนัวันละหน ไม่มอีาหารว่างใดๆ ท่ีเป็น 
อามสิเข้ามาปะปนในวันนัน้ๆ ๑ ฉนัในบาตร คือมภีาชนะใบเดียวเป็นวตัร ๑  
อยู่ในป่าเป็นวัตร คือเที่ยวอยู่ตามร่มไม้บ้างในป่าธรรมดา ในภูเขาบ้าง 
หบุเขาบ้าง ในถ�า้ ในเง้ือมผาบ้าง ๑ ถือผ้าไตรจวีรเป็นวัตร คือมผ้ีา ๓ ผนื  
ได้แก่ สังฆาฏิ จีวร สบง (เว้นผ้าอาบน�้าฝนซึ่งจ�าเป็นต้องมีในสมัยนี้) ๑ 

ธดุงค์นอกจากนีท่้านกส็มาทานและปฏิบติัเป็นบางสมยั ส่วน ๗ ข้อนี้ 
ท่านปฏิบัติเป็นประจ�า จนกลายเป็นนิสัยซ่ึงจะหาผู้เสมอได้ยากในสมัย
ปัจจุบัน ท่านมีนิสัยท�าจริงในงานทุกชิ้นทั้งกิจนอกการในไม่เหลาะแหละ 
มคีวามมุง่หวังต่อแดนหลดุพ้นอย่างเต็มใจ ในอิรยิาบถต่างๆ เต็มไปด้วย 
ความพากเพยีรเพือ่ถอดถอนกเิลสทางภายใน ไม่มคีวามฟุง้เฟ้อเห่อเหมิ
เข้ามาแอบแฝงได้ ทั้งๆ ที่มีกิเลสเหมือนสามัญชนทั่วๆ ไป เพราะท่าน 
ไม่ยอมปล่อยใจให้กเิลสย�า่ยไีด้ มกีารต้านทานห�า้หัน่ด้วยความเพยีรอย่าง
ไม่ลดละ ซ่ึงผดิกบัคนธรรมดาอยูม่าก (ตามท่านเล่าให้ฟังในเวลาบ�าเพญ็)

ในระยะต่อมาที่แน่ใจว่าจิตมีหลักฐานมั่นคงพอจะพิจารณาได้แล้ว 
ท่านจึงย้อนมาพิจารณาสุบินนิมิตจนได้ความโดยล�าดับว่า การออกบวช 
ปฏิบัติตนสมควรแก่ธรรมก็เท่ากับการยกระดับจิตให้พ้นจากความผิดมี
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ประเภทต่างๆ ซ่ึงเปรียบเหมือนบ้านเรือนอันเป็นท่ีรวมแห่งสรรพทุกข์ 
และป่าอันรกชัฏทัง้หลายอันเป็นทีซุ่่มซ่อนแห่งภัยท้ังปวง ให้ถึงท่ีเวิ้งว้าง
ไม่มีจุดหมาย ซ่ึงเมื่อเข้าถึงแล้ว เป็นคุณธรรมที่แสนสบายหายกังวล
โดยประการทั้งปวง ด้วยปฏิปทาข้อปฏิบัติท่ีเปรียบเหมือนม้าตัวองอาจ
เป็นพาหนะขับขี่ไปถึงที่อันเกษม และพาไปพบตู้พระไตรปิฎกอันวิจิตร 
สวยงาม แต่วาสนาไม่อ�านวยสมบูรณ์ จึงเป็นเพียงได้เห็น แต่มิได้เปิด
ตู้พระไตรปิฎกออกชมอย่างสมใจเต็มภูมิแห่งจตุปฏิสัมภิทาญาณทั้งสี่  
อันเป็นคุณธรรมยังผู้เข้าถึงให้เป็นผู้ฉลาดปราดเปรื่องเลื่องลือระบือ 
ทั่วไตรโลกธาตุ มีความฉลาดกว้างขวางในอุบายวิธีประหนึ่งท้องฟ้า
มหาสมุทร ไม่มีความคับแค้นจนมุมในการอบรมสั่งสอนหมู่ชนทั้งเทวดา
และมนุษย์ทุกช้ัน แต่เพราะกรรมอันดีเย่ียมไม่เพียงพอ บารมีไม่ให้  
โอกาสวาสนาไม่อ�านวย จึงเป็นเพยีงได้ชมตู้พระไตรปิฎก และตกออกมา 
เป็นผลให้ท่านได้รับเพียงชั้นปฏิสัมภิทานุศาสน์ มีเชิงฉลาดในเทศนาวิธี
อันเป็นบาทวิถีแก่หมู่ชนพอเป็นปากเป็นทางเท่านัน้ ไม่ลกึซ้ึงกว้างขวาง 
เท่าท่ีควร ทัง้นีแ้ม้ท่านจะพดูว่า การสัง่สอนของท่านพอเป็นปากเป็นทาง 
อันเป็นเชิงถ่อมตนกต็าม แต่บรรดาผูท่ี้ได้เหน็ปฏิปทาคือข้อปฏิบติัทีท่่าน
พาด�าเนนิและธรรมะทีท่่านน�ามาอบรมสัง่สอน แต่ละบทละบาท แต่ละครัง้ 
ละคราว ล้วนเป็นความซาบซ้ึงใจไพเราะเหลอืจะพรรณนาและยากท่ีจะได้
เห็นได้ยินจากที่อื่นใดในสมัยปัจจุบัน ซึ่งเป็นสมัยที่ต้องการคนดีอยู่มาก
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เกิดสมาธินิมิต

เมื่อท่านพักอบรมภาวนาด้วยบทพุทโธ อยู่ที่วัดเลียบ จังหวัดอุบลฯ  
ขณะที่จิตสงบลง ปรากฏเป็นอุคคหนิมิตขึ้นมาในลักษณะคนตายอยู่ 
ต่อหน้า แสดงอาการพพุองมนี�า้เน่าน�า้หนองไหลออกมา มแีร้งกาและสนุขั 
มากัดกินและยื้อแย่งกันอยู่ต่อหน้าท่าน จนซากนั้นกระจัดกระจายไป
ทั่วบริเวณ เป็นที่น่าเบื่อหน่ายและสลดสังเวชเหลือประมาณในขณะนั้น 
เมื่อจิตถอนขึ้นมา ในวาระต่อไปไม่ว่าจะนั่งภาวนา เดินจงกรม หรืออยู่
ในท่าอิริยาบถใด ท่านก็ถือเอานิมิตนั้นเป็นเครื่องพิจารณาโดยสม�่าเสมอ 
ไม่ลดละ จนนมิติแห่งคนตายนัน้ได้กลบักลายมาเป็นวงแก้วอยูต่่อหน้าท่าน  
เมือ่เพ่งพจิารณาวงแก้วนัน้หนักๆ เข้ากย็ิง่แปรสภาพไปต่างๆ ไม่มทีางสิน้สดุ  
ท่านพยายามติดตามกย็ิง่ปรากฏเป็นรปูร่างต่างๆ จนไม่มปีระมาณว่าความ
สิน้สดุแห่งภาพนมิติจะยติุลง ณ ทีใ่ด ยิง่เพ่งพจิารณากย็ิง่แสดงอาการต่างๆ  
ไม่มสีิน้สดุ โดยเป็นภูเขาสงูขึน้เป็นพกัๆ บ้าง ปรากฏว่าองค์ท่านสะพายดาบ 
อันคมกล้าและเท้าทั้งสองมีรองเท้าสวมอยู่บ้าง แล้วเดินไป-มาบนภูเขา
นั้นบ้าง ปรากฏเห็นก�าแพงขวางหน้ามีประตูบ้าง ท่านเปิดประตูเข้าไปดู 
เห็นมีที่นั่งและที่อยู่ของพระ ๒-๓ รูป ก�าลังนั่งสมาธิอยู่บ้าง บริเวณ
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ก�าแพงนั้นมีถ�้าและเงื้อมผาบ้าง มีดาบสอยู่ในถ�้านั้นบ้าง มียนต์คล้ายอู่ 
มสีายหย่อนลงมาจากหน้าผาบ้าง ปรากฏว่าท่านขึน้สูอู่่ขึน้ไปบนภูเขาบ้าง 
มสี�าเภาใหญ่อยูบ่นภูเขาบ้าง เหน็โต๊ะสีเ่หลีย่มอยูใ่นส�าเภาบ้าง มปีระทปี
ความสว่างอยู่บริเวณรอบๆ หลังเขานั้นบ้าง ปรากฏว่าท่านฉันจังหันอยู่
บนภูเขานั้นบ้าง จนไม่อาจจะตามรู้ตามเห็นให้สิ้นสุดลงได้

สิง่ทีท่่านได้เหน็เกีย่วกบันิมติเป็นเหตุให้รูส้กึว่ามมีากมาย จนไม่อาจ 
จะน�ามากล่าวจบสิ้นได้ ท่านพิจารณาในท�านองนี้ถึง ๓ เดือน โดยการ 
เข้าๆ ออกๆ ทางสมาธิภาวนา พิจารณาไปเท่าไร ก็ยิ่งรู้ยิ่งเห็นสิ่งที่จะมา 
ปรากฏจนไม่มีทางสิ้นสุด แต่ผลดีปรากฏจากการพิจารณา ไม่ค่อยมี
พอเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องและแน่ใจ เมื่อออกจากสมาธิ
ประเภทนี้แล้ว ขณะกระทบกับอารมณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วๆ ไปก็เกิดความ 
หวั่นไหว คือท�าให้ดีใจ เสียใจ รักชอบ และเกลียดชังไปตามเรื่องของ
อารมณ์นั้นๆ หาความเที่ยงตรงคงตัวอยู่มิได้ จึงเป็นเหตุให้ท่านส�านึกใน
ความเพียรและสมาธิที่เคยบ�าเพ็ญมาว่า คงไม่ใช่ทางแน่ ถ้าใช่ท�าไมถึง
ไม่มีความสงบเย็นใจและด�ารงตนอยู่ด้วยความสม�่าเสมอ แต่ท�าไมกลับ
กลายเป็นใจท่ีวอกแวกคลอนแคลนไปตามอารมณ์ต่างๆ ไม่มีประมาณ  
ซ่ึงไม่ผิดอะไรกับคนที่เขามิได้ฝึกหัดภาวนาเลย ชะรอยจะเป็นความรู้
ความเห็นที่ส่งออกนอก ซึ่งผิดหลักของการภาวนาไปกระมัง? จึงไม่เกิด
ผลแก่ใจให้ได้รับความสงบสุขเท่าที่ควร

ท่านจึงท�าความเข้าใจเสียใหม่ โดยย้อนจิตเข้ามาอยู่ในวงแห่งกาย 
ไม่ส่งใจไปนอก พจิารณาอยูเ่ฉพาะกาย ตามเบ้ืองบน เบือ้งล่าง ด้านขวาง 
สถานกลาง โดยรอบ ด้วยความมสีติตามรกัษา โดยการเดินจงกรมไป-มา  
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มากกว่าอิรยิาบถอ่ืนๆ แม้เวลานัง่ท�าสมาธภิาวนาเพือ่พกัผ่อนให้หายเมือ่ย
บ้างเป็นบางกาล ก็ไม่ยอมให้จิตรวมสงบลงดังที่เคยเป็นมา แต่ให้จิต
พจิารณาและท่องเทีย่วอยูต่ามร่างกายส่วนต่างๆ เท่านัน้ ถงึเวลาพกัผ่อน
นอนหลับก็ให้หลับด้วยพิจารณากายเป็นอารมณ์ พยายามพิจารณาตาม 
วิธีนี้อยู่หลายวันจึงต้ังท่านั่งขัดสมาธิพิจารณาร่างกายเพื่อให้ใจสงบด้วย
อุบายนี้ อันเป็นเชิงทดลองดูว่าจิตจะสงบแบบไหนกันอีกแน่ ความที่จิต 
ไม่ได้พกัสงบตัวเลยเป็นเวลาหลายวนั พร้อมกบัได้รบัอุบายวธิทีีถ่กูต้องเข้า
กล่อมเกลา จิตจงึรวมสงบลงได้อย่างรวดเรว็และง่ายดายผดิปกติ ขณะทีจิ่ต 
รวมสงบตัวลงไป ปรากฏว่าร่างกายได้แตกออกเป็นสองภาค และรูข้ึน้มา
ในขณะนั้นว่า “นี้เป็นวิธีที่ถูกต้องแน่นอนแล้วไม่สงสัย” เพราะขณะที่
จิตรวมลงไปมีสติประจ�าตัวอยู่กับที่ ไม่เหลวไหลและเท่ียวเร่ร่อนไปใน 
ที่ต่างๆ ดังที่เคยเป็นมา 

และนี้คืออุบายที่แน่ใจว่าเป็นความถูกต้องในขั้นแรกของการปฏิบัติ 
ในวาระต่อไปก็ถืออุบายนี้เป็นเครื่องด�าเนินไม่ลดละ จนสามารถท�า 
ความสงบใจได้ตามต้องการ และมีความช�านิช�านาญขึ้นไปตามก�าลังแห่ง
ความเพียร ไม่ลดหย่อนอ่อนก�าลัง นับว่าได้หลักฐานทางจิตใจที่มั่นคง
ด้วยสมาธ ิไม่หวัน่ไหวคลอนแคลนอย่างง่ายดาย ไม่เหมอืนคราวบ�าเพญ็
ตามนิมิตในขั้นเริ่มแรก ซึ่งท�าให้เสียเวลาไปเปล่าตั้ง ๓ เดือน โทษแห่ง
ความไม่มคีรอูาจารย์ผูฉ้ลาดคอยให้อุบายสัง่สอน ย่อมมทีางเป็นไปต่างๆ 
ดังทีเ่คยพบเหน็มาแล้วนัน้แล อย่างน้อยกท็�าให้ล่าช้า มากกว่านัน้กท็�าให้
ผิดทาง และมีทางเสียไปได้อย่างไม่มีปัญหา ท่านเล่าว่า สมัยที่ท่านออก
บ�าเพญ็กรรมฐานภาวนาครัง้โน้น ไม่มใีครสนใจท�ากนัเลย ในความรูส้กึของ 
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ประชาชนสมยันัน้ คล้ายกบัว่าการบ�าเพญ็กรรมฐานเป็นของแปลกปลอม 
ไม่เคยมใีนวงของพระและพระศาสนาเลย แม้แต่ชาวบ้านเองพอมองเหน็
พระกรรมฐานเดินธุดงค์ไป ซึ่งอยู่ห่างกันคนละฟากทุ่งนา เขายังพากัน
แตกตื่นและกลัวกันมาก 

ถ้าอยูใ่กล้หมูบ้่านกจ็ะพากนัวิง่เข้าบ้านกันหมด ถ้าอยู่ใกล้ป่ากพ็ากัน
วิ่งเข้าหลบซ่อนในป่ากันหมด ไม่กล้ามายืนซึ่งๆ หน้า พอให้เราได้ถาม 
หนทางที่จะไปสู่หมู่บ้าน ต�าบลต่างๆ บ้างเลย บางครั้งเราเดินทางไปเจอ 
กับพวกผู้หญิงที่ก�าลังเที่ยวหาอยู่หากิน เที่ยวเก็บผักหาปลาตามป่าตาม
ภูเขา ซ่ึงมีเด็กๆ ติดไปด้วย พอมองเห็นพระธรรมกรรมฐานเดินมา  
เสียงร้องลั่นบอกกันด้วยความตกใจกลัวว่า “พระธรรมมาแล้ว” พร้อม
กับทิ้งหาบหรือสิ่งของอยู่บนบ่าลงพื้นดินเสียงดังตูมตาม โดยไม่อาลัย 
เสียดายว่าอะไรจะแตก อะไรจะเสียหาย ส่วนตัวก็ต่างคนต่างว่ิงหาที ่
หลบซ่อน ถ้าอยู่ใกล้ป่าหรืออยู่ในป่าก็พากันวิ่งเข้าป่า ถ้าอยู่ใกล้หมู่บ้าน
ก็พากันวิ่งเข้าบ้าน ส่วนเด็กๆ ที่ไม่รู้เดียงสาเห็นผู้ใหญ่ร้องโวยวายและ
ต่างคนต่างว่ิงหน ีเจ้าตัวกร้็องไห้ว่ิงไปวิง่มาอยูบ่รเิวณนัน้ โดยไม่มใีครกล้า 
ออกมารบัเอาเด็กไปด้วยเลย เด็กจะวิง่ตามผูใ้หญ่กไ็ม่ทนั เลยต้องวิง่หนัรี 
หันขวางอยู่แถวๆ นั้นเอง ซึ่งน่าขบขันและน่าสงสารเด็กที่ไม่เดียงสาซึ่ง
ร้องไห้วิ่งตามหาผู้ใหญ่ด้วยความตกใจและความกลัวเป็นไหนๆ 

ส่วนพระธรรมท่านเห็นท่าไม่ดี กลัวเด็กจะกลัวมากและร้องไห้ใหญ่  
ก็ต้องรีบก้าวเดินเพื่อผ่านไปให้พ้น ถ้าขืนไปถามเด็กเข้าคงได้เรื่องแน่ๆ  
คือเด็กยิง่จะกลวัและร้องไห้วิง่ไปวิง่มา และยิง่จะร้องไห้ใหญ่ไปทัว่ทัง้ป่า  
ส่วนผู้ใหญ่ที่เป็นแม่ของเด็กก็ยืนตัวสั่นอยู่ในป่าอย่างกระวนกระวาย  
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ทั้งกลัวพระธรรมกรรมฐาน ทั้งกลัวเด็กจะวิ่งเตลิดเปิดเปิงหนีไปที่อื่นอีก  
ใจเลยไม่เป็นใจเพราะความกระวนกระวายคิดถึงลูก เวลาพระธรรมผ่าน 
ไปแล้ว แม่วิง่หาลกู ลกูว่ิงหาแม่วุน่วายไปตามๆ กนั กว่าจะออกมาพบหน้า 
กันทุกคนบรรดาที่ไปด้วยกัน ประหนึ่งบ้านแตกสาแหรกขาดไปพักหนึ่ง 
พอออกมาครบถ้วนหน้าแล้ว ต่างก็พูดและหัวเราะกันถึงเรื่องชุลมุน 
วุ่นวาย เพราะความกลวัพระธรรมกรรมฐานไปยกใหญ่ ก่อนท่ีจะเทีย่วหากนิ 
ตามปกติ 

เรือ่งเป็นเช่นนีโ้ดยมาก คนสมยัทีท่่านออกธดุงคกรรมฐาน เขาไม่เคย 
พบเคยเหน็กนัเลย จงึแสดงอาการต่ืนเต้นตกใจและกลวักนัส�าหรบัผูห้ญิง
และเด็กๆ ฉะนั้น เมื่อคบกันในขั้นเริ่มแรกจึงไม่ค่อยมีใครสนใจธรรมะ
กับพระธดุงค์นกั นอกจากจะกลวักนัเป็นส่วนมาก ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะ
เหตุหลายประการ เช่น มารยาทท่านก็อยู่ในอาการส�ารวม เคร่งขรึม  
ไม่ค่อยแสดงความคุ้นกบัใครนกั ถ้าไม่คบกนันานๆ จนรูน้สิยักนัดีก่อนแล้ว  
และผ้าสงัฆาฏิ จีวร สงบ อังสะ และบรขิารอ่ืนๆ โดยมากย้อมด้วยสกีรกั  
คือสีแก่นขนุน ซึ่งเป็นสีฉูดฉาดน่ากลัวมากกว่าจะน่าเลื่อมใส

เวลาออกเดินทางเพื่อเจริญสมณธรรมในที่ต่างๆ ท่านครองจีวร 
สีแก่นขนุน บ่าข้างหนึ่งแบกกลด ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าร่มธรรมดาที่โลกๆ  
ใช้กนัทัว่ๆ ไป บ่าข้างหนึง่สะพายบาตร ถ้ามด้ีวยกนัหลายองค์ เวลาออก
เดินทางท่านเดินตามหลังกันเป็นแถว ครองจีวรสีกรักคล้ายสีน�้าตาล  
เห็นแล้วน่าคิดน่าทึ่งอยู่ไม่น้อยส�าหรับผู้ที่ยังไม่เคยพบเห็นมาก่อน และ
น่าเลือ่มใสส�าหรบัผูท้ีเ่คยรูอั้ธยาศัยและจรยิธรรมท่านมาแล้ว ประชาชน
ท่ียังไม่สนิทกับท่านจะเกิดความเลื่อมใสก็ต่อเมื่อท่านไปพักอยู่นานๆ  
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เขาได้รับค�าชี้แจงจากท่านด้วยอุบายต่างๆ หลายครั้งหลายคราว นานไป
ใจก็ค่อยโอนอ่อนต่อเหตุผลอรรถธรรมไปเอง จนเกิดความเชื่อเลื่อมใส 
กลายเป็นผู้มีธรรมในใจ มีความเคารพเลื่อมใสในครูอาจารย์ผู้ให้โอวาท
สั่งสอนอย่างถึงใจก็มีจ�านวนมาก

พระธดุงค์ผูมุ้ง่ปฏิบติัเพือ่อรรถเพือ่ธรรมจรงิๆ เข้าถงึใจประชาชนได้ดี 
และท�าประโยชน์ได้มากโดยไม่อาศัยค�าโฆษณา แต่การประพฤติปฏิบติัตัว
โดยสามีจิกรรมย่อมเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจผู้อื่นให้เกิดความสนใจไปเอง

การเทีย่วแสวงหาทีว่เิวกเพือ่ความสงัดทางกายทางใจ ไม่พลกุพล่าน 
วุ่นวายด้วยเรื่องต่างๆ เป็นกิจวัตรประจ�านิสัยของพระธุดงคกรรมฐาน 
ผู้มุ่งอรรถธรรมทางใจ ดังนั้น พอออกพรรษาแล้ว ท่านพระอาจารย์มั่น 
จึงชอบออกเที่ยวธุดงค์ทุกๆ ปี โดยเที่ยวไปตามป่าตามภูเขาที่มีหมู่บ้าน
พอได้อาศัยโคจรบณิฑบาต ทางภาคอีสานท่านชอบเทีย่วมากกว่าทุกๆ ภาค  
เพราะมีป่ามีภูเขามาก เช่น จังหวัดนครพนม สกลนคร อุดรธานี 
หนองคาย เลย หล่มสัก และทางฝั่งแม่น�้าโขงของประเทศลาว เช่น  
ท่าแขก เวียงจันทน์ หลวงพระบาง ทีม่ป่ีาเขาชุกชุมมากเหมาะแก่การบ�าเพญ็ 
สมณธรรม การบ�าเพ็ญเพียรในท่าอิริยาบถต่างๆ นั้น ไม่ว่าท่านจะพักอยู่
ในสถานท่ีใด ไม่มกีารลดละทัง้กลางวันกลางคืน ถอืเป็นงานส�าคัญยิง่กว่า
งานอ่ืนใด เพราะนสิยัของท่านพระอาจารย์มัน่ไม่ชอบทางการก่อสร้างมา 
แต่เริ่มแรก ท่านชอบการบ�าเพ็ญเพียรทางใจโดยเฉพาะ และไม่ชอบ 
เกาะเกี่ยวกับเพื่อนฝูงและหมู่ชน ชอบอยู่ล�าพังคนเดียว มีความเพียร 
เป็นอารมณ์ทางใจ มศีรทัธามุง่มัน่ต่อแดนพ้นทุกข์อย่างแรงกล้า ดังนัน้ เวลา 
ท่านท�าอะไรจึงชอบท�าจรงิเสมอ ไม่มนีสิยัโกหกหลอกลวงตนเองและผูอ่ื้น
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การบ�าเพ็ญเพียรของท่านเป็นเรื่องอัศจรรย์ไปตลอดสาย ท้ังม ี
ความขยนั ทัง้มคีวามทรหดอดทนและมนีสิยัชอบใคร่ครวญ จิตท่านปรากฏ 
มีความก้าวหน้าทางสมาธิและทางปัญญาอย่างสม�่าเสมอ ไม่ล่าถอยและ
เสื่อมโทรม การพิจารณากายนับแต่วันที่ท่านได้อุบายจากวิธีที่ถูกต้องใน 
ขั้นเริ่มแรกมาแล้ว ไม่ยอมให้เสื่อมถอยลงได้เลย ท่านยึดมั่นในอุบาย 
วิธีนั้นอย่างมั่นคง และพิจารณากายซ�า้ๆ ซากๆ จนเกิดความช�านิช�านาญ 
แยกส่วนแบ่งส่วนแห่งกายให้เป็นช้ินเล็กช้ินใหญ่และท�าลายลงด้วย
ปัญญาได้ตามต้องการ จติย่ิงนบัวนัหยัง่ลงสูค่วามสงบเยน็ใจไปเป็นระยะ
ไม่ขาดวรรคขาดตอน เพราะความเพียรหนุนหลังอยู่ตลอดเวลา 

ท่านเล่าว่า ท่านไปทีใ่ด อยู่ทีใ่ด ใจท่านมิได้เหินห่างจากความเพียร 
แม้ไปบณิฑบาต กวาดลานวดั ขดักระโถน ท�าความสะอาด เย็บผ้า  
ย้อมผ้า เดนิไปมาในวดั นอกวดั ตลอดการขบฉนั ท่านท�าความรู้สึกตวั 
อยู่กบัความเพียรทกุขณะทีเ่คล่ือนไหว ไม่ยอมให้เปล่าประโยชน์จาก
การเคลือ่นไหวใดๆ ทัง้ส้ิน นอกจากเวลาหลบันอนเท่าน้ัน แม้เช่นนั้น  
ท่านยังต้ังใจไว้เมื่อรู้สึกตัวจะรีบลุกขึ้นไม่ยอมนอนซ�้าอีก จะเป็นความ
เคยตัวต่อไปและจะแก้ไขได้ยากตามปกตินิสัย พอรู้สึกตัวท่านรีบลุกขึ้น
ล้างหน้าแล้วเริม่ประกอบความเพยีรต่อไป ขณะทีต่ื่นนอนขึ้นมาและล้างหน้า 
เสร็จแล้ว ถ้ายังมีอาการง่วงเหงาอยู่ ท่านไม่ยอมนั่งสมาธิในขณะนั้น  
กลวัจะหลบัใน ท่านต้องเดินจงกรมเพือ่แก้ความโงกง่วงท่ีคอยแต่จะหลบั 
ในเวลาเผลอตัว การเดินจงกรม ถ้าก้าวขาไปช้าๆ ยังไม่อาจระงับความ
ง่วงเหงาได้ ท่านต้องเร่งฝีก้าวให้เรว็ขึน้จนความง่วงหายไป เมือ่รูส้กึเมือ่ย
เพลยีและไม่มคีวามง่วงเหลอือยูใ่นเวลานัน้ ท่านถงึจะออกจากทางจงกรม
เข้ามาที่พักหรือกุฏิ แล้วนั่งสมาธิภาวนาต่อไปจนสมควรแก่กาล
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เมือ่ถึงเวลาบณิฑบาตกเ็ตรยีมนุง่สบง ทรงจีวร ซ้อนสงัฆาฏิ สะพาย 
บาตรขึ้นบนบ่า ออกบิณฑบาตในหมู่บ้านโดยอาการส�ารวม ท�าความ 
รู้สึกตัวกับความเพียรไปตลอดสาย บิณฑบาตทั้งไปและกลับถือเป็นการ 
เดินจงกรมไปในตัว มีสติประคองใจ ไม่ปล่อยให้เพ่นพ่านโลเลไปตาม
อารมณ์ต่างๆ ทีม่อียูท่ัว่ไป เมือ่กลบัถงึทีพ่กัหรอืวัดแล้ว เตรยีมจดัอาหาร
ที่ได้มาจากบิณฑบาตลงในบาตร ตามปกติท่านไม่ยอมรับอาหารที่ศรัทธา
ตามมาส่ง ท่านรับและฉันเฉพาะที่บิณฑบาตได้มาเท่านั้น ตอนชรามาก
แล้วท่านถึงอนุโลมผ่อนผัน คือรับอาหารท่ีศรัทธาน�ามาถวาย ฉะนั้น 
อาหารนอกบาตรจึงไม่มีในระยะนั้น

เมือ่เตรยีมอาหารใส่ลงในบาตรเสรจ็แล้ว เริม่พจิารณาปัจจเวกขณะ
เพื่อระงับดับไฟนรก คือตัณหาอันอาจแทรกขึ้นมาตามความหิวโหยได้
ในขณะนั้น คือจิตอาจบริโภคด้วยอ�านาจตัณหาความสอดส่ายในอาหาร
ประณีตบรรจง และมีรสเอร็ดอร่อย โดยมิได้ค�านึงถึงความเป็นธาตุและ
ปฏิกูลทีแ่ฝงอยูใ่นอาหารนัน้ๆ ด้วย ปฏิสงัขา โยนโิส ฯลฯ เสรจ็แล้วเริม่ฉนั 
โดยธรรม มิให้เป็นไปด้วยตัณหาในทุกๆ ประโยคแห่งการฉัน จนเสร็จ
ไปด้วยดี ซึ่งจัดว่ามีวัตรในการขบฉัน หลังจากนั้นก็ล้างบาตร เช็ดบาตร 
ให้แห้ง แล้วผึง่แดดช่ัวคราวถ้ามแีดด และน�าเข้าถลกยกไปไว้ในสถานท่ีควร  
แล้วเริม่ท�าหน้าทีเ่ผาผลาญกเิลสให้วอดวายหายซากไปเป็นล�าดับ จนกว่า
จะดับสนทิไม่มพีษิภัยเครือ่งก่อกวนและรงัควานจิตใจต่อไป แต่การเตรยีม 
เผากเิลสนีรู้ส้กึเป็นงานทีย่ากเยน็เขญ็ใจเหลอืจะกล่าว เพราะแทนทีเ่รา
จะเผามนัให้ฉิบหาย แต่มันกลับเผาเราให้ได้รับความทกุข์ร้อนและตาย
จากคณุงามความดทีีค่วรบ�าเพญ็ไปอย่างสดๆ ร้อนๆ และบ่อนท�าลายเรา 
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ทั้งๆ ที่เห็นๆ มันอยู่ต่อหน้าต่อตา แต่ไม่กล้าท�าอะไรมันได้ เพราะกลัว
จะล�าบาก 

ผลสดุท้ายมนักปี็นขึน้นัง่นอนอยู่บนหวัใจเราจนได้ และเป็นเจ้าใหญ่
นายโตตลอดไป แทบจะไม่มีเพศมีวัยใด และความรู้ความฉลาดใดจะ
ต่อสู้และเอาชนะมันได้ โลกจึงยอมมันทั่วไตรภพ นอกจากพระศาสดา 
เพียงองค์เดียวเท่าน้ันที่ท�าการกวาดล้างมันให้สิ้นซากไปจากใจได้  
ไม่กลบัแพ้อีกตลอดอนนัตกาล เมือ่พระองค์ทรงชนะแล้วกท็รงแผ่เมตตา 
แหวกหาหนทางเพื่อสาวกและหมู่ชนด้วยการประทานพระธรรมสั่งสอน
จนเกิดศรัทธาเลื่อมใสและปฏิบัติตามพระโอวาทด้วยความไม่ประมาท
นอนใจ บ�าเพ็ญไปไม่ลดละตามรอยพระบาท คือแนวทางที่เสด็จผ่านไป 
กส็ามารถตามเสด็จจนเสรจ็สิน้ทางเดิน คือบรรลถุงึพระนิพพาน ด้วยการ 
ดับกิเลสขาดจากสันดานกลายเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเป็นล�าดับล�าดา  
ให้โลกได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจตลอดมา น้ีคือท่านผู้สังหาร
กิเลสตัวมหาอ�านาจให้ขาดกระเด็นออกจากใจหายซากไปโดยแท้  
ไม่แปรผนัเป็นอย่างอ่ืน ท่านพระอาจารย์มัน่ ท่านเจรญิตามรอยพระบาท
พระศาสดา มคีวามเพยีรอย่างแรงกล้า มศีรทัธาเหนยีวแน่น ไม่พดูพล่าม
ท�าเพลง

พอเสร็จภัตกิจแล้ว ท่านก้าวเข้าสู่ป่าเดินจงกรมเพื่อสงบอารมณ์ 
ในรมณียสถานอันเป็นที่ให้ความสุขส�าราญทางภายใน ท้ังเดินจงกรม  
ทัง้นัง่สมาธภิาวนา จนกว่าจะถงึเวลาอันควร จงึพกัผ่อนกายเพือ่คลายทกุข์  
พอมกี�าลงับ้างแล้วเริม่ท�างานเพือ่เผาผลาญกิเสสตัวก่อภพก่อชาติภายใน 
ใจต่อไป ไม่ลดหย่อนอ่อนข้อให้กเิลสหวัเราะเย้ยหยนั การท�าสมาธกิเ็ข้มข้น 
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เอาการ การท�าวิปัสสนาปัญญาก็หมุนตัวอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งสมาธิและ
วปัิสสนาท่านด�าเนนิไปอย่างสม�า่เสมอ ไม่ให้บกพร่องในส่วนใดส่วนหนึง่

จิตท่านได้รับความสงบสุขโดยสม�่าเสมอ ท่ีมีช้าอยู่บ้างในบางกาล 
ตามทีท่่านเล่าว่า เพราะขาดผูแ้นะน�าในเวลาติดขดั ล�าพงัตนเองเพยีงไป
เจอเข้าแต่ละเรือ่ง กว่าจะหาทางผ่านพ้นไปได้กต้็องเสยีเวลาไปหลายวนั 
ทั้งจ�าต้องใช้ความพิจารณาอย่างมากและละเอียดถี่ถ้วน เพราะนอกจาก 
ติดขดัจนไปไม่ได้แล้ว ยงักลบัมาเป็นภัยแก่ตัวเองอีกด้วย หากมผีูค้อยเตือน 
และให้ค�าแนะน�าในเวลาเช่นนั้นบ้าง รู้สึกว่าไปได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้อง
เสียเวลา และเป็นที่แน่ใจด้วย ฉะนั้น กัลยาณมิตรจึงเป็นสิ่งส�าคัญมาก
ส�าหรบัผูก้�าลงัอยูใ่นระหว่างแห่งการบ�าเพญ็ทางใจ ท่านเคยเหน็โทษของ
ความขาดกัลยาณมิตรมาแล้วว่าเป็นสิ่งไม่ดีเลย และเป็นความบกพร่อง
อย่างบอกไม่ถูก

ในบางครั้ง แม้มีความอบอุ่นว่าตนมีครูอาจารย์คอยให้ความร่มเย็น 
อยู่ก็ตาม เวลาไปเที่ยวธุดงค์ในที่ต่างๆ กับท่านพระอาจารย์เสาร์ผู้เป็น 
บุพพาจารย์ แต่เวลาเกิดข้อข้องใจขึ้นมา ไปกราบเรียนถามท่าน ท่านก็ 
ตอบว่า ผมไม่เคยเป็นอย่างท่าน เพราะจติท่านเป็นจติท่ีผาดโผนมาก เวลา
เกดิอะไรขึน้มาแต่ละครัง้มนัไม่พอดี เด๋ียวจะเหาะขึน้บนฟ้าบ้าง เด๋ียวจะ 
ด�าดินลงไปใต้พื้นพิภพบ้าง เด๋ียวจะด�าน�้าลงไปใต้ก้นมหาสมุทรบ้าง  
เด๋ียวจะโดดขึ้นไปเดินจงกรมอยู่บนอากาศบ้าง ใครจะไปตามแก้ทัน  
ขอใหท่้านใช้ความพิจารณาและค่อยด�าเนนิไปอย่างนัน้แหละ แล้วท่านก็
ไม่ให้อุบายอะไรพอเป็นหลกัยดึเลย ตัวเองต้องมาแก้ตัวเอง กว่าจะผ่าน
ไปได้แต่ละครั้ง แทบเอาตัวไม่รอดก็มี



22

ท่านเล่าว่า นสิยัของท่านพระอาจารย์เสาร์ เป็นไปอย่างเรยีบๆ และ 
เยือกเย็นน่าเลื่อมใสมาก ที่มีแปลกอยู่บ้างก็เวลาท่านเข้าท่ีนั่งสมาธิ  
ตัวของท่านชอบลอยขึ้นเสมอ บางครั้งตัวท่านลอยขึ้นไปจนผิดสังเกต 
เวลาท่านนั่งสมาธิอยู่ ท่านเองเกิดความแปลกใจในขณะนั้นว่า “ตัวเรา
ถ้าจะลอยขึ้นจากพื้นแน่ๆ” เลยลืมตาขึ้นดูตัวเอง ขณะนั้นจิตท่านถอน
ออกจากสมาธพิอดี เพราะพะวกัพะวงกบัเรือ่งตัวลอย ท่านเลยตกลงมา
ก้นกระแทกกับพื้นอย่างแรง ต้องเจ็บเอวอยู่หลายวัน ความจริงตัวท่าน
ลอยขึ้นจากพื้นจริงๆ สูงประมาณ ๑ เมตร ขณะที่ท่านลืมตาดูตัวเองนั้น 
จิตได้ถอนออกจากสมาธิ จึงไม่มีสติพอยับยั้งไว้บ้าง จึงท�าให้ท่านตกลง
สู่พื้นอย่างแรง เช่นเดียวกับสิ่งต่างๆ ตกลงจากที่สูง ในคราวต่อไปเวลา
ท่านนัง่สมาธ ิพอรูส้กึตัวท่านลอยขึน้จากพืน้ ท่านพยายามท�าสติให้อยูใ่น 
องค์ของสมาธิ แล้วค่อยๆ ลืมตาขึ้นดูตัวเอง ก็ประจักษ์ว่าตัวท่านลอย
ขึน้จรงิๆ แต่มไิด้ตกลงสูพ่ืน้เหมอืนคราวแรก เพราะท่านมไิด้ปราศจากสติ
และคอยประคองใจให้อยู่ในองค์สมาธิ ท่านจึงรู้เรื่องของท่านได้ดี

ท่านเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนอยู่มาก แม้จะเห็นด้วยตาแล้ว ท่านยัง 
ไม่แน่ใจ ต้องเอาวัตถุช้ินเล็กๆ ขึ้นไปเหน็บไว้บนหญ้าหลังกุฏิ แล้วกลับ
มาท�าสมาธอีิก พอจติสงบและตัวเริม่ลอยขึน้ไปอีก ท่านพยายามประคอง
จิตให้มัน่อยูใ่นสมาธ ิเพือ่ตัวจะได้ลอยขึน้ไปจนถึงวตัถุเครือ่งหมายทีท่่าน
น�าขึ้นไปเหน็บไว้ แล้วค่อยๆ เอื้อมมือจับด้วยความมีสติ แล้วน�าวัตถุนั้น 
ลงมาโดยทางสมาธิภาวนา คือพอหยิบได้วัตถุนั้นแล้วก็ค่อยๆ ถอนจิต 
ออกจากสมาธ ิเพือ่กายจะได้ค่อยๆ ลงมาจนถงึพืน้อย่างปลอดภัย แต่ไม่ถงึ 
กับให้จิตถอนออกจากสมาธิจริงๆ เมื่อได้ทดลองจนเป็นท่ีแน่ใจแล้ว  
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ท่านจึงเช่ือตัวเองว่าตัวท่านลอยขึ้นได้จริงในเวลาเข้าสมาธิในบางครั้ง  
แต่มไิด้ลอยขึน้เสมอไป นีเ้ป็นจรตินสิยัแห่งจติของท่านพระอาจารย์เสาร์ 
รู้สึกผิดกับนิสัยของท่านพระอาจารย์มั่นอยู่มากในปฏิปทาทางใจ

จิตของท่านพระอาจารย์เสาร์เป็นไปอย่างเรียบๆ สงบเย็นโดย
สม�า่เสมอ นบัแต่ขัน้เริม่แรกจนถงึสดุท้ายปลายแดนแห่งปฏิปทาของท่าน  
ไม่ค่อยล่อแหลมต่ออันตราย และไม่ค่อยมอุีบายต่างๆ และความรูแ้ปลกๆ  
เหมือนจิตท่านพระอาจารย์มั่น

ท่านเล่าว่า ท่านพระอาจารย์เสาร์เดิมท่านปรารถนาเป็นพระปัจเจก- 
พุทธเจ้า เวลาออกบ�าเพ็ญพอเร่งความเพียรเข้ามากๆ ใจรู้สึกประหวัดๆ  
ถงึความปรารถนาเดิมเพือ่ความเป็นพระปัจเจกพทุธเจ้า แสดงออกเป็นเชิง 
อาลัยเสียดายยังไม่อยากไปนิพพาน ท่านเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อความ
เพียรเพื่อความรู้แจ้งซ่ึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ ท่านเลยอธิษฐาน 
ของดจากความปรารถนานั้น และขอประมวลมาเพื่อความรู ้แจ้งซ่ึง 
พระนิพพานในชาตินี้ ไม่ขอเกิดมารับความทุกข์ทรมานในภพชาติต่างๆ 
อีกต่อไป พอท่านปล่อยวางความปรารถนาเดิมแล้ว การบ�าเพ็ญเพียร
รูส้กึสะดวกแลเหน็ผลไปโดยล�าดับ ไม่มอีารมณ์เครือ่งเกาะเกีย่วเหมอืน 
แต่ก่อน สุดท้ายท่านก็บรรลุถึงแดนแห่งความเกษมดังใจหมาย แต่การ
แนะน�าสั่งสอนผู้อ่ืน ท่านไม่ค่อยมีความรู้แตกฉานกว้างขวางนัก ทั้งนี ้
อาจจะเป็นไปตามภูมนิสิยัเดิมของท่านทีมุ่ง่เป็นพระปัจเจกพทุธเจ้า ซ่ึงตรสัรู้ 
เองชอบ แต่ไม่สนใจสั่งสอนใครก็ได้ อีกประการหนึ่งท่ีท่านกลับความ
ปรารถนาได้ส�าเร็จตามใจน้ัน คงอยู่ในขั้นพอแก้ไขได้ ซ่ึงยังไม่สมบูรณ์
เต็มภูมิแท้
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แม้ท่านพระอาจารย์มั่นเอง ตามท่านเล่า ว่าท่านก็เคยปรารถนา
พุทธภูมิมาแล้วเช่นเดียวกัน ท่านเพิ่งมากลับความปรารถนาเมื่อออก 
บ�าเพญ็ธดุงคกรรมฐานน่ีเอง โดยเหน็ว่าเนิน่นานเกนิไปกว่าจะได้ส�าเรจ็เป็น 
พระพุทธเจ้าขึ้นมาตามความปรารถนา จ�าต้องท่องเท่ียวเกิด แก่ เจ็บ 
ตายอยู่ในวัฏสงสารหลายกัปหลายกัลป์ ไม่ชนะจะแบกขนทนความทุกข์ 
ทรมานไม่มีวันจบสิ้นน้ีได้ เวลาเร่งความเพียรมากๆ จิตท่านมีประหวัด  
ประหวัดในความหลงั แสดงเป็นความอาลยัเสยีดายความเป็นพระพทุธเจ้า  
ยังไม่อยากนิพพานในชาติน้ีเหมือนท่านพระอาจารย์เสาร์ พออธิษฐาน 
ของดจากความปรารถนาเดิมเท่านัน้ รูส้กึเบาใจหายห่วง และบ�าเพญ็ธรรม 
ได้รบัความสะดวกไปโดยล�าดับ ไม่ขดัข้องเหมอืนแต่ก่อน และปรากฏว่า
ท่านผ่านความปรารถนาเดิมไปได้อย่างราบรืน่ช่ืนใจ เข้าใจว่าภูมแิห่งความ
ปรารถนาเดิมคงยังไม่แก่กล้าพอ จึงมีทางแยกตัวผ่านไปได้

เวลาท่านออกเที่ยวธุดงคกรรมฐานทางภาคอีสานตามจังหวัดต่างๆ  
ในระยะต้นวัย ท่านมักจะไปกับท่านพระอาจารย์เสาร์เสมอ แม้ความรู้
ทางภายในจะมีแตกต่างกันบ้างตามนิสัย แต่ก็ชอบไปด้วยกัน ส�าหรับ 
ท่านพระอาจารย์เสาร์ท่านเป็นคนไม่ชอบพูด ไม่ชอบเทศน์ ไม่ชอบมี 
ความรู้แปลกๆ ต่างๆ กวนใจเหมือนท่านพระอาจารย์มั่น เวลาจ�าเป็น 
ต้องเทศน์ท่านก็เทศน์เพียงประโยคหนึ่งหรือสองเท่านั้น แล้วก็ลง 
ธรรมาสน์ไปเสีย ประโยคธรรมที่ท่านเทศน์ซ่ึงพอจับใจความได้ว่า  
“ให้พากนัละบาปและบ�าเพ็ญบุญ อย่าให้เสียชีวิตลมหายใจไปเปล่า
ที่ได้มีวาสนามาเกิดเป็นมนุษย์” และ “เราเกิดเป็นมนุษย์ มีความ 
สูงศักดิ์มาก แต่อย่าน�าเร่ืองของสัตว์มาประพฤติ มนุษย์ของเราจะ
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ต�่าลงกว่าสัตว์ และจะเลวกว่าสัตว์อีกมาก เวลาตกนรกจะตกหลุม 
ที่ร้อนกว่าสัตว์มากมาย อย่าพากันท�า” แล้วก็ลงธรรมาสน์ไปกุฏิ  
โดยไม่สนใจกับใครต่อไปอีก

ปกตินสิยัของท่านเป็นคนไม่ชอบพดู พดูน้อยท่ีสดุ ท้ังวนัไม่พดูอะไร 
กับใครเกิน ๒-๓ ประโยค เวลานั่งก็ทนทาน นั่งอยู่ได้เป็นเวลาหลายๆ  
ช่ัวโมง เดินก็ท�านองเดียวกัน แต่ลักษณะท่าทางของท่านมีความสง่า
ผ่าเผย น่าเคารพเลือ่มใสมาก มองเหน็ท่านแล้วเยน็ตาเยน็ใจไปหลายวนั 
ประชาชนและพระเณรเคารพเลื่อมใสท่านมาก ท่านมีลูกศิษย์มากมาย
เหมือนท่านพระอาจารย์มั่น 

ทราบว่า ท่านพระอาจารย์ทัง้สององค์นีร้กัและเคารพกนัมาก ในระยะ 
วัยต้นไปท่ีไหนท่านชอบไปด้วยกัน อยู่ด้วยกัน ทั้งในและนอกพรรษา  
พอมาถึงวัยกลางผ่านไป เวลาพักจ�าพรรษามักแยกกันอยู่ แต่ไม่ห่างไกล
กันนัก พอไปมาหาสู่กันได้สะดวก มีน้อยครั้งที่จ�าพรรษาร่วมกัน ทั้งนี้
อาจเก่ียวกับบรรดาศิษย์ซ่ึงต่างฝ่ายต่างก็มีมากด้วยกัน และต่างก็เพิ่ม 
จ�านวนมากขึ้นทุกที ถ้าจ�าพรรษาร่วมกันจะเป็นความล�าบากในการจัด
ที่พักอาศัย จ�าต้องแยกกันอยู่เพื่อเบาภาระในการจัดที่พักอาศัยไปบ้าง  
ทั้งสองพระอาจารย์ขณะที่แยกกันอยู่จ�าพรรษาหรือนอกพรรษา รู้สึก 
คิดถงึกนัมากและเป็นห่วงกนัมาก เวลามพีระทีเ่ป็นลกูศิษย์ของแต่ละฝ่าย 
มากราบนมัสการ จะมากราบนมัสการท่านพระอาจารย์เสาร์หรือมากราบ
นมัสการท่านพระอาจารย์มั่น ต่างจะต้องถามถึงความสุขทุกข์ของกัน
และกันก่อนเรื่องอ่ืนๆ จากนั้นก็บอกกับพระท่ีมากราบว่า “คิดถึงท่าน 
พระอาจารย์...……” และฝากความเคารพคิดถึงไปกับพระลูกศิษย์ท่ีมา 
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กราบเย่ียมตามสมควรแก่ “อาวุโส ภันเต” ทุกๆ ครั้งที่พระมากราบ 
พระอาจารย์ทั้งสองแต่ละองค์ 

ท่านมีความเคารพในคุณธรรมของกันและกันมาก ไม่ว่าจะอยู่ใกล้
หรอือยูไ่กล เวลาพระอาจารย์ทัง้สององค์ใดองค์หนึง่พดูปรารภถงึกนัและ
กันให้บรรดาลูกศิษย์ฟัง จะมีแต่ค�าที่เต็มไปด้วยความเคารพและความ
ยกยอสรรเสรญิโดยถ่ายเดียว ไม่เคยมแีม้ค�าเชิงต�าหนแิฝงขึน้มาบ้างเลย

ท่านพระอาจารย์มัน่เล่าให้ฟังว่า ทีท่่านพระอาจารย์เสาร์ว่าให้ท่านว่า  
จิตท่านเป็นจิตที่โลดโผนมาก รู้อะไรขึ้นมาแต่ละครั้งมันไม่พอดีเลย  
เด๋ียวจะเหาะเหินเดินฟ้า เด๋ียวจะด�าดิน เด๋ียวจะด�าน�้าข้ามทะเลนั้น  
ท่านว่าเป็นความจริงดังที่ท่านพระอาจารย์เสาร์ต�าหนิ เพราะจิตท่านเป็น
เช่นนัน้จรงิๆ เวลารวมสงบลงแต่ละครัง้ แม้แต่ขัน้เริม่แรกบ�าเพญ็ยงัออก
เที่ยวรู้เห็นอะไรต่างๆ ทั้งที่ท่านไม่เคยคาดฝันว่าจะเป็นได้เช่นนั้น เช่น 
ออกรูเ้หน็คนตายต่อหน้าและเพ่งพจิารณาจนคนตายนัน้กลายเป็นวงแก้ว 
และเกิดความรู้ความเห็นแตกแขนงออกไปไม่มีสิ้นสุด ดังที่เขียนไว้ใน
เบื้องต้น เวลาปฏิบัติที่เข้าใจว่าถูกทางแล้ว ขณะที่จิตรวมสงบตัวลงก็ยัง
อดจะออกรูส้ิง่ต่างๆ มไิด้ บางทตัีวเหาะลอยขึน้ไปบนอากาศและเท่ียวชม 
สวรรค์วิมาน กว่าจะลงมากก็นิเวลาหลายช่ัวโมง และมดุลงไปใต้ดินค้นดู
นรกหลุมต่างๆ และปลงธรรมสังเวชกับพวกสัตว์นรกที่มีกรรมต่างๆ กัน
เสวยวิบากทุกข์ของตนๆ อยู่ จนลืมเวล�่าเวลาไปก็มี เพราะเวลานั้นยัง 
ไม่แน่ว่าจะเป็นความจรงิเพยีงไร เรือ่งท�านองนีท่้านว่าจะพจิารณาต่อเมือ่
จิตมีความช�านาญแล้ว จึงจะรู้เหตุผลผิด-ถูก ดี-ชั่วได้อย่างชัดเจนและ
อย่างแม่นย�า พอเผลอนิดขณะที่จิตรวมลงและพักอยู่ ก็มีทางออกไปรู้
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กับสิ่งภายนอกอีกจนได้ แม้เวลามีความช�านาญและรู้วิธีปฏิบัติได้ดีพอ
สมควรแล้ว ถ้าปล่อยให้ออกรู้สิ่งต่างๆ จิตย่อมจะออกรู้อย่างรวดเร็ว

ระยะเริ่มแรกที่ท่านยังไม่เข้าใจและช�านาญต่อการเข้าออกของจิต  
ซ่ึงมนีสิยัชอบออกรูส้ิง่ต่างๆ นัน้ ท่านเล่าว่า เวลาบงัคับจติให้พจิารณาลง
ในร่างกายส่วนล่าง แทนทีจิ่ตจะรูล้งไปตามร่างกายส่วนต่างๆ จนถงึพืน้เท้า  
แต่จิตกลับพุ่งตัวเลยร่างกายส่วนต�่าลงไปใต้ดินและทะลุดินลงไปใต้ 
พื้นพิภพ ดังท่านพระอาจารย์เสาร์ว่าให้จริงๆ พอรีบฉุดย้อนคืนมาสู่กาย
ก็กลบัพุง่ขึน้ไปบนอากาศ แล้วเดินจงกรมไป-มาอยูบ่นอากาศอย่างสบาย 
ไม่สนใจว่าจะลงมาสูร่่างกายเลย ต้องใช้สติบงัคับอย่างเข้มแขง็ถึงจะยอม
ลงมาเข้าสู่ร่างกายและท�างานตามค�าสั่ง การรวมสงบตัวลงในระยะนั้น 
กร็วมลงอย่างรวดเรว็เหมอืนคนตกเหวตกบ่อจนสติตามไม่ทัน และอยูไ่ด้
เพยีงขณะเดียวกถ็อนออกมาขัน้อุปจาระแล้วออกรูส้ิง่ต่างๆ ไม่มปีระมาณ 
รู้สึกร�าคาญต่อความรู้ความเห็นของจิตประเภทนี้อย่างมากมาย

ถ้าจะบังคับไม่ให้ออกและไม่ให้รู ้ก็ไม่มีอุบายปัญญาจะบังคับได้ 
เพราะจิตมีความรวดเร็วเกินกว่าสติปัญญาจะตามรู้ทัน จึงท�าให้หนักใจ
และกระวนกระวายในบางครั้งแบบคิดไม่ออกบอกใครไม่ได้เพราะเป็น 
เรื่องภายใน ต้องใช้การทดสอบด้วยสติปัญญาอย่างเข้มงวดกวดขัน  
กว่าจะรูวิ้ธปีฏิบัติต่อจิตดวงผาดโผนในการออกรูส้ิง่ต่างๆ ไม่มปีระมาณนี้  
กน็บัว่าเป็นทกุข์เอาการอยู ่แต่เวลารูวิ้ธปีฏิบติัรกัษาแล้วรูส้กึว่าคล่องแคล่ว 
ว่องไว และได้ผลกว้างขวางทัง้รวดเรว็ทันใจต่อภายในภายนอก เวลามสีติ 
ปัญญารูเ้ท่าทนัจนกลมกลนืเป็นอันหนึง่อันเดียวกนัแล้ว จติดวงนีจ้งึกลาย
เป็นแก้วสารพดันกึขึน้มา เพราะทนักบัเหตุการณ์ทีเ่กดิกบัตนไม่มขีอบเขต
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พระอาจารย์มั่นท่านมีนิสัยองอาจกล้าหาญและฉลาดแหลมคม 
อุบายวิธีฝึกทรมานตนก็ผิดกับผู้อื่นอยู่มาก ยากที่จะยึดได้ตามแบบฉบับ 
ของท่านจรงิๆ ผูเ้ขยีนอยากจะพดูให้สมใจทีเ่ฝ้าดูท่านตลอดมาว่า ท่านเป็น 
นิสัยอาชาไนย ใจว่องไวและผาดโผน การฝึกทรมานก็เด็ดเดี่ยว  
เฉียบขาดเท่าเทียมกัน อุบายฝึกทรมานมีชนิดแปลกๆ แยบคาย ทั้งวิธี
ขูเ่ขญ็และปลอบโยนตามเหตุการณ์ทีค่วรแก่จติดวงมเีชาวน์เรว็แกมพยศ 
ซึ่งคอยแต่จะน�าเรื่องเข้ามาทับถมโจมตีเจ้าของอยู่ทุกขณะที่เผลอตัว

ท่านเล่าว่า เรือ่งท่ีท�าให้ท่านได้รบัความล�าบากหนกัใจเหล่านี ้เพราะ
ไม่มีผู้คอยให้อุบายแนะน�านั่นเอง พยายามตะเกียกตะกายปลุกปล�้าใจ 
ดวงพยศโดยล�าพงัคนเดียว แบบเอาหวัชนภูเขาทัง้ลกูเอาเลย ไม่มอุีบาย
ต่างๆ ที่แน่ใจมาจากครูอาจารย์บ้างเลย พอเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุน 
เหมือนผู้อื่นท่านท�ากัน ทั้งนี้ท่านพูดเพื่อตักเตือนบรรดาลูกศิษย์ที่มารับ 
การศึกษากบัท่านไม่ให้ประมาทนอนใจ เวลาเกดิอะไรขึน้มาจากสมาธภิาวนา 
ท่านจะได้ช่วยชี้แจง ไม่ต้องเสียเวลาไปนานดังที่ท่านเคยเป็นมาแล้ว

เวลาท่านออกปฏิบัติเบ้ืองต้น ท่านว่าท่านไปทางจังหวัดนครพนม
และข้ามไปเที่ยวทางฝั่งแม่น�้าโขง บ�าเพ็ญสมณธรรมอยู่แถบท่าแขก 
ตามป่าและภูเขา ท่านได้รบัความสงบสขุทางใจมากพอควรในป่าและภูเขา 
แถบนั้น ท่านเล่าว่า มีสัตว์เสือชุกชุมมาก เฉพาะเสือทางฝั่งโน้นรู้สึก
ดุร้ายกว่าเสอืทางเมอืงไทยเราอยูม่ากเป็นพเิศษ เนือ่งจากเสอืทางฝ่ังโน้น 
เคยดักซุ่มกัดกินคนญวนอยู่เสมอมิได้ขาด มีข่าวอยู่บ่อยๆ แต่คนญวน 
ไม่ค่อยกลัวเสือมากเหมือนคนลาวและคนไทยเรานัก และไม่ค่อยเข็ด
หลาบและกลัวเสืออยู่นานทั้งๆ ที่เคยเห็นเสือกัดและกินคนอยู่เสมอ 
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และเห็นมันโดดมากัดเอาเพื่อนที่ไปป่าด้วยกันไปกินต่อหน้าต่อตาอย่าง 
วันนี้ แต่พอวันหลังคนญวนยังกล้าพากันเข้าไปป่าท่ีมีเสือชุมเพื่อหาอยู ่
หากนิได้อีกอย่างธรรมดา ไม่ต่ืนเต้นตกใจกลวัและเล่าลอืกันเหมอืนคนลาว 
และคนไทยเรา ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะความเคยชินของเขาก็เป็นได้

ท่านเล่าว่า คนญวนนี้แปลกอยู่อย่างหนึ่ง เวลาเห็นเสือโดดมากัด
เพือ่นท่ีไปด้วยกนัหลายคนไปกนิกไ็ม่มใีครทีจ่ะช่วยเหลอืกนัด้วยวธิต่ีางๆ 
บ้างเลย ต่างคนต่างวิง่หนเีอาตัวรอด ไม่สนใจในการช่วยเหลอื เวลาไปนอน
ค้างคืนในป่าหลายคนด้วยกัน ตกกลางคืนถูกเสือโดดมากัดและคาบเอา 
เพื่อนคนใดคนหนึ่งไปกิน พวกที่นอนอยู่ด้วยกันได้ยินเสียงตกใจตื่นขึ้น  
เหน็เหตุการณ์แล้ว ต่างกว็ิง่หนไีปหาทีน่อนใหม่ซ่ึงอยูใ่กล้กบับรเิวณนัน้เอง  
ความรูส้กึเขาเหมอืนเด็กๆ ในเรือ่งเช่นนี ้ไม่มคีวามคิดอ่านใดๆ ทีแ่ยบคาย 
ไปกว่านี้เลย ท�าเหมือนเสือโคร่งใหญ่ทั้งตัวที่เคยกินคนมาแล้วอย่าง
ช�านาญไม่มีหูไม่มีตาและไม่มีหัวใจเอาเลย

เรื่องคนพรรค์นี้ ผู้เขียนเองก็พอรู้เรื่องที่เขาไม่ค่อยกลัวเสือมาบ้าง
พอควร คือเวลาเขามาพกัอาศัยในบ้านเมอืงเราทีเ่ป็นป่ารกชัฏและมสีตัว์
เสอืชุกชุม เวลาเขาพากนัไปนอนค้างคืนเลือ่ยไม้อยู่ในป่าลกึ ซ่ึงอยู่ห่างไกล 
จากหมู่บ้านมากและมีเสือชุม เขาไม่เห็นแสดงอาการหวาดกลัวบ้างเลย 
แม้เขาจะนอนอยูด้่วยกนัหลายคนหรอืคนเดียว เขากน็อนได้อย่างสบาย 
ไม่กลัวอะไร ถ้าเขาต้องการจะเข้ามาในหมู่บ้านเวลาค�่าคืนเขาก็มาได้  
ไม่ต้องหาเพื่อนฝูงมาด้วย อยากกลับไปที่พักเวลาใดก็กลับไปได้ เวลา
ถูกถามว่าไม่กลัวเสือบ้างหรือ? เขาก็ตอบว่าไม่กลัว เพราะเสือเมืองไทย
ไม่กินคนและยิ่งกลัวคนด้วยซ�้า ไม่เหมือนเสือเมืองเขาซึ่งมีแต่ตัวใหญ่ๆ 
และชอบกินคนแทบทั้งนั้น
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เมืองเขาบางแห่งเวลาเข้าป่าต้องท�าคอกนอนเหมือนคอกหมู  
ไม่เช่นนั้นเสือมาเอาไปกิน ไม่ได้กลับบ้าน แม้บางหมู่บ้านท่ีเสือดุมาก 
เวลากลางคืนผู้คนออกมานอกบ้านเรือนไม่ได้ เสือโดดมาเอาไปกินเลย
ไม่มีเหลือ เขายังกลับว่าให้เราอีกด้วยว่า คนไทยขี้กลัวมาก จะไปป่าก็
แห่แหนกนัไปไม่กล้าไปคนเดียว ทีท่่านพระอาจารย์มัน่ว่าคนญวนไม่ค่อย 
กลวัเสอืนัน้คงจะเป็นในท�านองนีก้ไ็ด้ เวลาท่านไปพกัอยูท่ีน่ัน้กไ็ม่ค่อยเหน็ 
เสอืมารบกวน เหน็แต่รอยมนัเดินผ่านไปมาและส่งเสยีงร้องครางไปตาม
ภาษาของสตัว์ทีม่ปีาก และร้องครวญครางได้เท่าน้ันในบางคืน แต่เขาร้อง 
มิได้ค�ารามให้เรากลัวหรือแสดงท่าทางจะกัดกินเป็นอาหาร 

เฉพาะองค์ท่านเองรู้สึกจะไม่ค่อยสนใจกับความกลัวสัตว์เสืออะไร
มากไปกว่าความกลวัจะไม่หลดุพ้นจากกองทกุข์ ถงึบรมสขุคือพระนพิพาน
ในชาตินี้ ทั้งน้ีทราบจากท่านเล่าถึงการข้ามไปฝั่งแม่น�า้โขงฟากโน้นและ 
ข้ามมาฝั่งฟากน้ี เพื่อการบ�าเพ็ญเพียรอย่างเอาจริงเอาจัง ท�าให้เห็นว่า 
ท่านถอืเป็นธรรมดาในการไป-มา เพราะไม่เหน็ท่านน�าเรือ่งความกลวัของ
ท่านมาเล่าให้ฟัง ถ้าเป็นผูเ้ขยีนไปเจอเอาทีเ่ช่นนัน้เข้าบ้าง น่ากลวัชาวบ้าน 
แถบนั้นจะพากันกลายเป็นต�ารวจรักษาพระธุดงค์ขี้ขลาดไม่เป็นท่ากัน 
ทั้งบ้านโดยไม่ต้องสงสัย เพียงได้ยินเสียงเสือกระหึ่มในบางครั้งยังชักใจ
ไม่ดี เดินจงกรมกย็งัถอยหน้าถอยหลงัก้าวขาไม่ค่อยออก และเดินไม่ถงึ 
ทีส่ดุทางจงกรมอยูแ่ล้ว เผือ่ไปเจอเอาเรือ่งดังทีว่่านัน้ จงึน่ากลวัธรรมแตก 
มากกว่าสิ่งอื่นๆ จะแตก เพราะนับแต่วันรู้ความมา พ่อแม่และชาวบ้าน
ก็เคยพูดกันทั่วแผ่นดินว่าเสือเป็นสัตว์ดุร้าย ซ่ึงเป็นเรื่องฝังใจจนถอน 
ไม่ขึน้ตลอดมา จะไม่ให้กลวันัน้ส�าหรบัผูเ้ขยีนจึงเป็นไปไม่ได้เอาเลย และ
ยอมสารภาพตลอดไป ไม่มีทางต่อสู้
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พระอาจารย์มั่นท่านได้เที่ยวจาริกไปตามจังหวัดต่างๆ มีนครพนม 
เป็นต้น ทางภาคอีสานนานพอสมควรสมัยออกปฏิบัติเบ้ืองต้น จนจิต 
มกี�าลงัพอต้านทานอารมณ์ภายในทีเ่คยผาดโผนมาประจ�าใจและอารมณ์ 
ภายนอกได้บ้างแล้ว กเ็ทีย่วจารกิลงไปทางภาคกลาง จ�าพรรษาทีวั่ดปทมุวนั  
พระนครฯ ระยะทีจ่�าพรรษาอยูว่ดัปทมุวันกไ็ด้พยายามมาศึกษาอบรมอุบาย
ปัญญาเพิม่เติมกบัท่านเจ้าคุณพระอุบาลคุีณูปมาจารย์ (สริจัินโท) ทีว่ดับรม- 
นิวาสมิได้ขาด

พอออกพรรษาแล้ว ท่านกอ็อกเทีย่วจารกิไปทางจังหวัดลพบรุ ีพกัอยู่ 
ถ�้าไผ่ขวาง เขาพระงามบ้าง ถ�า้สิงโตบ้าง ขณะท่ีพักอยู่ได้มีโอกาสเร่ง 
ความเพียรเต็มก�าลังไม่ขาดวรรคขาดตอน ใจรู้สึกมีความอาจหาญต่อ
ตนเองและมีสิ่งเกี่ยวข้องต่างๆ ไม่พรั่นพรึงอย่างง่ายดาย สมาธก็ิมัน่คง  
อุบายปัญญากเ็กดิข้ึนเรือ่ยๆ มองเหน็สิง่ต่างๆ เป็นอรรถเป็นธรรมไปโดยล�าดับ  
เวลามีโอกาสก็เข้าไปกราบนมัสการและเล่าธรรมะถวายและเรียนถาม
ปัญหาข้อข้องใจเกีย่วกบัอุบายปัญญากบัท่านเจ้าคุณอุบาลฯี วัดบรมนวิาส  
ท่านก็ได้รับอธิบายวิธีพิจารณาปัญญาเพิ่มเติมให้จนเป็นท่ีพอใจ แล้ว 
กราบลาท่านไปเที่ยววิเวกทางถ�้าสาริกา เขาใหญ่ จังหวัดนครนายก

ท่านเล่าว่า เวลาพักอยู่ถ�้าสาริกา ๓ ปี ได้ประสบเหตุการณ์ต่างๆ 
หลายประการทั้งภายในและภายนอกแทบตลอดเวลาที่พักอยู่ จนเป็น 
ทีส่ะดุดและฝังใจตลอดมา คือ ขณะท่ีท่านไปถงึหมูบ้่าน ถ้าจ�าไม่ผดิช่ือว่า 
“บ้านกล้วย” ที่อยู่ใกล้กับถ�้ามากกว่าหมู่บ้านอื่นๆ พอโคจรบิณฑบาตถึง
สะดวก ท่านขอวานให้ชาวบ้านน้ันไปส่งทีถ่�า้ดังกล่าว เพราะไม่เคยไปไม่รู้
หนทาง ชาวบ้านก็เล่าเรื่องฤทธิ์เดชต่างๆ ของถ�้านั้นให้ท่านฟังว่า เป็นถ�้า 



32

ที่ส�าคัญอยู่มาก พระไม่ดีจริงๆ ไปอยู่ไม่ได้ ต้องเกิดเจ็บป่วยต่างๆ และ
ตายกันแทบไม่มีเหลือหลอลงมา เพราะถ�้านี้มีผีหลวงรูปร่างใหญ่และมี
ฤทธิม์ากรกัษาอยู ่ผตัีวน้ีดุร้ายมาก ไม่เลอืกพระเลอืกใคร ถ้าไปอยูถ่�า้นัน้ 
ต้องมอัีนเป็นไปอย่างคาดไม่ถงึและตายกนัจรงิๆ ยิง่พระองค์ใดทีอ่วดตัว
ว่ามีวิชาอาคมขลังๆ เก่งๆ ไม่กลัวผีแล้ว ผียิ่งชอบทดลอง พระองค์นั้น 
ต้องเกิดเจ็บขึ้นมาอย่างกะทันหัน และตายเร็วกว่าปกติธรรมดาที่ควร 
จะเป็น ชาวบ้านพร้อมกนันมินต์วิงวอนไม่อยากให้ท่านขึน้ไปอยู ่เพราะกลวั 
ท่านจะตายเหมือนพระทั้งหลายที่เคยเป็นมาแล้ว

ท่านสงสัยจึงถามเขาว่า ที่ว่าถ�้ามีฤทธิ์เดชต่างๆ และมีผีใหญ่ดุนั้น
มันเป็นอย่างไร อาตมาอยากทราบบ้าง เขาบอกกับท่านว่าเวลาพระหรือ
ฆราวาสขึ้นไปพักถ�้านั้น โดยมากเพียงคืนแรกก็เริ่มเห็นฤทธิ์บ้างแล้ว คือ 
เวลานอนหลับไปจะต้องมีการละเมอเพ้อฝันไปต่างๆ โดยมีผีรูปร่างด�า
ใหญ่โตและสูงมากมาหา และจะเอาตัวไปบ้าง จะมาฆ่าบ้าง โดยบอกว่า 
เขาเป็นผู ้รักษาถ�้านี้มานานแล้วและเป็นผู้มีอ�านาจแต่ผู ้เดียวในเขต 
แขวงนัน้ ไม่ยอมให้ใครมารกุล�า้กล�า้กรายได้ เขาต้องปราบปรามหรอืก�าจดั 
ให้เหน็ฤทธิท์นัท ีไม่ยอมให้ใครมอี�านาจเก่งกาจยิง่กว่าเขาไปได้ นอกจาก
ผูม้ศีีลธรรมอันดีงามและมเีมตตาจิตคิดเผือ่แผ่กศุลแก่บรรดาสตัว์ ไม่เป็น
ผู้คับแคบใจด�าและต�่าทรามทางความประพฤติเท่านั้น เขาถึงจะยินยอม
ให้อยู่ได้ และเขาจะให้ความอารักขาด้วยดี พร้อมทั้งความเคารพรักและ
นับถือดังนี้

ส่วนพระโดยมากที่ไปอยู่กันไม่ค่อยมีความผาสุกและอยู่ไม่ได้นาน
ต้องรีบลงมา หรือต้องตาย เท่าที่เห็นมาก็เป็นท�านองนี้จริงๆ ใครไปอยู่ 
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ไม่ค่อยจะได้ เพียงคืนเดียวหรือสองคืนก็เห็นรีบลงมาด้วยท่าทางท่ี 
น่ากลวัหรอืตัวสัน่แทบไม่มสีติอยูก่บัตัว และพดูเรือ่งผดุีออกมาโดยทีย่งั
ไม่มีใครถามเลย แล้วก็รีบหนีไปด้วยความกลัวและเข็ดหลาบ ไม่คิดว่า 
จะกลับคืนมาถ�้าน้ีอีกได้เลย ยิ่งกว่านั้น ขึ้นไปแล้วก็อยู่ท่ีนั้นเลย ไม่ม ี
วันกลับลงมาเห็นหน้ามนุษย์มนาอีกต่อไปเลยท่าน ฉะนั้น จึงไม่อยากให้
ท่านขึ้นไป กลัวว่าจะอยู่ที่นั้นเลย

ท่านพระอาจารย์จงึถามว่า ทีว่่าขึน้ไปอยูเ่ลยไม่ลงมาเหน็หน้ามนษุย์
นั้นขึ้นไปอย่างไรกันถึงไม่ยอมลงมา เขาบอกว่าตายเลยท่าน จึงไม่มีทาง
ที่จะลงมาได้ เมื่อเร็วๆ นี้ก็มีพระมาตายอยู่ในถ�้านี้ตั้ง ๔ องค์ ล้วนมีแต่
พระองค์เก่งๆ ทั้งนั้น เท่าที่พวกกระผมทราบจากพระท่านพูดให้ฟังว่า  
เรื่องผีท่านบอกว่าไม่กลัว เพราะท่านมีคาถากันผีและปราบผี ตลอด 
คาถาอ่ืนๆ อีกเยอะแยะ ผเีข้าไม่ถงึท่าน เมือ่ชาวบ้านบอกเรือ่งราวของถ�า้
และผดุีให้ท่านฟัง เพราะไม่อยากให้ท่านขึน้ไป แต่ท่านกลบับอกว่าไม่กลวั 
และให้ญาติโยมพาท่านส่งขึน้ไปทีถ่�า้ ชาวบ้านจ�าต้องไปส่งท่านไปอยูท่ีน่ัน้  
เมือ่ไปอยู่แล้วท�าให้เป็นต่างๆ มเีจ็บไข้บ้าง ปวดศีรษะบ้าง เจ็บท้องขึน้มา 
อย่างสดๆ ร้อนๆ บ้าง เวลานอนหลับเกิดละเมอเพ้อฝันไปว่ามีคนจะมา
เอาตัวไปบ้าง จะมาฆ่าบ้าง

แม้พระทีข่ึน้ไปอยูใ่นถ�า้น้ันมไิด้ไปพร้อมกนั ต่างองค์ต่างไปคนละวัน 
ก็ตาม แต่อาการที่เป็นขึ้นมีลักษณะคล้ายคลึงกัน บางองค์ก็ตายอยู่ใน
ถ�้านั้น บางองค์ก็รีบลงจากถ�้าหนีไป พระท่ีมาตายอยู่ในถ�้าน้ี ๔ องค์  
ในระยะเวลาไม่ห่างกันเลย แต่ท่านจะตายด้วยผีดุหรือตายด้วยอะไร  
ทางชาวบ้านกไ็ม่ทราบได้ แต่เท่าทีเ่คยสงัเกตมาถ�า้นีรู้ส้กึแรงมากอยู ่และ
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เคยเป็นมาอย่างนี้เสมอมา ชาวบ้านแถบนี้กลัวกันไม่กล้าไปทะลึ่งอวดดี
แต่ไหนแต่ไรมา กลวัจะถกูหามกันลงมาโดยอาการร่อแร่บ้าง โดยเป็นศพ 
ทีต่ายแล้วบ้าง ท่านถามชาวบ้านว่า เหตุการณ์ดังท่ีว่าน้ีเคยมมีาบ้างแล้วหรอื  
เขาเรียนท่านว่า เคยมีจนชาวบ้านทราบอย่างฝังใจและกลัวกันทั้งบ้าน  
ทั้งรีบบอกกับพระหรือใครๆ ที่มาถ�้านี้เพื่อต้องการของดี เช่น เหล็กไหล
หรือพระศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีก็ตาม แต่บางคนก็ชอบ
ประกาศโฆษณาว่ามี ดังนั้น จึงมักมีพระและคนที่ชอบทางนี้มากันเสมอ 
แต่กไ็ม่เหน็ได้อะไรติดตัวไป นอกจากตายหรอืรอดตายไปเท่านัน้ เฉพาะ
ชาวบ้านนี้ไม่ปรากฏว่ามีใครเคยไปเห็นเหล็กไหลหรือของดีอย่างอ่ืนๆ  
ในถ�้านี้เลย เรื่องก็เป็นดังท่ีเล่ามานี้ จึงไม่อยากให้ท่านขึ้นไป กลัวจะ 
ไม่ปลอดภัยดังที่เห็นๆ มา

พอชาวบ้านเล่าเรือ่งจบลง ท่านพระอาจารย์ยงัไม่หายสงสยัในความ
อยากไปชมถ�้านั้น ท่านอยากขึ้นไปทดลองดู จะเป็นจะตายอย่างไรก็ขอ
ให้ทราบด้วยตนเองจะเป็นที่แน่ใจกว่าค�าบอกเล่า แม้เขาจะเล่าเรื่องผีซึ่ง
เป็นท่ีน่ากลัวให้ฟังก็ตาม แต่ใจท่านมิได้มีความสะดุ้งหวาดเสียวไปตาม 
แม้นดิหนึง่เลย ยิง่เหน็เป็นเครือ่งเตือนสติให้ได้ข้อคิดมากมายยิง่ขึน้ และ
มีความอาจหาญที่จะเผชิญต่อเหตุการณ์อยู่ทุกขณะจิต สมกับเป็นผู้มุ่ง
แสวงหาความจริงอย่างแท้จริง ท่านจึงพูดกับชาวบ้านเป็นเชิงถ่อมตนว่า 
เรื่องนี้เป็นที่น่ากลัวจริงๆ แต่อาตมาคิดอยากไปชมถ�้าสักช่ัวระยะหนึ่ง 
หากเห็นท่าไม่ดีจะรีบลงมา จึงขอความกรุณาโยมไปส่งอาตมาขึ้นไปอยู่ 
ถ�้านี้สักพักหนึ่งเถิด เพราะยังไม่หายสงสัยที่อยากชมถ�้านี้มานานแล้ว 
ฝ่ายชาวบ้านก็พากันตามส่งท่านขึ้นถ�้าตามความประสงค์
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เวลาท่านพักอยู่ในถ�้านี้ มีรู้อะไรแปลกๆ หลายอย่าง

ขณะทีพ่กัอยูใ่นถ�า้นัน้ ในระยะแรกๆ รูส้กึว่าธาตุขนัธ์ทกุส่วนปกติดี  
จิตใจกส็งบเยอืกเยน็ เพราะเงียบสงัดมาก ไม่มอีะไรมาพลกุพล่านก่อกวน 
นอกจากเสียงสัตว์ป่าชนิดต่างๆ ที่พากันเที่ยวหากินตามภาษาเขาเท่านั้น 
ท่านรูส้กึเยน็กายเยน็ใจใน ๒-๓ คืนแรก พอคืนต่อไป โรคเจ็บท้องทีเ่คย
เป็นมาประจ�าขันธ์ก็ชักจะก�าเริบ และมีอาการรุนแรงขึ้นเป็นล�าดบั จนถึง 
ขั้นหนักมาก บางครั้งเวลาไปส้วมถึงกับถ่ายเป็นเลือดออกมาอย่างสดๆ 
ร้อนๆ ก็มี ฉันอะไรเข้าแล้วไม่ยอมย่อยเอาเลย เข้าไปอย่างไรก็ส้วม 
ออกมาอย่างนัน้ ท�าให้ท่านคิดวติกถงึค�าพดูของชาวบ้านท่ีว่ามพีระมาตาย
ที่นี่ ๔ องค์ เราอาจเป็นองค์ที่ ๕ ก็ได้ ถ้าไม่หาย

เวลามีโยมขึ้นไปถ�้าตอนเช้า ท่านก็พาโยมไปเที่ยวหายาที่เคยได้ผล
มาแล้ว มาต้มฉันบ้าง ฝนใส่น�้าฉันบ้าง เท่าที่ทราบเป็นยาประเภทรากไม้ 
แก่นไม้ แต่ฉันยาประเภทใดลงไปก็ไม่ปรากฏว่าได้ผล โรคนับวันรุนแรง
ขึ้นทุกวัน ก�าลังกายก็อ่อนเพลียมาก ก�าลังใจก็ปรากฏว่าลดลงผิดปกติ 
แม้ไม่มากก็พอให้ทราบได้อย่างชัดเจน ขณะท่ีนั่งฉันยาได้นึกวิตกขึ้นมา
เป็นเชิงเตือนตนให้ได้สติ และปลุกใจให้กลับมีก�าลังเข้มแข็งขึ้นมาว่า  
ยาที่เราฉันอยู่ขณะนี้ ถ้าเป็นยาช่วยระงับโรคได้จริง ก็ควรจะเห็นผลบ้าง
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แม้ไม่มาก เพราะฉันยามาหลายเวลาแล้ว แต่โรคก็นับวันก�าเริบ หากยา 
มทีางระงับได้บ้างท�าไมโรคจงึไม่สงบ เหน็ท่ายานีจ้ะมใิช่ยาเพือ่ระงับบ�าบดั
โรคเหมอืนแต่ก่อนเสยีกระมงั แต่อาจเป็นยาประเภทช่วยส่งเสรมิโรคให้
ก�าเริบแน่นอนส�าหรับคราวนี้ โรคจึงนับวันก�าเริบขึ้นเป็นล�าดับ เมื่อเป็น
เช่นนี้ เราจะพยายามฉันไปเพื่อประโยชน์อะไร

พอได้สติจากความวิตกวิจารณ์ท่ีผุดขึ้นมาในขณะนั้นแล้ว ท่านก็
ตัดสินใจและบอกกับตัวเองทันทีว่า นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป เราจะระงับ 
โรคพรรค์นีด้้วยยาคือธรรมโอสถเท่านัน้ จะหายกห็าย จะตายกต็าย เมือ่สดุ
ก�าลังความสามารถในการเยียวยาทุกวิถีทางแล้ว ยาที่เคยน�ามารักษานั้น 
จะงดไว้จนกว่าโรคนี้จะหายด้วยธรรมโอสถ หรือจนกว่าจะตายในถ�้านี้  
จะยงัไม่ฉนัยาชนดิใดๆ ในระยะนี ้แล้วกเ็ตือนตนว่า เราจะเป็นพระทัง้องค์ 
ทีไ่ด้ปฏิบติับ�าเพญ็ทางใจมาพอสมควรจนเหน็ผลและแน่ใจต่อทางด�าเนนิ
เพื่อมรรคผลนิพพานมาเป็นล�าดับ ซ่ึงควรถือเป็นหลักยึดของใจได้พอ
ประมาณอยูแ่ล้ว ท�าไมจะขีข้ลาดอ่อนแอในเวลาเกดิทกุขเวทนาเพยีงเท่านี้  
ก็เพยีงทุกข์เกดิขึน้เพราะโรคเป็นสาเหตุเพยีงเลก็น้อยเท่านี ้เรายงัสูไ้ม่ไหว  
กลายเป็นผู้อ่อนแอ กลายเป็นผู้พ่ายแพ้อย่างยับเยินเสียแต่บัดนี้แล้ว  
เมื่อถึงคราวจวนตัวจะชิงชัยเพื่อเอาแพ้เอาชนะกันจริงๆ คือ เวลาขันธ์
จะแตก ธาตุจะสลาย ทุกข์ยิ่งจะโหมกันมาทับธาตุขันธ์และจิตใจจนไม่มี
ทีป่ลงวาง เราจะเอาก�าลงัจากทีไ่หนมาต่อสูเ้พือ่เอาตัวรอดไปได้โดยสคุโต  
ไม่เสียท่าเสียทีในสงครามล้างขันธ์เล่า?

พอท่านท�าความเข้าใจกับตนเองอย่างแน่ใจและมั่นใจแล้ว ก็หยุด
จากฉันยาในเวลานั้นทันที และเริ่มท�าสมาธิภาวนาเพื่อเป็นโอสถบ�าบัด
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บรรเทาจติใจและธาตุขนัธ์ต่อไปอย่างหนกัแน่น ทอดความอาลยัเสยีดาย
ในชีวิตธาตุขันธ์ ปล่อยให้เป็นไปตามคติธรรมดา ท�าหน้าที่ห�้าหั่นจิตดวง 
ไม่เคยตาย แต่มีความตายประจ�านิสัยลงไปอย่างเต็มก�าลังสติปัญญา
ศรทัธาความเพยีรทีเ่คยอบรมมา โดยมไิด้สนใจค�านงึต่อโรคท่ีก�าลงัก�าเรบิ
อยู่ภายในว่าจะหายหรือจะตายไปขณะใดในเวลานั้น หยั่งสติปัญญาลง
ในทุกขเวทนาแยกแยะส่วนต่างๆ ของธาตุขันธ์ออกพิจารณาด้วยปัญญา 
ไม่ลดละ คือ ยกทั้งส่วนรูปกาย ทั้งส่วนเวทนา คือ ทุกข์ภายใน ทั้งส่วน 
สัญญาท่ีหมายกายส่วนต่างๆ ว่าเป็นทุกข์ ทั้งส่วนสังขารตัวปรุงแต่งว่า
ส่วนนี้เป็นทุกข์ ส่วนนั้นเป็นทุกข์ ขึ้นสู่เป้าหมายแห่งการพิจารณาของ
สติปัญญาผู้ด�าเนินงาน ท�าการขุดค้นคลี่คลายอย่างไม่หยุดยั้ง แต่เวลา
พลบค�า่ถึงเทีย่งคืน คือ ๒๔.๐๐ นาฬิกา จึงลงเอยกนัได้ จิตมกี�าลงัขึน้มา
อย่างประจักษ์ สามารถคลีค่ลายธาตุขนัธ์จนรูแ้จ้งตลอดทัว่ถงึทกุขเวทนา
ที่ก�าลังก�าเริบขึ้นอย่างเต็มที่จากโรคในท้อง โรคก็ระงับดับลงอย่างสนิท 
จิตรวมลงถึงที่ในขณะนั้น

ขณะนัน้โรคกดั็บ ทกุข์กดั็บ ความฟุง้ซ่านของใจกดั็บ พอจิตรวมสงบ 
ลงถึงที่แล้ว ถอนออกมาขั้นอุปจารสมาธิแล้ว จิตสว่างออกไปนอกกาย 
ปรากฏเห็นบุรุษผู้หนึ่งมีร่างใหญ่ด�าและสูงมากราว ๑๐ เมตร ถือตะบอง
เหล็กใหญ่เท่าขา ยาวราว ๒ วา เดินเข้ามาหา และบอกกับท่านว่า  
“จะทุบตีท่านให้จมลงไปในดิน ถ้าไม่หนจีะฆ่าให้ตายในบดัเด๋ียวใจ” ตามที ่
ผีบอกกับท่านว่า “ตะบองเหล็กที่เขาแบกอยู่บนบ่านั้น ตีช้างสารใหญ่
ตัวหนึ่งเพียงหนเดียวเท่าน้ัน ช้างสารต้องจมลงไปในดินแบบจมมิดเลย  
โดยไม่ต้องตีซ�า้อีก” ท่านก�าหนดจิตถามผร่ีางยกัษ์นัน้ว่า “จะมาตีและฆ่า
อาตมาท�าไม อาตมามคีวามผดิอะไรบ้างถงึจะต้องถกูตีถกูฆ่าเล่า? การมาอยู่ 
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ที่นี้มิได้มากดขี่ข่มเหงหรือเบียดเบียนใครให้เดือดร้อนพอจะถูกใส่กรรม
ท�าโทษถึงขนาดตีและฆ่าให้ถึงตายเช่นนี้”

เขาบอกว่า เขาเป็นผูม้อี�านาจรกัษาภูเขาลกูนีอ้ยูน่านแล้ว ไม่ยอมให้ 
ใครมาอยู่ครองอ�านาจเหนือตนไปได้ ต้องปราบปรามและก�าจัดทันที  
ท่านตอบว่า “ก็อาตมามไิด้มาครองอ�านาจบนหวัใจใคร นอกไปจากมา 
ปฏบิติับ�าเพ็ญศลีธรรมอนัดงีามเพ่ือครองอ�านาจเหนอืกเิลสบาปธรรม 
บนหัวใจตนเท่านั้น จึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่ท่านจะมาเบียดเบียนและ 
ท�าลายคนเช่นอาตมา ซ่ึงเป็นนกับวชทรงศลี และเป็นศษิย์ของพระพุทธเจ้า 
ผู้มีใจบริสุทธิ์ และมีอ�านาจในทางเมตตาครอบไตรโลกธาตุ ไม่มีใคร
เสมอเหมือน” 

ท่านซักถามและเทศน์ให้ผร่ีางยกัษ์ฟังเสยีใหญ่ในขณะนัน้ว่า “ถ้าท่าน 
เป็นผู้มีอ�านาจเก่งจริงดังท่ีอวดอ้างแล้ว ท่านมีอ�านาจเหนือกรรมและ
เหนือธรรมอันเป็นกฎใหญ่ปกครองมวลสัตว์ในไตรภพด้วยหรือเปล่า?”  
เขาตอบว่า “เปล่า” ท่านพดูว่าพระพทุธเจ้าท่านเก่งกล้าสามารถปราบกเิลส 
ตัวท่ีคอยอวดอ�านาจว่าตัวดีตัวเก่งอยู่ภายใน คิดอยากตีอยากฆ่าคนอ่ืน
สัตว์อ่ืนให้หมดสิ้นไปจากใจได้ ส่วนท่านท่ีว่าเก่งได้คิดปราบกิเลสตัว 
ดังกล่าวให้หมดสิ้นไปบ้างหรือยัง เขาตอบว่า “ยังเลยท่าน” ท่านว่า  
ถ้ายัง ท่านก็มีอ�านาจไปในทางที่ท�าตนให้เป็นคนมืดหนาป่าเถื่อนต่างหาก 
ซ่ึงนบัว่าเป็นบาปและเสวยกรรมหนัก แต่ไม่มอี�านาจปราบความช่ัวของตัว 
ที่ก�าลังแผลงฤทธิ์แก่ผู้อ่ืนอยู่โดยไม่รู้สึกตัวว่าเป็นผู้มีอ�านาจแบบก่อไฟ
เผาตัว และต้องจัดว่าก�าลังสร้างกรรมอันหนักมาก
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มหิน�ายงัจะมาตีมาฆ่าคนทีท่รงศีลธรรมอันเป็นหวัใจของโลก ถ้าไม่จดั 
ว่าท่านท�ากรรมอันเป็นบาปหยาบช้ายิง่กว่าคนทัง้หลายแล้ว จะจัดว่าท่าน
ท�าความดีที่น่าชมเชยที่ตรงไหน อาตมาเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรม มุ่งมาท�า 
ประโยชน์แก่ตนและแก่โลกโดยการประพฤติธรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
ท่านยังจะมาทุบตีและสังหารโดยมิได้ค�านึงถึงบาปกรรมท่ีจะฉุดลากท่าน
ลงนรก เสวยกรรมอันเป็นมหันตทุกข์เลย อาตมารู้สึกสงสารท่านยิ่งกว่า 
จะอาลยัในชีวติของตัว เพราะท่านหลงอ�านาจของตัวจนถงึกบัจะเผาตัวเอง 
ทั้งเป็นอยู่ขณะน้ีแล้ว อ�านาจอันใดบ้างท่ีท่านว่ามีอยู่ในตัวท่าน อ�านาจ 
อันนั้นจะสามารถต้านทานบาปกรรมอันหนัก ที่ท่านก�าลังจะก่อขึ้นเผา
ผลาญตัวอยู่เวลานี้ได้หรือไม่?

ท่านว่าเป็นผู้มีอ�านาจอันใหญ่หลวงปกครองอยู่ในเขตเขาเหล่านี้  
แต่อ�านาจนัน้มฤีทธิเ์ดชเหนอืกรรมและเหนอืธรรมไปได้ไหม ถ้าท่านมอี�านาจ 
และมฤีทธิเ์หนอืธรรมแล้วท่านกท็บุตีหรอืฆ่าอาตมาได้ ส�าหรบัอาตมาเอง
ไม่กลัวความตาย แม้ท่านไม่ฆ่าอาตมาก็ยังจักต้องตายอยู่โดยดีเมื่อกาล
ของมันมาถึงแล้ว เพราะโลกนี้เป็นอยู่ของมวลสัตว์ผู้เกิดแล้วต้องตาย
ทั่วหน้ากัน แม้ตัวท่านเองที่ก�าลังอวดตัวว่าเก่งในความมีอ�านาจจนกลาย
เป็นผูม้ดืบอดอยูข่ณะนี ้แต่ท่านกม็ไิด้เก่งกว่าความตายและกฎแห่งกรรม
ที่ครอบง�าสัตว์โลกไปได้

ขณะทีท่่านพระอาจารย์มัน่ซักถาม และเทศน์สัง่สอนบุรษุลกึลบัโดย
ทางสมาธิอยู่นั้นท่านเล่าว่า เขายนืตัวแข็ง บ่าแบกตะบองเหลก็เครือ่งมอื
สงัหารอยูเ่หมอืนตุ๊กตาไม่กระดุกกระดิก ไม่ขยบัเขยือ้นไปไหนมาไหนเลย 
ถ้าเป็นคนธรรมดาเรา กท็ัง้อายทัง้กลวัจนตัวแขง็แทบลมืหายใจ แต่นีเ่ขา
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เป็นอมนุษย์พิเศษผู้หนึ่ง จึงไม่ทราบว่าเขามีลมหายใจหรือไม่ แต่อาการ
ทัง้หมดนัน้แสดงให้เหน็ชัดว่า เขาทัง้อายท้ังกลวัท่านพระอาจารย์มัน่จนสดุ 
ที่จะอดกลั้นได้ แต่เขาก็อดกลั้นได้อย่างน่าชม

ตอนท่านแสดงธรรมจบลง เขาได้ท้ิงตะบองเหลก็จากบ่าอย่างเหน็โทษ  
และนฤมิตเปลี่ยนภาพจากร่างของบุรุษลึกลับที่มีกายด�าสูงใหญ่ มาเป็น
สุภาพบุรุษพุทธมามกะผู้อ่อนโยนน่ิมนวลด้วยมรรยาทอัธยาศัย แสดง
ความเคารพคารวะและกล่าวค�าขอโทษท่านอาจารย์ แบบบคุคลผูเ้หน็โทษ 
ส�านึกในบาปอย่างถึงใจ ซึ่งต่อไปนี้เป็นใจความของเขาที่กล่าวตามความ
สัตย์จริงต่อท่านพระอาจารย์มั่นว่า

“กระผมรู้สึกแปลกใจและสะดุ้งกลัวท่านแต่เริ่มแรก มองเห็นแสง
สว่างที่แปลกและอัศจรรย์มากซึ่งไม่เคยพบเห็นมาก่อน พุ่งจากองค์ท่าน
มากระทบตัวกระผม ท�าให้อ่อนไปหมด แทบไม่อาจแสดงอาการอย่างใด
ออกมาได้ อวัยวะทุกส่วนตลอดจิตใจอ่อนเพลียไปตามๆ กัน ไม่อาจจะ
ท�าอะไรได้ด้วยพลการ เพราะมันอ่อนและนิ่มไปด้วยความซาบซ้ึงจับใจ
ในความสว่างนั้น ทั้งๆ ที่ไม่ทราบว่านั้นคืออะไร เพราะไม่เคยเห็น เท่าที่ 
แสดงกิริยาค�ารามว่าจะทุบตีและฆ่านั้น มิได้ออกมาจากใจจริงแม้แต ่
น้อยเลย แต่แสดงออกตามความรู้สึกที่เคยฝังใจมานานว่าตัวเป็นผู้มี
อ�านาจในหมู่อมนุษย์ด้วยกันและมีอ�านาจในหมู่มนุษย์ท่ีไม่มีศีลธรรม 
ชอบรักบาปหาบความชั่วประจ�านิสัยต่างหาก อ�านาจนี้จะท�าอะไรให้ใคร
เมือ่ไรกไ็ด้ตามต้องการ โดยปราศจากการต้านทานขดัขวาง มานะอันน้ีแล 
พาให้ท�าเป็นผู้มีอ�านาจ แสดงออกพอไม่ให้เสียลวดลาย ท้ังๆ ท่ีกลัว
และใจอ่อน ท�าไม่ลง และมิได้ปลงใจว่าจะท�า หากเป็นเพียงแสดงออก
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พอเป็นกิริยาของผู้เคยมีอ�านาจเท่านั้น กรรมอันไม่งามใดๆ ที่แสดงออก
ให้เป็นของน่าเกลียดในวงนักปราชญ์ท่ีแสดงต่อท่านวันนี้ ขอได้เมตตา
อโหสิกรรมแก่กรรมนั้นๆ ให้กระผมด้วย อย่าต้องให้รบับาปหาบทกุข์ต่อ
ไปเลย เท่าที่เป็นอยู่เวลานี้ก็มีทุกข์อย่างพอตัวอยู่แล้ว ยิ่งจะเพิ่มทุกข์ให้
มากกว่านี้ ก็คงเหลือก�าลังที่จะทนต่อไปไหว” 

ท่านถามเขาว่า “ท่านเป็นผูใ้หญ่มอี�านาจวาสนามาก กายกเ็ป็นกายทพิย์ 
ไม่ต้องพาหอบหิว้เดินเหินไปมาให้ล�าบากเหมือนมนุษย์ การเป็นอยู่หลับ
นอนก็ไม่เป็นภาระเหมือนมนุษย์ทั่วโลกท่ีเป็นกัน แล้วท�าไมจึงยังบ่นว่า
ทกุข์อยูอี่ก ถ้าโลกทพิย์ไม่เป็นสขุแล้ว โลกไหนจะเป็นสขุเล่า?” เขาตอบว่า  
“ถ้าพดูอย่างผวิเผนิและเทยีบกบักายมนษุย์ทีห่ยาบๆ พวกกายทพิย์อาจมี 
ความสขุมากกว่าพวกมนุษย์จรงิ เพราะเป็นภูมทิีล่ะเอียดกว่ากนั แต่ถ้ากล่าว 
ตามช้ันภูมแิล้ว กายทพิย์กย่็อมมทีกุข์ไปตามวิสยัของภูมนิัน้ๆ เหมอืนกนั”  
ระหว่างทีผ่กีบัพระสนทนากนัในตอนนี ้รูส้กึว่าละเอียดและลกึลบั ยากที่
ผู้เขียนจะน�ามาลงได้ทุกประโยค จึงขออภัยท่านผู้อ่านไว้ด้วยความจนใจ

สุดท้ายแห่งการสนทนาธรรม ท่านว่าบุรุษลึกลับมีความเคารพ
เลื่อมใสในธรรมเป็นอย่างยิ่งและปฏิญาณตนถึงพระไตรสรณคมน์  
กล่าวอ้างท่านพระอาจารย์เป็นสรณะและเป็นองค์พยานด้วย พร้อมท้ัง
ให้ความอารกัขาแก่ท่านเป็นอย่างดี และขอนมินต์ท่านพกัอยูท่ีน่ีใ่ห้นานๆ 
ถ้าตามใจเขาแล้วไม่อยากให้ท่านจากไปสูท่ีอ่ื่นตลอดอายขุองท่าน เขาจะ
เป็นผูค้อยดูแลรกัษาท่านทกุอิรยิาบถ ไม่ให้มอีะไรมาเบยีดเบยีนหรอืรงัแก
ท่านได้เลย ความจรงิแล้วเขามิใช่บุรุษลึกลับและมีร่างกายด�าสูงใหญ่ดังที่
แสดงภาพต่อท่าน แต่เขาเป็นหัวหน้าแห่งรุกขเทวดา ซึ่งมีบริษัทบริวาร 
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มากมายทีอ่าศัยอยูใ่นภูเขาและสถานทีต่่างๆ มเีขตอาณาบรเิวณกว้างขวาง 
มากติดต่อกันหลายจังหวัด มีนครนายก เป็นต้น

นับแต่ขณะจิตท่านสงบลงและระงับโรคจนหายสนิทไม่ปรากฏเลย
ประมาณเท่ียงคืน กับท่ีรุกขเทพมาเกี่ยวข้องและสนทนาธรรมกันจนถึง
เวลาจากไป และจิตถอนขึ้นมาก็ประมาณ ๔.๐๐ นาฬิกา คือ ๑๐ ทุ่ม 
โรคทีก่�าลงัก�าเรบิในขณะทีน่ัง่ท�าสมาธภิาวนา พอจติถอนขึน้มาปรากฏว่า 
หายไปโดยสิน้เชิง ไม่ต้องอาศัยยาอ่ืนใดรกัษาอีกต่อไป โรคหายได้เด็ดขาด 
ด้วยธรรมโอสถทางภาวนาล้วนๆ จึงเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากส�าหรับท่าน 
ในคืนวันนั้น พอจิตถอนขึน้มาแล้ว ท่านท�าความเพยีรต่อไปมไิด้หลบันอน
ตลอดรุง่ เมือ่ออกจากทีภ่าวนาแล้วร่างกายก็ไม่มีการอ่อนเพลีย แต่กลับ
กระปรี้กระเปร่าขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย

คืนวนันัน้ท่านได้เหน็ความอัศจรรย์หลายอย่าง คือเหน็อานุภาพแห่ง
ธรรมที่สามารถยังเทวดาให้หายพยศและเกิดความเลื่อมใสหนึ่ง จิตรวม
สงบลงเป็นเวลาหลายช่ัวโมง และเห็นความอัศจรรย์ในขณะที่จิตสงบ 
อยู่ตัวอย่างมีความสุขหน่ึง โรคที่เคยก�าเริบอยู่เสมอจนควรเรียกได้ว่า 
โรคประเภทเรื้อรังได้หายไปโดยสิ้นเชิงหนึ่ง จิตได้หลักยึดเป็นที่พอใจ 
หายสงสยัในสิง่ทีเ่คยเป็นมาหลายชนดิหนึง่ อาหารทีฉ่นัลงไปในตอนเช้า  
แต่วันหลงักลบัท�าการย่อยตามปกติหนึง่ ความรูแ้ปลกๆ ทีไ่ม่เคยรูม้าก่อน
ได้ปรากฏขึ้นมากมาย ท้ังประเภทถอดถอนและประเภทประดับความรู้
พิเศษตามวิสัยวาสนาหนึ่ง

ในคืนต่อไป ท่านบ�าเพญ็เพยีรด้วยความสะดวก และมคีวามสงบสขุ 
ทางใจอย่างบอกไม่ถกู ร่างกายกเ็ป็นปกติสขุ ไม่มอีาการใดก่อกวน บางคืน 
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ยามดึกสงัดกต้็อนรบัพวกรกุขเทพทีม่าจากท่ีต่างๆ จ�านวนมากมาย โดยมี
เทพลกึลบัทีเ่คยท�าสงครามวาทะกบัท่านอาจารย์ เป็นผูป้ระกาศโฆษณาให้
ทราบและเป็นหวัหน้าพามา คืนทีไ่ม่มเีรือ่งมาเกีย่วข้องท่านกส็นกุบ�าเพญ็
สมาธิภาวนา

บ่ายวันหนึง่ท่านออกจากทีส่มาธแิล้วกอ็อกไปนัง่ตากอากาศ ห่างจาก 
หน้าถ�า้พอประมาณ ขณะนัน้ก�าลงัร�าพงึธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าทรงพระเมตตา 
ประทานไว้แก่หมูช่น รูส้กึว่าเป็นธรรมท่ีสขุมุลุม่ลกึมาก ยากท่ีจะมผีูส้ามารถ 
ปฏิบัติและไตร่ตรองให้เห็นจริงตามได้ ท่านเกิดความภูมิใจและอัศจรรย์ 
ในตัวท่านเองขึน้มา ท่ีมวีาสนาได้ปฏิบติัและรูเ้หน็ความอัศจรรย์หลายอย่าง 
จากธรรม แม้จะยังไม่สมบูรณ์เต็มภูมิที่ใฝ่ฝันมานานก็ตาม แต่ก็ยังจัดว่า 
อยู่ในขั้นพอกินพอใช้ ไม่ขัดสนจนมุมในความสุขที่เป็นอยู่และจะเป็นไป  
ซ่ึงตัวเองก็แน่ใจว่าจะถงึแดนแห่งความสมหวงัในวนัหนึง่แน่นอน ถ้าไม่ตาย 
เสียในระยะกาลที่ควรจะเป็นนี้

ขณะนัน้ก�าลงัเสวยสขุเพลนิอยูด้่วยการพจิารณาธรรม ทัง้ฝ่ายมรรค
คือทางด�าเนนิ และฝ่ายผลคือความสมหวังเป็นล�าดับ จนถงึความดับสนทิ
แห่งกองทุกข์ภายในใจไม่มีเหลือ พอดีมีลิงฝูงใหญ่พากันมาเที่ยวหากิน
บริเวณหน้าถ�้านั้น โดยมีหัวหน้ามาก่อนเพื่อน ปล่อยระยะห่างจากฝูง
ประมาณ ๑ เส้น พอหวัหน้าลงิมาถงึทีน่ัน้กม็องเหน็ท่านนัง่นิง่ๆ อยูพ่อดี  
แต่มิได้หลับตา ท่านเองก็ได้ช�าเลืองไปดูลิงตัวนั้นเช่นกัน ประกอบกับ
ลิงตัวนายฝูงนั้นก�าลังเกิดความสงสัยในท่านอยู่ว่า นั่นคืออะไรกันแน่  
มันค่อยด้อมๆ มองๆ ท่าน และวิ่งถอยไปถอยมาอยู่บนกิ่งไม้ด้วยความ
สงสยั และเป็นห่วงเพือ่นฝูงของมนัมาก กลวัจะเป็นอันตราย ขณะทีม่นั 
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สงสัยท่าน ท่านก็ทราบเรื่องของมันพร้อมกับเกิดความสงสารขึ้นมาใน
ขณะนัน้ และแผ่เมตตาจิตไปยงัลงิตัวนัน้ว่า เรามาบ�าเพญ็ธรรม มไิด้มาหา
เบยีดเบยีนและท�าร้ายใคร ไม่ต้องกลวัเรา จงพากนัหาอยูห่ากนิตามสบาย 
แม้จะพากันมาหากินอยู่แถวบริเวณนี้ทุกวันเราก็ไม่ว่าอะไร สักประเดี๋ยว
ใจมันวิ่งไปหาพวกของมันซึ่งพอมองเห็นตัวที่ก�าลังตามหลังกันมา

ท่านเล่าตอนนี้น่าหัวเราะและน่าสงสารมาก พอมันวิ่งไปถึงพรรค
พวกของมนัแล้ว มนัรบีบอกกนัว่า “โก้ก เฮ้ยอย่าด่วนไป มอีะไรอยูท่ีน่ัน้”  
“โก้ก ระวังอันตราย” พวกของมนัทีย่งัไม่เหน็ พอได้ยนิเสยีงกร้็องถามมา 
ว่า “โก้ก อยูท่ีไ่หน” “โก้ก อยูท่ีน่ัน้” พร้อมท้ังหนัหน้ามองมาทีท่่านพกัอยู ่
เหมอืนจะบอกกนัว่านัน่ นัง่อยูน่ัน่เหน็ไหม ท�านองนี ้แต่เป็นภาษาของสตัว์  
จึงเป็นเรื่องลึกลับส�าหรับมนุษย์ธรรมดาจะตามรู้ แต่ท่านอาจารย์มั่นท่าน
รู้ทุกค�าที่มันพูดกัน เมื่อมันให้สัญญาณกันว่าอยู่ที่นั้นแล้ว มันบอกกันว่า 
อย่าพากันไปเร็วนัก จงพากันค่อยๆ ไป และดูซิว่าเป็นอะไรกนัแน่ แล้วก็ 
พากนัค่อยๆ ไป ส่วนหวัหน้าฝูงพอบอกพรรคพวกเสรจ็แล้วกร็บีไป แต่ค่อย 
ด้อมๆ มองๆ ไปจนถงึหน้าถ�า้ทีท่่านนัง่อยู ่มอีาการทัง้กลวัทัง้อยากดูและ
อยากรูว่้าเป็นอะไรกนัแน่ ท้ังเป็นห่วงเพือ่นฝูงทีพ่ากนัค่อยมารออยูเ่บือ้งหลงั 
หัวหน้ามันโดดขึ้นลงอยู่บนก่ิงไม้ตามนิสัยลิงซ่ึงเป็นนิสัยหลุกหลิกดังที่
เคยเห็นมาแล้วนั่นแล มันมาด้อมๆ มองอยู่ระยะห่างจากท่านประมาณ  
๑๐ วา ท่านเองกไ็ด้ใช้ความสงัเกตอยูภ่ายในทุกระยะว่ามนัจะมคีวามรูส้กึ 
ต่อท่านอย่างไรบ้าง 

นบัแต่เริม่แรกทีม่นัมาหาท่านและว่ิงกลบัไปจนมนัว่ิงกลบัมาอีก และ
ดทู่านซ�า้ๆ ซากๆ พอมันแน่ใจแล้วว่า ไม่ใช่อันตราย มันก็วิ่งกลับไปบอก
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เพื่อนฝูงของมันว่า “โก้ก ไปได้ โก้ก ไม่มีอันตราย” ท่านเล่าว่า ตอนมัน 
วิง่ไปบอกเพือ่นฝูงของมนัน้ัน น่าขบขนั และน่าหวัเราะ ทัง้น่าสงสารมนัมาก  
เมื่อเรารู้ภาษาของมันแล้ว แต่ถ้าไม่รู้ค�าท่ีมันพูดกันจะเห็นว่าเสียงท่ีมัน 
เปล่งออกมาแต่ละค�าและแต่ละตัวนัน้ เป็นเสยีงมนัร้องธรรมดาไปเสยีหมด  
เช่นเดียวกบัเราได้ยนิเสยีงนกเสยีงการ้องฉะนัน้ ความจรงิเท่าท่ีท่านต้ังใจ
สังเกตก�าหนดดูเสียงของลิงที่วิ่งกลับไปบอกเพื่อนฝูงของมันจริงๆ แล้ว 
มันเปล่งเสียงออกชัดถ้อยชัดค�าเหมือนเสียงคนเราพูดกันดีๆ นี่เอง

คือพอมันวิ่งกลับไปถึงพวกของมันแล้ว มันก็รีบพูดเป็นค�าเตือน 
พวกของมันให้สนใจในค�าของมัน เพื่อระวังตัว โดยเป็นเสียงของลิง 
พดูกนัว่า โก้กๆ ดังนี ้แต่ความหมายทีม่นัเข้าใจกันจากค�าว่า “โก้กๆ” นัน้  
เป็นใจความว่า “เฮ้ยหยุดก่อน อย่าด่วนพากันไป โก้ก มันยังมีอะไรอยู่
ข้างหน้านั้น” พวกของมันได้ยินเสียงมันเตือนเช่นน้ัน ต่างตัวต่างเกิด
ความสงสัยจึงร้องถามมาว่า “โก้ก มีอะไรหรือ” ตัวนั้นถามมาว่า “โก้ก  
อะไรกัน” ตัวนี้ร้องถามว่า “โก้กอะไรกัน” ตัวหัวหน้าฝูงก็ตอบว่า  
“โก้กเก้ก มันมีอะไรอยู่ที่นั้น น่ากลัวเป็นอันตราย” พวกของมันถามมา
ว่า “โก้ก อยู่ที่ไหน” หัวหน้าตอบว่า “โก้ก นั้นอย่างไรล่ะ” เสียงมัน
ถามและตอบรับกันสนั่นป่าไปหมด เพราะมีลิงจ�านวนมากด้วยกัน

ตัวนั้น “โก้ก” ถามมา ตัวนี้ “โก้ก” ถามมาด้วยความตื่นตกใจ  
ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ว่ิงวุ ่นกันไปมา ขณะท่ีมันเกิดความสงสัยไม่แน่ใจ  
กลวัจะเกดิอันตรายแก่ตัวและพวกของตัว จงึต่างตัวต่างเรยีกร้องถามกัน
อย่างชุลมุนวุ่นวาย เช่นเดียวกับมนุษย์เราร้องถามกันถึงเหตุการณ์ต่างๆ  
นีเ่อง หวัหน้าต้องช้ีแจงเรือ่งราวให้ทราบและเตือนพวกของมนัว่า “โก้กเก้ก  
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ให้พากันรออยูท่ีน่ีก่่อน เราจะกลบัไปดูให้แน่นอนอีกครัง้” พอมนัสัง่เสยี 
แล้วก็รบีกลบัไปดู ขณะทีม่นัวิง่ไปดูท่านอาจารย์กน็ัง่อยู ่พอจวนถงึตัวท่าน  
มันค่อยด้อมค่อยมอง วิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่บนกิ่งไม้ ตาจับจ้องมองดูอย่าง
พินิจพิเคราะห์จนเป็นที่แน่ใจว่าไม่ใช่ข้าศึกผู้จะคอยท�าลายแล้ว มันก็รีบ
วิ่งกลับมาบอกเพื่อนฝูงของมันว่า “โก้กเก้ก ไปได้แล้ว ไม่เป็นอันตราย 
โก้ก ไม่ต้องกลัว” พอทราบแล้วต่างตัวมาสู่ที่ท่านนั่งพักอยู่ และต่างตัว 
ต่างดูท่านในลกัษณะท่าทางไม่ค่อยไว้ใจนกั ต่างว่ิงขึน้วิง่ลงแบบลงินัน่เอง 
เพราะความหิวกระหายอยากดูอยากรู้ และร้องถามกันโก้กเก้กลั่นป่าไป
เวลานัน้ว่า นีคื่ออะไรและมาอยูท่�าไมกนั เสยีงตอบรบักนัแบบต่างๆ ตาม
ภาษาสตัว์ซ่ึงต่างตัวต่างสงสยัอยากรูเ้รือ่งด้วยความกระวนกระวาย

ทีพ่ดูซ�า้นีเ้ขยีนตามค�าทีท่่านเน้นซ�า้ เพือ่ผูน้ัง่ฟังด้วยความสนใจจาก
ท่านได้เข้าใจชัดเจน ท่านเล่าว่า ขณะทีเ่ขาเกดิความสงสยัไม่แน่ใจในชีวติ
ของตัวและพรรคพวกนั้น รู้สึกว่าเป็นเสียงที่แสดงออกด้วยความชุลมุน 
วุ่นวายมากพอดู เพราะสัตว์ประเภทนี้เคยถูกมนุษย์ท�าลายด้วยวิธีต่างๆ  
มามากต่อมากตลอดชีวติของมนั จึงเป็นสตัว์ทีม่คีวามระแวงต่อมวลมนษุย์ 
อยู่มากประจ�านิสัย ขณะน้ันต่างตัวต่างมารุมดูท้ังตัวเล็กตัวใหญ่ด้วย
ท่าทางระมดัระวงัอย่างยิง่ กระแสจติท่ีแสดงความหมายออกมาตามเสยีง
ทีม่นัร้องถามและตอบรบักนันัน้ เหมอืนกับกระแสใจของมนษุย์ท่ีส่งออก
มาตามกระแสเสียงที่พูดกันน่ันเอง ฉะนั้น เขาจึงรู้เรื่องของกันได้ดีทุก
ประโยคเช่นเดียวกบัมนษุย์เราพดูกนัฉนันัน้ ในค�าทีเ่ขาแสดงออกแต่ละค�า 
ซ่ึงแสดงออกมาจากกระแสจิตทีม่คีวามมุง่หมายไปต่างๆ กนันัน้ เป็นค�าที่ 
ให้ความหมายแก่ตัวรับฟังอย่างชัดเจน ไม่มีความบกพร่องพอจะให้เกิด
ความสงสัยแก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 
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ดังนัน้ ค�าแสดงของลงิแต่ละประโยค เช่น โก้ก เป็นต้น ทีม่นษุย์ธรรมดา 
เราฟังไม่รู้เรื่อง แต่ระหว่างเขาเองรู้เรื่องกันดีทุกประโยคท่ีแสดงออก 
เพราะเปน็ภาษาของสัตว์พูดต่อกนั เช่นเดยีวกบัมนุษย์เราชาตต่ิางๆ ต่าง
ก็มีภาษาประจ�าชาติของตนฉะนั้น สรุปความก็คือ ภาษาสัตว์ต่างๆ ก็มีไว้ 
ส�าหรับชาติของตน ภาษามนุษย์ชาติต่างๆ ก็มีไว้ส�าหรับชาติของตน  
การจะฟังรูเ้รือ่งหรอืไม่รูร้ะหว่างสตัว์ชนิดต่างๆ พดูกนั ระหว่างมนษุย์ชาติ 
ต่างๆ พูดกัน ก็ยุติลงเองไม่เป็นอารมณ์ข้องใจต่อไป ปล่อยให้เป็นสิทธิ
ของแต่ละชาติจะวินิจฉัยรับรู้ของเขาเอง พอต่างตัวต่างหายสงสัยแล้ว  
ต่างก็มาเที่ยวหากินในบริเวณนั้นตามสบาย หายความหวาดระแวง  
ไม่ระเวียงระวังว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น นับแต่วันนั้นเป็นต้นมา เขาพากันมา
เทีย่วหากินตามบรเิวณหน้าถ�า้อย่างสบาย ไม่สนใจกบัท่าน ท่านเองกม็ไิด้
สนใจกับเขา ต่างคนต่างท�าหน้าที่ของตน

ท่านว่า สัตว์ที่มาเที่ยวหากินอยู่บริเวณใกล้เคียงท่านโดยไม่ต้อง
ระแวงและกลัวภัยนี้ เขาก็เป็นสุขดีเหมือนกัน โดยมากพระไปอยู่ที่ไหน 
พวกสตัว์ชนดิต่างๆ ชอบไปอาศัยอยูด้่วย ไม่ว่าสตัว์เลก็สตัว์ใหญ่ เพราะ 
ความรูส้กึมนัคล้ายคลงึกนักบัมนษุย์ เป็นแต่เขาไม่มอี�านาจและไม่มคีวาม
เฉลยีวฉลาดรอบด้านเหมอืนมนษุย์เท่าน้ัน มคีวามฉลาดเฉพาะการหาอยู่
หากินและหาที่ซ่อนตัวเพื่อชีวิตไปวันหนึ่งๆ เท่านั้น

คืนวันหนึ่ง ท่านเกิดความสลดสังเวชใจอย่างมากจนน�้าตาร่วงออก
มาจริงๆ คือเวลานั่งสมาธิจิตรวมลงอย่างเต็มที่ เพราะการพิจารณากาย
เป็นเหตุ ปรากฏว่าจิตว่างและปล่อยวางอะไรๆ หมดโลกธาตุเป็นเหมอืน 
ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยในความรู้สึกขณะนั้น หลังจากสมาธิแล้วพิจารณา
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พระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่อลบล้างหรือถอดถอน
ความผิดที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลก ซ่ึงเป็นธรรมท่ีออกจากความฉลาด 
แหลมคมแห่งพระปัญญาของพระพุทธเจ้า พิจารณาไปเท่าไร ก็ยิ่งเห็น
ความฉลาดและอัศจรรย์ของพระองค์ และเหน็ความโง่เขลาเต่าปลาของตน 
ยิ่งขึ้น เพราะการขบฉันขับถ่ายก็ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนมาก่อน  
การยืน เดิน นั่ง นอนก็ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนมาก่อน การนุ่งห่ม
ซักฟอกก็ต้องได้รับการสั่งสอนมาก่อน ไม่เช่นนั้นก็ท�าไม่ถูกนอกจากท�า 
ไม่ถูกแล้วยังท�าผิดอีกด้วย ซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องหาบบาปหาบกรรมใส่ตัว  
การปฏิบติัต่อร่างกายด้วยวธิต่ีางๆ กต้็องได้รบัการอบรมสัง่สอน การปฏิบติั 
ต่อจิตใจก็ต้องได้รับการอบรมสั่งสอน ถ้าไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนมา 
เท่าทีค่วร กต้็องท�าผดิจรงิๆ ด้วย โดยไม่เลอืกเพศวยัและชาติช้ันวรรณะ 
ใดๆ เลย เพราะสามญัมนษุย์เราเป็นเหมอืนเด็ก ซ่ึงต้องได้รบัการดูแลและ 
อบรมสั่งสอนจากผู้ใหญ่อยู่ทุกขณะจึงจะปลอดภัยและเจริญเติบโตได้

คนเราใหญ่แต่กาย ใหญ่แต่ชาติ ใหญ่แต่ช่ือใหญ่แต่ยศ ใหญ่แต ่
ความส�าคัญตน แต่ความรู้ความฉลาดที่จะท�าตนให้ร่มเย็นเป็นสุขทั้ง 
ทางกายและทางใจโดยถกูทาง ตลอดผูอ่ื้นได้รบัความร่มเยน็เป็นสขุด้วย  
นั่นไม่ค่อยเจริญเติบโตด้วยและไม่สนใจบ�ารุงให้ใหญ่โตอีกด้วย จึงเกิด
ความเดือดร้อนกันอยู่ทุกหนทุกแห่งโดยไม่เลือกเพศวัยและชาติช้ัน
วรรณะอะไรเลย

เหล่านี้แลท่ีท�าให้เกิดความสลดสังเวชตนอย่างยิ่งในคืนวันนั้น  
ทีช่ายเขาทางขึน้ไปถ�า้ทีท่่านพระอาจารย์พกัอยู ่ก็มสี�านกับ�าเพญ็วปัิสสนา 
อยู่แห่งหนึ่ง เวลาท่านพักอยู่ถ�้านั้น มีขรัวตาองค์หน่ึงพักอยู่ส�านัก 
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บ�าเพ็ญนั้น คืนวันหนึ่งท่านพระอาจารย์คิดถึงขรัวตาองค์นั้นว่าท่านจะท�า 
อะไรอยูเ่วลานี ้กก็�าหนดจิตส่งกระแสลงมาดูขรวัตา พอดีเป็นเวลาทีข่รวัตา 
องค์นั้นก�าลังคิดวุ่นวายไปกับกิจการบ้านเรือนครอบครัวยุ ่งไปหมด  
เรือ่งทีข่รวัตาคิดเกีย่วกบัอตีตารมณ์ พอตกดึกท่านส่งกระแสจิตลงมาหา
ขรัวตาองค์นั้นอีก ก็มาเจอเอาเรื่องท�านองนั้นเข้าอีก ท่านก็ย้อนจิตกลับ  
จวนสว่างส่งกระแสจติลงมาอีก กม็าโดนเอาแต่เรือ่งคิดจะสัง่เสยีลกูคนนัน้ 
หลานคนนีอ้ยูร่�า่ไป ทัง้สามวาระทีท่่านส่งกระแสจิตลงมา แต่กม็าเจอเอา 
แต่เรือ่งขรวัตาคิดจะสร้างบ้านสร้างเรอืน สร้างภพสร้างชาติ สร้างวัฏสงสาร  
ไม่มีสิ้นสุดวิถีแห่งความคิดความปรุงเอาเสียเลย

ตอนเช้าท่านลงมาบิณฑบาต ขากลับมาจึงแวะไปเยี่ยมขรัวตา
ถึงที่พัก แล้วพูดเป็นเชิงปัญหาว่า เป็นอย่างไรหลวงพ่อ ปลูกบ้านใหม่  
แต่งงานกบัคู่ครองใหม่แต่เป็นแม่อีหนคูนเก่าเมือ่คืนนีต้ลอดคืนไม่ยอมนอน  
เสร็จเรียบร้อยไปด้วยดีแล้วมิใช่หรือ คืนต่อไปคงจะสบายไม่ต้องวุ่นวาย
จดัแจงสัง่ลกูคนนัน้ให้ท�าสิง่นัน้ สัง่หลานคนนีใ้ห้ท�างานสิง่นีอี้กกระมงั คืนนี ้
รูส้กึหลวงพ่อมงีานมากและวุ่นวายพอดู แทบมไิด้พกัผ่อนนอนหลบัมใิช่หรอื  
ขรัวตาถามท่านด้วยอาการเอียงอายและยิ้มแห้งๆ ว่า ท่านพระอาจารย์ 
เป็นพระอัศจรรย์มาก ท่านรูด้้วยหรอืเมือ่คืนนี ้ท่านพระอาจารย์แสดงอาการ 
ยิ้มรับแล้วตอบว่า ผมเข้าใจว่าท่านจะรู้เรื่องของตัวดียิ่งกว่าผมผู้ถาม 
เป็นไหนๆ แต่ท�าไมท่านจึงกลบัมาถามผมอย่างนีอี้ก ผมเข้าใจว่าความคิด 
ปรงุของท่านเป็นไปด้วยเจตนาและพอใจในความคิดนัน้ๆ จนลมืหลบันอน
ไปทั้งคืน แม้แต่รุ่งเช้าตลอดมาถึงปัจจุบันนี้ ผมก็เข้าใจว่าท่านจงใจคิด
เรื่องเช่นนั้นอยู่อย่างเพลินใจจนไม่มีสติจะยับยั้ง และยังพยายามท�าตัว
ให้เป็นไปตามความคิดนั้นๆ อย่างมั่นใจมิใช่หรือ
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พอจบลง ท่านมองดูหน้าขรวัตาเหมอืนคนจะเป็นลม ท้ังอายท้ังกลวั  
พูดออกมาด้วยเสียงสั่นเครือแทบไม่เป็นเสียงคน และไม่ชัดถ้อยชัดค�า 
ขาดๆ วิ่นๆ เหมือนจะเป็นอะไรไปในเวลานั้นจนได้ พอเห็นท่าไม่ได้การ  
ขนืพดูเรือ่งนัน้ต่อไป เด๋ียวขรวัตาจะเป็นอะไรไปกจ็ะแย่ ท่านเลยหาอุบาย
พูดไปเรื่องอื่นพอให้เรื่องจางไป แล้วก็ลาขึ้นถ�้า

ต่อมาได้ ๓ วนัโยมผูป้ฏิบติัขรวัตาองค์นัน้กข็ึน้ไปทีถ่�า้ ท่านพระอาจารย์ 
จงึถามถงึขรวัตาน้ันว่าสบายดีหรอื โยมท่านบอกว่า ขรวัตาองค์นัน้จากไป
ที่อื่นเสียแล้วตั้งแต่เช้าวานนี้ ผมถามท่านว่าหลวงพ่อจะไปท�าไม อยู่ที่นี่ 
ไม่สบายหรอื ท่านบอกว่า จะอยูไ่ปได้อย่างไร กเ็ช้าวานนีท่้านพระอาจารย์มัน่ 
มาหาอาตมาทีน่ี ่แล้วเทศน์อาตมาเสยียกหนึง่หนกัๆ อาตมาแทบเป็นลม
สลบไปต่อหน้าท่านอยูแ่ล้ว ถ้าท่านขนืเทศน์ไปอีกสกัประโยคสองประโยค 
อาตมาต้องล้มตายต่อหน้าท่านแน่ๆ แต่พอดีท่านหยดุและเลยพดูเรือ่งอ่ืน 
ไปเสีย อาตมาจึงพอมีชีวิตและลมหายใจกลับคืนมาได้ ไม่ตายไปเสีย 
ในขณะนั้น แล้วจะให้อาตมาอยู่ต่อไปได้อย่างไร อาตมาขอไปวันนี้

ผมถามท่านว่า ท่านพระอาจารย์มั่นเทศน์ดุด่าท่านหรือ ถึงจะอยู่
ต่อไปไม่ได้และจะตายต่อหน้าท่าน ท่านมิได้ดุด่าอาตมา แต่ปัญหาธรรม 
ของท่านนัน้มนัหนักยิง่กว่าท่านดุด่าเฆีย่นตีเป็นไหนๆ ขรวัตาตอบ ท่านถาม 
ปัญหาหลวงพ่ออย่างน้ันหรือ ปัญหานั้นมีว่าอย่างไรผมอยากทราบด้วย 
พอเป็นคติบ้าง ผมถามท่าน ท่านพดูว่า ขออย่าให้อาตมาเล่าให้โยมฟังเลย  
อาตมาอายจะตายอยู่แล้ว จะมุดดินลงไปเด๋ียวนี้แลถ้าขืนบอกใครให้
ทราบด้วย อาตมาจะพดูให้โยมฟังเพยีงเปรยๆ นะ กเ็ราคิดอะไรๆ ท่านรู้ 
เสียจนหมดสิ้น จะไม่หนักกว่าท่านดุด่าอย่างไรล่ะ ธรรมดาปุถุชนก็ย่อม
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มีคิดดีบ้างชั่วบ้างเป็นธรรมดา จะห้ามไม่ให้คิดได้อย่างไร ทีนี้พอเราคิด
อะไรขึน้มา ท่านกร็ูเ้สยีหมดอย่างนีจ้ะอยูไ่ด้อย่างไร หนไีปตายทีอ่ื่นดีกว่า  
อย่าอยู่ให้ท่านพลอยหนักใจด้วยเลย คนอย่างเราไม่ควรอยู่ที่นี่ต่อไป 
อายโลกเขาเปล่าๆ คืนนี้อาตมานอนไม่ได้เลย คิดแต่เรื่องนี้อย่างเดียว

ผมแย้งท่านว่า กท่็านจะมาหนกัใจด้วยเราท�าไม เพราะท่านมใิช่ผูผ้ดิ  
เราผูผ้ดิต่างหากจะควรหนกัใจ และควรแก้ความผดิของตนให้สิน้เรือ่งไป 
ท่านอาจารย์ยังจะอนุโมทนาอีกด้วย นิมนต์ท่านอยู่ที่นี่ไปก่อน เผื่อคิด
อะไรผิดๆ ถูกๆ ขึ้นมา ท่านอาจารย์จะได้ช่วยเตือน เราก็จะได้สติแก้ไข 
ยงัจะดีกว่าหนไีปอยูท่ีอ่ื่นเป็นไหนๆ ความเหน็ของผมว่าอย่างนีห้ลวงพ่อ 
จะว่าอย่างไร ไม่ได้ ความคิดว่าจะได้สติและจะแก้ไขตัวกับความกลัว 
ท่านนัน้ มนัมนี�า้หนกักว่าคนละโลก เหมอืนช้างกบัแมวเอาทเีดียว แล้วเรา 
จะพอมีสติสตังมาแก้อยู่อย่างไรได้ พอคิดว่าท่านจะรู้เรื่องเราเท่านั้น 
ตัวมนัสัน่ขึน้มาแล้ว อาตมาขอไปวันนี ้ถ้าขนือยูท่ีน่ีต่่อไปอาตมาต้องตายแน่ๆ  
โยมเชื่ออาตมาเถอะ อย่าให้อยู่เลยท่านว่าอย่างนี้

ไม่ทราบว่าผมจะห้ามท่านได้อย่างไร คิดแล้วกน่็าสงสาร เวลาท่านพดู
ให้ผมฟัง ก็ทั้งพูดทั้งกลัว หน้าซีดเซียวไปหมด เลยต้องปล่อยให้ท่านไป 
ก่อนจะไปผมถามท่านว่า หลวงพ่อจะไปอยูท่ี่ไหน ท่านตอบว่าเอาแน่นอน
ไม่ได้ ถ้าไม่ตายเราคงเหน็หน้ากนัอีก แล้วกไ็ปเลย ผมให้เด็กตามไปส่งท่าน  
เวลาเด็กกลับมาแล้วถามเด็ก เด็กบอกว่าไม่ทราบ เพราะท่านไม่บอกที่ 
ที่ท่านจะพักอยู่ สุดท้ายก็เลยไม่ได้เรื่องราวจนป่านนี้ น่าสงสาร ทั้งท่าน
ก็แก่แล้ว ไม่น่าจะเป็นเอาขนาดนั้น
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ฝ่ายท่านอาจารย์เกดิความสลดใจ ทีท่�าคุณได้โทษ โปรดสตัว์ได้บาป  
เราคิดแล้วแต่แรกทีเ่หน็อาการไม่ดีเวลาถามปัญหา จากวันนัน้มาแล้วกม็ไิด้
สนใจคิดและส่งกระแสจติไปถงึขรวัตาอีก เพราะกลวัจะไปเจอเอาเรือ่งที ่
เคยเจอ แล้วก็มาเป็นดังที่คิดจนได้ ท่านคิดในใจขณะท่ีทราบเรื่องจาก
โยมเล่าให้ฟัง และได้พูดกับโยมบ้างเล็กน้อยเกี่ยวกับปัญหาที่เขาเล่า
ให้ท่านฟัง ว่าอาตมาก็พูดไปธรรมดาในฐานะคุ้นเคยกัน ทีเล่นทีจริงบ้าง
อย่างนั้นเอง ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตถึงกับพาให้ขรัวตาต้องร้างวัด
ร้างวาหนีไปเช่นนั้น

เรื่องของขรัวตาเป็นเรื่องส�าคัญต่อท่านอาจารย์ไม่น้อยตลอดมาใน
การที่จะปฏิบัติต่อบรรดาผู้ที่มาเกี่ยวข้องทั้งใกล้และไกล เกรงว่าเรื่องจะ
ซ�้ารอยเข้าอีกหากไม่สนใจคิดไว้ก่อน จากนั้นมาแล้ว ท่านว่าท่านไม่เคย 
ทักใครเกี่ยวกับความคิดนึกดีชั่ว เพียงพูดเป็นอุบายไปเท่านั้น เพื่อผู้นั้น 
ระลึกรู้ตัวเอาเองโดยมิให้กระเทือนใจ เพราะใจคนเราย่อมเป็นเหมือน 
เด็กอ่อนที่เพิ่งฝึกหัดเดินกะเปะกะปะไปตามเรื่อง ผู้ใหญ่เป็นเพียงคอย
ดูแลสอดส่องเพือ่มใิห้เด็กเป็นอันตรายเท่านัน้ ไม่จ�าต้องไปกระวนกระวาย 
กับเด็กให้มากไป ใจของสามัญชนก็เช่นกัน ปล่อยให้คิดไปตามเรื่อง  
ถกูบ้างผดิบ้าง ดีบ้างช่ัวบ้างเป็นธรรมดา จะให้ถกูต้องดีงามอยูต่ลอดเวลา 
ย่อมเป็นไปไม่ได้

ท่านว่า ท่านพกัอยูท่ีถ่�า้น้ันได้ความรูแ้ละอุบายแปลกๆ ต่างๆ มากมาย  
ทั้งเป็นเรื่องภายในโดยเฉพาะ ทั้งเกี่ยวกับเรื่องภายนอกไม่มีประมาณ  
ท่านเกดิความอาจหาญร่าเรงิในข้อปฏิบัติจนลมืเวล�า่เวลา ไม่ค่อยได้สนใจ 
กับวันคืนเดือนปีอะไรนัก ความรู้ภายในใจเกิดขึ้นทุกระยะเหมือนน�้า
ไหลรินในฤดูฝน บางวันตอนบ่ายอากาศโปร่งๆ ท่านก็เดินเท่ียวชมป่า
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ชมเขา ภาวนาไปเรื่อยๆ ท�าให้เพลินใจไปตามทัศนียภาพที่มีอยู่เป็นอยู่
ตามธรรมชาติของมัน เย็นๆ หน่อยค่อยลงมาถ�้า ที่ที่ท่านพักอยู่ สัตว์ป่า
ชนดิต่างๆ มมีาก พชืผลอันเป็นอาหารธรรมชาติกม็มีาก จ�าพวกสตัว์ป่าที่
อาศัยผลไม้เป็นอาหาร เช่น ลิง ค่าง บ่าง ชะนี ก็รู้สึกว่าเขาเพลิดเพลิน
ไปตามภาษาของเขา เวลาเขามองเห็นเราก็ไม่แสดงอาการกลัว ต่างตัว
ต่างหากินไปตามภาษา

ท่านว่าท่านก็เพลินไปกับเขาด้วยความเมตตาสงสาร ว่าเขาก็เป็น
เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกันกับเรา ไม่มีอะไรยิ่งหย่อนไปกว่ากัน  
แม้วาสนาบารมขีองสตัว์กบัมนษุย์ต่างกม็เีช่นเดียวกนั ส่วนความยิง่หย่อน
แห่งวาสนาบารมีนั้นย่อมมีได้ทั้งคนและสัตว์ นอกจากนั้นสัตว์บางตัวที่มี
วาสนาบารมแีก่กล้าและอัธยาศัยดีกว่ามนษุย์บางรายยงัมอียูม่าก แต่เวลา 
เขาตกอยู่ในภาวะความเป็นสัตว์ก็จ�าต้องทนรับเสวยไป เช่นเดียวกับ
มนษุย์เราแม้ได้มาเกดิเป็นมนุษย์ซ่ึงจัดว่าเป็นชาติทีส่งูกว่าสตัว์ แต่ขณะที ่
ตกอยู่ในความทุกข์จนข้นแค้นก็จ�าต้องทนเอาจนกว่าจะสิ้นกรรมหรือ 
สิ้นวาระของมัน แล้วมีส่วนดีเข้ามาแทนที่ให้รับเสวยผลสืบต่อไปตาม
วาระดังที่เห็นๆ กันอยู่ เพราะฉะนั้น ท่านจึงสอนไม่ให้ดูถูกเหยียดหยาม
ชาติก�าเนดิความเป็นอยูข่องกนัและกนั และสอนว่าสตัว์ทัง้หลายมกีรรม
ดีชั่วเป็นของของตน

พอตกเย็นท่านก็ท�าข้อวัตรปัดกวาดหน้าถ�้าบริเวณที่อยู่อาศัย เสร็จ
แล้วก็เริ่มท�าความเพียร โดยวิธีเดินจงกรมบ้าง น่ังสมาธิบ้าง จิตท่าน 
มีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางสมาธิ ความสงบใจ ทั้งทางปัญญา พิจารณา
แยกส่วนแบ่งส่วนแห่งธาตุขันธ์ลงในไตรลักษณญาณ ปรากฏเป็นความ
มั่นใจขึ้นเป็นล�าดับ
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พระสาวกอรหันต์มาแสดงธรรมให้ฟัง

บางคืนปรากฏมีพระสาวกอรหันต์มาแสดงธรรมให้ท่านฟังตามทาง
อริยประเพณี โดยปรากฏทางสมาธินิมิต เป็นใจความว่า วิธีเดินจงกรม
ต้องให้อยู่ในท่าส�ารวมทั้งกายและใจ ตั้งจิตและสติไว้ที่จุดหมายของงาน
ที่ตนก�าลังท�าอยู่ คือก�าลังก�าหนดธรรมบทใดอยู่ พิจารณาขันธ์ใดอยู่ 
อาการแห่งกายใดอยู่ พึงมีสติอยู่กับธรรมหรืออาการนั้นๆ ไม่พึงส่งใจ 
และสติไปอ่ืน อันเป็นลักษณะของคนไม่มีหลักยึด ไม่มีความแน่นอน
ในตัวเอง การเคลื่อนไหวไปมาในทิศทางใดควรมีความรู้สึกด้วยสติ
พาเคลื่อนไหว ไม่พึงท�าเหมือนคนนอนหลับ ไม่มีสติตามรักษาความ
กระดุกกระดิกของกาย และความละเมอเพ้อฝันของใจในเวลาหลับ
ของตน การบิณฑบาต การขบฉัน การขับถ่าย ควรถืออริยประเพณี
เป็นกิจวัตรประจ�าตัว ไม่ควรท�าเหมือนคนผู้ไม่เคยอบรมศีลธรรมมาเลย  
พึงท�าเหมือนสมณะคือเพศของนักบวชอันเป็นเพศที่สงบเยือกเย็น  
มีสติปัญญาเครื่องก�าจัดโทษที่ฝังลึกอยู่ภายในอยู่ทุกอิริยาบถ การขบฉัน 
พงึพจิารณาอาหารทุกประเภทด้วยดี อย่าปล่อยให้อาหารทีม่รีสเอรด็อร่อย
ตามชิวหาประสาทนยิมกลายมาเป็นยาพษิแผดเผาใจ แม้ร่างกายจะมกี�าลงั
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เพราะอาหารที่ขาดการพิจารณาเข้าไปหล่อเลี้ยง แต่ใจจะอาภัพเพราะรส
อาหารเข้าไปท�าลาย จะกลายเป็นการท�าลายตนด้วยการบ�ารงุคือท�าลายใจ  
เพราะการบ�ารุงร่างกายด้วยอาหารโดยความไม่มีสติ

สมณะไปที่ใด อยู่ที่ใด ไม่พึงก่อความเป็นภัยแก่ตัวเองและผู้อื่น  
คือไม่ส่ังสมกิเลสส่ิงน่ากลัวแก่ตัวเองและระบาดสาดกระจายไป 
เผาลนผูอ้ืน่ ค�าว่ากเิลส อรยิธรรมถอืเป็นสิง่ทีน่่ากลวัอย่างยิง่ พงึใช้ความ
ระมัดระวังด้วยความจงใจ ไม่ประมาทต่อกระแสของกิเลสทุกๆ กระแส 
เพราะเป็นเหมือนกระแสไฟท่ีจะสังหารหรือท�าลายได้ทุกๆ กระแสไป  
การยืน เดิน นั่ง นอน การขบฉัน การขับถ่าย การพูดจาปราศรัยกับผู้มา
เกี่ยวข้องทุกๆ ราย และทุกๆ ครั้งด้วยความส�ารวม นี่แล คืออริยธรรม 
เพราะพระอรยิบุคคลทกุประเภทท่านด�าเนนิอย่างนีก้นัท้ังนัน้ ความไม่มสีติ  
ไม่มกีารส�ารวม เป็นทางของกเิลสและบาปธรรม เป็นทางของวัฏฏะล้วนๆ 
ผู้จะออกจากวัฏฏะจึงไม่ควรสนใจกับทางอันลามกตกเหวเช่นนั้น เพราะ 
จะพาให้เป็นสมณะทีเ่ลว ไม่เป็นผูอั้นใครๆ พงึปรารถนา อาหารเลวไม่มใีคร 
อยากรบัประทาน สถานทีบ้่านเรอืนเลวไม่มใีครอยากอยูอ่าศัย เครือ่งนุง่ห่ม 
ใช้สอยเลว ไม่มใีครอยากนุง่ห่มใช้สอยและเหลอืบมอง ทุกสิง่ท่ีเลวไม่มใีคร 
สนใจ เพราะความรงัเกียจโดยประการท้ังปวง คนเลว ใจเลว ยิง่เป็นบ่อแห่ง 
ความรังเกียจของโลกผู้ดีทั้งหลาย ยิ่งสมณะคือนักบวชเราเลวด้วยแล้ว 
ก็ยิ่งเป็นจุดทิ่มแทงจิตใจของทั้งคนดีคนชั่ว สมณะชีพราหมณ์ เทวบุตร
เทวดาอินทร์พรหมไม่เลือกหน้า จึงควรส�ารวมระวังนักหนา

การบ�ารุงรักษาสิง่ใดๆ ในโลก การบ�ารุงรักษาตน คอืใจเป็นเย่ียม 
จดุทีเ่ย่ียมยอดของโลกคอืใจ ควรบ�ารุงรักษาด้วยด ีได้ใจแล้วคอืได้ธรรม  
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เห็นใจตนแล้วคือเห็นธรรม รู้ใจแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวล ถึงใจตนแล้ว
คือถึงพระนิพพาน ใจนี่แลคือสมบัติอันล้นค่า จึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะ
มองข้ามไป คนพลาดใจคือ ไม่สนใจปฏิบติัต่อใจดวงวเิศษในร่างนี ้แม้จะ 
เกิดสักร้อยชาติพันชาติก็คือผู้เกิดผิดพลาดน่ันเอง เมื่อทราบแล้วว่าใจ
เป็นสิ่งประเสริฐในตัวเรา จึงไม่ควรให้พลาดทั้งรู้ๆ จะเสียใจภายหลัง 
ความเสยีใจท�านองนีไ้ม่ควรให้เกดิได้เมือ่ทราบอยู่อย่างเต็มใจ มนษุย์เป็น
ชาติที่ฉลาดในโลก แต่อย่าให้เราที่เป็นมนุษย์ท้ังคน โง่เต็มตัว จะเลว 
เต็มทนและหาความสขุไม่เจอ กจิการทัง้ภายในภายนอกของสมณะเป็นกจิ  
หรือเป็นงานตัวอย่างของโลกได้อย่างมั่นใจ เพราะเป็นกิจท่ีขาวสะอาด
ปราศจากมลทนิโทษทัง้กริยิาทีท่�าและงานท่ีประกอบ จดัว่าชอบด้วยอรรถ
ด้วยธรรม จงึควรบ�ารงุส่งเสรมิสมณกจิของตนให้มคีวามเจรญิรุง่เรอืงยิง่ๆ 
ขึ้นไป จะเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อ สมณะผู้รัก 
ในศีล รักในสมาธิ รักสติ รักปัญญา รักความเพียร จะเป็นสมณะ
อย่างเต็มภูมิทั้งปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นี้ ธรรมท่ีแสดงนี้คือธรรม
ของท่านผู้มีความเพียร ของท่านผู้อดผู้ทน ของท่านผู้เป็นนักต่อสู้เพื่อ
เอาตัวรอดเป็นยอดคน ของผู้พ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิง ปราศจากสิ่งกดขี่
บงัคับของท่านผูเ้ป็นอิสระอย่างเต็มภูม ิคือพระพทุธเจ้าผูเ้ป็นศาสดาของ
โลกทั้งสาม ถ้าท่านเห็นว่าธรรมทั้งนี้เป็นธรรมส�าคัญส�าหรับท่าน ท่านจะ
เป็นผู้ไม่มีกิเลสในไม่ช้านี้ จึงขอฝากธรรมไว้กับท่านน�าไปพิจารณาด้วยดี 
ท่านจะกลายเป็นคนที่แปลกขึ้นมาในใจ ซ่ึงเป็นของแปลกอยู่แล้วตาม
หลักธรรมชาติดังนี้

เมือ่พระสาวกอรหนัต์มาแสดงธรรมให้ท่านฟังจากไปแล้ว ท่านกน้็อม
เอาธรรมนัน้มาพจิารณาใคร่ครวญอีกต่อหนึง่ โดยแยกแยะออกเป็นแขนงๆ  
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ไตร่ตรองดูด้วยความละเอียด ทกุๆ ครัง้ทีพ่ระสาวกอรหนัต์แต่ละองค์มา
แสดงธรรมสัง่สอน ท่านได้อุบายต่างๆ จากการสดับธรรมของพระอรหนัต์ 
ทั้งหลายท่ีมาอบรมสั่งสอนแต่ละครั้งแต่ละองค์ ช่วยส่งเสริมก�าลังใจ
ก�าลังสติปัญญาตลอดมา

ท่านเล่าว่าขณะทีฟั่งธรรมพระอรหนัต์ท่านแสดงธรรมให้ฟัง ประหนึง่
ได้ฟังธรรมในทีเ่ฉพาะพระพกัตร์ของพระพทุธเจ้า แม้ไม่เคยเหน็พระองค์ 
มาก่อน ใจรู้สึกอิ่มเอิบและเพลิดเพลินไปตาม เหมือนโลกและธาตุขันธ์
ไม่มีกาลเวลามาบีบบังคับเลย ปรากฏว่ามีแต่จิตล้วนๆ ที่สว่างไสวไป 
ด้วยอรรถด้วยธรรมเท่าน้ัน พอจติถอนออกมาจึงทราบว่าตนมภูีเขาอันแสน 
หนักทั้งลูก คือร่างกายอันเป็นที่รวมแห่งขันธ์ ซ่ึงแต่ละขันธ์ล้วนเป็น 
กองทุกข์อันแสนทรมาน ท่านพักอยู่ที่ถ�้านั้นมีพระอรหันต์หลายองค์ 
มาเยีย่มและแสดงธรรมให้ฟังเสมอในวาระต่างๆ กนั ซ่ึงผดิกบัท่ีท้ังหลาย 
อยูม่ากในชีวติทีผ่่านมา ธรรมเป็นทีแ่น่ใจได้ปรากฏขึน้แก่ท่านในถ�า้นัน้  
ธรรมนั้นคือพระอนาคามีผล ธรรมนี้ในพระปริยัติท่านกล่าวไว้ว่า 
ละสังโยชน์ได้ ๕ คอื สักกายทฏิฐิ วจิกิจิฉา สีลพัพตปรามาส กามราคะ  
ปฏิฆะ ท่านผู้บรรลุธรรมขั้นนี้เป็นผู้แน่นอนในการไม่กลับมาอุบัติเกิด
เป็นมนษุย์ และสัตว์ทีมี่ธาตส่ีุ คอื ดนิ น�า้ ลม ไฟ เป็นเรือนร่างอกีต่อไป 
หากยังไม่เล่ือนช้ันขึน้ถงึพระอรหันตภมิูในอตัภาพนัน้ เวลาตายแล้วก็
ไปอบุตัเิกดิในพรหมโลก ๕ ช้ัน ช้ันใดช้ันหนึง่ ตามภมิูธรรมทีผู่น้ัน้ได้บรรลุ
ในพรหมโลก ๕ ชั้น คือ อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี และอกนิฏฐา  
ซ่ึงเป็นที่สถิตอยู่ของพระอนาคามีบุคคล ตามล�าดับแห่งภูมิธรรมที่มี
ความละเอียดต่างกัน
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ท่านพระอาจารย์ม่ันเล่าเป็นการภายในว่า ท่านได้บรรลอุนาคามี-
ธรรมในถ�า้น้ัน แต่ผูเ้ขยีนกเ็ลยตัดสนิใจน�ามาลงเพือ่ท่านผูอ่้านได้ติชมบ้าง  
หากเป็นการผดิพลาดประการใด กข็อได้ต�าหนผิูเ้ขยีนว่าเป็นผูไ้ม่รอบคอบ
เสยีเอง ท่านพกับ�าเพญ็สมณธรรมด้วยความสงบเยน็ใจอยูท่ี่นัน้หลายเดือน

คืนวันหนึ่ง เกิดความเมตตาสงสารหมู่คณะขึ้นมาอย่างมากมาย 
ผดิสงัเกตทีเ่คยเป็นมา สาเหตุทีท่�าให้เป็นเช่นนัน้ เนือ่งมาจากท่านท�าสมาธิ 
ภาวนาเกิดความอัศจรรย์หลายอย่างท่ีไม่เคยคาดฝันว่าจะเป็นได้ในชีวิต 
แต่ก็ได้ปรากฏขึ้นมาอย่างประจักษ์ใจติดๆ กันทุกคืน เฉพาะคืนที่คิดถึง
หมูค่ณะนัน้ รูส้กึเป็นคืนทีแ่ปลกมาก คือจิตเป็นสมาธท่ีิละเอียดสขุมุมาก
เป็นพิเศษ ความรู้ความเห็นทั้งภายในภายนอกเป็นพิเศษ ความอัศจรรย์
ปรากฏขึน้กบัใจเป็นพเิศษ ถงึกบัน�า้ตาร่วงไหลออกมาด้วยความเหน็โทษ 
แห่งความโง่ของตนในอดีตที่ผ่านมา ความเห็นคุณของความเพียรที่
ตะเกียกตะกายมาจนได้เห็นธรรมอัศจรรย์ขึ้นจ�าเพาะหน้า ความเห็นคุณ 
ของพระพทุธเจ้าผูม้พีระเมตตาประสทิธิป์ระสาทธรรมไว้พอเหน็ร่องรอย 
ได้ด�าเนินตาม และรู้ความสลับซับซ้อนแห่งกรรมของตนและของผู้อ่ืน
ตลอดสัตว์ทั้งหลายขึ้นมาอย่างประจักษ์ ปราศจากความเคลือบแคลง
สงสัย ตรงตามธรรมบทว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นก�าเนิด มีกรรมเป็น 
ของตนเป็นต้น อันเป็นบทธรรมท่ีรวมความส�าคัญของศาสนาไว้แทบ 
ทัง้มวล ท่านเตือนตนว่า แม้จะประสบความอัศจรรย์หลายอย่างขึน้มาอย่าง 
ภาคภูมิใจก็ตาม แต่ก็ทราบว่าทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ของท่านยัง 
ไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้ ยังจะต้องทุ่มเทก�าลังสติปัญญาและความพากเพียร
ทุกด้านลงอย่างเต็มก�าลังอีกต่อไป
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สิ่งท่ีท�าให้ท่านเย็นใจและอยู ่ด ้วยความผาสุกทั้งทางกายและ 
ทางใจนั้น คือโรคเรื้อรังในท้องท่ีเคยรบกวนและตัดรอนเสมอมาได้
หายไปโดยสิ้นเชิง จิตใจได้หลักยึดอย่างมั่นคง แม้ยังไม่สิ้นกิเลส แต่ก็ 
มิได้สงสัยปฏิปทาเครื่องด�าเนินของตน ปฏิปทาภายในเป็นไปอย่าง
สม�่าเสมอ ไม่ลุ่มๆ ดอนๆ เหมือนแต่ก่อน มีความแน่ใจว่าจะไม่ลุ่มหลง
สงสัยทางด�าเนินเพื่อธรรมขั้นสูงสุดแบบลูบๆ คล�าๆ ดังที่เคยเป็นมา  
และมัน่ใจว่าตนจะบรรลถุงึธรรมแดนพ้นทกุข์ในวนัหนึง่แน่นอน สติปัญญา 
กด็�าเนนิไปอย่างสม�า่เสมอ ไม่ถกูบงัคับเค่ียวเข็ญ วนัคืนหนึง่ๆ เกดิความรู้ 
ความเหน็ต่างๆ ทัง้ทีเ่กีย่วแก่สิง่ภายในและเกีย่วแก่สิง่ภายนอกไม่มปีระมาณ  
ท�าให้จิตใจรื่นเริงในธรรม และเกิดความสงสารหมู่คณะที่เคยอยู่ด้วยกัน
มามากขึน้ อยากใหไ้ด้รูไ้ด้เห็นอย่างทีต่นรูเ้ห็นบา้ง ความคดิสงสารนีเ้ลย
กลายเป็นสาเหตุให้ท่านจ�าต้องจากถ�า้อันเป็นอุดมมงคลนี ้ไปหาหมูค่ณะ
ทางภาคอีสานอีก ทั้งๆ ที่อาลัยอาวรณ์ไม่อยากไป

ก่อนที่ท่านจะจากถ�้านี้ไปราว ๒-๓ วัน ก็ปรากฏว่ามีพวกรุกขเทพ 
โดยมีเทพลึกลับองค์ที่เคยมาหาท่านเป็นหัวหน้าพามาเยี่ยมฟังธรรม
เทศนาท่าน เมื่อท่านให้โอวาทแก่เทวดาจบลง และบอกความประสงค์ที่
จะต้องจากถ�้าและคณะเทพทั้งหลายไปสู่ถิ่นอื่นด้วยความจ�าเป็น บรรดา 
เทวดาทีร่วมกนัอยูจ่�านวนมากไม่ยอมให้ท่านจากไป และพร้อมกนัอาราธนา 
นมินต์ท่านไว้เพือ่ความร่มเยน็และเป็นสริมิงคลแก่ชาวเทพตลอดกาลนาน 
ท่านกบ็อกว่า ทีม่าอยูท่ีน่ีก่ม็าด้วยความจ�าเป็น แม้การจะจากไปสูท่ีอ่ื่นกไ็ป 
ด้วยความจ�าเป็นเช่นเดียวกนั มไิด้มาและไปด้วยความอยากพาให้เป็นไป  
จึงขอความเหน็ใจจากท่านทัง้หลายอย่าได้เสยีใจ ถ้ามโีอกาสวาสนาอ�านวย 
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ยงัจะได้มาทีน่ีอี่ก ชาวเทพพากนัแสดงความเสยีใจและเสยีดายท่านด้วย
ความเคารพรักจริงๆ ไม่อยากให้ท่านจากไป

จวนจะถึงวันลงจากถ�้า ตอนกลางคืนราว ๔.๐๐ นาฬิกา คือ ๑๐ ทุ่ม 
ท่านคิดถึงท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ วัดบรมนิวาส ว่าเวลานี้ท่าน 
จะพิจารณาอะไรอยู่ จึงก�าหนดจิตส่งกระแสลงมาดูท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ  
กท็ราบว่า เวลานัน้ท่านก�าลงัพจิารณาปัจจยาการคืออวชิชาอยู ่ท่านอาจารย์
ทราบแล้วก็จดจ�าวันไว้ เวลาลงมากรุงเทพฯ ได้โอกาสก็เรียนถามท่าน 
ตามที่ตนทราบมาแล้ว ท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ พอได้ทราบเท่านั้น เลยต้อง 
สารภาพและหัวเราะกันพักใหญ่ พร้อมทั้งชมเชยว่า “ท่านมั่นนี้เก่งจริง  
เราเองเป็นขนาดอาจารย์ แต่ไม่เป็นท่า น่าอายท่านม่ันเหลือเกิน  
ท่านม่ันเก่งจริง” แล้วกก็ล่าวชมเชยว่า “มันต้องอย่างนีซิ้ลกูศษิย์พระตถาคต  
ถึงจะเรียกว่าเดินตามครู พวกเราอย่าท�าตัวเป็นโมฆะจากธรรมของ
พระพุทธเจ้าเสียหมด ต้องมีผู้ทรงธรรมท่านไว้บ้าง สมกับธรรมเป็น 
อกาลิโก ไม่ปล่อยให้กาลสถานทีแ่ละความเกยีจคร้านเอาไปกนิเสียหมด  
ธรรมจะไม่ปรากฏแก่โลกทั้งที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนแก่หมู่ชน 
ต้องท�าอย่างท่านม่ันที่ได้ความรู้ต่างๆ มาเล่าสู่กันฟังอย่างนี้จึงเป็นที่
น่าชมเชย”

ท่านเล่าให้ฟังว่า ท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ เลื่อมใสและชมเชยท่านมาก 
บางครัง้เวลามเีรือ่งราวต่างๆ ทีท่่านไม่แน่ใจว่าควรจะพจิารณาและตัดสนิใจ 
อย่างไรจึงจะถูกต้องเหมาะสม ท่านยังให้พระนิมนต์ท่านพระอาจารย์มั่น
ไปร่วมปรกึษา และมอบเรือ่งราวให้ท่านไปพจิารณาช่วยก็ยงัม ีพอควรแก่
เวลาแล้ว ท่านกเ็ดินทางไปภาคอีสาน ท่านว่าก่อนท่านจะขึน้ไปบ�าเพญ็อยูท่ี่ 
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ถ�า้สารกิาเขาใหญ่ จงัหวดันครนายก ท่านเท่ียวจารกิไปทางประเทศพม่าก่อน  
แล้วกลับมาผ่านจังหวัดเชียงใหม่ ลงไปทางหลวงพระบาง ประเทศลาว 
บ�าเพ็ญสมณธรรมอยู่แถบนั้นนานพอสมควร แล้วไปจังหวัดเลย และ 
จ�าพรรษาทีบ้่านโคก ซ่ึงอยูใ่กล้เคียงกบัถ�า้ผาปูใ่นเขตจงัหวัดเลย ๑ พรรษา  
และไปจ�าพรรษาทีถ่�า้ผาบิง้ ๑ พรรษาในเขตจงัหวดัเดียวกนั ทีท่ีท่่านจ�าพรรษา 
เหล่านี้มีแต่ป่าแต่เขา และเต็มไปด้วยสัตว์ชนิดต่างๆ เพราะหมู่บ้านและ
ผูค้นมน้ีอยในสมยัน้ัน เดินทางไปต้ังวันกไ็ม่เจอหมูบ้่าน ถ้าเกดิไปหลงทาง 
เข้าต้องแย่ และนอนกลางป่า ซึ่งเป็นที่ชุกชุมของสัตว์นานาชนิด มีเสือ 
เป็นต้น

ท่านเล่าว่า ท่านข้ามไปเที่ยวธุดงค์ฟากฝั่งแม่น�้าโขงประเทศลาว  
และพกัอยูใ่นป่าใกล้ภูเขา มเีสอืโคร่งใหญ่เคยมาหาท่านบ่อยๆ บางทีมนัก ็
มาดูท่านอยู่ห่างๆ ในเวลากลางคืน ซึ่งก�าลังเดินจงกรมอยู่ แต่มันมิได้
แสดงท่าทางให้เป็นทีน่่ากลวัอะไรนกั นอกจากมนัร้องไปตามภาษาของมนั  
แลเที่ยวไปมาอยู่แถวๆ บริเวณนั้นเท่านั้น ท่านก็มิได้สนใจกับมัน เพราะ
เคยชินกับพวกสัตว์ต่างๆ มาแล้ว คืนวันหนึ่งมีเสือโคร่งตัวใหญ่มาก
เข้ามาหาพระที่เป็นเพื่อนไปด้วยกัน ซ่ึงก�าลังเดินจงกรมอยู่ แต่อยู่กัน 
คนละหมู่บ้าน มิได้อยู่ด้วยกัน มันเข้ามานั่งดูท่านอยู่ข้างทางเดินจงกรม 
ของพระอาจารย์องค์น้ัน ห่างจากทางจงกรมท่านประมาณ ๑ วา ท่ามกลาง
ความสว่างของแสงไฟเทียนไขทีท่่านจดุไว้เพือ่มองเหน็หนทางเดินจงกรม
ไปมา การนั่งของเสือโคร่งตัวนั้นเหมือนสุนัขบ้านเราน่ังน้ันเอง มันนั่ง 
หนัหน้ามาทางจงกรมท่าน ตามนัจบัจ้องมองดูพระทีท่่านก�าลงัเดินจงกรม
ไปมาไม่ลดละสายตา แต่มิได้แสดงอาการอย่างใดออกมา
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ขณะท่ีพระท่านเดินจงกรมไปถึงตรงที่มันนั่งดูอยู่นั้น รู้สึกสงสัย
นัยน์ตาและเฉลียวใจ เพราะข้างทางจงกรมตรงนั้นปกติไม่มีอะไร แต่
ขณะนั้นรู้สึกพิกลนัยน์ตาจึงมองไปดู ก็พอดีเห็นเสือโคร่งใหญ่ก�าลังนั่ง 
มองดูท่านอยูแ่ล้วต้ังแต่เมือ่ไรกไ็ม่ทราบ พระท่านเองกไ็ม่กลวัมนั มนักไ็ม่ท�า 
อะไรท่าน เป็นเพยีงนัง่ดูอยูเ่ฉยๆ เหมอืนสตัว์ไม่มวีญิญาณและไม่กระดุก 
กระดิก ท่านกเ็ดินจงกรมผ่านหน้ามนัไปมาไม่นกึกลวัอะไรกนั เป็นแต่เหน็ 
มันนั่งดูท่านอยู่นานผิดปกติ จึงท�าให้ท่านคิดขึ้นด้วยความสงสารมันว่า  
แกจะไปหาอยูห่ากนิทีไ่หนกไ็ปซิ จะมานัง่เฝ้าเราท�าไมกนั พอท่านคิดจบลง 
เท่านั้น เสียงมันดังกระหึ่มขึ้นทันทีจนสะเทือนป่าไปหมดในขณะนั้น  
เมือ่ท่านได้ยนิเสยีงมนัดังกระหึม่และไม่ยอมหนตีามท่ีท่านคิดอยากให้มนั
หนีไป ท่านเลยรีบเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ว่า เท่าที่คิดเช่นนั้นก็เพราะ
ความสงสาร เกรงว่าจะเกดิความหวิโหย เพราะมปีากมท้ีองท่ีจะต้องได้รบั 
การบ�ารุงรักษาเช่นทั่วๆ ไป เพราะการมานั่งเฝ้าเรานานๆ ถ้าไม่เกดิความ
หวิกระหายใดๆ จะนัง่เฝ้าเพือ่รกัษาอันตรายให้กย็ิง่ดี เรากไ็ม่ว่าอะไร

พอท่านเปลีย่นความคิดใหม่เช่นนีจ้บลง มนักม็ไิด้แสดงอาการอย่างไร 
ต่อไปอีก คงนั่งดูท่านเดินจงกรมต่อไปตามนิสัยของมัน ท่านเองก็คง 
เดินจงกรมไปมาตามปกติ มิได้สนใจกับมันอีกต่อไป มันก็นั่งดูท่านอยู่
เหมือนหัวตอไม่กระดุกกระดิกตัวแต่อย่างใดเลย จนถึงเวลาท่านก็เดิน
ออกจากทางจงกรมเข้าไปสูท่ีพ่กัซ่ึงเป็นแคร่เลก็ๆ เหมอืนเตียงนอน ท่ีอยู่ 
ไม่ห่างไกลจากทางจงกรมนัก ท�าวัตรสวดมนต์และนั่งสมาธิภาวนาต่อไป 
จนถึงเวลาพักผ่อนท่านก็พักนอนอยู่บนแคร่นั้น ซ่ึงอยู่ไม่ห่างจากเสือ
โคร่งตัวนั้นนักเลย ท่านตื่นนอน ๓.๐๐ นาฬิกา คือ ๙ ทุ่ม จากนั้นท่าน
ก็เริ่มออกไปเดินจงกรมอีกตามเคย แต่ไม่เห็นเสือตัวนั้นอีก ไม่ทราบว่า 
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มันหายไปทางทิศใด คืนต่อไปก็ไม่เห็นมันมาที่นั่นอีก จนกระทั่งท่านจาก 
ทีน่ัน้หนไีป เผอิญเหน็เฉพาะคืนเดียวเท่านัน้ จึงท�าให้พระอาจารย์องค์นัน้เกดิ
ความสงสยั เวลาไปพบกับท่านพระอาจารย์มั่น จึงเล่าเรื่องเสือมาเฝ้าตน 
ให้ท่านพระอาจารย์มั่นฟัง

ท่านเล่าว่า อาจารย์องค์นัน้ช่ือ “สทีา” อายพุรรษาแก่กว่าท่านเลก็น้อย  
ท่านเป็นพระนกัปฏิบติัรุน่เดียวกนั และเป็นผูป้ฏิบติัดีปฏิบติัชอบองค์หนึง่  
ท่านชอบป่าชอบเขาชอบที่สงบสงัดมาก ท่านชอบอยู่ตามภูเขาทางฝั่ง
แม่น�้าโขงประเทศลาวมากกว่าที่อ่ืนๆ แม้ข้ามมาฝั่งไทยเราก็ไม่นาน  
ท่านพระอาจารย์สทีาเล่าให้พระอาจารย์มัน่ฟังคราวเสอืกระหึม่ใส่ท่านนัน้ 
เป็นขณะทีท่่านคิดอยากให้มนัหนไีปว่าท่านไม่รูส้กึกลวั แต่ขนลกุไปหมด
ทัง้ตัว ศีรษะชาเหมอืนใส่หมวก ต่อไปค่อยเป็นปกติและเดินจงกรมไปมา 
ได้สะดวกธรรมดาเหมือนไม่มีอะไรมาอยู่ท่ีน้ัน ความจริงมันคงจะม ี
ความกลวัอยูอ่ย่างลกึลบัจนเจ้าตัวไม่อาจรูไ้ด้ แม้คืนท่ีเสอืโคร่งใหญ่ตัวนัน้
ไม่มาหาท่านถงึทีอ่ยู ่แต่กไ็ด้ยนิเสยีงมนัร้องกระหึม่ๆ อยูบ่รเิวณใกล้เคียง
ที่ท่านพักอยู่แทบทุกคืน ท่านก็ไม่เห็นรู้สึกกลัวมัน และท�าความเพียรได้
อย่างสบายเหมือนไม่มีอะไรในบริเวณนั้น

สมยัท่ีท่านพระอาจารย์มัน่ออกปฏิบติัทีแรก และเท่ียวไปตามจังหวัด
ต่างๆ มีจังหวัดนครพนม สกลนคร อุดรธานี จนไปถึงพม่า กลับมาผ่าน 
จังหวัดเชียงใหม่ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ จังหวัดเลย ลงไปจ�าพรรษา
ทีวั่ดปทมุวัน กรงุเทพฯ และไปพกัทีถ่�า้สารกิา เขาใหญ่ ตลอดเวลาทีท่่าน
กลบัมาทางภาคอีสานอีก ท่านมกัจะไปเพยีงองค์เดียว แม้จะมพีระติดตาม 
บ้างก็เป็นบางสมัยเท่านั้น แล้วก็แยกกันไป เพราะท่านเป็นผู้ปฏิบัติ 
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เด็ดเด่ียว ไม่ชอบเกีย่วข้องกบัหมูค่ณะ ท่านถอืเป็นความสะดวกในการไป 
คนเดียวอยู่คนเดียว บ�าเพ็ญสมณธรรมคนเดียวตลอดมา จนปรากฏว่า 
มกี�าลงัใจมัน่คง จึงเกดิความสงสารหมูค่ณะ และสนใจทีจ่ะแนะน�าสัง่สอน  
ความคิดอันนี้เป็นเหตุให้ท่านได้จากถ�้าสาริกาอันแสนสบายกลับไปทาง
ภาคอีสาน หลงัจากท่านได้อบรมพระเณรไว้บ้างสมยัทีท่่านเท่ียวธดุงค์อยู่ 
ทางภาคอีสาน ก่อนหน้าจะลงมาทางภาคกลางและไปถ�า้เขาใหญ่ กป็รากฏ
ว่ามีพระธุดงคกรรมฐานปฏิบัติอยู่ทางภาคอีสานมากพอสมควร พอท่าน
กลับไปเที่ยวนี้ก็ได้ต้ังใจท�าการสั่งสอนทั้งพระเณรและฆราวาสผู้มีความ
มุ่งหวังต่อท่านอยู่แล้วอย่างเต็มก�าลัง

การเท่ียวทางภาคอีสานท่านกเ็ท่ียวไปตามจังหวดัต่างๆ ท่ีเคยไปแล้ว  
ปรากฏว่ามพีระเณรญาติโยมเกิดความเช่ือเลือ่มใสท่านมากมาย ผูอ้อกบวช 
และปฏิบัติตามท่านด้วยความเชื่อเลื่อมใสมีจ�านวนมาก แม้พระที่มีอายุ
พรรษาจนเป็นขั้นอาจารย์แล้วก็ยอมสละทิฐิมานะและภาระหน้าที่ออก
ปฏิบัติตามท่าน จนกลายเป็นผู้มีความมั่นคงทางข้อปฏิบัติและทางจิตใจ 
จนสามารถสั่งสอนผู้อื่นได้อย่างเต็มภูมิก็มีจ�านวนมาก

พระท่ีเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของท่าน คือ ท่านพระอาจารย์สุวรรณ  
ที่เคยเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญิกาวาส อ�าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย  
พระอาจารย์สงิห์ ขนัตยาคโม เจ้าอาวาสวัดป่าสาลวนั จังหวดันครราชสมีา 
พระอาจารย์มหาปิ่น ปัญญาพโล เคยเป็นเจ้าอาวาสวัดศรัทธารวม 
นครราชสีมา ทั้ง ๓ องค์นี้ท่านเป็นชาวอุบลราชธานี และท่านมรณภาพ
ไปหมดแล้ว ซ่ึงล้วนเป็นลกูศิษย์ผูส้�าคัญทีใ่ห้การอบรมพระเณรญาติโยม
สืบทอดจากพระอาจารย์มั่นมาเป็นล�าดับถึงสมัยปัจจุบัน
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พระอาจารย์สิงห์ กับ พระอาจารย์มหาปิ่น ทั้งสององค์นี้ท่าน
เป็นพี่กับน้องร่วมอุทรเดียวกัน และเป็นผู้ได้รับการศึกษาทางปริยัติมา
มากพอสมควร ทั้งสององค์นี้ท่านเกิดความเลื่อมใสพอใจ ยอมสละ
ทิฐิมานะและภาระหน้าท่ีออกปฏิบัติตามท่านพระอาจารย์มั่นตลอดมา 
และได้ท�าประโยชน์แก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง

รองกันลงมาก็พระอาจารย์เทสก์ เทสรังสี ท่านเป็นพระราชาคณะ  
ปัจจุบันท่านจ�าพรรษาอยู่วัดหินหมากเป้ง อ�าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัด 
หนองคาย ท่านเป็นลกูศิษย์ผูใ้หญ่ของท่านพระอาจารย์มัน่รปูหนึง่ท่ีปฏิบติัดี 
ปฏิบัติชอบเป็นที่น่าเคารพเลื่อมใสอยู่มาก และเป็นทีเ่คารพเลือ่มใสของ
พระเณรและประชาชนทัว่ไปแทบทกุภาค ปฏิปทาของท่านเป็นไปอย่างเรยีบๆ  
สม�า่เสมอ สมกบัอัธยาศัยท่านทีค่ล่องแคล่วอ่อนโยนสงบเสง่ียมงามมาก 
ยากทีจ่ะหาได้แต่ละองค์ ค�าพดูจาปราศรยัเป็นทีจั่บใจไพเราะต่อคนทุกช้ัน  
ท่านมีมารยาทสวยงามมาก ผู้ยึดไปเป็นคติและปฏิบัติตามย่อมเป็นผู้
สวยงามและเยน็ตาเยน็ใจแก่ผูไ้ด้เหน็ได้ยนิ ตลอดผูม้าเกีย่วข้องทัว่ๆ ไป 
อย่างไม่มีประมาณ

เพราะมารยาทอัธยาศัยของครูอาจารย์แต่ละองค์ไม่เหมือนกัน คือ 
มารยาทของบางองค์ใครน�าไปใช้กง็ามไปหมด ไม่แสลงใจแก่ผูม้าเกีย่วข้อง 
และเป็นความงามตาเย็นใจในคนทุกช้ัน แต่มารยาทของบางอาจารย์  
ย่อมเป็นสมบติัทีเ่หมาะสมและสวยงามเฉพาะองค์ท่านเท่านัน้ ผูอ่ื้นยดึเอา 
ไปใช้ย่อมกลายเป็นสิ่งที่ปลอมแปลงและแสลงใจผู้อ่ืนท่ีได้เห็นได้ยินขึ้น
มาทันท ีดังนัน้ มารยาทของบางอาจารย์จงึไม่สะดวกท่ีจะยดึไปใช้ท่ัวๆ ไป  
ท่านอาจารย์เทสก์ ท่านมีอัธยาศัยนุ่มนวลควรเป็นคติและเป็นสิริมงคล
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แก่ผูร้บัไปปฏิบติัตามทัว่ๆ ไป โดยไม่มปัีญหาว่าจะขดัต่อสายตาและจติใจ 
ของผู้มาเก่ียวข้องแต่อย่างใด และเหมาะสมกับเพศนักบวชผู้ควรมี
มารยาทอัธยาศัยสงบเสง่ียมเยน็ใจโดยแท้ นีคื่อลกูศิษย์ของท่านรปูหนึง่ท่ี
ควรกราบไหว้บชูาอย่างสนทิใจตามความรูส้กึของผูเ้ขยีนทีไ่ด้เคยสมาคม
และกราบไหว้บูชาท่าน โดยถือเป็นครูอาจารย์อย่างสนิทใจตลอดมา  
ท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากในภาคต่างๆ และท�าประโยชน์แก่หมู่ชนอย่าง
กว้างขวาง จัดว่าเป็นพระอาจารย์ที่หาได้ยากรูปหนึ่ง

ล�าดับพรรษาลงมาก็มี พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของ
ท่านผูห้นึง่ ขณะนีท่้านจ�าพรรษาอยูท่ีวั่ดอุดมสมพร บ้านนาหวัช้าง อ�าเภอ
พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ท่านเป็นทีเ่ลือ่งลอืระบอืทัว่ทกุหนทกุแห่ง
ด้วยกิตติศัพท์กิตติคุณแห่งการปฏิบัติดี สามีจิกรรมที่ชอบทั้งภายนอก
ภายใน จติใจท่านกส็งูด้วยคุณธรรม เป็นท่ีเคารพนบัถอืของหมูช่นทุกภาค
ของเมืองไทย เป็นที่น่าเลื่อมใสอย่างยิ่ง เป็นผู้มีความเมตตามากต่อคน
ทกุช้ัน การสงเคราะห์ทัง้ด้านวตัถแุละด้านธรรมะ นบัว่าท่านเอาใจใส่อย่าง
พระผู้มีจิตเมตตาไม่มีขอบเขตจริงๆ แต่รู้สึกเสียใจที่จ�าต้องงดเรื่องท่าน 
ไว้ก่อนเพือ่ด�าเนนิเรือ่งของท่านพระอาจารย์มัน่สบืต่อไป หากมโีอกาสจะ
น�ามาลงในวาระต่อไปตอนจบเรือ่งของท่านพระอาจารย์มัน่เรยีบร้อยแล้ว

ล�าดับศิษย์ของท่านองค์ต่อไปคือ ท่านพระอาจารย์ขาว ซึ่งขณะนี้
ท่านอยู่วัดถ�้ากลองเพลอ�าเภอหนองบัวล�าภู จังหวัดอุดรธานี ท่านผู้อ่าน
คงทราบกิตติคุณท่านได้ดีพอ เพราะเป็นอาจารย์ส�าคัญในปัจจบุนั ทัง้ด้าน 
ข้อปฏิบติัและความรูภ้ายในใจเป็นทีน่่าเลือ่มใสอย่างมาก ท่านเป็นพระที ่
เด็ดเด่ียวทางความเพยีร ชอบแสวงหาอยูใ่นท่ีสงัดตลอดมา ทางความเพยีร 
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ท่านเป็นเยีย่มในวงพระธดุงคกรรมฐาน ยากจะหาตัวจับได้ แม้ปัจจุบนัอายุ
ท่านจะก้าวข้าม ๘๒ ปีอยู่แล้วก็ตาม แต่ความเพียรยังไม่ยอมลดหย่อน 
ผ่อนตามสังขารเลย มีบางคนพูดเป็นเชิงวิตกเป็นห่วงท่านว่า ท่านจะท�า 
ความเพยีรไปเพือ่อะไรนกัหนา เพราะอะไรๆ ท่านกเ็พยีงพอทุกอย่างแล้ว  
ไม่ทราบว่าท่านจะขยันไปเพื่ออะไรอีก

ก็ได้ช้ีแจงเรื่องของท่านให้ฟังว่า ท่านผู้หมดสิ้นสิ่งที่เป็นข้าศึกซ่ึง
คอยกดีกนับัน่ทอนและคอยเอารดัเอาเปรยีบตลอดเวลาโดยสิน้เชิงแล้ว  
ท่านไม่มีความเกียจคร้านมากีดขวางลวงใจให้ลุ่มหลงไปตาม เหมือน 
พวกเราผู้สั่งสมความขี้เกียจอ่อนแอไว้ในใจจนกองเท่าภูเขาสูงลูกใหญ่ๆ 
แทบมองหาตัวคนไม่เหน็ พอจะท�าอะไรลงไปบ้างกก็ลวัแต่จะได้มาก มมีาก 
กลัวจะหาที่เก็บไม่ได้ กลัวแต่จะเหนื่อยยากล�าบาก สุดท้ายก็ไม่มีอะไร
จะเก็บใส่ภาชนะเลย มีแต่ภาชนะเปล่าๆ ใจเปล่าๆ ใจเหี่ยวแห้ง ใจไม่มี
คุณสมบัติเครื่องอาศัย ใจลอยๆ สิ่งที่เต็มก็คือการบ่นว่าทุกข์ว่าจนหรือ 
เดือดร้อนกนัทัว่โลก เพราะมารตัวขีเ้กยีจคอยบนัดาลขดัขวางและกดถ่วงไว้  
ท่านผู้ปราบมารตัวเหล่านี้ออกจากใจได้แล้ว จึงเป็นผู้ขยันหมั่นเพียร 
ไม่ลดละ โดยไม่สนใจคิดว่าจะมภีาชนะเกบ็หรอืไม่ ความมใีจเป็นธรรมล้วนๆ  
ไม่มีโลกเครื่องท�าลายเข้ามาแอบแฝง จึงเป็นบุคคลที่มีความสง่าผ่าเผย
อยู่ทุกอิริยาบถ ไม่มีความอับเฉาเศร้าใจเข้ามาครอบครอง จึงเป็นบุคคล 
ตัวอย่างของโลกได้อย่างมัน่เหมาะ ลกูศิษย์ของท่านพระอาจารย์แต่ละองค์ 
รู้สึกมีสมบัติอันแพรวพราวราวกับเพชรซ่อนอยู่ในตัวอย่างลึกลับแทบ 
ทุกองค์ เมื่อเข้าถึงองค์ท่านจริงๆ แล้ว จะได้รับสิ่งแปลกๆ และอัศจรรย์
ไปเป็นขวัญใจและระลึกไว้เป็นเวลานานๆ 
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ท่านพระอาจารย์มั่นท่านมีลูกศิษย์ที่ส�าคัญๆ อยู่หลายองค์และ 
หลายรุน่ ทัง้รุน่อายพุรรษาและคุณธรรมรองกนัลงมาเป็นล�าดับล�าดา สมกบั 
ท่านเป็นผูฉ้ลาดปราดเปรือ่งรุง่เรอืงด้วยคุณธรรม คือข้อปฏิบติัและธรรม
ภายใน ประหนึ่งพระไตรปิฎกย่อมๆ ต้ังอยู่ภายในดวงใจท่าน จริงดัง 
บพุพนมิติทีป่รากฏเป็นกรยุหมายไว้แต่เริม่แรกออกปฏิบติั เวลาส�าเรจ็ผล
ขึน้มากต็รงตามนัน้ ทราบว่าท่านจารกิไปในท่ีต่างๆ และท�าการอบรมสัง่สอน 
พระเณรและประชาชนเป็นจ�านวนมากต่อมาก พากันเกิดความเช่ือ
เลื่อมใสอย่างฝังใจ และติดใจในรสพระสัทธรรมของท่านมาก เนื่องจาก
ท่านน�าเอาของจรงิภายในใจออกสัง่สอนด้วยความรูจ้รงิเหน็จรงิ มไิด้เป็น
ไปแบบสุม่เดา คือท่านกแ็น่ใจและเหน็จรงิในธรรมท่ีปฏิบติั รูแ้ละสอนจรงิ
ตามธรรมทีท่่านรูท่้านเหน็ เมือ่กลบัจากถ�า้สารกิาสูภ่าคอีสานครัง้ทีส่องนี้ 
ท่านเล่าว่าท่านตั้งใจอบรมสั่งสอนพระเณรและประชาชนทั้งชุดเก่าที่เคย
อบรมไว้บ้างแล้ว ทั้งชุดใหม่ที่ก�าลังเริ่มตั้งรากตั้งฐานอย่างแท้จริง

การปฏิบัตติ่อธุดงควัตรที่ท่านนับถือเป็นแบบฉบับอย่างฝังใจประจ�า
องค์ท่าน และสั่งสอนพระเณรให้ด�าเนินตามมีดังนี้

การบิณฑบาตเป็นกิจวัตรประจ�าวันมิได้ขาด ถ้ายังฉันอยู่ เว้นจะ
ไม่ฉันในวันใดก็ไม่จ�าต้องไปในวันนั้น กิจวัตรในการบิณฑบาต ท่านสอน
ให้ต้ังอยู่ในท่าส�ารวมกายวาจาใจ มีสติประจ�าตนกับความเพียรที่เป็นไป
อยู่เวลานัน้ ไม่ปล่อยใจให้พลัง้เผลอไปตามสิง่ยัว่ยวนต่างๆ ทีผ่่านเข้ามา 
สัมผัสกับอายตนะภายใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทั้งไปและกลับ 
ท่านสอนให้มีสติรักษาใจ ตลอดความเคลื่อนไหวต่างๆ ไม่ให้เผลอตัว 
และถือเป็นความเพียรประจ�ากิจวัตรข้อนี้ทุกๆ วาระที่เริ่มเตรียมตัวออก
บิณฑบาต หนึ่ง
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อาหารทีไ่ด้มาในบาตรมากน้อยถอืว่าเป็นอาหารทีพ่อด ีและเหมาะ
สมกับผู้ตั้งใจจะสั่งสมธรรมคือความมักน้อยสันโดษให้สมบูรณ์ภายในใจ  
ไม่จ�าต้องแสวงหาหรือรับอาหารเหลือเฟือที่ตามส่งมาทีหลังอีก อันเป็น 
การส่งเสริมกิเลสความมักมากซ่ึงมีประจ�าตนอยู่แล้ว ให้มีก�าลังผยอง 
พองตัวยิง่ๆ ขึน้จนตามแก้ไม่ทนั อาหารทีไ่ด้มาในบาตรอย่างใดกฉ็นัอย่างนัน้  
ไม่แสดงความกระวนกระวายส่ายแส่อันเป็นลกัษณะเปรตผตัีวมวิีบากกรรม 
ทรมาน มีอาหารไม่พอกับความต้องการ ต้องว่ิงวุ่นขุ่นเคืองเดือดร้อน 
เพราะท้องเพราะปาก ด้วยความหวังอาหารมากยิง่กว่าธรรม ธดุงค์ข้อห้าม 
อาหารที่ตามส่งมาทีหลังนี้ เป็นธรรมหรือเครื่องมือหักล้างกิเลสความ
มกัมากในอาหารได้เป็นอย่างดี และตัดความหวังความกงัวลต่างๆ ท่ีเกีย่ว 
กับอาหารได้อย่างดีเยี่ยม หนึ่ง

การฉันม้ือเดียวหรือหนเดียวในวันหนึ่งๆ เป็นความพอดีกับ 
พระธุดงคกรรมฐาน ผูม้ภีาระและความกงัวลน้อย ไม่พร�า่เพรือ่กบัอาหาร
หวานคาวในเวลาต่างๆ อันเป็นการกังวลกับปากท้องมากกว่าธรรมจน 
เกินไป ไม่สมศักด์ิศรีของผู้แสวงธรรมเพื่อความพ้นทุกข์อย่างเต็มใจ  
แม้เช่นนั้น ในบางคราวยังควรท�าการผ่อนอาหาร ฉันแต่น้อยในอาหาร
มื้อเดียวนั้น เพื่อจิตใจกับความเพียรจะได้ด�าเนินโดยสะดวก ไม่อืดอาด 
เพราะมากจนเกนิไป และยงัเป็นผลก�าไรทางใจอีกต่อหนึง่จากการผ่อนนัน้ 
ด้วยส�าหรับรายที่เหมาะกับจริตของตน ธุดงควัตรข้อนี้เป็นธรรมเครื่อง
สังหารลบล้างความเห็นแก่ปากแก่ท้องของพระธุดงค์ท่ีมีใจมักละโมบ
โลเลในอาหารได้ดี และเป็นธรรมข้อบังคับที่เหมาะสมมาก
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ทางโลกก็นิยมเช่นเดียวกับทางธรรม เช่น เขามีเครื่องป้องกันและ
ปราบปรามสิง่ท่ีเป็นข้าศึกไม่ว่าจะเป็นข้าศึกต่อทรพัย์สนิหรอืต่อชีวติจิตใจ 
เช่น สุนัขดุ งูดุ ช้างดุ เสือดุ คนดุ ไข้ดุ หรือไข้ทรยศ เขามีเครื่องมือ
หรือยาส�าหรับป้องกันหรือปราบปรามกันทั่วโลก พระธุดงคกรรมฐาน 
ผูม้ใีจดุ ใจหนกัในอาหารหรอืในทางไม่ดีใดๆ กต็าม ทีไ่ม่น่าดูส�าหรบัตัวเอง 
และผูอ่ื้น จึงควรมธีรรมเป็นเครือ่งมอืไว้ส�าหรบัปราบปรามบ้าง ถงึจะจัดว่า 
เป็นผู้มีขอบเขตและงามตาเย็นใจส�าหรับตัวและผู้เกี่ยวข้องทั่วๆ ไป 
ธุดงค์ข้อนี้จึงเป็นธรรมเครื่องปราบปรามได้ดี หนึ่ง

การฉันในบาตรไม่เกี่ยวกับภาชนะอื่นใด จัดเป็นความสะดวก
อย่างย่ิงส�าหรับพระธุดงคกรรมฐาน ผูป้ระสงค์ความมกัน้อยสนัโดษและ 
มีนิสัยไม่ค่อยอยู่กับที่เป็นประจ�า การไปเที่ยวจาริกเพื่อสมณธรรมในทิศ 
ทางใด กไ็ม่ต้องหอบหิว้พะรงุพะรงัอันเป็นความไม่สะดวก และเหมาะสม 
กับพระผู้ต้องการถ่ายเทสิ่งรกรุงรังภายในใจทุกประเภท เครื่องบริขาร
ใช้สอยแต่ละอย่างนั้น ท�าความกังวลแก่การบ�าเพ็ญได้อย่างพอดู ฉะนั้น 
การฉนัเฉพาะในบาตรจึงเป็นกรณีทีค่วรสนใจเป็นพเิศษส�าหรบัพระธดุงค์ 
คุณสมบติัทีจ่ะเกดิจากการฉนัในบาตรยงัมมีากมาย คือ อาหารชนดิต่างๆ 
ที่รวมลงในบาตร ย่อมเป็นสิ่งที่สะดุดตาสะดุดใจและเตือนสติปัญญา 
มใิห้นิง่นอนใจต่อการพจิารณาเพือ่ถอืเอาความจรงิต่างๆ ท่ีมอียู่กับอาหาร 
ทีร่วมกนัอยูไ่ด้อย่างดีเยีย่ม ท่านเล่าว่า ท่านเคยได้รบัอุบายต่างๆ จากการ 
พจิารณาอาหารในขณะทีฉ่นัมาเป็นประจ�า แม้ข้ออ่ืนๆ กม็นียัเช่นเดียวกนั 
ท่านจึงได้ถือเป็นข้อหนักแน่นในธุดงควัตรตลอดมามิได้ลดละ



71

การพิจารณาอาหารในบาตร เป็นอุบายตัดความทะเยอทะยานใน
รสชาติของอาหารได้ดี การพิจารณาก็เป็นธรรมเครื่องถอดถอนกิเลส 
เวลาฉนั ใจกไ็ม่ทะเยอทะยานไปกบัรสอาหาร มคีวามรูส้กึอยูก่บัความจรงิ 
ของอาหารโดยเฉพาะ อาหารกเ็พยีงเป็นเครือ่งยังชีวติให้เป็นไปในวันหนึง่ๆ  
เท่านัน้ ไม่กลบัเป็นเครือ่งก่อกวนและส่งเสรมิให้ใจก�าเรบิ เพราะอาหารดี 
มีรสอร่อยบ้าง เพราะอาหารไม่ดีมีรสไม่ต้องใจบ้าง การพิจารณาโดย 
แยบคายทุกๆ ครั้งก่อนลงมือฉัน ย่อมท�าให้ใจคงตัวอยู่ได้โดยสม�่าเสมอ 
ไม่ตื่นเต้น ไม่อับเฉา เพราะอาหารและรสอาหารชนิดต่างๆ วางตัวคือใจ
เป็นกลางอย่างมคีวามสขุ ฉะนัน้ การฉนัในบาตรจงึเป็นข้อวัตรเครือ่งก�าจัด 
กิเลสตัวหลงรสอาหารได้เป็นอย่างดี หนึ่ง

ท่านถือผ้าบังสุกุลเป็นกิจวัตร พยายามอดกลั้นไม่ท�าตามความ
อยากอันเป็นความสะดวกใจ ซ่ึงมีนิสัยชอบสวยงามในความเป็นอยู่
ใช้สอยโดยประการทัง้ปวงมาด้ังเดิม คือ เท่ียวเสาะแสวงหาผ้าท่ีเขาท้ิงไว้ 
ในทีต่่างๆ ทีป่่าช้า เป็นต้น เกบ็เลก็ผสมน้อยมาเยบ็ปะติดปะต่อเป็นเครือ่ง 
นุ่งห่มใช้สอย โดยเป็นสบงบ้าง เป็นจีวรบ้าง เป็นสังฆาฏิบ้าง เป็นผ้า 
อาบน�้าฝนบ้าง เป็นบริขารอื่นๆ บ้าง เรื่อยมา บางครั้งท่านชักบังสุกุล 
ผ้าท่ีเขาพนัศพคนตายในป่าช้ากม็ทีีเ่จ้าของศพเขายนิดี เวลาไปบณิฑบาต
มองเห็นผ้าขาดตกทิ้งอยู่ตามถนนหนทาง ท่านก็เก็บเอาเป็นผ้าบังสุกุล 
ไม่ว่าจะเป็นผ้าชนิดใดและได้มาจากที่ไหน เมื่อมาถึงที่พักแล้วท่านน�ามา
ท�าการซักฟอกให้สะอาด แล้วเอามาเย็บปะสบงจีวรที่ขาดบ้าง เย็บติด 
ต่อกันเป็นผ้าอาบน�้าฝนบ้าง อย่างนั้นเป็นประจ�าตลอดมา
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ต่อมาศรัทธาญาติโยมทราบเข้า ต่างก็น�าผ้าไปบังสุกุลถวายท่าน 
ทีป่่าช้าบ้าง ตามสายทางทีท่่านไปบณิฑบาตบ้าง ตามบรเิวณทีพ่กัท่านบ้าง  
ที่กุฎีหรือแคร่ที่ท่านพักบ้าง การบังสุกุลท่ีท่านเคยท�ามาด้ังเดิมก็ค่อย
เปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ที่พาให้เป็นไป ท่านเลยต้องชักบังสุกุลผ้าที่เขา
มาทอดไว้ตามทีต่่างๆ ในข้อนีป้รากฏว่าท่านพยายามรกัษามาตลอดอวสาน 
แห่งชีวิต ท่านว่าพระเราต้องท�าตัวเหมือนผ้าขี้ร้ิวที่ปราศจากราคา 
ค่างวดใดๆ แล้วจงึเป็นความสบาย การกนิอยูห่ลบันอนและใช้สอยอะไรก็
สบาย การเก่ียวข้องกบัผูค้นกส็บาย ไม่มทิีฐมิานะความถอืตัวว่าเราเป็นพระ 
เป็นเณรผู้สูงศักด์ิด้วยศีลธรรม เพราะศีลธรรมอันแท้จริงมิได้อยู่กับ 
ความส�าคัญเช่นนัน้ แต่อยูก่บัความไม่ถอืตัวยัว่กเิลส อยูก่บัความตรงไป 
ตรงมาตามผู้มีสัตย์มีศีลมีธรรมความสม�่าเสมอเป็นเครื่องครองใจ นี้แล
คือศีลธรรมอันแท้จริง ไม่มีมานะเข้ามาแอบแฝงท�าลายได้ อยู่ที่ใดก็เย็น
กายเย็นใจ ไม่มีภัยทั้งแก่ตัวและผู้อื่น

การปฏิบติัธดุงควตัรข้อน้ีเป็นเครือ่งท�าลายกเิลสมานะความส�าคัญตน 
ในแง่ต่างๆ ได้ดี ผู้ปฏิบัติจึงควรเข้าใจระหว่างตนกับศีลธรรมด้วยดี  
อย่าปล่อยให้ตัวมานะเข้าไปย้ือแย่งครอบครองศีลธรรมภายในใจได้  
จะกลายเป็นผูม้เีขีย้วมเีขาแฝงขึน้มาในศีลธรรมอันเป็นธรรมชาติเยอืกเยน็ 
มาด้ังเดิม การฝึกหัดทรมานตนให้เป็นเหมือนผ้าเช็ดเท้าจนเคยชิน  
โดยไม่ยอมให้ตัวทิฐิมานะโผล่ขึ้นมาว่าตัวมีราคาค่างวดนี้ เป็นทาง
ก้าวหน้าของธรรมภายในใจโดยสม�่าเสมอ จนกลายเป็นใจธรรมชาติ 
เป็นธรรมธรรมชาติ ไม่หวั่นไหวเหมือนแผ่นดิน ใครจะท�าอะไรๆ ก็ไม่ 
สะเทือน จิตที่ปราศจากทิฐิมานะทุกประเภทโดยประการทั้งปวงแล้ว  
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ย่อมเป็นจติทีค่งทีต่่อเหตุการณ์ดีช่ัวท้ังมวล การปฏิบติัต่อบงัสกุลุจวีรท่าน
ถือว่าเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยตัดทอนลบล้างตัวมีราคาที่ฝังอยู่ในใจอย่าง
ลึกลับให้สูญซากลงได้อย่างมั่นใจข้อหนึ่ง

การอยู่ป่าเป็นวตัรตามธดุงค์ระบไุว้ ท่านกเ็ริม่เหน็คุณแต่เริม่ฝึกหดั
อยู่ป่าเป็นต้นมา ท�าให้เกดิความวเิวกวงัเวงอยูค่นเดียว ตาเหลอืบมองไป
ในทิศทางใดก็ล้วนเป็นทัศนียภาพเครื่องปลุกประสาทให้ต่ืนตนอยู่เสมอ  
ไม่ประมาทนอนใจ นั่งอยู่ก็มีสติ ยืนอยู่ก็มีสติ เดินอยู่ก็มีสติ นอนอยู่ 
กม็สีติ ก�าหนดธรรมทัง้หลายทีม่อียูร่อบตัว เว้นแต่หลบัเท่านัน้ ในอิรยิาบถ 
ทัง้สีเ่ต็มไปด้วยความปลอดโปร่งโล่งใจ ไม่มพีนัธะใดๆ มาผกูพนั มองเหน็ 
แต่ความมุ่งหวังพ้นทุกข์ที่เตรียมพร้อมอยู่ภายในไม่มีวันจืดจางและ 
อ่ิมพอ ยิง่พกัอยู่ในป่าเปลีย่วอันเป็นท่ีอยูข่องสตัว์ทุกชนดิ ซ่ึงต้ังอยูห่่างไกล 
จากหมู่บ้านด้วยแล้ว ใจปรากฏว่าเตรียมพร้อมอยู่ทุกขณะ ประหนึ่งจะ
ทะยานเหาะขึน้จากหล่มลกึคือกเิลสในเด๋ียวน้ัน ราวกับนกจะเหาะบนิขึน้
บนอากาศฉะนั้น ความจริงกิเลสก็คงเปน็กิเลสและฝังอยู่ในใจตามความ
มีอยู่ของมันนั่นแล แต่ใจมันมีความรู้สึกไปอีกแง่หนึ่ง

เมื่อไปอยู่ในที่เช่นน้ัน ความรู้สึกในบางครั้งเป็นเหมือนกิเลสตาย 
ลงไปวันละร้อยละพัน ยังเหลืออยู่บ้างประปรายราวตัวสองตัวเท่านั้น 
เพราะอ�านาจของสถานท่ีทีพ่กัอยูช่่วยส่งเสรมิ ท้ังความรูส้กึโดยปกติและ
เวลาบ�าเพ็ญเพียร กลายเป็นเครื่องพยุงใจไปทุกระยะที่พักอยู่ ความคิด
เกีย่วกบัสัตว์ต่างๆ ทัง้สตัว์รา้ยและสัตว์ดทีีม่ีอยูท่ัว่ไปในบรเิวณนัน้ กค็ดิ 
ไปในทางสงสารมากกว่าจะคิดในทางเป็นภัย โดยคิดว่าเขากับเราก็มี 
ความเกดิแก่เจ็บตายเท่ากนัในชีวติทีท่รงตัวอยูเ่วลานี ้แต่เรายงัดีกว่าเขา 
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ตรงที่รู้จักบุญบาปดีช่ัวอยู่บ้าง ถ้าไม่มีสิ่งนี้แฝงอยู่ภายในใจบ้างก็คงมี 
น�้าหนักเท่ากันกับเขา

เพราะค�าว่า “สัตว์” เป็นค�าที่มนุษย์ไปต้ังช่ือให้เขาโดยที่เขามิได ้
รบัทราบจากเราเลย ทัง้ๆ ทีเ่รากเ็ป็นสตัว์ชนดิหนึง่ คือสตัว์มนษุย์ทีต้ั่งช่ือ 
กนัเอง ส่วนเขาไม่ทราบว่าได้ต้ังช่ือให้พวกมนษุย์เราอย่างไรหรอืไม่ หรอื
เขาขโมยตั้งชื่อให้ว่า “ยักษ์” ก็ไม่มีใครทราบได้ เพราะสัตว์ชนิดนี้ชอบ
รังแกและฆ่าเขา แล้วน�าเนื้อมาปรุงเป็นอาหารก็มี ฆ่าทิ้งเปล่าๆ ก็มี  
จึงน่าเห็นใจสัตว์ที่พวกมนุษย์เราชอบเอารัดเอาเปรียบเขาเกินไปประจ�า
นิสัย และไม่ค่อยยอมให้อภัยแก่สัตว์ตัวใดง่ายๆ แม้แต่พวกเดียวกัน 
ยังรังเกียจและเกลียดชังกัน เบียดเบียนกัน ฆ่ากันไม่มีหยุดหย่อนและ
ผ่อนเบาลงบ้างเลย ในวงสัตว์ก็ร้อนเพราะมนุษย์เบียดเบียนและฆ่าเขา  
ในวงมนุษย์เองก็ร้อนเพราะมนุษย์เบียดเบียนและฆ่ากันเอง ฉะนั้น  
สัตว์จึงระเวียงระวังมนุษย์ประจ�าสันดาน

ท่านว่าการอยูใ่นป่ามทีางคิดทางไตร่ตรองได้กว้างขวาง ไม่มทีางสิน้สดุ 
ทั้งเรื่องนอกเรื่องใน ซึ่งมีอยู่รอบตัวตลอดเวลา ใจที่มีความใคร่ต่อธรรม
แดนพ้นทุกข์ จึงรีบเร่งตักตวงความเพียรไม่มีเวลาลดละ บางครั้งหมูป่า 
เดินเข้ามาหาในบรเิวณทีน่ัน้และมองเหน็ท่านก�าลงัเดินจงกรมอยู ่แทนที่
มันจะกระโดดโลดเต้นวิ่งหนีเอาตัวรอด แต่เปล่า มันมองเห็นแล้วก็เดิน
หากนิไปตามภาษาของมนัอย่างธรรมดา ท่านว่ามนัจะเหน็ท่านเป็นยกัษ์ไป 
กับมนุษย์ผู้ร้ายกาจทั้งหลายด้วย แต่มันไม่คิดเหมาไปหมด มันจึงไม่รีบ
วิ่งหนี และเที่ยวขุดกินอาหารอย่างสบายเหมือนไม่มีอะไร 
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ในตอนน้ีผู้เขียนขอแทรกบ้างเล็กน้อยเพื่อเรื่องกระจ่างขึ้นบ้าง  
อย่าว่าแต่หมูมันไม่กลัวท่านพระอาจารย์มั่นท่ีอยู่องค์เดียวในป่าเลย 
แม้แต่วัดป่าบ้านตาด เมื่อเริ่มสร้างวัดใหม่ๆ และมีพระเณรอยู่ด้วยกัน
หลายรูป หมูป่าเป็นฝูงๆ ยังพากันมาอาศัยนอนและเที่ยวหากินอยู่ตาม 
บริเวณหน้ากุฏีพระเณรในเวลากลางคืน ห่างจากที่ท่านเดินจงกรมราว 
๒-๓ วาเท่านัน้ ได้ยนิเสยีงมนัขดุดินหาอาหารด้วยจมกูดังตุ๊บต๊ับๆ อยูใ่น
บรเิวณนัน้ ไม่เหน็มนักลวัท่านเลย เวลาท่านเรยีกกนัมาดูและฟังเสยีงมนั
อยูใ่กล้ๆ กไ็ม่เหน็มนัว่ิงหนไีป ยงัพากนัเทีย่วหากนิตามสบายในบรเิวณนัน้ 
แทบทุกคืน ทั้งหมูและพระเณรเคยชินกันไปเอง แต่ทุกวันนี้ยังมีเหลือ
เลก็น้อยและนานๆ พากนัมาเทีย่วหากนิทีหนึง่ เพราะยกัษ์ท่ีสตัว์ต้ังช่ือให้ 
ดังท่านพระอาจารย์มัน่ว่าไว้ เอาไปรบัประทานเกอืบจะไม่มสีตัว์เหลอืค้าง
แผ่นดินแถบนั้นอยู่แล้วเวลานี้ ต่อไปไม่กี่ปีคงจะเรียบไปเอง

ทีท่่านเล่าคงเป็นความจรงิในท�านองเดียวกนั เพราะสตัว์แทบทกุชนดิ 
ชอบมาอาศัยพระ พระอยูท่ีไ่หน สตัว์ชอบมาอยูท่ี่นัน้มาก แม้วัดทีอ่ยูใ่นเมอืง  
สัตว์ยังต้องมาอาศัย เช่น สุนัข เป็นต้น บางวัดมีเป็นร้อย เพราะท่าน
ไม่เบียดเบียนมัน เพียงเท่านี้ก็พอทราบได้ว่าธรรมเป็นของเย็น สัตว์โลก
จึงไม่มีใครค่อยรังเกียจ เว้นกรณีที่สุดวิสัยจะกล่าวเสีย เท่าที่ท่านปฏิบัติ
มาก่อน ท่านว่าป่าเป็นสถานที่ช่วยพยุงใจได้ดีมาก ฉะนั้น ป่าจึงเป็นจุด 
ที่เด่นของพระผู้มีความใคร่ต่อทางพ้นทุกข์ จะถือเป็นสมรภูมิส�าหรับ
บ�าเพ็ญธรรมทุกช้ัน โดยไม่ระแวงสงสัยว่าป่าจะกลับเป็นข้าศึกต่อการ
บ�าเพ็ญธรรม ตรงกับอนุศาสน์ที่พระอุปัชฌาย์อบรมสั่งสอนภิกษุผู ้
อุปสมบทใหม่ให้พากนัเสาะแสวงหาอยูป่่าตามอัธยาศัย ท่านพระอาจารย์ 
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จึงถือธุดงค์ข้อนี้จนวาระสุดท้ายแห่งขันธ์ นอกจากสมัยที่จ�าต้องอนุโลม
ผ่อนผันไปตามเหตุการณ์เท่านั้น เพราะท�าให้ระลึกว่าตนอยู่ในป่าซึ่งเป็น
ที่เปลี่ยวกายเปลี่ยวใจตลอดเวลาจะนอนใจมิได้ คุณธรรมจึงมีทางเกิด 
ไม่เลือกกาล หนึ่ง

ธดุงควตัรข้อรกุขมลูคือร่มไม้ กม็ลีกัษณะคล้ายคลงึกนั ท่านอาจารย์มัน่ 
เล่าว่า ขณะที่จิตของท่านจะผ่านโลกามิสไปได้โดยสิ้นเชิง คืนวันนั้น 
ท่านกอ็าศัยอยู่รกุขมลูคือร่มไม้ ซ่ึงต้ังอยูโ่ดดเด่ียวต้นเดียว ตอนส�าคัญนี ้
จะรอลงข้างหน้าตามล�าดับของการเท่ียวจาริกและการบ�าเพ็ญของท่าน 
จึงขออภัยท่านผู้อ่านทั้งหลายโปรดรออ่านข้างหน้า วาระนี้จ�าจะเขียนไป 
ตามล�าดับความจ�าเป็นก่อน เพือ่เนือ้เรือ่งจะไม่ขาดความตามล�าดับ การอยู่ 
ใต้ร่มไม้ซ่ึงปราศจากทีมุ่งบงัและเคร่ืองป้องกนัตัว ย่อมท�าให้มีความรูสึ้ก 
ตัวอยู่เสมอ จิตที่ตั้งความรู้สึกไว้กับตัว ย่อมเป็นทางถอดถอนกิเลส
ไปทุกโอกาส เพราะกาย เวทนา จิต ธรรม หรือทุกข์ สมุทัย นิโรธ 
มรรค ทีเ่รียกว่า “สตปัิฏฐานและสัจธรรม” อนัเป็นจดุทีร่ะลกึรู้ของจติ
แต่ละจุดนั้น ย่อมเป็นเกราะเครื่องป้องกันตัวเพื่อท�าลายกิเลสแต่ละ
ประเภทได้อย่างมั่นเหมาะ ซึ่งไม่มีที่อื่นใดจะยิ่งไปกว่า 

ฉะนัน้ จิตทีร่ะลกึรูอ้ยูก่บัสติปัฏฐานหรอือรยิสจั เพราะความเปลีย่ว
และความกลวัเป็นเหตุ จงึเป็นจติทีม่หีลกัยดึเพือ่การรบชิงชัยเอาตัวรอด
โดยสคุโตตามทางอรยิธรรมไม่มผีดิพลาด ผูป้ระสงค์อยากทราบเรือ่งของ
ตัวอย่างละเอียดทั่วถึงโดยทางที่ถูกและปลอดภัย จึงควรแสวงหาธรรม
และสถานที่ที่เหมาะสมเป็นเครื่องพยุงทางความเพียร จะช่วยให้มีความ
สะดวกรวดเรว็ขึน้กว่าธรรมดาทีค่วรจะเป็นอยูม่าก ดังนัน้ ธดุงควตัรข้ออยู่ 



77

รกุขมลู จึงเป็นธรรมเครือ่งท�าลายกเิลสได้เป็นอย่างดีเสมอมาท่ีควรสนใจ
เป็นพิเศษอีกข้อหนึ่ง

ธุดงควัตรที่เกี่ยวกับการเย่ียมป่าช้า เป็นธุดงค์เครื่องปลุกเตือน
พระและหมู่ชนมิให้ประมาทในเวลามีชีวิตอยู่ โดยเข้าใจว่าตัวจะไม่ตาย  
ความจรงิก็คือคนทีเ่ริม่ตายเลก็ตายน้อยตายไปอยูทุ่กเวลานัน่เอง เพราะ
คนทีต่ายจนถงึกบัย้ายบ้านใหม่ไปปลกูสร้างกนัอยูท่ีป่่าช้าจนดาษด่ืนแทบ
จะหาที่เผาและที่ฝังกันไม่ได้ ก็ล้วนแต่คนที่เคยตายเล็กตายน้อยมาแล้ว 
เช่น พวกเราผูย้งัมชีีวติอยูน่ีเ่อง จะเป็นคนแปลกหน้ามาจากทีไ่หน  พอจะ 
เหน็ว่าเราเป็นคนทีแ่ปลกกว่าเขา แล้วประมาทว่าตนจะไม่ตาย ท่ีท่านสอน 
ให้เยีย่มญาติพีน้่องผูเ้กดิ แก่ เจ็บ ตายด้วยกนั กเ็พือ่เตือนไม่ให้หลงลมื
ญาติพี่น้องอันด้ังเดิมในป่าช้านั่นเอง เพื่อจะได้ท่องบ่นไว้ในใจว่า เรามี
ความแก่ เจ็บ ตายอยู่ประจ�าตัวทั่วหน้ากัน ไม่มีใครจะกล้าอุตริเย่อหยิ่ง
ตัวว่า จะไม่เกิด แก่ เจ็บ ตายได้เมือ่สายทางแห่งวฏัฏะทีต่นยงัท่องเทีย่ว
เรยีนสตูรอยู่ยังไม่จบ 

พระซึ่งเป็นเพศที่เตรียมพร้อมแล้วเพื่อความหลุดพ้น จึงควรศึกษา
มลูเหตุแห่งวัฏทกุข์ทีม่อียูก่บัตน คือความเกดิ แก่ เจบ็ ตาย ทัง้ภายนอก
คือการเยี่ยมป่าช้าอันเป็นที่เผาศพ ทั้งภายในคือตัวเองอันเป็นป่าช้า 
ร้อยแปดพันเก้าแห่งศพที่น�ามาฝังหรือบรรจุอยู่ในตัวตลอดเวลา ทั้งเก่า
และใหม่จนนับไม่ครบและแทบเรียนไม่จบ ให้จบสิ้นลงด้วยการพิจารณา
ธรรมสังเวชโดยทางปัจจเวกขณะ คือ องค์สติปัญญาเครื่องทดสอบ  
แยกแยะหามูลความจริงไม่นิ่งนอนใจ ทั้งนักบวชและฆราวาสที่ชอบ 
เข้าเยี่ยมท้ังป่าช้านอกและป่าช้าในตัวเอง โดยการพิจารณาความตาย 
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เป็นต้นเป็นอารมณ์ ย่อมมทีางถอดถอนความเผยอเย่อหยิง่ในวยัในชีวิต 
และในวิทยฐานะต่างๆ ออกได้อย่างน่าชม ไม่ชอบผยองพองตัวในแง่ต่างๆ  
ตามนสิยัมนษุย์ซ่ึงมกัมคีวามพสิดารประจ�าใจอยูเ่ป็นนติย์ ทัง้จะเหน็โทษ
แห่งความบกพร่องของตัวและพยายามแก้ไขไปเป็นล�าดับ มากกว่าจะ
ไปเห็นโทษคนอ่ืนแล้วน�ามานินทาเขา ซ่ึงเป็นการสั่งสมความไม่ดีใส่ตน
ประจ�านิสัยมนุษย์ที่ชอบเป็นกันอยู่ท่ัวไป เหมือนโรคระบาดเรื้อรังชนิด
แก้ไม่หายหรือไม่สนใจจะแก้ นอกจากจะเพิ่มเชื้อให้มากขึ้นเท่านั้น 

ป่าช้าเป็นสถานที่อ�านวยความรู้ความฉลาดให้แก่ผู้สนใจพิจารณา
อย่างกว้างขวาง เพราะค�าว่าป่าช้าเป็นจุดใหญ่ท่ีสดุของโลก ทุกคนทุกเพศ 
ทกุวัยและทกุชาติช้ันวรรณะจ�าต้องประสบด้วยกนั จะกระโดดข้ามไปไม่ได้  
เพราะไม่ใช่คลองเล็กๆ พอจะก้าวข้ามไปอย่างง่ายดายโดยมิได้พิจารณา
จนรู้รอบขอบชิดก่อน ดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์ท่านข้ามไป  
แม้เช่นนัน้กป็รากฏว่าท่านต้องเรยีนวชิาจากสถาบนัใหญ่ คือ ความเกดิ แก่  
เจ็บ ตาย จนเช่ียวชาญทกุๆ แขนงก่อน แล้วจึงโดดข้ามไปอย่างสบายหายห่วง  
ไม่ต้องติดบ่วงแห่งมารอยู่เหมือนพวกที่ลืมตนลืมตาย ไม่สนใจพิจารณา
เรื่องของตัวคือมรณธรรมอันขวางหน้าอยู่ ซึ่งจะต้องโดนในไม่ช้านี้

การเยีย่มป่าช้าเพือ่พจิารณาความตาย จึงเป็นทางผ่อนคลายหายกลวั 
ทั้งเรื่องของตัวและเรื่องของคนอ่ืนได้อย่างไม่มีประมาณ จนเกิดความ
อาจหาญต่อความตาย ทัง้ๆ ท่ีโลกกลวักนัท่ัวดินแดน ซ่ึงไม่น่าจะเป็นไปได้  
แต่ก็ได้เป็นไปในวงของนกัปฏิบติัธรรมมาแล้ว มพีระพทุธเจ้าและพระสาวก 
เป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยม เสร็จแล้วจึงประทานพระโอวาทเกี่ยวกับการ
พิจารณาความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไว้ทุกแง่ทุกมุม เพื่อหมู่ชนผู้มีความ 
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รับผิดชอบในตนและผู้เกี่ยวข้องได้น�าไปพิจารณาหาทางแก้ไขบรรเทา 
ความมัวเมาเขลาปัญญาของตนขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งเป็นเวลาที่พอดิบ 
พอดี ยังไม่สายเกินไป เมื่อสิ้นลมหายใจจนไปถึงสถาบันใหญ่แล้ว  
ต้องนับว่าหมดหนทางแก้ไข มีอยู่เพียงอย่างเดียวคือ ถ้าไม่เผาก็ต้องฝัง
เท่านั้น จะพาไปรักษาศีลภาวนาท�าบุญสุนทานอย่างแต่ก่อนนั้นเป็นไป 
ไม่ได้แล้ว

ท่านพระอาจารย์มั่นท่านเห็นคุณของการเยี่ยมป่าช้า ว่าเป็นสถานที่ 
ทีใ่ห้สติปัญญารอบรูก้บัเรือ่งของตนตลอดมา ท่านจึงสนใจเยีย่มป่าช้านอก
และป่าช้าในอยู่เสมอ แม้พระบางองค์ที่เป็นลูกศิษย์ท่านก็ยังพยายาม
ตะเกียกตะกายปฏิบัติตามท่าน ทั้งๆ ที่ตนเป็นพระที่กลัวผีมาก ซึ่งเรา
ไม่ค่อยได้ยินกันในค�าว่าพระกลัวผีและธรรมกลัวโลก แต่พระองค์นั้น 
ได้เป็นพระที่กลัวผีเสียแล้ว

ท่านเล่าให้ฟังว่า พระองค์หน่ึงเท่ียวธดุงค์ไปพกัอยูใ่นป่าใกล้กบัป่าช้า  
แต่เจ้าตัวไม่รูว่้าถกูโยมพาไปพกัรมิป่าช้า เพราะไปถงึหมูบ้่านนัน้ตอนเยน็ๆ  
และถามถึงป่าทีค่วรพกับ�าเพญ็เพยีร โยมกช้ี็บอกตรงป่านัน้ว่าเป็นทีเ่หมาะ  
แต่มิได้บอกว่าเป็นป่าช้า แล้วพาท่านไปพักที่นั้น พอพักได้เพียงคืนเดียว 
วันต่อมาก็เหน็เขาหามผตีายผ่านมาทีน่ัน้เลยไปเผาทีป่่าช้า ซ่ึงอยูห่่างจาก
ทีพ่กัท่านประมาณ ๑ เส้น ท่านมองตามไปกเ็หน็ทีเ่ขาเผาอยูอ่ย่างชัดเจน  
องค์ท่านเองพอมองเหน็หบีศพทีเ่ขาหามผ่านมาเท่านัน้กชั็กเริม่กลวั ใจไม่ดี  
และยังนึกว่าเขาจะหามผ่านไปเผาที่อ่ืน แม้เช่นนั้นก็นึกเป็นทุกข์ไว้เผื่อ
ตอนกลางคืนอยู่อีก กลัวว่าภาพนั้นจะมาหลอกหลอนท�าให้นอนไม่ได้
ตอนกลางคืน
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ความจริงที่ท่านพักอยู่กลับเป็นริมป่าช้า และยังได้เห็นเขาเผาผีอยู่
ต่อหน้าซ่ึงอยูไ่ม่ห่างไกลเลย ท่านยิง่คิดไม่สบายใจและเป็นทกุข์ใหญ่ คือ
ทัง้จะคิดเป็นทกุข์ในขณะนัน้ และคิดเป็นทกุข์เผือ่ตอนกลางคืนอีก ใจเริม่
กระวนกระวายเอาการอยู่นับแต่ขณะที่ได้เห็นศพทีแรก เมื่อตกกลางคืน
ยิ่งกลัวมาก และหายใจแทบไม่ออก ปรากฏว่าตีบตันไปหมด น่าสงสาร
ที่พระกลัวผีถึงขนาดนี้ก็มี จึงได้เขียนลงเพื่อท่านผู้อ่านที่เป็นนักกลัวผี
จะได้พิจารณาดูความบึกบึนที่ท่านพยายามต่อสู้กับผีในคราวนั้น จนเป็น
ประวัติการณ์อันเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียมีอยู่ในเนื้อเรื่องอันเดียวกันนี้

พอเขากลับกันหมดแล้ว ท่านเริ่มเกิดเรื่องยุ่งกับผีแต่ขณะนั้นมา
จนถึงตอนเย็นและกลางคืน จิตใจไม่เป็นอันเจริญสมาธิภาวนาเอาเลย 
หลบัตาลงไปทไีร ปรากฏว่ามแีต่ผเีข้ามาเยีย่มถามข่าวถามคราวความทุกข์ 
สุกดิบต่างๆ อันสืบสาวยาวเหยียดไม่มีประมาณ และปรากฏว่าพากันมา
เป็นพวกๆ กย็ิง่ท�าให้ท่านกลวัมาก แทบไม่มสีติยบัยัง้ต้ังตัวได้เลย เรือ่งเริม่ 
แต่ขณะมองเห็นศพที่เขาหามผ่านหน้าท่านไปจนถึงกลางคืน ไม่มีเวลา
เบาบางลงบ้างพอให้หายใจได้ นบัว่าท่านเป็นทุกข์ถงึขนาดท่ีจะทนอดกลัน้ 
ได้นบัแต่วันบวชมากเ็พิง่มคีรัง้เดียวเท่านัน้ทีต่่อสูก้บัผใีนมโนภาพอยูเ่ป็น
เวลาหลายชั่วโมง 

ท่านจึงพอมีสติระลึกได้บ้างว่า ที่เราคิดกลัวผีก็ดี ที่เข้าใจว่าผีพากัน
มาเยี่ยมเราเป็นพวกๆ ก็ดี อาจไม่เป็นความจริงก็เป็นได้ และอาจเป็น 
เรื่องเราวาดมโนภาพศพขึ้นมาหลอกตนเองให้กลัวเปล่าๆ มากกว่า  
อย่ากระนัน้เลย เพราะถึงอย่างไรเรากเ็ป็นพระธดุงคกรรมฐานท้ังองค์ ท่ีโลก
ให้นามว่าเป็นพระที่เก่งกาจอาจหาญเอาจริงเอาจัง และเป็นพระประเภท 
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ทีไ่ม่กลวัอะไรๆ ไม่ว่าจะเป็นผทีีต่ายแล้ว หรอืเป็นผเีปรต ผหีลวง ผทีะเล 
อะไรๆ มาหลอกกไ็ม่กลวั แต่เราซ่ึงเป็นพระธดุงค์ท่ีโลกเคยยกยอสรรเสรญิ 
อย่างย่ิงมาแล้วว่าไม่กลัวอะไร แล้วท�าไมจึงมาเป็นพระที่อาภัพอับเฉา
วาสนา บวชมากลวัผ ีกลวัเปรต กลวัลมกลวัแล้งอย่างไม่มเีหตุมผีลเอาได้  
เป็นท่ีน่าอับอายขายหน้าหมู่คณะซ่ึงเป็นพระธุดงคกรรมฐานด้วยกัน  
เสียเรี่ยวแรงและก�าลังใจของโลกที่อุตส่าห์ยกยอให้ว่าเป็นพระดี พระ 
ไม่กลัวผีกลัวเปรต ครั้นแล้วก็เป็นพระอย่างนี้ไปได้ 

เมื่อท่านพรรณนาคุณของพระธุดงค์และต�าหนิตัวเองว่าเป็นพระ 
เหลวไหลไม่เป็นท่าแล้วก็บอกกับตัวเองว่า นบัแต่ขณะนีเ้ป็นต้นไป ซ่ึงขณะนัน้ 
เป็นเวลากลางคืน เรามีความกลัวในสถานที่ใด จะต้องไปในสถานที่นั้น
ให้จงได้ ก็บัดนี้ใจเราก�าลังกลัวผีที่ก�าลังถูกเผา ซึ่งมองเห็นกองไฟอยู่ใน
ป่าช้านั้น เราต้องไปที่นั้นให้ได้ในขณะนี้ ว่าแล้วก็เตรียมตัวครองผ้าออก 
จากท่ีพกั เดินตรงไปทีศ่พซ่ึงก�าลงัถกูเผาและมองเหน็อยูอ่ย่างชัดเจนทนัที  
พอออกเดินไปได้ไม่กีก้่าว ขาชักแขง็ ก้าวไม่ค่อยออกเสยีแล้ว ใจทัง้เต้น
ทั้งสั่น ตัวร้อนเหมือนถูกแดดเผาเวลากลางวัน เหงื่อแตกโชกไปทั้งตัว 
เห็นท่าไม่ได้การจึงรีบเปลี่ยนวิธีใหม่ คือเดินแบบเท้าต่อเท้าติดๆ กันไป  
ไม่ยอมให้หยดุอยูก่บัที ่ตอนนีท่้านต้องบงัคับใจอย่างเต็มที ่ท้ังกลวัท้ังสัน่
แทบไม่เป็นตัวของตัว เหมอืนอะไรๆ มนัจะสดุๆ สิน้ๆ ไปเสยีแล้วเวลานัน้  
แต่ท่านไม่ถอยความพยายามที่จะก้าวไปให้ถึงแบบเอาเป็นเอาตายเข้า 
ว่ากัน สุดท้ายก็ไปจนถึง 

พอไปถึงศพแล้ว แทนที่จะสบายตามความรู้สึกในสิ่งทั่วๆ ไปว่า 
“สมประสงค์แล้ว” แต่เวลานั้นปรากฏว่าตัวเองจะเป็นลมและลืมหายใจ
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ไปจนแล้วจนรอด จึงข่มใจพยายามดูศพที่ก�าลังถูกเผาทั้งๆ ที่ก�าลังกลัว
แทบจะเป็นบ้าเป็นหลังไปอยู่แล้ว พอมองเห็นกะโหลกศีรษะผีที่ถูกเผา
จนไหม้และขาวหมดแล้ว ใจกย็ิง่ก�าเรบิกลวัใหญ่ แทบจะพาเหาะลอยไป 
ในขณะนัน้ จึงพยายามสะกดใจไว้ แล้วพานัง่สมาธลิงตรงหน้าศพห่างจาก 
เปลวไฟเผาศพพอประมาณ โดยหันหน้ามาทางศพเพื่อท�าศพให้เป็น 
เป้าหมายของการพิจารณา บังคับใจที่ก�าลังกลัวๆ ให้บริกรรมว่า เราก็จะ
ตายเช่นเดียวกบัเขาคนนี ้ไม่ต้องกลวั เรากจ็ะตาย ไม่ต้องกลวั เรากจ็ะตาย  
กลัวไปท�าไม ไม่ต้องกลัว

ขณะที่นั่งบังคับใจให้บริกรรมภาวนาความตายอยู่ด้วยทั้งความ
กระวนกระวาย เพราะกลวัผนีัน้ ได้ปรากฏเสยีงแปลกประหลาดขึน้ข้างหลงั  
เสียงบาทย่างเท้าดังเข้ามาเป็นบทเป็นบาท เหมือนมีอะไรเดินมาหาท่าน 
ซึ่งก�าลังนั่งสมาธิภาวนาอยู่ และเดินๆ หยุดๆ เป็นลักษณะจดๆ จ้องๆ 
คล้ายจะมาท�าอะไรท่าน ซึ่งเป็นความรู้สึกที่คิดขึ้นในขณะนั้น ก็ยิ่งท�าให้ 
ใจก�าเรบิใหญ่ถงึขนาดจะว่ิงหนีและร้องออกมาดังๆ ว่า ผมีาแล้ว ช่วยด้วย  
ถ้าเทียบทางวัตถุก็ยังอีกเส้นผมเดียวที่ท่านจะออกวิ่ง ท่านอดใจรอฟัง 
ไปอีก ก็ได้ยินเสียงค่อยๆ เดินมาข้างๆ ห่างท่านประมาณ ๓ วา แล้วก็ 
ได้ยินเสียงเค้ียวอะไรกร้อบแกร้บ ยิ่งท�าให้ท่านคิดไปมากว่า มันมา 
เคี้ยวกินอะไรที่นี่ เสร็จแล้วก็จะมาเคี้ยวเอาศีรษะเราเข้าอีก ก็เป็นอันว่า
เราต้องจบเรื่องกับผีตัวร้ายกาจไม่ไว้หน้าใครอยู่ที่นี้แน่ๆ

พอคิดขึ้นมาถึงตอนนี้ ท่านอดรนทนไม่ไหว จึงคิดจะลืมตาขึ้นดูมัน  
เผื่อเห็นท่าไม่ได้การจะได้เตรียมว่ิงหนีเพื่อเอาตัวรอด ดีกว่าจะมายอม 
จอดจมให้ผตัีวไม่มคีวามดีอะไรเลยกนิเปล่า เมือ่ชีวิตรอดไปได้เรายงัมหีวัง 



83

ได้บ�าเพญ็เพยีรต่อไป ยงัจะมกี�าไรกว่าการเอาชีวติของพระท้ังองค์มาให้ผี 
กินเปล่า พอปลงตกแล้วก็รีบลืมตาขึ้นมาดูผีตัวก�าลังเค้ียวอะไรกร้อบๆ  
อยู่ขณะนั้น พร้อมกับเตรียมตัวจะว่ิงเพื่อตัวรอดหวังเอาชีวิตไปจอด 
ข้างหน้า พอลมืตาขึน้มาดูจรงิๆ สิง่ทีเ่ข้าใจว่าผตัีวร้ายกาจ เลยกลายเป็น
สุนัขบ้านออกมาเที่ยวเก็บกินเศษอาหารท่ีเขาน�ามาเพื่อเซ่นผู้ตายตาม 
ประเพณี ซ่ึงไม่สนใจกับใครและมาจากท่ีไหน คงเท่ียวหากินไปตาม 
ภาษาสัตว์ซึ่งเป็นผู้อาภัพทางอาหารประจ�าชาติตามกรรมนิยม

ส่วนพระธุดงคกรรมฐาน พอลืมตาขึ้นมาเห็นสุนัขอย่างเต็มตาแล้ว  
เลยทัง้หวัเราะตัวเอง และคิดพดูทางใจกบัสนุขัตัวไม่รูภ้าษาและไม่สนใจ 
กับใครนั้นว่า แหม! สุนัขตัวนี้มีอ�านาจวาสนามากจริง ท�าเอาเราแทบ 
ตัวปลิวไปได้ และเป็นประวัติการณ์อันส�าคัญต่อไปไม่มีสิ้นสุด ท้ังเกิด
ความสลดสังเวชตนอย่างยิ่งที่ไม่เป็นท่าเอาเลย ทั้งๆ ที่ได้พูดกับตัวเอง
แล้วว่าจะเป็นนักสูแ้บบเอาชีวติเข้าประกนั แต่พอเข้ามาเยีย่มศพในป่าช้า 
และได้ยินเสียงสุนัขมาเที่ยวหากินเท่านี้ก็แทบต้ังตัวไม่ติด และจะเป็น
กรรมฐานบ้าวิ่งเตลิดเปิดเปิงไปจนได้ ยังดีที่มีพระธรรมท่านเมตตาไว้ให้
รออยู่ประมาณผมเส้นหนึ่ง พอรู้เหตุผลต้นปลายบ้าง ไม่เช่นนั้นคงเป็น
บ้าไปเลย โอ้โฮ! เรานี้โง่และหยาบถึงขนาดนี้เชียวหรือ ควรจะครองผ้า
เหลืองอันเป็นเครื่องหมายของศิษย์พระตถาคตผู้องอาจกล้าหาญไม่มี
ใครเสมอเหมือนอีกต่อไปละหรือ และควรจะไปบิณฑบาตจากชาวบ้าน
มากินให้สิ้นเปลืองของเขาเปล่าๆ ด้วยความไมเ่ป็นท่าของเราอยูอ่กีหรือ

เราจะปฏิบัติต่อตัวเองที่แสนต�่าทรามอย่างไรบ้าง จึงจะสาสมกับ
ความเลวทรามไม่เป็นท่าของตนซึ่งแสดงอยู่ขณะนี้ ลูกศิษย์พระตถาคต
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ผู้โง่เขลาและต�่าทรามขนาดเรานี้จะยังมีอยู่ให้หนักพระศาสนาต่อไปอีก 
ไหมหนอ ขนาดมีเราเพียงคนเดียวเท่านี้ก็นับว่าจะท�าพระศาสนาให้ซวย
พอแล้ว ถ้าขืนมีอีกเช่นเรานี้พระศาสนาคงแย่แน่ๆ ความกลัวผีซึ่งเป็น
เรือ่งกดถ่วงให้เราเป็นคนต�า่ทรามไม่เป็นท่านัน้ เราจะปฏิบติัต่อกนัอย่างไร 
รีบตดัสินใจเดีย๋วนี ้ถ้ารอไปนานกข็อใหเ้ราตายเสยีดกีว่า อย่ามายอมตวั 
ให้ความกลัวผีเหยียบย�่าบนหัวใจอีกต่อไปเลย อายโลกเขาแทบไม่มี 
แผ่นดินจะให้คนหนักพระศาสนาอยู่ต่อไปอีกแล้ว พอพร�่าสอนตนจบลง 
ท่านท�าความเข้าใจกบัตัวเองว่า ถ้าไม่หายกลวัผเีมือ่ไร จะไม่ยอมหนจีาก
ที่นี้อย่างเด็ดขาด ตายก็ยอมตาย ไม่ควรอยู่ให้หนักโลกและพระศาสนา 
ต่อไป คนอ่ืนยงัจะเอาอย่างไม่ดีไปใช้อีกด้วย และจะกลายเป็นคนไม่เป็นท่า 
ไปหลายคน และหนักพระศาสนายิ่งขึ้นไปอีกมากมาย

นบัแต่ขณะนัน้มา ท่านต้ังใจปฏิบติัต่อความกลวัอย่างกวดขนั โดยเข้า 
ไปอยู่ป่าช้าทั้งกลางวันกลางคืน ยึดเอาคนท่ีตายไปแล้วมาเทียบกับตน 
ซ่ึงยงัเป็นอยู ่ว่าเป็นส่วนผสมของธาตุเช่นเดียวกนั เวลาใจยงัครองตัวอยู่ 
กม็ทีางเป็นสตัว์เป็นบคุคลสบืต่อไป เมือ่ปราศจากใจครองเพยีงอย่างเดียว  
ธาตุทั้งมวลท่ีผสมกันอยู่ก็สลายลงไป ท่ีเรียกว่าคนตาย และยึดเอา 
ความส�าคัญทีไ่ปหมายสนัุขทัง้ตัวทีม่าเทีย่วหากนิในป่าช้าว่าเป็นผมีาสอน
ตัวเองว่า เป็นความส�าคัญที่เหลวไหลจนบอกใครไม่ได้ ไม่ควรเชื่อถือว่า
เป็นสาระต่อไปกบัค�าว่าผมีาหลอก ความจรงิแล้วคือใจหลอกตัวเองท้ังเพ 
การกลัวก็กลัวเพราะใจหลอกหลอนตัวเอง ทุกข์ก็เพราะความเชื่อความ
หลอกลวงของใจ จนท�าให้เป็นทกุข์แบบจะเป็นจะตายและแทบจะเสยีคน
ไปทั้งคนในขณะนั้น ผีจริงไม่ปรากฏว่ามาหลอกหลอน
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เราเคยหลงเช่ือความคิดความหมายมัน่ป้ันเรือ่งหลอกลวงต่างๆ ของ
จิตมานาน แต่ยังไม่ถึงขั้นจะพาตัวให้ล่มจมเหมือนครั้งนี้ ธรรมท่านสอน
ไว้ว่า สัญญาเป็นเจ้ามายานั้น แต่ก่อนเรายังไม่ทราบความหมายชัดเจน 
เพิง่มาทราบเอาตอนจะตายทัง้เป็นและจะเหมน็ท้ังท่ียงัไม่เน่า ขณะกลวัผี 
ที่ถูกเจ้าสัญญาหลอกและต้มตุ๋นนี้เอง ต่อไปน้ีสัญญาจะมาหลอกเรา
เหมอืนแต่ก่อนไม่ได้แน่นอน เราจะต้องอยูป่่าช้านีจ้นกว่าเจ้าสญัญาทีเ่คย 
หลอกตายไปเสียก่อน จนไม่มีอะไรมาหลอกให้กลัวผีต่อไปถึงจะหนีไป 
ทีอ่ื่น เวลานีเ้ป็นเวลาทีเ่ราจะทรมานสญัญาตัวปลิน้ปล้อนหลอกลวงเก่งๆ 
นี้ให้ตายไป จนได้เผาศพมันเหมือนเผาศพผีตายดังท่ีเราเห็นเมื่อวาน 
เสียก่อน เมื่อชีวิตยังอยู่ อยากไปที่ไหนเราถึงจะไปทีหลัง

ตอนนีถ้งึขัน้เด็ดขาดกบัสญัญา ท่านกเ็ด็ดจรงิๆ และทรมานถงึขนาด
ทีส่ญัญาหมายขึน้ว่า ผมีอียู ่ณ ท่ีใด และเกดิขึน้ขณะใดท่านต้องไปทีน่ัน้  
เพือ่ดูและรูเ้ท่ามนัทนัท ีจนสญัญาเผยอตัวขึน้ไม่ได้ในคืนวนันัน้ เพราะท่าน 
ไม่ยอมหลบันอนเอาเลย ต้ังหน้าต่อสูก้บัผภีายนอก คือสนุขัซ่ึงเกอืบเสยีตัว 
ไปกับมัน พอได้เง่ือนและได้สติ ท่านก็ย้อนกลับมาต่อสู้กับผีภายใน 
ให้หมอบราบไปตามๆ กนั นับแต่ขณะทีรู่ตั้วแล้ว ความกลวัผไีม่เคยเกดิขึน้ 
รบกวนท่านได้อีกตลอดทั้งคืน แม้คืนต่อมา ท่านก็ตั้งท่ารับความกลัวนั้น
อย่างแขง็แกร่งต่อไป จนกลายเป็นพระองค์กล้าหาญต่อหลายๆ สิง่ขึน้มา
อย่างไม่น่าเช่ือ แต่เรือ่งกเ็ป็นความจรงิจากท่านมาแล้ว จนเป็นเรือ่งฝังใจ
และตั้งตัวได้เพราะผีเป็นเหตุแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 

ความกลัวผีจึงเป็นธรรมเทศนากัณฑ์เอกโปรดท่านให้กลายเป็น 
พระอันแท้จริงขึ้นมาองค์หนึ่ง ถึงได้น�ามาแทรกลงในประวัติของท่าน 



86

พระอาจารย์มัน่ เผือ่ท่านผูอ่้านได้น�าไปเป็นคติต่อไป คงไม่ไร้สาระไปเสยี 
ทเีดียว เช่นกบัประวติัของท่านผูเ้ป็นอาจารย์ ซ่ึงเป็นประวัติทีใ่ห้คติแก่โลก 
อยู่เวลานี้ ฉะน้ัน การเยี่ยมป่าช้าจึงเป็นความส�าคัญส�าหรับธุดงควัตร
ประจ�าสมัยตลอดมา หนึ่ง

การถอืไตรจวีรคอืผ้า ๓ ผนืเป็นวตัร ท่านพระอาจารย์มัน่ถือปฏิบติั 
มาแต่เริ่มอุปสมบทไม่ลดละ จนถึงวัยชราจึงลดหย่อนผ่อนตามธาตุขันธ ์
ที่ต้องการความบ�ารุงมากขึ้นทุกระยะ ท่ีท่านปฏิบัติเช่นนั้นโดยเห็นว่า  
พระธุดงคกรรมฐานครั้งน้ันไม่อยู่ประจ�าท่ีนัก นอกจากในพรรษาเท่านั้น 
ต้องเทีย่วไปในป่านัน้ ในภูเขาลกูนีอ้ยูเ่สมอ การไปกต้็องเดินด้วยเท้าเปล่า 
ไม่มีรถราเหมือนสมัยนี้ มีบริขารมากน้อยต้องสะพายไปเอง ช่วยตัวเอง 
ทัง้นัน้ ของใครของเราช่วยกนัไม่ได้ เพราะต่างคนต่างมพีอกบัก�าลงัของตัว  
จะมมีากกว่านัน้กเ็อาไปไม่ไหว ทัง้เป็นความไม่สะดวก พะรงุพะรงัอีกด้วย  
จึงมเีฉพาะทีจ่�าเป็นจรงิๆ นานไปกก็ลายเป็นความเคยชินต่อนสิยั แม้ผูม้มีา 
ถวายก็ให้ทานผู้อื่นไป ไม่สั่งสมให้เป็นการกังวล

เพราะสมณะเรามีความสวยงามอยู่กับการปฏิบัติดีและไม่ส่ังสม 
เวลาตายไปให้มีแต่บริขารแปด ซึ่งเป็นของจ�าเป็นส�าหรับพระเท่านั้น  
เป็นความงามอย่างย่ิง เม่ือมีชีวติอยู่กส็ง่าผ่าเผยด้วยความจนแบบพระ  
เวลาตายก็เป็นสุคโต ไม่มีอารมณ์กับสิ่งใดอันเป็นเกียรติอย่างยิ่งของ
พระผูต้ายด้วยความจน มนษุย์และเทวดาสรรเสริญ ธดุงควตัรข้อนีจึ้ง
เป็นเครื่องประดับสมณะให้งามตลอดอวสานข้อหนึ่ง

ธดุงควตัรเหล่าน้ี ท่านเคยปฏิบัติมาเป็นประจ�าไม่ลดละ ปรากฏว่าเป็น
ผูค้ล่องแคล่วช�านิช�านาญในทางน้ีอย่างยากจะหาผูเ้สมอได้ในสมยัปัจจุบนั 
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และได้อบรมสั่งสอนพระเณรผู้มาศึกษาอบรมด้วยธุดงควัตรเหล่านี้  
คือ ท่านพาอยูร่กุขมลูร่มไม้ ในป่า ในเขา ในถ�า้ เง้ือมผา ป่าช้า ซ่ึงล้วนเป็น 
สถานที่เปล่าเปลี่ยวน่ากลัว พาบิณฑบาตเป็นกิจวัตรประจ�าวัน ไม่พา 
รบัอาหารท่ีมผีูต้ามส่งทหีลงั ข้อน้ีคณะศรทัธาเมือ่ทราบอัธยาศัยท่านแล้ว 
เขามอีาหารคาวหวานอย่างไร กพ็ากนัจดัใส่บาตรถวายท่านไปพร้อมเสรจ็ 
ไม่ต้องไปส่งให้ล�าบาก พาฉันส�ารวมในบาตร ไม่มีภาชนะชนิดส�าหรับ 
ใส่อาหาร ทัง้คาวหวานรวมลงในบาตรใบเดียว พาฉนัมือ้เดียวคือวนัละหน 
มาเป็นประจ�าจนอวสานสุดท้าย

พระเณรท่ีเป็นลูกศิษย์ตลอดฆราวาสญาติโยมนับวันแน่นหนาข้ึน
เป็นล�าดับ ท่านไปพัก ณ ที่ใด มีพระเณรพยายามติดสอยห้อยตามเป็น
จ�านวนมาก บางสมัยมีพระเณรอยู่กับท่านราว ๖๐–๗๐ รูปก็มี ที่พักอยู่ 
แถวบริเวณใกล้เคียงก็ยังมีอีกมาก แต่ท่านพยายามระบายพระเณรให้
แยกย้ายกนัไปอยูใ่นทีต่่างๆ ไม่ไกลกนั พอไปมาหาสูเ่พือ่ศึกษาอรรถธรรม 
ในเวลาเกดิความสงสยั สะดวกและเหมาะแก่การบ�าเพญ็ธรรม ไม่หลายองค์ 
เกินไปจนกลายเป็นความไม่สงบ วันอุโบสถ ปาฏิโมกข์ ต่างก็ทยอยมา
รวมกันท�าทีส่�านกัท่าน หลงัจากปาฏิโมกข์แล้ว ท่านให้โอวาทสัง่สอนและ
แก้ปัญหาข้อข้องใจแก่ผู้มีความสงสัยเรียนถามเป็นรายๆ ไป จนเป็นที่
พอใจแล้ว ต่างองค์ก็กลับไปสู่ที่อยู่ของตนด้วยความอ่ิมเอิบในธรรมที่
ได้รับจากท่าน และต่างก็ตั้งหน้าปฏิบัติด้วยความสนใจ ทั้งศีล ทั้งสมาธิ
และปัญญาตามภูมิและก�าลังของตน ตลอดข้อวัตรปฏิบัติอย่างอื่นที่เป็น
อุปกรณ์แก่การบ�าเพ็ญ
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พระเณรแม้จะอยูก่บัท่านเป็นจ�านวนมากในบางสมยั แต่การปกครอง
เป็นที่เบาใจตลอดมา เพราะท่านที่มาศึกษาต่างพร้อมแล้วที่จะปฏิบัติตน 
เพื่อความเป็นคนดีตามโอวาทที่ท่านอบรมสั่งสอน เรื่องราวอันเป็น
ข้าศึกต่อความสงบจึงไม่ค่อยมีในป่าที่พระเณรกับท่านพักอยู่รวมกันเป็น 
จ�านวนมาก แต่เป็นเหมอืนไม่มคีนอยูท่ีน่ัน้เลย ถ้าไปไม่ถกูกบัเวลาทีท่่าน 
มารวมกัน เช่น เวลาฉันและเวลาประชุมเท่านั้น นอกเวลาแล้วจะไปหา 
ท่านกไ็ม่พบ เพราะต่างองค์ต่างหลกีเร้นอยูก่บัความเพยีร คือการเดินจงกรม  
นั่งสมาธิภาวนาในป่า เป็นแห่งๆ จ�าเพาะองค์ ทั้งกลางวันและกลางคืน

เวลาท่านประชุมให้โอวาทแก่พระเณรตอนกลางคืน จะได้ยนิเฉพาะ 
เสียงท่านที่ให้โอวาทเท่านั้น เสียงจากพระเณรแม้จะอยู่ร่วมกันเป็น 
จ�านวนมาก ไม่ปรากฏในขณะน้ัน กระแสเสยีงและเนือ้ธรรมท่ีท่านให้โอวาท 
แก่พระเณรรูส้กึซาบซ้ึงจับใจไพเราะ ท�าให้ผูฟั้งเคลิม้ไปตามกระแสธรรม
จนลมืเนือ้ลมืตัว ลมืความเหนด็เหนือ่ย ลมืเวล�า่เวลา ไม่รูส้กึกบัสิง่อ่ืนใด
ในขณะนัน้ นอกจากกระแสธรรมกบัใจสมัผสัสมัพนัธ์กนัอยูอ่ย่างเพลนิตัว
ไม่รูจั้กอ่ิมพอเท่านัน้ การประชุมครัง้หนึง่ๆ เป็นเวลาหลายช่ัวโมง เพราะ
ถือเป็นการท�าความเพียรทางสมาธิและปัญญาอันเป็นภาคปฏิบัติอยู่กับ
การฟังในขณะนั้นด้วย

พระธดุงค์จึงมคีวามเลือ่มใสในอาจารย์และในการฟังมากเป็นพเิศษ 
เนื่องจากอาจารย์ผู้คอยให้โอวาทตักเตือนและการฟังถือเป็นเส้นชีวิต
จิตใจแห่งการปฏิบติัทางภายในของพระธดุงค์จรงิๆ ท่านจึงมคีวามเคารพรกั 
ต่ออาจารย์มาก แม้ชีวิตกย็อมสละแทนได้ ทีพ่ระอานนท์มคีวามจงรกัภักดี
ต่อพระพุทธองค์ถึงกับกล้าสละวิ่งออกขัดขวางช้างตัวเมามันท่ีเทวทัต
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ปล่อยให้มาท�าลายพระองค์ได้อย่างไม่อาลยัชีวิต กเ็พราะความเคารพรกั 
เป็นส�าคัญ

พระธุดงค์ในสมัยท่านพระอาจารย์มั่นพาด�าเนิน รู้สึกเป็นไปด้วย
ความเคารพเช่ือฟังโอวาทอย่างถงึใจ พอจะทราบได้เวลาท่านหาอุบายจะ
ให้พระทีอ่าศัยอยูก่บัท่านได้ก�าลงัใจเป็นกรณีพเิศษว่า ท่านองค์นัน้ควรไป 
อยู่ในป่านั้น องค์นี้ควรไปอยู่ในถ�้านั้นดังนี้ พระองค์ท่ีถูกระบุนามจะ 
ไม่ขัดขืนและไปด้วยความเคารพเต็มใจจริงๆ โดยไม่สนใจคิดว่าจะกลัว
หรือจะเป็นจะตายอะไรเลย มีแต่ความดีใจและมั่นใจว่า ตัวจะต้องได้
ก�าลงัใจจากสถานทีท่ีท่่านแสดงอุบายให้ไปท่าเดียวและต้ังใจบ�าเพญ็เพยีร 
ทั้งกลางวันและกลางคืนไม่หยุดยั้งลดละ มีความมุ่งมั่นต่อผลที่จะพึงได้ 
จากความเพียรในสถานที่นั้นตามค�าท่ีท่านแนะให้ไป ประหนึ่งได้รับ 
ค�าพยากรณ์จากท่านมาแล้วอย่างมั่นใจว่าเมื่อพักอยู ่ท่ีน้ันจะได้ผล 
อย่างนัน้ ท�านองพระอานนท์ทีไ่ด้รบัค�าพยากรณ์จากพระพทุธเจ้าเวลาจะ
เสด็จปรินิพพานว่าอีกสามเดือนเธอจะไปเป็นผู้ไม่มีกิเลสเหลืออยู่ในใจ  
คือจะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตบุคคลในวันท�าสังคายนาแน่นอนฉะน้ัน 
เหล่านีพ้อจะทราบได้ว่า ความเคารพเช่ือฟังครอูาจารย์เพือ่ผลท่ีตนมุง่หวงั 
เป็นสิง่ส�าคัญมาก ท�าให้ผูน้ัน้มคีวามสนใจจดจ่อ ไม่เผอเรอและเลือ่นลอย
ปล่อยใจปล่อยตัว นบัว่าเป็นผูม้หีลกัยดึของใจด้วยดี พดูอะไรกพ็อรูเ้รือ่ง
กันบ้าง ไม่ต้องพูดซ�้าๆ ซากๆ จนกลายเป็นเรื่องร�าคาญและหนักใจด้วย
กันทั้งสองฝ่ายโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย

ท่านพระอาจารย์มั่นกลับไปภาคอีสานเท่ียวท่ีสองนี้ ท�าให้ผู้คน 
พระเณรต่ืนเต้นและกระตือรือร้นกันทั้งภาค เพราะท่านเที่ยวจาริก
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และอบรมสั่งสอนในที่ต่างๆ เกือบทุกจังหวัด เริ่มผ่านไปแต่จังหวัด
นครราชสีมา ศรีสะเกษ อุบลฯ นครพนม สกลนคร อุดรธานี หนองคาย 
เลย หล่มสัก เพชรบูรณ์ และข้ามไปเวียงจันทน์ ท่าแขก ประเทศลาว  
กลบัไปมาหลายตลบในแต่ละจังหวดั จังหวดัทีม่ป่ีามเีขามาก ท่านชอบพกั 
อยู่นานเพื่อการบ�าเพ็ญเป็นแห่งๆ ไป เช่น ทางทิศใต้และทิศตะวันตก
เฉียงใต้ของตัวจังหวัดสกลนคร มีป่ามีเขามาก ท่านพักจ�าพรรษาอยู่ 
แถบนั้น คือจ�าพรรษาที่หมู่บ้านโพนสว่าง อ�าเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร แถบนั้นมีแต่ป่าแต่เขา พระธุดงค์จึงมีประจ�ามิได้ขาดตลอดมา
จนทุกวันนี้ เพราะท่านเหล่านี้ชอบป่าชอบเขามาก

เวลาท่านเที่ยวจาริกในหน้าแล้ง ท่ีพักหลับนอนโดยมากก็เป็นร้าน 
หรือแคร่เล็กๆ ปูด้วยฟากท่ีท�าด้วยไม้ไผ่สับแผ่ออกเป็นแผ่นแบนๆ  
ยาวประมาณ ๑ วา กว้าง ๒ หรือ ๓ ศอก สูงประมาณ ๑ ศอก เฉพาะ
แต่ละรูปอยู่ห่างกันตามแต่ป่าที่ไปอาศัยกว้างหรือแคบ ถ้าป่ากว้างก็อยู่
ห่างกันออกไปประมาณ ๒๐ วา มีป่าคั่นมองไม่เห็นกัน ถ้าป่าแคบและ
อยูด้่วยกันหลายรูป ก็ห่างกันราว ๑๕ วา แต่โดยมากตัง้แต่ ๒๐ วาขึ้นไป  
อยู่น้อยองค์ด้วยกันเท่าไรก็ยิ่งอยู่ห่างกันออกไปมาก พอได้ยินเสียงไอ
หรือจามเท่านั้น 

ญาติโยมพากันมาท�าทางส�าหรับเดินจงกรมให้ท่านประจ�าท่ีพัก  
องค์ละหนึ่งสาย ยาวประมาณ ๕ วาหรือ ๑๐ วา ทุกองค์ ส�าหรับท�า 
ความเพยีรในท่าเดิน และเดินได้ทัง้กลางวนัและกลางคืน ตามแต่สะดวก
ในเวลาต้องการ 
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ถ้ามีพระขี้กลัวผี หรือกลัวเสือไปอยู่ด้วย ท่านมักจะให้อยู่ห่างๆ  
หมู่เพื่อนเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการฝึกทรมานให้หายพยศความขี้ขลาด 
ของตัวเสยีบ้าง จนมคีวามเคยชินต่อป่าดงพงลกึและสตัว์เสอืหรอืผต่ีางๆ 
ทีจิ่ตไปท�าความส�าคัญมัน่หมายสิง่นัน้ๆ มาหลอกตัวเอา จะได้เหมอืนท่าน 
ทีเ่คยฝึกมาแล้วบ้าง ไปทีไ่หนจะไม่ต้องหาบหามความกลวัไปด้วย เพราะ 
วิธนีีท่้านถือว่าได้ผลดีกว่าการปล่อยตามใจ ซ่ึงไม่มวัีนจะเกดิความกล้าหาญ 
ได้เลย ถ้าไปอยู่ใหม่ๆ ต่างองค์ก็นอนกับพื้นดินไปก่อน โดยเท่ียวหา 
ใบไม้แห้งหรือใบไม้สดมารองนอน ถ้ามีฟางก็เอาฟางมาปูรองที่นอน

ท่านว่าหน้าเดือน ๑-๒ ซึ่งเป็นฤดูฟ้าใหม่ฝนเก่าประสานกันนี้รู้สึก
ล�าบากอยู่บ้าง เวลาฝนตกต้องเปียกและตากฝนทุกปี บางครั้งนอน 
ตากฝนตลอดคืนจนกว่าจะหยุด กลดก็สู้ไม่ไหว เพราะทั้งฝนทั้งลม  
ต้องทนหนาวตัวสัน่อยูใ่นกลดน่ันแล ตากม็องไม่เหน็ จะหนไีปไหนกไ็ม่ได้  
ถ้ากลางวนักค่็อยยงัช่ัวบ้าง แม้จะเปียกกพ็อมองเหน็นัน่เหน็นี ่และคว้านัน่ 
คว้านี่มาช่วยปิดบังฝนได้บ้าง ไม่มืดมิดปิดตาเสียทีเดียว ผ้าสังฆาฏิและ
ไม้ขีดไฟซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็น ต้องเก็บไว้ในบาตร เอาฝาปิดไว้ให้ดี ส่วนจีวร
เอาไว้ส�าหรบัห่มกนัหนาวขณะฝนก�าลงัตก มุง้ทีก่างไว้กบักลดต้องลดลง
เพื่อกันฝนสาดเวลาลมพัดแรง ไม่เช่นนั้นก็เปียกหมด ตกตอนเช้าไม่มี
ผ้าห่มบิณฑบาตก็ยิ่งแย่ใหญ่ 

พอตกเดือน ๓ เดือน ๔ หรือเดือน ๕ อากาศเริ่มร้อนขึ้น ก็ขึ้น 
บนภูเขา หาพกัตามถ�า้หรอืเง้ือมผา พอบงัแดดบงัฝนได้บ้าง ถ้าไปตอนเดือน  
๑-๒ ซ่ึงพื้นที่ยังไม่แห้งดี ก็ท�าให้เป็นไข้และชนิดจับสั่นท่ีเรียกกันว่า
มาลาเรีย ซ่ึงใครเป็นเข้าแล้วไม่ค่อยหายเอาง่ายๆ เสียเวลาต้ังหลายๆ 
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เดือนกว่าจะหายขาด หรือบางทีก็กลายเป็นไข้เรื้อรังไปเลย คิดอยากไข ้
เมื่อไรก็เป็นขึ้นมา ชนิดที่เขาเรียกว่า “ไข้พ่อตาแม่ยายหน่ายเกลียดชัง” 
รบัประทานได้ แต่ท�างานไม่ได้ คอยแต่จะไข้ ถ้าเป็นอย่างนี ้ไม่ว่าแต่พ่อตา
แม่ยายใครๆ กค็งจะเบือ่หน่ายเหมอืนกนั ไข้ประเภทนีไ้ม่มยีารบัประทาน  
ในสมยัโน้นใครเป็นเข้าต้องปล่อยให้หายไปเอง ไข้ทีน่่าเขด็หลาบประเภทนี้ 
ผู้เขียนเองเคยถูกมาบ่อยที่สุด เวลาเป็นขึ้นมาแล้วก็ต้องปล่อยให้หาย 
ไปเองเช่นกันเพราะไม่มียารักษา ท่านพระอาจารย์มั่นเล่าเรื่องพระธุดงค์
เป็นไข้ป่า ไข้มาลาเรีย นับแต่องค์ท่านลงไปถึงลูกศิษย์ บางองค์ถึงกับ
ตายไปกม็ ีฟังแล้วเกิดความสงสารสงัเวชท่านและคณะของท่านมากมาย 
รอดตายมาแล้วถึงได้มาสั่งสอนธรรมพอเป็นร่องรอยแก่คณะลูกศิษย์ได้
ยึดถือและปฏิบัติตามท่านบ้าง

แต่ก่อนที่ท่านพระอาจารย์มั่นและพระอาจารย์เสาร์ยังไม่ได้ผ่านไป
อบรมสัง่สอนพอให้รูเ้รือ่งดีเรือ่งช่ัว เรือ่งผเีรือ่งคน เรือ่งบุญเรือ่งบาปบ้าง  
ภาคอีสานท้ังภาคเป็นภาคที่นับถือผีอย่างเป็นชีวิตจิตใจจริงๆ จะท�านา 
ท�าสวนปลูกบ้านสร้างเรือนอะไรๆ แทบทั้งนั้น ต้องลงเลขลงยามหาวันดี  
เดือนดี ปีดี หาฤกษ์งามยามดี และเซ่นสรวงวิงวอนผีให้เห็นดีเห็นชอบ
ก่อนถึงจะลงมือท�าอะไรลงไปได้ ไม่เช่นนั้นหากมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้น เช่น 
ไอบ้างจามบ้างตามธรรมดาธาตุขันธ์ แม้แต่สุนัขก็ยังมีได้เป็นได้ แต่เป็น 
ต้องหาว่าผดิผเีข้าแล้ว ต้องไปเชิญหมอมาท�านายทายทักให้ในทันทีทันใด 
หมอสมัยนั้นก็เก่งจริง เก่งกว่าหมอสมัยนี้เป็นไหนๆ เป็นต้องทายเปาะ 
ออกมาว่าผดิผตีรงนัน้บ้าง ตรงนีบ้้างทนัที เมือ่ไปบวงสรวงแล้วจะหาย หวดั 
กห็าย จามกห็าย ไอกห็าย แม้ผูเ้ป็นจะยังไอยังจามฟิกๆ แฟกๆ อยู่กต็าม  
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ถ้าหมอสมัยนั้นว่าหายแล้วก็หายไปตามและสบายใจไปเลย ทั้งที่ไอและ
จามฟิกๆ อยูน้ั่นแล ฉะน้ัน จึงกล้าเขยีนว่าหมอสมยันัน้เก่งจรงิ และคนไข้ 
สมยันัน้เก่งจรงิ หมอบอกอย่างไรกไ็ด้อย่างนัน้ ไม่ต้องสนใจหาหยูกหายา 
มารักษากัน เอาหมอกับผีมาเป็นยารักษาเป็นหายเรียบไปเลย

แต่พอท่านอาจารย์ท้ังสองผ่านไปและอบรมสั่งสอนอย่างมีเหตุผล 
เรื่องบ้าผีแลบ้าหมอทายผีก็ค่อยจางลงจนแทบไม่มีเลย แม้หมอเสียเอง
ก็ยอมรับพระไตรสรณคมน์ คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แทนการ 
ถอืผไีหว้ผต่ีางๆ แต่บดันัน้เป็นต้นมา ทุกวันน้ีแทบจะไม่มใีครท�ากนักว่็าได้  
เวลาเที่ยวไปตามหมู่บ้านต่างๆ ทางภาคอีสาน ไม่ค่อยโดนและเหยียบผี 
และเหยยีบเครือ่งสงัเวยผเีหมอืนแต่ก่อน นอกจากเขาจะพากนัไปท�าอยู่
ใต้ดิน ซึ่งสุดวิสัยที่จะไปเที่ยวซอกแซกเห็น จึงนับว่าภาคอีสานมีวาสนา 
อยู่บ้าง ไม่พากนักอดคอกนัตายกบัผไีปตลอดชาติ ยงัมพีระพทุธ พระธรรม  
พระสงฆ์ กราบไหว้บูชาแทนผีบ้างในกาลต่อมา ชาวอีสานที่ได้รับความ
เมตตาอนเุคราะห์จากท่านพระอาจารย์ท้ังสองคงไม่ลมืบญุคุณท่าน เพราะ
เป็นผู้มีพระคุณแก่คนภาคนั้นจนสุดที่พรรณนา ทั้งนี้เขียนตามประวัติ 
ทีท่่านเล่าให้ฟัง ส่วนจะผดิหรอืถกูผูเ้ขยีนก็ทราบไม่ได้ ในระยะนัน้อาจยัง 
ไม่เกิดหรือยังเป็นเด็กอยู่มาก ที่พ่อแม่พานับถือผีเป็นชีวิตจิตใจเหมือน
คนทั่วไปก็ได้ จึงขออภัยด้วย

สมัยโน้น ไม่ว่าการอบรมฆราวาสหรือพระเณร ท่านได้ทุ่มเทก�าลัง
และความสามารถทกุด้านเพือ่ให้คนเป็นคนจรงิๆ ท่านเท่ียวไปบางหมูบ้่าน 
มีนักปราชญ์บัณฑิตประจ�าหมู่บ้านมาถามปัญหากับท่านก็มี ความว่าผีมี
จริงไหมบ้าง ว่ามนุษย์เกิดมาจากไหนบ้าง ว่าอะไรท�าให้ผู้หญิงกับผู้ชาย 
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เกิดรักชอบกันเองโดยไม่มีโรงร�่าโรงเรียนสอนให้รักชอบกันบ้าง ว่าสัตว์ 
ชนดิเดียวกนัตัวผูก้บัตัวเมยีท�าไมจึงเกดิรกัชอบกนัเองบ้าง ว่ามนษุย์และ
สัตว์ไปเรียนความรักชอบซึ่งกันและกันมาจากไหน จึงได้เกิดรักชอบกัน
ขึ้นมาบ้าง แต่ผู้เขียนก็จ�าได้บ้างเล็กน้อยไม่ละเอียดทั่วถึง จึงน�ามาลงไว้
เท่าที่จ�าได้ จะถูกหรือผิดประการใดนั้นขึ้นอยู่กับผู้เขียนเอง เพราะเป็น
ผูจ้ดจ�าผดิพลาดคลาดเคลือ่นมาตามนิสยัท่ีเคยเป็นมาประจ�า แม้แต่จ�าค�า 
ที่ตนเคยพูดและเรื่องของตัวที่เคยเป็นมา ก็ยังมีผิดพลาดได้เสมอมา
อย่างแก้ไม่ตก จึงไม่สามารถจดจ�าค�าของท่านทุกค�าด้วยความถูกต้องได้

ปัญหาที่ว่ามีผีจริงไหม? ท่านแก้ว่า ไม่ว่าแต่ผีหรือสิ่งใดๆ ในโลก 
ถ้าสิง่นัน้มอียูจ่รงิสิง่นัน้ต้องเป็นอิสระไปตามความมอียูข่องตน ไม่ขึน้อยู่
กับความสนับสนุนหรือท�าลายของใครท่ีไปว่าสิ่งนั้นมีจริงหรือสิ่งน้ันไม่มี  
สิ่งนั้นถึงจะมีหรือจะสูญไป แต่สิ่งนั้นต้องมีอยู่ตามธรรมชาติของตน  
ไม่มีการเพิ่มข้ึนและลดลงตามค�าเสกสรรของใครๆ ผีท่ีมนุษย์สงสัยกัน 
ทัว่โลกว่ามหีรอืไม่มกีเ็ช่นกนั ความจรงิผทีีท่�าให้คนเกดิความกลวัและเป็น
ทุกข์กันนั้นเป็นผีที่คนคิดขึ้นที่ใจ ว่าผีมีอยู่นั้นบ้างที่นี้บ้าง ผีจะมาท�าลาย
บ้างต่างหาก จึงพาให้เกิดความกลัวและเป็นทุกข์ขึ้นมา ถ้าอยู่ธรรมดา 
ไม่ก่อเรือ่งผข้ึีนทีใ่จ กไ็ม่เกดิความกลวัและไม่เป็นทกุข์ ฉะนัน้ ผจึีงเกดิขึน้ 
จากการก่อเรื่องของผู้กลัวผีขึ้นที่ใจมากกว่าผีจะมาจากที่อื่น

แต่ผีจะมีจริงหรือไม่นั้น แม้จะบอกว่าผีมีจริงก็ไม่มีพยานหลักฐาน
ยืนยันกันพอให้เช่ือได้ เพราะนิสัยมนุษย์เราไม่ชอบยอมรับความจริง 
แม้ไปเที่ยวขโมยของเขามา เจ้าของตามจับตัวได้พร้อมทั้งของกลางและ
พยานหลักฐานมาอย่างพร้อมมูล ยังไม่ยอมรับตามความจริง แถมยังปั้น
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พยานเท็จขึ้นหลอกลวงเพื่อหาทางรอดตัวไปจนได้ โดยไม่ยอมรับว่าตัว 
ท�าผิด นอกจากถูกบังคับด้วยหลักฐานพยานเท่านั้นก็ยอมรับโทษไป  
ทัง้ๆ ทีใ่จจรงิและกริยิาท่ีแสดงออกไม่ยอมรบัว่าตัวผดิ เวลาไปเป็นนกัโทษ
อยู่ในเรือนจ�าแล้ว มีผู้ไปถามว่าคุณท�าผิดอะไรถึงต้องมาติดคุกและ 
เสวยกรรมอย่างนี ้นกัโทษคนนัน้จะรบีตอบเป็นเชิงแก้ตัวทนัทว่ีา เขาหาว่า 
ผมขโมยของเขาแต่จะยอมรบัตามความจรงิว่าผมไปขโมยของเขาอย่างนี ้
ไม่ค่อยม ีรายไหนถกูถาม รายนัน้ต้องตอบอย่างเดียวกนั นีคื่อมนษุย์เรา 
โดยมากเป็นอย่างนี้

ปัญหาที่ว่ามนุษย์เกิดมาจากไหน? ท่านตอบว่า มนุษย์เราต่างก็มี
พ่อมแีม่เป็นแดนเกดิ แม้ผูถ้ามกม็ไิด้เกดิจากโพรงไม้ แต่มพ่ีอแม่เป็นผูใ้ห้ 
ก�าเนดิและเลีย้งดูมาเหมอืนกนั จงึไม่ควรถาม ถ้าจะตอบว่ามนษุย์เกดิจาก 
อวิชชาตัณหา กย็ิง่จะมดืมดิปิดตายิง่กว่าไม่ตอบเป็นไหนๆ เพราะไม่เคยรู้ 
ว่าอวิชชาตัณหาคืออะไร ทัง้ๆ ทีม่อียูก่บัทกุคน เว้นพระอรหนัต์ท่านเท่านัน้  
แต่ไม่สนใจอยากรูแ้ละปฏิบติัเพือ่รูส้ิง่ดังกล่าว นอกจากจะตอบว่าเกดิจาก 
พ่อกบัแม่ท่ีเหน็ๆ กนัอยูน่ีเ้ท่านัน้ ผูถ้ามกจ็ะหาว่าตอบตัดส�านวน จึงล�าบาก 
ในการตอบตามความจริง เพราะผู้ถามมิได้สนใจกับความจริงเท่าไรนัก  
ในธรรมท่านว่ามนุษย์และสัตว์เกิดจาก อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ฯลฯ  
สมุทโย โหต ิและดับภพชาติอันเป็นความดับทกุข์ทัง้มวล จาก อวชฺิชายเตฺวว  
อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ ฯลฯ นิโรโธ โหติ เหล่านี้ก็มีอยู่กับจิต
ของทุกคนที่มีกิเลสบนหัวใจ

ถ้ายอมรับความจริงแล้ว ก็นี่แลพาให้เกิดเป็นมนุษย์และสัตว์อยู่
เต็มโลกจนจะหาที่อยู่ที่กินกันไม่ได้อยู่แล้ว เพราะอวิชชาตัณหาความ 
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หิวโหยไม่มีเวลาลดตัวเป็นต้นเหตุ ท้ังท่ียังไม่ตายก็เตรียมหาท่ีเกิดและ
ที่อยู่กินอยู่แล้ว น่ีแลตัวที่พาให้มนุษย์และสัตว์เกิดและเป็นทุกข์อยู่
เต็มโลก ถ้าอยากทราบ ก็จงดูจิตดวงที่เต็มไปด้วยกิเลสประเภทที่พาให้ 
ร้อนรนกระวนกระวายส่ายแส่หาที่เกิดท่ีอยู่ทุกๆ ขณะนี้ จะได้พบสิ่งที ่
มุง่หวังอย่างสมใจและหายสงสยัในตัวเอง ไม่ต้องไปถามใคร อันเป็นการ 
แสดงความงมงายของตัวให้คนอ่ืนเหน็ว่าตัวยงับกพร่องเรือ่งของตัวอยูม่าก  
เพราะจิตเป็นตัวคะนองและจองหอง ไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบได้ในโลก 
หากแต่ขาดความสนใจเหลียวแลเท่านั้น จึงไม่รู้ความดื้อดึงของตัว และ
ท�าให้คว้าน�้าเหลวโดยไม่มีอะไรติดมือพอเป็นความสมหวังบ้าง

ที่ว่าอะไรท่ีท�าให้มนุษย์หญิงชายและสัตว์ชนิดเดียวกันเกิดความ
รักชอบกัน โดยไม่มีโรงร�่าโรงเรียนสอนให้รักชอบกัน? ท่านตอบว่า 
เพราะราคะตัณหาความรักชอบไม่ได้อยู่ในหนังสือ ไม่ได้อยู่ในโรงร�่า
โรงเรียนและครูที่ควรจะไปเรียนกับสิ่งดังกล่าวนั้น แต่ราคะตัณหาความ 
หน้าด้านไม่มียางอาย มันเกิดและอยู่กับใจของมนุษย์หญิงชายและสัตว์
ต่างหาก จึงท�าให้ผูม้สีิง่ลามกนีก้ลายเป็นหญิงชายและสตัว์ผูล้ามกไปตาม 
อ�านาจของมันโดยไม่รู้สึกตัว และไม่เลือกชาติช้ันวรรณะและวัยอะไร
ทั้งสิ้น ถ้ามีมากก็ยิ่งท�าให้โลกกลายเป็นโลกวินาศไปได้อย่างไม่มีปัญหา 
หากไม่มีสติปัญญาสกัดกั้นมันไว้บ้างพอให้น่าดู ก็จะกลายเป็นน�้าล้นฝั่ง 
ท่วมทับหัวใจและท่วมบ้านเมืองให้ฉิบหายป่นปี้ไปได้ โดยไม่มีอะไรยัง
เหลอืพอให้เป็นทีน่่าดูบ้างเลย สิง่ทีเ่กดิอยูท่ีจ่ติใจของสตัว์โลกและเจรญิ
อยูท่ีจิ่ตใจของสตัว์โลกตลอดมา กเ็พราะมนัได้รบัการบ�ารงุส่งเสรมิอย่าง
เหลือเฟือเสมอมา จึงมีก�าลังเขย่าก่อกวนและท�าลายสัตว์โลกให้ได้รับ
ความทุกข์เดือดร้อนเสมอมา ไม่มีวันเวลาผ่อนตัวพอให้หายใจบ้างเลย
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โดยมากเคยได้ยินแต่น�้าท่วมบ้านท่วมเมืองผู้คนและสัตว์ ตลอด 
ทรัพย์สินสมบัติต่างๆ ให้พินาศฉิบหาย แต่ไม่เคยสนใจสังเกตดูน�้าราคะ 
ตัณหาไม่มเีมอืงพอดี ท่วมหวัใจสตัว์โลกตลอดสมบติัทีพ่งึพอใจให้ฉบิหาย
วายป่วงไปทุกระยะเวลาโดยไม่นิยมว่าหน้าแล้งหน้าฝนเลย จึงไม่เห็น 
ความเสื่อมโทรมของโลกที่ก�าลังเป็นอยู่และจะเป็นไปว่ามีสาเหตุเป็นมา 
อย่างไร เพราะต่างคนต่างผลิต ต่างคนต่างส่งเสริม โดยไม่สนใจดูความ
เสือ่มโทรมเพราะน�า้น้ีเป็นต้นเหตุ การมองหาความสงบสขุของโลกจึงเป็น
สิ่งที่ออกจะสุดวิสัยไปได้ ถ้าไม่มองดูตัวที่ก�าลังก่อเหตุ

ผู้ถามถามเฉพาะความรักชอบระหว่างหญิงชายและสัตว์เท่านั้น  
ไม่ถามถึงความเกลียดชังกริ้วโกรธและท�าลายเพราะราคะตัณหาเป็น 
ต้นเหตุบ้างเลย แต่ท่านกอ็ธบิายเกีย่วโยงไปถงึความไม่ดีทัง้หลายทีร่าคะ 
ตัณหาไปเที่ยวก่อกรรมท�าลายไว้อย่างไม่มีประมาณบ้างแล้ว ท่านว่า
ราคะตัณหาน่ีแลเป็นสือ่มวลพาให้หญิงชายและสตัว์รกัชอบกนั และเป็น 
ผู้อ�านวยการให้หญิงชายและสัตว์ยินดีซ่ึงกันและกันตามหลักธรรมชาติ 
นอกนี้ไม่มีอะไรท�าให้เกิดความรักชอบเกลียดชังซ่ึงกันและกันได้ เวลา 
ราคะตัณหาใช้เล่ห์เหลีย่มไปทางรกั คนและสตัว์กร็กั เวลามนัใช้เล่ห์เหลีย่ม 
ไปในทางเกลียดทางโกรธหรือทางท�าลาย คนและสัตว์ก็ต้องเกลียดต้อง
โกรธและท�าลายกันได้ มันต้องการเลี้ยงมนุษย์และสัตว์ไว้ด้วยวิธีให้รัก
ชอบกนั มนษุย์และสตัว์กร็กัชอบกนัประหนึง่จะไม่มวีนัเหนิห่างจืดจางจาก
กันเลย เวลามันต้องการให้มนุษย์และสัตว์ที่อยู่ใต้อ�านาจของมันเกลียด
โกรธกัน ก็จ�าต้องเป็นไปตามมันจนได้ ไม่มีทางขัดขืน
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พวกโยมไม่เคยทะเลาะกันบ้างหรอืระหว่างสามภีรรยาซ่ึงแสนรกักนั
มาก่อนวันแต่งงาน จึงต้องมาถามอาตมา อาตมาคิดว่าโยมรู้เรื่องนี้ดีกว่า 
พระเป็นไหนๆ ท่านย้อนถามเขาตอนจบประโยค เขาตอบท่านว่า  
เคยทะเลาะกันเสียจนเบื่อไม่อยากทะเลาะกันเลยท่าน แต่ก็จ�าต้อง
ทะเลาะกนัจนได้ เรือ่งของโลกมนัเป็นอย่างน้ีแล เด๋ียวรกักัน เด๋ียวชังกนั  
เด๋ียวโกรธกนัเด๋ียวเกลยีดกนั ทัง้ทีรู่อ้ยูว่่าไม่ดีแต่กแ็ก้ไม่ตกสกัที ท่านถาม 
เขาว่า โยมพยายามแก้มันจริงๆ หรือ มิใช่ว่าโกหกอาตมาเล่นเปล่าๆ 
หรอกหรอื ถ้าต่างพยายามแก้กนัอยูบ้่าง แม้ไม่ได้มาก เข้าใจว่าจะไม่เป็น
ไปอยูบ่่อย ท�านองผกัชีจ้ิมน�า้พรกิกับอาหารเช้าเยน็ คือ เช้ากท็ะเลาะกนั  
เย็นก็ทะเลาะกัน ทะเลาะกันไม่หยุด จนได้หย่าร้างกันไปก็มีในบางราย 
ผู้ที่พลอยเป็นเชื้อเพลิงไปด้วยคือลูกๆ ที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยก็จ�าต้อง 
หาบบาปหาบกรรมไปด้วย ต่างกร้็อนเป็นไฟไปตามๆ กนั เข้ากบัใครไม่ติด  
เพราะความอิดหนาระอาใจละอายเพื่อนฝูง

ถ้าต่างฝ่ายต่างสนใจอยู่บ้างเพียงแต่เริ่มจะทะเลาะกันก็ทราบอยู่
ด้วยกันว่าเป็นเรื่องไม่ดี ต่างก็พยายามระงับและแก้ไขตัวให้ถูกต้องเสีย
ในขณะนั้น เรื่องก็ระงับไปเอง ต่อไปก็ไม่มีเรื่องท�านองนั้นเกิดขึ้นอีก  
ประการหนึง่ เวลาจะโกรธจะเกลยีดกค็วรคิดถงึความหลงับ้างคิดถงึอนาคต 
ที่จะอยู่อาศัยกันไปตลอดชีวิตบ้าง มาบวกลบกันกับความไม่ดีท่ีเกิดขึ้น
เวลานั้น จะพอมีทางระงับได้ โดยมากคนเราที่เป็นไปในทางไม่ดีก็เพราะ 
ความอยากให้ได้ตามใจหวงัของตัวอย่างเดียว และอยากให้ใจคนในครอบครวั 
มาอยู่ใต้อ�านาจของตัวคนเดียว โดยไม่ค�านึงถึงความผิดถูก ซ่ึงเป็นสิ่ง
สุดวิสัยที่จะเป็นไปได้ เรื่องจึงระบาดออกมาและลุกลามไปไหม้คนอ่ืน
ให้เดือดร้อนไปด้วย
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นอกจากนั้น ยังอยากให้ใจของคนทั้งโลกมารวมอยู่ในอุ้งมือของตัว
คนเดียว ซ่ึงเป็นลกัษณะความคิดเพือ่กัน้น�า้มหาสมทุรด้วยฝ่ามอื อันเป็น
ความคิดที่ผิดวิสัย จึงเป็นเรื่องไม่ควรคิดไม่ควรท�าอย่างยิ่ง ถ้าฝืนคิดไป 
ก็อกแตกตายเปล่าๆ การอยู่ด้วยกันต้องมีหลักที่ถูกต้องดีงามเป็น 
เครือ่งยดึเครือ่งด�าเนนิทัง้ฝ่ายสามแีละภรรยา ตลอดลกูๆ และคนงานในบ้าน  
แม้กับคนอ่ืนหรือคนในวงงานก็ควรปฏิบัติอย่างมีเหตุมีผลท่ีเป็นทาง 
ลงรอยกนัได้ หากคนอ่ืนไม่ยอมรบัความจรงิกเ็ป็นความผดิของเขาผูไ้ม่มี
ขอบเขตเหตุผลส�าหรับตัวเขา และเป็นความเสียหายอยู่กับตัวเขาเอง 
ตนไม่มีส่วนผิด และยังพอมีหลักยึดเพื่อการครองตัวต่อไป

การอบรมสั่งสอนประชาชนและพระเณร ถ้ามีคนมาเกี่ยวข้องมาก 
ท่านก็แบ่งเป็นเวลา ไม่ให้ตรงกัน คือ บ่ายราว ๔-๕ โมงเย็น อบรมคณะ 
ญาติโยม แต่ ๑ ทุ่มขึ้นไปอบรมพระเณร พอเลิกจากประชุม ต่างองค์
ต่างไปทีพ่กัของตน และประกอบความเพยีร เวลาพกัอยูต่ามจังหวดัต่างๆ  
ทางภาคอีสาน ท่านปฏิบัติต่อประชาชน พระเณรอย่างหนึ่ง ในเที่ยว
แรกกับเที่ยวที่ ๒ เวลาท่านไปพักอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และกลับไปอุดร 
เท่ียวท่ี ๓ คือ เทีย่วสดุท้าย ท่านปฏิบติักบัประชาชน พระเณรอีกอย่างหนึง่  
ซ่ึงผดิกบัแต่ก่อนอยูม่าก แต่ทัง้สองตอนหลงันี ้จะรอไว้เขยีนข้างหน้าเพือ่ 
ให้เรื่องติดต่อกันไม่ขาดความ ท่านสนใจสั่งสอนพระเณรมากเป็นพิเศษ 
ถ้าปรากฏว่ารายใดภาวนาจิตเป็นไปและรู้เห็นสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับภายนอก
หรือภายใน ท่านจะพยายามสนใจและเรียกมาสอบอารมณ์เป็นพิเศษ 
เพราะตามธรรมดาของผู้ปฏิบัติภาวนาทั่วๆ ไป ย่อมมีจริตนิสัยแปลก
ต่างกัน 
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การปฏิบัติและความรูท้ีเ่กิดขึน้จากการภาวนากม็คีวามแปลกต่างกนั
เป็นรายๆ แต่ผลคือความสงบสุขเย็นใจนั้นเหมือนกัน ท่ีแปลกต่างกัน 
ก็คืออุบายวิธแีละความรูค้วามเหน็ทีป่รากฏขึน้ในขณะภาวนา บางรายกร็ู ้
เกี่ยวกับสิ่งภายในด้วย เกี่ยวกับสิ่งภายนอกด้วย เช่น เห็นภูตผีเข้ามา
เกี่ยวข้องบ้าง เห็นเทวบุตรเทวดาเป็นต้น เข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง เห็นคน
หรอืสตัว์มาตายอยูต่่อหน้าบ้าง เหน็เขาหามผมีาท้ิงไว้ต่อหน้าบ้าง เหน็ร่าง 
ของตัวออกไปนอนตายอยู่ต่อหน้าบ้าง เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของ
ผู้เพิ่งรู้เพิ่งเห็นในขณะเริ่มต้นภาวนาและจิตเริ่มสงบ ซ่ึงล้วนเป็นสิ่งที ่
สดุวิสยัทีจ่ะปฏิบติัให้ถกูต้องแม่นย�าได้ทุกๆ กรณีไป ทัง้ไม่แน่ใจว่าทีป่รากฏ 
ขึน้มาแต่ละอย่างนัน้ จะมคีวามผดิถกูแฝงอยูป่ระการใดบ้าง บางรายทีเ่ป็น 
นสิยัไม่ชอบใคร่ครวญกอ็าจเหน็ผดิไปตาม และยดึถอืเอาว่าเป็นความจรงิ 
ก็ยิ่งเป็นทางล่อแหลมต่อความเสียหายในอนาคตมากขึ้น 

แต่นิสัยที่จิตออกรู้สิ่งต่างๆ ดังกล่าวมาขณะที่จิตสงบลงมีจ�านวน 
น้อยมาก ร้อยละห้าคนกท็ัง้ยาก แต่กต้็องมรีายหนึง่จนได้ทีจ่ะปรากฏเช่นนัน้ 
ขึ้นมา จึงเป็นความจ�าเป็นที่จะต้องได้รับการแนะน�าจากท่านผู้มีความรู ้
เช่ียวชาญในทางนีม้าก่อน เวลาพระธดุงค์ท่านเล่าผลของการภาวนาทีป่รากฏ 
ในลกัษณะต่างๆ กนัถวายครอูาจารย์ และเวลาอาจารย์ช้ีแจงวิธปีฏิบติัต่อ 
สิง่ทีรู่ท่ี้เหน็ให้ผูม้าศึกษาไต่ถามฟัง รูส้กึว่าซาบซ้ึงจับใจเพลดิเพลนิในการ
ฟังไม่อยากให้จบลงอย่างง่ายๆ เวลาอธิบาย ท่านแยกประเภทแห่งนิมิต
ออกเป็นตอนๆ และอธิบายวิธีปฏิบัติต่อนิมิตนั้นๆ อย่างละเอียดลออ
มากจนผูฟั้งหายสงสยัและร่าเรงิในธรรมท่ีท่านแสดงให้ฟัง พร้อมท้ังความ
มแีก่ใจทีจ่ะบ�าเพญ็ตนให้ยิง่ๆ ขึน้ไป แม้รายทีไ่ม่ปรากฏเหน็นมิติเกีย่วกบั
สิ่งภายนอก แต่ก็น่าฟังไปอีกทางหนึ่ง
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เวลาท่านเล่าความสงบสุขของใจที่รวมลงสู่ความสงบ ตลอดอุบาย
วธิทีีท่่านท�าถวายอาจารย์ ผูท้ียั่งไม่สามารถถงึขัน้ทีไ่ด้ยนิได้ฟังในขณะนัน้
ก็เกิดศรัทธาความเช่ือมั่นขึ้นมาที่จะพยายามท�าให้ได้อย่างนั้นบ้าง หรือ
ยิง่กว่านัน้บ้าง ทัง้ผูท้ีม่จิีตเป็นไปและผูท้ีก่�าลงัตะเกยีกตะกายต่างกไ็ด้รบั 
ความปลาบปลื้มปีติในขณะฟัง บางรายเวลาจิตสงบลง ปรากฏว่าได้ไป
เทีย่วบนสวรรค์ชมวิมานช้ันต่างๆ จนจวนสว่าง ใจถงึกลบัสูร่่างและรูส้กึตัว 
ขึน้มากม็ ีบางรายลงไปเทีย่วปลงธรรมสงัเวชกบัพวกเสวยกรรมต่างๆ กนั
ในนรกกม็ ีบางรายทัง้ขึน้ไปเทีย่วบนสวรรค์ทัง้ลงไปเทีย่วในนรก ดูสภาพ 
ทั้งสองแห่งซึ่งมีความแตกต่างกันมาก คือพวกหนึ่งรื่นเริงบันเทิง แต่อีก 
พวกหนึ่งคร�่าครวญด้วยความทุกข์ทรมาน ซ่ึงไม่มีก�าหนดว่าจะพ้นโทษ
ไปได้เมื่อไรก็มี บางรายก็ต้อนรับแขกคือพวกภูตผีและเทวดาที่มาจากที่
ต่างๆ คือชั้นบนบ้าง รุกขเทพฯ บ้าง 

ขณะทีจิ่ตสงบลง บางรายกเ็สวยความสงบสขุทีเ่กดิจากสมาธปิระเภท
ต่างๆ กันตามก�าลังของตัวบ้าง บางรายก็พิจารณาทางปัญญาแยกธาตุ 
แยกขนัธ์ออกเป็นแผนก และแยกให้สลายจากกนัจนเป็นคนละช้ินละส่วน  
และท�าให้สลายลงสู่คติเดิมของตนบ้าง บางรายก็ก�าลังเริ่มฝึกหัดและ 
ก�าลังล้มลุกคลุกคลานเหมือนเด็กก�าลังฝึกหัดนั่งบ้างเดินบ้างต่างๆ กัน 
บางรายภาวนาบังคับจิตให้ลงอย่างใจหวังไม่ได้ เกิดความน้อยเนื้อต�่าใจ 
ร้องไห้บ้าง บางรายได้ยนิท่านสนทนาธรรมประเภทต่างๆ ตามภูมทิีต่นรูเ้หน็ 
กับอาจารย์เกิดความปีติและอัศจรรย์ในธรรมนั้นๆ แล้วร้องไห้บ้าง 

บางรายก็ไปเป็นทัพพีนอนแช่อยู ่กับแกงไม่รู ้รสของแกงว่าเป็น
อย่างไร และท�าตัวขวางหม้อต้มหม้อแกงอยู ่ซ่ึงเป็นธรรมดา ของหลายอย่าง 
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อยู่ด้วยกันย่อมมีทั้งดีทั้งช่ัวปะปนกันไปแต่ไหนแต่ไรมา ผู้มีสติปัญญา 
ก็เลือกเก็บเอาเฉพาะที่เห็นว่าดีและเป็นประโยชน์ ก็เป็นสาระแก ่
ผูร้อบคอบนัน้ รายเช่นนีแ้ม้ผูเ้ขยีนเองกไ็ม่รบัรองตัว คงต้องมส่ีวนอยูด้่วย 
จนได้ ท่านผูอ่้านกรณุาผ่านไป อย่าได้สนใจ เพราะเรือ่งเช่นนี ้แม้ในบ้าน
และในตัวเราเองก็อาจมีในบางครั้งบางคราว และอาจมีอยู่ทั่วไป

ท่านมาอยู่อบรมสั่งสอนภาคอีสานเท่ียวท่ีสองนี้ปรากฏว่าหลายปี 
แต่การจ�าพรรษาไม่ค่อยซ�า้ทีเ่ก่า ในปีหลงัพอออกพรรษาแล้วกอ็อกเทีย่ว
ธุดงค์ตามป่าตามเขาไปแบบสุคโต เหมือนนกที่มีเฉพาะปีกกับหางบินไป
เทีย่วหากนิในทีต่่างๆ ตามความสบาย บนิไปจบัต้นไม้และหากนิบนต้นไม้ใด  
บึงหรือหนองใด พออ่ิมแล้วก็บินไปอย่างสบายหายห่วง ไม่คิดว่า 
ไม้ต้นนัน้ ผลไม้น้ัน เปือกตมน้ัน บงึน้ัน หนองนัน้เป็นของมนั ผูป้ฏิบติัธรรม 
ได้แบบนกกเ็ป็นสขุไปทางหนึง่ ซ่ึงยากจะท�าได้ เพราะมนษุย์เราเป็นสตัว์
หมู่สัตว์พวก ชอบอยู่กันเป็นหมู่เป็นพวก และชอบติดถิ่นฐานบ้านเรือน  
ผู้จะออกไปโดดเด่ียวดังท่านพระอาจารย์มั่นปฏิบัติมาในบั้นต้นและ 
จวบบัน้ปลาย คือ เวลาท่านอยูเ่ชียงใหม่ จึงรูส้กึฝืนใจไม่น้อยเลย ขออภัย
ถ้าเทียบก็ราวกับจูงสัตว์บกใส่น�า้ใส่ฝนฉะนั้น แต่ถ้าใจคุ้นกับธรรมแล้ว 
กลบัตรงข้าม คือชอบไปคนเดียว อยูค่นเดียว อิรยิาบถท้ังสีเ่ป็นเรือ่งของ
คนๆ เดียว ใจดวงเดียว ไม่มอีารมณ์เครือ่งก่อกวนยุง่เหยงิ นอกจากธรรม 
เป็นอารมณ์อันพาให้สบายเท่านั้น

ฉะนัน้ ท่านผูม้ใีจเป็นเอการมณ์ คือ มธีรรมเป็นอารมณ์เพยีงอย่างเดียว  
จึงเป็นใจที่แสนสบายและสว่างไสว ไม่มีอะไรมาปกปิดก�าบังให้อับเฉา
เมามัว เป็นผู้อยู่ตัวเปล่า ใจเปล่าจากอารมณ์ ชมสันติสุขด้วยธรรมชาติ



103

ทีม่อียูก่บัตัวอย่างสมบรูณ์ ไม่เกรงกลวัว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงและสิน้ไป 
หมดไป เพราะเป็นอกาลิกธรรม คือธรรมที่ปราศจากกาลสถานที่ มีอยู่ 
กับใจท่ีปราศจากสมมุติเครื่องหลอกลวง พระอาจารย์มั่นท่านด�าเนิน 
แบบสุคโต ไปเป็นสุข อยู่เป็นสุข นั่งเป็นสุข ยืนเป็นสุข เดินเป็นสุข 
นอนเป็นสุข น�าหมู่คณะโดยสุคโต แต่บรรดาลูกศิษย์ที่พยายามตามให้
เป็นไปตามความประสงค์ท่านรู้สึกว่ามีน้อยในธรรมขั้นสูง แต่ก็ยังนับว่า
เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอยู่มาก

เวลาท่านพาออกบณิฑบาตเฉพาะองค์ ท่านเองจะมเีรือ่งสตัว์ชนดิต่างๆ  
มาเป็นอารมณ์คู่เคียงกบัธรรมภายในใจ ให้แสดงออกทางวาจาพอผูเ้ดินทาง 
ตามหลงัถดัท่านได้ยนิชัดถ้อยชัดค�า อันเป็นเชิงสอนเราให้รูว้บิากกรรมว่า  
แม้สตัว์เดียรจัฉานกย็งัมแีละเสวยกรรมไปตามวิบากของมนั โดยน�าเรือ่ง
ของสตัว์นัน้ๆ ทีเ่ดินผ่านไปพบเหน็เขาเท่ียวหากนิอยูต่ามรายทางมาแสดง 
เพื่อมิให้ประมาทเขาว่าเป็นสัตว์ที่เกิดในก�าเนิดท่ีต�่าทราม ความจริงเขา
เพยีงเสวยกรรมตามวาระทีเ่วยีนมาถงึเท่านัน้ เช่นเดียวกบัมนษุย์เราเกดิ
เสวยชาติเป็นคน ซึ่งมีความสุขบ้างทุกข์บ้างตามวาระของกรรมที่อ�านวย
ในเวลาต่างๆ กัน

ฉะนัน้ ทีท่่านพร�า่เรือ่งของสตัว์ชนดิต่างๆ มไีก่ สนัุข วัว ควาย เป็นต้น  
เพราะความสงสารที่เขาต้องมาเป็นอย่างน้ันหนึ่ง เพราะความตระหนัก
ในกรรมของสัตว์ว่ามีต่างๆ กันหนึ่ง เพราะท่านและพวกเราที่ก�าลังเป็น
มนษุย์กม็กีรรมชนดิหนึง่ทีพ่าให้มาเป็นเช่นนี ้ซ่ึงล้วนเคยผ่านก�าเนิดต่างๆ 
มาจนนบัไม่ถ้วนหนึง่ เพราะความวติกร�าพงึกบัสิง่ทีพ่าให้เป็นภพเป็นชาติ
ประจ�ามวลสตัว์ว่าเป็นสิง่ลกึลบัมาก ยากท่ีจะรูเ้หน็ได้แม้มอียูก่บัตัวท่ัวกนั 



104

ถ้าไม่ฉลาดแก้หรือถอดถอนออกได้ก็ต้องเป็นภัยอยู่ร�่าไป ไม่มีจุดหมาย 
ปลายทางว่าจะหลุดพ้นไปได้ในกาลและสถานที่ใดๆ หนึ่ง

แทบทกุครัง้ทีอ่อกบณิฑบาต ท่านจะน�าเรือ่งสตัว์หรอืเรือ่งคนมาพร�า่
ไปตามสายทางในลกัษณะท่ีกล่าวมา ผูส้นใจพจิารณาตามกเ็กดิสติปัญญา 
ได้อุบายต่างๆ จากท่าน ผู้ไม่สนใจพิจารณาตามก็ไม่เกิดประโยชน์ และ 
ยังอาจคิดไปว่าท่านพูดอะไรกับสัตว์กับมนุษย์ ซ่ึงเขาเหล่านั้นไม่มีทาง
ทราบได้ เพราะท่านมิได้พูดเฉพาะหน้าเขา ดังนี้ก็อาจมีได้

เวลาท่านพกัอยูภ่าคอีสานบางจงัหวดั ขณะท่านแสดงธรรมอบรมพระ 
ตอนดึกๆ หน่อย ในบางคืนซึ่งเป็นกรณีพิเศษ ท่านยังสามารถทราบและ
มองเหน็พวกรกุขเทวดาทีพ่ากนัมาแอบฟังท่านอยูห่่างๆ เพราะพวกเทพฯ 
ทั้งเบื้องบนเบื้องล่าง มีความเคารพพระมาก ท่านเล่าว่า เวลาพวกเทพฯ 
ชั้นบนลงมาจากชั้นต่างๆ มาฟังธรรมท่านในยามดึกสงัด จะไม่มาทางที่ 
มีพระพักอยู่ แต่จะมาตามทางที่ว่างจากพระและพร้อมกันท�าประทักษิณ
สามรอบขณะที่มาถึง แล้วนั่งอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เสร็จแล้ว 
หัวหน้ากล่าวค�ารายงานตัวที่พาพวกเทพฯ มาจากที่นั้นๆ ประสงค์อยาก
ฟังธรรมนั้นๆ ท่านก็เริ่มทักทายพอสมควร แล้วเริ่มก�าหนดจิตเพื่อธรรม 
ทีส่มควรจะแสดงแก่ชาวเทพฯ จะผดุขึน้มา จากนัน้กเ็ริม่แสดงให้ชาวเทพฯ  
ฟังจนเป็นที่เข้าใจ จบแล้วชาวเทพฯ พร้อมกันสาธุการสามครั้งเสียงลั่น
โลกธาตุ ส�าหรับผู้มีหูทิพย์ได้ยินทั่วกัน ส่วนหูกระทะหูหม้อต้มหม้อแกง
ไม่มีทางทราบได้ตลอดไป 

พอจบการแสดงธรรมแล้วชาวเทพฯ พร้อมกนัท�าประทักษณิสามรอบ  
แล้วลาท่านกลับอย่างมีระเบียบสวยงาม ผิดกับชาวมนุษย์เราอยู่มาก 
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แม้ผู้เป็นพระและผู้เป็นอาจารย์ พวกชาวเทพฯ ก็ไม่สามารถท�าได้อย่าง
สวยงามเหมอืนเขา เพราะความหยาบความละเอียดแห่งเครือ่งมอืคือกาย 
ต่างกนักบัเขามาก พอออกไปพ้นเขตวัดหรอืทีพ่กัแล้ว ชาวเทพฯ เหล่านัน้ 
พากนัเหาะลอยข้ึนสูอ่ากาศเหมอืนปยุนุน่หรอืส�าลเีหาะปลวิขึน้บนอากาศ
ฉะนัน้ เวลาท่ีชาวเทพฯ มากเ็ช่นกนั พากนัเหาะลอยมาลงนอกบรเิวณท่ีพกั  
แล้วเดินเข้ามาด้วยความเคารพอย่างมีระเบียบสวยงามมากและมิได ้
พูดคุยกันอึกทึกครึกโครมเหมือนชาวมนุษย์เราเข้าไปหาอาจารย์ที่ถือว่า
เป็นทีเ่คารพนบัถือ ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะพวกเทพฯ เป็นกายทิพย์ จะพดูอย่าง 
มนษุย์จึงขดัข้อง ข้อนีพ้วกเทพฯ ต้องยอมแพ้มนษุย์ทีพ่ดูเสยีงดังกว่า มนษุย์ 
จึงได้เปรียบพวกเทพฯ ตรงนี้เอง 

พวกเทพฯ ขณะฟังเทศน์มีความส�ารวมดีมาก ไม่ส่ายโน่นส่ายนี่  
ไม่แสดงทิฐิมานะออกมาให้กระทบจิตใจของผู ้จะให้อรรถให้ธรรม  
ตามปกติก่อนหน้าพวกเทพฯ จะมาฟังเทศน์ ท่านเคยทราบไว้ก่อนเสมอ  
เช่น เขาจะมาในราวที่สุดของสองยาม คือ ๖ ทุ่ม พอตกตอนเย็นท่าน
ทราบไว้ก่อนแล้ว บางวันท่านคิดว่าจะมีการประชุมพระตอนเย็นก็ต้อง 
สัง่งดในคืนวันน้ัน พอขึน้จากทางจงกรมแล้วท่านเริม่เข้าทีท่�าสมาธภิาวนา  
พอจวนเวลาพวกเทพฯ จะมาถงึ ท่านเริม่ถอยจิตออกมารออยู่ขัน้อุปจาร- 
สมาธิและส่งกระแสจิตออกไปดู ถ้ายังไม่เห็นมา ท่านก็เข้าสมาธิอีก  
พกัอยูพ่อสมควรแล้วถอยจติออกมาอีก บางครัง้พวกเทพฯ มาถงึก่อนแล้ว  
บางครั้งก�าลังหลั่งไหลเข้ามาในบริเวณที่พัก บางครั้งท่านก็รอคอยอยู่ขั้น
อุปจารสมาธินานพอสมควร จึงเห็นพวกเทพฯ มา 
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วันไหนที่ทราบว่าเขาจะมาดึกๆ หน่อย ราวตี ๑ ตี ๒ หรือตี ๓ ก็มี
ห่างๆ วันเช่นนัน้พอท�าความเพยีรจนถงึเวลาพอสมควรแล้วท่านกพ็กัผ่อน 
จ�าวัด ไปต่ืนเอาตอนนั้นทีเดียว แล้วเตรียมต้อนรับแขกตามเวลาที่
ก�าหนดไว้ พวกเทพฯ ทีม่าฟังเทศน์ท่านเวลาพกัอยูท่างภาคอีสานไม่ค่อย 
มีมาบ่อยๆ และไม่มีมากนัก ส่วนรายที่มาแอบฟังเทศน์ท่านอยู่ห่างๆ  
ขณะที่ท่านก�าลังอบรมพระนั้น พอทราบท่านก็หยุดการอบรมในเวลานั้น
และสั่งพระให้เลิกประชุม ส�าหรับองค์ท่านก็รีบเข้าที่ท�าสมาธิภาวนาเพื่อ
แสดงธรรมให้ชาวเทพฯ ฟังในล�าดับต่อไปจนจบ พอพวกเทพฯ กลบัไปแล้ว  
ท่านก็พักจ�าวัดจนกว่าถึงเวลาอันควร ก็ตื่นท�าความเพียรต่อไปตามปกติ
ที่เคยท�ามาเป็นประจ�า การต้อนรับชาวเทพฯ เป็นกิจของท่านโดยเฉพาะ
ไม่ให้คลาดเคลื่อนเวลาได้เลย เพราะเขามาตามก�าหนดเวลา ค�าสัตย์ 
เขาถือเป็นส�าคัญมาก แม้พระท�าให้เคลือ่นโดยไม่มคีวามจ�าเป็นเขากต็�าหนิ 
ติเตียน พวกเทพฯ เคารพหัวหน้ามาก คอยฟังค�าสั่งและปฏิบัติตามด้วย
ความสนใจ 

พวกนี้ไม่ว่าจะมาจากช้ันบน หรือที่เป็นรุกขเทพฯ มาจากท่ีต่างๆ  
ต้องมีหัวหน้าเป็นผู้น�าเสมอ การสนทนาระหว่างพวกเทพฯ กับพระใช้
ภาษาใจภาษาเดียวเท่านั้น ไม่มีหลายภาษาเหมือนมนุษย์และสัตว์ชนิด
ต่างๆ กัน เนื้อหาของใจที่คิดขึ้นเพื่อผู้ตอบนั้นเป็นค�าถามของภาษาใจ
ที่แสดงออกอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย แล้วผู้ตอบเข้าใจได้ชัดเช่นเดียว 
กับเราถามกันเป็นประโยคด้วยค�าพูดทางวาจา ประโยคที่ผู้ตอบคิดขึ้น
แต่ละประโยคแต่ละค�าเป็นเนื้อหาของภาษาใจอย่างเต็มที่แล้ว ผู้ถาม
เข้าใจได้ชัดเจนเช่นเดียวกัน ภาษาของใจยิ่งตรงตามความรู้สึกท่ีระบาย
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ออกทเีดียว ไม่ต้องแยกแยะหรอืขยายเนือ้ความให้เด่นชัด เหมอืนใช้ค�า
พูดทางวาจาเป็นเครื่องมือของใจอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบางประโยคความรู้สึก 
ทางใจกบัค�าพดูทีจ่ะใช้ให้เหมาะสมไม่ค่อยตรงกนั จึงท�าให้เสยีความมุง่หมาย 
อยู่บ่อยๆ 

ตราบใดทีใ่ช้วาจาเป็นสือ่แทนใจอยู ่ความไม่สะดวกย่อมมอียูต่ราบนัน้  
แต่ก็เป็นเรื่องจ�าเป็นที่คนเราไม่รู้ภาษาใจของกันและกัน จ�าต้องใช้วาจา
เป็นเครื่องมือของใจอยู่ตลอดไปอย่างแยกไม่ออก ทั้งๆ ที่ไม่สู้จะตรงกับ
ความมุง่หมายของใจเท่าไรนกั เพราะโลกหากพานยิมใช้กนัมาอย่างนี ้ไม่มี
ทางแก้ไขให้เป็นอย่างอื่นซึ่งดียิ่งกว่านี้ได้ นอกจากจะรู้ภาษาใจกันเท่านั้น  
สิง่ลีล้บักก็ลบัเปิดเผยและยติุกนัไปเอง ท่านพระอาจารย์มัน่ท่านเช่ียวชาญ 
ทางนีม้าก เครือ่งมอืท่านก็มพีร้อมในการฝึกอบรมคนให้เป็นคนดี ส่วนพวกเรา 
แม้แต่จะคิดข้ึนมาใช้เฉพาะตัว ยังต้องเท่ียวหาหยิบยืมจากผู้อ่ืน คือ
เที่ยวศึกษาอบรมจากครูอาจารย์ในท่ีต่างๆ อยู่เป็นประจ�า แม้เช่นนั้นก็
ยังหลุดไม้หลุดมือไปได้ รักษาไว้ไม่อยู่ คือฟังจากท่านแล้วก็หลงลืมไป 
แทบไม่มอีะไรเหลอืติดตัว แต่สิง่ทีไ่ม่ดีอันมอียูด้ั่งเดิม คือความผดิพลาด
ขาดสติปัญญาความระลึกรู้ไตร่ตรอง ไม่ยอมหลงลืมและตกไป คงยัง
สมบรูณ์อยูต่ลอดไป ฉะน้ัน จงึมแีต่ความผดิหวงั คือนัง่อยูก่ผ็ดิหวงั เดินไป 
ก็ผิดหวัง ยืนอยู่ก็ผิดหวัง นอนอยู่ก็ผิดหวัง อะไรๆ มีแต่ความผิดหวัง 
เพราะขาดคุณธรรมดังกล่าวที่จะท�าให้มีหวังในสิ่งที่พึงใจทั้งหลาย

ปฏิปทาเครื่องด�าเนินและการอบรมสั่งสอน ท่านพระอาจารย์มั่น
รู้สึกว่าราบรื่นสม�่าเสมอ ไม่ค่อยมีเรื่องกระเทือนฝั่ง ดังที่เคยปรากฏมา  
ท่านไปทีไ่หนชุ่มเย็นราบเรยีบในทีน่ัน้ พระเณรมคีวามเคารพเลือ่มใสศรทัธา  
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ญาติโยมพอทราบข่าวว่าท่านไปที่ไหนต่างมีความยิ้มแย้มแจ่มใส พากัน 
หลั่งไหลไปกราบไหว้บูชาด้วยความเคารพเลื่อมใสอย่างฝังจิตฝังใจ ไม่มี
เวลาจดืจางตลอดมา ดังชาวบ้านถ�า้ทีท่่าแขก ฝ่ังแม่น�า้โขงแห่งประเทศลาว 
ซ่ึงเป็นหมูบ้่านทีท่่านพระอาจารย์มัน่ พระอาจารย์เสาร์เคยไปพกั ก่อนหน้า 
ทีท่่านไปเลก็น้อยชาวบ้านนัน้เกดิโรคฝีดาษกนัเกอืบทัง้บ้าน พอเหน็ท่านไป  
เขาดีอกดีใจกันมากแทบตัวลอย พร้อมกันวิ่งออกมาต้อนรับและวิงวอน 
ขอให้ท่านเป็นทีพ่ึง่ ท่านกใ็ห้เขาพากนัมารบัพระไตรสรณคมน์ คือ ถอืพระพทุธ  
พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะแทนถอืผ ีเพราะแต่ก่อนเขาพากนันบัถอืผ ี
กันทั้งบ้าน ท่านแนะน�าวิธีปฏิบัติให้เขา เช่น ตอนเช้าตอนเย็นเวลาจะ
หลับนอนให้พากันไหว้พระสวดมนต์ก่อน และให้พากันท�าวัตรสวดมนต์
ทกุๆ เช้าเยน็ เขากท็�าตาม ส่วนท่านเองก็ท�าพธิอีะไรๆ อันเป็นการภายใน
ช่วยเขา

เป็นที่น่าประหลาดและอัศจรรย์ทันตาเห็น คนที่ล้มตายกันวันละ
หลายๆ ศพเรื่อยมาเพราะโรคนั้น กลับไม่มีใครตายอีกเลยนับแต่วันนั้น
เป็นต้นมา แม้ที่ก�าลังเป็นกันอยู่ก็กลับหายไปอย่างรวดเร็ว และไม่มีการ
ก�าเรบิอีกต่อไปราวกับปาฏิหารย์ิ ชาวบ้านเกดิความอัศจรรย์ ไม่เคยเหน็และ 
ไม่คาดฝันว่าจะเป็นได้ถงึเพยีงนี ้ยิง่เกดิความเช่ือเลือ่มใสกนัทัง้บ้าน ตลอด 
ลกูหลานติดต่อสบืเนือ่งกนัมากระทัง่ทกุวนันี ้แม้พระท่ีเป็นสมภารองค์ปัจจุบัน
ประจ�าหมูบ้่านนัน้ก็เกิดศรัทธาเคารพเลื่อมใสท่านพระอาจารย์ท้ังสองมาก 
มาจนบดันี ้พดูถงึท่านพระอาจารย์ทัง้สองทไีรต้องยกมอืไหว้ก่อน แล้วค่อย 
พดูเรือ่งของท่านพระอาจารย์ทัง้สองต่อไป ท่ีเป็นท้ังนีก้เ็พราะอ�านาจธรรม
ในใจท่านแผ่กระจายออกไปให้เป็นความสุขเย็นใจแก่โลก 
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ท่านเล่าว่า ท่านแผ่เมตตาใหญ่ในรอบ ๒๔ ชั่วโมงต่อ ๓ ครั้ง คือ 
เวลากลางวันตอนบ่ายขณะน่ังภาวนาหนึ่งครั้ง ตอนก่อนนอนหนึ่งครั้ง 
ตอนตื่นนอนหนึ่งครั้ง ส่วนการแผ่เมตตาปลีกย่อยประจ�านิสัยนั้น มิได้ 
นบัอ่านว่าวันหนึง่กีส่บิครัง้ ท่านแผ่เมตตาใหญ่ ท่านว่าก�าหนดจิตให้ด�ารงตัว 
อยู่เฉพาะ แล้วก�าหนดกระแสใจให้แผ่ซ่านออกไปทั่วโลกธาตุเบื้องบน
เบื้องล่าง ทั่วทุกทิศทุกทางไม่มีว่างเว้น ปรากฏว่าจิตในขณะนั้นมีอ�านาจ
แผ่รัศมีและแสงสว่างออกไปทั่วพิภพ ไม่มีที่สิ้นสุด และไม่มีอะไรมา
ปิดบังได้เลย ยิ่งกว่าแสงพระอาทิตย์กี่ร้อยกี่พันดวงเป็นไหนๆ และไม่มี
อะไรจะทรงแสงสว่างเสมอด้วยใจที่ได้ช�าระอย่างเต็มภูมิแล้ว คุณสมบัติ
ซ่ึงแสดงออกจากจิตทีบ่รสิทุธิส์ิน้เชิงแล้ว ย่อมท�าให้โลกสว่างและมคีวาม 
ร่มเย็นอย่างอัศจรรย์ท่ีบอกไม่ถูก เพราะไม่มีพิษสงแม้น้อยเจือปนอยู่  
มแีต่คุณธรรมคือความเยน็ล้วนๆ ด�ารงอยูใ่นดวงใจ ท่านผูม้เีมตตาจิตและ
มใีจบรสิทุธิส์ะอาดไปอยู ่ณ ทีใ่ด มนษุย์เทวดาอารกัษ์ย่อมเคารพเลือ่มใส 
ตลอดสตัว์เดียรจัฉานกไ็ม่ระเวยีงระวงัว่าจะเป็นภัยต่อเขา เพราะจิตท่าน
อ่อนนิม่ไปทัง้ดวงด้วยเมตตาทีม่อียูป่ระจ�าตลอดเวลา ไม่นยิมกาลสถานท่ี  
บุคคล และก�าเนิดสูงต�่า เหมือนฝนตกลงสู่พื้นพิภพ ไม่นิยมว่าสถานที่
สูงต�่าประการใดฉะนั้น

คราวท่านกลับจากอุบลฯ ทีแรกท่านมาจ�าพรรษาท่ีบ้านหนองลาด 
อ�าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร มีพระเณรติดตามมาศึกษาปฏิบัติด้วย
เป็นจ�านวนมากมาย ประชาชนหญิงชายพากันตื่นเต้นมาก ประหนึ่งท่าน 
ผูม้บีญุมาเกดิ แต่มไิด้ต่ืนเต้นแบบมงคลต่ืนข่าว หากแต่ต่ืนเต้นเพือ่ละช่ัว 
ท�าดี ละการนับถือผีไหว้เจ้า กราบพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์แทน
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เท่านัน้ พอออกพรรษาแล้ว ท่านออกเทีย่วธดุงค์ไปเรือ่ยๆ มาทางจงัหวัด
อุดรธานี ไปอ�าเภอหนองบัวล�าภูบ้าง อ�าเภอบ้านผือและจ�าพรรษาท่ี 
บ้านค้อบ้าง ไปอ�าเภอท่าบ่อจ�าพรรษาท่ีน้ันในเขตจังหวัดหนองคายบ้าง  
พกัอยูส่องจังหวดันีน้านพอควร สถานท่ีทีท่่านพกับ�าเพญ็โดยมากมแีต่ป่า
แต่เขาดังกล่าวแล้ว หมูบ้่านกม็อียูห่่างๆ กนั ในสมยัโน้นไม่แออัดด้วยผูค้น
และบ้านเรอืนเหมอืนสมยันี ้การอบรมสัง่สอนกง่็าย ป่ากเ็ป็นป่าจรงิๆ เต็มไป 
ด้วยหมู่ไม้ใหญ่ๆ สูง ไม่มีใครท�าลาย สัตว์ป่าก็ชุกชุม 

พอตกกลางคืนได้ยนิแต่เสยีงสตัว์ชนดิต่างๆ ร้องไปตามภาษาของเขา  
ฟังแล้วท�าให้เพลิดเพลินไปตามด้วยความเมตตาและสนิทสนม เพราะ
เสียงสัตว์ไม่ค่อยเป็นข้าศึกต่อการบ�าเพ็ญสมณธรรม ผิดกับเสียงมนุษย์ 
อยู่มาก ท่านว่า ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเราไม่เข้าใจความหมายของเสียงก ็
เป็นได้ ส่วนเสียงมนุษย์ไม่ว่าจะพูดสนทนากันธรรมดา ไม่ว่าจะขับล�า
ท�าเพลงกัน ไม่ว่าจะทะเลาะวิวาทกัน ไม่ว่าจะแสดงความสนุกรื่นเริงกัน  
เพยีงแต่เริม่แสดงออกกเ็ริม่เข้าใจความหมายไปตามทุกๆ ค�าและทกุๆ ระยะ  
จึงท�าให้ไม่ค่อยสะดวกนักในเวลามีเสียงคนมากระทบขณะท�าสมาธิ
ภาวนา ย่ิงเป็นเสยีง อติถฺ ีสทโฺท ด้วยแล้ว กย็ิง่เพิม่ความทิม่แทงมากขึน้  
ถ้าสมาธิไม่ดีพอ มีหวังล้มละลายได้อย่างง่ายดาย 

แต่ต้องขออภัยจากท่านเจ้าของเสียงนี้มากๆ ท่ีเขียนนี้มิได้มุ่งเพื่อ 
จะต�าหนิท่านผู้เป็นเจ้าของเสียงแต่อย่างใด แต่เขียนไปตามความไม่เป็น
ท่าของนักภาวนาต่างหาก เพื่อจะได้สติฮึดสู้บ้าง พอมีทางเอาตัวรอดได้ 
ไม่หมอบยอมแพ้ราบอยูท่่าเดียว ทีท่่านชอบพกัอยูใ่นป่าในเขาอาจมส่ีวน 
เกี่ยวข้องกับเรื่องท�านองน้ีอยู่บ้าง เพื่อหลบภัยและเพื่อบ�าเพ็ญคุณงาม
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ความดีให้ยิง่ๆ ขึน้ไปไม่ล่าถอย จนถงึทีส่ดุอันเป็นจุดหมายปลายทางของ
ผู้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อธรรมขั้นนั้น ท่านพระอาจารย์มั่นท่านชอบอยู ่
ในป่าในเขาตลอดมาจนถึงวันมรณภาพ จึงได้ธรรมอันเป็นขวัญใจมาฝาก
พวกเราอย่างภูมิใจ

ท่านเล่าว่า เวลาท่านก�าลังบ�าเพ็ญ ถ้าเป็นโรคก็เป็นประเภทชีวิต 
ไม่ยงัเหลอืค้างโลกให้ใครๆ ได้เหน็ต่อไป เพราะมแีต่การฝึกทรมานทัง้กาย
ทัง้ใจตลอดไป ไม่มวีนัจะได้ลมืตาอ้าปากพดูอย่างสนกุรืน่เรงิเหมอืนท่าน 
ผู้อ่ืนบ้างเลย เพราะกิเลสกับใจมันไวต่อการติดพันกันจนมองไม่ทัน  
เผลอตัวบ้างไม่ได้เลย เป็นได้เรือ่งทนัท ีแต่พอมนัติดพนัใจได้แล้ว แก้หรอื
ถอนไม่ยอมออกอย่างง่ายๆ มแีต่จะพนัให้แน่นเข้าทุกท ีอันนีแ้ลทีจ่ะท�าให้
เผลอตัวไม่ได้ ต้องจ้องต้องมองต้องคอยจองจ�าท�าโทษมนัอยูเ่สมอ ไม่ยอม
ให้มกี�าลงัขึน้มาได้ เด๋ียวมนัมดัเราเข้าอีกมหีวังจอดจมแน่ ท�าถงึขนาดนัน้ 
จึงพอมคีวามสขุและลมืตาได้บ้างเท่าน้ัน พอมกี�าลงัใจบ้างและได้รบัความ
สะดวกกายสบายใจกไ็ด้วกมาสัง่สอนหมูเ่พือ่น ต่อจากนัน้หมูเ่พือ่นทัง้พระ 
ทัง้เณรทัง้ฆราวาสไม่ทราบมาจากไหน ทางนัน้กม็า ทางนีก้ม็า มาไม่หยดุ  
และมาทกุทศิทกุทาง บางครัง้จนไม่มท่ีีพกัเพยีงพอกนั เพราะมามากต่อมาก  
ทั้งน่าสงสาร ทั้งน่าเห็นใจท่านว่า

บางครัง้กท็�าให้วติกกบัผูอ่ื้นเกีย่วกับความปลอดภัย ซ่ึงมผีูห้ญิงและ
ชีนุ่งขาวไปเยี่ยม เช่น คราวพักอยู่ในถ�้าบ้านนาหมี นายูง อ�าเภอบ้านผือ  
จงัหวดัอุดรธาน ีสมยันัน้คนมน้ีอยและสตัว์เสอืกชุ็กชุมมาก ถ�า้และบรเิวณ 
ที่ท่านพักอยู่ เสือโคร่งใหญ่ซึ่งมีอยู่หลายตัวในแถวนั้นเคยเข้ามาบริเวณ
นัน้เสมอ ไม่เป็นทีไ่ว้ใจในชีวติของผูไ้ปเยีย่มท่านและค้างคืนทีน่ัน้ เวลาเขา 
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ไปเยี่ยม ท่านต้องสั่งให้ชาวบ้านหาไม้มาท�าห้างสูงๆ จนพ้นจากปากเสือ
ที่จะกระโดดขึ้นไปถึงที่คนที่หลับนอนอยู่บนห้างนั้น เวลาค�่าคืนท่านห้าม
ไม่ให้ลงมาพืน้ดินกลวัเสอืจะโดดคาบเอาไปกนิ แม้ปวดหนกัปวดเบากใ็ห้ 
เตรียมหาภาชนะขึ้นไปไว้ข้างบนด้วย เพื่อสะดวกแก่การขับถ่ายในเวลา
ค�า่คืน เพราะแถวนัน้เสอืชุมมากและดุร้ายด้วย ผูท่ี้ไปเยีย่ม ท่านไม่ให้พกั 
อยู่หลายวัน ต้องรีบพากันกลับ เสือแถบนั้นไม่ค่อยกลัวคนนัก ยิ่งเป็น 
ผู้หญิงด้วยแล้วมันยิ่งไม่กลัวเอาเลย หากพอท�าอันตรายได้มันอาจท�า  
แม้ชาวบ้านก็พูดเหมือนกันว่า เสือพวกนี้ไม่ค่อยจะกลัวคนนัก

บางครั้งเวลากลางคืน ท่านก�าลังเดินจงกรมอยู่ โดยจุดเทียนไขใส่
โคมไฟแขวนไว้ที่ทางจงกรม ยังเห็นเสือโคร่งใหญ่เดินตามหลังฝูงควาย 
ทีพ่ากนัเดินผ่านมาทีพ่กัท่านอย่างองอาจ ไม่กลวัท่านซ่ึงก�าลงัเดินจงกรม 
อยูบ้่างเลย ฝูงควายทีถ่กูเสอืรบกวนมาก ต้องพากนักลบัเข้าบ้าน เสอืยงั
กล้าเดินตามหลังฝูงควายมาได้ต่อหน้าต่อตาพระซ่ึงก็เป็นคนผู้หนึ่งท่ีนั้น  
พระที่ไปศึกษาอบรมกับท่านต้องเป็นพระที่เตรียมพร้อมทุกอย่างแล้ว  
ทัง้ความสละเป็นสละตายต่อการประกอบความพากเพยีรในสถานทีต่่างๆ 
ซึ่งไม่เป็นที่แน่ใจและอาจมีภัยรอบด้าน ทั้งสละทิฐิมานะ ความถือตัวว่า 
มรีาคาค่างวด ซ่ึงอวดรูอ้วดฉลาดอยู่ภายใน และสละทฐิมิานะต่อหมูต่่อคณะ  
ประหนึง่เป็นอวยัวะอันเดียวกนั จิตใจถงึจะมคีวามสงบสขุ การประกอบ
ความเพียรก็มี เกิดสมาธิได้เร็ว ไม่มีนิวรณ์มาขัดขวางถ่วงใจ 

ในที่ถูกบังคับให้อยู่ในวงจ�ากัด เช่น สถานที่กลัวๆ อาหารมีน้อย  
ฝืดเคืองด้วยปัจจัย สติก�ากบัใจไม่ลดละ คิดอ่านเรือ่งอะไรมสีติคอยสะกดิ 
บังคับอยู่เสมอ ย่อมเข้าสู่ความสงบได้เร็วกว่าเท่าท่ีควรจะเป็น เพราะ 
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ข้างนอกกม็ภัีย ข้างในกม็สีติคอยบงัคับขูเ่ขญ็ จติซ่ึงเปรยีบเหมอืนนกัโทษ
กย็อมตัวไม่คึกคะนอง นอกจากน้ัน ยงัมอีาจารย์คอยใส่ปัญหาเวลาจิตคิด
ออกนอกลู่นอกทางอีกด้วย จิตซึ่งถูกบังคับด้วยเครื่องทรมานอยู่ตลอด 
เวลาทั้งข้างนอกข้างใน ย่อมกลายเป็นจิตที่ดีขึ้นได้อย่างไม่คาดฝัน คือ  
กลางคืนซ่ึงเป็นเวลากลัวๆ เจ้าของก็บังคับให้ออกเดินจงกรมแข่งกับ 
ความกลวั ทางไหนจะแพ้จะชนะ ถ้าความกลวัแพ้ ใจก็เกดิความอาจหาญ 
ขึน้มาและรวมสงบลงได้ ถ้าใจแพ้สิง่ท่ีแสดงขึน้มาในเวลานัน้กคื็อความกลวั 
อย่างหนักนั่นเอง ฤทธิ์ของความกลัวคือ ทั้งหนาวทั้งร้อน ทั้งปวดหนัก
ปวดเบา ทัง้เหมอืนจะเป็นไข้ หายใจไม่สะดวกแบบคนจะตายเราดีๆ นีเ่อง 

เครื่องส่งเสริมความกลัวคือเสียงเสือกระหึ่มๆ อยู่ตามชายเขาบ้าง 
ไหล่เขาบ้าง หลังเขาบ้าง พื้นราบบ้าง จะกระหึ่มอยู่ที่ไหนทิศใดก็ตาม  
ใจจะไม่ค�านึงทิศทางเลย แต่จะค�านึงอย่างเดียวว่าเสือจะตรงมากินพระ 
องค์เดียวที่ก�าลังเดินจงกรมด้วยความกลัวตัวสั่นไม่เป็นท่าอยู่นี้เท่านั้น 
แผ่นดินกว้างใหญ่ขนาดไหน ไม่ได้นึกว่าเสือเป็นสัตว์มีเท้าจะเที่ยวไป 
ทีอ่ื่นๆ แต่คิดอย่างเดียวว่าเสอืจะตรงมาทีท่ีม่บีรเิวณแคบๆ เลก็ๆ นดิเดียว  
ซึ่งพระขี้ขลาดก�าลังเดินวุ่นวายอยู่ด้วยความกลัวนี้แห่งเดียว การภาวนา
ไม่ทราบว่าไปถึงไหนมิได้คิดค�านึงเพราะลืมไปหมด ท่ีจดจ่อท่ีสุดก็คือ
ค�าบริกรรมโดยไม่รู้สึกตัว ว่าได้บริกรรมว่า เสือจะมาที่นี่ เสือจะมาที่นี่ 
อย่างเดียวเท่านั้น จิตก็ยิ่งก�าเริบด้วยความกลัวเพราะการส่งเสริมด้วย 
ค�าบรกิรรมแบบโลกแตก ธรรมกเ็ตรยีมจะแตกหากบงัเอิญเสอืเกดิหลงป่า 
เดินเปะปะมาที่นั้นจริงๆ ลักษณะนี้อย่างน้อยก็ยืนตัวแข็งไม่มีสติ  
มากกว่านั้นเป็นอะไรไปเลยไม่มีทางแก้ไข 
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นีคื่อการต้ังจติไว้ผดิธรรม ผลจะแสดงความเสยีหายขึน้มาตามขนาด
ที่ผู้นั้นพาให้เป็นไป ทางที่ถูกที่ท่านสอนให้ตั้งหลักใจไว้กับธรรม จะเป็น
มรณัสสติหรอืธรรมบทใดบทหนึง่ในขณะนัน้ ไม่ให้ส่งจิตปรงุออกไปน�าเอา
อารมณ์ทีเ่ป็นภัยเข้ามาหลอกตัวเอง เป็นกบัตายกต้ั็งจติไว้กบัธรรมทีเ่คย 
บริกรรมอยู่เท่านั้น จิตเมื่อมีธรรมเป็นเครื่องยึดจะไม่เสียหลัก และจะ
ตั้งตัวได้ในขณะที่ทั้งกลัวๆ นั่นแล จะกลายเป็นจิตที่อาจหาญขึ้นมา 
ในขณะนั้นอย่างอัศจรรย์ที่บอกไม่ถูก 

ท่านพระอาจารย์มั่นท่านสอนให้ต้ังหลักด้วยความเสียสละทุกสิ่ง
บรรดามีอยู่กับตัว คือ ร่างกาย จิตใจ แต่มิให้สละธรรมที่ตนปฏิบัติหรือ 
บริกรรมอยู่ในขณะน้ัน จะเป็นอะไรก็ปล่อยให้เป็นไปตามคติธรรมดา  
เกิดแล้วต้องตาย จะเป็นคนขวางโลกไม่ยอมตายไม่ได้ ผิดคติธรรมดา 
ไม่มคีวามจรงิใดๆ มาชมเชยคนผูม้คีวามคิดขวางโลกเช่นน้ัน ท่านสอนให้
เด็ดเด่ียวอาจหาญ ไม่ให้สะทกสะท้านต่อความตาย เกีย่วกบัสถานทีท่ีจ่ะ
ไปบ�าเพญ็เพือ่หาความดีใส่ตัว ดงหนาป่ารกชัฏมสีตัว์เสอืชุมเท่าไรยิง่สอน 
ให้ไปอยู ่โดยให้เหตุผลว่า ทีนั่น้แลจะได้ก�าลงัใจทางสมาธปัิญญา เสอืจะได้ 
ช่วยให้ธรรมเกดิในใจได้บ้าง เพราะคนเราเมือ่ไม่กลวัพระพทุธเจ้า ไม่เช่ือ 
พระพทุธเจ้า แต่กลวัเสอืและเช่ือเสอืว่าเป็นสตัว์ดุร้ายจะมาคาบเอาไปเป็น 
อาหาร และช่วยไล่ตะล่อมจติเข้าสูธ่รรมให้กย็งัดี จะได้กลวัและต้ังใจภาวนา 
จนเหน็ธรรม เมือ่เหน็ธรรมแล้วกเ็ช่ือพระพทุธเจ้าและเช่ือพระธรรมไปเอง  
เมือ่เข้าสูท่ี่คับขนัแล้วจิตไม่เคยเป็นสมาธกิจ็ะเป็น ไม่เคยเป็นปัญญากจ็ะ
เป็นในที่เช่นนั้นแล 
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ใจไม่มอีะไรบงัคับบ้าง มนัขีเ้กียจและต้ังหน้าสัง่สมแต่กเิลสพอกพนู
ใจแทบจะหาบหามไปไม่ไหว ไปให้เสือช่วยหาบขนกิเลสตัวขี้เกียจ  
ตัวเพลิดเพลินจนลืมตัวลืมตายออกเสียบ้าง จะได้หายเมาและเบาลง  
ยืนเดินนั่งนอนจะไม่พะรุงพะรังไปด้วยกิเลสประเภทไม่เคยลงจากบนบ่า 
คือหวัใจคน ทีใ่ดกเิลสกลวัท่านสอนให้ไปท่ีนัน้ แต่ท่ีท่ีกเิลสไม่กลวัอย่าไป 
เดี๋ยวเกิดเรื่อง ไม่ได้ความแปลกและอัศจรรย์อะไรเลย นอกจากกิเลส
จะพาสร้างความฉิบหายใส่ตัวจนมองไม่เห็นบุญบาปเท่านั้น ไม่มีอะไร
น่าชมเชย ท่านให้ความมั่นใจแก่นักปฏิบัติว่า สถานที่ที่ไม่มีสิ่งบังคับบ้าง 
ท�าความเพยีรไม่ดี จิตลงสูค่วามสงบได้ยาก แต่สถานท่ีท่ีเต็มไปด้วยความ 
ระเวียงระวังภัย ท�าความเพียรได้ผลดี ใจก็ไม่ค่อยปราศจากสติ ซึ่งเป็น 
ทางเดินของความเพียรอยู่ในตัวอยู่แล้ว ผู้หวังความพ้นทุกข์โดยชอบจึง
ไม่ควรกลัวความตายในที่ๆ น่ากลัว มีในป่าในเขาที่เข้าใจว่าเป็นสถานที่
น่ากลัว เป็นต้น

เวลาเข้าสู่ที่คับขันจริงๆ ขอให้ใจอยู่กับธรรม ไม่ส่งออกนอกกาย
นอกใจ ซ่ึงเป็นที่สถติอยู่ของธรรม ความปลอดภยัและก�าลงัใจทกุด้าน 
ทีจ่ะพึงได้ในเวลานัน้ จะเป็นสิง่ทีย่อมรับกนัไปในตวั อย่างไรกไ็ม่ตายถ้าไม่ถงึ
กาลตามกรรมนยิม แทนท่ีจะตายดังความคาดหมายที่ด้นเดาไว้ ท่านเคยว่า 
ท่านได้ก�าลังใจในที่เช่นนั้นแทบทั้งนั้น จึงชอบสั่งสอนหมู่เพื่อนให้มีใจ 
มุง่มัน่ต่อธรรมในทีคั่บขัน จะสมหวงัในไม่ช้าเลย แทนท่ีจะท�าไปแบบเสีย่ง
วาสนาบารมอัีนเป็นเรือ่งเหลวไหลหลอกลวงตนมากกว่าจะเป็นความจรงิ 
เพราะความคิดเช่นนั้นส่วนมากมักจะออกมาจากความอ่อนแอท้อถอย 
จงึมกัเป็นความคิดทีก่ดถ่วงลวงใจมากกว่าจะช่วยเสรมิให้ดี และเพิม่พนู
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ก�าลงัสติปัญญาให้ยิง่ๆ ขึน้ ธรรมทีใ่ห้ความมัน่ใจแก่นกัปฏิบติัเพือ่ถอืเป็น 
หลักประกันชีวิตและความเพียร คือ พึงหวังพึ่งเป็นและพึ่งตายต่อ 
ธรรมจรงิๆ อย่าฟ่ันเฟือนหว่ันไหวโดยประการท้ังปวงหนึง่ พงึเป็นผูก้ล้าตาย 
ด้วยความเพียรในที่ที่ตนเห็นว่าน่ากลัวนั้นๆ หนึ่ง 

เม่ือเข้าที่จ�าเป็นและคับขันเท่าไร พึงเป็นผู้มีสติก�ากับใจให้ม่ัน 
ในธรรม มีค�าบริกรรมเป็นต้น ให้กลมกลนืกนัทกุระยะ อย่าปล่อยวาง  
แม้ช้างเสืองูเป็นต้น จะมาท�าลาย ถ้าจิตสละเพ่ือธรรมจริงอยู่แล้ว  
ส่ิงเหล่านัน้จะไม่กล้าเข้าถงึตวั มหิน�าเรายงัจะกล้าเดินเข้าไปหามนัด้วย 
ความองอาจกล้าหาญ ไม่กลวัตาย แทนทีม่นัจะท�าอันตรายเรา แต่ใจเรากลบั 
จะเป็นมติรอย่างลกึลบัอยูภ่ายในกบัมนัอีกด้วย โดยไม่เป็นอันตรายหนึง่  
ใจเรามีธรรมประจ�าแต่ใจสัตว์ไม่มีธรรม ใจเราต้องมีอ�านาจเหนือกว่า
สัตว์เป็นไหนๆ แม้สัตว์จะไม่ทราบได้ว่ามีธรรม แต่สิ่งที่ท�าให้สัตว์ไม่กล้า 
อาจเอ้ือมมอียูก่บัใจเราอย่างลกึลบั นัน่แลคือธรรมเครือ่งป้องกนั หรอืธรรม 
เครือ่งทรงอ�านาจให้สตัว์ใจอ่อนไม่กล้าท�าอะไรได้หนึง่ อ�านาจของจิตเป็น
อ�านาจท่ีลึกลับและรู้อยู่เฉพาะตัว แต่ผู้อ่ืนทราบได้ยากหากไม่มีญาณ
ภายในหนึ่ง 

ฉะนั้น ธรรมแม้จะเรียนและประกาศสอนกันทั่วโลก ก็ยังเป็น
ธรรมชาติทีล่กึลบัอยูน่ัน่เอง ถ้าใจยงัเข้าไม่ถึงธรรมชาติเป็นขัน้ๆ ท่ีควรจะ
เปิดเผยกับใจเป็นระยะๆ ไป เมื่อเข้าถึงกันจริงๆ แล้ว ปัญหาระหว่างใจ
กับธรรมก็สิ้นสุดลงเอง เพราะใจกับธรรมมีความละเอียดสุขุมและลี้ลับ 
พอๆ กนั เมือ่ถงึขัน้นีแ้ล้ว แม้จะพดูว่าใจคือธรรมและธรรมคือใจกไ็ม่ผดิ  
และไม่มอีะไรมาขดัแย้งถ้ากเิลสตัวเคยขดัแย้งสิน้ไปไม่มเีหลอืแล้ว เท่าท่ี
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ใจกลายเป็นเครือ่งมอืของกเิลสตัณหาจนมองหาคุณค่าไม่เจอนัน้ กเ็พราะ 
ใจถกูสิง่ดังกล่าวคละเคล้ากลุม้รมุจนเป็นอันหน่ึงอันเดียวกนั จึงดูเหมอืน
ไม่มคุีณค่าอะไรแฝงอยูเ่ลยในระยะนัน้ ถ้าปล่อยให้เป็นท�านองนัน้เรือ่ยไป 
ไม่สนใจรกัษาและช�าระแก้ไข ใจกไ็ม่มคุีณค่า ธรรมกไ็ม่มรีาคาส�าหรบัตน  
แม้จะตายแล้วเกดิ และเกดิแล้วตายสกักีร้่อยกีพ่นัครัง้ กเ็ป็นท�านองเขา
เปลี่ยนชุดเสื้อผ้าซึ่งล้วนเป็นชุดที่สกปรกด้วยกัน จะเปลี่ยนวันละกี่ครั้ง
ก็คือผู้สกปรกน่าเกลียดอยู่นั่นเอง 

ผดิกบัผูเ้ปลีย่นชุดเสือ้ผ้าทีส่กปรกออก แล้วสวมใส่เสือ้ผ้าท่ีสะอาด
แทนเป็นไหนๆ ฉะนั้น การเปลี่ยนชุดดีชั่วส�าหรับใจ จึงเป็นปัญหาส�าคัญ
ของแต่ละคนจะพิจารณาและรับผิดชอบตัวเองในทางใด ไม่มีใครจะมา 
รบัภาระแทนได้ ไม่ต้องเป็นกงัวลอีกต่อไป แต่เรือ่งตัวเองน้ีเป็นเรือ่งใหญ่โต
ของแต่ละคน ซ่ึงรูอ้ยูก่บัตัวทัง้ปัจจุบนัและอนาคต ว่าต้องเป็นผูร้บัผดิชอบ 
ตัวเองตลอดไป ไม่มกี�าหนดกาล นอกจากผูใ้ห้การบ�ารงุรกัษาจนถงึทีป่ลอดภัย 
โดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านเป็นตัวอย่าง  
นัน้ช่ือว่าเป็นผูห้มดภาระโดยประการท้ังปวงอย่างสมบรูณ์ ผูเ้ช่นนัน้แลทีโ่ลก 
กล่าวอ้างเป็นสรณะเพือ่หวงัฝากเป็นฝากตายในชีวติตลอดมา แม้ผูต้กอยู ่
ในลักษณะแห่งความไม่ดี แต่ยังพอรู้บุญรู้บาปอยู่บ้าง ก็ยังกล่าวอ้าง 
พระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะอย่างไม่หยดุปากกระดากใจ  
ยงัระลกึถงึพอให้พระองค์ทรงเป็นห่วงและร�าคาญในความไม่ดีของเขาอยู ่
นัน่เอง เช่นเดียวกบัลกูๆ ทัง้ทีเ่ป็นลกูทีดี่และลกูทีเ่ลวบ่นถงึผูบ้งัเกดิเกล้า 
ว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของตนฉะนั้น
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ท่านพระอาจารย์มั่นท่านฝึกอบรมพระเณรเพื่อเห็นผลประจักษ์ใน
การบ�าเพญ็ ท่านมอุีบายปลกุปลอบด้วยวธิต่ีางๆ ดังกล่าวมา ผูต้ั้งใจปฏิบติั 
ตามท่านด้วยความเคารพเทิดทูนจริงๆ ย่อมได้รับคุณธรรมเป็นการ
ถ่ายทอดข้อวัตรวธิดี�าเนนิจากท่านมาอย่างพอใจ ตลอดความรูค้วามฉลาด 
ภายในใจเป็นทีน่่าเลือ่มใส และน�ามาสัง่สอนลกูศิษย์สบืทอดกนัมาพอเหน็ 
เป็นสักขีพยานว่า ศาสนายังทรงมรรคทรงผลประจักษ์ใจของผู้ปฏิบัติ
ตลอดมาไม่ขาดสูญ ถ้าพูดตามความเป็นมาและการอบรมสั่งสอนของ
ท่านพระอาจารย์มัน่แล้ว ควรเรยีกได้อย่างถนดัใจว่า “ปฏิปทาอดอยาก” 
คือท่ีอยู่กอ็ดอยาก ทีอ่าศัยกฝื็ดเคือง ปัจจัยเครือ่งอาศัย โดยมากด�าเนนิ
ไปแบบขาดๆ เขินๆ ทั้งที่สิ่งเหล่านั้นมีอยู่ ความเป็นอยู่หลับนอนที่ล้วน
อยู่ในสภาพอนิจจังนั้น 

ถ้าผู้เคยอยู่ด้วยความสนุกรื่นเริงและสมบูรณ์ไปเจอเข้า อาจเกิด 
ความสลดสงัเวชใจในความเป็นอยูข่องท่านเหล่านัน้อย่างยากจะปลงตกได้  
เพราะไม่มีอะไรจะเป็นที่เจริญตาเจริญใจส�าหรับโลกผู้ไม่เคยต่อสภาพ 
เช่นนัน้ จงึเป็นทีน่่าทเุรศเอานกัหนา แต่ท่านเองแม้จะเป็นอยูใ่นลกัษณะ
ของนกัโทษในเรอืนจ�า แต่กเ็ป็นความสมคัรใจและอยูไ่ด้ด้วยธรรม เป็นอยู่ 
หลบันอนด้วยธรรม ล�าบากล�าบนทนทกุข์ด้วยธรรม ทรมานตนเพือ่ธรรม 
อะไรๆ ในสายตาทีเ่หน็ว่าเป็นการทรมานของผูไ้ม่เคยพบเคยเหน็ จึงเป็น
เรื่องความสะดวกกายสบายใจส�าหรับท่านผู้มีปฏิปทาในทางนั้น ดังนั้น  
จึงควรให้นามว่า “ปฏิปทาอดอยาก” เพราะอยู่ด้วยความตั้งใจทรมาน
อดอยาก ฝืนกายฝืนใจจริงๆ คือ อยู่ก็ฝืน ไปก็ฝืน นั่งก็ฝืน ยืนก็ฝืน 
นอนก็ฝืน เดินจงกรมก็ฝืน นั่งสมาธิก็ฝืน ในอิริยาบถทั้งส่ีเป็นท่า 
ฝืนกายฝืนใจทั้งนั้น ไม่ยอมให้อยู่ตามอัธยาศัยใจชอบเลย 
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บางครั้งยังต้องทนอดทนหิว ไม่ฉันจังหันไปหลายวัน เพื่อเร่งความ
เพียรทางใจ ขณะที่ไม่ฉันนั้นเป็นเวลาท�าความเพียรตลอดสาย ไม่มี 
การลดหย่อนผ่อนตัวว่าหิวโหย แม้จะทุกข์ก็ทราบว่าทุกข์ในเวลานั้น  
แต่ก็ทราบว่าตนทนอดทนหิวเพื่อความเพียร เพราะผู้ปฏิบัติบางรายจริต
นสิยัชอบทางอดอาหาร ถ้าฉนัไปทุกวนัร่างกายสมบรูณ์ ความเพยีรทางใจ 
ไม่ก้าวหน้า ใจอับเฉา ไม่สว่างไสว ไม่องอาจกล้าหาญ กจ็�าต้องหาทางแก้ไข  
โดยมกีารผ่อนและอดอาหารบ้าง อดระยะสั้นบ้าง ระยะยาวบ้าง พร้อมกับ
ความสงัเกตตัวเองว่า อย่างไหนมผีลมากน้อยต่างกนัอย่างไรบ้าง เมือ่ทราบ 
นิสัยของตนว่าถูกกับวิธีใดก็เร่งรีบในวิธีนั้น รายท่ีถูกจริตกับการอด 
หลายวันก็จ�าต้องยอมรับตามนิสัยของตน และพยายามท�าตามแบบนั้น
เรือ่ยไป แม้จะล�าบากบ้างกย็อมทนเอา เพราะอยากดี อยากรู ้อยากฉลาด  
อยากหลุดพ้นจากทุกข์ 

ผู้ที่จริตนิสัยถูกกับการอดในระยะยาวย่อมทราบได้ในขณะที่ก�าลัง
ท�าการอดอยู่ คืออดไปหลายวันเท่าไร ใจยิ่งเด่นดวงและอาจหาญต่อ
อารมณ์ทีเ่คยเป็นข้าศึก ใจมคีวามคล่องแคล่วแกล้วกล้าต่อหน้าทีข่องตน 
มากขึน้ นัง่สมาธภิาวนาลมืมดืลมืสว่าง เพราะความเพลนิกบัธรรม ขณะใจ 
สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมย่อมไม่สนใจต่อความหิวโหยและกาลเวลา มีแต่ 
ความรื่นเริงในธรรมทั้งหลายอันเป็นสมบัติที่ควรได้ควรถึงในเวลานั้น  
จึงรบีตักตวงให้ทันกบัเวลาท่ีกเิลสความเกยีจคร้านอ่อนแอ ความไม่อดทน  
เป็นต้น ก�าลังนอนหลับอยู่ พอจะสามารถแอบปีนขึน้บนหลงัหรอืบนคอ 
มนับ้างกใ็ห้ได้ขึน้ในเวลานัน้ๆ หากรัง้ๆ รอๆ หาฤกษ์งามยามดีพรุง่นีม้ะรนือยู่  
เวลามันต่ืนขึ้นมาแล้วจะล�าบาก ดีไม่ดีอาจสู้มันไม่ได้และกลายเป็นช้าง 
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ให้มนัโดดขึน้บนคอ แล้วเอาขอสบัลงบนศีรษะคือหวัใจ แล้วต้องยอมแพ้ 
มันอย่างราบ

เพราะใจเราเคยเป็นช้างให้กิเลสเป็นนายควาญบังคับมานานแสน 
นานแล้ว ความรูส้กึกลวัทีเ่คยฝังใจมานานน้ันแลพาให้ขยาดๆ ไม่กล้าต่อสู ้
กับมันอย่างเต็มฝีมือได้ ทางด้านธรรมท่านว่ากิเลสกับธรรมเป็นคู่อริกัน 
แต่ทางโลกเห็นว่ากิเลสกับใจเป็นคู่มิตรในลักษณะบ๋อยกลางเรือนอย่าง
แยกกันไม่ออก ฉะนั้น ผู้มีความเห็นไปตามธรรมจึงต้องพยายามต่อสู ้
กบัสิง่ท่ีตนเหน็ว่าเป็นข้าศึกเพือ่เอาตัวรอดและครองตัวอย่างอิสระ ไม่ต้อง 
ข้ึนกับกิเลสเป็นผู้คอยกระซิบสั่งการ แต่ผู้เห็นตามกิเลสก็ต้องคอย
พะเน้าพะนอเอาอกเอาใจทีม่นัแนะน�าหรอืสัง่การออกมาอย่างไรต้องยอม
ปฏิบัติตามทุกอย่างไม่ขัดขืนมันได้

ส่วนผลทีไ่ด้รบัจากมนันัน้ เจ้าตัวกท็ราบว่ามคีวามกระเทือนต่อจิตใจ
เพียงใด แม้ผู้อ่ืนก็ย่อมทราบได้จากการระบายออกของผู้เป็นเจ้าทุกข์ 
เพราะความกระทบกระเทือนทางจิตใจท่ีถูกกิเลสกลั่นแกล้งและทรมาน
โดยวิธีต่างๆ ไม่มีประมาณ โทษทั้งนี้แลท�าให้ผู้มีความรักตัวสงวนใจต้อง 
มีมานะต่อสู้ด้วยความเพียรทุกด้านอย่างไม่อาลัยเสียดายชีวิต ถึงจะอด
ก็ยอมอด ทุกข์กย็อมทกุข์ แม้ตายกย็อมพลชีีพเพือ่ยอมบชูาพระศาสนา
ไปเลย ไม่มีการแบ่งรับแบ่งสู้ไว้เพื่อกิเลสได้หวังมีส่วนด้วย จะได้ใจ

ทีท่่านพระอาจารย์มัน่เทศน์ปลกุใจพระเณรให้มคีวามอาจหาญร่าเรงิ
ต่อความเพียรเพื่อยกตนให้พ้นทุกข์เครื่องกดถ่วงจิตใจ ก็เพราะท่านได้
พจิารณาทดสอบเรือ่งของกเิลสกบัธรรมมาอย่างละเอียดถีถ้่วนจนเหน็ผล
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ประจักษ์ใจแล้ว จึงได้กลับมาภาคอีสานและท�าการสั่งสอนอย่างเต็มภูม ิ
แห่งธรรมที่ท่านรู้เห็นมาเป็นคราวๆ ในสมัยนั้น

ธรรมทีท่่านส่ังสอนอย่างอาจหาญและออกหน้าออกตาแก่บรรดา 
ศษิย์อยู่เสมอ ได้แก่ พลธรรม ๕ คอื ศรัทธา วริิยะ สติ สมาธิ ปัญญา 
โดยให้เหตุผลว่า ผู้ไม่เหินห่างจากธรรมเหล่านี้ ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ขาดทุน 
และล่มจม เป็นผูม้หีวงัความเจรญิก้าวหน้าไปโดยล�าดับ ธรรมท้ัง ๕ ข้อนี้  
ท่านแยกความหมายมาใช้ส�าหรับท่านเองเป็นข้อๆ ซ่ึงโดยมากเป็นไป 
ในทางปลกุใจให้อาจหาญ มใีจความว่า ศรทัธา เช่ือศาสนธรรมทีพ่ระองค์
ประทานไว้เพือ่โลก เราผูห้นึง่ในจ�านวนของคนในโลก ซ่ึงอยูใ่นข่ายท่ีควร
ได้รับแสงสว่างแห่งธรรมจากข้อปฏิบัติที่ท�าจริงแน่นอนไม่เป็นอ่ืน และ
เชื่อว่าเกิดแล้วต้องตาย แต่จะช้าหรือเร็วไม่ส�าคัญ ที่ส�าคัญอยู่ตรงที่ว่า
เราจะตายแบบผู้แพ้กิเลสวัฏฏ์ กรรมวัฏฏ์ วิปากวัฏฏ์ หรือจะเป็นผู้ชนะ
วัฏวนสามนี้ก่อนจะตาย ค�าว่าแพ้ไม่เป็นสิ่งพึงปรารถนา แม้แต่เด็กเล่น
กีฬากันต่างฝ่ายเขายังหวังชนะกัน เราจึงควรสะดุดใจ และไม่ควรท�าตัว
ให้เป็นผู้แพ้ ถ้าเป็นผู้แพ้ก็ต้องทนอยู่อย่างผู้แพ้ 

ทกุๆ อาการของผูแ้พ้ต้องเป็นการกระเทอืนใจอย่างมาก และระทมทกุข์ 
จนหาทางออกไม่ได้ ขณะทีจิ่ตจะคิดหาทางออกของผูแ้พ้มอียูท่างเดียวคือ 
“ตายเสียดีกว่า” ซึ่งตายไปแบบที่ว่าดีกว่านี้ ก็ต้องเป็นการตายของผู้แพ ้
ต่อข้าศึกอยูน่ัน่เอง อันเป็นทางกอบโกยโรยทกุข์ใส่ตัวเองจนไม่มทีีป่ลงวาง  
จึงไม่มีอะไรดีเลยส�าหรับผู้แพ้ทุกประตูแล้ว ถ้าจะตายแบบผู้ชนะดัง
พระพทุธเจ้าและพระสาวกท่าน กต้็องเช่ือแบบท่าน ท�าแบบท่าน เพยีรและ
อดทนแบบท่าน มสีติรกัษาใจ รกัษาตัว รกัษากริยิาทีแ่สดงออกทุกอาการ 
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แบบท่าน ท�าใจให้มั่นคงต่อหน้าที่ของตน อย่าโยกเยกคลอนแคลนแบบ
คนจวนตัวไม่มีสติเป็นหลักยึด แต่จงท�าใจให้มั่นคงต่อเหตุที่ท�าเพื่อผล 
อันพึงพอใจจะได้มีทางเกิดขึ้นได้ อันเป็นแบบที่ท่านพาด�าเนิน 

ศาสนาคอืค�าสั่งสอนของท่านผู้ฉลาด ท่านสอนคนเพื่อให้เกิดความ
ฉลาดทกุแง่ทกุมมุ ซ่ึงพอจะพจิารณาตามท่านได้ แต่เราอย่าฟังเพือ่ความโง่  
อยู่ด้วยความโง่ กินด่ืมท�าพูดด้วยความโง่ ค�าว่าโง่ไม่ใช่ของดี คนโง่ 
ก็ไม่ดี สัตว์โง่ก็ไม่ดี เด็กโง่ ผู้ใหญ่โง่ มิใช่ของดีทั้งนั้น เราโง่จะให้ใครเขา 
ชมว่าดี จึงไม่ควรท�าความสนทิติดจมอยูก่บัความโง่โดยไม่ใช้ความพจิารณา 
ไตร่ตรอง ไม่ใช่ทางพ้นทกุข์โดยประการท้ังปวง จงึไม่ควรแก่สมณะซ่ึงเป็น 
เพศที่ใคร่ครวญไตร่ตรอง นี่คือความหมายในธรรม ๕ ข้อที่ท่านคิดค้น
ข้ึนมาพร�่าสอนท่านเองและหมู่คณะที่ไปอบรมศึกษากับท่าน รู้สึกว่า 
เป็นคติได้ดีมาก เพราะเป็นอุบายปลุกใจให้เกิดสติปัญญาและอาจหาญ  
ทัง้เหมาะสมกบัสภาพการณ์และสถานทีข่องพระธดุงค์ ผูเ้ตรยีมพร้อมแล้ว 
ในการรบพุ่งชิงชัยระหว่างกิเลสกับธรรมเพื่อความชนะเลิศ คือวิมุตติ 
พระนิพพาน อันเป็นหลักเขตแดนมหาชัยที่ปรารถนามานาน

พระอาจารย์ที่เป็นศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านเล่าให้ฟังว่า เวลาอยู่กับท่าน  
แม้จะมีพระเณรจ�านวนมากด้วยกัน แต่มองดูอากัปกิริยาของแต่ละองค์ 
เหมอืนพระเณรทีส่ิน้กเิลสกนัแล้วท้ังนัน้ ไม่มอีาการแสดงความคึกคะนอง 
ใดๆ แม้แต่น้อยให้ปรากฏบ้างเลย ต่างองค์ต่างสงบเสงี่ยมเจียมตัว ทั้งที่ 
อยู่โดยล�าพังตนเอง ทั้งเวลามารวมกันด้วยกิจธุระบางอย่าง และเวลา
รวมประชุมฟังการอบรม ต่างมีมรรยาทสวยงามมาก ถ้าไม่ได้ฟังธรรม
เกี่ยวกับภูมิจิต เวลาท่านสนทนากันกับท่านอาจารย์บ้าง ก็อาจให้เกิด 
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ความสงสัยหรือเช่ือแน่ว่าแต่ละองค์คงส�าเร็จพระอรหัตกันแน่ๆ แต่พอ
เดาได้จากการแก้ปัญหาธรรมขณะทีท่่านสนทนากัน ว่าองค์ไหนควรอยู่ใน
ภูมธิรรมขัน้ใด นบัแต่สมาธแิละปัญญาขัน้ต้นขึน้ไปถงึสมาธแิละวิปัสสนา
ขั้นสูง 

การแก้ปัญหาในเวลามีผู้ไปศึกษาก็ดี การแสดงธรรมอบรมพระเณร
ในเวลาประชุมก็ดี ท่านแสดงด้วยความแน่ใจและอาจหาญ พอให้ผู้ฟัง
ทราบได้ว่าธรรมทีแ่สดงออกเป็นธรรมท่ีท่านรูเ้หน็ทางจติใจจรงิๆ ไม่แสดง
ด้วยความลูบคล�าหรือสุ่มเดา ว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้น เห็นจะเป็นอย่างนี้  
จงึเป็นทีแ่น่ใจได้ว่า เป็นธรรมทีส่่อแสดงอยูก่บัใจของทุกคนแม้ยงัไม่รูไ้ม่เหน็  
และคงมีวันหน่ึงที่ผู้ปฏิบัติจะสามารถรู้ได้จ�าเพาะตนหากไม่ลดละความ
เพียรไปเสีย 

วิธีให้การอบรมแก่พระเณรและฆราวาส รู้สึกว่าท่านแสดงให้พอ
เหมาะสมกับขั้นภูมิความเป็นอยู่และจริตนิสัยของผู้มาอบรมศึกษาได้ดี  
และได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายขณะที่ฟังอยู่ด้วยกัน เพราะท่านอธิบาย
แยกแยะธรรมออกเป็นตอนๆ ซ่ึงพอเหมาะสมกบัภูมขิองผูม้าฟังจะเข้าใจ
และน�าไปปฏิบัติให้เกิดผลได้ โดยมากเวลาท่านสอนฆราวาสญาติโยม 
โดยเฉพาะ ท่านยกธรรมเกีย่วกบัฆราวาสขึน้แสดง มีทาน ศลี ภาวนา
เป็นพ้ืน โดยให้เหตุผลว่า ธรรมทั้งสามนี้เป็นรากแก้วของความเป็น
มนษุย์และเป็นรากเหง้าของพระศาสนา ผูเ้กดิมาเป็นมนุษย์ต้องเป็น 
ผู้เคยผ่าน คือเคยส่ังสมธรรมเหล่านีม้า อย่างน้อยต้องมีอย่างใดอย่างหนึง่ 
ที่เป็นเช้ืออยู่ในนิสัยของผู้จะมาสวมร่างเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วย 
มนษุยสมบติัอย่างแท้จริง
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ทาน คือเครือ่งแสดงน�า้ใจมนษุย์ผูม้จีติใจสงู ผูม้เีมตตาจติต่อเพือ่น
มนษุย์และสตัว์ผูอ้าภัพ ด้วยการให้การเสยีสละแบ่งปันมากน้อยตามก�าลงั 
ของวตัถุเครือ่งสงเคราะห์ทีม่อียู ่จะเป็นวตัถทุาน ธรรมทาน หรอืวทิยาทาน 
แขนงต่างๆ ก็ตาม ที่ให้เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นโดยมิได้หวังค่าตอบแทนใดๆ  
นอกจากกศุลคือความดีทีเ่กดิจากทานนัน้ ซ่ึงจะเป็นสิง่ตอบแทนให้เจ้าของ 
ทานได้รับอยู่โดยดีเท่าน้ัน ตลอดอภัยทานที่ควรให้แก่กันในเวลาอีก 
ฝ่ายหนึ่งผิดพลาดหรือล่วงเกิน คนมีทานหรือคนท่ีเด่นในการให้ทาน 
ย่อมเป็นผูส้ง่าผ่าเผยและเด่นในปวงชนโดยไม่นิยมรปูร่างลกัษณะ ผูเ้ช่นนี ้
มนษุย์และสตัว์ตลอดเทวดาทีม่องไม่เหน็กเ็คารพรกั จะตกทิศใดแดนใด
ย่อมไม่อดอยากขาดแคลน หากมสีิง่หรอืผูอุ้ปถมัภ์จนได้ ไม่อับจนทนทกุข์

แม้ในแดนมนุษย์เรานี้ก็พอเห็นได้อย่างเต็มตารู้ได้อย่างเต็มใจว่า  
ผู้มีทานเป็นเครื่องประดับตัวย่อมเป็นคนไม่ล้าสมัยในสังคม และบุคคล
ทุกชั้นไม่มีใครรังเกียจ แม้แต่คนที่มั่งมีแต่แสนตระหนี่ถี่เหนียวก็ยังหวัง
ต่อการสงเคราะห์ช่วยเหลือจากผู้อื่นเช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วๆ ไป ไม่ต้อง
พูดถึงคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้ แต่ไม่หวังให้ผู้อื่นช่วยเหลือ จะไม่มีในโลก 
เมอืงไทยเรา อ�านาจทานท�าให้ผูม้ใีจชอบบรจิาคเกดิความเคยชินต่อนสิยั  
จนกลายเป็นผู้มีฤทธิ์บันดาลไม่ให้อดอยากในภพที่เกิดก�าเนิดที่อยู่นั้นๆ 
ฉะนั้น ทานและคนที่มีใจเป็นนักให้ทาน การเสียสละ จึงเป็นเครื่องและ
เป็นผู้ค�้าจุนหนุนโลกให้เฟื่องฟูตลอดไป โลกที่ยังมีการสงเคราะห์กันอยู่
ยังจัดเป็นโลกที่มีความหมายตลอดไป ไม่เป็นโลกที่ไร้ชาติขาดกระเจิง 
เหลือแต่ซากคือแผ่นดินแน่ๆ ทานจึงเป็นสาระส�าคัญส�าหรับตัวและโลก
ทั่วๆ ไป ผู้มีทานย่อมเป็นผู้อบอุ่นและหนุนโลกให้ชุ่มเย็น ไม่เป็นบุคคล
และโลกที่แห้งแล้งแข่งกับทุกข์ตลอดไป
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ศีล คือรั้วกั้นความเบียดเบียนและท�าลายสมบัติร่างกายและจิตใจ 
ของกนัและกนั ศีลคือพชืแห่งความดีอันยอดเยีย่มทีค่วรมปีระจ�าชาติมนษุย์  
ไม่ปล่อยให้สญูหายไปเสยี เพราะมนษุย์ทีไ่ม่มศีีลเป็นรัว้กัน้และเป็นเครือ่ง 
ประดับตัวเสยีเลย กคื็อกองเพลงิแห่งมนษุย์เราดีๆ นีเ่อง การเบยีดเบยีน
และท�าลายกันย่อมมีไปทุกหย่อมหญ้าและทั่วโลกดินแดน ไม่มีเกาะมี
ดอนพอจะเอาศีรษะซุกนอนให้หลบัสนทิได้โดยปลอดภัย แม้โลกจะเจรญิ
ด้วยวัตถุจนกองสูงกว่าพระอาทิตย์บนท้องฟ้า แต่ความรุ่มร้อนแผดเผา
จะทวีคูณยิ่งกว่าพระอาทิตย์เป็นไหนๆ โลกจะไม่มีท่ีปลงใจได้เลยถ้ายัง
มัวคิดว่าวัตถุมีคุณค่าย่ิงกว่าศีลธรรมอยู่ เพราะศีลธรรมเป็นสมบัติของ
จอมมนุษย์ คือพระพุทธเจ้า ผู้ค้นพบและน�ามาประดับโลกที่ก�าลังมืดมัว
กลวัทุกข์พอให้สว่างไสวร่มเยน็ ควรอาศัยได้บ้างด้วยอ�านาจศีลธรรมเป็น
เครื่องปัดเป่าก�าจัด

ล�าพังความคิดของมนุษย์ที่มีกิเลสคิดผลิตอะไรออกมาท�าให ้
โลกร้อนจะบรรลัยอยูแ่ล้ว ยิง่จะปล่อยให้คิดตามอ�านาจโดยไม่มกีลิน่แห่ง 
ศีลธรรมช่วยเป็นยาแก้และชะโลมไว้บ้าง ก็น่ากลัวความคิดนั้นๆ จะผลิต
ยักษ์ใหญ่ตัวโหดร้ายที่ทรงพิษขึ้นมากี่แสนกี่ล้านตัวออกเท่ียวหากว้าน 
กินมนุษย์ให้ฉิบหายกันทั้งโลก ไม่มีอะไรเหลืออยู่บ้างเลย ความคิดของ
คนสิน้กเิลสทีท่รงคุณอย่างสงูสดุคือพระพทุธเจ้า มผีลให้โลกได้รบัความ
ร่มเย็นซาบซึ้ง กับความคิดที่เป็นไปด้วยกิเลสที่มีผลให้ตัวเองและผู้อื่น 
ได้รับความเดือดร้อนจนจะคาดไม่ถึงนี่แล เป็นความคิดที่ผิดกันอยู่มาก 
พอจะน�ามาเทยีบเคียงเพือ่หาทางแก้ไขผ่อนหนกัผ่อนเบาลงได้บ้าง ไม่จม 
ไปกบัความคิดประเภทนัน้จนหมดทางแก้ไข ศีลจงึเป็นเหมอืนยาปราบโรค 
ทัง้โรคระบาดและโรคเรือ้รงั อย่างน้อยกพ็อให้คนไข้ท่ีสมุด้วยกเิลสกนิอยู ่
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หลับนอนได้บ้าง ไม่ถูกบีบค้ันด้วยโรคท่ีเกิดแล้วไม่ยอมหายนี้ตลอดไป 
มากกว่านั้นก็หายขาดอยู่สบาย

ท่านพระอาจารย์มัน่ท่านเมตตาสัง่สอนฆราวาสให้รูคุ้ณของศีล และ
ให้รูโ้ทษของความไม่มศีีลอย่างถงึใจจรงิๆ ฟังแล้วจับใจไพเราะ แม้ผูเ้ขยีน
เองพอได้ทราบว่า ท่านสั่งสอนประชาชนให้เห็นโทษเห็นคุณในศีลอย่าง
ซาบซึ้งจับใจเช่นนั้น ยังเผลอตัวไปว่า “อยากมีศีล ๕ กับเขาบ้าง” ทั้งๆ 
ที่ขณะนั้นตนก็มีศีลอยู่ถึง ๒๒๗ ศีลอยู่แล้ว เพราะความปีติผาดโผน 
ไปบ้างเวลานัน้จงึขาดสติไปพกัหนึง่ พอได้สติขึน้มาเลยนกึอายตัวเองและ
ไม่กล้าบอกใคร กลวัท่านเหล่านัน้จะหาว่าเราบ้าซ�า้เข้าไปอีก เพราะขณะนัน้ 
เราก็ชักจะบ้าๆ อยู่บ้างแล้วที่คิดว่าอยากมีศีล ๕ กับฆราวาสเขาโดย 
ไม่คล�าดูศีรษะบ้างเลย อย่างนีแ้ลคนเรา เวลาคิดไปทางช่ัวจนถงึกบัท�าช่ัว
ตามความคิดจริงๆ ก็คงเป็นไปในลักษณะดังกล่าวมา จึงควรส�าเหนียก 
ในความคิดของตนไปทุกระยะ ว่าคิดไปในทางดีหรือช่ัว ถูกหรือผิด  
ต้องคอยชักบังเหียนไว้เสมอ ไม่เช่นนั้นมีหวังเลยเถิดได้แน่นอน

ภาวนา คือ การอบรมใจให้ฉลาดเท่ียงตรงต่อเหตุผลอรรถธรรม 
รู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวเองและสิ่งทั้งหลาย ไม่ให้จิตผาดโผนโลดเต้นแบบ
ไม่มีฝั่งมีฝา ยึดการภาวนาเป็นรั้วก้ันความคิดฟุ้งของใจให้อยู่ในเหตุผล
อันจะเป็นทางแห่งความสงบสขุ ใจทีย่งัมไิด้รบัการอบรมจากภาวนาจงึยงั
เป็นเหมือนสัตว์ที่ยังมิได้รับการฝึกหัดให้ท�าหน้าท่ีของตนอย่างสมบูรณ์  
มีจ�านวนมากน้อยก็ยังมิได้รับประโยชน์จากมันเท่าท่ีควร จ�าต้องฝึกหัด 
ให้ท�าประโยชน์ตามประเภทของมันก่อนถึงจะได้รับประโยชน์ตามควร  
ใจจงึควรได้รบัการอบรมให้รูเ้รือ่งของตัวเสยีบ้าง จะเป็นผูค้วรแก่การงาน



127

ทั้งหลาย ทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียด ทั้งส่วนเล็กส่วนใหญ่ ทั้งภายใน
ภายนอก ผู้มีภาวนาเป็นหลักใจจะท�าอะไรชอบใช้ความคิดอ่านเสมอ  
ไม่ค่อยเอาตัวเข้าไปเสี่ยงต่อการกระท�าท่ีไม่แน่ใจ ซ่ึงอาจเกิดความเสีย
หายแก่ตนและผู้เกี่ยวข้องตลอดส่วนรวมเมือ่ผดิพลาดลงไป การภาวนา
จึงเป็นงานเพื่อผลในปัจจุบันและอนาคต ไม่เสียประโยชน์ท้ังสองทาง  
ประโยชน์ส�าคัญคือประโยชน์เฉพาะหน้า ทีเ่รยีกว่า ทฏิฐธรรมมกิตัถประโยชน์

การงานทุกชนิดท่ีท�าด้วยใจของผู้มีภาวนา จะส�าเร็จลงด้วยความ
เรียบร้อย ขณะที่ท�าก็ไม่ท�าแบบขอไปที แต่ท�าด้วยความใคร่ครวญ และ
เลง็ถงึประโยชน์ทีจ่ะได้รบัจากงานเมือ่ส�าเรจ็ลงไปแล้ว จะไปมาในทศิทางใด 
จะท�าอะไร ย่อมเลง็ถงึผลได้เสยีเกีย่วกบัการนัน้ๆ เสมอ การปกครองตน
ก็สะดวก ไม่ฝ่าฝืนตัวเองซึ่งเป็นผู้มีหลักเหตุผลอยู่แล้ว ถือหลักความ 
ถกูต้องเป็นเขม็ทศิทางเดินของกาย วาจา ใจประจ�าตัว ไม่ยอมเปิดช่องให้
ความอยากอันไม่มขีอบเขตเข้ามาเกีย่วข้อง เพราะความอยากไป อยากมา  
อยากท�า อยากพดู อยากคิด ท่ีเคยเป็นมาด้ังเดิม เป็นไปตามอ�านาจของ
กเิลสตัณหา ซ่ึงไม่เคยสนใจต่อความผดิถกูดีช่ัวเสยีมากต่อมาก และพาเรา 
เสียไปจนนับไม่ถ้วนประมาณไม่ถูก จะเอาโทษกับมันก็ไม่ได้ นอกจาก
ยอมให้เสยีไปอย่างน่าเสยีดาย แล้วพยายามแก้ตัวใหม่เท่านัน้เมือ่ยงัมสีติ
อยู่บ้างพอจะหักล้างกันได้ ถ้าไม่มีสติพอระลึกบ้างเลยแล้ว ทั้งของเก่าก็
เสยีไป ทัง้ของใหม่กพ็ลอยจมไปด้วย ไม่มวีนักลบัฟ้ืนคืนตัวได้เลย นีแ่ล
เรือ่งของกเิลส ต้องพาให้เสยีหายเรือ่ยไป ฉะนัน้ การภาวนาจึงเป็นเครือ่ง
หักล้างความลามกไม่มีเหตุผลของตนได้ดี แต่วิธีภาวนานั้นรู้สึกล�าบาก 
อยู่บ้าง เพราะเป็นการบงัคับใจซ่ึงเหมอืนบงัคับลงิให้อยูเ่ช่ืองๆ พองามตาบ้าง  
ย่อมเป็นของล�าบากฉะนั้น
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วิธภีาวนากคื็อวธิสีงัเกตตัวเองนัน่แล คือสงัเกตจติทีม่นีสิยัหลกุหลกิ 
เหมือนถูกไฟหรือน�้าร้อนลวก ไม่อยู่เป็นปกติสุข ด้วยสติตามระลึกรู้ 
ความเคลือ่นไหวของจิต โดยมธีรรมบทใดบทหนึง่เป็นค�าบรกิรรม เพือ่เป็น 
ยารกัษาจติให้ทรงตัวอยูไ่ด้ด้วยความสงบสขุในขณะภาวนา ตามทีน่ยิมใช้ 
กันมากและได้ผลดีก็มีอานาปานสติบ้าง พุทโธบ้าง ธัมโมบ้าง สังโฆบ้าง 
มรณานสุสติบ้าง หรอืเกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ โดยอนโุลม ปฏิโลมบ้าง  
หรอืใช้บรกิรรมเฉพาะบทใดบทหนึง่บ้าง พยายามบงัคับใจให้อยูก่บัอารมณ์
แห่งธรรมบททีน่�ามาบรกิรรมขณะภาวนา ใจทีอ่าศัยบทธรรมอันเป็นอารมณ์
ที่ให้คุณ ไม่เป็นภัยแก่จิตใจ ย่อมจะเกิดความสงบสุขขึ้นมาในขณะนั้น  
ทีเ่รยีกว่าจติสงบ หรอืจติรวมเป็นสมาธิ คือความมัน่คงต่อตัวเอง ไม่อาศัย 
ธรรมบทใดๆ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในเวลานั้น เพราะจิตมีก�าลังพอด�ารง
ตนอยู่โดยอิสระได้ 

ค�าบริกรรมที่เคยน�ามาก�ากับใจ ก็ระงับกันไปช่ัวขณะที่จิตปล่อย
อารมณ์เข้าพักสงบตัว ต่อเมื่อถอนขึ้นมา ถ้ามีเวลาท�าต่อไปอีกก็น�า 
ค�าบริกรรมที่เคยก�ากับมาบริกรรมต่อไป พยายามท�าอย่างนี้เสมอด้วย
ความใฝ่ใจไม่ลดละความเพยีร จิตทีเ่คยท�าบาปหาบทกุข์อยูเ่สมอกจ็ะค่อย 
รู้สึกตัวและปล่อยวางไปเป็นล�าดับ และมีความสนใจหนักแน่นในหน้าที่
ของตนเป็นประจ�า ไม่ถูกบังคับถูไถเหมือนขั้นเริ่มแรก ซึ่งเป็นขั้นก�าลัง
ฝึกหัด จิตที่สงบตัวลงเป็นสมาธิ เป็นจิตที่มีความสุขเย็นใจมากและจ�า 
ไม่ลืม ถ้าได้ปรากฏขึ้นเพียงครั้งเดียว ย่อมเป็นเครื่องปลุกใจให้ต่ืนตัว
และต่ืนใจได้อย่างน่าประหลาด หากไม่ปรากฏอีกในวาระต่อไปทัง้ทีภ่าวนา
อยู่ในใจ จะเกิดความเสียดายอย่างบอกไม่ถูก อารมณ์แห่งความติดใจ
และความเสียดายในจิตประเภทนั้นจะฝังใจไปนาน นอกจากจิตจะเจริญ
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ก้าวหน้าขึ้นสู่ความสงบสุขอันละเอียดไปเป็นล�าดับเท่านั้น จิตถึงจะลืม
และเพลนิในธรรมขัน้สงูเรือ่ยไป ไม่มาเกีย่วข้องเสยีดายจิตและความสงบ 
ที่เคยผ่านมาแล้ว 

แต่เมือ่พดูถงึการภาวนาแล้ว ท่านผูอ่้านอาจจะรูส้กึเหงาหงอยน้อยใจ
และอ่อนเปียกไปทั้งร่างกายและจิตใจว่าตนมีวาสนาน้อย ท�าไม่ไหว  
เพราะคิดว่ากิจการยุ่งยากทั้งภายในบ้านและนอกบ้านตลอดงานสังคม
ต่างๆ ลูกหลานก็มีหลายคนล้วนแต่ต้องเป็นธุระในการเลี้ยงดู จะมัวมา
นั่งหลับตาภาวนาอยู่เห็นจะไม่ทันอยู่ทันกินกับโลกเขา ต้องอดตายแน่ๆ 
แล้วท�าให้เกิดความอิดหนาระอาใจไม่อยากท�า ประโยชน์ท่ีควรได้เลย
ผ่านไป ความคิดเช่นน้ันเป็นความคิดท่ีเคยฝังนิสัยมาด้ังเดิม และอาจ
เป็นความคิดทีค่อยกดีกนัทางเดินเพือ่การระบายคลายทกุข์ทางใจไปเสยี 
ถ้าไม่พยายามคิดแก้ไขเสียแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แท้จรงิการภาวนา คือวิธกีารแก้ความยุง่ยากและความล�าบากทางใจ
ทุกประเภท ที่เคยรับภาระอันหนักหน่วงมานานให้เบาลงและหมดสิ้นไป 
เหมือนอุบายอื่นๆ ที่เราเคยน�ามาแก้ไขไล่ทุกข์ออกจากตัวเหมือนที่โลก 
ท�ากันมานั่นเอง เช่น เวลาร้อนต้องแก้ด้วยวิธีอาบน�้า เวลาหนาวแก้ด้วย 
วธิห่ีมผ้าหรอืผงิไฟ หรอืด้วยวธิอ่ืีนๆ เวลาหวิกระหายแก้ด้วยวธิรีบัประทาน 
และดื่ม เวลาเป็นไข้ก็แก้ด้วยวิธีรับประทานหรือฉีดยาที่จะยังโรคให้สงบ
และหายไป ซึ่งล้วนเป็นวิธีการที่โลกเคยท�าตลอดมาถึงปัจจุบัน โดยไม่มี
การผดัเพีย้นเลือ่นเวลา ว่ายงัยุง่ยากยงัล�าบาก และขดัสนจนใจใดๆ ทัง้นัน้  
ทุกชาติชั้นวรรณะจ�าต้องปฏิบัติกันทั่วโลก แม้แต่สัตว์ก็ยังต้องอาศัยการ
เยยีวยารกัษาตัว ดังทีเ่ราเหน็เขาหากนิเลีย้งปากเลีย้งท้อง เพือ่ผ่อนคลาย
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ระบายทกุข์ไปวนัหนึง่ๆ พอยงัชีวิตให้เป็นไปตลอดกาลของเขา ล้วนเป็น
วิธีการแก้ไขและรักษาตัวแต่ละอย่างๆ

การอบรมใจด้วยภาวนากเ็ป็นวธิหีนึง่แห่งการรกัษาตัว วธินีีย้ิง่เป็นงาน 
ส�าคัญท่ีควรสนใจเป็นพเิศษ เพราะเป็นวธิทีีเ่กีย่วกบัจติใจผูเ้ป็นหวัหน้างาน 
ทกุด้านโดยตรง งานอะไรเรือ่งอะไรทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัตัว จติจ�าต้องเป็น 
ตัวการอย่างแยกไม่ออกที่จะต้องเข้ารับภาระแบกหามโดยไม่ค�านึงถึง
ความหนักเบา และชนิดของงานว่าเป็นงานชนิดใด จะพอยกไหวไหม 
แต่จิตต้องเข้ารับภาระทันที ดีหรือชั่วผิดหรือถูกไม่ค่อยสนใจคิด แม้งาน
หรอืเรือ่งจะหนกัเบาเศร้าโศกเพยีงใด ซ่ึงบางเรือ่งแทบจะคว้าเอาชีวติไป 
ด้วยในขณะนัน้ แม้เช่นนัน้ใจยงักล้าเอาตัวเข้าไปเสีย่งและแบกหามจนได้  
โดยไม่ค�านึงว่าจะเป็นจะตายเพราะเหลือบ่ากว่าแรง มิหน�ายังหอบเอา
เรื่องมาคิดเป็นการบ้านอยู่อีก จนแทบนอนไม่หลับ รับประทานไม่ได้  
ก็ยังมีในบางครั้ง ค�าว่าหนักเกินไปยกไม่ไหวเพราะเกินกว่าก�าลังใจจะคดิ
และต้านทานนั้นเป็นไม่มี มีแต่จะสู้เอาท่าเดียว

งานทางกายยังมีเวลาพักผ่อน และยังรู้ประมาณว่าควรหรือไม่ควร
แก่ก�าลังของตนเพียงใด ส่วนงานทางใจไม่มีวันเวลาได้พักผ่อนเอาเลย 
จะมีพักอยู่บ้างเล็กน้อยก็ขณะหลับนอนเท่านั้น แม้เช่นนั้นจิตยังอุตส่าห์ 
ท�างานด้วยการละเมอเพ้อฝันต่อไปอีก และไม่รูจั้กประมาณว่าเรือ่งต่างๆ นัน้ 
ควรหรอืไม่ควรแก่ก�าลงัของใจเพยีงใด เมือ่เกดิเป็นอะไรขึน้มากท็ราบแต่
เพยีงว่าทุกข์เหลอืทน แต่ไม่ทราบว่าทกุข์เพราะงานหนกัและเรือ่งเผด็ร้อน 
เหลือก�าลังที่ใจจะสู้ไหว จึงควรให้นามว่า “ใจคือนักต่อสู้” เพราะดีก็สู้ 
ชั่วก็สู้ สู้จนไม่รู้จักหยุดยั้งไตร่ตรอง 
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อารมณ์ชนิดใดผ่านมาต้องสู้ และสู้แบบรับเหมา ไม่ยอมให้อะไร 
ผ่านหน้าไปได้ จิตเป็นเช่นนีแ้ลจึงสมนามว่านกัต่อสู ้เพราะสูจ้นไม่รูจ้กัตาย 
ถ้ายงัครองร่างอยู ่และไม่ได้รบัการแก้ไข กต้็องเป็นนกัต่อสูเ้รือ่ยไปชนดิ
ไม่มีวันปลงวางภาระลงได้ หากปล่อยให้เป็นไปตามชอบของใจท่ีไม่รู้ 
ประมาณโดยไม่มธีรรมเครือ่งยับย้ังบ้าง คงไม่มเีวลาได้รบัความสขุแม้สมบติั 
จะมเีป็นก่ายกอง เพราะนัน้มใิช่กองแห่งความสขุ แต่กลบัเป็นกองส่งเสรมิ 
ทุกข์ส�าหรับใจที่ไม่มีเรือนพักคือธรรมภายในใจ

นกัปราชญ์ท่านกล่าวได้อย่างเต็มปากว่า ธรรมแลเป็นเคร่ืองปกครอง 
ทรัพย์สมบติัและปกครองใจ ถ้าใจมธีรรมมากน้อย ผูน้ัน้แม้มทีรพัย์สมบติั
มากน้อยย่อมจะมีความสุขพอประมาณ ถ้าขาดธรรมเพียงอย่างเดียว  
ล�าพังความอยากของใจ จะพยายามหาทรัพย์ให้ได้กองเท่าภูเขาก็ยังหา 
ความสุขไม่เจอ เพราะนั้นเป็นเพียงเครื่องอาศัยของกายและใจ ผู้ฉลาด
หาความสุขใส่ตัวเท่านั้น ถ้าใจไม่ฉลาดด้วยธรรม ไม่มีธรรมในใจเพียง
อย่างเดียวจะไปอยู่โลกใดและกองสมบัติใด ก็เป็นเพียงโลกเศษเดน
และกองสมบัติเศษเดนอยู่เท่าน้ัน ไม่มีประโยชน์อะไรแก่ใจเลยแม้นิด 
ความสมบุกสมบัน ความรับทุกข์ทรมาน ความอดทนและความทนทาน
ต่อสิ่งกระทบกระทั่งต่างๆ ไม่มีอะไรจะแข็งแกร่งเท่าใจ ถ้าได้รับความ 
ช่วยเหลือที่ถูกทาง ใจจะกลายเป็นของประเสริฐขึ้นมาให้เจ้าของได้ชม
อย่างภูมิใจและอิ่มพอต่อเรื่องทั้งหลายทันที 

การใช้งานจิตนับแต่วันเกิดจนบัดนี้ รู้สึกว่าใช้เอาอย่างไม่มีปราน ี
ปราศรัย ถ้าเป็นเครื่องใช้ชนิดต่างๆ มีรถราเป็นต้น จะเป็นอย่างไรบ้าง 
ไม่ควรพูดถึงการน�าเข้าอู่ซ่อม แต่ควรพูดถึงความแหลกยับเยินของรถ
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จนกลายเป็นเศษเหลก็ไปนานแล้วจะเหมาะสมกว่า นีแ่ลทกุสิง่เมือ่มกีาร 
ใช้ต้องมกีารบรูณะซ่อมแซม มกีารเกบ็รกัษา ถงึจะพอมทีางอ�านวยประโยชน์ 
ต่อไป จิตเป็นสมบัติส�าคัญมากในตัวเราที่ควรได้รับการเหลียวแล  
ด้วยวิธีเก็บรักษาเช่นเดียวกับสมบัติทั่วไป วิธีที่ควรแก่จิตโดยเฉพาะ
ก็คือภาวนาวิธีดังท่ีอธิบายมาบ้างแล้ว ผู้สนใจในความรับผิดชอบต่อจิต
อันเป็นสมบัติที่มีค่ายิ่งของตน จึงควรปฏิบัติรักษาจิตด้วยวิธีที่ถูกต้อง 
เหมาะสม คือฝึกหัดภาวนาในโอกาสอันควร เพื่อเป็นการตรวจตราดู
เครื่องเคราของรถคือจิต ว่ามีอะไรบกพร่องและเสียไปบ้าง จะได้น�าเข้า
โรงซ่อมสุขภาพทางจิต 

คือนัง่พนิจิพจิารณาดูสงัขารภายใน คือความคิดปรงุของใจ ว่าคิดอะไร 
บ้างในวันและเวลาหนึ่งๆ พอมีสารประโยชน์บ้างไหม หรือพยายามคิด
แส่หาแต่เรื่อง หาแต่โทษ และขนทุกข์มาเผาลนเจ้าของอยู่ท�านองน้ัน 
พอให้รูค้วามผดิถกูของตัวบ้าง และพจิารณาสงัขารภายนอก คือร่างกาย
ของเรา ว่ามคีวามเจรญิขึน้หรอืเจรญิลงในวนัและเวลาหน่ึงๆ ท่ีผ่านไปจน
กลายเป็นปีเก่าและปีใหม่ผลัดเปลี่ยนกันไปไม่มีที่สิ้นสุด สังขารร่างกาย
เรามีอะไรใหม่ขึ้นบ้างไหม หรือมีแต่ความเก่าแก่และคร�่าคร่าชราหลุด 
ลงไปทุกวัน ซ่ึงพอจะนอนใจกับเขาละหรือ จึงไม่พยายามเตรียมตัว 
เตรยีมใจเสยีแต่เวลาทีพ่อท�าได้ เวลาตายแล้วจะเสยีการ นีคื่อการภาวนา 
การภาวนาคือวิธเีตือนตนสัง่สอนตน ตรวจตราดูความบกพร่องของตนว่า
ควรจะแก้ไขจุดใดตรงไหนบ้าง 

ผู้ใช้ความพิจารณาอยู่ท�านองนี้เรื่อยๆ ด้วยวิธีสมาธิภาวนาบ้าง  
ด้วยการร�าพงึในอิรยิาบถต่างๆ บ้าง ใจจะสงบเยอืกเยน็ ไม่ล�าพองผยองตัว 
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และคว้าทกุข์มาเผาลนตัวเอง เป็นผูรู้จั้กประมาณ ท้ังหน้าทีก่ารงานทีพ่อเหมาะ 
พอดีแก่ตัว ทัง้ทางกายและทางใจ ไม่ลมืตัวมัว่สมุในสิง่ท่ีเป็นหายนะต่างๆ 
คุณสมบติัของผูภ้าวนานีม้มีากมายไม่อาจพรรณนาให้จบสิน้ลงได้ แต่ท่าน
พระอาจารย์มัน่ท่านมไิด้อธบิายลกึซ้ึงมากไปกว่าฐานะของฆราวาสท่ีมารบั
การอบรม ผิดกับท่านอธิบายให้พระเณรฟังอยู่มาก เท่าที่เขียนตามท่าน
อธิบายไว้พอหอมปากหอมคอนี้ ก็ยังอาจมีบทที่รู้สึกว่าเปรี้ยวจัดเค็มจัด
แฝงอยูบ้่างตามทรรศนะของนานาจิตตัง จะให้เป็นแบบเดียวกนัย่อมไม่ได้ 

เท่าทีไ่ด้พยายามตะเกยีกตะกายน�ามาลง กเ็พือ่ท่านผูอ่้านได้ช่วยติชม 
พอเป็นยาอายวุฒันะ ผดิถกูประการใดโปรดได้ต�าหนผิูน้�ามาเขยีน กรณุา 
อย่าได้สนใจกบัท่านผูเ้ป็นเจ้าของประวติั เพราะท่านมไิด้มส่ีวนรูเ้หน็ด้วย  
เวลาแสดงธรรมขั้นสูงท่านก็แสดงเป็นการภายในเฉพาะผู้ท่ีอยู่ใกล้ชิด 
เท่านัน้ แต่ผูเ้ขยีนคะนองไปเอง ใจและมอืไม่อยูเ่ป็นสขุ ไปเทีย่วซอกแซก 
บันทึกเอาจากปากค�าของพระอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ท่าน 
พระอาจารย์มั่น ซึ่งเคยอยู่กับท่านมาเป็นคราวๆ ในสมัยนั้นๆ แล้วน�ามา
ลงเพื่อท่านผู้อ่านได้ทราบปฏิปทาการด�าเนินของท่านบ้างแม้ไม่สมบูรณ์ 
เพราะปฏิปทาท่านปรากฏว่าเด็ดเดี่ยวอาจหาญมาก แทบจะพดูได้ว่าไม่มี
ท่านผูใ้ดบรรดาลกูศิษย์ท่ีเคยพึง่ร่มเงาแห่งบารมท่ีานมา จะสามารถปฏิบติั
เด็ดเด่ียวต่อธดุงควตัรและจรยิธรรมทัง้หลายอย่างสม�า่เสมอเหมอืนท่าน 
ส�าหรบัองค์ท่าน ทัง้ข้อปฏิบติั ทัง้ความรูภ้ายในใจ นับว่าเป็นเยีย่มในสมยั
ปัจจุบัน ยากจะหาผู้เสมอเหมือนได้

แถบจังหวัดอุดร และหนองคาย ตามในป่า ชายเขา และบนเขาที่
ท่านพักอยู่ ท่านเล่าว่าพวกเทพฯ ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างมาเยี่ยมฟังธรรม 
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ท่านเป็นคราวๆ ครึ่งเดือนบ้าง หนึ่งเดือนบ้างมาหนหนึ่ง ไม่บ่อยนัก
เหมือนจังหวัดเชียงใหม่ แต่จะเขียนต่อเมื่อประวัติท่านด�าเนินไปถึง 
ระยะนี้ขอด�าเนินเรื่องไปตามล�าดับเพื่อไม่ให้ก้าวก่ายกัน ท่านเคยไปพัก 
บ�าเพญ็เพยีรอยูช่ายเขาฝ่ังไทยตะวนัตกเมอืงหลวงพระบางนานพอสมควร  
ท่านเล่าว่าที่ใต้ชายเขาลูกนั้นมีเมืองพญานาคตั้งอยู่ใหญ่โตมาก หัวหน้า
พญานาคพาบริวารมาฟังธรรมท่านเสมอ และมากันมากมายในบางครั้ง 
พวกนาคไม่ค่อยมีปัญหามากเหมือนพวกเทวดา พวกเทวดาทั้งเบื้องบน 
เบือ้งล่างมกัมปัีญหามากพอๆ กนั ส่วนความเลือ่มใสในธรรมน้ันมพีอๆ กนั  
ท่านพักอยู่ชายเขาลูกนั้น พญานาคมาเยี่ยมท่านแทบทุกคืนและมีบริวาร
ติดตามมาไม่มากนกันอกจากจะพามาเป็นพเิศษ ถ้าวันไหนพญานาคจะพา
บริวารมามาก ท่านก็ทราบได้ล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง

ท่านว่าท่านพักอยู่ที่น้ันเป็นประโยชน์แก่พวกนาคและพวกเทวดา 
โดยเฉพาะ ไม่ค่อยเกีย่วกบัประชาชนนกั พวกนาคมาเยีย่มท่านไม่มาตอน
ดึกนัก ท่านว่าอาจจะเป็นเพราะที่ท่ีพักสงัดและอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้าน 
ก็ได้ พวกนาคจึงพากนัมาเยีย่มเฉพาะทีน่ัน้ราว ๒๒–๒๓ นาฬิกา คือ ๔-๕ ทุม่  
ส่วนทีอ่ื่นๆ มาดึกกว่านัน้กม็ ีเวลาขนาดนัน้กม็ ีพญานาคอาราธนานมินต์
ท่านให้อยูท่ีน่ัน่นานๆ เพือ่โปรดเขา เขาเคารพเลือ่มใสท่านมาก และจัดให้
บริวารมารักษาท่านทั้งกลางวันและกลางคืน โดยผลัดเปลี่ยนวาระกันมา
มไิด้ขาด แต่เขามไิด้มาอยูใ่กล้นกั อยูห่่างๆ พอทราบและรกัษาเหตุการณ์
เกี่ยวกับท่านได้สะดวก ส่วนพวกเทพฯ โดยมากมักมาดึกกว่าพวกนาค 
คือ ๒๔ นาฬิกาหรอืตี ๑ ตี ๒ ถ้าอยูใ่นเขาห่างไกลจากหมูบ้่าน พวกเทพฯ  
กม็มีาแต่วนั ราว ๒๒–๒๓ นาฬิกาอยูบ้่างจงึไม่แน่นกั แต่โดยมากนบัแต่ 
เที่ยงคืนขึ้นไป พวกเทพฯ ชอบมากันเป็นนิสัย
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ข้อวัตรประจ�าองค์ท่านโดยเฉพาะในมัชฌิมวัย

ข้อวัตรประจ�าองค์ท่านโดยเฉพาะในมัชฌิมวัย หลังจังหันเสร็จแล้ว
เข้าทางจงกรมจวนเที่ยงหรือเที่ยงวันเข้าที่พักกลางวันเล็กน้อย หลังจาก
พกักเ็ข้าทีท่�าสมาธภิาวนาราวช่ัวโมงครึง่ จากน้ันลงเดินจงกรม จนถึงเวลา 
บ่าย ๔ โมงปัดกวาดลานวดัหรอืทีพ่กั เสรจ็แล้วสรงน�า้ แล้วเข้าทางจงกรมอีก  
จนถึงเวลา ๑-๒ ทุ่มเข้าที่พักท�าสมาธิภาวนาต่อไป ถ้าเป็นหน้าฝนหรือ
หน้าแล้ง คืนทีฝ่นไม่ตก ท่านยงัลงมาเดินจงกรมอีกจนดึกด่ืนถงึจะขึน้กฏิุ 
หรือเข้าที่พัก ซ่ึงเป็นร้านเล็กๆ ถ้าเห็นว่าดึกมากไปท่านก็เข้าพักจ�าวัด 
ปกติท่านพักจ�าวัดราว ๒๓ นาฬิกา คือ ๕ ทุ่ม ไปตื่นเอาตี ๓ คือ ๙ ทุ่ม  
ถ้าวันใดจะมแีขกเทพฯ มาเยีย่มฟังธรรม ซ่ึงปกติท่านต้องทราบไว้ล่วงหน้า 
ในตอนเย็นก่อนแล้วทุกครั้ง วันนั้นถ้าเขาจะมาดึกท่านก็รีบพักเสียก่อน 
ถ้าจะมาราว ๕ ทุม่ หรอืเทีย่งคืนกเ็ข้าทีร่อรบัพวกเทพฯ อย่างนีเ้ป็นประจ�า

ท่านไปพักบ�าเพ็ญในที่บางแห่ง บางคืนมีทั้งพวกเทพฯ เบื้องบน
และเทพฯ เบื้องล่างจะมาเยี่ยมท่านในเวลาเดียวกันก็มี ถ้าเป็นอย่างนี้  
ท่านต้องย่นเวลาคือรบัแขกเทพฯ พวกมาถงึก่อนแต่น้อย แสดงธรรมให้ฟัง 
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และแก้ปัญหาเท่าที่จ�าเป็น แล้วก็บอกชาวเทพฯ ที่มาก่อนให้ทราบว่า  
ถัดจากนีไ้ปจะมชีาวเทพฯ มาฟังธรรมและถามปัญหาอีก พวกทีม่าก่อน
ก็รบีลาท่านกลับไป พวกมาทีหลังซ่ึงรออยู่ห่างๆ พอไม่ให้เสียมารยาท
ความเคารพก็พากันเข้ามา ท่านก็เริ่มแสดงธรรมให้ฟังตามแต่บาทคาถา 
ที่ท่านก�าหนดในขณะนั้นจะผุดขึ้นมา ซ่ึงพอเหมาะกับจริตนิสัยและภูมิ
ของเทพฯ พวกนัน้ๆ บางทหีวัหน้าเทพฯ กแ็สดงความประสงค์ขึน้เสยีเอง 
ว่าขอฟังธรรมนั้น ท่านก็เริ่มก�าหนด พอธรรมนั้นผุดขึ้นมาก็เริ่มแสดงให้
พวกเทพฯ ฟัง

ในบางครั้งหัวหน้าเทพฯ ขอฟังธรรมประเภทนั้น ท่านสงสัยต้อง
ถามเขาก่อนว่าธรรมนั้นช่ืออะไรในสมัยนี้ เพราะช่ือธรรมที่พวกเทพฯ 
เคยนับถือกันมาด้ังเดิมแต่สมัยโน้นกับช่ือธรรมในสมัยน้ีต่างกันใน 
บางสตูรบางคัมภีร์ เขากบ็อกว่าอย่างนัน้ในสมยันี ้แต่สมยัโน้นซ่ึงพวกเทพฯ  
นบัถอืกนัมาช่ือว่าอย่างน้ัน บางครัง้ถ้าสงสยัท่านกก็�าหนดเอง ยอมเสยีเวลา 
เลก็น้อย บางครัง้กถ็ามเขาเลยทเีดียว แต่บางครัง้พอเขาขอฟังธรรมสตูรนัน้ 
หรือคัมภีร์นั้น ซึ่งเป็นสูตรหรือคัมภีร์ที่ท่านเคยรู้อยู่แล้ว นึกว่าเป็นความ
นยิมในช่ืออันเดียวกนั ท่านเลยไม่ต้องก�าหนดพจิารณาต่อไป เพราะเข้าใจ
ว่าตรงกันกับที่เขาขอ ท่านเริ่มแสดงไปเลย พอแสดงขึ้นเขารีบบอกทันที
ว่าไม่ใช่ ท่านยกสูตรหรือคัมภีร์ผิดไป ต้องขึ้นคาถาว่าอย่างนั้นถึงจะถูก 
อย่างนี้ก็เคยมี

ท่านว่าพอโดนเข้าครัง้หนึง่สองครัง้กจ็�าได้เอง จากนัน้ท่านต้องก�าหนด 
ให้แน่ใจเสียก่อนว่าตรงกับมนุษย์และเทวดานิยมใช้ตรงกันหรือเปล่า  
ค่อยเริม่แสดงต่อไป บางวนัพวกเทพฯเบ้ืองบนบ้าง เบ้ืองล่างบ้าง พวกใด 
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พวกหนึ่งจะมาเย่ียมฟังธรรมกับท่านในเวลาเดียวกันกับพวกพญานาค
จะมาก็มี เช่นเดียวกับแขกมนุษย์เรามาเยี่ยมครูอาจารย์ในเวลาเดียวกัน
ฉะนัน้ แต่นานๆ มคีรัง้ ในกรณีเช่นน้ี เมือ่เขามาในเวลาตรงกนับ่อยๆ เข้า  
ท่านจ�าต้องตกลงกับเทพฯ ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างว่าพวกนี้ให้มาในเวลา
เท่านั้น พวกนั้นให้มาในเวลาเท่านั้น และพวกนาคให้มาในเวลาเท่านั้น 
เพื่อความสะดวกทั้งฝ่ายพระฝ่ายเทพฯ และฝ่ายนาคทั้งหลาย

ตามท่านเล่าว่า ท่านไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไรนัก แม้จะไปอยู่ในป่า 
ในเขาลกึๆ กจ็�าต้องปฏิบติัต่อพวกเทพฯ ซ่ึงมาจากเบือ้งบนช้ันต่างๆ และ
มาจากเบือ้งล่างในทีต่่างๆ กนัอยูน่ัน่เอง ในคืนหนึง่พวกหนึง่ช้ันหน่ึงไม่มา  
กต้็องมอีีกพวกหน่ึงอีกช้ันหนึง่ และพวกรกุขเทพฯ ท่ีใดท่ีหนึง่มากนัจนได้  
จึงไม่ค่อยมเีวลาว่างในเวลากลางคืน แต่ท่ีเช่นนัน้มนษุย์ไม่ค่อยม ีถ้าลงมา
พกัใกล้บ้านใกล้เมอืงกเ็ป็นชาวมนษุย์จากทีต่่างๆ มาเยีย่ม แต่ต้องต้อนรบั
เวลากลางวนั ตอนบ่ายหรือตอนเย็น จากนั้นก็อบรมพระเณรต่อไป

ขณะที่จะเขียนประวัติของชาวมนุษย์เราในอันดับต่อจากชาวเทพฯ 
ทีม่าเกีย่วข้องกับท่านซ่ึงผูเ้ขยีนมส่ีวนได้เสยีรวมอยูด้่วย เพราะความเป็น 
มนษุย์ปถุชุนด้วยกนั จึงต้องขออภัยท่านผูอ่้านมากๆ หากเป็นการไม่งาม 
และไม่สมควรประการใดในเนื้อหาต่อไปน้ี เพราะความจ�าเป็นท่ีจ�าต้อง
เขียนตามความจริงที่ท่านเล่าให้ฟังเป็นการภายในโดยเฉพาะ แต่ผู้เขียน 
มีนิสัยไม่ดีประจ�าตัวที่แก้ไม่ตกในบางกรณี ดังเรื่องท่ีจะเขียนต่อไปนี ้ 
ทั้งนี้เพื่อจะได้น�ามาเทียบเคียงกันระหว่างชาวมนุษย์กับชาวเทพฯ และ 
ถอืเอาประโยชน์เท่าทีค่วร จึงขออภัยอีกครัง้ 
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ท่านเล่าว่า การติดต่อและแสดงธรรมระหว่างมนุษย์กับเทวดารู้สึก
ต่างกันอยู่มาก คือเวลาแสดงธรรมให้เทวดาฟัง ไม่ว่าเบื้องบน เบื้องล่าง 
หรอืรกุขเทวดา พวกนีฟั้งเข้าใจง่ายกว่ามนษุย์เราหลายเท่า พอแสดงธรรม
จบลง เสียงสาธุการ ๓ ครั้ง กระเทือนโลกธาตุ ขณะที่พวกเทพฯ ทุกชั้น 
ทกุภูมมิาเยีย่มกม็คีวามเคารพพระอย่างยิง่ ไม่เคยเหน็พวกเทพฯ แม้รายหนึง่ 
แสดงอาการไม่ดีไม่งามภายในใจ ทกุอาการของพวกเทพฯ อ่อนนิม่เหมอืน
ผ้าพับไว้เสมอกันในขณะนั้น ขณะที่มาก็ดี ขณะนั่งฟังธรรมก็ดี ขณะจะ
จากไปก็ดี เป็นความสงบเรียบร้อยและสวยงามไปตลอดสาย แต่เวลา 
แสดงธรรมให้ชาวมนุษย์ฟังกลับไม่เข้าใจกันแม้อธิบายซ�้าแล้วซ�้าเล่าก็ยัง
ไม่ค่อยจะเข้าใจ นอกจากไม่เข้าใจแล้ว ยงัคิดต�าหนผิูแ้สดงอยูภ่ายในอีก
ด้วยว่าเทศน์อะไรฟังไม่รู้เรื่องเลย สู้องค์นั้นไม่ได้ สู้องค์นี้ไม่ได้

บางรายยงัอดจะเอากเิลสหยาบๆ อยูภ่ายในของตัวออกอวดไม่ได้ว่า  
สมัยเราบวชยังเทศน์เก่งกว่าน้ีเป็นไหนๆ คนฟังฮากันตึงๆ ด้วยความ
เพลิดเพลิน ไม่มีการง่วงเหงาหาวนอนเลย ยิ่งเทศน์โจทก์สองธรรมาสน์
ด้วยแล้ว คนฟังหวัเราะกนัไม่ได้หบุปากตลอดกณัฑ์ บางรายกคิ็ดในใจว่า 
คนเล่าลอืกนัว่าท่านเก่งมากทางรูว้าระน�า้จิตคน ใครคิดอะไรขึน้มาท่านรูไ้ด้ 
ทนัที แต่เวลาเราคิดอะไรๆ ท่านไม่เหน็รูบ้้างเลย ถ้ารูก้ต้็องแสดงออกบ้าง  
ถ้าไม่แสดงออกตรงๆ ต่อหน้าผูก้�าลงัคิด กค็วรพดูเป็นอุบายเปรยีบเปรยว่า  
นาย ก. นาย ข. ไม่ควรคิดเช่นน้ันๆ มนัผดิ ควรเปลีย่นความคิดเสยีใหม่ 
ดังนี้ พอจะจับเงื่อนได้ว่าผู้รู้หัวใจคนจริงสมค�าเล่าลือ บางรายเตรียมตัว 
จะมาจับผิดจับพลาดด้วยความอวดตัวว่าฉลาดอย่างพอตัว ผู้นั้นไม่มี
ความสนใจต่อธรรมเอาเลย แม้จะแสดงธรรมให้ผูอ่ื้นฟังด้วยวิธใีดๆ ท่ีเขา 
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นั่งฟังอยูด้่วยในขณะนัน้ กเ็ป็นเหมอืนเทน�า้ใส่หลงัหมานัน่เอง มนัสลดั
ทิง้หมดทนัท ีไม่มนี�า้เหลอือยูบ่นหลังแม้หยดเดียว ว่าแล้วท่านก็หัวเราะ  
อาจจะขบขนัในใจอยูบ้่าง ทีน่านๆ ท่านจะได้พบมนุษย์ท่ีฉลาดสกัครัง้หนึง่  
แล้วก็เล่าต่อไป 

เวลามาต่างกแ็บกทิฐมิานะมาจนจะเดินแทบไม่ไหว เพราะหนกัมาก
เกินกว่าแรงมนุษย์ทั้งคนจะแบกหามได้ ในตัวท้ังหมดปรากฏว่ามีแต่ทิฐิ
มานะตัวเป้งๆ ทัง้นัน้ ไม่ใช่ของเล่น มองดูแล้วน่ากลวัยิง่กว่าทีจ่ะน่าสงสาร 
และคิดแสดงธรรมให้ฟัง แต่กจ็�าต้องแสดงเพือ่สงัคม ถไูถกนัไปอย่างนัน้แล  
ธรรมกไ็ม่ทราบว่าหายไปไหนหมด คิดหาแต่ละบทละบาทกไ็ม่เหน็มแีสดง
ขึน้มาบ้างเลย เข้าใจว่าธรรมจะสูตั้วเป้งๆ ไม่ไหวเลยวิง่หนหีมด ยงัเหลอื
แต่ตัวเปล่าที่เป็นเหมือนตุ๊กตา ซึ่งก�าลังถูกเหล็กแหลมทิ่มแทงอยู่อย่าง
ไม่มีใครสนใจว่าจะมีความรู้สึกอย่างไรเวลานั้น ที่เขาต�าหนิก็ถูกของเขา 
เพราะบางครั้งเราก็ไม่มีธรรมโผล่หน้าขึ้นมาเพื่อให้แสดงบ้างเลยจริงๆ  
มแีต่นัง่อยูเ่หมอืนหวัตอ จะได้อรรถได้ธรรมมาจากไหน แล้วท่านกห็วัเราะ 
ไปพลางเล่าไปพลาง ผูน้ัง่ฟังอยูด้่วยกนัหลายคนในขณะนัน้ บางรายกเ็กดิ 
ตัวสัน่ขึน้มาเอาเฉยๆ แต่หาไข้ไม่เจอหาหนาวไม่เจอ เพราะไม่ใช่หน้าหนาว  
เลยพากันเดาเอาเองว่าคงเป็นเพราะความกลัวนั่นเอง

ท่านว่าถ้าไม่จ�าเป็นจริงๆ ก็ไม่เทศน์ เพราะการเทศน์เป็นเหมือน
โปรยยาพษิท�าลายคนผูไ้ม่มคีวามเคารพอยูภ่ายใน ส่วนธรรมนัน้ยกไว้ว่า 
เป็นธรรมที่เยี่ยมยอดจริงๆ มีคุณค่ามหาศาลส�าหรับผู้ตั้งใจและมีเมตตา
เป็นธรรม ไม่อวดรูอ้วดฉลาดเหนอืธรรม ตรงนีแ้ลท่ีส�าคัญมาก และท�าให้ 
เป็นยาพษิเผาลนเจ้าของผูก่้อเหตุโดยไม่รูส้กึตัว ผูไ้ม่ก่อเหตุ ผลจะเกดิขึน้ 
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ได้อย่างไร ขณะนั่งฟังอยู่ด้วยกันหลายคน ผู้ร้อนๆ จนจะละลายตายไป 
กม็ ีผูเ้ยน็ๆ จนตัวจะเหาะลอยขึน้บนอากาศก็ม ีมนัผดิกนัท่ีใจดวงเดียวนี ้
เท่านั้น นอกนั้นไม่ส�าคัญ เราจะพยายามอนุเคราะห์เขาเพื่อผ่อนหนัก 
ให้เป็นเบาบ้างก็ไม่มีทาง เมื่อใจไม่ยอมรับแล้ว แม้จะพยายามคิดว่า  
ถ้าไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่อยากให้เกิดโทษ แต่ก็ปิดไม่อยู่ เพราะผู้คอยจะ
สร้างบาปสร้างกรรมนั้นเขาสร้างอยู่ตลอดเวลา แบบไม่สนใจกับใครและ
อะไรทั้งนั้น 

การเทศน์สั่งสอนมนุษย์นับว่ายากอยู่ไม่น้อย เวลาเขามาหาเรา
ซ่ึงไม่กี่คน แต่โดยมากต้องมียาพิษแอบติดตัวมาจนได้ไม่มากก็พอให้
ร�าคาญใจได้ ถ้าเราจะสนใจร�าคาญอย่างโลกๆ กต้็องได้ร�าคาญจรงิๆ แต่นี ้
ปล่อยตามบญุตามกรรม เมือ่หมดทางแก้ไขแล้วถอืว่าเป็นกรรมของสตัว์  
ท่านว่าแล้วก็หัวเราะ ผู้ต้ังใจมาเพื่อแสวงหาอรรถหาธรรม หาบุญกุศล 
ด้วยความเช่ือบุญเช่ือกรรมจริงๆ ก็มี นั่นน่าเห็นใจและน่าสงสารมาก  
แต่มีจ�านวนน้อย ผู้มาแสวงหาสิ่งไม่เป็นท่าและไม่มีขอบเขตนั้นรู้สึกมาก
เหลอืหเูหลอืตาพรรณนาไม่จบ ฉะน้ัน จงึชอบอยูแ่ต่ในป่าในเขาอันเป็นที่
สบายกายสบายใจ ท�าความพากเพยีรก็เต็มเมด็เต็มหน่วย ไม่มสีิง่รบกวน
ให้ล�าบากตาล�าบากใจ มองไปทางไหน คิดเรื่องอะไรเกี่ยวกับอรรถธรรม
ก็ปลอดโปร่งโล่งใจ 

มองดูและฟังเสยีงสตัว์สาราสงิ พวกลงิค่างบ่างชะนทีีห่ยอกเล่นกนั 
ทัง้ห้อยโหนโยนตัวและกูร้่องโหยหวนหากนัอยูต่ามกิง่ไม้ชายเขาล�าเนาป่า 
ยงัท�าให้เยน็ตาเย็นใจไปตาม โดยมไิด้คิดว่าเขาจะมคีวามรูส้กึอะไรต่อเรา 
ต่างตัวต่างหากินและปีนขึ้นโดดลงไปตามภาษาของสัตว์ ท�าให้รู้สึกใน
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อิริยาบถและความเป็นอยู่ทุกด้านสดช่ืนผ่องใสและวิเวกวังเวง หากจะ
มีอันเป็นอันตายขึ้นมาในเวลานั้น ก็เป็นไปด้วยความสงบสุขทั้งทางกาย
และจิตใจ ไม่เกลื่อนกล่นวุ่นวาย ตายแบบธรรมชาติคือมาคนเดียวไป 
คนเดียวแท้ โดยมากพระสาวกอรหนัต์ท่านนพิพานแบบนีก้นัทัง้นัน้ เพราะ
กายและจิตของท่านไม่มีความเกลื่อนกล่นวุ่นวายมาแอบแฝง มีกาย 
อันเดียว จิตดวงเดียว และมีอารมณ์เดียว ไม่ไหลบ่าแส่หาความทุกข์  
ไม่สัง่สมอารมณ์ใดๆ มาเพิม่เติมให้เป็นการหนกัหน่วงถ่วงตน ท่านอยูแ่บบ
อริยะ ไปแบบอริยะ ไม่ระคนคละเคล้ากับสิ่งที่จะท�าให้กังวลเศร้าหมอง 
ในทิฏฐธรรมปัจจุบัน

สะอาดเท่าไรย่ิงรักษา บริสุทธ์ิเท่าไรย่ิงไม่คุน้กบัอารมณ์ ตรงกนัข้าม 
กับที่ว่าหนักเท่าไรย่ิงขนมาเพ่ิมเข้า แต่ท่านเบาเท่าไรย่ิงขนออกจน 
ไม่มีอะไรจะขน แล้วกอ็ยู่กบัความไม่มีทัง้ๆ ทีผู่ว่้าไม่มีคอืใจกมี็อยู่กบัตวั  
คือไม่มีงานจะขนออกและขนเข้าอีกต่อไป เรียกว่าบรรลุถึงขั้น 
คนว่างงาน ใจว่างงาน ทางศาสนาถือการว่างงานแบบนี้เป็นความสุข 
อันยิ่งใหญ่ ผิดกับโลกที่ผู้ว่างงานกลายเป็นคนมีทุกข์มากขึ้น เพราะ
ไม่มีทางไหลมาแห่งโภคทรัพย์

ท่านเล่าความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับเทวดาให้ฟังมากมาย  
แต่น�ามาเขียนเท่าที่จ�าได้และที่เห็นว่าควรจะยึดเป็นสารประโยชน์ได้บ้าง
ตามสติปัญญาที่จะคัดเลือกหาแง่ท่ีเป็นประโยชน์ ที่มีขาดตอนไปบ้าง 
ในเรือ่งเดียวกนั เช่น เรือ่งเทวดา เป็นต้น ซ่ึงควรจะน�ามาเช่ือมโยงติดต่อ 
กันไปจนจบ แต่ไม่สามารถท�าได้ในระยะนี้นั้น เกี่ยวกับประสบการณ ์
ของท่านผู้เป็นเจ้าของ มีประสบหลายครั้งทั้งในที่และสมัยต่างๆ กัน  



142

จ�าต้องเขยีนไปตามประวติัทีท่่านประสบเพือ่ให้เรยีงล�าดับกนัไป แม้เรือ่ง
เทวดาก็ยงัจะมอียูอี่กในวาระต่อไป ตามประวัติท่ีผูเ้ขยีนด�าเนนิไปถงึตาม 
ประสบการณ์นั้นๆ ไม่กล้าน�ามาลงให้คละเคล้ากัน จึงขออภัยด้วยหาก
ไม่สะดวกในการอ่าน ซึ่งมุ่งประสงค์จะให้จบสิ้นในเรื่องท�านองเดียวกัน
ในตอนเดียวกัน

ที่ท่านเล่าระหว่างมนุษย์กับเทวดานั้น เป็นเรื่องราวของมนุษย์และ
เทวดาในสมยัโน้นต่างหาก ซ่ึงองค์ท่านผูป้ระสบและเล่าให้ฟังกม็รณภาพ 
ผ่านไปราว ๒๐ ปีนี้แล้ว คิดว่ามนุษย์และเทวดาสมัยนั้นคงจะแปรสภาพ 
เป็นอนิจจังไปตามกฎอันมีมาด้ังเดิม อาจจะยังเหลือเฉพาะมนุษย์และ
เทวดาสมัยใหม่ ซ่ึงต่างก็ได้รับการอบรมพัฒนาทางจิตใจและความ
ประพฤติกนัมาพอสมควร เรือ่งมนษุย์ท�านองท่ีมใีนประสบการณ์ของท่าน
จนกลายเป็นประวัติมานั้น คงจะไม่มีท่านผู้สนใจสืบต่อให้รกรุงรังแก่ตน 
และประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อีกต่อไป เพราะการศึกษา 
นับวันเจริญ ผู้ได้รับการศึกษามากคงไม่มีท่านผู้มีจิตใจใฝ่ต�่าขนาดนั้น  
จึงเป็นที่เบาใจกับชาวมนุษย์ในสมัยนี้

ท่านพักบ�าเพ็ญและอบรมพระเณรและประชาชนชาวจังหวัดอุดรฯ 
หนองคาย พอสมควรแล้ว กย้็อนกลบัไปทางจงัหวัดสกลนคร เทีย่วไปตาม 
หมู่บ้านที่มีอยู่ในป่าในเขาต่างๆ มีอ�าเภอวาริชภูมิ พังโคน สว่างแดนดิน 
วานรนิวาส อากาศอ�านวย แล้วก็เลยเข้าเขตจังหวัดนครพนม เที่ยวไป 
ตามแถบอ�าเภอศรสีงคราม มหีมูบ้่านสามผง โนนแดง ดงน้อย ค�านกกก  
เป็นต้น ซ่ึงเป็นหมูบ้่านทีเ่ต็มไปด้วยดงหนาป่าทบึและชุกชุมไปด้วยไข้ป่า  
(ไข้มาลาเรีย) ซึ่งรายใดเจอเข้าแล้วก็ยากจะหายได้ง่ายๆ อย่างน้อยเป็น
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แรมปีก็ยังไม่หายขาด หากไม่ตายก็พอทรมาน ดังที่เคยเขียนผ่านมา 
บ้างแล้วว่า “ไข้ทีพ่่อตาแม่ยายเบือ่หน่ายและเกลยีดชัง” เพราะผูเ้ป็นไข้ 
ประเภทนี้นานๆ ไป แม้ยังไม่หายขาดแต่ก็พอไปมาได้และรับประทานได้  
แต่ท�างานไม่ได้ บางรายก็ท�าให้เป็นคนวิกลวิการไปเลยก็มี ชาวบ้าน 
แถบนัน้เจอกนับ่อยและมดีาษด่ืน ส่วนพระเณรจ�าต้องอยูใ่นข่ายอันเดียวกนั  
มากกว่านั้นก็ถึงตาย ท่านจ�าพรรษาแถบหมู่บ้านสามผง ๓ ปี มีพระตาย
เพราะไข้ป่าไปหลายรูป ที่เป็นพระชาวทุ่งไม่เคยชินกับป่ากับเขา เช่น 
พระชาวอุบล ร้อยเอ็ด สารคาม ไปอยู่กับท่านในป่าแถบนั้นไม่ค่อยได้ 
เพราะทนต่อไข้ป่าไม่ไหว ต้องหลกีออกไปจ�าพรรษาตามหมูบ้่านแถวทุง่ๆ

ท่านเล่าว่า ขณะท่านก�าลงัแสดงธรรมอบรมพระเณรตอนกลางคืนที่
หมูบ้่านสามผง มพีญานาคทีอ่ยูแ่ถบล�าแม่น�า้สงครามได้แอบมาฟังเทศน์
ท่านแทบทกุคืน เฉพาะวนัพระมาทกุคืน ถ้าไม่มาตอนท่านอบรมพระเณร  
ก็ต้องมาตอนดึกขณะท่านเข้าที่ภาวนา ส่วนพวกเทวดาทั้งเบื้องบน 
เบือ้งล่างมมีาห่างๆ ไม่เหมอืนอยูท่ีอุ่ดรฯ หนองคาย เฉพาะวนัเข้าพรรษา 
วันกลางพรรษา และวันปวารณาออกพรรษาแล้ว ไม่ว่าท่านจะพักจ�าอยู่
ทีไ่หน แม้แต่ในตัวเมอืง กย็งัมพีวกเทวดาทัง้เบือ้งบนเบือ้งล่างช้ันใดช้ันหนึง่  
และทีใ่ดทีห่นึง่ มาฟังธรรมท่านมิได้ขาด เช่น ที่วัดเจดีย์หลวงที่จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นต้น

ขณะที่ท่านพักอยู่บ้านสามผงมีเรื่องท่ีแปลกอยู่เรื่องหนึ่ง เวลานั้น
เป็นหน้าแล้ง พระเณรอบรมกบัท่านมากราว ๖๐–๗๐ รปู น�า้ท่ามไีม่พอใช้
และขุ่นข้นไปหมด พระและเณรพากันปรึกษากันกับชาวบ้านว่าควรจะ 
ขดุบ่อให้ลกึลงไปอีก เผือ่จะได้น�า้ท่ีสะอาดและพอกินพอใช้ไม่ขาดแคลน
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ดังทีเ่ป็นอยูบ้่าง เมือ่ตกลงกนัแล้ว พระผูใ้หญ่ก็เข้าไปกราบเรยีนท่านเพือ่
ขออนญุาต พอกราบเรยีนความประสงค์ให้ท่านทราบ ท่านนิง่อยูพ่กัหนึง่
แล้วแสดงอาการเคร่งขรมึและห้ามออกมาอย่างเสยีงแขง็ว่า “อย่าๆ ดีไม่ดี 
เป็นอันตราย” พูดเท่านั้นก็หยุดไม่พูดอะไรต่อไปอีก พระอาจารย์รูปนั้น
ก็งงงันในค�าพดูท่านทีว่่า “ดีไม่ดีเป็นอันตราย” พอกราบท่านออกมาแล้ว
กน็�าเรือ่งมาเล่าให้พระเณรและญาติโยมฟังตามทีต่นได้ยนิมา แทนทีจ่ะม ี
ผูคิ้ดและเหน็ตามทีท่่านพดูห้าม แต่กลบัปรกึษากนัเป็นความลบัว่าพวกเรา 
ไม่ต้องให้ท่านทราบ พากนัขโมยท�ากย็งัได้ เพราะน�า้บ่อกอ็ยูห่่างไกลจากวดั  
พอจะขโมยท�าได้ 

พอเทีย่งวนักะว่าท่านพกัจ�าวดักพ็ากนัเตรยีมออกไปขดุบ่อ พอขดุกนั 
ยงัไม่ถงึไหน ดินรอบๆ ปากบ่อก็พงัลงใหญ่จนเต็มขึน้มาเสมอพืน้ทีท่ีเ่ป็น
อยู่ด้ังเดิม ปากบ่อเบกิกว้างและเสยีหายไปเกอืบหมด พระเณรญาติโยม
พากันกลัวจนใจหายใจคว�่าไปตามๆ กันและตั้งตัวไม่ติด เพราะดินพังลง 
เกอืบทบัคนตายหน่ึง เพราะพากนัล่วงเกนิค�าทีท่่านห้ามโดยไม่มใีครระลกึรู ้
พอยับย้ังกันไว้บ้างหน่ึง และกลัวท่านจะทราบว่าพวกตนพากันขโมยท�า
โดยการฝ่าฝืนท่านหนึ่ง พระเณรทั้งวัดและญาติโยมทั้งบ้านพากันร้อน
เป็นไฟไปตามๆ กัน และรีบพากันหาไม้มากั้นดินปากบ่อที่พังลงด้วย
ความเห็นโทษ ขออาราธนาวิงวอนถึงพระคุณท่านให้ช่วยคุ้มครองพอ
เอาดินที่พังลงในบ่อขึ้นได้ และได้อาศัยน�้าต่อไป เดชะบุญพออธิษฐาน
ถึงพระคุณท่านแล้ว ทุกอย่างเลยเรียบร้อยไปอย่างน่าอัศจรรย์คาดไม่ถึง 
จึงพอมีหน้ายิ้มต่อกันได้บ้าง 
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พอเสร็จงานพระเณรและญาติโยมต่างก็รีบหนีเอาตัวรอด กลัวท่าน
จะมาที่นั่น ส่วนพระเณรท้ังวัดต่างก็มีความร้อนใจสุมอยู่ตลอดเวลา 
เพราะความผิดที่พากันก่อไว้แต่กลางวัน ยิ่งจวนถึงเวลาประชุมอบรม 
ซ่ึงเคยมเีป็นประจ�าทกุคืนกย็ิง่เพิม่ความไม่สบายใจมากขึน้ ใครๆ กเ็คยรู้ 
เคยเห็นและเคยถูกดุเรื่องท�านองนี้มาแล้วจนฝังใจ บางเรื่องแม้ตน 
เคยคิดและท�าจนลืมไปแล้ว ท่านยังสามารถรู้และน�ามาเทศน์สอนจนได้ 
เพยีงเรือ่งน�า้บ่อซ่ึงเป็นเรือ่งหยาบๆ ทีพ่ากนัขโมยท่านท�าทัง้วดั จะเอาอะไร 
ไปปิดไม่ให้ท่านทราบ ท่านต้องทราบและเทศน์อย่างหนักแน่นอนในคืน
วันนี้ หรืออย่างช้าก็ตอนเช้าวันรุ่งขึ้น อารมณ์เหล่านี้แลที่ท�าให้พระเณร
ไม่สบายใจกนัท้ังวดั พอถงึเวลาประชุมและแทนท่ีจะถกูโดนอย่างหนักดัง
ที่คาดกันไว้ ท่านกลับไม่ประชุมและไม่ดุด่าอะไรแก่ใครๆ เลย สมเป็น
อาจารย์ทีฉ่ลาดสัง่สอนคนจ�านวนมาก ทัง้ทีท่ราบเรือ่งนัน้ได้ดีและยงัทราบ
ความไม่ดีของพระทัง้วดัทีล่่วงเกนิฝ่าฝืนท่านแล้วก�าลงัได้รบัความเร่าร้อน
กันอยู่ หากจะว่าอะไรลงไปเวลานั้นก็เท่ากับการซ�้าเติมผู้ท�าผิดที่รู้เท่า 
ไม่ถงึการณ์ ขณะนัน้ผูท้�าผดิต่างก�าลงัเหน็โทษของตนอย่างเต็มทีอ่ยูแ่ล้ว

พอรุง่เช้าวนัใหม่เวลาท่านออกจากทีภ่าวนา ปกติท่านลงเดินจงกรม 
จนได้เวลาบณิฑบาต แล้วค่อยขึน้บนศาลา ครองผ้าออกบณิฑบาตอย่างนัน้ 
เป็นประจ�ามไิด้ขาด เช้าวนันัน้พอท่านจากทางจงกรมขึน้ศาลา พระทัง้วัด 
ต่างร้อนอยู่ภายในและคอยฟังปัญหาว่าท่านจะออกแง่ไหนบ้างวันน้ี  
แต่แทนที่จะเป็นไปตามความคิดของพระทั้งวัด ซึ่งก�าลังกระวนกระวาย
อยากฟัง แต่เรือ่งกลบัเป็นไปคนละโลก คือท่านกลบัพดูนิม่นวลอ่อนหวาน 
แสดงเป็นเชิงปลอบใจพระเณรทีก่�าลงัเร่าร้อนให้กลบัสบายใจว่า “เรามา 
ศึกษาหาอรรถหาธรรม ไม่ควรกล้าจนเกินตัวและกลัวจนเกินไป เพราะ
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ความผดิพลาดอาจมไีด้ด้วยกนัทกุคน ความเหน็โทษความผดินัน่แลเป็น 
ความดี พระพุทธเจ้าท่านก็เคยผิดมาก่อนพวกเรา ตรงไหนที่เห็นว่าผิด 
ท่านก็เห็นโทษในจุดนั้น และพยายามแก้ไขไปทุกระยะที่เห็นว่าผิด  
เจตนานั้นดีอยู่ แต่ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์น้ันอาจมีได้ ควรส�ารวมระวัง 
ต่อไปทกุกรณี เพราะความมสีติระวังตัวทกุโอกาสเป็นทางของนกัปราชญ์”  
เพียงเท่านี้ก็หยุด และแสดงอาการยิ้มแย้มต่อพระเณรต่อไป ไม่มีใคร 
จับพิรุธท่านได้เลย แล้วก็พาออกบิณฑบาตตามปกติ

คืนวันหลังก็ไม่ประชุมอีก เป็นแต่สั่งให้พากันประกอบความเพียร 
รวมเป็นเวลาสามคืนท่ีไม่มีการประชุมอบรมธรรม พอดีกับระยะนั้น 
พระเณรก�าลังกลัวท่านจะเทศน์เรื่องบ่อน�้าอยู่แล้ว ก็พอเหมาะกับที่ท่าน
ไมส่ัง่ใหป้ระชมุ จนคนืทีส่ี่ถงึมกีารประชมุ เวลาประชมุกม็ิได้เอ่ยถงึเรือ่ง 
บ่อน�า้ ท�าเป็นไม่รูไ้ม่ช้ีให้เรือ่งหายเงียบไปเลยต้ังนาน จนปรากฏว่าพระท้ังวัด 
ลืมกันไปหมดแล้ว เรื่องถึงได้โผล่ขึ้นมาอย่างไม่นึกไม่ฝัน และก็ไม่มีใคร
กล้าเล่าถวายให้ท่านทราบเลย เพราะต่างคนต่างปิดเงียบ ท่านเองก็มิได้
เคยไปที่บ่อซึ่งอยู่ห่างจากวัดนั้นเลย

เริ่มแรกก็แสดงธรรมอบรมทางภาคปฏิบัติไปเรื่อยๆ อย่างธรรมดา 
พอแสดงไปถึงเหตุผลและความเคารพในธรรมในครูอาจารย์ ธรรมก็เริ่ม
กระจายไปถึงผู้มารับการศึกษาอบรมว่าควรเป็นผู้หนักในเหตุผลซ่ึงเป็น
เรื่องของธรรมแท้ ไม่ควรปล่อยให้ความอยากท่ีคอยผลักดันอยู่ตลอด
เวลาออกมาเพ่นพ่านในวงปฏิบติั จะมาท�าลายธรรมอันเป็นแนวทางทีถ่กู
และเป็นแบบฉบับแห่งการด�าเนินเพื่อความพ้นทุกข์ จะท�าให้ทุกสิ่งที่มุ่ง
ปรารถนาเสียไปโดยล�าดับ ธรรมวินัยหนึ่ง ค�าพูดของครูอาจารย์หนึ่ง 
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ที่เราถือเป็นที่เคารพไม่ควรฝ่าฝืน การฝ่าฝืนพระธรรมวินัยและการ 
ฝ่าฝืนค�าครูอาจารย์เป็นการท�าลายตัวเอง และเป็นการส่งเสริมนิสัย 
ไม่ดีให้มีก�าลังเพ่ือท�าลายตนและผู้อื่นต่อไปไม่มีทางสิ้นสุด น�้าบ่อนี้
มิใช่มีแต่ดินเหนียวล้วนๆ แต่มีดินทรายอยู่ข้างล่างด้วย หากขุดลึกลงไป
มากดินทรายจะพังลงไปก้นบ่อและจะท�าให้ดินเหนียวขาดตกลงไปด้วย  
ดีไม่ดีทับหัวคนตายก็ได้จึงได้ห้ามมิให้พากันท�า 

การห้ามมิให้ท�าหรือการสั่งให้ท�าในกิจใดๆ ก็ตาม ได้พิจารณาก่อน
แล้วทุกอย่างถึงได้สั่งลงไป ผู้มารับการอบรมก็ควรพิจารณาตามบ้าง  
บางอย่างก็เป็นเรื่องภายในโดยเฉพาะ ไม่จ�าต้องแสดงออกต่อผู้อื่นเสีย
จนทุกแง่ทุกมุม เท่าที่แสดงออกเพื่อผู้อื่นก็พอเข้าใจความมุ่งหมายดีพอ 
แต่ท�าไมจึงไม่เข้าใจ เช่น อย่าท�าสิ่งนั้น แต่กลับท�าในสิ่งนั้น ให้ท�าสิ่งนั้น  
แต่กลับไม่ท�าในสิ่งนั้นดังนี้ เรื่องทั้งนี้มิใช่ไม่เข้าใจ ต้องเข้าใจกันแน่นอน 
แต่ทีท่�าไปอีกอย่างหน่ึงน้ัน เป็นความด้ือดึงตามนสิยัท่ีเคยด้ือดึงต่อพ่อแม่ 
มาแต่เป็นเด็กเพราะท่านเอาใจ นสิยันัน้เลยติดตัวและฝังใจมาจนถงึขัน้พระ 
ขัน้เณร ซ่ึงเป็นขัน้ผูใ้หญ่เต็มท่ีแล้ว แล้วกม็าด้ือดึงต่อครอูาจารย์ต่อพระธรรม 
วนิยัอันเป็นทางเสยีหายเข้าอีก ความด้ือดึงในวยัและเพศน้ีไม่ใช่ความด้ือ
ดึงทีค่วรได้รบัอภัยและเอาใจเหมอืนคราวเป็นเด็ก แต่ควรต�าหนอิย่างยิง่ 
ถ้าขืนด้ือดึงต่อไปอีกก็จะเป็นการส่งเสริมนิสัยไม่ดีนั้นให้ยิ่งขึ้นและควร
ได้รับสมัญญาว่า “พระธุดงค์หัวดื้อ” บริขารใช้สอยทุกชิ้นที่เกี่ยวกับตัว
ก็ควรเรียกว่าบริขารของพระหัวดื้อไปด้วย

องค์นี้ก็ด้ือ องค์นั้นก็ด้าน องค์โน้นก็มึนและด้ือด้านกันท้ังวัด 
อาจารย์ก็ได้ลูกศิษย์หัวด้ือ อะไรก็กลายเป็นเรื่องด้ือด้านไปเสียหมด 
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โลกนี้เห็นจะแตก ศาสนาก็จะล่มจมแน่นอน แล้วก็แสดงเป็นเชิงถามว่า  
ใครบ้างที่ต้องการเป็นพระหัวดื้อและต้องการให้อาจารย์เป็นอาจารย์ของ
พระหัวด้ือ มีไหมในที่น่ี ถ้ามีพรุ่งนี้ให้พากันไปรื้อไปขุดน�้าบ่ออีกให้ดิน 
พังลงทับตาย จะได้ไปเกิดบนสวรรค์วิมานหัวดื้อ เผื่อชาวเทพทั้งหลาย 
ช้ันต่างๆ จะได้มาชมบารมีบ้างว่าเก่งจริง ไม่มีชาวเทพพวกไหนแม้ช้ัน
พรหมโลกที่เคยเห็นและเคยได้อยู่วิมานประหลาดเช่นนี้มาก่อน 

จากนั้นก็แสดงอ่อนลงทั้งเสียงและเนื้อธรรม ท�าให้ผู้ฟังเห็นโทษ
แห่งความดื้อดึงฝ่าฝืนของตนอย่างถึงใจ ผู้นั่งฟังอยู่ในขณะนั้นคล้ายกับ
ลืมหายใจไปตามๆ กัน พอจบการแสดงธรรมและเลิกประชุมแล้ว ต่างก ็
ออกมาถามและยกโทษกันวุ่นวายไปว่า มีใครไปกราบเรียนท่านถึงได้
เทศน์ขนาดหนัก ท�าเอาผู้ฟังแทบสลบไปตามๆ กันในขณะนั้น ทุกองค์
ต่างกป็ฏิเสธเป็นเสยีงเดียวกนัว่า ไม่มใีครกล้าไปกราบเรยีน เพราะต่างก็
กลัวว่าท่านจะทราบและถูกโดนเทศน์หนักอยู่แล้ว เรื่องก็เป็นอันผ่านไป 
โดยมิได้ต้นสายปลายเหตุ

ตามปกติ ท่านพระอาจารย์มั่นท่านมีความรู้เช่ียวชาญเก่ียวกับ
เหตุการณ์ต่างๆ มาแต่สมัยท่านจ�าพรรษาอยู่ถ�้าสาริกา จังหวัดนครนายก
ตลอดมา และมีความช�านาญกว้างขวางขึ้นเป็นล�าดับจนแทบจะพูดได้ว่า
ไม่มปีระมาณ เวลาปกติกดี็ ขณะเข้าประชุมฟังการอบรมกดี็ พระท่ีอยูก่บั
ท่านซ่ึงรูเ้รือ่งของท่านได้ดีต้องมคีวามระวังส�ารวมจิตอย่างเข้มงวดกวดขนั
อยู่ตลอดไป จะเผลอตัวคิดไปต่างๆ นานาไม่ได้ เวลาเข้าประชุมความคิด
นัน้ต้องกลบัมาเป็นกณัฑ์เทศน์ให้เจ้าของฟังอีกจนได้ ยิง่ขณะทีท่่านก�าลงั
ให้การอบรมอยู่ด้วยแล้วยิ่งเป็นเวลาที่ส�าคัญมากกว่าเวลาอื่นใด ทั้งๆ ที่
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แสดงธรรมอยู่ แต่ขณะที่หยุดหายใจ หรือหยุดเพื่อสังเกตการณ์อะไรก็ 
สดุจะเดา เพยีงขณะเดียวเท่าน้ัน ถ้ามรีายใดคิดเปะปะออกนอกลูน่อกทาง 
ไปบ้าง ขณะนัน้แลเป็นต้องได้เรือ่ง และได้ยนิเสยีงเทศน์แปลกๆ ออกมา 
ทันที ซ่ึงตรงกับความคิดที่ไม่มีสติรายนั้นๆ เป็นแต่ท่านไม่ระบุรายช่ือ
ออกมาอย่างเปิดเผยเท่านั้น แม้เช่นนั้นก็ท�าให้ผู้คิดสะดุดใจในความคิด
ของตนทันทีและกลัวท่านมาก ไม่กล้าคิดแบบนั้นต่อไปอีก

กบัเวลาออกบณิฑบาตตามหลงัท่านนัน้หนึง่ จะต้องระวัง ไม่เช่นนัน้ 
จะได้ยินเสียงเทศน์เรื่องความคิดไม่ดีของตนในเวลาเข้าประชุมแน่นอน 
บางทกีน่็าอับอายหมูเ่พือ่นทีน่ัง่ฟังอยูด้่วยกนัหลายท่านซ่ึงได้ยนิแต่เสยีง
ท่านเทศน์ระบุเรื่องความคิด แต่มิได้ระบุตัวผู้คิด ผู้ถูกเทศน์แทบมุดดิน 
ให้จมหายหน้าไปเลยก็มี เพราะบางครั้งเวลาได้ยินท่านเทศน์แบบนั้น  
ท�าให้ผูน้ัง่ฟังอยูด้่วยกนัหลายท่านต่างหนัหน้ามององค์น้ันช�าเลอืงดูองค์น้ี 
เพราะไม่แน่ใจว่าเป็นองค์ไหนแน่ที่ถูกเทศน์เรื่องนั้นอยู่ขณะนั้น บรรดา 
พระเณรจ�านวนมากรูส้กึจะมนิีสยัคล้ายคลงึกนั พอโดนเจ็บๆ ออกมาแล้ว 
แทนที่จะเสียใจหรือโกรธ พอพ้นเขตดัดสันดานออกมาต่างแสดงความ 
ย้ิมแย้มขบขันพอใจ และไต่ถามซ่ึงกันและกันว่า วันนี้โดนใคร? วันนี้
โดนใคร?

แต่น่าชมเชยอยูอ่ย่างหนึง่ทีพ่ระท่านมคีวามสตัย์ซ่ือต่อความคิดผดิ
ของตัวและต่อเพือ่นฝูง ไม่ปกปิดไว้เฉพาะตัว พอมผีูถ้าม จะเป็นองค์ใด
กต็ามทีคิ่ดผดิท�านองท่านเทศน์นัน้ องค์นัน้ต้องสารภาพตนทนัทว่ีา วนันี้
โดนผมเอง เพราะผมมันดื้อไม่เข้าเรื่องไปหาญคิดเรื่อง…..ทั้งที่ตามปกติ
กร็ูอ้ยูว่่าจะโดนเทศน์ถ้าขนืคิดอย่างน้ัน แต่พอไปเจอเข้ามนัลมืเรือ่งท่ีเคย



150

กลวัเสยีสิน้ มแีต่เรือ่งกล้าแบบบ้าๆ บอๆ ออกมาท่าเดียว ท่ีท่านเทศน์นัน้ 
สมควรอย่างยิ่งแล้ว จะได้ดัดสันดานเราที่คิดไม่ดีเสียที

ต้องขออภัยจากท่านผู้อ่านมากๆ ท่ีบางเรื่องผู้เขียนก็ไม่สะดวกใจ 
ที่จะเขียน แต่เรื่องที่ว่าไม่สะดวกก็มีผู้ก่อไว้แล้ว พอให้เกิดปัญหากลืน
ไม่ได้คายไม่ออกขวางอยู่ในคอดีๆ นี่เอง ถ้าได้ระบายออกตามความจริง
ก็น่าจะเป็นธรรม เหมือนพระท่านแสดงอาบัติ ก็เป็นวิธีที่ท�าให้หมดโทษ
หมดกังวล ไม่ก�าเริบต่อไป จึงขอเรียนเป็นบางตอนพอเป็นข้อคิดจาก 
ทั้งท่านผู้เป็นเจ้าของเรื่อง ทั้งท่านผู้ช�าระเรื่อง ทั้งพวกเราผู้มีหัวใจที่อาจ
มีความคิดอย่างนั้นบ้าง

โดยมากนักบวชและนักปฏิบัติที่โดนเทศน์เจ็บๆ อยู่บ่อยๆ  
กเ็น่ืองจากอายตนะภายนอก คอื รูป เสียง เป็นต้น ทีเ่ป็นวสิภาคต่อกนั 
นั่นเอง มากกว่าเรื่องอื่นๆ ต้นเหตทุี่ถูกเทศน์โดยมากก็เวลาบิณฑบาต  
ซ่ึงเป็นกจิจ�าเป็นของพระ จะละเว้นมไิด้ เวลาไปกต้็องเจอ เวลาเจอกจ็�าต้อง 
คิดไปต่างๆ บางรายพอเจอเข้าเกดิความรกัชอบ ความคิดกลายเป็นกงจักร 
ไปโดยไม่รู้สึกตัว นี่แลคือต้นเหตุส�าคัญท่ีฉุดลากใจให้คิดออกไปนอกลู่
นอกทาง ทัง้ทีไ่ม่อยากจะให้เป็นเช่นนัน้ พอได้สติรัง้กลบัมาได้ ตกตอนเยน็ 
มากโ็ดนเทศน์ แล้วพยายามท�าความส�ารวมต่อไป พอวาระต่อไปกไ็ปเจอ 
เอาของดีเข้าอีก ท�าให้แผลก�าเรบิขึน้อีก ขากลบัมาวัดกโ็ดนยาเมด็ขนานเด็ดๆ  
ใส่แผลเข้าอีก คือ โดนเทศน์นั่นเอง ถ้าองค์นี้ไม่โดนของดี แต่องค์นั้น 
กโ็ดนเข้าจนได้ เพราะพระเณรมมีากต่อมากและต่างองค์กม็แีผลเครือ่งรบั 
ของแสลงด้วยกนั ฉะนัน้ จึงไปโดนแต่ของดีมาจนไม่ชนะจะหลบหลกีแก้ไข  
พอมาถึงวัดและสบจังหวะก็โดนเทศน์จากท่านเข้าอีก
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ธรรมดาความคิดของคนมีกิเลสก็ต้องมีคิดไปต่างๆ ดีบ้างช่ัวบ้าง  
ท่านเองก็ไม่ใช่นักดุด่าไปเสียทุกขณะจิตที่คิด ที่ท่านต�าหนิก็คือสิ่งที่ท่าน
อยากให้คิด เช่น คิดอรรถคิดธรรมด้วยสติปัญญาเพือ่หาทางปลดเปลือ้งตน 
ออกจากทุกข์ อันเป็นความคิดที่ถูกทางและเบาใจแก่ผู้อบรมสั่งสอนนั้น
ไม่ค่อยชอบคิดกัน แต่ชอบไปคิดในสิ่งที่ไม่อยากให้คิด จึงโดนเทศน์กัน 
อยู่เสมอแทบทุกคืน เพราะผู้ท�าให้ท่านต้องเทศน์บ่อยๆ มีมาก 

ทั้งนี้กล่าวถึงความรู้ความละเอียดแห่งปรจิตตวิชชา คือการก�าหนด
รูใ้จผูอ่ื้นของท่านพระอาจารย์มัน่ว่าท่านรูแ้ละสามารถจรงิๆ ส่วนความคิด 
ที่น่าต�าหนินั้นก็มิได้เป็นขึ้นด้วยเจตนาจะสั่งสมของผู้คิด หากแต่เป็นขึ้น
เพราะความเผอเรอทีส่ติตามไม่ทนัเป็นบางครัง้เท่าน้ัน แม้เช่นน้ันในฐานะ
ที่ท่านเป็นอาจารย์ผู้คอยให้ความรู้ความฉลาดแก่ลูกศิษย์ เมื่อเห็นว่า 
ไม่เหมาะสมก็รีบเตือนเพื่อผู้นั้นจะได้สติและเข็ดหลาบแล้วระวังส�ารวม
ต่อไป ไม่หลวมตัวคิดอย่างน้ันอีก จะเป็นทางเบกิกว้างเพือ่ความเสยีหาย
ต่อไป เพราะความคิดซ�้าซากเป็นเครื่องส่งเสริม

การสัง่สอนพระ รูส้กึว่าท่านสัง่สอนละเอียดถีถ้่วนมาก ศีลท่ีเป็นฝ่าย 
วินัยท่านก็สอนละเอียด สมาธิและปัญญาท่ีเป็นฝ่ายธรรมท่านยิ่งสอน
ละเอียดลออมาก แต่ปัญญาขั้นสูงสุดจะเขียนลงข้างหน้าตามประวัติ
ท่านที่บ�าเพ็ญธรรมขั้นสูงขึ้นไปเป็นล�าดับ ส่วนสมาธิทุกข้ันและปัญญา 
ขั้นกลาง ท่านเริ่มมีความช�านาญมาแล้วจากถ�้าสาริกา นครนายก พอมา
ฝึกซ้อมอยูท่างภาคอีสานนานพอควรกย็ิง่มคีวามช�านชิ�านาญยิง่ขึน้ ฉะนัน้ 
การอธิบายสมาธิทุกขั้นและวปัิสสนาขัน้กลางแก่พระเณร ท่านจงึอธบิาย 
ได้อย่างคล่องแคล่วมาก ไม่มีการเคลื่อนคลาดจากหลักสมาธิปัญญาท่ี 
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ถูกต้องเลย ผู้รับการอบรมได้ฟังอย่างถึงใจทุกขั้นของสมาธิและปัญญา
ขั้นกลาง

สมาธิท่านรู้สึกแปลกและพิสดารมาก ทั้งขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ 
และอัปปนาสมาธ ิคือขณะจติรวมเป็นขณิกสมาธแิล้วต้ังอยูไ่ด้ขณะเดียว  
แต่มิได้ถอนออกมาเป็นจิตธรรมดา หากแต่ถอนออกมาสู่อุปจารสมาธิ  
แล้วออกรูส้ิง่ต่างๆ ไม่มปีระมาณ บางครัง้เกีย่วกบัพวกภูตผ ีเทวบตุร เทวธดิา  
พญานาคต่างๆ นบัภพนบัภูมไิด้ทีม่าเกีย่วข้องกบัสมาธปิระเภทนี ้ซ่ึงท่าน 
ใช้รบัแขกจ�าพวกมรีปูไม่ปรากฏด้วยตา มเีสยีงไม่ปรากฏด้วยหมูาเป็นประจ�า  
บางครัง้จิตกเ็หาะลอยออกจากกายแล้วเทีย่วชมสวรรค์วิมานและพรหมโลก 
ช้ันต่างๆ และลงไปเทีย่วดูภพภูมขิองสตัว์นรกทีก่�าลงัเสวยกรรมมปีระเภท 
ต่างกันอยู่ที่ที่ทรมานต่างๆ กันตามกรรมของตน

ค�าว่าข้ึนลงตามค�าสมมุติที่โลกน�ามาใช้กันตามกิริยาของกายซ่ึงเป็น
อวัยวะหยาบน้ัน ผดิกับกิรยิาของจติซ่ึงเป็นของละเอียดอยูม่ากจนกลาย
เป็นคนละโลกเอาเลย ค�าว่าขึน้หรอืลงของกาย รูส้กึเป็นประโยคพยายาม
อย่างเอาจรงิเอาจัง แต่จิตถ้าใช้กริยิาแบบกายบ้างว่าข้ึนหรอืลงกส็กัแต่ว่า 
เท่านั้น แต่มิได้เป็นประโยคพยายามว่าจิตขึ้นหรือลงเลย ค�าว่าสวรรค์  
พรหมโลก และนพิพาน อยูส่งูขึน้ไปตามล�าดับแห่งความละเอียดของช้ันนัน้ๆ  
ก็ดี ค�าว่านรกอยู่ต�่าลงไปตามล�าดับของความต�่าแห่งภูมิและผู้มีกรรม 
ต่างๆ กนักดี็นี ้เราน�าด้านวัตถเุข้าไปวดักบันามธรรมเหล่านัน้ต่างหาก นรก  
สวรรค์ เป็นต้น จึงมีต�่าสูงไปตามโลก

เราพอเทียบกันได้บ้าง เช่น นักโทษทั้งลหุโทษและครุโทษที่อยู่ใน
เรือนจ�าอันเดียวกัน ซ่ึงต้ังอยู่ในที่ที่มนุษย์ผู้ไม่มีโทษทัณฑ์อะไรอยู่กัน 
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ในนักโทษทั้งสองชนิดไม่มีการขึ้นลงต่างกันที่ตรงไหนบ้างเลย เพราะอยู่
ในเรือนจ�าอันเดียวกันและไม่มีขึ้นลงต่างกันกับมนุษย์ผู้ไม่มีโทษอีกด้วย 
เพราะเรอืนจ�าหรอืตะรางอันเป็นทีอ่ยูข่องนกัโทษทกุชนดิอยูก่นั กบัสถานที ่
ทีม่นษุย์อยูก่นั มนัเป็นแผ่นดินอันเดียวกนั บ้านเมอืงอันเดียวกนั เป็นแต่ 
แยกเป็นเอกเทศกันอยู่คนละส่วนเท่าน้ัน เมื่อต่างคนต่างมีตาดีหูดี  
ทั้งลหุโทษครุโทษและมนุษย์ผู้ปราศจากโทษ ต่างก็มองเห็นได้ยินและ 
รู้เรื่องของกันได้อย่างธรรมดาทั่วๆ ไป ไม่เป็นปัญหาเหมือนระหว่าง 
พวกนรกกับเทวดา ระหว่างเทวดากับพรหม และระหว่างพวกเทพฯ  
ทุกช้ันกับสัตว์นรกทุกภูมิและระหว่างสัตว์นรกทุกภูมิและเทวดาพรหม 
ทุกชั้นกับพวกมนุษย์ที่ไม่รู้เรื่องของกันเอาเลย 

แม้กระแสใจของทุกๆ จ�าพวกจะส่งประสานผ่านภูมิท่ีอยู่ของกัน
และกันอยู่ตลอดเวลา แต่ก็เหมือนไม่ได้ผ่านและเหมือนไม่มีอะไรมีอยู่
ในโลก นอกจากเราคนเดียวท่ีรูเ้รือ่งของตัวทกุอย่างเท่านัน้ จะรบัรองตน
ได้ว่า การมอียูใ่นโลก เพยีงใจทีม่อียูก่บัทกุคนตลอดสตัว์กย็งัไม่สามารถ 
รู้เรื่องความคิดดีชั่วของกันและกันได้ ถ้าจะปฏิเสธว่าใจของคนและสัตว์
ไม่มี และถ้ามีท�าไมไม่รู้ไม่เห็นใจเรื่องใจกันบ้าง ดังนี้ ก็พอจะปฏิเสธได้
ถ้าจะเป็นความจริงตามค�าปฏิเสธ แต่จะปฏิเสธวันยังค�่าก็คงผิดไปทั้งวัน 
เพราะปกติคนและสัตว์ที่ยังครองตัวอยู่ย่อมมีใจด้วยกันทุกราย แม้จะ
ไม่รูไ้ม่เหน็ความคิดของกนักป็ฏิเสธไม่ได้ว่า ใจไม่มใีนร่างทีเ่ราไม่สามารถ 
มองเหน็และได้ยนิ สิง่ละเอียดทีส่ดุวิสยัของตาหจูะรบัรูไ้ด้ในโลกแห่งสตัว์ 
ทัง้หลาย กค็งขึน้อยูก่บัความไม่สามารถของแต่ละราย ไม่ขึน้กบัสิง่ท่ีมอียู ่
เป็นอยู่จะปกปิดตัวเอง
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ค�าว่าสวรรค์และพรหมโลกช้ันนัน้ๆ สูงขึน้ไปเป็นล�าดบันัน้ กมิ็ได้ 
สูงขึน้ไปแบบบ้านทีมี่หลายช้ันซ่ึงเป็นด้านวตัถ ุดงัทีรู่้ๆ  กนัทีจ่ะต้องใช้ 
บนัไดหรือลฟิท์ขึน้ไปเป็นช้ันๆ หากสูงแบบนามธรรม ขึน้แบบนามธรรม  
ด้วยนามธรรม คือใจดวงมีสมรรถภาพภายในตัว เพราะกรรมดีคือ 
กศุลกรรม ค�าว่านรกต�า่กมิ็ได้ต�า่แบบลงเหวลงบ่อ แต่ต�า่แบบนามธรรม 
ลงแบบนามธรรม และดูด้วยนามธรรม คือดวงใจมีความสามารถ
ภายในตัว แต่ผู้ลงไปเสวยกรรมของตนต้องไปด้วยอ�านาจกรรมช่ัวที่
พาให้เป็นไปทางตรงกันข้าม อยู่รับความทุกข์ทรมานก็อยู่ด้วยกรรม
พาให้อยู่จนกว่าจะพ้นโทษ เหมือนคนติดคุกตะรางตามก�าหนดเวลา 
เมื่อพ้นโทษก็ออกจากคุกตะรางไปฉะนั้น

ส่วนอุปจารสมาธิของท่านรู้สึกเริ่มเกี่ยวพันกันกับขณิกสมาธิมาแต่
เริม่แรกปฏิบติั เพราะจิตท่านเป็นจิตท่ีว่องไวผาดโผนมาด้ังเดิม เวลารวมลง 
เพียงขณะเดียวที่เรียกว่าขณิกสมาธิ ก็เริ่มออกเที่ยวรู้เห็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่
ในวงของอุปจาระ จนกระทัง่ท่านมคีวามช�านาญและบงัคับให้อยูก่บัท่ีหรอื
ให้ออกรูเ้หตุการณ์ต่างๆ กไ็ด้แล้ว จากนัน้ท่านต้องการจะปฏิบติัต่อสมาธิ
ประเภทใดกไ็ด้สะดวกตามต้องการ คือจะให้เป็นขณิกะแล้วเลือ่นออกมา
เป็นอุปจาระเพือ่รบัรูส้ิง่ต่างๆ หรอืจะให้รวมสงบลงถงึฐานสมาธอิย่างเต็มที่  
ที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิ แล้วพักอยู่ในสมาธินั้นตามต้องการก็ได้

อัปปนาสมาธเิป็นสมาธท่ีิสงบละเอียดแนบแน่นและเป็นความสงบสขุ 
อย่างพอตัว ผู้ปฏิบัติจึงมีทางติดสมาธิประเภทนี้ได้ ท่านพระอาจารย์มั่น  
ท่านเล่าว่า ท่านเคยติดสมาธิประเภทนี้บ้างเหมือนกัน แต่ท่านเป็นนิสัย
ปัญญาจึงหาทางออกได้ ไม่นอนใจและติดอยูใ่นสมาธปิระเภทนีน้าน ผูติ้ด 
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สมาธิประเภทนี้ท�าให้เน่ินช้าได้เหมือนกัน ถ้าไม่พยายามคิดค้นทาง 
ปัญญาต่อไป นักปฏิบัติทีติ่ดอยูใ่นสมาธปิระเภทนีม้เียอะแยะ เพราะเป็น 
สมาธิที่เต็มไปด้วยความสุข ความเยื่อใยและอ้อยอ่ิงน่าอาลัยเสียดาย 
อยู่มาก ไม่คิดอยากแยกตัวออกไปทางปัญญาอันเป็นทางถอนกเิลสทัง้มวล  
ถ้าไม่มผีูฉ้ลาดมาตักเตือนด้วยเหตุผลจรงิๆ จะไม่ยอมถอดถอนตัวออกมา 
สู่ทางปัญญาเอาเลย

เมื่อจิตติดอยู่ในสมาธิประเภทนี้นานไป อาจเกิดความส�าคัญตนไป
ต่างๆ ได้ เช่น ส�าคัญว่านิพพานความสิ้นทุกข์ก็ต้องมีอยู่ในจุดแห่งความ
สงบสขุนี ้หามอียูใ่นทีอ่ื่นใดไม่ดังนี ้ความจรงิจิตทีร่วมตัวเข้าเป็นจดุเดียว
จนรู้เห็นจุดของจิตได้อย่างชัดเจน และรู้เห็นความสงบสุขประจักษ์ใจใน 
สมาธิขั้นอัปปนานี้ เป็นการรวมกิเลสภพชาติอยู่ในจิตดวงนั้นด้วยใน 
ขณะเดียวกนั ถ้าไม่ใช้ปัญญาเป็นเครือ่งบกุเบกิท�าลาย กม็หีวังต้ังภพชาติ
อีกต่อไปโดยไม่ต้องสงสัย ฉะนั้น ผู้ปฏิบัติในสมาธิขั้นใดก็ตาม ปัญญา 
จงึควรมีแอบแฝงอยู่เสมอตามโอกาสทีค่วร เฉพาะอปัปนาสมาธิด้วยแล้ว  
ควรใช้ปัญญาเดนิหน้าอย่างย่ิง ถ้าไม่อยากรูอ้ยากเห็นจติทีมี่เพียงความ
สงบสุขอยู่อย่างเดียว ไม่มีความฉลาดรอบตัวเลยเท่านั้น

ท่านพระอาจารย์มั่น นับแต่ท่านกลับมาทางภาคอีสานเที่ยวนี้ ท่าน
ช�านาญในปัญญาขั้นกลางมากจริงอยู่ เพราะผู้ก้าวขึ้นสู่ภูมิธรรมขั้นสาม  
คือพระอนาคามี ต้องนับว่ามีปัญญาขั้นกลางอย่างพอตัว ไม่เช่นนั้นจะ 
พจิารณาภูมธิรรมขัน้นัน้ไม่ได้ การก้าวขึน้สูภู่มธิรรมขัน้นีต้้องผ่านกายคตา- 
สติ ทั้งสุภะความเห็นว่ากายเป็นของสวยงาม ทั้งอสุภะความเห็นว่ากาย
เป็นของไม่สวยงาม ไปด้วยปัญญา มไิด้ติดอยู ่โดยจติแยกสภุะและอสภุะ 
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ออกด้วยปัญญา แล้วก้าวผ่านไปในท่ามกลางคือมชัฌิมาตรงกลาง ได้แก่ 
ระหว่างสุภะและอสุภะต่อกัน หมดความสงสัยและเยื่อใยในธรรม 
ทัง้สองนัน้อันเป็นเพยีงทางเดินผ่านเท่านัน้ การพจิารณาถงึขัน้ท่ีว่านีจ้ดัว่า 
เพยีงผ่านไปได้ ถ้าเทยีบการสอบไล่กเ็พยีงได้คะแนนตามกฎทีต้ั่งไว้เท่านัน้  
ยงัมไิด้คะแนนสงูและสงูสดุในช้ันนัน้ ผูบ้รรลธุรรมถงึระดับนีแ้ล้ว จ�าต้อง
ฝึกซ้อมปัญญาเพือ่ความช�านาญละเอียดขึน้ไปจนเต็มภูมขิองธรรมช้ันน้ัน 
ทีเ่รยีกว่าอนาคามเีต็มภูม ิถ้าตายในขณะนัน้กไ็ปเกดิในช้ันอกนษิฐาพรหม
โลกชั้นที่ห้าทันที ไม่ต้องเกิดในพรหมโลกสี่ชั้นต�่านั้น

ท่านพระอาจารย์มัน่ท่านเล่าว่า ท่านเคยติดอยูใ่นภูมนิีน้านเอาการอยู่  
เพราะไม่มีผู้คอยให้อุบายใดๆ เลย ต้องลูบคล�ากันอย่างระมัดระวังมาก  
กลัวจะผิดพลาด เพราะทางไม่เคยเดิน เท่าที่สังเกตรู้ตลอดมา เวลาสติ 
ปัญญาละเอียด ธรรมละเอียด ส่วนกิเลสที่จะท�าให้หลงก็ละเอียดไป
ตามๆ กนั จงึเป็นความล�าบากอยูไ่ม่น้อยในธรรมแต่ละขัน้กว่าจะผ่านไปได้  
ท่านเล่าน่าอัศจรรย์เหลอืประมาณ อุตส่าห์คล�าไม้คล�าตอและขวากหนาม
โดยมไิด้รบัค�าแนะจากใคร นอกจากธรรมในคัมภีร์เท่านัน้ กว่าจะผ่านพ้น
ไปได้และมาเมตตาสั่งสอนพวกเรา ก็อดที่จะระลึกถึงความทุกข์อย่าง
มหันต์ของท่านมิได้ เวลาก�าลังบุกป่าฝ่าดงไปองค์เดียว

มโีอกาสดีๆ ท่านเล่าถงึการบ�าเพญ็ของท่านให้ฟัง ท่ีน่าสมเพชเวทนา
ท่านนักหนา ผู้เขียนเองเคยน�้าตาร่วงสองครั้งด้วยความเห็นทุกข์ไปตาม
เวลาท่านล�าบากมากในการบ�าเพญ็ และด้วยความอัศจรรย์ในธรรมทีท่่าน
เล่าให้ฟัง ซึ่งเป็นธรรมละเอียดลึกซึ้ง จนเกิดความคิดขึ้นมาว่า เรานี้จะ
พอมีวาสนาบารมีแค่ไหนบ้างหนอ พอจะถูไถเสือกคลานไปกับท่านได้ 
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เพยีงใดหรอืไม่กม็ใีนบางขณะตามประสาของปถุชุนอย่างนัน้เอง แต่ค�าพดู 
ท่านเป็นเครือ่งปลกุประสาทให้ต่ืนตัวต่ืนใจได้ดีมาก นีแ่ลเป็นเครือ่งพยงุ
ความเพียรไม่ให้ลดละเพื่ออนาคตของตนตลอดมา ท่านเล่าว่า พอเร่ง 
ความเพียรทางปัญญาเข้ามากทีไร ยิ่งท�าให้จิตใจจืดจางออกจากหมู่คณะ
มากขึ้น และกลับดูดด่ืมทางความเพียรมากเข้าทุกที ท้ังท่ีทราบเรื่อง 
ของตัวมาโดยล�าดับว่าก�าลังของเรายังไม่พอ แต่ก็จ�าต้องอยู่รออบรม 
หมู่คณะพอให้มีหลักฐานทางใจบ้าง

ทราบว่าท่านจ�าพรรษาที่จังหวัดนครพนมหลายปี ตามแถบหมู่บ้าน
สามผง อ�าเภอศรีสงคราม ถ้าจ�าไม่ผิดก็ราว ๓-๔ ปี ที่บ้านห้วยทราย 
ซึ่งตั้งอยู่เขตอ�าเภอค�าชะอี จังหวัดเดียวกัน ๑ ปี แถบหมู่บ้านห้วยทราย  
บ้านค�าชะอี หนองสูง โคกกลาง เหล่านี้มีภูเขามาก ท่านชอบพักอยู่ 
แถบนีม้าก ทีเ่ขาผกักดูซ่ึงอยูใ่กล้หมูบ้่านแถบนัน้ ท่านว่าเทวดากชุ็ม เสอืก ็
ชุมมาก ตอนกลางคืนเสือก็มาเที่ยวรอบๆ บริเวณที่ท่านพักอยู่ เทวดาก็
ชอบมาฟังธรรมท่านบ่อยเช่นกัน กลางคืนเสียงเสือโคร่งใหญ่กระหึ่มอยู่
ใกล้ๆ กบัท่ีพกัท่าน บางคืนมนักระหึม่พร้อมกนัทลีะหลายๆ ตัว เสยีงสนัน่
หวั่นไหวไปทั่วทั้งป่า เสียงมันร้องรับกันเหมือนเสียงคนร้องหากันนี่เอง  
ทางโน้นกร้็อง ทางนีก็้ร้อง กระหึม่รบักนัเป็นพกัๆ ทลีะหลายๆ ตัวน่ากลวัมาก 
พระเณรบางคืนไม่ได้หลับนอนกันเลย กลัวเสือจะมาฉวยไปกิน

ท่านฉลาดหาอุบายพดูแปลกๆ ให้พระเณรกลวัเสอื เพือ่จะได้พากนั 
ขยนัท�าความเพยีร โดยพดูว่า ใครขีเ้กยีจท�าความเพยีรระวงัให้ดีนะ เสอืใน
เขาลกูนีช้อบพระเณรทีข้ี่เกยีจท�าความเพยีรนกั กนิกอ็ร่อยดี ใครไม่อยาก
เป็นอาหารอร่อยของมนัต้องขยนั ใครขยันท�าความเพยีร เสือกลัวและ
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ไม่ชอบเอาเป็นอาหาร พอพระเณรได้ยินดังนั้น ต่างก็พยายามท�าความ 
เพียรกัน แม้เสือก�าลังกระหึ่มอยู่รอบๆ ก็จ�าต้องฝืนออกไปเดินจงกรม
แบบสละตายทั้งที่กลัวๆ เพราะเชื่อค�าท่านว่าใครขี้เกียจเสือจะมาเอาไป
เป็นอาหารอันอร่อยของมนั เพราะทีอ่ยูน่ัน้มไิด้เป็นกฎีุเหมอืนวัดทัว่ๆ ไป  
แต่เป็นร้านเล็กๆ พอหมกตัวเวลาหลับนอนเท่านั้น และเต้ียๆ ด้วย  
เผือ่เสอืนกึหวิขึน้มาและโดดมาเอาไปกนิต้องเสยีท่าให้มนัจรงิๆ เพราะฉะนัน้  
พระท่านถึงกลัวและเชื่อค�าของท่านอาจารย์

ท่านเล่าให้ฟังก็น่ากลัวด้วยว่าบางคืนเสือโคร่งใหญ่เข้ามาถึงบริเวณ 
ที่พระพักอยู่ก็มี แต่ก็ไม่ท�าอะไร เป็นเพียงเดินผ่านไปเท่านั้น ตามปกติ
ท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าเสือไม่กล้ามาท�าอะไรได้ ท่านว่าเทวดารักษาอยู่
ตลอดเวลา คือเวลาเทวดาลงมาเยี่ยมฟังเทศน์ท่าน เขาบอกกับท่านว่า  
เขาพากันอารักขาไม่ให้มีอะไรมารบกวนและท�าอันตรายได้ และขอ
อาราธนาท่านให้พักอยู่ที่นั้นนานๆ ฉะนั้น ท่านจึงหาอุบายพูดให้พระเณร 
กลัวและสนใจต่อความเพียรมากข้ึน เสือเหล่านั้นก็รู้สึกจะทราบว่าท่ี
บริเวณท่านพักอยู่เป็นสถานท่ีเย็นใจ พวกสัตว์เสือต่างๆ ไม่ต้องระวัง
อันตรายจากนายพราน เพราะตามปกติชาวบ้านทราบว่าท่านไปพกัอยูท่ี่ใด 
เขาไม่กล้าไปเที่ยวล่าเนื้อที่นั้น เขาบอกว่ากลัวเป็นบาป และกลัวปืนจะ
ระเบิดทั้งล�ากล้องใส่มือเขาตายขณะยิงสัตว์ในที่ใกล้บริเวณนั้น

สิง่ทีแ่ปลกอยูอ่ย่างหนึง่กคื็อ เวลาท่านไปพกัอยู ่ณ สถานท่ีใด ซ่ึงเป็น
แหล่งท่ีเสือชุมๆ ที่น้ันแม้ปกติเสือจะเคยมาเที่ยวหากัดวัวควายกินเป็น
ประจ�าตามหมูบ้่านแถบนัน้ แต่กเ็ลกิรากนัไป ไม่ทราบว่ามนัไปเท่ียวหากนิ
กันทีไ่หน เรือ่งทัง้นีท่้านเองกเ็คยเล่าให้ฟัง และชาวบ้านหลายหมูบ้่านท่ีท่าน 
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เคยไปพกัอยูก่เ็คยเล่าให้ฟังเหมอืนกนัว่า เสอืไม่ไปท�าอันตรายสตัว์เลีย้ง 
เขาเลย น่าอัศจรรย์มากดังนี้ ยังมีข้อแปลกอยู่อีกอย่างหนึ่งคือเวลา 
พวกเทวดามาเยี่ยมฟังเทศน์ท่าน หัวหน้าเทวดาเล่าว่า ท่านมาพักอยู่ที่นี่
ท�าให้พวกเทวดาสบายใจไปทั่วกัน เทวดามีความสุขมากผิดปกติ เพราะ 
กระแสเมตตาธรรมท่านแผ่กระจายครอบท้องฟ้าอากาศและแผ่นดินไปหมด  
กระแสเมตตาธรรมท่านเป็นกระแสทีบ่อกไม่ถกูและอัศจรรย์มาก ไม่มอีะไร 
เหมือนเลยดังนี้ แล้วพูดต่อไปว่า ฉะนั้น ท่านพักอยู่ที่ไหน พวกเทวดา
ต้องทราบกันจากกระแสธรรมที่แผ่ออกจากองค์ท่านไปทุกทิศทุกทาง 
แม้เวลาท่านแสดงธรรมแก่พระเณรและประชาชน กระแสเสียงท่าน 
ก็สะเทือนไปหมดทั้งเบื้องบนเบื้องล่าง ไม่มีขอบเขต ใครอยู่ที่ไหน 
ก็ได้เห็นได้ยิน นอกจากคนตายแล้วเท่านั้นจะไม่ได้ยิน ตอนนี้ต้อง
ขออภัยท่านผู้อ่านมากๆ อีกด้วย

จะได้เชิญอาราธนาค�าพูดระหว่างท่านพระอาจารย์กับพวกเทวดา
สนทนากันมาลงอีกเล็กน้อย ส่วนจะจริงหรือเท็จก็เขียนตามที่ได้ยิน 
ได้ฟังมา ท่านย้อนถามเขาบ้างว่า ก็มนุษย์ไม่เห็นได้ยินกันบ้าง ถ้าว่า
เสียงเทศน์สะเทือนไปไกลดังที่ว่านั้น หัวหน้าเทพฯ รีบตอบท่านทันทีว่า  
ก็มนุษย์เขาจะรู้เรื่องอะไรและสนใจกับศีลกับธรรมอะไรกันท่าน ตา หู 
จมูก ลิ้น กาย ใจของเขา เขาเอาไปใช้ในทางบาปทางกรรมและขนนรก 
มาทบัถมตัวตลอดเวลา นบัแต่วนัเขาเกดิมาจนกระทัง่เขาตายไป เขามไิด้ 
สนใจกบัศีลกับธรรมอะไรเท่าทีค่วรแก่ภูมขิองตนหรอกท่าน มน้ีอยเต็มที
ผู้ที่สนใจจะน�าตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไปท�าประโยชน์ คือศีลธรรม 
ชีวิตเขาก็น้อยนิดเดียว ถ้าเทียบกันแล้วมนุษย์ตายคนละกี่สิบกี่ร้อยครั้ง 
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เทวดาที่อยู่ภาคพื้นแม้เพียงรายหนึ่งก็ยังไม่ตายกันเลย ไม่ต้องพูดถึง
เทวดาบนสวรรค์ชั้นพรหมซึ่งมีอายุยืนนานกันเลย 

มนุษย์จ�านวนมากมีความประมาทมาก ท่ีมีความไม่ประมาทมีน้อย
เต็มที มนุษย์เองเป็นผู้รักษาศาสนา แต่แล้วมนุษย์เสียเองไม่รู้จักศาสนา 
ไม่รู้จักศีลธรรมซ่ึงเป็นของดีเยี่ยม มนุษย์คนใดช่ัวก็ยิ่งรู้จักแต่จะท�าช่ัว 
ถ่ายเดียว เขายังแต่ลมหายใจเท่านั้นพอเป็นมนุษย์อยู ่กับโลกเขา  
พอลมหายใจขาดไปเท่านัน้ เขากจ็มไปกบัความช่ัวของเขาทนัทีแล้ว เทวดา 
ก็ได้ยินท�าไมจะไม่ได้ยิน ปิดไม่อยู่ เวลามนุษย์ตายแล้วนิมนต์พระท่าน
มาสาธยายธรรมกุสลาธัมมาให้คนตายฟัง เขาจะเอาอะไรมาฟังส�าหรับ
คนช่ัวขนาดนั้น พอแต่ตายลงไปกรรมช่ัวก็มัดดวงวิญญาณเขาไปแล้ว 
เริ่มแต่ขณะสิ้นลมหายใจ จะมีโอกาสมาฟังเทศน์ฟังธรรมได้อย่างไร  
แม้ขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่สนใจอยากฟังเทศน์ฟังธรรม นอกจาก 
คนที่ยังเป็นอยู่เท่านั้น พอฟังได้ถ้าสนใจอยากฟัง แต่เขามิได้สนใจฟัง
หรอกท่าน

ท่านไม่สงัเกตดูเขาบ้างหรอื เวลาพระท่านสาธยายธรรมกสุลาธมัมา 
ให้ฟัง เขาสนใจฟังเมื่อไร ศาสนามิได้ถึงใจมนุษย์เท่าที่ควรหรอกท่าน 
เพราะเขาไม่สนใจกับศาสนา สิ่งที่เขารักชอบที่สุดนั้น มันเป็นสิ่งที่ต�่า
ทรามทีส่ตัว์เดียรจัฉานบางตัวกย็งัไม่อยากชอบ นัน่แลเป็นสิง่ท่ีมนษุย์ท่ีไม่
ชอบศาสนาชอบมากกว่าสิง่อ่ืนใด และชอบแต่ไหนแต่ไรมา ท้ังชอบแบบ 
ไม่มวัีนเบือ่ไม่รูจ้กัเบ่ือเอาเลย ขณะจะขาดใจยงัชอบอยูเ่ลยท่าน พวกเทวดา 
รูเ้รือ่งของมนุษย์ได้ดีกว่ามนุษย์จะมาสนใจรูเ้รือ่งของพวกเทวดาเป็นไหนๆ 
มท่ีานนีแ่ลเป็นพระวิเศษ รูท้ัง้เรือ่งมนษุย์ ท้ังเรือ่งเทวดา ท้ังเรือ่งสตัว์นรก  
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สัตว์กี่ประเภทท่านรู้ได้ดีกว่าเป็นไหนๆ ฉะนั้น พวกเทวดาทั้งหลายจึง
ยอมตนลงกราบไหว้ท่าน

พอหวัหน้าเทวดาพดูจบลง ท่านพระอาจารย์มัน่กพ็ดูเป็นเชิงปรกึษา
ว่า เทวดาเป็นผูม้ตีาทพิย์หทูพิย์แลเหน็ได้ไกล ฟังเสยีงได้ไกล รูเ้รือ่งดีช่ัว 
ของชาวมนุษย์ได้ดีกว่ามนุษย์จะรู้เรื่องของตัวและรู้เรื่องของพวกมนุษย์
ด้วยกนั จะไม่พอมทีางเตือนมนษุย์ให้รูส้กึส�านึกในความผดิถูกท่ีตนท�าได้ 
บ้างหรอื อาตมาเข้าใจว่าจะได้ผลดีกว่ามนษุย์ด้วยกนัตักเตือนกนัสัง่สอนกนั  
จะพอมีทางได้บ้างไหม หัวหน้าเทวดาตอบท่านว่า เทวดายังไม่เคยเห็น
มนุษย์มีกี่รายพอจะมีใจเป็นมนุษย์สมภูมิเหมือนอย่างพระคุณเจ้า ซึ่งให้ 
ความเมตตาแก่ชาวเทพฯ และชาวมนษุย์ตลอดมาเลย พอทีเ่ขาจะรบัทราบ 
ว่าในโลกนี้มีสัตว์ชนิดต่างๆ หลายต่อหลายจ�าพวกอยู่ด้วยกัน ทั้งที่เป็น
ภพหยาบ ทั้งที่เป็นภพละเอียด ซ่ึงมนุษย์จะยอมรับว่าเทวดาประเภท
ต่างๆ มอียูใ่นโลก และสตัว์อะไรๆ ท่ีมอียูใ่นโลกกีห่มืน่กีแ่สนประเภทว่า 
มีจริงตามที่สัตว์เหล่านั้นมีอยู่

เพราะนับแต่เกิดมามนุษย์ไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้มาแต่พ่อแต่แม่แต่
ปู่ย่าตายาย แล้วมนุษย์จะมาสนใจอะไรกับเทวดาเล่าท่าน นอกจากเห็น
อะไรผดิสงัเกตบ้าง จรงิหรอืไม่จรงิไม่ค�านงึ พวกมนษุย์มแีต่พากนักล่าวตู่ 
ว่าผีกันเท่านั้น จะมาหวังค�าตักเตือนดีชอบอะไรจากเทวดา แม้เทวดา
จะรู้เห็นพวกมนุษย์อยู่ตลอดเวลา แต่มนุษย์ก็มิได้สนใจจะรู้เทวดาเลย 
แล้วจะให้เทวดาตักเตือนสั่งสอนมนุษย์ด้วยวิธีใด เป็นเรื่องจนใจทีเดียว 
ปล่อยตามกรรมของใครของเราไว้อย่างน้ันเอง แม้แต่พวกเทวดาเองก็
ยังมีกรรมเสวยอยู่ทุกขณะ ถ้าปราศจากกรรมแล้วเทวดาก็ไปนิพพานได้
เท่านั้นเอง จะพากันอยู่ให้ล�าบากไปนานอะไรกัน
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ท่านพระอาจารย์มั่นถามเขาว่า พวกเทวดาก็รู้นิพพานกันด้วยหรือ 
ถึงว่าหมดกรรมแล้วก็ไปนิพพานกันได้ และพวกเทวดาก็มีความทุกข์ 
เช่นสตัว์ท้ังหลายเหมอืนกนัหรอื เขาตอบท่านว่า ท�าไมจะไม่รูท่้าน กเ็พราะ 
พระพทุธเจ้าองค์ใดมาสัง่สอนโลกกล้็วนแต่สอนให้พ้นทกุข์ไปนพิพานกนั
ทั้งนั้น มิได้สอนให้จมอยู่ในกองทุกข์ แต่สัตว์โลกไม่สนใจพระนิพพาน
เท่าเครื่องเล่นที่เขาชอบเลย จึงไม่มีใครคิดอยากไปนิพพานกัน ค�าว่า 
นิพพานพวกเทวดาจ�าได้อย่างติดใจจากพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ที่มา 
สัง่สอนสตัว์โลก แต่เทวดากม็กีรรมหนาจงึยงัไม่พ้นจากภพของเทวดาให้
ได้ไปนิพพานกัน จะได้หมดปัญหา ไม่ต้องวกเวียนถ่วงตนดังที่เป็นอยู่นี้ 
ส่วนความทกุข์นัน้ถ้ามกีรรมอยูแ่ล้ว ไม่ว่าสตัว์จ�าพวกใดต้องมทุีกข์ไปตาม
ส่วนของกรรมดีชั่วที่มีมากน้อยในตัวสัตว์

ท่านถามเทวดาว่า พระที่พูดกับเทวดารู้เรื่องกันมีอยู่แยะไหม?  
เขาตอบว่ามีอยู่เหมือนกันท่าน แต่ไม่มากนัก โดยมากก็เป็นพระซ่ึง 
ชอบปฏิบัติบ�าเพ็ญอยู่ในป่าในเขาเหมือนพระคุณเจ้านี่แล ท่านถามว่า 
ส่วนฆราวาสเล่ามบ้ีางไหม? เขาตอบว่า มเีหมอืนกนั แต่มน้ีอยมาก และ
ต้องเป็นผูใ้คร่ทางธรรมปฏิบัติ ใจผ่องใสถงึรูไ้ด้ เพราะกายพวกเทวดานัน้
หยาบส�าหรับพวกเทวดาด้วยกัน แต่ก็ละเอียดส�าหรับมนุษย์จะรู้เห็นได้
ทั่วไป นอกจากผู้มีใจผ่องใสจึงจะรู้จะเห็นได้ไม่ยากนัก

ท่านถามเขาว่า ทีธ่รรมท่านว่าพวกเทวดาไม่อยากมาอยู่ใกล้พวกมนุษย์  
เพราะเหม็นสาบคาวมนุษย์นั้นเหม็นสาบคาวอย่างไรบ้าง ขณะท่ีท่าน 
ทัง้หลายมาเยีย่มอาตมาไม่เหมน็คาวบ้างหรอื ท�าไมถงึพากนัมาหาอาตมา
บ่อยนกั เขาตอบว่า มนษุย์ทีม่ศีีลธรรมมใิช่มนษุย์ทีค่วรรงัเกยีจ ยิง่เป็นที่
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หอมหวนชวนให้เคารพบชูาอย่างยิง่ และอยากมาเยีย่มฟังเทศน์อยู่เสมอ
ไม่เบื่อเลย มนุษย์ที่เหม็นคาวน่ารังเกียจ คือมนุษย์ที่เหม็นคาวศีลธรรม 
รงัเกยีจศีลธรรม ไม่สนใจในศีลธรรม มนษุย์ประเภทเบือ่ศีลธรรมซ่ึงเป็น
ของดีเลศิในโลกทัง้สาม แต่ชอบในสิง่ทีน่่ารงัเกยีจของท่านผูดี้มศีีลธรรม
ทัง้หลาย มนุษย์ประเภทน้ีน่ารงัเกยีจจึงไม่อยากเข้าใกล้และเหมน็คาวฟุง้
ไปไกลด้วย แต่เทวดามิได้ตั้งข้อรังเกียจชาวมนุษย์แต่อย่างใด หากเป็น
นิสัยของพวกเทวดามีความรู้สึกอย่างนั้นมาดั้งเดิมดังนี้

เวลาท่านเล่าเรือ่งเทวดาภูตผชีนดิต่างๆ ให้ฟัง ผูฟั้งเคลิม้ไปจนลมืตัว
และลืมเวล�่าเวลา ลืมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปตามๆ กัน ประหนึ่งตนก็
ใคร่รู้อย่างน้ันบ้าง และคิดว่าจะรู้จะเห็นอย่างนั้นบ้างในวันหนึ่งข้างหน้า 
แล้วท�าให้เกดิความกระหยิม่ต่อความเพยีรเพือ่ผลอย่างนัน้ขึน้มา กบัตอน
ท่านเล่าอดีตชาติของท่านและของคนอ่ืนเป็นบางรายท่ีเหน็ว่าจ�าเป็นให้ฟัง  
ยิง่ท�าให้อยากรูเ้รือ่งอดีตของตนจนลมืความคิดท่ีอยากพ้นทุกข์ไปนพิพาน  
ในบางครัง้พอรูตั้วเกดิตกใจและต�าหนตินว่า อ๋อ เรานีจ่ะเริม่บ้าไปเสยีแล้ว  
แทนท่ีจะคิดไปในทางหลดุพ้นดังท่ีท่านสัง่สอน แต่กลบัไปคว้าและงมเงา
ในอดีตท่ีผ่านมาแล้ว กท็�าให้รูส้กึตัวไปพกัหนึง่ พอเผลอตัวกคิ็ดไปอีกแล้ว  
ต้องคอยปราบปรามตัวเองอยู่เรื่อย

เวลาท่านเล่าเรื่องพวกเทวดาภูตผีชนิดต่างๆ มาเยี่ยมท่าน รู้สึก 
น่าฟังมาก เฉพาะพวกภูตผีรู้สึกมีผีอันธพาลเช่นกับมนุษย์เรา ถ้าพวกใด 
ชอบก่อความไม่สงบมาก เขาต้องจับพวกนั้นมาขังรวมกันไว้ในคอกที่
มนุษย์เรียกว่าห้องขังนั่นเอง ขังไว้เป็นพวกๆ เป็นห้องๆ เต็มห้องขัง
แต่ละห้อง มีทั้งผีอันธพาลหญิง ผีอันธพาลชาย และอันธพาลประเภท
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โหดร้ายทารุณ จ�าพวกทารุณยังมีทั้งหญิงท้ังชายอีกด้วย มองดูหน้าตา
พวกนีบ้อกอย่างชัดแจ้งว่าแผ่เมตตาให้ไม่ยอมรบั พวกผนีีเ้ขามบ้ีานเมอืง
เหมอืนมนษุย์เราเหมอืนกนั เป็นบ้านเมอืงใหญ่โตมาก มหีวัหน้าปกครอง
ดูแลเหมือนกัน ผีที่มีอุปนิสัยใฝ่บุญกุศลก็มีอยู่แยะ พวกผีธรรมดาและ 
ผจี�าพวกอันธพาลเคารพนบัถอืมาก เพราะผูม้อุีปนสิยัวาสนาเป็นผูม้ฤีทธา
ศักดานุภาพมาก ผีทั้งหลายเคารพเกรงกลัวมากตามหลักธรรมชาติ มิใช่
การประจบประแจง 

ท่านเล่าว่าทีว่่าบาปมอี�านาจน้อยกว่าบญุนัน้ ท่านไปพบเหน็ในเมอืงผี
เป็นพยานอีกประเด็นหนึ่ง คือผีมีวาสนาแต่มาเสวยกรรมตามวาระ เช่น 
มาเกดิเป็นภูตผ ีแต่นสิยัใจคอในทางบญุนัน้ไม่เคยเปลีย่นแปลงเลยและ
มีอ�านาจมากด้วย เพียงผู้เดียวเท่านั้นก็สามารถปกครองผีได้เป็นจ�านวน
มากมาย เพราะเมืองผีไม่มีการถือพวกถือพ้องเหมือนเมืองมนุษย์เรา 
แต่ถอือ�านาจตามหลกัธรรม แม้จะฝืนถอือย่างมนษุย์กเ็ป็นไปไม่ได้ เพราะ
กรรมไม่อ�านวยไปตาม ต้องขึ้นอยู่กับกรรม ดีชั่วเท่านั้นเป็นหลักตายตัว 
อ�านาจทีใ่ช้อยูใ่นเมอืงมนษุย์จึงน�าไปใช้ในปรโลกไม่ได้ ท่านเล่าตอนน้ีรูส้กึ
พิสดารมาก แต่จ�าได้เพียงเล็กน้อยขาดๆ วิ่นๆ จึงขออภัยด้วย

เวลาท่านออกเที่ยวโปรดสัตว์ตามสถานที่ที่พวกผีต้ังบ้านเรือนอยู่
โดยทางสมาธภิาวนา พอมองเหน็ท่านเขากร็บีโฆษณาบอกกนัมาท�าความ
เคารพเหมือนมนุษย์เรา ท่านเดินผ่านไปตามท่ีต่างๆ ในท่ีชุมนุมผีและ
ผ่านไปที่คุมขังผีอันธพาลหญิงชาย โดยมีหัวหน้าผีเป็นผู้พาน�าทางด้วย
ความเคารพเลื่อมใสท่านมาก และอธิบายสภาพความเป็นอยู่ของผีชนิด
ต่างๆ ให้ท่านฟัง และอธบิายเรือ่งผทีีถ่กูคุมขงัว่า เป็นผูม้ใีจโหดร้ายคอย
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รบกวนผูอ่ื้นไม่ให้มคีวามสงบสขุเท่าทีค่วร ต้องขงัไว้ตามแต่โทษหนกัเบา
ของเขา ค�าว่าภูตผีนั้นเป็นค�าที่มนุษย์เราให้ชื่อเขาต่างหาก ความจริง 
เขากเ็ป็นสัตว์ชนิดหน่ึงเช่นเดียวกบัสัตว์ชนดิต่างๆ ทีมี่อยู่ในโลกทัว่ไป
ตามภูมิของตน

ท่านว่าที่ใดมีป่ามีเขามาก ท่านพระอาจารย์มั่นชอบพักอยู่ที่นั้นนาน 
ไปๆ มาๆ อยูต่ามแถบเขานัน้ๆ เมือ่ท่านพกัอยูน่ครพนมและอบรมหมูค่ณะ 
นานพอสมควรแล้ว ท�าให้คิดถึงตัวเองมากขึ้น โดยค�านึงถึงความรู้สึก 
ทีโ่ผล่ขึน้เสมอว่าก�าลงัเรายงัไม่พอดังนี ้ถ้าจะฝืนอยูก่บัหมูค่ณะไปท�านองนี้  
ความเพียรก็ล่าช้า ท่านว่าเท่าที่สังเกตดู นับแต่กลับมาจากภาคกลางมา
อบรมสั่งสอนหมู่คณะอยู่ทางภาคอีสาน รู้สึกว่าภูมิจิตใจไม่ค่อยก้าวไป
รวดเร็วเหมือนอยู่องค์เดียว จะต้องเร่งความเพียรอีกสักพักจนบรรลุถึง
ความพึงใจแล้วนั่นแหละถึงจะหมดความกังวลห่วงใยตัวเอง

ประกอบระยะนั้นท่านรับโยมมารดามาบวชเป็นอุบาสิกาอบรมอยู่
ด้วยประมาณ ๖ ปี จะไปมาทางใดไม่ค่อยสะดวก ท�าให้เป็นอารมณ์
ห่วงใยอยู่เสมอ เลยท�าให้ท่านตัดสินใจจะเอาโยมมารดาไปส่งท่ีจังหวัด
อุบลราชธานี มารดาท่านก็เห็นดีด้วยไม่ขัดอัธยาศัย จากนั้นท่านก็เริ่ม 
พามารดาออกเดินทางจากนครพนม โดยเดินตัดตรงไปภูเขาแถบหนองสงู 
ค�าชะอี ออกไปอ�าเภอเลิงนกทา จังหวัดอุบลฯ ขณะที่ท่านออกเดินทาง 
ทราบว่า มพีระเณรติดตามไปด้วยมากมาย ปีนัน้ไปจ�าพรรษาบ้านหนองขอน  
อ�าเภออ�านาจเจรญิ อุบลฯ มพีระเณรจ�าพรรษากบัท่านมาก ขณะท่ีจ�าพรรษา 
อยูน่ีก้ใ็ห้การอบรมพระเณรอุบาสกอุบาสกิาอย่างเต็มก�าลงั มผีูค้นพระเณร 
เกิดความเชื่อเลื่อมใสและมาอยู่อบรมกับท่านมากขึ้นเป็นล�าดับ
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คืนวันหนึง่เวลาดึกสงัด ท่านก�าลงัเข้าทีภ่าวนา พอจิตสงบรวมลงไป 
ปรากฏเห็นพระเณรจ�านวนมากที่ค่อยๆ เดินตามหลังท่านมาด้วยความ 
เคารพและมีระเบียบสวยงามน่าเลื่อมใสก็มี ที่เดินแซงหน้าท่านไปข้าง
หน้าด้วยอาการลุกลี้ลุกลน ไม่มีความเคารพและส�ารวมอินทรีย์เลยก็มี  
ทีก่�าลงัถอืโอกาสเดินแซงหน้าท่านไปด้วยท่าทางทีไ่ม่มรีะเบยีบธรรมวนิยั
ติดตัวเลยก็มี พวกท่ีก�าลังเอาไม้มีลักษณะเหมือนไม้ผ่าครึ่งเหมือนหีบ 
ปิ้งปลามาคีบหัวอกท่านอย่างแน่นแทบหายใจไม่ได้ก็มี เมื่อเห็นความ 
แตกต่างแห่งพระทั้งหลายที่แสดงอาการไม่มีความเคารพ และท�าความ 
โหดร้ายทรมานท่านด้วยวิธกีารต่างๆ กนัเช่นนี ้ท่านกก็�าหนดจติดูเหตุการณ์ 
ที่เกิดเฉพาะหน้าให้ละเอียด ก็ทราบขึ้นมาทันทีว่า

จ�าพวกที่ค่อยๆ เดินตามหลังท่านด้วยความเคารพและมีระเบียบ 
สวยงามเป็นที่น่าเลื่อมใส น้ันคือจ�าพวกที่จะประพฤติปฏิบัติชอบตาม
โอวาทค�าสัง่สอนของท่าน จะเป็นผูเ้คารพเทดิทนูท่านและพระศาสนาให้ 
เจรญิรุง่เรอืงต่อไปในอนาคต จะสามารถท�าตนให้เป็นประโยชน์แก่พระศาสนา 
ตลอดหมูช่นทัว่ไปได้ และสามารถจะยงัขนบธรรมเนยีมประเพณีอันดีงาม 
ทางศาสนาให้คงทีดี่งามต่อไป เป็นทีน่่าเคารพเลือ่มใสทัง้มนษุย์และเทวดา 
อีกพรหมยมยักษ์ทั่วหน้ากัน ซึ่งนับว่าเป็นผู้ทรงตนและพระศาสนาไว้ได้
ตามแบบอริยประเพณีไม่เสื่อมสูญ

จ�าพวกทีเ่ดินแซงหน้าท่านไปด้วยท่าทางไม่ระวังส�ารวมน้ันคือจ�าพวก
อวดรู้อวดฉลาด เข้าใจว่าตนเรยีนมากรูม้าก ปฏิบติัดียิง่กว่าครอูาจารย์
ผูพ้าปฏิบติัด�าเนนิด้วยสามจิีกรรมมาก่อนไม่สนใจเคารพเอ้ือเฟื้อต่อการ
ศึกษาไต่ถามข้ออรรถข้อธรรมใดๆ เพราะความส�าคัญตนว่าฉลาดรอบรู ้
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ทุกอย่างแล้วปฏิบัติตนไปด้วยความส�าคัญนั้นๆ อันเป็นทางล่มจมแก่ตน
และพระศาสนา ตลอดประชาชนผู้มาเกี่ยวข้องศึกษา ต่างจะน�ายาพิษ
เพราะความเห็นผิดจากอาจารย์องค์นั้นไปใช้แล้วกลายเป็นผู้ท�าลายตน
และหมู่ชนตลอดกุลบุตรสุดท้ายภายหลังให้เสียหายไปตาม โดยไม่รู้สึก
ระลึกได้ว่าเป็นทางถูกต้องดีงามหรือไม่ประการใด 

จ�าพวกที่ก�าลังคอยหาโอกาสเดินแซงหน้าท่านไปในล�าดับต่อมาน้ัน 
คือจ�าพวกทีก่�าลงัเริม่ก่อต้ังความเสือ่มเสยีแก่ตนและวงพระศาสนาต่อไป  
ด้วยความส�าคัญผดิชนิดต่างๆ ท�านองจ�าพวกก่อนซ่ึงเป็นจ�าพวกท่ีจะช่วยกนั 
ท�าลายตนและพระศาสนา อันเป็นส่วนรวมดวงใจของประชาชนชาวพทุธ
ให้ฉิบหายล่มจมลงไปโดยมิได้สนใจว่าผิดหรือถูกประการใด จ�าพวกที ่
เอาไม้มาคีบหวัอกท่านน้ัน คือจ�าพวกท่ีเข้าใจว่าตนฉลาดรอบรูแ้ละปฏิบติั
ไปด้วยความส�าคัญนั้นๆ โดยมิได้ค�านึงว่าผิดหรือถูก ทั้งที่ความจริงการ
ปฏิบัตินั้นเป็นทางผิด และยังมีส่วนกระทบกระเทือนวงพระศาสนาและ 
ครอูาจารย์ท่ีพาด�าเนนิมาก่อนให้มส่ีวนบอบช�า้เสยีหายไปด้วย ส่วนจ�าพวก 
หลงันี ้ท่านเล่าว่า ท่านรูตั้วและนามของพระนัน้ๆ ด้วย ทีม่าท�าให้ท่านล�าบาก 
ในเวลาต่อมา คือพระทีเ่ป็นลกูศิษย์ท่านอยู่ก่อน เป็นแต่ออกไปจ�าพรรษา
อยู่ไม่ห่างกันนัก ซึ่งท่านเองเป็นผู้เห็นชอบและอนุญาตให้ออกไป

เมื่อก�าหนดดูเหตุการณ์ทราบละเอียดแล้ว ท่านก็มาร�าพึงถึงพระ
จ�าพวกที่มาท�าความทรมานให้ท่านล�าบาก ว่าเป็นพระท่ีมีความเคารพ
เลื่อมใสและนับถือท่านมาก ไม่น่าจะท�าอย่างนั้นได้ หลังจากนั้นท่าน 
ก็คอยสังเกตความเคลื่อนไหวของบรรดาลูกศิษย์เหล่านั้นตลอดมา  
โดยมิได้แสดงเรื่องที่ปรากฏในคืนวันนั้นให้ใครทราบเลย ต่อมาไม่กี่วัน 
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ก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดกับข้าราชการหลายท่าน และพระอาจารย์ที่เป็น
ลูกศิษย์ท่าน และเป็นองค์ที่เป็นหัวหน้าพากันเอาไม้มาคีบหัวอกท่าน 
มาเยี่ยมท่านที่ส�านัก

ทัง้สองฝ่ายมาแสดงความประสงค์ขอให้ท่านช่วยอนเุคราะห์ ประกาศ 
เรีย่ไรเงินจากชาวบ้านในต�าบล อ�าเภอนัน้ เพือ่สร้างโรงเรยีนข้ึน ๒-๓ แห่ง 
อันเป็นการช่วยทางราชการอีกทางหนึง่ด้วย โดยความเหน็ของท้ังสองฝ่าย
ที่ตกลงกันมาก่อนแล้วว่า ท่านพระอาจารย์มั่นเป็นที่เคารพเลื่อมใสของ
ประชาชนมาก ท่านพูดอะไรขึ้นมาต้องส�าเร็จแน่นอน จึงได้พากันมาหา
ท่านให้อนุเคราะห์ช่วยเหลือ พอทราบความประสงค์ของผู้มาติดต่อแล้ว 
ท่านก็ทราบทันทีว่าพระทั้งสองรูปนี้เป็นตัวการส�าคัญที่ท�าให้ท่านล�าบาก 
ซึ่งเทียบกับเอาไม้มาคีบหัวอกท่าน โอกาสต่อไปท่านได้เรียกพระทั้งสอง
รูปนัน้มาอบรมสั่งสอน เพื่อใหรู้ส้ิ่งทีค่วรหรือไมค่วรแก่เพศสมณะปฏบิตัิ
ผู้ตั้งอยู่ในความสงบและส�ารวมระวัง

ที่เรียนทั้งนี้ก็เพื่อท่านผู้อ่านได้ทราบว่า จิตเป็นธรรมชาติลึกลับและ
สามารถรูไ้ด้ท้ังสิง่เปิดเผยและลกึลบั ทัง้อดีตอนาคตและปัจจุบนัดังเรือ่ง
ท่านพระอาจารย์มัน่เป็นตัวอย่างมาหลายเรือ่ง ท่านเป็นพระทีป่ฏิบติัเพือ่
ความเที่ยงตรงต่ออรรถธรรม มิได้มีความคิดที่เป็นโลกามิสแอบแฝงอยู่
ด้วยเลย ค�าพูดที่ออกจากความรู้ความเห็นท่านแต่ละค�า จึงเป็นค�าที่ควร
สะดุดใจว่ามใิช่เป็นค�าโกหกหลอกลวงท่านผูห้นึง่ผูใ้ดทัง้ทีอ่ยูใ่กล้ชิดและ 
ทัว่ๆ ไปให้งมงายเสยีหายไปด้วยแต่อย่างใด เพราะค�าพดูท่านท่ีน�ามาลงน้ี 
เป็นค�าพดูทีพ่ดูในวงจ�าเพาะพระทีอ่ยู่ใกล้ชิด มไิด้พดูท่ัวไปโดยไม่มขีอบเขต  
แต่ผู้เขียนอาจเป็นนิสัยไม่ดีอยู่บ้างที่ตัดสินใจน�าเอาเรื่องท่านออกมา 
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ความคิดกเ็พือ่ท่านทีส่นใจได้อ่านและพจิารณาดูบ้าง ซ่ึงอาจเกดิประโยชน์
เท่าที่ควร

เรื่องของท่านพระอาจารย์มั่นเป็นเรื่องอัศจรรย์ และพิสดารอยู่มาก
ในพระปฏิบติัสมยัปัจจุบนั ทัง้ภาคปฏิบติัและความรูท้ีท่่านแสดงออกแต่ละ
ประโยค การสัง่สอนบางประโยคกบ็อกตรงๆ บางประโยคกบ็อกเป็นอุบาย
ไม่บอกตรง ทั้งสิ่งที่ควรและไม่ควร การท�านายทายทักทางจิตใจนับแต ่
เรือ่งขรวัตาท่ีชายเขาถ�า้สารกิาเป็นต้นเหตุมาแล้ว ท่านระวงัมากท้ังท่ีอยาก
เมตตาสงเคราะห์ บอกตามความคิดของผูม้าอบรมนัน้ๆ แสดงออกในทาง 
ผดิถกูต่างๆ อย่างบรสิทุธิใ์จในฐานะเป็นอาจารย์สอนคน แต่เวลาบอกไป
ตามตรงว่า ท่านผูน้ั้นคิดอย่างนัน้ผดิ ท่านผูน้ีคิ้ดอย่างนีถ้กูต้อง แทนทีจ่ะ 
ได้รับประโยชน์ตามเจตนาอนุเคราะห์ แต่ผู้รับฟังกลับคิดไปอีกทางหนึ่ง
ซึ่งเป็นความเสียหายแก่ตนแทบทั้งนั้น ไม่ค่อยมาสนใจตามเหตุผลและ
เจตนาสงเคราะห์เลย 

บางรายพอเหน็คิดไม่ดีและเริม่จะเป็นชนวนแห่งความเสยีหาย ส่วนใหญ่
ท่านกต็ักเตอืนบ้างโดยอุบายไม่บอกตรง เกรงว่าผู้ถูกเตือนจะกลัวและ
อายหมูเ่พือ่น เพยีงเตือนให้รูส้กึตัวมไิด้ระบนุาม แม้เช่นนัน้ยงัเกดิความ
รุ่มร้อนแทบจะเป็นบ้าเป็นหลังไปต่อหน้าต่อตาท่านและหมู่คณะก็ยังมี 
เรือ่งทัง้นีจึ้งเท่ากบัเตือนให้รูเ้ท่าทนัถงึอุบายวิธสีัง่สอนไปในตัวทกุระยะที ่
เหตุการณ์เกี่ยวข้องบังคับอยู่ ต้องขออภัยหากเป็นความไม่สบายใจใน
บางตอนที่เขียนตามความจริงที่บันทึกและจดจ�ามาจากท่านเอง และจาก
ครูอาจารย์ที่อยู่กับท่านมาเป็นคราวๆ หลายท่านด้วยกัน จึงมีหลายเรื่อง
และหลายรสด้วยกัน
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โดยมากสิง่ทีเ่ป็นภัยต่อนักบวช นกัปฏิบติั และนกับวช นกัปฏิบติัชอบ
คิดโดยไม่มเีจตนา แต่เป็นนสิยัทีฝั่งประจ�าสนัดานมาด้ังเดิม กคื็อ อายตนะ
ภายนอก ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ์ของเพศที่เป็น
วิสภาคกัน นั่นแลคือกัณฑ์เทศน์กัณฑ์เอกที่ท่านจ�าต้องเทศน์และเตือน 
ทั้งทางตรงทางอ้อมอยู่เสมอ มิได้รามือพอให้สบายใจได้บ้าง การนึกคิด 
อย่างอื่นๆ ก็มี แต่ถ้าไม่ส�าคัญนักท่านก็ท�าเป็นไม่สนใจ ที่ส�าคัญอย่างยิ่ง 
ก็เวลาประชุมฟังธรรมซ่ึงท่านต้องการความสงบท้ังทางกายและทางใจ  
ไม่ต้องการอะไรมารบกวนทัง้ผูฟั้งและผูใ้ห้โอวาท จดุประสงค์กเ็พือ่ได้รบั 
ประโยชน์จากการฟังจรงิๆ ใครเกดิไปคะนองคิดเรือ่งแสลงเพศแสลงธรรม 
ขึ้นมาในขณะนั้น ฟ้ามักจะผ่าเปรี้ยงๆ ลงในท่ามกลางความคิดท่ีก�าลัง 
คิดเพลนิและท่ามกลางทีป่ระชุม ท�าเอาผูก้�าลงักล้าหาญคิดแบบไม่รูจั้กตาย 
ตัวสั่นแทบสลบไปในขณะนั้น ทั้งที่ไม่ได้ระบุตัวบุคคล แต่ระบุเรื่องที่คิด  
ซ่ึงเป็นเรื่องกระตุกใจของผู้ก�าลังคิดเรื่องนั้นอย่างส�าคัญ แม้ผู้อ่ืนในที่
ประชุมก็พลอยตกใจ และบางรายตัวสั่นไปด้วยเผื่อคิดเช่นนั้นขึ้นมาบ้าง
ขณะเผลอ

ถ้าถูกฟ้าผ่าอยู่เรื่อยๆ ขณะฟังเทศน์ ปรากฏว่าจิตใจผู้ฟังหมอบ
และมสีติระวังตัวอย่างเข้มงวดกวดขนั บางรายจิตรวมสงบลงอย่างเต็มที ่
กม็ใีนขณะนัน้ ผูไ้ม่รวมในขนาดนัน้กอ็ยูใ่นเกณฑ์สงบและระวังตัว เพราะ
กลวัฟ้าจะลงเปรีย้ง หรอืเหยีย่วจะลงโฉบเอาศีรษะขณะใดกไ็ม่รู ้ถ้าเผลอ 
คิดไม่เข้าเรื่องในขณะนั้น ฉะนั้น ผู้ที่อยู่กับท่านจึงมีหลักใจเป็นที่มั่นคง
ไปโดยล�าดับ อยู่กับท่านไปนานเท่าไรก็ยิ่งท�าให้นิสัยท้ังภายในภายนอก
กลมกลืนกับนิสัยท่านไปไม่มีสิ้นสุด ผู้ใดอดทนอยู่กับท่านได้นานๆ ด้วย
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ความใฝ่ใจ ยอมเป็นผ้าขีร้ิว้ให้ท่านดุด่าสัง่สอน คอยยดึเอาเหตุเอาผลจาก 
อุบายต่างๆ ทีท่่านแสดงในเวลาปกติหรอืเวลาแสดงธรรม ไม่ลดละความ
สังเกต และพยายามปฏิบัติตนให้เป็นไปตามท่านทุกวันเวลา นิสัยความ
ใคร่ธรรมและหนักแน่นในข้อปฏิบัติทุกด้านนี่แล จะท�าให้เป็นผู้มั่นคง 
ทางภายในขึ้นวันละเล็กละน้อย จนสามารถทรงตัวได้

ที่ไม่ค่อยได้หลักเกณฑ์จากการอยู่กับท่าน โดยมากมักจะเพ่งเล็ง
ภายนอกยิ่งกว่าภายใน เช่น กลัวท่านดุด่าบ้างเวลาคิดไปต่างๆ ตามเรื่อง
ความโง่ของตน พอถูกท่านว่าให้บ้างเลยกลัวโดยมิได้คิดจะแก้ตัวสมกับ 
ไปศึกษาอบรมกบัท่านเพือ่หาความดีใส่ตัว ไม่มเีหตุมผีลอะไรเลย ไปอยู ่
กบัท่านกไ็ปแบบเรา อยูแ่บบเรา ฟังแบบเรา คิดไปร้อยแปดแบบเราท่ีเป็น 
ทางดั้งเดิม อะไรๆ ก็เป็นแบบเราซึ่งมีกิเลสหนาอยู่แล้ว ไม่มีแบบท่าน 
เข้ามาแทรกบ้างเลย เวลาจากท่านไปก็จ�าต้องไปแบบเรา ท่ีเคยเป็นมา
อย่างไรก็เป็นไปอย่างน้ัน ช่ือว่าความดีไม่มอีะไรเปลีย่นแปลงพอให้เป็นที ่
น่าชมเชย แต่ความช่ัวทีท่บัถมจนมองไม่เหน็ตัวนัน้ยิง่สัง่สมขึน้ทกุวนัเวลา  
ไม่มีความเบื่อหน่ายอ่ิมพอ ผลจึงเป็นคนอาภัพอยู่เสมอ ไม่มีสิ่งใดมา 
ฉดุลากพอให้กลบัฟ้ืนตัวได้บ้างเลย ถ้าไปอยูก่บัท่านแบบท่ีว่านี ้จะอยูน่าน 
เท่าไรก็ไม่ผิดอะไรกับทัพพีอยู่กับแกงท่ีมีรสอร่อย แต่ทัพพีจะไม่รู้เรื่อง 
อะไรกับแกง นอกจากให้เขาจับโยนลงหม้อนั้นหม้อนี้ ไม่ได้หยุดหย่อน 
เท่านั้น กิเลสตัณหาเครื่องพอกพูนความชั่วไม่มีประมาณ จับเราโยนลง
กองทุกข์หม้อนั้นหม้อนี้ก็ท�านองเดียวกัน 

ผูเ้ขยีนกน็บัเข้าในจ�านวนถกูจับโยนลงหม้อนัน้หม้อนีด้้วย โดยไม่ต้อง 
สงสัย เพราะชอบขยันหมั่นเพียร แต่สิ่งหนึ่งน้ันคอยกระซิบให้ขี้เกียจ 
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ชอบไปแบบท่าน อยูแ่บบท่าน ฟังแบบท่าน คิดแบบท่าน อย่างเป็นอรรถ 
เป็นธรรม แต่สิ่งหนึ่งก็คอยกระซิบให้ไปแบบเรา อยู่แบบเรา ฟังแบบเรา  
คิดแบบเรา อะไรๆ กก็ระซิบให้เป็นแบบเราท่ีเคยเป็นมาด้ังเดิม และกระซิบ 
ไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้น สุดท้ายก็เชื่อมันจนเคลิ้มหลับสนิท
และยอมท�าตามแบบดั้งเดิม เราจึงเป็นคนดั้งเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
ในทางดีขึ้นพอให้ตัวเองและผู้อ่ืนได้ชมเชยบ้าง ค�าว่า “ดั้งเดิม” จึง 
เป็นเรื่องใหญ่ส�าหรับเราและใครๆ จนมีรากฝังลึกอยู่ภายใน ยากท่ีจะ
ถอดถอนออกได้ ถ้าไม่สงัเกตสอดรูค้วามเป็นมาและเป็นไปของตนอย่าง
เอาใจใส่จริงๆ 

พอตกหน้าแล้ง ท่านพระอาจารย์มั่นก็เริ่มพาโยมมารดาท่านออก 
เดินทาง พาพกับ้านละคืนสองคืนไปเรือ่ยจนถงึบ้าน และพกัอยูท่ีบ้่านท่าน
นานพอควร ให้การอบรมมารดาและชาวบ้านพอมคีวามอบอุ่นโดยทัว่กนั 
แล้วก็ลาโยมมารดาและญาติออกเดินทางธดุงค์ไปเรือ่ยๆ โดยมุง่หน้าลงไป
ทางภาคกลาง ไปแบบธดุงคกรรมฐาน ไม่รบีไม่ด่วน เจอหมูบ้่านหรอืสถานท่ี 
มีน�้าท่าสมบูรณ์ก็กางกลดลงที่นั้น แล้วพักบ�าเพ็ญสมณธรรมอยู่อย่าง
เยน็ใจ พอมกี�าลงักายก�าลงัใจแล้วกเ็ดินทางต่อไป สมยัโน้นเดินด้วยเท้ากนั 
ทัง้นัน้ รถราไม่มเีหมอืนสมยันี ้ท่านว่าท่านมไิด้เร่งรบีกบัเวล�า่เวลา จุดใหญ่ 
อยู่ที่การภาวนาเท่านั้น เดินทางทั้งวันก็เท่ากับเดินจงกรมภาวนาไปทั้งวัน

ขณะท่านจากหมู่คณะเดินทางลงมากรุงเทพฯ เพียงองค์เดียวนั้น 
เหมือนช้างสารตัวใหญ่ออกจากโขลงเท่ียวหากินในป่าล�าพังตัวเดียว  
เป็นความเบากายเบาใจ เหมอืนถอดเสีย้นถอดหนามออกจากหวัอกทีเ่คย
หนักหน่วงถ่วงกายถ่วงใจมานาน กายก็เบา ใจก็เบา ขณะเดินทางด้วย
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วิธีจงกรมภาวนาไปแถบทุ่งกว้างที่มีสับกันเป็นตอนๆ แต่ภายในใจไม่มี 
ความรูส้กึว่าร้อนเพราะแดดแผดเผาเลย บรรยากาศคล้ายกบัเป็นเครือ่ง
ส่งเสริมการเดินทางให้มีความสะดวกสบายไปเป็นล�าดับ บนบ่าที่เต็มไป 
ด้วยบรขิารของพระธดุงค์ มบีาตร กลด เป็นต้น ซ่ึงรวมหลายช้ินด้วยกนั  
ตามปกติก็พอท�าความล�าบากให้พอดู แต่ในความรู้สึกกลับไม่หนักหนา
อะไรเลย กายกับใจที่ถอดถอนความกังวลจากหมู่คณะออกหมดแล้ว  
จึงเป็นเหมือนจะเหาะลอยขึ้นบนอากาศในขณะนั้น เพราะหมดอาลัย 
หายห่วงโดยประการทั้งปวง โยมมารดาก็ได้อบรมสั่งสอนอย่างเต็มภูมิ  
จนมีหลักฐานทางจิตใจอย่างมั่นคงหมดห่วงแล้ว มีความรับผิดชอบ 
เฉพาะตัวคนเดียวนับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นี่เป็นค�าร�าพึงบริกรรมภาวนาไปตามทาง ซ่ึงท่านใช้เป็นบทธรรม
เตือนสติตัวเองมใิห้ประมาท เดินทางโดยวธิจีงกรมภาวนาไปตามสายทาง 
ทีป่ราศจากผูค้นสญัจรไปมา ขณะเดินทางตอนกลางวนัแดดก�าลงัร้อนจดั  
มองดูมีต้นไม้ใบหนาตามชายป่าก็เห็นว่าเหมาะก็แวะเข้าไปอาศัยพักพอ
หายเหนือ่ย นัง่ภาวนาสงบอารมณ์ใต้ร่มไม้ให้ใจเยน็สบาย ตกบ่ายๆ อากาศ
ร้อนค่อยลดลงบ้างก็เริ่มออกเดินทางต่อไปด้วยท่าทางของผู้เห็นภัย 
ในวัฏสงสาร มีสติสัมปชัญญะประคองใจ ไปถึงหมู่บ้านไม่กี่หลังคาเรือน
พอได้อาศัยเขาโคจรบณิฑบาตกพ็อแล้ว ไม่ต้องการความเหลอืเฟืออะไร
มากไปกว่านั้น ตามองหาที่พักอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านพอประมาณ และ
แวะพกัไปเป็นทอดๆ แล้วแต่ท�าเลเหมาะสมจะพกัภาวนาสะดวกเพยีงไร  
บางแห่งก็เป็นความสะดวกแก่การบ�าเพ็ญก็พักอยู่เป็นเวลานาน แล้ว 
เดินทางต่อไป 
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ท่านเล่าว่าตอนเดินทางไปถงึดงพญาเยน็ ระหว่างสระบรุกีบันครราชสมีา 
ต่อกนั มป่ีาเขาล�าเนาไพรมาก ท�าให้เกดิความช่ืนบานหรรษา คิดอยากพกั 
อยูท่ีน่ัน้นานๆ เพือ่บ�าเพญ็เพยีรเสรมิก�าลงัใจท่ีกระหายต่อการอยูค่นเดียว 
ในป่าในเขามานาน เมื่อมาเจอท�าเลเหมาะๆ เข้า ก็อยากพักภาวนาอยู ่
ทีน่ัน้เป็นเวลานาน แล้วค่อยผ่านไปเรือ่ย พกัไปเรือ่ย ท่านว่าท่านกเ็พลดิเพลนิ 
ไปกับสัตว์ชนิดต่างๆ เหมือนกัน เพราะป่าเขาแถบนั้นมีสัตว์นานาชนิด 
ชุกชุมมาก มีอีเก้ง หมู กวาง ลิง ค่าง บ่าง ชะนี เสือ ช้าง อีเห็น 
ไก่ป่า ไก่ฟ้า หมี เม่น กระจ้อน กระแต เว้นสัตว์เล็กๆ ที่เที่ยวหากินเป็น 
ประจ�าเสยี สตัว์นอกนัน้ยงัพากนัมาเทีย่วหากนิในเวลากลางวนั ท่านเคย
เจอเขาบ่อย ซึ่งเขาก็ไม่แสดงอาการกลัวท่านนัก 

ป่าแถบนี้แต่ก่อนไม่มีบ้านผู้บ้านคน ถึงมีก็อยู่ห่างๆ กันและมีเพียง 
๓-๔ หลงัคาเรอืน ต้ังอยูเ่ป็นหย่อมๆ ซ่ึงอาศัยท�าไร่ข้าวและปลกูสิง่ต่างๆ 
เป็นอาชีพ ต้ังอยูต่ามชายเขาระหว่างท่ีผ่านไป ท่านอาศัยชาวบ้านเหล่านัน้ 
เป็นโคจรบิณฑบาตไปเป็นระยะๆ หมู่บ้านที่อยู่แถบนั้นเขามีศรัทธาใน 
พระธุดงค์ดีมาก พวกนี้อาศัยสัตว์ป่าเป็นอาหาร เพราะสัตว์ป่าชนิดต่างๆ 
มีมาก เวลาพักอยู่กับเขาได้รับความสะดวกแก่การบ�าเพ็ญมาก เขาไม่มา 
รบกวนให้เสยีเวลาเลย ต่างคนต่างอยูแ่ละต่างท�าหน้าท่ีของตน ปรากฏว่า 
การเดินทางเป็นไปด้วยความสะดวกราบรืน่ ทัง้ทางกายและทางใจ จนถงึ
กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดี

ท่านเข้าพักวัดปทุมวัน ท่านว่าการขึ้นล่องระหว่างกรุงเทพฯ กับ 
ภาคอีสาน ท่านขึน้ล่องเสมอ บางเทีย่วขึน้รถไฟไปลงเอาทีส่ดุรถไฟไปถงึ  
เพราะแต่ก่อนรถไฟยงัไม่ทนัถงึทีส่ดุทาง บางเท่ียวกเ็ดินธดุงค์ไปมาเรือ่ยๆ 
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ก็มี เวลาท่านพักและจ�าพรรษาที่วัดปทุมวัน ได้ไปศึกษาอรรถธรรมกับ 
ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีฯ วัดบรมนิวาสเสมอ ออกพรรษาแล้วหน้าแล้ง  
ท่านเจ้าคุณอุบาลฯี จะไปเชียงใหม่ ท่านนมินต์ท่านอาจารย์ไปเชียงใหม่ด้วย  
ท่านเลยไปเที่ยวทางเชียงใหม่กับท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ ขณะนั่งรถไฟไป
เชียงใหม่ ท่านเล่าว่าท่านเข้าสมาธิภาวนาไปเรื่อยๆ เกือบตลอดทาง  
มพีกันอนบ้าง กเ็วลารถไฟออกจากกรงุเทพฯ ไปถงึลพบรุ ีพอถงึอุตรดิตถ์  
รถจะเริ่มเข้าเขา ท่านก็เริ่มเข้าสมาธิภาวนาแต่บัดนั้นเป็นต้นไป จนจะถึง 
สถานีเชียงใหม่ถึงได้ถอนจิตออกจากสมาธิ เพราะขณะจะเริ่มท�าสมาธิ
ภาวนา ท่านต้ังจิตไว้ว่า จะให้จิตถอนจากสมาธิต่อเมื่อรถไฟจวนเข้าถึง
ตัวเมืองเชียงใหม่ แล้วก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่ภาวนาต่อไป โดยมิได้สนใจกับ
อะไรอีก 

ขณะนัง่ท�าสมาธไิม่นาน ประมาณ ๒๐ นาท ีจิตกร็วมลงสูค่วามสงบ
ถงึฐานของสมาธอิย่างเต็มที ่จากขณะนัน้แล้วกไ็ม่ทราบว่ารถไฟวิง่หรอืไม่  
มีแต่จิตที่แน่วลงสู่ความสงบระงับตัวจากสิ่งภายนอกท้ังมวล ไม่มีอะไร 
ปรากฏ แม้ทีส่ดุกายกไ็ด้หายไปในความรูส้กึ เป็นจิตท่ีดับสนทิจากการรบัรู ้
และรบกวนจากสิง่ต่างๆ เป็นเหมอืนโลกธาตุไม่มอีะไรเหลอือยูเ่ลย ประหนึง่ 
ได้ดับไปพร้อมกับความคิดปรุงและความส�าคัญรับรู ้ต่างๆ ของขันธ ์
โดยสิน้เชิง ขณะนัน้เป็นความรูส้กึว่ากายหายไป รถไฟและเสยีงรถหายไป  
ผู้คนโดยสารในรถไฟหายไป ตลอดสิ่งต่างๆ ท่ีเคยเกี่ยวข้องกันกับจิต 
ได้หายไปจากความรู้สึกโดยสิ้นเชิง สิ่งที่เหลืออยู่ในเวลานั้นก็น่าจะเป็น
สมาธสิมาบติัอย่างเดียวเท่านัน้ เพราะในขณะน้ันมไิด้ส�าคัญตนว่าอยูใ่นท่ี 
เช่นไร
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จิตทรงตัวอยูใ่นลกัษณะนีต้ลอดมาแต่ ๒๐ นาทีแรกเริม่สมาธ ิจนถึง
ชานเมอืงเชียงใหม่จงึได้ถอนตัวออกมาเป็นปกติจติ ลมืตาขึน้มองดูสภาพ
ทัว่ไป ก็พอดีเหน็ตึกรามบ้านช่องขาวดาดาษไปทุกทศิทกุทาง จากนัน้กเ็ริม่ 
ออกจากที่และเตรียมจะเก็บสิ่งของบริขาร มองดูผู้คนในรถรอบๆ ข้าง 
ต่างพากันมองมา นยัน์ตาจับจ้องมองดูท่านอย่างพศิวงสงสยัไปตามๆ กนั 
รู้สึกจะเป็นที่ประหลาดใจของคนในรถไฟทั้งขบวน นับต้ังแต่เจ้าหน้าที่
รถไฟลงมาไม่น้อยเลย มาทราบได้ชัดเจนเอาตอนท่านจะขนสิ่งของ 
บริขารลงจากรถ ขณะที่รถจะถึงที่ เจ้าหน้าที่รถไฟต่างมาช่วยขนสิ่งของ
ลงรถช่วยท่านด้วยสีหน้าย้ิมแย้มแจ่มใส ท้ังท่ีไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย  
ทั้งคนโดยสารและเจ้าหน้าที่รถไฟต่างยืนมองท่านจนวาระสุดท้ายอย่าง 
ไม่กะพรบิตาไปตามๆ กัน

แม้ก่อนจะลงจากรถก็มีเจ้าหน้าท่ีรถไฟและคนโดยสารมาถาม 
ท่านว่า ท่านอยูว่ดัไหน และท่านจะเดินทางไปไหนต่อไป ท่านกไ็ด้ตอบว่า 
ท่านเป็นพระอยู่ตามป่า ไม่ค่อยมีหลักฐานวัดวาแน่นอนนัก และต้ังใจ
จะมาเท่ียววิเวกตามเขาแถบนี้ เจ้าหน้าที่รถไฟและผู้โดยสารบางคน 
ก็ถามท่านด้วยความเอื้อเฟื้อเลื่อมใสว่า ขณะนี้ท่านจะไปพักวัดไหนและ 
มผีูม้ารบัหรอืตามส่งหรอืยงั ท่านแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าท่ีรถไฟ และ
เรยีนว่ามผีูม้ารบัเรยีบร้อยแล้ว เพราะท่านไปกบัท่านเจ้าคุณอุบาลฯี ซ่ึงเป็น 
พระผู้ใหญ่และเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวเมืองเป็นอย่างยิ่ง นับแต่ 
เจ้าผู้ครองนครลงมาถึงพ่อค้าประชาชน

ขณะนัน้ปรากฏว่ามผีูค้นพระเณรไปรอรบัท่านเจ้าคุณอุบาลฯี อยูคั่บค่ัง  
แม้รถยนต์ซ่ึงเป็นของหายากในสมัยนั้น แต่ก็ปรากฏว่ามีรถไปรอรับอยู่
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หลายคัน ท้ังรถข้าราชการและพ่อค้าประชาชน รบัท่านเจ้าคุณฯ จากสถานี 
มาวัดเจดีย์หลวง

เมื่อประชาชนทราบว่า ท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ มาพักที่วัดเจดีย์หลวง 
จังหวัดเชียงใหม่ ต่างกม็ากราบนมสัการเยีย่มและฟังโอวาทท่าน ในโอกาส 
ทีป่ระชาชนมามากนัน้ ท่านเจ้าคุณอุบาลฯี ได้อาราธนาท่านพระอาจารย์มัน่ 
เป็นองค์แสดงธรรมให้ประชาชนฟัง ปรากฏว่าท่านแสดงธรรมไพเราะ
เพราะพริง้จบัใจท่านผูฟั้งมากมาย ไม่อยากให้จบลงง่ายๆ เทศน์กณัฑ์นัน้ 
ทราบว่า ท่านเริ่มแสดงมาแต่ต้นอนุปุพพิกถาขึ้นไปเป็นล�าดับ จนจบลง 
ในท่ามกลางแห่งความเสียดายของพุทธศาสนิกชนที่ก�าลังฟังเพลิน  
พอเทศน์จบลง ท่านลงมากราบพระเถระ แล้วหลีกออกไปหาที่พักผ่อน
ตามอัธยาศัย

ขณะนั้นท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ กล่าวชมเชยธรรมเทศนาของท่านใน
ท่ามกลางบรษิทัว่า ท่านมัน่แสดงธรรมไพเราะมาก หาผูเ้สมอเหมอืนได้ยาก  
และแสดงธรรมเป็นมตุโตทยั คือแดนแห่งความหลดุพ้น ทีผู่ฟั้งไม่มทีีน่่า
เคลือบแคลงสงสัย นับว่าท่านแสดงได้อย่างละเอียดลออดีมาก แม้แต่ 
เราเองก็ไม่อาจแสดงได้ในลักษณะแปลกๆ และชวนให้ฟังเพลินไปอย่าง
ท่านเลย ส�านวนโวหารของพระธดุงคกรรมฐานน้ีแปลกมาก ฟังแล้วท�าให้
ได้ข้อคิดและเพลินไปตาม ไม่มีเวลาอิ่มพอและเบื่อง่ายเลย

ท่านเทศน์ในสิง่ทีเ่ราเหยยีบย�า่ไปมาอยู่นีแ่ล คือสิง่ท่ีเราเคยเหน็เคย
ได้ยนิอยูเ่ป็นประจ�า แต่มไิด้สนใจคิดและน�ามาท�าประโยชน์ เวลาท่านเทศน์ 
ผ่านไปแล้วถึงระลึกได้ ท่านมั่นท่านเป็นพระกรรมฐานองค์ส�าคัญที่ใช้สติ
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ปัญญาตามทางมรรคที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้จริงๆ ไม่น�ามาเหยียบย�่า
ท�าลายให้กลายเป็นโลกๆ เลวๆ ไปเสยีดังทีเ่หน็ๆ กนั ท่านเทศน์มบีทหนกั 
บทเบาและเน้นหนักลงเป็นตอนๆ พร้อมทั้งการคลี่คลายความสลับ 
ซับซ้อนแห่งเนื้อธรรมที่ลึกลับ ซ่ึงพวกเราไม่อาจแสดงออกมาได้อย่าง 
เปิดเผย และสามารถแยกแยะธรรมนัน้ๆ ออกมาช้ีแจงให้เราฟังได้อย่างถงึใจ 
โดยไม่มีปัญหาอะไรเลย นับว่าท่านฉลาดแหลมคมมากในเชิงเทศนาวิธี 
ซ่ึงหาตัวจับได้ยาก อาตมาแม้เป็นอาจารย์ท่าน แต่กย็กให้ท่านส�าหรบัอุบาย 
ต่างๆ ที่เราไม่สามารถซึ่งมีอยู่เยอะแยะ

เฉพาะท่านมัน่ท่านสามารถจรงิ อาตมาเองยงัเคยถามปัญหาขดัข้องใจ 
ที่ตนไม่สามารถแก้ได้โดยล�าพังกับท่าน แต่ท่านยังสามารถแก้ได้อย่าง
คล่องแคล่วว่องไวด้วยปัญญา เราพลอยได้คติจากท่านไม่มีประมาณ 
อาตมาจะมาเชียงใหม่จงึได้นิมนต์ท่านมาด้วย ซ่ึงท่านกเ็ต็มใจมาไม่ขดัข้อง  
ส่วนใหญ่ท่านอาจเห็นว่าที่เชียงใหม่เรามีป่า มีภูเขามาก สะดวกแก่การ
แสวงหาที่วิเวก ถึงได้ตกลงใจมากับอาตมาก็เป็นได้ เป็นแต่ท่านมิได้
แสดงออกเท่านั้นเอง พระอย่างท่านมั่นเป็นพระที่หาได้ยากมาก อาตมา 
แม้จะเป็นผู้ใหญ่กว่าท่าน แต่ก็เคารพเลื่อมใสธรรมของท่านอยู่ภายใน 
ท่านเองก็ยิ่งมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่ออาตมามากจนละอายท่านใน 
บางคราว ท่านพักอยู่ที่นี่พอสมควรก็ออกแสวงหาที่วิเวกต่อไป อาตมา 
ก็จ�าต้องปล่อยตามอัธยาศัยท่าน ไม่กล้าขัดใจ เพราะพระจะหาแบบ 
ท่านมั่นนี้รู้สึกจะหาได้ยากอย่างยิ่ง เมื่อท่านมีเจตนามุ่งต่อธรรมอย่างยิ่ง 
เรากค็วรอนโุมทนา เพือ่ท่านจะได้บ�าเพญ็ประโยชน์แก่ตนและประชาชน 
พระเณรในอนาคตอันใกล้นี้
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ท่านผูใ้ดมข้ีอข้องใจเกีย่วกบัการอบรมภาวนากเ็ชิญไปศึกษาไต่ถามท่าน  
จะไม่ผิดหวังแน่นอน แต่กรุณาอย่าไปขอตะกรุดวิชาคาถาอาคมอยู่ยง
คงกระพันชาตรี ความแคล้วคลาดปลอดภัยต่างๆ ที่ผิดทาง จะเป็นการ
ไปรบกวนท่านให้ล�าบากโดยมิใช่ทาง บางทีท่านอาจใส่ปัญหาเจ็บแสบ 
เอาบ้างจะว่าอาตมาไม่บอก เพราะท่านมั่นมิใช่พระประเภทนั้น ท่านเป็น
พระจริงๆ และสั่งสอนคนให้เห็นผิดเห็นถูก เห็นชั่วเห็นดีและเห็นบาป
เหน็บญุจรงิๆ มไิด้สัง่สอนออกนอกลูน่อกทางไปจากคลองธรรม ท่านเป็น
พระปฏิบัติจริงและรู้ธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้จริงๆ

เท่าที่ได้สนทนาธรรมกับท่านแล้วรู้สึกได้ข้อคิดอย่างน่าอัศจรรย์  
ซึ่งใครๆ ไม่อาจพูดได้อย่างท่านเลยเท่าที่ผ่านมาในสมัยปัจจุบัน อาตมา
เคารพเลือ่มใสท่านมากภายในใจ โดยทีท่่านไม่ทราบว่าอาตมาเคารพท่าน 
ถ้าท่านไม่ทราบด้วยญาณเอง เพราะมิได้พูดให้ท่านฟัง ท่านเป็นพระที่น่า
เคารพบชูาจรงิๆ และอยูใ่นข่ายแห่งปญฺุญกเฺขตตฺ� โลกสสฺ ขัน้ใดขัน้หนึง่ 
แน่นอนไม่สงสยั แต่ท่านเองมไิด้แสดงตัวว่าเป็นพระทีต้ั่งอยูใ่นธรรมขัน้นัน้ๆ  
หากพอรู้ได้ในเวลาสนทนากันโดยเฉพาะ ไม่มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

อาตมาเองเชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในอริยธรรมขั้นสามอย่างเต็มภูมิ ทั้งนี้
ทราบจากการแสดงออกแห่งธรรมที่ท่านรู้เห็น แม้ท่านจะไม่บอกภูมิ 
ทีบ่รรลวุ่าภูมนิัน้ๆ แต่กท็ราบได้อย่างไม่มข้ีอสงสยั เพราะธรรมทีท่่านแสดง 
ให้ฟังเป็นธรรมในภูมินั้นๆ แน่นอน ไม่ผิดกับปริยัติที่แสดงไว้ ท่านเป็น
พระที่มีความเคารพและจงรักภักดีต่ออาตมามากตลอดมา ไม่เคยแสดง
อากปักริยิากระด้างวางตัวเย่อหยิง่แต่อย่างใดให้เหน็เลย นอกจากวางตัว
แบบผ้าขี้ริ้ว ซึ่งเห็นแล้วอดเลื่อมใสอย่างจับใจไม่ได้ทุกๆ ครั้งไปเท่านั้น 



180

นีเ่ป็นค�าของเจ้าคุณอุบาลฯี กล่าวชมเชยท่านพระอาจารย์มัน่ในทีล่บัหลงั
ให้ญาติโยมและพระเณรฟัง หลังจากท่านแสดงธรรมจบลงแล้วหลีกไป

พระที่ได้ยินค�าชมเชยนี้แล้วน�าไปเล่าให้ท่านฟัง ท่านจึงน�าเรื่องนี ้
มาเล่าให้คณะลกูศิษย์ฟังเวลามโีอกาสดีๆ ค�าว่า “มุตโตทยั” ทีม่ใีนชีวประวติั 
ย่อของท่าน ซึ่งพิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพท่าน ก็เป็นนิมิตตกนามไป 
จากค�าชมเชยของท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ ครั้งนั้นสืบต่อมา ทราบว่าท่านไป
พักบ�าเพ็ญเพียรอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ จนถึง พ.ศ. 
๒๔๘๓ จึงได้ไปจังหวัดอุดรตามค�าอาราธนาของท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์  
วดัโพธสิมภรณ์ จังหวดัอุดรธาน ีตอนเกีย่วกบัอุดรจะรอเขยีนลงข้างหน้า 
เมื่อเรื่องท่านด�าเนินไปถึง

ท่านพักอยู่วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ พอสมควรแล้ว ก็กราบ
ลาท่านเจ้าคุณอุบาลฯี เพือ่ไปเทีย่วแสวงหาท่ีวิเวกตามอ�าเภอต่างๆ ท่ีมป่ีา 
มีเขามาก ท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ ก็อนุญาตตามอัธยาศัย ท่านเริ่มออกเที่ยว
ครัง้แรกทีจ่งัหวดัเชียงใหม่ ทราบว่าท่านไปเทีย่วองค์เดียว จึงเป็นโอกาส
อันเหมาะอย่างยิง่ทีช่่วยให้ท่านมตีนเป็นผูเ้ดียวในการบ�าเพญ็เพยีรอย่าง 
สมใจท่ีหวิกระหายมานาน นบัแต่สมยัทีอ่ยูเ่กลือ่นกล่นกบัหมูค่ณะมาหลายปี  
เพิง่ได้มเีวลาเป็นของตนในคราวน้ัน ทราบว่าท่านเท่ียววเิวกไปทางอ�าเภอ
แม่รมิ เชียงดาว เป็นต้น เข้าไปพกัในป่าในเขาตามนสิยั ท้ังหน้าแล้งหน้าฝน

การบ�าเพ็ญเพียรคราวนี้ท่านเล่าว่าเป็นความเพียรขั้นแตกหัก ท่าน 
พร�า่สอนตนว่าคราวนีจ้ะดีหรอืไม่ดี จะเป็นหรอืจะตายต้องเหน็กนัแน่นอน 
เรื่องอื่นๆ ไม่มียุ่งเกี่ยวแล้ว เพราะความสงสารหมู่คณะและการอบรม 
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สั่งสอนก็ได้ท�าเต็มความสามารถแล้วไม่มีทางสงสัย ผลเป็นประการใด
ก็เห็นประจักษ์มาบ้างแล้ว บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่จะสงสารตัวเอง อบรม
สั่งสอนตัวเองยกตัวเองให้พ้นจากสิ่งมืดมิดปิดบังท่ีมีอยู่ภายในให้พ้นไป  
ชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่มีภาวะเกี่ยวข้องด้วยหมู่คณะ เป็นชีวิตที่
เกลือ่นกล่นทนทกุข์จนเหลอืทน แทบไม่มเีวลาปลกีตัวออกได้ แม้จะมสีติ 
ปัญญาพอเป็นเครื่องพาหลบซ่อนผ่อนคลายความทุกข์ได้บ้างไม่เผาลน
จนเกินไปก็ตาม แต่ก็จ�าต้องยอมรับว่าเป็นชีวิตที่กระเสือกกระสนอดทน
ต่อความทุกข์ร้อนอยูน่ัน่เอง การบ�าเพญ็กน้็อย ผลทีจ่ะพงึได้รบักน็ดิเดียว 
ไม่สมกบัความเหนือ่ยยากล�าบากมานาน

บัดนี้เป็นโอกาสที่เหมาะสมอย่างยิ่งท่ีได้หลีกออกมาบ�าเพ็ญอยู ่
คนเดียว ในสถานทีเ่ปล่าเปลีย่วไม่เกีย่วข้องกบัสิง่ใด นีคื่อชีวติของบคุคล
ผูเ้ดียวไม่เก่ียวเกาะ นีคื่อสถานทีอ่ยูท่ีบ่�าเพญ็ทีเ่ป็นและทีต่ายของบคุคล
ผู้มุ่งตัดความเยื่อใยทั้งภายในภายนอกออกจากใจ มิให้มีสิ่งกังวลเศษ
เหลืออยู่พอเป็นเช้ือแห่งภพชาติ อันเป็นท่ีไหลมาแห่งกองทุกข์ท้ังมวล 
ซึ่งจะตามมาบีบบังคับให้จ�าต้องทรมานต่อไปไม่มีเวลาจบสิ้นลงได้ นี่คือ
สถานท่ีของผู้มีความเพียรตามติดเพื่อประชิดต่อสิ่งที่เคยก่อภพก่อชาติ 
อันเป็นจอมฉลาดทางปลิ้นปล้อนหลอกลวงให้พลอยหลงตามอยู่ภายใน 
ให้ขาดกระเด็นไปจากใจในไม่ช้า

อย่ามัวพะว้าพะวังกับสิ่งโน้นสิ่งนี้ คนโน้นคนนี้ อันเป็นเรื่องของ 
เรือพ่วงที่เพียบด้วยภาระหนัก จะไปไม่ถึงไหนและใกล้ต่อความอับปาง  
ทัง้ห่างเหนิต่อฝ่ังแห่งพระนพิพาน เมือ่ถงึทีห่มายตามใจหวงัแล้ว ความเมตตา 
สงสารจะดับไปตามกเิลสความเหน็แก่ตัวไม่เหลยีวแลผูใ้ดท่ีก�าลงัตกทุกข์  
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ก็ขอให้รูกั้นในวงแห่งความบรสิทุธิท์ีก่�าลงัมุง่มัน่หวัน่เกรงกลวัจะไม่ถงึอยู่ 
เวลานี ้ขณะนีจ้งห่วงใยตัวเอง เมตตาตัวเอง ให้พอกบัความหวงัด้วยความ
เพียรของผู้เป็นศิษย์พระตถาคตผู้ปรากฏเด่นทางความเพียรไม่ลดละ 
และถอยก�าลัง

เราทราบหรือยังว่าเวลานี้เรามาท�าความเพียรพยายามเพื่อข้ามโลก
ข้ามสงสาร มพีระนิพพานเป็นหลกัชัย ไกลกงัวลและพ้นทุกข์โดยประการ 
ทั้งปวง ถ้าทราบแล้วประโยคพยายามของผู้จะข้ามโลกสมมุติท่าน 
ด�าเนนิกนัอย่างไรบ้าง พระศาสดาผูท้รงพาด�าเนนิและประกาศสอนธรรมไว้  
ท่านพาด�าเนนิและสอนไว้อย่างไร ท่านสอนไว้ว่าพอรูเ้หน็อรรถธรรมบ้าง
แล้วให้เริ่มห่วงนั้นห่วงนี้จนลืมตัวหรืออย่างไร? แรกเริ่มที่พระองค์ทรง
ประกาศพระศาสนาแก่หมูช่น โดยมพีระองค์และพระสาวกไม่กีอ่งค์ท่ีควร 
ช่วยพทุธภาระให้เบาลง และเพือ่พระศาสนาได้แพร่ไปในหมูช่นกว้างขวาง
โดยรวดเร็ว ข้อนั้นควรอย่างยิ่ง ส�าหรับเราไม่เข้าในลักษณะนั้น จึงควร 
เหน็ตนเป็นส�าคัญในขณะนี ้เมือ่ตนชอบยิง่แล้ว ประโยชน์เพือ่ผูอ่ื้นจะค่อย 
ตามมาอย่างแยกไม่ออก นี่จัดว่าเป็นผู้รอบคอบและไม่เนิ่นช้า ควรน�ามา
ขบคิดเพื่อเป็นคติแก่ตัวเรา

เวลานี้เราก�าลังเข้าอยู่ในสนามรบ เพื่อชิงชัยระหว่างกิเลสกับมรรค 
คือข้อปฏิบติั เพือ่ช่วงชิงจิตให้พ้นจากความเป็นสมบติัสองเจ้าของ มาครอง 
เป็นเอกสทิธิแ์ต่ผูเ้ดียว ถ้าความเพยีรย่อหย่อน ความฉลาดไม่พอ จิตจ�าต้อง 
หลุดมือตกไปอยู่ในอ�านาจของฝ่ายต�่า คือกิเลส และพาให้เป็นวัฏจักร
หมนุเพือ่ความทุกข์ร้อนไปตลอดอนนัตกาล ถ้าเราสามารถด้วยความเพยีร
และความฉลาดแหลมคม จิตจ�าต้องตกมาอยู่ในเงื้อมมือและเป็นสมบัติ 
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อันล้นค่าของเราแต่ผู้เดียว คราวนี้เป็นเวลาที่เรารบรันฟันแทงกับกิเลส
อย่างสะบัน้หัน่แหลก ไม่รรีอย่อหย่อนอ่อนก�าลงั โดยเอาชีวติเข้าประกนั 
ถ้าไม่ชนะก็ยอมตายกับความเพียรโดยถ่ายเดียว ไม่ยอมถอยหลังพัง
ทลายให้กเิลสหวัเราะเยาะเย้ยซ่ึงเป็นสิง่ทีน่่าอับอายไปนานถ้าชนะ เราก็ 
ครองอิสระอย่างสมบูรณ์ไปตลอดกาล ทางเดินของเรามีทางเดียวเท่านี้  
คือต้องสู้จนถึงตายกับความเพียรเพื่อชัยชนะอย่างเดียวเท่าน้ัน ไม่มี 
ทางอื่นเป็นทางออกตัว 

เหล่านี้เป็นโอวาทท่ีท่านพร�่าสอนตัวเองให้เกิดความกล้าหาญ  
เพื่อชัยชนะอันเป็นความสมหวังดังใจหมายต่อไป ก็เป็นประโยคแห่ง
ความเพยีรทีด่�าเนนิตามกฎข้อบงัคับแบบตายตัวทัง้กลางวนักลางคืน ยนื  
เดิน นัง่ นอน เว้นแต่ขณะหลบัเท่านัน้ นอกนัน้เป็นความเพยีรไปตลอดสาย  
สติกับปัญญาหมุนรอบความสัมผัสภายนอกและความคิดภายใน มีสติ 
กบัปัญญาเป็นผูว้นิจิฉยัไต่สวนเรือ่งท่ีเกดิกบัใจไม่ยอมให้ผ่านไปได้ เพราะ
สติปัญญาขัน้นีเ้ป็นธรรมจักรหมนุรอบตัวอยูต่ลอดเวลา ไม่นยิมอิรยิาบถ

ท่านเล่าความเพียรตอนนี้ ผู้ฟังท้ังหลายต่างนั่งตัวแข็งเหมือนไม่มี
ลมหายใจไปตามๆ กนั เพราะเกดิความอัศจรรย์ในธรรมท่านอย่างสดุขดี 
เหมือนท่านเปิดประตูพระนิพพานออกให้ดู ทั้งที่ไม่เคยรู้ว่าพระนิพพาน
เป็นเช่นไรเลย แม้องค์ท่านเองก็ปรากฏว่าก�าลังเร่งฝีเท้าคือความเพียร
เพื่อบรรลุพระนิพพานอย่างรีบด่วนอยู่เช่นกันในขณะนั้น หากแต่ธรรม
ที่ท่านเล่าเพียงขั้นก�าลังด�าเนินนั้น เป็นธรรมท่ีผู้ไม่เคยได้ยินมาก่อนจะ
ทรงตัวอยู่ไม่ได้ จ�าต้องไหวตามด้วยความอัศจรรย์อยู่ดี
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ท่านเล่าว่า จิตท่านทรงอริยธรรมขั้น ๓ อย่างเต็มภูมิมานานแล้ว  
แต่ไม่มีเวลาเร่งความเพียรตามใจชอบ เพราะภารกิจเกี่ยวกับหมู่คณะ 
มีมากตลอดมา พอได้โอกาสคราวไปพักที่เชียงใหม่ จึงได้เร่งความเพียร 
เต็มเมด็เต็มหน่วย และกไ็ด้อย่างใจหมายไปทกุระยะ สถานทีบ่รรยากาศ
ก็อ�านวย พื้นเพของจิตที่เป็นมาดั้งเดิมก็อยู่ในขั้นเตรียมพร้อม สุขภาพ
ทางร่างกายกส็มบรูณ์ควรแก่ความเพยีรทกุๆ อิรยิาบถ ความหวงัในธรรม 
ข้ันสดุยอด ถ้าเป็นตะวนักก็�าลงัทอแสงอยูแ่ล้วทกุขณะจิต ว่าแดนพ้นทกุข์ 
กับเราคงเจอกันในไม่ช้านี้

ท่านเทียบจิตกับธรรมและกิเลสขั้นนี้เหมือนสุนัขไล่เนื้อ ตัวอ่อน
ก�าลังเต็มที่แล้วเข้าสู่ที่จนมุม รอคอยแต่วาระสุดท้ายของเนื้อจะตกเข้าสู่ 
ปากและบดเค้ียวให้แหลกละเอียดอยู่เท่านั้น ไม่มีทางเป็นอย่างอ่ืน 
เพราะเป็นจิตที่สัมปยุตด้วยมหาสติมหาปัญญา ไม่มีเวลาพลั้งเผลอตัว  
แม้ไม่ต้ังใจระวังรกัษา เนือ่งจากเป็นสติปัญญาอัตโนมติัหมนุกบัเหตุการณ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปโดยล�าพังตนเอง เมื่อทราบเหตุผลแล้วปล่อยวางไว้
ตามเป็นจริง ไม่ต้องมีการบังคับบัญชาเหมือนขั้นเริ่มแรกปฏิบัติ ว่าต้อง
พิจารณาสิ่งนั้น ต้องปฏิบัติต่อสิ่งนี้ อย่าเผลอตัวดังนี้ แต่เป็นสติปัญญา 
ที่มีเหตุมีผลอยู่กับตัวอย่างพร้อมมูลแล้ว ไม่จ�าต้องหาเหตุหาผลหรือ
อุบายต่างๆ มาพร�่าสอนสติปัญญาขั้นนี้ให้ออกท�างาน

เพราะในอิริยาบถทั้งสี่เว้นแต่หลับเท่าน้ัน เป็นเวลาท�างานของสติ
ปัญญาขั้นนี้ตลอดไป ไม่ขาดวรรคขาดตอน เหมือนน�้าซับน�้าซึมที่ไหลริน 
อยูต่ลอดหน้าแล้งหน้าฝน โดยถอืเอาอารมณ์ทีคิ่ดปรงุจากจติเป็นเป้าหมาย 
แห่งการพิจารณา เพื่อหามูลความจริงจากความคิดปรุงนั้นๆ ขันธ์สี่คือ
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นามขันธ์ได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี่แลคือสนามรบของ 
สติปัญญาขัน้น้ี ส่วนรปูขนัธ์เริม่หมดปัญหามาแต่ปัญญาขัน้กลางทีท่�าหน้าที ่
เพื่ออริยธรรมขั้น ๓ คือ อนาคามีธรรมนั้นแล้ว 

อริยธรรมขัน้ ๓ น้ี ต้องถอืรูปขนัธ์เป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณา 
อย่างเต็มที่ และละเอียดถี่ถ้วนจนหมดทางสงสัยแล้วผ่านไปอย่าง 
หายห่วง เม่ือถงึขัน้สุดท้าย นามขนัธ์เป็นธรรมจ�าเป็นทีต้่องพิจารณาให้
รู้แจ้งเห็นจรงิ ทัง้ทีป่รากฏขึน้ ตัง้อยู่และดับไป โดยมีอนตัตาธรรมเป็น 
ที่รวมลง คือ พิจารณาลงในความว่างเปล่าจากสัตว์ บุคคล หญิง ชาย 
เรา เขา ไม่มีค�าว่าสัตว์ บุคคล เป็นต้น เข้าไปแทรกสิงอยู่ในนามธรรม
เหล่านั้นเลย การเห็นนามธรรมเหล่านี้ต้องเห็นด้วยปัญญาหยั่งทราบ
ตามหลักความจริงจริงๆ ไม่เพียงเห็นด้วยความคาดหมายหรือคาดคะเน
เดาเอาตามนสิยัของมนษุย์ทีช่อบด้นเดามาประจ�าสนัดาน ความเหน็ตาม
สัญญากับความเห็นด้วยปัญญาต่างกันอยู่มากราวฟ้ากับดิน ความเห็น 
ด้วยสัญญาพาให้ผู้เห็นมีอารมณ์มาก มักเสกสรรตัวว่ามีความรู้มากทั้งที่
ก�าลังหลงมาก จึงมีทิฐิมานะมากไม่ยอมลงใครง่ายๆ 

เราพอทราบได้เวลาสนทนาธรรมกันในวงนักศึกษาที่ต่างรู ้ด้วย 
ความจดจ�าด้วยกนั สภาธรรมมกัจะกลายเป็นสภามวยฝีปากกนัอยูเ่สมอ 
โดยไม่จ�ากัดชาติชั้นวรรณะและเพศวัยเลย เพราะความส�าคัญตนพาให้ 
เป็นไป จนลมืมรรยาทความเคารพอันดีงามต่อกนัตามประเพณีของมนษุย์
ผูม้ธีรรม ส่วนความเหน็ด้วยปัญญาเป็นความเหน็ซ่ึงพร้อมทีจ่ะถอดถอน
ความส�าคัญมั่นหมายต่างๆ อันเป็นตัวกิเลสทิฐิมานะน้อยใหญ่ออกไป
โดยล�าดับทีปั่ญญาหยัง่ถงึ ถ้าปัญญาหยัง่ลงโดยทัว่ถงึจรงิๆ กเิลสทัง้มวล 
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ก็พงัทลายไปหมด ไม่มกีเิลสชนดิใดจะทนต่อสติปัญญาขัน้ยอดเยีย่มไปได้  
ฉะนั้น สติปัญญาจึงเป็นอาวุธชั้นน�าของธรรมที่กิเลสทั้งมวลไม่หาญสู้ได้
แต่ไหนแต่ไรมา

พระศาสดาได้เป็นพระพทุธเจ้าก็เพราะสติปัญญา พระสาวกได้บรรล ุ
ถึงพระอรหัตก็เพราะสติปัญญาความรู้จริงเห็นจริง มิได้ถอดถอนกิเลส 
ด้วยสัญญาความคาดหมายหรือเดาเอาเฉยๆ เลย นอกจากน�ามาใช้
พอเป็นแนวทางในขั้นเริ่มแรกเท่านั้น แม้เช่นนั้นก็จ�าต้องระวังสัญญาจะ
แอบแฝงตัวขึ้นมาเป็นความจริงให้หลงตามอยู่ทุกระยะมิได้นิ่งนอนใจ  
การประกาศพระศาสนาเพื่อความจริงแก่โลก ทั้งพระพุทธเจ้าและพระ
สาวกทรงประกาศด้วยปัญญาความรู้จริงเห็นจริงทั้งนั้น ดังนั้น ผู้ปฏิบัติ 
ทางจิตตภาวนาจึงควรระวังเจ้าสัญญาจะแอบเข้าท�าหน้าที่แทนปัญญา  
โดยรูเ้อาหมายเองเฉยๆ แต่กเิลสแม้ตัวเดียวกไ็ม่ถอดออกจากใจบ้างเลย 
และอาจกลายเป็นท�านองว่า “ความรู้ท่วมหัว แต่เอาตัวไปไม่รอด” ก็ได้

ธรรมขั้นรู้เห็นด้วยปัญญานี่แลที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่กาลามชนว่า 
ไม่ให้เชื่อแบบสุ่มเดา แบบคาดคะเน ไม่ให้เชื่อตามๆ กันมา ไม่ให้เชื่อ
ตามครอูาจารย์ทีค่วรเช่ือได้ เป็นต้น แต่ให้เช่ือด้วยปัญญาท่ีหย่ังลงสูห่ลกั
ความจริงด้วยตัวเอง ซ่ึงเป็นความรู้ที่แน่ใจอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าและ 
สาวกอรหนัต์ท่านมไิด้มคีนประกนัรบัรองว่า ท่านได้บรรลธุรรมจรงิอย่างนัน้  
ไม่จรงิอย่างนี ้แต่ สนฺทฏฺิ€โิก มอียูก่บัทุกคน ถ้าปฏิบติัตามธรรมท่ีแสดงไว้ 
โดยสมควรแก่ธรรม

ท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว่า ปฏิบัติมาถึงขั้นนี้ มีความเพลิดเพลิน 
จนลมืเวล�า่เวลา ลมืวันลมืคืน ลมืพกัผ่อนหลบันอน ลมืความเหน็ดเหนือ่ย
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เมือ่ยล้า จิตต้ังท่าแต่จะสูกิ้เลสทกุประเภทด้วยความเพยีร เพือ่ถอดถอน 
มันพร้อมทั้งราก โดยไม่มีความสะทกสะท้านหวั่นเกรงอะไรเลย นับแต่
ออกจากวดัเจดีย์หลวงไปบ�าเพญ็โดยล�าพงัองค์เดียวด้วยเวลาเป็นของตน 
ทุกๆ ระยะ ไม่ปล่อยให้วนัคนืผ่านไปเปล่า ไมน่านนักเลยก็ไปถึงบึงใหญ่
ชื่อ “หนองอ้อ” และ “อ้อนี่เอง” คือนับแต่ขณะปลีกออกไป จิตท่าน
เริ่มแสดงตัวอย่างผาดโผนเหมือนม้าอาชาไนยตัวองอาจ

ทัง้จะเหาะเหนิเดินฟ้า ทัง้จะด�าดินและบนิขึน้บนอากาศ ท้ังจะออกรู้ 
สิ่งต่างๆ ไม่มีประมาณบรรดามีอยู่ในโลกธาตุ ทั้งจะขุดค้นรื้อถอนกิเลส 
ภายในใจให้หมดสิน้ไป ประหน่ึงในอึดใจเดียว เพราะความสามารถอาจหาญ 
ของสติปัญญาทีถ่กูกกัขงับังคับไว้ด้วยภาระเกีย่วกบัหมูค่ณะเป็นเวลานาน  
มิได้ออกแล่นในห้วงมหาสมมุติมหานิยม เพื่อชมและเลือกเฟ้นกลั่น
กรองให้สุดสติปัญญาที่แสนอยากรู้มานาน คราวนั้นจึงสบโอกาสวาสนา
อ�านวย สติปัญญาจึงแผลงฤทธิ์ทะยานออกล่องหนค้นดูไตรโลกธาตุ  
ทั้งภายในภายนอก วิ่งออกวิ่งเข้า แหวกว่ายผุดขึ้นด�าลง ทั้งปลดทั้งปลง 
ทั้งปล่อยทั้งวาง ทั้งตัดทั้งฟัน ทั้งขยี้ท�าลายสิ่งจอมปลอมทั้งหลายอย่าง 
สดุก�าลงั เหมอืนปลาใหญ่สนุกแหวกว่ายหวัหางกลางตัวในทะเลหลวงฉะนัน้

จิตมองคืนไปข้างหลังที่ผ่านมาแล้ว เห็นแต่ความตีบตันมืดมิดและ
เต็มไปด้วยภัยนานาชนิดสดุทีจ่ะรัง้รออยูไ่ด้ ใจสัน่รกิๆ เพือ่หาทางรอดพ้น 
มองไปข้างหน้าเห็นมีแต่ความสง่าผ่าเผยเว้ิงว้างสว่างไสว สุดความรู ้
ความเห็นที่จะพรรณนาให้จบสิ้นลงได้ และยากที่จะน�ามาเขียนลงเพื่อ
ท่านได้อ่านอย่างสมใจ จึงขออภัยไว้ด้วยในตอนที่ไม่สามารถจะน�ามาลง
ซึ่งมีอยู่มากมายตามที่ท่านเล่าให้ฟัง
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ในเวลาไม่นานนกันบัแต่ท่านออกรบีเร่งตักตวงความเพยีรด้วยมหาสติ 
มหาปัญญา ซ่ึงเป็นสติปัญญาธรรมจกัรหมนุรอบตัวและรอบสิง่เกีย่วข้อง
ไม่มปีระมาณตลอดเวลา ในคืนวนัหนึง่เวลาดึกสงัด ท่านนัง่สมาธภิาวนา 
อยู่ชายภูเขาทีม่หีนิพลาญกว้างขวางและเตียนโล่ง อากาศกป็ลอดโปร่งดี 
ท่านว่าท่านนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ซ่ึงต้ังอยู่โดดเด่ียวเพียงต้นเดียว มีใบดกหนา 
ร่มเย็นดี ซึ่งในตอนกลางวันท่านก็เคยอาศัยนั่งภาวนาที่นั้นบ้างในบางวัน  
แต่ผูเ้ขยีนจ�าช่ือต้นไม้และทีอ่ยูไ่ม่ได้ว่า เป็นต�าบล อ�าเภอและชายเขาอะไร  
เพราะขณะฟังท่านเล่าก็มีแต่ความเพลิดเพลินในธรรมท่านจนลืมคิด 
เรื่องอื่นๆ ไปเสียหมด หลังจากฟังท่านผ่านไปแล้วกน็�าธรรมทีท่่านเล่าให้
ฟังไปบริกรรมครุ่นคิดแต่ความอัศจรรย์แห่งธรรมนั้นถ่ายเดียวว่าตัวเรานี้
จะเกิดมาเสียชาติและจะน�าวาสนาแห่งความเป็นมนุษย์นี้ไปทิ้งลงในตม 
ในโคลนที่ไหนหนอ จะมีวาสนาบารมีพอมีวันโผล่หน้าขึ้นมาเห็นธรรม 
ดวงเลศิดังท่านบ้างหรอืเปล่ากท็ราบไม่ได้ ดังนี ้จงึลมืไปเสยีสิน้ มไิด้สนใจ 
ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องราวกับท่านในวาระต่อไป ดังได้น�าประวัติท่าน
มาลงอยู่ขณะนี้

นับแต่ตอนเย็นไปตลอดจนถึงยามดึกสงัดของคืนวันนั้น ท่านว่าใจ 
มคีวามสมัผสัรบัรูอ้ยูก่บัปัจจยาการ คือ อวชฺิชาปจจฺยา สงขฺารา เป็นต้น 
เพียงอย่างเดียว ทั้งเวลาเดินจงกรมตอนหัวค�่า ทั้งเวลานั่งเข้าที่ภาวนา  
จึงท�าให้ท่านสนใจพิจารณาในจุดนั้นโดยมิได้สนใจกับหมวดธรรมอ่ืนใด 
ต้ังหน้าพจิารณาอวชิชาอย่างเดียวแต่แรกเริม่นัง่สมาธภิาวนา โดยอนโุลม
ปฏิโลมกลับไปกลับมาอยู่ภายในอันเป็นที่รวมแห่งภพชาติ กิเลสตัณหา 
มอีวชิชาเป็นตัวการ เริม่แต่ ๒๐ น. คือ ๒ ทุม่ ทีอ่อกจากทางจงกรมแล้ว
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เป็นต้นไป ตอนนี้เป็นตอนส�าคัญมาก ในการรบของท่านระหว่างมหาสติ 
มหาปัญญาอันเป็นอาวุธคมกล้าทันสมัย กับอวิชชาซ่ึงเป็นข้าศึกที่เคย
ทรงความฉลาดในเชิงหลบหลีกอาวุธอย่างว่องไว แล้วกลับยิงโต้ตอบให้ 
อีกฝ่ายหนึ่งกลับพ่ายแพ้ยับเยินไม่เป็นท่า และครองต�าแหน่งกษัตริย์
วัฏจักรบนหัวใจสัตว์โลกต่อไปตลอดอนันตกาล ไม่มีใครกล้าต่อสู้กับ
ฝีมือได้

แต่ขณะที่ต่อยุทธสงครามกันกับท่านพระอาจารย์มั่นในคืนวันน้ัน  
ประมาณเวลาราวตี ๓ ผลปรากฏว่า ฝ่ายกษตัริย์วฏัจกัรถกูสงัหารท�าลาย 
บัลลังก์ลงอย่างพินาศขาดสูญ ปราศจากการต่อสู้และหลบหลีกใดๆ  
ทัง้ส้ิน กลายเป็นผูส้ิ้นฤทธ์ิ ส้ินอ�านาจ สิน้ความฉลาดทัง้มวลทีจ่ะครอง
อ�านาจอยู่ต่อไป ขณะกษตัริย์อวชิชาดบัชาติขาดภพลงไปแล้ว เพราะ
อาวธุสายฟ้าอนัสง่าแหลมคมของท่านสังหาร ท่านว่าขณะนัน้เหมือน
โลกธาตุหวัน่ไหว เสียงเทวบตุรเทวธิดาทัว่โลกธาตปุระกาศก้องสาธุการ
เสียงสะเทอืนสะท้านไปทัว่พิภพว่า ศิษย์พระตถาคตปรากฏขึน้ในโลก 
อกีหน่ึงองค์แล้ว พวกเราทัง้หลายมีความยินดีและเป็นสุขใจกบัท่านมาก 
แต่ชาวมนษุย์คงไม่มีโอกาสทราบ อาจมัวแต่เพลิดเพลินหาความสุขทาง
โลกเกนิขอบเขต ไม่มีใครสนใจทราบว่าธรรมประเสรฐิในดวงใจเกดิขึน้
ในแดนมนษุย์เม่ือสักครู่น้ี

พอขณะอัศจรรย์กระเทือนโลกธาตุผ่านไป เหลือแต่วิสุทธิธรรม
ภายในใจอันเป็นธรรมชาติแท้ซ่ึงแผ่ซ่านไปทัว่สรรพางค์ร่างกายและจติใจ 
แผ่กระจายไปทัว่โลกธาตุในเวลานัน้ ท�าให้ท่านเกิดความแปลกประหลาด
และอัศจรรย์ตัวเองมากมาย จนไม่สามารถจะบอกกบัใครได้ ทีเ่คยมเีมตตา 
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ต่อโลกและสนใจจะอบรมสั่งสอนหมู่คณะและประชาชนมาด้ังเดิม  
เลยกลบักลายหายสญูไปหมด เพราะความเหน็ธรรมภายในใจว่าเป็นธรรม 
ละเอียดและอัศจรรย์จนสดุวสิยัของมนษุย์จะรูเ้หน็ตามได้ และเกดิความ
ท้อใจจนกลายเป็นผู้มีความขวนขวายน้อย ไม่คิดจะสั่งสอนใครต่อไปใน
ขณะนั้น คิดจะเสวยธรรมอัศจรรย์ในท่ามกลางโลกสมมุติแต่ผู้เดียว

ใจหนักไปทางร�าพึงร�าพันถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครู 
ทรงรูจ้รงิเหน็จรงิ และสัง่สอนเวไนยเพือ่วมิตุติหลดุพ้นจรงิๆ ไม่มคี�าโกหก
หลอกลวงแฝงอยูใ่นพระโอวาทแม้บทเดียวบาทเดียวเลย แล้วกราบไหว้ 
บูชาพระคุณท่านไม่มีเวลาอ่ิมพอตลอดคืน จากนั้นก็คิดเมตตาสงสาร 
หมู่ชนเป็นก�าลังที่เห็นว่าสุดวิสัยจะสั่งสอนได้ โดยถือเอาความบริสุทธิ์
และอัศจรรย์ภายในใจมาเป็นอุปสรรคว่า ธรรมนีม้ใิช่ธรรมของคนมกีเิลส
จะครองได้ ถ้าสั่งสอนใครก็เกรงจะถูกหาว่าเป็นบ้า ว่าไปหาเรื่องอะไรมา 
สั่งสอนกัน คนดีๆ มีสติสตังอยู่บ้างเขาจะไม่น�าเรื่องท�านองนี้มาสอนกัน
ดังนีก้นัท่ัวโลก จะไม่มใีครอาจรูเ้หน็ตามได้พอเป็นพยานให้เกดิก�าลงัใจใน
การสัง่สอน นอกจากอยูไ่ปคนเดียวอย่างน้ีพอถงึวันตายเท่านัน้ กพ็อแล้ว
กับความหวังท่ีอุตส่าห์เสาะแสวงมาเป็นเวลานาน อย่าหาเรื่องร้ายใส่ 
ตัวเองเลย จะกลายเป็นว่าท�าคุณกลบัได้โทษ โปรดสตัว์กลบัได้บาปไปเปล่าๆ 

นี้เป็นความคิดที่เกิดขึ้นกับท่านขณะที่ค้นพบธรรมอัศจรรย์ใหม่ๆ  
ยงัมไิด้คิดอะไรให้กว้างขวางออกไป พอมทีางเช่ือมโยงถงึการอบรมสัง่สอน 
ตามแนวศาสนธรรมทีพ่ระศาสดาพาด�าเนนิมา ในวาระต่อมาค่อยมโีอกาส
ทบทวนธรรมทีรู่เ้หน็และปฏิปทาเครือ่งด�าเนนิ ตลอดตัวเองทีรู่เ้หน็ธรรม
อยูข่ณะนัน้ว่า กเ็ป็นมนษุย์เดินดินกนิผกักนิหญ้าเหมอืนโลกท่ัวๆ ไป ไม่มี
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อะไรพเิศษแตกต่างกนัพอจะเป็นบคุคลพเิศษสามารถอาจรูเ้ฉพาะผูเ้ดียว  
ส่วนผูอ่ื้นไม่สามารถ ทัง้ท่ีมอี�านาจวาสนาสามารถรูไ้ด้อาจมอียูจ่�านวนมาก  
จึงเป็นความคิดเห็นที่เหยียบย�่าท�าลายอ�านาจวาสนาของเพื่อนมนุษย์ 
ด้วยกัน เพราะความไม่รอบคอบกว้างขวางซึ่งไม่เป็นธรรมเลย

เพราะปฏิปทาเครื่องด�าเนินเพื่อมรรคผลนิพพาน พระศาสดามิได้
ประทานไว้เฉพาะบุคคลเดียว แต่ประทานไว้เพื่อโลกทั้งมวล ทั้งก่อน
และหลังการเสด็จปรินิพพาน ผู้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานตามพระองค์ด้วย
ปฏิปทาที่ประทานไว้มีจ�านวนมหาศาลเหลือที่จะนับจะประมาณ มิได้มี
เฉพาะเราคนเดียวที่ก�าลังมองข้ามโลกว่าไร้สมรรถภาพอยู่เวลานี้ 

พอพิจารณาทบทวนทั้งเหตุและผลท้ังต้นและปลายแห่งพระโอวาท  
ทีป่ระกาศปฏิปทาทางด�าเนนิเพือ่มรรคเพือ่ผล ว่าเป็นธรรมสมบรูณ์สดุส่วน 
ควรแก่สัตว์โลกทั่วไป ไม่ล�าเอียงต่อผู้หนึ่งผู้ใดที่ปฏิบัติชอบอยู่ จึงท�าให้
เกิดความหวังที่จะสงเคราะห์ผู้อื่นขึ้นมา มีความพอใจที่จะอบรมสั่งสอน
แก่ผู้มาเกี่ยวข้องอาศัยเท่าที่จะสามารถทั้งสองฝ่าย แต่การแสดงธรรม 
ผู้แสดงต้องมีความเคารพต่อธรรม ไม่แสดงแก่บุคคลไม่มีความเคารพ 
และไม่สนใจที่จะฟัง ขณะฟังมีผู้ส่งเสียงอ้ืออึงไม่สนใจว่าธรรมมีคุณค่า
เพียงไร ขณะนี้เป็นเวลาเช่นไรและก�าลังอยู่ในสถานที่เช่นไร ควรจะใช้
กริยิามรรยาทอย่างใดถงึจะเหมาะสมกบักรณี เหน็เป็นธรรมดาๆ แบบโลก 
ที่ชินชาต่อธรรมมาจนจ�าเจ ชินชาต่อวัด ชินชาต่อพระ ชินชาต่อธรรม 
เหมือนสิ่งธรรมดาทั่วไป อย่างนี้ก็แสดงไม่ลง เราก็เป็นโทษ ผู้ฟังก็ไม่ได้
รับประโยชน์ที่ควรจะได้
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กว่าจะได้ธรรมมาแสดงกแ็ทบกระอักเลอืดตายอยูก่ลางป่ากลางเขา
อยูแ่ล้ว เพราะความพยายามตะเกยีกตะกายสดุก�าลงั แถมยังน�าธรรมมา 
ละลายกับน�้าในทะเลเสียอีก ซึ่งมีที่ไหนท่านพากันท�าสืบมาพอจะไม่คิด
ค�านึงบ้าง ส�าหรับสมณะซึ่งเป็นเพศที่ใคร่ครวญ แม้แต่กะปิเขายังรู้จักที่ 
ทีค่วรละลาย ธรรมมใิช่กะปิจงึควรพจิารณาด้วยดีก่อนจะน�าออกท�าประโยชน์  
มิฉะนั้นจะกลายเป็นโทษโดยไม่รู ้สึกและไม่มีอะไรส�าคัญในโลกเลย  
การแสดงธรรมกเ็พือ่อนเุคราะห์โลก เหมอืนหมอวางยาแก่คนไข้เพือ่หาย
โรคและทุกขเวทนา หวังความอยู่สบายเป็นผล ถ้าเขาไม่สนใจอยากฟัง
ก็จะไปกระวนกระวายแสดงธรรมหาประโยชน์อะไร

ถ้าเรามธีรรมในใจจรงิ อยูค่นเดียวกส็บายพอแล้ว ไม่จ�าต้องไปแสวงหา 
เพื่อนหรือใครๆ มาคุยด้วยเพื่อแก้ร�าคาญหรือบรรเทาทุกข์ เพราะความ
อยากเทศน์อยากคุยซ่ึงเป็นการเสริมทุกข์แก่ตัวเปล่าๆ ผู้ทรงธรรมใน
ลักษณะเช่นนั้นก็เป็นเพียงช่ือเท่านั้น ไม่เป็นความจริงใจในธรรมอย่าง 
แท้จรงิ ทีว่่ารูธ้รรมเหน็ธรรมดังพระพทุธเจ้าและพระสาวกทรงรูเ้หน็ ส�าหรบั 
ผมเองอยู่คนเดียวเป็นความสนิทใจว่าได้ปรับตัวทั้งทางกายและทางใจ 
ได้ดีพอ เพราะผูม้ธีรรมกคื็อผูไ้ม่กระเพือ่มคะนองทางใจนัน่เอง ธรรมคือ
ความสงบ ใจทีม่ธีรรมบรรจุอยูก่คื็อใจดวงสงบระงับจากเรือ่งทัง้ปวงนัน่แล

ด้วยความรูส้กึประจ�าใจอย่างนีแ้ล จึงชอบอยูแ่ต่ป่าแต่เขาประจ�านสิยั  
เพราะเป็นทีใ่ห้ความสขุทางวหิารธรรมได้ดีกว่าท่ีทัง้หลาย การสงเคราะห์
โลกเป็นกรณีพเิศษทีม่เีป็นบางกาล ไม่ถอืเป็นความจ�าเป็นเสมอไป ดังสขุ- 
วหิารธรรมทีจ่ะควรท�าให้มอียูเ่สมอในเวลาขนัธ์ยงัครองตัวอยู ่ไม่เช่นนัน้ 
ย่อมไม่สะดวกในการครองตัว ธรรมเมือ่มอียูก่บัเรา เรารูอ้ยู ่เหน็อยู ่ทรงอยู่  
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จะกระวนกระวายไปไหน ซ่ึงล้วนเป็นการแส่หาทุกข์ท้ังนัน้ ธรรมอยูท่ี่ไหน 
ความสงบสขุกอ็ยูท่ีน่ัน่ ตามหลกัธรรมชาติแล้วธรรมอยูท่ีใ่จของผูป้ฏิบติัธรรม  
ความสงบสุขจึงมักเกิดขึ้นที่นั้น ที่อื่นไม่มีทางเกิดความสงบสุขได้

การแสดงธรรมผมระวังเอานักเอาหนา ไม่แสดงแบบสุ่มสี่สุ่มห้า  
เพราะธรรมมิใช่ธรรมสุ่มสี่สุ่มห้า การปฏิบัติธรรมก็มิได้ปฏิบัติแบบสุ่มสี่
สุ่มห้า แต่ปฏิบัติอย่างมีกฎเกณฑ์ มีข้อบังคับ มีระเบียบแบบแผนต�ารับ 
ต�าราพาด�าเนิน เวลารูก้ม็ไิด้รูสุ้ม่สีสุ่ม่ห้า แต่รูต้ามหลกัความจรงิ ตามความ
สามารถมากน้อยเพยีงไร พระนกัปฏิบติัจึงควรระวงัและส�านกึตัวเสมอว่า 
เรามใิช่พระสุม่สีสุ่ม่ห้า แต่เป็นพระท่ีมรีะเบียบธรรมวินยัคือองค์แทนของ
ศาสดาเป็นเครือ่งปฏิบติัด�าเนนิ ความสงบเสง่ียมเจยีมตัวระวังกาย วาจา ใจ 
ไม่ให้เคลื่อนไปในทางผิด นั่นแลคือพระที่ทรงมรรค ทรงผล ทรงธรรม 
ทรงวินัย จะสามารถทรงตนได้ดีทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่เสื่อมเสีย

ท่านว่าท่านพดูถงึการแสดงธรรม แล้วกย้็อนมาหาธรรมภายในอีกว่า  
ขณะที่ธรรมแสดงขึ้นกับใจอย่างเต็มที่ โดยมิได้คิดอ่านไตร่ตรองไว้ก่อน 
เลยนัน้ เป็นขณะทีผ่ดิคาดผดิหมายและสดุวสิยัทีจ่ะคาดคะเนหรอืด้นเดา 
ให้ถกูกบัความจรงิของธรรมจรงิๆ ได้ รูส้กึเหมอืนเราตายแล้วเกดิชาติใหม่ 
ขึน้มาในขณะน้ัน ซ่ึงเป็นการตายและการเกดิท่ีอัศจรรย์ไม่มอีะไรจะเทียบได้  
ความรู้ซึ่งเปลี่ยนตัวขึ้นมาที่ว่าเกิดใหม่นี้ เป็นความรู้ที่ไม่เคยพบเคยเห็น
ทั้งๆ ที่มีอยู่กับตัวมาดั้งเดิม แต่เพิ่งมาปรากฏอย่างตื่นเต้นและอัศจรรย ์
เหลือประมาณเอาขณะนั้นนั่นเอง จึงท�าให้เกิดความคิดเห็นไปต่างๆ  
ซึ่งออกจะนอกลู่นอกทางไปบ้าง ตอนคิดว่าไม่มีทางจะสั่งสอนคนอื่นให ้
รู้ตามได้ เพราะธรรมนี้สุดวิสัยที่ใครๆ จะรู้ได้ ดังนี้
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ท่านพระอาจารย์มั่น ท่านมีนิสัยผาดโผนมาด้ังเดิมนับแต่เริ่มออก
ปฏิบัติใหม่ๆ ดังที่เรียนแล้ว แม้ขณะจิตจะเข้าถึงจุดอันเป็นวาระสุดท้าย 
กย็งัแสดงลวดลายให้องค์ท่านเองระลกึอยูไ่ม่ลมื ถงึกบัได้น�ามาเล่าให้บรรดา 
ลูกศิษย์ฟังพอเป็นขวัญใจ คือ พอจิตพลิกคว�่าวัฏจักรออกจากใจโดย 
สิน้เชิงแล้ว ยงัแสดงขณะเป็นลกัษณะฉวัดเฉวยีนเวยีนรอบตัวววิฏัจติถงึ 
สามรอบ รอบทีห่นึง่สิน้สดุลงแสดงบทบาลขีึน้มาว่า “โลโป” บอกความหมาย 
ขึน้มาพร้อมว่า ขณะใหญ่ของจิตทีท่�าหน้าท่ีสิน้สดุลงน้ัน คือการลบสมมติุ
ทั้งสิ้นออกจากใจ รอบที่สองสิ้นสุดลงแสดงค�าบาลีขึ้นมาว่า “วิมุตติ” 
บอกความหมายว่า ขณะใหญ่ของจิตที่ท�าหน้าที่สิ้นสุดลงนั้น คือความ 
หลดุพ้นอย่างตายตัว รอบทีส่ามสิน้สดุลงแสดงค�าบาลขีึน้มาว่า “อนาลโย”  
บอกความหมายขึ้นมาว่า ขณะใหญ่ของจิตที่ท�าหน้าที่สิ้นสุดลงนั้น คือ
การตัดอาลัยอาวรณ์โดยสิ้นเชิง เป็นเอกจิต เอกธรรม จิตแท้ ธรรมแท้
มีอันเดียว ไม่มีสองเหมือนสมมุติทั้งหลาย นี่คือวิมุตติธรรมล้วนๆ ไม่มี
สมมุติเข้าแอบแฝง จึงมีได้เพียงอันเดียว รู้ได้เพียงครั้งเดียว ไม่มีสอง 
มีสามมาสืบต่อสนับสนุนกัน 

พระพุทธเจ้าและพระสาวกล้วนแต่รู ้เพียงครั้งเดียวก็เป็นเอกจิต 
เอกธรรมอันสมบูรณ์ ไม่แสวงเพื่ออะไรอีก สมมุติภายในคือขันธ์ก็เป็น
ขนัธ์ล้วนๆ ไม่เป็นพษิเป็นภัยและทรงตัวอยูต่ามปกติเดิม ไม่มกีารเพิม่ขึน้ 
และลดลงตามความตรสัรู ้คือขนัธ์ทีเ่คยนกึคิด เป็นต้น กท็�าหน้าทีข่องตน 
ไปตามค�าสัง่ของจติผูบ้งการ จิตท่ีเป็นวมิตุติกห็ลดุพ้นจากความคละเคล้า
พัวพันในขันธ์ ต่างอันต่างอยู่ ต่างอันต่างจริง ต่างไม่หาเรื่องหลอกลวง 
ต้มตุ๋นกันดังที่เคยเป็นมา ต่างฝ่ายต่างสงบอยู่ตามธรรมชาติของตน  
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ต่างฝ่ายต่างท�าธรุะหน้าทีป่ระจ�าตนจนกว่าจะถงึกาลแยกย้ายจากส่วนผสม 
เมือ่กาลนัน้มาถงึจติทีบ่รสิทุธิก์แ็สดง ยถาทโีป จ นพฺิพุโต เหมอืนประทปี
ดวงไฟที่หมดเช้ือแล้วดับไปฉะน้ัน ไปตามความจริง เรื่องของสมมุติท่ี
เกีย่วข้องกนักม็เีพยีงเท่าน้ี นอกนัน้ไม่มสีมมติุจะติดต่อกนัให้เกดิเรือ่งราว 
ต่อไป นี่คือธรรมแสดงในจิตท่านขณะแสดงลวดลายเป็นขณะสามรอบ
จบลง อันเป็นวาระสุดท้ายแห่งสมมุติกับวิมุตติท�าหน้าท่ีต่อกัน และ 
แยกทางกันเดินตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ตลอดคืนวันนั้นท่านว่าท่านปลงความสลดสังเวชในความโง่เขลา 
เต่าตุ่น ซ่ึงเปรยีบเหมอืนหุน่ตัวท่องเท่ียวในภพน้อยภพใหญ่ไม่มปีระมาณ 
จนน�้าตาไหลตลอดคืน ในขณะที่เดินทางมาพบบึงใหญ่ มีน�้าใสสะอาด
รสชาติมหัศจรรย์ที่ไม่เคยพบมาก่อน ช่ือว่า “หนองอ้อ” และ “อ้อ 
นีเ้องหรอื” ทีพ่ระพทุธเจ้าและสาวกท่านค้นพบว่าหนองอ้อ และประกาศ
ธรรมสอนโลกมาได้ตั้ง ๒,๐๐๐ กว่าปีแล้ว เพิ่งมาพบวันนี้ และกราบ 
พระคุณของพระพทุธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์อย่างถงึใจ โดยกราบแล้ว 
กราบเล่าอยู่ท�านองนั้นไม่อิ่มพอ

ถ้ามีคนไปพบเห็นเข้า ซึ่งก�าลังนั่งปลงธรรมสังเวชด้วยทั้งน�้าตาและ
ก้มกราบแล้วกราบเล่าอยูเ่ช่นนัน้ คงจะมคีวามรูส้กึผดิปกติขึน้มาทนัทว่ีา  
สมณะรปูนีเ้หน็ท่าจะมทีกุข์มากถงึกบัน�า้ตาร่วงไหลออกมา และคงกราบ
กรานสารกล่าวเพื่อวิงวอนเทวดาอารักษ์ที่สิงสถิตอยู่ในทิศทั้งหลายให้
ช่วยระบายคลายทุกข์ให้อย่างแน่นอน หรือมิฉะนั้นคงจวนเข้าขั้น……
แล้วเป็นแน่ ดังนี้แน่นอน เพราะเป็นกิริยาที่ผิดปกติเอามากในเวลานั้น  
ความจริงกค็อืท่านถงึพุทธะ ธรรมะ สังฆะ ประจกัษ์ใจในค�าว่า ผูใ้ดเห็นธรรม  
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ผู้นั้นเห็นเราตถาคต และเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์  
ทางมรรยาทของบคุคลผูมี้กตญัญูกตเวทติาธรรมในใจจะพึงท�า ฝืนทน 
อยู่มิได้

ในคืนวนัน้ันชาวเทพทัง้หลายท้ังเบือ้งบนช้ันต่างๆ ท้ังเบือ้งล่างทุกทศิ
ทกุทาง หลงัจากพร้อมกนัให้สาธกุารประสานเสยีงส�าเนยีงไพเราะเสนาะ
โสตจนสะเทอืนโลกธาตุ เพือ่ประกาศอนโุมทนากบัท่านแล้ว ยงัพร้อมกนัมา
เยีย่มฟังธรรมท่านอีกวาระหนึง่ แต่ท่านไม่มเีวลารบัแขก เพราะภารกจิเกีย่ว
กับธรรมขั้นสูงสุดยังไม่ยุติลงเป็นปกติ ท่านเป็นเพียงให้อาณัติสัญญาณ
บอกชาวเทพทั้งหลายให้ทราบว่าท่านไม่ว่าง โอกาสหน้าค่อยมาใหม่  
ชาวเทพทุกภูมิพากันกลับไปด้วยความโสมนัสยินดีโดยทั่วกัน ที่ได้มา
พบเห็นวิสุทธิเทพในคืนแรกที่ท่านเห็นธรรม

พอสว่างออกจากที่ภาวนาแล้ว ท่านยังหวนระลึกถึงธรรมที่แสดง
ความอัศจรรย์ในตอนกลางคืนอยู่มิได้ลืม ทั้งขณะที่แสดงความหลุดพ้น  
ทัง้ขณะทีแ่สดงสามรอบตอนสดุท้ายท่ีแสดงความหมายต่างๆ ให้ท่านเหน็ 
อย่างละเอียดลออ ทั้งหวนระลึกคุณของต้นไม้ท่ีท่านอาศัยนั่งภาวนา
และสถานที่อยู่อาศัย ตลอดชาวบ้านที่ให้ทานอาหารปัจจัยความเป็นอยู ่
ทกุอย่างตลอดมา จนถงึเวลาบณิฑบาตซ่ึงทีแรกท่านนกึจะไม่ไปบณิฑบาต 
มาฉนั โดยคิดว่าเท่าทีเ่สวยวิมตุติสขุตอนกลางคืนมาถงึบดันีก้พ็อกบัความ 
ต้องการอยูแ่ล้ว แต่อดคิดเมตตาสงสารชาวบ้านป่าบ้านเขาท่ีเคยมบีญุคุณ 
ต่อท่านมิได้ เลยจ�าต้องไปทั้งที่ไม่ประสงค์จะไป

ขณะออกไปบณิฑบาตในหมูบ้่านชาวเขา สายตาปรากฏว่า ต้ังหน้าต้ังตา 
จับจ้องมองดูชาวบ้านทั้งที่มาใส่บาตร ทั้งที่อยู่ตามบ้านตามเรือน ตลอด
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เด็กเล็กๆ ที่เล่นคลุกฝุ่นอยู่ตามหน้าบ้านหลังเรือนด้วยความสนใจและ
เมตตาสงสารเป็นพิเศษ ทั้งที่แต่ก่อนไม่ค่อยมองดูใคร แม้ประชาชน 
ทัง้บ้านกร็ูส้กึหน้าตายิม้แย้มแจ่มใสเป็นพเิศษ มองเหน็ท่านแล้วต่างยิม้ย่อง 
ผ่องใสไปตามๆ กัน กลับมาถึงที่พักแล้วใจก็อิ่มธรรม ธาตุขันธ์ก็อิ่มพอ 
ในอาหารทัง้ทียั่งมไิด้ลงมอืฉนั จิตใจและธาตุขนัธ์ไม่รูส้กึหวิโหยอะไรเลย  
แต่ก็ฝืนฉันไปตามจารีตของขันธ์ที่มีความสืบต่อกันด้วยอาหารปัจจัยเป็น
เครื่องประสาน ขณะฉันอาหารก็ไม่มีรสชาติ มีแต่รสแห่งธรรมท่วมท้น 
ไปหมดทัว่ร่างกายจติใจ เข้าในบทธรรมว่า รสแห่งธรรมช�านะซ่ึงรสทัง้ปวง

ในคืนต่อมาชาวเทพทัง้หลายทีม่คีวามหวิกระหายในธรรม ได้พากนั
มาเยีย่มท่านเป็น พวกๆ ทัง้เบือ้งบนเบือ้งล่างแทบทุกทิศทุกทาง ต่างพวก 
ก็มาเล่าความอัศจรรย์แห่งรัศมีและอานุภาพแห่งธรรมของคืนวันนั้น 
ให้ท่านฟังว่า เหมอืนสวรรค์วิมานพภิพ ครฑุ นาค เทวดา อินทร์ พรหม ยม
ยกัษ์ ทกุช้ันทกุภูมใินแดนโลกธาตุ สะเทอืนสะท้านหวัน่ไหวไปตามๆ กนั  
พร้อมกับความอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน ส่งแสงสว่างไปทั่วพิภพเบื้อง
บนเบื้องล่างไม่มีประมาณ ผู้มีญาณหยั่งทราบต้องสามารถมองเห็นกัน
ได้ทั่วแดนโลกธาตุ ไม่มีอะไรปิดบัง เพราะความสว่างไสวแห่งธรรมที่ 
พุง่ออกจากกายจากใจของพระคุณเจ้า ยิง่กว่าความสว่างของดวงอาทติย์
ร้อยดวงพันดวงเป็นไหนๆ

ใครไม่เห็นและเกิดความอัศจรรย์ก็นับว่าเหลือทน ท่ีเกิดเป็นคน 
เป็นสตัว์นอนค้างโลกอยูเ่ปล่าๆ นอกจากสตัว์ตัวมดืมดิปิดทวารเอาเสยีจรงิๆ  
จนไม่มีช่องว่างเอาเลย ถึงจะไม่รู้ไม่เห็นความอัศจรรย์ของคืนวันนั้น  
ใครอยูท่ี่ไหนต่างกต็ะลงึพรงึเพรดิเกดิพศิวงงงงันและอัศจรรย์ไปตามๆ กนั  
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พวกเทวดาในภพภูมิต่างๆ จึงได้พากันเปล่งเสียงสาธุการ เพื่ออนุโมทนา
โพธิสมภารที่เกิดจากบุญบันดาล เพราะบารมีของพระคุณเจ้าเป็นเสียง 
เดียวกนั ถ้าไม่อัศจรรย์ถึงขนาดน้ัน ใครจะได้รูท้ัว่ถงึกนัเลย นบัว่าพระคุณเจ้า 
มบีญุหนกัศักด์ิใหญ่ มวีาสนาบารมแีก่กล้า สามารถท�าให้มวลสตัว์มากมาย 
หลายภพหลายภูมิ ได้อาศัยพึ่งร่มเงาแห่งความร่มเย็นจากบารมีท่านได้
เป็นสุขทั่วหน้ากัน นานๆ ทีถึงจะมีสักครั้ง

ผู้ไม่มีบุญวาสนาไม่ว่ามนุษย์มนา เทวดา อินทร์ พรหม ใต้น�้าบนบก 
ในเวหาอากาศทัว่ไตรโลกธาตุ เกดิมาตายเปล่าไม่ได้พบได้เหน็อย่างง่ายดาย  
ทั้งนี้นับว่าพวกข้าพเจ้าทั้งหลายมีบุญชักน�ามา วาสนาตามส่ง ถึงได้พบ 
ได้เห็น ได้กราบไหว้บูชาท่านอย่างสมใจ และได้ฟังโอวาทค�าสั่งสอนท่ี
ท่านเมตตาช้ีแจงพอเป็นแสงสว่างแก่จิตใจ และทางด�าเนนิเพือ่ภพเพือ่ภูมิ 
อันสูงส่งขึ้นไปด้วยความสดชื่นตื่นตัว

พอพวกเทวดาที่มาจากช้ันและที่ต่างๆ กลับไปตามวาระของตน  
ซ่ึงมาในเวลาต่างๆ กันแล้ว ท่านก็เริ่มร�าพึงธรรมท่ีได้รู ้เห็นมาด้วย 
ความทุกข์ยากล�าบาก ปรากฏได้ความส�าหรับท่านผู้ค่อนข้างปฏิบัติยาก
ผดิธรรมดาว่า “ธรรมรอดตาย” ถ้าไม่รอดตายกค็งไม่ได้พบเหน็แน่นอน 
เมื่อพยายามแหวกว่ายจนถึงฝั่งแห่งความปลอดภัยไร้ทุกข์แล้ว จากนั้น 
พอเริม่ท�าภาวนาทไีร ท�าให้ท่านหวนระลกึถงึสิง่ท่ีไม่ควรระลกึแทบทกุครัง้ไป  
ทั้งที่แต่ก่อนท่านไม่เคยสนใจเลย

ตอนนีต้้องขออภัยจากท่านผูอ่้านมากๆ ด้วยทีจ่�าต้องน�าเรือ่งนีม้าลง  
โดยเหน็ว่าเป็นเรือ่งเกีย่วเนือ่งกนั ถ้าไม่น�ามาลงกร็ูส้กึจะขาดเรือ่งน่าคิดไป  
ซ่ึงเรือ่งท�านองนีอ้าจเป็นเงาเทียมตัวอยูก่บัทกุท่านกไ็ด้ นอกจากไม่รูเ้รือ่ง
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ของตัวเท่านั้น หากเป็นการไม่งามก็กรุณาต�าหนิผู้น�ามาลงซ่ึงไม่มีความ
รอบคอบพอ เพราะเรื่องนี้ท่านผู้อ่านก็คงทราบดีว่า ต้องเป็นเรื่องภายใน 
ที่ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์พูดต่อกันโดยเฉพาะเท่าน้ัน แต่ผู้น�ามาลง 
กพ็ยายามปราบความอยากเขยีนอยากน�าลงตัวนีอ้ย่างเต็มก�าลงัเหมอืนกนั  
จงึขอความเหน็ใจว่าเราพยายามปราบเท่าไร ความอยากตัวนีก้ร็ูส้กึยิง่อยาก 
มากขึ้น เลยจ�าต้องปล่อยให้ลองดู พอได้เขียนเรื่องน้ีแล้วความอยาก 
ค่อยหายไป ดังนีจ้งึสารภาพตัวว่าเหลวจรงิๆ และหวังว่าคงได้รบัอภัยจาก
ท่านโดยท่ัวกัน และอาจเป็นข้อคิดส�าหรับชาวเราที่อยู่ในกฎแห่งความ
หมุนเวียนด้วยกัน

สิ่งนั้นเกี่ยวกับคู่บารมีท่านมาด้ังเดิม ท่านเล่าว่าแต่ก่อนที่ยังไม่ถึง
ธรรมขั้นนี้ คู่บารมีที่เคยปรารถนาพุทธภูมิมาด้วยกันแต่สมัยก่อนโน้น  
ก็เคยมาเยี่ยมท่านทางสมาธิภาวนาเสมอ ท่านแสดงธรรมให้ฟังเล็กน้อย
แล้วสั่งให้กลับไป นานๆ มาครั้งหนึ่ง แต่มาในรูปแห่งวิญญาณ มองร่าง
ไม่ปรากฏเหมอืนภพอ่ืนๆ เวลาท่านถามกต็อบว่าเป็นห่วงท่านมาก ยงัมไิด้ 
ต้ังใจไปเกดิในภพภูมทิีเ่ป็นหลกัเป็นฐานใดๆ ท้ังสิน้ ทัง้กลวัท่านจะหลงลมื
ความสัมพันธ์ และความปรารถนาที่เคยพาปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า 
องค์หนึง่ในอนาคต จงึต้องมาคอยฟังเรือ่งราวอยู่เสมอด้วยความเป็นห่วง
และเสียดาย ท่านก็ได้บอกว่าได้ของดความปรารถนานั้นไปแล้ว และได้
ต้ังใจปฏิบัติตนให้พ้นจากทุกข์ในชาติน้ี ไม่ขอเกิดอีก ซ่ึงเท่ากับขอเอา
ทุกข์ภัยที่เคยพบเคยเห็นมากับชาตินั้นๆ มาแบกหามต่อไปอีก แม้มิได้
ตอบให้ท่านทราบว่าหายห่วงหรือยังห่วงอยู่ในเรื่องนั้น แต่ก็ยังเป็นห่วง
คิดถงึท่านตลอดมามไิด้หลงลมืจดืจาง แต่นานๆ มาเยีย่มท่านหนหนึง่ดังนี้ 
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พอมาถึงระยะนี้องค์ท่านเองนึกเป็นห่วงและสงสาร ที่เคยรับ 
ความทุกข์ยากล�าบากในภพชาตินัน้ๆ มาด้วยกนัตามทีท่่านพจิารณารูเ้หน็ 
จึงนึกวิตกอยากพบเพื่อจะได้ปรับปรุงความเข้าใจและเล่าอะไรที่จ�าเป็น 
ให้ฟัง จะได้หายสงสัยหมดกังวลความผูกพันในความหลัง เพียงนึกวิตก
เท่านั้น พอตกกลางคืนยามดึกสงัด คู่บารมีท่านก็มาจริงๆ และมาในรูป
แห่งวญิญาณตามเดิม ท่านเริม่ถามถึงภพชาติทีก่�าลงัเป็นอยู่ว่า ท�าไมมแีต่ 
ดวงวิญญาณไม่มร่ีางเหมอืนภูมอัินเป็นทพิย์ทัว่ๆ ไป เวลานีเ้กดิเป็นอะไร
จึงได้มาในลักษณะวิญญาณเช่นนี้

ดวงวิญญาณตอบท่านว่า นี่เป็นภพย่อยอันละเอียดอีกภพหนึ่งใน 
บรรดาภพทัง้หลาย ทีม่ารออยูใ่นภพนีก้เ็พราะความเป็นห่วงดังท่ีเคยเรยีน 
แล้วนั่นเอง ที่มานี้ก็ทราบว่าท่านอยากให้มาถึงได้มา ไม่กล้ามาบ่อยนัก 
เพราะเป็นความกระดากอายอยู่ภายใน ทั้งๆ ที่อยากมาบ่อยที่สุด แม้มา
แล้วจะไม่มีความเสียหายอะไรทั้งสองฝ่าย เพราะมิใช่วิสัยจะท�าให้เกิด
ความเสียหายได้ก็ตาม แต่ความรู้สึกอันดั้งเดิมที่เคยมีต่อกัน หากท�าให้
เกิดความตะขิดตะขวงใจไม่กล้ามาไปเอง ท้ังท่านก็เคยบอกว่าไม่ให้มา 
บ่อยนกั แม้ไม่เสยีหายกอ็าจเป็นอารมณ์เครือ่งท�าให้เนิน่ช้าแก่การปฏิบติัได้  
เพราะใจเป็นสิ่งละเอียดอาจรับเอาอารมณ์อันละเอียดมาเป็นอุปสรรค
แก่การด�าเนินของตนได้ ก็เชื่อว่าอาจเป็นได้ดังที่บอก จึงมิได้มาบ่อยนัก

คืนวันท่านตัดขาดจากภพจากชาติจากญาติมติรสหาย จากสายบารมี
ผู้หวังพึ่งเป็นพึ่งตายอย่างไม่อาลัยเสียดายเลยนั้นก็ทราบ เพราะเรื่อง
กระเทือนไปทั่วโลกธาตุต้องทราบกันทกุแห่งหน แต่แทนทีจ่ะเกดิความ
ช่ืนบานหรรษาอนุโมทนาด้วยดังที่เคยมีเคยเป็นมาแต่ก่อนนั้นเลยกลับ 
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เกิดความน้อยเนื้อต�่าใจด้วยความวิปริตคิดไปต่างๆ ว่า ท่านไปแบบ 
ไม่เหลียวแล แม้คู่บารมีท่ีเคยทุกข์เคยตะเกียกตะกายถวายความจงรัก
ภักดีในภพน้อยภพใหญ่มาด้วยกันก็ไม่เหลือบมอง ชาติวาสนาของตัวนี้
แสนอาภัพกอ็ยูไ่ปตามกรรม มแีต่ลบูคล�าทุกข์ไม่มวีนัปล่อยวางอย่างนีแ้ล  
ผู้พ้นไปก็ไกลทุกข์ แต่ผู้ที่ก�าลังตกอยู่ในกองทุกข์ก็อดทนไป

คดิไปมากเท่าไรก็เหมือนคนไม่มีปัญญาแต่อยากขึ้นไปชมเดอืนดาว
บนฟ้า สดุท้ายกก็ลบัมานัง่นอนกอดกบัทุกข์ไปตามแบบของคนมกีรรมหนา 
หาทางออกไม่ได้ ผูอ้าภัพชาติวาสนาทีก่�าลงัด้ินรนทนทกุข์บ่นหาความสขุ 
อยู่เวลานี้ ก็คือผู้ก�าลังเสียใจร้องไห้อยากขึ้นไปชมเดือนชมดาวบนฟ้า  
ซ่ึงแสนน่าทุเรศเอาหนักหนา น่าเวทนาเหลอืประมาณ ผูน้ีเ้องจะเป็นผูอ่ื้นใด 
ที่ไหนกัน ท่านผู้เป็นเสมือนเดือนดาวบนฟ้าส่งแสงสว่างจ้าท่ัวสารทิศ  
จะสถิตอยู่ท่ีใดก็ไม่อับเฉาเขลาในธรรม มีแต่ความสว่างไสวไปทุกทิศ 
ทุกทางโดยรอบขอบเขตจักรวาล สนุกอยู่ด้วยความส�าราญบานใจ 

หากบุญวาสนาของดวงวิญญาณข้าบาทบริจาริกายังพอมีอยู่บ้าง 
ไม่ขาดสูญพูนทุกข์ ก็ขอท่านได้โปรดเมตตาแผ่กระแสธรรมไปบันดาล 
พร้อมท้ังดวงปัญญาญาณอันบริสุทธิ์ผ่องใสไปโปรดประทานพอได้พ้น 
จากโทษในสงสาร บรรลพุระนพิพานตามไปในไม่ช้านีเ้ถดิ จะไม่อดรนทนทกุข์ 
ทรมานจิตใจไปช้านาน ขอค�าวงิวอนสตัยาธษิฐานนี ้จงมกี�าลงับนัดาลให้เป็นไป 
ดังใจหมายของข้าอย่าเนิ่นนาน ได้โพธิสมภารอย่างใกล้ชิดเร็วพลันเถิด  
นีเ่ป็นค�าของดวงวญิญาณวงิวอนอธษิฐานหวงัโพธสิมภาร หมายปองด้วย
ความละล�่าละลัก ซึ่งเป็นค�าที่น่าสมเพชเวทนาเอานักหนา
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ท่านตอบว่าเท่าที่นึกวิตกอยากให้มา ก็มิได้มุ่งเจตนาให้เกิดความ
เสยีใจดังทีเ่ป็นอยูเ่วลานี ้ซ่ึงเป็นทางท่ีผดิ สตัว์โลกท่ีมอียูท่ั่วโลกธาตุซ่ึงมี
ความหวังดีต่อกนั เขามไิด้น�าเรือ่งท�านองนีม้าคิดกนั ค�าว่า เมตตา กรณุา 
มทุติา อุเบกขา ในพรหมวหิารกเ็คยบ�าเพญ็มามใิช่หรอื ดวงวญิญาณตอบว่า 
เคยบ�าเพ็ญมาช้านาน จึงอดคิดถึงความผูกพันที่เคยบ�าเพ็ญธรรมทั้งสี่นี้ 
มาด้วยกนัไม่ได้ เมือ่ผูห้นึง่เอาตัวรอดไปเสยีเพยีงคนเดียวเช่นนี ้ธรรมดา
สัตว์ที่มีกิเลสเช่นวิญญาณนี้จึงอดกลั้นความเสียใจไม่ได้ แล้วก็ได้รับ 
ความทุกข์ เพราะความสลัดปัดทิ้งไม่เหลียวแลนั้น จนเวลานี้ก็ยังมอง 
ไม่เห็นความสว่างสร่างซาแห่งความทุกข์นั้นลงบ้างเลย

ท่านพดูตอบว่า การสร้างความดีมาทัง้มวล ทัง้ทีส่ร้างโดยล�าพงัตนเอง  
ทั้งที่ผู้อื่นพาสร้างก็เพื่อแก้ความกังวลขนทุกข์ออกจากตัว มิได้สร้างเพื่อ
ความร้อนรนขนทุกข์เข้าใส่ตัวจนถึงต้องได้รับความเดือดร้อนวุ่นวาย 
มใิช่หรอื ดวงวิญญาณตอบว่าใช่ แต่วิสยัของผูม้กีเิลสเมือ่ไม่สามารถเลอืก
ทางเดินท่ีราบรืน่ปลอดภัยได้ กจ็�าต้องลบูคล�าไปตามประสา โดยไม่ทราบ 
ว่าที่ท�าไปนั้นถูกหรือผิดจะพาให้ตนเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ ส่วนที่เป็นทุกข์ 
กร็ูอ้ยูแ่ก่ใจ แต่ไม่ทราบจะหาทางออกด้วยวธิใีด กจ็�าต้องด้ินรนบ่นทุกข์ไป
ท�านองดังท่ีเหน็อยูเ่วลานี ้ท่านเล่าว่าวิญญาณท�าความเหนยีวแน่นแม่นมัน่
ปรบัทกุข์ปรบัร้อนกับท่านอย่างเอาจรงิเอาจัง หาว่าท่านหลบหลกีปลกีตัว
ไปเสียคนเดียว ปราศจากความเมตตาสงสารกับผู้ที่เคยตะเกียกตะกาย
เสือกคลานผ่านทุกข์มาด้วยกัน ไม่เหลือบมองเพื่ออนุเคราะห์ส่งเสริม
พอให้มีทางผ่านพ้นไปด้วยได้

ตอนนีท่้านพดูเป็นประโยคแทรกในระหว่าง จากนัน้กอ็นสุนธสิบืต่อ 
กบัดวงวิญญาณต่อไป ท่านพดูปลอบโยนกบัดวงวญิญาณว่า การรบัประทาน 
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แม้จะรับอยู่ร่วมวงในภาชนะหรือในโต๊ะเดียวกัน ก็ยังมีผู้อ่ิมก่อนผู้อิ่ม
ทีหลัง จะให้อิ่มในขณะเดียวกันย่อมไม่ได้ การบ�าเพ็ญความดีทั้งหลาย
แม้จะบ�าเพ็ญมาด้วยกัน ดังพระพุทธเจ้ากับพระนางพิมพายโสธราคู่ 
พระบารมก็ียงัปรากฏว่า พระองค์ทรงบรรลถุงึแดนพ้นทกุข์ก่อน แล้วเสด็จ 
กลับมาประทานพระโอวาทแก่พระนาง แล้วค่อยส�าเร็จในวาระต่อไป

เรือ่งเช่นนีก้ค็วรน�าไปคิดอ่านไตร่ตรองยดึเป็นคติ ย่อมจะเกดิประโยชน์ 
มหาศาลแก่เราเอง ดีกว่าจะมาปรับทุกข์ปรับร้อนแก่ฝ่ายหนึ่ง ซึ่งก�าลัง 
พยายามคิดหาทางช่วยเหลอือยูอ่ย่างเต็มใจ และเสาะแสวงหาทางเพือ่ช่วย 
ให้หลุดพ้นอย่างเต็มก�าลัง มิหน�ายังถูกหาว่ามีใจจืดจางวางปล่อย 
ไม่เหลียวแล ก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ทั้งสองฝ่ายเข้าไปอีก ซึ่งเป็นความคิดที ่
ไม่เหมาะสมเลย ควรเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ตามแบบพระชายาของ
พระพทุธเจ้า ซ่ึงเป็นทางให้เกิดความสขุและเป็นแบบฉบบัทีถ่กูต้องดีงาม 
แก่ผู้อื่นด้วย

การวิตกอยากให้มาก็เพื่อจะอนุเคราะห์ มิได้เพื่อจะขับไล่ไสส่ง  
การสั่งสอนตลอดมาก็เพื่ออนุเคราะห์ส่งเสริมตามแบบฉบับแห่งธรรม 
แก่ผูค้วรอนเุคราะห์ ค�าว่าปล่อยปละละเลยไม่เหลยีวแลนี ้ยงัมองไม่เหน็
ว่าได้ทอดธรุะปล่อยวางห่างเหนิอย่างไร ความคิดและอุบายทีแ่สดงออก
ทุกขณะจิตที่คิดเพื่ออนุเคราะห์ เป็นจิตที่บริสุทธิ์ด้วยเมตตากรุณาจริงๆ 
เพื่อผลที่ผู้รับไปปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด ก็รอคอยจะแสดงมุทิตาจิต
ไปด้วยอยู่เสมอ หากได้ผลเป็นที่พึงพอใจไม่มีข้องแวะที่ไหนแล้ว ผู้ให้
ความอนุเคราะห์ก็เบาใจหายห่วง จิตกับอุเบกขาธรรมก็เข้ากันได้สนิท
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การที่พาปรารถนาพุทธภูมิก็มุ่งจะพาข้ามโลกสงสาร การของดจาก 
พทุธภูมมิาต้ังความปรารถนาเป็นสาวกภูม ิอันเป็นภูมขิองผูส้ิน้กิเลสอาสวะ  
กเ็ป็นความมุง่หมายเพือ่จะพาสิน้กเิลสและกองทกุข์ทัง้มวล ก้าวเข้าสูบ่รมสขุ 
คือพระนิพพานอันเป็นจุดอันเดียวกัน การพาบ�าเพ็ญกุศลในชาติต่างๆ 
ตลอดมาจนชาติปัจจุบันได้มาบวชบ�าเพ็ญในศาสนา มีสติปัญญาเพียงใด 
พอติดต่อข่าวสารถึงได้ก็พยายามเสมอมา จนได้มาพบเห็นกันในภพนี้
และได้ให้โอวาทสัง่สอนเต็มสติปัญญาตลอดมาถงึปัจจุบนับดันี ้ล้วนเป็น
อุบายวิธอีนเุคราะห์ด้วยความเมตตาสงสารสดุทีจ่ะประมาณอยูแ่ล้ว ไม่ม ี
ขณะจิตใดที่จะทอดอาลัยหมายหลีกปลีกตัวให้พ้นไปแต่ผู้เดียว แต่เป็น
ขณะจิตทีเ่ต็มไปด้วยความเป็นห่วงสงสาร หวงัจะฉดุจะลากจะพรากออก
จากกองทุกข์ภพชาติในสงสารให้ถึงพระนิพพานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 

ความคิดวิปริตไปในทางน้อยเนื้อต�่าใจ ที่ส�าคัญว่าทอดทิ้งปล่อยวาง
ไม่เหลียวแลนี้ เป็นความคิดที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสองฝ่าย จึงควร
ระงับดับมนัเสยี อย่าให้เกดิมขีึน้มาเหยยีบย�า่ท�าลายจิตใจอีกต่อไป ผลคือ 
ความทุกข์จะตามมาอีกไม่มเีวลาจบสิน้ลงได้ตลอดกาล และผดิกบัความ
มุง่หมายของผูห้วงัอนเุคราะห์ด้วยใจเมตตาสงสารตลอดมา ค�าว่าหลดุพ้น 
ไปไม่อาลยัอาวรณ์นัน้ หลดุพ้นไปไหน? และไม่อาลยัผูใ้ด? เพราะขณะนี้
ก�าลังช่วยฉุดลากช่วยถากช่วยถาง ช่วยอนุเคราะห์กันอยู่อย่างเต็มก�าลัง  
แม้การอบรมสัง่สอนทัง้มวลกล้็วนออกจากความอาลยัสงสารโดยถ่ายเดียว 
มใิช่หรอื? จะหาความอาลยัสงสารจากท่ีไหนให้ยิง่กว่าท่ีก�าลงัให้และก�าลงั
ได้รับอยู่เวลานี้

การอบรมบ่มนิสัยเพื่อการเชิดชูส่งเสริมตลอดมา ก็ได้ถอดออกมา
จากดวงใจที่เปี่ยมด้วยความสงสารยิ่งกว่าน�้าในทะเลมหาสมุทร และได้
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ทุม่เทลงอย่างไม่อัดไม่อ้ันไม่คิดเป็นคิดตาย และคิดจะหมดหรอืยงัเหลอื
อยูใ่นบรรดาธรรมทีม่อียูภ่ายในใจ ขอได้เข้าใจตามเจตนาท่ีหวงัอนเุคราะห์
อยู่เสมอมา และรับไปเป็นสิริมงคลแก่ตนตามธรรมที่อบรมสั่งสอนมานี้  
ผลคือความสุขใจจะเป็นท่ียอมรับอยู่กับตัวผู้เช่ือถือและปฏิบัติตาม  
นับแต่ออกบวชและปฏิบัติธรรมแทบเป็นแทบตาย แม้แต่ขณะจิตหนึ่งที่ 
คิดขึน้เพือ่เป็นคนใจด�าน�า้ขุน่ยงัไม่เคยปรากฏว่ามเีลย การวิตกคิดถงึอยาก 
ให้มาหาก็มิได้หวังเพื่อจะต้มตุ๋นหลอกลวงให้ล่มจมเสียหาย แต่หวังจะ
อนเุคราะห์อย่างสมใจทีเ่มตตาสงสารอย่างเดียวเท่านัน้ ถ้ายงัเป็นทีเ่ช่ือถอื 
ไม่ได้อยู่แล้ว ก็ยากท่ีจะไปแสวงหาความเช่ือถือที่ไว้วางใจได้จากผู้ใด  
ที่เห็นว่าดีเยี่ยมและซื่อสัตย์สุจริตยิ่งกว่านี้

ทีว่่าทราบเรือ่งสะเทอืนโลกธาตุในคืนวนันัน้ นัน้เป็นการทราบความ
สะเทือนแห่งธรรมประเภทหลอกลวงต้มตุ๋นให้โลกล่มจมปรากฏข้ึนหรือ 
อย่างไร? จึงไม่แน่ใจและปลงใจที่จะยอมเช่ือถือตามค�าอบรมสั่งสอนท่ี 
ต้ังใจอนเุคราะห์ด้วยความเมตตา ถ้าเข้าใจว่าธรรมเป็นธรรมแล้ว ความสะเทอืน 
โลกธาตุนัน้กค็วรน�ามาคิดเพือ่ปลงจิตปลงใจเช่ือถอื และเยน็ใจว่าเรายงัม ี
วาสนาบารมีอยู่มาก แม้มาอุบัติในภพชาติที่ลึกลับควรจะสุดวิสัยแล้ว  
แต่ยังได้รับฟังสิ่งดีช่ัวของตัวจากธรรมที่มีผู้เมตตาแสดงให้ฟังได้ไม่เสีย
กาลไปเปล่า นับว่าเป็นโชควาสนาของเราที่เคยสั่งสมอบรมมา

และควรจะภาคภูมิใจในวาสนาของตัวที่มีผู้มาฉุดมาลาก มาช่วย 
พรากจากความมดืมนอนธการ พอได้รูค้วามผดิพลาดของตัวบ้าง ไม่มดืบอด 
จอดจมไปถ่ายเดียว หากคิดอย่างนี้ก็น่าอนุโมทนาสาธุการและพลอย
เบาใจหายห่วงไปด้วย ไม่เป็นความคิดที่ให้ทุกข์ผูกมัดรัดตัวจนพากนัหา
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ทางออกมไิด้ เพราะธรรมกลายเป็นโลก ความห่วงใยสงสารกลายเป็นศัตรู
คู่ก่อเวร

ขณะที่ฟังท่านสั่งสอนด้วยความเมตตาสงสาร เหมือนสายน�้าทิพย์
ในล�าธารประพรมโสรจสรงด้วยทั้งเหตุและผลระคนคละเคล้ากันไป 
ไม่หยุดหย่อน บาทบรจิารกิาคู่บารมกีลบัได้สติ กลายเป็นผูม้ใีจอ่อนน้อม
ยอมรบัธรรมด้วยความซาบซ้ึงเพลดิเพลนิจนลมืเวล�า่เวลา พอจบเทศนา
วนิจิฉัยปัญหากย็อมตนเป็นผูผ้ดิ ว่ามาท�าให้ท่านได้รบัความล�าบากล�าบน 
เพราะความมดืมนด้วยความรกัความอาลยั โดยเข้าใจว่าท่านปล่อยท่านวาง 
ไปกับดินกับหญ้าไม่เมตตาเอ้ือเฟ้ืออาลยั จึงเกดิความเสยีอกเสยีใจจนไม่มี 
ทีป่ลงทีว่าง นกึว่าตนไร้ญาติขาดมติรปลดิชีวติชีวา ไม่มทีีพ่ึง่พาอาศัย มาบดันี้ 
ได้รับความสว่างจากดวงธรรม ใจเกิดความเย็นฉ�่าเป็นสุข ทุกข์ที่เคย 
แบกหามมากป็ลงวางลงได้ เพราะธรรมเหมอืนน�า้อมฤตรดโสรจสรงชะล้าง 
ให้เกิดความสว่างไสวขึ้นมา โทษใดท่ีได้ล่วงเกินพระคุณท่านด้วยความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขอได้โปรดประทานโทษนั้นให้แก่ข้าบาทดวงวิญญาณ  
เพื่อจะได้ต้ังหน้าส�ารวมระวังต่อไปตลอดอวสาน ไม่หลงลืมผิดพลาด
ขลาดเขลาอีกต่อไป 

จากนัน้ ท่านกอ็ธบิายแนะน�าเกีย่วกบัภพก�าเนดิว่า ขอให้ไปเกดิในภพ 
ทีเ่ป็นหลกัฐานอันสมควรแก่ภาวะของตน ไม่ควรมากงัวลวกเวียนเกีย่วข้อง 
กบัความเป็นห่วงใยดังทีเ่คยเป็นมาอีกต่อไป ดวงวญิญาณยนิดีรบัค�าท่าน
ด้วยความเคารพนบน้อม ก่อนจะจากไปได้กราบขอพรว่า เมื่อได้ไปเกิด
ในภพที่เหมาะสมแล้ว ขอให้ได้มารับฟังโอวาทตามความปรารถนาดังท่ี
เคยท�ามา ขอได้โปรดประทานพรตามใจหวังเถิด เมื่อท่านอนุญาตแล้ว 
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ก็หายไปในขณะนั้นพอดวงวิญญาณจากไปแล้ว จิตถอนขึ้นมาราวตี ๕ 
จวนสว่าง คืนนั้นท่านมิได้พักผ่อนร่างกายเลย เพราะเริ่มนั่งสมาธิภาวนา
แต่ขณะออกจากทางจงกรมราว ๒๐ น. ตอนดึกก็รับแขกวิญญาณเสีย
หลายชั่วโมง

ท่านเล่าว่า ต่อมาไม่นานนัก ดวงวญิญาณกม็าเยีย่มฟังเทศน์ท่านอีก  
คราวนีม้าในร่างแห่งเทวดาผูม้รีปูสวยงามมาก แต่มไิด้ตกแต่งด้วยเครือ่ง
ประดับต่างๆ ตามปกติของพวกเทวดาทีท่�ากนั เพราะมาหาพระองค์ส�าคัญ
ซ่ึงเทวดาถือเป็นความเคารพมากโดยท่ัวไป พอเทวดามาถึงก็เล่าถวาย 
ท่านว่า พอได้รับค�าช้ีแจงจากท่านให้หายสงสัยไร้ทุกข์ท่ีเคยทรมานใจ 
มาแล้ว ก็ไปอุบัติเป็นเทวดาในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์พิภพ ซ่ึงมีความสุข
สนกุสนานด้วยเครือ่งบ�ารงุบ�าเรอต่างๆ ท่ีล้วนแต่ส�าเรจ็ไปจากการบ�าเพญ็
เมือ่อยูก่บัท่านในเมอืงมนษุย์ท้ังนัน้ แม้จะมคีวามสขุสบายตามวบิากกรรม 
อ�านวยก็ตาม แต่กอ็ดระลกึมไิด้ว่า วบิากสมบติัท่ีปรากฏให้ได้รบัเสวยเหล่านัน้  
ล้วนเป็นสาเหตุไปจากพระคุณท่านเป็นผูพ้ารเิริม่บ�าเพญ็แต่ต้นมา เพยีงล�าพงั 
ตัวผูเ้ดียวไม่มปัีญญาสามารถคิดอ่านบ�าเพญ็ให้ส�าเรจ็เป็นสมบติัทีพ่งึพอใจ 
อย่างมหาศาลเช่นน้ันได้ เวลามวีาสนาได้ไปเกดิในกองมหาสมบติัอันเป็น 
ทพิย์และมคีวามสขุสบายหายโกรธแค้นน้อยใจแล้ว จงึได้ระลกึถงึพระคุณ 
ของท่านที่มีแก่ตนอย่างมากมายเหลือที่จะประมาณได้ 

ฉะนั้น การเลือกเฟ้นในทุกสิ่ง ไม่ว่าการงาน อาหารและสิ่งของ 
นานาชนดิ ตลอดมติรสหายเพือ่นหญิงเพือ่นชายทีค่วรก่อน เป็นสิง่จ�าเป็น
อย่างยิ่งที่ผู ้ต้องการครองตัวด้วยความราบรื่นจะพึงถือเป็นกิจจ�าเป็น 
เฉพาะอย่างยิ่งการเลือกคู่ครองเพื่อหวังพึ่งเป็นพึ่งตายจริงๆ ควรถือเป็น
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กรณีพเิศษกว่าสิง่อ่ืนใด เพราะคู่ครองนัน้เป็นเหมอืนกับใช้ลมหายใจและ
ความเป็นอยูท่กุด้านร่วมอันเดียวกนั ความสขุ ทุกข์ น้อยมากย่อมเป็นสิง่ 
กระเทอืนถงึกนัทกุระยะ ผูไ้ด้คู่ครองทีดี่ แม้ตัวจะต�า่บ้างทางฐานะความรู้
ความฉลาด การประพฤติ จริตนิสัย แต่ก็ยังดีที่มีผู้คอยฉุดคอยลากคอย
ให้คติเตือนใจเสมอ และพาประพฤติด�าเนินในกิจการต่างๆ ทั้งทางโลก 
อันเป็นเครือ่งส่งเสรมิครอบครวัให้มัน่คงและสงบสขุ และทางธรรมซ่ึงเป็น 
ความดีงามแก่จิตใจ ตลอดการงานอย่างอ่ืนท่ีพลอยมีส่วนดีงามไปด้วย 
ไม่มดืมดิปิดตาก�าด�าก�าขาวไปถ่ายเดียว โดยหาความแน่นอนและรบัรอง
ผลไม่ได้ 

ถ้าต่างฝ่ายต่างดีด้วยกันก็เท่ากับต่างช่วยกันสร้างวิมานหลังใหญ่ 
ในครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันไปตลอดอวสาน ไม่มีการทะเลาะ
ววิาทถกเถยีงกนั ครวัเรอืนย่อมเป็นสขุ ไม่มเีรือ่งขุน่ข้องหมองใจมารบกวน  
เพราะต่างฝ่ายต่างสร้างสรรค์ ต่างฝ่ายต่างส�ารวมระวัง ต่างฝ่ายต่างต้ังอยู ่
ในเหตุผลหลกัธรรม ไม่ท�าตามใจชอบทีผ่ดิจากหลกัศีลธรรม อันเป็นหลกั 
รับรองความร่มเย็นผาสุกต่อกัน คู่ครองแต่ละฝ่ายจึงเป็นผู้ช่วยกันสร้าง
กรรมดี ช่ัว สขุ ทกุข์ บญุ บาป นรก สวรรค์เกีย่วเนือ่งกนัแต่เริม่ต้นชีวิต 
ร่วมกนัเป็นต้นไปเหมอืนลกูโซ่ ทัง้ปัจจบุนัชาตินีต้ลอดอนาคตของภพชาติ
ต่อไปดังข้าบาทได้เห็นประจักษ์กับตัวเอง (ค�ำว่ำ ข้ำบำทเป็นค�ำแทนชื่อ 
ทีถ่นดัใจของเทวดำ เรยีกตัวเองกบัท่ำนพระอำจำรย์มัน่) ทีไ่ด้มบีญุติดสอย 
ห้อยตามบาทไปในภพชาติต่างๆ ด้วยการน�าของพระคุณท่านพาสร้างแต่
ความดีมาประจ�านสิยั ไม่พาสร้างบาปกรรมท�าช่ัวมวัหมองเลย จึงพลอยได้ 
เป็นคนดีติดตามบาทมาแทบทกุชาติทกุภพ และพาให้แคล้วคลาดจากภัย
เวรทั้งหลายตลอดมา 
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นกึถงึพระคุณแล้วท�าให้ซ้ึงในจิตใจสดุท่ีจะเรยีนได้ถกู คราวน้ีข้าบาท 
ได้เหน็โทษของตัวทีเ่คยผดิพลาดล่วงเกนิพระคุณท่านมาในอดีต ทัง้ชาติ 
แห่งวญิญาณและอดีตกาลทีผ่่านมานาน ขอท่านได้โปรดเมตตาอโหสกิรรม 
น�าเสียซ่ึงโทษ อย่าได้มีกรรมมีเวรสืบต่อเก่ียวข้องอีกต่อไป ท่านได้
อโหสกิรรมแก่เทวดาตามความปรารถนา และได้แสดงธรรมอบรมส่งเสรมิ 
บารมใีห้เป็นทีร่ืน่เรงิจนควรแก่กาลแล้ว เทวดานมสัการลากระท�าประทกัษณิ 
สามรอบ หลีกออกห่างจากท่านพอประมาณ แล้วเหาะลอยขึ้นสู่อากาศ
ด้วยความโสมนัสศรัทธาเป็นล้นพ้น

ระหว่างวญิญาณมาปรบัทกุข์ด้วยความน้อยอกน้อยใจกบัท่าน รูส้กึว่า 
พิสดารเหลือจะพรรณนา ผู้เขียนไม่สามารถน�ามาลงได้ทุกประโยคไป  
จึงขออภัยท่านไว้ด้วย เท่าทีจ่�าได้และน�ามาลงนีก้ไ็ม่ค่อยสนทิใจนกั ถ้าจะ 
ผ่านไปก็รู้สึกจะขาดเน้ือเรื่องที่น่าคิดไป ดังท่ีเรียนไว้แล้วตอนก่อนท่ีจะ
เขียนเรื่องนี้
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พระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์เสด็จมาอนุโมทนา

หลงัจากท่านเดินทางถงึแดนแห่งวิมตุติแล้ว คืนต่อๆ มามพีระพทุธเจ้า
พร้อมพระสาวกจ�านวนมากเสด็จมาอนุโมทนาวิมุตติธรรมกับท่านเสมอ 
มไิด้ขาด คืนนัน้พระพทุธเจ้าพระองค์นัน้กบัพระสาวกบรวิารเป็นจ�านวนหมืน่ 
เสด็จมาเย่ียม คืนน้ันพระพทุธเจ้าพระองค์นัน้กบัสาวกบรวิารจ�านวนแสน
เสด็จมาเยีย่ม คืนน้ันพระพทุธเจ้าพระองค์นัน้มสีาวกเท่านัน้เสด็จมาเยีย่ม
อนโุมทนา จ�านวนพระสาวกทีต่ามเสด็จพระพทุธเจ้ามาแต่ละพระองค์นัน้ 
มจี�านวนไม่เท่ากนั ทัง้นีท่้านว่าขึน้อยูก่บัวาสนาของพระพทุธเจ้าแต่ละพระองค์ 
ไม่เหมือนกัน ที่พระสาวกตามเสด็จมาด้วยแต่ละพระองค์นัน้ มไิด้ตาม
เสด็จมาท้ังหมดในบรรดาพระสาวกของแต่ละพระองค์ที่มีอยู่ แต่ที่ตาม
เสด็จมามากน้อยต่างกันนั้น พอแสดงให้เห็นภูมิพระวาสนาบารมีของ
แต่ละพระองค์นั้นต่างกันเท่านั้น

บรรดาพระสาวกจ�านวนมากของแต่ละพระองค์ท่ีตามเสด็จมาน้ัน  
มสีามเณรติดตามมาด้วยครัง้ละไม่น้อยเลย ท่านสงสยัจงึพจิารณากท็ราบว่า  
ค�าว่าพระอรหนัต์ในนามธรรมนัน้มไิด้หมายเฉพาะพระ แต่สามเณรท่ีมจิีต 
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บริสุทธิ์หมดจดก็นับเข้าในจ�านวนสาวกอรหันต์ด้วย ฉะนั้นท่ีสามเณร
ติดตามมาด้วยจึงไม่ขัดกัน

ในพระโอวาทของพระพุทธเจ้าท้ังหลายท่ีประทานอนุโมทนาแก ่
พระอาจารย์มั่นน้ัน ส่วนใหญ่มีว่า เราตถาคตทราบว่าเธอพ้นโทษจาก
อนันตรทุกข์ในที่คุมขังแห่งเรือนจ�าของวัฏทุกข์ จึงได้มาเยี่ยมอนุโมทนา  
ที่คุมขังแหล่งน้ีใหญ่โตมโหฬารและแน่นหนามั่นคงมาก และมีเครื่อง
ยั่วยวนชวนให้เผลอตัวและติดอยู่รอบตัวไม่มีช่องว่าง จึงยากที่จะมีผู้ 
แหวกว่ายออกมาได้ เพราะสัตว์โลกจ�านวนมากไม่ค่อยมีผู้สนใจกับทุกข์
ที่เป็นอยู่กับตัวตลอดมา ว่าเป็นสิ่งที่ทรมานและเสียดแทงร่างกายจิตใจ
เพยีงใด พอจะคิดเสาะแสวงหาทางออกด้วยวิธต่ีางๆ เหมอืนคนเป็นโรค 
แต่มิได้สนใจกับยา ยาแม้มีมากจึงไม่มีประโยชน์ส�าหรับคนประเภทนั้น 
ธรรมของเราตถาคตก็เช่นเดียวกับยา สัตว์โลกอาภัพเพราะโรคกิเลส
ตัณหาภายในใจเบยีดเบยีนเสยีดแทง ท�าให้เป็นทกุข์แบบไม่มจุีดหมายว่า 
จะหายได้เมื่อไร

สิ่งตายตัวก็คือโรคพรรค์นี้ ถ้าไม่รับยาคือธรรมจะไม่มีวันหายได้  
ต้องฉุดลากสัตว์โลกให้ตายเกิดคละเคล้าไปกับความทุกข์กายทุกข์ใจ  
และเกี่ยวโยงกันเหมือนลูกโซ่ตลอดอนันตกาล ธรรมแม้จะมีเต็มไปท้ัง 
โลกธาตุ ก็ไม่สามารถอ�านวยประโยชน์ให้แก่ผู้ไม่สนใจน�าไปปฏิบัติรกัษา
ตัวเท่าทีค่วรจะได้รบัจากธรรม ธรรมกอ็ยูแ่บบธรรม สตัว์โลกกห็มนุตัว 
เป็นกงจกัรไปกบัทุกข์ในภพน้อยภพใหญ่แบบสัตว์โลกโดยไม่มีจุดหมาย
ปลายทางว่าจะสิน้สดุทกุข์กนัลงได้เมือ่ใด ไม่มทีางช่วยได้ ถ้าไม่สนใจช่วย
ตัวเองโดยยดึธรรมมาเป็นหลกัใจและพยายามปฏิบติัตาม พระพทุธเจ้าจะ
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มาตรัสรู้เพิ่มจ�านวนองค์และสั่งสอนมากมายเพียงไร ผลท่ีได้รับก็เท่าท่ี 
โรคประเภทคอยรบัยามอียูเ่ท่านัน้ ธรรมของพระพทุธเจ้าไม่ว่าพระองค์ใด  
มีแบบตายตัวอยู่อย่างเดียวกัน คือสอนให้ละช่ัวท�าดีท้ังนั้น ไม่มีธรรม
พิเศษและแบบสอนพิเศษไปกว่านี้ เพราะไม่มีกิเลสตัณหาพิเศษในใจ
สตัว์โลกทีพ่เิศษเหนอืธรรมซ่ึงประกาศสอนไว้ เท่าท่ีพระพทุธเจ้าท้ังหลาย 
ประทานไว้แล้วเป็นธรรมทีค่วรแก่การรือ้ถอนกเิลสทุกประเภทของมวลสตัว์ 
อยู่แล้ว นอกจากผู้รับฟังและปฏิบัติตามจะยอมแพ้ต่อเรื่องกิเลสตัณหา
ของตัวเสียเอง แล้วเห็นธรรมเป็นของไร้สาระไปเสียเท่านั้น 

ตามธรรมดาแล้วกิเลสทุกประเภทต้องฝืนธรรมดาด้ังเดิม คนที่
คล้อยตามมันจึงเป็นผู้ลืมธรรมไม่อยากเช่ือฟังและท�าตาม โดยเห็นว่า
ล�าบากและเสียเวลาท�าในสิ่งที่ตนชอบ ทั้งที่สิ่งนั้นให้โทษ ประเพณีของ 
นักปราชญ์ผู้ฉลาดมองเห็นการณ์ไกล ย่อมไม่หดตัวมั่วสุมอยู่เปล่าๆ  
เหมอืนเต่าถกูน�า้ร้อนไม่มทีางออก ต้องยอมตายในหม้อทีก่�าลงัเดือดพล่าน  
โลกเดือดพล่านอยูด้่วยกเิลสตัณหาความแผดเผา ไม่มกีาลสถานทีที่พ่อ
จะปลงวางลงได้ จ�าต้องยอมทนทุกข์ทรมานไปตามๆ กัน โดยไม่นิยม 
สตัว์น�า้ สตัว์บก สตัว์อยูบ่นอากาศและใต้ดิน เพราะสิง่แผดเผาเร่าร้อนอยู่ 
กับใจ ความทุกข์จึงอยู่ที่นั่น ที่นี่เธอเห็นพระตถาคตอย่างแท้จริงแล้ว
มใิช่หรอื? พระตถาคตแท้คืออะไร คือความบรสิทุธิแ์ห่งใจทีเ่ธอเหน็แล้ว 
นั้นแล ที่พระตถาคตมาในร่างน้ี มาในร่างแห่งสมมุติต่างหาก เพราะ 
พระตถาคตและพระอรหนัต์อันแท้จรงิมใิช่ร่างแบบทีม่ากนันี ้นีเ่ป็นเพยีง
เรือนร่างของตถาคตโดยทางสมมุติต่างหาก 
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ท่านพระอาจารย์กราบทูลว่า ข้าพระองค์ทราบพระตถาคตและ 
พระสาวกอรหันต์อันแท้จริงไม่สงสัย ที่สงสัยก็คือ พระองค์ทั้งหลายกับ
พระสาวกท่านทีเ่สด็จไปด้วยอนปุาทเิสสนพิพานไม่มส่ีวนสมมติุยงัเหลอื
อยูเ่ลย แล้วเสด็จมาในร่างนีไ้ด้อย่างไร? พระพทุธเจ้าตรสัว่า ถ้าอีกฝ่ายหน่ึง 
แม้มคีวามบรสิทุธิท์างใจด้วยดีแล้ว แต่ยงัครองร่างอันเป็นส่วนสมมติุอยู่  
ฝ่ายอนุปาทิเสสนิพพานก็ต้องแสดงสมมุติตอบรับกัน คือต้องมาในร่าง
สมมติุซ่ึงเป็นเครือ่งใช้ช่ัวคราวได้ ถ้าต่างฝ่ายต่างเป็นอนปุาทเิสสนพิพาน 
ด้วยกนัแล้วไม่มส่ีวนสมมติุยงัเหลอือยู ่ตถาคตกไ็ม่มสีมมติุอันใดมาแสดง 
เพือ่อะไรอีก ฉะนัน้ การมาในร่างสมมติุนีจ้งึเพือ่สมมติุเท่านัน้ ถ้าไม่มสีมมติุ 
เสียอย่างเดียวก็หมดปัญหา

พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงทราบเรื่องอดีตอนาคตก็ทรงถือเอานิมิต 
คือสมมติุอันด้ังเดิมของเรือ่งน้ันๆ เป็นเครือ่งหมายให้ทราบ เช่น ทรงทราบ 
อดีตของพระพทุธเจ้าทัง้หลายว่าทรงเป็นมาอย่างไรเป็นต้น กต้็องถอืเอา
นมิติของพระพทุธเจ้าพระองค์นัน้ และพระอาการนัน้ๆ เป็นเครือ่งหมาย 
พจิารณาให้รู ้ถ้าไม่มสีมมติุของสิง่นัน้ๆ เป็นเครือ่งหมาย กไ็ม่มทีางทราบได้ 
ในทางสมมุติ เพราะวิมุตติล้วนๆ ไม่มีทางแสดงได้ ฉะนั้น การพิจารณา
และทราบได้ ต้องอาศัยสมมุติเป็นหลักพิจารณา

ดังที่เราตถาคตน�าสาวกมาเยี่ยมเวลานี้ ก็จ�าต้องมาในรูปลักษณะ
อันเป็นสมมุติด้ังเดิม เพื่อผู้อ่ืนจะพอมีทางทราบได้ว่า พระพุทธเจ้า 
พระองค์นัน้ๆ และพระอรหนัต์องค์น้ันๆ มรีปูลกัษณะอย่างนัน้ๆ ถ้าไม่มา 
ในรปูลกัษณะนีแ้ล้ว ผูอ่ื้นกไ็ม่มทีางทราบได้ เมือ่ยงัต้องเกีย่วกบัสมมติุใน
เวลาต้องการอยู่ วิมุตติก็จ�าต้องแยกแสดงออกโดยทางสมมุติเพื่อความ 
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เหมาะสมกัน ถ้าเป็นวิมุตติล้วนๆ เช่นจิตท่ีบริสุทธิ์รู้เห็นจิตที่บริสุทธิ์
ด้วยกันก็เพียงแต่รู้อยู่เห็นอยู่เท่าน้ัน ไม่มีทางแสดงให้รู้ยิ่งกว่านั้นไปได้  
เมื่อต้องการทราบลักษณะอาการของความบริสุทธิ์ว่าเป็นอย่างไรบ้าง  
ก็จ�าต้องน�าสมมุติเข้ามาช่วยเสริมให้วิมุตติเด่นขึ้น พอมีทางทราบกันได้ 
ว่าวิมุตติมีลักษณะว่างเปล่าจากนิมิตท้ังปวง มีความสว่างไสวประจ�าตัว  
มีความสงบสุขเหนือสิ่งใดๆ เป็นต้น พอเป็นเครื่องหมายให้ทราบได้โดย
ทางสมมุติทั่วๆ ไป ผู้ทราบวิมุตติอย่างประจักษ์ใจแล้ว จึงไม่มีทางสงสัย 
ทัง้เรือ่งวิมตุติแสดงตัวออกต่อสมมติุในบางคราวทีค่วรแก่กรณี และทรงตัว 
อยู่ตามสภาพเดิมของวิมุตติ ไม่แสดงอาการ

ที่เธอถามเราตถาคตนั้น ถามด้วยความสงสัย หรือถามพอเป็น
กิริยาแห่งการสนทนากัน ท่านกราบทูลว่า ข้าพระองค์มิได้มีความสงสัย 
ทั้งสมมุติและวิมุตติของพระองค์ทั้งหลาย แต่ที่กราบทูลนั้นก็เพื่อถวาย 
ความเคารพไปตามกริยิาแห่งสมมติุเท่านัน้ แม้พระองค์กบัพระสาวกจะ
เสด็จมาหรอืไม่กม็ไิด้สงสยัว่าพระพทุธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์อันแท้จรงิ 
มอียู ่ณ ท่ีแห่งใด แต่เป็นความเช่ือประจักษ์ใจอยูเ่สมอว่า ผูใ้ดเหน็ธรรม 
ผู้นั้นเห็นเราตถาคต อันแสดงว่าพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์  
มใิช่ธรรมชาติอ่ืนใดจากทีบ่รสิทุธิห์มดจดจากสมมติุในลกัษณะเดียวกนักบั
พระรตันตรยั พระพทุธเจ้าตรสัว่า การทีเ่ราตถาคตถามเธอ กม็ไิด้ถามด้วย
ความเข้าใจว่าเธอมีความสงสัย แต่ถามเพื่อเป็นสัมโมทนียธรรมต่อกัน 
เท่านั้น

บรรดาพระสาวกทีต่ามเสด็จพระพทุธเจ้ามาแต่ละพระองค์และแต่ละ
ครัง้นัน้ มไิด้กล่าวปราศรยัอะไรกบัท่านพระอาจารย์มัน่เลย มพีระพทุธเจ้า 
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ประทานพระโอวาทพระองค์เดียว ส่วนพระสาวกทัง้หลายเป็นเพยีงนัง่ฟัง 
อยูอ่ย่างสงบเสง่ียม น่าเคารพเลือ่มใสมากเท่านัน้ แม้สามเณรองค์เลก็ๆ  
ทีน่่ารกัมากกว่าจะน่าเคารพเลือ่มใส กน็ัง่ฟังอยูอ่ย่างสงบเสง่ียม เช่นเดียว 
กบัพระสาวกทัง้หลาย อันเป็นท่ีน่าเคารพเลือ่มใสมากและน่ารกัมากด้วย 
ซึ่งยังอยู่ในวัยเล็กมากก็มี อายุราว ๙ ขวบ ๑๐ ขวบ ๑๑–๑๒ ขวบ  
ซึ่งน่ารักมาก ท่านเล่าว่าพอเห็นสามเณรอรหันต์แล้ว ท่านเกิดความรู้สึก
รักมากและสงสารมาก ถ้าตามภาษาของผู้ใหญ่พูดกับเด็กธรรมดาทั่วไป 
กว่็า เณรตัวเลก็ๆ ตาใสแจ๋ว ใครเหน็แล้วกอ็ดท่ีจะรกัไม่ได้ ดีไม่ดีถ้าไม่ทราบ 
ไว้ก่อนว่าท่านเป็นสามเณรอรหนัต์แล้ว น่ากลวัจะด้ือ มอืไปคว้าเอาศีรษะ
ท่านขยี้เขย่าเล่นโดยมิได้ส�านึกในบาปแน่ 

ท่านพูดมาตอนนี้เลยนึกคันมือขึ้นมาว่า ถึงผู้เขียนก็เถอะอาจเป็น
ผู้หนึ่งก่อนใครที่จะอดคว้าไม่ได้ เป็นอะไรเป็นกัน แล้วค่อยขอขมาโทษ
ท่านทีหลัง เพราะอดรักอดเล่นไม่ได้ ท่านว่าแม้ท่านจะเป็นสามเณรองค์
เล็กๆ ก็ตาม แต่มรรยาทท่านเป็นผู้ใหญ่สงบเสงี่ยมสวยงามมากเหมือน
พระสาวกทัง้หลาย สรปุแล้วบรรดาพระสาวกอรหนัต์และสามเณรทีต่าม
เสด็จมากับพระพุทธเจ้าแต่ละครั้ง ล้วนมีมรรยาทอันสวยงามน่าเคารพ
เลื่อมใสมาก เหมือนผ้าที่ถูกพับและเก็บไว้เป็นระเบียบงามตา

ฉะนัน้ เวลาท่านเกดิความสงสยัเก่ียวกบัระเบียบขนบประเพณีด้ังเดิม 
เช่น การเดินจงกรม นัง่สมาธ ิความเคารพต่อกนัระหว่างผูอ้าวุโสกบัภันเต  
และการครองผ้าเวลานั่งสมาธิ หรือเดินจงกรมจ�าเป็นทุกครั้งไปหรือไม่
อย่างไร ขณะน่ังภาวนาท่านนึกวิตก อยากทราบความจรงิท่ีพระพทุธเจ้าและ
พระสาวกพาด�าเนินมาก่อนท่านท�ากันอย่างไรดังนี้ ถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้า 
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เสด็จมาแสดงวิธีให้ดูเอง ก็เป็นพระสาวกองค์ใดองค์หน่ึงมาแสดงให้ดู
ตัวอย่างจนได้ เช่น การเดินจงกรมจะควรปฏิบติัตัวอย่างไรในขณะเดินถึง
จะถูกต้อง และเป็นความเคารพธรรมตามหน้าที่ของผู้สนใจเคารพธรรม
ในเวลาเช่นนั้น ท่านก็เสด็จมาแสดงวธิวีางมอื วธิก้ีาวเดนิ วธิสี�ารวมตน 
ในเวลาเดินให้ดูอย่างละเอียด บางครัง้กป็ระทานพระโอวาทประกอบกับ 
วธิแีสดงด้วย บางครัง้กแ็สดงเพยีงวิธต่ีางๆ ให้ดู แม้พระสาวกอรหนัต์มา 
แสดงให้ดูกท็�าในลกัษณะเดียวกนั การนัง่ท�าสมาธทิ�าอย่างไร ควรหนัหน้า
ไปทางทิศใดเป็นการเหมาะกว่าทิศอ่ืนๆ ท่านั่งจะต้ังตัวอย่างไรเป็นการ
เหมาะสมในขณะนั้น ท่านแสดงให้ดูทุกวิธี

ความเคารพต่อกันระหว่างอาวุโสกับภันเต ตอนนี้ท่านเล่าแปลก 
อยู่บ้าง คือขณะทีท่่านนกึวติกอยากทราบว่า ครัง้พทุธกาลท่านปฏิบติัต่อกนั 
อย่างไรที่เป็นสามีจิกรรมต่อกันโดยชอบธรรม พอวิตกไม่นาน ก็ปรากฏ 
มีพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหนุ ่มทั้งแก่และแก่จนหง่อมศีรษะ 
หงอกขาวไปหมด ตลอดสามเณรเล็กๆ และโตพอประมาณ ซึ่งล้วนอยู่
ในวัยท่ีน่ารักตามเสด็จมามากมาย แต่การเสด็จมาของพระพุทธเจ้ากับ
การมาของพระสาวกทั้งหลายมิได้มาพร้อมกัน ต่างองค์ต่างมา องค์ใด
มาถงึก่อนองค์นัน้กน็ัง่อาสนะข้างหน้า องค์มาทีส่องทีส่ามกน็ัง่รองกนัลง
มาตามล�าดับที่มาถึง ไม่นิยมวัยและอาวุโสภันเต แม้สามเณรมาถึงก่อน 
ก็นั่งข้างหน้าพระ จนถึงองค์สุดท้าย องค์แก่ๆ รุ่นปู่รุ่นทวดสามเณร  
มาถงึทหีลงักต้็องนัง่อาสนะสดุท้าย โดยมไิด้มอีงค์ใดแสดงกริยิาขวยเขนิ
กระดากอายต่อกันเลย แม้องค์พระพุทธเจ้าเองเสด็จมาถึงล�าดับใด 
ก็ประทับอาสนะนั้นที่ควรแก่ผู้มาถึงทีหลัง 
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ท่านเหน็อาการอย่างนัน้จงึเกดิความสงสยัว่า พระครัง้พทุธกาลไม่ม ี
การเคารพกนับ้างหรอือย่างไรถงึได้ท�าอย่างนี ้ดูไม่มรีะเบยีบงามตาบ้างเลย  
แล้วพระพุทธเจ้าและพระสาวกทรงประกาศพระศาสนาให้ประชาชน
เคารพนับถือได้อย่างไร เมื่อพระศาสนาและผู้น�าของพระศาสนาตลอด
ผู้ปฏิบัติศาสนาอย่างใกล้ชิด ประพฤติต่อกันอย่างไม่มีระเบียบเช่นนั้น 
สักประเด๋ียวธรรมก็ผุดขึ้นมาในใจท่านเอง โดยพระพุทธเจ้าและสาวก 
ยงัมไิด้ประทานโอวาทแต่อย่างใด ว่านีคื่อวสิทุธธิรรมล้วนๆ ไม่มสีมมติุเข้า 
เจอืปนเลย จึงไม่มกีฎข้อบงัคับหรอืระเบียบใดๆ เข้ามาเกีย่วข้อง ท่ีแสดง
อย่างนีแ้สดงเรือ่งวิสทุธธิรรมทีเ่ป็นความเสมอภาคทัว่กนั ไม่นยิมว่าอ่อน 
ว่าแก่ ว่าสงู ว่าต�า่ อันเป็นเรือ่งของสมมติุ นบัแต่พระพทุธเจ้าลงมาถงึสาวก
อรหนัต์องค์สดุท้าย จะเป็นพระหรอืเณรไม่จ�ากดั แต่มคีวามเสมอภาคกนั 
ด้วยความบรสิทุธิ ์ท่านแสดงบคุคลาธษิฐานในลกัษณะนี ้เป็นเครือ่งบอก
ถึงความบริสุทธิ์ของกันและกันว่า ไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่ากันบรรดาพระ
และเณรที่เป็นอรหันต์ด้วยกัน

พอธรรมที่แสดงขึ้นสงบลง ท่านนึกวิตกอีกว่า ท่านเคารพกันตาม
สมมุตินั้นเคารพกันอย่างไรบ้างหนอ พอความคิดวิตกระงับลง ภาพของ
พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายที่ประทับนั่ง และนั่งกันอย่างไม่มี 
ระเบยีบอยู่ขณะนัน้ กไ็ด้เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ และเปลีย่นท่าประทบั 
และท่านั่งใหม่ทันที คราวนี้ปรากฏว่า พระพุทธเจ้าประทับนั่งเป็นประมุข
อยู่ข้างหน้าสงฆ์ สามเณรองค์เล็กๆ ที่มาถึงก่อนและเคยนั่งอยู่ข้างหน้า 
กไ็ด้เปลีย่นเป็นนัง่อยูส่ดุท้ายอย่างมรีะเบยีบงามตาน่าเคารพเลือ่มใสมาก 
ขณะนัน้ธรรมผดุขึน้ในใจท่านว่า นีคื่อระเบียบและขนบประเพณีของพระ
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ครั้งพุทธกาลเคารพกัน ท่านเคารพกันอย่างนี้ แม้เป็นพระอรหันต์แล้ว
แต่ยังอ่อนพรรษาอยู่ ก็จ�าต้องเคารพพระอาวุโสที่ปฏิบัติดีทั้งที่ยังมีกิเลส
ภายในใจอยู่

ต่อล�าดับนั้นพระองค์ประทานพระโอวาทว่า พระของเราตถาคต
ต้องมีความเคารพและสนิทสนมกันประหนึ่งอวัยวะอันเดียวกัน แต่มิได้ 
สนทิกนัแบบโลก หากแต่สนทิกนัตามแบบของธรรมซ่ึงเป็นความเสมอภาค 
ไม่ล�าเอียง พระของเราตถาคตอยูด้่วยกนั แม้จ�านวนมากกไ็ม่ทะเลาะกนั  
ไม่มกีารเผยอเย่อหยิง่ต่อกนั พระทีไ่ม่เคารพกนัตามหลกัธรรมวนัิยท่ีเป็น
องค์ศาสดาแทนเราตถาคต มิใช่พระของตถาคต แม้จะเลียนแบบของ 
ลกูศิษย์ตถาคตกคื็อพระทีเ่ลยีนๆ อยูน่ัน่แล ไม่จรงิดังค�าประกาศอวดอ้าง  
ถ้าพระยังมีความเคารพกันตามหลักธรรมวินัย คือตถาคต และเป็นผู้มี 
ความจงรักภักดีต่อธรรมวินัยไม่ฝ่าฝืน พระนั้นจะอยู่ที่ใด บวชเมื่อไร  
เป็นชาติชั้นวรรณะและออกมาจากสกุลใด ก็คือพระลูกศิษย์เราตถาคต
อยู่นั่นแล ช่ือว่าผู้เดินตามเราตถาคต ต้องปรากฏความสิ้นสุดทุกข์ใน 
วันหนึ่งแน่นอน พอประทานพระโอวาทย่อจบลง นับแต่พระพุทธเจ้า 
ลงมาต่างองค์ต่างหายไปในขณะนัน้ ท่านอาจารย์เองกส็ิน้สงสยัลงในขณะ
ที่นิมิตมาแสดงบอกอย่างชัดเจนนั้นเช่นกัน

แม้การครองผ้าในเวลานั่งสมาธิหรือเดินจงกรม พระสาวกกไ็ด้มา
แสดงให้ดูตามล�าดับทีเ่กดิความสงสยัไม่แน่ใจ ว่าไม่จ�าเป็นต้องครองผ้า
ทุกครั้งไป โดยท่านมาแสดงการน่ังสมาธิและเดินจงกรมในท่าครองผ้า
และไม่ครองผ้าให้ดูจนสิ้นความสงสัยทุกกรณีไป ตลอดสีผ้าสบง จีวร 
สงัฆาฏิอันเป็นเครือ่งนุ่งห่มของพระ ท่านกแ็สดงให้ดู โดยแสดงผ้าสกีรกั 
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คือสีแก่นขนุนออกเป็นสามสี คือ สีกรักอ่อน สีกรักขนาดกลาง และ 
สกีรกัแก่ให้โดยละเอียด เท่าทีพ่จิารณาตามท่านเล่าให้ฟังแล้วกพ็อทราบ 
ได้ว่า ท่านท�าอะไรลงไปมักมีแบบฉบับมาเป็นเครื่องยืนยันรับรองความ
แน่ใจในการท�าเสมอ มิได้ท�าแบบสุ่มเดาที่เรียกว่าเอาตนเข้าไปเสี่ยงต่อ
กจิการท่ีไม่แน่ใจ ฉะนัน้ ปฏิปทาท่านจึงราบรืน่สม�า่เสมอตลอดมา ไม่มข้ีอ 
ทีน่่าต�าหนแิละกระทบกระเทอืนใดๆ มาแต่ต้นจนอวสาน ซ่ึงจะหาผูเ้สมอ
ได้ยากในสมัยปัจจุบัน

บรรดาสานุศิษย์ที่ยึดเอาปฏิปทาท่านไปปฏิบัติ ย่อมเป็นความงาม
เสมอต้นเสมอปลายแบบลูกศิษย์มีครู นอกจากที่ชอบแหวกแนวแบบผี
ไม่มีป่าช้า ลูกไม่มีพ่อแม่ ศิษย์ไม่มีอาจารย์ซึ่งอาจมีได้เท่านั้น ปฏิปทาที่ 
ท่านพาด�าเนนิมาจึงอาจถกูดัดแปลงไปตามความคิดเหน็ นอกนัน้ปฏิปทา
ท่านนับว่าราบเรียบมาก ทั้งนี้ท่านรู้สึกมีอะไรๆ ที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูก
อยู่ภายในอย่างลึกลับ เป็นเข็มทิศพาด�าเนิน ซึ่งผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่อาจ
มีได้อย่างท่าน

การจ�าพรรษาของท่านในจังหวัดเชียงใหม่ทราบว่าท่านจ�าที่หมู่บ้าน
จอมแตง อ�าเภอแม่ริม ๑ พรรษา ที่บ้านปง อ�าเภอแม่แตง ๑ พรรษา 
ที่บ้านกลอย อ�าเภอพร้าว ๑ พรรษา ในเขาอ�าเภอแม่สรวย ๑ พรรษา 
ที่บ้านปู่พระยาอ�าเภอแม่สรวย ๑ พรรษา ที่วัดเจดีย์หลวง ๑ พรรษา  
ที่บ้านแม่ทองทิพย์ อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ๑ พรรษา ที่จังหวัด 
อุตรดิตถ์ ๑ พรรษา ส่วนทีท่่านเทีย่วบ�าเพญ็สมณธรรมในทีต่่างๆ ตามบ้านป่า 
บ้านเขานั้นจ�าไม่ได้ทุกสถานที่ไป และไม่สามารถน�ามาเรียงล�าดับพรรษา
ก่อนและหลงักนัได้ เพราะท่านเทีย่วอยูแ่ถบจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย 
นานถึง ๑๑ ปี
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ต่อไปจะขอระบุเฉพาะหมู่บ้านที่ท่านพักซ่ึงเกี่ยวกับเหตุการณ์เป็น
แห่งๆ ไป ท่ีไม่จ�าเป็นจะไม่ขอกล่าวถงึ ท่านพกัอยูใ่นทีน่ัน้ๆ ไม่ว่าจ�าพรรษา 
หรอืเท่ียววเิวกธรรมดา เว้นวัดเจดีย์หลวง นอกนัน้ทราบว่าเป็นป่าเป็นเขา 
ซ่ึงเป็นท่ีเปลีย่วๆ แทบทัง้นัน้ และเป็นการเสีย่งต่อภยนัตรายหลายอย่าง 
มาตลอดระยะที่ท่านเที่ยวบ�าเพ็ญ ฉะนั้น ประวัติท่านจึงเป็นประวัติที ่
ส�าคัญมาก ทัง้การเทีย่วธดุงคกรรมฐาน และการรูเ้หน็ธรรมประเภทต่างๆ  
เป็นเรื่องแปลกและพิสดารผิดกับประวัติของอาจารย์ท้ังหลายท่ีเป็น 
นักท่องเที่ยวบ�าเพ็ญเหมือนกันอยู่มาก

เริม่แรกท่ีท่านออกปฏิบติัในเขตจังหวดัเชียงใหม่ ท่านไปเทีย่วและพกั 
อยูเ่พยีงองค์เดียวถ้าเป็นแบบโลกกน็บัว่าเปล่าเปลีย่วท่ีสดุ ความหวาดหวัน่ 
พรั่นพรึงคงแทบไม่หายใจ เพราะความกลัวบังคับอยู่ทั้งวันทั้งคืน ไม่เป็น
อันกนิอยูห่ลบันอนได้ แต่ส�าหรบัท่านแล้วในอิรยิาบถท้ังสีซ่ึ่งเป็นเรือ่งของ 
บคุคลผูเ้ดียว ท่านถอืว่ามคีวามสขุทางจิตใจและสะดวกทางความเพยีรมาก 
เพราะการถอดถอนกิเลส ท่านก็ถอดถอนได้ด้วยอ�านาจความเพียรของ
บุคคลผู้เดียวดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว ต่อมาค่อยมีพระทยอยไปหาท่าน  
มีท่านเจ้าคุณเทสก์ อ�าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ท่านอาจารย์สาร  
ท่านอาจารย์ขาว วดัถ�า้กลองเพล เป็นต้น แต่อยูก่บัท่านช่ัวระยะกาลเท่านัน้  
ท่านกส็ัง่ให้ออกหาทีว่เิวกตามทีต่่างๆ แถบหมูบ้่านชาวเขาทีต้ั่งอยูห่่างๆ กนั  
ที่ชายเขาบ้าง บนหลังเขาบ้าง หมู่บ้านละ ๔-๕ หลังคาเรือนบ้าง ๙–๑๐ 
หลังคาเรือนบ้าง พอได้อาศัยเขาไปเป็นวันๆ ท่านเองก็ชอบอยู่ล�าพัง 
องค์เดียวตามนิสัย
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พระกรรมฐานสมยัท่านเป็นผูน้�าพาด�าเนินครัง้น้ันปรากฏว่าเด็ดเด่ียว
อาจหาญมาก เทีย่วแสวงหาธรรมกนัแบบเอาชีวิตเข้าประกนัจรงิๆ ไม่อาลยั 
ชีวิตยิง่กว่าธรรม ทีใ่ดมสีตัว์เสอืชุม ท่านชอบสัง่ให้พระไปอยูท่ี่นัน้ เพราะ
เป็นทีช่่วยกระตุ้นเตือนสติปัญญามใิห้นิง่นอนใจ ความเพยีรกจ็�าต้องติดต่อ 
กันไปเอง และเป็นเครื่องหนุนจิตใจให้มีก�าลังขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าปกติ 
ทีค่วรจะเป็น ท่านเองกพ็กับ�าเพญ็เป็นสขุวหิารธรรมอยูส่บาย ในป่าในเขา
ทีส่งัดปราศจากผูค้นทัง้กลางวนักลางคืน การติดต่อกบัพวกกายทิพย์ เช่น 
เทวบตุร เทวดา อินทร์ พรหม พญานาค ภูตผทีีม่าจากทีต่่างๆ ท่านถอืเป็น 
ธรรมดา เช่นเดียวกับมนุษย์ติดต่อกับพวกมนุษย์ชาติต่างๆ ที่รู้ภาษากัน 
เพราะท่านช�านิช�านาญในทางนี้มาช้านานแล้ว

ท่านพกัอยูท่ีป่่าทีเ่ขา โดยมากกท็�าประโยชน์แก่พวกกายทิพย์นี ้และ
พวกชาวเขาซ่ึงเป็นคนซ่ือสตัย์สจุรติ ไม่ค่อยมแีง่งอนต่างๆ เวลาเขารูน้สิยั
และซาบซ้ึงในธรรมท่านแล้ว เขาเคารพเลื่อมใสท่านมากแบบเอาชีวิต 
เข้าประกนัได้เลย ค�าว่าชาวป่าชาวเขา เช่น พวกอีก้อ ขม ุมเูซอ แม้ว ยาง
เหล่านี้ ตามความคาดหมายของคนทั่วไป เข้าใจว่าเขาเป็นคนป่าคนเขา  
รูปร่างท้ังหญิงทั้งชายต้องขี้ริ้วขี้เลอะตัวด�าก�าโคลนราวกับตอตะโกแน่ๆ 
แต่ท่านว่าคนพวกนี้รูปร่างหน้าตาสวยงาม และขาวสะอาดสะอ้าน กิริยา
เรียบร้อย มีระเบียบขนบธรรมเนียมดี เคารพนับถือผู้ใหญ่และผู้เป็น
หวัหน้าในหมูบ้่านดีมาก สามคัคีกนัดี ไม่ค่อยมปีระเภทแหวกแนวแฝงอยู่
ในหมูบ้่านเหล่านัน้ในสมยันัน้ มคีวามเช่ือถอืผูใ้หญ่และหวัหน้าบ้านมาก  
หัวหน้าพูดอะไรชอบเช่ือฟังและท�าตาม ไม่ด้ือดึงฝ่าฝืน สั่งสอนก็ง่าย 
ไม่ค่อยมทิีฐมิานะ ค�าว่าป่าแทนทีจ่ะเป็นป่าเถือ่นแบบสตัว์ แต่กลบัเป็นป่า
แห่งคนดีมสีตัย์มศีีล ไม่มกีารฉกลกัขโมยปล้นจ้ีกนัเหมอืนป่ามนษุย์ล้วนๆ
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ป่าไม้ป่าสัตว์เป็นป่าที่ไม่ค่อยได้ระเวียงระวังมากเหมือนป่ามนุษย์
ล้วนๆ ที่เต็มไปด้วยภัยนานาชนิด กิเลส ความโลโภ โทโส โมโห เป็นป่า 
ลกึลบัชนดิท่ีโดนเอาๆ ไม่เว้นแต่ละเวลา เมือ่โดนเข้าแล้วต้องเป็นแผลลกึ 
อยู่ภายใน และคอยท�าลายสุขภาพทางร่างกายและจิตใจให้เกิดทุกข์เสีย
หายไปนานๆ ไม่ค่อยมวัีนหายได้เหมอืนแผลชนดิอ่ืนๆ และไม่ค่อยสนใจ 
หายามาระงับหรอืก�าจดักันด้วย แผลลกึท่ีกเิลสเหล่านีต้�า จึงมกัจะเป็นแผล 
เรื้อรัง ผู้ถูกต�าก็มักปล่อยทิ้งไว้ให้หายไปเอง ป่าประเภทนี้มีอยู่ในใจของ
มนษุย์หญิงชายพระเณรทกุคนไม่เลอืกหน้า ถ้าเผลอกเ็สยีท่าให้มนัจนได้  
ท่านว่าเท่าที่ท่านพยายามอยู่ในป่าก็เพื่อจะก�าจัดตัดป่าเสือร้ายภายในตัว
คึกคะนองและโหดร้ายทารุณไม่มีวันสงบซบเซาลงบ้างเลยน้ี ให้สงบ
หรือตายไปจากใจ พอได้อยู่สบายหายวุ่นบ้าง สมกับมนุษย์เป็นสัตว์
ฉลาดแสวงหาความสขุใส่ตนในเวลาท่ีได้เกดิมาเป็นคนท้ังชาติ ไม่ขาดทุน 
สูญอ�านาจวาสนาแห่งความเป็นมนุษย์ไปเปล่าๆ 

ท่านอยู่ป่าอยูเ่ขาเช่นนัน้ เวลามหีมูค่ณะไปอาศัยท่าน การอบรมสัง่สอน 
ก็เด็ดเด่ียวไปตามสถานทีแ่ละผูไ้ปเกีย่วข้อง เพราะผูท่ี้ไปหาท่านโดยมาก
มักมีแต่ผู้กล้าตายแบบเสียสละทุกอย่างแล้วทั้งนั้น การสั่งสอนจึงท�าให้
สมภูมทิัง้สองฝ่าย จะตายกย็อมให้ตายไปด้วยความเพยีร เมือ่ชีวิตยงัเป็น
ไปอยู่ก็ขอให้รูใ้ห้เหน็ธรรมและหลดุพ้นจากทกุข์ภายในใจ ไม่ต้องกลบัมา 
เกิดตายและทนทุกข์ซ�้าซากอยู่ในโลกไม่มีขอบเขตแห่งความสิ้นสุดนี้

การอบรมสัง่สอนพระในคราวอยูเ่ชียงใหม่ผดิกบัแต่ก่อนอยู ่ไม่มกีาร 
อนโุลมผ่อนผนัใดๆ เลย แม้พระทีไ่ปอบรมกบัท่านโดยมากกเ็ป็นพระประเภท 
ปฏิโลม ฟังกันแบบปฏิโลม คือคอยจ้องมองดูกิเลสของตัวจะแสดงขึ้น
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มาอย่างไรบ้าง เพือ่ปราบปรามให้หายพยศลดก�าลงัโดยถ่ายเดียว มไิด้ไป 
สนใจคิดว่าท่านเทศน์หนักไป เผ็ดร้อนไป ยิ่งท่านเทศน์เผ็ดร้อนเท่าไร 
ธรรมก็ย่ิงสงูขึน้เป็นล�าดับ ใจกย็ิง่สงบแนบแน่นดีส�าหรบัผูท้ีอ่ยูใ่นขัน้สงบ  
ผู้อยู่ในขั้นปัญญา จติก็พยายามคดิค้นตามค�าเทศน์ท่านไปเรื่อยไม่ลดละ 
ท่านอยูเ่ชียงใหม่เทศน์ธรรมสงูมาก เพราะความรูท่้านกเ็ต็มภูม ิผูไ้ปศึกษา
อบรมก็มีภูมิจิตสูง และเป็นไปด้วยความหมายมั่นปั้นมือที่จะให้รู้ให้เห็น 
ขั้นสูงขึ้นไปเป็นล�าดับจนสุดภูมิ นอกจากเทศน์ธรรมดาแล้ว ยิ่งมีธรรม
แปลกๆ คอยดักใจผู้คิดออกนอกลู่นอกทางอีกด้วย ประเภทหลังนี้มี
อ�านาจมากในการดักจับและปราบโจรภายในของพระที่ชอบขโมยสิ่งของ
เก่งแบบไม่เลอืกกาลสถานที ่คือขโมยคิดเรือ่งร้อยแปดตามนสิยัของคน
มีกิเลส มิใช่แบบเขาขโมยกันทั่วๆ ไป

มาถึงตอนนี้มีเรื่องแปลกๆ ที่ไม่น่าจะมีได้ แต่ก็ได้มีแทรกขึ้นในวง
กรรมฐานมาแล้วสมยัท่านพกัอยูใ่นเขาทีเ่ชียงใหม่ จึงขออภัยเขียนไว้บ้าง
ตามที่ได้ยินมา เพื่อเป็นข้อคิดและเป็นคติเตือนใจแก่ชาวเราต่างก็ก�าลัง
ตกอยู่ในภาวะท�านองเดียวกัน เรื่องนี้คิดว่าเป็นเรื่องกรรมกันโดยมาก  
บรรดาที่ได้ทราบกันในวงใกล้ชิดมีท่านพระอาจารย์มั่น เป็นต้น ผู้ให้ 
ข้อวพิากษ์วิจารณ์เรือ่งนีพ้อได้เป็นข้อคิดตลอดมา พระอาจารย์รปูหน่ึงซ่ึง
เคยอยู่กับท่านอาจารย์มั่นเล่าให้ฟังว่า บ่ายๆ วันหนึ่งท่านกับพระอีกรูป
หนึ่งไปอาบน�้าที่แอ่งหิน ใกล้กับหนทางไปไร่ไปสวนของชาวบ้านแถบนั้น 
แต่อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านมาก ขณะลงอาบน�้าเผอญิมีพวกสีกามาจากไร่  
เดินผ่านมาที่ตรงนั้น ซึ่งแต่ก่อนไม่เคยมีเลย พอพระรูปนั้นเจอเข้าจิตก็
เกดิแปรปรวนขึน้มาทนัททีนัใด โดยไม่ทันได้มสีติยบัยัง้เอาเลย จงึเกดิเป็น 
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ไฟราคะตัณหาเผาลนตัวเองขึน้ในขณะนัน้และร้อนสมุอยูต่ลอดไป พยายาม 
แก้ไขเท่าไรก็ไม่ตก ทั้งกลัวท่านอาจารย์จะทราบก็กลัว ทั้งกลัวเจ้าตัวจะ
เสียไปเพราะเรื่องนี้ก็กลัว เลยท�าให้พระรูปนั้นตั้งตัวไม่ติด

นับแต่ขณะนั้นไปถึงกลางคืน จนตลอดคืนที่พิจารณากันอยู่อย่าง 
ไม่หยดุยัง้ลดละ เพราะความไม่เคยเป็นมาก่อนเลย เพิง่มาเจอเอาขณะนัน้  
ท่านจึงรูส้กึเป็นทุกข์มาก ในคืนนัน้ท่านอาจารย์กพ็จิารณาทราบเช่นกนัว่า  
พระรปูนีไ้ปเจอเอาของดีเข้าแล้ว ก�าลงัเกดิความกระวนกระวายด้วยความรกั 
และความกลัว ตลอดคืนมิได้หลับนอนด้วยความพยายามแก้ไขอย่าง 
สดุก�าลงั ต่ืนเช้าขึน้มาท่านกม็ไิด้ว่าอะไร เพราะทราบว่าเจ้าตัวก�าลงักลวัท่าน 
มากแล้ว ถ้าไปว่าเข้าเด๋ียวเกดิเป็นอะไรไปกย็ิง่จะแย่เข้าไปอีก ท่านแสดง
อาการยิม้ต่อพระองค์นัน้ขณะท่ีมาพบกนัตอนเช้า ดูอาการของเธอท้ังอาย 
ทั้งกลัวท่านมากแทบตัวสั่น ท่านก็ท�าอาการเป็นไม่รู้ไม่ชี้เฉยๆ ไปเสีย 

พอถงึเวลาบณิฑบาต ท่านเลยหาอุบายพดูเพือ่อะไรก็ยากจะเดาได้ถกู  
ว่าท่าน…ก�าลงัเร่งภาวนาอย่างเอาจรงิเอาจงั จะเร่งต่อไปไม่ต้องไปบณิฑบาต 
ก็ได้ ไปแต่พวกเราก็ยังได้ พระเพียงองค์เดียวจะเลี้ยงไม่ได้อย่างไร  
ท่านอยากภาวนาต่อก็ไปภาวนาเสีย ภาวนาเผื่อหมู่คณะด้วยนะ แต่ท่าน
มไิด้มองดูพระรปูนัน้เลย เพราะท่านทราบดียิง่กว่าพระรปูนัน้จะทราบเรือ่ง 
ของตัวอยู่แล้ว ว่าแล้วท่านก็น�าหมู่คณะออกบิณฑบาต ส่วนพระรูปนั้น 
ก็จ�าใจเข้าทางจงกรมท�าความเพียร ท้ังนี้ท่านท�าเพื่ออนุเคราะห์พระท่ี 
เป็นขึน้ด้วยความบังเอิญ ไม่มเีจตนา แต่สดุวสิยัจะห้ามได้ ท่านกท็ราบว่า 
พระรูปนั้นพยายามอยู่อย่างเต็มใจท่ีจะแก้เรื่องของตัว จึงต้องหาอุบาย
ช่วยด้วยวิธีต่างๆ โดยมิให้กระทบกระเทือนจิตใจเธอแต่อย่างใด
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เวลากลับจากบิณฑบาตมาถึงท่ีพักแล้ว ก็พร้อมกันจัดอาหารใส่
บาตรเธอ และสั่งให้พระไปนิมนต์เธอมาฉัน หรือจะฉัน ณ ที่อยู่ของตน 
ก็ได้ตามแต่สะดวก พอทราบเธอกร็บีมาฉนัร่วมหมูค่ณะ ขณะเธอเดินมา 
ท่านกท็�าเป็นไม่รูไ้ม่เหน็ไม่มอง แต่พดูอย่างนิม่นวลอ่อนหวาน เพือ่ประสานใจ 
ทีเ่ป็นรอยร้าวตลอดมานัน้ ไม่ปรารภเรือ่งทีจ่ะท�าให้เสยีใจใดๆ เลย แม้เธอ 
จะมาฉันร่วมหมู่คณะ แต่ก็ฉันได้นิดเดียว พอเป็นพิธีไม่ให้เสียมรรยาท
เท่านั้น วันนั้นพระที่อยู่ด้วยกันสองรูปคือรูปที่เล่านี้ด้วย เพราะแต่ก่อน 
ท่านยงัไม่ทราบเรือ่ง พากนัเกดิความสงสยัโดยคิดว่า แต่ก่อนท่านอาจารย์
ไม่เคยท�าอย่างนี้กับใครเลย แต่มาคราวนี้ท่านท�าไมถึงท�าอย่างนี้กับ
ท่าน……นี้ ชะรอยท่านคงภาวนาดีแน่ๆ ท่านถึงได้ช่วยสนับสนุน พอได้
โอกาสก็แอบไปหาท่าน…..นั้น ถามถึงการภาวนาว่า ท่านอาจารย์ว่าท่าน
ก�าลงัเร่งความเพยีรจึงไม่ให้ไปบิณฑบาต แต่ท่านมไิด้บอกว่าท่านภาวนาดี  
ที่นี่การภาวนาท่านเป็นอย่างไรบ้าง นิมนต์เล่าให้ผมฟังบ้าง

พระรูปนั้นก็ยิ้มแห้งๆ แล้วตอบว่าผมจะภาวนาดียังไง ท่านอาจารย์
เห็นคนจะตายท่านกท็�าท่าช่วยเสรมิไปตามอุบายแห่งความฉลาดของท่าน
อย่างนัน้เอง ผูถ้ามเซ้าซ้ีให้เล่าให้ฟังตามความจรงิ ต่างกไ็ล่กนัไปเลีย่งกนัมา 
อยู่พักหนึ่ง และถามว่าที่ว่าท่านอาจารย์เห็นคนจะตายท่านก็ช่วยเสริม 
ไว้นัน้จะตายอย่างไร และช่วยเสรมิอย่างไร? เมือ่ทนไม่ไหวเธอกก็�าชับว่า  
ไม่ให้เล่าถวายท่านอาจารย์ทราบ เพราะท่านทราบเรือ่งของผมละเอียดแล้ว  
ยิง่กว่าผมทราบเรือ่งของตัวเป็นไหนๆ ฉะนัน้ผมจึงกลวัและอายท่านมาก 
แล้วพดูต่อไปว่า วานนีเ้ราไปอาบน�า้ด้วยกนัท่ีแอ่งหนิ ท่านได้เหน็อะไรบ้าง
ขณะก�าลังจะอาบน�้า รูปที่ถามตอบว่าก็ไม่เห็นเห็นอะไร นอกจากผู้หญิง 
ที่พากันมาจากไร่ผ่านไปบ้านตอนพวกเราก�าลังจะอาบน�้านั้นเท่านั้น
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พระที่ถูกถามตอบว่า นั่นแลท่านท่ีผมจะตายอยู่ขณะน้ี จนถึงกับ
ท่านอาจารย์ไม่ยอมให้ผมไปบิณฑบาต ท่านกลัวจะไปสลบหรือตายอยู ่
ในบ้านขณะทีจ่ะไปเจอเข้าอีกอย่างไรเล่า ผมจะภาวนาดีอย่างไร ท่านทราบ 
หรือยังว่าคนจะตายนั้นหรือคือคนภาวนาดี องค์ที่ถามตกตะลึง โอ้โฮ
ตายจริง ท่านไปเป็นอะไรกับเขาพวกนั้นเข้าล่ะ รูปนั้นตอบว่า ผมจะไป
เป็นอะไรกับเขา นอกจากไปขโมยรักเขาเข้าโดยไม่รู้สึกตัว จนกรรมฐาน 
แตกกระเจิงไปหมด ปรากฏแต่ความสวยงามกบัความบ้ารกัของผมเท่านัน้  
เหยยีบย�า่ท�าลายหวัใจผมแทบตายทัง้คืนเมือ่คืนนี ้แม้เด๋ียวนีก้ย็งัไม่ลดละ 
เรือ่งบ้านัน่เลย ไม่ทราบว่าจะท�าอย่างไรกบัมนั ท่านช่วยผมหน่อยได้ไหม 
นับว่าเมตตาเอาบุญ

องค์ถาม เวลานี้ก็ยังไม่ลดลงบ้างหรือ? เปล่า เธอตอบ ซึ่งเป็นค�าที่
น่าสงสารเอามากมาย องค์ถาม ถ้าอย่างนั้นผมจะช่วยให้อุบายท่าน คือ
ถ้าท่านไม่สามารถระงับมนัได้ ท่านฝืนอยูท่ี่น่ีต่อไปกไ็ม่เกดิประโยชน์อะไร
นอกจากมันจะก�าเริบข้ึนเท่าน้ัน ผมว่าท่านควรหลีกจากท่ีนี่ไปหาภาวนา
เสยีทีอ่ื่นจะดีกว่า ถ้าท่านไม่สามารถกราบเรยีนท่านอาจารย์ได้ ผมจะช่วย 
กราบเรยีนท่านให้ ว่าท่านประสงค์จะไปแสวงหาทีว่เิวกใหม่ เพราะอยูท่ีน่ี่ 
ไม่สบาย เข้าใจว่าท่านคงจะอนุญาตทันที เพราะท่านก็ทราบเรื่องท่านดี 
อยู่แล้วโดยปริยาย เป็นแต่ท่านยังไม่พูดเท่านั้น เกรงท่านจะอายท่าน 
เธอก็เห็นดีด้วยและตกลงกันในขณะนั้น

พอตกเย็นท่านที่จะช่วยอนุเคราะห์ก็เข้าไปกราบเรียนท่านอาจารย์ 
ท่านกอ็นญุาตทนัท ีแต่มปัีญหาเหนบ็แนมมาด้วยอย่างลกึลบัว่า โรคกรรมน้ี 
มนัหายยาก โรคท่ีมเีช้ือเดิมอยูแ่ล้วติดต่อลกุลามได้เรว็ เท่านีท่้านกห็ยดุ
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ไม่พดูอะไรต่อไปอีก แม้ผูไ้ปกราบเรยีนกไ็ม่เข้าใจปัญหาท่าน เรือ่งนีต่้างคน 
ต่างปิดกนั คือผูเ้ป็นกปิ็ดท่านอาจารย์ ผูอ้นเุคราะห์ช่วยเหลอืกปิ็ดท่านอีก  
แม้ท่านอาจารย์เองก็ปิด ทั้งที่ทราบอย่างเต็มใจแล้วก็ท�าเป็นเหมือน 
ไม่ทราบ ต่างคนต่างไม่ยอมบอกความจริงต่อกัน แต่ต่างฝ่ายต่างก็รู้เรื่อง
ได้ดีด้วยกนั วนัหลงัเธอกเ็ข้าไปกราบนมสัการลาท่าน ท่านกอ็นุญาตให้ไป 
ด้วยดี โดยมิได้พูดเรื่องเธอแต่อย่างใด

เธอไปพักอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งไกลจากหมู่บ้านนั้นมาก ถ้ามิใช่
กรรมดังท่านอาจารย์ว่าจรงิๆ กค็งหวงัพ้นภัยได้แน่ ไม่มอีะไรเกดิขึน้ได้อีก  
แต่ก็เจ้ากรรม อนิจจาเป็นดังท่านว่าไม่ผิดแม้กระเบียดเดียว พอเธอ 
หายหน้าไปจากบ้านน้ันไม่นานนัก ลูกศรที่อยู่ทางนี้ก็คงเจ้ากรรมอย่าง
เดียวกันอีก อุตส่าห์ด้นด้ันเปะปะไปหาจนเจอเข้าจนได้ ซ่ึงธรรมดา 
ผูห้ญิงป่าไม่เคยเป็นไปอย่างนัน้ แต่กไ็ด้เป็นไปแล้ว จงึเป็นเรือ่งน่าคิดอย่างยิง่  
หลงัจากท่านอาจารย์และหมูค่ณะจากหมูบ้่านนัน้ไปไม่นานนกั กท็ราบว่า
พระองค์นั้นสึกเพราะดมยาสลบซ�้าๆ ซากๆ จนทนไม่ไหว สุดท้ายกรรม
ก็พาหมุนกลับมาได้เสียเป็นคู่ผัวตัวเมียกันกับสาวงามชาวเขาเผ่ามูเซอ 
คนนัน้ท่ีบ้านนัน่เอง นบัว่ากรรมเอาเสยีจรงิๆ ถ้าไม่กรรมแล้วจะเป็นไปได้ 
อย่างไร

เพราะเท่าที่พระองค์นั้นเล่าให้ฟังขณะที่ใจเริ่มก�าเริบทีแรก ก็เพิ่ง 
เริ่มพบกันขณะเดียวเท่านั้น มิได้เคยพบเห็นและพูดจาพาทีกันที่ไหนมา
ก่อนเลย ข้อน้ีบรรดาพระทีอ่ยูร่่วมกนัมา กย็อมรบัว่าเป็นความจรงิ เพราะ
อยูด้่วยกนัในวัดตลอดเวลา มไิด้ไปไหนมาไหนพอจะหลวมตัวทัง้กอ็ยูกั่บ
ท่านพระอาจารย์เสียเอง อันเป็นสถานที่ให้ความปลอดภัยตลอดมาไม่มี
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ข้อทีน่่าสงสยั นอกจากเจ้ากรรมหรอืคู่บาปคู่บญุมาถงึเข้าเท่านัน้ เธอเล่า 
ให้พระท่ีเคยอนุเคราะห์ฟังว่า เพียงประสาททางตากระทบกันเท่านั้น  
มันเหมือนดมยาสลบเข้าไปไม่ได้สติสตังเอาเลย ปรากฏแต่ความรัก 
ความผูกพันมัดจิตใจจนแทบจะหายใจไม่ออก ท�าให้จิตใจเซ่อซ่าไปตาม
อารมณ์นั้นจนตัวไม่เป็นตัวของตัว และไม่มีเวลาลดหย่อนผ่อนคลายลง
บ้างเลย เมือ่เหน็ท่าไม่ได้การกพ็ยายามปลกีตัวหนไีป เจ้าของยากต็ามไป 
เยี่ยมคนไข้อีก เรื่องก็เสร็จกันเท่านั้นเอง จะไปที่ไหนรอด ใครไม่เคยถูก
กดู็ยิม้ได้ ถ้าถกูเข้ากร็ูเ้อง เพราะมใิช่พระสนุทรสมทุรพอจะเหาะออกจาก
ทางทวารบนแห่งบ้านได้

ตามปกติพวกนีไ้ม่คุ้นกบัพระแต่หากกรรมพาเป็นไปเอง เรือ่งกรรมนี้
จงึไม่สิน้สดุอยูก่บัผูใ้ด เพราะกรรมมอี�านาจเหนอืใครในโลกทีส่ร้างกรรม 
พระอาจารย์ท่านทราบอย่างเต็มใจจึงต้องมีอุบายปฏิบัติต่อเธออย่างนั้น  
ทัง้ๆ ทีไ่ม่เคยท�าต่อผูใ้ดมาก่อนเลย แต่กค็งสดุวิสยั ท่านจงึมไิด้แนะอุบาย 
อะไรเพื่อเธอให้ยิ่งไปกว่าที่อนุเคราะห์มาแล้วนั้น เรื่องก็ลงเอยกันตรงที่ 
เมื่อไปไม่รอดก็จ�าต้องจอดเรือ ซึ่งเป็นคติธรรมดาของโลกที่อยู่ใต้อ�านาจ
ของกรรม ดังนัน้ จึงได้น�าเรือ่งนีม้าลงไว้เพือ่เป็นคติเตือนใจพวกเราท่ีอาจ 
เป็นได้ หากเป็นการไม่สมควรประการใดก็หวังได้รับอภัยจากท่านผู้อ่าน
ตามเคย

ก่อนจะมาถงึเรือ่งนี ้ได้กล่าวถงึความรูพ้เิศษของท่านพระอาจารย์มัน่ 
ที่เคยดักจับขโมยพระได้ผลดี และเป็นเครื่องมือดักใจทายใจท่ีคิดออก
นอกลูน่อกทางให้รูส้กึและระมดัระวังตัวได้ดี เวลาท่านพกัอยูท่ี่เชียงใหม่ 
เมื่อมีพระปฏิบัติที่เด็ดเด่ียวอาจหาญทางความเพียรไปหา ท่านมักจะใช้



229

วิชาแขนงนี้ช่วยในการสั่งสอนเสมอ ไม่ค่อยระวังว่าจะเกิดผลเสียหาย 
ตามมาดังทีใ่ช้กบัผูไ้ม่ต้ังใจจรงิจงั โดยมากพระท่ีไปอบรมเป็นผูมุ้ง่ต่ออรรถ 
ต่อธรรมจรงิๆ พอรูตั้วว่าผดิและท่านตักเตือน จะเป็นทางตรงหรอืทางอ้อม  
กพ็ร้อมทีจ่ะแก้ไขความผดิของตนอย่างเต็มสติก�าลงั ไม่ละอายและกลวั
ท่านในสิ่งที่ตนพลั้งเผลอ เมื่อได้รับค�าตักเตือนจากท่านโดยอุบายต่างๆ 
การอบรมสั่งสอนท่านเมตตาแสดงอย่างถึงใจผู้ฟังจริงๆ ไม่ปิดบังลี้ลับ 
ทัง้ความรูภ้ายใน และการช้ีแจงกช้ี็แจงไปตามความบกพร่องของผูม้าศึกษา  
ผดิถกูอย่างไรกว่็ากล่าวสัง่สอนกนัไปตามเรือ่ง เจตนาหวงัสงเคราะห์จรงิๆ  
ผูม้าศึกษากไ็ม่แสดงอาการกระด้างวางตัวในลกัษณะผูไ้ม่ยอมรบัความจรงิ  
หรือหยิ่งในภูมิว่าตนได้รับการศึกษามามาก ซ่ึงตามธรรมดามักมีแทรก
อยู่เสมอ 

การอธิบายธรรมของท่านก�าหนดแน่นอนไม่ได้ ต้องขึ้นอยู่กับ 
ผู้ไปศึกษาเป็นรายๆ ไป ผู้ไปศึกษามีภูมิธรรมขั้นใดก็อธิบายให้ฟัง 
ตามจุดที่ส�าคัญๆ ทั้งจุดที่เห็นว่าถูกต้องแล้วเพ่ือส่งเสริมให้ย่ิงขึ้นไป 
ทัง้จุดทีเ่ห็นว่าไม่ถกูและล่อแหลมต่ออนัตราย เพ่ือผูน้ัน้จะมีทางลดละ 
ปล่อยวางไม่ด�าเนินต่อไป การแสดงธรรมแก้จิตใจของนักปฏิบัติธรรม 
ทีไ่ปศึกษาไต่ถาม นบัว่าท่านอธบิายอย่างมัน่เหมาะตามจดุแห่งความสงสยั 
ไม่ผิดพลาด ผู้ไปศึกษาไม่ผิดหวังเท่าที่ทราบมา ซึ่งควรจะพูดได้ว่า ร้อย 
ทัง้ร้อยต้องมหีวงั ถ้าเป็นทางจติตภาวนา เพราะท่านช�านิช�านาญทางจิตต- 
ภาวนามาก นบัแต่ขัน้ต�า่ถงึขัน้สงูสดุไม่มอีะไรบกพร่อง การแสดงออกแห่ง
ธรรมแต่ละประโยคจึงจับใจไพเราะ หาทางเสมอได้ยากในสมัยปัจจุบัน  
แสดงเรือ่งศีลกน่็าฟัง แสดงสมาธทิกุขัน้และปัญญาทกุภูมกิถ็งึใจอย่างยิง่ 
ฟังแล้วท�าให้อิ่มเอิบเพลิดเพลินไปหลายวัน กว่าความรู้สึกนั้นจะจางลง 
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ปกติทีท่่านอยูใ่นป่าในเขาโดดเด่ียวแต่ผูเ้ดียว ในเวลาบ�าเพญ็เพือ่ธรรม 
เบือ้งสงู ท่านว่าท่านอยูก่บัความเพยีรทางใจแทบตลอดเวลา จะมเีวลาว่าง 
เฉพาะเวลาหลบันอนเท่านัน้ นอกนัน้เป็นความเพยีรล้วนๆ โดยมไิด้ก�าหนด 
อิรยิาบถใดๆ เลย การพจิารณาธรรมภายในเพือ่ถอดถอนกเิลสมสีติปัญญา 
เป็นเพือ่นสอง คือ ท่านพดูคุยโต้ตอบกบักเิลสด้วยสติปัญญา มคีวามมุง่มัน่ 
เพื่อแดนพ้นทุกข์เป็นสื่อชวนให้คุยกับสิ่งเหล่านั้น แต่มิได้พูดคุยด้วย 
ปากเหมอืนเราคุยกนัหลายคน หากแต่พดูคุยด้วยการคิด การไตร่ตรอง  
การโต้ตอบกบักเิลสภายในด้วยสติปัญญา กเิลสผูค้อยหาช่องหาทางออก
ตัวจะออกทางใดช่องใด หรอืตบต่อยผกูมดัท่านด้วยกลอุบายใด ท่านกใ็ช้ 
สติปัญญาตามต้อนตบตีขยี้ขย�ากิเลสโดยอุบายต่างๆ จนเอาชนะไปได้
เป็นพักๆ

จุดใดทีท่่านทราบว่ากเิลสยงัเหนอืกว่าอยูก่พ็ยายามส่งเสรมิอาวุธ คือ  
สติปัญญาศรัทธาความเพียรให้มีก�าลังกล้าขึ้นโดยล�าดับ จนกว่าจะเหนือ
กว่าก�าลงัของกเิลสทีเ่ป็นฝ่ายข้าศึก จนเอาชนะไปได้โดยตลอดถงึขัน้โลก
ธาตุหว่ันไหวภายในใจ ขณะเจ้าผูค้รองวฏัจิตถกูท�าลายลงด้วยมรรคญาณ 
ดังที่เขียนผ่านมาแล้ว นี่เป็นวิธีด�าเนินความเพียรท่านในขั้นสุดท้าย

คือ การเดินจงกรม การนั่งสมาธิภาวนา ท่านมิได้ก�าหนดเวลา  
แต่ถือเอาความเพียรเพ่ือชัยชนะเป็นที่ต้ังไปตลอดสาย มีสติปัญญา
เป็นเครื่องด�าเนิน พอพ้นจากดงหนาป่าทึบไปได้แล้ว ท่านว่าเครื่องมือ 
เข้าสู่สงครามคือสติปัญญาประเภทนั้น ย่อมหมดปัญหาไปเอง เหลือแต่ 
สติปัญญาทีใ่ช้อยูป่ระจ�าขนัธ์เท่านัน้ เวลาต้องการใช้เพือ่คิดอรรถคิดธรรม 
ลกึต้ืนหยาบละเอียด หรอืธรุะอย่างอ่ืนกน็�ามาใช้เป็นคราวๆ ไปพอสิน้เรือ่ง 
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แล้วก็ระงับไปในที่น้ันเอง ไม่มีการเตรียมรุกเตรียมรบกับอะไรดังท่ีเคย 
เป็นมา ถ้าไม่มีข้ออรรถข้อธรรมมาสัมผัสจิตพอจะให้คิดอ่านไตร่ตรอง 
ไปตาม ก็อยูไ่ปเหมอืนคนไม่มสีติปัญญา หรอืเหมอืนคนโง่แบบไม่เอาเรือ่ง 
เอาถ่านกับอะไรที่เคยเกี่ยวข้องกันมาอย่างชุลมุนวุ่นวายนั่นเลย ปรากฏ 
มแีต่ความสงบสขุเด่นอยูใ่นใจประเภท อกาลโิก เท่านัน้ ไม่มอีะไรมายุง่เกีย่ว  
ถ้าอยู่ล�าพังใจที่สงบราบคาบจากสิ่งท้ังหลาย ไม่คิดไปถึงเรื่องเคยมีเคย
เป็นที่อยู่ตามธรรมชาติของเขาทั่วไตรโลกธาตุ ก็เป็นเหมือนไม่มีอะไร
เหลืออยู่เลย ประหนึ่งดับไปพร้อมกับกิเลสโดยสิ้นเชิง

เวลามหีมูค่ณะเข้าไปอาศัยอบรมด้วยกม็กีารประชุมให้โอวาทสัง่สอน  
คอยตักเตอืนว่ากล่าวในเวลาที่เห็นว่ารายใดไม่สู้งามตางามใจ หรือทราบ
เรือ่งของใครในทางจิตตภาวนา โดยการแสดงภาพนมิติของผูน้ัน้ให้ปรากฏ
เป็นความไม่ดีไม่งามกดี็ โดยการรูข้ณะจติทีคิ่ดไปนอกลูน่อกทางกดี็ กต้็อง 
แสดงอุบายเป็นเชิงเปรยีบเปรยให้เจ้าตัวรู ้เพือ่ท�าความส�ารวมระวงัต่อไป

การแสดงภาพนมิติให้ปรากฏแก่จิตตภาวนานัน้ จะขอยกตัวอย่างมา 
ให้ท่านผูอ่้านทราบพอเป็นเครือ่งเทยีบเคียงกบันิมติท้ังหลายท่ีเคยปรากฏ 
แก่จติตภาวนาของท่านพระอาจารย์มัน่เสมอมา ซ่ึงมีลักษณะต่างๆ กัน 
ตามรูปการณ์ของผู้เป็นต้นเหตุแห่งนิมิตนั้นๆ คือมีพระรูปหนึ่งเมื่อเป็น
ฆราวาสเธอเคยเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงในวงการมวย เวลาบวชแล้วเกิด 
ความเลือ่มใสอยากออกปฏิบติัธดุงคกรรมฐาน ได้ทราบกติติศัพท์กติติคุณ
ของท่านพระอาจารย์มัน่ว่า เป็นพระปฏิบติัดีและเช่ียวชาญทางจติตภาวนา 
น่าเคารพเลือ่มใสมาก จึงออกเดินทางมุง่หน้าไปส�านกัท่านพระอาจารย์มัน่ 
แต่ขณะทีจ่ะออกเดินทางไปหาท่าน มไิด้นกึเฉลยีวใจเรือ่งของตัว คือเธอ 
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ได้ถ่ายภาพนักมวยชกกันท่าต่างๆ ไว้ในกระเป๋าราว ๑๐ กว่าแผ่นติดย่าม
ไปด้วย แต่ตอนเธอถ่ายภาพนั้นจะถ่ายแต่เมื่อไรท่านมิได้เล่าให้ฟัง

เวลาเธอออกเดินทางจากพระนครไปเชียงใหม่หาท่านพระอาจารย์มัน่ 
ทีอ่ยูใ่นภูเขาลกึ จึงน�าติดตัวไปด้วย พอไปถงึกก็ราบรายงานตัวและความ
ประสงค์ถวายท่านให้ทราบ ขณะนั้นท่านก็มิได้พูดเป็นเชิงต�าหนิหรือ
ชมเชยแต่อย่างใด เป็นอันว่าท่านรบัให้อยูใ่นส�านกัด้วย ตกกลางคืนท่าน
คงพจิารณาเรือ่งพระรปูนัน้อย่างละเอียดแน่นอน พอตอนเช้าเวลาพระมา
รวมกนัทีบ่รเิวณทีฉ่นั ท่านกอ็อกมาพอดี และเริม่พดูเรือ่งพระรปูนัน้ออก
มาทันทีว่า ท่าน....นีต้ามเจตนาเดิมก็มุ่งมาเพื่อศึกษาอรรถธรรม มองดู
อากปักริยิาทีแ่สดงออกกไ็ม่แสลงหแูสลงตา เป็นกริยิาทีน่่าสงสาร แต่คืนนี ้
ท�าไมท่านนี้แสดงกิริยาน่ากลัวพิลึก คือผมก�าลังนั่งภาวนาอยู่ ปรากฏว่า
ท่าน… เดินมาอยู่ตรงหน้าผม ห่างกันประมาณหนึ่งวาเศษ แล้วตั้งหมัด 
ต้ังมวยออกท่านัน้ท่าน้ีให้ผมดูอยู่พกัใหญ่ แล้วค่อยถอยห่างออกไป จากนัน้ 
ก็เดินชกลมชกแล้งเตะเมฆเตะหมอก เตะซ้ายถีบขวาไปจนลับสายตา 
ท่านนีเ้คยเป็นนักมวยมาหรอือย่างไรก่อนจะมาบวช ถงึได้แสดงลวดลาย
นักมวยให้ดูเป็นการใหญ่ 

ขณะนัน้พระทีอ่ยูก่บัท่านและพระทีเ่ป็นนกัมวย ต่างนัง่นิง่เงียบด้วย
ความฉงนสนเท่ห์ เฉพาะรูปนั้นมองดูหน้าซีดเซียวไปหมด ว่าอย่างไร 
ท่าน….. ท่านเป็นอย่างไรในความรู้สึกถึงได้มาท�าอย่างนั้นให้ผมดู แต่ดี
อยูห่น่อยทีไ่ม่มาต่อยเอาผมเข้า เช้าวันนัน้ท่านพดูเพยีงเท่านัน้กย็ติุเพราะ
ได้เวลาออกบิณฑบาต หลังจากนั้นก็มิได้พูดอะไรต่อไปอีก ตกกลางคืน
ท่านอบรมพระเสร็จแล้วต่างก็แยกย้ายกันไป เรื่องก็ไม่มีอะไร พอตก
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กลางคืนท่านคงพิจารณาพระรูปนั้นอีก จึงได้เรื่องพระรูปนั้นมาพูดอีกใน
เช้าวันต่อมาว่า

ท่าน….นี้ท่านมาหาผมเพื่ออะไรแน่ คืนนี้ท่านก็มาต้ังหมัดต้ังมวย 
โดดโน้นเตะนี้ให้ผมดูเกือบตลอดคืน เรื่องท่านแสดงความผิดปกติของ
พระผู้มาด้วยเจตนาหวังดีมาได้สองคืนแล้ว ท่านมีความรู้สึกอย่างไร  
ทัง้ก่อนจะมาหาผมและขณะทีม่าอยูก่บัผมขณะนี ้นมินต์ท่านเล่าความจรงิ 
ให้ผมฟังด้วย ไม่เช่นนัน้ผมเหน็จะรบัท่านไว้ในส�านกัไม่ได้ เพราะเป็นมาได้ 
สองคืนแล้ว ทีผ่มไม่เคยปรากฏลกัษณะนีม้าก่อนเลย พระรปูนัน้นัง่ตัวสัน่
เทาๆ มองดูหน้าซีดไปหมดเหมอืนคนจะเป็นลมและจะล้มลงในขณะนัน้  
พอดีมีพระรูปหนึ่งท่านเห็นท่าไม่ดี เลยรีบกราบเรียนขอโอกาสท่าน
อาจารย์มั่นพูดกับเธอ ซึ่งก�าลังจะสลบอยู่ในขณะนั้นว่า

นิมนต์ท่านกราบเรียนท่านอาจารย์โดยตรงตามเรื่องท่ีท่านมีความ
รู้สึกอย่างไร เพราะเท่าที่ท่านอาจารย์ถามก็เพื่อทราบความจริงเท่านั้น 
มไิด้มุง่ความเสยีหายแก่ท่านแม้น้อยแต่อย่างไร เท่าทีพ่วกผมอยูก่บัท่าน 
มาก็ใช่อยู่กันด้วยความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสโดยไม่มีความผิดที่จะ 
มิให้ท่านดุด่าว่ากล่าวอะไรได้ แต่อยู่ด้วยกันในฐานะลูกศิษย์กับอาจารย ์
ซ่ึงเหมือนพ่อแม่กับลูกอยู่ด้วยกัน ย่อมมีการดุด่าว่ากล่าวกันตลอดมา  
ในเมื่อผู้ใดท�าผิดหูผิดตาท่านในฐานะท่ีท่านเป็นครูอาจารย์ผู้สอดส่อง 
มองดูเพือ่ความดีงามของบรรดาศิษย์ กจ็�าต้องมกีารสอบถามและว่ากล่าว
สั่งสอนไปตามเหตุการณ์

พวกผมเคยถูกดุด่าว่ากล่าวจากท่านมาเป็นประจ�ายิ่งกว่าที่ท่านว่า
ให้ท่านเสียอีก ขนาดไล่หนีจากวัดในเดี๋ยวนั้นก็ยังมี แต่ก็ยังอยู่กับท่าน 
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มาได้จนทกุวนันี ้เมือ่รูส้กึโทษและยอมตนว่าผดิแล้ว ท่านเองก็ไม่เหน็ขบั
ไล่ไสส่งไปไหนอีก คงอยู่ด้วยกันมาดังที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้แล ค�าที่ท่าน 
ก�าลงัเตือนท่านอยูข่ณะน้ีขอนิมนต์พจิารณาด้วยดี ตามท่ีพวกผมฟังดูแล้ว
รู้สึกว่าไม่มีอะไรพอจะกลัวท่านจนเลยขอบเขตแห่งความพอดี ถ้าท่าน 
มอีะไรกน็มินต์กราบเรยีนท่านตามความจรงิ เมือ่ไม่มอีะไรผดิหรอืสดุวสิยั 
ที่จะคิดค้นมาเล่าถวายได้ ก็กราบเรียนท่านโดยตรงว่าสุดวิสัยที่จะตามรู้ 
ในเรือ่งอดีตทีล่่วงมาแล้ว ท่านจะฆ่ากย็อมตาย ท่านจะขายกย็อมเป็นสนิค้า  
ท่านจะขับไล่ไสส่งไปไหนก็สุดแต่กรรมของตัวจะพาให้เป็นไป ดังนี้แล้ว
เรื่องก็จะยุติลงได้

พอท่านองค์นั้นพูดจบลง ท่านอาจารย์ก็ถามเธอซ�้าอีกว่า ว่าอย่างไร
เล่าท่าน? ผมเองก็มิได้คิดจะหาเรื่องหาราวอะไรใส่ท่านโดยไม่มีสาเหตุ 
แต่พอหลับตาลงไปก็เห็นแต่เรื่องท่านมาขวางหน้าอยู่แทบทั้งคืน จนเกิด 
ความสลดสงัเวชใจว่า พระทัง้องค์ท�าไมมาเป็นได้อย่างนี ้และเป็นได้ทุกคืน 
ทีท่่านมาอยูก่บัผมทีน่ี่แล้ว กต้็องถามท่านผูเ้ป็นต้นเหตุว่า ท่านจะมอีะไรท่ี
ไม่ดีไม่งามอยูบ้่างจงึมาแสดงเหตุอย่างน้ันไม่ยอมลดละ หรอืว่าความรูผ้ม 
ซ่ึงเคยเช่ือแน่ในใจตลอดมานัน้มนัหลอกลวงผมและท�าให้ท่านเสือ่มเสยี
ไปด้วย จึงขอให้ท่านพดูตามความสตัย์จรงิให้ผมฟัง ถ้าท่านยงับรสิทุธิดี์อยู่  
เป็นแต่ความรูผ้มมนัพาให้เป็นบ้าไปเอง กเ็ท่ากบัผมกเ็ป็นพระบ้าองค์หนึง่  
ซึ่งไม่ควรอยู่กับหมู่คณะต่อไป จะท�าให้หมู่พวกล่มจมไปด้วย ต้องหนีไป
เที่ยวซุกซ่อนตัวอยู่ตามแบบบ้าของตน และต้องระงับการอบรมสั่งสอน 
ใครๆ ทันท ีขืนสัง่สอนต่อไปโลกจะฉบิหายล่มจมไปเสยีหมด เพราะความรู ้
บ้าๆ ของผมเพียงคนเดียวเป็นสาเหตุ
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ท่านที่เคยเตือนๆ เธอซ�้าอีก เธอจึงเริ่มกราบเรียนเรื่องราวต่อท่าน
อาจารย์ด้วยน�้าเสียงสั่นเครือแทบไม่เป็นเสียงผู้เสียงคนว่า “ผมเป็น 
นักมวย” เท่านี้ก็หยุดเอาอย่างห้วนๆ ท่านถามย�้าอีกว่า ท่านเป็นนักมวย 
ใช่ไหม เธอตอบว่าใช่เพยีงค�าเดียวเท่านัน้ ท่านถามว่า กท่็านก�าลงัเป็นพระ 
อยู่แล้วไปเป็นนักมวยได้อย่างไรกัน หรือเวลาท่านมาที่นี่ก็ชกมวยหาเงิน
มาตามทางด้วยอย่างน้ันหรือ? ท่านถามอะไรเธอเป็นเหมือนไม่มีสติ 
รับทราบเรื่องผิดถูกดีชั่วอะไรเลย มีแต่ครับเอาเสียเรื่อย ท่านที่เคยพูด 
กับเธอจึงถามเป็นเชิงชักจูงให้เธอได้สติรับทราบบ้างว่า มิใช่ท่านเคย 
เป็นนักมวยแต่คราวเป็นฆราวาสโน้น เวลามาบวชเป็นพระแล้วมิได้เป็น
อย่างนัน้อีกมใิช่หรอื? เธอตอบว่าใช่ เป็นนกัมวยมาแต่คราวเป็นฆราวาส 
แต่เวลามาบวชเป็นพระแล้วมิได้เป็นอีก

ท่านอาจารย์มั่นเห็นอาการไม่ดี จึงหาอุบายว่าได้เวลาบิณฑบาต  
หลังจากนั้นท่านก็สั่งพระให้ไปสอบถามเธอโดยเฉพาะ เพราะเธอพูดกับ
ท่านอาจารย์ไม่ได้เรื่องเน่ืองจากเธอกลัวท่านมาก หลังจากฉันเสร็จแล้ว
พระท่ีเคยพดูกบัเธอจงึถอืโอกาสไปสอบถามเธอโดยเฉพาะ กไ็ด้ความว่า 
เธอเคยเป็นนกัมวยสวนกหุลาบผูม้ช่ืีอเสยีงมาหลายปี เกดิความเบือ่หน่าย 
ทางฆราวาสจึงออกบวชเป็นพระ มุง่หน้ามาหาท่านอาจารย์ พอได้ทราบความ 
ชัดเจนจากเธอแล้ว กม็ากราบเรยีนท่านอาจารย์ให้ทราบตามเรือ่งท่ีเป็นมา  
ท่านก็มิได้ว่าอะไรต่อไป เรื่องของเธอก็เป็นอันผ่านไป

นกึว่าจะเสรจ็สิน้เรือ่งของเธอไปเรยีบร้อยแล้ว เพราะตอนกลางคืน
ท่านให้โอวาทเธอองค์นั้นบ้างแล้วก็คงจะไม่ปรารภอะไรอีก แต่ที่ไหนได้ 
ตอนกลางคืนท่านพิจารณาเรื่องของเธออีก ตอนเช้าก็ได้เรื่องเธอมาพูด
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ในท่ามกลางหมูค่ณะอีกตามเคยว่า เรือ่งท่าน….น้ียงัไม่มแีต่ความเคยเป็น
นักมวยเท่านั้น แต่ยังมีอะไรแฝงอยู่อีก ขอให้ท่านไปพิจารณาให้ดีอีกที 
เพยีงเคยเป็นนกัมวยมาแต่ฆราวาสเท่าน้ัน เรือ่งกค็วรยติุไปแล้วไม่ควรมา 
ปรากฏซ�้าๆ ซากๆ อีกท�านองนี้ พูดเพียงเท่านั้นก็หยุด พอได้โอกาส
พระองค์ทีคุ้่นเคยกบัเธอกไ็ปหาเธอและถามเรือ่งราวนัน้อีก กท็ราบว่าเธอ
มีรูปภาพคนชกมวยท่าต่างๆ ติดมาด้วย จึงให้เธอเอาออกมาดู ก็ได้เห็น 
ภาพมวยท่าต่างๆ ราว ๑๐ กว่าแผ่น พระทีไ่ปดูกปั็กใจลงว่า ต้องเป็นภาพนี ้
แน่นอนท่ีท�าให้ท่านเดือดร้อนอยู่ไม่หยุด จงเอาไปทิ้งหรือเผาไฟเสีย  
เธอก็ปฏิบัติตามและพากันเอาภาพนั้นไปเผาไฟทิ้งจนหมด 

จากนั้นก็มิได้มีเรื่องท�านองนี้เกิดขึ้นอีกต่อไป ต่างอยู่ด้วยความ 
สงบสขุ เธอเองกเ็ป็นพระปฏิบัติดีมมีรรยาทท่ีน่าเลือ่มใส ท่านอาจารย์เอง 
ก็เมตตาเธอมากตลอดมา โดยมิได้พูดถึงเรื่องอดีตของเธออีกต่อไป  
จากนัน้เธอกอ็ยู่ด้วยความผาสกุ เวลามโีอกาส พระกถ็ามเป็นเชิงล้อเล่น
กับเธอเกี่ยวกับเรื่องอดีต เธอพูดให้พระฟังถึงเรื่องท่านอาจารย์ดุเธอว่า 
เธอตายไปครึ่งหนึ่งแทบไม่มีความรู้สึกรับรู้เรื่องดีชั่วอะไรเลย จึงได้ตอบ 
ท่านไปแบบคนตายครึ่งมิใช่คนเต็มเต็ง ถ้าท่านไม่ช่วยเมตตาอนุเคราะห์
แล้วคงจะเป็นบ้าไปเลย (ค�าว่าท่านหมายถงึพระองค์ท่ีช่วยพดูแทน) ไม่มวัีน 
กลับเป็นคนดีได้แน่ๆ แต่ท่านอาจารย์เองท่านก็ฉลาดมาก พอเห็นเราจะ
เป็นบ้าและตายต่อหน้าท่าน ท่านกร็บีระงับเรือ่งลงทนัท ีแล้วพดูเรือ่งอ่ืน 
มากลบเสยี ท�าเป็นเหมอืนไม่มเีรือ่งนีอ้ยูใ่นใจท่านเลย น้ีคือภาพท่ีปรากฏ 
ทางนิมิตภาวนาที่ท่านเคยใช้เป็นคู่เคียงกันตลอดมามิได้ลดละ เพราะ
เป็นธรรมจ�าเป็นไม่ด้อยกว่าปรจิตตวิชชา การก�าหนดรู้วาระจิตของผู้อื่น 
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ท่านเล่าว่า ท่านพักอยู่ที่เชียงใหม่มีประสบเหตุการณ์ทั้งภายใน 
โดยเฉพาะ และเกีย่วกบัสิง่ภายนอกมากมายกว่าท่ีทัง้หลายทีเ่คยผ่านมา 
ในชีวติแห่งนักบวช สิง่ทีไ่ม่เคยรูเ้คยเหน็กร็ูเ้หน็ขึน้มาเป็นขึน้มา ทัง้น่าต่ืนเต้น 
อัศจรรย์ตลอดมา ยิ่งเวลาพักอยู่คนเดียวด้วยแล้วก็ยิ่งพบเห็นสิ่งต่างๆ  
ที่เป็นของลึกลับมากมาย แม้ตัวเองก็ไม่อาจจะประมาณได้ เพราะจิตที่ 
เป็นธรรมชาติรูเ้หน็ตามวิสยัของตนหากรูเ้หน็อยูท่�านองนัน้ รูเ้หน็ในเวลา
เข้าที่ก็มี เวลาธรรมดาก็มี จึงน่าแปลกประหลาดและอัศจรรย์ จิตดวงที่ 
เคยโง่และมืดมิดปิดทวารมาแต่ก่อน ซึ่งไม่คาดฝันว่าจะสามารถรู้เห็นได้
ดังทีรู่้ๆ  เหน็ๆ อยูก่บัเหตุการณ์ทีม่าเกีย่วข้องในปัจจุบนั ประหนึง่สิง่ทีม่า 
เกี่ยวข้องนั้นๆ เพิ่งจะมีขึ้นในปัจจุบัน ทั้งที่เคยมีอยู่ด้ังเดิมแต่กาลไหน
กาลไรมา

นอกจากเวลาจิตเข้าพกัสงบเต็มที ่ล่วงเลยเหตุการณ์ต่างๆ ทีจ่ะเข้าไป 
เกี่ยวข้องถึงเท่านั้น จึงไม่มีอะไรปรากฏในเวลานั้น จิตพักอยู่ด้วยธรรม 
ธรรมอยูด้่วยจติ จติเป็นธรรม ธรรมเปน็จติ เป็นเอกภาพ คอืธรรมกบัจติ 
เป็นอันเดียวกัน ไม่มีสองกับอะไร ไม่มีสมมุติใดๆ เข้าไปเกี่ยวข้อง  
กาลไม่มี สถานที่ไม่ปรากฏ ขันธ์ไม่มีในความรู้สึก สุขทุกข์ที่เป็นสมมุติ 
ไม่ปรากฏ ถ้าจิตไม่ถอนขึน้มาจะอยูไ่ปกีว่นั กีเ่ดือน กีปี่ หรอืกีก่ปั กีก่ลัป์  
ก็ไม่ปรากฏสมมุติ มี อนิจฺจ� ทุกฺข� อนตฺตา เป็นต้น เข้าไปรบกวน  
เพราะเป็นความดับสมมุติอย่างสนิท แม้สมมุติท้ังหลายมีขันธ์ที่ก�าลัง
ครองตัวอยู่เป็นต้น เกิดขโมยแตกสลายไป ในขณะที่จิตก�าลังพักอยู่ใน
นิโรธธรรม คือความดับสมมุติทั้งหลายก็คงไม่มีทางทราบได้ จิตคงเป็น
สภาพนั้นไปเลย
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นี่เป็นเพียงพูดตามความเป็นของจิตในเวลาเข้าพักระงับดับสมมุติ
ชั่วคราว คงไม่พักตลอดไปเป็นปีๆ ดังที่ว่านั้น เช่นเดียวกับคนนอนหลับ
สนิทย่อมหมดการรับทราบในขันธ์ แม้จะหลับไปกี่วันก็คงเป็นท�านอง 
คนนอนหลับอยู่นั่นเอง นอกจากเวลาต่ืนนอนขึ้นมาแล้วถึงจะรับทราบ
ความสุขทุกข์ไปตามหน้าที่ที่เคยรับ 

แต่การเข้าพกัสงบจติ จะเป็นพกัสงบธรรมดาหรอืพกัในนโิรธสมาบัติ 
ก็เป็นสมมุติอยู่โดยดี เป็นแต่ผู้เข้าพักเป็นผู้พ้นจากสมมุติแล้วเท่านั้น 
กิริยาแห่งสมมุติทั้งปวงจึงไม่สามารถท�าวิสุทธิจิตนั้นให้ก�าเริบเป็นอ่ืนได้ 
คงเป็นวิมุตติจิตอยู่ตามเดิมในฐานะเป็น อกาลิกจิต คือจิตที่พ้นจากกาล 
สถานที่เป็นต้นไปแล้ว เป็นจิตที่หมดความคาดหมายด้นเดาใดๆ ทั้งสิ้น  
จึงไม่ควรคาดหมายด้นเดาให้เสียเวลาและล�าบากเปล่า ขณะจิตที่พักตัว
อยู่ในความสงบลบสมมุติทั้งมวลแล้ว ไม่รับธุระหน้าที่ใดๆ ฉะนั้น สิ่งที่ 
ควรเข้าไปเกี่ยวข้องให้รู้เห็นจึงระงับดับสูญไปหมดเวลานั้น ต่อเมื่อถอน
ออกจากสมาธิสมาบัติออกมาอยู่ข้ันอุปจารสมาธิ หรือเป็นวิสุทธิจิต
ธรรมดาแล้ว ถ้ามีเหตุควรรู้ จิตควรรู้และรับท�าธุระไปตามหน้าที่และ
ก�าลังของตนต่อไปตามกาลอันควร ท่านว่าจิตท่านเปิดเผยต่อเหตุการณ์
อยู่เสมอ ทั้งอยู่ในอุปจารสมาธิและอยู่ปกติธรรมดา ต่างกันเพียงลึกตื้น 
หยาบละเอียดหรือกว้างแคบเท่านั้น ถ้าต้องการความละเอียดและ 
กว้างขวางต้องเข้าอุปจารสมาธิพิจารณา

เรื่องเกี่ยวกับตาพิเศษ หูพิเศษก็เช่นกัน ต้องเข้าอุปจารสมาธิสงบ 
อารมณ์น้อยๆ แล้วคอยรบัทราบ จะทราบทางรปูคนเสยีงคน หรอืรปูสตัว์ 
เสียงสัตว์ หรือมากไปกว่านั้น ตามแต่ความประสงค์จะทราบก็ทราบได้  
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เหมือนเห็นด้วยตาเนื้อ ฟังด้วยหูหนัง เรื่องทั้งนี้ท่านเคยเล่าให้ฟังเวลา 
ท่านไปพกัอยูก่บัพวกชาวเขา ซ่ึงไม่เคยเหน็พระสงฆ์เป็นส่วนมาก นอกจาก 
ผูม้โีอกาสได้ลงมาเมอืงหรอืหมูบ้่านทีม่พีระสงฆ์ถงึจะมโีอกาสได้เหน็บ้าง

ขณะท่านไปถึงทแีรกสององค์ด้วยกนั กพ็ากนัพกัอยูช่ายภูเขา ห่างจาก 
หมู่บ้านชาวเขาราวสองกิโลเมตร พักอยู่ร่มไม้ธรรมดา ตอนเช้าพากัน
เข้าไปบิณฑบาต คนชาวเขาเห็นท่านเข้าไปบิณฑบาตก็ถามท่านว่า ตุ๊เจ้า
มาธุระอะไร ท่านก็บอกว่ามาบิณฑบาต เขาถามว่ามาบิณฑบาตอย่างไร? 
เพราะพวกเขาไม่เข้าใจ ท่านบอกว่าบณิฑบาตข้าว เขาถามว่าข้าวสกุหรอื
ข้าวสาร ท่านบอกว่าข้าวสุก เขาก็บอกกันให้หาข้าวสุกมาใส่บาตรท่าน  
ได้แล้วก็กลับมาที่พัก และฉันแต่ข้าวเปล่าๆ อยู่นาน

ขณะไปพกัอยูท่ีน่ัน้ ทแีรกชาวบ้านเขาไม่มคีวามเลือ่มใสและไว้วางใจ
ท่านเลย ตกกลางคนืหัวหน้าบ้านตีเกราะนัดให้ชาวบ้านมาประชุมรวมกัน
และประกาศว่า ขณะนีม้เีสอืเยน็สองตัว (หมายถึงท่านอาจารย์กบัพระท่ีอยู ่
ด้วยกันสององค์) มาพักอยู่ในป่าแห่งนั้น จะเป็นเสือเย็นประเภทใดก็ยัง 
ทราบไม่ได้ พวกเราไม่ไว้ใจเสอืเยน็สองตัวนัน้ จึงห้ามไม่ให้เด็กและผูห้ญิง 
เข้าไปในป่านั้น แม้ผู้ชายจะไปก็ควรมีพวกมีเพื่อนและมีเครื่องมือติดตัว
ไปด้วย ไม่ควรไปคนเดียวและไปแต่ตัวเปล่าๆ เดี๋ยวเสือเย็นสองตัวนั้น
เอาไปกินจะว่าไม่บอก

ขณะทีเ่ขาก�าลงัประชุมประกาศเรือ่งเสอืเยน็ให้ชาวบ้านทราบ กเ็ป็น 
เวลาท่ีท่านอาจารย์ก�าลงัเข้าท่ีภาวนาอยูพ่อดี เรือ่งทีเ่ขาประกาศให้ชาวบ้าน 
ทราบทัง้หมด จึงเป็นเหมอืนประกาศให้ท่านซ่ึงก�าลงัตกอยูใ่นค�ากล่าวหา
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ว่าเป็นเสอืเยน็ทราบด้วยโดยตลอด ท่านเกดิความสลดสงัเวชใจอย่างยิง่
ที่ไม่เคยคาดฝันมาก่อนว่า ตนจะเป็นพระประเภทเสือเย็นดังค�ากล่าวหา  
ขณะนัน้แทนทีท่่านจะโกรธและเสยีใจในค�ากล่าวหาของเขา แต่กลบัเกดิ
ความเมตตาสงสารเขาอย่างบอกไม่ถูก กลัวเขาผู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็มี
จ�านวนมาก จะพลอยเชื่อตามค�าเหลวไหลนั้น และพลอยเป็นบาปหาบ
กรรมไปตามๆ กัน เมื่อตายจากชาตินี้ไปแล้ว เขาจะไปเกิดเป็นเสือกัน
ทั้งบ้าน

พอต่ืนเช้าท่านก็รีบบอกกับพระท่ีอยู่ด้วยว่า คืนนี้พวกชาวบ้านเขา
ประชุมประกาศกนัว่า เราทัง้สององค์เป็นเสอืเยน็ทีป่ลอมแปลงตัวเป็นพระ 
มาหลอกลวงอย่างแยบยลลึกลับ เพื่อให้เขาตายใจเช่ือถือ แล้วกลับ
ท�าลายชีวิตและทรัพย์สินเขาด้วยวิธีต่างๆ ฉะนั้น เขาจึงไม่เลื่อมใสและ
ไว้ใจพวกเราทัง้สองเลยเวลานี ้หากว่าเราท้ังสองหนไีปจากท่ีน่ีเสยีในเวลา
ทีเ่ขาก�าลงัคิดไม่ดีอยูข่ณะนี ้เวลาเขาตายไปจะพากนัไปเกดิเป็นสตัว์เป็น
เสอืกันทัง้บ้าน ซ่ึงนบัว่าเป็นกรรมแก่เขาไม่เบาเลย เพือ่ความอนเุคราะห์
เขาซึ่งควรแก่สมณกิจที่พอท�าได้ จึงควรอดทนอยู่ที่นี่ไปก่อน แม้จะทุกข์
ล�าบากกพ็ยายามอดทนไปจนกว่าเขาจะพากนักลบัใจได้ แล้วจะไปทีไ่หน
ค่อยไปกันดังนี้ 

นอกจากเขาไม่ไว้ใจและเลื่อมใสแล้ว พวกผู้ชายยังพากันมาคอย
สังเกตการณ์ตามสถานที่ที่ท่านพักอยู่บ่อยๆ ครั้งละ ๓-๔ คนโดยมี 
เครื่องมือติดตัวมาด้วย มายืนลอบๆ มองๆ อยู่แถวบริเวณใกล้ๆ บ้าง 
มายืนอยู่ข้างทางจงกรมบ้าง มายืนอยู่ท่ีหัวจงกรมบ้าง มายืนอยู่กลาง 
ทางจงกรมบ้าง ในเวลาท่านก�าลังเดินจงกรมท�าความเพียรอยู่ ต่างคน 
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ต่างจ้องและสอดส่ายสายตามองมายงัท่านและเหลอืบมองไปรอบๆ บรเิวณ  
เขาใช้เวลาสงัเกตการณ์ด้วยความไม่ไว้ใจอยูท่�านองนัน้นานประมาณครัง้ละ  
๑๐ นาทีบ้าง ๑๕ นาทีบ้างแทบทุกวัน และไม่พูดจาไต่ถามอะไรกับท่าน
ในระยะเริ่มแรกแล้วก็พากันกลับไป วันหลังได้โอกาสก็พากันมาใหม่  
เขาใช้เวลาสังเกตท่านอยู่นานวันพอสมควร

ส่วนอาหารปัจจัยเครื่องอาศัยเป็นอยู่หลับนอนของพระเสือเย็น 
ทั้งสองตัว จะขาดตกบกพร่องหรือจะเป็นจะตายอย่างไรบ้างนั้น เขามิได้ 
พากันสนใจคิดและขวนขวายกันเลย ฉะนั้นการเป็นอยู่ของท่านทั้งสอง 
ทีเ่ขาให้นามว่าเสอืเยน็จึงล�าบากอัตคัดมาก อาหารบณิฑบาตอย่างมากกไ็ด้
ข้าวเปล่าๆ มาฉนั บางวนัรวมทัง้ฉนัน�า้ด้วยกอ่ิ็มพอเบาะๆ บางวนัรวมทัง้ 
ฉันน�้าก็ไม่พอ ที่อยู่หลับนอนก็อาศัยโคนไม้เป็นประจ�าทั้งแดดท้ังฝน 
ก็ทนเอา เพราะที่นั้นไม่มีถ�้าหรือเง้ือมผาพอได้อาศัย ถ้าฝนตกชุกมาก  
ในบางวันตกทั้งวัน พอฝนเบาลงบ้างก็พยายามเที่ยวเก็บใบไม้แห้ง 
หญ้าแห้งมาท�าเป็นจากมุงพอบังแดดบังฝนไปพลาง พอประทังชีวิตไป 
วันหนึ่งๆ ด้วยความทุกข์ล�าบากมากมาย

ขณะฝนตกก็เข้าหลบซ่อนอยู่ในกลดในมุ้งพอบรรเทาความหนาว 
เวลาลมพดัจากภูเขามาอย่างแรงฝนกส็าด กลดกจ็ะปลวิหลดุมอื องค์ท่าน 
และบริขารก็เปียกตัวสั่นเหมือนลูกนกลูกกา ถ้าเป็นตอนกลางวันก็พอ
ท�าเนา มองเหน็ทีไ่ป ทีห่ลบซ่อนและท่ีเกบ็บรขิารต่างๆ บ้าง แต่ฝนตกเอา 
ตอนกลางคืนรู้สึกล�าบากมาก ตาก็มองไม่เห็นอะไรท้ังฝนกระหน�่าลง  
ลมกระหน�่ามาประดังกัน กิ่งไม้ที่ถูกลมพัดอย่างแรงต่างก็ขาดตกลง
ข้างหน้าข้างหลังตูมตามๆ ไม่แน่ใจว่าชีวิตจะต้านทานฝน ต้านทานลม 
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ต้านทานความเหนบ็หนาว หรอืจะต้านทานกิง่ไม้น้อยใหญ่ท่ีหกัตกลงและ
โหมกันมาจากทิศต่างๆ ในขณะนั้น

เมื่อชีวิตยังอยู่ก็ทนกันไป ร้อนก็ทนไป หนาวก็ทนไป หิวก็ทนไป  
กระหายกท็นไป อดบ้างอ่ิมบ้างก็ทนไป จนกว่าจะหมดกลิน่แห่งความระแวง 
สงสัยของชาวบ้านที่หวาดระแวงต่อท่าน ว่าเป็นเสือเย็นคอยหลอกลวง
กินเนือ้กนิหนงัเขา การขบฉนัแม้เพยีงข้าวเปล่าๆ กอ็ดมือ้อ่ิมมือ้ สิง่อ่ืนนัน้ 
ไม่จ�าต้องพูดถึงว่าเขาจะมีความสนใจไยดีให้ท่าน ที่พักที่อยู่ก็แบบคน
อนาถาหาทีเ่กาะทีพ่ึง่ไม่ได้เราดีๆ นีเ่อง น�า้กห็ิว้กาน�า้ลงไปในคลองซ่ึงอยู่ 
ตีนเขา กรองให้เต็มกาแล้วก็หิ้วขึ้นมาฉันมาใช้ หลังจากสรงเสร็จแล้ว  
แต่ท�าความเพียรสะดวกดีมาก หมดกังวลทุกด้านไม่มีอะไรเกาะเกี่ยว

ตอนกลางคืนยามดึกสงัดท�าภาวนาฟังเสียงเสือกระหึ่มไปมาทีละ
หลายๆ ตัว ใกล้ๆ บรเิวณทีท่่านพกัใต้ร่มไม้ แต่แปลกอยูอ่ย่างหนึง่ทีเ่สอื 
ไม่เข้ามาหาท่านเลย ล้วนเป็นเสอืโคร่งใหญ่ลายพาดกลอนทัง้นัน้ ท่านว่า 
ท่านเพลดิเพลนิไปกับเสยีงสตัว์ชนดิต่างๆ แต่บางทีเสอืกเ็ข้ามาหาท่านและ
ลกูศิษย์ท่านเหมอืนกนั เขาคงสงสยัว่าเป็นสตัว์ซ่ึงควรจะเป็นอาหารได้บ้าง  
แล้วแอบเข้ามาดู พอคนกระดุกกระดิกลกุขึน้เขาร้องโก้กพร้อมกบักระโดด 
เข้าป่าไป วันหลังไม่เห็นเขามาหาอีกเลย

พอตกบ่ายๆ กม็ชีาวบ้านราว ๓-๔ คนออกมาสงัเกตการณ์แทบทกุวัน 
แต่เขาไม่พูดจาอะไรกับท่าน ท่านก็มิได้สนใจกับเขา เฉพาะพวกเขาเอง
บางครัง้มกีารพดูกระซิบกระซาบกนั ขณะทีพ่วกเขามาทีน่ัน่ท่านก�าหนดจิต
ดูจิตใจเขาทีคิ่ดปรงุอยูท่กุขณะและทกุเวลาทีเ่ขามา ส่วนพวกเขาเองกค็ง
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ไม่สนใจคิดว่า ท่านจะรู้เรื่องความคิดปรุงทางใจตลอดค�าพูดเขาที่ระบาย 
ออกจากใจผูบ้งการอะไรเลย คงเข้าใจว่าตนมคีวามลบัทีไ่ม่มใีครสามารถ
สอดรู้อยู่ภายใน จึงสนุกคิดเรื่องต่างๆ อย่างเพลินใจ ซึ่งโดยมากก็เป็น
ความคิดคอยจับผิดท่านอยู่ภายใน ท่านก�าหนดดูใจของใครที่มาด้วยกัน 
กีค่น กม็คีวามรูส้กึนกึคิดทีค่อยจับผดิอยูภ่ายในเช่นเดียวกนัหมด สมกับ 
เขาประกาศสั่งพวกเขาให้มาสังเกตการณ์จริงๆ 

ท่านเองแทนทีจ่ะคิดระวงัตัวกลวัเขาจะจับผดิ แต่กลบัคิดสงสารเขา
เป็นก�าลัง ว่าคนในบ้านนั้นมีไม่กี่คนที่เป็นผู้ชักน�าชาวบ้านซึ่งมีหลายคน
ให้เห็นผิดไปด้วย ท่านพักอยู่ที่นั้นเป็นเดือนๆ ยังไม่เห็นเขาลดละความ
พยายามคอยจับพิรุธความผิดพลาดท่าน พวกใดมาหาล้วนมีความจ้อง 
มองหาแต่ความผดิกับท่านเช่นเดียวกนั ท่านว่าเขาช่างพยายามเอาเสยีจรงิๆ  
แต่ยังดีอยู่อย่างหนึ่งที่เขาไม่พร้อมใจกันมาขับไล่ท่านให้หนีจากที่นั้น  
เป็นเพียงจัดวาระกันมาควบคุมโดยทางลับเท่านั้น เมื่อท่านอยู่นานไป  
ทัง้พวกเขากม็าสงัเกตดูอยูห่ลายครัง้ เฉพาะพวกหนึง่ๆ ยงัไม่อาจจับความ
เคลื่อนไหวที่ผิดพลาดท่านได้ เขาคงแปลกใจอยู่มาก

ในเวลาต่อมาคืนวันหนึ่งท่านก�าลังนั่งภาวนาอยู่ ได้ยินหรือทราบขึ้น 
ภายในใจว่า หัวหน้าบ้านประชุมสอบถามผลของการสังเกตการณ์ว่า 
ได้ผลคืบหน้าไปเพียงใดบ้าง ชาวบ้านบรรดาที่มาสังเกตให้ค�าตอบเป็น
เสยีงเดียวกนัว่า ไม่มผีลอะไรตามความคิดเหน็ของพวกเราท่ีคิดกนั ไปท�า 
อย่างนัน้ดีไม่ดี น่ากลวัจะเป็นโทษมากกว่าผลท่ีคาดกนั ผูส้งสยัซักขึน้ ท�าไม 
ว่าอย่างนั้น เขาตอบกันว่า ก็เท่าที่สังเกตดูแล้ว ตุ๊เจ้าสองตนนั้น (ตุ๊เจ้า
หมายถึงพระ) ไม่เห็นมีกิริยาท่าทางใดๆ ที่เป็นไปดังที่พวกเราคาดกัน  
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ไปสงัเกตดูทไีรกเ็หน็แต่ท่านนัง่หลบัตาน่ิงอยู่บ้าง ท่านเดินกลบัไปกลบัมา 
ในท่าส�ารวม ไม่มองโน้นมองนี้อย่างคนทั่วๆ ไปบ้าง

คนทีจ่ะเป็นเสอืเยน็ต้ังท่าคอยฉกีสตัว์กดัคนคงไม่ท�าอย่างนัน้ ต้องมี 
อาการแสดงออกให้พอจับได้บ้าง แต่ตุ๊เจ้าสองตนน้ีไม่มีกิริยาเช่นน้ัน
แฝงอยู่บ้างเลย ถ้าขืนไปท�าอย่างท่ีพากันท�าอยู่ทุกวันนี้ จึงน่ากลัว
เป็นบาป ทางที่ถูกควรไปศึกษาไต่ถามท่านดูให้รู้เหตุผลต้นปลายก่อน 
อยู่ๆ ก็ไปเหมาว่าท่านไม่ดีเอาเลยตามความคิดเห็นเฉยๆ อย่างนี้น่ากลัว
เป็นบาป บรรดาพวกที่ไปสังเกตท่านมาแล้ว พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า  
ท่านเป็นตุ๊เจ้าดียากจะหาได้ พวกเราก็เคยเห็นตุ๊เจ้ามาบ้างพอจะรู้ของดี 
ของไม่ดี บางรายก็ว่า เคารพเลื่อมใสท่านมากกว่าจะคิดแส่หาโทษท่าน  
ถ้าอยากทราบรายละเอียดกค็วรไปศึกษาไต่ถามท่านดูบ้างว่า การน่ังหลบัตา 
นิง่ๆ กดี็ การเดินกลบัไปกลบัมากดี็ ท่านนัง่เพือ่อะไร และท่านเดินหาอะไร 

ท่านว่าสดุท้ายแห่งการประชุมของชาวป่าได้ความว่า ให้คนไปไต่ถาม
ท่านดูตามทีต่กลงกนั ต่ืนเช้ามาท่านกพ็ดูกบัพระท่ีอยูด้่วยว่า เขาเริม่กลบัใจ 
มาทางดีแล้ว คืนนีเ้ขาประชุมกนัเกีย่วกบัการมาสงัเกตดูพวกเรา ตกลงกนั 
ว่าจะจัดให้คนมาไต่ถามข้อข้องใจกับพวกเรา พอวันหลังตอนบ่ายๆ  
เขาพากนัมาจรงิๆ ดังทีรู่ไ้ว้ ในจ�านวนทีม่ามคีนหนึง่ถามขึน้ว่า ตุ๊เจ้านัง่หลบัตา 
นิง่ๆ และเดินกลบัไปกลบัมานัน้ ตุ๊เจ้าน่ังและเดินหาอะไร ท่านตอบเขาว่า  
พทุโธเราหาย เรานัง่และเดินหาพทุโธ เขาถามท่านว่า พทุโธเป็นตัวอย่างไร  
พวกเราจะช่วยตุ๊เจ้าหาได้ไหม? ท่านตอบว่า พุทโธเป็นดวงแก้วอัน
ประเสริฐเลิศโลกในไตรภพ เป็นดวงฉลาดรอบรู้ทั่วไตรโลกธาตุ ถ้าสู 
จะช่วยเราหากย็ิง่ดีมาก จะได้เหน็พทุโธเรว็ๆ ง่ายๆ ด้วย (สเูป็นค�าท่ีชาวเขา 
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นบัถือกนัว่าดีมากสนทิกนัมาก) เขาถามว่า พทุโธตุ๊เจ้าหายมานานแล้วหรอื  
ท่านตอบว่า ไม่นาน ถ้าสูช่วยหาให้ยิ่งจะพบเร็วกว่าเราหาเพียงคนเดียว

เขาถามว่า พทุโธเป็นดวงแก้วใหญ่ไหม? ท่านตอบว่า ไม่ใหญ่ไม่เลก็ 
พอดีกับเราและกับพวกสูดีๆ นี่เอง ใครหาพุทโธพบ คนนั้นประเสริฐ 
มองเห็นอะไรได้ตามใจหวัง เขาถาม มองเห็นนรกสวรรค์ได้ไหมตุ๊เจ้า? 
ท่านตอบว่ามองเห็นซิ ไม่เห็นจะว่าประเสริฐได้อย่างไร ลูกเมียผัวตาย
มองเห็นได้ไหมตุ๊เจ้า? ท่านตอบว่าเห็นหมด ถ้าต้องการอยากเห็นเมื่อได้
พุทโธแล้ว เขาถาม สว่างมากไหม? ท่าน สว่างมากยิ่งกว่าพระอาทิตย ์
ตั้งร้อยดวงพันดวง เพราะพระอาทิตย์ไม่สามารถส่องเห็นนรกสวรรค์ได้  
แต่ดวงพทุโธสามารถส่องเหน็หมด เขาถาม ผูห้ญิงช่วยหาได้ไหม? เด็กๆ 
ช่วยหาได้ไหม? ท่าน ได้ทั้งนั้น ไม่นิยมว่าหญิงว่าชาย ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่
ใครหาก็ได้ทั้งนั้น เขาถามท่านว่า พุทโธนั้นประเสริฐในทางใดบ้าง กันผี 
ได้ไหม? ท่านตอบว่า พุทโธประเสริฐ และใช้ได้หลายทางจนนบัไม่ถ้วน 
ในโลกทัง้สาม คือกามโลก รูปโลก อรูปโลก โลกทัง้สามต้องยอมกราบ
พุทโธทั้งนั้น ไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าพุทโธ ผีก็กลัวพุทโธมาก ต้องกราบ
พุทโธ ใครหาพุทโธแม้ยังไม่พบ ผีเริ่มกลัวผู้นั้นแล้ว 

เขาถามท่าน พุทโธเป็นแก้วสีอะไรตุ๊เจ้า ท่านตอบพุทโธเป็นแก้ว
ดวงสว่างไสวและมีหลายสีจนนับไม่ได้ พุทโธนี้เป็นสมบัติอันวิเศษของ
พระพุทธเจ้า พุทโธนั้นเป็นองค์แห่งความรู้ความสว่างไสวไม่เป็นวัตถุ 
พระพุทธเจ้าท่านมอบให้พวกเราไว้หลายปีแล้ว แต่เราเองยังหาพุทโธท่ี
ท่านมอบให้ยงัไม่เจอ ไม่ทราบว่าอยูท่ี่ตรงไหน แต่จะอยูท่ี่ไหนไม่ส�าคัญนกั  
ที่ส�าคัญก็คือถ้าสูจะพากันช่วยเราหาพุทโธจริงๆ ให้พากันนั่งหรือเดินนึก
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ในใจว่าพุทโธๆ อยู่ภายในโดยเฉพาะ ไม่ให้จิตส่งออกไปนอกกาย ให้รู้
อยูก่บัค�าว่าพทุโธๆ เท่านัน้ ถ้าท�าอย่างนีพ้วกสอูาจเจอพทุโธก่อนเรากไ็ด้ 
เขาถามท่านว่าการนั่งหรือเดินหาพุทโธจะให้นั่งหรือเดินนานเท่าไรถึงจะ
พบพุทโธแล้วหยุดได้ ท่านตอบ ให้นั่งหรือเดินเพียง ๑๕ หรือ ๒๐ นาที
ก่อนส�าหรบัผูต้ามหาพทุโธทแีรก พทุโธท่านยงัไม่อยากให้พวกเราตามหา
ท่านนานนกั กลวัจะเหนือ่ยแล้วตามพทุโธไม่ทนั เด๋ียวจะขีเ้กยีจเสยีก่อน 
ทีหลังจะไม่อยากตามหาท่านแล้วเลยจะไม่พบท่าน เอาเพียงเท่านี้ก่อน  
ถ้าอธิบายมากกว่านี้จะจ�าวิธีไม่ได้แล้วตามหาพุทโธไม่พบ

เสรจ็แล้วเขาพากนักลบับ้าน การลาท่านส�าหรบัเขาแล้วไม่ต้องพดูถงึ 
เพราะเขาไม่เคยลาใคร ว่าจะไปเขาลุกขึ้นแล้วก็ไปทันทีทันใด ไม่สนใจ
ค�าลาใครทั้งนั้น พอไปถึงบ้านแล้ว ชาวบ้านต่างมารุมถามเป็นการใหญ่ 
เขาอธิบายให้ฟังตามที่ท่านสั่งสอนเขาแต่โดยย่อไว้ก่อนนั้น นอกจากนั้น  
เขายังอธิบายเรื่องท่านพระอาจารย์ให้ชาวบ้านฟังว่า ที่สงสัยการนั่ง 
หลบัตานิง่ๆ และการเดินกลบัไปกลบัมานัน้ ท่านน่ังและเดินหาพทุโธดวงเลศิ 
ต่างหาก มไิด้นัง่และเดินแบบเสือเย็นดังที่พวกเราเข้าใจกัน พอชาวบ้าน
ทราบวธิตีามทีพ่วกมาถามท่านน�าไปเล่าให้ฟังแล้ว ต่างคนต่างสนใจฝึกหดั
นกึพทุโธภายในใจโดยทัว่กัน นับแต่หวัหน้าบ้านลงมาถงึผูห้ญิงและเด็กๆ 
ที่พอรู้วิธีนึกพุทโธได้

เป็นที่อัศจรรย์ไม่คาดฝันว่าจะมีผู ้รู ้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้า 
ภายในใจอย่างประจักษ์โดยไม่เนิ่นนานนัก คือผู้ชายคนหนึ่งซ่ึงตามหา
พทุโธ แล้วประสบธรรม คือความสงบสขุทางใจจากการนกึบรกิรรมพทุโธ
ตามวิธีที่ท่านบอกเขา ท่านเล่าว่าก่อนหน้า ๓-๔ วันที่เขาจะประสบผล
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จากพุทโธ เขานอนหลับฝันถึงท่านพระอาจารย์มั่นว่า ท่านเอาเทียนใหญ่ 
ที่จุดไฟอย่างสว่างไสวแล้วไปติดไว้บนศีรษะเขา พอท่านติดเทียน 
เสร็จแล้วนับแต่ศีรษะลงมาถึงตัวเขาปรากฏว่าสว่างไสวไปโดยตลอด  
เขาดีใจมากว่าตนได้ของดีมคีวามสว่างไสวแผ่ออกไปนอกกายต้ังหลายๆ วา  
พอจติเขาเป็นขึน้มากร็บีมาหาท่านพระอาจารย์ และเล่าเรือ่งความเป็นและ 
ความฝันให้ท่านฟังอย่างน่าอัศจรรย์ จากน้ันท่านก็ได้อธิบายเพิ่มเติม 
ให้เขาไปท�าต่อ ปรากฏว่าได้ผลอย่างรวดเรว็และยงัสามารถรูใ้จของผูอ่ื้น 
ได้อีกด้วย ว่าใจของใครยงัมเีศร้าหมองและผ่องใสเพยีงใด เขาพดูกบัท่าน 
อย่างไม่มีการสะทกสะท้านเลย ซ่ึงตรงกับจริตคนป่าท่ีมีนิสัยพูดตรงไป
ตรงมาอยู่แล้ว 

ในเวลาต่อมาเขาออกมาเล่าธรรมให้ท่านฟังว่า เขาได้พจิารณารูเ้หน็
จิตท่านอาจารย์และพระทีอ่ยูก่บัท่านได้อย่างชัดเจน ท่านเองกถ็ามเขาบ้าง
เป็นเชิงเล่นๆ ว่าจิตของท่านเป็นอย่างไร มีบาปมากไหม? เขาตอบท่าน
ทันทีเลยว่า จิตของตุ๊เจ้าไม่มีจุดมีดวงเหลืออยู่แล้ว มีแต่ความสว่างไสว
อันเป็นท่ีอัศจรรย์อย่างยิ่งอยู่ภายในเท่านั้น ตุ๊เจ้าเป็นผู้ประเสริฐสุดใน
โลกไม่มีใครเสมอเหมือน เฮาไม่เคยเห็น (ค�าว่าเฮาเทียบกับค�าว่าผม) 
ตุ๊เจ้ามาพักอยู่ที่นี่ตั้งนานร่วมปีแล้ว ท�าไมไม่สอนเฮาบ้างก๊าแต่แรกมาอยู่  
(ก๊า เท่ากับ “เล่า” หรือ “ไหม” ก็ได้ แปลได้หลายนัยมากพอดู มีติด
ท้ายประโยคได้ทั้งค�าถาม ค�าตอบ)

ท่านตอบ จะให้เราสอนอย่างไร ก็ไม่เคยเห็นพวกสูมาศึกษาไต่ถาม 
เรานี่นา เขาตอบท่านว่า ก็เฮาบ่ฮู้ก๊า (บ่เท่ากับไม่) ว่าตุ๊เจ้าเป็นผู้วิเศษ  
ถ้าฮู้จะทนอยู่ได้อย่างไร ต้องมาแน่ๆ ทีนี้พวกเฮาฮู้แล้วก๊าว่าตุ๊เจ้าเป็นผู้ 



248

ฉลาดมาก เวลาพวกเฮามาถามว่าตุ๊เจ้านั่งหลับตานิ่งๆ และเดินกลับไป 
กลับมานั้น ท�าท�าไม หรือหาอะไร ตุ๊เจ้าก็บอกพวกเฮาว่าพุทโธหาย  
ให้พวกเฮาช่วยหา เมือ่ถามถึงพทุโธเป็นลกัษณะอย่างไร กบ็อกไปว่าเป็น
แก้วดวงสว่างไสว ความจรงิจิตตุ๊เจ้าเป็นพทุโธอยูแ่ล้ว มไิด้สญูหายไปไหน  
แต่เป็นอุบายฉลาดของตุ๊เจ้าที่เมตตาสงสารพวกเฮาให้ภาวนาพุทโธ  
เพื่อให้จิตพวกเฮาสว่างไสวเหมือนจิตตุ๊เจ้าต่างหาก เฮาฮู้แล้วว่าตุ๊เจ้า 
เป็นผู้ประเสริฐและเฉลียวฉลาด ปรารถนาให้พวกเฮาได้บุญ มีความสุข 
และพบพุทโธดวงประเสริฐที่ใจตัวเอง มิใช่หาพุทโธให้ตุ๊เจ้า

นับแต่เขาคนนั้นได้เห็นธรรมภายในใจเพียงคนเดียวเท่านั้น เรื่องก็ 
กระจายไปทั่วบ้านในไม่ช้า คนในบ้านต่างก็เกิดความสนใจและพากัน 
ภาวนาพุทโธไปตามๆ กัน ตลอดเด็กเล็กๆ และเกิดความเชื่อถือและ 
เลื่อมใสท่านพระอาจารย์มั่นมาก เรื่องเสือเย็นเลยหายซากไป ไม่มีใคร
กล่าวถงึเลย นบัแต่นัน้มาเวลาท่านกลบัจากบณิฑบาต คนทีภ่าวนาเป็นนัน้
ต้องตามส่งบาตรและศึกษาธรรมกับท่านทุกวัน ถ้าวันไหนเขามีธุระไม่ได้
ตามส่งบาตรท่านก็สั่งกับคนไว้ ในหมู่บ้านนั้นทราบว่ามีคนภาวนาเป็นอยู่
หลายคนมทีัง้ชายและหญิง ทีเ่ก่งกว่าเพือ่นนัน้กคื็อเขาคนเป็นก่อนนัน่เอง

คนเราเมือ่ความพอใจมแีล้ว สิง่อ่ืนๆ กค่็อยเป็นไปเอง เช่นคนพวกนี ้
แต่ก่อนเขาไม่เคยสนใจกบัท่านเลยว่าท่านได้อยูไ่ด้นอนได้ขบฉนัอย่างไรบ้าง  
แม้จะเป็นหรือจะตายเขาไม่สนใจทั้งนั้น พอเขาเกิดความเช่ือถือและ
เลือ่มใสแล้ว ทกุสิง่ทีเ่คยขาดแคลนกก็ลบักลายเป็นความสมบรูณ์ขึน้มา
เป็นล�าดับ ทางจงกรม กุฏิที่พัก ที่ฉัน เขาพร้อมกันมาท�าถวายท่านเอง
จนเรยีบไปหมดโดยมไิด้บอกกล่าวเลย มหิน�าเขายงัมาต�าหนท่ิานเป็นเชิง
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ชมเชยอยูอ่ย่างลกึลบัด้วยว่า ทางจงกรมอย่างนัน้ตุ๊เจ้ากเ็ดินได้ ดูแล้วมแีต่
ต้นไม้เครือเขาเถาวัลย์เต็มไปหมด ตุ๊เจ้ามิใช่หมูพอจะเดินบุกป่าฝ่าดงไป 
อย่างนัน้ แต่ท�าไมยงัอุตส่าห์เดินบกุไปได้ เมือ่เฮาถามว่า นีท่างอะไร กบ็อกว่า 
ทางเดินหาพุทโธ พุทโธเราหาย เมื่อเฮาถามว่า นั่งหลับตาอยู่นิ่งๆ นั้น  
นั่งท�าไม ก็บอกว่านั่งหาธรรมบ้าง นั่งหาพุทโธบ้าง พูดอย่างนั้นก็ได้

ตุ๊เจ้านี้แปลกกว่าคนทั้งหลาย ตุ๊เจ้าวิเศษเลิศโลกเท่าไรก็มิได้บอก
ว่าวิเศษ ตุ๊เจ้าคนนี้แปลกมาก เฮาชอบนิสัยตุ๊เจ้าตนนี้มาก ที่หลับที่นอน 
ก็มีแต่ใบไม้ปูเต็มพื้นดินจนจะเหม็นเน่าอยู่แล้ว ท่านทนนอนมาต้ัง 
หลายเดือนท�าไมทนได้ เฮาดูที่นอนตุ๊เจ้าแล้วเหมือนที่นอนหมู เห็นแล้ว
เฮาสงสารตุ๊เจ้ามากจนเกือบร้องไห้ พวกเฮาเองก็โง่จริงๆ โง่กันทั้งบ้าน 
ไม่รูจ้กัของดี มหิน�าบางคนยงัหาว่าตุ๊เจ้ามาอยูเ่พือ่หลอกลวงชาวบ้านแล้ว
เขาก็พากันรังเกียจระแวง แต่เวลานี้พวกเขาพากันเช่ือถือและเลื่อมใส 
ตุ๊เจ้ากันทั้งบ้านแล้ว เพราะเขาทราบเรื่องของตุ๊เจ้าจากเฮาก๊า ดังนี้

ท่านว่าคนพวกนี้ถ้าลงเขาได้เช่ือและเคารพนับถือแล้ว ต้องนับถือ
แบบถึงใจจริงๆ และถึงไหนถึงกัน เป็นก็เป็นด้วยกัน ตายก็ตายด้วยกัน  
แม้ชีวิตก็ยอมสละได้ เราพูดอะไรเขาเช่ือฟังและเคารพนับถือมาก  
การบริกรรมภาวนาหาพุทโธของเขา ท่านก็สอนให้เขยิบเวลาขึ้นไปตาม
ความเคยชินและผู้ช�านาญเป็นล�าดับ ปีนั้นท่านต้องจ�าพรรษากับพวกเขา
รวมแล้วเป็นเวลาปีกว่า ท่านไปอยูก่บัพวกเขา ต้ังแต่ต้นเดือนกมุภาพนัธ์
จนถึงเดือนเมษายนปีหลังจึงได้จากเขาไป ก่อนจะจากเขาไปได้ก็นับว่า
ทุลักทุเลด้วยความสงสารเขาเอาการอยู่ เนื่องจากเขาไม่ยอมให้ท่านหนี
ไปไหนเอาเลย เขาบอกท่านว่าแม้ท่านตายลงไปในท่ีนั้น เขาทั้งบ้านจะ
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รับรองเผาศพท่าน แม้เขาเองก็มอบชีวิตไว้กับท่านด้วย เพราะความรัก
และเคารพเลื่อมใสท่านมาก ผลดีก็เห็นประจักษ์ตาประจักษ์ใจ

น่าชมเชยเขาที่มีความฉลาดระลึกในความผิดได้ พอเห็นพระ 
ที่ปฏิบัติดีน่าเลื่อมใสจริงๆ แล้วก็กลับมาเห็นโทษความผิดของตนท่ีคิด
ไม่ดีแต่ก่อน แล้วพร้อมกนัมาขอขมาโทษท่านให้อโหสกิรรมให้ ก่อนจาก 
พวกเขาท่านได้พดูกบัพระทีอ่ยูด้่วยว่า ทีน่ีเ่ขาหมดโทษแล้ว เราจะไปทีไ่หน 
ก็ได้ไม่ขัดข้องแล้ว แต่ส�าคัญตอนลาเขาออกจากที่นั้น ท่านว่าน่าสงสาร
สังเวชกับความรักความนับถือความเคารพเลื่อมใสและค�าวิงวอนเขาจน
บอกไม่ถกู พอพวกเขาทราบว่าท่านจะจากเขาไปเท่าน้ัน เขาพากันออกมา
ทัง้บ้านมาร้องไห้วงิวอนกนัอย่างชุลมนุวุน่วายไปทัง้ป่า เหมอืนคนร้องไห้
คิดถงึคนตายนัน่เอง ท่านกพ็ยายามแสดงเหตุผลท่ีจ�าต้องจากเขาไป และ 
ปลอบโยนพวกเขาไม่ให้เสียใจจนเลยขอบเขตแห่งธรรม คือความพอดี 
จนเขาเป็นที่ลงใจแล้วก็ออกจากที่พักอันแสนส�าราญนั้น

สิ่งที่ไม่คาดฝันกลับเกิดขึ้นอีก คือท้ังเด็กและผู้ใหญ่ต่างคนต่างวิ่ง
ออกไปรุมล้อมท่านและเข้าแย่งเอาบริขาร กลด บาตร กาน�้า กับผู้ตาม 
ส่งท่าน และฉุดชายสบงจวีรกอดแข้งกอดขาท่านดึงกลบัมาทีพ่กัอีกเหมอืน 
เด็กๆ โดยไม่ยอมให้ท่านไป ท่านต้องกลบัมาแสดงเหตุผลและปลอบโยนใจ 
ให้สงบเย็นอีกพักหนึ่งแล้วค่อยพากันปล่อยให้ท่านไป พอท่านก้าวออก
จากทีพ่กัเดินไปได้ประมาณ ๔-๕ วาเท่านัน้ ต่างกร้็องไห้แล้วพากนัตามฉดุ 
เอาท่านกลับมาอีก ท�าเอาท่านเสียเวลาไปหลายชั่วโมง ฟังเสียงร้องไห้
ระเบ็งเซ็งแซ่ฉุกละหุกวุ่นวายไปทั่วทั้งป่า ซ่ึงเป็นท่ีน่าสมเพชเวทนาเอา
นักหนา
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ค�าว่า “เสือเย็น” ที่เกิดขึ้นในตอนแรกๆ จึงหมดความหมายไป 
ทัง้สองฝ่าย ทียั่งเหลอือยูจ่งึมแีต่ความเคารพเลือ่มใสความอาลยัอาวรณ์
ในท่านผูท้รงคุณธรรมอันสงูส่งทีส่ดุจะอดกลัน้ไว้ได้ ขณะทีท่่านจากไปจงึ 
มีแต่เสียงร้องไห้ระทมทุกข์ของพวกชาวเขาท่ีพิไรร�าพัน ท้ังเสียงร้องไห้
และสัง่เสยีว่า “เมือ่ตุ๊เจ้าไปแล้วให้รบีกลบัคืนมาหาพวกเฮาอีก อย่าอยูน่าน  
พวกเฮาคิดถึงตุ๊เจ้าแทบอกจะแตกตายอยู่เดี๋ยวนี้แล้วก๊า” จนไม่ทราบว่า
เป็นเสยีงเด็กหรอืเสยีงผูใ้หญ่ทีต่่างคนต่างร้องไห้ไว้ทกุข์ในคราวท่านจาก
ไปเวลานั้น

นบัว่าท่านไปอยูใ่นท่ามกลางแห่งความระแวงสงสยัไม่พอใจของเขา
ในครั้งแรก แต่จากไปในท่ามกลางแห่งความอาลัยเสียดายของเขาใน 
ภายหลัง จึงนับว่าท่านเที่ยวชะล้างสิ่งสกปรกรกรุงรัง ให้กลายเป็นของ
สะอาดปราศจากมลทินควรแก่ความเป็นของมีคุณค่าขึ้นได้ สมกับท่าน
บวชมาเป็นลูกศิษย์ของพระตถาคต ผู้ไม่ถือโกรธถือโทษกับผู้ใดจริงๆ  
ใครรงัเกยีจท่านกพ็ยายามอนเุคราะห์ด้วยความเมตตาสงสาร ไม่ยดึเอา
ความผดิพลาดของเขามาเป็นอารมณ์เครื่องขุ่นข้องหมองใจให้เปน็ภัยแก่
ตนและผู้อื่น มีใจที่เต็มเปี่ยมด้วยเมตตา อันเป็นที่เจริญศรัทธาของโลก
ผู้ร้อนด้วยกิเลสตัณหาวิ่งเข้ามาอาศัย ให้ได้รับความไว้วางใจและเย็นฉ�่า
ทั่วหน้ากัน นับว่าเป็นผู้อัศจรรย์ด้วยคุณธรรมอันหาที่เปรียบได้ยาก

ขณะนั่งฟังท่านเล่า ผู้ฟังเกิดความสังเวชสลดใจอดวาดภาพไปตาม
ไม่ได้ ปรากฏในมโนภาพขณะนัน้ เหมอืนดูภาพยนตร์ทีแ่สดงเรือ่งชุลมนุ
วุ่นวายของชาวบ้านป่าที่มีศรัทธาแรงกล้า สละเลือดเนื้อชีวิตดวงใจต่อ
ท่านผู้วิเศษด้วยคุณธรรม ขอให้ท่านประพรมโสรจสรงด้วยพรหมวิหาร  
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ประทานเมตตาแก่พวกเขาให้มีชีวิตชีวาเจริญวาสนาสืบต่อไป ด้วยการ
วิงวอนและร้องไห้วิ่งกอดแข้งกอดขา ฉุดผ้าสังฆาฏิสบงจีวรบาตรบริขาร
ท่านกลับมาสู่บรรณศาลาหลังเล็กๆ ของฤๅษีที่มุงด้วยเปลือกไม้ใบหญ้า
อันแสนส�าราญ ซึ่งเป็นที่น่าสงสารอย่างประทับใจ แต่เป็นสิ่งที่สุดวิสัย
ของโลก อนิจฺจ� จ�ามาต้องจ�าจาก เพราะการพลัดพรากแปรผันเป็น
สายทางเดินแห่งคติธรรมดา ไม่มีท่านผู้ใดสามารถปิดกั้นหรือท�าลายได้  
ดังนัน้ท่านพระอาจารย์มัน่ แม้จะทราบอัธยาศัยของชาวศรทัธาทีเ่กีย่วพนั 
หนักแน่นกับท่านอยู่อย่างเต็มใจก็จ�าต้องจากไปในเมื่อกาลมาถึงแล้ว

เป็นทีท่ราบกนัว่า ท่านพระอาจารย์มัน่ท่ีชาวบ้านในเขาเคยให้นามท่าน 
ว่า “เป็นเสอืเยน็” แต่ท่านเป็นวิสทุธบิคุคลอยูใ่นข่ายแห่ง ปญฺุญกเฺขตตฺ�  
โลกสสฺ ของโลก ท่านได้จากชาวเขาไปเพือ่บ�าเพญ็ประโยชน์แก่โลกต่อไป
ตามอัธยาศัยไม่มปีระมาณ เรือ่งทัง้นีนั้บว่าเป็นคติแก่อนุชนรุน่หลงัได้เป็น
อย่างดี ซึ่งเวลานี้พุทธศาสนิกชนผู้รักความสงบ ก�าลังวิตกห่วงใยทั้งตน 
และพุทธศาสนาอันเป็นสมบัติล้นค่า และเป็นคู่เคียงแห่งชีวิตจิตใจ 
ตลอดมา ทีอ่าจถกูเพ่งเลง็กล่าวหาอย่างลกึลบัว่าเป็น “เสอืเยน็” ท�านองที่
ท่านพระอาจารย์มัน่ถกูมา แล้วก�าจัดท�าลายอย่างเปิดเผยกไ็ด้ จากฝ่ายใด 
ก็ตามที่มีความรู้ความเห็นเป็นปรปักษ์ต่อหลักพระศาสนาและคตินิสัย 
ของพทุธศาสนกิชน ซ่ึงเวลานีก้เ็ริม่ไหวตัวบ้างพอให้รูส้กึว่าไม่ควรนอนใจ 
ถ้านอนหลับทับสิทธิ์จนเกินไปอาจเสียใจในภายหลัง

ท่านพระอาจารย์มั่นท่านด�าเนินตามแบบสุคโต ไปอยู่ในป่าในเขา 
ก็เป็นประโยชน์แก่ชาวป่าชาวเขา เทวบุตร เทวธิดา อินทร์ พรหม ภูตผี 
นาค ครุฑ ไม่ว่างงาน ท่านมีเมตตาสงสารอนุเคราะห์โลกอยู่ตลอดเวลา 
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ออกมาเมืองมนุษย์มนาก็โปรดมนุษย์มนา พระ เณร ชี คหบดีทวยข้า 
ประชาชนคนทกุช้ันไม่เว้นแต่ละเวลา มมีนษุย์มนาไปมาหาสูศึ่กษาอบรม 
อรรถธรรมกบัท่านเป็นประจ�า นบัว่าท่านท�าประโยชน์มหาศาลแก่ส่วนรวม 
ซึ่งยากจะมีผู้ท�าได้ละเอียดลออกว้างขวางเหมือนอย่างท่าน

เวลาพักอยู่ในภูเขา ตอนบ่ายๆ เย็นๆ พวกชาวป่าก็พลอยได้รับ 
ความแช่มช่ืนเบิกบานจากธรรมที่ท่านแสดงโสรจสรง ตกตอนดึกก็แก้
ปัญหาและแสดงธรรมแก่เทวดาที่มาจากชั้นและที่ต่างๆ ฟัง เรื่องเช่นนี้ 
นับว่าเป็นภาระอันหนักที่ท่านต้องท�าซ่ึงหาตัวแทนยาก ไม่เหมือนการ
สั่งสอนมนุษย์มนาที่ใครๆ สั่งสอนก็พอรู้เรื่องกัน นอกจากจะฟังและ
ปฏิบัติตามหรือไม่เท่านั้น การเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าท้ังเบื้องบนเบื้องล่าง 
นับว่าเป็นเรื่องส�าคัญมากส�าหรับท่านพระอาจารย์มั่น ฉะนั้น ประวัติ
ของท่านจึงมักมีเรื่องเก่ียวกับเทพสับปนกันไปเสมอตามประสบการณ์
ในสถานที่และเวลาต่างๆ กัน จนกว่าจะจบประวัติท่าน เรื่องท�านองนี้ถึง 
จะสิ้นสุดลง

เมื่อไม่นานมาน้ีผู้เขียนได้ไปกราบนมัสการท่านพระอาจารย์ผู้ทรง
คุณธรรมอันสูง ซึ่งเป็นอาจารย์ทางวิปัสสนากรรมฐาน มีประชาชนและ
พระเณรเคารพนับถือท่านมากแทบทั่วประเทศไทย พอไปถึงก็เป็นเวลา 
ทีท่่านก�าลงัสนทนาธรรมอยูก่บัพระ ๓-๔ องค์ ซ่ึงเป็นลกูศิษย์ท่านภายในวดั  
เราพลอยได้โอกาสเข้าผสมด้วย ท่านแสดงอัธยาศัยด้วยความเมตตาอย่างยิง่  
เราเริ่มสนทนาธรรมภาคปฏิบัติแขนงต่างๆ จนเตลิดไปถึงเรื่องของท่าน 
พระอาจารย์มัน่ซ่ึงเป็นอาจารย์ท่าน ระยะนั้นท่านไปศึกษาอบรมอยู่กับ 
ท่านพระอาจารย์มั่นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในภูเขาลึกห่างจากตัวอ�าเภอมาก 
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เดินด้วยเท้าเปล่าเป็นวันๆ จึงจะถงึอ�าเภอ ท่านเล่าให้ฟังหลายเรือ่งซ่ึงล้วน
เป็นเรือ่งทีฟั่งแล้วสะดุดใจ และเกดิความอัศจรรย์ชนดิบอกไม่ถกู แต่จะ 
น�ามาเล่าให้ท่านฟังเท่าที่เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ควร นอกนั้นจึงขอผ่านไป 
ตามที่เคยเรียนให้ทราบมาแล้ว

ท่านเล่าว่าท่านพระอาจารย์มัน่ นอกจากจะเป็นทีแ่น่ใจอย่างยิง่ ว่าท่าน 
เป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดในสมัยปัจจุบันแล้ว ท่านยังมีคุณธรรมพิเศษหลาย
ประการอีกด้วย ทัง้น่ากลวั ทัง้น่าเคารพ ทัง้น่าเลือ่มใส ทัง้ท�าให้เราระวัง
ตัวอยู่ตลอดเวลา ความรูแ้ปลกๆ ทีท่่านเล่าให้ฟังนัน้ ผมเองกจ็�าไม่ได้หมด  
ผูเ้ขยีนเรยีนถามท่านว่า ส่วนท่ีจ�าไม่ได้กส็ดุวิสยั แต่ท่ีพอจ�าได้ก็ขออาราธนา 
เล่าให้กระผมฟังบ้าง พอได้ยดึไว้เป็นขวัญใจและเป็นท่ีระลกึบูชาไปนานๆ 
ท่านพดูว่า ก็เราคิดอะไรขึน้มาภายในใจท่านรูเ้อาเสยีหมด จะว่าอย่างไรล่ะ  
ผมเองเหมอืนถกูมดัไว้ทัง้วนัทัง้คืนเลย ด้วยการระวงัรกัษาจิต ถงึขนาดนัน้ 
ท่านยังเอาเรื่องความคิดของเราไปเทศน์ให้เราและหมู่เพื่อนฟังจนได้  
แต่จิตผมก็รู้สึกว่าดีอยู่ไม่น้อยในระยะที่อยู่กับท่านนั้น เป็นแต่รักษาใจ 
ไม่ให้คิดไปทุกแง่ทุกมุมไม่ได้เท่านั้นเอง

ใครๆ ก็ทราบว่าใจเป็นของเล่นเมื่อไร มันคิดได้ทั้งวันทั้งคืน ใครจะ
ไปทนตามทนห้ามมันหวาดไหว ฉะนั้น จึงโดนท่านเทศน์เสียเรื่อย บางที
เราคิดและหลงลมืไปแล้ว พอมาหาท่านท่านเทศน์เรือ่งนัน้ขึน้ เราถงึระลกึ 
ได้ว่า เราได้หลวมตัวคิดอย่างท่านว่าจริงๆ อย่างนี้ ท่านดุให้ท่านอาจารย์
ด้วยหรือ? ผู้เขียนถาม บางทีท่านดุเอาบ้าง แต่บางทีแนะน�าไปทีเดียว 
โดยยกเอาเรื่องที่เราคิดนึกฝันไปนั่นเองมาเป็นธรรมแสดงแก่เราเอง  
บางครั้งก็มีพระไปนั่งฟังอยู่ด้วย เรานึกอายพระที่ไปได้ยินด้วย แต่ดีอยู่



255

อย่างหนึง่ เวลามพีระไปนัง่ฟังอยูด้่วยนบัแต่หนึง่องค์ขึน้ไป ท่านไม่ระบช่ืุอ 
ผูเ้ป็นต้นเหตุคิด เป็นแต่อธบิายเรือ่งความคิดนกึดีช่ัวนัน้ๆ ไปเรือ่ยๆ เท่านัน้

ท่านอาจารย์คิดอย่างไรบ้าง ท่านถงึได้ดุบ้างสัง่สอนบ้าง ผูเ้ขยีนเรยีนถาม  
ฟังแต่ค�าว่าปถุชุนเป็นไร มนัหนายิง่กว่าภูเขาหนิและชนดะไปหมด ไม่เลอืก 
ว่าดีว่าช่ัว ว่าผดิว่าถกู มนัคิดไปได้ทัง้นัน้ พอดีกบัเรือ่งทีค่วรดุท่านถงึได้ดุ  
ท่านอาจารย์กลัวท่านมากหรือเปล่าเวลาท่านดุ ผู้เขียนเรียนถาม ท�าไม 
จะไม่กลัว ตัวไม่สั่นแต่หัวใจมันสั่นอยู่ภายในบางทีแทบลืมหายใจก็ยังมี  
การรูว้าระจิตของผูอ่ื้นนัน้ท่านรูจ้รงิๆ ผมไม่สงสยัเลย เพราะเรือ่งมนับอก 
อยู่กับตัวเรา ทุกอย่างที่คิดออกไป ท่านตามเก็บเอามาเทศน์สอนเรา 
เสียสิ้น บางครั้งผมคิดว่าจะไปเที่ยวตามภาษาความโง่ของตน ถ้าคิด 
ตอนกลางคืน พอต่ืนเช้ามาไปท�าข้อวัตรอุปัฏฐากท่าน ท่านก็เก็บเอา 
เทศน์ทันทีที่ไปถึง ท่านว่าท่านจะไปเที่ยวที่ไหนอีก ที่นั้นไม่ดีสู้ที่นี่ไม่ได้ 
อยูท่ีน่ีดี่กว่าท�านองนี ้ทกุๆ ครัง้ทีเ่ราคิดปรากฏว่าไม่ยอมให้ผ่านพ้นไปได้ 
ท่านว่าอยูท่ีน่ีส่นกุฟังเทศน์ ดีกว่าอยูท่ีน่ัน้ แล้วกไ็ม่อนญุาตให้เราไปทีน่ัน้
จรงิๆ ด้วย เท่าทีส่งัเกตดูท่านคงเป็นห่วงเรามาก กลวัจติเราจะเสือ่มเสยี 
และท่านก็พยายามอบรมอยู่ตลอดเวลา

ที่ผมกลัวท่านมากก็คือ ไม่ว่ากลางคืนหรือกลางวัน พอเราก�าหนด
พิจารณาดูท่านเมื่อไร ก็ปรากฏเห็นท่านจ้องมองเราอยู่แล้ว ประหนึ่ง
ท่านไม่ยอมพกัผ่อนเอาเลย บางคืนผมไม่กล้านอนเพราะมองดูท่านแล้ว 
เหมอืนท่านนัง่อยูต่รงหน้าเรา และเพ่งตาจับจ้องอยูท่ีเ่ราทุกขณะ เราก�าหนด 
จติออกไปข้างนอกทไีรกเ็หน็แต่ท่านมองดูเราอยูแ่ล้ว ฉะนัน้การเคลือ่นไหว 
ทุกอาการ จึงเป็นไปด้วยความส�ารวมระวังอยู่เสมอ เวลาไปบิณฑบาต
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ตามหลงัท่าน ต่างองค์ต่างระวังส�ารวมใจไม่ให้พลัง้เผลอออกนอกกายได้  
ไม่เช่นนั้นขากลับออกมาถึงวัดหรือยังไม่ถึงด้วยซ�้า ในบางครั้งโดนเทศน์
จนได้

ไม่ว่าจะอยูท่ีใ่ดทัง้กลางวันและกลางคืน ต้องมสีติระวังตัวตลอดเวลา  
แม้เช่นนั้นยังมีเรื่องให้ท่านน�ามาเทศน์จนได้และก็จริงดังที่ท่านเทศน ์
เสียด้วย คือต้องมีองค์ใดองค์หนึ่งที่อุปโลกน์ไปคิดเรื่องขึ้นมาให้ท่าน
จ�าต้องน�ามาเทศน์ บางครั้งขณะนั่งฟังเทศน์ได้ยินเสียงท่านเทศน์ดุเรื่อง
แปลกๆ ซ่ึงเราเองมไิด้คิดท�านองนัน้ พอเลกิประชุมฟังเทศน์แล้ว ออกมา 
กระซิบถามกันว่า วันนี้ท่านเทศน์ถูกใครบ้าง เสียงเทศน์รู้สึกชอบกล  
ต้องมีองค์หนึ่งสารภาพตัวให้เราฟังจนได้ว่า วันนี้ท่านเทศน์ถูกผมเอง 
เพราะผมอุตรไิปคิดอย่างนัน้จรงิๆ ดังนี ้แต่อยู่กบัท่านรูส้กึดีมาก เพราะม ี
สติอยู่กับตัวแทบตลอดเวลาเนื่องจากกลัวท่าน

ท่านเล่าว่าขณะไปถึงเชียงใหม่ทีแรกและเข้าไปพักวัด…….ได้ไม่ถึง
ช่ัวโมง เหน็รถยนต์ว่ิงเข้ามาในวดัทีผ่มพกัอยู ่และตรงเข้ามาจอดทีห่น้ากฏิุ 
ผมพอดี พอมองลงไปเป็นท่านพระอาจารย์มัน่ ผมกร็บีลงไปต้อนรบัท่าน
และเรียนถามถึงเรื่องการมาของท่าน ท่านก็บอกทันทีว่าผมก็มารับท่าน
นั่นเอง เพราะทราบว่าท่านจะมาที่นี่ต้ังแต่เมื่อคืนนี้แล้ว เราเรียนถาม 
ท่านว่า มใีครเล่าถวายท่านอาจารย์หรอืว่ากระผมจะมาท่ีเชียงใหม่ ท่านตอบ 
ว่าใครจะบอกหรอืไม่กไ็ม่เป็นปัญหา ถ้าทราบและอยากมากม็าเองได้ดังนี้ 
พอได้ยินค�านั้นแล้ว จิตผมเริ่มนึกกลัวขึ้นมา และยังท�าให้เรานึกพิสดาร
ไปต่างๆ ซึง่จะท�าใหก้ลัวท่านมากขึน้ เวลาไปอยู่กบัท่านจริงๆ เรื่องกเ็ปน็
ดังที่คิดไว้ทุกประการ
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ขณะประชุมฟังเทศน์ ถ้าใจคิดเป็นธรรมแบบสละทฐิมิานะเสยีจรงิๆ 
ก็รู้สึกสนุกเพลิดเพลินในธรรมท่าน เพราะท่านเทศน์เป็นธรรมล้วนๆ  
ท�าให้จิตใจเพลิดเพลินไปตามยิ่งกว่าอะไรท่ีเคยผ่านมา ถ้าจิตไม่ค่อย 
เป็นธรรมและหาบหามโลกไปทับถมท่าน จะได้ยินเสียงเทศน์เป็นไฟไป 
ทเีดียว และผูฟั้งแบบหามโลกไปหาท่านกร็ูส้กึร้อนเป็นไฟไปเช่นเดียวกนั 
ทัง้นีท่้านมไิด้สนใจว่าการเทศน์จะไปโดนกเิลสของใครเข้า ตรงไหนทีม่เีรือ่ง 
มีกิเลสชุกชุมมากท่านจะพุง่ธรรมเข้าไปตรงนัน้ ไม่ยอมแสดงไปท่ีอ่ืนเลย 
บางครัง้ถึงกบัระบุตวับุคคลออกเลยว่าคืนนี้ท่าน….ภาวนาท�าไมอย่างนั้น  
นั้นมันไม่ถูก ที่ถูกต้องท�าอย่างนั้น และเมื่อเช้านี้ท่าน…..คิด…….อะไร
อย่างนั้น ถ้าไม่อยากฉิบหายเพราะการท�าลายตัวด้วยความคิดประเภท
สังหารนั้นแล้ว อย่าหาญคิดต่อไป สิ่งที่พระพุทธเจ้าให้คิดให้ท�า ท�าไม
ไม่คิดไม่ท�า แหวกไปคิดหาอะไรอย่างนั้น ที่นี่เป็นสถานที่อบรมศีลธรรม
เพือ่แก้ความเหน็ผดิ คิดผดิ มใิช่สถานทีส่ัง่สมความคิดเพือ่ก่อไฟเผาตัว 
ท�านองที่คิดนั้น

ผูท้ีย่อมรบัความจรงิทางใจจะรูส้กึเยน็สบาย ท่านเองกไ็ม่ค่อยว่าอะไร  
ส�าคัญที่มีอะไรไปตะขิดตะขวงใจท่านอยู่ภายในอย่างลึกลับนั้น รู้สึกจะ
เหมอืนเอาไฟไปเผาลนท่าน และจะได้ยนิค�าแปลกๆ ออกมาทนัท ีแต่ถ้า 
ผู้นั้นรู้สึกตัว รีบแก้ไขความคิดเห็นเสียใหม่ก็ไม่มีอะไรต่อไปอีก เรื่องก็
สงบไป

คืนหนึง่มพีวกชาวเขาพดูกนัว่า ตุ๊เจ้าหลวง (พระอาจารย์ใหญ่) ทีม่า
พักอยู่กับพวกเรา ท่านจะมีคาถากันผีขับไล่ผีหรือเปล่าก็ไม่ทราบ พรุ่งนี้ 
พวกเราลองพากันออกไปขอท่านดู ท่านจะพอมีให้พวกเราบ้างไหม?  
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พอต่ืนเช้ามา ท่านอาจารย์มั่นก็รีบบอกกับพระทันทีว่า คืนนี้นั่งภาวนา
อยู่ได้ยินพวกชาวเขาในหมู่บ้านนี้พูดกันว่า พวกพระเราจะมีคาถากันผี 
ไล่ผบ้ีางไหม เขาจะมาขอคาถานัน้กบัพวกเรา ถ้าเขามาขอคาถาดังท่ีว่านัน้  
ให้เอาคาถาพุทโธ ธัมโม สังโฆ ให้เขาไปภาวนา คาถานี้กันผีดีนัก ผีใน
โลกนี้กลัวแต่ พุทโธ ธัมโม สังโฆ เท่านั้น ไม่มีผีตัวใดจะกล้าต่อสู้กับ
ธรรมเหล่านี้ได้

พอตอนเช้าพวกชาวเขาพากนัมาจรงิๆ ดังทีท่่านบอกไว้ และพร้อมกนั 
มาขอคาถากันผีไล่ผีกับท่านจริงๆ ท่านก็บอกคาถา พุทโธ ธัมโม สังโฆ  
ให้แก่เขาไป โดยบอกวิธที�าให้เขา คือนกึพทุโธ ธมัโม สงัโฆ บทใดบทหนึง่ 
ไว้ในใจ และบอกว่าผีกลัวนักหนา พอเขาได้พุทโธ ธัมโม สังโฆไปแล้ว 
ต่างก็เริ่มท�าพิธีกันผีตามที่ท่านสั่ง โดยที่เขาไม่รู ้ว่าท่านให้เขาภาวนา  
พอเขาพากนัท�าแบบทีท่่านสัง่สอน ใจเลยรวมสงบลงเป็นสมาธใินขณะนัน้  
รุ่งเช้าเขาก็รีบออกมาหาท่านและเล่าอาการที่เป็นให้ท่านฟัง ท่านบอกว่า 
นั่นเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้ว ผีแถวๆ นี้จะต้องกลัวและพากันว่ิงหนีหมด  
อยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้ เพราะธรรมของพวกแกแก่กล้าแล้ว ต่อไปพวกแก 
ไม่ต้องกลวัผอีีกแล้ว แม้พวกทีภ่าวนากนัผยีงัไม่เป็น ผกีเ็ริม่กลวัอยูแ่ล้ว

จากนัน้ท่านสอนให้เขาท�าทกุวัน ตามปกติคนชาวเขาเป็นคนซ่ือสตัย์
สจุรติมาด้ังเดิมจึงสัง่สอนง่ายอยูบ้่าง เขาพากนัท�าทุกวนัอย่างเอาจรงิเอาจัง  
ต่อมาไม่ช้าคนในบ้านนัน้บางคนภาวนาเป็นจรงิๆ จนจติเกดิความสว่างไสว
สามารถรู้จิตใจของคนอ่ืนได้ ตลอดจิตพระที่อยู่ในวัด เช่นเดียวกับ 
คนบ้านเสอืเยน็ทีก่ล่าวผ่านมาแล้ว เวลาเขาออกมาวัดมาเล่าเรือ่งภาวนา
ให้พระอาจารย์ฟัง และเรือ่งทีจิ่ตสามารถรูเ้หน็สิง่ต่างๆ อย่างน่าจับใจนัน้ 
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พระในวัดเกิดความอัศจรรย์และกลัวเขาจะรู้เห็นจิตของตัวท่ีคิดไปต่างๆ 
พระบางองค์ที่มีนิสัยขี้ขลาดแต่อยากรู้เรื่องต่างๆ อดทนไม่ได้ก็ถามเขา 
เขาก็เล่าให้ฟังตามเป็นจริง ยังทนต่อความอยากถามไม่ได้อีก พยายาม
แคะไค้ไล่เบี้ยสอบถามเขาเข้ามาหาเรื่องของตัวโดยจะขาดทุนก็ไม่ยอม 
รูส้กึตัว ราวกบัใจมฝีาปิดไว้ร้อยช้ันอย่างมดิชิด ไม่มอีะไรจะสามารถเอ้ือม 
เข้าไปสมัผสัแตะต้องได้ พอถามเขา เขากบ็อกอย่างตรงไปตรงมาตามภาษา
ของคนป่าซ่ึงไม่สนใจกบัสงัคมว่านยิมกนัอย่างไร พระทีฟั่งแล้วชอบใจว่า  
ถกูกบัปมด้อยของตัว และกลวัในเวลาคิดปรงุไปต่างๆ ว่า เขาจะรูท้�านอง
ที่เขาเคยรู้แล้วนั้น 

นอกจากเขาจะรูส้ิง่ต่างๆ ดังทีว่่านัน้ เขายงัพดูกบัท่านพระอาจารย์มัน่ 
อย่างหน้าตาเฉยด้วยว่า จิตตุ๊เจ้าหลวง เฮากฮู้็ก๊า (เรารูค้รบั) เพราะเฮาดู 
และฮู้จิตตุ๊เจ้าหลวงก่อนใครๆ ท่านก็ถามบ้างว่า จิตเราเป็นอย่างไร  
กลวัผไีหม? เขายิม้แล้วกต็อบท่านว่า จิตของตุ๊เจ้าหลวงหมดดวงสมมติุแล้ว  
เหลือแต่นิพพานในร่างมนุษย์อย่างเดียว และไม่กลัวอะไรเลย จิตตุ๊เจ้า
วเิศษสดุแล้ว เรือ่งผสีางอะไรเขาเลยไม่กล่าวถงึ แม้คนในบ้านนัน้กห็นัมา 
เลื่อมใสศาสนาและท่านพระอาจารย์มั่นเสียหมด ไม่สนใจกับผีกับสาง
อะไรอีกต่อไป เพราะคนทีภ่าวนาเก่งคนนัน้เป็นผูป้ระกาศให้ชาวบ้านทราบ 
เรื่องของศาสนา และเรื่องของท่านพระอาจารย์อยู่ทุกวัน

เวลาใส่บาตรเขาพร้อมกันมารวมใส่ในที่แห่งเดียว พอเสร็จจากการ 
ใส่บาตร เวลาจะอนโุมทนา ท่านพระอาจารย์บอกให้เขาพร้อมกนัสาธดัุงๆ 
เผื่อเทวดาจะได้อนุโมทนาด้วย เขาจะมีส่วนบุญกับพวกเราอีกส่วนหนึ่ง  
เขาเชื่อท่านพร้อมกันสาธุดังๆ ทุกวัน ที่ท่านให้เขาสาธุดังๆ นี้ ทราบว่า
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เวลากลางคืนยามดึกสงัด มักมีเทวดามาเยี่ยมและฟังเทศน์ท่านเสมอ 
บางพวกก็บอกว่าได้ยินเสียงสาธุดังไปถึงเขา เขาจึงทราบว่าพระคุณเจ้า 
พักอยู่ที่นี่ ถึงได้พากันมาเยี่ยม ตามธรรมดาทุกครั้งที่พวกเทพมาเยี่ยม  
จะต้องมีหัวหน้าน�ามาเสมอ และพวกเทวดานั้นๆ ก็มีภูมิที่อยู่ต่างๆ กัน 
บางพวกกเ็ป็นรกุขเทวดามาจากทีใ่กล้บ้างไกลบ้าง บางพวกกเ็ป็นพวกเทวดา 
บนสวรรค์ชั้นนั้นๆ ดังที่แสดงไว้ในต�ารา

ก่อนเวลาเขาจะมาในคืนใด คืนนั้นท่านต้องทราบล่วงหน้าไว้ก่อน
เสมอว่าเขาจะมาประมาณตี ๒ หรือตี ๓ ท่านก็พักผ่อนเสียก่อน  
พอจวนถงึเวลากล็กุขึน้เข้าทีค่อยต้อนรบั ถ้าทราบว่าเขาจะมาราวเท่ียงคืน
หรอืตี ๑ ท่านกเ็ข้าทีค่อยต้อนรบั แต่การเข้าทีค่อยนัน้มสีองประเภท คือ
ภาวนาไปตามล�าพังจนจิตลงสู่ความสงบแล้วพักอยู่หนึ่ง พอควรแก่กาล
แล้วถอนขึน้มาอยูร่ะดับพอดีกบัภูมขิองแขกจะรบัทราบกนัได้หนึง่ ถ้าแขก
ยังไม่มาก็ดี ก�าลังมาก็ดี หรือมารออยู่ก่อนแล้วก็ดี ย่อมรับทราบกันได้ 
กบัจติทีอ่ยูใ่นระดับนี ้มอีะไรกส็นทนากนัไปจนกว่าจะยติุลงด้วยเหตุการณ์
อันควร ถ้าจิตลงไปอยูใ่นสมาธเิสยีจรงิๆ ภูมขิองแขกท่ีมาเยีย่มกเ็ข้าไม่ถงึ  
ถ้าถอนออกมาเป็นจติธรรมดาเสยี หากจิตไม่มคีวามช�านาญในทางน้ีจรงิๆ 
ก็ไม่อาจรบัทราบกนัได้ทกุระยะกบัสิง่ทีม่าเกีย่วข้อง แม้ทราบได้กไ็ม่ถนดั 
เหมอืนจิตท่ีอยูใ่นขัน้เตรยีมรบั ฉะนัน้ จิตทีอ่ยูภู่มอุิปจาระ คืออยูท่ีป่ากประตู  
จึงเป็นภูมิที่เหมาะกับเหตุการณ์แทบทุกกรณี

ท่านพระอาจารย์มั่นท่านเชี่ยวชาญในทางนี้มานาน เริ่มแต่สมัยท่าน 
พกัอยูถ่�า้สารกิานครนายกเป็นต้นมา ซ่ึงระยะนัน้ทราบว่าท่านได้ ๒๒ พรรษา  
จากนัน้มาจนถงึวันท่านมรณภาพพรรษากร่็วม ๖๐ แล้ว ท่านจึงมคีวามช�านิ 
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ช�านาญในทางนี้มาก โลกมนุษย์เราต่างก็มีใจเป็นของคู่ควรกับสิ่งเหล่านี้ 
เช่นเดียวกับท่านที่สามารถปฏิบัติจนรู้เห็นได้ แต่ยังไม่ค่อยมีผู้สามารถ
ปฏิบติัจนรูเ้หน็ได้อย่างท่าน พอเป็นพยานแก่ตัวเอง แม้ไม่มากเหมอืนท่าน 
ที่เช่ียวชาญ นอกจากไม่เห็นแล้ว ยังอาจเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่ใน
โลกสมมุติอีกด้วย จึงเป็นเรื่องล�าบากที่จิตไม่มีระดับความพอดีเป็น
ธรรมเครื่องอยู่ ถ้าจิตมีความสามารถด้วยการปฏิบัติตนตามหลักธรรม  
ซ่ึงเป็นหลกัรบัรองความรูจ้รงิเหน็จรงิเท่าทีค่วรแล้ว สิง่ทีไ่ด้รูด้้วยใจอย่าง
ประจักษ์แล้ว แม้ค�าคัดค้านทัง้แผ่นดินว่าไม่จรงิมาลบล้าง กเ็ป็นค�าคัดค้าน 
ที่เป็นโมฆะโดยประการทั้งปวง สิ่งที่ยังคงอยู่ก็คือความจริงของผู้รู้จริง
เห็นจริงนั่นแล ไม่มีสิ่งใดจะสามารถมาลบล้างได้ เพราะความจริงย่อม 
ไม่ขึน้อยูก่บัค�าเสกสรรและติชมใดๆ นอกจากเป็นสิง่ทีจ่รงิอยูอ่ย่างตายตัว
ตามหลักธรรมชาติเท่านั้น

ตามป่าตามเขาของอ�าเภอต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ปรากฏว่า 
ท่านพระอาจารย์มั่นได้ท่องเที่ยวซอกแซกทุกซอกทุกมุมกว่าจังหวัดอื่นๆ 
เพราะท่านอยูท่ีจ่งัหวดันัน้มาหลายปี และนานกว่าท่ีอ่ืนๆ การบ�าเพญ็ธรรม 
ก็สะดวก ความรู้ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ก็มีมากกว่าที่อื่นๆ ท่านว่า 
ท่านอยู่ที่เชียงใหม่นานเพราะเหตุหลายประการ คือสถานท่ีบ�าเพ็ญ 
เหมาะสมมากหนึ่ง ชาวป่าผู้มีภูมิจิตที่น่าสงสารควรอนุเคราะห์มีอยู่มาก  
ความผดิปกติของคนในเขาทีม่จี�านวนน้อย ซ่ึงควรได้รบัการอบรมส่งเสรมิ 
เพือ่ความมัน่คงต่อไป ดีกว่าจะปล่อยท้ิงไว้อันอาจมกีารเสือ่มถอยลงได้หน่ึง  
และเพื่อสงเคราะห์พวกเทวดาทั้งหลายหนึ่ง
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พวกกายทพิย์นีช้อบมาถามปัญหาและฟังเทศน์ท่านเสมอ อย่างน้อย
วันพระละสองครั้ง นอกจากนั้นยังมีพวกนาคพาบริวารมาฟังธรรมท่าน 
อยู่เสมอเช่นกัน ท่านว่ากลางคืนท่านไม่ค่อยว่างจากการรับแขกจ�าพวก
กายทิพย์เลย บางคืนพวกเทพจากเบ้ืองบนช้ันนั้นๆ มาเยี่ยม บางคืน 
พวกรุกขเทพมาเยี่ยม บางคืนพวกพญานาคมาเยี่ยม พวกเทพเบื้องบน 
ช้ันนัน้ๆ มาแต่ละครัง้ หวัหน้าเขาประกาศให้ท่านและเทวดาทัง้หลายทราบ 
ก่อนจะถามปัญหาและฟังธรรมว่า มจี�านวนหมืน่บ้าง แสนบ้าง พวกรกุขเทพ 
มาแต่ละครั้งหัวหน้าประกาศว่ามีจ�านวนพันบ้าง หมื่นบ้าง พวกพญานาค
พาบริวารมาแต่ละครั้งประกาศว่า มีจ�านวนห้าร้อยบ้าง หนึ่งพันบ้าง

เวลาท่านลงเดินจงกรมตอนเย็น จิตจะรับทราบความนัดหมายแห่ง
การมาของพวกเทพเหล่านั้นแทบทุกเย็น บางครั้งก็ปรากฏเอาเวลาเข้าที่
ภาวนาว่า เทวดาชั้นนั้นจะมาเยี่ยมเวลาเท่านั้น ชั้นนั้นจะมาเวลาเท่านั้น  
รกุขเทพพวกนัน้จะมาเวลาเท่านัน้ และพวกนัน้จะมาเวลาเท่านัน้ พวกนาค 
จะมาเวลาเท่านั้น บางคืนมีถึงสองสามพวก ท่านต้องนัดเวลาไม่ให้มา 
ตรงกนั โดยพวกหนึง่นดัให้มาราวห้าทุม่บ้าง พวกหนึง่นดัให้มาราวหกทุม่บ้าง  
อีกพวกหนึ่งนัดให้มาราวเจ็ดทุ่มบ้าง ตามแต่เห็นควร ไม่ให้เวลาตรงกัน 
เพราะพวกเทพแต่ละช้ันละภูมิ มีพื้นเพทางจิตใจและธรรมที่ควรแก่ตน
ต่างกัน พวกหนึ่งมาต้องการฟังธรรมประเภทหนึ่ง อีกพวกหนึ่งต้องการ
ฟังธรรมอีกประเภทหนึง่ เพือ่ความเหมาะสมกบัภูมขิองเทวดาทีม่ปีระเภท
ต่างๆ กัน ท่านจ�าต้องนัดให้มาในเวลาต่างกัน เพื่อสะดวกแก่การแสดง
และการฟังทั้งสองฝ่าย เพราะความจ�าเป็นดังกล่าวนี้ ท�าให้ท่านพักอยู่ที่
เชียงใหม่นาน
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เฉพาะพวกเทพทั้งเบื้องบนเบื้องล่าง ปรากฏว่ามาเกี่ยวข้องกับท่าน
เป็นประจ�ายิง่กว่ามนุษย์และนาคครฑุภูตผท้ัีงหลาย ท้ังนีเ้นือ่งจากผูเ้ข้าถงึ 
จ�าพวกกายทิพย์ในทางจิตใจมีจ�านวนน้อยมาก จึงเป็นความจ�าเป็นมาก
ในการท�าประโยชน์แก่พวกเทวดา แม้เทวดาเองก็เคยพูดกับท่านแล้ว
แทบทุกจ�าพวกเกี่ยวกับผู้ไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจกับพวกเทวดา และไม่สนใจ
ว่าเทวดาก็เป็นก�าเนิดชนิดหนึ่งที่มีโลกอยู่อาศัยตามกรรมของตน และมี
ความหวังในสิ่งที่พึงพอใจเช่นเดียวกับสัตว์โลกทั่วๆ ไป 

ฉะนั้น เทวดาจึงไม่มีความหมายส�าหรับมนุษย์ประเภทดังกล่าวนั้น 
เมือ่มาพบท่านผูท้รงคุณธรรมอันสงูสดุท่ีมญีาณหยัง่ทราบว่า สตัว์เป็นสตัว์ 
คนเป็นคน เทวดาเป็นเทวดา และอะไรเป็นอะไรไม่ปฏิเสธ อันเป็นการ
ให้เกียรติแก่ภพก�าเนิดของสัตว์นั้นๆ เช่นนี้ ซึ่งนานๆ จะเจอสักครั้งหนึ่ง 
จึงอดท่ีจะเกิดความปีติยินดีอย่างซาบซ้ึงมิได้ และพากันมากราบไหว ้
ถามปัญหาข้อข้องใจและฟังธรรมเสมอ เพื่อด่ืมโอชารสพระสัทธรรม
เข้าไปหล่อเลีย้งเชิดชูจิตใจ ความเป็นอยูแ่ห่งภพชาติของตนให้มคีวามสขุ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังนั้น เทวดาทั้งหลายจึงเคารพเลื่อมใสท่านผู้มีคุณธรรม
สูงมาก ทั้งรู้เรื่องและเห็นอกเห็นใจพวกเทวดาว่า เป็นสัตว์ที่มีความหวัง
อะไรๆ ทีเ่ป็นสริมิงคลแก่ตน และมคีวามหมายเช่นเดียวกบัสตัว์โลกทัว่ไป

ท่านเล่าว่า สตัว์จ�าพวกกายทพิย์ในก�าเนดิต่างๆ ทีพ่อมทีางตะเกยีก 
ตะกายช่วยตวัเอง ได้มาติดต่อเกี่ยวข้องกับท่านเพื่อขอความอนุเคราะห์
ช่วยเหลอืมจี�านวนมากกว่ามนษุย์หลายเท่า แต่เป็นสิง่ลีล้บัส�าหรบัพวกเรา 
ผูย้งัไม่สามารถรูเ้หน็ได้ในทางจติใจ สิง่เหล่านีจึ้งกลายเป็นปัญหาต่อสงัคม 
มนุษย์ชนิดไม่มีทางแก้ให้ตกได้ แต่ทั้งนี้มิได้เป็นอุปสรรคต่อการรู้เห็น 
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ของทุกรายไป ผู้มีความสามารถในทางจิตใจ สิ่งเหล่านี้ย่อมกลายเป็น 
เรื่องธรรมดา เช่นเดยีวกับเรื่องธรรมดาทั่วๆ ไปที่มนุษย์สามารถ ส�าหรับ
ท่านพระอาจารย์มัน่รูส้กึจะถอืเป็นเรือ่งธรรมดา ท่านจงึสามารถท�าหน้าที่
เกี่ยวกับพวกกายทิพย์ตลอดมา ไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหนท่านจ�าเป็นต้องมีการ
เกี่ยวข้องเสมอ ในเวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากท่าน

เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ท่านว่าท่านได้ท�าการเกี่ยวข้องกับพวก 
กายทิพย์ที่มีภพภูมิต่างๆ กันมากกว่าท่ีท่ัวไป โดยท่ีสัตว์จ�าพวกเหล่านี ้
ส่วนมากชอบมาติดต่อกับท่านขณะท่ีพักอยู ่ในท่ีเปลี่ยวๆ อันสงัด 
ปราศจากผูค้นพลกุพล่านหรอืสญัจรไปมา ประกอบกบัเชียงใหม่เป็นท�าเล
ที่เหมาะสมอย่างย่ิงเพราะมีป่ามีเขามาก ท่านเองขณะพักอยู่ที่เช่นนั้น  
กม็เีวลาว่างจากภาระภายนอกมากกว่าทีอ่ื่นๆ จึงเป็นโอกาสทีพ่วกกายทพิย์ 
จะเข้าถึงได้ง่าย
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เทวดาประเทศเยอรมันมาขอฟังเทศน์ท่าน

นี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกอยู่เรื่องหนึ่ง ในบรรดาเรื่องที่เกี่ยวกับเทวดา 
ทีท่่านเคยสงเคราะห์เรือ่ยมา เทวดาพวกนีม้าจากประเทศเยอรมนั มาขอ 
ฟังเทศน์ท่านขณะที่พักอยู่หมู่บ้านอีก้อ กับพวกมูเซอในเขาลึก โดยเขา 
แสดงความประสงค์ออกมาเลยว่า อยากฟังเทศน์ชัยชนะคาถา ท่านก�าหนด 
หาบทธรรมที่ตรงกับความต้องการของเขา ธรรมก็ผุดขึ้นมาภายในว่า  
อกฺโกเธน ชิเน โกธ� เป็นต้น บอกความหมายขึ้นมาพร้อม และแสดงให้ 
พวกเทวดาฟังว่า ธรรมนี่แลเป็นยอดแห่งธรรมที่ผู้หวังความชนะจะพงึ
เจริญให้มาก โลกทีมี่ความร่มเย็นเป็นสุขต่อกนัตลอดมากเ็พราะธรรมนี้  
เป็นเครื่องปราบปรามความชั่วทั้งหลาย มีความโกรธเป็นต้น ให้เสื่อม
ส้ินอ�านาจในการท�าลายสังคมมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ท�าให้โลก 
มีความเจริญและสงบสุขโดยทั่วกัน เทวดาควรมีธรรมนี้เป็นเคร่ือง 
ยึดเหนี่ยวประสานกัน

โลกถ้าขาดชัยชนะธรรมน้ีแล้ว อย่างน้อยก็เกิดความไม่สงบสุข 
มากกว่านัน้กส็งัหารท�าลายกนัให้ฉบิหายย่อยยบัโดยถ่ายเดียว โลกจะเอา 
ความโกรธแค้นมาปราบปรามข้าศึกท้ังภายในภายนอก ทั้งใกล้และไกล  
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ทัง้วงแคบและวงกว้าง ด้วยความโกรธแค้น อันเป็นของไม่ดีและเป็นเครือ่ง
ท�าลายตนและผูอ่ื้น จงึไม่มทีางส�าเรจ็ได้ตลอดกาล ถ้าขนืปราบด้วยความ
โกรธแค้นมากขึ้นเพียงไร โลกก็ยิ่งจะเป็นไฟประลัยกัลป์เผาผลาญกัน 
ให้ย่อยยับจนไม่มีอะไรเหลืออยู่เพียงนั้น เพราะความโกรธแค้นเป็นไฟ
อยู่แล้วโดยธรรมชาติ แต่น�าไปท�าการหุงต้มอะไรไม่ส�าเร็จ ทางส�าเร็จ 
ของมันก็คือท�าโลกให้วอดวายไปโดยถ่ายเดียวเท่านั้น ผู้ต้องการให้โลก 
ยงัคงเป็นโลกทีม่คีวามหมายและน่าอยู ่จึงควรเหน็โทษของความโกรธแค้น 
อันเป็นเครือ่งท�าลายนีว่้าเป็นไฟมหาวนิาศ ไม่ควรน�ามาใช้ จะเป็นการก่อไฟ 
เผาตนและผู้อื่นให้เป็นไฟไปตามๆ กัน

โลกอยู่ได้ด้วยเมตตาคือความเอ็นดูสงสารกันทุกตัวสัตว์ที่มีชีวิต
ครองตัวอยู่ ไม่พึงเบียดเบียนท�าลายกันด้วยความโกรธแค้น หรือด้วย 
ความเห็นแก่ปากแก่ท้อง ซึ่งไม่มีประมาณแห่งความอิ่มพอและไม่มีทาง 
สิน้สดุแห่งการท�าลายกนั พระพทุธเจ้าทรงเหน็โทษของมนัด้วยพระปัญญา 
อันแหลมคมไม่มทีางสงสยั และทรงเหน็คุณในความเมตตาว่า เป็นธรรม 
อ่อนโยนและสมัครสมานรักใคร่ไมตรีต่อกันระหว่างสัตว์โลกทุกช้ัน 
ทุกภูมิ ซ่ึงมีความรักสุขเกลียดทุกข์เสมอหน้ากัน จึงประทานไว้เพื่อ 
ความมัน่คงแห่งสนัติสขุแก่โลกตลอดกาลนาน หากเมตตาธรรมยงัมใีนใจ
ของสตัว์โลกอยูต่ราบใด โลกยงัจะมหีวงัความสขุความสมหวังอยูต่ราบนัน้  
แต่ถ้าเมตตาได้ห่างเหินจากใจของสัตว์โลกกาลใด กาลนั้นแม้สัตว์โลก
จะมคีวามอุดมสมบูรณ์ด้วยเครือ่งอุปโภคบรโิภคนานาชนดิอย่างพงึพอใจ
ก็ตาม แต่จะไม่มีความสงบสุขตกค้างอยู่ในวงสัตว์โลกนั้นๆ เลย ส่วนที่
ได้รับจะมีแต่ความเดือดร้อนขุ่นเคืองไปทุกหย่อมหญ้า
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ดังนั้น เมื่อเราทราบอยู่แก่ใจว่า ธรรมเป็นธรรม และเป็นเครื่อง
น�าความเจริญมาสู่ตน และทราบอยู่ว่าโลกที่เต็มไปด้วยความโหดร้าย
ทารุณเผาอยู่ในดวงใจ เหมือนไฟลุกโพลงอยู่ด้วยเชื้อ คอยแต่จะสังหาร 
ท�าลายสิ่งต่างๆ ให้ย่อยยับดับสูญลงไปทุกเวลานาทีเช่นนี้ จึงควรเร่ง
บ�าเพญ็ตนให้พ้นภัยไปเฉพาะหน้า ซ่ึงยังควรแก่วสิยัพอจะท�าได้ หากกาล
อันควรผ่านไปแล้วจะเสยีใจภายหลงั เพราะโลกนีคื้อโลกอนจฺิจ� และต้ังอยู ่
บนร่างกายและจิตใจของคนและสตัว์ไม่เลอืกหน้า นีเ่ป็นใจความย่อแห่ง
ชัยชนะคาถาที่ท่านแสดงแก่เทวดาที่มาจากประเทศเยอรมันฟัง

พอจบเทศนาเทวดาสาธุการสามครั้ง เสียงสะเทือนไปทั่วโลกธาตุ 
เสร็จแล้วท่านถามเขาว่าท�าไมเทวดาอยู่ถึงประเทศเยอรมันซึ่งชาวมนุษย์
ถือว่าไกลแสนไกล จึงทราบได้ว่าอาตมาพักอยู่ที่นี่ เขาตอบว่าส�าหรับ
ท่านแล้วจะอยู่ที่ไหนเขาก็ทราบกันท้ังนั้น อีกประการหนึ่ง เทวดาใน 
ประเทศไทยเคยไปมาหาสูก่บัเทวดาในประเทศเยอรมนัมไิด้ขาด พวกเทวดา 
มิได้ถือว่า ประเทศไทยกับประเทศเยอรมันหรือประเทศใดๆ อยู่ห่างกัน 
เหมอืนท่ีพวกมนษุย์เข้าใจกนั แต่ถอืว่าเป็นประเทศเขตแดนทีพ่วกเทวดา
ไปมาหาสู่กันได้สะดวกสบายธรรมดาๆ เรานี่เอง เพราะมิได้ไปด้วยเท้า
หรือด้วยยานพาหนะดังมนุษย์ทั้งหลายไปกัน แต่เทวดาเหาะลอยไป 
ด้วยฤทธิ ์เหมอืนกระแสจิตทีส่่งไปในทีต่่างๆ เพยีงขณะเดียวกถ็งึจุดท่ีหมาย  
การไปมาของเทวดาจึงสะดวกกว่าชาวมนษุย์อยูม่าก ท่านว่าเทวดาประเทศ 
เยอรมนัมาฟังเทศน์ท่านเสมอ เช่นเดียวกบัรกุขเทวดาซ่ึงสถติอยูใ่นท่ีต่างๆ  
ของเมืองไทยมาฟังเทศน์ท่านบ่อยๆ ฉะนั้น
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ความเคารพของเทวดาไม่ว่าช้ันบนช้ันล่างมลีกัษณะคล้ายคลงึกนั คือเวลา
เขามาเยีย่มท่านในสถานที่ที่มีพระพักอยู่กับท่าน เทวดาจะไม่เข้ามาด้านที ่
มพีระอยู่นัน้เลยหนึง่ มายามดึกสงัดเวลาพระท่านพกัจ�าวดัหนึง่ มาถงึแล้ว 
พร้อมกันท�าประทักษิณสามรอบหนึ่ง มีความสงบเสงี่ยมโดยทั่วกันหนึ่ง 
เวลาจะจากไปพร้อมกันท�าประทกัษิณสามรอบก่อน แล้วค่อยๆ เดินถอย
ห่างออกไป พอเหน็ว่าพ้นเขตท่ีพกัท่านอันเป็นทีค่วรเคารพแล้ว ต่างค่อย
เหาะลอยขึ้นบนอากาศเหมือนส�าลีฉะนั้นหนึ่ง เทวดาท้ังหลายท�าความ
เคารพท่านโดยอาการอย่างนี้

ท่านอยู่ในเขาจังหวัดเชียงใหม่ สถานท่ีบ�าเพ็ญสะดวกท้ังกลางวัน
กลางคืน ท่านมีความรื่นเริงในทิฏฐธรรมสุขวิหาร คือธรรมเป็นเครื่อง 
อยูส่บายในเวลาขนัธ์ยงัครองตัวอยู ่การน่ังสมาธภิาวนาเป็นไปตามเวลาท่ี
ต้องการ ไม่มีสิ่งมาเป็นอุปสรรคท�าให้ขาดวรรคขาดตอน ท่านมีความสุข
กายสบายใจมาก การสงเคราะห์ผู้มาเกี่ยวข้องนั้นในเวลากลางคืนก็เป็น
พวกเทวดา ซ่ึงมภูีมลิะเอียดตามคตินสิยัอยูแ่ล้ว จึงไม่เป็นภาระกงัวลมาก 
ในการต้อนรับ และการสงเคราะห์ด้วยธรรมที่เกี่ยวกับประชาชนก็มีบ้าง
เป็นบางกาล เช่น ตอนบ่ายๆ หรือเย็น ส่วนพระของท่านเอง ถ้าวันจะมี 
การประชุม ท่านกน็ดัให้เองตามทีเ่หน็ควร เช่น หนึง่ทุ่ม เป็นต้น โดยมาก
ก็เป็นผู้มีภูมิจิตสูง นับแต่สมาธิขึ้นไปถึงปัญญาเป็นขั้นๆ ทั้งเป็นผู้มุ่งมั่น 
ต่อธรรม และฟังกนัแบบบ�าเพญ็เพยีรเพือ่มรรคผลนพิพานในขณะฟังจรงิๆ 

การแสดงธรรมแก่ผู้มีภูมิจิตภูมิธรรมต่างกันและสูงขึ้นไปตามล�าดับ
ล�าดาเช่นนั้น ท่านก็แสดงธรรมไปตามล�าดับภูมิ นับแต่ภูมิสมาธิขึ้นไปหา
ภมูปัิญญาเป็นขัน้ๆ จนถงึขัน้ละเอยีดสดุ คอื วมิุตตหิลดุพ้นแทบทุกครั้ง  
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ผู้มีภูมิจิตนั่งฟังท่านอธิบายธรรมภาคต่างๆ ท�าให้จิตเพลิดเพลินไปตาม
ธรรมขั้นนั้นๆ จนลืมตัวและลืมเวลา ปกติท่านเทศน์สอนพระล้วนๆ  
ทางภาคปฏิบัติจิตตภาวนา กว่าจะยุติก็กินเวลาไม่ต�่ากว่าสองชั่วโมงเป็น 
อย่างน้อย แต่ผูฟั้งมไิด้สนใจกบัเวล�า่เวลายิง่ไปกว่าสนใจไปตามกระแสธรรม 
ทีท่่านก�าลงัแสดงไปเป็นระยะๆ ในเวลานัน้ ขณะฟังถ้าจติของผูฟั้งอยูใ่น 
ระดับใดก็ได้ก�าลังเพิ่มระดับเดิมของตนขึ้นเป็นล�าดับในทุกครั้งท่ีรับการ
สดับธรรม

ฉะนั้น การฟังธรรมทางภาคปฏิบัติด้วยความส�ารวมระวัง และ
ทดสอบจติไปตามขณะทีฟั่ง จึงจัดเป็นความเพยีรส�าคัญภาคหนึง่ ไม่ด้อย
กว่าการท�าความเพียรในอิริยาบถและความเพียรภาคอ่ืนๆ ท่านผู้แสดง 
ก็มีความมุ่งหมายอยากให้ผู้ฟังได้รู้เห็นความจริงตามธรรมที่แสดงออก 
ทุกระยะไปเช่นเดียวกัน และแสดงไปตามความคิดนึกความแสดงออก 
ของจติ ทัง้ทีเ่ป็นฝ่ายสมทุยัและฝ่ายมรรคของผูฟั้งจรงิๆ เพือ่ให้รูท้ัง้โทษ
และคุณที่ควรละและควรเจริญให้ย่ิงขึ้นไปในขณะท่ีนั่งฟังย่ิงกว่าขณะ 
อ่ืนใดในเวลานัน้ ผูม้สีติจดจ่อต่อจติซ่ึงเป็นท่ีรวมของธรรมไม่ให้ส่งไปทีอ่ื่น  
ย่อมได้รับความสงบตามขั้นสมาธิและได้อุบายต่างๆ ตามขั้นของปัญญา
ที่สามารถไตร่ตรองตามธรรมซึ่งท่านก�าลังแสดงในขณะนั้น ผู้ที่ควรผ่าน
ไปได้ในขณะฟังก็ผ่านไปเป็นพักๆ ฟังคราวนี้ได้อุบายอย่างหนึ่งขึ้นมา  
ฟังคราวหน้าได้อุบายอีกอย่างหนึ่งขึ้นมา อันเป็นการเพิ่มสติปัญญาด้วย
การฟังอยู่เสมอ จิตย่อมเจริญก้าวหน้าทั้งทางสมาธิทุกขั้นและปัญญา 
ทุกภูมิเป็นล�าดับ จนสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยการปฏิบัติและการฟังที่ 
ผู้แสดงเป็นผู้รู้จริงเห็นจริง และแสดงถูกต้องกับจุดความจริงที่ก�าลังเป็น
ไปในผู้ปฏิบัติที่มาอบรมศึกษา 
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ฉะนั้น การฟังส�าหรับพระธุดงคกรรมฐาน จึงถือเป็นกิจจ�าเป็นทาง
ภาคปฏิบติัเช่นเดียวกบัการปฏิบติัภาคอ่ืนๆ เสมอมา จะห่างเหนิต่อการฟัง 
ย่อมไม่ได้ เมื่อครูอาจารย์ผู้สามารถทางจิตใจมีอยู่ ด้วยเหตุนี้พระธุดงค์
ผูมุ้ง่อรรถธรรมอย่างแท้จรงิ จึงชอบแสวงหาครอูาจารย์ผูค้อยแนะน�าทาง 
จิตตภาวนาเป็นนิสัย และเคารพรักในอาจารย์มาก หวังพึ่งเป็นพึ่งตาย 
ด้วยจริงๆ ท่านให้อุบายแนะน�าอย่างไรย่อมเข้าถึงใจจริงๆ และน�าไป
ใคร่ครวญและปฏิบัติตามเต็มสติก�าลังของตน ถ้ายังมีแง่สงสัยหรือม ี
ข้อสงสัยที่เกิดจากการภาวนาในแง่ใดบ้างก็มาขอค�าแนะน�าจากท่านอีก  
แล้วน�าไปปฏิบติัเป็นอาจณิ ฉะนัน้ ครอูาจารย์ผูท้รงคุณวฒุใินทางจติตภาวนา 
มีอยู่ ณ ที่ใด พระธุดงคกรรมฐานจึงมักไปรุมล้อมอยู่กับท่าน ณ ที่นั้น 
ดังท่านพระอาจารย์มัน่ท่านอาจารย์เสาร์เป็นตัวอย่าง ทัง้สององค์นีน้บัว่า
มีลูกศิษย์ที่เป็นพระธุดงค์จ�านวนมากเป็นพิเศษในภาคอีสาน 

แต่เวลาที่พระอาจารย์มั่นพักอยู่ท่ีเชียงใหม่นั้น ท่านต้ังใจปลีกองค์
จากหมู่คณะออกบ�าเพ็ญเป็นพิเศษ ไม่ต้องการความยุ่งเหยิงวุ่นวายจาก
ภาระต่างๆ มกีารอบรมสัง่สอนเป็นต้น เพือ่เร่งความเพยีรให้ถงึจุดท่ีหมาย
และเพือ่ความอยูส่บายในทฎิฐธรรม แม้เช่นนัน้ก็จ�าต้องได้รบัภาระในการ
อบรมสั่งสอนประชาชนและพระเณรอยู่โดยดี ดังท่ีรู้ๆ กันอยู่ท่ัวไปว่า  
ท่านมีลูกศิษย์ทั้งบรรพชิตและฆราวาสจ�านวนมากมายในประเทศไทย 
ก่อนหน้าทีท่่านจะปลกีจากหมูค่ณะไปบ�าเพญ็อย่างเด็ดเด่ียวแต่ผูเ้ดียวที่
เชียงใหม่ ท่านเคยพูดเสมอว่า เวลานี้ก�าลังท่านยังไม่เพียงพอ ทั้งเพื่อ
ตนเองและผูอ่ื้น ท่านจึงได้ปลกีออกไปตามเจตนาเดิมท่ีพดูไว้และบ�าเพญ็
เต็มก�าลงัจนสิน้ความสงสยัทางจิตใจทกุด้าน ดังทีเ่คยกล่าวผ่านมาบ้างแล้ว  
จากนั้นมาท่านไม่เคยพูดอีกเลยว่า “ก�าลังไม่พอ”
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ครัง้หนึง่ท่านเดินธดุงค์ไปในเขาด้วยกนัสามองค์ มท่ีานพระอาจารย์
ขาว วดัถ�า้กลองเพล อุดรธาน ีและท่านพระอาจารย์มหาทองสกุ วดัสทุธาวาส  
สกลนคร ติดตามไปด้วย พอไปถึงช่องแคบจะขึ้นเขาก็เผอิญไปเจอ 
ช้างใหญ่เชือกหนึ่ง ที่เจ้าของเขามาปล่อยทิ้งไว้แล้วหนีไปไหนก็ไม่ทราบ 
เหน็แต่ช้างเทีย่วหากนิอยูป่ากช่องขึน้เขา งาของมนัยาวเกอืบวา เหน็แล้ว
น่ากลวัพลิกึ ท่านปรกึษากนัว่าจะท�าอย่างไร ทางกจ็�าเพาะมเีท่านีไ้ม่มท่ีีพอ
ปลีกแวะไปได้บ้างเลย ท่านพระอาจารย์มั่นบอกให้ท่านพระอาจารย์ขาว
พูดกับช้างซึ่งก�าลังกินใบไผ่อยู่ติดๆ กับทางที่ท่านจะผ่านไป ช้างอยู่ห่าง
กับท่านประมาณสิบวา ยืนหันก้นมาทางพระ มันยังไม่เห็นพระเวลานั้น

ท่านพระอาจารย์ขาวก็เริ่มพูดกับช้างว่า “พี่ชาย เราขอพูดด้วย” 
ประโยคแรกมนัยงัไม่ได้ยนิชัดเป็นแต่หยดุกนิใบไผ่ ท่านอาจารย์ขาวพดูขึน้ 
อีกว่า “พี่ชาย เราขอพูดด้วย” พอประโยคนี้จบลง มันรีบหันหน้ามาทาง
พระยนือยูท่นัท ีหกูางเต็มที ่และยนืนิง่ไม่กระดุกกระดิก ท่านกพ็ดูซ�า้กบัมนั 
อีกว่า “พีช่าย เราขอพดูด้วย พีช่ายนัน้ตัวกใ็หญ่ก�าลงักม็ากส่วนพวกเรา 
เป็นพระ ทัง้ก�าลงัมน้ีอยและกลวัพีช่ายมาก พวกเราขอเดินผ่านไปทีพ่ีช่าย 
ยืนอยู่นั้น ขอให้พี่ชายหลีกทางให้พวกเราบ้างพอมีทางไปได้ ถ้าพี่ชาย 
ยืนอยู่ที่นั้นพวกเรากลัวพี่ชายมาก ไม่กล้าเดินผ่านไปที่นั้นได้”

พอพูดจบลง ช้างตัวนั้นรีบยืนหันหน้าเข้ากอไผ่ข้างทางทันที เอางา 
ยาวๆ สอดเข้าไปในกลางกอไผ่ซ่ึงแสดงว่าไม่ท�าไมแล้ว ให้มากันได้  
พอช้างหันหน้าเข้ากอไผ่เรียบร้อยแล้ว ท่านพระอาจารย์มั่นก็บอกกันว่า 
ทีนี้เขาไม่ท�าไมแล้ว พวกเราไปได้ ท่านอาจารย์ทั้งสองขอนิมนต์ให้ท่าน 
พระอาจารย์มัน่เดินกลาง ท่านอาจารย์ขาวเดินหน้า ท่านอาจารย์มหาทองสกุ 
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เดินหลงั พากนัเดินผ่านไปทีก้่นช้างห่างกนัประมาณหน่ึงวา โดยไม่มอีะไร
เกดิขึน้ เผอิญพอเดินผ่านช้างไปได้ประมาณวาเศษ ขอกลดท่านอาจารย์
มหาทองสุกก็ไปเกี่ยวเอาแขนงไม้ไผ่เข้าพอดี ปลดอย่างไรก็ไม่ยอมออก 
ต้องพยายามปลดอยู่นั้นนานจนเหง่ือโชกไปทั้งตัวเพราะกลัวช้างมาก  
ซ่ึงก�าลงัยนืดูท่านอยู ่ขณะทีก่�าลงัปลดขอกลดอยูน่ัน้ ได้ช�าเลอืงดูตาช้าง 
ตัวก�าลงัยนืนิง่เหมอืนตุ๊กตาอยู่น้ัน ได้เหน็ตาช้างตัวนัน้ใสแจ๋ว น่ารกัมากกว่า 
จะน่ากลวั แต่ใจก็ยงักลวัอยูใ่นขณะนัน้ พอพ้นไปได้แล้ว ใจกลบัเหน็ช้าง 
ตัวนัน้เป็นสตัว์ทีน่่ารกัมาก เมือ่ผ่านกนัไปหมดแล้ว ท่านอาจารย์ขาวหนัมา 
พดูกบัมนัว่า “พีช่ายเอ๋ย พวกเราผ่านมาแล้ว ขอให้พี่ชายหากินได้ตาม
สบายเถิด” พอจบลงเท่านั้น เสียงมันฉุดลากกิ่งไม้ดังฟูดฟาดขึ้นทันที

เมื่อไปถึงที่พักแล้ว จึงได้สนทนากันถึงช้างตัวแสนรู้นั้นว่า เป็นสัตว์ 
ที่น่ารักน่าสงสารมากเป็นแต่มันพูดไม่เป็นเท่านั้น ขณะสนทนากัน  
ท่านอาจารย์มหาทองสุกกราบเรียนถามท่านอาจารย์มั่นว่า ขณะนั้นท่าน
อาจารย์ได้ก�าหนดดูจิตมันบ้างหรือเปล่าว่า ช้างตัวนี้นึกอะไรบ้าง ขณะที่
พวกเราเรยีกและพดูกบัมนัตลอดขณะทีเ่ราเดินผ่านมนัมา กระผมอยาก
ทราบบ้าง เพราะเป็นสตัว์ทีน่่ารกัและน่าสงสารมาก ขณะพวกเราเรยีกมนั  
พอได้ยินเสียงเรียก เห็นมันท�าท่าตึงตังหันหน้ากลับมาหาพวกเราทันที
ทันใด ราวกับจะวิ่งมาขยี้ให้แหลกละเอียดในขณะนั้นจนได้ แต่พอทราบ
เรือ่งแล้วกลบัเป็นมนษุย์ขึน้มาในร่างสตัว์ และรบีหนัหน้าเข้ากอไผ่เอางา
ยาวๆ สอดเข้ากลางกอไผ่ ยนืนิง่เหมอืนสตัว์ไม่มวิีญญาณ ซ่ึงเป็นการบอก 
อย่างชัดเจนว่า “พวกน้องๆ พากนัมาเถอะ พีไ่ม่ท�าไมแล้ว พีเ่กบ็ศาสตรา
อาวุธซ่อนมันหมดแล้ว เชื่อและมาเถอะ” ในท�านองนี้
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แล้วกพ็ดูเชิงหยอกเล่นกบัท่านอาจารย์ขาวบ้างว่า “ท่านอาจารย์ขาว 
กพ็สิดารไม่ใช่เล่นพดูกบัช้างซ่ึงเป็นสตัว์ทัง้ตัว ราวกบัพดูกบัมนษุย์ทัง้คนว่า  
“พี่ๆ พวกน้องกลัว ไปไม่ได้ ขอให้พี่หลีกทางให้หน่อย พวกน้องจะได้
ไปกันได้ ไม่ต้องกลัวพี่” ไอ้พี่ก็เหมือนเทวบุตรใจมหาเวสสันดร พอได้
ลูกยอเข้าไปสักลูกเท่านั้นก็อ่ิมท้อง รีบจัดแจงหลีกทางให้ทันทีทันใด 
ไม่รีรอ แต่น้องคนเล็กเซ่อเอาการ พอผ่านพี่ไปได้ ขอกลดก็เกิดไปเกี่ยว
กับแขนงไม้ไผ่ ปลดเท่าไรๆ ก็ไม่ยอมออก จะพยายามให้อยู่กับพี่จนได้ 
ใจหายหมดขณะที่ก�าลังปลดขอกลดอยู่นั้น กลัวพี่จะเล่นไม่ซื่อ” 

ท่านพระอาจารย์มัน่พอฟังค�าท่านอาจารย์มหาทองสกุพดูหยอกเล่น
ท่านอาจารย์ขาว ว่าฉลาดพูดกับช้างแล้ว เลยหัวเราะใหญ่ไปพักหนึ่ง  
จึงพดูต่อไปว่า “ท�าไมจะไม่ก�าหนดดูมนัเล่า แม้แต่เรือ่งเลก็ๆ น้อยๆ เช่น  
นกและลิง เรายังก�าหนดดูมันในบางเวลา นี่มันเรื่องถึงตายจะไม่ก�าหนด
ได้หรอื” “เวลาท่านอาจารย์ก�าหนดดูช้างตัวนัน้มนัคิดอย่างไรบ้าง” ผูถ้าม  
ท่านตอบ “ทแีรกได้ยนิเสยีงพวกเรามนัตกใจ จงึรบีหนัหน้ามาอย่างรวดเรว็  
เป็นท่าและความคิดจะต่อสู้ พอมองเห็นพวกเราซ่ึงมีสีผ้ากาสาวพัสตร์
ครองอยู่ มันก็รู้ทันทีว่าเป็นเพศที่เย็นและไว้ใจได้ เพราะมันเคยเห็นมา 
จนชินตาชินใจแล้ว เจ้าของมันก็เคยเสี้ยมสอนมาจนพอแล้วไม่ให้ท�า
อันตรายแก่เพศนี้ ฉะนั้น พอพวกเราพูดกับมันซึ่งเป็นค�าที่มันชอบมาก
อยู่แล้วว่า พี่ๆ ดังท่ีท่านขาวพูดกับมัน ก็ยิ่งท�าให้มันชอบใจใหญ่และ
หลีกทางให้ทันที”

ผู้ถาม “มันรู้ภาษาที่เราพูดกับมันได้ทุกค�าหรือเปล่า” “ท�าไมจะไม่รู้ 
ไม่เช่นนั้นจะเอามันมาลากไม้เข็นซุงในป่าในเขาได้หรือ เดี๋ยวมันฆ่าตาย
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ทิ้งเปล่าๆ สัตว์พรรค์น้ีเขาต้องฝึกสอนจนมันรู้ภาษาคนได้ดีถึงจะน�ามา 
ท�างานชนดิต่างๆ ได้ ช้างตัวนีอ้ายมุนัเป็นร้อยปีขึน้ไป ดูงามนัซิยาวเกอืบวา  
แล้วมันอยู่กับคนมาก่ีปี แม้เจ้าของของมันก็น่ากลัวเพิ่งเกิดมาไม่กี่ปียัง 
มาเป็นควาญมันได้ มันจะไม่แสนรู้ภาษามนุษย์อย่างไรเล่า ต้องรู้อย่าง 
ไม่มปัีญหา” “ขณะทีม่นัหนัหน้าและสอดงาเข้ากอไผ่มนัคิดอย่างไรบ้าง” 
ผู้ถาม ท่านตอบ “ก็มันรู้เรื่องแล้วนั่นเองมันจึงให้ทาง ไม่คิดจะท�าอะไร” 
ผูถ้าม “ขณะทีพ่วกเราเดินผ่านมนัมานัน้ ท่านอาจารย์ได้ก�าหนดดูใจมนัมา
ตลอดทางผ่านหรือเปล่า ว่ามันอาจคิดอย่างไรบ้าง ขณะที่พระก�าลังเดิน 
ผ่านมา” ท่านตอบ “ก�าหนดดูกเ็หน็แต่มนัให้ทางอยูแ่ล้วโดยไม่คิดอะไรอ่ืน”  
กระผมกลัวว่าเวลาพวกเราก�าลังเดินผ่านมามันอาจคิดสนุกขึ้นมา อยาก
ท�าลายพวกเราเล่นสนุกๆ ไปตามประสาสัตว์ จึงเรียนถามอย่างนั้น 

ท่านว่า “หาคิดเรื่องพิสดารที่โลกเขามิได้คิดกันมาถาม ถ้าชอบคิด
ซอกแซกดังที่คิดถามเรื่องช้างก็คงมีหวังพ้นทุกข์ได้ในวันหนึ่งแน่นอน  
แต่นีค้งไม่สนใจคิด นสิยัมนษุย์เราชอบเป็นอย่างนีม้าด้ังเดิม ถ้าสิง่ทีเ่ป็น
คุณเป็นประโยชน์ไม่ชอบคิด แต่ทีเ่สยีเวลาและเป็นโทษแล้วชอบคิดแบบ 
ถึงไหนถงึกนั นีก่จ็ะพยายามคิดและถามเรือ่งช้างไปตลอดคืน จนไม่ต้อง 
สนใจกับธรรมะธมัโมอะไรละหรอื” พอถกูขูเ่ท่านัน้เรือ่งช้างเลยจบลงทนัที  
เพราะกลัวท่านจะเข่นใหญ่ (นี่ท่านอาจารย์มหาทองสุกเล่าให้ฟัง) 

เรือ่งการพดูคุยอะไรกบัท่านแบบไร้สติ ว่าควรอย่างไรไม่ควรอย่างไรบ้าง  
นีเ่คยโดนท่านดุมามากราย บางรายถงึกบัเสยีสติในวาระต่อไปกม็ ีมพีระ 
รูปหนึ่งซึ่งมีนิสัยไม่ค่อยสุภาพนักไปพ�านักอยู่กับท่านชั่วคราว เวลาท่าน
พูดอะไรขึ้นมาเธอชอบพูดไปตามท่านเสมอ ตอนไปอยู่ใหม่ๆ ท่านเคย
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เตือนบ่อยให้สนใจในหน้าที่ของตัว โดยมีสติระวังรักษาใจที่จะคิดจะพูด 
ในเรือ่งต่างๆ ไม่สนใจกบัเรือ่งของผูอ่ื้น นกัปฏิบติัต้องรูจั้กวธิปีฏิบติัตัวโดย 
ถกูทาง ผูม้สีติอยูก่บัตัวย่อมเหน็ความบกพร่องของใจทีแ่สดงออก แต่เธอ 
นัน้คงมไิด้สนใจคิดเรือ่งท่านให้อุบายสัง่สอนเท่าท่ีควร จึงชอบเป็นไปตาม 
นสิยัเสมอ วนัหนึง่เข้าไปบณิฑบาตในหมูบ้่าน ท่านพระอาจารย์มัน่ท่านมี 
นิสัยที่ใครๆ สังเกตได้ยาก เวลาเดินไปไหนมาไหนท่านมองเห็นอะไร 
เช่นสัตว์ต่างๆ หรือผู้คนตลอดเด็กๆ ท่านมักจะเอาเรื่องท่ีได้เห็นนั้นๆ 
มาพิจารณาและพูดของท่านไปคนเดียว ดังที่เคยเขียนไว้บ้างแล้ว

วันนั้นขณะที่ก�าลังบิณฑบาต ท่านได้เห็นลูกวัวมีรูปร่างน่ารักท่ี
ก�าลังวิ่งเพลินอยู่กับแม่ของมัน ขณะพระเดินไป มันยังมองไม่เห็นท่าน  
พอพระเดินไปจวนถึงตัวมันจึงหันหน้ามามองอย่างตกใจ และกระโดด
วิ่งอ้าวไปหาแม่แล้วเอาหลังหนุนคอแม่ไว้ หันหน้าออกมาสู่พระ นัยน์ตา 
บอกว่ากลัวมาก ส่วนแม่พอเห็นลูกวิ่งไปหาก็รีบหันหน้ามองมาทางพระ 
พอรู้แล้วก็ท�าเฉยตามนิสัยของสัตว์ที่เคยกับพระมาจ�าเจแล้ว แต่ลูก 
ของมนัยนืตาจับจ้องอยูใ่ต้คางแม่อย่างไม่ไว้ใจ เมือ่ท่านอาจารย์เหน็อาการ
ของทัง้แม่ทัง้ลกูทีแ่สดงอาการต่างกนัเช่นนัน้ จึงพดูขึน้ลอยๆ ว่า “แม่ไม่เหน็ 
แสดงอาการกลวั แต่ลกูท�าไมกลวัจนจะแบกแม่ทัง้ตัววิง่หนไีปได้ (ท่านเหน็ 
มนัอยูใ่ต้คอแม่อันเป็นลกัษณะแบกแม่ถงึได้พดูอย่างนัน้) พอเหลอืบเหน็
พระเท่านั้นก็ทั้งเผ่นทั้งร้องหาแม่ให้ช่วย

คนเรากเ็หมอืนกนัต้องว่ิงหาทีพ่ึง่ ถ้าอยูใ่กล้แม่กว็ิง่พึง่แม่ อยูใ่กล้พ่อ 
กว็ิง่พึง่พ่อ อยูก่บัใครกม็กัจะพึง่คนนัน้ จะคิดพึง่ตัวเองไม่ค่อยม ีตอนยงัเลก็ 
ก็คิดหวังพึง่ผูอ่ื้นแบบหนึง่ โตขึน้มาคิดหวงัพึง่ผูอ่ื้นไปอีกแบบหนึง่ แก่ตัว 
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ลงไปคิดหวงัพึง่ผูอ่ื้นอีกแบบหนึง่ จะย้อนจิตเข้ามาใช้อุบายหาทางพึง่ตัวเอง 
ไม่ค่อยจะมีกัน ฉะนั้น คนเราจึงมักท�าตัวให้อ่อนแอ อยู่ในวัยใดก็หวัง 
พึ่งแต่ผู้อื่น อยู่ที่ใดไปที่ใดก็หวังพึ่งแต่ผู้อื่น เลยไม่เป็นตัวของตัวเองได้
ตลอดกาล พระเราก็เหมือนกันบวชมาในศาสนาจะศึกษาก็เกียจคร้าน  
จะปฏิบติักก็ลวัเป็นทกุข์ล�าบาก เพราะความขีเ้กียจไม่ยอมให้ท�า คิดอะไร 
ทีจ่ะเป็นประโยชน์บ้าง พอคิดจะลงมอืท�าความขีเ้กยีจกม็าคอยกนัท่าไว้เสยี  
เลยไม่มีอะไรส�าเร็จได้ เมื่อไม่มีทางช่วยตัวเองได้จ�าต้องหวังพึ่งผู้อ่ืน  
ไม่เช่นนั้นก็ครองตัวไปไม่ได้

ค�าว่า อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ เลยไม่มปีระโยชน์ส�าหรบัคนไม่มจีมกู 
หายใจ เราผูบ้วชเป็นพระและเป็นนกัปฏิบติัจึงไม่ควรท�าตนเป็นคนไม่มจีมกู  
คอยหายใจจากผูอ่ื้นอยูเ่รือ่ยไป ครอูาจารย์สัง่สอนอะไรควรน�าไปคิดและ
พยายามท�าตาม ไม่ให้หลดุมอืตกสญูหายไปเปล่าๆ พยายามคิดและท�าตาม 
ท่านจนเกิดประโยชน์ขึ้นมาแก่ตนจนได้ จะต้องไม่หวังพึ่งท่านตลอดไป 
จมกูทางหายใจคือความรูค้วามฉลาดทางระบายทกุข์น้อยใหญ่ออกจากใจ
ก็พอมีทางอาศัยตนได้ ชื่อว่าเป็นพระขึ้นมาโดยล�าดับ จนกลายเป็นพระ
สมบูรณ์แบบและพึ่งตนเองได้อย่างเต็มที่

ท่านพูดเป็นเชิงสอนพระหรือสอนใครก็สุดแต่ผู้จะพิจารณาน�ามา 
สอนตน ค�าพดูท่านยงัไม่จบเรือ่งซ่ึงพอจะแทรกขึน้ในระหว่างท่านหยดุช่ัวคราว  
แต่พระองค์ไม่ค่อยพจิารณานกักพ็ดูพล่ามไปตามท่าน โดยมไิด้ส�านกึตัวว่า
ควรหรอืไม่ควรเพยีงไร ความบ้าของเธออาจจะเข้าไปกระทบธรรมภายใน
ท่านอย่างแรง จึงท�าให้ท่านหันหน้ากลับมาช�าระเสียบ้าง พอให้พระองค์
ที่มีสังวรธรรมพลอยตกตะลึงกลัวไปตามๆ กัน ใจความว่า “ท่านนี้จะบ้า
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เสยีแล้วกระมงันี ่พอตามองเหน็ค้อนเหน็ไม้ท่ีใครโยนมาแต่ทิศใดแดนใด
กค็อยแต่จะโดดกดัร�า่ไปเหมอืนสนุขับ้า ไม่มองดูใจท่ีก�าลงัจะบ้าอยูข่ณะนี ้
บ้างเลย ผมว่าท่านจะบ้าแล้วนะ ถ้ายังขืนปล่อยให้น�้าลายไหลออกแบบ 
ไม่มีสติดังที่เป็นอยู่ขณะนี้” ว่าเท่านั้นก็หันกลับและเดินเข้าท่ีพักไม่พูด
อะไรต่อไปอีก

มองดูพระองค์นัน้หน้าตาพกิลอย่างพดูไม่ออก ตอนมาถงึทีพ่กัแล้ว 
ขณะฉนักเ็หน็เธอฉนันิดเดียว พอเหน็อาการอย่างนัน้ ต่างองค์กต่็างนิง่เฉย  
ท�าเหมอืนไม่รูแ้ละไม่เกีย่วข้องกบัเธอ เกรงว่าจะอาย เวลาอ่ืนกท็�าเหมอืน
ไม่มอีะไร ต่างองค์ต่างอยูแ่ละบ�าเพญ็ภาวนาไปตามท่ีเคยปฏิบติัมา พอตก 
กลางคืนเงียบๆ ได้ยนิเสยีงร้องโวยวายขึน้แบบคนไม่มสีติ พดูไม่ได้ศัพท์
ได้แสง พอทราบเหตุต่างองค์ต่างกร็บีไปดูทีเ่สยีงปรากฏขึน้ กไ็ด้เหน็พระ 
องค์นั้นนอนร่ายมนต์บ่นเพ้อทิง้เน้ือทิง้ตัวอยูบ่รเิวณทีพ่กันัน้แบบคนไม่มี
สตเิอาเลย แต่พอจบัใจความได้เป็นบางตอนว่า “เสียใจที่ได้ล่วงเกินท่าน
อาจารย์โดยไม่รูก้าลเทศะ” ใครกต็กตะลงึพรงึเพรดิไปตามๆ กนั และต้อง 
รีบไปตามชาวบ้านมาช่วยพยาบาลรักษา คือหายาแก้ลมเป็นต้น มาให้
เธอฉัน คนนั้นบีบคนนี้นวดตามบริเวณร่างกายอยู่พักหนึ่ง จากนั้นก็สงบ
และนอนหลับได้จนสว่าง

พอวันรุง่ขึน้กม็คีนมารบัเธอไปหาหมอฉดีหยกูยาให้เธอ อาการกพ็อ 
ลดลงบ้าง แต่ยงัมกีารก�าเรบิเป็นคราวๆ พอค่อยยังช่ัวบ้างก็ส่งเธอกลบับ้าน  
หลังจากนั้นก็ไม่ทราบว่าโรคหายหรือเป็นตายอย่างไร ผู้เขียนก็ทราบจาก 
พระที่อยู่ด้วยกันกับเธอในเวลานั้นเล่าให้ฟัง ทั้งนี้พูดเรื่องโดนดุ ถ้าโดน 
พอเบาะๆ ก็พอให้ผู้ถูกดุได้สติและระวังตัวต่อไป ถ้าหาเรื่องให้ถูกโดนดุ 



278

อย่างหนักและผู้ถูกดุไม่มีสติปัญญาพอจะถือเอาประโยชน์ได้ มักมีทาง 
เสียได้ดังที่ปรากฏมา ฉะนั้น ผู้อยู่กับท่านจึงอยู่ด้วยความระวังส�ารวม
อย่างย่ิง จะตีสนิทคุ้นเคยในฐานะว่าเคยอยู่กับท่านมานานย่อมไม่ได้ 
เพราะนสิยัท่านเป็นนสิยัทีไ่ม่คุ้นกบัใครเอาง่ายๆ แต่ไหนแต่ไรมา ผูอ้ยูก่บั 
ท่านจึงนอนใจไม่ได้ แม้ระวังตัวอยู่เหมือนแม่เนื้อระวังนายพรานก็ยังถูก
โดนยิงจนได้ 

เท่าทีท่ราบจากครอูาจารย์ทีเ่คยอยูก่บัท่านมาก่อนว่า ถ้ามเีฉพาะท่าน 
ทีม่ภูีมจิิตใจสงูอยูก่บัท่าน การวางตัวท่านกป็ล่อยตามนสิยัทีรู่จั้กท่านดีแล้ว  
คือแสดงกิรยิามรรยาทธรรมดาสบายๆ เหมอืนผูใ้หญ่อยูด้่วยกนั ไม่ค่อย
เข้มงวดกวดขันนกั แต่การเปลีย่นแปลงมรรยาท ท่านรูส้กึเปลีย่นแปลงได้
อย่างรวดเรว็จนตามแทบไม่ทนั อยูส่ถานทีแ่ห่งหนึง่เป็นอย่างหนึง่ สถาน
ทีแ่ห่งหนึง่เป็นอีกอย่างหนึง่ ตามแต่เหตุการณ์ทีค่วรเปลีย่นแปลงไปตาม
สถานที่บุคคลนั้น และเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วทั้งไม่ซ�้ารอยกันเลย  
นับว่าเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดส�าหรับผู้ไม่สามารถท�าอย่างท่านได้  
เวลาว่างโอกาสดีๆ ท่านเล่านทิานให้ฟัง ซ่ึงโดยมากมกัขนัๆ และน่าหวัเราะ 
ทั้งนั้น จึงขอยกเรื่องท่านมาเล่าให้ท่านผู้อ่านฟังเล็กน้อย พอทราบว่า 
คนๆ เดียวมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างน่าอัศจรรย์

คือสมยัท่านเป็นฆราวาสก�าลงัแตกหนุม่ ท่านเคยเป็นหมอล�าหมอเพลง  
คราวหนึ่งท่านขึ้นไปขับล�าท�าเพลงประชันกันกับหญิงสาว ซ่ึงเป็น 
นักประชันที่มีชื่อคนหนึ่งในงานใหญ่ มีคนไปในงานนั้นเป็นพันๆ ท่านนึก
สนกุขึน้มากข็ึน้ไปบนเวทีขอประชันเพลงกบัหญิงคนนัน้ หรอืท่านอาจมรีกั
เขาบ้างก็ทราบไม่ได้ จึงเกิดความฮึกหาญขึ้นมาอย่างคาดไม่ถึง หญิงนั้น 
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ยินดีเป็นคู่แข่งกับท่าน พอเริ่มกลอนประชันยังไม่ถึงไหน ท่านก็เป็น 
ฝ่ายแพ้กลอนเขาเข้าไปสองสามกลอนแล้ว พอดีมเีทวบตุรมาโปรดไว้ทนั 
คือในงานนัน้ท่านเจ้าคุณอุบาลคุีณูปมาจารย์ ซ่ึงเวลานัน้ท่านเป็นฆราวาส
และอยู่ในวัยหนุ่มเช่นเดียวกัน แต่อายุแก่กว่าท่านอาจารย์มั่นบ้าง ได้ไป
ในงานนั้นด้วย และเข้าฟังเพลงระหว่างท่านอาจารย์มั่นซึ่งเป็นชายหนุ่ม 
กับหญิงสาวคนนั้นขับเคี่ยวกันในเชิงกลอนต่างๆ

ท่านเจ้าคุณอุบาลฯี เหน็ท่าไม่ได้การ เพราะฝ่ายเราคือท่านอาจารย์มัน่ 
แพ้เขาไปหลายกลอนแล้ว ถ้าตกดึกไปกว่านี ้คงจะลงเวทีไม่ได้แน่ อาจจะ 
ถูกหญิงสาวคนนั้นหามลงแบบไม่มีหน้าติดตัวลงมาเลย เพราะหญิงสาว
เป็นนกัต่อสูม้าหลายเวทแีล้ว ส่วนคนของเราเพิง่จะเริม่ขึน้เวท ีและกใ็จป้ํา 
ฮึกหาญส�าคัญ โดดขึ้นสู้กับเสือโคร่งใหญ่ลายพาดกลอน แม้จะเป็น 
เสอืตัวเมยีมนักม็เีขีย้วเต็มปากอย่างพอตัว แต่เสอืเราแม้จะเป็นเสอืตัวผู้
แต่ฟันน�า้นมมนักเ็พิง่จะออกไม่กีซ่ี่ ขนืให้สูต่้อไปเสอืตัวเมยีต้องถลกหนัง 
มันเข้าตลาดแน่ๆ อ้ายมั่นนี่มันไม่รู้จักเสือ มันนึกว่าแต่สาวๆ เท่านั้น  
แต่มนัไม่รูจั้กตาย เราต้องเข้าช่วยเอาหนังมนัไว้ก่อนครัง้น้ี ไม่เช่นนัน้หนงั
มันจะเข้าตลาดแน่นอน

พอคิดแล้วก็โดดขึ้นบนเวทีท�าท่าว่า “อ้ายมั่น อ้ายห่า กูเที่ยวตาม 
หามึงแทบตาย แม่มึงตกเรือนสูงๆ ลงมากองอยู่กับพื้น จะตายหรือยังก็ 
ไม่แน่ใจเลย พอกโูผล่เข้าไปจะช่วย เขากใ็ช้ให้กมูาเทีย่วตามหามงึต้ังแต่
วันๆ จนป่านนี้ กูตามหามึงแทบตาย ข้าวก็ยังไม่ตกท้องเลยกูจะเป็นลม
ตายอยู่เดี๋ยวนี้” 
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ทางอ้ายมั่นก็ตกตะลึง หญิงสาวก็ตกตะลึงในอุบายไปตามๆ กัน  
ฝ่ายอ้ายมั่นอดไม่ได้รีบถามขึ้นมาทันทีว่า “แม่กูเป็นยังไงวะ อ้ายจันทร์” 
(ช่ือท่านเจ้าคุณอุบาลฯี ว่านายจันทร์ สมยัเป็นฆราวาส ท่านพดูกนัตอนเป็น 
ฆราวาส) ฝ่ายอ้ายจันทร์ท�าเป็นอิดโรยจะเป็นลมตายอยูบ่นเวทว่ีา “กคิูดว่า 
แม่มึงตายแล้ว ส่วนกูก�าลังจะตายด้วยทั้งหิวข้าวทั้งเป็นลม” พอจบค�า 
อ้ายจันทร์ก็ฉุดแขนอ้ายมั่นท�าท่าลากกันลงมาจากเวทีท่ามกลางคนเป็น
พนัๆ ตกตะลงึพรงึเพรดิไปตามๆ กนั แล้วพากนัออกวิง่ผ่านฝูงคนไปอย่าง 
รบีด่วน พอพ้นหมูบ้่านน้ันไปแล้ว อ้ายมัน่ถามซ�า้อีกอย่างกระหาย อยาก
ทราบเป็นก�าลังว่า “แม่กูไปท�าอะไรถึงได้ตกเรือนขนาดกองกับพื้นเล่า”  
ฝ่ายอ้ายจันทร์ตอบว่า “กูเองก็ยังไม่ทราบสาเหตุชัด พอมองเห็นและจะ
วิ่งเข้าไปช่วย เขาใช้ให้วิ่งตามหามึง กูวิ่งมานี่ จะไปรู้เรื่องละเอียดลออ 
อย่างไรเล่า” “เท่าที่มึงดูบ้างแล้วแม่กูพอจะตายไหม” อ้ายมั่นถามอย่าง
กระวนกระวาย อ้ายจนัทร์ตอบว่า “ตายหรอืยงัอยูเ่ราจะไปดูเองอยูข่ณะนี ้
ยังไงล่ะ” 

พอเลยหมูบ้่านไปไกล กะประมาณว่าอ้ายมัน่ไม่กล้ากลบัมาคนเดียว 
ได้อีกแล้ว (สมยัก่อนหมูบ้่านอยูห่่างกนัมาก สตัว์เสอืผกีชุ็ม ใครๆ จึงไม่กล้า 
มาคนเดียวในเวลาค�า่คืน) จึงเปลีย่นกริยิาอาการทุกอย่างเสยีใหม่ แล้วบอก 
กบัอ้ายมัน่โดยตรงว่า “แม่มงึไม่ได้เป็นอะไรหรอก ทีก่ทู�าท่าอย่างนัน้กูทน 
ดูมึงติดกลอนอียายเมียมึงคนนั้นไม่ไหว กลัวมันจะถลกหนังมึงไป 
ขายตลาด ซึ่งเป็นการขายหน้ากู และขายหน้าบ้านเราว่าอ้ายมั่นสู้ผู้หญิง 
ไม่ได้ ให้เขาเปิดผ้าลบลายเล่นเหมือนเสือตายแล้ว กูจึงได้คิดอุบาย
หลอกมงึและหลอกอียายเมยีมงึให้มนัตายใจ และให้ชาวบ้านเช่ือถอืได้ว่า 
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มึงยังไม่หมดประตูสู้ แต่ต้องหนีไปเพราะเหตสุุดวิสัย แล้วฉุดมึงหนีเพื่อ 
ไม่ให้ใครเขาจับพิรุธได้ แม้อียายเมียคู่แข่งมึงก็เห็นอดตกตะลึงไปตาม
อุบายอันแยบคายของกูไม่ได้ มันต้องสนใจฟังและมองตามพวกเราด้วย 
ความตกใจแสนสงสารแม่มึงและมึงไปตามเรา เห็นไหมอุบายกูช่วยมึง
ออกจากนรกผู้หญิง คราวนี้มึงคิดว่าแยบคายดีพอใช้ไหม” 

พออ้ายจันทร์พดูจบลง อ้ายมัน่อุทานว่า “โอ้โฮ น่าเสยีดาย อ้ายห่านี่ 
ท�ากถูงึขนาดนีเ้ทยีวนะ กกู�าลงัคันฟันห�า้หัน่กับมนัอย่างสนุกสนาน มงึมา
ฉุดกูออกจากถ้วยลาภ แหม มึงท�ากูอย่างถนัด กูมิได้นึกเลยอ้ายจันทร์  
กอูยากคืนไปซ�า้มนัอีก เอาหนงัเข้าตลาดในคืนวันนีจ้นได้” อ้ายจนัทร์ตอบ  
“โธ่ มึงจะตาย กูช่วยชุบชีวิตไว้ได้แล้ว มึงยังกลับท�าท่าอวดเก่งอยู่อีก
เด๋ียวกจูะผลกัหลงักลบัคืนไปให้อียายเมยีมงึเอาเนือ้ขึน้เขยีงเสยีในคืนนี้
ไม่ดีหรอื” อ้ายมัน่ออกท่าว่า “ทีก่ทู�าท่าติดกลอนมนับ้างพอให้มนัได้ใจไป
หน่อยนั้น เพราะกูก็เห็นมันเป็นผู้หญิง พอตกดึกกูก็มัดมันเข้ากระสอบ 
เอาไปขายกินอย่างหวานๆ ยังไงล่ะ มึงยังไม่รู้อุบายกู เป็นอุบายเสือ
หลอกลิงเลย”

“ถ้ามึงเก่งจริงดังที่คุยโม้ เพียงกูคิดอุบายนิดหน่อยฉุดมึงขึ้นจาก
นรกผูห้ญิง มงึยงัตกตะลงึ ทัง้จะร้องห่มร้องไห้ต่อหน้าเมยีมงึอย่างไม่คิด 
อายว่าตัวเป็นผูช้ายเลย แล้วใครจะชมมงึว่าฉลาดพอจะเอาอียายเมยีมงึ
เข้ากระสอบล่ะ กคิูดเหน็แต่มนัจะมดัมงึโยนลงเวทต่ีอหน้าคนจ�านวนพนัๆ 
เท่านัน้ มงึอย่าคุยโม้ไปมาก รบีสาธอุุบายเมตตากทูีม่ต่ีอมงึดีกว่าอ้ายแพ้
ผู้หญิง” สุดท้ายคืนนั้นทั้งอ้ายจันทร์ทั้งอ้ายมั่นเลยไม่ได้ดูงานตามความ
คาดหมายไว้ เพราะเรื่องนี้เป็นสาเหตุให้ต้องพรากงาน



282

ฟังนักปราชญ์ทั้งสองโต้กัน แม้สมัยท่านยังเป็นฆราวาสก็ยังรู้สึก 
น่าฟังมาก ถงึจะเป็นเรือ่งโลกๆ แต่กเ็ป็นเชิงของคนฉลาดพดูกนั จงึเป็นท่ี 
ซาบซ้ึงจับใจในอุบายที่แสดงออกทุกๆ ประโยค ฟังแล้วท�าให้เพลินใจ
ประหนึ่งท่านสนทนากันอยู่ต่อหน้าเราฉะนั้น เรื่องของท่านทั้งสองโต้กัน
ยังมีอีกแยะ แต่เห็นว่าเท่าที่กล่าวมาพอเป็นคติแก่พวกเราพอสมควร 
อุบายของท่านทัง้สองแสดงให้เหน็ได้ชัดว่ามเีค้าแห่งความฉลาดมาแต่เป็น
ฆราวาส ฉะนั้นเวลามาบวชเป็นพระ ท่านจึงเป็นจอมปราชญ์ทั้งสององค์
ในสมัยปัจจุบัน ปรากฏช่ือลือนามกระเด่ืองเลื่องลือทั่วประเทศไทยว่า  
ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์และท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ  
เป็นจอมปราชญ์สมัยปัจจุบัน ที่เขียนว่าอ้ายจันทร์และอ้ายมั่นน้ันเขียน
ตามที่ทราบจากท่านเล่าให้พระฟัง 

เวลาท่านเปิดโอกาสสบายๆ กบับรรดาศิษย์ทีเ่คร่งเครยีดต่อการระวงั
ในท่านมาเป็นประจ�า หากเป็นการไม่บงัควรประการใด กข็อประทานโทษ
ท่านเจ้าพระคุณทั้งสองและท่านผู้อ่านทั่วๆ ไปด้วย ถ้าจะเลี่ยงเขียนตาม
ศัพท์นิยมก็ไม่ถนัดใจ ที่ท่านเรียกกันเช่นนั้น เข้าใจว่าท่านนิยมนับถือกัน
ด้วยค�าพดูท�านองนัน้ ซ่ึงเราเองกเ็คยใช้ต่อกนัระหว่างบคุคลท่ีสนทิสนมกนั 
ตามฐานะและวยัเสมอมา จึงได้เขยีนตามเค้ามาด้ังเดิม จะหยาบคายหรอื
ละเอียดประการใดก็ประสงค์ให้เป็นไปตามเรื่องเดิมซึ่งเป็นธรรมชาติแท้
ที่ท่านใช้กันในเพศและวัยนั้น รู้สึกสะดวกใจ และอาจมองเห็นภาพท่าน
ทั้งคราวเป็นฆราวาสที่ก�าลังคะนองรื่นเริง และภาพที่เป็นนักบวชซึ่งสละ
ความเป็นโลกออกอย่างสิน้เชิง มแีต่ความอัศจรรย์ล้วนๆ อยูใ่นองค์แห่ง
พระเวลาท่านบวชแล้ว
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ขณะท่านเล่านทิานให้ฟัง น่าฟังมาก โดยมากก็เป็นเรือ่งสมยัปัจจุบัน
มากกว่าจะเป็นนิทาน ท่านชอบชมเชยความฉลาดของเจ้าคุณอุบาลีฯ  
ให้ฟังเสมอ ครั้งหนึ่งท่านเล่าว่า ท่านสนทนากับท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ ถึง
พระเวสสันดร พอได้โอกาสท่านเรียนถามถึงแม่ของพระนางมัทรีคือใคร 
ไม่เห็นกล่าวไว้ในคัมภีร์ หรือค้นหาไม่พบต่างหาก ท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ  
ก็ตอบขึ้นทันทีว่า ท่านยังไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินแม่นางมัทรีบ้างหรือ  
เขาเห็นกันทั้งบ้านทั้งเมือง ท่านมัวไปหานางมัทรีอยู่ที่ไหนถึงไม่ได้เห็น 
กับเขา ท่านพระอาจารย์มั่นกราบเรียนว่ายังไม่เคยเห็นเลย ไม่ทราบว่า
อยู่ในคัมภีร์ไหน ท่านตอบทนัทว่ีาจะอยูใ่นคัมภีร์อะไรทีไ่หนกนั กส็าวอบ 
ผู้พูดเสียงดังๆ บ้านแกหลังใหญ่ๆ อยู่สี่แยกทางออกไปวัดยังไงล่ะ

ท่านพระอาจารย์มัน่เกดิงง ต้องเรยีนถามท่านอีกว่า สีแ่ยกทีไ่หนและ
ทางออกไปวัดไหน ท่านไม่เห็นกล่าวเรื่องวัดเรื่องวาไว้เลย ท่านตอบว่า  
ก็แม่นางมัทรีบ้านแกอยู่เกือบติดกับบ้านท่านอย่างไรล่ะ ท�าไมยังไม่รู้
กระทัง่นางมทัรแีละสาวอบแม่นางมทัรเีข้าอีก ท่านนีแ้ย่จรงิๆ เพยีงนางมทัร ี
และสาวอบในหมู่บ้านเดียวกันยังไม่รู้อีก ท่านจะไปเที่ยวหาแม่นางมัทรี 
ในคัมภีร์ไหนกนัอีก ผมกแ็ย่แทนท่านถ้าเป็นอย่างนี ้ท่านอาจารย์กร็ะลกึได้ 
ทันทีเมื่อท่านพูดว่า นางมัทรีและสาวอบที่อยู่ในบ้านเดียวกัน แต่ก่อน 
มวัไปนกึภาพในเรือ่งพระเวสสนัดรในคัมภีร์โน้นจงึท�าให้งงไปนาน ท่านว่า 
ท่านเจ้าคณุอบุาลีฯ ทา่นฉลาดโต้ตอบด้วยอบุายแปลกๆ อยา่งนี้เสมอมา  
ท่านมักโต้ตอบแบบศอกกลับเสมอ ท�าเอาผู้ฟังงงไปตามๆ กันและก็ได้ 
สติปัญญาจากอุบายท่านตลอดมา ท่านเล่าทัง้หวัเราะขนัตัวท่านเองทีไ่ม่ทนั 
ลูกไม้ท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ
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ท้าวสักกเทวราชบนสวรรค์มาเยี่ยมท่านเสมอ

ท่านพกัจ�าพรรษาอยูบ้่านน�า้เมา อ�าเภอแม่ปัง เชียงใหม่ ท่านว่าท่าน
ต้อนรับแขกจ�าพวกกายทิพย์บนสวรรค์ มีท้าวสักกเทวราชเป็นหัวหน้า
มากเป็นพิเศษ แม้หน้าแล้งท่านหลีกออกไปเที่ยววิเวกองค์เดียวอยู่ใน 
ถ�า้ดอกค�า กม็ท้ีาวสกักเทวราชพาพวกเทวดามาเยีย่มท่าน ซ่ึงมาแต่ละครัง้
เป็นหมื่นเป็นแสนและมาบ่อยที่สุด ถ้าพวกที่ไม่เคยมา ท้าวสักกเทวราช
ต้องเตือนให้เขาเข้าใจวิธีฟังธรรมก่อนที่ท่านจะแสดงให้ฟัง โดยมากท่าน
แสดงเมตตาอัปปมญัญาพรหมวหิารให้เขาฟัง เพราะพวกเทวดาชอบธรรมนี้ 
มากเป็นพเิศษ ท่านพกัอยูท่ัง้สองแห่งนี ้ท้าวสกักเทวราชมาเย่ียมฟังธรรม 
เสมอ การต้อนรบัพวกเทพทกุช้ันทกุภูมกิป็รากฏว่ามากเป็นพเิศษกว่าท่ีอ่ืนๆ  
เพราะที่นี่อยู่ลึกและสงัดมากบรรยากาศก็อ�านวย

พวกนี้เคารพท่านและสถานท่ีที่ท่านพักอยู่มาก แม้ทางจงกรมที่
ญาติโยมเอาทรายมาเกลีย่ไว้ส�าหรบัให้ท่านเดินจงกรมก็ไม่กล้าผ่านเข้ามา  
ต้องเว้นไปเข้าทางอ่ืน พวกพญานาคกเ็ช่นกนั เวลาเขาเข้ามาเยีย่มฟังธรรม 
ท่านก็ไม่อาจเดินข้ามทางจงกรมเข้ามา ถ้าหัวหน้าจ�าเป็นต้องเดินผ่านเข้า
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มาเป็นบางครัง้ ต้องเว้นไปทางหวัจงกรมเดินอ้อมเข้ามา บางครัง้พญานาค
ใช้ให้บริวารมากราบนิมนต์ท่านในกิจบางอย่าง เช่นเดียวกับมนุษย์เรา 
มานิมนต์พระไปในงาน ก็ไม่กล้าเดนิข้ามทางจงกรมเข้ามา ถ้ามีทรายโรย
ไว้ก็เอามือกวาดทรายออกเสียก่อนแล้วค่อยคลานเข้ามา พอพ้นจากนั้น
แล้วค่อยลุกขึ้นเดินเข้ามาหาท่าน กิริยามรรยาททุกอาการอยู่ในความ
ส�ารวมดีมาก

ท่านว่ามนุษย์เราซ่ึงเป็นเจ้าของศาสนา ถ้าต่างสนใจในธรรมและ
มีความเคารพต่อตัวเองสมกับว่ารักตนจริงๆ ตามความรู้สึกที่ฝังลึกอยู่ 
ภายใน ก็ควรมมีรรยาทเคารพศาสนาเช่นเดียวกบัพวกเทวดาและพญานาค 
ทีเ่ขาท�ากนั แม้ไม่สามารถจะมองเหน็วธิกีารท่ีเขาท�าความเคารพต่อศาสนา  
แต่ศาสนากส็อนวธิเีคารพไว้อย่างสมบรูณ์แล้ว ไม่มอีะไรบกพร่อง นอกจาก 
พวกมนษุย์เราไม่ค่อยสนใจเท่าทีค่วร และต้ังใจสัง่สมความประมาทใส่ตน 
จนหาท่ีเก็บไม่ได้เท่านั้น จึงไม่ค่อยประสบความสุขความสมหวังดังท่ี
ปรารถนากัน 

ความจริงศาสนาเป็นแหล่งผลิตมรรยาทศีลธรรมอันดีงามเพื่อผล 
คือความสุขความสมหวังจะมีทางเกิดขึ้นแก่ผู้สนใจตามหลักศาสนาที ่
สอนไว้ ท่านกล่าวเน้นหนกัลงไปว่า ความส�าคัญของทกุสิง่ในโลกกคื็อใจ 
ถ้าใจหยาบทกุสิง่ทีม่าเกีย่วข้องกก็ลายเป็นของหยาบไปด้วย เช่นเดียวกบั
ร่างกายสกปรก แม้สิ่งที่มาคละเคล้ากับกายจะเป็นของสะอาดสวยงาม
เพียงไร ก็กลายเป็นของสกปรกไปตามร่างกายที่สกปรกอยู่แล้ว ฉะนั้น  
ธรรมจึงอดจะหยาบไปตามใจที่สกปรกไม่ได้ ถึงจะเป็นธรรมที่บริสุทธิ์
หมดจด แต่พอคนมใีจโสมมเข้าไปเกีย่วข้อง ธรรมกก็ลายเป็นธรรมอับเฉา
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ไปตาม เหมือนผ้าที่สะอาดตกลงไปคลุกฝุ่น หรือคนชั่วแบกคัมภีร์ธรรม
อวดโลกให้เขารับนับถือ ซึ่งทั้งสองนี้ไม่มีผลดีต่างกันเลย

คนที่มีใจหยาบกระด้างต่อศาสนาก็เป็นคนในลักษณะนี้เหมือนกัน  
จึงไม่มีทางได้รับประโยชน์จากศาสนธรรม แม้เป็นของวิเศษเพียงไร 
เท่าที่ควร เอาแต่ชื่อออกประกาศกันว่าตนนับถือศาสนา แต่ไม่ทราบว่า
ศาสนาคืออะไร และมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้นับถืออย่างไรบ้าง ถ้าประสงค์
อยากทราบข้อเท็จจริงจากศาสนาอย่างแท้จริงแล้ว ตนกับศาสนาก็เป็น 
อันเดียวกัน ความสุขทุกข์ที่เกิดกับตนย่อมกระเทือนถึงศาสนาด้วย  
ความประพฤติดีช่ัวกก็ระเทอืนถงึศาสนาเช่นกนั ค�าว่าศาสนา คือแนวทาง
ที่ถูกต้องแห่งการด�าเนินชีวิตนั่นแล จะเป็นอื่นมาจากไหน

ถ้าคิดว่าศาสนาอยู่ที่อ่ืนนอกจากตัว ก็ช่ือว่าเข้าใจศาสนาผิดจาก 
ความจรงิ การปฏิบัติต่อศาสนากป็ฏิบติัไม่ถกู ค�าว่าไม่ถกูนี ้ไม่ว่าอะไรไม่ถกู  
ของนั้นใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ แม้ได้ก็ไม่ถูกตามกฎเกณฑ์ คือได้แบบ
ขวางโลก ขวางธรรม ขวางตน และขวางผู้อื่นไปทั้งนั้น คิดอย่างง่ายๆ 
และเห็นประจักษ์ตาคือ การบวกลบคูณหารไม่ถูก ตัดเสื้อกางเกงไม่ถูก 
เย็บเสื้อผ้าไม่ถูก สามีภริยาปฏิบัติไม่ถูกตามจารีตประเพณี คู่รักปฏิบัติ 
ไม่ถูกตามค�ามั่นสัญญาที่ให้ไว้ต่อกัน พ่อแม่กับลูกๆ ปฏิบัติต่อกันไม่ถูก  
การแสวงหาทรพัย์ไม่ถกูทาง การจ่ายทรพัย์ไม่ถกูทาง ขบัรถไม่ถกูกฎจราจร  
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามกฎหมาย อันเป็นเครื่องปกครองโลก
ให้ร่มเย็นทั่วหน้ากัน ราษฎรกับเจ้านายปฏิบัติต่อกันไม่ถูกตามระบอบ
ประเพณีและกฎหมายบ้านเมอืง ขาดความเคารพนบัถอืกนัและกลายเป็น 
ข้าศึกต่อกัน 
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เหล่านี้จะเห็นเป็นความเสียหายมากน้อยกว้างแคบเพียงไร ผลคือ 
ความผดิหวงัและความเดือดร้อนทีเ่กดิขึน้จากสิง่ท่ีท�าผดิ จะแสดงขึน้ท่ีไหน  
ถ้าไม่แสดงขึน้ตามจุดแห่งเหตุทีท่�าผดิกไ็ม่มทีีแ่สดง ขึน้ช่ือว่าผดิแล้วผลคือ 
ความเสยีหายต้องแสดงขึน้ตามเหตุน้ันๆ แม้คนท่ีท�าผดิต่อผูอ่ื้นโดยท่ีเขา
จะทราบว่าตัวท�าผดิต่อเขาหรอืไม่กต็าม ผลคือความเสยีหายทีจ่ะระบาด
ออกจากการท�าผิดนั้น ปิดไม่อยู่แน่นอน ต้องแสดงสุดขีดแห่งการท�าผิด 
จะเป็นฝ่ายใดได้รบัไม่เป็นปัญหา ข้อแก้ตัวว่าท�าผดิแล้วผลไม่แสดงตัวให้
ปรากฏ อย่างไรต้องแสดงมากน้อยจนถึงขั้นแดงโร่ทั่วดินแดน

ฉะนัน้ ค�าว่าไม่ถกู เช่น คิดไม่ถกู พดูไม่ถกู และค�าว่าไม่ถกู หรอืค�าว่า 
ผิดนี้จึงเป็นจุดที่ควรสนใจอย่างยิง่ ไม่ชินชาตามวั ไม่เหลยีวแลเรือ่งจะ 
แก่กล้าพร่าเอาตัวผูเ้ลือ่นลอยต่อความผดิให้ล่มจมอย่างเหน็ประจกัษ์ตาใน
ขณะนีช้าตินี ้ไม่ต้องมองไกลอันเป็นการตะครบุเงามากกว่าถกูตัวจรงิ เพราะ
ศาสนามิใช่เงาเครื่องหลอกหลอนคนให้โง่ แต่เป็นศาสนาที่ให้ความจริง 
ทกุประตูทีป่ระกาศสอนไว้ ไม่ผดิพลาด ถ้าผูน้บัถอืไม่ปฏิบติัให้ผดิพลาด
ไปเอง แล้วกล่าวตู่ว่าศาสนาไม่เป็นท่า ซึ่งเป็นการกว้านความผิดพลาด
มาทับถมโจมตีตัวเอง ให้เกิดความทุกข์ร้อนจนหาที่ปลงวางไม่ได้เท่านั้น 
จึงไม่มีปัญหาส�าหรับศาสนาซึ่งเป็นของบริสุทธิ์มาดั้งเดิม

ท่านกล่าวย�า้อีกว่า คนเราถ้ายอมรบัความจรงิตามหลกัศาสนาท่ีสอนไว้  
ตัวย่อมได้รับความเป็นธรรม คือตัวเย็น ผู้เกี่ยวข้องมากน้อยก็เย็น  
โลกร่มเย็นไม่ค่อยมีการทะเลาะเบาะแว้งแย่งชิง เพื่อแข่งดิบแข่งดีกัน
ให้เดือดร้อนไปทั้งสองฝ่าย ซึ่งสุดท้ายก็เป็นไฟไปตามๆ กัน ไม่มีใครได้
ครองความสุขดังใจหวัง เพราะเอาใจดวงก�าลังเป็นไฟทั้งกอง เข้าไปเป็น 
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หวัหน้าว่าความในกจิการในโรงในศาล ในเรือ่งต่างๆ ไม่มปีระมาณ ด้วยเหตุ 
นี้แลคนเราจึงหาประมาณความทรงตัวได้ยาก อยู่ท่ีไหนก็ร้อนเป็นฟืน 
เป็นไฟไม่เป็นสขุ เพราะใจแบกกองไฟไว้กับตัวตลอดเวลา ไม่คิดจะปลงวาง 
ลงบ้าง พอได้หายใจไกลทุกข์ประสบสุขเสียบ้าง เพื่อทรงตัว

ท่านว่าผมเองนับแต่บวชมาในศาสนา ชาตินี้เกือบทั้งชาติสนุก
พิจารณาศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ ความกว้างลึกของ 
ศาสนธรรมยังกว้างลึกกว่ามหาสมุทรทะเลเป็นไหนๆ เทียบกันไม่ได้
เอาเลย ถ้าพูดตามความจริงจริงๆ แล้ว ความละเอยีดสขุมุเหลือประมาณ 
ที่จะพิจารณาตามได้ ความอัศจรรย์แห่งผลที่แสดงขึ้นกับการปฏิบัติ
เป็นระยะๆ ไปก็สุดจะกล่าว ถ้าไม่คิดว่าคนจะหาว่าบ้าแล้ว ผมกราบ
พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ซ่ึงเป็นองค์แห่งธรรมอศัจรรย์แท้ได้ 
ตลอดไป เช่นเดียวกบัคนงานอืน่ๆ ซ่ึงหนักย่ิงกว่าการกราบไหว้เป็นไหนๆ  
ไม่มีการเกยีจคร้าน ไม่นึกระอา ไม่นึกว่าซ�า้ซาก แต่แน่ใจอย่างถอนไม่ขึน้  
แม้ชีวติดบัไปว่าพุทธะ ธรรมะ สังฆะอยู่กบัเรา เราอยู่กบัท่านตลอดเวลา 
อกาลิโก ไม่มีการแยกย้ายจากกนัเหมือนโลก อนจิจฺ� ทกุขฺ� อนตตฺา ทีค่อย 
ท�าลายหัวใจสัตว์โลกให้ระทมขมขืน่อยู่เสมอ ไม่พอให้หายใจได้แต่ละ
เวลาเลย

ท่านเล่าว่า หลายคืนที่ท�าความเพียรอยู่ตลอดกลางคืนยามดึกสงัด 
ปรากฏเห็นสามเณรน้อยองค์หน่ึงกับผู้หญิงคนหนึ่ง พากันเดินผ่านไป
ผ่านมาอยูแ่ถวบรเิวณนัน้แทบทกุคืน ท่านนกึสงสยัว่าคนทัง้สองนีเ้ดินไป
มาเพื่อประสงค์อะไร วันต่อมาจึงถามถึงเหตุที่ต้องพากันมาเดินวกเวียน
อยู่แถวนัน้ กไ็ด้ค�าตอบจากคนทัง้สองว่า เป็นห่วงและอาลยัในพระเจดีย์
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ที่สร้างยังไม่เสร็จ แต่ได้ตายไปเสียก่อน เพราะความห่วงใยนั้นจึงต้อง 
วกเวียนไปมาอยู่ท�านองน้ีนานแล้ว ส่วนสามเณรน้อยนั้นเป็นน้องชาย 
ของหญิงคนนัน้ ทัง้สองคนได้ร่วมก�าลงักนัสร้างพระเจดีย์ ความทีต่่างคน 
ต่างห่วงและอาลยัพระเจดีย์และเสยีดายเวลาไม่รอคอยพอให้สร้างพระเจดีย์ 
เสรจ็ก่อนแล้วค่อยตายไป จะไม่เป็นภาระผกูพนัดังทีเ่ป็นอยูเ่วลานี ้แม้จะ
เป็นอยูใ่นภพทีม่คีวามห่วงใย แต่กม็ไิด้มคีวามทกุข์ทรมานซ่ึงควรจะเป็น  
เป็นแต่จะไปผุดไปเกิดที่ไหนก็ไม่อาจปลงใจลงได้เด็ดขาดเท่านั้น 

ท่านจึงได้เทศน์ให้คนทั้งสองฟังว่า “สิ่งท่ีล่วงไปแล้วไม่ควรไปท�า 
ความผกูพัน เพราะเป็นสิง่ท่ีล่วงไปแล้วอย่างแท้จริง แม้จะท�าความผกูพัน 
และม่ันใจให้ส่ิงน้ันกลับมาเป็นปัจจบุนักเ็ป็นไปไม่ได้ ผูท้�าความส�าคญั
มั่นหมายนั้นเป็นทุกข์แต่ผู้เดียวโดยความไม่สมหวังตลอดไป อนาคต 
ที่ยังไม่มาถึงก็เป็นส่ิงไม่ควรไปยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องเช่นกัน อดีตควร
ปล่อยไว้ตามอดตี อนาคตกค็วรปล่อยไว้ตามกาลของมัน ปัจจบุนัเท่านัน้ 
จะส�าเร็จประโยชน์ได้ เพราะอยู่ในฐานะที่ควรท�าได้ไม่สุดวิสัย”

การสร้างพระเจดีย์ไม่ส�าเรจ็แต่มาด่วนตายไปเสยีก่อนนัน้ ถ้าเป็นสิง่
ที่สามารถท�าให้เป็นไปตามใจหวังได้แล้วเราก็ไม่ควรตาย ควรจะสร้างให้
ส�าเรจ็ไปเสยีก่อน แต่ยงัฝืนตายไปจนได้ มหิน�าเวลาตายแล้วยงัมาเป็นห่วง 
อยากให้เจดีย์ส�าเรจ็ท้ังทีไ่ม่สามารถท�าได้ นีแ่สดงว่าคิดผดิไปถงึสองช้ัน แล้ว 
ยังจะเป็นห่วงเพื่อให้สมความปรารถนาอีกต่อไป ยิ่งคิดผิดไปอีกสามชั้น  
ความคิดผิดมิได้ผิดเฉพาะความคิดเท่าน้ัน การไปการมาเกิดในภพ  
การเสวยสขุเสวยทกุข์ในภพนัน้ๆ กพ็ลอยผดิความมุง่หมายไปด้วย เพราะ 
ความคิดผดิเป็นสาเหตุจากใจเพยีงดวงเดียว จึงเป็นการไม่สมควรอย่างยิง่ 
ที่จะฝืนคิดฝืนเป็นห่วงต่อไป
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การสร้างพระเจดีย์เราสร้างหวังบุญหวังกุศลต่างหาก มิได้สร้างเพื่อ
หวังเอาก้อนอิฐก้อนหนิปนูทรายในองค์พระเจดีย์ไปด้วย สิง่ทีเ่ป็นสมบติั
ของเราในการสร้างพระเจดีย์กคื็อบญุ สร้างได้มากน้อย บุญท่ีเกดิจากการ
สร้างนั้นเป็นของเรา จึงไม่ควรเป็นห่วงใยในอิฐในปูนและในพระเจดีย์  
ซ่ึงเป็นวัตถุท่ีหยาบยิ่ง และเป็นสิ่งสุดวิสัยที่จะให้เป็นไปได้ดังใจหวัง  
ท่านนกัสร้างบญุทัง้หลาย ท่านเอาเฉพาะบุญติดตัวไป มไิด้เอาสิง่ก่อสร้าง
วัตถุทานต่างๆ ที่สละลงเพื่อทานแล้วติดตัวไปด้วย เช่น การสร้างวัด  
สร้างกุฎีวิหาร ศาลาโรงธรรมสวนะ สร้างถนนหนทาง สร้างถังน�้า สร้าง 
สาธารณสถาน ตลอดการให้ทานด้วยวตัถตุ่างๆ มากมายหลายวธิ ีสิง่เหล่าน้ัน 
เป็นเพียงเครื่องสนองกุศลเจตนาของผู้มุ่งท�าบุญให้ทานเท่านั้น มิใช่ 
ตัวบุญตัวกุศลตัวสวรรค์นิพพาน และมิใช่ผู้จะไปสู่มรรคสู่ผลสู่สวรรค์
นิพพาน สร้างไว้แล้วนานไปก็ช�ารุดทรุดโทรม และร่วงโรยไปตามฐานะ
และกาลของมัน 

สิง่ทีส่�าเรจ็จากการก่อสร้างและการให้ทานอันเป็นส่วนนามธรรมอยู่
ภายในนัน้ คือตัวบญุกศุล เจ้าของผูคิ้ดเป็นกศุลเจตนาขึน้มาให้ส�าเรจ็เป็น
วตัถไุทยทานต่างๆ นัน้คือใจ ใจนีแ่ลเป็นผูท้รงบญุทรงกศุล ทรงมรรคทรงผล  
ทรงสวรรค์นิพพาน และใจน่ีแลเป็นผู้ไปสู่สวรรค์นิพพาน นอกจากใจ 
ไม่มีอะไรจะไป เจดีย์ของคุณทั้งสองที่สร้างยังไม่เสร็จนั้น ก็มิได้มีจิตใจ
พอจะมเีจตนาในบญุกศุลเพือ่ไปสวรรค์นพิพานอะไรเลย ความเป็นห่วงก็
คือใจดวงหงึหวง แม้จะเป็นฝ่ายดี แต่ความคิดทีติ่ดอยูจั่ดว่าเป็นความคิด 
ที่ไม่ฉลาดต่อตัวเองอยู่นั่นแหละ จึงท�าเจ้าของให้วกไปเวียนมาชักช้าต่อ
ทางไปผุดไปเกิด
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ถ้าคุณทั้งสองยินดีเฉพาะกุศลผลบุญที่ท�าได้จากการสร้างพระเจดีย์
ไปเท่านั้น ไม่มุ่งจะแบกหามพระเจดีย์ไปสวรรค์นิพพานด้วย คุณทั้งสอง
ก็ไปอย่างสคุโตหายห่วงไปนานแล้ว เพราะบญุเป็นเครือ่งสนบัสนนุคนให้
สุคโตเสมอมา ดังธรรมแสดงไว้ว่าอกาลิโก ฉะนั้นบุญจึงไม่เปลี่ยนแปลง 
ตัวกลายเป็นบาปตลอดกาล ความห่วงในสิ่งไม่ควรห่วงและในกาล 
ไม่ควรห่วง จึงเป็นความผดิของผูห่้วงใยเอง อนึง่ ความห่วงใยอยากให้เจดีย์ 
ส�าเรจ็นัน้ กม็ไิด้ส�าเรจ็ไปตามความห่วงความหวงั จงึไม่ควรต้ังจิตคิดเป็น
ห่วงในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ พลังแห่งบุญกุศลของคุณทั้งสองพอดีกับคุณ 
ทั้งสองอยู่เฉพาะปัจจุบัน อย่าคิดเรื่องอดีตอนาคตให้เป็นการกดถ่วง
ก�าลงัใจท่ีควรจะไปทางดีให้เสยีเวลาอยูน่านดังท่ีเป็นมาและเป็นอยูข่ณะนี้  
ควรแก้ไขเจตสิกธรรม คือความคิดปรุงต่างๆ นั้นเสีย คุณทั้งสองจะ 
หายห่วงและไปอย่างสบายหายกงัวลในไม่ช้า ขอได้พากนัสนใจในปัจจุบนั
อันเป็นที่บรรจุกุศลธรรมทั้งมวลเพื่อมรรคผลนิพพาน อดีตอนาคตเป็น
ข้าศึกที่ควรแก้ไขอย่าให้เนิ่นนาน

คุณทั้งสองเป็นบุคคลที่น่าสงสารมาก สร้างบุญญาภิสมภารมาเพื่อ 
ยังตนไปสู่สุคติ แต่กลับมาติดกังวลในอิฐในปูนเพียงเท่านั้น จนเป็น 
อุปสรรคต่อทางเดินของตนซ่ึงท�าให้เสยีเวลาไปนาน ถ้าคุณท้ังสองพยายาม 
ตัดความขดัข้องห่วงใยทีก่�าลงัเป็นอยูอ่อกจากใจ ช่ัวเวลาไม่นานเลยจะเป็น 
ผู้หมดภาระเครื่องผูกพัน คุณมีจิตมุ่งมั่นในภพใดจะสมหวังในภพน้ัน 
เพราะแรงกุศลที่ได้พากันสร้างมาพร้อมอยู่แล้ว

จากนั้นท่านแสดงศีล ๕ ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ไม่ขัดต่อภพก�าเนิดและ
เพศวัยให้ฟัง พร้อมอานิสงส์เป็นใจความย่อว่า
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“หนึ่ง สิ่งที่มีชีวิตเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอยู่ในตัวของมันเอง จึงไม่ควร
เบียดเบียนและท�าลายคุณค่าแห่งความเป็นอยู่ของเขาให้ตกไป อันเป็น 
การท�าลายคุณค่าของกันและกันเป็นบาปกรรมแก่ผู้ท�า

สอง สิ่งของของใครๆ ก็รักและสงวนแม้คนอ่ืนจะเห็นว่าไม่ดีมี
คุณค่า แต่ผู้เป็นเจ้าของย่อมเห็นคุณค่าในสมบัติของตน ไม่ว่าสมบัติ
หรือสิ่งของใดๆ ที่มีเจ้าของ แม้มีคุณค่าน้อยก็ไม่ควรท�าลาย คือ ฉกลัก  
ปล้นจี้ เป็นต้น อันเป็นการท�าลายสมบัติและท�าลายจิตใจกันอย่างหนัก 
ทั้งเป็นบาปมาก ไม่ควรท�า

สาม ลกูหลานสามภีรยิาใครๆ กร็กัสงวนอย่างยิง่ ไม่ปรารถนาให้ใคร
มาอาจเอื้อมล่วงเกิน จึงควรให้สิทธิเขาโดยสมบูรณ์ ไม่ล่วงล�้าเขตแดน
ของกนัและกนั อันเป็นการท�าลายจิตใจของผูอ่ื้นอย่างหนกัและเป็นบาป
ไม่มีประมาณ

สี ่มสุา การโกหกพกลมเป็นสิง่ท�าลายความเช่ือถอืของผูอ่ื้นให้ขาด
สะบั้นลง ขาดความนับถืออย่างไม่มีชิ้นดีเลย แม้แต่สัตว์ดิรัจฉานเขาก็
ไม่พอใจในค�าหลอกลวง จึงไม่ควรพูดโกหกหลอกลวงให้ผู้อื่นเสียหาย

ห้า สุรา ตามธรรมชาติเป็นของมึนเมาและให้โทษอยู่ในตัวของมัน
อย่างเต็มทีอ่ยูแ่ล้ว เมือ่ด่ืมเข้าไปย่อมสามารถท�าคนดีๆ ให้กลายเป็นคนบ้า 
ได้ในทันทีทันใด และลดคุณค่าลงโดยล�าดับ ผู้ต้องการเป็นคนดีมีสติ
ปกครองตัวอย่างมนุษย์ทั้งหลาย จึงไม่ควรดื่มสุราเครื่องท�าลายสุขภาพ
ทางกายและทางใจอย่างย่ิง เพราะเป็นการท�าลายตัวเองและผูอ่ื้นไปด้วย
ในขณะเดียวกัน
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อานิสงส์ของศีล ๕ เมื่อรักษาได้

หนึ่ง ท�าให้อายุยืนปราศจากโรคภัยมาเบียดเบียน

สอง ทรพัย์สมบติัทีอ่ยูใ่นความครอบครอง มคีวามปลอดภัยจากโจร 
ผู้ร้ายมาราวีเบียดเบียนท�าลาย

สาม ระหว่างลกูหลาน สามภีรยิาอยูด้่วยกนัเป็นผาสกุ ไม่มผีูม้าคอย 
ล่วงล�้ากล�้ากราย ต่างครองกันด้วยความเป็นสุข

สี ่พดูอะไรมผีูเ้คารพเช่ือถอื ค�าพดูมเีสน่ห์เป็นท่ีจับใจไพเราะด้วยสตัย์ 
ด้วยศีล เทวดาและมนุษย์เคารพรกั ผูม้สีตัย์มศีีลไม่เป็นภัยแก่ตนและผูอ่ื้น

ห้า เป็นผู้มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาด ไม่หลงหน้า หลงหลัง  
จับโน่นชนนี่เหมือนคนบ้าบอหาสติไม่ได้

ผู้มีศีลเป็นผู้ปลูกและส่งเสริมความสุขบนหัวใจคนและสัตว์ท่ัวโลก 
ให้มแีต่ความอบอุ่นใจ ไม่เป็นทีร่ะแวงสงสยั ผูไ้ม่มศีีลเป็นผูท้�าลายหวัใจคน
และสตัว์ให้ได้รบัความทกุข์เดือดร้อนทกุหย่อมหญ้า ฉะนัน้ ผูเ้หน็คุณค่า 
ของตัวจึงควรเหน็คุณค่าของผูอ่ื้นว่ามคีวามรูส้กึเช่นเดียวกนั ไม่เบยีดเบียน 
ท�าลายกัน ผูม้ศีีลสตัย์ เมือ่ท�าลายขนัธ์ไปเกดิในสคุติโลกสวรรค์ไม่ตกต�า่ 
เพราะอ�านาจศีลธรรมคุ้มครองรกัษาและสนบัสนนุ จึงสมควรอย่างยิง่ท่ีจะ
พากันรักษาให้บริบูรณ์ เมื่อจากอัตภาพนี้จะมีสวรรค์เป็นที่ไปโดยไม่ต้อง
สงสยั ธรรมทีส่ัง่สอนแล้วควรจดจ�าให้ดี ปฏิบติัให้มัน่คง จะเป็นผูท้รงสมบติั 
ทุกอย่างในอัตภาพที่จะมาถึงในไม่ช้านี้แน่นอน”
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พอจบธรรมเทศนา สองพีน้่องมใีจร่าเรงิในธรรม และขอสมาทานศีล ๕  
กับท่าน ท่านได้ประกาศศีล ๕ ให้แก่สองพี่น้องตามเจตนา พอเสร็จ
การแสดงธรรมและประกาศศีล ๕ แล้ว คนทั้งสองได้นมัสการลาและ
หายตัวไปในท่ีและขณะนั้นนั่นเอง ด้วยอ�านาจกุศลศีลทานที่ได้สร้างมา
และกุศลที่ฟังธรรมรักษศีล ๕ กับท่านอาจารย์ สองพี่น้องได้เปลี่ยนภพ 
ถ่ายภูมิที่เป็นอยู่ ไปเกิดในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์พิภพในล�าดับต่อมาโดย 
ไม่ชักช้า และได้พากนัมานมสัการเยีย่มฟังเทศน์ท่านอาจารย์เสมอมไิด้ขาด  
พร้อมด้วยความขอบพระคุณท่านท่ีเมตตาอนุเคราะห์ให้อุบายสั่งสอน
ต่างๆ จนได้พ้นจากความวกเวียนไปมาในสถานท่ีนัน้ แล้วไปเกดิในสวรรค์
เสวยทิพยสมบติัทีไ่ปรอคอยอยูเ่ป็นเวลานานแล้วอย่างมคีวามสขุ เวลาท่ี
ลงมาเยี่ยมท่านได้เล่าเรื่องความห่วงใยว่าเป็นภัยแก่จิตใจอย่างยิ่ง ท�าให้
เนิ่นช้าต่อทางด�าเนินและภพชาติที่ควรจะได้จะถึง พอได้รับอุบายแล้วก็
สามารถตัดความห่วงใยเหล่านั้นเสียได้ จิตพ้นจากความผูกพันไปเกิดใน
สวรรค์ได้โดยสะดวก 

ล�าดับนั้นท่านได้แสดงความห่วงใยของจิตว่า เป็นสิ่งท่ีท�าให้เกิด
อุปสรรคได้อย่างมากมาย เวลาจะพรากจากขันธ์ นักปราชญ์ท่านจึงสอน
ให้ระวังจิตไม่ให้เป็นอารมณ์ห่วงใยกับสิ่งใดๆ ทั้งสิ้น กลัวจิตจะประหวัด 
กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดซ่ึงเป็นที่รักบ้าง เป็นอารมณ์ขุ ่นมัวในใจบ้าง เช่น  
ความโกรธแค้นในผูห้นึง่ผูใ้ด ขณะจิตจะออกจากร่างเป็นขณะท่ีส�าคัญมาก  
อาจไปเกาะเอาอารมณ์ทีไ่ม่ดีเข้าแล้วกลบัมาเป็นไฟเผาตัว จากนัน้กไ็ปเกดิ 
ในทคุติภพมนีรก เปรต อสรุกาย สตัว์ดิรจัฉานอย่างใดอย่างหนึง่ ซ่ึงล้วน 
เป็นภพก�าเนดิทีไ่ม่พงึปรารถนา และให้ความทกุข์ร้อนตลอดภพนัน้ๆ
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ฉะนั้น การฝึกอบรมจิตเม่ืออยู่ในฐานะที่ควรท�าได้จึงควรสนใจ
อย่างย่ิง ฝึกให้รูเ้ร่ืองของจติเสียแต่ยังเป็นคนทีรู้่ๆ เห็นๆ เรือ่งของตน 
อยู่ทุกขณะ นี้เป็นความชอบแท้ เม่ือทราบว่ายังบกพร่องส่วนใด 
จะได้รีบแก้ไขดดัแปลงเสีย เวลาเข้าตาจนแล้วจะได้มีทางรกัษาตวัทนั
กบัเหตุการณ์ ไม่ต้องวติกวจิารณ์ว่าจะเสยีทีให้ความช่ัวทัง้หลายเข้ามา
เหยียบย�า่ท�าลายได้ ย่ิงฝึกให้ขาดความสืบต่อกบัอารมณ์ดช่ัีวทัง้หลาย 
อย่างประจกัษ์แล้วย่ิงประเสรฐิเลิศโลกไม่มีส่ิงใดเสมอเหมือน นกัปราชญ์ 
ท่านเห็นความส�าคญัของใจว่าประเสริฐย่ิงกว่าส่ิงใดๆ ในสามภพ ท่านจงึ 
พยายามฝึกใจให้ไปถูกทาง และสั่งสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติต่อใจด้วยดี

เพราะการขาดทนุสญูทรพัย์นอกภายใน ขึน้อยูก่บัใจเป็นส�าคัญ เวลา
เป็นอยูก่อ็ยูด้่วยใจ สขุด้วยใจ ทุกข์ด้วยใจ เวลาตายไปกไ็ปด้วยใจ เกดิเป็น 
ก�าเนิดต่างๆ ดีหรือชั่วก็เกิดด้วยใจ เสวยกรรมทั้งหนักทั้งเบา ทั้งดีทั้งชั่ว  
ด้วยใจเป็นเหตุทั้งมวล ไม่มีสิ่งใดพาให้เป็น มีใจดวงเดียวเท่านั้นพาให้
เป็นไป ใจจึงควรได้รับการอบรมในทางที่ถูกที่ดีเสมอ เพื่อรู้วิธีปฏิบัติต่อ
ตัวเองทั้งปัจจุบันและอนาคต พอจบการแสดงธรรมเทวดาได้รับความ 
แช่มชื่นเบิกบานใจเป็นอันมาก และกล่าวสรรเสริญธรรมที่ท่านแสดงว่า
เป็นยอดแห่งธรรม ซ่ึงไม่เคยได้ยนิได้ฟังจากท่ีอ่ืนใดมาก่อนเลย เสรจ็แล้ว 
พากันกระท�าประทักษิณสามรอบ และถอยห่างออกไปจนพ้นเขตที่ท่าน
พักอยู่ แล้วต่างก็เหาะลอยขึ้นบนอากาศ ราวกับส�าลีอันละเอียดถูกลม
พัดปลิวขึ้นสู่อากาศฉะนั้น

มเีรือ่งแปลกประหลาดอีกเรือ่งหนึง่ ท่านเล่าว่าแปลกใจมาก คืนหนึง่
ที่มีเหตุการณ์โดยทางนิมิตภาวนาเกิดขึ้น เวลานั้นท่านพักอยู่ในภูเขาลึก 
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แห่งหนึ่ง ห่างจากหมู่บ้านมากที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเหตุการณ์ที่ทั้งน่า
หวาดเสียวและน่ายินดีพอๆ กัน คืนนั้นดึกมากราว ๓ นาฬิกา อันเป็น
เวลาธาตขุนัธล์ะเอยีด ทา่นตืน่จากจ�าวดั นัง่พจิารณาไปเลก็น้อย ปรากฏ
ว่าจิตใจมคีวามประสงค์จะพกัสงบมากกว่าจะพจิารณาธรรมท้ังหลายต่อไป 
ท่านเลยปล่อยให้จิตพักสงบ พอเริ่มปล่อยจิตก็เริ่มหยั่งลงสู่ความสงบ
อย่างละเอียดเต็มภูมสิมาธ ิและพกัอยูน่านประมาณ ๒ ช่ัวโมง หลงัจาก
นั้นก็ค่อยๆ ถอยออกมา แต่แทนที่จิตจะถอนออกมาสู่ปกติจิต เพราะมี
ก�าลงัจากการพกัผ่อนทางสมาธพิอสมควรแล้ว แต่กลบัถอยออกมาเพยีง
ขั้นอุปจารสมาธิ แล้วออกรู้เหตุการณ์ต่อเนื่องไปในเวลานั้นเลยทีเดียว

คือขณะนัน้ปรากฏว่ามช้ีางเชือกหนึง่ใหญ่มากเดินเข้ามาหาท่าน แล้ว
ทรุดตัวหมอบลงแสดงเป็นอาการจะให้ท่านขึ้นบนหลัง ท่านก็ปีนขึ้นบน
หลังช้างเชือกนั้นทันที พอท่านขึ้นนั่งบนคอช้างเรียบร้อยแล้ว ขณะนั้น
ปรากฏว่ามพีระวยัหนุม่อีกสององค์ ขีช้่างองค์ละเชือกเดินตามมาข้างหลงั
ท่าน ช้างทั้งสองเชือกนั้นใหญ่พอๆ กัน แต่เล็กกว่าช้างตัวที่ท่านก�าลังขี่
อยู่เล็กน้อย ช้างทั้งสามเชือกนั้นมีความองอาจสง่าผ่าเผยและสวยงาม
มากพอๆ กนั คล้ายกบัเป็นช้างทรงของกษตัรย์ิ มคีวามฉลาดรอบรูค้วาม
ประสงค์และอุบายต่างๆ ทีเ่จ้าของบอกแนะดีเช่นเดียวกบัมนษุย์ พอช้าง
สองเชือกของพระหนุ่มเดินมาถึง ท่านก็พาออกเดินทางมุ่งหน้าไปทาง
ภูเขาที่มองเห็นขวางหน้าอยู่ไม่ห่างจากที่นั้นนัก ประมาณ ๑ กิโลเมตร 
ช้างท่านเป็นผู้พาเดินหน้าไปอย่างสง่าผ่าเผย

ในความรู้สึกส่วนลึก ท่านว่าราวกับจะพาพระหนุ่มสององค์นั้นออก
จากโลกสมมติุทัง้สามภพ ไม่มวีนักลบัมาสูโ่ลกใดๆ อีกต่อไปเลย พอไปถงึ
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ภเูขาแล้ว ช้างพาท่านและพระหนุ่มสององค์เดินเข้าไปที่หน้าถ�้าแห่งหนึ่ง 
ซ่ึงไม่สูงนัก เพียงเป็นเนินเช่ือมกันข้ึนไปหาถ�้าเท่านั้น เมื่อช้างใหญ่ท้ัง 
สามเชือกเข้าไปถึงถ�้าแล้ว ช้างเชือกท่ีท่านอาจารย์ขี่อยู่หันก้นเข้าไปใน
หน้าถ�า้ หนัหน้าออกมา แล้วถอยก้นเข้าไปจรดผนงัถ�า้ ส่วนช้างสองเชือก 
ของพระหนุ่มสององค์ต่างเดินเข้าไปยืนเคียงข้างช้างท่านข้างละเชือก
อย่างใกล้ชิด หนัหน้าเข้าไปในถ�า้ ส่วนช้างท่านอาจารย์ยนืหนัหน้าออกมา 
หน้าถ�้า

ขณะนั้นปรากฏว่าท่านอาจารย์เองได้พูดสั่งเสียพระว่า นี้เป็นวาระ 
สดุท้ายแห่งขนัธ์และภพชาติของผมจะขาดความสบืต่อกบัสมมติุท้ังหลาย
และจะยติุลงเพยีงแค่น้ี จะไม่ได้กลบัมาสูโ่ลกเกดิตายนีอี้กแล้ว นมินต์ท่าน 
ทั้งสองจงกลับไปบ�าเพ็ญประโยชน์ตนให้สมบูรณ์เต็มภมูิก่อน อีกไม่นาน
ท่านทั้งสองก็จะตามผมมา และไปในลักษณะเดียวกับที่ผมจะเตรียมไป
อยูข่ณะนี ้การทีส่ตัว์โลกจะหนจีากโลกท่ีแสนอาลยัอ้อยอ่ิงแต่เต็มไปด้วย
ความระบมงมทุกข์นี้ไปได้แต่ละรายนั้น มิใช่เป็นของไปได้อย่างง่ายดาย
เหมือนเขาไปเที่ยวงานกัน แต่ต้องเป็นสิ่งฝืนใจมากที่ผู้นั้นจะต้องทุ่มเท
ก�าลงัทกุด้านลงเพือ่ต่อสูกู้ค้วามดีท้ังหลาย ราวกบัจะไม่มชีีวิตยงัเหลอือยู ่
ในร่างต่อไปนั่นแล จึงจะเป็นทางพ้นภัยไร้กังวล ไม่ต้องกลับมาเกิดตาย
เสียดายป่าช้าอีกต่อไป 

การจากไปของผมคราวนีม้ไิด้เป็นการจากไปเพือ่ความล่มจมงมทกุข์ใดๆ  
แต่เป็นการจากไปเพือ่หายทกุข์กงัวลในขนัธ์ จากไปด้วยความหมดเย่ือใย
ในสิง่ทีเ่คยอาลยัอาวรณ์ทัง้หลาย และจากไปอย่างหมดห่วง เหมอืนนกัโทษ 
ออกจากเรือนจ�าฉะนั้น ไม่มีความหึงหวงและน้อยเนื้อต�่าใจ เพราะความ
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พรากไปแห่งขนัธ์ทีโ่ลกถอืเป็นเรือ่งกองทกุข์อันใหญ่หลวง และไม่มสีตัว์
ตัวใดปรารถนาตายกนัเลย ฉะนัน้ จึงไม่ควรเสยีใจอาลยัถงึผมอันเป็นเรือ่ง 
สั่งสมกิเลสและกองทุกข์ไม่มีชิ้นดีเลย นักปราชญ์ไม่สรรเสริญ

พอท่านแสดงธรรมแก่พระหนุ่มสององค์จบลง ก็บอกให้ถอยช้าง
สองเชือกออกไป ซึ่งยืนแนบสองข้างท่านด้วยอาการสงบนิ่งราวกับไม่ม ี
ลมหายใจ และอาลยัค�าสัง่เสยีท่านทีใ่ห้โอวาทแก่พระหนุ่มสององค์ ขณะนัน้ 
ช้างท้ังสามเชือกแสดงความรูส้กึเหมอืนสตัว์มชีีวิตจรงิๆ ราวกบัมใิช่นมิติ
ภาวนา พอสัง่เสยีเสรจ็แล้ว ช้างสองเชือกของพระหนุม่กค่็อยๆ ถอยออก 
มาหน้าถ�้าหันหลังกลับออกไป แล้วหันหน้ากลับคืนมายังท่านอาจารย์ 
ตามเดิมด้วยท่าทางอันสงบอย่างยิ่ง ส่วนช้างท่านก็เริ่มท�าหน้าที่หมุนก้น
เข้าไปในผนงัถ�า้โดยล�าดับ เฉพาะองค์ท่านนัง่อยูบ่นคอช้างนัน่เอง ทัง้ขณะ 
ให้โอวาททัง้ขณะช้างหมนุตัวเข้าในผนงัถ�า้ พอช้างหมนุก้นเข้าไปได้ค่อนตัว  
จิตท่านเริ่มรู้สึกตัวถอนจากสมาธิขึ้นมา เรื่องเลยยุติลงเพียงนั้น

เรื่องนั้นจึงเป็นสาเหตุให้ท่านพิจารณาความหมายต่อไป เพราะเป็น
นมิติทีแ่ปลกประหลาดมากไม่เคยปรากฏในชีวิต ได้ความขึน้เป็นสองนยั

นัยหนึ่ง ตอนท่านมรณภาพจะมีพระหนุ่มสององค์รู้ธรรมตามท่าน 
แต่ท่านมิได้ระบุว่าเป็นใครบ้าง

อีกนัยหนึ่ง สมถะกับวิปัสสนา เป็นธรรมมีอุปการะแก่พระขีณาสพ
แต่ต้นจนวาระสุดท้ายแห่งขันธ์ ต้องอาศัยสมถวิปัสสนาเป็นวิหารธรรม
เครือ่งบรรเทาทกุข์ระหว่างขนัธ์กบัจิตทีอ่าศัยกนัอยู ่จนกว่าระหว่างสมมติุ
คือขันธ์กับวิมุตติคือวิสุทธิจิตจะเลิกราจากกัน ที่โลกเรียกว่าตายนั่นแล 
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สมถะกับวิปัสสนาจึงจะยุติในการท�าหน้าที่ลงได้ และหายไปพร้อมๆ กับ
สมมุติทั้งหลาย ไม่มีอะไรจะมาสมมุติกันว่าเป็นอะไรต่อไปอีก

ท่านว่าน่าหวาดเสยีวนัน้ ท่านคิดตามความรูส้กึทัว่ๆ ไป คือตอนช้าง
ท่านก�าลังหมุนก้นเข้าไปในผนังถ�้า ทั้งที่ท่านนั่งอยู่บนคอช้าง แต่ท่านว่า 
ท่านมิได้มีความสะทกสะท้านหว่ันไหวเพราะเหตุการณ์ท่ีก�าลังเป็นไปอยู ่
นัน้เลย ปล่อยให้ช้างท�าหน้าทีไ่ปจนกว่าจะถงึทีส่ดุของเหตุการณ์ ทีน่่ายนิดี 
เช่นกนัคือตอนทีน่มิติแสดงภาพพระหนุม่และช้างให้ปรากฏขึน้ในขณะนัน้  
บอกความหมายว่า จะมพีระหนุ่มรูธ้รรมตามท่านสององค์ในระยะทีม่รณภาพ  
ไม่ก่อนหรอืหลงัท่านนานนกั ท่านว่าแปลกอยู่อีกตอนหนึง่กคื็อ ตอนท่าน
สั่งเสียและอบรมสั่งสอนพระหนุ่มไม่ให้ตกใจ และมีความอาลัยถึงท่าน  
ให้พากันกลับไปบ�าเพ็ญประโยชน์ส่วนตนให้เต็มภูมิก่อน และพูดถึงการ
จากไปของท่านเองราวกบัจะไปในขณะนัน้จรงิๆ นีท่้านว่า นมิติแสดงให้เหน็ 
เป็นความแปลกในรปูเปรยีบว่าเมือ่วาระนัน้มาถึงจรงิๆ พระหนุ่มสององค์ 
จะรูธ้รรมในระยะนัน้ แต่เป็นทีน่่าเสยีดายท่ีพระหนุ่มสององค์น้ันคือใครบ้าง  
เวลาเรียนถามท่านท่านไม่บอก 

เวลานัน้ผูเ้ขยีนมอีาการบ้าก�าลงัก�าเรบิอยากรูช่ื้อพระหนุม่สององค์นัน้  
จนลืมอยากรู้ความบกพร่องของตนเสียหมด เลยวาดภาพหลอกตัวเอง 
อยู่ร�่าไปว่าจะเป็นองค์ไหนกันแน่ องค์ไหนกันแน่ อยู่ท�านองนั้น และได้ 
พยายามใช้ความสังเกตเรื่อยมาแต่ท่านมรณภาพทีแรกจนถึงวันเขียน
ประวัติท่าน กย็งัไม่มว่ีีแววมาจากทางไหนว่า องค์นัน้เป็นผูม้โีชคมหศัจรรย์ 
ตามนิมิตภาวนาที่ท่านเมตตาบอกเล่า คิดไปมากเท่าไรก็ยิ่งเห็นความบ้า
ของตนหนกัเข้าทีต่ะครบุเงานอกจากตัวไปว่า ใครจะมาประกาศขายตัวว่า
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ตนเป็นผู้บรรลุธรรมนั้น เพราะมิใช่ปลาเน่าที่จะประกาศขายให้แมลงวัน 
ตอมเล่นไม่มปีระโยชน์ เนือ่งจากท่านผูจ้ะบรรลธุรรมขัน้นัน้ ต้องเป็นผูม้ี
ความฉลาดอย่างพอตัว และควรแก่ธรรมขัน้นัน้อย่างเต็มภูมจึิงจะบรรลไุด้  
แล้วใครจะยอมโง่มาประกาศขายตัวให้นกัปราชญ์สมเพชเวทนา ให้คนพาล 
หวัเราะเยาะ ให้คนหเูบาเช่ือง่ายไม่มเีหตุผลรบัเช่ือและต่ืนข่าวไปตามๆ กนั  
เหมอืนกระต่ายต่ืนตูมว่าฟ้าถล่มฉะนัน้ เรือ่งบ้าเลยขอบเขตกค่็อยสงบลง 

จึงได้เขยีนเรือ่งนีล้งไว้เพือ่ท่านผูอ่้านท้ังหลายได้พจิารณาต่อไป ผดิถกู 
ประการใดกรณุาต�าหนผิูเ้ขยีนซ่ึงมนิีสยัไม่รอบคอบมาด้ังเดิม เพราะเรือ่ง 
ท�านองนีถ้อืเป็นการภายในระหว่างอาจารย์กบัศิษย์ควรพดูต่อกันโดยเฉพาะ  
ไม่เป็นภัยต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ผู้เขียนประวัติท่านเป็นคนมีนิสัยที่ควร
ต�าหนิอยู่มาก ถ้าไม่สงสารและให้อภัยดังที่เรียนขอแล้วขอเล่าตลอดมา 
จึงหวังได้รับความเมตตาเป็นอย่างดีตามเคย

การเทศน์โปรดอนุเคราะห์จ�าพวกกายทิพย์ในภพภูมิต่างๆ ท่าน 
พระอาจารย์มั่นได้ท�าภาระอย่างหนักหน่วงตลอดมาจนถึงวันมรณภาพ  
ไม่ว่าท่านจะพกัอยู่ท่ีใด จ�าต้องได้ติดต่อสือ่สารกบัพวกกายทพิย์ประเภทต่างๆ  
อยู่เสมอ ยิ่งพักอยู่ในป่าในเขาลึกปราศจากผู้คนด้วยแล้ว พวกกายทิพย์ 
จากภพภูมิต่างๆ ยิ่งมาเกี่ยวข้องท่านมากเป็นพิเศษแทบไม่เว้นแต่ละคืน 
โดยพวกนั้นมา พวกนี้มา ภูมินั้นมา ภูมินี้มา ชั้นนั้นมา ชั้นนี้มา แม้พวก 
เปรตผท่ีีรอรบัไทยทานจากญาติๆ ซ่ึงทัง้ผูเ้ป็นเปรตเป็นผ ีและผูเ้ป็นญาติ  
เดิมเป็นโคตรแซ่อะไร อยูเ่มอืงไหน ตายไปแต่เมือ่ไร และญาติในโคตรแซ่นัน้ 
ยงัมใีครเหลอือยูบ้่างพอช่วยติดต่อสือ่สาร กไ็ม่มใีครทราบได้ ยงัอุตส่าห์มา
ติดต่อกบัท่านอาจารย์เพือ่เมตตาอนเุคราะห์ช่วยบอกกับญาติๆ ของเปรต 
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ผนีัน้ๆ ให้พากนัท�าบญุให้ทานแล้วอุทิศแผ่ส่วนกศุลไปให้เขา พอช่วยพยงุ 
ให้ความทุกข์ที่เสวยอยู่ได้มีวันเบาบางลงบ้าง ไม่ทรมานจนเกินไป เท่าที่
เสวยทุกข์อยู่ในนรกก็นับว่าเหลือทนมานานแสนนานแล้ว จนไม่มีมนุษย์ 
คนใดจะสามารถนับอ่านเดือนปีของแดนนรกซ่ึงต่างกับเมืองมนุษย์ได้ 
เพราะเลยการนบัอ่านของแดนมนษุย์ทีใ่ช้นบักนัจะอาจเอ้ือม 

พอพ้นแดนนรกขึน้มาแทนทีจ่ะหมดกรรมหมดเวรพอมคีวามสขุบ้าง 
แต่ไม่ปรากฏความทุกข์ได้ลดตัวลงสมกบัค�าว่าพ้นจากนรกบ้างเลย ความม ี
กรรมชั่วติดตัวนี้อยู่ในโลกไหนก็สักแต่ชื่อเท่านั้น ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
ไปพอให้เย็นใจหายทุกข์พอควรบ้างเลย ดังพวกข้าพเจ้าเสวยอยู่เวลานี้ 
ทั้งยังไม่ทราบว่าจะพ้นจากกรรมช่ัวไปได้เมื่อไร ถ้าพระคุณเจ้าได้เมตตา
บอกข่าวกล่าวเรื่องให้ญาติๆ ฟังแล้ว เขาอาจมีจิตเมตตาบ�าเพ็ญกุศล
อุทิศกัลปนาผลส่งมาให้ พวกข้าพเจ้าอาจมีเวลาหลุดพ้นจากความทุกข์
ทรมาน ซึ่งสุดจะสังเวชสงสารตนเหลือประมาณนี้เสียได้

เวลาท่านถามถึงญาติของผู้เป็นเปรตผีที่มาขอส่วนบุญ ก็บอกไป 
คนละโลกจนไม่รูเ้รือ่งกัน ผูท้ีต่ายไปตกนรกต้ังหมืน่ต้ังแสนปีทพิย์ กว่าจะ 
พ้นโทษขึ้นมาและมาเสวยกรรมปลีกย่อยอันเป็นเศษนรกอยู่ บางราย 
ห้าร้อยปีทพิย์ บางรายกพ็นัปีทพิย์ จนไม่สามารถค้นหาต้นตอหน่อแขนง
แห่งโคตรแซ่ได้ว่าอยูท่ี่ไหน ถ้าเป็นเช่นรายนัน้กส็ดุวิสยั ซ่ึงนบัว่าเป็นกรรม 
ของสัตว์อีกแขนงหนึ่ง ที่พ้นกรรมหนักขึ้นมาสู่กรรมเบาบ้าง ที่พอจะรับ
ความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนได้ แต่กลับค้นหาบัญชีส�ามะโนครัวไม่เจอเสีย 
เป็นอันว่าต้องยอมทนทกุข์เสวยกรรมนัน้ต่อไปโดยไม่มกี�าหนดกฎหมาย
ว่าจะตัดสนิกรรมลงได้เมือ่ไรสกัท ีรายทีเ่ป็นท�านองสตัว์ไม่มเีจ้าของคอย
อุปการะนี้มีจ�านวนไม่น้อย
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รายทีพ่อช่วยเหลอืได้บ้างกม็ ีเช่นรายท่ีไม่นานและไม่หนัก ท้ังอยู่ใน
ฐานะที่ควรรับทานจากญาติได้ ส�ามะโนครัวคือโคตรแซ่ที่เป็นญาติก็ยังมี 
ช่ือญาติและสถานทีก่จ็�าได้ ท้ังอยูไ่ม่ห่างไกลกบัสถานทีม่าติดต่อขอความ
ช่วยเหลอืจากท่าน ถ้าอย่างน้ีท่านกอ็นเุคราะห์ช่วยเหลอืได้ โดยหาอุบาย 
แสดงธรรมให้เขาทราบและอุทศิส่วนกศุลในเวลาบ�าเพญ็ทานในงานต่างๆ 
หรือให้ทานประจ�าวัน เช่น ใส่บาตรถวายทานอันเป็นการท�าบุญทั่วๆ ไป 
เสรจ็แล้วอุทศิแผ่ส่วนกศุลไปยงัผูล่้วงลบั ซ่ึงรอรบัอยูพ่ร้อมแล้ว บางราย 
ก็รับส่วนกุศลจากการอุทิศของท่านผู้ใจบุญท้ังหลายอุทิศกันอยู่ท่ัวไปได้  
เฉพาะท่านเองก็อุทศิส่วนกุศลหรอืแผ่เมตตาแก่บรรดาสตัว์ท่ัวๆ ไปมไิด้ขาด  
แต่บางรายก็รับได้เฉพาะที่ญาติอุทิศให้เท่านั้น บางรายก็รับได้ทั่วไปตาม
ความนิยมของกรรมที่มีต่างๆ กัน

ท่านว่าพวกเปรตผีนี้พิสดารมาก และมีกี่ร้อยกี่พันจ�าพวกที่มา
เกีย่วข้องกบัท่าน จนไม่สามารถนบัอ่านได้ ท้ังรบกวนมากกว่าจ�าพวกอ่ืนๆ 
ที่มีกายลึกลับเหมือนกัน เพราะพวกนี้หมดที่พึ่งเหมือนคอยลมหายใจ 
จากผู้อื่น พอเขาปิดจมูกไอหรือจามเสียขณะหนึ่งตัวก็จะตายเพราะหมด
ทางหากิน จึงล�าบากมากเกี่ยวกับการอาศัยผู้อื่น โดยที่ไม่เป็นตัวของตัว 
มาแต่ด้ังเดิม ฉะนัน้ การท�าบญุให้ทานจึงเป็นกิจส�าคัญมากเหนือสิง่อ่ืนใด 
ส�าหรับผู้หวังพึ่งตัวเองทั้งปัจจุบันและอนาคตท่ียังท่องเท่ียวอยู่ในสงสาร 
เพราะสัตว์ที่มีกรรมทั่วไตรโลกธาตุต้องเป็นผู้รับผิดชอบตัวเองด้วยกัน 
ไม่มใีครจะคอยรบัผดิชอบใคร ทัง้การเกดิในก�าเนดิดีช่ัวต่างๆ ตลอดการ
เสวยคือสขุหรอืทกุข์หนักเบามากน้อย ต้องเป็นผูเ้สวยกรรมของตัวท�าไว้ 
ทั้งสิ้น ไม่มีใครท�าไว้เพื่อใคร ต่างท�าไว้เพื่อตัว แม้ไม่มีเจตนาว่าท�าไว้เพื่อ
ตัวเองก็ตาม แต่ความจริงก็เป็นกฎตายตัวมาดั้งเดิมอย่างนั้น
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ท่านพระอาจารย์ม่ันท่านเช่ียวชาญในทางเปรต ผ ีเทวบตุร เทวดา 
อินทร์ พรหม ยม ยักษ์ นาค ครุฑมาก ทั้งภพหยาบภพละเอียด 
สามารถรู้ซอกแซกไปได้อย่างไม่มีประมาณ ในส่ิงทีสุ่ดวสิยัของตาเนือ้
หูหนังจะเห็นและได้ยินได้ นอกจากท่านไม่เล่าหมดตามทีรู่ท้ีเ่หน็เท่านัน้ 
ขณะท่านเล่าเรื่องเปรตผีเป็นต้นให้ฟัง อดขนลุกไม่ได้ ท้ังที่ไม่กลัวผี  
แต่กอ็ดกลวักรรมซ่ึงเป็นของลกึลบัและมอี�านาจมากไม่ได้ ท่านว่าคนเรา 
ถ้าสามารถรู้เห็นกรรมดีช่ัวที่ตนและผู้อ่ืนท�าขึ้นเหมือนเห็นวัตถุต่างๆ  
เช่น เห็นน�้าเห็นไฟ เป็นต้น จะไม่กล้าท�าบาปเหมือนคนไม่กล้าเข้าไฟ  
แต่กระตือรอืร้นกนัท�าแต่ความดี ซ่ึงเป็นของเย็นเหมอืนน�า้ ความเดือดร้อน 
ของโลกที่เคยได้รับก็นับวันลดน้อยลง เพราะต่างคนต่างก็รักษาตัว  
กลัวเป็นบาปอันตราย
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ลูกศิษย์กับอาจารย์โต้นรก-สวรรค์กัน

ขณะทีท่่านอธบิายธรรมเกีย่วกบัเปรตผนีรกสวรรค์ เป็นต้น มอีาจารย์ 
องค์หนึง่ทีเ่ป็นศิษย์ท่านเรยีนถามท่านขึน้ว่า เมือ่คนท้ังโลกไม่รูไ้ม่เหน็บาป
เห็นบุญ เห็นนรกสวรรค์ ตลอดเห็นเปรต เทวบุตร เทวดา ครุฑ นาค 
และวิญญาณที่เป็นภพละเอียดยิ่ง แต่ท่านอาจารย์สามารถรู้เห็นได้เพียง 
องค์เดียวท้ังทีค่นอ่ืนไม่รูไ้ม่เหน็ด้วย ท่านอาจารย์จะอธบิายให้คนรูเ้หน็ด้วย 
ไม่ได้บ้างหรอื ต้ังแต่พระพทุธเจ้าและพระสาวกท่านเวลาเหน็แล้วยงัน�ามา
สั่งสอนโลกได้ เช่น บาป บุญ นรก สวรรค์ เป็นต้น ล้วนเป็นธรรมชาติ
ทีพ่ระองค์รูเ้หน็แล้วน�ามาสอนโลกทัง้สิน้ ไม่เหน็ใครปรบัโทษพระพทุธเจ้า
และพระสาวกท่าน นีก่เ็ข้าใจว่าจะไม่มท่ีานผูใ้ดจะมาปรบัโทษท่านอาจารย์  
นอกจากเขาจะอนโุมทนาสาธกุบัท่านอาจารย์เท่านัน้ เช่นเดียวกบัพวกกระผม 
เชื่อและอัศจรรย์ความรู้ความสามารถของท่านอาจารย์อยู่เวลานี้

ท่านอาจารย์ตอบว่า ผมยังไม่ได้คิดว่าจะพูดอย่างท่านขอร้อง แต่ผู้
ขอร้องคือท่านจะหาเรือ่งบ้ามาฆ่าตัวท่านและผมก่อนแล้ว ถ้าผมพดูตาม
ความเห็นท่าน ท่านก็เป็นบ้าคนที่หนึ่ง ผมก็คือบ้าคนที่สอง ผู้ฟังที่นั่งอยู่
ด้วยกนันีก้จ็ะเป็นบ้าคนทีส่ามทีส่ี ่จะเป็นบ้าไปด้วยกนัทัง้วดั แล้วจะมวีดับ้า 
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ที่ไหนให้พวกเราซ่ึงเป็นบ้ากันหมดทั้งวัดอยู่ล่ะ ศาสนาออกจากท่าน 
ผู้รอบคอบ แสดงไว้ด้วยความรอบคอบ เพื่อปฏิบัติด้วยความรอบคอบ 
รู้ด้วยความรอบคอบ และพูดด้วยความรอบคอบ แต่การพูดพล่ามไป 
ดังท่านนี ้จะจัดว่ารอบคอบหรอืจัดว่าพวกบ้าน�า้ลาย ท่านลองพจิารณาดูซิ 
ผมว่าเพยีงคิดขึน้เท่านัน้กเ็ริม่คิดเรือ่งบ้าอยูแ่ล้ว มหิน�ายงัจะขนืพดูออกมา  
ถ้าโลกทนฟังได้โลกไม่แตก ผู้พูดผู้ฟังเหล่านี้ก็ดีแตกและบ้าแตกหาโลก
อยู่ไม่ได้แน่ๆ

การพูดดังที่ท่านคิดนั้นท่านมีเหตุผลอะไรบ้าง ท่านลองคิดดูแม้แต ่
สิง่ทีเ่หน็ๆ รู้ๆ  กนัอยูท่ัว่ไป เขายงัรูจั้กวธิปีฏิบัติว่าควรอย่างไรไม่ควรอย่างไร  
จึงจะเหมาะสมกับเหตุการณ์สถานท่ีและความนิยมของคนในยุคนั้นๆ  
ธรรมแม้จะเป็นความจรงิเหนอืสิง่ใด แต่ยงัอาศัยโลกผูเ้กีย่วข้องกบัธรรมอยู่  
ซ่ึงควรปฏิบัติให้เหมาะสมกับโลกกับธรรมไปตามกรณี แม้พระพุทธเจ้า 
ทีท่รงรูเ้หน็สิง่ต่างๆ ก่อนใครในโลก ท้ังสามารถจะตรสัอะไรได้ด้วยความรู้ 
ความเหน็ท่ีประจักษ์พระทยั แต่กท็รงรอบคอบในสิง่ทัง้ปวงว่าจะควรปฏิบติั 
อย่างไรเสมอมา หากพระองค์จะตรสับ้างในบางเรือ่ง กท็รงเหน็ว่าเหมาะ
กับเหตุการณ์สถานที่และบุคคลผู้รับฟัง มิได้ตรัสโดยปราศจากพระสติ
ปัญญาความรอบคอบอันแหลมคม

ความรูค้วามเหน็สิง่ต่างๆ ทีค่วรแก่ฐานะของตนนัน้เป็นสทิธขิองผูน้ัน้  
แต่จะพดูพล่ามออกมาเสยีทกุสิง่ทกุอย่างโดยปราศจากสติปัญญาทีค่วรน�า
ใช้เป็นประจ�านัน้ รูส้กึจะเป็นความรูค้วามเหน็ท่ีแหวกแนว ค�าพดูแหวกแนว  
แต่ผูร้บัฟังซ่ึงมใิช่คนแหวกแนวกท็นฟังอยูม่ไิด้ การทีใ่ครจะปรบัโทษหรอื
ไม่นัน้เป็นเรือ่งหยาบและเรือ่งนอกๆ ซ่ึงไม่ส�าคัญยิง่กว่าตัวผูรู้ผู้เ้หน็ จะควร 
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ปฏิบติัต่อตัวโดยสามจีกิรรมอันเป็นความชอบธรรมแก่ตนและผูเ้กีย่วข้อง
ทั่วๆ ไป 

ความเช่ือและความอัศจรรย์ก็มิใช่เหตุผลที่จะน�ามาสนับสนุนเพื่อ 
เสรมิคนให้เป็นบ้า ความเช่ือและความอัศจรรย์ด้วยความอยากให้พดูให้คุย  
ก็เป็นความเช่ือความอัศจรรย์ของคนที่ก�าลังจะหาทางเป็นบ้า ผมจึง 
ไม่สรรเสรญิความเช่ือความอัศจรรย์แบบนัน้ แต่อยากให้มคีวามเช่ือความ
อัศจรรย์ที่จะเป็นความแหลมคม สมกับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคนให้ 
ฉลาดบ้าง แม้ไม่ฉลาดมากก็พอน่าชมด้วยความหวังว่าจะยังมีผู้ทรง 
พระศาสนา และสบืพระศาสนาไปด้วยความฉลาดรอบคอบอยูบ้่าง ผมขอ
ถามท่านบ้างว่า “สมมติุว่าท่านมเีงินติดตัวอยูจ่�านวนพอทีจ่ะท�าประโยชน์
หรอืท�าความเสยีหายแก่ตัวท่านได้หากไม่ฉลาด เวลาท่านเข้าในท่ีชุมนมุชน 
ท่านจะปฏิบัติต่อสมบัติน้ันอย่างไรบ้าง ถึงจะปลอดภัยทั้งสมบัติและ 
ตัวท่านเอง”

พระอาจารย์องค์นั้นเรียนตอบท่านว่า “กระผมก็จะพยายามรักษา
สมบัตินั้นเต็มสติปัญญาที่จะรักษาได้” ท่านถามว่า “สติปัญญาที่ท่าน
จะน�ามาใช้ต่อสมบัติและชุมนุมชนในเวลาน้ัน ท่านจะน�ามาใช้ด้วยวธิใีด 
สมบติัส่วนอ่ืนๆ และตัวท่านเองจงึจะปลอดภัย” อาจารย์นัน้เรียนท่านว่า 
“ถ้ากระผมจะสงเคราะห์เขาโดยที่เห็นว่าควรสงเคราะห์ ก็จะพยายาม
แยกสมบัติจ�านวนที่จะสงเคราะห์ออกแผนกหน่ึง โดยมิให้เขามองเห็น
สมบัติส่วนใหญ่ที่มีอยู่ของตน แล้วสงเคราะห์เขาไปเฉพาะจ�านวนที่แยก 
ออกไว้จากส่วนใหญ่เท่าน้ัน นอกน้ันกระผมกเ็กบ็ไว้อย่างมดิชิดไม่ให้ใครรู ้
ใครเห็น เพราะกลัวจะเป็นภัยแก่สมบัติและตัวกระผมเอง” ท่านตอบว่า  
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“เอาละ ทีนีส้มมติุว่าท่านรูเ้หน็ธรรมหรอืสิง่ต่างๆ ดังทีท่่านยกขึน้ถามผม  
มีการเห็นเปรตผี เป็นต้น ท่านจะปฏิบัติต่อความรู้ความเห็นและแก ่
ผูเ้กีย่วข้องอย่างไรบ้าง ถงึจะจดัว่าเป็นผูม้คีวามรอบคอบในสมบติัประเภทนัน้ 
และเป็นประโยชน์แก่หมู่ชนผู้มาเกี่ยวข้องเท่าที่ควร โดยไม่มีการอื้อฉาว
ราวเรื่อง ซึ่งอาจเป็นความเสียหายแก่ท่านเองและพระศาสนาได้”

อาจารย์องค์นัน้เรยีนท่านว่า “กระผมกจ็�าต้องปฏิบัติท�านองเดียวกัน
กับการปฏิบติัต่อเงินซ่ึงเหน็ว่าเป็นคุณแก่ตนและผูอ่ื้นโดยถ่ายเดียว ไม่มี
ภัยเข้ามาแทรกด้วย” ท่านถามว่า “กเ็มือ่สกัครูน่ีท่้านพดูเป็นเชิงชักน�าให้
ผมประกาศโฆษณาความรูค้วามเหน็ มเีหน็เปรตผ ีเป็นต้น แก่ประชาชน  
โดยมไิด้ค�านงึถงึผลประโยชน์และความเสยีหายอันจะตามมานัน้ ท่านพดู 
มคีวามหมายอย่างไรบ้าง ผมคิดว่าถ้าคนมสีติปัญญาพอประคองตัวอยูบ้่าง 
ดังมนุษย์ทั่วๆ ไป เขาคงไม่พูดอย่างท่านแน่นอน แต่ท่านเองยังพูดออก
มาได้ ถ้าท่านไม่เลยขั้นคนธรรมดาก้าวเข้าขั้นไม่มีสติแล้ว จะควรชมเชย
ว่าท่านก้าวข้ามไปขั้น…อะไรแล้ว ผมเองยังมองไม่เห็นจุดท่ีควรชมเชย
ท่านบ้างเลย

สมมุติว่ามีผู้มาต่อว่าท่านว่า เวลาท่านก้าวเข้าถึงขั้น…แล้ว ท่านจะ
ตอบเขาว่าอย่างไรจึงจะตรงกบัความจรงิท่ีเขาว่าท่านโดยมเีหตุผล ท่านได้ 
คิดบ้างหรือเปล่าว่า คนในโลกมีคนฉลาดมากหรือคนโง่มาก และคน
จ�าพวกไหนท่ีจะสามารถทรงพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองไปด้วยความมี
เหตุผล และยัง่ยนืไปนานไม่ถกูท�าลายด้วยแบบท่านถามผมเมือ่สกัครูน่ี”้ 

ท่านนั้นเรียนท่านว่า “ถ้าพิจารณาตามที่ท่านอาจารย์ว่าแล้ว ก็เป็น
ความผิดในการกล่าวของกระผมโดยไม่มีเง่ือนไข เพราะเท่าที่กระผม
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กราบเรยีนขอนัน้ โดยมุง่เจตนาในทางอยากให้คนทัง้หลายทราบบ้าง อย่าง 
กระผมทราบแล้วรูส้กึซาบซ้ึงและอัศจรรย์อย่างยิง่ ท่ีไม่เคยได้ยนิได้ฟังมา 
จากท่านผู้ใดเลย เมื่อเล่าให้เขาทราบบ้าง คงจะรู้สึกซาบซึ้งไปนานและ 
เกดิประโยชน์แก่เขามากมาย ด้วยความรูส้กึอย่างนีจึ้งท�าให้ความอยากนัน้ 
หลุดปากออกมา โดยมิได้ค�านึงว่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้พูดและ
พระศาสนามากน้อยเพียงไรด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ กระผมจึงขอ
ประทานโทษได้โปรดเมตตาอย่าให้กรรมนี้ต้องติดในสันดานอีกต่อไป 
กระผมจะพยายามส�ารวมมิให้เป็นท�านองนี้อีก

หากมคีนมาต่อว่าว่ากระผมก้าวเข้าถงึขัน้…..กจ็�าต้องยอมรบัเหตุผล 
เพราะเราเป็นผูค้วรถกูต�าหนอิย่างหาทางหลกีเลีย่งไม่ได้ แต่ก่อนกระผม
ยงัมไิด้คิดว่าคนในโลกมคีวามฉลาดมากหรอืคนโง่มาก เพิง่จะมาสะดุดใจ 
เอาขณะทีท่่านอาจารย์ถามนีเ่อง เลยเดาเอาตามความรูส้กึว่า คนโง่มมีากกว่า 
คนฉลาดอยูม่ากมาย คิดดูในหมูบ้่านหนึง่ๆ มคีนฉลาดและรกัศีลรกัธรรม 
อยูเ่พยีงไม่กีค่น นอกนัน้แทบจะพดูได้ว่า ไม่ทราบท่ีไปท่ีมาของตัวเอาเลย
ว่าไปเพื่ออะไร มาเพื่ออะไร ท�าเพื่ออะไร ผิดหรือถูก ดีหรือชั่ว ควรท�า
หรือไม่ควร เขาไม่ค่อยสนใจคิดเลย ขอแต่ให้สะดวกสบายในขณะนั้นก็ 
พอใจแล้ว จะเป็นอะไรต่อไปกม็อบให้ยถากรรมเป็นผูตั้ดสนิเอาเอง คราวนี้ 
กระผมพอเข้าใจได้บ้างไม่มืดมิดปิดทวารเหมือนแต่ก่อน

ส่วนผูจ้ะทรงพระศาสนาให้เจรญิรุง่เรอืงและยืนนานต่อไปด้วยความ
มีเหตุมีผลนั้น ก็เห็นจะได้แก่คนฉลาดเป็นผู้น�า และทรงไว้ด้วยความ 
ราบรืน่สม�า่เสมอมากกว่าจ�าพวกอ่ืนๆ จ�าพวกนอกนัน้กพ็ลอยได้ประโยชน์
ไปตามๆ กนั แต่หลกัใหญ่เหน็จะอยูใ่นคนจ�าพวกมเีหตุมผีลเป็นแน่ เพราะ 
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ทางโลกทางธรรม กจิบ้านการอาชีพตลอดงานทกุแผนก รูส้กึจะหนจี�าพวก
ฉลาดมีเหตุผลเป็นผู้น�าไปไม่ได้”

ท่านอาจารย์อธิบายต่อไปว่า “งานทางโลกทางธรรมท่านยังพอคิด 
พอพดูได้ว่า คนฉลาดเป็นบคุคลส�าคัญในวงการต่างๆ แต่งานของท่านเอง 
ซ่ึงเป็นนกับวชและนกัปฏิบติัท�าไมจงึไม่คิดบ้างว่าควรอย่างไรไม่ควรอย่างไร  
งานพระศาสนาเป็นงานละเอยีดมาก ยากทีจ่ะรูท้ัว่ถงึ ผู้จะทรงพระศาสนา 
ทรงธรรมทรงวินัยให้ถึงขั้นสมบูรณ์ได้ ต้องเป็นคนฉลาด ความฉลาด
ในที่นี้มิได้หมายความฉลาดที่ท�าลายโลกให้พินาศ ท�าลายศาสนาให ้
ฉิบหายล่มจม แต่เป็นความฉลาดในเหตุผลที่จะยังโลกและธรรมให้
เจริญโดยถ่ายเดยีว ความฉลาดนีแ่ลทีแ่สดงไว้ในมรรคแปดว่า สมัมาทฏิฐิ  
สมัมาสงักปัโป คือความเหน็ชอบ ความด�ารคิิดนกึชอบ และเป็นผูน้�ากาย
วาจาให้ประพฤติแต่ในทางทีช่อบตามปัญญาสมัมาทฏิฐซ่ึิงเป็นผูน้�า

แม้แต่สมาธทิีเ่ป็นไปในทางชอบ กจ็�าต้องอาศัยสมัมาทฏิฐอิงค์ปัญญา
คอยตรวจตราสอดส่องอยูเ่สมอ ไม่เช่นนัน้จะกลายเป็นสมาธหิวัตอไปได้  
จิตสงบจิตรวมต้องมสีติปัญญาคอยแฝงอยูเ่สมอ จิตเกดิความรูอ้ะไรขึน้มา  
จิตออกรูอ้ะไรบ้าง สิง่ทีรู่น้ัน้ๆ จะควรปฏิบติัอย่างไรจงึจะถูกต้องตามหลกั
ของผู้ต้องการความรู้จริงเห็นจริงในสิ่งที่มาเกี่ยวข้อง ถ้าไม่มีปัญญาแฝง 
อยู่ด้วยแล้ว ต้องท�าให้เหน็ผดิยดึผดิไปจนได้ เพราะความรูต่้างๆ ท้ังข้างใน 
ทั้งข้างนอกที่เกี่ยวกับสมาธิไม่มีประมาณ สุดแต่จะปรากฏขึ้นมาและ 
ผ่านเข้ามา ในรายทีน่สิยัจะควรรูค้วรเหน็เป็นต้องรูต้้องเหน็ จะห้ามไม่ให้รู ้
ให้เหน็ย่อมไม่ได้ แต่ส�าคัญอยูท่ีปั่ญญาจะคัดเลอืกเกบ็เอาเท่าทีพ่จิารณา
เห็นว่าควร นอกนั้นก็ปล่อยให้ผ่านไปอย่างนักปัญญา ไม่ยึดถือไว้ให้
ก่อกวนตัวเองอยู่ไม่หยุด
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ถ้าขาดปัญญาเพียงขั้นสมาธิก็ไปไม่ตลอด คือต้องยินดีกับสิ่งนั้น  
ยินร้ายกับสิง่นี ้เพลดิเพลนิกบัสิง่นัน้ เศร้าโศกกบัสิง่นี ้ซ่ึงล้วนเป็นอารมณ์ 
เขย่าใจให้ลุม่หลงไปตามทัง้สิน้ อารมณ์ท่ีมาปรากฏถ้าไม่ก�าจัดด้วยปัญญา 
จะตกไปได้ยาก นอกจากจะพาให้เป็นอารมณ์ก่อกวนอยู่ไม่หยุดเท่านั้น  
แต่ถ้าคัดเลอืกด้วยปัญญาแล้วจะมทีางผ่านไปได้ ทีย่งัเหลอือยูก่เ็ฉพาะที่
ปัญญาคัดไว้เท่านั้น ปัญญาจึงเป็นธรรมจ�าเป็นในธรรมทุกขั้น

ผู้ก้าวเข้ามาบวชในศาสนา ก็คือก้าวเข้ามาหาความรู้ความฉลาด 
เพื่อคุณงามความดีท้ังหลายที่โลกปรารถนากัน มิได้เข้ามาสั่งสมความ
โง่เขลาเบาต่อเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสตัวหลอกลวง แต่เพื่ออุบายปัญญา 
พลิกแพลงให้ทันเรื่องของกิเลสต่างหาก เพราะคนเราอยู่และไปโดย 
ไม่มีเครื่องป้องกันตัว ย่อมไม่ปลอดภัยต่ออันตรายทั้งภายนอกภายใน 
เครื่องป้องกันตัวของนักบวชคือหลักธรรมวินัย มีสติปัญญาเป็นอาวุธส�าคัญ  
ถ้าต้องการความเป็นผูม้ัน่คงต่อสิง่ทัง้หลายไม่สะทกสะท้าน จึงควรเป็นผูม้ี 
สติปัญญาแฝงอยู่กับตัวทุกอิริยาบถ จะคิดจะพูดจะท�าอะไรๆ ก็ตามไม่มี 
การยกเว้นสติปัญญาที่จะไม่เข้ามาสอดแทรกอยู ่ด้วยในวงงานท่ีท�า 
ทั้งภายนอกภายใน จะเป็นที่แน่นอนต่อคติของตนทุกๆ ระยะไป 

ผมปรารถนาอย่างย่ิงที่จะเห็นบรรดาลูกศิษย์มีความเข้มแข็งต่อ
แดนพ้นทุกข์ด้วยความเพียรทุกประโยค ที่เต็มไปด้วยสติปัญญาเป็น
หัวหน้างาน ไม่งุม่ง่ามเซอะซะต่อตวัเองตลอดธุระหน้าทีท่ัง้หลาย สมกบั 
ศาสนายอดเย่ียมด้วยหลกัธรรมทีส่อนคนให้ฉลาดทกุแง่ทกุมุม แต่ไม่
ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นผู้ปฏิบัติที่มาอาศัยอยู่ด้วย เป็นคนอ่อนแอ
โง่เง่าเต่าตุน่ วุน่วายอยู่กบัอารมณ์เคร่ืองผกูพันด้วยความนอนใจ และ 
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เกยีจคร้านในกจิการทีจ่ะยกตวัให้พ้นภยั ไม่ขยันคดิอ่านด้วยความสนใจ 
ในงานของตัวทกุประเภท เพราะงานของพระผูพ้ร้อมแล้วเพ่ือข้ามโลก
ข้ามสงสารเป็นงานช้ันเย่ียม ไม่มีงานใดในโลกจะหนักหน่วงถ่วงใจ 
ย่ิงกว่างานยกจติให้พ้นจากห้วงแห่งวฏัทกุข์ งานนีเ้ป็นงานทีทุ่ม่เทก�าลัง
ทุกด้าน แม้ชีวิตก็ยอมสละไม่อาลัยเสียดาย จะเป็นจะตายก็มอบไว้
กบัความเพียร เพ่ือร้ือถอนตนให้พ้นจากหล่มลึกคอืกเิลสทัง้มวล ไม่มี 
การแบ่งรับแบ่งสู้เหมือนงานอืน่ๆ จะรู้จะเห็นธรรมอศัจรรย์ทีไ่ม่เคยพบ 
เคยเห็น ก็รู้และเห็นกันกับความเพียรที่สละตายไม่เสียดายชีวิตนี่แล 
วิธีอื่นๆ ก็ยากจะคาดถูกได้

การท�าความเพียรของผู้ต้ังใจจะข้ามโลก ไม่ขอเกิดมาแบกหาม 
กองทกุข์นานาชนดิอีกต่อไป ต้องเป็นความเพยีรชนดิเอาตายเข้าแลกกนั  
เฉพาะผมเองก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์สอนหมู่คณะ มิได้นึกว่าชีวิตจะ
ยังเหลือเดนมาเลย เพราะความมุ่งมั่นต่อธรรมแดนหลุดพ้นมีระดับสูง
เหนือชีวิตที่ครองตัวอยู่ การท�าความเพียรทุกประโยคและทุกอิริยาบถ 
ได้ตั้งเข็มทิศไว้เหนือชีวิตทุกระยะ ไม่ยอมให้ความอาลัยเสียดายในชีวิต
เข้ามากีดขวางในวงความเพียรเลย นอกจากความบีบบังคับของจิตท่ี 
เต็มไปด้วยความหวังต่อทางหลุดพ้นเท่านั้น เป็นผู้บงการแต่ผู้เดียวว่า 
ถ้าขันธ์ทนไม่ไหวจะแตกตายไปก็ขอให้แตกไป เราเคยตายมาแล้วจน 
เบื่อระอา ถ้าไม่ตายขอให้รู้ธรรมที่พระองค์รู้เห็น อย่างอ่ืนไม่ปรารถนา
อยากรูอ้ยากเหน็ เพราะเบือ่ต่อการรูเ้หน็มาเต็มประดาแล้ว บดันีเ้ราอยากรู้ 
เพยีงอย่างเดียวคือสิง่ทีเ่รารูแ้ล้วไม่ต้องกลบัมาลุม่หลงเกดิตายอีกต่อไป 
สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ปรารถนาอย่างยิ่งของเราในบัดนี้
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ส่วนความเพียรที่หมุนไปตามความอยากรู้อยากเห็นธรรมดวงนั้น  
จึงเป็นเหมอืนโรงจักรทีเ่ปิดท�างานแล้วไม่ยอมปิดเครือ่ง ปล่อยให้หมนุตัว 
เป็นธรรมจักร ฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสวัฏฏะทั้งหลายไม่มีวันมีคืน  
ไม่มีอิริยาบถใดว่าได้ย่อหย่อนความเพียร เว้นแต่หลับไปเสียเท่านั้นเป็น
เวลาพักงานชั่วคราว พอตื่นขึ้นมามือกับงาน คือสติปัญญาศรัทธาความ
เพียรกับกิเลสที่ยังเหลือเป็นเชื้อเรื้อรังอยู่ภายในมากน้อย ไม่ว่างต่อการ
รบพุ่งชิงชัยกันเลย จนถูกท�าลายด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรให้ 
ราบเรียบไปหมดอย่างสบายหายห่วง

นับแต่ขณะน้ันมาส่วนที่ตายไปคือกิเลสท้ังหลายก็ทราบว่าตายไป
อย่างสนิท ไม่กลับฟื้นคืนมาก่อกวนวุ่นวายได้อีก ส่วนที่ยังเหลือคือชีวิต
ธาตุขันธ์ ก็ทราบว่ายังพอทนต่อไปได้ไม่แตกสลายไปตามกิเลส ขณะที่ 
เข้าสูส่งครามท�าการหกัโหมกันอย่างสดุก�าลงัทุกฝ่าย สิง่ท่ีต่างฝ่ายต่างหมาย 
ยึดครองถึงกบัต้องท�าสงครามยือ้แย่งแข่งชัยชนะกนันัน้ คือใจอันเปรยีบ
เหมือนนางงาม ได้ตกมาเป็นสมบัติอันล�้าเลิศประเสริฐสุดของฝ่ายเรา 
เรียกว่าอมตจิตหรืออมตธรรม ใครค้นพบผู้นั้นประเสริฐโดยไม่มีอะไร
มาเสกสรร

แต่ธรรมนั้นอยู่ฟากตาย ถ้าใครกลัวตายเสียดายทุกข์ ชอบถือเอา
ความสนุกในการเกิดว่าเลิศเลอ ผู้นั้นต้องจัดว่าลืมตัวมัวประมาทและ
ชอบผัดเพี้ยนเลื่อนเวลาว่า เช้า สาย บ่าย เย็น ไม่อยากบ�าเพ็ญความด ี
ส�าหรับตนในเวลาที่เป็นฐานะพอท�าได้อยู่ ความประมาททั้งนี้ยังจะพาให้
หลั่งน�้าตาด้วยความทุกข์ในสงสาร ไม่อาจประมาณได้ว่ายังอีกนานเท่าไร 
จึงจะผ่านพ้นแหล่งกันดารอันเป็นที่ทรมานไปได้ จึงขอฝากปัญหาธรรม 
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เหล่านี้ไว้กับท่านทั้งหลายน�าไปขบคิดด้วยว่า เราจะเป็นฝ่ายคืบหน้า 
กล้าตายด้วยความเพียรหมายพึ่งธรรม ไม่เหลียวหลังไปดูทุกข์ท่ีเคย
เป็นภาระให้แบกหามด้วยความเจ็บแสบและปวดร้าวในหัวใจมาเป็น 
เวลานาน หรอืยงัจะเป็นฝ่ายเสยีดายความตายแล้วกลบัมาเกดิอีก อันเป็น 
ตัวมหนัตทุกข์ทีแ่สนทรมานอีกต่อไป รบีพากนัน�าไปพจิารณา อย่ามวัเมา
เฝ้าทุกข์และหายใจทิ้งเปล่าๆ ดังที่เป็นมาและเป็นอยู่เวลานี้ จะช้าทาง
และเสียใจไปนาน

เพราะโรงดัดสันดานกิเลส ตัวพาให้ว่ายบกอกแตกแบกกองทุกข ์
ไม่มีเวลาปลงวางนั้น มิได้มีอยู่ในท่ีอ่ืนใดและโลกไหนๆ แต่มีอยู่กับ 
ผูต้ั้งหน้าบ�าเพญ็ด้วยการใช้หวัคิดปัญญาศรทัธาความเพยีร เป็นเครือ่งมอื
บุกเบิกเพื่อพ้นไปนี้เท่านั้น ไม่หยุดหย่อนนอนใจว่ากาลเวลายังอีกนาน  
สงัขารยงัไม่ตายร่างกายยงัไม่แก่ ซ่ึงเป็นความคิดท่ีท�าให้แย่ลงโดยถ่ายเดียว  
ผู้เป็นนักบวชและนักปฏิบัติจึงไม่ควรคิดอย่างยิ่ง 

อนึ่ง ผู้จะพาให้ผิดพลาดและพาให้ฉลาดแหลมคมก็มีอยู่กับใจ 
ดวงเดียวจะเป็นผูผ้ลติ ไม่มอียูใ่นทีใ่ดๆ จึงไม่ควรต้ังความหวังไว้กบัท่ีใดๆ 
ที่มิได้สนใจดูตัวเอง ตัวจักรเครื่องท�างาน คือกายวาจาใจที่ก�าลังหมุนตัว
กับงานทุกประเภทอยู่ทุกขณะ ว่าผลิตอะไรออกมาบ้าง ผลิตยาถอนพิษ
คือธรรมเพือ่แก้ความไม่เบือ่หน่ายและอ่ิมพอในความเกดิตาย หรอืผลติ
ยาบ�ารุงส่งเสริมความมัวเมาเหมาทุกข์ ให้มีก�าลังขยายวัฏวนให้ยืดยาว
กว้างขวางออกไปไม่มีสิ้นสุด หรือผลิตอะไรออกมาบ้าง ควรตรวจตราดู 
ให้ละเอียดถีถ้่วน ไม่เช่นน้ันจะเจอแต่ความฉบิหายล่มจม ไม่มวีนัโผล่ตัว 
ขึ้นจากทุกข์ที่โลกทั้งหลายกลัวๆ กันได้เลย”
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ท่านแสดงธรรมโดยถือเอาพระท่ีเป็นต้นเหตุอาราธนาท่านให้แสดง
ตามที่รู้ที่เห็นสิ่งต่างๆ แก่โลกอย่างไม่มีขอบเขตนั้น ปรากฏว่าท่านแสดง
อย่างเผด็ร้อนมาก ทัง้เนือ้ธรรมกท็รงรสชาติอย่างมหศัจรรย์ยากจะได้ยนิ 
ได้ฟัง พระผูเ้ป็นต้นเหตุให้ท่านต้องแสดงกไ็ม่น่าจะผดิตามทีท่่านดุด่าขูเ่ข็ญ  
แต่อาจจะเป็นอุบายวิธีอาราธนาให้ท่านแสดงธรรมโดยทางอ้อมก็ได้  
เท่าที่เคยสังเกตท่านตลอดมา ถ้าท่านแสดงธรรมตามปกติ ไม่มีอะไร
เข้าไปสัมผัสหรือกระเทือนถึงใจหรือถึงธรรมท่าน ท่านชอบแสดงไป
เรียบๆ แม้จะแสดงธรรมชั้นสูงก็ท�านองเดียวกัน ผู้ฟังรู้สึกจะขาดอะไรๆ 
อยู่บ้างไม่จุใจ

แต่ถ้ามีรายใดรายหนึ่งก่อเหตุขึ้น เป็นเชิงเรียนถามปัญหาท่านหรือ
สนทนาธรรมกันเองต่อหน้าท่านแบบผิดๆ ถูกๆ พอให้ท่านร�าคาญ หรือ
ธรรมท่ีก�าลังสนทนากันไปสะดุดใจท่านเข้าขณะนั้น นั่นแลเป็นขณะที่
ธรรมภายในใจท่านเริ่มไหวตัวออกมาผิดปกติ และแสดงออกทางวาจา
อย่างเผ็ดร้อนถึงใจ ทั้งท่านผู้แสดงและผู้ฟังอย่างเพลินใจ และทุกครั้ง
ที่ท่านแสดงแบบนี้ ต้องเป็นที่ซาบซึ้งดื่มด�่าเหลือที่จะพรรณนาให้ถูกต้อง
กับความรู้สึกได้ 

ผู้เขียนซ่ึงเป็นผู้มีนิสัยหยาบจึงชอบฟังธรรมที่ท่านแสดงแบบนี้
มากกว่าแบบอ่ืนๆ เพราะเหน็ว่าถกูกบัจรตินสิยัท่ีหยาบของตนมาก ฉะนัน้ 
ท่านผูเ้ป็นต้นเหตุอาราธนาท่านด้วยอุบายวิธต่ีางๆ ถงึกบัท่านได้แสดงธรรม 
แบบเผ็ดร้อนออกมานั้น จึงเข้าใจว่าเป็นความแยบคายของแต่ละองค์จะ 
หาอุบายแสดงออกตามสติปัญญาของตน ซ่ึงไม่ควรจะผิดไปทีเดียว  
อาจมเีจตนาเพือ่ประโยชน์แก่ตนแฝงอยูก่บัค�าอาราธนานัน้ด้วย ทัง้นีเ้มือ่
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มาถงึวาระของผูเ้ขยีนได้สดับธรรมจากท่านจรงิๆ แล้วโดยมากได้ฟังธรรม
เด็ดเดี่ยวที่ให้เกิดความอาจหาญร่าเริง มักจะเกิดจากวิธีเรียนถามปัญหา
ซอกแซกกับท่านมากกว่าวิธีอ่ืนๆ ขณะท่านอธิบายธรรมก็ถูกกับจุดท่ี
ต้องการ ซึง่ผดิกบัการแสดงแบบแกงหม้อใหญ่เปน็ไหนๆ ดงันั้น เมือ่อยู่
กับท่านนานๆ ไป ก็ค่อยทราบวิธีแสวงหาธรรมกับท่านกว้างขวางออกไป 
ไม่รอคอยให้ท่านหยิบยื่นให้ถ่ายเดียว ยังพอมีอุบายขอร้องต่างๆ พอให้
ท่านเมตตาบ้าง โดยมิใช่วันประชุมแสดงธรรมตามปกติ
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ท่านพิจารณาเห็นถ�้าด้วยตาทิพย์

ท่านกับหมู่คณะราว ๓-๔ องค์เที่ยววิเวกมาพักอยู่ถ�้าเชียงดาว 
ได้ประมาณสองคืน พอตื่นเช้าคืนที่สามท่านบอกว่า คืนนี้ภาวนาปรากฏ
เห็นถ�้าใหญ่และกว้างขวางน่าอยู่มาก อยู่บนยอดเขาสูงและชัน ถ�้านี้ 
สมยัก่อนๆ เคยมพีระปัจเจกพทุธเจ้าท้ังหลายมาพกัเสมอ แต่พระเราสมยัน้ี 
ไปอยูไ่ม่ได้เพราะสงูและชันมาก ทัง้ไม่มทีีโ่คจรบณิฑบาต ท่านสัง่ให้พระ 
ขึน้ไปดูถ�า้นัน้ และก�าชับว่า ก่อนขึน้ไปต้องเตรยีมเสบียงอาหารขึน้ไปพร้อม  
ทางขึ้นไม่มี ให้พยายามปีนป่ายข้ึนไปโดยถือเอายอดเขาลูกนั้นเป็น 
จุดท่ีหมาย คือถ�า้ทีว่่านีอ้ยูใ่ต้ยอดเขานัน้เอง พระและโยมได้พากนัขึน้ไปดู 
ตามค�าทีท่่านบอก เมือ่ขึน้ไปถงึแล้วปรากฏว่าถ�า้นัน้สวยงามและกว้างขวาง 
มากดังที่ท่านว่าจริงๆ อากาศปลอดโปร่งสบายน่าอยู่มาก พระเกิดความ
ชอบใจอยากพักอยู่บ�าเพ็ญสมณธรรมเป็นเวลานานๆ แต่จ�าเป็นด้วยที ่
โคจรบณิฑบาตไม่ม ีเพราะถ�า้อยูส่งูและห่างไกลจากหมูบ้่านมาก พอเสบยีง 
จวนหมดจ�าต้องลงมา 

เมือ่ลงถงึทีพ่กั ท่านถามว่าเป็นอย่างไรถ�า้สวยงามน่าอยูไ่หม ผมเหน็ 
ในนิมิตภาวนารู้สึกว่าถ�้านั้นทั้งกว้างขวางและสวยงามมาก จึงอยากให ้
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หมูเ่พือ่นขึน้ไปดู ใครๆ คงจะชอบกนัแน่ๆ แต่ก่อนผมกไ็ม่ได้สนใจพจิารณา 
ว่าจะมีสิ่งแปลกๆ อยู่ในเขาลูกนี้ แต่พอพิจารณาจึงทราบว่ามีของแปลก
และอัศจรรย์อยู่ที่น่ีมากมายหลายชนิด ในถ�้าที่พวกท่านข้ึนไปดูนั้นยังม ี
รกุขเทพอารกัขาอยูเ่ป็นประจ�าตลอดมามไิด้ขาด ใครไปท�าอะไรทีไ่ม่สมควร 
ในทีน่ัน้ไม่ได้ ต้องเกดิเป็นต่างๆ ขึน้มาจนได้ ขณะท่ีสัง่ให้พวกท่านขึน้ไปดู  
ผมกล็มืบอกว่าทีนั่น้มพีวกเทพฯ อารกัขาอยู ่ควรพากนัส�ารวมระวงัมรรยาท 
และอาการทุกส่วน อย่าไปส่งเสยีงอ้ืออึงผดิวสิยัของสมณะ เกรงว่าจะเกดิ 
ความไม่สบายต่างๆ ขึน้มา เพราะความไม่พอใจของพวกเทพฯ ทีอ่ารกัขา
อยู่ในสถานที่นั้น อาจบันดาลให้เป็นต่างๆ ได้ 

พระที่ข้ึนไปได้กราบเรียนท่านตามท่ีได้ประสบมา และแสดงความ
ประสงค์อยากอยู่ถ�้านั้นเป็นเวลานานๆ ท่านตอบว่า แม้จะสวยงามและ
น่าอยูเ่พยีงไรกอ็ยูไ่ม่ได้ เพราะไม่มข้ีาวจะกนิ ดังนีอ้าการท่ีท่านพดูกบัพระ
ที่ไปดูถ�้ากลับลงมาเป็นค�าพูดธรรมดาๆ ประหนึ่งท่านเคยเห็นถ�้านั้นด้วย
ตามาแล้วหลายครั้ง ทั้งที่ไม่เคยขึ้นไปเลย เพราะอยู่สูงและชัน ขึ้นลง 
ล�าบากมาก แต่กลับถามว่าน่าอยู่ไหม ซ่ึงเป็นค�าพูดออกมาจากความ 
แน่ใจจริงๆ มิได้สงสัยว่าความรู้ทางด้านภาวนาจะโกหกหลอกลวงเลย

ทีท่่านเตือนพระให้พากนัส�ารวมระวังเวลาพกัอยูใ่นท่ีต่างๆ ไม่เฉพาะ
เพียงถ�้านั้นแห่งเดียวนั้นเกี่ยวกับพวกเทพฯ ที่สถิตอยู่ในที่นั้นๆ ซึ่งชอบ 
ความเป็นระเบยีบงามตาและชอบสะอาดมาก เวลาพวกรกุขเทพฯ มาเหน็ 
อากัปกิริยาของพระที่จัดวางอะไรไว้ไม่เป็นระเบียบ เช่น การหลับนอน
ไม่มีมรรยาท นอนหงายเหมือนเปรตทิ้งเนื้อทิ้งตัว บ่นพึมพ�าด้วยการ
ละเมอเพ้อฝันไปต่างๆ เหมอืนคนไม่มสีติ แม้จะเป็นสิง่ทีส่ดุวสิยัของคน 
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นอนหลับจะรักษาได้ก็ตาม แต่พวกเทวดามีความอิดหนาระอาใจอยู่
เหมือนกัน และเคยมาเล่าให้ท่านอาจารย์มั่นทราบเสมอ และเล่าว่า  
พระซ่ึงเป็นเพศทีน่่าเลือ่มใและเยน็ตาเยน็ใจแก่โลกท่ีได้เหน็ได้ยนิ จึงควร
ส�ารวมระวังกิริยามรรยาททั้งการหลับนอนและเวลาปกติ พอเป็นความ
งามตาเย็นใจแก่ตนและทวยเทพ ตลอดมนุษย์ทั้งหลายบ้าง ไม่แสลงตา 
แสลงใจจนเกินไปเมื่อยังพอมีทางรักษาได้อยู่ ไม่อยากให้เป็นไปแบบ
ฆราวาสซ่ึงไม่มีขอบเขตหรือปล่อยไปตามยถากรรมจนเกินไป เพราะ 
สิ่งเหล่านี้ย่อมอยู่ในวิสัยของพระจะท�าได้

การมาเล่าเรือ่งทัง้น้ีมไิด้มุง่มัน่มาต�าหนติิเตียนพระว่าไม่ดีโดยถ่ายเดียว 
แต่เทวดาท้ังหลายก็มีส่วนแห่งความดีและเจตนาหวังเทิดทูนพระศาสนา 
พร้อมทั้งมีความพอใจกราบไหว้พระสงฆ์ผู้มีมรรยาทอันดีประจ�านิสัย
ของพวกเทวดาเหมือนกัน จึงใคร่ขอกราบท่านเพื่อได้ตักเตือนพระสงฆ์
ที่เป็นลูกศิษย์ได้ตั้งอยู่ในท่าส�ารวม พอเป็นที่งามตาแก่มนุษย์มนาตลอด
เทวดาอินทร์พรหมท้ังหลายบ้าง เทวดาทัง้หลายกจ็ะพลอยมส่ีวนเพิม่พนู 
ความเคารพเลือ่มใสขึน้อีกมากมายจากความดีของพระทีน่่าเลือ่มใส นีเ้ป็น 
ค�าของพวกเทวดามาเล่าถวายท่าน

ดังนัน้ เวลาท่านกบัพระลกูศิษย์พกัอยูใ่นป่าในเขาลกึ ซ่ึงเป็นทีส่ถติ
ของพวกรกุขเทวดา ท่านจงึคอยเตือนพระอยูเ่สมอเกีย่วกบัการวางบรขิาร
เครื่องใช้สอยต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดผ้าเช็ดเท้าท่านก็สั่ง
ให้พบัและเกบ็ไว้อย่างเป็นระเบยีบ ไม่ให้ทิง้ระเกะระกะ การขบัถ่ายกใ็ห้
เป็นทีเ่ป็นทาง และก�าหนดทศิทางว่าควรจะท�าส้วมส�าหรบัถ่ายในทีเ่ช่นไร  
บางครัง้ท่านกส็ัง่พระตรงๆ เลยว่าไม่ให้ไปท�าส้วมหนกัส้วมเบาทางทศินัน้ 
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หรอืต้นไม้นัน้ เพราะพวกเทวดาทีส่ถติอยูห่รอืเทวดามาทางทศินัน้ จะรงัเกยีจ 
และยกโทษเอาดังนี้ก็มี 

ถ้าเป็นพระที่รู้เรื่องของพวกเทวดาได้ดีอยู่แล้ว ก็ไม่หนักใจที่ท่าน
อาจารย์ต้องบอกกล่าวเพราะท่านองค์นั้นย่อมทราบวิธีปฏิบัติต่อเทวดา
โดยถกูต้อง และพระทีเ่ป็นลกูศิษย์ท่านพระอาจารย์มัน่มคีวามสามารถใน
ทางนีอ้ยูไ่ม่น้อย เป็นแต่ความรูข้องท่านเป็นประเภทป่าๆ จึงไม่อาจแสดง
ตัวอย่างเปิดเผย กลวันกัปราชญ์จะหวัเราะเยาะ เราพอทราบได้เวลาท่าน 
สนทนากันเรื่องเทวดาประเภทและภูมิต่างๆ กันมาเยี่ยมท่าน เขามีเรื่อง
อะไรบ้างมาสนทนาหรือถามปัญหาท่านๆ น�ามาเล่าสู่กันฟัง เราก็พลอย
ทราบภูมิจิตใจท่านที่เกี่ยวกับทางนี้ไปด้วย

ในถ�า้เชียงดาวซ่ึงมใิช่ถ�า้ยาวเข้าไปในกลางเขาท่ีประชาชนชอบเข้าไป
เที่ยวกันเป็นประจ�า แต่เป็นถ�้าหนึ่งที่สูงขึ้นไปกว่าถ�้าที่ท่านพักอยู่ ท่านว่า 
ในถ�้าที่ท่านพักมีพญานาคตนหน่ึงรักษาถ�้าอยู่เป็นประจ�ามาเป็นเวลานาน 
แต่รู้สึกจะเป็นพญานาคมิจฉาทิฐิ จึงชอบยกโทษพระไม่มีประมาณแห่ง
ความพอดี ขณะท่านพักอยู่ถ�้านั้นถูกพญานาคตนน้ันต�าหนิติเตียนด้วย 
เรื่องต่างๆ อยู่เป็นประจ�า เวลาแผ่เมตตาส่วนกุศลให้ก็รู้สึกว่ารับได้ยาก 
คงจะเคยมีกรรมกับพระมานานยังไม่จบสิ้นลงได้ ขณะท่านพักอยู่ท่ีนั้น 
จึงยกโทษอยู่เป็นประจ�าแทบทุกอิริยาบถแม้ขณะหลับ ตอนกลางคืน
เวลาท่านใส่รองเท้าเดินจงกรมมเีสยีงดังบ้างกว่็าสมณะอะไรเดินจงกรมม ี
เสยีงดังราวกะเสยีงม้าแข่ง ไม่ส�ารวมระวงับ้างเลย เสยีงรองเท้ากระทบดิน 
และหินกระเทือนทั่วภูเขา ไม่คิดว่าใครจะมีความล�าบากร�าคาญบ้างเลย
ดังนี ้ทัง้ท่ีท่านกเ็ดินไปมาอย่างเบาๆ ในท่าส�ารวมของผูบ้�าเพญ็ธรรม ไม่ผดิ 
ไปจากปกติธรรมดาเลย 



320

พอท่านทราบว่าพญานาคยกโทษก็พยายามระวังเดินเบาๆ ก็ยังถูก 
ว่าอีกว่าสมณะอะไรเดินจงกรมราวกับเขาด้อมจะยิงนก บางครั้งเท้า
ท่านไปสะดุดหินทางจงกรมมีเสียงดังตุ๊บตั๊บบ้างเท่านั้น ก็ว่าสมณะอะไร 
เดินจงกรมราวกับเขาเต้นร�าระบ�าโป๊ โขยกเขยกไม่ส�ารวมระวังบ้างเลย 
บางคราวท่านตกแต่งทางจงกรมพอเดินได้สะดวก ไม่ขรุขระเกินไป  
พอยกหินก้อนนั้นมาวางยกก้อนนี้มาวางเรียงรายตามทางจงกรม ก็ว่า
สมณะอะไรไม่ส�ารวมจับโน้นโยนน่ีอยูไ่ม่เป็นสขุ ไม่คิดว่าศีรษะใครจะแตก
เพราะความกระทบกระเทือนจากความอยู่ไม่เป็นสุขของตน ไม่ว่าการไป 
การมา การเข้าการออกในบรเิวณนัน้ ท่านต้องท�าความระมดัระวงัเป็นพเิศษ  
แม้เช่นนั้นยังต้องได้รับความต�าหนิจากพญานาคตัวมิจฉาทิฐิจนได้  
ตอนกลางคืนท่านพักจ�าวัดขณะหลับไป อวัยวะส่วนต่างๆ อาจไหวติง 
ไปบ้าง พอต่ืนนอนขึน้มาความรูส้กึทีบ่นัทกึไว้โดยตลอดกบ็อกว่า พญานาค 
ต�าหนว่ิาท่านนอนท�าเสยีงตุกติกบ้าง เสยีงหายใจฟดูฟาดบ้าง เสยีงกรนบ้าง  
ร้อยแปด 

ขณะท่านก�าหนดจิตดูพญานาคตนขี้โมโหและแสนยกโทษเก่งทีไร 
ปรากฏว่าโผล่ศีรษะออกมาคอยจ้องมองท่านอยู่เป็นประจ�า ประหนึ่ง 
ไม่ยอมพลิกสายตาไปที่อ่ืนเลย ถ้าเป็นคนก็หน้าเสือใจยักษ์ ท่านว่า  
ไม่ยอมรับส่วนบุญจากใครเลย ต้ังหน้าสร้างแต่ความโมโหโทโสอันเป็น
ไฟเผาตัวอยู่ตลอดเวลา ท่านเองก็เมตตาสงสารกลัวพญานาคตนนั้นจะ 
เป็นบาปกรรมหนักเข้าทุกที แต่ก็สุดวิสัยท่ีจะอนุเคราะห์ได้ในระยะน้ัน 
เพราะเธอไม่มาสนใจในเหตุผลอรรถธรรมเอาเลย มีแต่คอยยกโทษอยู่
ท่าเดียว
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บางครัง้ท่านกเ็ตือนเธอให้ทราบเรือ่งของสมณะบ้าง เฉพาะอย่างยิง่
ท่านอธิบายเรื่องขององค์ท่านเองให้พญานาคทราบว่า ท่านมิได้มาเพื่อ 
ก่อกรรมท�าเขญ็แก่ผูห้นึง่ผูใ้ด นอกจากมาบ�าเพญ็ประโยชน์ตนและประโยชน์ 
ผู้อ่ืนอย่างเต็มก�าลังความสามารถท่ีจะท�าได้เท่าน้ัน ท่านไม่ควรติดใจ 
ใฝ่ต�่าว่า อาตมาจะมาท�าความเดือดร้อนเสียหาย แต่พยายามท�าความดี
ทกุขณะทีร่ะลกึได้ ผลบญุทีบ่�าเพญ็มามากน้อยกไ็ด้แผ่ไปยงัสตัว์ท้ังหลาย
ไม่มีประมาณ ท่านเป็นผู้หน่ึงในจ�านวนสัตว์โลกที่ควรจะได้รับส่วนบุญ 
ที่อาตมาแผ่อุทิศให้ จึงไม่ควรเดือดร้อนเสียใจว่าอาตมาจะมารบกวน 
ความสุขที่ควรจะได้

การเคลือ่นไหวต่างๆ กเ็ป็นเรือ่งธรรมดาของคนท่ียงัเป็นอยู ่ซ่ึงท่ัวโลก 
จะต้องมกีารพลกิไปเปลีย่นมา นอกจากคนตายและสตัว์ตายแล้วเท่านัน้  
จะไม่มีกระดุกกระดิก อาตมาแม้เป็นสมณะซึ่งเป็นเพศที่ส�ารวม แต่มิได้
ส�ารวมแบบคนตาย เพราะลมหายใจยังมีอยู่จึงจ�าต้องสูดเข้าสูดออก  
ค่อยบ้างแรงบ้าง ขณะหลบัลมหายใจกย็งัท�างานและร่างกายทุกส่วนยงัท�างาน 
เช่นกนั ซ่ึงจ�าต้องมเีสยีงอยูบ้่างเป็นธรรมดา ขณะต่ืนนอนออกเดินจงกรม
และท�ากิจธุระบางอย่าง ก็ย่อมทราบว่าท�างานและจ�าต้องมีเสียงเช่นกัน 
แต่ก็มิได้เลยขอบเขต ท่านเคยเห็นสมณะที่ไหนบ้างที่ไม่มีการกระดุก
กระดิก ยืนแข็งโด่อยู่ราวกับของตาย เข้าใจว่าคงไม่มีในโลกมนุษย์เรา

การเดินจงกรมก็พยายามค่อยเดินค่อยไปในท่าส�ารวม แต่ก็อดถูก
ต�าหนิจากท่านไม่ได้ ว่าเดินราวกับม้าแข่งเป็นต้น ความจริงแล้วม้าแข่ง
ซ่ึงเป็นเพียงสัตว์เดียรัจฉาน กับสมณะผู้มีศีลส�ารวมเดินจงกรมด้วย 
ท่าระวังตั้งสตินั้น ผิดกันราวฟ้ากับดิน ท่านไม่ควรน�ามาเปรียบเทียบกัน 
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ถ้าไม่ใช่ผูอ้าภัพในความดีทัง้หลาย หมายยดึเอานรกเป็นเรอืนนอนเท่านัน้ 
อาตมาก็สดุวสิยัทีจ่ะปฏิบติัให้ถกูใจไปเสยีทกุอย่างทัง้ทีไ่ม่ถกูทาง ถ้าท่าน
ยงัหวังความสขุความเจรญิเหมอืนโลกทัง้หลาย ท่านกค็วรส�านกึในความ 
ผิดถูกชั่วดีของตนบ้าง จะไม่หาบแต่นรกเข้าไปเผาใจตลอดเวลา ยังจะ
มีทางออกบ้าง

การต�าหนิติเตียนผู้อ่ืนแม้เขาจะเป็นผู้ผิดจริง ยังจัดว่าเป็นการ
ก่อกวนจิตใจตนให้ขุ่นมัวไปด้วยอยู่นั่นเอง เฉพาะการเคลื่อนไหวของ
อาตมายังมองไม่เห็นว่าได้ผิดพลาดจากหลักของสมณะไปท่ีตรงไหนบ้าง 
แต่ก็ได้รับความต�าหนิจากท่านเรื่อยมา ท่านนะถ้าเป็นคนก็น่าจะอยู่กับ
โลกเขาไม่ได้ คงจะเหน็โลกเป็นมลูแห้งมลูสดไปหมด แต่จะส�าคัญตนว่า 
เป็นทองทั้งแท่งที่จะคละเคล้ากับโลกที่เต็มไปด้วยมูลไม่ได้ เพราะความ 
เดือดร้อนวุ ่นวายของใจที่คิดแต่เรื่องยกโทษผู ้ อ่ืนจนอยู ่ไม่เป็นสุข  
การยกโทษผูอ่ื้นโดยไม่มขีอบเขตนกัปราชญ์ถอืว่าเป็นความผดิ และเป็น
บาปกรรมไม่มช้ิีนดีเลย ส�าหรบัท่านท�าไมจึงชอบแสวงย่ิงนัก โดยไม่สนใจ
คิดว่าสร้างบาปหาบทุกข์ใส่ตัว ดังท่านต�าหนิอาตมา แต่อาตมาไม่เป็น 
ทกุข์เลย ส่วนท่านรูส้กึกระวนกระวายส่ายแส่อยูภ่ายในไม่เป็นสขุ เมือ่ผล 
ก็เหน็ๆ กันอยูป่ระจักษ์ใจ แต่ท�าไมจึงไม่ทราบว่าความคิดนัน่เป็นทางแห่ง
ความผิด

ท่านคิดอะไรออกมาอาตมาทราบอยูอ่ย่างเต็มใจ พร้อมท้ังให้อภัยอยู่
ตลอดมา แต่ท่านกย็งัต้ังหน้าต้ังตาสร้างเอาๆ ในบรรดากรรมท้ังหลายท่ีจะ 
เผาผลาญตัวให้ฉิบหายย่อยยับ ท่านช่างเป็นนิสัยไม่เบื่อในบาปกรรม
เอาเลย ถ้าเป็นโรคก็สุดก�าลังยาจะตามแก้ไขให้หายได้ อาตมาเองได้
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พยายามแก้ไขอยู่ภายใน และอนุเคราะห์สัตว์ร่วมโลกมากมายหลาย
จ�าพวกมาเป็นเวลานาน มนุษย์และเปรตผีเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหม 
ยมยักษ์ตลอดพญานาค ที่มีฤทธาศักดานุภาพมากกว่าท่านเป็นไหนๆ  
ท่านเหล่านัน้ยงัยอมรบัความจรงิจากธรรมของพระพทุธเจ้า ไม่มใีครยกโทษ 
โกรธเคืองว่าธรรมไม่ดี ยังยอมรับนับถือกันทั่วโลกธาตุ

แต่มาประหลาดเฉพาะท่านเพียงผู้เดียวท่ีเป็นสัตว์โลกท่ีแปลกและ
พสิดารอยูไ่ม่น้อย ไม่ยอมรบัความจรงิจากอะไรเอาเลย สิง่ทีท่่านยอมรบั
และชอบใจไม่มีวันอิ่มพอนั้น คือการติเตียนยกโทษโกรธกริ้วผู้อื่นที่ไม่มี
ความผดิ สิง่นีท่้านเข้าใจว่าเป็นความรุง่เรอืงส�าหรบัท่าน จงึพยายามสัง่สม
ไม่ยอมลดละปล่อยวาง ฉะนั้น คติของท่านจึงไม่มีนักปราชญ์ท่านใด 
ยืนยันรบัรองได้ว่าปลอดโปร่งโล่งใจ ในเวลาท่านถ่ายคราบจากภพทีก่�าลงั
อาภัพอยูข่ณะนีแ้ล้ว จะเป็นผูผ่้องใสไร้ทกุข์ไม่มบีาปกรรมติดตัว อาตมา
ต้องขออภัยทีไ่ด้ตัดสนิใจพดูกบัท่านอย่างตรงไปตรงมาตามหลกัธรรมด้วย
ความหวังดี มิได้มีสิ่งเป็นพิษมาแอบแฝงเลย นอกจากท่านจะคิดเอาเอง
ตามชอบใจเท่านั้น ก็สุดวิสัยจะท�าตามได้ทุกสิ่งซึ่งอาจไม่ควรก็มี 

นับแต่ขณะแรกที่อาตมามาพักอยู่ที่นี่ ได้พยายามท�าความระวัง
ส�ารวมท้ังกจิภายนอกการภายในไม่ประมาท เพราะทราบดีว่าท่านมาประจ�า 
อยู่สถานที่นี้ เกรงว่าจะไม่ได้รับความสะดวกใจ และก็ทราบด้วยดีว่า 
ท่านเป็นสัตว์โลกที่มีนิสัยหนักไปในทางชอบแสวงหาโทษผู้อ่ืนมาเป็น 
ความพอใจ แม้เช่นน้ันกไ็ม่พ้นจากการถกูมองไปในแง่ผดิๆ ต้องมาเจอเอา 
จนได้ ส�าหรับอาตมามีความสุขใจโดยสม�่าเสมอ แม้จะถูกต�าหนิอยู่
ทุกขณะท่ีเคลื่อนไหว แต่เกรงท่านผู้ต�าหนิเสียเองจะเป็นบาปหาบทุกข์ 
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เพราะขวนขวายอยู่ทุกขณะจิตที่แสดงออก อาตมามิได้มาแสวงหาบาป 
หาบกรรมอันเลวทราม จึงแน่ใจว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ทางการแสดงออกทุก
ประตู และไม่กลัวบาปกรรมว่าจะมีทางติดตามได้

นักปราชญ์ทั้งหลายนับแต่เริ่มแรกแยกสมมุติออกมาเป็นโลก 
เป็นธรรม ท่านมีความยินดีและชมเชยในกุศลผลบุญทั้งหลาย ทั้งที่ท่าน
สร้างขึน้เองและผูอ่ื้นสร้างขึน้ เพือ่เป็นความร่มเยน็แก่ตน และท�าการอบรม 
สัง่สอนโลกให้มคีวามช่ืนบานหรรษาในความดีตลอดมาจนถงึสมยัปัจจุบนั 
แต่ท่านเองท�าไมจึงมีความเห็นผิดแปลกและแหกคอกลอกความดี 
ออกจากตัว และกลับเมามัวมั่วสุมในสิ่งชั่ว เกลียดกลัวความดีจนฝังใจ
โดยไม่สนใจระลึกตนบ้างเลย อาตมาเองแม้ไม่ใช่ผู้เสวยกรรมแทนท่าน  
แต่กลวัความทกุข์มหนัต์แทนท่าน ผูจ้ะรบัเสวยผลทนทุกข์อยูม่าก จึงไม่อยาก 
ให้ท่านคิดในสิ่งที่ไม่เป็นมงคลแก่ตน เพราะความไม่ดีที่ท�าทุกประเภท
ล้วนเป็นสิ่งมีอ�านาจอาจบันดาลผู้ท�าให้กลายเป็นผู้ไร้สารคุณโดยสิ้นเชิง 
แต่สิ่งไม่พึงปรารถนาจะกลายมาเป็นสิ่งทรมานอย่างไม่คาดฝัน สิ่งนั้น 
อาตมากลวัมากกว่าสิง่ใดๆ ในโลก ความแก่เจ็บตายทีโ่ลกกลวักนั แต่อาตมา 
มิได้กลัวมากเท่ากลัวบาปกลัวกรรม

การบวชเป็นพระตามหลักธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา นับว่า
เป็นการทรมานใจ ทรมานสันดานของคนมีกิเลสท่ีชอบในสิ่งท่ีหลัก
ศาสนาไม่ชอบ แต่กลับไม่ชอบในสิ่งที่หลักศาสนาสั่งสอนให้ชอบได ้
เป็นอย่างดี ความล�าบากเพราะการฝืนกิเลสอาตมาก็ทราบ แต่ก็จ�าต้อง 
เข้ามาบวชเพื่อทรมานหัวใจตัวเอง การปฏิบัติตามพระธรรมวินัยทราบว่า 
ล�าบากทกุระยะทีฝื่นทรมาน แต่ก็จ�าต้องทรมานเพราะอยากดี และอยาก
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หลุดพ้นจากกรรมอันลามก คือกิเลสตัวไม่ยอมลงรอยเหตุผลและอรรถ
ธรรมของพระพุทธเจ้า 

แม้การมาพักบ�าเพ็ญประพฤติตัวเป็นคนเหลือเดน ไม่คิดคุณค่าใน
ชีวิตอยู่ในถ�า้เวลานี ้เพราะกลวับาปกลวักรรมนัน่แล มใิช่กลวัอะไรทีไ่หน  
และมไิด้มาหวงัท�าลายหรอืเบียดเบียนท่านผูใ้ดให้ล�าบาก แม้สตัว์ทกุประเภท 
ในแหล่งแห่งไตรภพ อาตมาก็เคารพไม่ดูถูกเหยียดหยาม โดยถือว่าเป็น
เพือ่นผูท้รงชีพอยูด้่วยกรรมของตนเช่นเดียวกนั และมคุีณค่าความเป็นอยู ่
เท่าเทยีมกนั ได้บ�าเพญ็จติแผ่ส่วนกศุลให้ความเสมอภาค และความอยู่
เป็นสุขโดยทั่วกันตลอดมาไม่เลือกกาลสถานที่ มิได้เย่อหยิ่งจองหอง
และล�าพองตัว ว่าเป็นมนุษย์และเป็นนักบวชที่มีชาติและเพศอันสูงกว่า 
เพือ่นสตัว์ผูเ้กดิแก่เจ็บตายทัง้หลาย ท่านกเ็ป็นสตัว์โลกผูห้นึง่ท่ีอยูใ่นข่าย
แห่งกรรมอันเดียวกัน จึงควรส�านึกในดีชั่วสุขทุกข์ที่มีอยู่กับตัวตลอดมา

การยกโทษผู้อื่นโดยขาดความไตร่ตรองนั้น ไม่มีอะไรดีขึ้นพอได้รับ
ประโยชน์บ้างเลย นอกจากเป็นการสั่งสมโทษและบาปกรรมใส่ตนให้ได้
รบัความทกุข์ไม่มวีนัสิน้สดุเท่านัน้ จงึควรสลดสงัเวชต่อความผดิของตน  
แล้วงดความรู้ความเห็นชนิดเป็นภัยแก่ตนเสีย ก็จะกลายเป็นผู้ดีมีหวัง
สุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้า ใจที่เคยเหี้ยมโหดโกรธกริ้วก็จะมีวันสงบเย็น 
เวลาถ่ายภพถ่ายชาติเกิดในภพใหม่ชาติใหม่ก็มีหวังผลเป็นก�าไร คือ 
ความสุขเป็นสมบัติ ไม่ล่มจมระงมทุกข์ไปตลอดกาล

อนึ่ง ไม่ว่าใจคนใจสัตว์ ใจเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ใน
แหล่งโลกธาตุ ย่อมมีความรู้สึกรักสุขเกลียดทุกข์ และไม่ต�าหนิธรรมว่า
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เป็นข้าศึกต่อตัวเองแม้ปฏิบัติไม่ได้ เพราะธรรมเป็นธรรมชาติล�้าเลิศใน 
ไตรภพมาด้ังเดิม ถ้าพอมทีางปฏิบติัหรอืเกีย่วข้องได้เท่าทีก่�าเนดิและฐานะ
อ�านวยบ้าง สตัว์โลกย่อมพอใจในธรรมเช่นเดียวกบัสตัว์ผูม้กี�าเนดิทีค่วร 
แก่ธรรมอยูแ่ล้ว เช่นมนุษย์เป็นต้น ส่วนท่านกเ็ป็นผูห้นึง่ในจ�านวนสตัว์โลก 
ผูรู้ดี้ช่ัวอย่างเต็มใจ พอจะพจิารณาเลอืกเฟ้นถอืเอาประโยชน์ได้เท่าท่ีควร  
แต่แล้วท�าไมจึงกลายเป็นคนละคนและคนละโลกไปได้ อาตมาเองก็
แปลกใจท่ีท่านไปพอใจและกอบโกยเอาสิ่งท่ีนักปราชญ์ท้ังหลายเกลียด
กลัวกัน และชอบต�าหนิสิ่งที่นักปราชญ์ท่านชมเชย 

ค�าว่าความทุกข์ท่านเองท้ังทราบทั้งเกลียดกลัว แต่สาเหตุที่จะให้
เกิดทุกข์ท่านท�าไมจึงพอใจสั่งสมเอานักหนา คือการท�าความพยายาม 
ยกโทษผูอ่ื้น นกัปราชญ์ท่านว่าเป็นการสร้างเหตุแห่งความทกุข์นบัแต่น้อย
ไปถงึมากจนถงึขัน้มหนัตทกุข์ นีเ้ป็นกจิประจ�าตัวท่านทีท่�าอยูท่กุขณะอย่าง 
ไม่นึกละอายบาป และอาจไม่สนใจว่าอาตมาจะทราบ แต่อาตมาทราบ 
ทุกระยะที่ท่านคิดไม่ดี และให้อภัยท่านตลอดมา มิได้ถือโกรธถือโทษ
อะไรเลย นอกจากสงสารท่านที่ก�าลังเดินทางผิดเท่านั้น จึงได้ตัดสินใจ
แสดงความจริงให้ทราบไม่ปิดบัง หากจะพอเกิดประโยชน์แก่ท่านบ้าง 
อาตมาก็พลอยยินดีอนุโมทนาด้วย ส�าหรับอาตมาเองไม่มีโทษทุกข์ใดๆ 
เกิดขึ้นแก่ตัวเองจากความคิดดีช่ัวของท่านเป็นต้นเหตุ เพราะมิได้เป็น
ผู้ก่อขึ้นและเก็บสั่งสมไว้ในใจ มีแต่ความสงบสุขและความสงสารที่เกิด
จากการบ�าเพ็ญมาเป็นเรือนอยู่ของใจเท่านั้น

ขณะทีท่่านอธบิายธรรมในแง่ต่างๆ ให้พญานาคฟัง เธอมไิด้ตอบรบั 
ค�าท่านแม้ประโยคหนึ่งเลย แต่มีความคิดแทรกขึ้นมาในระหว่าง ซึ่งพอ 
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เป็นประโยชน์แก่เธอบ้างว่า สมณะน้ีพดูมเีหตุผลน่าฟัง แต่เรายงัไม่สามารถ 
ปฏิบติัตามท่านได้ในระยะนี ้เพราะยงัมคีวามยินดีในวิสยัของตนอยู่ จนกว่า 
จะผ่านพ้นจากภพนี้ไปแล้วจึงจะสนใจปฏิบัติ สมณะนี้มีสิ่งที่น่าเกรงขาม
อยูม่าก สิง่ทีไ่ม่น่ารูน่้าเหน็กร็ูเ้หน็ได้ ความคิดท่ีเราคิดขึน้โดยล�าพงั ท�าไม 
สมณะนีท้ราบได้ เราอยูใ่นสถานทีล่กึลบัท�าไมสมณะนีเ้หน็ได้ เราคิดอะไร 
สมณะนีท้ราบได้โดยตลอด พระทีเ่คยมาพกัอยูใ่นถ�า้นีเ้ป็นจ�านวนมากมาย 
แต่ไม่เห็นว่าองค์ใดทราบว่าเราคิดอย่างไรบ้าง เราอยู่อย่างไรบ้าง ซึ่งนับ
แต่เรามาอยูท่ีน่ีก่น็านแสนนาน พระบางองค์ถงึต้องหนไีปเพราะเราขบัไล่
ด้วยอุบายต่างๆ ให้ท่านอยูไ่ม่ได้ (ตอนนีท่้านพระอาจารย์มัน่ว่าพญานาค
พ่นพิษให้พระที่มาพักอยู่มีอันเป็นไปต่างๆ จนทนอยู่ไม่ได้จ�าต้องหนีไป)

แต่สมณะนีท้�าไมรูเ้หน็เอาเสยีทกุอย่างกระทัง่ความคิดนกึ และยงัรู้ 
ไปตลอดทีเ่ราคิดต่างๆ แม้ขณะก�าลงัหลบัสนทิอยูย่งัสามารถรูแ้ละน�ามา 
เล่าได้โดยถูกต้อง ประหนึ่งไม่หลับเลย แต่เราท�าไมจึงมีทิฐิมานะไม่ม ี
แก่ใจที่จะยอมรับนับถือและปฏิบัติตามที่สมณะนี้สั่งสอนบ้าง เราคงมี
กรรมหนามากดังท่านว่าไม่ผิดแน่ เวลาฟังสมณะอธิบายกิจวัตรที่ท่านท�า
ประจ�าวัน มิได้มีเจตนาเพื่อความกระทบกระทั่งเรา ทั้งๆ ที่ท่านเห็นและ
ทราบความคดิชัว่ลามกของเราอยูต่ลอดมา เราเกดิมาชาตกิ็อาภพั แมใ้จ 
ก็ยังอาภัพอีก ทั้งที่รู้ดีช่ัวอยู่อย่างเต็มใจดังสมณะว่าไม่ผิด เวลาเกิด 
ชาติหน้าก็คงจะเป็นผู้อาภัพอยู่ท�านองนี้ ไม่มีวันสิ้นกรรมได้เลย 

อีกพักหน่ึงท่านก็ถามพญานาคว่า เป็นอย่างไรบ้างที่อาตมาอธิบาย
ธรรมให้ฟังพอเข้าใจบ้างหรอืเปล่า เธอตอบท่านว่า เข้าใจได้ดีทกุประโยค
ทีท่่านเมตตาโปรดสตัว์ผูอ้าภัพ แต่ตัวผมเองมกีรรมหนามาก คงยงัไม่เบือ่ 
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ความอาภัพของตน จงึก�าลงัถกเถยีงกบัตัวเองอยูเ่วลานี ้ยงัไม่ลงรอยกนั 
ได้เลย ใจคอยแต่จะไหลลงทางต�า่ทีเ่คยเป็นมาอยู่เรือ่ยๆ ไม่ยอมฟังเสยีง
อรรถธรรมที่น�ามาพร�่าสอนบ้างเลย ท่านถามว่าใจชอบไหลลงทางต�่านั้น 
ไหลลงอย่างไร เธอตอบว่า ก็ใจชอบแต่จะยกโทษท่านอยู่ทุกขณะท่ี 
เผลอตัวทั้งที่ท่านไม่มีความผิดอะไรเลย แต่ใจมันก็ชอบคิดของมัน 
อย่างนั้น ไม่ทราบจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะพอดีและเห็นโทษในความผิด
เสียบ้าง พอมีทางเดินเพื่อความดีต่อไปได้

ท่านตอบว่าทุกสิ่งที่เห็นว่าเป็นโทษจริงๆ ด้วยความสนใจคิดอ่าน
ไตร่ตรอง ใจกย่็อมจะเพกิถอนเสือ่มคลายในสิง่นัน้ ไม่ก�าเรบิล�าพองต่อไป  
แต่ถ้าใจยังฝักใฝ่ไยดี โดยเข้าใจว่าสิ่งนั้นยังเป็นคุณ ก็ย่อมจะสนใจใคร่
คิดผลติโทษขึน้เผาผลาญตนอยูเ่รือ่ยๆ ไม่มทีางลดหย่อนผ่อนคลายลงได้ 
แน่นอน และนบัวนัทีใ่จจะท�าความลามกโสมมแก่ตนอย่างไม่มทีางช่วยได้ 
ถ้าไม่รบีแก้ไขเสยีบัดนีเ้ป็นต้นไป อาตมากเ็ป็นเพยีงผูแ้นะแนวทางให้บ้าง 
เลก็น้อยเท่านัน้ ไม่อาจท�าหน้าทีแ่ก้ไข หรอืถอดถอนแทนท่านได้ การแก้ไข 
ดัดแปลงจึงเป็นหน้าที่ของท่าน ผู้รับผิดชอบตัวเองจะท�าความพยายาม
เต็มก�าลังความสามารถไม่ลดละท้อถอย สิ่งที่เคยเป็นภัยก็จะค่อย 
ลดตัวลง สิ่งที่เป็นคุณจะมีทางเจริญได้และลบล้างกันไป จนกลายเป็น
ความดีล้วนๆ ไม่มีสิ่งชั่วเข้ามาแอบแฝงแทงใจต่อไป

ถ้าท่านเช่ือธรรมของพระพุทธเจ้าท่ีเคยช่วยโลกให้พ้นจากทุกข์ภัย
ตลอดมา ท่านกจ็ะเป็นผูม้ธีรรมคุ้มครองใจ ใจท่ีมธีรรมคุ้มครองหลบันอน 
และต่ืนย่อมเป็นสขุ ไม่กระวนกระวายส่ายแส่ มตีนเสมอภาคต่อสิง่ทัง้ปวง  
ไม่ชมสิง่นัน้ว่าดี ไม่ต�าหนสิิง่นีว่้าช่ัว จนตัวเองต้องเป็นทกุข์ไปตาม ซ่ึงไม่ใช่ 
ทางนักปราชญ์ท่านด�าเนินกัน
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พอจบการสนทนา เธอรบัค�าท่านว่า จะพยายามท�าตามท่ีท่านแนะน�า 
หลังจากนั้นท่านเองก็ท�าความเพียรไปและสังเกตเธอไป ผลปรากฏว่าดี 
ข้ึนบ้างตอนที่ขณะจิตเธอซ่ึงคอยจะยกโทษท่านบ่อยๆ ปรากฏขึ้นมา 
ตามนสิยั เธอคอยท�าความกวดขนัตัวเองอยูเ่รือ่ยๆ ไม่ปล่อยตัวดังทีเ่คย
เป็นมานกั แต่กร็ูส้กึว่าเป็นความล�าบากไม่น้อย เมือ่ท่านเหน็ความล�าบาก
ในการรกัษาจติของพญานาคทีค่อยจะคิดไม่ดีอยูเ่รือ่ยๆ ท่านเลยหาอุบาย
ลาเธอไปเที่ยวที่อื่นซึ่งเธอก็ยินดีให้ท่านไป เรื่องพญานาคกับท่านจึงเป็น
อันยุติลงเพียงแค่นี้

หลังจากนั้น ท่านเลยถือเอาเรื่องพญานาคเป็นเหตุอธิบายธรรม 
เกีย่วกบันสิยัของคนและสตัว์ต่อไปอีก เพือ่เป็นประโยชน์แก่ผูน้ัง่ฟังบ้าง
ไม่เสียเวลาไปเปล่า อันนับว่าเป็นคติได้ดี จึงได้น�ามาลงเพื่อท่านผู้อ่าน 
น�าไปพิจารณา ถือเอาเป็นคติเท่าที่ควรแก่จริตนิสัยของตน

ท่านว่า “ดีช่ัวมิได้เกิดขึ้นมาเอง แต่อาศัยการท�าบ่อยก็ชินไปเอง  
เมือ่ชินแล้วกก็ลายเป็นนสิยั ถ้าเป็นฝ่ายช่ัวกแ็ก้ไขยาก คอยแต่จะไหลลงไป 
ตามนสิยัท่ีเคยท�าอยูเ่สมอ ถ้าเป็นฝ่ายดีกน็บัวันคล่องแคล่วแกล้วกล้าขึน้
เป็นล�าดับ ฉะนัน้ เด็กๆ ทีแ่รกเกดิ พ่อแม่ทีฉ่ลาดจงึต้องพยายามอบรมใน
ทางทีดี่ก่อนจะสายเกนิไป และหาพีเ่ลีย้งทีเ่หมาะสมมาบ�ารงุรกัษา ไม่ให้
ปล่อยไว้ตามยถากรรม เพราะเด็กเริม่ศึกษาวชิาหลกัธรรมชาติมาแต่อ้อน 
แต่ออก ไม่ขาดวรรคขาดตอนเหมอืนไปเรยีนทีโ่รงเรยีน หลกัวิชาธรรมชาติ 
นี่แล เป็นวิชาที่ฝังนิสัยเด็กได้ดีกว่าวิชาแขนงอ่ืนๆ เพราะมีอยู่ท่ัวไป 
ทั้งในบ้านนอกบ้าน ในสถานที่เรียนและนอกสถานที่เรียน
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เด็กสามารถเรียนและจดจ�าได้ทุกกาลสถานที่ที่สิ่งนั้นๆ มาสัมผัส
ทางทวารอายตนะภายนอกคือ รูป เสียง เป็นต้น นั่นแลเป็นเหมือน
แผ่นกระดาน และตัวหนังสือที่เต็มไปด้วยความหมายดีชั่วต่างๆ ทั้งจาก 
เด็กด้วยกนั ท้ังจากผูใ้หญ่ชายหญิงไม่เลอืกหน้า ทัง้จากโรงหนงัโรงละคร
และโรงอะไรต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วไป ไม่มีวันเวลาบกพร่อง หลักธรรมชาติ
เหล่านี้แลเป็นครูเครื่องพร�่าสอนเด็กๆ ที่พร้อมอยู่แล้วในการส�าเหนียก 
ศึกษาได้เป็นอย่างดี และมีการรับถ่ายทอดไปตลอดสาย ถ้าเป็นฝ่ายชั่ว
ก็พาให้เด็กชั่วได้จริง ถ้าเป็นฝ่ายดีก็พาให้เด็กดีได้จริง การเห็นการได้ยิน
อยู่บ่อยๆ เด็กย่อมถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างไปวันละเล็กละน้อย นานไปก็
กลายเป็นนิสัยไปเอง

ถ้าลงได้เป็นนสิยัแล้ว ไม่ว่าทางช่ัวทางดีย่อมมทีางระบายออกได้ทาง
ไตรทวาร ไม่ยากเยน็อะไร ที่คนชั่วท�าชั่วได้ง่ายและติดใจไม่ยอมลดละ 
แก้ไขก็ดี คนดีท�าดีได้ง่ายและติดใจกลายเป็นคนรักศีลรักธรรมไปตลอด
ชีวติก็ดี ก็เพราะหลกันสิยัเป็นส�าคัญ ล�าพงัการฝืนท�าทัง้ทีน่สิยัไม่อ�านวย
มาก่อน ย่อมลดละปล่อยวางได้ง่าย จนกว่าจะปรากฏผลเป็นน�้าเช่ือม 
ทีม่รีสด่ืมด�า่แก่ใจแล้วนัน่แล จึงจะเกดิความพอใจในงานนัน้ๆ ทัง้ช่ัวและดี  
ไม่ยอมปล่อยวางอย่างง่ายดาย ฉะนัน้ หลกันสัิยจงึเป็นส่ิงส�าคญัมาก
ในตวับคุคลและสัตว์ การท�าอะไรจนกลายเป็นนสัิยแล้วเป็นส่ิงแก้ไข
ได้ยาก จึงไม่ควรท�าแบบสุ่มเดา โดยมิได้ใคร่ครวญให้รอบคอบก่อน 

เราพอทราบได้จากการฝึกฝนตนในทางที่ดีจนเคยชินต่อนิสัย เช่น 
การเที่ยวที่มีเหตุผลควรเที่ยว การจ่ายทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่ตนและ
ครอบครัวอย่างมีเหตุผล การรับประทานเป็นเวล�่าเวลาไม่พร�่าเพรื่อ  
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การหลับและการต่ืนนอนตามเวลา การฝึกมรรยาทและความประพฤติ
ในทางดีพยายามฝึกฝนด้วยความสนใจไม่ลดละจนเป็นนิสัยเคยชินแล้ว 
ย่อมสะดวกราบรื่นต่อตัวเองในวาระต่อไปไปเอง ไม่ต้องฝืนกันอยู่เรื่อย 
เหมอืนขัน้เริม่แรก เพยีงเท่านีก็้พอทราบได้ว่านสิยัเป็นสิง่ท่ีฝึกได้ไม่เหลอืบ่า 
กว่าแรง เป็นแต่ควรใช้ความเพยีรพยายามบ้างในเบือ้งต้น การฝึกเด็กหรอื 
เราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ก็ฝึกในท�านองเดียวกัน 

เราต้องการของดคีนดกีจ็�าต้องฝึก ฝึกจนด ีจะพ้นการฝึกไปไม่ได้  
งานอะไรๆ ย่อมมีการฝึกกันทั้งนั้น โลกถึงได้เรียกกันว่า ฝึกงาน  
ฝึกสัตว์ ฝึกคน ฝึกตน ฝึกใจตลอดมา นอกจากตายเสียเท่านัน้ จงึหมด 
การฝึกกัน สิ่งใดที่ท�ายังไม่เป็น เมื่อต้องการเป็นในสิ่งนั้นก็จ�าต้องฝึก 
และฝึกจนเป็นการเป็นงาน เป็นคนดสัีตว์ด ีรวมลงในค�าว่าฝึกนีท้ัง้ส้ิน 
จงึควรพิจารณาให้ถงึใจปฏบิติัให้เกดิผล ค�าว่าดีจะเป็นสมบติัของผูฝึ้ก
ดีแล้วแน่นอน” ได้น�าเรื่องนิสัยที่ท่านพระอาจารย์มั่นอธิบายให้ฟังมา 
ลงบ้างเล็กน้อย พอเป็นคติแก่พวกเราที่ก�าลังอยู่ในข่ายแห่งธรรมนี้  
จึงขอยุติไว้เพื่อด�าเนินเรื่องใหม่ต่อไป



332

พระอรหันต์มานิพพานที่ถ�้าเชียงดาว ๓ องค์

ขณะที่ท่านพักอยู่ในถ�้าเชียงดาวปรากฏนิมิตต่างๆ ท่ีประทับใจ
มากมายหลายนมิติ แต่จะน�ามาลงเท่าท่ีควร คือตอนกลางคืนยามดึกสงัด 
แทบทุกคืน มีเทวดามาจากเบื้องบนช้ันต่างๆ บ้าง มาจากเบื้องล่าง 
ที่ต่างๆ บ้าง มาฟังเทศน์ท่านคืนละ ๓ พวกบ้าง ๒ พวกบ้าง ๑ พวกบ้าง  
ตามเวลาท่ีท่านนดัให้มา และมพีระอรหนัต์มาสมัโมทนยีกถาธรรม เครือ่ง 
รื่นเริงกับท่านเสมอมิได้ขาด พระอรหันต์ที่มานั้น ต่างองค์ต่างแสดงวิธ ี
นิพพานของตนท่าต่างๆ ให้ท่านดูบ้าง ทั้งองค์ที่มานิพพานในถ�้านั้นและ
นิพพานในที่อื่นๆ ก็มาแสดงในที่นั้นบ้าง พร้อมค�าอธิบายประกอบด้วย 
ขณะที่แต่ละท่านแสดงวิธีนิพพานท่าต่างๆ ให้ท่านดูและฟังอย่างถึงใจ  
ขณะทีฟั่งท่านเล่า เกดิความสลดสงัเวชตนและน้อยใจว่า ตนมวีาสนาน้อย  
ตา หูใจก็มีอยู่อย่างท่าน แต่ไม่สามารถเป็นอย่างท่านได้ ทั้งเกิดความปีติ 
ทัง้เกดิความน้อยใจเสยีใจ ทัง้หวัเราะทัง้ร้องไห้ กเ็ป็นไปในเวลาเดียวกนั 
แต่การร้องไห้ได้พยายามเกบ็ไว้ในส่วนลกึ ไม่กล้าแสดงออกอย่างเปิดเผย 
กลวัหมูเ่พือ่นจะว่าบ้า เพราะขณะนัน้กเ็ป็นบ้าอย่างลกึๆ อยูแ่ล้ว
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ค�าสัมโมทนียกถาธรรมที่พระอรหันต์แต่ละองค์แสดงแก่ท่าน 
พระอาจารย์มั่นนั้น เป็นค�าจับใจไพเราะมาก ยากที่จะหาค�าพูดในโลก
มาเทียบให้เสมอเหมือนได้ แม้ผู้เขียนเองก็ไม่แน่ใจว่าจะน�ามาลงตาม 
แบบฉบบัของท่านแท้ได้ จึงขออภัยท่านผูอ่้านไว้ด้วยความจนใจ ทีพ่อจบัใจ 
ความได้จากท่านมีดังนี้ พระอรหันต์ทุกประเภทเป็นบุคคลประเสริฐ
อัศจรรย์ทัง้แก่ตนและแก่โลกทัง้สามมมีนุษย์เทวดา เป็นต้น จะปรากฏขึน้ 
ในโลกแต่ละองค์เป็นของยากล�าบากมากรองพระพุทธเจ้าตรัสรู้ลงมา 
เหมือนขุมทองธรรมชาติจะผุดขึ้นท่ามกลางพระนครหลวงของพระเจ้า
จักรพรรดิ ไม่เป็นสิง่จะผดุขึน้ได้อย่างง่ายดายเลย ความเป็นอยูแ่ห่งชีวติ 
ของพระอรหันต์ท้ังหลายก็ผิดจากความเป็นอยู่ของโลก เพราะมีชีวิต 
อันสดชื่นด้วยธรรม แม้ร่างกายจะเป็นสมมุติเหมือนโลกทั่วๆ ไป แต่ใจ
ผู้ครองร่างเป็นของบริสุทธิ์ จึงท�าให้ทุกส่วนในร่างกายสดชื่นไปตาม 

ท่านกเ็ป็นผูห้นึง่ในจ�านวนพระอรหนัต์ทัง้หลาย ทีไ่ด้ท�าความพยายาม 
กลั่นกรองเชื้อแห่งภพออกจากใจจนหมดสิ้นไป ได้กลายเป็นบุคคลไม่มี
ภพชาติขึน้มาทีใ่จ ให้โลกได้กราบไหว้บชูาเป็นขวญัตาขวญัใจอีกองค์หนึง่ 
พวกเราจึงได้มาเยี่ยมแสดงความยินดี เพราะไม่มีบ่อยครั้งนักที่บุคคล
ประเภทนี้จะอุบัติ เนื่องจากเป็นความอุบัติยาก ทั้งๆ ที่ใครก็อยากเป็น  
แต่ความอยากท�าไม่อ�านวย ดังนั้น โลกแม้จะเกิดมาในท่ามกลางที่พึ่งมี
พ่อแม่ญาติวงศ์เป็นต้นกต็าม แต่ทีพ่ึง่เพือ่เกาะเพือ่ยดึทางใจอันเป็นทีพ่ึง่
ส�าคัญนัน้ โลกยงัไม่ค่อยมกีนัเลย สตัว์โลกเกิดมาอย่างเคว้งคว้างถ่วงตน
อยู่เปล่าๆ มีจ�านวนมากต่อมาก เหลือหูเหลือตาจะพรรณนานบัอ่านได้ 
พระอรหนัต์อุบติัตรสัรูข้ึน้แต่ละองค์จึงเป็นของอัศจรรย์และท�าประโยชน์
แก่โลกทั้งสามได้มาก
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ท่านเองก็ปรากฏว่าท�าประโยชน์แก่มนุษย์ เทวดา อินทร์ พรหมได้
อย่างกว้างขวางมากมาย เพราะท่านบรรลุถึงความบริสุทธิ์ และแตกฉาน
ทางภาษาใจซ่ึงเป็นภาษาส�าคัญกว่าภาษาใดๆ ในโลกทัง้สาม พระพทุธเจ้า
ทกุพระองค์และพระอรหนัต์บางประเภทต้องใช้ภาษาใจช่วยท�าประโยชน์
แก่โลก เพราะภาษาใจเป็นภาษากลางของสัตว์โลก ผู้มีวิญญาณรับรู้  
การสัง่สอน สตัว์โลกประเภทกายทพิย์ (กายท่ีไม่ปรากฏด้วยตาเนือ้) ต้องใช้ 
ภาษาใจล้วนๆ ติดต่อและแสดงอรรถธรรม ผูรู้ภ้าษาใจด้วยกนัย่อมเข้าใจ
ได้ง่ายและได้รับประโยชน์รวดเร็วกว่าธรรมดาอยู่มากดังนี้

พอจบสมัโมทนยีกถาธรรมแล้ว ก็แสดงวธินีพิพานท่าต่างๆ ให้ท่านดู  
แทบทุกองค์ในบรรดาพระอรหันต์ซ่ึงมาเยี่ยมท่านที่แสดงธรรมเครื่อง
รื่นเริงและแสดงท่านิพพานให้ดู บางองค์ก็แสดงท่านั่งขัดสมาธินิพพาน 
บางองค์ก็แสดงท่าสีหไสยาสน์คือนอนตะแคงข้างขวานิพพาน บางองค์
ก็แสดงท่ายืนอยู่กลางทางจงกรมนิพพาน บางองค์ก็แสดงท่าเดินจงกรม 
นพิพาน ในท่าต่างๆ กนั ทีแ่สดงท่านัง่กบัท่านอนสหีไสยาสน์นพิพานมากกว่า
ท่าอ่ืนๆ ที่แสดงท่ายืนนิพพานและท่าเดินจงกรมนิพพานมีน้อยมาก  
องค์ที่แสดงท่านั่งและท่านอนนิพพานก็แสดงให้เห็นชัดไปตลอดสายจน 
ถงึอวสานสดุท้าย พอสิน้วาระของการแสดงท่าแล้ว องค์นัง่นพิพานกล้็ม
ผลอ็ยลงไปราวกบัปยุนุน่ ร่างกายทกุส่วนกห็ยดุท�างานและน่ิงแน่วไปเลย

องค์ท่ีแสดงท่านอนสหีไสยาสน์นพิพานท่านว่าสงัเกตได้ยาก มองเหน็ 
ลมหายใจเพียงขณะเริ่มแรกแสดงท่าเท่าน้ัน จากน้ันไปลมก็ละเอียด 
อวัยวะทกุส่วนไม่กระดุกกระดิกเลย มแีต่ท่าอันสงบเหมอืนคนนอนหลบั  
จากนั้นก็เงียบไปเลย องค์แสดงท่ายืนนิพพานก็ยืนในลักษณะร�าพึง  
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เอามือขวาทับมือซ้ายต้ังกายตรง ตาทอดลงพอประมาณ ตาทั้งสอง 
หลบัสนทิ มอีาการร�าพงึอยูค่รูห่นึง่ แล้วกค่็อยๆ ล้มแบบย่อตัวลงนัง่กอง
อยูก่บัพืน้ แล้วค่อยๆ ล้มจากท่านัง่ลงไปนอนกบัพืน้อย่างเบาๆ ราวกบัส�าลี  
ส่วนองค์ทีแ่สดงท่าเดินจงกรมนพิพานกเ็ดินกลบัไปกลบัมาราว ๖-๗ รอบแล้ว
ก็ค่อยๆ ล้มผล็อยลงไปนอนอยู่กับพื้นอย่างเบาๆ แล้วก็แน่นิ่งไปเลย 
เช่นเดียวกัน

ทกุๆ องค์ทีแ่สดงวิธนีพิพานในท่าต่างๆ กันนัน้ มาแสดงต่อหน้าท่าน
โดยห่างกันประมาณวาหรือวาเศษเท่านั้น ท�าให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน
และประจกัษ์ใจตลอดมา ฟังแล้วอดน�า้ตาร่วงไม่ได้ต้องหนัหน้าเข้าฝาทันที
ที่รู้สึกมีอาการแปลกเกิดขึ้นในขณะนั้น มิฉะนั้นก็จะปล่อยอะไรออกมา
ท�าให้เกิดเรื่องใหญ่ และอาจเป็นประวัติต่อท้ายท่านไปอีกก็ได้

บรรดาพระอรหันต์ที่มาแสดงวิธีนิพพานท่าต่างๆ ให้ท่านดูนั้น  
แสดงด้วยท่าอันสงบเสง่ียมงามตามาก ไม่มอีาการกระวนกระวายส่ายแส่ 
เหมอืนโลกทัว่ๆ ไปเลย ฟังท่าไหนกล้็วนเป็นท่าท่ีให้เกิดความสลดสงัเวช
เหลอืจะอดกลัน้น�า้ตาไว้ได้ทกุท่าไป เพราะบคุคลอัศจรรย์นพิพานลาโลก 
สมมุติที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายยุ่งเหยิงนานาประการ จะไม่ให้อัศจรรย์
อย่างไร ใครก็ใครเถิดถ้าลงได้ประสบอย่างนั้นเข้าบ้าง เข้าใจว่าต้องมี
ความรู้สึกอย่างเดียวกัน จะทนเป็นใจไม้ไส้ระก�าอยู่ไม่ได้แน่นอน

ทีถ่�า้เชียงดาวมพีระอรหนัต์มานพิพาน ๓ องค์ สององค์นอนนพิพาน 
แต่อีกองค์หนึง่เดินจงกรมนพิพาน และแสดงท่านพิพานให้ท่านดูต่อหน้า
ต่อตาเลย ทุกองค์ที่นิพพานในท่าต่างๆ ได้อธิบายเหตุผลประกอบให ้
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ท่านทราบอย่างละเอียดก่อนจะท�าพิธีนิพพาน ที่แสดงท่ายืนนิพพาน 
และท่าเดินจงกรมนิพพานมีไม่กี่รูป ส่วนท่านั่งกับท่านอนมีมากและ 
ท่านอนมีมากกว่าท่าอื่นๆ ท่านพิจารณาทราบว่าพระอรหันต์มานิพพานที่
เมืองไทยเราหลายองค์ เท่าที่จ�าได้มีดังนี้ นิพพานที่ถ�้าเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ ๓ องค์ นพิพานทีห่ลงัเขาวงพระจันทร์ ๑ องค์ นพิพานทีถ่�า้ตะโก  
จังหวดัลพบรุ ี๑ องค์ นพิพานทีเ่ขาใหญ่ จังหวัดนครนายก ๑ องค์ นพิพาน 
ที่วัดธาตุหลวง อ�าเภอเกาะคา จังหวัดล�าปาง ๑ องค์ ที่จ�าไม่ได้ก็ยังมีจึง
ขออภัยไว้ด้วย

ค�าว่า “นพิพาน” เป็นศัพท์ใช้เฉพาะพระพทุธเจ้า พระปัจเจกพทุธเจ้า  
และพระอรหนัต์ทัง้หลายทีส่ิน้กิเลสและภพชาติภายในใจแล้วโดยเฉพาะ 
มิได้ใช้ทั่วไปในสัตว์โลกผู้ยังมีกิเลสทั้งหลาย เพราะพวกหลังนี้ยังเป็น 
ผู้สั่งสมภพชาติอยู่ภายในอย่างสมบูรณ์ จึงไม่มีอะไรจะควรเรียกว่า
นพิพานได้ในทางสมมติุ พอตายจากนีก้ไ็ปเกดิท่ีนัน้ ตายจากท่ีนัน้กไ็ปเกดิ 
ทีโ่น้น ตายจากคนไปเกดิเป็นสตัว์ ถ้าประมาทในชาติเป็นมนษุย์ ไม่พยายาม 
สร้างความดีไว้ส่งเสรมิเติมต่อในภพชาติต่อไป การเป็นสตัว์กม็หีลายชนดิ 
ไม่แน่นอน เพราะทางที่จะให้เกิดเป็นสัตว์มีมากกว่าทางจะให้เกิดเป็น 
มนุษย์ เทวดา อินทร์ พรหม อันเป็นภูมิสูงเป็นไหนๆ เนื่องจากจิตใจ 
ชอบท�ากรรมช่ัว อันเป็นทางให้ไปเกดิเป็นสตัว์ชนดิต่างๆ ได้มากกว่าทางดี  
ดังนั้นสัตว์ชนิดต่างๆ จึงมีมากกว่ามนุษย์และเทพพรหม

แต่จะเป็นสัตว์ชนิดใดและมนุษย์เทพพรหมประเภทใด ก็ล้วนมีสิ่ง
เกาะเกี่ยวเหนี่ยวรั้งพาให้ต่อต้นต่อแขนงเป็นภพชาติสืบต่อไปไม่มีทาง
ดับสนิทได้ จึงไม่เรียกว่านิพพาน ส่วนท่านที่ส้ินกิเลสภายในใจโดย 
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ส้ินเชิงแล้ว เป็นความดับสนิทอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ขันธ์ยังครองตัวอยู่ 
ท่านเหล่านี้แลเป็นผู้ควรได้รับค�าว่านิพพานโดยเฉพาะ ไม่มีทางเป็น
อย่างอื่น เพราะหมดทางเกี่ยวเกาะวกเวียน ขณะจะนิพพานก็มิได้มี
ความกงัวลห่วงใยกบัส่ิงใดๆ กระทัง่ขนัธ์ทีก่�าลังจะแตกทลายในขณะนัน้ 
อยู่แล้ว ทั้งนี้เพราะใจท่านหมดค�าว่าห่วงว่าหวง ทั้งภายนอกภายใน 
ทั้งใกล้ทั้งไกลโดยตลอดทั่วถึง

ขณะจะลาโลกแห่งขนัธ์กล็ากนัแบบดับสนทิ ไม่มคีวามสะทกสะท้าน 
หวั่นไหว ทั้งมิได้คิดว่าจะไปอยู่โลกนั้น จะมาอยู่โลกนี้ จะไปเสวยผลดี
อย่างนั้น จะมาเสวยผลชั่วอย่างนี้ อันเป็นการท�าใจให้กระเพื่อมขุ่นมัว  
แต่เป็นความคงที่และพอตัวโดยสมบูรณ์ของจิตดวงวิมุตติหลุดพ้นแล้ว  
มิได้คอยรับส่วนได้ส่วนเสียของสมมุติมีขันธ์เป็นต้นแต่อย่างใด เป็นผู ้
ปราศจากกาลสถานที ่ไม่มสีมมติุแม้ปรมาณูเข้าไปเกีย่วข้องกบัใจดวงบรสิทุธิ ์
ล้วนๆ แล้ว นีแ่ลท่านเรยีกว่านพิพานของท่านผูส้ิน้ความกังวลหม่นหมอง 
ขณะครองขนัธ์อยูก่ม็ไิด้เศร้าโศก ขณะวโิยคพลดัพรากจากไปกม็ไิด้เสยีใจ  
เคยเป็นอยู่อย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้น 

ฉะนั้น ค�าว่านพิพานจงึเป็นค�าพิเศษส�าหรับท่านผูเ้ป็นบคุคลพิเศษ
จะครองโดยเฉพาะ ไม่มีผูใ้ดจะกล้าเข้ายึดครองได้ ถ้าไม่ท�าใจให้บริสุทธ์ิ
โดยสิน้เชิงก่อน ไม่เหมือนสมบัติอื่น ซึ่งอาจมีเจ้าอ�านาจเข้ายึดครองได ้
ทั้งที่เจ้าของไม่ยินยอม เช่น เรือกสวน ไร่นา เป็นต้น ใครอยากเป็น 
เจ้าของเข้ายึดครองก็พยายามสร้างเอาเอง รอนั่งเซ็นนอนเซ็นเอาเฉยๆ 
คงไม่มีหวังตลอดกาล
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ท่านอาจารย์มั่นซ่ึงเป็นเจ้าของประวัติที่ได้รับยกย่องชมเชยและ
เลือ่มใสจากหมูช่นแทบทัว่ประเทศเขตแดน และได้รบัธรรมเครือ่งรืน่เรงิ
จากพระอรหันต์ทั้งหลาย ก็เพราะท่านเชื่อธรรมท�าจริง จึงได้พบเห็นแต่
ของจริง ของปลอมไม่มีในใจท่าน แม้ชีวิตร่างกายจะเป็นของจอมปลอม
หลอกลวงตามธรรมชาติของมนั ท่านกป็ลดปล่อยไว้ตามเรือ่ง มไิด้ยดึถอื
แบกหามไปด้วย สิ่งที่เป็นท่านอย่างจริงไม่แปรผันก็คือธรรมของจริงที่
เห็นแล้ว ธรรมน้ันจริงอยู่ตลอดเวลา ไม่มีอดีตอนาคตเข้าไปท�าลายได้ 
เหมือนสิ่งทั้งปวงที่ถูกท�าลายด้วยกาลของมันเองตลอดมา 

ท่านพักอยู่ในป่าในเขาลึก จังหวัดเชียงใหม่ ทราบว่ามีการเจ็บป่วย 
หลายครัง้ บางคราวแทบเอาตัวไม่รอดจนหมอไม่รบัรอง ถ้าเป็นคนธรรมดา 
มีชีวิตลมหายใจอยู่กับยากับหมอแบบไม่มีจมูกของตนเองเป็นที่หายใจ  
กค็งจะผ่านไปนานแล้ว แต่ท่านเองยงัพอรอดตัวมาได้ด้วยอ�านาจธรรมโอสถ 
เยยีวยารกัษาไว้ได้ ทกุครัง้ทีป่่วยไข้ได้ทกุข์ต่างๆ ท่านว่าธรรมโอสถต้องเกดิ 
มาพร้อมกนั และปฏิบติัหน้าทีต่่อกนัในทนัททีนัใดไม่รอชักช้า ท่านอาจารย์มัน่ 
มนีสิยัอย่างนัน้ ปกติท่านไม่ค่อยชอบเกีย่วข้องกบัหยกูยาเท่าไรนกั แม้ตก 
มาวยัชราก�าลงัวงัชาลดราร่วงโรยลงเป็นล�าดับ ท่านกย็งัหนกัในธรรมโอสถ 
เป็นเครื่องประสานธาตุขันธ์อยู่เสมอมา

ครั้งหนึ่งท่านพักอยู่ในเขากับพระ ๓ องค์ด้วยกัน ซึ่งที่นั้นชุกชุมไป
ด้วยไข้ป่า เผอิญพระองค์หนึ่งเกิดเป็นไข้จับสั่นขึ้นมา แม้ยาเม็ดหนึ่งก็
ไม่มีรักษา เวลาจับไข้แล้วตั้งวันก็ไม่สร่าง ตอนเช้าตอนเย็นท่านอาจารย์
ไปเยี่ยมไข้และให้อุบายต่างๆ เป็นเครื่องพิจารณาเพื่อระงับไข้ ดังที่ท่าน
เคยได้ผลมาแล้วเสมอ แต่พระองค์นั้นไม่สามารถพิจารณาตามท่านได ้
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เพราะภูมิจิตภูมิธรรมต่างกันมาก เวลาจับไข้ทีไรต้องปล่อยให้สร่างเอง 
ไม่มีอุบายพิจารณาแก้ไขพอไข้ลดลงบ้างเลย

ท่านอาจารย์เองคงนกึร�าคาญ เลยท�าเป็นดุเอาเสยีบ้างว่า ท่านน้ีมแีต่
ช่ือว่ามหาๆ แต่ความรูท้ีเ่รยีนมาไม่เหน็เป็นประโยชน์อะไรเลย ช่วยแก้ไข 
บรรเทาตัวเองในเวลาจ�าเป็นบ้างกไ็ม่ได้ ท่านไปเรยีนให้เสยีกระดาษเปล่าๆ  
และเอาแต่ช่ือมหาเปล่าๆ มาท�าไม การเรยีนความรูท้กุแขนงต้องเรยีนมา
เพือ่ช่วยตัวเอง แต่ความรูท่้านมหาเป็นความรูป้ระเภทใดกไ็ม่รู ้จงึไม่เหน็
เกดิประโยชน์อะไรเลย เจ้าของเป็นไข้แทบตายอยูแ่ล้ว ความรูท้ีเ่รยีนมา 
ไม่เหน็มาช่วยบรรเทาให้เบาลงบ้างเลย ท่านเรยีนมาเพือ่อะไรกนัแน่ ผมยงั 
แปลไม่ออก ผมไม่เห็นได้เรียนเป็นมหาเปรียญอะไร แม้ประโยคเดียว 
ก็ไม่ได้กับเขา มีแต่กรรมฐานห้าที่อุปัชฌายะมอบให้แต่วันอุปสมบท
เท่านั้นติดตัวอยู่ทุกวันนี้ ก็ยังพอรักษาตัวได้ ไม่เห็นอ่อนแอเหมือนท่าน
ที่เรียนมากแต่อ่อนแอมาก

ท่านนี่อ่อนแอยิ่งกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้รับการศึกษาเลย ผู้ชายทั้งคน  
มหาทั้งองค์ ท�าไมจึงอ่อนแอนัก เวลาเป็นไข้ไม่เห็นมีลักษณะผู้ชายและ
การเรยีนรูธ้รรมแฝงอยูบ้่างเลย ควรเอาเครือ่งของผูช้ายทัง้หมดไปมอบให้ 
ผูห้ญิงเสยี แล้วไปขอเอาเครือ่งของผูห้ญิงมาสวมใส่เข้าไป จะได้เป็นผูห้ญิง 
ไปเสยีทัง้คน ไข้กอ็าจจะลดลงบ้าง เพราะมนัเหน็ว่าเป็นผูห้ญิงคงไม่กล้า
ทรมานอย่างรุนแรง มาเยี่ยมทีไรแทนที่จะเห็นท่าทางองอาจกล้าหาญพอ
ให้เบาใจได้บ้าง แต่กลับเห็นแต่ความใจน้อยอ่อนแอเป็นประจ�าเรื่อยมา 
กรรมฐานและมหานั้นเรียนมาท�าไมไม่พิจารณาบ้าง 



340

ท่านว่าทุกขังอริยสัจจังน้ัน หมายความว่าอย่างไร หมายความว่า 
ให้อ่อนแอ และเวลาเป็นไข้ขึ้นมาคอยแต่จะร้องไห้คิดถึงพ่อคิดถึงแม่
อย่างนัน้หรอื ถ้าเช่นนัน้กเ็ป็นกรรมฐานปลอมละซิ เพยีงทกุขเวทนาเกดิ
จากไข้เท่านี้ก็จะทนไม่ไหว บทถึงเวลาจวนตัวเข้าจริงๆ จะไม่ล้มละลาย
ไปแบบไม่เป็นท่าละหรือ เราเริ่มไม่เป็นท่าแต่บัดนี้แล้ว จะเห็นสัจธรรม
มีทุกขสัจเป็นต้น เป็นของจริงได้อย่างไร ผู้จะพ้นจากโลกสมมุติต้องเห็น
สจัธรรมเป็นของจรงิเต็มส่วน แต่น้ีเพยีงทกุขสจัเริม่ต่ืนนอนออกล้างหน้า
ล้างตากระตุกกระติกนิดหน่อยเท่านั้น ก็เริ่มยอมอย่างหมอบราบแล้ว
จะไปที่ไหนกันได้เล่า พอท่านให้อุบายเผ็ดร้อนบ้างเป็นการหยั่งเสียงดู 
จบลงนิ่งอยู่ครู่หน่ึง มองไปเห็นท่านมหาองค์นั้นก�าลังร้องไห้น�้าตาไหล
ออกมาเปียกหน้า ท่านเลยหาอุบายหนีไปในขณะนั้น และก่อนจะไป 
ท�าท่าปลอบโยนว่า “ไม่เป็นไรเด๋ียวหาย ผมแกล้งว่าให้ท่านมหาอย่างนัน้เอง”  
แล้วก็ไปที่พัก

พอตอนกลางคืนท่านคงพิจารณาหายาขนานใหม่ ขนานที่ให้ไปแล้ว
อาจจะแรงไปบ้างส�าหรับคนไข้รายนี้ท่ีใจไม่เข้มแข็งพอ เช้าวันหลังและ
คราวต่อไป ท่านเปลี่ยนยาขนานใหม่โดยสิ้นเชิง คือมิได้น�ากิริยานั้นมา
ใช้อีกต่อไปเลย คราวนี้มีแต่แสดงอาการปลอบโยน เอาอกเอาใจใหญ่ 
คล้ายกับไม่ใช่ท่านอาจารย์มั่นคนเก่าเลย พูดจาด้วยถ้อยค�าไพเราะ 
อ่อนหวานเหมือนน�้าอ้อยน�้าตาลเป็นกระสอบๆ ทุ่มเทลงทุกเช้าทุกเย็น  
จนหวานหอมไปทัว่บรเิวณ เหมาะแก่โรคอ่อนแออย่างบอกไม่ถกู ท้ังสงัเกต 
คนไข้อาการดีขึน้หรอืทรดุลง ทัง้วางยาเคลอืบน�า้ตาลทุกเช้าเยน็ จนเหน็ผล 
ประจักษ์ใจ ทัง้คนไข้คนดีมคีวามสขุโดยทัว่กนั คนไข้กค่็อยหายวันหายคืน 
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ไปเป็นล�าดับจนหายสนทิ แต่กนิเวลาหลายเดือนกว่าจะหายขาดได้ นบัว่า 
ยาขนานสุดท้ายได้ผลดีเกินคาด

นี่คืออุบายท่านที่เปรียบกับหมอผู้ฉลาดทั้งภายนอกภายใน พลิกได้
ทกุท่าทุกทาง ไม่จนสติปัญญา น�ามาใช้ได้ทกุกรณี จึงควรถอืเป็นแบบฉบบั 
ของชาวเราผูก้�าลงัแสวงหาความฉลาดใส่ตน ทีน่�ามาลงกเ็พือ่ท่านทีส่นใจ
ได้อ่านบ้าง อาจเกดิประโยชน์เท่าทีค่วร เพราะเป็นอุบายวิธขีองท่านผูฉ้ลาด 
มีปัญญาหลักแหลม ไม่จนแต้มจนมุมต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า

ตามปกตินสิยัท่านพระอาจารย์มัน่ เวลาเข้าทีคั่บขนัจนมมุ ท่านชอบ
คิดค้นด้วยสติปัญญาไม่อยูเ่ฉยๆ เช่น เวลาเจบ็ไข้หรอืเวลาพจิารณาไปเจอ
เอากิเลสตัวส�าคัญเข้าจนหาทางออกไม่ได้ นั่นแลคือเวลาคับขัน จิตจะ 
นิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้ ต้องหมุนต้ิวท้ังวันทั้งคืน จนเกิดอุบายปัญญาน�ามา
แก้ไขทันเหตุการณ์และผ่านไปได้เป็นพักๆ ไม่จนมุม ท่านเคยเห็นผล
ท�านองนีต้ลอดมาแต่เริม่ออกปฏิบติัจนอวสาน เวลามพีระไปอาศัยอยูก่บั 
ท่านและเกดิเจ็บไข้ได้ป่วยขึน้มา ท่านมกัจะเตือนด้วยอุบายต่างๆ เพือ่ระงับ 
อาการไม่ให้หนักไปในทางหยูกยาจนเกินไป และเพื่อเกิดอุบายต่างๆ  
อันเป็นวิธีพิจารณาธรรมไปด้วยในขณะเดียวกัน ท่านถือว่าทุกขเวทนา
ที่เกิดขึ้นในกายในใจเป็นเรื่องของสัจธรรมโดยตรง ต้องพิจารณาให้รู้ใน
สิ่งที่ควรจะรู้ได้ ไม่ปล่อยให้ทุกข์ย�่ายีอยู่เปล่าๆ เหมือนคนไม่ได้รับการ
ศึกษาอบรมธรรมมาเลย 

เฉพาะท่านเองเคยได้อุบายต่างๆ จากการป่วยมาเป็นล�าดับ ไม่เคย
ปล่อยให้ทกุขเวทนาทีเ่กดิขึน้จากการเจบ็ป่วยต่างๆ ย�า่ยอียูเ่ฉยๆ โดยมไิด้ 
พจิารณาให้รูเ้รือ่งของมนับ้างเท่าทีส่ามารถ เวลาเช่นนัน้ท่านถอืเป็นความ 
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จ�าเป็นท่ีต้องพจิารณาจนสดุความสามารถ เพือ่เป็นการฝึกซ้อมสติปัญญา
ว่าจะทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า หรือมีความล้มเหลวไป 
อย่างไรบ้าง แล้วแก้ไขดัดแปลงกนัใหม่จนเป็นทีพ่อใจ ว่าสติปัญญาทีเ่คย 
อบรมและฝึกซ้อมมาเป็นเวลานาน ขณะเข้าสูส่งครามคือความทกุข์ทรมาน  
ใจไม่มีความหวั่นเกรงต่อความจริง คือทุกขสัจอันเป็นสัจธรรมของจริง 
ทกุส่วน สติปัญญากท็�าหน้าทีท่นักบัเหตุการณ์ ไม่มคีวามสะท้านหวัน่ไหว
กับพายุ คือทุกข์ที่โหมกันมาทุกทิศทุกทาง เบื้องบนเบื้องล่าง ด้านขวาง
สถานกลาง สามารถพจิารณาตะล่อมเข้ามาสูห่ลกัความจรงิได้โดยตลอด 

ดังนั้น ท่านจึงชอบใช้อุบายแก่บรรดาศิษย์หนักไปทางพิจารณา
ทกุขเวทนา เพราะเป็นการฝึกซ้อมสติปัญญาศรทัธาความเพยีรให้เข้มแขง็
แกล้วกล้า เวลาเอาจรงิเอาจงัคือขณะขนัธ์จะแตกจะไม่ต้องกลวัมหนัตทกุข์ 
ทีแ่สดงตัวอย่างเต็มทีใ่นเวลานัน้ ผูพ้จิารณารูเ้ท่าทนัขนัธ์ดังกล่าวนี ้อยูก่็ 
สบาย ตายก็มชัียชนะ สมกบัเป็นนักต่อสูเ้พือ่เอาตัวรอดเป็นยอดคน คือ
เราเองซ่ึงเป็นคนๆ หนึง่ไม่ต้องเป็นยอดใครทีไ่หน ได้เราและเป็นยอดเรา 
แล้วเป็นพอตัว

ท่านอาจารย์ม่ันนับว่าเป็นอาจารย์ตัวอย่างได้ทั้งภายนอกภายใน 
ความเพียร ความอดทน ความอาจหาญ ความฉลาดภายนอกภายใน 
ความสันโดษและมักน้อย นบัว่าท่านเป็นเย่ียมในสมัยปัจจบุนั ยากจะมี 
ลูกศษิย์คนใดล�า้หน้าท่านไปได้ ท่านมท้ัีงหทิูพย์ ตาทิพย์ และปรจิตตวชิชา  
คือฟังได้ทั้งเสียงสัตว์ เสียงมนุษย์ เสียงภูตผี เทวบุตร เทวดา อินทร์ 
พรหม ยม นาค เห็นได้ทั้งสัตว์มนุษย์ที่เป็นกายและวัตถุหยาบ ทั้งที่เป็น 
กายทิพย์ เช่น เปรตผี เทวดาเป็นต้น รู้ได้ทั้งจติสัตว์ จิตมนุษยว์่ามีความ
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เศร้าหมองผ่องใสประการใด ตลอดความคิดปรุงต่างๆ ที่คิดอยู่ภายใน 
บางครัง้แม้เจ้าตัวผูคิ้ดขึน้เองกไ็ม่รูว่้าได้คิดอะไรไปบ้าง เพราะเปิดทางให้
ความคิดนึกไหลออกสู่อารมณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีสติควบคุม 
รกัษาบ้างเลย กระทัง่ได้ยนิปัญหาท่านเป็นเชิงทักขึน้มาถงึระลกึได้ บางราย 
ยงัมวัเซ่อไม่ทราบว่าท่านพดูอะไรให้ตัวบ้างกย็งัม ีจึงน่าสลดสงัเวชอยูม่าก 
ส�าหรับรายเช่นนั้น

เวลาอยู่กับท่านไม่จ�าต้องอยู่ต่อหน้าท่านก็ได้ เพียงอยู่ภายในวัด 
หรอืในส�านกัเดียวกบัท่านกพ็อแล้ว ขณะคิดคะนองไปต่างๆ แบบปล่อยตัว 
ไม่มสีติ เวลามาหาท่านจะได้ยนิค�าพดูแปลกๆ ออกมาในเวลาใดเวลาหนึง่
จนได้ ยิ่งไปหาญคิดเรื่องลึกลับในเวลาอยู่ต่อหน้าท่านด้วยแล้ว จะเป็น
เวลาท่านก�าลงัแสดงธรรมอบรมอยูก่ต็าม เวลาสนทนาธรรมกนัอยูก่ต็าม  
หรอืเวลาอ่ืนใดกต็าม ในเวลานัน้จะได้ยนิค�าพดูหรอืค�าตอบเป็นเชิงไม้เรยีว  
หรอืเป็นอุบายแปลกๆ อย่างใดอย่างหนึง่ออกมาจนได้ นอกจากท่านขีเ้กยีจ 
เท่านั้นจึงปล่อยไปตามกรรมในบางคราว

ตามที่พระอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ และเคยอยู่เชียงใหม่
กับท่านเล่าให้ฟังถึงเรื่องหูทิพย์ตาทิพย์และปรจิตตวิชชาของท่าน  
ว่าน่าอัศจรรย์และน่ากลวัมาก เฉพาะปรจติตวชิชารูส้กึว่าท่านรวดเรว็มาก  
ใครคิดไม่ดีขึ้นที่ใดขณะใดเป็นได้การทันทีแทบทุกครั้ง ฉะนั้น เวลาอยู่
กับท่าน ต่างองค์ต่างระวังส�ารวมอินทรีย์อย่างเต็มที่ ไม่เช่นนั้นต้องโดน 
แน่ไม่มีทางปิดบังหรือหลีกเลี่ยงได้ บางครั้งมีพระบางองค์คิดเรื่องท่านด ุ
อยู่โดยล�าพังตนเอง เหตุที่จะคิดก็เพราะกลัวท่านมาก พอมาหาท่าน  
ท่านเริม่ตอบปัญหาทนัทว่ีาแทบทุกสิ่งไม่ว่าอาหารหรือท่ีอยู่เครื่องใช้สอย



344

นุ่งห่มต่างๆ ก่อนจะส�าเร็จรูปมาใช้ประโยชน์ได้ต้องผ่านการจัด การท�า  
การหงุ การต้ม การฟัน การถาก การเลือ่ย การไส การปัก การทอ มาอย่าง 
เต็มทีม่ใิช่หรอื อยู่ๆ  กส็�าเรจ็รปูออกมาให้อยูก่นิใช้สอยอย่างสบายไปเลย
อย่างนัน้ไม่เคยม ีเพราะโลกนีเ้ป็นโลกสร้างอยูส่ร้างกนิ มใิช่โลกนอนอยู่
เฉยๆ แล้วเกิดมาเอง

เหน็แต่คนตายเท่านัน้เองทีน่อนอยูเ่ฉยๆ ไม่ต้องท�าอยูท่�ากนิ ไม่ต้อง 
ดัดแปลงแต่งมรรยาทความประพฤติ ไม่ต้องมีครูอาจารย์ดุด่าสั่งสอน  
กเ็รายงัไม่ตายและยงัแสวงหาครอูาจารย์ให้อบรมสัง่สอนอยู ่แต่แล้วกลวั
อย่างไม่มีเหตุมีผล และคิดว่าท่านดุท่านด่า ถ้าท่านไม่ว่าอะไรเลยก็จะ 
คิดไปว่าท่านไม่สัง่ไม่สอน กย็ิง่จะร้อนเข้าไปอีก เลยไม่มอีะไรพอดี มแีต่
เรือ่งคิดแบบโดดขึน้โดดลง ท�านองวานรตัวโดดอยูบ่นกิง่ไม้ โดดไปโดดมา 
ถูกก่ิงไม้ผกุล็งนอนกบัพืน้เท่านัน้เอง เราจะเอาแบบไหน จะเอาแบบโดด
กิ่งไม้ผุ หรือจะเอาแบบพระผู้มีครูอาจารย์คอยบอกกล่าวสั่งสอน บางที
ถามเจ้าของต้นเหตุเสียเองเผื่อได้สติระลึกรู้ตัวว่าได้คิดอย่างไรไปบ้าง 
บางครั้งก็อธิบายเปรียบเปรยไปธรรมดา แต่รวมแล้วเพื่อเจ้าตัวได้ระลึก 
รูใ้นสิง่ทีคิ่ดไปแล้วนัน้ว่า ไม่สญูหายไปไหน ยังกลบัมาให้เจ้าของได้ฟังอีก  
ทั้งยังได้รู้ความผิดถูกของตัว คราวต่อไปจะได้ระวังส�ารวม ไม่คิดแบบ
เปิดเปิงไปถ่ายเดียว

บางครั้งท่านเทศน์อย่างเผ็ดร้อน และในบางขณะยังได้ยกเอา 
องค์ท่านออกเป็นหลักฐานในทางความเพียร เกี่ยวกับความเด็ดเด่ียว
อาจหาญไม่กลวัตายกม็ ีเพือ่ปลกุใจบรรดาศิษย์ให้มแีก่ใจ โดยเทศน์เป็น
เชิงว่า ถ้าใครกลัวตายเพราะความเด็ดเดี่ยวทางความเพียร ผู้นั้นจะต้อง
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กลบัมาตายอีกหลายภพหลายชาติไม่อาจนบัได้ ส่วนผูใ้ดไม่กลวัตายผูน้ัน้
จะตัดภพชาติให้น้อยลงถึงกับไม่มีภพชาติเหลืออยู่ และผู้นั้นแลจะเป็น 
ผูไ้ปไม่กลบัหลงัมาหาบทกุข์อีก ตัวผมเองสลบไปถงึ ๓ หน เพราะความ
เพียรกล้าเวทนาทับถม ยังไม่เห็นตายและยังรอดมาเป็นอาจารย์สอน
หมู่คณะอยู่ได้ หมู่เพื่อนท�าความเพียรยังไม่ถึงขั้นสลบไสลเลย ท�าไมจึง 
กลวัตายกนันกัหนาเล่า ถ้าไม่ตายไปพกัหนึง่ก่อนกน่็ากลวัไม่เหน็ธรรมชาติ 
อัศจรรย์

ใครจะเชื่อหรือไม่ผมก็ได้ท�ามาอย่างนี้ รู้เห็นธรรมมาบ้างตามก�าลัง 
ก็ด้วยวิธีนี้ แล้วจะให้สอนหมู่คณะว่าค่อยเป็นค่อยไปนะ ฉันให้มาก  
นอนให้มาก ขี้เกียจให้มาก กิเลสจะได้กลัว อย่างนี้ผมสอนไม่ได้ เพราะ
ไม่ใช่ทางกิเลสจะกลัว นอกจากมันจะหัวเราะเยาะเอาวันยังค�่า ว่านึกว่า
พากันมาท�าความพากเพียร แต่แล้วท�าไมจึงพากันมานอนตายอยู่อย่างนี้ 
ทั้งๆ ที่ยังหายใจอยู่ หรือพระพวกนี้พร้อมกันตายด้วยทั้งยังมีลมหายใจ
อยู่อย่างนี้เท่านั้น ไม่มีอะไรน่าชมเชย

พอเทศน์จบลงกม็พีระองค์หนึง่คิดขึน้มาด้วยทฐิใินเวลานัน้ว่า โอ้โฮ 
ท�าความเพยีรขนาดถงึสลบไปเช่นนัน้มนัเกนิไป ถ้าจะเป็นถงึขนาดนัน้แล้ว 
เรายังไม่ไปนพิพาน แม้จะทกุข์อยูใ่นโลกกย็อมทกุข์มนัไป โลกเขากท็กุข์
เหมือนกัน มิได้ทุกข์เฉพาะเราคนเดียว ลงถึงสลบไสลแล้วจึงจะได้ไป
นิพพานเช่นนี้ ใครจะไปสักกี่ร้อยกี่พันองค์ก็เชิญไปเถิด ส�าหรับเราแล้ว 
เป็นไม่ไปแน่ๆ เราอยูใ่นโลกกไ็ม่เหน็ทุกข์ถงึกบัสลบ กท็กุข์ธรรมดาเหมอืน 
โลกๆ เขาทุกข์กัน แต่ถ้าจะไปนิพพานต้องสลบเสียก่อนค่อยไปกันได้
อย่างนี้ ก็เท่ากับนิพพานคือยาสลบเราดีๆ นี่เอง ใครจะอยากไป เราน่ะ
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ไม่อยากไปแน่เพราะไม่อยากสลบ เพยีงเหน็เขาสลบกก็ลวัจะตายอยูแ่ล้ว 
ยังจะถูกเราเข้าไปอีกคนก็แย่

อีกพกัหน่ึงธรรมเทศนากเ็ริม่ขึน้อย่างเผด็ร้อนมาก ราวกบัจะฉกีดิบๆ 
สดๆ เอาทเีดียวว่า ท่าน…ไม่เช่ือผมหรอื? ท่านเข้าใจว่าผมมาโกหกเล่นๆ 
อย่างนั้นหรือ? ถ้าไม่เช่ือก็นิมนต์ไปซะซิ จะมาอยู่ให้หนักส�านักท�าไม  
ท่านมาเอง ผมมิได้นิมนต์ท่านมา เมื่อไม่เชื่อก็ต้องไปเอง อย่าให้ทันได้ 
ขบัไล่ แม้จะอยู่ก็ไม่เป็นประโยชน์ เพราะธรรมของพระพทุธเจ้ามไิด้ประกาศ 
ไว้เพือ่สอนโมฆบรุษุเช่นท่าน ความคิดแบบท่านไม่ควรน�ามาคิดในเพศของ
พระทีก่�าลงัอาศัยผ้าเหลอืงเป็นอยู ่เพราะผูท้รงเพศนีเ้ป็นเพศท่ีเช่ือธรรม  
แต่ท่านมิได้เช่ือผมและเช่ือธรรม จึงคิดค้านความพ้นทุกข์ท่ีเป็นไปตาม
แบบของพระพุทธเจ้า

ที่ใดสนุกกินสนุกนอนไม่ต้องท�าความพากเพียรให้ล�าบากก็นิมนต์
ท่านไปทีน่ัน้ ถ้ารูธ้รรมเหน็ธรรมของจรงิด้วยวธินีัน้ในสถานท่ีนัน้ กข็อนมินต์ 
กลบัมาโปรดผมคนกเิลสหนาปัญญาทบึบ้าง จะยกมอืสาธสุดุศอกสดุแขน
และขอบบญุขอบคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมนัน่แล การสอนผมกส็อนด้วย
ความจรงิว่าผูห้วงัพ้นทกุข์ต้องเป็นผูอ้าจหาญไม่กลวัตาย แต่ท่านไม่เช่ือว่า
เป็นความจรงิ จึงขอเกดิตายเพือ่แบกหามทุกข์อยูใ่นโลก ท่านอยากอยูใ่น
โลกกองทุกข์ก็เชิญท่านอยู่ไป แต่อย่ามาคัดค้านทางเดินของธรรมที่เป็น
ศาสดาสอนโลกแทนพระพุทธเจ้า จะเป็นขวากหนามทิ่มแทงพระศาสดา
อันบริสุทธิ์ และกั้นทางเดินของหมู่ชนผู้มุ่งตามเสด็จอยู่อย่างเต็มใจ

ความคิดเหน็แบบท่านนอกจากจะเป็นความผดิเฉพาะตนแล้ว ถ้าได้
ระบายออกทางวาจา ยังจะเป็นข้าศึกแก่พระศาสนาและประชาชนอย่าง
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มากมาย ผมเข้าใจว่าท่านมาบ�าเพญ็เพือ่ส่งเสรมิตนและพระศาสนา มไิด้
คิดว่าท่านจะมาคิดท�าลายตนและพระศาสนา ตลอดหมูช่นท่ีเลือ่มใสธรรม 
ของพระพทุธเจ้า เพิง่ทราบว่าท่านคือเพชฌฆาตสงัหารตนและพระศาสนา 
อย่างย่อยยบั ถ้าไม่คิดแก้ไขเสยีแต่ขณะนีท่้านจะเสยีคน และยงัจะท�าให้ 
ผูอ่ื้นเสยีตามท่านอีกมากมายซ่ึงน่าสลดและเสยีดายอย่างยิง่ ในพระประวัติ 
มีว่า ก่อนตรัสรู้พระพุทธเจ้าทรงบ�าเพ็ญพระองค์สลบไปสามครั้งนั้น  
ท่านเชื่อว่าเป็นความจริงหรือหาว่าพระองค์โกหก 

ท่านเป็นคนทั้งคนและมาบวชเป็นพระธุดงค์ทั้งองค์ ไม่เช่ือธรรม
และเจ้าของพระประวัติแล้วก็หมดคุณค่าทั้งมวลในตัวคน เพียงอยู่กับ 
ลมหายใจไปวันหนึ่งเท่านั้น ซึ่งไม่ผิดอะไรกับคนที่ตายแล้ว เพราะทิฐิพา
ให้ตายทั้งเป็น เหม็นทั้งที่ยังมีลมเดินอยู่ ว่าอย่างไรล่ะท่าน…จะเลือก 
ทางไหนเดิน เพือ่ความสะดวกราบรืน่และปลอดภัยแก่ตัวเอง เฉพาะผม
แล้วไม่มทีางให้ท่านเดินยิง่กว่านี ้นอกจากทีแ่สดงมานีเ้ท่านัน้ พระพทุธเจ้า
และพระสาวกอรหันต์ทุกๆ องค์ ท่านเดนิทางนี ้ ไม่มทีางพเิศษไปกว่านี้  
ผมกเ็ดินตามทางสายน้ีนับแต่วันบวชและปฏิบติัมา แม้ธรรมทีน่�ามาสัง่สอน 
หมู่เพื่อนก็ได้มาจากทางสายนี้

ท่านแสดงอย่างเผด็ร้อนยิง่กว่าครัง้ใดๆ พร้อมด้วยเหตุผล ประหน่ึง
น�า้ไหลไฟสว่างไปทัว่โลกธาตุ แต่น�ามาลงพอประมาณ ไม่เต็มตามความจรงิ 
ที่ท่านแสดงในเวลานั้น บรรดาผู้ฟังแทบตัวจมลงพื้น ใจสั่นขวัญหายไป 
ตามๆ กัน สติไม่อยูก่บัตัว ต่างคนต่างกลวั เพราะไม่เคยได้ยนิได้ฟังมาในชีวิต  
ขณะท่ีท่านเทศน์ทีเ่ต็มไปด้วยเหตุผลและเผด็ร้อนอย่างถงึใจเช่นนัน้ ท�าให้
ผู้ฟังเห็นจริงยอมจ�านนและกลัวท่านมาก เฉพาะผู้เป็นต้นเหตุก็เห็นจริง 
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ตามและยอมตนลงโดยล�าดับ จนยอมอย่างหมอบราบไม่มีทางโต้แย้ง 
การแสดงก็ค่อยๆ ลดความเผ็ดร้อนลงตามๆ กัน จนเลยลงมาถึงขั้น
ปลอบโยน เมื่อเห็นผู้นั้นยอมตนแล้ว

พอจบการแสดงธรรมและเลกิประชุมแล้วออกมา ต่างถามกนัวุน่วาย
ว่าใครนะหาญไปคิดเรื่องพิสดารเกินโลก ท�าให้ท่านเทศน์ใหญ่จนเสียง 
ไม่เป็นเสยีง จนกลายเป็นเสยีงฟ้าร้องฟ้าผ่าไปได้ ใครไปคิดคัดค้านอะไร
จังๆ กับท่าน ท่านถึงได้เทศน์ขนาดนี้ ต้องมี ถ้าไม่มีท่านไม่เคยเทศน์ถึง
ขนาดนี ้ความคิดนัน้คงไปกระทบท่านอย่างแรงจนรัง้ไม่อยู่ ท่านถึงได้เปิด
เต็มที่ พระองค์นั้นก็เปิดเผยให้ฟังดังที่เขียนผ่านมา

ตามบรรดาพระธดุงค์ท่านมไิด้ปิดบงัความคิดความเหน็ของตัว องค์ใด 
คิดอย่างไรเวลาถูกท่านเทศน์ผ่านไปแล้วออกมาจากท่ีนั้น ขณะถามกัน
ท่านก็เล่าให้ฟังตามจริง ท่านเป็นท�านองนี้แทบทุกองค์ ท่านถือเป็นเรื่อง
ขบขันและได้สติไปด้วยจากการเทศน์ดุด่าผู้คิดผิด ยิ่งเวลาไปบิณฑบาต
หรอืไปกจิธรุะต่างๆ ไปเจอเอาอะไรเข้าในทีต่่างๆ กลบัมาอารมณ์นัน้ค้างมา 
และคอยกระซิบเขย่าให้คิดอยู่เสมอ นั่นแลยิ่งส�าคัญและลงเครื่องดัด 
สันดาน ถึงขนาดจนผู้ฟังด้วยกันต้องตกใจกลัวและหันหน้ามององค์นั้น
องค์นีไ้ปรอบๆ ไม่อยูส่งบสขุได้ เฉพาะตัวการเองมอืไม้และอวยัวะสัน่ไป
ทั้งร่าง ทั้งกลัวท่าน ทั้งละอายหมู่เพื่อน ตัวแทบหมอบติดพื้นเงยศีรษะ 
ไม่ขึ้น พอออกมาก็รุมถามกันอีกและได้ความว่า มีผู้ก่อเหตุให้ท่านต้อง
เทศน์จนได้อย่างนี้เสมอ 

คิดแล้วน่าสงสาร เพราะไม่มีเจตนา แต่ปุถุชนคนธรรมดาเราไม่ใช่ 
ไม้แห้ง ถกูแดดถูกฝนย่อมแสดงอาการร้อนอาการหนาวไปบ้าง ขณะทีคิ่ดนัน้ 
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เนือ่งจากสติตามไม่ทนัเพราะใจเป็นสิง่ทีร่วดเรว็ยิง่กว่าสายฟ้าแลบ จงึต้อง 
ถูกท่านเข่นบ่อยๆ เรื่องปรจิตตวิชชาคือการก�าหนดรู้ใจผู้อื่นนั้นท่านรู้สึก
รวดเรว็มากเท่าทีเ่คยเหน็มาแล้ว บรรดาพระทีเ่คยอยูก่บัท่านมาแล้วไม่ม ี
ทางสงสยัท่านเกีย่วกบัความรูป้ระเภทนี ้ท่านรูไ้ด้อย่างรวดเรว็และทกัจิต 
ของผู้คิดผิดได้โดยถูกต้องไม่มีผิด นอกจากท่านขี้เกียจทักบ่อยก็ปล่อย 
ไปบ้างพอเราได้มเีวลาหายใจ มฉิะนัน้คงอัดอ้ันตันใจตายเป็นแน่ ข้อนีผู้เ้ขียน 
เคยโดนบ่อยกว่าเพื่อน เพราะความไม่อยู่เป็นสุขนั่นแลเป็นสาเหตุ

ผูอ้ดทนอยูก่บัท่านนานๆ ย่อมได้ก�าลงัทางจิตตภาวนา มหีลกัใจมัน่คง  
เพราะถกูทบุ ถกูเข่น ถกูตบตีอยูเ่สมอ ความท่ีเคยระวังส�ารวมใจอยูเ่ป็นนิจ 
ย่อมกลายเป็นคนมสีติปัญญาขึน้มา และสามารถต้านทานต่อเหตุการณ์ได้  
ถ้าเป็นวิชาทางโลกเรียกว่าเรียนและทดลองกับครูจนอยู่ยงคงกระพัน 
ชาตร ีคืออยูปื่นยนืดาบไม่สะทกสะท้าน เพราะฟันไม่เข้ายงิไม่ออก ถ้าเป็น 
ธรรมก็เรยีกว่ายนืยงคงทีต่่ออารมณ์ดีช่ัว ไม่กลวัว่าจิตจะหวัน่ไหวพรัน่พรงึ  
เพราะสิ่งยั่วยวนกวนใจ อยู่อย่างสุคโตในอิริยาบถต่างๆ

แต่ใจปถุชุนเราพอพดูถงึนพิพานรูส้กึหดหูเ่หีย่วแห้งพกิล ไม่ห้าวหาญ
ร่าเรงิเหมอืนพดูเรือ่งงานอ่ืนๆ ท่ีนัน่ทีน่ี ่ทัง้นีค้งคิดว่าไม่สนกุสนานรืน่เรงิ 
เพราะไม่เคยเหน็เคยไป ไม่เคยได้เคยถงึเหมอืนสิง่จ�าเจทัง้หลาย ไม่จ�าต้อง 
พูดถึงพวกเราที่เป็นลูกๆ หลานๆ ว่าไม่อยากไปนิพพานกัน แม้แต่พ่อ  
แม่ ปู ่ย่า ตา ยายของพวกเรา ท่านยงัไม่ค่อยคิดอยากไปกนัเลย ทัง้ไม่ค่อย
เหน็ท่านชักชวนบ้าง อย่างน้อยกชั็กชวนเข้าวดัฟังธรรมจ�าศีล อบรมธรรม
ใส่ใจพอเป็นผูส้งบงามตาบ้าง ไม่ประพฤติแสลงแทงใจจนเกนิไป เรือ่งอ่ืนๆ  
ท่านยงัชักชวนชาวบ้านทัง้ทางตรงและทางอ้อมจนเบือ่จะฟังและปฏิบติัตาม
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ฉะนั้น ค�าว่านิพพานคงคิดเดาล่วงหน้ากันไปอย่างไม่สงสัยว่าจะผิด 
ว่านิพพานคือเมืองเงียบนั่นเอง เพราะไม่มีปี่มีขลุ่ยเครื่องขับกล่อมบ�ารุง
บ�าเรอและผู้คอยทะนุถนอมเอาอกเอาใจ เป็นเมืองไร้ชาติขาดรสท่ีโลก
ต้องการเสียทุกอย่าง จึงไม่ค่อยคิดอยากไปกัน กลัวจะไปตกนรกเมือง
สงบเงียบ ไม่มองเหน็หน้าใคร พี ่ป้า น้า อา สงิสาราสตัว์ เสยีงนกเสยีงกา  
เสียงรถเสียงรา เสียงหัวเราะและร้องไห้ก็ไม่มี เป็นเมืองที่หมดความ
คาดหมายคลายความทะเยอทะยานอยากเสียทุกอย่าง ผู้มีความหวังอยู่
จงึไม่อยากไปกนั แม้จะไปคงไปไม่ได้ เพราะยงัมคีวามหวังอันเป็นเครือ่ง
เหนี่ยวรั้งยั้งใจไว้ว่าต้องรอ

ท่านผูไ้ปนพิพานได้ คือท่านผูห้มดความหวงัทางโลกามสิโดยสิน้เชิง  
ไม่ติดต่อก่อเรื่องราว ใจไม่หนาวไม่ร้อน ไม่หย่อนไม่ตึง มีความพอดี 
คือมัชฌิมาโดยหลักธรรมชาติเป็นที่สถิต ไม่มีความอยาก ความหวัง  
ความหวิโหยอิดโรย ความรืน่เรงิบันเทิงท้ังหลาย อันเป็นเครือ่งเขย่าก่อกวน 
จิตใจให้ขุ่นมัวมั่วสุม มีแต่ความสงบสุขอันละเอียดสุขุม ไม่มีสิ่งใดๆ มา
เขย่าเย้ายวนเหมอืนจิตทีเ่จือด้วยโลกามสิ ซ่ึงเป็นความสขุเพยีงสุม่ๆ เดาๆ  
ลุ่มๆ ดอนๆ สุขเพียงโยกๆ คลอนๆ คอยแต่จะหกจะล้มจะจมหายไป  
ไม่จีรงัถาวรพอหายใจได้ ถ้าเป็นน�า้กท้ั็งขุน่ท้ังโคลน ถ้าเป็นอาหารกท้ั็งเผด็ 
ทัง้เปรีย้วทัง้จืดทัง้เค็ม ไม่มรีสอร่อยเหมาะสม รบัเข้าไปคอยแต่จะเป็นลม  
ท�าให้ง่วงเหงาหาวนอนอยู่ไม่เป็นสุข

ดังนัน้ สิง่ทีเ่คยสมัผสัมาแล้วพอรูร้สของมนั จึงควรใคร่ครวญทดสอบ 
ความหนกัเบาได้เสยีของสิง่นัน้ๆ บ้าง พอมทีางระบายถ่ายเทพอประมาณ  
ส่วนไม่ดีจะไม่นอนจมอยู่ในจิตจนไม่มีที่เก็บ เพราะมีมากเหลือประมาณ 
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มองไปมาทางใดเห็นแต่กองทุกข์ที่ใจเที่ยวเก็บมาสั่งสมไว้ นักปราชญ์
ท่านฉลาดกว่าพวกเรามากในการปฏิบัติต่อตัวเอง ท�าอะไร พูดอะไร  
คิดอะไรถูกต้องจุดที่มุ่งหมาย ท่านไม่แย้ง ไม่ฝืน ไม่ขัดขืนความจริง  
ทั้งไม่เย่อหยิ่งจองหอง ไม่ล�าพองตนว่าเก่ง ว่าดี เมื่อมีผู้เตือนสติท่าน
รีบยึดมาเป็นธรรมสอนตน ผิดกับพวกเราอยู่มาก ราวฟ้ากับดิน จึงควร
ยดึถอืเป็นหลกัเป็นเกณฑ์ จะเป็นคนมขีอบเขตมเีหตุมผีล ไม่ยอมท�าตาม 
ความอยากที่เคยมีอ�านาจบนหัวใจมานาน

เมื่อพยายามฝ่าฝืนดัดแปลงใจให้เป็นไปตามทางของนักปราชญ์  
ต้องประสบผลคือความสขุในปัจจุบนัทนัตา แม้จะมไิด้เป็นเจ้าของเงินล้าน  
แต่กพ็อมทีางได้รบัความสขุจากสมบติัและความประพฤติของตนเท่าท่ีควร  
เพราะคนฉลาดปกครองตนให้มีความสุขและปลอดภัย ไม่จ�าต้องเท่ียว
แสวงหาทรพัย์ต้ังมากมาย หรอืเทีย่วกอบโกยเงินเป็นล้านๆ มาเป็นเครือ่ง 
บ�ารุงโดยถ่ายเดียวถึงจะมีความสุข แม้ผู้มีสมบัติพอประมาณในทางที่
ชอบก็พอมีความสุขได้ และอาจมีความสุขมากกว่าผู้ได้มาในทางมิชอบ
เสียอีก เพราะนั่นมิใช่สมบัติของตนอย่างแท้จริง ทั้งๆ ที่อยู่ในกรรมสิทธิ์
ทีต่นรบัรอง แต่กฎความจรงิคือกรรมสาปแช่งไม่เหน็ด้วย และอ�านวยผล
เป็นทุกข์ในล�าดับต่อไปไม่มีสิ้นสุด นักปราชญ์ท่านจึงกลัวกันนักหนา  
แต่คนโง่อย่างพวกเราผูช้อบสกุเอาเผากนิและชอบเหน็แก่ตัว จงึชอบท�า
กันอุตลุดชนิดไม่มีวันอ่ิมพอ ท้ังที่ไม่ประสบผลคือความสุขดังใจหมาย 
แม้พยายามไปอย่างไม่ลดละเพียงไร

ท่านพระอาจารย์มั่นคราวพักอยู่จังหวัดเชียงใหม่ พระที่ตั้งใจปฏิบัติ 
ธดุงคกรรมฐานไปอยูก่บัท่านไม่ค่อยมากนกั เพราะท่านไม่ชอบออกมาเมอืง 
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มานาแถวนอกๆ อยู่แต่ในป่าในเขาตลอดมา ขณะที่ท่านอยู่เชียงใหม่ 
ก็ได้รับจดหมายท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี ซึ่งเคย 
เป็นลูกศิษย์ท่านมาแต่เล็ก อาราธนานิมนต์ให้ท่านกลับไปอยู่จังหวัด
อุดรธานีหลายฉบับ แต่ท่านทั้งไม่ตอบจดหมายทั้งไม่รับนิมนต์ตลอดมา  
จนราว พ.ศ. ๒๔๘๒–๒๔๘๓ ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ อุดรธาน ีมาอาราธนา 
นมินต์ด้วยตนเอง และเข้าไปจนถึงทีท่่านอาจารย์พกัอยู ่ท่านจึงตอบจดหมาย 
ท่านเจ้าคุณทุกฉบับในเวลาเดียวกนัว่า จดหมายท่านเจ้าคุณส่งมาผมได้รบั 
ทุกฉบับ แต่เป็นจดหมายเล็กเห็นว่าไม่ส�าคัญจึงมิได้ตอบ แต่คราวนี้
จดหมายใหญ่มาคือท่านเจ้าคุณมาเอง ผมจึงตอบ ว่าแล้วท่านหัวเราะ 
ท่านเจ้าคุณก็หัวเราะเช่นกัน

พอได้โอกาสท่านเจ้าคุณก็อาราธนานิมนต์ท่านอาจารย์ให้กลับไป
โปรดที่อุดรฯ ซ่ึงท่านได้จากมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว บรรดาสานุศิษย์
ทางอุดรฯ คิดถึงท่านมาก ขอให้ท่านเจ้าคุณมาอาราธนาในนามของชาว 
อุดรฯ คราวนีท่้านขดัไม่ได้จ�าต้องรบันมินต์ จากนัน้ท่านเจ้าคุณกราบเรยีน
ก�าหนดการมารบัท่าน ตกลงกนัต้นเดือนพฤษภาคม ๒๔๘๒ เป็นระยะเวลา 
มารับท่าน

ก่อนท่านอาจารย์จะจากที่พักออกมาวัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่  
พวกรุกขเทวดาจ�านวนมากพากันมาอาราธนาวิงวอนขอให้ท่านพักอยู่ 
ที่นั้นต่อไป ยังไม่อยากให้ท่านหนีไปไหน เขาบอกว่าเวลาท่านอยู่ท่ีนั้น 
พวกเทวดาทกุช้ันทกุภูมไิด้รบัความร่มเยน็เป็นสขุโดยท่ัวกนั เพราะอ�านาจ
เมตตาธรรมท่านแผ่ครอบทั่วทุกทิศทุกทางทั้งกลางวันกลางคืน เทวดา 
ทัง้หลายมคีวามสขุมากและเคารพรกัท่านมากมาย ไม่อยากให้ท่านจากไป  
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เมือ่ท่านจากไปแล้ว ความสขุทีพ่วกเขาเคยได้รบัจากท่านจะลดลง แม้การ 
ปกครองกันก็ไม่สะดวกเหมือนที่ท่านยังอยู่

ท่านได้บอกกับเทวดาทั้งหลายว่า เป็นความจ�าเป็นท่ีจะต้องจากไป  
เพราะได้รับค�านิมนต์แล้วว่าไป จ�าต้องไปตามความสัตย์ความจริง  
จะเปลีย่นแปลงเป็นอย่างอ่ืนไม่ได้ ค�าพดูของพระไม่เหมอืนค�าพดูของโลก 
ทั่วๆ ไป พระเป็นผู้มีศีลต้องมีสัตย์ ถ้าขาดค�าสัตย์ศีลก็กลายเป็นสูญไป
ทันที ไม่มีอะไรเหลืออยู่ในองค์พระ ฉะนั้น พระต้องรักษาสัตย์ศีล

พอตกเดือนพฤษภาคม ท่านกบัคณะลกูศิษย์ท่ีจะติดตามไปอุดรฯ ด้วย  
เริ่มออกเดินทางจากที่พัก ออกมาวัดเจดีย์หลวงและพักที่นั่น ฝ่าย 
พระอาจารย์อุ่น วดัทพิยรตัน์นมิติกบัคณะญาติโยมชาวอุดรฯ ท่ีมารบัท่าน
ก็มาถึงในระยะเดียวกนั ท่านพกัอยูว่ดัเจดีย์หลวง ราว ๖-๗ คืน ขณะพกั
อยูท่ีน่ัน้ มคีณะศรทัธาชาวเชียงใหม่ท่ีมคีวามเลือ่มใสในท่าน ได้พร้อมกนั 
มาอาราธนานมินต์ให้ท่านพกัอยูท่ีน่ัน้นานๆ เพือ่โปรดเมตตาชาวเชียงใหม่
ต่อไป แต่ท่านรบันมินต์ไม่ได้ ท�านองเดียวกบัเทวดาอาราธนา เพราะได้รบั 
นมินต์เสยีแล้ว ก่อนจะจากเชียงใหม่ ท่านเจ้าคุณราชกว ีและคณะศรทัธา 
เชียงใหม่ อาราธนาท่านขึน้แสดงธรรมในวนัวิสาขะ เป็นกณัฑ์ต้น เพือ่ไว้ 
อาลยัส�าหรบัศรทัธาทัง้หลาย ซ่ึงผูเ้ขยีนก็ไปถงึเชียงใหม่ในระยะเดียวกัน 
ได้ฟังเทศน์ท่านด้วยความสนใจอย่างยิ่ง ท่านแสดงธรรม ๓ ชั่วโมงพอดี
ถงึจบกณัฑ์ ท่านเทศน์เป็นทีจั่บใจอย่างฝังลกึ ยงัไม่มเีวลาลบเลอืนตลอด
มาถึงปัจจุบัน

ใจความส�าคัญของธรรมที่ท่านแสดงในวันนั้นมีว่า “วันนี้ตรงกับวัน 
พระพทุธเจ้าประสติู ตรสัรู ้และดับขนัธปรนิพิพาน เราเรยีกว่าวันวสิาขบชูา  
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พระพุทธเจ้าเกิดกับสัตว์โลกเกิดต่างกันมาก ตรงท่ีท่านเกิดแล้วไม่หลง
โลกท่ีเกิด ทีอ่ยูแ่ละทีต่าย มหิน�ายงักลบัรูแ้จ้งท่ีเกดิ ทีอ่ยู ่และทีต่ายของ 
พระองค์ด้วยพระปัญญาญาณโดยตลอดทั่วถึง ที่เรียกว่าตรัสรู้นั่นเอง  
เมื่อถึงกาลอันควรจากไป ทรงลาขันธ์ท่ีเคยอาศัยเป็นเครื่องมือบ�าเพ็ญ
ความดีมาจนถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่ แล้วจากไปแบบสุคโต สมเป็นศาสดา
ของโลกทัง้สาม ไม่มทีีน่่าต�าหนแิม้นดิเดียว ก่อนเสด็จจากไปโดยพระกาย 
ทีห่มดหนทางเยยีวยากไ็ด้ประทานพระธรรมไว้เป็นองค์แทนศาสดา ซ่ึงเป็น 
ที่น่ากราบไหว้บูชาคู่พึ่งเป็นพึ่งตายถวายชีวิตจริงๆ

เราทั้งหลายต่างเกิดมาด้วยวาสนา มีบุญพอเป็นมนุษย์ได้อย่าง 
เต็มภูมิ ดังที่ทราบอยู่แก่ใจ แต่อย่าลืมตัวลืมวาสนาของตัว โดยลืมสร้าง 
คุณงามความดีเสริมต่อภพชาติของเราที่เคยเป็นมนุษย์ จะเปลี่ยนแปลง 
และกลบักลายหายไป ชาติต�า่ทรามทีไ่ม่ปรารถนาจะกลายมาเป็นตัวเราเข้า 
แล้วแก้ไม่ตก ความสูงศักดิ์ ความต�่าทราม ความสุขทุกขั้นจนถึงบรมสุข 
และความทุกข์ทุกขั้นจนเข้าขั้นมหันตทุกข์เหล่าน้ี มีได้กับทุกคนตลอด
สัตว์ถ้าตนเองท�าให้มี อย่าเข้าใจว่าจะมีได้เฉพาะผู้ก�าลังเสวยอยู่เท่านั้น 
โดยผู้อ่ืนมีไม่ได้ เพราะสิ่งเหล่าน้ีเป็นสมบัติกลาง แต่กลับกลายมา 
เป็นสมบัติจ�าเพาะของผู้ผลิตผู้ท�าก็ได้ ฉะนั้น ท่านจึงสอนไม่ให้ดูถูก 
เหยียดหยามกัน เมื่อเห็นเขาตกทุกข์หรือก�าลังจน จนน่าทุเรศ เราอาจ
มีเวลาเป็นเช่นนั้นหรือยิ่งกว่านั้นก็ได้ เมื่อถึงวาระเข้าจริงๆ ไม่มีใคร 
มอี�านาจหลกีเลีย่งได้ เพราะกรรมดีช่ัวเรามทีางสร้างได้เช่นเดียวกบัผูอ่ื้น  
จึงมีทางเป็นได้เช่นเดียวกับผู้อ่ืน และผู้อ่ืนก็มีทางเป็นได้เช่นที่เราเป็น
และเคยเป็น 
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ศาสนาเป็นหลกัวชิาตรวจตราดูตัวเองและผูอ่ื้นได้อย่างแม่นย�า และ 
เป็นวิชาเครื่องเลือกเฟ้นได้อย่างดีเยี่ยม ไม่มีวิชาใดในโลกเสมอเหมือน  
นบัแต่บวชและปฏิบติัมาอย่างเต็มก�าลงัจนถงึวันนี ้มไิด้ลดละการตรวจตรา 
เลอืกเฟ้นสิง่ดีช่ัวทีม่ ีและเกดิอยูก่บัตนทกุระยะ มใีจเป็นตัวการพาสร้าง
กรรมประเภทต่างๆ จนเหน็ได้ชัดว่า กรรมมีอยู่กบัผูท้�า มีใจเป็นต้นเหตุ
ของกรรมทัง้มวล ไม่มีทางสงสัย ผู้สงสยักรรมหรือไม่เช่ือกรรมว่ามีผล 
คอืคนลืมตนจนกลายเป็นผูมื้ดบอดอย่างช่วยอะไรไม่ได้ คนประเภทนัน้ 
แม้เขาจะเกิดและได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่มาเป็นอย่างดีเหมือนโลก 
ทัง้หลายกต็าม เขามองไม่เหน็คุณของพ่อแม่ว่าได้ให้ก�าเนดิและเลีย้งดูตน 
มาอย่างไรบ้าง แต่เขาจะมองเหน็เฉพาะร่างกายเขาทีเ่ป็นคนซ่ึงก�าลงัรกโลก 
อยู่โดยเจ้าตัวไม่รูเ้ท่านัน้ ไม่สนใจคิดว่าเขาเกดิและเติบโตมาจากท่านท้ังสอง  
ซึ่งเป็นแรงหนุนร่างกายชีวิตจิตใจเขาให้เจริญเติบโตมาจนถึงปัจจุบัน 

การด่ืมและการรับประทานอาหารทุกประเภท ล้วนเป็นการเสริม
สร้างสุขภาพและความเจริญเติบโตแก่ร่างกายให้เป็นอยู่ตามกาลของมัน 
การท�าเพื่อร่างกาย ถ้าไม่จัดว่าเป็นกรรมคือการท�า จะควรจัดว่าอะไร  
สิง่ทีร่่างกายได้รบัมาเป็นประจ�า ถ้าไม่เรยีกว่าผล จะเรยีกว่าอะไรจงึจะถูก 
ตามความจริง ดีชั่วสุขทุกข์ที่สัตว์ทั่วโลกได้รับกันมาตลอดสาย ถ้าไม่มี 
แรงหนนุเป็นต้นเหตุอยูแ่ล้ว จะเป็นมาได้ด้วยอะไร ใจอยูเ่ฉยๆ ไม่คะนอง
คิดในลกัษณะต่างๆ อันเป็นทางมาแห่งดีและช่ัว คนเราจะกนิยาตายหรอื
ฆ่าตัวตายได้ด้วยอะไร สาเหตุแสดงอยู่อย่างเต็มใจท่ีเรยีกว่าตัวกรรมและ
ท�าคนจนถึงตาย ยังไม่ทราบว่าตนท�ากรรมแล้ว ถ้าจะไม่เรียกว่ามืดบอด 
จะควรเรียกว่าอะไร
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กรรมอยู่กับตัวและตัวท�ากรรมอยู่ทุกขณะ ผลก็เกิดอยู่ทุกเวลา  
ยังสงสัยหรือไม่เช่ือกรรมว่ามีและให้ผลแล้วก็สุดหนทาง ถ้ากรรมว่ิง 
ตามคนเหมอืนสนุขัวิง่ตามเจ้าของเขากเ็รยีกว่าสนุขัเท่านัน้เอง ไม่เรยีกว่า 
กรรม นี่กรรมไม่ใช่สุนัข แต่คือการกระท�าดีช่ัวทางกายวาจาใจต่างหาก 
ผลจริงคือความสุขทุกข์ที่ได้รับกันอยู่ทั่วโลก กระท่ังสัตว์ผู้ไม่รู้จักกรรม 
รูแ้ต่กระท�าคือหาอยูห่ากนิ ทีท่างศาสนาเรยีกว่ากรรมของสตัว์ของบคุคล 
และผลกรรมของสัตว์ของบุคคล”

กัณฑ์นี้ผู้เขียนได้ฟังด้วยตัวเองอย่างถึงใจจากความสนใจใฝ่ฝันใน
องค์ท่านมานาน จึงได้น�ามาลงเพือ่ท่านผูไ้ม่ได้ฟังจะได้อ่านกรรมตัวเองบ้าง  
บางทีอาจเหมือนกรรมของผู้อ่ืน ซ่ึงต่างเป็นนักสร้างกรรมเหมือนกัน  
พอเทศนาจบลงจากธรรมาสน์เดินมากราบพระประธาน ท่านเจ้าคุณราชกวี
เรยีนขึน้ว่า วันนีท่้านอาจารย์เทศน์ใหญ่ สนกุ ฟังกนัเต็มทีส่�าหรบักณัฑ์นี้  
ท่านตอบว่า “เทศน์ซ�า้ท้ายความแก่อาจมใีหญ่บ้าง ต่อไปจะไม่ได้มาเทศน์อีก  
เวลานี้ก็แก่มากแล้ว” ท่านพูดนี้เหมือนเป็นอุบายบอกว่าจะไม่ได้กลับมา
เชียงใหม่อีกแล้วในชีวิตน้ี เลยกลายเป็นความจริงขึ้นมา คือท่านไม่ได้
กลบัไปอีกจรงิๆ สมกบัค�าว่าเทศน์ซ�า้ท้ายความแก่ ผูเ้ขยีนรูส้กึปีติซาบซ้ึง
ในองค์ท่าน และธรรมท่านแทบตัวลอย และมองดูท่านไม่มีเวลาอิ่มพอ 
ดังได้เขียนความไม่เป็นท่าของตนลงในหนังสือทางร่มเย็นบ้างแล้ว

ท่านพักอยู่วัดเจดีย์หลวงพอควรแก่กาลแล้ว ก็ออกเดินทางลงมา
กรุงเทพฯ ขณะออกจากวัดมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ธมฺมธโร, พิมพ์) 
วดัพระศรมีหาธาตุ บางเขน กรงุเทพมหานคร ซ่ึงเวลานัน้เป็นพระราชกวี
และพระผู้ใหญ่ตลอดศรัทธาญาติโยมตามส่งท่านมากมาย และมีเทวดา
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เป็นจ�านวนมากตามส่งท่านไปสถานีรถไฟ ท่านว่าบนอากาศท้ังข้างหน้า 
ข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาเต็มไปด้วยเทวดาที่เหาะลอยตามส่งท่าน แม้ไป
จนถึงสถานีแล้วก็ยังไม่พากันกลับไปภูมิฐานของตน ยังคงยับยั้งรอคอย 
ตามส่งท่านอยู่บนอากาศ จนถึงเวลารถไฟจะเคลื่อนออกจากสถานี  
ท่านว่าชลุมุนวุน่วายพอดู ทั้งจะแสดงอาการต้อนรับประชาชนพระเณรที่
ตามส่งเป็นจ�านวนมาก ทัง้จะแสดงกริยิาทางใจเพือ่อวยชัยให้พรแก่เทวดา
ทัง้หลายทีเ่หาะลอยและยบัยัง้อยูใ่นอากาศ เพือ่รบัพรจากท่านเป็นวาระ
สุดท้าย พอปฏิสันถารกับประชาชนเสร็จ และรถไฟเริ่มเคลื่อนออกจาก
สถานีแล้ว จึงได้ปฏิสันถารและอวยพรให้แก่เทวดาทั้งหลายบนรถไฟ 

ท่านว่าน่าสงสารเทวดาบางรายทีเ่กดิความเลือ่มใสในท่านมาก ไม่อยาก 
ให้ท่านจากไป แสดงความกระวนกระวายระส�า่ระสาย และเสยีอกเสยีใจ
เช่นเดียวกบัมนษุย์เราดีๆ นีเ่อง เทวดาบางพวกอุตส่าห์เหาะลอยตามส่ง 
ท่านไปไกลตามขบวนรถไฟที่ก�าลังวิ่งตามรางไปอย่างเต็มที่ จนท่านต้อง
ก�าหนดจติบอกให้พากนักลบัไปถิน่ฐานของตน จงึให้พากนักลบัด้วยความ
อาลยัอาวรณ์อย่างไม่มจีดุหมาย ว่าท่านจะได้กลบัมาเมตตาโปรดอีกเมือ่ไร
หรอืไม่ สดุท้ายกพ็ากนัหมดหวงัเพราะท่านมไิด้กลบัไปอีก และท่านกม็ไิด้
พูดด้วยว่า รุกขเทวดาทางเชียงใหม่ได้พากันไปฟังเทศน์เวลาท่านไปอยู่ 
อุดรฯ และสกลนครแล้ว

พอรถไฟถงึกรงุเทพฯ เข้าพกัวดับรมนิวาสตามค�าสัง่ทางโทรเลขของ
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส อ้วน) วัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานคร  
ทีบ่อกไปว่าให้ท่านไปพกัวัดบรมฯ ก่อนเดินทางไปอุดรฯ ในระยะท่ีพกัอยู่ 
ทีน่ัน้ปรากฏว่ามคีนมาถามปัญหากบัท่านมาก มปัีญหาของบางรายทีแ่ปลก
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กว่าปัญหาทั้งหลายจึงได้น�ามาลง มีใจความว่า “ได้ทราบว่าท่านรักษาศีล
องค์เดียว มไิด้รกัษาถงึ ๒๒๗ องค์ เหมอืนพระทัง้หลายทีร่กัษากนัใช่ไหม?”  
ท่านตอบว่า “ใช่ อาตมารักษาเพียงอันเดียว”

เขาถามว่า “ที่ท่านรักษาเพียงอันเดียวนั้นคืออะไร” ท่านตอบว่า  
“คือใจ” เขาถามว่า “ส่วน ๒๒๗ นั้นท่านไม่ได้รักษาหรือ” ท่านตอบว่า 
“อาตมารักษาใจไม่ให้คิดพูดท�าในทางผิด อันเป็นการล่วงเกินข้อห้ามท่ี
พระองค์ทรงบญัญัติไว้ จะเป็น ๒๒๗ หรอืมากกว่านัน้กต็าม บรรดาท่ีเป็น 
ข้อทรงบญัญัติห้าม อาตมาก็เยน็ใจว่า ตนมไิด้ท�าผดิต่อพทุธบญัญัติ ส่วน
ท่านผู้ใดจะว่าอาตมารักษาศีล ๒๒๗ หรือไม่นั้น สุดแต่ผู้นั้นจะคิดจะพูด
เอาตามความคิดของตน เฉพาะอาตมาได้รกัษาใจอันเป็นประธานของกาย
วาจาอย่างเข้มงวดกวดขันตลอดมา นับแต่เริ่มอุปสมบท”

ถามว่า “การรักษาศีลต้องรักษาใจด้วยหรือ?” ท่านตอบว่า “ถ้าไม่
รกัษาใจจะรกัษาอะไรถงึจะเป็นศีลเป็นธรรมทีดี่งามได้ นอกจากคนทีต่าย
แล้วเท่านัน้จะไม่ต้องรกัษาใจ แม้กายวาจากไ็ม่จ�าต้องรกัษา แต่ความเป็น 
เช่นนัน้ของคนตาย นกัปราชญ์ท่านไม่ได้เรยีกว่าเขามศีีล เพราะไม่มเีจตนา 
เป็นเครื่องส่อแสดงออก ถ้าเป็นศีลได้ควรเรียกได้เพียงว่าศีลคนตาย  
ซ่ึงไม่ส�าเร็จประโยชน์ตามค�าเรียกแต่อย่างใด ส่วนอาตมามิใช่คนตาย  
จะรกัษาศีลแบบคนตายนัน้ไม่ได้ ต้องรักษาใจให้เป็นศีลเป็นธรรมสมกับ
ใจเป็นผู้ทรงไว้ทั้งบุญทั้งบาปอย่างตายตัว”

เขาถามว่า “ได้ยินในต�าราว่าไว้ว่ารกัษากายวาจาให้เรยีบร้อยเรยีกว่า
ศีล จงึเข้าใจว่า การรกัษาศีลไม่จ�าต้องรกัษาใจกไ็ด้ จึงได้เรยีนถามอย่างนัน้”  
ท่านตอบว่า “ทีว่่ารกัษากายวาจาให้เรยีบร้อยเป็นศีลน้ันกถ็กู แต่ก่อนกาย
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วาจาจะเรียบร้อยเป็นศีลได้นั้น ต้นเหตุเป็นมาจากอะไร ถ้าไม่เป็นมาจาก
ใจผู้เป็นนายคอยบังคับกายวาจาให้เป็นไปในทางที่ถูก เมื่อเป็นมาจากใจ 
ใจจะควรปฏิบัติอย่างไรต่อตัวเองบ้าง จงึจะควรเป็นผูค้วบคุมกายวาจาให้
เป็นศีลเป็นธรรมที่น่าอบอุ่นแก่ตนเอง และน่าเคารพเลื่อมใสแก่ผู้อื่นได้  
ไม่เพยีงแต่ศีลธรรมทีจ่�าต้องอาศัยใจเป็นผูค้อยควบคุมรกัษาเลย แม้กจิการ 
อื่นๆ จ�าต้องอาศัยใจเป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่โดยดี การงานนั้นๆ จึงจะเป็น
ที่เรียบร้อยไม่ผิดพลาด และทรงคุณภาพโดยสมบูรณ์ตามชนิดของมัน

การรกัษาโรคเขายงัค้นหาสมฏุฐานของมนั จะควรรกัษาอย่างไรจึงจะ
หายได้เท่าที่ควร ไม่เป็นโรคเรื้อรังต่อไป การรักษาศีลธรรมไม่มีใจเป็น
ตัวประธานพาให้เป็นไป ผลก็คือความเป็นผู้มีศีลด่างพร้อย ศีลขาด  
ศีลทะลุ ความเป็นผู้มีธรรมที่น่าสลดสังเวช ธรรมพาอยู่ธรรมพาไป
อย่างไม่มีจุดหมาย ธรรมบอ ธรรมบ้า ธรรมแตก ซึ่งล้วนเป็นจุดที่
ศาสนาจะพลอยได้รับเคราะห์กรรมไปด้วยอย่างแยกไม่ออก ไม่เป็น
ศีลธรรมอันน่าอบอุ่นแก่ผู้รักษา และไม่น่าเล่ือมใสแก่ผู้อื่นที่มีส่วน
เกี่ยวข้องบ้างเลย

อาตมาไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก บวชแล้วอาจารย์พาเท่ียวและอยู ่
ตามป่าตามเขา เรยีนธรรมกเ็รยีนไปกบัต้นไม้ใบหญ้า แม่น�า้ล�าธาร หนิผา 
หน้าถ�า้ เรยีนไปกบัเสยีงนกเสยีงกา เสยีงสตัว์ป่าชนิดต่างๆ ตามทัศนยีภาพ 
ทีม่ีอยูต่ามธรรมชาตขิองมันอย่างนัน้เอง ไมค่่อยได้เรยีนในคมัภรีใ์บลาน
พอจะมีความรู้แตกฉานทางศีลธรรม การตอบปัญหาจึงเป็นไปตามนิสัย
ของผูศึ้กษาธรรมเถือ่นๆ รูส้กึจนปัญญาทีไ่ม่สามารถค้นหาธรรมทีไ่พเราะ
เหมาะสม มาอธิบายให้ท่านผู้สนใจฟังอย่างภูมิใจได้”
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เขาถามท่านว่า “ค�าว่าศีลได้แก่สภาพเช่นไร และอะไรเป็นศีลอย่าง
แท้จริง?” ท่านตอบว่า “ความคิดในแง่ต่างๆ อันเป็นไปด้วยความมีสติ  
รูส้ิง่ทีค่วรคิดหรอืไม่ควร ระวังการระบายออกทางทวารทัง้สาม คอยบงัคับ
กายวาจาใจให้เป็นไปในขอบเขตของศีลทีเ่ป็นสภาพปกติ ศีลทีเ่กดิจากการ
รักษาในลักษณะดงักล่าวมาชื่อว่ามีสภาพปกติ ไม่คะนองทางกายวาจาใจ 
ให้เป็นกิริยาที่น่าเกลียด นอกจากความปกติดีงามทางกายวาจาใจของ 
ผู้มีศีลว่าเป็นศีลเป็นธรรมแล้ว ก็ยากจะเรียกให้ถูกได้ว่า อะไรเป็นศีล
เป็นธรรมที่แท้จริง เพราะศีลกับผู้รักษาศีลแยกกันได้ยาก ไม่เหมือนตัว
บ้านเรอืนกบัเจ้าของบ้านเรอืนซ่ึงเป็นคนละอย่าง ทีพ่อจะแยกกนัออกได้
ไม่ยากนัก ว่านั่นคือตัวบ้านเรือน และนั่นคือเจ้าของบ้าน

ส่วนศีลกบัคนจะแยกจากกนัอย่างนัน้เป็นการล�าบาก เฉพาะอาตมา
แล้วแยกไม่ได้ แม้แต่ผลคือความเย็นใจที่เกิดจากการรักษาศีลก็แยกกัน
ไม่ออก ถ้าแยกออกได้ศีลกอ็าจกลายเป็นสนิค้ามเีกลือ่นตลาดไปนานแล้ว  
และอาจจะมีโจรมาแอบขโมยศีลธรรมไปขายจนหมดเกลี้ยงจากตัวไป
หลายรายแล้ว เมื่อเป็นเช่นน้ีศีลธรรมก็จะกลายเป็นสาเหตุก่อความ 
เดือดร้อนแก่เจ้าของเช่นเดียวกับสมบัติอ่ืนๆ ท�าให้พุทธศาสนิกชนเกิด
ความเออืมระอาที่จะแสวงหาศีลธรรมกัน เพราะได้มาแล้วก็ไม่ปลอดภัย 
ดังนั้น ความไม่รู้ว่าอะไรเป็นศีลอย่างแท้จริง จึงเป็นอุบายวิธีหลีกภัย 
อันอาจเกิดแก่ศีล และผูม้ศีีลได้ทางหนึง่อย่างแยบยลและเยน็ใจ อาตมา
จึงไม่คิดอยากแยกศีลออกจากตัวแม้แยกได้ เพราะระวงัภัยยาก แยกไม่ได้ 
อย่างนี้รู้สึกอยู่สบาย ไปไหนมาไหนและอยู่ที่ใดไม่ต้องห่วงว่าศีลจะหาย 
ตัวจะตายจากศีล แล้วกลบัมาเป็นผเีฝ้ากองศีล เช่นเดียวกบัคนเป็นห่วง
สมบัติ ตายแล้วกลับมาเป็นผีเฝ้าทรัพย์ ไม่มีวันไปผุดไปเกิดได้ฉะนั้น”
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พระมหาเถระถามปัญหาท่านพระอาจารย์มั่น

โอกาสว่างๆ พระมหาเถระสัง่พระมาอาราธนานมินต์ท่านอาจารย์มัน่ 
ไปหา เพือ่สมัโมทนยีกถาเฉพาะ โดยปราศจากผูค้นพระเณรเข้าไปเกีย่วข้อง 

พระมหาเถระถามประโยคแรกว่า “ท่านชอบอยูแ่ต่ผูเ้ดียวในป่าในเขา  
ไม่ชอบเกี่ยวข้องกังวลกับพระเณรตลอดฆราวาส เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมา
ท่านไปศึกษากับใครจึงจะผ่านปัญหานัน้ๆ ไปได้ แม้ผมเองอยูใ่นพระนคร 
ทีเ่ต็มไปด้วยนักปราชญ์เจ้าต�ารบัต�าราพอช่วยปัดเป่าข้อข้องใจได้ บางคราว
ยังเกิดความงงงันอั้นตู้ไปได้ ไม่มีใครสามารถช่วยแก้ให้ตกไปได้ ยิ่งท่าน 
อยูเ่ฉพาะองค์เดียวเป็นส่วนมากตามทีท่ราบเรือ่งตลอดมา เวลาเกดิปัญหา 
ขึน้มา ท่านศึกษาปรารภกบัใคร หรอืท่านจัดการกบัปัญหานัน้ๆ ด้วยวธิใีด  
นิมนต์อธิบายให้ผมฟังด้วย”

ท่านเล่าว่าท่านกราบเรยีนด้วยความอาจหาญเต็มท่ีไม่มสีะทกสะท้าน
เลย เพราะได้ศึกษาจากหลักธรรมชาติอย่างนั้น จึงกราบเรียนท่านว่า  
“ขอประทานโอกาส เกล้าฯ ฟังธรรมและศึกษาธรรมอยูท้ั่งกลางวนักลางคืน 
ไม่มอิีรยิาบถต่างๆ นอกจากหลบัไปเสยีเท่านัน้ พอต่ืนข้ึนมาใจกบัธรรมก็
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เข้าสัมผัสกันทันที ขึ้นชื่อว่าปัญหาแล้วกระผมไม่มีเวลาที่หัวใจจะว่างอยู่
เปล่าๆ เลย มีแต่การถกเถียงโต้ตอบกันอยู่ท�านองนั้น ปัญหาเก่าตกไป  
ปัญหาใหม่เกิดขึ้นมา การถอดถอนกิเลสก็เป็นไปในระยะเดียวกันกับ
ปัญหาแต่ละข้อตกไป ปัญหาใหม่เกิดขึ้นมาก็เท่ากับรบกันกับกิเลสใหม่  
ปัญหาทัง้ใกล้ทัง้ไกล ทัง้วงกว้างวงแคบ ท้ังวงในวงนอก ท้ังลกึท้ังต้ืน ท้ังหยาบ 
ทัง้ละเอียด ล้วนเกดิขึน้และปะทะกนัท่ีหวัใจ ใจเป็นสถานท่ีรบข้าศึกท้ังมวล  
และเป็นที่ปลดเปลื้องกิเลสทั้งปวงในขณะที่ปัญหาแต่ละข้อตกไป

ที่จะมีเวลาไปคิดว่าเมื่อปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราจะไปศึกษา
ปรารภกับใครนั้น เกล้าฯ มิได้สนใจคิดให้เสียเวลายิ่งไปกว่าจะต้ังท่า
ฆ่าฟันห�้าหั่นกันกับปัญหา ซึ่งเป็นฉากของกิเลสแฝงมาพร้อม ให้สะบั้น 
หัน่แหลกกนัลงไปเป็นทอดๆ และถอดถอนกเิลสออกได้เป็นพกัๆ เท่านัน้ 
จึงไม่วติกกงัวลกบัหมูค่ณะว่าจะมาช่วยแก้ไขปลดเปลือ้งกเิลสออกจากใจ 
ได้รวดเร็ว ยิ่งกว่าสติปัญญาที่ผลิตและฝึกซ้อมอยู่กับตนตลอดเวลา  
ค�าว่า อตฺตา หิ อตตฺโน นาโถ ตนเป็นทีพ่ึ่งของตนนัน้ เกล้าฯ ได้ประจักษ์ 
ใจตัวเองขณะปัญหาแต่ละข้อเกดิขึน้ และสามารถแก้ไขกนัลงได้ทันท่วงที  
ด้วยอุบายวิธีของสติปัญญาที่เกิดกับตนโดยเฉพาะ มิได้ไปเท่ียวคว้ามา
จากต�าราหรอืคัมภีร์ใดในขณะนัน้ แต่ธรรมคือสติปัญญาในหลกัธรรมชาติ 
หากผดุออกรบัออกรบและแก้ไขกนัไปในตัว และผ่านพ้นไปได้โดยล�าดับ
ไม่อับจน 

แม้จะมอียูบ้่างทีเ่ป็นปัญหาลกึลบัและสลบัซับซ้อน ทีจ่�าต้องพจิารณา
กันอย่างละเอียดลออและกินเวลานานหน่อย แต่ก็ไม่พ้นก�าลังของสติ
ปัญญาที่เคยใช้ได้ผลมาแล้วไปได้ จ�าต้องทลายลงในเวลาหนึ่งจนได้  



363

ด้วยเหตุดังทีก่ราบเรยีนมา เกล้าฯ จึงมไิด้สนใจใฝ่ฝันในการอยูก่บัหมูค่ณะ  
เพือ่อาศัยเวลาเกดิปัญหาจะได้ช่วยแก้ไข แต่สนใจไยดีต่อการอยูค่นเดียว  
ความเป็นผูเ้ดียวเปลีย่วกายเปลีย่วใจเป็นสิง่ทีพ่อใจแล้วส�าหรบัเกล้าฯ ผูม้ ี
วาสนาน้อย แม้ถงึคราวเป็นคราวตายกอ็ยูง่่ายตายสะดวก ไม่พะรงุพะรงั
ห่วงหน้าห่วงหลงั สิน้ลมแล้วกส็ิน้เรือ่งไปพร้อมๆ กนั ต้องขอประทานโทษ
ทีเ่รยีนตามความโง่ของตนจนเกนิไป ไม่มคีวามแยบคายแสดงออกพอเป็น 
ที่น่าฟังบ้างเลย”

ท่านว่าพระมหาเถระฟังท่านกราบเรยีนอย่างสนใจ และเลือ่มใสในธรรม 
ทีเ่ล่าถวายเป็นอย่างยิง่ พร้อมกบัอนโุมทนาว่า เป็นผูส้ามารถสมกบัชอบ
อยูใ่นป่าในเขาคนเดียวจรงิๆ ธรรมทีแ่สดงออก ท่านว่า จะไปเทีย่วค้นดู 
ในคมัภร์ีไม่มีวนัเจอ เพราะธรรมในคมัภร์ีกบัธรรมทีเ่กดิจากใจอนัเป็น
ธรรมในหลักธรรมชาติต่างกันอยู่มาก แม้ธรรมในคัมภีร์ท่ีจารึกมาจาก
พระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าว่าเป็นธรรมบริสุทธิ์ เพราะผู้จารึกเป็นคนจริง
คอืเป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนพระองค์ แต่พอตกมานานๆ ผู้จารึกต่อๆ มาอาจ 
ไม่เป็นผูบ้รสิทุธิอ์ย่างแท้จรงิเหมอืนรุน่แรก ธรรมจึงอาจมทีางลดคุณภาพลง 
ตามส่วนของผู้จารึกพาให้เป็นไป ฉะนั้น ธรรมในคัมภีร์กับธรรมที่เกิดขึ้น
จากใจอย่างสดๆ ร้อนๆ จึงน่าจะต่างกันแม้เป็นธรรมด้วยกัน

ผมหายสงสัยในข้อที่ถามท่านด้วยความโง่ของตนแล้ว แต่ความโง่
ชนดินีท้�าให้เกดิประโยชน์ได้ดี เพราะถ้าไม่ถามแบบโง่ๆ กจ็ะไม่ได้ฟังอุบาย 
แบบฉลาดแหลมคมจากท่าน วันนี้ผมจึงเป็นทั้งฝ่ายขายท้ังความโง่และ
ซื้อทั้งความฉลาด หรือจะเรียกว่าถ่ายความโง่เขลาออกไปไล่ความฉลาด
เข้ามาก็ไม่ผิด 
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ผมยงัสงสยัอยูอี่กเป็นบางข้อ คือทีว่่าพระสาวกท่านทลูลาพระศาสดา 
ออกไปบ�าเพ็ญอยู่ในที่ต่างๆ เวลาเกิดปัญหาขึ้นมาก็กลับมาเฝ้าทูลถาม 
เพือ่ทรงช่วยช้ีแจงปัญหานัน้ๆ จนเป็นทีเ่ข้าใจ แล้วทูลลาออกบ�าเพญ็ตาม
อัธยาศัย นั้นเป็นปัญหาประเภทใด พระสาวกจึงไม่สามารถแก้ไขได้ด้วย
ตัวเอง ต้องมาทูลถามให้พระองค์ทรงช่วยชี้แจงแก้ไข

ท่านกราบเรียนว่า “เมื่อมีผู้ช่วยให้เกิดผลรวดเร็วโดยไม่ต้องเสีย 
เวลานาน นิสัยคนเราที่ชอบหวังพึ่งผู้อ่ืนย่อมจะต้องด�าเนินตามทางลัด
ด้วยความแน่ใจว่าต้องดีกว่าตัวเองพยายามไปโดยล�าพงั นอกจากทางไกล 
ไปมาล�าบากจรงิๆ กจ็�าต้องตะเกยีกตะกายไปด้วยก�าลงัสติปัญญาของตน  
แม้จะช้าบ้างกท็นเอา เพราะพระพทุธเจ้าผูท้รงรูเ้หน็โดยตลอดทัว่ถงึทรงแก้ 
ปัญหาข้อข้องใจ ย่อมท�าให้เกดิความกระจ่างแจ้งชัด และได้ผลรวดเรว็ผดิ
กบัทีแ่ก้ไขโดยล�าพงัเป็นไหนๆ ดังน้ัน บรรดาสาวกท่ีมปัีญหาข้องใจจึงต้อง
มาทลูถามให้ทรงพระเมตตาแก้ไขเพือ่ผ่านไปได้อย่างรวดเรว็สมปรารถนา 
แม้กระผมเอง ถ้าพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่และอยู่ในฐานะจะพอไป 
เฝ้าได้กต้็องไป และทลูถามปัญหาให้สมใจท่ีหวิกระหายมานาน ไม่ต้องมา 
ถไูถคืบคลานให้ล�าบากและเสยีเวลาดังทีเ่ป็นมา เพราะการวนิจิฉยัโดยล�าพงั 
ตัวเองเป็นการล�าบากมาก แต่ต้องท�าเพราะไม่มท่ีีพึง่ นอกจากตัวต้องเป็น 
ที่พึ่งของตัวดังที่เรียนแล้ว

ความมีครูอาจารย์สั่งสอนโดยถูกต้องแม่นย�าคอยให้อุบาย ท�าให ้
ผู้ปฏิบัติตามด�าเนินไปโดยสะดวกราบรื่นและถึงเร็ว ผิดกับการด�าเนินไป
แบบสุม่เดาโดยล�าพงัตนเองอยูม่าก ทัง้นีเ้กล้าฯ เหน็โทษในตัวเกล้าฯ เอง 
แต่กจ็�าเป็นเพราะไม่มอีาจารย์คอยให้อุบายสัง่สอนในสมยันัน้ ท�าไปแบบ
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ด้นเดาและล้มลุกคลุกคลาน ผิดมากกว่าถูก แต่ส�าคัญที่ความหมายมั่น
ปั้นมือเป็นเจตนาที่เด็ดเดี่ยวอาจหาญมาก ไม่ยอมลดละล่าถอย จึงพอ 
มีทางท�าให้สิ่งที่เคยขรุขระมาโดยล�าดับ ค่อยๆ กลับกลายคลายตัวออก
ทลีะเลก็ละน้อย พอให้ความราบรืน่ช่ืนใจได้มโีอกาสคืบคลานและเดินได้
เป็นล�าดับมา พอได้ลมืตาดูโลกดูธรรมได้เต็มตาเต็มใจดังทีเ่รยีนให้ทราบ 
ตลอดมา ปัญหาระหว่างพระมหาเถระยังมีอยู่อีก แต่ที่เห็นว่าส�าคัญได้
น�ามาลงบ้างแล้วจึงขอผ่าน

ขณะท่านพักอยู่กรุงเทพฯ มีผู้มาอาราธนานิมนต์ไปฉันในบ้านเสมอ 
แต่ท่านขอผ่านเพราะไม่สะดวกแก่การปฏิบัติต่อสรรีกิจประจ�าวันหลงัจาก
ฉันเสร็จแล้ว

พอควรแก่กาลแล้วท่านเริม่ออกเดินทางมาพกัโคราช ตามค�าอาราธนา 
ของคณะศรัทธาชาวนครราชสีมา พักท่ีวัดป่าสาลวัน ขณะพักอยู่ท่ีนั้น 
กม็ท่ีานผูส้นใจมาถามปัญหาหลายราย มปัีญหาทีน่่าคิดอยูข้่อหนึง่ ผูเ้ขยีน 
ฟังจากท่านแล้วยงัจ�าได้ไม่หลงลมื ชะรอยปัญหานัน้จะกลบัมาเป็นประวัติ
ท่านอีกก็อาจเป็นได้ จึงบันดาลไม่ให้หลงลืม ท้ังที่ผู้เขียนเป็นคนชอบ
หลงลืมเก่ง ปัญหานั้นเป็นเชิงหยั่งหาความจริงในท่าน ว่าจะมีความจริง
มากน้อยเพียงไร สมค�าเล่าลือของประชาชนหรือหาไม่ เจ้าของปัญหาก็
ลูกศิษย์กรรมฐานเพื่อมุ่งหาความจริงอยู่อย่างเต็มใจจริงๆ 

เริม่ต้นปัญหาว่า “เท่าทีท่่านอาจารย์มาโคราชคราวนี ้เป็นการมาเพือ่
อนุเคราะห์ประชาชนตามค�านิมนต์เพียงอย่างเดียว หรือยังมีหวังเพื่อ
มรรคผลนิพพานอยู่ด้วยในการรับนิมนต์คราวนี้” ท่านตอบว่า “อาตมา
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ไม่หิว อาตมาไม่หลง จึงไม่หาอะไรให้ยุ่งไป อันเป็นการก่อทุกข์ใส่ตัว  
คนหวิอยู่เป็นปกติสขุไม่ได้จึงวิง่หาโน่นหานี ่เจออะไรกค็ว้าติดมอืมา โดย
ไม่ค�านงึว่าผดิหรอืถกู ครัน้แล้วสิง่ทีค่ว้ามากม็าเผาตัวเองให้ร้อนยิง่กว่าไฟ  
อาตมาไม่หลงจึงไม่แสวงหาอะไร คนที่หลงจึงต้องแสวงหา ถ้าไม่หลงก็
ไม่ต้องหา จะหาไปให้ล�าบากท�าไม อะไรๆ กม็อียูก่บัตัวเองอย่างสมบรูณ์
อยู่แล้ว จะตื่นเงาและตะครุบเงาไปท�าไม เพราะรู้แล้วว่าเงาไม่ใช่ตัวจริง  
ตัวจริงคือสัจจะทั้งสี่ก็มีอยู่ในกายในใจอย่างสมบูรณ์แล้ว และรู้จนหมด 
สิน้แล้ว จะหาอะไรกนัอีกถ้าไม่หลง ชีวิตลมหายใจยงัมแีละผูมุ้ง่ประโยชน์
กับเรายังมี ก็สงเคราะห์กันไปอย่างนั้นเอง

หาคนดีมธีรรมในใจนีห้ายากยิง่กว่าหาเพชรนลิจินดาเป็นไหนๆ ได้คน 
เป็นคนเพียงคนเดียวย่อมมีคุณค่ามากกว่าได้เงินเป็นล้านๆ เพราะเงิน
ล้านๆ ไม่สามารถท�าความร่มเย็นให้แก่โลกได้อย่างถึงใจเหมือนได้คนดี
มาท�าประโยชน์ คนดแีม้เพียงคนเดยีวยังสามารถท�าความเย็นใจให้แก่
โลกได้มากมายและยั่งยืน เช่น พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลาย 
เป็นตัวอย่าง คนดีแต่ละคนมีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นก่ายกอง และเห็น
คุณค่าแห่งความดีของตนที่จะท�าต่อไปมากกว่าเงิน แม้จะจนก็ยอมจน 
ขอแต่ให้ตัวดีและโลกมีความสุข

แต่คนโง่ชอบเงินมากกว่าคนดีและความดี ขอแต่ได้เงินแม้ตัวจะเป็น
อย่างไรไม่สนใจคิด ถงึจะช่ัวช้าลามกหรอืแสนโสมมเพยีงไรกต็าม ขนาด
นายยมบาลเกลียดกลัวไม่อยากนับเข้าบัญชีผู้ต้องหา กลัวจะไปท�าลาย
สัตว์นรกด้วยกันให้เดือดร้อนฉิบหายก็ไม่ว่า ขอแต่ได้เงินก็เป็นท่ีพอใจ 
ส่วนจะผดิถูกประการใด ถ้าบาปมค่ีอยคิดบญัชีกนัเองโดยเขาไม่ยุง่เกีย่ว
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คนดีกับคนช่ัวและสมบัติเงินทองกับธรรมคือคุณงามความดีผิดกัน
อย่างนี้แล ใครมีหูมีตาก็รีบคดิเสียแต่บัดนี้อย่าทันให้สายเกินไป จะหมด 
หนทางเลอืกเฟ้น การให้ผลก็ต่างกนัสดุแต่กรรมของตนจะอ�านวย จะทกัท้วง 
หรอืคัดค้านไม่ได้ กรรมอ�านวยให้อย่างใดต้องยอมรบัเอาอย่างน้ัน ฉะนัน้ 
สัตว์โลกจึงต่างกัน ทั้งภพก�าเนิด รูปร่าง ลักษณะ จริต นิสัย สุข ทุกข์ 
อันเป็นสมบัติประจ�าตัวของแต่ละราย แบ่งหนักแบ่งเบากันไม่ได้ ใครมี 
อย่างไรก็หอบหิ้วไปเอง ดีช่ัว สุขทุกข์ก็ยอมรับ ไม่มีอ�านาจปฏิเสธได้ 
เพราะไม่ใช่แง่กฎหมาย แต่เป็นกฎของกรรมหรือกฎของตัวเองท่ีท�าขึ้น 
มิใช่กฎของใครไปท�าให้ ตัวท�าเอาเอง ถามอาตมาเพื่ออะไรอย่างนั้น”

การตอบปัญหาท่านคราวนีรู้ส้กึเข้มข้นพอดู นีท้ราบจากท่านเองและ
พระที่ติดตามเล่าให้ฟัง รู้สึกว่าถึงใจและจ�าไม่ลืม

เขาตอบท่านว่า “ขอประทานโทษ พวกกระผมเคยได้ยินกิตติศัพท์
กิตติคุณท่านอาจารย์โด่งดังมานานแล้ว ไม่ว่าครูอาจารย์หรือพระเณร 
องค์ใดตลอดฆราวาส ใครพูดถึงอาจารย์ล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า 
อาจารย์มใิช่พระธรรมดา ดังนีจึ้งกระหายอยากฟังเมตตาธรรมท่าน แล้วได้ 
เรียนถามไปตามความอยากความหิว แต่ไม่มีความฉลาดรอบคอบใน 
การถามซ่ึงอาจจะท�าความกระเทอืนแก่ท่านอยูบ้่าง กระผมกส็นใจปฏิบติั
มานานพอสมควร จิตใจนบัว่าได้รบัความเยน็ประจักษ์เรือ่ยมา ไม่เสยีชาติ 
ที่เกิดมาพบพระศาสนา และยังได้กราบไหว้ครูอาจารย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์วิเศษ
ด้วยการปฏิบติัและคุณธรรม แม้ปัญหาธรรมท่ีเรยีนถามวนันีก็้ได้รบัความ 
แจ้งชัดเกินคาดหมาย วนันีเ้ป็นหายสงสยัเด็ดขาดตามภูมขิองคนยงัมกีเิลส  
ที่ยังอยู่ก็ตัวเองเท่านั้นจะสามารถปฏิบัติให้ได้ให้ถึงมากน้อยเพียงใด”
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ท่านตอบซ�า้อีกว่า “โยมถามมาอย่างนัน้ อาตมากต้็องตอบไปอย่างนัน้  
เพราะอาตมาไม่หิวไม่หลง จะให้อาตมาไปหาอะไรอีก อาตมาเคยหิว 
เคยหลงมาพอแล้วครัง้ปฏิบติัทีย่งัไม่รูเ้รือ่งรูร้าวอะไรโน้น อาตมาแทบตาย
อยูใ่นป่าในเขาคนเดียวไม่มใีครไปเหน็ จนพอลมืหลูมืตาได้บ้าง จึงมคีนนัน้ 
ไปหาคนนี้ไปหา แล้วร�่าลือกันว่าวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ ขณะอาตมาสลบ
สามหนรอดตายครั้งนั้น ไม่เห็นใครทราบและร�่าลือบ้าง จนเลยขั้นสลบ
และขั้นตายมาแล้ว จึงมาเล่าลือกันหาประโยชน์อะไร อยากได้ของด ี
ที่มีอยู่กับตัวเราทุกคนก็พากันปฏิบัติเอาท�าเอา เม่ือเวลาตายแล้วจึง 
พากันวุ่นวาย หานิมนต์พระมาให้บุญกุสลามาติกา นั่นไม่ใช่เกาถูก 
ที่คันนะ จะว่าไม่บอก ต้องรีบเกาให้ถูกที่คันเสียแต่บัดนี้ โรคคันจะ 
ได้หาย คอืเร่งท�าความดเีสียแต่บดันี ้จะได้หายห่วงหายหวงกบัอะไรๆ 
ทีเ่ป็นสมบตัขิองโลก มิใช่สมบติัอนัแท้จริงของเรา แต่พากนัจบัจองเอา 
แต่ชื่อของมันเปล่าๆ ตัวจริงไม่มีใครเหลียวแล 

สมบติัในโลกเราแสวงหามาเป็นความสขุแก่ตัวกพ็อหาได้ จะแสวงหา 
มาเป็นไฟเผาตัวก็ท�าให้ฉิบหายได้จริงๆ ข้อนี้ขึ้นอยู่กับความฉลาดและ 
ความโง่เขลาของผูแ้สวงหาแต่ละราย ท่านผูพ้้นทกุข์ไปได้ด้วยความอุตส่าห์ 
สร้างความดีใส่ตนจนกลายเป็นสรณะของพวกเรา จะเข้าใจว่าท่านไม่เคยม ี
สมบติัเงินทองเครือ่งหวงแหนอย่างนัน้หรอื เข้าใจว่าเป็นคนร�า่รวยสวยงาม 
เฉพาะสมัยของพวกเราเท่านั้นหรือ จึงพากันรักพากันหวงพากันห่วงจน
ไม่รู้จักเป็นรู้จักตาย

บ้านเมอืงเราสมยันีไ้ม่มป่ีาช้าส�าหรบัฝังหรอืเผาคนตายอย่างน้ันหรอื 
จึงส�าคัญว่าตนจะไม่ตาย และพากันประมาทจนลืมเนื้อลืมตัว กลัวแต่จะ 
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ไม่ได้กินได้นอน กลัวแต่จะไม่ได้เพลิดได้เพลิน ประหนึ่งโลกจะดับสูญ
จากไปในเด๋ียวนี ้จงึพากนัรบีตักตวงเอาแต่ความไม่เป็นท่าใส่ตนแทบหาบ
ไม่ไหว อันสิง่เหล่านีแ้ม้แต่สตัว์เขากม็ไิด้เหมอืนมนษุย์เรา อย่าส�าคัญตน
ว่าเก่งกาจสามารถฉลาดรู้ยิ่งกว่าเขาเลย ถึงกับสร้างความมืดมิดปิดตา
ทับถมตัวเองจนไม่มีวันสร่างซา เมื่อถึงเวลาจนตรอก อาจจนยิ่งกว่าสัตว์ 
ใครจะไปทราบได้ ถ้าไม่เตรียมทราบไว้เสียแต่บัดนี้ซึ่งอยู่ในฐานะที่ควร

อาตมาต้องขออภัยด้วยถ้าพูดหยาบคายไป แต่ค�าพูดที่สั่งสอนให้ 
คนละช่ัวท�าดียงัจัดเป็นค�าหยาบคายอยูแ่ล้ว โลกเรากจ็ะถงึคราวหมดสิน้
ศาสนา เพราะไม่มผีูย้อมรบัความจรงิ การท�าบาปหยาบคายมมีาประจ�าตน 
แทบทุกคนทั้งให้ผลเป็นทุกข์ ตนยังไม่อาจรู้ได้และต�าหนิมันบ้างพอมี 
ทางคิดแก้ไข แต่กลับต�าหนิค�าสั่งสอนว่าหยาบคาย นับว่าเป็นโรคที ่
หมดหวัง” ตอนนี้ต้องขออภัยท่านสุภาพชนทั้งหลาย ที่ได้บังอาจเขียน
แบบคนไม่มีสติอยู่กับตัวเอาเลย ทั้งนี้ความมุ่งหมายเพื่อสงวนธรรมที่
ท่านเมตตาแสดงในบางครัง้ให้คงเส้นคงวาไว้บ้าง เพือ่บางท่านได้พจิารณา 
ถือเอาความจริงในธรรมนี้ ไม่อยากให้ลดลงจากระดับเดิมของท่าน  
จึงพยายามหลับหูหลับตาเขียนไปตามเนื้อหา

ส�าหรับปัญหาธรรมน้ันไม่ว่าท่านไปพักท่ีไหน มีคนมาเรียนถาม 
มไิด้ขาด แต่ไม่สามารถจดจ�าได้ทกุบททุกบาท ท้ังอาจารย์ท้ังหลายท่ีกรณุา 
ให้ต้นฉบบัมาแต่ละองค์ และผูเ้ขยีนจ�ามาเอง ประโยคใดท่ีสะดุดใจประโยค 
นั้นก็จ�าไว้ได้และบันทึกไว้ ประโยคท่ีไม่สะดุดใจก็หลงลืมจ�าต้องปล่อย
ให้ผ่านไป
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ท่านพักนครราชสีมาพอสมควรแล้วออกเดินทางต่อไปจังหวัด
อุดรธานี มาถึงขอนแก่น ทราบว่า พี่น้องชาวขอนแก่นไปรอรับท่าน 
ทีส่ถานคัีบค่ัง และพร้อมกนัอาราธนาท่านให้ลงแวะพกัเมตตาทีข่อนแก่น
ก่อน แล้วค่อยเดินทางต่อไปอุดรฯ แต่ท่านไม่อาจแวะตามค�านิมนต์ได้ 
จึงพากันพลาดหวังไปบ้างในโอกาสที่ควรจะได้นั้น

เมื่อท่านถึงอุดรฯ ทราบว่า ท่านตรงไปพักวัดโพธิสมภรณ์กับท่าน 
เจ้าคุณธรรมเจดีย์ก่อน มปีระชาชนจากจังหวดัหนองคายบ้าง สกลนครบ้าง  
อ�าเภอต่างๆ ของจังหวัดอุดรบ้าง มารอกราบนมัสการท่าน จากวัดโพธิ- 
สมภรณ์ก็ไปพักที่วัดโนนนิเวศน์และจ�าพรรษาที่นั่น เวลาท่านจ�าพรรษาที่
วดัโนนนเิวศน์ ทราบว่าท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์วัดโพธฯิ ได้พาคณะศรทัธา
ทั้งข้าราชการและพ่อค้าประชาชนไปรับโอวาทท่านทุกวันพระตอนเย็นๆ 
มไิด้ขาด เพราะท่านเจ้าคุณธรรมฯ เองอุตส่าห์เดินทางไปอาราธนานมินต์
ท่านอาจารย์มัน่ ทีจั่งหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงไกลแสนไกล และยงัอุตส่าห์ด้นด้ัน 
เข้าไปจนถึงที่อยู่ของท่านด้วย จึงได้องค์ท่านมาโปรดชาวอุดรฯ เป็นต้น 
สมความปรารถนา ท่านเจ้าคุณธรรมฯ จึงเป็นผู้มีพระคุณมากแก่พวกเรา
ที่ได้เห็นได้ยินธรรมท่านเวลามาถึงอุดรฯ แล้ว

ปกติท่านเจ้าคุณเป็นผูส้นใจในธรรมปฏิบติัเป็นประจ�านสิยัมาด้ังเดิม 
ถ้าพูดคุยธรรมกับท่านนานเท่าไร ท่านไม่แสดงอาการเหน็ดเหนื่อยให้
ปรากฏเลย ยิ่งเป็นธรรมฝ่ายปฏิบัติด้วยแล้ว ท่านยิ่งชอบเป็นพิเศษ  
ท่านรักและเลื่อมใสท่านอาจารย์มั่นมาก เวลาท่านพระอาจารย์อยู่อุดรฯ 
ท่านเป็นผูเ้อาใจใส่เป็นพเิศษ และคอยสอบถามความสขุทุกข์ท่านอาจารย์
จากใครต่อใครอยู่เสมอ นอกจากนั้นยังพยายามชักชวนให้ประชาชนไป
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รู้จักและสนิทสนมกับท่านอาจารย์อยู่เสมอ ถ้าเขาไม่กล้าไป ท่านเป็น 
ผูพ้าไปเองโดยไม่เหน็แก่ความเหนด็เหนือ่ย คุณธรรมท่านในข้อนีรู้ส้กึว่า
เด่นมากเป็นพิเศษและน่าเลื่อมใสมาก

ออกพรรษาแล้วอากาศแห้งแล้ง ท่านอาจารย์ชอบออกไปวิเวกอยู่
ตามบ้านนอกเพื่อบ�าเพ็ญสมณธรรมตามนิสัย บ้านหนองน�้าเค็มท่ีอยู่
ห่างตัวเมืองราว ๓๐๐ เส้น เป็นหมู่บ้านที่ท่านชอบไปพักเป็นเวลานานๆ  
หมู่บ้านนี้มีป่าไม้ร่มรื่นดีเหมาะกับการบ�าเพ็ญธรรม ท่านพักจ�าพรรษาอยู่
จังหวัดอุดรฯ นับว่าได้ท�าประโยชน์แก่ประชาชนพระเณรอย่างมากมาย 
แถบจงัหวดัและอ�าเภอใกล้เคียงกบัจงัหวัดอุดรฯ ท่ีท่านพกัอยู ่มปีระชาชน 
และพระสงฆ์ทยอยกนัมาบ�าเพญ็กศุลและสดับธรรมท่านมไิด้ขาด เพราะ
ท่านเหล่านีโ้ดยมากกเ็คยเป็นลกูศิษย์เก่าแก่สมยัท่ีท่านมาบ�าเพญ็อยู่ก่อน
เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ดังนัน้ เมือ่ทราบว่าท่านมาจงึต่างมคีวาม
ดีใจกระหยิ่มยิ้มแย้ม อยากมาพบมาเห็นและท�าบุญให้ทานสดับตรับฟัง
โอวาทกับท่าน

ในระยะนั้นอายุท่านยังไม่แก่นัก ราว ๗๐ ปี การไปมาในทิศทางใด
ก็พอสะดวกอยู่บ้าง ประกอบกับท่านมีนิสัยคล่องแคล่วว่องไวลุกง่ายไป
เรว็อยู่ด้วย และไม่ชอบอยูใ่นท่ีแห่งเดียวเป็นประจ�า ชอบเทีย่วซอกแซก
ตามป่าตามเขาที่เห็นว่าสงบสงัดปราศจากสิ่งก่อกวน

ที่อุดรฯ ก็ปรากฏว่า มีผู้มาเรียนถามปัญหาธรรมกับท่านบ่อยๆ เช่น 
ทีอ่ื่นๆ เหมอืนกนั ปัญหาทีเ่ขาถามท่านมคีล้ายคลงึกบัปัญหาท่ีผ่านมาแล้ว
กม็ ีทีแ่ปลกต่างกนัออกไปตามความคิดเหน็ของผูถ้ามกม็ ีท่ีคล้ายคลงึกนั 
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ได้แก่ ปัญหาที่เกี่ยวกับบุพเพสันนิวาสของสัตว์ที่เคยสร้างความดีมา 
เป็นล�าดับ ไม่ละนิสัยวาสนาของตนหนึ่ง บุพเพสันนิวาสของสามีภริยา 
ทีเ่คยครองรกัอยูร่่วมกนัมาหนึง่ ทัง้สองข้อน้ีท่านว่ามผีูส้งสยัถามมากกว่า
ข้ออ่ืนๆ ในข้อแรกท่านมไิด้ระบุปัญหาท่ีเขาถามลงอย่างชัดเจนว่า เขาถาม 
อย่างนั้นๆ เป็นแต่ท่านปรารภแล้วอธิบายไปเองทีเดียวว่า สิ่งเหล่านี้  
ต้องมีการริเริ่มก่อต้ังเจตนาขึ้นมาให้เป็นทางเดินแห่งภพชาติของผู้จะ
เกี่ยวข้องกับตน และตนจะเกี่ยวข้องกับผู้นั้น 

ส่วนข้อต่อมาท่านระบุปัญหาที่เขาถามว่า ค�าว่า บุพเพสันนิวาสนี้  
เราจะรู้ได้อย่างไรว่า หญิงชายรักกันอย่างน้ีเป็นบุพเพสันนิวาส รักกัน
อย่างนัน้ไม่ใช่บพุเพสนันวิาส และอยูร่่วมกนักบัคนนีเ้ป็นบพุเพสนันวิาส 
อยูร่่วมกนักบัคนนัน้มใิช่บพุเพสนันวิาส ท่านตอบว่าส�าหรบัพวกเรายากจะ
มทีางทราบได้ว่า รกัอย่างนัน้และรกัคนนัน้เป็นบพุเพสนันวิาส รกัอย่างนัน้
และรักคนนั้นมิใช่บุพเพสันนิวาส ก็รักและอยู่ร่วมกันไปแบบคนตาบอด  
เกิดความหิวจัดคว้าหาอาหารมารับประทานนั่นแล อะไรถูกมือก็รับไป 
พอประทังชีวิตไปวันหนึ่งๆ บุพเพสันนิวาสก็เช่นเดียวกัน ทั้งที่มีอยู่กับ
สัตว์บุคคลทั่วไป แต่จะคว้าถูกจุดของบุพเพสันนิวาส คือรักและอยู่ร่วม
กบัผูเ้คยเป็นบพุเพสนันวิาสกนันัน้ เป็นสิง่ทีห่าเจอได้ยากมาก เนือ่งจาก
กิเลสตัวรักๆ นี้มันมิได้ไว้หน้าใคร และมิได้รอคอยให้บุพเพสันนิวาสมา 
วินิจฉัยหรือตัดสินก่อนมัน ขอแต่ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายที่ต้องกับเพศ
และนิสัยของมันแล้ว เป็นต้องรักและคว้าดะไปเลย 

กิเลสตัวรักน่ีแลพาให้คนเป็นนักต่อสู้แบบไม่รู้จักเป็นรู้จักตาย  
ไม่รู้จักสูงจักต�่า ไม่รู้จักใกล้จักไกล ไม่รู้จักเลือกสรรปันแบ่งว่ามากไป 
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หรือน้อยไป ควรหรือไม่ควรเพียงใด มีแต่จะสู้ตายเอาท่าเดยีวไม่ยอมแพ้  
แม้จะพลาดท่าหรือตายไปก็ยังไม่ยอมทิ้งลวดลายที่เคยเป็นนักต่อสู ้
เอาเลย น่ีแลเร่ืองของกเิลสตัวรัก มันแสดงตัวเด่นอยู่ในหัวใจของสัตว์โลก 
อย่างเปิดเผย ไม่ยอมอยู่ใต้อ�านาจของใครเอาง่ายๆ ผูต้้องการมีหลักฐาน 
และความมีประมาณเป็นเคร่ืองทรงตัวไว้บ้าง จึงไม่ควรปล่อยให้มัน 
วิง่แซงหน้าไปตามนสัิยโดยถ่ายเดยีว ควรมีการหักห้ามกนับ้าง พอมีทาง 
ตัง้ตัว แม้จะไม่ทราบบพุเพสันนวิาสของตัว กยั็งพอมีทางยับย้ังใจได้บ้าง  
ไม่ถูกมันจับถูไถเข้าถ�้าเข้ารูลงเหวตกบ่อไปท่าเดียว

ความรู้บุพเพสันนิวาสของตนนี้ ถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติจิตตภาวนา ซึ่งมี
นสิยัในทางรูเ้หตุการณ์ต่างๆ กย็ากทีจ่ะทราบได้ แต่อย่างไรกต็าม เราควรม ี
สติหกัห้ามมนัอยูเ่สมอ อย่าปล่อยให้มนัพาไหลลงสูท่ี่โสมมแบบน�า้ล้นฝ่ัง 
ไม่มีอะไรกั้นก็แล้วกัน ยังพอจะมีหวังครองตัวไปได้ ไม่จอดจมหล่มลึก
ลงในกลางทะเลแห่งความรักอันไม่มีประมาณโดยถ่ายเดียว

เขาถามท่านอีกปัญหาหนึง่ว่า “ระหว่างสามภีรยิาทีอ่ยูร่่วมกนัด้วยความ 
ผาสุกเย็นใจตลอดมา ไม่ประสงค์จะให้พลัดพรากจากกันในภพต่อไป  
เกิดในชาติใดภพใดขอให้ได้เป็นสามีภริยากันตลอดไป จะปฏิบัติอย่างไร
จึงจะสมหวัง ถ้าต่างคนต่างตั้งความปรารถนาให้ได้พบกันทุกภพทุกชาติ
จะเป็นไปได้ไหม” ท่านตอบว่า “ความปรารถนานัน้เป็นเพยีงเส้นทางเดิน 
ของจิตใจผูมุ้ง่หมายเท่านัน้ ถ้าไม่ด�าเนนิตามความปรารถนากไ็ม่เกดิประโยชน์ 
ตามความมุ่งหมาย เช่น คนต้องการเป็นคนร�่ารวย แต่เกียจคร้านในการ
แสวงหาทรพัย์ ความร�า่รวยกเ็ป็นไปไม่ได้ ต้องอาศัยความขวนขวายตาม
เจตนาจ�านงที่ตั้งไว้ด้วยจึงจะสมหวัง
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นีก่เ็หมอืนกนั ถ้าต้องการเป็นสามภีรยิาครองรกักนัอย่างมคีวามสขุ 
ทุกภพทุกชาติไป ไม่อยากพลัดพรากจากกัน ต้องมีจิตใจคือทรรศนะ 
ตรงกัน ต่างคนต่างอยู่ในขอบเขตของกันและกัน ไม่ชอบแสวงหาเศษ 
หาเลยอันเป็นการท�าลายจิตใจและความสขุความไว้วางใจกนั ต่างคนเป็น 
ผูร้กัศีลรกัธรรม มคีวามประพฤติดีไว้วางใจกนัได้ ความรูค้วามเหน็ลงรอยกนั  
ต่างพยายามรกัษาความปรารถนาด้วยการท�าดี ย่อมมทีางสมหวังได้ ไม่เหนอื 
ความพยายามของผูป้รารถนาไปได้เลย แต่ถ้าความประพฤติทุกด้านแบบ
ตรงกันข้าม หรือสามีดีแต่ภริยาชั่ว หรือภริยาดีแต่สามีชั่ว ต่างคนต่างท�า 
ความชอบใจ ไม่ลงรอยกนั แม้ต่างจะปรารถนาสกักีร้่อยกีพ่นัครัง้กไ็ม่มทีาง 
ส�าเร็จ เพราะเป็นการท�าลายความปรารถนาของตน”

ท่านย้อนถามว่า “โยมปรารถนาเพียงอยากอยู่ร่วมกันเท่านั้น  
ไม่ปรารถนาอะไรอื่นบ้างหรือ” เขาตอบท่านว่า “นอกนั้นก็ไม่ทราบว่าจะ 
ปรารถนาอะไรอีก เพราะความปรารถนาอยากได้เงินได้ทอง อยากได้บรษิทั 
บรวิาร อยากได้ยศถาบรรดาศักด์ิ อยากเป็นพระมหากษตัรย์ิอยากไปสวรรค์ 
นพิพาน กย็งัอดลมืภรยิาซ่ึงเป็นทีร่กัไม่ได้อยูน่ัน่เอง เพราะนีเ้ป็นจุดใหญ่ 
แห่งความปรารถนาของโลก เลยต้องปรารถนาสิง่นีซ่ึ้งเป็นเรือ่งใหญ่ส�าหรบั 
ปถุชุนก่อน จากนัน้ถ้าพอเป็นไปได้ค่อยพจิารณากนัไป กระผมจงึเรยีนถาม 
เรือ่งนีก่้อน แม้กลวัท่านดุและอายท่านกท็นเอา เพราะความจรงิของโลก
โดยมากเป็นกันอย่างนี้ทั้งนั้น เป็นแต่จะกล้าพูดหรือไม่เท่านั้น”

ท่านหัวเราะแล้วถามเขาว่า “ถ้าเป็นดังที่ว่านี้ โยมไปไหนก็จะต้อง
เอาแม่เด็กไปด้วยใช่ไหม” เขาหวัเราะบ้างแล้วเรยีนท่านว่า “กระผมอาย
จะเรยีนท่านตามความหยาบของปถุชุนทีเ่ป็นอยูภ่ายใน แต่ความจรงิแล้ว 
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เท่าท่ีกระผมยงับวชไม่ได้จนบดันี ้กเ็พราะเป็นห่วงแม่เด็ก กลวัเขาจะว้าเหว่ 
เป็นทุกข์ ไม่มีผู้ปรึกษาปรารภและให้ความอบอุ่นแก่เขาเท่าที่ควร ลูกๆ  
นอกจากจะมารบกวนขอเงินไปซื้อนั่นซื้อนี่ และเรื่องอื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่อง
กวนใจให้ยุง่แล้ว กย็งัมองไม่เหน็ว่าเขาจะมคีวามสามารถท�าให้แม่มคีวาม
อบอุ่น และสบายใจได้ในทางใดบ้าง ผมจึงอดเป็นห่วงเขามิได้

อีกประการหนึง่สวรรค์ช้ันนัน้ๆ ตามธรรมท่านบอกไว้ว่ามท้ัีงเทวบตุร
เทวธดิา ซ่ึงแสดงว่ามทีัง้หญิงทัง้ชายเหมอืนแดนมนษุย์เรา และมคีวามสขุ 
ความส�าราญด้วยเครื่องบ�ารุงบ�าเรอนานาชนิด ซึ่งเป็นสถานที่น่าไปและ
น่าอยูม่าก แต่พรหมโลกไม่ปรากฏว่ามเีทวบตุรเทวธดิาเหมอืนมนษุย์และ 
สวรรค์เลย เมือ่เป็นเช่นนัน้จะไม่ว้าเหว่ไปหรอื เพราะไม่มผีูค้อยปลอบโยน 
เอาอกเอาใจในเวลาเกดิความหงุดหงิดใจขึน้มา ยิง่นพิพานด้วยแล้วยิง่ไม่มี 
อะไรไปเก่ียวข้องสัมผัสเอาเลย เป็นตัวของตัวโดยสมบูรณ์ทุกอย่าง  
ไม่ต้องอาศัยสิง่อ่ืนผูอ่ื้นใดเข้าไปช่วยเหลอืหรอืเกีย่วข้องบ้างเลย เป็นตัว 
ของตัวแท้ๆ แล้วจะมอีะไรเป็นทีภ่าคภูมใิจและเทิดเกยีรติว่า ผูถ้งึนพิพาน 
แล้วเป็นผู้ได้รับความภาคภูมิใจ ทั้งเกียรติยศช่ือเสียงเรียงนามและ 
ความสุขความสบายจากบรรดาท่านผู้ถึงนิพพานด้วยกัน อย่างมนุษย์ผู้มี 
ฐานะดีมีสมบัติมาก มีเกียรติยศสูงได้รับความยกย่องสรรเสริญจาก 
เพื่อนมนุษย์หญิงชายด้วยกัน

ท่านที่ไปนิพพานแล้วเห็นเงียบไปเลย ไม่มีพวกเดียวกันยกย่อง
สรรเสริญท่าน จึงท�าให้สงสัยว่าการเงียบไปเลยเช่นน้ันจะเป็นความสุข 
ได้อย่างไร กระผมต้องขอประทานโทษท่ีมาถามบ้าๆ บอๆ ไม่เข้าเรือ่งเข้าราว 
เหมือนคนที่มีสติทั่วๆ ไป แต่ก็เป็นความสงสัยท�าให้ล�าบากใจอยู่ไม่หาย 
ถ้าไม่ได้เรียนถามท่านผู้รู้ให้หายสงสัยเสียก่อน”
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ท่านตอบว่า “สวรรค์ พรหมโลก และนพิพานมไิด้มไีว้เฉพาะคนขีส้งสยั
แบบโยม แต่มีไว้ส�าหรับผู้มองเห็นคุณค่าของตัว และคุณค่าของสวรรค์  
พรหมโลก และนิพพาน ว่าเป็นของดีมีคุณค่าต่างกันขึ้นไปตามล�าดับชั้น  
และความดีของผู้ที่ควรจะได้จะถึงตามล�าดับ คนแบบโยม สวรรค์  
พรหมโลก และนพิพานคงมไิด้ฝันถงึเลย แม้โยมจะไปกย็งัไปไม่ได้ถ้าแม่เด็ก 
ยงัอยู ่หรอืแม้แม่เด็กตายไป โยมกจ็ะอดคิดถงึไม่ได้ แล้วจะมโีอกาสคิดถงึ 
สวรรค์นิพพานพอจะหาเวลาคิดเพื่อจะไปได้อย่างไร แม้พรหมโลกและ
นิพพานก็มิได้ดีกว่าแม่เด็กส�าหรับความรู้สึกของโยม เพราะพรหมโลก
และนิพพานบ�ารุงบ�าเรอโยมไม่เป็นเหมือนแม่เด็ก โยมจึงสงสัยและ 
ไม่อยากไป กลวัจะขาดผูบ้�าเรอ (ตอนนีท่้านว่าทัง้ท่านทัง้เขาหวัเราะถกูใจ)

อันความสขุทีเ่กดิจากสิง่ต่างๆ นัน้ แม้ในโลกมนษุย์เรายงัต่างกนัตาม
ชนิดของสิ่งนั้นๆ ที่มีรสต่างกัน แม้ประสาทเครื่องรับสิ่งเหล่านั้นที่มีอยู่ 
ในร่างกายอันเดียวกัน ก็ยังนิยมรับสัมผัสต่างๆ กัน เช่น ตาชอบสัมผัส
ทางรูป หูชอบสัมผัสทางเสียง จมูกชอบสัมผัสทางกลิ่น ลิ้นชอบสัมผัส 
ทางรส กายชอบสัมผัสทางเย็นร้อนอ่อนแข็ง ใจชอบสัมผัสทางอารมณ์
ต่างๆ ตามหน้าทีแ่ละความนิยมของตน จะให้รสนยิมเหมอืนกนัย่อมไม่ได้  
การรบัประทานเป็นความสขุทางหน่ึง การพกัผ่อนนอนหลบัเป็นความสขุ 
ทางหนึง่ การครองรกัตามประเพณีของโลกเป็นความสขุทางหน่ึง แต่อย่า
ลืมว่า การทะเลาะกันเพราะความเห็นขัดแย้งกันด้วยเรื่องต่างๆ ก็เป็น
ความทกุข์ทางหนึง่ ฉะนัน้ โลกจงึไม่ขาดจากการสมัพนัธ์ติดต่อกนักบัสิง่ท่ี
ตนเหน็ว่าเป็นความสขุตลอดมา และจ�าต้องแสวงกนัทัว่โลก จะขาดมไิด้ 
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ความสุขในมนุษย์และสัตว์ที่ได้รับตามภูมิของตนเป็นความสุข
ประเภทหนึง่ ความสขุในสวรรค์และพรหมโลกเป็นความสขุประเภทหน่ึง 
ความสุขในพระนิพพานของท่านผู้สิ้นกิเลสเครื่องกังวลใจโดยประการ 
ทัง้ปวงเป็นความสขุประเภทหน่ึง ต่างจากความสขุทีโ่ลกมกีเิลสทัง้หลายได้
รบักัน จะให้เป็นความสขุเหมอืนแม่เด็กเสยีทกุอย่างแล้ว โยมกไ็ม่จ�าเป็น 
ต้องดูรปูฟังเสยีง รบัประทานอาหารพกัผ่อนหลบันอน และแสวงหาคุณงาม 
ความดมีกีารให้ทานรกัษาศลีภาวนาเป็นต้นให้ล�าบาก เพียงอยู่กับแม่เด็ก
เท่านัน้ ความสขุจากสิง่ต่างๆ กไ็หลมารวมในทีน่ัน้หมด ซ่ึงเป็นการตัดปัญหา 
ความยุ่งยากลงได้เยอะแยะ แต่คุณจะให้เป็นดังที่ว่านี้ได้ไหม? 

เขาตอบว่า “โอ้โฮ จะได้อย่างไรท่านอาจารย์ แม้แต่กบัแม่เด็กบางครัง้ 
ยังมีการทะเลาะกันได้ จะสามารถน�าความสุขจากสิ่งต่างๆ มารวมกับเขา
คนเดียวได้อย่างไร ก็ยิ่งจะท�าให้ยุ่งใหญ่” ท่านเล่าว่า เขาเป็นคนมีนิสัย
อาจหาญและตรงไปตรงมา ทั้งรักศีลรักธรรมดีมาก ส�าหรับฆราวาสที่มี
ความใฝ่ใจในธรรมและมีความจงรักภักดีต่อครูอาจารย์มากมาย ท่านจึง 
ได้สละเวลาพูดคุยธรรมกันแบบพิเศษ เป็นกันเองแทบทุกครั้งที่เขามา
เย่ียมท่านเวลาปลอดจากแขก ปกติก็ไม่ค่อยมีใครสามารถมาถามท่าน 
แบบเขาได้เลย เขาเป็นคนมนีสิยัรกัลกูรกัเมยีมาก เคยมากราบเยีย่มท่าน
บ่อยด้วยความรักเลื่อมในท่านมาก เวลามีแขกอยู่กับท่าน เขาเพียงมา 
กราบแล้วกห็ลกีหนไีป ท�างานอะไรช่วยพระเณรไปตามนสิยัของคนสนทิ 
กับวัด ถ้าไม่มคีนน่ันแลเป็นโอกาสทีเ่ขาจะกราบเรยีนถามเรือ่งอะไรต่างๆ 
ตามแต่เขาถนัด ท่านชอบเมตตาเขาด้วยแทบทุกครั้งท่ีเขามาสบโอกาส
เหมาะๆ 
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ส�าหรับท่านพระอาจารย์มั่นแล้ว ท่านฉลาดและรู้นิสัยของคนได้ดี
มากหาทีต่�าหนมิไิด้ คนทกุช้ันทกุเพศทุกวยัมาหาท่าน การปฏิสนัถารทาง
กิริยาจะไม่เหมือนกันเลย ทั้งการพูดธรรมดาและอรรถธรรมต้องต่างกัน
ไปเป็นรายๆ ของผู้มาเกี่ยวข้อง ดังที่เขียนผ่านมาบ้างแล้ว ท่านพักอยู่
วัดโนนนิเวศน์ อุดรฯ พระมาจ�าพรรษากับท่านมากและที่มาอบรมศึกษา 
มีมากตลอดมา วัดโนนนิเวศน์แต่สมัยก่อนที่ท่านพักอยู่มีความสงบ
มากกว่าทุกวันนี้ รถราผู้คนไม่มาก ผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับวัดโดยมากเป็น
ผู้หวังบุญกุศลจริงๆ มิได้เข้าไปแบบท�าลายทั้งที่มีเจตนาและไม่มีเจตนา 
การบ�าเพ็ญเพียรของพระเณรก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามเวลาที่ต้องการ 
ฉะนั้น พระที่ทรงคุณธรรมทางใจจึงมีมากพอเป็นเครื่องอบอุ่นแก่ตัวเอง 
และประชาชนผู้หวังพึ่งความร่มเย็นของพระ

ตอนกลางคืนท่านอบรมพระเณร การแสดงธรรมโดยมากท่าน 
เริม่แต่ ศีล สมาธ ิปัญญา ขึน้ไปเป็นขัน้ๆ อย่างไม่มจุีดหมายว่าท่านจะไป 
จบในธรรมขั้นใด แสดงจนถึงวิมุตติหลุดพ้นอันเป็นจุดส�าคัญของธรรม 
แล้วย้อนกลับมาแสดงเกี่ยวแก่ผู้ปฏิบัติว่าจะควรปฏิบัติตนอย่างไร จึงจะ
สามารถบรรลุจุดประสงค์ตามธรรมที่ท่านอบรมสั่งสอน การสอนพระใน
วงปฏิบติั ท่านสอนเน้นลงในความเป็นผูม้ศีีลสงัวร โดยถอืศีลเป็นส�าคัญ
ในองค์พระ พระจะสมบูรณ์ตามเพศของตนได้ต้องเปน็ผู้หนักแน่นในศลี 
เคารพในสกิขาบทน้อยใหญ่ ไม่ล่วงเกนิโดยเหน็ว่าเป็นสกิขาบทเลก็น้อย
ไม่ส�าคัญอันเป็นลักษณะของความไม่ละอายบาป และอาจล่วงเกินได้ใน
สกิขาบทท่ัวไป เป็นผูร้กัษาวนิยัเคร่งครดั ไม่ยอมให้ศีลของตนด่างพร้อย
ขาดทะลุได้ อันเป็นเครื่องเสริมให้เป็นผู้มีความอบอุ่นกล้าหาญในสังคม 
ไม่กลัวครูอาจารย์หรือเพื่อนพรหมจรรย์จะรังเกียจหรือต�าหนิ 
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พระในใจจะสมบรูณ์เป็นขัน้ๆ นับแต่พระโสดา ฯลฯ ถงึพระอรหตัได้  
ต้องเป็นผู้หนักในความเพยีรเพือ่สมาธแิละปัญญาทกุช้ันจะมทีางเกดิขึน้
และเจรญิก้าวหน้า สามารถช�าระล้างสิ่งสกปรกรุงรังภายในใจออกได้โดย
สิน้เชิง อนึง่ค�าว่าพระควรเป็นผูเ้ยีย่มด้วยความสะอาดแห่งความประพฤติ 
ทางกายวาจา และเยี่ยมด้วยจิตที่ทรงไว้ซึ่งคุณธรรม คือสมาธิ ปัญญา 
วมิตุติ และวมิตุติญาณทสัสนะตามล�าดับ ไม่ควรเป็นพระท่ีอับเฉาเศร้าใจ  
ไม่สง่าผ่าเผย หลบๆ ซ่อนๆ เพราะปมด้อยคอยกระซิบอยูภ่ายใน มอีะไร
ลกึลบัท�าให้ร้อนสมุอยูใ่นใจนัน้ มใิช่พระลกูศิษย์พระตถาคตผูง้ดงามด้วย
ความประพฤติภายในภายนอก ไม่มีที่ต้องติ 

แต่ควรเป็นพระที่องอาจกล้าหาญต่อการละช่ัวท�าดี ด�าเนินตามวิถี
รอยพระบาททีศ่าสดาพาด�าเนนิ เป็นผูซ่ื้อตรงต่อตนเองและพระธรรมวนิยั 
ตลอดเพื่อนฝูง อยู่ที่ใดไปที่ใดมีสุคโตเป็นที่รองรับ มีโอชารสแห่งธรรม
เป็นทีซึ่มซาบ มคีวามสว่างไสวอยูด้่วยสติปัญญาเป็นเครือ่งส่องทาง ไม่อยู ่
อย่างจนตรอกหลอกตัวเองให้จนมุม นั่นคือพระลูกศิษย์พระตถาคตแท้  
ควรส�าเหนียกศึกษาอย่างถึงใจ ยึดไว้เป็นหลักอนาคตอันแจ่มใสไร้กังวล 
จะเป็นสมบัติที่พึงพอใจของผู้นั้นแน่นอน นี่เป็นปกตินิสัยที่ท่านอบรม
พระปฏิบัติ

หลังจากการประชุมแล้ว ท่านผู้ใดมีข้อข้องใจก็ไปศึกษากับท่าน
เป็นรายๆ ไปตามโอกาสที่ท่านว่างกิจประจ�าวัน ซ่ึงมีติดต่อกันท่ีท่าน
ต้องปฏิบัติไม่ลดละไม่ว่าจะอยู่ในที่ใด คือตอนเช้าออกจากที่ภาวนาแล้ว
ลงเดินจงกรมก่อนบิณฑบาต พอได้เวลาแล้วก็ออกบิณฑบาต จากนั้น 
เข้าทางจงกรมเดินจงกรมจนถงึเทีย่งเข้าทีพ่กั พกัจ�าวัดบ้างเลก็น้อย ลกุขึน้ 
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ภาวนาแล้วลงเดินจงกรม บ่าย ๔ โมงเย็นปัดกวาดลานวัดหรือที่พักอยู่
ขณะนั้น สรงน�้าแล้วเข้าทางจงกรมอีกเป็นเวลาหลายช่ัวโมง ออกจาก 
ที่จงกรมก็เข้าที่ไหว้พระสวดมนต์

การสวดมนต์ท่านสวดมากและสวดนานเป็นช่ัวโมงๆ เสร็จแล้ว 
นัง่สมาธภิาวนาต่อไปต้ังหลายช่ัวโมง คืนหนึง่ๆ ท่านพกัจ�าวัดราว ๔ ช่ัวโมง 
เป็นอย่างมากในเวลาปกติ ถ้าเป็นเวลาพิเศษก็นั่งสมาธิภาวนาตลอดรุ่ง
ไม่พกัจ�าวัดเลย ในวัยหนุม่ท่านท�าความเพยีรเก่งมาก ยากจะมผีูเ้สมอได้ 
แม้ในวัยแก่ยงัไม่ทิง้ลวดลาย เป็นแต่ผ่อนลงบ้างตามวิบากทีท่รดุโทรมลง
ทกุวันเวลา ทีผ่ดิกบัพวกเราอยูม่ากคือจติใจท่านไม่แสดงอาการอ่อนแอไป
ตามวิบากธาตุขนัธ์เท่านัน้ นีคื่อวิธกีารของท่านผูดี้เป็นคติแก่โลกด�าเนนิมา  
มิได้ทอดทิ้งปล่อยวางหน้าที่ของตนนับแต่ต้นเป็นล�าดับมา ไม่ลดละ 
ความเพียรซึ่งเป็นแรงหนุนอันส�าคัญ แดนแห่งชัยชนะที่ท่านได้รับอย่าง
พอใจนั้นได้ที่เขาลึกในจังหวัดเชียงใหม่ที่เขียนผ่านมาแล้ว

เราที่เกิดมาในชาติมนุษย์ซ่ึงเป็นชาติท่ีพร้อมด้วยคุณสมบัติท่ีควร
จะได้จะถึงอยู่แล้ว แต่ละท่านที่จะได้ประสบความส�าเร็จดังใจหมาย 
เช่นท่านท่ีได้ประสบมาแล้ว จนได้กลายมาเป็นประวัตินัน้ แม้จะมคีนมาก 
แทบล้นโลกสมยัปัจจุบนั แต่ผูจ้ะได้ประสบกับแดนสมหวงัดังท่ีกล่าวมานี้
มจี�านวนน้อยมากเหลอืเกนิ แทบจะไม่มใีนโลกสมยัปัจจุบนั ทีแ่ตกต่างกนั
มากทั้งนี้ เพราะความรู้ความเห็นความขะมักเขม้นและอิทธิบาท ๔ คือ 
ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ในทางจะให้เกิดผลดังมุ่งหมายมีมากน้อย 
ต่างกันมาก ผลที่เกิดขึ้นจึงท�าให้ต่างกันมากจนแทบไม่น่าเช่ือทั้งฝ่ายดี 
ฝ่ายช่ัว แต่เป็นสิง่ทีโ่ลกได้ประจักษ์ตาประจกัษ์ใจกนัมานานแล้ว จนหาทาง 
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ปฏิเสธไม่ได้ นอกจากต้องยอมรับโดยทั่วกันตามสิ่งที่ปรากฏ ทั้งดีทั้งชั่ว 
ทั้งสุขทั้งทุกข์ ซึ่งเกิดขึ้นกับตนแต่ละราย ไม่มีทางสลัดปัดทิ้งได้เท่านั้น

ท่านพระอาจารย์มัน่เป็นผูม้ปีระวติัอันงดงามมากในบรรดาครอูาจารย์
สมยัปัจจบุนั เป็นประวติัทีท่รงดอกทรงผลตลอดต้นชนปลาย สวยงามมา
ทกุระยะ น่าเคารพเลือ่มใสของคนทุกช้ันทกุเพศทกุวยั กติติศัพท์กติติคุณ 
ฟุ้งขจรไปถึงไหน เกิดความหอมหวนชวนให้เคารพเลื่อมใสในท่ีน้ัน  
แต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง เวลาท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านพุทธศาสนิกชน
ที่มีความรักใคร่ใฝ่ธรรมไม่ค่อยมีโอกาสได้ทราบ และได้เข้าใกล้ชิดสนิท
กับท่านซึ่งมีอยู่มากมาย ทั้งที่ประสงค์อยากพบท่านผู้ดีมีคุณธรรมสูงอยู่
ตลอดมา

แต่เนื่องจากท่านไม่ค่อยชอบออกมาตามบ้านเมืองท่ีมีผู้คนชุกชุม 
ท่านเห็นเป็นความสะดวกสบายใจในการอยู่ในป่าเขาตลอดมาแต่ต้นจน
อวสาน แม้พระสงฆ์ผู้มีความมุ่งมั่นต่ออรรถธรรมซึ่งมีอยู่มาก ก็ไม่ค่อย
มโีอกาสได้เข้าไปถงึองค์ท่านได้ง่ายๆ เพราะทางล�าบากกนัดาร รถราไม่มี 
การเข้าไปหาจนถงึทีอ่ยูท่่านต้องเดินทางเป็นวันๆ ผูไ้ม่เคยเดินกไ็ปไม่ไหว 
ทั้งความไม่กล้าหาญพอที่จะรับธรรมอันแท้จริงจากท่านบ้าง กลัวท่านจะ 
ไม่รบัให้อยูด้่วยบ้าง กลวัท่านจะดุบ้าง กลวัตัวจะปฏิบติัไม่ได้อย่างท่านบ้าง  
กลัวอาหารการเป็นอยู่จะขาดแคลนกันดารบ้าง กลัวจะฉันมื้อเดียวอย่าง
ท่านไม่ได้บ้าง 

เรื่องที่จะเป็นอุปสรรคต่อการไปนั้น รู้สึกว่าสร้างไว้อย่างมากมาย 
จนไม่อาจจะฝ่าฝืนเล็ดลอดไปได้ ทั้งที่มีความมุ่งหวังอยู่อย่างเต็มใจ  
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สิง่เหล่านีแ้ลทีเ่ป็นอุปสรรคต่อตัวเอง จึงปล่อยโอกาสให้ผ่านไปโดยไม่ได้ 
รับประโยชน์อะไรจากความคิดชนิดต่างๆ เหล่านี้เลย กระท่ังได้ยินแต่
ประวัติท่านทีไ่ม่มรีปูร่างเหลอือยูแ่ล้ว จึงได้ทราบว่าท่านเป็นพระเช่นไรใน
วงพระศาสนา ซ่ึงเป็นศาสนาทีท่รงมรรคทรงผลตลอดมานับแต่พระพทุธเจ้า
เป็นพระองค์แรก ล�าดับล�าดากันลงมาถึงพระสาวกผู้ทรงมรรคทรงผล  
นบัจ�านวนไม่ได้ ถ่ายทอดกนัเรือ่ยมาด้วย สุปฏบิติั อชุุ ญายะ สามีจปิฏบิติั  
อันเป็นเหมือนท�านบใหญ่ที่ไหลออกมาแห่งน�้าอมตมหานิพพานจากจิต
สันดานของทุกท่าน ผู้ทรงไว้ซึ่งปฏิปทาตามทางศาสดาที่ประทานไว้

ท่านพระอาจารย์มั่นเป็นองค์หนึ่งในจ�านวนพระสาวกอันดับปัจจุบัน  
ซึ่งเพิ่งมรณภาพผ่านไปเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๒ ถ้ารวมเวลาที่
ผ่านไปกร็าว ๒๐ ปีกว่าเท่านัน้ แต่การมรณภาพท่านจะรอลงข้างหน้าเวลา 
เรื่องท่านด�าเนินไปถึง แต่อย่างไรก็ตามการผ่านไปแห่งรูปธรรมนั้นเป็น
ของมีมาด้ังเดิม ทั้งยังจะมีต่อไปตลอดกาลเมื่อความเกิดของสิ่งสมมุติ 
ต่างๆ ยังเป็นไปอยู่ ความอัศจรรย์ส�าคัญที่ยังคงอยู่ คือ พระเมตตาคุณ  
พระปัญญาคุณ และพระวสิทุธคุิณของพระพทุธเจ้าท่ีสถติอยูก่บัพระศาสนา 
ไม่ได้ผ่านไปด้วย แม้เมตตาคุณ ปัญญาคุณ และวิสุทธิคุณของท่าน 
พระอาจารย์มัน่ก็คงยังอยู่เช่นเดียวกับของพระศาสดา เพราะเป็นคุณสมบติั 
ลักษณะเดียวกัน ส�าคัญอยู่ที่ผู้จะปฏิบัติให้เป็นไปตามพระโอวาทที่ท่าน
ประทานไว้ จะสามารถตักตวงได้มากน้อยเพียงไร ในกาลอันควรที่ก�าลัง
เป็นไปอยูก่บัพวกเราเวลานี ้นีเ่ป็นสิง่ท่ียงัควรและน่าสนใจอยูม่ากส�าหรบั
ผู้ยังมีชีวิตครองตัวอยู่ ถ้าหาไม่แล้วหมดหนทาง ไม่มีสิ่งใดมาแก้ไขให้
กลับคืนได้ 
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ตอนท่านแก้ปัญหาพี่น้องชาวนครราชสีมานั้น มีเนื้อความสะดุดใจ 
ผู้เขียนตลอดมา จึงขอถือเอาความย่อๆ มาลงอีกเล็กน้อย ว่าอย่าท�า 
ความรู ้ความเหน็และความประพฤติทกุด้านเหมอืนเราไม่มป่ีาช้าอยูก่บัตัว  
อยู่กบับ้านเมอืงเรา อยูก่บัญาติมติรของเรา บทถงึคราวเป็นอย่างโลกทีม่ี 
ป่าช้าทัว่ๆ ไปขึน้มา จะแก้ตัวไม่ทนั แล้วจะจมลงในท่ีตนและโลกไม่ประสงค์ 
อยากลงกัน จะคิดจะพูดจะท�าอะไร ควรระลึกถึงป่าช้าคือความตายบ้าง 
เพราะกรรมกบัป่าช้าอยูด้่วยกนั ถ้าระลกึถงึป่าช้า ในขณะเดียวกนัได้ระลกึ 
ถึงกรรมด้วย พอท�าให้รู้สึกตัวขึ้นบ้าง อย่าอวดตัวว่าเก่งทั้งๆ ที่ไม่เหนือ
อ�านาจของกรรม แม้อวดไปก็เป็นการท�าลายตัวให้ล่มจมไปเปล่าๆ

ไม่ควรอวดเก่งกว่าศาสดาผูรู้ดี้รูช้อบทุกๆ อย่าง ไม่ลบูๆ คล�าๆ เหมอืน 
คนมีกิเลสที่อวดตัวว่าเก่ง สุดท้ายก็จนมุมของกรรมคือความเก่งของตัว 
(ผลร้ายทีเ่กดิจากการท�าด้วยความอวดเก่งของตัวเอง) นีฟั้งแล้วใจสะดุ้ง
และหมอบยอมจ�านนต่อกรรมจริงๆ ไม่ผยองพองตัวจนลืมตน ว่ามิใช ่
คนเดินดินเหมือนโลกๆ เขา จึงได้น�ามาลงซ�้าอีก ที่ลงมาแล้วบางตอน 
ก็มีบกพร่องบ้าง ไม่สมบูรณ์ตามที่ท่านอธิบาย มาระลึกได้ทีหลังก็มี  
อย่างนีเ้องความรูค้วามจ�าของปถุชุนคนหนามนัหลอกๆ ลวงๆ ขวางธรรม
ของจริงอยู่อย่างนี้เอง จึงขออภัยท่านผู้อ่านไว้ด้วยท่ีเขียนซ�้าบ้างเป็น 
บางตอน 

ท่านพระอาจารย์มัน่ท่านมคีวามรูค้วามสามารถ ประสาทธรรมให้แก่
คณะลกูศิษย์ฝ่ายพระเป็นต้นโพธิต้์นไทรขึน้มาหลายองค์ ซ่ึงเป็นประเภท
ทีป่ลกูให้เจรญิเติบโตขึน้ยากอย่างยิง่ เพราะเป็นประเภทท่ีชอบมอัีนตราย
รอบด้าน ครูอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ท่านยังมีอยู่หลายองค์ ที่ระบุ 
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นามมาบ้างแล้วตอนต้นก็มี คือ ท่านอาจารย์สิงห์ ท่านอาจารย์มหาปิ่น
อุบลฯ ท่านอาจารย์เทสก์ ท่าบ่อ หนองคาย ท่านอาจารย์ฝั้น สกลนคร 
ท่านอาจารย์ขาว วัดถ�้ากลองเพล อุดรฯ ท่านอาจารย์พรหม บ้านดงเย็น 
อ�าเภอหนองหาร อุดรฯ แต่ท่านมรณภาพไปเมื่อเร็วๆ นี้ ท่านอาจารย์ลี  
วดัอโศการาม สมทุรปราการ ท่านอาจารย์ชอบ ท่านอาจารย์หลยุ จังหวดัเลย  
ท่านอาจารย์อ่อน หนองบวับาน ท่านอาจารย์สมิ เชียงใหม่ ท่านอาจารย์ต้ือ  
เชียงใหม่ ท่านอาจารย์กงมา สกลนคร ที่หลงลืมจ�าไม่ได้ก็ยังมีอยู่มาก

ท่านอาจารย์เหล่าน้ีล้วนเป็นผูม้คุีณธรรมในลกัษณะต่างๆ กนั องค์หนึง่ 
เด่นไปทางหนึง่ อีกองค์หนึง่เด่นไปทางหนึง่ รวมแล้วท่านเป็นผูน่้ากราบไหว้ 
บชูาอย่างสนทิใจแทบทกุองค์ บางท่านมช่ืีอเสยีงโด่งดังมปีระชาชนพระเณร 
รูจ้กัมาก บางท่านชอบเกบ็ตัว และชอบอยูใ่นทีส่งัดตามอัธยาศัย บรรดา
ลกูศิษย์ท่านพระอาจารย์มัน่ บางท่านมสีมบติัมาก (คุณธรรม) แต่ไม่มคีน 
ค่อยทราบก็มีอยู่หลายองค์ เพราะท่านชอบอยู่อย่างเงียบๆ ตามนิสัย  
นับว่าท่านสามารถปลูกพระให้เป็นต้นโพธิ์ธรรมได้มากกว่าทุกอาจารย์ใน
ภาคอีสาน โพธิคื์อความรูค้วามฉลาด ถ้าเป็นโพธิข์องพระพทุธเจ้ากเ็รยีก
ว่าตรสัรู ้แต่เป็นอาจารย์กค็วรเรยีกตามฐานะ หรอืตามวิสยัป่าของผูเ้ขยีน
ว่าโพธิ์ธรรมซึ่งรู้สึกถนัดใจ

การปลูกพระก็เหมือนที่โลกเลี้ยงลูกปลูกโพธิ์นั่นเอง การแนะน�า 
สั่งสอนเพื่อปลูกฝังหลักฐานทางมรรยาท ความประพฤติ ตลอดความรู้  
ความฉลาด ทางภายในถึงขั้นปกครองตนได้ ไม่มีภัยเข้าไปอาจเอ้ือม 
ท�าลายได้ เพยีงแต่ละองค์นับว่าเป็นสิง่ท่ีท�าให้เจรญิได้ยากมาก เพราะการ 
ปลูกคุณธรรมให้ฝังลึกลงในหัวใจของคนมีกิเลสแสนแง่แสนงอนนั้น  
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เป็นภาระที่หนักหน่วงถ่วงใจผู้เป็นอาจารย์แทบไม่มีเวลาปลงวางได้ และ
ต้องเป็นผูม้อี�านาจเหนอืกเิลสโดยประการทัง้ปวงแล้ว จึงจะพอมทีางท�าให้ 
ผูม้ารบัการอบรมได้รบัความซาบซ้ึงถงึใจ และพอใจปฏิบติัตามด้วยความ
เต็มใจ นสิยักบัธรรมจะพอมทีางกลมกลนืกนัได้ กลายเป็นผูม้คีวามมัน่คง
ทางใจไปโดยล�าดับ

ล�าพังเราก็มีกิเลส ผู้มารับการอบรมต่างก็มีกิเลสเต็มตัวด้วยกัน  
ยากท่ีจะมกี�าลงัฉดุลากกนัไปให้ถงึทีป่ลอดภัยได้ จงึอยากจะพดูว่า สิง่ทีท่�าได้ 
ยากในโลกมนษุย์เรากคื็อการสร้างพระธรรมดาให้เป็นพระท่ีน่ากราบไหว้ 
บชูา และเสกสรรหรอืส่งเสรมิให้เลือ่นจากฐานะเดิมของจิตขึน้สูพ่ระโลกตุระ  
คือพระโสดา พระสกิทาคา พระอนาคา และพระอรหันต์นั้น ยิ่งยาก 
แสนยากขึ้นเป็นข้ันๆ ดีไม่ดียังไม่แตกกิ่งแตกแขนงก็ถูกตัวแมลงมากัด 
มาไช มาโค่นรากแก้วรากฝอยให้โค่นล้มจมดินอย่างไม่เป็นท่าเสยีมากกว่า
จะเจรญิเป็นต้นเป็นล�าขึน้มาพอท�าประโยชน์ได้ โดยมากเราเคยเหน็กนัมา
อย่างนั้นแทบทั้งนั้น ไม่ค่อยมีรากฝังลึกพอจะทนลมทนฝนทนตัวแมลง
กัดไชได้ 

เราปลกูต้นไม้ชนดิต่างๆ ไว้ท�าประโยชน์ ไม่กีปี่กไ็ด้รบัผล แต่ปลกูพระนี ้
กี่ปีคอยแต่จะโค่นล้มอยู่นั่นเอง แม้ไม่มีอะไรมาตอม แต่ตัวเองคอย 
ส่ายแส่หาตัวแมลงมาตอมเพือ่ท�าลาย และตัวกค็อยท�าลายตัวเองอยูแ่ล้ว  
จงึเป็นความเจรญิได้ยากในการปลกูพระ ถ้าไม่เช่ือว่าเป็นความจรงิกเ็ชิญ
เข้ามาลองบวชบ�ารุงตนด้วยสิกขาบทกฎบัญญัติที่ประทานไว้ดู น่ากลัว 
ว่าข้าวเย็นก็จะหิวก่อนเวลาทั้งที่ตะวันยังไม่ตก เที่ยวก็อยากเที่ยวตลอด
เวลาทั้งที่ศีรษะก็ไม่เหมือนโลกเขา ตาหูเป็นต้นต่างก็อยากดูอยากฟัง  
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อยากดมกลิน่ลิม้รส สมัผสัสิง่อ่อนนุม่ภูมใิจไม่มีเวลาอ่ิมพอตลอดเวลา 
โดยไม่เลือกว่าเช้าสายบ่ายเย็นอะไรเลย จนลืมว่าตัวเป็นอะไรขณะนี้  
ส่วนจะสนใจบ�ารุงต้นโพธิ์ คือใจให้มีเหตุมีผลรู้จักอดทนต่อค�าสั่งสอน 
น้อมเข้ามาฝึกฝนอบรมตนให้มีความสงบเย็นใจนั้น น่ากลัวจะไม่สนใจ
น�าพาเสยีแล้ว ต้นโพธิคื์อใจเมือ่ขาดการบ�ารงุ กม็แีต่จะเหีย่วแห้งยุบยอบ
ลงโดยล�าดับ สิ่งคอยท�าลายก็นับวันเวลามีโอกาสหักรานไปทุกระยะ  
ต้นโพธิต้์นไหนบ้างจะทนต้ังโด่อยูไ่ด้ เพราะโพธิข์องพระเป็นโพธิท์ีม่หีวัใจ 
จะต้องโอนไปเอนมาตามสิ่งร้าวราน ทนไม่ไหวก็โค่นล้มลงจมดินจมน�้า
อย่างไม่เป็นท่าเท่านั้นเอง

ฉะนั้น การปลูกโพธิ์จึงเป็นของปลูกยากอย่างนี้ ใครไม่เคยปลูก 
ก็ไม่รู ้ฤทธิ์ของมันซ่ึงไม่ค่อยชอบปุ ๋ยธรรมดาเหมือนต้นไม้ท้ังหลาย  
แต่แหวกไปชอบปุย๋ประเภทสงัหารท�าลายเสยีมาก ฉะน้ัน โพธิต้์นน้ีจงึมกั 
อับเฉาและตายได้ง่ายกว่าต้นไม้ชนดิอ่ืนๆ คือตายจากศีลธรรมความดีงาม 
นัน่เอง ผูเ้ขยีนเคยปลกูและบ�ารงุมาบ้าง และเคยท�าลายมาบ้างด้วยความ 
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงพอทราบฤทธิ์ของมันว่าเป็นธรรมชาติท่ีปลูกยาก 
บ�ารงุยาก คอยแต่จะอับเฉาเหีย่วแห้งและฉบิหายอยูต่ลอดมา แม้ปัจจุบนั
นี้ก็ยังไม่อาจรับรองได้ว่า โพธิ์ต้นนี้จะเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงไปถึงไหน
เพียงไร เพราะปกติก็คอยแต่จะเสื่อมลงท่าเดียว ทั้งๆ ที่มองไม่เห็นว่า
มีอะไรเจริญขึ้นพอให้เสื่อมลงอันเป็นของคู่กัน แต่ยังอุตส่าห์เสื่อมลงได้
อยู่นั่นเอง 

ปุ๋ยประเภทท�าลายนี้ โพธิ์ชนิดนี้รู้สึกชอบและแสวงหามาท�าลาย 
ตัวเองเป็นประจ�าแทบมองไม่ทนั โดยไม่มใีครมาเกีย่วข้องและช่วยท�าลาย 
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ดังนั้น ท่านที่อุตส่าห์ฝ่าฝืนและทรมานใจให้อยู่ในอ�านาจได้จนกลาย 
เป็นโพธิ์ขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ จึงเป็นผู้ท่ีน่ากราบไหว้สักการะอย่างถึงใจ 
สมัยปัจจุบันก็มีท่านอาจารย์มั่น เป็นต้น ซึ่งเป็นที่อบอุ่นแก่บรรดาศิษย์
โดยทัว่กนั ท้ังนีเ้พราะท่านสามารถบ�ารงุรกัษาต้นโพธิท่์านไว้ได้จนทรงดอก 
ทรงผล ทรงต้น ทรงกิง่ และทรงใบไว้ได้อย่างสมบรูณ์และร่มเยน็แก่ผูเ้ข้า 
อาศัยตลอดมา แม้ท่านมรณภาพผ่านไปแล้วเพยีงได้อ่านประวัติกย็งัสามารถ 
ท�าความดึงดูดจิตใจให้เกิดความเลื่อมใสในท่านและในธรรมขึ้นอีกมาก 
ประหนึง่ท่านยงัมชีีวติอยูก่บัพวกเรามไิด้พลดัพรากจากไปไหนเลยฉะนัน้

ท่านพกัจ�าพรรษาทีว่ดัโนนนเิวศน์ จังหวดัอุดรธาน ีเป็นเวลา ๒ พรรษา  
นับแต่จากจังหวัดเชียงใหม่มา พอออกพรรษาปีที่สองแล้ว คณะศรัทธา
ทางจังหวัดสกลนคร มีคุณแม่นุ่ม ชุวานนท์ เป็นต้น ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์
เก่าแก่ของท่าน พร้อมกันมาอาราธนานิมนต์ท่านให้ไปโปรดทางจังหวัด 
สกลนคร ซ่ึงท่านเคยอยู่มาก่อน ท่านยินดีรับอาราธนา คณะศรัทธา 
ทั้งหลายต่างมีความยินดีพร้อมกันเอารถมารับท่านไปท่ีจังหวัดสกลนคร  
ในปลายปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ท่านไปพกัวัดสทุธาวาส สกลนคร ขณะท่ีท่านพกั 
อยู่มีประชาชนพระเณรพากันมากราบเยี่ยมและฟังโอวาทท่านมิได้ขาด  
ท่านพักวัดสุทธาวาสครั้งนั้นมีผู้มาขอถ่ายภาพท่านไว้กราบไหว้บูชา 

ท่านอนุญาตให้ถ่ายภาพท่านคราวมาพักนครราชสีมาครั้งหนึ่ง  
คราวมาพกัทีส่กลนครครัง้หนึง่ ทีบ้่านฝ่ังแดง อ�าเภอพระธาตุพนม จงัหวดั
นครพนม คราวกลับจากงานฌาปนกิจศพท่านพระอาจารย์เสาร์ครั้งหนึ่ง 
ที่ท่านผู้เคารพเลื่อมใสในท่านได้รับแจกไว้สักการบูชาทุกวันนี้ ก็เนื่องมา
จากทีท่่านอนญุาตให้ถ่ายสามวาระนัน่แล ไม่เช่นนัน้กค็งไม่มอีะไรปรากฏ
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เป็นพยานแห่งความเลื่อมใสในทางรูปกายท่านบ้างเลย เพราะปกติท่าน
ไม่ชอบให้ถ่ายอย่างง่ายๆ กว่าจะอนุญาตให้ใครแต่ละครั้ง ผู้นั้นต้องรู้สึก
อึดอัดใจอยูไ่ม่น้อย ต้องน่ังถอยเข้าถอยออก และเปลีย่นท่าเปลีย่นทอียู่
หลายครัง้ จนเหง่ือแตกโชกไปทัง้ตัวโดยไม่รูส้กึ เพราะเคยทราบมาแล้วว่า  
ท่านไม่ค่อยอนุญาตให้ใครถ่ายเลย ดีไม่ดีถ้าเข้าไม่สบโอกาสอาจโดนดุ
ก็ได้ จึงต้องกลัวกันทุกรายไป

ท่านพักวัดสุทธาวาสพอควรแล้ว ก็ออกเดินทางไปพักที่ส�านักป่า
บ้านนามน ซึ่งเป็นที่สงัดวิเวกดีทั้งกลางวันกลางคืน เหมาะกับอัธยาศัย
ท่านที่ชอบเช่นนั้นมาประจ�านิสัย พระเณรที่ไปอาศัยอยู่กับท่านเห็นแล้ว
น่าเลื่อมใสอย่างจับใจ มีแต่องค์พูดน้อยแต่ชอบต่อยมากๆ กันทั้งนั้น 
คือท่านไม่ชอบพูดคุยกัน ต่างองค์ประกอบความเพียรตลอดเวลาในที่
ของตนๆ อยู่ในกระต๊อบเป็นหลังๆ บ้าง อยู่ในที่จงกรมในป่าริมที่พักบ้าง 
ถึงเวลาบ่าย ๔ โมงเย็นเวลาปัดกวาดลานวัด ถึงจะเห็นท่านเดินออกมา
จากที่ต่างๆ แล้วปัดกวาดลานวัดโดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้นก็พากัน
ขนน�้าขึ้นใส่ตุ่มล้างเท้า ตุ่มล้างบาตร และสรงน�้าอย่างสงบเสงี่ยมงามตา 
ต่างองค์ต่างมีท่าอันส�ารวม มีสติปัญญาพิจารณาธรรมไปกับกิจวัตรท่ีท�า  
มิได้เลินเล่อเผลอตัวคะนองปากพูดไปต่างๆ

พอเสร็จกิจวัตรแล้วต่างองค์ต่างปลีกตัวหาที่บ�าเพ็ญเพียรในที่และ 
ท่าต่างๆ ประหนึ่งไม่มีพระอยู่ในส�านักเลยฉะนั้น เพราะไม่มองเห็นพระ 
ยนืพดูนัง่คุยกนัในทีต่่างๆ เลย ถ้าก้าวเข้าไปในป่ารมิส�านกั จะเหน็แต่ท่าน 
เดินจงกรมไปมาอยู่บ้าง นั่งสมาธิภาวนาอยู่บ้าง น่ังท�าความสงบอยู่ใน
กระต๊อบเลก็ๆ บ้าง อย่างนัน้เป็นประจ�าทกุวนัเวลา นอกจากเวลาประชุม 
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บณิฑบาตและเวลามกีจิจ�าเป็นอย่างอ่ืนหรอืเวลาฉนัจงัหนัเท่านัน้ จึงจะเหน็ 
ท่านอยูร่วมกนั แม้ขณะบณิฑบาตกต่็างองค์ต่างส�ารวมระวงัต้ังสติปัญญา
ใกล้ชิดติดแนบอยูก่บัความเพยีรไปตามสายทาง มไิด้ไปแบบคนไม่มสีติอยู่
กบัตัว ตาส่งไปในสิง่โน้น ปากพดูพล่ามกบัคนนี ้อะไรเช่นนัน้ ในอิรยิาบถ 
และความเคลื่อนไหวไปมาของพระท่านเป็นที่เย็นตาเย็นใจน่าเคารพ
เลื่อมใส

ก่อนฉันต่างพิจารณาอาหารปัจจัยที่รวมอยู่ในบาตรด้วยอุบายที ่
เหน็ภัย ไม่ให้ติดใจในอาหาร ไม่แสดงอาการเพลดิเพลนิในอาหารชนิดต่างๆ  
ขณะฉนักท็�าความรูส้กึแบบคนมสีติอยูก่บัตัวและฉนัด้วยท่าส�ารวม ไม่พดู
คุยกันในเวลาฉัน และไม่มองโน้นมองนี่ การขบเคี้ยวอาหารก็มีสติระวัง
ไม่ให้มีเสียงดังเกินความงาม อันเป็นที่ร�าคาญแก่ผู้อื่นที่ฉันอยู่ด้วยกัน 

หลังจากฉันเสร็จต่างเก็บสิ่งของบริขารและปัดกวาดเช็ดถูที่ฉัน 
ให้สะอาด แล้วล้างบาตรเช็ดบาตรให้แห้ง ผึ่งแดดครู่หนึ่ง แล้วเก็บไว้ 
ในทีค่วร หลงัจากนัน้ต่างเข้าหาทีว่เิวกเพือ่ความเพยีร คือการฝึกอบรมใจ 
ตามแต่เห็นสมควรจะปฏิบัติต่อใจอย่างไร หนักบ้างเบาบ้าง โดยมิได้
ค�านงึถงึกบัเวล�า่เวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็น และความเพยีรว่าท�ามากไปหรอื 
น้อยไป จุดที่หมายอย่างน้อยก็หวังให้จิตอยู่ในค�าบริกรรมภาวนาที่น�า
มาบังคับหรือก�ากับให้เป็นอารมณ์ที่พึ่งพิง เพื่อความสงบเย็นใจหนึ่ง  
เพื่อบังคับใจให้อยู่ในเหตุผลที่ปัญญาชี้แจงหรืออบรมในกรณีนั้นๆ หนึ่ง 
เพื่อภูมิจิตภูมิธรรมขั้นละเอียดขึ้นไปโดยล�าดับจนถึงจุดที่หมายหนึ่ง  
องค์ใดอยู่ในภูมิใดก็พยายามอบรมจิตของตนให้ด�าเนินไปตามภูมินั้น 
ไม่ลดละความเพียร 
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ค�าว่าสติย่อมถอืเป็นธรรมส�าคัญของความเพยีรทกุๆ ประโยค และ
ค�าว่าปัญญาก็ย่อมถือเป็นส�าคัญในเวลาที่ควรใช้ตามกาลของตน เพราะ 
ปัญญาเป็นธรรมจ�าเป็นไปตามภูมขิองธรรม ส่วนสติเป็นธรรมจ�าเป็นตลอดไป 
ในอิรยิาบถต่างๆ กาลใดทีข่าดสติ กาลนัน้เรยีกว่าขาดความเพยีร แม้ก�าลงั 
เดินจงกรมหรือนั่งสมาธิอยู่ก็สักแต่ว่าเท่าน้ัน แต่มิได้เรียกว่าเป็นความ
เพยีรชอบ ดังนัน้ ท่านจึงสอนเน้นลงในความมสีติมากกว่าธรรมอ่ืนๆ เพราะ 
สติเป็นรากฐานส�าคัญของความเพียรทุกประเภทและทุกประโยคที่ท�า  
จนกลายเป็นมหาสติขึ้นมาและผลิตปัญญาให้เป็นไปตามๆ กัน ภูมิต้น
เพื่อความสงบต้องใช้สติให้มาก ภูมิต่อไปสติกับปัญญาควรเป็นธรรม
ควบคู่กันไปตลอดสาย

ท่านอาจารย์มัน่ท่านสอนพระใหเ้ดด็เดีย่วอาจหาญมาก ใครไมต่ัง้ใจ
จริงจังอยู่กับท่านไม่ค่อยได้ ราว ๖-๗ คืนมีการประชุมธรรมครั้งหนึ่ง  
คืนนอกนั้นท่านเปิดโอกาสให้พระเณรเร่งความเพียร ผู้ใดมีข้อข้องใจไป
เรยีนถามท่านได้โดยไม่รอจนถงึวันประชุม ขณะอยูก่บัท่านบรรยากาศรูส้กึ 
อบอวลไปด้วยอรรถด้วยธรรม ประหน่ึงมรรคผลนิพพานราวกับอยู่แค่
เอ้ือมมอื เพราะความอบอุ่นและความมุง่มัน่มกี�าลงักล้า ต่างองค์ต่างเป็น 
เครือ่งพยุงจงูใจกนัในทางความเพยีร ตลอดมรรยาททีแ่สดงออก ราวกบั
ต่างองค์ต่างเอ้ือมเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานด้วยกัน จึงต่างองค์ต่างมี
ความขยันหมั่นเพียรมาก กลางวันกับกลางคืนเหมือนเป็นราตรีเดียว 
ในการประกอบความเพยีรของพระทัง้หลาย ถ้าเดือนมดืกม็องเหน็ไฟโคม
ที่จุดด้วยเทียนไขสว่างไสวอยู่ทั่วบริเวณ ถ้าเดือนหงายก็ยังพอสังเกตได้
ในการประกอบความเพยีรของท่าน ซ่ึงต่างองค์ต่างเร่งไม่ค่อยหลบันอนกนั
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เฉพาะองค์ท่าน (พระอาจารย์มัน่) สวดมนต์ภาวนาเก่งไม่แพ้ใครเลย  
สวดมนต์เป็นช่ัวโมงๆ ถึงจะหยุด และสวดเป็นประจ�าทุกคืนมิได้ขาด 
สูตรยาวๆ เช่น ธรรมจักรและมหาสมัย เป็นต้น ท่านสวดเป็นประจ�า  
นอกจากนัน้เวลามโีอกาสท่านยงัแปลให้เราฟังอีกด้วย แต่การแปลสตูรต่างๆ  
ท่านแปลอิงภาคปฏิบัติโดยมาก คือแปลเอาใจความเลยทีเดียว ไม่ค่อย
เป็นไปตามวิภัติ ปัจจัย ธาตุ อายตนนิบาต เพื่อรักษาศัพท์แสงเหมือน
พวกเราแปลกัน แต่กลับได้ความชัดและเห็นจริงตามท่านอย่างหาที่ค้าน 
ไม่ได้เลย จึงเกิดอัศจรรย์ใจอย่างลึกๆ ว่าการเรียนศัพท์เรียนแปล  
ท่านไม่ค่อยได้เรยีนมากมายอะไรนกั แต่เวลาแปลท�าไมท่านแปลเก่งกว่า
มหาเปรยีญเสยีอีก พอยกศัพท์ปุ๊บกแ็ปลป๊ับในขณะนัน้อย่างคล่องแคล่ว
ว่องไวแทบฟังไม่ทัน

เช่น ท่านยกศัพท์ธรรมจักรหรือมหาสมัยสูตรขึ้นแปลเป็นบางตอน  
ที่สัมผัสกับธรรมท่านในเวลาเทศน์น้ันๆ ท่านแปลอย่างรวดเร็วทันใจ
ราวกับได้เปรียญ ๑๐ ประโยคฉะนั้น ที่ไม่อยากว่า ๙ ประโยคตามที่ 
นยิมกันก็เพราะเคยได้ฟังท่านทีส่อบได้เปรยีญ ๙ ประโยคแปลมาบ้างแล้ว  
เวลาแปลยังอึกอักๆ และแปลเชื่องช้ามาก กว่าจะได้แต่ละศัพท์ละแสง
รู้สึกกินเวลานาน นอกจากนั้น ยังไม่แน่ใจในค�าแปลของตนอีกด้วยก็มี 
ส่วนท่านทัง้แปลกร็วดเรว็ ทัง้อาจหาญต่อความจรงิท่ีแปลออกมา ทัง้เคย
ได้เหน็ผลจากความหมายแห่งธรรมนัน้ๆ มาแล้วอย่างประจักษ์ใจ จงึไม่มี
ความสะทกสะท้านในการแปล

แม้คาถาที่ผุดขึ้นจากใจท่านเป็นค�าบาลีก็ยังมีแปลกจากบาลีอยู่บ้าง 
ไม่ตรงกนัทเีดียว เช่น วาตา รกุขฺา น ปพพฺโต เป็นต้น ท่านแปลว่า ลมพดั 
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ต้นไม้ทั้งหลายให้แหลกวิจุณไป แต่ไม่สามารถพัดภูเขาหินให้หวั่นไหวได้
ดังนี้ รู้สึกจะเป็นเชิงอรรถธรรมที่ผุดขึ้นท้ังความหมายท่ีน�าออกมาแปล 
ให้เราฟัง การกล่าวเกีย่วกบัเปรยีญประโยค ๙ ประโยค ๑๐ นัน้ กล่าวไป 
ตามภาษาป่าๆ ตามนิสัยอย่างนั้นเอง กรุณาให้อภัยอย่าได้ถือสาผู้เขียน 
ซ่ึงเป็นพระป่า เหมอืนวานรทีเ่คยชินกับป่ามาแต่วนัเกิด แม้จะจับมาเลีย้ง 
อยูกั่บมนษุย์จนเช่ืองชินกค็งเป็นนสิยัของตัวอยูน่ัน้แล ไม่อาจเปลีย่นแปลง 
ตัวเองและมรรยาทให้เป็นเหมือนมนุษย์ได้ แม้การแปลของท่านกับของ
พวกเราท่ีผูเ้ขยีนบงัอาจน�ามาลงกก็รณุาให้อภัยด้วย ซ่ึงอาจจะเหน็ว่าสงูไป 
หรือต�่าไปที่ไม่ควรอาจเอื้อมน�ามาลง

ท่านพกับ้านนามนพอควรแล้วกม็าพกัและจ�าพรรษาทีบ้่านโคก ซ่ึงห่าง 
จากบ้านนามนราว ๒ กิโลเมตร ที่บ้านนี้มีความสงัดพอสมควร แต่อยู่
ห่างจากหมู่บ้านไม่ถึงกิโลเมตร เพราะหาท�าเลยากบ้าง ทั้งสองแห่งนี้มี
พระเณรอยู่กบัท่านไม่มากนกัราว ๑๑–๑๒ องค์เท่านัน้ พอดีกบัเสนาสนะ 
ตอนทีท่่านมาพกับ้านโคกผูเ้ขียนกไ็ปถงึท่านพอดี ท่านได้เมตตารบัไว้แบบ
ขอนซุงทั้งท่อน ไม่เป็นท่าเป็นทางอะไรเลย อยู่กับท่านแบบทัพพีอยู่กับ
แกงเราดีๆ นี่เอง คิดแล้วน่าอับอายขายหน้าที่พระซุงทั้งท่อนไปอยู่กับ
ท่านผู้ฉลาดปราดเปรื่องเลื่องลือระบือทั่วทั้งจักรวาล เบื้องบน เบื้องล่าง 

แต่พอเบาใจหน่อยในการเขยีนประวัติท่าน ไม่ตีบตันอ้ันตู้นกัเหมอืน
ที่แล้วๆ มา ซึ่งไปเที่ยวจดและอัดเทปเอาจากพระอาจารย์ทั้งหลายในที่
ต่างๆ ซ่ึงเป็นลกูศิษย์ทีเ่คยอยูก่บัท่านมาในยคุน้ันๆ นับแต่เท่ียวจดบนัทึก
อยูก่ว่าจะได้มาลงเป็นอักษรให้ท่านได้อ่าน กเ็สยีเวลาไปเป็นปีๆ แม้เช่นนัน้ 
ยังต้องมาเรียงตามล�าดับกาลสถานที่เท่าที่จดจ�าได้ กว่าจะเข้ารูปรอยพอ
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อ่านได้ความกแ็ย่ไปเหมอืนกัน ทีจ่ะเขยีนต่อไปนี ้แม้เรือ่งราวของท่านจะ
ไม่ประทบัใจท่านผูอ่้านเท่าทีค่วร แต่กย็งัเบาใจส�าหรบัผูเ้รยีบเรยีงอยูบ้่าง 
เพราะได้รู้เห็นท่านด้วยตาตนเองตลอดมาจนวาระสุดท้าย

ท่านพาหมู่คณะจ�าพรรษาที่ส�านักป่าบ้านโคกด้วยความผาสุกท้ัง 
ทางกายและจติใจ ไม่มกีารเจ็บไข้ได้ทุกข์ตลอดพรรษา ขณะท่ีพกัอยูท้ั่งใน 
และนอกพรรษา มกีารประชุมธรรมเป็นประจ�า ๖-๗ คืนต่อครัง้ การแสดงธรรม 
แต่ละครั้ง นับแต่ ๒ ชั่วโมงขึ้นไปถึง ๓-๔ ชั่วโมง ผู้ฟังนั่งท�าจิตตภาวนา
ไปพร้อมอย่างเพลิดเพลินลืมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในขณะฟังธรรมท่าน 
แม้องค์ท่านเองก็รู้สึกเพลิดเพลินไปด้วยในการแสดงธรรมแก่พระเณร
แต่ละครัง้ ท่านแสดงอย่างถงึเหตุถงึผลและถงึใจผูฟั้งซ่ึงมุง่ต่ออรรถธรรม 
จริงๆ ธรรมที่ท่านแสดงล้วนถอดออกมาจากใจที่รู้เห็นมาอย่างประจักษ์
แล้วทัง้นัน้ จึงไม่มอีะไรทีน่่าสงสยัว่าไม่เป็นความจรงิ นอกจากจะสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างท่านแสดงหรือไม่เท่านั้น

ขณะที่ฟังท่านแสดงท�าให้จิตประหวัดถึงครั้งพุทธกาล ที่พระสัมมา- 
สัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุบริษัทโดยเฉพาะในสมัยนั้น แน่ใจว่า
พระองค์ทรงหยิบยกเอาแต่ธรรมมหาสมบัติ คือมรรคผลนิพพานอออก
แสดงล้วนๆ ไม่มีธรรมอื่นแอบแฝงอยู่ในขณะนั้นเลย จึงสามารถท�าให้
ผู้ฟังบรรลุมรรคผลนิพพานไปตามๆ กัน ไม่ขาดวรรคขาดตอนตลอดวัน
เสด็จดับขันธปรินิพพาน เพราะพระพุทธเจ้าผู้ประกาศธรรม ก็เป็นผู้ทรง 
ความบรสิทุธิส์ดุส่วนแห่งธรรมในพระทัย พระธรรมท่ีแสดงออกก็เป็นธรรม
ประเสริฐอัศจรรย์ ทรงมรรคทรงผลล้วนๆ ผู้ฟังจึงกลายเป็นผู้ทรงมรรค 
ทรงผลไปตามๆ กัน
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ท่านอาจารย์มั่นแสดงธรรมก็ล้วนเป็นธรรมปัจจุบันกลั่นกรองออก
จากใจล้วนๆ มิได้แสดงแบบลูบๆ คล�าๆ ก�าด�าก�าขาวออกมาให้ผู้ฟัง  
ซึ่งต่างมีความสงสัยอยู่แล้ว ให้เพิ่มความสงสัยยิ่งขึ้น แต่กลับเป็นธรรม
เพื่อท�าลายความสงสัยนั้นๆ ให้ทลายหายไปทุกระยะที่แสดง ผู้ฟังธรรม
ประเภทอัศจรรย์จากท่านจึงมีทางบรรเทากิเลสไปได้มากมาย ยิ่งกว่านั้น
ก็มีทางให้สิ้นความสงสัยโดยประการทั้งปวงเสียได้

วันทีไ่ม่มกีารประชุมธรรม พอขึน้จากทางจงกรม ราว ๒ ทุม่ จะได้ยนิ 
เสียงท่านท�าวัตรสวดมนต์เบาๆ ทุกคืน เป็นเวลานานๆ กว่าจะจบ และ
นั่งสมาธิภาวนาต่อไปจนถึงเวลาทา่นจ�าวดั ถ้าวันทีม่ีการประชุม จะได้ยิน
ตอนหลังจากเลิกประชุมแล้วทุกคืนเช่นเดียวกัน และได้ยินท่านสวดอยู่
เป็นเวลานาน เช่นเดียวกับคืนที่ท่านสวดแต่หัวค�่า วันเช่นนั้นท่านต้อง
เลือ่นการจ�าวัดไปพกัเอาตอนดึก ราวเทีย่งคืนหรอืตีหนึง่นาฬิกา บางครัง้ 
ผูเ้ขยีนทีน่กึคะนองบ้าขึน้มา พอได้ยนิเสยีงท่านสวดมนต์กแ็อบเข้าไปฟังบ้าง  
เพื่อทราบว่าท่านสวดสูตรใดบ้างถึงได้นานนักหนากว่าจะจบแต่ละคืน  
พอแอบเข้าไปใกล้ๆ เพือ่จะฟังให้ชัด แต่ท่านกลบัหยดุนิง่ไปเสยีเฉยๆ นีเ่อง  
พอเห็นท่าไม่ดี เราก็รีบออกมายืนรอฟังอยู่ห่างๆ หน่อย พอเราถอย
ออกมาท่านก็เริ่มสวดขึ้นอีก เราก็แอบเข้าไปฟังอีก ท่านก็หยุดนิ่งไปอีก  
เลยไม่ทราบชัดว่าท่านสวดสูตรใดกันบ้าง 

ถ้าจะขนืด้ือแอบรอฟังอยูท่ีน้ั่นนานๆ กก็ลวัฟ้าจะผ่าลงท่ีนัน้ คือตะโกน 
ดุออกมาในขณะน้ัน แม้เช่นนั้นพอต่ืนเช้าเวลาท่านออกจากท่ีพักมา  
เรามองดูท่านยังไม่เต็มตาเลย ท่านเองก็มองดูเราด้วยสายตาอันคมกล้า
น่ากลัวมาก เลยเข็ดแต่วันนั้นไม่กล้าไปแอบฟังท่านสวดมนต์อีกต่อไป 
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กลวัจะโดนอะไรอย่างหนกัๆ เท่าทีส่งัเกตดู ถ้าขนืไปแอบฟังท่านอีกมหีวัง 
โดนอะไรแน่ๆ ข้อนี้มาทราบเรื่องท่านได้ชัดเมื่อภายหลัง ว่าท่านทราบ
เรือ่งต่างๆ ได้ดีจรงิๆ คิดดูเวลาเราไปยนืส่งจิตจดจ้องมองท่านแบบไม่มสีติ 
เช่นนัน้ ท่านจะไม่ทราบอย่างไรเล่า ต้องทราบอย่างเต็มใจทเีดียว เป็นแต่ 
ท่านรอฟังดูเหตุการณ์กบัพระทีด้ื่อไม่เข้าเรือ่งไปก่อน หากยังขนืท�าอย่างนัน้ 
อีกต่อไป ท่านถึงจะลงอย่างหนัก ท่ีแปลกใจอยู่มากคือเวลาเราแอบ 
เข้าไปทีไร ท่านต้องหยุดสวดทุกครั้ง แสดงว่าท่านทราบได้อย่างชัดเจน
ทีเดียว

กลางวันวันหนึง่ซ่ึงผูเ้ขยีนไปถงึใหม่ๆ ก�าลงักลวัท่านเป็นก�าลงั เผอิญ 
เอนกายลงเลยเคลิ้มหลับไป ขณะที่เคลิ้มหลับไปนั้น ปรากฏว่าท่านมา 
ดุใหญ่ว่า “ท่านมานอนเหมอืนหมอูยูท่�าไมทีน่ี ่เพราะทีน่ีม่ใิช่โรงเลีย้งหมู  
ผมจึงไม่ส่งเสริมพระที่มาเรียนวิชาหมู เด๋ียววัดนี้จะกลายเป็นโรง 
เลีย้งหมไูป” ดังนี ้เสยีงท่านเป็นเสยีงตะโกนดุด่าขูเ่ขญ็ให้เรากลวัเสยีด้วย  
จึงสะดุ้งต่ืนทัง้หลบั และโผล่หน้าออกมาประตูมองหาท่าน ทัง้ตัวสัน่ใจสัน่ 
แทบเป็นบ้าไปในขณะนั้น เพราะปกติก็กลัวท่านแทบตั้งตัวไม่ติดอยู่แล้ว 
แต่บังคับตนอยู่กับท่านด้วยเหตุผลท่ีเห็นว่าชอบธรรมเท่านั้น แถมท่าน
ยังน�ายาปราบหมูมากรอกเข้าอีก นึกว่าสลบไปในเวลานั้น พอโผล่หน้า
ออกมามองโน้นมองน้ีไม่เห็นท่านมายืนอยู่ตามท่ีปรากฏ จึงค่อยมีลม
หายใจขึ้นมาบ้าง

พอได้โอกาสจึงไปกราบเรยีนความเป็นไปถวายท่าน ท่านแก้เป็นอุบาย 
ปลอบโยนดีมาก แต่เราคิดว่าไม่ค่อยดีนักในบางตอน ซ่ึงอาจท�าให้ 
คนนอนใจประมาท เมื่อได้รับค�าปลอบโยนที่เคลือบด้วยน�้าตาลเช่นนั้น  
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ท่านอธบิายนมิติให้ฟังว่า “เรามาหาครอูาจารย์ใหม่ๆ ประกอบกบัมคีวาม 
ระวังต้ังใจมาก เวลาหลับไปท�าให้คิดและฝันไปอย่างน้ันเอง ท่ีท่านไป 
ดุว่าเราเหมือนหมูนั้น เป็นอุบายของพระธรรมท่านไปเตือน ไม่ให้เรา 
น�าลัทธินิสัยของหมูมาใช้ในวงของพระและพระศาสนา

โดยมากคนเราไม่ค่อยค�านึงถึงความเป็นมนุษย์ของตัวว่ามีคุณค่า
เพยีงไร เวลาอยากท�าอะไรท�าตามใจชอบ ไม่ค�านงึถงึความผดิ ถกู ช่ัว ดี  
จึงเป็นมนุษย์เต็มภูมิได้ยาก ที่โบราณท่านว่ามนุษย์ขาดตาเต็งตาช่ัง 
ไม่เต็มบาทนั้น คือไม่เต็มตามภูมิของมนุษย์นั่นเอง เพราะเหตุแห่งความ
ไม่รู้สึกตัวว่าเป็นมนุษย์ที่มีคุณสมบัติสูงกว่าสัตว์ จึงท�าให้มนุษย์เราต�่าลง 
ทางความประพฤติ จนกลายเป็นคนเสียหายท่ีไม่มีอะไรวัดระดับได้  
เหลือแต่ร่างความเป็นมนุษย์ เจ้าตัวยังไม่รู้ว่าตนได้เสียไปแล้วเพราะ 
เหตุนัน้ๆ ผูท้ีค่วรจะมสีติปัญญาพจิารณาตามได้บ้าง พระธรรมท่านมาสัง่สอน 
ดังทีท่่านปรากฏนัน้ เป็นอุบายท่ีชอบธรรมดีแล้ว จงน�าไปเป็นคติเตือนใจตัวเอง 
เวลาเกิดความเกียจคร้านขึ้นมาจะได้น�าอุบายนั้นมาใช้เตือนสติก�าจัดมัน
ออกไป

นมิติเช่นนีเ้ป็นของดีหายาก ไม่ค่อยปรากฏแก่ใครง่ายๆ ผมชอบนมิติ 
ท�านองนี้มาก เพราะจะพลอยได้สติเตือนตนมิให้ประมาทอยู่เนืองๆ  
ความเพยีรจะได้เร่งรบี จิตใจจะได้สงบอย่างรวดเรว็ ถ้าท่านมหาน�าอุบาย
ทีพ่ระธรรมท่านมาเทศน์ให้ฟังไปปฏิบติัอยูเ่สมอๆ ใจท่านจะสงบได้เรว็ ดี 
ไม่ดีอาจถึงธรรมก่อนพวกที่ปฏิบัติมาก่อนเหล่านี้ด้วยซ�้า นิมิตท่ีเตือน
ท่านมหานั้นดีมาก มิใช่นิมิตที่สาปแช่งแบ่งเวรในทางไม่ดี เรามาอยู่กับ
ครูอาจารย์อย่ากลัวท่านเกินไป ใจจะเดือดร้อนนั่งนอนไม่เป็นสุข ผิดถูก 
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ประการใดท่านจะสั่งสอนเราไปตามจารีตแห่งธรรม การกลัวท่านอย่าง 
ไม่มเีหตุผลนัน้ไม่เกดิประโยชน์อะไรเลย จงกลวับาปกลวักรรมทีจ่ะน�าทกุข์ 
มาเผาลนตนให้มากกว่ากลัวอาจารย์

ผมเองมิได้เตรียมรับหมู่คณะไว้เพื่อดุด่าเฆี่ยนตีโดยไม่มีเหตุผล 
ที่ควร การฝึกทรมานตัวก็ท�าไปตามคลองธรรมที่ท่านแสดงไว้ การอบรม
สัง่สอนหมูค่ณะกจ็�าต้องด�าเนนิไปตามหลกัธรรม คือเหตุผล ถ้าปลกีแวะ 
จากทางนัน้ย่อมเป็นความผดิ ไม่เกดิประโยชน์ทัง้สองฝ่าย ฉะนัน้ นมินต์
อยู่เย็นใจและประกอบความเพียรให้เป็นชิ้นเป็นอัน อย่าลดละท้อถอย
ความเพยีร ธรรมเป็นสมบติักลางและเป็นสมบติัของทุกคนท่ีใคร่ต่อธรรม 
พระพทุธเจ้ามไิด้ผกูขาดไว้แก่ผูห้นึง่ผูใ้ดโดยเฉพาะ ต่างมสีทิธคิรอบครอง
เป็นเจ้าของได้ด้วยการปฏิบัติดีของตนด้วยกัน อย่าลืมนิมิตอันดีงามซ่ึง
เป็นมงคลอย่างนี้ไปเสีย จงระลึกถึงอยู่เสมอ ลัทธินิสัยหมูจะได้ห่างไกล
จากพระเรา มรรคผลนิพพานจะนับวันใกล้เข้ามาทุกเวลานาที แดนแห่ง
ความพ้นทุกข์จะปรากฏเฉพาะหน้าในวันหรือเวลาหนึ่งแน่นอนหนีไม่พ้น

ผมยนิดีและอนุโมทนาด้วยนมิติท่านมหาอย่างจรงิใจ แม้ผมสัง่สอน 
ตัวผมเองก็สั่งสอนแบบเผ็ดร้อนท�านองนี้เหมือนกัน และชอบได้อุบาย
ต่างๆ จากอุบายเช่นนี้เสมอมา จึงจ�าต้องใช้วิธีแบบนี้บังคับตัวตลอดมา 
แม้บางครั้งยังต้องสั่งสอนหมู่คณะโดยวิธีนี้เหมือนกัน” นี้เป็นค�าอธิบาย
แก้นิมิตที่ท่านใช้ปลอบโยนเด็กที่เริ่มฝึกหัดใหม่ๆ กลัวจะเสียใจและ
ท้อถอยปล่อยวางความเพียรเวียนไปเป็นมิตรกับหมู ท่านจึงหาอุบาย
สอนแบบนี้ นับว่าท่านแยบคายในเชิงการสอนมาก ยากจะหาผู้เสมอได้
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แม้ขณะทีไ่ปหาท่านซ่ึงเป็นขณะท่ีจติก�าลงัเจรญิแล้วเสือ่ม เสือ่มแล้ว 
กลบัเจรญิ และเป็นขณะท่ีก�าลงัได้รบัความทกุข์ร้อนและกระวนกระวายมาก  
ท่านก็มีอุบายสั่งสอนแบบอนุโลมไปตามท�านองนี้เหมือนกัน คือเวลาไป
กราบท่าน ท่านถามว่าจติเป็นอย่างไร ถ้าเป็นขณะทีจ่ติก�าลงัเจรญิ กเ็รยีน 
ท่านว่าระยะนี้ก�าลังเจริญ ท่านก็ให้อุบายว่า “นั่นดีแล้ว จงพยายาม 
ให้เจริญมากๆ จะได้พ้นทุกข์เร็วๆ” ถ้าเวลาจิตก�าลังเสื่อม ไปหาท่าน  
ท่านถามว่า “จติเป็นอย่างไรเวลานี”้ เราเรยีนท่านตามตรงว่า “วันนีจ้ติเสือ่ม 
ไปเสียแล้ว ไม่มีร่องรอยแห่งความสุขเหลืออยู่เลย” ท่านแสดงเป็นเชิง
เสียใจไปด้วยว่า “น่าเสียดายมันเสื่อมไปที่ไหนกันนา เอาเถอะท่านอย่า
เสยีใจ จงพยายามท�าความเพยีรเข้ามากๆ เด๋ียวมนัจะกลบัมาอีกแน่ๆ มนัไป 
เที่ยวเฉยๆ พอเราเร่งความเพียรมันก็กลับมาเอง หนีจากเราไปไม่พ้น

เพราะจิตเป็นเหมือนสุนัขนั่นแล เจ้าของไปไหนมันต้องติดตาม
เจ้าของไปจนได้ นี่ถ้าเราเร่งความเพียรเข้าให้มาก จิตก็ต้องกลับมาเอง 
ไม่ต้องติดตามมันให้เสียเวลา มันหนีไปไหนไม่พ้นเราแน่ๆ จงพยายาม
ท�าความเพียรเข้าให้มากเชียว มันจะกลับมาในเร็วๆ นี่แล ไม่ต้องเสียใจ 
ให้มันได้ใจ เด๋ียวมันว่าเราคิดถึงมันมากมันจะไม่กลับมา จงปล่อย 
ความคิดถึงมันเสีย แล้วให้คิดถึงพุทโธติดๆ กันอย่าลดละ พอบริกรรม 
พทุโธถีย่บิติดๆ กนัเข้า มนัวิง่กลบัมาเอง คราวนีแ้ม้มนักลบัมากอ็ย่าปล่อย 
พุทโธ มันไม่มีอาหารกินเดี๋ยวมันก็วิ่งกลับมาหาเรา จึงนึกพุทโธเพื่อเป็น
อาหารของมันไว้มากๆ เมื่อมันกินอิ่มแล้วต้องพักผ่อน เราสบายขณะที่
มันพักสงบตัวไม่วิ่งวุ่นขุ่นเคืองเที่ยวหาไฟมาเผาเรา ท�าจนไล่มันไม่ยอม
หนีไปจากเรานั่นแล พอดีกับใจตัวหิวโหยอาหารไม่มีวันอิ่มพอ ถ้าอาหาร
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พอกับมันแล้ว แม้ไล่หนีไปไหนมันก็ไม่ยอมไป ท�าอย่างนั้นแล จิตเราจะ
ไม่ยอมเสื่อมต่อไป คือไม่เสื่อมเมื่ออาหารคือพุทโธพอกับมัน จงท�าตาม
แบบที่สอนนี้ท่านจะได้ไม่เสียใจเพราะจิตเสื่อมแล้วเสื่อมเล่าอีกต่อไป”

นีก่เ็ป็นอีกอุบายหนึง่ทีท่่านสอนคนทีแ่สนโง่ แต่ดีไปอย่างหนึง่ทีเ่ช่ือ 
ท่านตามแบบโง่ของตน ไม่เช่นนั้นคงจะวิ่งตามหาใจดวงเสื่อมแล้ว 
เสื่อมเล่าไม่มีวันเจอและหยุดได้ ที่เขียนนี้เพื่อท่านผู้อ่านที่อาจได้ข้อคิด 
ในแง่ต่างๆ ของคนฉลาดสัง่สอนคนโง่บ้างเท่าทีค่วร แต่มไิด้เขยีนเพือ่ชมเชย 
พระผู้แสนโง่ซึ่งรับค�าชี้แจงอนุโลมและปลอบโยนจากท่านในเวลานั้น

พอออกพรรษาแล้วท่านกลับไปพักที่บ้านนามนที่ท่านเคยพักอีก  
จากนัน้ก็ไปพกัทีบ้่านห้วยแคนในป่า และพกัวัดร้างชายเขา บ้านนาสนีวน
หลายเดือน และไปป่วยเป็นไข้ทีบ้่านนาสนีวนอยูห่ลายวนั จึงหายด้วยอุบาย 
แห่งธรรมโอสถทีท่่านเคยบ�าบดัองค์ท่านตลอดมา

ตกเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๘๕ ท่านออกเดินทางไปจังหวัด
อุบลราชธานใีนงานฌาปนกิจศพท่านพระอาจารย์เสาร์ ทีเ่ป็นอาจารย์ท่าน 
เสร็จงานศพแล้ว ท่านกลับมาจ�าพรรษาที่บ้านนามน ปีนี้ก็เป็นปีที่ท่าน 
กลัน่กรองความเพยีรของคณะลกูศิษย์โดยอุบายวธิต่ีางๆ ทัง้เทศน์อบรม 
ทั้งใช้อุบายขู่เข็ญไม่ให้นอนใจในความเพียร ในพรรษาท่านเว้น ๔ คืน 
มีการประชุมครั้งหนึ่งจนตลอดพรรษา ปีนั้นปรากฏว่ามีพระได้ก�าลัง 
ทางจิตใจกันหลายองค์และมีความรู้ความเห็นแปลกๆ ไปเล่าถวายท่าน  
ผู้เขียนพลอยได้ฟังด้วย แม้ไม่มีความรู้ความสามารถเหมือนท่านผู้อ่ืน  
ในพรรษานัน้กพ็ลอยมอีะไรๆ เป็นเครือ่งระลกึอย่างฝังใจมาจนบดันี ้คงไม่ม ี
วันหลงลมืตลอดชีวิต เพราะเป็นสิง่ทีไ่ม่น่าหลงลมืในชีวติเป็นของหายากนี้
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ท่านพระอาจารย์มั่นเริ่มดุด่าขู่เข็ญเรานับแต่พรรษานั้นเป็นต้นมา  
จนกลายเป็นทีร่องเช็ดเท้าท่านเรือ่ยมา แต่ก่อนท่านมแีต่ใช้อุบายอนโุลม 
และเออออกับเราไปเรื่อยๆ จากนั้นท่านคงคิดว่าควรจะเขกเสียบ้าง  
ขืนอนุโลมไปนานก็หนักอกเปล่าๆ ผู้นั้นก็จะมัวนอนหลับแบบไม่มีวัน 
ต่ืนขึน้มองดูดินฟ้าอากาศ เดือนดาว ตะวันบ้างเลย พรรษานีพ้ระท้ังหลาย 
รู้สึกต่ืนเต้นกันมาก ทั้งทางความเพียรและความรู้ต่างๆ ท่ีเกิดจาก
จิตตภาวนา เวลาประชุมธรรมหรือเวลาธรรมดา มีผู้เล่าธรรมในใจถวาย
ท่านเสมอเพื่อขอความอนุเคราะห์ชี้แจงจากท่าน และน�าไปส่งเสริมเติม
ต่อจากจุดที่เห็นว่ายังบกพร่อง ท่านเองก็อนุเคราะห์เมตตาอย่างเต็มที ่
ที่มีผู้มาเรียนถาม ท�าให้เกิดความเพลิดเพลินในธรรมอย่างมาก 

ขณะท่ีมีท่านผู้มาเรียนถามและท่านเป็นผู้ช้ีแจงซ่ึงเป็นเนื้อธรรม 
ต่างๆ กันเป็นรายๆ ไป ธรรมที่ท่านอธิบายแก้ไขและเพิ่มเติมแก่ผู้มาเล่า 
ถวายและมาเรยีนถามปัญหานัน้ ไม่แน่นอนนกั ตามแต่ผูเ้ล่าถวายจะออกมา 
ในรปูใด และเรยีนถามปัญหาท่านในรปูใด ท่านกอ็ธบิายแก้ไขและเพิม่เติม 
ไปในรูปนั้นตามขั้นของผู้มาศึกษา ที่รู ้สึกสนุกมากก็เวลาที่มีท่านผู้มี
ภูมิธรรมอันสูงมาเล่าถวายและเรียนถามปัญหาท่าน นั่นยิ่งได้ฟังอย่าง 
ถงึใจจรงิๆ ไม่อยากให้จบลงอย่างง่ายๆ และอยากให้มผีูม้าถามท่านบ่อยๆ 
เราผูเ้ป็นกองฉวยโอกาสอยูข้่างหลงัได้สนกุแอบด่ืมธรรมอย่างจใุจหายหวิ
ไปหลายวัน

เวลาโอกาสดีๆ ท่านเล่าอดีตชาติของท่านให้ฟังบ้าง เล่าการปฏิบัติ
บ�าเพ็ญนับแต่ขั้นเริ่มแรกให้ฟังบ้าง เล่าความรู้ความเห็นต่างๆ ทั้งภายใน 
ภายนอกทีเ่กดิจากจติตภาวนาให้ฟังบ้าง เล่าวิถจิีตท่ีพยายามตะเกยีกตะกาย 
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ขึ้นจากตมจากโคลน จนถึงขณะที่จะหลุดพ้นจากโลกสมมุติ ตลอดขณะ
ที่จิตหลุดพ้นไปจริงๆ ให้ฟังบ้าง ตอนสุดท้ายนี้ท�าให้เราผู้นั่งฟังอยู่ด้วย
ความกระหายในธรรมประเภทหลดุพ้น เกดิความกระวนกระวายอยากได้ 
อยากถึงเป็นก�าลัง จนเกิดความน้อยเนื้อต�่าใจว่า เรานี้พอมีวาสนาบารมี 
ควรจะบรรลถุงึแดนแห่งธรรมทีท่่านรูเ้หน็ได้ หรอืจะมวันอนจมดินจมโคลน 
อยู่ท�านองนี้เรื่อยไปไม่มีวันโผล่ข้ึนจากหล่มลึกได้บ้างเลยหรืออย่างไร 
ท�าไมท่านรูไ้ด้เหน็ได้หลดุพ้นได้ ส่วนเราท�าไมจึงยงันอนไม่ต่ืน เมือ่ไรจะรู ้
จะเห็นจะหลุดพ้นได้เหมือนอย่างท่านบ้าง

ทีคิ่ดอย่างนีก้ดี็อย่างหนึง่ ท�าให้มมีานะความมุง่มัน่อดทน ความเพยีร 
ทุกด้านได้มีโอกาสด�าเนินสะดวก มีความดูดด่ืมในธรรมที่ท่านเมตตา
อธบิายให้ฟังเป็นก�าลงัใจ ท�าให้หายความเหนด็เหนือ่ยเมือ่ยล้า มศีรทัธา
กล้าแข็ง มีเรี่ยวแรงที่จะลากเข็นภาระแม้หนักไปได้อย่างพอใจ

ที่ท่านสอนว่าให้คบนักปราชญ์นั้น เป็นความจริงหาที่แย้งไม่ได้เลย  
ดังคณะลูกศิษย์เข้าอยู ่อาศัยสดับตรับฟังความดีงามจากครูอาจารย ์
วันละเล็กละน้อย ท�าให้เกิดก�าลังใจและซึมซาบเข้าภายในไปทุกระยะ 
จนกลายเป็นคนดีตามท่านไปได้ แม้ไม่เหมือนท่านทุกกระเบียด ก็ยังอยู่
ในเกณฑ์ของลูกศิษย์ที่มีครูอาจารย์สั่งสอน อนึ่งการคบคนพาลก็ท�าให้ 
มส่ีวนเสยีได้มากน้อยตามส่วนแห่งความสมัพนัธ์กนั ท่ีท่านสอนไว้ท้ังสอง
ภาคนี้มีความจริงเท่ากัน คือท�าให้คนเป็นคนดีได้เพราะการคบกับคนดี  
และท�าให้คนเสยีได้เพราะการคบกบัคนไม่ดี เราพอทราบได้ระหว่างลกูศิษย์ 
กับอาจารย์ที่คบกันนานๆ อย่างน้อยลูกศิษย์นั้นๆ ย่อมพอมีหลักยึดได้
จากอาจารย์ และคนที่หลวมตัวเข้าไปอยู่กับคนพาล อย่างน้อยย่อมมี
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การแสดงออกในลักษณะแห่งคนพาลจนได้ มากกว่านั้นก็ดังที่เห็นๆ กัน
ไม่มีทางสงสัย นี่กล่าวถึงพาลภายนอก แต่ควรทราบว่า พาลภายในยังมี 
และฝังจมอยู่อย่างลึกลับในนิสัยของมนุษย์เราแทบทุกราย แม้สุภาพชน 
ทัว่ๆ ไปตลอดพระเณรเถรชีผูท้รงเครือ่งแบบของพระศาสนาอันเป็นเครือ่ง 
ประกาศตนว่าเป็นลูกศิษย์พระตถาคตอย่างเปิดเผย

ค�าว่าพาลในท่ีนี้หมายถึงความขลาดเขลาย่อหย่อนต่อกลมารยา 
ของใจที่เป็นฝ่ายต�่า ซึ่งคอยแสดงออกในทางชั่วและต�่าทรามโดยเจ้าตัว
ไม่รู้ หรือแม้รู้แต่เข้าใจว่าเป็นเพียงอยู่ภายในไม่ได้แสดงออกภายนอก 
ให้เป็นสิง่ทีน่่าเกลยีด ความจรงิขึน้ช่ือว่าของไม่ดีแล้ว จะมอียู ่ณ ทีแ่ห่งใด  
ย่อมเป็นของน่าเกลียดอยู่ในตัวของมันเอง ไม่ถึงกับต้องแสดงออกมา 
จึงจะเป็นของน่าเกลียด เพราะมันเป็นของน่าเกลียดน่ากลัวอยู่แล้ว 
พระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมปราชญ์ฉลาดแหลมคม จึงทรงสอนให้ละและ 
ถอดถอนโดยล�าดับจนหมดสิน้ไป ไม่มคี�าว่า “สิง่ไม่ดี” เหลอือยูเ่ลยนัน่แล  
ดังพระองค์และพระสาวกอรหันต์เป็นตัวอย่าง จัดว่าเป็นผู้หมดมลทิน 
ทั้งภายนอกภายใน อยู่ที่ใดก็เย็นกายสบายใจไม่มีสิ่งเสียดแทงรบกวน 
ท่านอาจารย์มัน่เป็นผูห้นึง่ในบรรดาท่านผูห้มดมลทินโดยสิน้เชิง ในความ 
รูส้กึของผูเ้ขยีนทีไ่ด้สงัเกตตามสติก�าลงัตลอดมา จงึกล้าเขยีนลงด้วยความ 
สนิทใจ แม้จะถูกต�าหนิก็ยอมรับความจริงที่แน่ใจแล้วนั้น ไม่ให้กระทบ
กระเทือนถึงองค์ท่านผู้ไปดีแล้วด้วยความหมดห่วงจากบ่วงแห่งมาร

ออกพรรษาแล้วท่านยังพักบ�าเพ็ญวิหารธรรมอยู่ท่ีนั้นเป็นเวลานาน  
พรรษาต่อมาจงึมาจ�าพรรษาทีบ้่านโคกอีก แต่มไิด้จ�าส�านกัเดิมทีเ่คยจ�ามาแล้ว  
ส�านกัใหม่แห่งนีท่้านอาจารย์กงมา จริปุญโญ สร้างถวาย ท่านมาจ�าพรรษา
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ทีส่�านกัป่าแห่งนีด้้วยความผาสกุทัง้ทางกายและทางใจ การประชุมอบรม
พระเณรย่อมด�าเนินไปตามที่เคยปฏิบัติมา

สรุปความในตอนน้ีท่านมาพักอยู่แถบบ้านห้วยแคน บ้านนาสีนวน 
บ้านโคก บ้านนามน ต�าบลตองโขบ เขตอ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  
๓ พรรษาติดๆ กนั ในระยะทีพ่กัอยูแ่ถบนีท้ัง้ในและนอกพรรษา การติดต่อ 
สั่งสอนพวกเทพฯ และชาวมนุษย์ ท่านว่าท่านด�าเนินไปโดยสม�่าเสมอ 
เฉพาะพวกเทพไม่ค่อยมมีากและไม่มาบ่อยนกัเหมอืนอยูจั่งหวดัเชียงใหม่  
ทั้งนี้คงเกี่ยวกับสถานที่มีความเงียบสงัดต่างกัน จะมีบ้างก็หน้าเทศกาล
โดยมาก เช่น วันมาฆบูชา วันวสิาขบชูา วนัเข้าพรรษา กลางพรรษา และ 
วนัปวารณาออกพรรษาเท่าน้ัน วันนอกนัน้ไม่ค่อยมพีวกเทพฯ มาเกีย่วข้อง 
เหมือนเวลาท่านพักอยู่ที่เชียงใหม่ ในพรรษาพระเณรไม่มีมากเพราะ
เสนาสนะมีจ�ากัด พอดีกับพระเณรที่อาศัยอยู่กับท่านโดยเฉพาะเท่านั้น 

ส่วนพระเณรจากทศิต่างๆ ทีไ่ปรบัการอบรมกบัท่านตอนนอกพรรษานัน้ 
มีไม่ขาด เข้าๆ ออกๆ สับเปลี่ยนกันเสมอมา ท่านอุตส่าห์เมตตาสั่งสอน 
ด้วยความเอ็นดูสงสารอย่างสม�่าเสมอ พอตกหน้าแล้งของพรรษาที่สาม  
กม็ญีาติโยมจากบ้านหนองผอืนาในไปอาราธนาท่านให้มาโปรดทีห่มูบ้่านนัน้  
ท่านรับค�านิมนต์เขาแล้ว ไม่นานญาติโยมก็พร้อมกันไปรับท่านมาพัก
และจ�าพรรษาที่บ้านหนองผือ ต�าบลนาใน อ�าเภอพรรณานิคม จังหวัด
สกลนคร ท่านออกเดินทางจากบ้านโคกมาบ้านหนองผือด้วยเท้าเปล่า 
และพักแรมมาตามรายทางราว ๓-๔ คืนจึงถึงหมู่บ้านหนองผือ เพราะ
ทางเต็มไปด้วยป่าดงพงลึก ต้องด้นด้ันซอกซอนมาตลอดสายจนถึง
หมู่บ้านหนองผือ
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เพยีงไม่กีวั่นทีม่าถงึบ้านหนองผอื ท่านเริม่ป่วยเป็นไข้มาลาเรยีแบบ
จับสั่น ชนิดเปลี่ยนหนาวเป็นร้อนและเปลี่ยนร้อนเป็นหนาว ซึ่งเป็นการ
ทรมานอย่างยิง่อยูแ่รมเดือน ไข้ประเภทน้ีใครโดนเข้ารูส้กึจะเขด็หลาบไป
ตามๆ กัน เพราะเป็นไข้ชนิดที่ไม่รู้จักหายลงได้ เป็นเข้ากับรายใดแล้ว 
ตั้งแรมปีก็ไม่หาย คงแอบมาเยี่ยมๆ มองๆ อยู่ท�านองนั้น คือหายไป 
ตั้ง ๑๕ วันหรือเดือนหนึ่ง นึกว่าหายสนิทแล้วก็กลับมาเป็นเข้าอีก หรือ
ตั้งเป็นเดือนๆ แล้วก็กลับมาเป็นอีก ซึ่งเคยเขียนเรื่องไข้ประเภทนี้บ้าง
แล้วว่า ถ้าลูกเขยเป็นก็อาจท�าเอาจนพ่อตาแม่ยายเบื่อ ถ้าพ่อตาหรือ
แม่ยายเป็นก็ท�าเอาจนลูกเขยเบื่อ เพราะท�างานหนักหนาอะไรไม่ได้  
แต่รบัประทานได้มาก นอนหลบัสนทิดีชนดิไม่รูจ้กัต่ืนและบ่นได้เก่งชนดิ
ไม่หยดุปากพอให้คนดีเบือ่กนัดีน่ันแล ผูเ้ป็นไข้ชนดินีใ้ครไม่เบือ่เป็นไม่มี 
เพราะเป็นไข้ทีน่่าเบือ่เอามากทเีดียว ทัง้นีเ้นือ่งจากสมยันัน้ไม่มยีาแก้กนั
ให้หายเด็ดขาดได้เหมอืนสมยันี ้เมือ่เป็นเข้าแล้วต้องปล่อยให้หายไปเอง  
มิฉะนั้นก็กลายเป็นโรคเรื้อรังไปเป็นปีๆ ถ้าเป็นเด็กโดยมากก็ลงพุง  
จนกลายเป็นเด็กพุงโตหรือพุงโร หน้าไม่มีสีสันวรรณะเลย

ไข้ประเภทนี้ชอบเป็นกับคนที่เคยอยู่บ้านทุ่งๆ แล้วย้ายภูมิล�าเนา
เข้าไปอยู่ในป่าตามไร่นา แม้คนที่เคยอยู่ป่าเป็นประจ�ามาแล้วก็ยังเป็นได้  
แต่ไม่ค่อยรุนแรงเหมือนคนมาจากทางทุ่ง และชอบเป็นกับพระธุดงค- 
กรรมฐานทีช่อบเทีย่วซอกแซกไปตามป่าตามเขาโดยมาก ส�าหรบัผูเ้ขยีนแล้ว  
ถ้าเป็นสิ่งที่มีค่าควรออกอวดโลกได้เกี่ยวกับไข้ชนิดเข็ดหลาบตลอด 
วนัตายนี ้ก็คงได้อวดอย่างเต็มภูมไิม่ยอมแพ้ใครอย่างง่ายๆ ทเีดียว เพราะเคย
โดนมามากมายหลายครัง้ และรูฤ้ทธิข์องมนัชนิดไม่กล้าสูต้ลอดวนัตายเลย  
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ขณะเขียนก็ยังกลัวอยู่เลย แม้มาอยู่บ้านหนองผือปีแรกก็โดนไข้นี้
ดัดสนัดานจนตลอดพรรษาและเตลดิถงึหน้าแล้งไม่ยอมหายสนทิได้เลย 
จะไม่ให้เข็ดหลาบอย่างไรเพราะพระก็คือคนท่ีมีหัวใจและรู้จักสุข ทุกข์  
ดี ช่ัวอย่างเต็มใจเช่นเดียวกบัคนทัว่ๆ ไปนัน่เอง สิง่ทีน่่าเข็ดน่ากลวัจึงต้อง
เขด็ต้องกลวัเช่นเดียวกบัคนท้ังหลาย

ท่านพกัอยูท่ีห่นองผอื ปรากฏมพีระเณรมากขึน้โดยล�าดับ เฉพาะ
ภายในวดัในพรรษาหนึง่ๆ ก็มีถึง ๒๐-๓๐ กว่าองค์อยู่แล้ว นอกจากนั้น 
ยังมีพระเณรพักและจ�าพรรษาอยู่ตามหมู่บ้านเล็กๆ แถบใกล้เคียงอีก
หลายแห่ง แห่งละ ๒ องค์บ้าง ๓ องค์บ้าง ๔-๕ องค์บ้าง แห่งละ ๙-๑๐  
องค์บ้าง วันประชุมท�าอุโบสถ ปรากฏมพีระมารวมท�าอุโบสถถงึ ๓๐-๔๐ องค์ 
กม็ ีรวมท้ังในวัดและบรเิวณใกล้เคียงแล้วมพีระเณรไม่ต�า่กว่า ๕๐-๖๐ องค์  
นอกพรรษายงัมมีากกว่านัน้ในบางครัง้ และมมีากตลอดมานบัแต่ท่านไป 
จ�าพรรษาที่นั้น เวลากลางวันพระเณรต่างปลีกตัวเข้าไปอยู่ในป่าลึกนอก 
บรเิวณวดัเพือ่ประกอบความเพยีร เพราะป่าดงทีต้ั่งส�านกัรูส้กึกว้างขวาง 
มากเป็นสบิๆ กิโลเมตร ยิง่ด้านยาวด้วยแล้วแทบจะหาท่ีสดุป่าไม่เจอ เพราะ 
ยาวไปตามภูเขาที่มีติดต่อกันไปอย่างสลับซับซ้อนจนไม่อาจพรรณนาได้

อ�าเภอพรรณานิคมทางด้านทิศใต้ โดยมากมีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้น  
จนไปจดจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉะนั้น เวลาท่านพระอาจารย์มั่นไปพักอยู่วัด
หนองผือ จึงเป็นจุดศูนย์กลางแห่งพระธุดงคกรรมฐานดีมาก ที่ท่านต้อง
มารวมฟังปาฏิโมกข์และฟังโอวาทตามโอกาสตลอดเวลา เกิดข้อข้องใจ
ทางด้านภาวนาขึ้นมาก็มาศึกษาได้สะดวก พอออกพรรษาหน้าแล้งท่าน 
ผูป้ระสงค์จะขึน้ไปพกัอยูบ่นเขากไ็ด้ ในถ�า้หรอืเง้ือมผากไ็ด้ จะพกัอยูต่าม
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ป่าดงธรรมดากส็ะดวก เพราะหมูบ้่านมปีระปรายอยูเ่ป็นแห่ง แห่งละ ๑๐ 
หลังคาเรือนบ้าง ๒๐-๓๐ หลังคาเรือนบ้าง แม้บนไหล่เขาก็ยังมีหมู่บ้าน 
เลก็ๆ น้อยๆ ทีอ่าศัยท�าไร่ท�าสวนอยูแ่ทบทัว่ไป แห่งละ ๕-๖ หลงัคา ซ่ึงปลกู 
เป็นกระต๊อบเล็กๆ พอได้อาศัยเขาโคจรบิณฑบาต

บ้านหนองผือต้ังอยู่ในหุบเขาซ่ึงทั้งสี่ด้านหรือสี่ทิศมีป่าและภูเขา
ล้อมรอบ แต่เป็นหุบเขาที่กว้างขวางพอสมควร ประชาชนท�านากันได้ 
สะดวกเป็นแห่งๆ ไป ป่ามีมาก ภูเขาก็มีมาก สนุก เลือกหาที่วิเวกเพื่อ 
อัธยาศัยได้อย่างสะดวกเป็นที่ๆ  ไป ฉะนัน้ พระธดุงค์จึงมมีากในแถบนัน้  
และมีมากทั้งหน้าแล้งหน้าฝน สมัยที่ท่านอาจารย์มั่นพักอยู่ พระธุดงค์ 
ทยอยกนัเข้าออกวดัหนองผอืไม่ค่อยขาดแต่ละวัน ท้ังมาจากป่า ท้ังลงมา 
จากภูเขาทีบ่�าเพญ็มาฟังการอบรม ทัง้ออกไปป่าและขึน้ภูเขาเพือ่สมณธรรม  
ทั้งมาจากอ�าเภอ จังหวัดและภาคต่างๆ มารับการอบรมกับท่านมิได้ขาด 
ย่ิงหน้าแล้งพระยิ่งหลั่งไหลมาจากที่ต่างๆ ตลอดประชาชนจากอ�าเภอ
และจังหวัดต่างๆ ทัง้ใกล้และไกล พากนัมากราบเย่ียมและฟังโอวาทท่าน
มิได้ขาด แต่ล้วนเดินด้วยเท้าเปล่ากันทั้งนั้น นอกจากผู้หญิงที่ไม่เคยคิด
เดินทางไกลและคนแก่เท่านัน้ ทีว่่าจ้างล้อเกวียนเขาไปส่งถงึวดัหนองผอื

ทางจากอ�าเภอพรรณนานคิมเข้าไปถงึหมูบ้่านหนองผอื ถ้าไปทางตรง 
แต่ต้องเดินตัดขึ้นหลังเขาไปราว ๕๐๐ เส้น ถ้าไปทางอ้อมโดยไม่ต้อง 
ขึ้นเขาก็ราว ๖๐๐ เส้น ผู้ไม่เคยเดินทางไปไม่ตลอด เพราะทางตรงไม่มี
หมู่บ้านในระหว่างพอได้อาศัยหรือพักแรม ส่วนทางอ้อมยังพอมีหมู่บ้าน
บ้างห่างๆ ซ่ึงไม่ค่อยสะดวกนกั พระท่ีไปหาท่านต้องเดินด้วยเท้ากนัท้ังนัน้  
เพราะไม่มทีางทีร่ถยนต์พอเข้าไปได้ แม้รถมกีเ็ฉพาะท่ีวิง่ตามทางใหญ่จาก
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จังหวดัถงึตัวจงัหวดัเท่านัน้ ทัง้ไม่ค่อยมมีากเหมอืนสมยันี ้ไปผดิเวลาบ้าง
ก็มีหวังตกรถและเสียเวลาไปอีกหนึ่งวัน

พระธุดงค์ปกติท่านชอบเดินด้วยเท้ากัน ไม่ชอบขึ้นรถขึ้นรา เพราะ
ไม่สะดวกเกี่ยวกับคนมาก เวลาท่านเดินธุดงค์ท่านถือเป็นความเพียร
ไปพร้อมในเวลานั้นด้วย ไม่ว่าจะไปป่าใดหรือภูเขาลูกใด เพียงตั้งความ 
มุ่งหมายไว้แล้วท่านก็เดินจงกรมไปกับการเดินทางนั่นแล โดยไม่คิดว่า 
จะถึงหมู่บ้านวันหรือค�่าเพียงไร ท่านถือเสียว่าค�่าที่ไหนก็พักนอนที่นั่น  
ต่ืนเช้าค่อยเดินทางต่อไปถึงหมู่บ้าน แล้วเข้าโคจรบิณฑบาตมาฉันตาม
มีตามเกิด ไม่กระวนกระวายในอาหารว่าดีหรือเลวประการใด เพียงยัง
อัตภาพให้เป็นไปในวันหนึ่งๆ เท่านั้น ท่านถือเป็นความสบายส�าหรับ 
ธาตุขันธ์แล้ว จากนั้นก็เดินทางต่อไปอย่างเย็นใจจนถึงที่หมาย

อันดับต่อไป ท่านเดินเทีย่วหาท�าเลทีเ่หมาะกบัอัธยาศัยจนกว่าจะพบ 
ทีมุ่ง่หมายไว้ แต่น�า้เป็นสิง่ส�าคัญในการพกับ�าเพญ็ เมือ่ได้ท�าเลท่ีเหมาะแล้ว  
จากนัน้กเ็ร่งความพากเพยีรเดินจงกรมนัง่สมาธภิาวนาทัง้กลางวนักลางคืน  
มสีติประคองใจ มปัีญญาเป็นเครือ่งร�าพงึในธรรมทัง้หลายทีม่าสมัผสักบั
อายตนะ พยายามเกลีย้กล่อมใจด้วยธรรมทีถ่กูกบัจรติ ให้มคีวามสงบเยน็
เป็นสมาธ ิเมือ่จิตถอนขึน้มาจากสมาธแิล้ว พจิารณาธรรมทัง้หลายโดยทาง 
ปัญญา ทัง้ข้างนอกคือทศันยีภาพทีส่มัผสักนัอยูต่ลอดเวลา ทัง้ข้างในคือ
ธาตุขนัธ์อายตนะท่ีแสดงอาการกระเพือ่มตัวอยูทุ่กขณะ ไม่มเีวลาสงบน่ิง
อยู่ได้ ว่าเป็นวิปริณามธรรม มีความแปรปรวนอยู่เสมอมาและเสมอไป 
ใจไม่นิ่งนอนอยู่กับอะไร ซึ่งจะเป็นเหตุให้ติดข้องพัวพัน 
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ก�าหนดคลี่คลายดูร่างกายจิตใจให้เห็นชัดด้วยปัญญาจนรู้เท่า และ 
ปล่อยวางไปเป็นระยะๆ ปัญญาท�าการขุดค้นทั้งรากแก้วรากฝอยและ 
ต้นตอของกิเลสทกุประเภทไม่ลดละ มคีวามเพลดิเพลนิอยูก่บัความเพยีร
สืบเนื่องกับธรรมทั้งหลาย สิ่งที่มาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับใจก็พิจารณาลง 
ในธรรม คือไตรลกัษณ์ เพือ่ความรูแ้จ้งและถอดถอนไปโดยล�าดับ เมือ่ม ี
ข้อข้องใจเกิดขึ้นที่ไม่แน่ใจว่าถูกหรือผิดก็รีบมาเรียนถามท่าน พอได้รับ 
ค�าช้ีแจงเป็นทีแ่น่ใจแล้ว กก็ลบัไปบ�าเพญ็เพือ่ความก้าวหน้าของจติต่อไป

พระธุดงคกรรมฐานจ�านวนมากที่อาศัยอยู ่กับท่านอาจารย์มั่น 
เพื่อการศึกษาอบรม เมื่อที่พักในส�านักท่านมีไม่เพียงพอ ท่านก็แยกย้าย
กนัไปอยูใ่นทีต่่างๆ โดยปลกีออกไปอยูท่ี่ละองค์บ้าง ๒ องค์บ้าง ต่างองค์
ต่างไปเที่ยวหาที่วิเวกสงัดของตน และต่างองค์ต่างอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ 
ที่มีอยู่ในป่าและในภูเขาซึ่งไม่ห่างจากส�านักท่านนัก พอไปมาหาสู่กันได้ 
สะดวกราว ๖-๗ กโิลเมตรบ้าง ๘-๙ กโิลเมตรบ้าง ๑๑-๑๒ กโิลเมตรบ้าง  
๑๕-๑๖ กโิลเมตรบ้าง หรอืราว ๒๐-๓๐ กิโลเมตรบ้าง ตามแต่ท�าเลเหมาะ
กับอัธยาศัย ที่อยู่ไกลราว ๒๐ กิโลเมตรขึ้นไป เวลามากราบเยี่ยมท่าน 
ก็พักค้างคืนฟังการอบรมพอสมควรก่อนแล้วค่อยกลับไปท่ีพักของตน 
บางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่ากิโลเมตรหนึ่งมีประมาณกี่เส้น จึงขอช้ีแจงไว้
พร้อมนี้คือกิโลเมตรหนึ่งมี ๒๕ เส้น ๔ กิโลเมตรก็เท่ากับ ๑๐๐ เส้น 
โปรดเทียบตามหลักเกณฑ์ที่ให้ไว้นี้

หนทางตามบ้านป่าบ้านเขาไม่เหมอืนทางถนนจากอ�าเภอไปสูอ่�าเภอ 
จากจงัหวดัไปสูจ่งัหวดัดงัทีเ่ห็นๆ กนั แต่เป็นทางของชาวบา้นป่าบา้นเขา 
เขาเดินท่องเที่ยวหากันอย่างนั้นมาดั้งเดิม และเป็นความเคยชินของเขา
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อย่างนั้น นานวันจึงจะไปหากันครั้งหนึ่ง ทางจึงเต็มไปด้วยป่าดงพงลึก 
และขวากหนาม บางแห่งถ้าไม่สงัเกตให้มากอาจเดินผดิทาง และหลงเข้าป่า 
เข้าเขาซ่ึงไม่มีหมู่บ้านเลยก็ได้ ระหว่างทางบางตอนไม่มีหมู่บ้านคนเลย  
มแีต่ป่าแต่เขาทัง้นัน้ และยาวต้ัง ๒๐-๓๐ กโิลเมตรถงึจะพบหมูบ้่านชาวป่า 
ชาวเขาก็มี ระหว่างทางนั้นส�าคัญมาก ถ้าเกิดไปหลงทางเข้าแล้วมีหวัง
นอนค้างป่าค้างเขาและอดอาหารแน่นอน ทั้งอาจไม่ถูกหมู่บ้านเลยก็ได้ 
นอกจากจะพบพวกนายพรานทีเ่ทีย่วล่าสตัว์ และอาศัยเขาบอกทาง หรอื
เขาน�าออกไปหาทางไปยังหมู่บ้านจึงจะพ้นภัย

พระธดุงคกรรมฐานผูห้วังในธรรมอย่างยิง่ ท่านรูส้กึล�าบากอยูไ่ม่น้อย
ในการอยู่ การบ�าเพ็ญ การเดินทาง และการแสวงหาครูอาจารย์ผู้อบรม
โดยถูกต้องและราบรื่นชื่นใจ เช่น ท่านอาจารย์มั่น มาพบเห็นท่านแล้ว 
ดีอกดีใจเหมอืนลกูเลก็ๆ เหน็พ่อแม่เราดีๆ นีเ่อง ท้ังรกัท้ังเคารพท้ังเลือ่มใส  
และอะไรๆ รวมเป็นความไว้วางใจหมดทกุอย่าง หรอืจะเรยีกว่าหมดชีวติ 
จิตใจรวมลงในท่านองค์เดียวกถ็กู เพราะนสิยัพระธดุงคกรรมฐานมคีวาม
เช่ือถือและเคารพรักอาจารย์มาก ขนาดสละชีวิตแทนได้โดยไม่อาลัย 
เสยีดายเลย แม้จะแยกย้ายกันไปอยูใ่นท่ีต่างๆ กต็าม แต่ท่านมคีวามผกูพนั 
ในอาจารย์มากผิดธรรมดา

การอยูก่ารบ�าเพญ็หรอืการไปมาแม้จะล�าบาก ท่านพอใจทีจ่ะพยายาม  
ขอแต่มีครูอาจารย์คอยให้ความอบอุ่นก็พอ ความเป็นอยู่หลับนอน  
การขบฉันท่านทนได้ อดบ้างอิ่มบ้างท่านทนได้ เพราะใจท่านมุ่งต่อธรรม
เป็นส�าคัญกว่าสิง่อ่ืนใด บางคืนท่านนอนตากฝนทัง้คืนทนหนาวจนตัวสัน่
เหมือนลูกนก ท่านก็ยอมทนเพราะความเห็นแก่ธรรม เวลาท่านสนทนา
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ธรรมกนัเกีย่วกบัการบ�าเพญ็การพกัอยูใ่นท่ีต่างๆ กนัและการไปมาตามป่า
ตามเขา รู้สึกว่าน่าฟังมาก ทั้งน่าสงสารท่านเหมือนสัตว์อยู่ในป่าตัวหนึ่ง 
ไม่มีราคาอะไรเลย เพราะความล�าบากจนมุม ที่อยู่หลับนอนในบางครั้ง
เหมือนของสัตว์ เพราะความจ�าเป็นบังคับที่จ�าต้องอดทน

การบ�าเพญ็ท่านมอุีบายวธิต่ีางๆ กนัไปตามจรตินสิยัชอบ คืออดนอนบ้าง  
ผ่อนอาหารบ้าง อดอาหารบ้าง กี่คืนหรือกี่วันตามแต่ความเหมาะสมกับ 
จรติและธาตุขนัธ์จะพอทนได้ เดินจงกรมแต่หวัค�า่ตลอดสว่างบ้าง นัง่สมาธ ิ
หลายๆ ช่ัวโมงบ้าง นัง่สมาธแิต่หวัค�า่จนสว่างบ้าง ไปนัง่สมาธอิยูท่างเสอื
เข้าถ�้าของมันบ้าง ไปนั่งสมาธิอยู่ที่ด่านอันเป็นทางมาของเสือบ้าง ไปนั่ง 
สมาธิอยู่ในป่าช้าที่ก�าลังเผาผีอยู่ในวันนั้นบ้าง ไปนั่งอยู่ริมเหวลึกๆ บ้าง 
กลางคืนดึกๆ เดินเท่ียวบนภูเขา พอไปเจอท�าเลเหมาะๆ คือท่ีน่ากลวัมาก
กน็ัง่สมาธอิยูเ่สยีทีน่ัน้บ้าง ไปนัง่สมาธใิต้ร่มไม้กลางภูเขาดึกๆ คอยให้เสอื 
มาที่นั้นจิตจะได้สงบในขณะนั้นบ้าง

วิธีเหล่าน้ีท่านมีความมุ่งหมายลงในจุดเดียวกัน คือเพื่อทรมานจิต
ให้หายพยศ ซึ่งก็เป็นไปตามความมุ่งหมายจริงๆ โดยมากท่านได้อุบาย 
จากวิธีเหล่านี้ แต่ละวิธีของแต่ละนิสัย ท�าให้ท่านมีก�าลังใจท�าได้ตามวิธี
ที่ถูกกับจริตนิสัยของตน ฉะนั้น ท่านจึงชอบอุบายวิธีทรมานต่างๆ กัน  
แม้ท่านอาจารย์มัน่เองกเ็คยท�ามา และส่งเสรมิพระทีฝึ่กและทรมานโดย
วิธต่ีางๆ ว่าเป็นผูฉ้ลาดฝึกอบรมตน วธิเีหล่านีพ้ระธดุงค์ท่านยงัท�าของท่าน 
อยู่มิได้ลดละตลอดมา

การฝึกตัวให้เป็นคนมีคุณค่าท�าใจให้มีราคาย่อมเป็นสิ่งท่ีฝืนอยู่บ้าง 
ความยากล�าบากนั้นไม่ส�าคัญเท่าผลที่จะท�าให้เป็นคนดี มีความสุข มีขื่อ
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มแีป และมธีรรมเป็นเครือ่งก�ากบัรกัษา ไม่ว่าโลกหรอืธรรมเคยถอืกนัมา
อย่างนั้น นอกจากสิ่งของที่ใช้การอะไรไม่ได้หมดความหมายไร้ค่าและ 
คนตายแล้วเท่าน้ันจงึไม่มกีารรกัษากนั คนเรายงัมคุีณค่าควรจะได้รบัจาก
การปรับปรุงรักษาอยู่ จึงควรสงวนรักษาตัวอย่างยิ่ง ผลแห่งการรักษาจะ 
ยงัผูน้ัน้ให้เป็นคนดีมคีวามสขุความเจรญิ ทัง้ปัจจุบนัและอนาคตไม่มสีิน้สดุ  
ดังนั้น ที่พระธุดงค์ท่านปฏิบัติบ�าเพ็ญโดยไม่เห็นแก่ความยากล�าบากมา
เป็นอุปสรรค จึงเป็นการเบิกทางเพื่อความก้าวหน้าแห่งธรรมภายในใจ 
อันเป็นที่น่ากราบไหว้บูชาอย่างยิ่ง

ตราบใดทีย่งัมผีูส้นใจและปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรมอยู ่พระศาสนา
ก็ยังด�ารงคงอยู่กับโลกตลอดไป และแสดงผลให้โลกที่ใคร่ต่อธรรมเห็น
อยู่ตามล�าดับที่ปฏิบัติได้ ตรงกับหลักพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรง 
เป็นผู้ท�าจริง รู้จริง และสอนโลกด้วยธรรมจริง ผู้เชื่อถือศาสนาก็เป็น 
ผู้ท�าจริงเพื่อความรู้จริงเห็นจริง ไม่เหลาะแหละย่อหย่อนอ่อนความ
สามารถ อันเป็นการกดถ่วงและลดคุณค่าของพระศาสนาลงให้พาหิรชน
เขาดูถกูเหยยีดหยามดังท่ีทราบกนัอยู ่เพราะศาสนาทีแ่ท้จรงิเป็นคุณธรรม
ทีค่วรน�าออกแสดงได้อย่างเปิดเผยท่ัวไตรโลกธาตุ โดยไม่มคีวามสะท้าน
หวั่นไหวว่าไม่จริง เพราะเป็นธรรมที่จริงตามหลักธรรมชาติด้วย ศาสดา
ทีส่อนก็เป็นผูบ้รสิทุธิแ์ละทรงสอนตามความจรงิแห่งธรรมด้วย นอกจาก
จะไม่สนใจหรือไม่สามารถค้นให้ถึงความจริงตามท่ีศาสนาสอนไว้เท่าน้ัน 
จึงอาจเป็นไปตามความรู้ความเห็นที่ไม่มีประมาณของแต่ละหัวใจที่มี
ธรรมชาติหนึ่งปิดบังอย่างลึกลับและฝังลึกอยู่ในใจ ทั้งปกปิดดวงใจไว้
ตลอดกาล ซึ่งศาสนาแทงทะลุปรุโปร่งไปหมดแล้ว
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ขออภัยทีเ่ขยีนเลยเถดิไปบ้างตามนสิยัของคนไม่มหีลกัยดึท่ีแน่นอน 
ขอย้อนอธิบายวิธีฝึกทรมานต่างๆ ที่พระธุดงค์ท่านชอบท�าเป็นประจ�า 
นิสัยตลอดมาอีกเล็กน้อย พอทราบความมุ่งหมายและผลท่ีเกิดจากวิธี
นั้นๆ บ้าง

การฝึกแต่ละวิธีท่านเห็นผลประจักษ์ใจเป็นล�าดับ คือท�าให้จิตที่มี
ความพยศล�าพองเพราะร่างกายมีก�าลังมาก ให้ลดลงด้วยวิธีผ่อนอาหาร  
อดอาหารหรืออดนอน ตลอดการหักโหมด้วยวิธีต่างๆ คือเดินจงกรม 
นานๆ บ้าง นั่งสมาธิภาวนานานๆ บ้าง เพื่อใจจะได้มีก�าลังก้าวหน้าไป
ตามแถวแห่งธรรมด้วยความสะดวก เพือ่ใจท่ีหวาดกลวัต่ออันตรายมเีสอื 
หรอืผเีป็นต้น แล้วย้อนเข้ามาสูภ่ายในอันเป็นทีส่ถติอยูข่องใจอย่างแท้จรงิ  
จนเกิดความสงบและกล้าหาญขึ้นมา ซึ่งเป็นการบรรเทาหรือก�าจัดความ
หวาดกลวัต่างๆ เสยีได้ เพือ่จิตได้รูก้�าลงัความสามารถของตนในเวลาเข้าที ่
คับขันคือความจนตรอกจนมุม หรือคราวเกิดทุกขเวทนากล้าจนถึงเป็น
ถึงตายจริงๆ จะมีทางต่อสู้เพื่อชัยชนะเอาตัวรอดได้

ตามปกติถ้าไม่เข้าที่คับขันสติปัญญาไม่ค่อยเกิด และไม่อาจรู้ความ
สามารถของตน การหาวิธีทรมานต่างๆ ตามจริตนิสัยและความแยบคาย
ของแต่ละรายนั้น เป็นวิธีฝึกซ้อมสติปัญญาให้มีความสามารถอาจหาญ 
และทราบก�าลงัของตนได้ดี ไม่สะทกสะท้านต่อเหตุการณ์ต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ 
ได้ไม่เลือกกาลสถานที่ ผลที่ปรากฏแก่ผู้ชอบฝึกทรมานตนด้วยวิธีต่างๆ 
คือ ผูท้ีเ่คยกลวัผมีาด้ังเดิมกห็ายกลวัผไีด้ ด้วยวิธฝืีนใจเข้าไปเยีย่มป่าช้า 
ผูเ้คยกลวัสตัว์ร้ายต่างๆ มเีสอืเป็นต้น กห็ายกลวัได้ด้วยวิธฝืีนใจเข้าไปอยู่
ในที่เปลี่ยวอันเป็นที่น่ากลัว ผู้มักเห็นแก่ปากแก่ท้องชอบโลเลในอาหาร
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ปัจจัย กบ็รรเทาหรอืหายเสยีได้ด้วยการผ่อนอาหารหรอือดอาหาร ตามปกติ 
นิสัยของคนเราโดยมากย่อมชอบอาหารดีๆ รับประทานได้มากๆ ถือว่า 
เป็นความสขุเพราะถกูกบัใจ ผูม้กัโลภไม่เคยมคีวามพอดีแอบซ่อนอยูด้่วย 
ได้เลย แม้ใจจะทกุข์เพยีงไรก็ไม่ค่อยสนใจคิดว่ามสีาเหตุเป็นมาจากอะไร 
แต่ผูป้ฏิบติัธรรมเพือ่ความรูส้ิง่เกีย่วข้องกบัตนอันมมีากมายและต่างๆ กนั 
จ�าต้องพิจารณาและทรมานกันบ้าง เพื่อรู้ฤทธิ์ของกันและกัน

ดังนั้น พระธุดงค์บางองค์ท่านจึงทรมานท่านจนเป็นที่น่าสงสาร 
อย่างจับใจกม็ ีคืออาหารดีๆ ตามสมมติุนยิมท่ีท่านได้มาหรอืมผีูน้�ามาถวาย  
พอเห็นจิตแสดงอาการอยากได้จนเป็นท่ีน่าเกลียดอยู่ภายใน ท่านกลับ
ทรมานใจเสยีไม่ยอมเอาอาหารชนดินัน้ แต่กลบัไปเอาชนดิทีจิ่ตไม่ต้องการ 
ไปเสยีอย่างนัน้ ถ้าจิตต้องการมากท่านกเ็อาแต่เพยีงเลก็น้อยหรอืบางคราว 
ท่านบังคับให้ฉันข้าวเปล่าๆ ทั้งที่อาหารมีอยู่ อย่างนี้ก็มี อาหารบางชนิด
เป็นคุณแก่ร่างกายแต่กลับเป็นภัยแก่ใจ คือทับถมจิตใจ ภาวนายากหรือ 
ไม่ก้าวหน้าเท่าทีค่วร ทัง้ทีท่�าความเพยีรดังทีเ่คยท�ามาเป็นประจ�า เมือ่ทราบ 
ว่าเป็นเพราะเหตุใดจิตจงึไม่ก้าวหน้า ท่านก็พยายามตัดต้นเหตุน้ันออกไป  
โดยไม่ยอมเสียดายและตามใจที่เป็นเจ้ากิเลสตัวโลโภ สมกับท่านมาฝึก
ทรมานใจกบัครอูาจารย์จรงิๆ มไิด้ปล่อยตามใจทีเ่คยเอาแต่ใจตัวมาจนเป็น 
นิสัย

การฉันท่านก็ฝึกให้มีประมาณและขอบเขตจ�ากัด การหลับนอน  
ท่านก็ฝึกให้นอนและต่ืนตามเวลาที่ก�าหนดไว้ ไม่ปล่อยให้นอนตามใจ
ชอบหรือตามยถากรรม การไปมาในทิศทางใดควรหรือไม่ควรท่านก็ฝึก  
แม้ไม่ผิดพระวินัยแต่ผิดธรรม ท่านก็บังคับไม่ให้ฝ่าฝืนในสิ่งท่ีเห็นว่า 
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ไม่ควรนัน้ๆ การพยายามปลกูธรรมให้เจรญิรุง่เรอืงขึน้โดยล�าดับภายในใจ 
ไม่ให้เสื่อมทรามลง จึงแสนปลูกยากอย่างยิ่ง แทบพูดได้ว่าไม่มีอะไรจะ
ล�าบากยากเย็นเสมอเหมือนเลย

ส่วนการปลูกโลก ผู้เขียนอยากจะพูดว่า มันคอยแต่จะแย่งเกิด
และเจริญขึ้นเพื่อท�าลายจิตใจเราอยู่ทุกขณะท่ีเผลอ จนไม่ชนะที่จะ 
ปราบปรามมนั เพยีงนาทหีนึง่มนักแ็อบเข้ามาเกดิและเจรญิในใจเสยีแล้ว
ไม่รูว่้ากีป่ระเภท โดยมากกเ็ป็นประเภทสงัหารท�าลายตัวเรานัน่แล มนัเกดิ 
และเจรญิเรว็ทีส่ดุ ช่ัวพรบิตาเดียวเท่านัน้กม็องไม่ท่ัว ตามแก้ไม่ทนั สิง่ที่ 
เกดิง่ายแต่ท�าลายยากคือต้นราคะตัณหาตัวท�าความพนิาศบาดหวัใจ นีแ่ล 
เป็นสิ่งที่เก่งกล้าสามารถกว่าอะไรในโลก ไม่ว่าท่านว่าเราต่างก็ชอบมัน
เสียด้วย มันจึงได้ใจและก่อความพินาศให้โลกอย่างไม่มีประมาณและ
ไม่เกรงขามใครเลย ที่มีกลัวอยู่บ้างก็ผู้มีธรรมในใจ และที่กลัวจริงๆ คือ
พระพทุธเจ้าและพระอรหนัต์ท่านเท่านัน้ มนัไม่กล้าเข้าไปแอบได้ เพราะ
ท่านท�าลายโรงลิเกละครและโรงอะไรๆ ของมันพังพินาศไปหมดแล้ว  
มันจึงกลับมาเล่นงานกับพวกเราผู้ยังอยู่ใต้อ�านาจของมัน

พระธดุงค์ท่านแทบเป็นแทบตายในการฝึกทรมานตน กเ็พราะกเิลส 
สองสามตัวนีแ่ลเป็นเหตุ และท�าการกดีขวางถ่วงใจท่านให้ได้รบัความล�าบาก  
แม้เปลี่ยนเพศเป็นพระมีผ้าเหลอืงซ่ึงเป็นเครือ่งหมายของท่านผูช้นะมาร
มาแล้วมาครองประกาศตัว แต่กเิลสประเภทนีม้นัยงัไม่ยอมเกรงกลวัท่าน 
บ้างเลย แถมมนัยงัพยายามตามฉดุลากท่านให้เปลือ้งผ้าเหลอืงอยูต่ลอดไป  
ไม่ยอมปล่อยตัวเอาง่ายๆ ทัง้ไม่เลอืกวัยเสยีด้วย ท่านจึงจ�าต้องตะเกยีก 
ตะกายด้วยการฝึกทรมานโดยวิธีต่างๆ ที่เห็นว่าเป็นวิธีก�าจัดมันออกจาก
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ใจได้ ยากก็ทน ล�าบากก็ท�า ทุกข์ก็ต้องต่อสู้ ไม่ยอมถอยหลัง เดี๋ยวมัน
จะหวัเราะเยาะเข้าอีก ยิง่ขายทัง้หน้าขายท้ังผ้าเหลอืง ขายท้ังเพศนกับวช 
ทีเ่ป็นเพศแห่งนกัต่อสูไ้ม่ยอมจนมมุ และขายทัง้ศาสนาซ่ึงเป็นหลกัใหญ่
ของมวลมนุษย์ ยิ่งเป็นความเสียหายอย่างใหญ่หลวง เมื่อเป็นเช่นนี้ก ็
จ�าต้องพลชีีพเพือ่กูห้น้า กูผ้้าเหลอืง กูเ้พศแห่งนกับวช และกูพ้ระศาสนา
และองค์พระศาสดาไว้ดีกว่าจะตายแบบล่มจมป่นปี้

เหล่านีเ้ป็นอุบายทีพ่ระธดุงค์ท่านน�ามาพร�า่สอนตัวเพือ่ความกล้าหาญ 
ชาญชัย เทิดไว้ซึ่งธรรมดวงเลิศ อันจักน�าให้ถึงแดนประเสริฐพ้นทุกข์ไป
ได้ในวนัหนึง่โดยไม่สงสยั เพราะทางพ้นทุกข์ถึงความเป็นผูป้ระเสรฐิมอียู่
กับศาสนธรรมที่ประทานไว้นี้เท่านั้น ที่เป็นทางตรงแน่วต่อความพ้นทุกข์
โดยประการทั้งปวงไม่สงสัย ไม่มีอยู่ในที่อื่นใดที่จะพอหลบหลีกปลีกตัว
และผ่อนคลายไปได้โดยไม่ต้องล�าบากในการขวนขวาย นอกนั้นเต็มไป
ด้วยขวากหนามทีจ่ะคอยทิม่แทงร่างกายจิตใจให้เป็นทกุข์จนหาทีป่ลงวาง
ไม่ได้ตลอดกัปกัลป์ ไม่มีประมาณว่าจะผ่านพ้นไปได้

แม้ท่านอาจารย์มั่นก่อนหน้าท่านจะปรากฏองค์ขึ้นมาให้พวกเราได้
กราบไหว้เป็นขวญัใจ และเป็นอาจารย์สัง่สอนบรรดาศิษย์ ท่านกเ็คยเป็น
มาแล้วชนิดตายไม่มีป่าช้า คือสิ้นลมที่ไหนปล่อยร่างกันที่นั่น ไม่อาลัย
เสียดายชีวิตย่ิงกว่าธรรม ดังที่เขียนผ่านมาบ้างแล้ว เวลาเป็นอาจารย์ 
สัง่สอนศิษย์ ท่านสัง่สอนอย่างเด็ดๆ เผด็ๆ ร้อนๆ ด้วยอุบายอันแหลมคม
ตามแนวทางท่านเคยด�าเนินและเห็นผลมาแล้วนั่นแล ท่านสั่งสอนแบบ
ปลุกจิตปลุกใจ และฟื้นฟูความฉลาดให้ทันกับกลมารยาของกิเลสที่เคย
เป็นนายบนหัวใจคนมานาน เพื่อการถอดถอนท�าลายกิเลสออกให้หมด 
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จะได้หมดโทษหมดภยัอยู่สบาย ไปอย่างผู้สิ้นทุกข์ ไม่ต้องมีการวกเวียน
เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติ แต่ความทุกข์ที่ฝังอยู่ในใจไม่ยอมเปลี่ยน

แม้จะเปลีย่นภพก�าเนดิไปสกัเท่าไร กเ็ท่ากบัเปลีย่นเครือ่งมอืสงัหาร
ตนอยู่นั่นเอง จึงไม่ควรยินดีในการเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ อันเป็นลักษณะ
นักโทษย้ายที่อยู่หลับนอนในเรือนจ�าซ่ึงไม่มีอะไรดีขึ้นเลย การเกิดตาย 
นกัปราชญ์ท่านถอืเป็นภัยโดยจรงิใจ เหมอืนย้ายทีท่ีถ่กูไฟไหม้ แม้จะย้าย 
ทีอ่ยูไ่ปไหนกไ็ม่พ้นจากการระวงัภัยอยูน่ัน่เอง เหล่านีน้�ามาลงเพยีงเลก็น้อย 
ส�าหรบัโอวาททีท่่านอาจารย์มัน่สัง่สอนพระธดุงค์ตลอดมา ทีน่�ามาลงบ้างนี้ 
พอเป็นคติแก่ท่านที่ชอบในอุบายท่าน

การให้โอวาทวันท�าอุโบสถและวันประชุมฟังธรรมโดยเฉพาะ มนี�า้หนกั 
แห่งธรรมต่างกันอยู่มาก วันอุโบสถมีพระมามากจากส�านักต่างๆ ราว 
๔๐-๕๐ องค์ การสัง่สอนแม้จะเด็ดเด่ียวและลกึซ้ึงกไ็ม่เหมอืนวนัประชุม
ธรรมในส�านักท่านโดยเฉพาะ วันประชุมรู้สึกเด็ดและซ้ึงจริงๆ อ�านาจ
แห่งธรรมท่ีแสดงออกแต่ละครั้งขณะท่านให้โอวาท ในความรู้สึกของ 
ผูฟั้งทัว่ๆ ไปประหนึง่โลกธาตุดับสนทิไปตามกเิลสทีท่่านเทศน์ขบัไล่ออก
จากดวงใจพระธดุงค์ ปรากฏเฉพาะธรรมกบัใจทีเ่ข้าสมัผสักนัอยูข่ณะนัน้
เท่านัน้ เป็นความซาบซ้ึงตรงึใจและอัศจรรย์อย่างบอกไม่ถกู แม้หลงัจากนัน้ 
ยงัปรากฏเหมอืนไม่มอีะไรเหลอือยูใ่นใจ จติหมอบอยูเ่ป็นเวลาหลายวนั 
เพราะอ�านาจธรรมที่ท่านแสดงอย่างเผ็ดร้อน ประหนึ่งท่านท้าทายกิเลส
ทั้งหลาย พอผ่านไปหลายวันกิเลสค่อยๆ โผล่หน้าออกมาทีละน้อยๆ 
นานไปพองตัวขึ้นอีก พอดีถึงวันประชุมท่านก็ปราบให้อีก พอบรรเทา
เบาบางให้สบายใจไปได้เป็นระยะๆ 
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ด้วยเหตุดังกล่าวมา พระธุดงค์ทั้งหลายผู้ใคร่ต่อธรรมแดนพ้นทุกข์ 
จึงมใีจผกูพนัในอาจารย์มากผดิธรรมดา เพราะการถอดถอนกเิลสนัน้ทัง้ท�า 
โดยล�าพังตนเอง ทั้งมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาจารย์ผู้คอยให้อุบายด้วย
อย่างแยกไม่ออก บางครั้งพระไปบ�าเพ็ญเพียรอยู่โดยล�าพัง พอเกิดข้อ 
ข้องใจซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสขึ้นมา ไม่สามารถแก้ไขโดยล�าพังได้ ต้องรีบ 
มาเล่าถวายอาจารย์เพือ่ท่านได้ช้ีแจงให้ฟัง พอมาเล่าถวาย ท่านกอ็ธบิาย
ให้ฟังตามสาเหตุนั้นๆ ย่อมได้สติและหายสงสัยไปในขณะนั้นนั่นเอง  
บางครั้งก�าลังเกิดความสงสัยวุ่นวายอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งที่สลับซับซ้อน 
เหลือที่จะแก้ให้ตกได้โดยล�าพังสติปัญญาของตน พอท่านอธิบายธรรม
ไปถึงจุดนั้น ปรากฏเหมือนท่านเข้าไปท�าลายความสงสัยของตนเสียได้ 
และผ่านไปได้ในขณะนั้นเป็นพักๆ 

ในวงพระปฏิบัติระหว่างเพือ่นนกัปฏิบติัด้วยกนั และระหว่างลกูศิษย์ 
กบัอาจารย์จะทราบภูมขิองกนัและกนัได้ และท�าให้เกดิความเคารพเลือ่มใส 
ต่อกันมาก ย่อมทราบจากการสนทนาธรรมกันทางภาคปฏิบัติ เมื่อเล่า
ความจรงิทีจ่ติประสบและผ่านไปสูกั่นฟัง ย่อมทราบถึงภูมจิติภูมธิรรมของ
ผูน้ัน้ทนัทว่ีาอยูใ่นภูมใิด บรรดาศิษย์ทีท่ราบภูมขิองอาจารย์ได้ ย่อมทราบ
ในขณะท่ีเล่าธรรมภายในจิตของตนถวายท่าน หรือเล่าตอนท่ีจิตติดขัด
อยู่กับอารมณ์ที่ยังแยกจากกันไม่ออก ว่าจะควรปฏิบัติต่อกันอย่างไร  
ถ้าอาจารย์เป็นผูรู้ห้รอืผ่านไปแล้ว ท่านจะต้องอธบิายเพิม่เติมต่อจากท่ีตน
เล่าถวายท่านแล้วนัน้ หรอืช้ีแจงตอนท่ีตนก�าลงัติดขดัอยู ่ให้ทะลปุรโุปร่ง
อย่างไม่มีที่ขัดข้องต้องติใดๆ เลย
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อีกประการหน่ึงลูกศิษย์เกิดความส�าคัญตนผิดคิดว่าตนผ่านพ้นไป
โดยสิ้นเชิงแล้ว แต่ท่านทราบว่าเป็นความเห็นที่ยังไม่ตรงตามความเป็น
จรงิทีท่่านผูเ้หน็มาโดยถูกต้อง ท่านจ�าต้องอธบิายเหตุผลและช้ีแจงให้ฟัง
ตามจุดทีผู่น้ัน้ส�าคัญผดิ จนยอมรบัเหตุผลอันถกูต้องจากท่านเป็นตอนๆ 
ไปจนถึงทีป่ลอดภัย เมือ่ต่างได้สนทนากนัตามจดุต่างๆ แห่งธรรมจนเป็นที่
ทราบและลงกนัได้ ย่อมยอมรบัความจรงิจากกนัโดยไม่มอีะไรมาประกาศ
ยืนยัน เพราะหลักความจริงเป็นเครื่องยืนยันกันพร้อมมูลแล้ว นี่แลเป็น
หลกัพสิจูน์ภูมขิองนกัปฏิบติัธรรมด้วยกนัว่า ท่านผูใ้ดอยูใ่นภูมจิิตภูมธิรรม
ขัน้ใด นบัแต่ขัน้อาจารย์ลงมาหาพระปฏิบติัท่ัวๆ ไป ท่านทราบกนัได้ด้วย
หลักฐานดังกล่าวมา ส่วนการทราบด้วยญาณวิถีนั้นเป็นเรื่องภายในอีก 
ขัน้หนึง่ ผูเ้ขยีนไม่อาจน�ามายนืยนั จงึขอมอบไว้กบัท่านผูม้คีวามช�านาญ
ในทางนี้เป็นกรณีพิเศษ จะพึงปฏิบัติเองเป็นรายๆ ไป

ที่บรรดาศิษย์มีความเคารพเลื่อมใสท่านอาจารย์มั่นอย่างถึงใจ  
ฝากเป็นฝากตายถวายชีวิตจริงๆ เพราะความใกล้ชิดสนิททั้งภายนอก
ภายใน เกี่ยวกับการสนทนากับท่านอยู่เสมอนั่นแล ท�าให้จิตยอมรับ 
ความจรงิจากท่านอย่างสนทิและตายใจ มไิด้เป็นแบบสกัแต่ว่าเหน็ ได้ยนิ
ค�าเล่าลอืจากทีใ่กล้ทีไ่กลแล้วเช่ือสุม่ๆ ไปอย่างนัน้ เฉพาะผูเ้ขยีนซ่ึงเป็น 
พระทีม่ทีฐิจิดัไม่ยอมลงใครเอาง่ายๆ แล้ว ยอมรบัว่าเป็นตัวเก่งทีน่่าร�าคาญ 
และน่าเกลียดอยู ่ไม่น้อยผู ้หนึ่งในการโต้เถียงกับท่านอาจารย์มั่น  
เป็นนักโต้เถียงจนลืมส�านึกตัวว่า เวลานี้เรามาในนามลูกศิษย์เพื่อศึกษา
ธรรมกบัท่าน หรอืมาในนามอาจารย์เพือ่สอนธรรมแก่ท่านเล่า อย่างนีก้ม็ี 
ในบางครั้ง
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แต่ก็ยงัภูมใิจในทฐิขิองตนทีไ่ม่ยอมเหน็โทษและกลวัท่าน แม้ถกูท่าน 
สบัเขกลงจนกะโหลกศีรษะจะไม่มช้ิีนต่อกนัเวลานัน้ หลกัใหญ่กเ็พือ่ทราบ 
ความจริงว่าจะมีอยู่กับทิฐิเรา หรือจะมีอยู่กับความรู้ความฉลาดของท่าน 
ผู้เป็นอาจารย์ ขณะที่ก�าลังโต้แย้งกันอยู่อย่างชุลมุนวุ่นวาย แต่ทุกครั้งที่ 
โต้กนัอย่างหนกั ความจรงิเป็นฝ่ายท่านเกบ็กวาดไว้หมด แต่ความเหลวไหล 
ไร้ความจริงมากองอยู่กับเราผู้ไม่เป็นท่า ที่เหลือแต่ใจสู้จนไม่รู้จักตาย 
พอโต้เถียงกับท่านยุติลง เราเป็นฝ่ายน�าไปขบคิดเลือกเฟ้นและยอมรับ
ความจรงิของท่านไปเป็นตอนๆ ส่วนใดทีเ่ราเหลวกก็�าหนดโทษของตนไว้ 
และยอมรับความจริงจากท่านด้วยการเทิดทูนบนเศียรเกล้า ตอนใดที ่
ไม่เข้าใจซ่ึงยงัลงกนัไม่ได้ วนัหลงัมโีอกาสขึน้ไปโต้กบัท่านใหม่ แต่ทุกครัง้ 
ต้องศีรษะแตกลงมาด้วยเหตุผลของท่านมดัตัวเอา แล้วอมความยิม้ในธรรม 
ของท่านลงมา

องค์ท่านเองทั้งที่ทราบเรื่องพระบ้าทิฐิจัดได้ดี แทนที่จะดุด่าหรือหา
อุบายทรมานให้หายบ้าเสยีบ้าง แต่ขณะท่ีท่านมองหน้าเราทีไรอดยิม้ไม่ได้  
ท่านคงนึกหมั่นไส้หรือนึกสงสารคนแสนโง่แต่ชอบต่อสู้แบบไม่รู้จักตาย 
ผู้เขียนจึงมิใช่คนดีมาแต่เดิม แม้กระทั่งปัจจุบันนี้ ขนาดอาจารย์ยังกล้า
ต่อสู้ไม่ละอายตัวเองเลย แต่ดีอย่างหนึ่งที่ได้ความรู้แปลกๆ จากวิธีนั้น
มาเป็นคติสอนตนเรื่อยมาจนทุกวันนี้ ท่านเองก็ไม่เคยถือสาอะไรเลย 
นอกจากนึกขันไปด้วยเท่านั้น เพราะนานๆ จะมีพระหัวดื้อมากวนใจเสีย 
ครัง้หนึง่ ปกติไม่ค่อยมท่ีานผูใ้ดมาสนทนาและถกเถยีงท่าน พอให้พระเณร 
ในวัดตื่นตกใจและงงไปตามๆ กันบ้างเลย 
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หลังจากที่ท่านผ่านดงหนาป่าทึบ คือ วัฏวนที่เชียงใหม่ตามที่เขียน 
ผ่านมาแล้ว ท่านไปพักอยู่ในสถานที่ใดนานหน่อย สถานที่นั้นรู้สึกจะมี
ความหมายอยูอ่ย่างลกึลบัส�าหรบัท่าน โดยมไิด้บอกใครให้ทราบ พอสงัเกต 
ได้ตอนมาจากเชียงใหม่มาแวะพักที่นครราชสีมา ก็มีพระและฆราวาส 
ทีม่นีสิยัใคร่ธรรมเป็นหลกัใจและภาวนาดีอยูห่ลายท่าน เข้ามาศึกษาธรรม
กบัท่านในขณะมาพกัทีน่ัน้ หลงัจากนัน้กไ็ด้ติดตามไปอบรมศึกษากบัท่าน
ที่จังหวัดอุดรธานีบ้าง ที่สกลนครบ้าง เสมอมาจนวาระสุดท้าย ทั้งพระ
และฆราวาสที่กล่าวถึงน้ีก็ได้เป็นผู้มั่นคงทางด้านจิตตภาวนาตลอดมา 
ฝ่ายพระก็ได้กลายเป็นอาจารย์ที่มีหลักธรรมมั่นคงในใจ กลายเป็นผู้มี 
ช่ือเสียงและเป็นอาจารย์สั่งสอนบรรดาศิษย์ทั้งพระฆราวาสหญิงชาย
ตลอดมาถึงปัจจุบันนี้ ฝ่ายฆราวาสก็เป็นผู้มั่นคงทางจิตตภาวนาและ
ศรทัธาอย่างอ่ืนๆ เรือ่ยมาจนทกุวนันี ้และเป็นผูน้�าฝ่ายอุบาสกสกีา ทัง้ด้าน 
จิตใจและการเสียสละต่างๆ เป็นที่น่าชมเชยในแถบนั้นตลอดมา

เวลาท่านมาพักจ�าพรรษาที่อุดรฯ ก็มีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ซ่ึงเป็น
พระส�าคัญและเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธสิมภรณ์ อุดรฯ เป็นผูน้�าทัง้ฝ่ายพระ
และประชาชน ให้รู้จักคุ้นเคยกับท่านอาจารย์ซึ่งเป็นพระส�าคัญ ตลอด 
การท�าบุญให้ทานและรับการอบรมสั่งสอนจากท่าน ประกอบกับท่าน 
เจ้าคุณท่านก็เคยเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นมาด้ังเดิมที่ท่านรักและ
เมตตามากเสมอมา จึงได้มาอนุเคราะห์เป็นวาระสุดท้าย

เวลาไปพักที่บ้านนามน จังหวัดสกลนคร ก็มีอุบาสิกานุ่งขาวแก่ๆ  
คนหนึ่งเป็นหัวหน้าส�านักอยู่ในหมู่บ้านน้ันเป็นสาเหตุ ท่านได้เมตตา 
สัง่สอนอุบาสกิาแก่คนนัน้โดยสม�า่เสมอ อุบาสกิาคนนัน้ภาวนาดี มหีลกัใจ 
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ทางด้านจิตตภาวนา ท่านเองก็ชมเชยว่าแกภาวนาดี ซึ่งนานๆ จะได้พบ
สักรายหนึ่ง

ท่านมาพักบ้านหนองผือ นาใน ก็ทราบว่ามีสถานที่และผู้เกี่ยวข้อง
เป็นสาเหตุส�าคัญไม่ด้อยกว่าที่อ่ืนๆ สถานท่ีท่ีบ้านหนองผือต้ังอยู่น้ัน 
เป็นศูนย์กลาง มภูีเขาล้อมรอบแต่เนือ้ทีใ่นหบุเขานัน้กว้างขวางมาก และ
เหมาะเป็นท�าเลบ�าเพญ็สมณธรรมของพระธดุงค์ท้ังหลายได้ดี ในหมูบ้่าน
หนองผือนั้นมีอุบาสิกาแก่นุ่งห่มขาวคนหนึ่งอายุราว ๘๐ ปี เช่นเดียวกับ 
อุบาสิกาบ้านนามน เป็นนักภาวนาส�าคัญคนหนึ่งท่ีท่านเมตตาแกเป็น 
พเิศษเสมอมา แกพยายามตะเกยีกตะกายออกไปศึกษาธรรมกบัท่านเสมอ  
แกพยายามเดินด้วยเท้ากับไม้เท้าเป็นเครื่องพยุงออกไปหาท่านอาจารย์ 
กว่าจะถึงวัดต้องพักเหนื่อยระหว่างทางถึงสามสี่ครั้ง ทั้งเหนื่อยทั้งหอบ
น่าสงสารมาก

บางทีท่านอาจารย์กท็�าท่าดุเอาบ้างว่า โยมจะออกมาท�าไม มนัเหนือ่ย
ไม่รู้หรือ แม้แต่เด็กๆ เขายังรู้จักเหนื่อย แต่โยมแก่จนอายุ ๘๐-๙๐ ปี
แล้วท�าไมไม่รู้จักเหน่ือยเมื่อยล้า มาให้ล�าบากท�าไม แกเรียนตอบท่าน
อย่างอาจหาญตามนสิยัทีต่รงไปตรงมาของแก จากนัน้ท่านกถ็ามเกีย่วกบั 
จิตตภาวนาและอธิบายธรรมให้ฟัง

อุบาสกิาแก่คนนีน้อกจากแกภาวนาดีมหีลกัเกณฑ์ทางจิตแล้ว แกยัง 
มปีรจติตวชิชา คือสามารถรูพ้ืน้เพดีช่ัวแห่งจิตของผูอ่ื้นได้ด้วยและมนีสิยั
ชอบรู้สิ่งแปลกๆ ภายนอกด้วย เวลาแกมารับการอบรมกับท่านอาจารย์ 
แกเล่าความรู้แปลกๆ ถวายท่านด้วยความอาจหาญมาก ท่านทั้งขบขัน
ทัง้หวัเราะ ทัง้เมตตาว่ายายแก่นีอ้าจหาญจรงิ ไม่กลวัใคร แม้พระเณรจะ
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นั่งฟังอยู่เวลานั้นร่วมครึ่งร้อย แกพูดของแกอย่างสบาย ไม่สนใจว่าใคร
จะคิดอะไร ทีน่่าฟังมากกต็อนท่ีแกทายใจท่านอาจารย์อย่างอาจหาญมาก 
ไม่กลัวท่านจะว่าจะดุอะไรบ้างเลย

แกทายว่าจิตหลวงพ่อพ้นไปนานแล้ว “ฉันทราบจิตหลวงพ่อมา
นานแล้ว จิตหลวงพ่อไม่มีใครเสมอ ทั้งในวัดนี้หรือที่อื่นๆ จิตหลวงพ่อ
ประเสริฐเลิศโลกแล้ว หลวงพ่อจะภาวนาไปเพื่ออะไรอีก” ท่านตอบ
แกทั้งหัวเราะว่า “ภาวนาไปจนวันตายไม่มีถอย ใครถอยผู้นั้นมิใช่ศิษย์
ตถาคต” ดังนี้ ซึ่งเป็นอุบายสั่งสอนไปในตัว แกเรียนท่านว่า “ถ้าไปได้
ก็พอไป แต่น่ีจิตหลวงพ่อหมดทางไปทางมาแล้ว มีแต่ความสว่างไสว
และความประเสริฐเต็มดวงจิตอยู่แล้ว หลวงพ่อจะภาวนาไปไหนอีกเล่า 
ฉนัดูจิตหลวงพ่อสว่างไสวครอบโลกไปหมดแล้ว อะไรมาผ่านหลวงพ่อก็ 
ทราบหมด ไม่มอีะไรปิดบังจิตหลวงพ่อได้เลย แต่จิตฉนัมนัยงัไม่ประเสรฐิ
อย่างจิตหลวงพ่อ จึงต้องออกมาเรียนถามเพื่อหลวงพ่อได้ชี้แจงทางเดนิ
ให้ถึงความประเสริฐอย่างหลวงพ่อด้วยดังนี้”

ขณะทีฟั่งแกสนทนากบัท่านอาจารย์รูส้กึว่าแกภาวนาดีจรงิๆ เวลาภาวนา 
ติดขดัแกต้องพยายามเดินคืบคลานออกมาด้วยไม้เท้าเป็นเพือ่นร่วมทาง 
ท่านอาจารย์ก็เมตตาแกเป็นพิเศษด้วย ทุกครั้งท่ีแกมาจะได้รับค�าช้ีแจง
จากท่านทางด้านจติตภาวนาด้วยดี ขณะทีแ่กมาหาท่านอาจารย์ พระเณร 
ต่างองค์ต่างมาแอบอยู่แถวบริเวณข้างๆ ศาลาฉัน ซึ่งเป็นที่ที่ยายแก่มา 
สนทนาธรรมกบัท่าน เพือ่ฟังปัญหาธรรมทางจิตตภาวนาระหว่างท่านอาจารย์ 
กบัยายแก่สนทนากัน เท่าทีฟั่งดูแล้ว รูส้กึน่าฟังอย่างเพลนิใจ เพราะเป็น 
ปัญหาท่ีรู้เห็นข้ึนจากการภาวนาล้วนๆ เกี่ยวกับอริยสัจทางภายในบ้าง  
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เกีย่วกบัพวกเทพพวกพรหมภายนอกบ้าง ทัง้ภายในและภายนอก เมือ่ยายแก่ 
เล่าถวายจบลง ถ้าท่านเห็นด้วยท่านก็ส่งเสริมเพื่อเป็นก�าลังใจในการ
พจิารณาธรรมส่วนนัน้ให้มากยิง่ขึน้ ถ้าตอนใดท่ีท่านไม่เหน็ด้วย ก็อธบิาย
วิธีแก้ไข และสั่งสอนให้ละวิธีนั้นไม่ให้ท�าต่อไป

ยายแก่มาเล่าถวายท่านถึงการรู้จิตท่านและรู้จิตพระเณรในวัด รู้สึก
น่าฟังมาก พระเณรทั้งแสดงอาการหวาดๆ บ้าง แสดงอาการอยากฟัง
แกเล่าบ้าง แกว่านับแต่จิตท่านอาจารย์ลงถึงจิตพระเณร ความสว่างไสว 
ลดหลัน่กนัลงมาเป็นล�าดับล�าดา เหมอืนดาวใหญ่กบัดาวเลก็ๆ ทัง้หลาย
ที่อยู่ด้วยกันฉะนั้น รู้สึกน่าดูและน่าชมเชยมาก ที่มองดูจิตพระจิตเณร 
มคีวามสว่างไสวและสง่าผ่าเผย ไม่เป็นจิตทีอั่บเฉาเฝ้าทุกข์ทีก่ลุม้รมุดวงใจ  
แม้เป็นจติพระหนุม่และสามเณรน้อยๆ กย็งัน่าปีติยนิดีและน่าเคารพนบัถอื 
ตามภูมขิองแต่ละองค์ ทีอุ่ตส่าห์พยายามช�าระขดัเกลาได้ตามฐานะของตนๆ

บางครั้งแกมาเล่าถวายท่านเรื่องแกขึ้นไปพรหมโลก ว่าเห็นแต่พระ
จ�านวนมากมายในพรหมโลก ไม่เห็นมีฆราวาสสลับปนอยู่บ้างเลย ท�าไม
จึงเป็นเช่นนั้น ท่านตอบว่า “เพราะที่พรหมโลกโดยมากมีแต่พระที่ท่าน 
บ�าเพญ็จติส�าเรจ็ธรรมขัน้อนาคามผีลแล้ว เวลาท่านตายกไ็ปเกดิในพรหมโลก  
ส่วนฆราวาสมจี�านวนน้อยมากทีบ่�าเพญ็ตนจนได้ส�าเรจ็ธรรมขัน้อนาคามผีล  
แล้วไปเกิดและอยู่ในพรหมโลกชั้นใดชั้นหนึ่ง ฉะนั้น โยมจึงเห็นแต่พระ
ไม่เหน็ฆราวาสสบัปนอยูเ่ลย อีกประการหนึง่ ถ้าโยมสงสยัท�าไมจงึไม่ถาม
พระท่านบ้าง เสยีเวลาขึน้ไปถงึแล้ว มาถามอาตมาท�าไม” แกหวัเราะแล้ว
เรยีนท่านว่า “ลมืเรยีนถามพระท่าน เวลาลงมาแล้วจงึระลกึได้กม็าเรยีน
ถามท่าน ต่อไปถ้าไม่ลืมเวลาขึ้นไปอีกจึงจะเรียนถามพระท่าน”
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ท่านอาจารย์ตอบปัญหายายแก่มีความหมายเป็นสองนัย นัยหนึ่ง
ตอบตามความจริง นัยสองตอบเป็นเชิงแก้ความสงสัยของยายแก่ที่ถาม 
ต่อมาท่านห้ามไม่ให้แกออกรู้สิ่งภายนอกมากไป เสียเวลาพิจารณาธรรม 
ภายในซ่ึงเป็นทางมรรคทางผลโดยตรง ยายแก่กป็ฏิบติัตามท่าน ท่านอาจารย์ 
เองชมเชยยายแก่คนนั้นให้พระฟังเหมือนกันว่า แกมีภูมิธรรมสูงที่น่า
อนุโมทนา พวกพระเรามีหลายองค์ที่ไม่อาจรู้ได้เหมือนยายแก่ คงเป็น 
ด้วยเหตุเหล่าน้ีที่ท�าให้ท่านพักอยู่วัดหนองผือนานกว่าท่ีอ่ืนๆ บ้าง คือ 
วดัหนองผอืเป็นศูนย์กลางของคณะปฏิบติัทัง้หลายทัง้ท่ีเทีย่วอยูใ่นทีต่่างๆ 
แถบนัน้ ทัง้ทีพ่กัอยูต่ามส�านักต่างๆ ทีไ่ปมาหาสูท่่านได้อย่างสะดวกสบาย  
ทัง้ท�าเลบ�าเพญ็สมณธรรมมมีาก หาเลอืกได้ตามชอบใจ เพราะมทีัง้ป่าธรรมดา  
มีทั้งภูเขา มีทั้งถ�้า ซึ่งเหมาะแก่ผู้แสวงหาที่บ�าเพ็ญอยู่มาก

ท่านอาจารย์มัน่พกัอยูวั่ดหนองผอื ๕ พรรษา เฉพาะองค์ท่านเองพกั
อยูก่บัที ่ไม่ค่อยได้ไปเทีย่ววเิวกทางไหนเหมอืนเมือ่ก่อน เพราะอายทุ่าน
ราว ๗๕ ปีเข้าไปแลว้ สุขภาพกน็บัวนัทรุดลง เพียงพักอยูเ่ป็นรม่เงาของ
บรรดาศิษย์ที่ก�าลังแสวงหาธรรมได้อาศัยความร่มเย็น ก็เป็นที่ภาคภูมิใจ
พอแล้ว ท่านพกัอยูท่ีน่ี ่เหตุการณ์ต่างๆ เกีย่วกบัภูตผเีทวดาไม่ค่อยมมีาก 
มมีาหาท่านกเ็ป็นบางสมยั ไม่ค่อยมบ่ีอยนกัเหมอืนท่านพกัอยูท่ีเ่ชียงใหม่ 
แต่ท่านท�าประโยชน์แก่พระเณรและประชาชนได้มากกว่าท่ีอ่ืนๆ ในเขต
จังหวัดสกลนคร ที่วัดหนองผือโดยมากเป็นป่าดงพงลึกไข้ป่าชุกชุมมาก  
พระเณรไปกราบเยี่ยมท่าน ท่านต้องสั่งให้รีบออกถ้าจวนเข้าหน้าฝน  
ถ้าหน้าแล้งก็อยู่ได้นานหน่อย ผู้ป่วยต้องใช้ความอดทนเพราะยาแก้ไข้ 
ไม่มใีช้กนัเลยในวัดนัน้ เนือ่งจากยาหายาก ไม่เหมอืนสมยัทกุวันนี ้ถ้าเป็นไข้ 
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จ�าต้องใช้ธรรมโอสถแทนยา คือต้องพจิารณาทกุขเวทนาทีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้ 
ด้วยสติปัญญาอย่างเข้มแขง็และแหลมคม ไม่เช่นนัน้กแ็ก้ทกุขเวทนาไม่ได้  
ไข้ไม่สร่างไม่หายได้เร็วกว่าธรรมดาที่ควรเป็นได้

ผู้ที่สติปัญญาผ่านทุกขเวทนาในเวลาเป็นไข้ไปได้อย่างอาจหาญ  
ย่อมได้หลกัยดึทัง้เวลาปกติและเวลาเจบ็ไข้ได้ทุกข์ ตลอดเวลาจวนตัวจรงิๆ  
ไม่ท้อแท้อ่อนแอและเสียทีในวาระสุดท้าย เป็นผู้ก�าชัยชนะในทุกขสัจ
ไว้ได้อย่างประจักษ์ใจ และอาจหาญต่อคติธรรมดา คือความตาย การรู้
ทกุขสจัด้วยสติปัญญาจรงิๆ ไม่มกีารอาลยัในเวลาต่อไป จติยดึความจรงิ 
ทีเ่คยพจิารณารูแ้ล้วเป็นหลกัใจตลอดไป เมือ่ถงึคราวจวนตัวเข้ามา สติปัญญา 
ประเภทนั้นจะเข้ามาเทียมแอกเพื่อลากเข็นทุกข์ด้วยการพิจารณาให้ถึง
ความปลอดภัยทนัท ีไม่ยอมทอดธรุะนอนจมทกุข์อยูดั่งแต่ก่อนทีย่งัไม่เคย 
ก�าหนดรู้ทุกข์เลย แต่สติปัญญาประเภทนี้จะเข้าประชิดข้าศึกทันที

กิริยาท่าทางภายนอกก็เป็นเหมือนคนไข้ทั่วๆ ไป คือมีการอิดโหย 
โรยแรงเป็นธรรมดา แต่กริยิาภายในคือใจกบัสติปัญญาจะเป็นลกัษณะทหาร 
เตรียมออกแนวรบ ไม่มีการสะท้านหวั่นไหวต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมาก
น้อยในขณะนั้น มีแต่การค้นหามูลความจริงของกาย เวทนา จิต ธรรม 
ซึ่งเป็นที่รวมแห่งทุกข์ในขณะนั้นอย่างเอาจริงเอาจัง ไม่กลัวว่าตนสู้หรือ
ทนทุกข์ไม่ไหว กลวัแต่สติปัญญาจะไม่รูร้อบทนักบัเวลาทีต้่องการเท่านัน้ 
การพิจารณาธรรมของจริงมีทุกขสัจเป็นต้น กับผู้ต้องการรู้ความจริงอยู่
อย่างเต็มใจทีเ่คยรูเ้หน็มาแล้วนัน้ ท่านไม่ถอืเอาความล�าบากมาเป็นเครือ่ง
กดีขวางทางเดินให้เสยีเวลา และท�าความอ่อนแอแก่ตนอย่างไร้ประโยชน์
ทีค่วรจะได้เลย มแีต่คิดว่าท�าอย่างไรจงึจะรู ้ท�าอย่างไรจึงจะเหน็ความจรงิ 
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ดังท่ีเคยเหน็ประจักษ์มาแล้ว กต้็องท�าอย่างนัน้จนรูป้ระจกัษ์ขึน้มาในปัจจุบนั  
ไม่พ้นมือสติปัญญาศรัทธาความเพียรไปได้

เมื่อรู้ความจริงแล้ว ทุกข์ก็จริง กายก็จริง ใจก็จริง ต่างอันต่างจริง 
ไม่มอีะไรรงัควานรงัแกบบีค้ันกนั สมทุยัทีก่่อเหตุให้เกดิทกุข์กส็งบตัวลง 
ไม่คิดปรุงว่ากลัวทุกข์กลัวตายหรือกลัวไข้ไม่หายอันเป็นอารมณ์เขย่าใจ
ให้ว้าวุ่นขุ่นมัวไปเปล่าๆ เมื่อสติปัญญารู้รอบแล้ว ไข้ก็สงบลงในขณะนั้น 
หรอืแม้ไข้ยังไม่สงบลงในขณะน้ัน แต่ไม่ก�าเรบิรนุแรงต่อไป และไม่ทบัใจ
ให้เกดิทกุขเวทนาไปด้วย ทีเ่รยีกว่าป่วยกายป่วยใจ กลายเป็นไข้สองซ้อน

การพิจารณาทุกขเวทนาในเวลาเจ็บไข้ได้ทุกข์ พระธุดงค์ท่านชอบ 
พิจารณาเป็นข้อวัตรของการฝึกซ้อมสติปัญญาให้ทันกับเรื่องของตัว  
โดยมากกเ็รือ่งทกุข์ ทัง้ทกุข์กาย ทัง้ทกุข์ใจ รายใดขณะทีก่�าลงัเป็นไข้แสดง 
อาการระส�่าระสายกระวนกระวาย ในวงพระปฏิบัติท่านถือว่ารายนั้น 
ไม่เป็นท่าทางจิตใจ เกี่ยวกับสมาธิและปัญญา ไม่สามารถประคองตัวได้ 
ในเวลาจ�าเป็นเช่นนั้น ไม่สมกับสร้างสติปัญญาเครื่องปราบปรามและ
ป้องกนัตัวไว้เพือ่สงคราม คือ ทกุขเวทนาทีเ่กดิขึน้จากเหตุต่างๆ แต่แล้ว 
กลับเหลวไหลไร้มรรยาทขาดสติปัญญา แต่รายใดส�ารวมสติอารมณ์ได้
ด้วยสติปัญญา ไม่แสดงอาการทุรนทุรายในเวลาเช่นนั้น ท่านชมและ
ถือว่ารายนั้นดีจริง สมเกียรติพระปฏิบัติที่เป็นนักต่อสู้ สมกับปฏิบัติมา
เพื่อต่อสู้จริงๆ เห็นผลในการปฏิบัติของตนและประกาศตนให้หมู่คณะ
เห็นประจักษ์โดยทั่วกันอีกด้วย

วงพระธุดงค์ท่านถือกันตรงนี้เป็นส�าคัญ แม้องค์ที่ถูกภัยคุกคามนั้น  
ท่านก็ถือท่านเหมือนกันว่าจะไม่ยอมแพ้แม้จนตายไปในเวลาน้ัน คือ
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ไม่ยอมแพ้ทางสติปัญญาอันเป็นเครื่องพิจารณาเพื่อหาทางออกอย่าง
ปลอดภัยไร้กังวล เมื่อสุดวิสัยจะอยู่ต่อไปไม่ได้แล้ว

ดังนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงความจริงดังที่ท่านสั่งสอนไว้แล้ว  
จึงเป็นผูเ้ช่ือต่อความจรงิ ไม่ยอมถอยทพักลบัแพ้ข้าศึกท่ีเผชิญหน้าอยูใ่น
ขณะนั้น ต้องต่อสู้จนตาย ร่างกายทนไม่ไหวก็ปล่อยให้ตายไป แต่ใจกับ 
สติปัญญาเครื่องรักษาและป้องกันตัว ท่านไม่ยอมปล่อยวาง พยายาม 
ฉุดลากกันไปจนได้ ไม่ให้ไร้ผลในส่วนท่ีตนมุ่งหมาย สมกับเป็นนักรบ 
หวังชัยชนะเพื่อเอาตัวรอดพาไปจอดในที่เหมาะสมและปลอดภัยจริงๆ 
ธรรมบทว่า ธมฺโม หเว รกขฺต ิธมฺมจารึ นัน้เหน็ประจักษ์อยูก่บัใจผูป้ฏิบติั 
ตามหลกัความจรงิไม่เปลีย่นแปลงไปเป็นอ่ืนแน่นอน นอกจากปฏิบติัแบบ
สะเทิน้น�า้สะเทิน้บกไม่จรงิไม่จังเท่านัน้ ผลกไ็ม่ทราบว่าจะให้เป็นความจรงิ 
มาได้อย่างไร นอกจากจะมาขดักบัความจรงิเท่านัน้ ไม่มอีย่างอ่ืนทีจ่ะพอ
สนันษิฐานได้ เพราะค�าว่าธรรมแล้วต้องเหตุกบัผลลงกนัได้ จึงจะเรยีกว่า  
สวากขาตธรรม ตามที่ประทานไว้

พระธดุงค์ท่านมุง่ปฏิบติัเพือ่เหน็ผลในปัจจุบนัทนัตาจากศาสนธรรม
มากกว่าอ่ืน ในบรรดาผลทีจ่ะควรปรากฏในปัจจบุนั เช่น สมาธคิวามสงบ 
เย็นใจ ปัญญาการถอดถอนลูกศรคือกิเลสประเภทต่างๆ ออกจากใจ 
ซ่ึงทั้งสองประเภทนี้เป็นความสุขเย็นใจขึ้นไปเป็นขั้นๆ ท่ีควรจะเห็นได้
ประจักษ์ใจในทิฏฐธรรมปัจจุบัน ท่านจึงหมายมั่นหมั่นเพียรเพื่อรู้เห็นใน
ปัจจบุนั อันเป็นการตัดปัญหาข้อขดัข้องและกดถ่วงใจไปเป็นพกัๆ ถ้าควร
พ้นไปได้ในวันนี้ เดือนนี้ ปีนี้ หรือชาตินี้ ก็ขอให้พ้นไปด้วยความเพียรที่
ก�าลังตะเกียกตะกายอยู่อย่างสุดก�าลังตลอดมา
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แม้ท่านอาจารย์เองก็อบรมพระเณรด้วยอุบายการปลุกจิตปลุกใจ  
ไม่ให้ท้อแท้อ่อนแอต่อหน้าทีข่องตน ทัง้ในยามปกติและเวลาเจบ็ไข้ได้ทกุข์  
ท่านเทศน์ปลกุใจให้เป็นนักต่อสูเ้พือ่กูตั้วเองให้พ้นภัยไปทุกระยะ ยิง่เวลา 
ป่วยไข้ด้วยแล้ว รายใดแสดงอาการอ่อนแอและกระวนกระวาย ไม่ส�ารวม
มรรยาทและสติอารมณ์ด้วยแล้ว รายนั้นต้องถูกเทศน์อย่างหนัก ดีไม่ดี
ไม่ให้พระเณรไปพยาบาลรักษาเสียด้วย โดยเห็นว่าความอ่อนแอความ
กระวนกระวายและร้องครางต่างๆ ไม่ใช่ทางระงับโรคและบรรเทาทุกข์ 
แต่อย่างใด คนดีๆ เราท�าเอากไ็ด้ไม่เหน็ยากเยน็อะไร ทัง้ไม่ใช่ทางของพระ 
ผูม้เีพศอันอดทนและใคร่ครวญเลย ไม่ควรน�ามาใช้ในวงปฏิบติั จะกลาย 
เป็นโรคระบาดติดต่อก่อแขนงออกไป เป็นตัวอย่างไม่ดีแก่ผูอ่ื้นยดึเอาอย่าง  
กลายเป็นโรคเลอะเทอะไปด้วยการร้องครางทิง้เนือ้ทิง้ตัวเหมอืนสตัว์จะ
ตายดิ้นรนกระเสือกกระสนฉะนั้น

เราเป็นพระและเป็นนกัปฏิบติั อย่ายดึเอาลทัธสิตัว์มาใช้จะกลายเป็น 
พระลทัธสิตัว์ ศาสนาของสตัว์ไปทัว่ทกุหนทกุแห่ง จนกลายเป็นพระโลกแตก 
ศาสนาโลกแตกไป ซึ่งมิใช่ลัทธิของพุทธศาสนาเลย อาการหนักหรือเบา
แม้จะไม่แสดงออกมา คนดีมีสติพอรู้เรื่องและดูกันรู้ เพราะการเจ็บไข้ 
ได้ทุกข์ ใครก็เคยมีเคยเป็นมาด้วยกัน ถ้าหายได้ด้วยการกระวนกระวาย
ร้องครางก็ไม่ต้องรักษากันด้วยหยูกยา ใครเป็นขึ้นผู้นั้นร้องครางขึ้นเสีย 
ไข้ก็หายไปเอง ยิ่งง่ายนดิเดียวไม่ต้องรกัษาให้ล�าบากและเสยีเวลาเปล่าๆ 
นีเ่วลาเป็นไข้ เราร้องครางไข้มนัหายไหมล่ะ ถ้าไม่หายจะร้องครางประกาศ
ความโง่ความไม่เป็นท่าของตัวให้คนอื่นเบื่อกันท�าไม
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นี่คือกัณฑ์เทศน์รายที่ไม่เป็นท่าต้องได้รับจากท่าน และท�าให้ท่าน 
ผูอ่ื้นร�าคาญด้วยความไม่เป็นท่าของเธอองค์นัน้ แต่รายทีเ่ข้มแขง็และสงบ
สติอารมณ์ด้วยดี ไม่แสดงอาการทรุนทุราย เวลาท่านไปเยีย่มไข้ ท่านต้อง
แสดงความยินดีด้วย แสดงความชมเชยและเทศน์ให้ฟังอย่างจับใจและ
เพลนิไปในขณะนัน้ แม้ไข้หายไปแล้วกแ็สดงความชมเชยในล�าดับต่อไป 
อยู่เสมอ และแสดงความพอใจความไว้วางใจด้วยว่า ต้องอย่างนั้น  
จงึสมกบัเป็นนกัรบในสงครามกองทกุข์ไม่ต้องบ่นให้ข้าศึกว่า มามากหรอื
มาน้อย มาเท่าไรกร็บมนัเท่านัน้ จนสดุก�าลงัอาวธุและความสามารถขาดด้ิน  
ไม่ถอยทัพกลบัยอมแพ้ให้ข้าศึกมาเหยยีบย�า่ซ�า้เติม เราเป็นนกัรบในวงปฏิบติั  
ไม่ต้องบ่นให้การเจ็บไข้ได้ทุกข์ว่าทุกข์มากทุกข์น้อย ทุกข์มีเท่าไรก�าหนด
รู้ให้หมด

เพราะทุกข์มากหรอืน้อยล้วนเป็นสจัธรรมของจรงิด้วยกนั ผูป้ระสงค์ 
อยากรูข้องจรงิแต่กลวัทกุข์ไม่ยอมพจิารณาจะรูข้องจรงิได้อย่างไร พระพทุธเจ้า 
ทรงรู้ของจริงก็เพราะการพิจารณา มิใช่เพราะการร้องครางต่างๆ ดังพระ 
ไม่เป็นท่าประกาศขายตัวอยูเ่วลานี ้พระองค์ได้ตรสัไว้หรอืเปล่าว่า ถ้าต้องการ 
รู้ความจริงต้องร้องต้องครวญคราง ผมเรียนน้อยจึงไม่เจอธรรมบทน้ี  
การร้องครางมนัอยูใ่นคัมภีร์ไหนกไ็ม่ทราบ ใครเรยีนมาก ถ้าพบเหน็พระองค์ 
ตรัสไว้ดังที่ว่านั้น นิมนต์น�ามาบอกผมบ้าง เผื่อจะไม่ต้องสั่งสอนใครให้
พิจารณาและอดทนกันให้ล�าบาก ต่างคนต่างร้องเอาครางเอาให้เป็นของ
จริงขึ้นมาเต็มโลกธาตุโน้น จะได้เห็นนักปราชญ์ที่ส�าเร็จมรรคผลด้วย 
การครวญครางขึ้นในโลก แข่งธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ได้สองพัน
กว่าปีแล้ว ว่าไม่เป็นของจริงล้าสมัยไปแล้ว
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ธรรมของนกัปราชญ์รุน่หลงันีเ้ป็นธรรมใหม่และจรงิทนัสมยั ไม่ต้อง
พิจารณาให้ล�าบาก เพียงแต่ครางเอาครางเอาเท่านั้นก็ส�าเร็จมรรคผล
รวดเร็วทันใจ สมกับสมัยที่คนชอบผลดีมีความสุขด้วยการท�าเหตุช่ัวๆ  
ซ่ึงก�าลงัจะเกลือ่นโลกอยูแ่ล้ว ต่อไปน่ากลวัโลกจะคับแคบไม่มทีีใ่ห้นกัปราชญ์ 
สมัยใหม่อยู่ ผมมันหัวโบราณ พระพุทธเจ้าว่าอย่างไรก็เชือ่ตามอย่างนั้น  
ไม่กล้าลดัคิว กลวัเวลาเท้าพ้นจากพืน้แล้วจะกลบัเอาศีรษะและปากลงฟาด 
กับพื้นตายแบบไม่เป็นท่า น่าอนาถใจเหลือประมาณ

ธรรมเหล่านีจ้ะได้ฟังเวลาท่านเทศน์สอนพระท่ีอ่อนแอไม่อดทนและ
เขม้แข็งต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในเวลาปว่ย หรือเวลาฝึกทรมานตนด้วย
ตปธรรมอย่างใดอย่างหนึง่แล้วเกดิความอ่อนแอท้อถอยขึน้มาในระหว่าง
การบ�าเพญ็ ไม่สามารถพจิารณาด้วยอุบายต่างๆ จนผ่านพ้นไปได้ด้วยความ
พากเพียรของนักต่อสู้ จึงมักได้ฟังธรรมประเภทเผ็ดร้อนจากท่านเสมอ 
แต่ผู้สนใจจริงๆ ธรรมดังกล่าวกลับเป็นธรรมโอสถ เครื่องปลุกประสาท 
ให้เกดิความอาจหาญร่าเรงิในการบ�าเพญ็ ไม่ลดหย่อนอ่อนก�าลงัลงง่ายๆ  
มทีางก�าชัยชนะได้เป็นพกัๆ จนถงึแดนแห่งความเกษมได้ด้วยธรรมเหล่านี้  
เพราะเป็นธรรมปลุกให้ต่ืนตัวต่ืนใจ ไม่นอนจมอยู่กับความเกียจคร้าน
อ่อนแอ อันเป็นทางเดินของวัฏทุกข์ประจ�าวัฏวน

ระยะทีท่่านอาจารย์พกัอยูว่ดัหนองผอืมพีระตายในวัด ๒ องค์ ตาย
บ้านนาในอีก ๑ องค์ องค์แรกอายรุาวกลางคน ท่านองค์นีบ้วชเพือ่ปฏิบัติ 
โดยเฉพาะ และปฏิบัติอยู่กับท่านอาจารย์แบบเข้าๆ ออกๆ เรื่อยมาแต่
สมัยท่านอยู่เชียงใหม่ และติดตามท่านจากเชียงใหม่มาอุดรฯ สกลนคร 
แล้วมามรณภาพที่วัดหนองผือ ทางด้านจิตตภาวนาท่านดีมากทางสมาธิ 
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ส่วนทางปัญญาก�าลังเร่งรัดโดยมีท่านอาจารย์เป็นผู้คอยให้นัยเสมอมา  
ท่านมนีสิยัเคร่งครดัเด็ดเด่ียวมาก เทศน์กเ็ก่งและจับใจไพเราะมาก ทัง้ที่ 
ไม่ได้หนงัสอืสกัตัว เทศน์มปีฏิภาณไหวพรบิปัญญาฉลาด สามารถยกข้อ
เปรียบเทียบมาสาธกให้ผู้ฟังเข้าใจได้อย่างง่ายๆ

แต่น่าเสยีดาย ท่านป่วยเป็นวัณโรคกระเสาะกระแสะมานาน มาหนกั 
มากและมรณะที่วัดหนองผือ ตอนเช้าเวลาประมาณ ๗ น. ด้วยท่าทาง
อันสงบสมเป็นนกัปฏิบติัทางจติมานานพอสมควรจรงิๆ เหน็อาการท่านใน
ขณะจวนตัวและสิน้ลมแล้วเกดิความเช่ือเลือ่มใสในท่าน และในอุบายวธิี
ของจิตทีไ่ด้รบัการฝึกอบรมมาเท่าทีค่วร ก่อนจะมาถงึวาระสดุท้ายซ่ึงเป็น
ขณะท่ีต้องช่วยตัวเองโดยเฉพาะ ไม่มใีครแม้รกัสนทิอย่างแยกไม่ออกจะ
เข้าไปเกีย่วข้องได้ จิตจะมีทางต้านทานสู้กับสิ่งเป็นภัยแก่ตนได้อย่างเต็ม
ก�าลงัฝีมอืทีม่อียูแ่ละแยกตัวออกได้โดยปลอดภัย เพราะวาระสดุท้ายเป็น
ข้าศึกศัตรตู่อตัวเองอย่างส�าคัญ ใครมอุีบายฉลาดหรือขลาดเขลาเมามัว
เพียงไร ก็ต้องมาเผชิญกับเหตุการณ์อันนี้จนได้ ผู้ช่วยตัวเองได้ก็ดีไป 
ผู้ช่วยตัวเองไม่ได้ก็จมไป และจมอยู่ในความไม่เป็นท่าของตนโดยไม่มี
ใครช่วยได้

ฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า โก นุ หาโส กิมานนฺโท เป็นต้น  
ซ่ึงแปลเอาความว่า กเ็มือ่โลกอันความมดืด้วย ราคะ โทสะ โมหะ เหมอืนไฟ 
กองใหญ่ไหม้ลกุโพลงอยูท่ัง้วนัทัง้คืนเช่นนี ้ยังพากันหวัเราะเฮฮาหน้าย้ิม
อยู่ได้ ท�าไมไม่พากันแสวงหาที่พึ่งเสียแต่บัดนี้เล่า? อย่าพากันอยู่แบบนี้ 
เดี๋ยวจะพากันไปแบบนี้ ตายแบบนี้ แล้วก็เสวยผลทนทุกข์แบบนี้กันอีก
ไม่มสีิน้สดุได้ดังนี ้ทัง้นีก้เ็พือ่เตือนหมูช่นไม่ให้ลมืตัวจนเกนิไป พระคาถา
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ทีท่รงเตือนไว้น้ันฟังแล้วน่าอับอายแทบมดุหน้าลงในดิน กลวัพระองค์จะ
ทรงมองหน้าตนทีเ่พลดิเพลนิไม่รูจั้กตาย อายกอ็าย อยากกอ็ยาก รกักร็กั  
เกลียดก็เกลียดเพราะนิสัยของปุถุชนมันหากด้ือด้านอย่างน้ีแต่ไหน 
แต่ไรมา ไม่ทราบจะท�าอย่างไรจึงจะละได้ นีเ้หมอืนเป็นค�าทีท่ลูตอบพระองค์ 
ด้วยความละอายที่ตนละไม่ได้ตามค�าที่ทรงต�าหนิ

ที่เขียนเรื่องพระองค์ที่มรณภาพในวัดหนองผือแทรกลงในประวัติ
ท่านบ้าง เนื่องจากเห็นว่าเป็นคติแก่พวกเราอยู่บ้าง ซึ่งก�าลังเดนิทางไปสู่ 
จุดนั้นด้วยกัน ได้พิจารณาเพื่อตัวเองในวาระต่อไป ขณะท่านองค์นั้นจะ
สิ้นลม ท่านอาจารย์มั่นและพระสงฆ์ซึ่งก�าลังจะออกบิณฑบาต ได้พากัน
แวะไปปลงธรรมสังเวชที่ก�าลังแสดงอยู่อย่างเต็มตา พอท่านสิ้นลมแล้ว
ช่ัวขณะหนึง่ ซ่ึงเป็นขณะทีท่่านอาจารย์ก�าลงัยืนร�าพงึอยู่อย่างสงบ ได้พดู
ออกมาด้วยท่าทางเคร่งขรึมว่า “ไม่น่าวิตกกับเธอหรอก เธอขึ้นไปอุบัติ
ที่อาภัสรา พรหมโลกชั้น ๖ เรียบร้อยแล้ว” นับว่าหมดปัญหาไปส�าหรับ
ท่านในครัง้นี ้แต่เสยีดายอยูห่น่อยหนึง่ ถ้าท่านมชีีวติยดืเวลาเร่งวปัิสสนา
ให้มากยิ่งกว่านี้บ้าง ก็มีหวังได้ขึ้นพรหมโลก ๕ ชั้น ชั้นใดชั้นหนึ่งแล้ว
เตลิดถึงที่สุดเลย ไม่ต้องกลับมาวกเวียนในวัฏวนนี้อีก

ที่เป็นปัญหาอยู่มากเวลานี้ก็คือพวกเรา ไม่ทราบว่าใครจะเตรียมไป 
ช้ันไหนกนัแน่บ้าง จะไปช้ันเดียรจัฉาน เปรต ผ ีนรกอเวจี หรอืช้ันมนษุย์  
เทวบตุร เทวธดิา อินทร์ พรหม หรอืนพิพาน ช้ันใดกนัแน่ ฉะนัน้ เพือ่ความ 
แน่ใจจงดูเขม็ทิศคือใจของตนๆ ให้ดี ว่าเบนหน้าไปทางใดมาก เป็นทางดี 
หรือชั่ว ควรพิจารณาด้วยดีแต่บัดนี้ ตายแล้วไม่มีทางแก้ไขได้อีก ใครๆ 
กท็ราบกนัทัว่โลกว่าความตายคือแดนสดุวสิยั ท�าอะไรต่อไปอีกไม่ได้ดังนี้
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องค์ท่ีสองเป็นไข้ป่า ท่านเป็นพระชาวอุบลฯ นบัแต่เริม่ป่วยรวมเวลา
ประมาณหน่ึงเดือนก่อนท่านจะมรณภาพ มีพระองค์หนึ่งท่านพิจารณา
เหน็เหตุการณ์ของท่านผูป่้วยอย่างไรไม่ทราบ วนันัน้ตอนเยน็ ท่านขึน้ไป 
กราบท่านอาจารย์และสนทนาธรรมกันในแง่ต่างๆ จนเรื่องวกเวียนมาถึง 
ท่านผูป่้วย พระองค์นัน้ได้โอกาสจงึกราบเรยีนเหตุการณ์ทีต่นปรากฏถวาย 
ท่านว่า คืนนีไ้ม่ทราบว่าจิตเป็นอะไรไป ก�าลงัพจิารณาธรรมอยูดี่ๆ พอสงบ 
ลงไปปรากฏว่าเห็นท่านอาจารย์ไปยืนอยู่หน้ากองฟืนท่ีใครก็ไม่ทราบ
เตรยีมขนมากองไว้ว่า “ให้เผาท่าน…ตรงนีเ้อง ตรงนีเ้หมาะกว่าท่ีอ่ืนๆ ดังนี”้  
ท�าไมจึงปรากฏอย่างนั้นก็ไม่ทราบ หรือผู้ป่วยจะไปไม่รอดจริงหรือ แต่ดู
อาการก็ไม่เห็นรุนแรงนักที่ควรจะเป็นได้อย่างที่ปรากฏนั้น 

พอพระองค์น้ันกราบเรียนจบลง ท่านก็พูดขึ้นทันทีว่าผมพิจารณา
ทราบมานานแล้ว อย่างไรก็ไปไม่รอด แต่เธอไม่เสียทีแม้จะไปไม่รอด
ส�าหรับความตาย เหตุการณ์แสดงบอกเกี่ยวกับจิตใจเธอสวยงามมาก  
สุคติเป็นที่ไปของเธอแน่ แต่ใครๆ อย่าไปพูดเรื่องนี้ให้เธอฟังเด็ดขาด 
เมื่อเธอทราบเรื่องนี้จะเสียใจแล้วจะทรุดทั้งกายและเสียทั้งใจ สุคติที่
เธอควรจะได้อยู่แล้วจะพลาดไปได้ เพราะความเสียใจเป็นเครื่องท�าลาย  
พออยู่ต่อมาไม่กีว่นั พระทีป่่วยกเ็กดิปบุปับขึน้ในทนัททีนัใดตอนค่อนคืน  
พอ ๓ นาฬิกากว่าๆ กส็ิน้ลมไปด้วยความสงบ จงึท�าให้คิดเรือ่งท่านอาจารย์ 
เก่ียวกับเหตุการณ์ต่างๆ ว่า พออะไรมาผ่านท่านคงพจิารณาไปเรือ่ยๆ ใน
ทกุเรือ่ง เมือ่ทราบเหตุการณ์ชัดเจนแล้วกป็ล่อยไว้ตามสภาพของสิง่นัน้ๆ

กลางวันวันหนึ่ง มีพระเป็นไข้มาลาเรียในวัดนั้น วันน้ันปรากฏว่า 
ไข้เริม่หนกัแต่เช้า เจ้าตัวกไ็ม่ไปบณิฑบาตและไม่ฉนัจงัหนัด้วย พระท่ีป่วย 
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ต่อสู้กัทุกขเวทนาด้วยการพิจารณาแต่เช้าจนบ่าย ๓ โมงไข้จึงสร่าง  
ตอนกลางวันทีท่่านก�าลงัพจิารณาอยู ่ปรากฏว่าก�าลงัเรีย่วแรงอ่อนเพลยีมาก  
ท่านเลยเพ่งจิตให้อยู่กับจุดใดจุดหนึ่งของทุกขเวทนาท่ีก�าลังก�าเริบหนัก 
โดยไม่คิดทดสอบแยกแยะเวทนาด้วยปัญญาแต่อย่างใด พอดีเวลานั้น
เป็นเวลาที่ท่านอาจารย์ท่านพิจารณาดูพระองค์นั้นก�าลังปฏิบัติอยู่อย่าง
ชัดเจน แล้วย้อนจิตกลับมาตามเดิม

พอบ่าย ๔ โมง ท่านที่ป่วยมาหาท่านอาจารย์พอดี ท่านก็ตั้งปัญหา
ถามขึน้ทนัท ีโดยพระนัน้ไม่ทราบสาเหตุบ้างเลยว่า ท�าไมท่านจงึพจิารณา 
อย่างนัน้เล่า? การเพ่งจิตจ้องอยูไ่ม่ใช้ปัญญาพจิารณาแยกแยะ กาย เวทนา  
จิต ให้รู้เรื่องของกันและกัน ท่านจะทราบความจริงของกาย ของเวทนา 
ของจิตได้อย่างไร แบบท่านเพ่งจ้องอยูน่ัน้มนัเป็นแบบฤๅษ ีแบบหมากดักนั  
ไม่ใช่แบบพระผูต้้องการทราบความจรงิในธรรมทัง้หลาย มเีวทนาเป็นต้น 
ต่อไปอย่าท�าอย่างน้ัน มนัผดิทางทีจ่ะให้รูใ้ห้เหน็ความจรงิทัง้หลายทีม่อียู่
ในกาย ในเวทนา ในจิต ตอนกลางวันผมได้พจิารณาดูท่านแล้วว่า ท่านจะ 
ปฏิบัติอย่างไรบ้างกับทุกขเวทนาที่ก�าลังแสดงอยู่ในเวลาเป็นไข้ พอดีไป
เห็นท่านก�าลังเพ่งจิตจ่ออยู่กับเวทนาเฉยๆ ไม่ใช้สติปัญญาคลี่คลายดู
กาย ดูเวทนา ดูจิตบ้างเลย พอเป็นทางให้สงบและถอดถอนทุกขเวทนา
ในเวลานั้น เพื่อไข้จะได้สงบลงดังนี้ 

การอนุเคราะห์เมตตาแก่บรรดาศิษย์ ท่านมิได้เลือกกาลสถานท่ี  
แต่อนุเคราะห์ด้วยวิธีต่างๆ ตามที่เห็นสมควรจะท�าได้เมื่อไรและแก่ผู้ใด 
ท่านเมตตาอนเุคราะห์อย่างนัน้เสมอมา บางทท่ีานกบ็อกตรงๆ ว่า ท่านองค์นี ้
ไปภาวนาอยู่ท่ีถ�้าโน้นดีกว่ามาอยู่กับหมู่คณะอย่างนี้ นิสัยท่านชอบถูก
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ดัดสันดานอยู่เป็นนิตย์ นี่ก็ไปให้เสือช่วยดัดเสียบ้าง จิตจะได้กลัวและ
หมอบสงบลงได้ พอเหน็อรรถเหน็ธรรมและอยูส่บายบ้าง อยูอ่ย่างน้ีไม่ดี  
คนหัวดื้อต้องมีสิ่งแข็งๆ คอยดัดบ้างถึงจะอ่อน เช่นเสือเป็นต้น พอเป็น 
คู่ทรมานกนัได้ คนกลวัเสอืกต้็องเอาเสอืเป็นคร ูดีกว่าอาจารย์ทีต่นไม่กลวั 
เป็นครู กลัวผีก็ควรเอาผีเป็นครูคู่ทรมาน จิตกลัวอะไรก็เอาสิ่งนั้นเป็น 
ครูคู่ทรมาน จัดว่าเป็นผู้ฉลาดในการฝึกทรมานตน

พระองค์น้ันแต่ก่อนทียั่งไม่บวชเธอเคยเป็นนกัเลงมาแล้ว จึงมนีสิยั
กล้าหาญและตรงไปตรงมา ว่าจะอยู่ต้องอยู่ ว่าจะไปต้องไป และมีนิสัย 
หัวดื้ออยู่บ้าง แต่ดื้อแบบพระ พอได้รับโอวาทอย่างเด็ดๆ เช่นนั้นแล้ว  
เธอกตั็ดสนิใจจะไปตามค�าทีท่่านบอก โดยให้เหตุผลแก่ตัวเองว่าพระขนาด 
ท่านอาจารย์มัน่นีจ้ะบอกเราไปให้เสอืกนินัน้ เป็นไปไม่ได้แน่ๆ เราต้องไป 
อยู่ถ�้านั้นตามค�าที่ท่านบอก ตายก็ยอมตาย ไม่ต้องเสียดายชีวิตเพื่อได้
เห็นเหตุเห็นผลในค�าที่ท่านบอก ว่ามีความจริงมากน้อยเพียงไร เราเคย
ได้ยนิแต่คนอ่ืนบอกเล่าว่า ท่านพดูอะไรต้องมเีหตุผลแฝงอยู่ในค�าพดูนัน้
อย่างสมบรูณ์เสมอไป คือท่านพจิารณาด้วยความละเอียดถีถ้่วนแล้วถงึได้ 
พูดออกมา ผู้ที่ทราบความหมายของท่านพยายามปฏิบัติตามย่อมได้ผล
ทุกรายไป

ก็ค�าท่ีท่านพูดกับเราคราวนี้เป็นค�าพูดที่หนักแน่นมาก ซ่ึงประกอบ
ด้วยเมตตาพร้อมทั้งความเห็นแจ้งภายใน ประหนึ่งท่านควักเอาหัวใจ 
เราไปขยี้ขย�าดูจนทราบเรื่องทุกอย่างแล้ว ถ้าเราไม่เช่ือและปฏิบัติตาม 
ท่านเมตตาบอกอย่างตรงไปตรงมาในคราวนี ้เรากไ็ม่ใช่พระ เรากคื็อนาย… 
ดีๆ นัน้เอง อย่างไรกต็าม เราต้องไปอยูใ่นถ�า้นัน้แน่นอนในครัง้นี ้จะตาย 
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ก็ตายไปเมือ่ไม่ตายขอให้รูธ้รรมแปลกประหลาดในท่ีนัน้จนได้ ค�าพดูท่าน 
บ่งบอกช่ือเราอย่างชัดเจนไม่มเีง่ือนง�าแฝงอยูเ่ลย แม้ค�าทีท่่านว่า “เราหวัด้ือ 
ไม่ยอมลงใครง่ายๆ” นัน้ กเ็ป็นเครือ่งวดัความถกูต้องได้อย่างสมบรูณ์แล้ว  
เรายังไม่สามารถรู้เรื่องเราได้เท่าท่านเลย เท่าที่ทราบบ้างก็เป็นดังท่านว่า 
จรงิๆ เราจึงเป็นคนชนิดทีท่่านว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ ฉะนัน้ อุบายทีท่่านบอก
เครื่องทรมานคือเสือให้เรา จึงเป็นค�าที่ไม่ควรขัดแย้งอย่างยิ่ง นอกจาก
จะปฏิบัติตามท่านเท่านั้น

ความจรงิท่านองค์นีม้นีสิยัหวัด้ือไม่ลงใครง่ายๆ ดังท่านอาจารย์ว่าจรงิๆ  
พอเธอน�าค�าพดูของท่านไปคิดเป็นทีป่ลงใจแล้ว วันหลงักม็ากราบลาท่าน 
ไปถ�า้นัน้ พอขึน้ไปกราบ ท่านถามทนัทีว่า “ท่าน….จะไปไหน เหน็ครองผ้า 
เต็มยศมาหา ท�านองจะออกแนวรบอย่างเอาจรงิเอาจงั” เธอตอบท่านตาม
นิสัยว่า “กระผมจะไปตายในถ�้าที่ท่านอาจารย์บอกให้ไป” ท่านอาจารย ์
พดูสวนข้ึนมาทนัทว่ีา “ผมบอกท่านให้ไปตายในถ�า้นัน้จรงิๆ ดังท่านว่าหรอื  
ผมบอกให้ท่านไปภาวนาต่างหากเล่า” เธอตอบท่านว่า “ความจริงท่าน
อาจารย์บอกกระผมให้ไปภาวนาต่างหาก มิได้บอกให้ไปตาย แต่กระผม
ทราบจากพระท่านเล่าว่า ถ�้านั้นมีเสือโคร่งใหญ่อยู่ในถ�้าข้างบนของถ�้า 
ที่กระผมจะไปอยู่น้ันเป็นประจ�า ซ่ึงถ�้านั้นอยู่ไม่ห่างจากถ�้าที่กระผมจะ
ไปอยู่นักเลย และทราบว่ามันเคยเข้าๆ ออกๆ ขึ้นๆ ลงๆ ถ�้านั้นเสมอ 
เวลามนัจะไปเทีย่วหากนิทีไ่หน กล็งมาผ่านหน้าถ�า้ทีก่ระผมจะไปพกัเสมอ  
จึงไม่แน่ใจในชีวิตเวลาไปพักอยู่ที่นั้น ฉะนั้น เวลาท่านอาจารย์ถาม 
กระผมจึงเรียนตอบตามความรู้สึกที่หวาดต่อมันอยู่เสมอมา”
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ท่านถามว่า “กถ็�า้นัน้เคยมพีระไปอยูม่าแล้วหลายองค์และหลายครัง้  
ก็ไม่ปรากฏว่าเสือมาเอาท่านไปกิน แต่เวลาท่านไปอยู่ที่นั้น ท�าไมเสือ
จะมาคว้าเอาไปกินเล่า? เน้ือท่านกับเนื้อพระเหล่านั้นต่างกันอย่างไรจึง
ท�าให้เสอืกลวัและกล้าและหวิโหยอยากกนิต่างกนันักเล่า? ท่านไปได้เนือ้ 
หอมหวานมาจากไหนเสือถึงได้ชอบนัก ถึงกับต้องจดจ้องมองดู และ
คอยจะกนิเฉพาะท่านเพยีงองค์เดียวเท่านัน้” จากนัน้ท่านก็อบรมสัง่สอน
เกี่ยวกับมายาของใจที่หลอกลวงคนได้ร้อยแปดพันนัย ยากที่จะตามทัน 
ได้ง่ายๆ ถ้าไม่ใช่นกัทดสอบและวพิากษ์วจิารณ์จรงิๆ จะทรมานใจดวงแสน 
ปลิ้นปล้อนให้หายพยศได้ยาก นี่ยังไม่ถึงไหนก็ยอมเชื่อกิเลสกระซิบใจ
ยิ่งกว่าเชื่ออาจารย์เสียแล้ว จะไปรอดหรือท่าน? 

ความตายนั้นพวกเรายังไม่เคยตายกันแต่โลกกลัวกันมาก  
ส่วนความเกิดอันเป็นเหย่ือล่อปลาท�าให้ความตายปรากฏตัวขึ้นมา  
ไม่ค่อยมีใครกลัวกัน ใครๆ ก็อยากเกิดกันทั้งโลก ไม่ทราบอยากเกิด
อะไรกันนักหนา เท่าที่เกิดมาเพียงร่างเดียวก็แสนทุกข์แสนกังวลพอ
อยู่แล้ว ถ้ามนษุย์เราแยกแขนงเกดิได้เหมอืนแขนงไม้ไผ่แล้ว กย็ิง่อยาก
เกิดกันมาก เพียงคนเดียวก็อยากแตกแขนงออกไปเป็นร้อยคนพันคน 
โดยไม่คิดถงึเวลาจะตายเลย ว่าจะพร้อมกนักลวัความตายทีละต้ังร้อยคน 
พันคน โลกน้ีต้องเป็นไฟแห่งความกลัวตายกันจนไม่มีท่ีอยู่แน่ๆ เลย 
เราเป็นนักปฏิบัติท�าไมจึงกลัวตายนัก ยิ่งกว่าฆราวาสท่ีไม่เคยได้รับการ
อบรมมาเลย และท�าไมจึงปล่อยใจให้กเิลสย�า่ยหีลอกหลอนจนกลายเป็น 
คนสิน้คิดไปได้ ทัง้ทีค่วามคิดและสติปัญญามอียู ่ท�าไมจงึไม่น�าออกมาใช้ 
เพือ่ขบัไล่กเิลสกองต้มตุ๋นทีซ่่องสมุอยูใ่นหวัใจให้แตกกระจายออกไปบ้าง  
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จะได้เหน็ความโง่เขลาของตัวทีเ่คยมวัเมาเฝ้ากเิลสมานานไม่เคยเหน็ฤทธิ์ 
ของมัน 

สนามชัยของนักรบก็คือความกล้าตายในสงครามนั่นเอง ถ้าไม่กล้า
ตายก็ไม่ต้องเข้าสู่แนวรบ ความกล้าตายนั่นแลเป็นทางมาแห่งชัยชนะ
ข้าศึกศัตร ูถ้าท่านมุง่ต่อแดนพ้นทกุข์ด้วยความเหน็ทกุข์จรงิๆ ท่านกต้็อง
เหน็ความกลวัตายนัน้ว่าเป็นกเิลสพอกพนูทกุข์บนหวัใจ แล้วตามแก้ไขกนั 
ที่สนามชัยอันเป็นที่เหมาะสมดังที่ผมชี้บอก ท่านก็จะเห็นโทษแห่งความ
กลัวว่าเป็นตัวเขย่าก่อกวนใจให้กระเพื่อมขุ่นมัว และเป็นทุกข์ในวันใด
หรอืเวลาหนึง่แน่นอน ดีกว่าท่านจะนัง่กอดนอนกอดความกลวัตายนัน้ไว้
เผาลนหวัอกให้เกดิความทกุข์ร้อนนอนครางอยูใ่นใจ ไม่มวีนัปลดปล่อย
ได้ดังที่เป็นอยู่เวลานี้

ท่านจะเช่ือธรรม เช่ือครอูาจารย์ ว่าเป็นความเลศิประเสรฐิศักด์ิสทิธิ์ 
หรือท่านจะเช่ือความกลัวที่กิเลสปล่อยมายั่วหัวอกให้มีความสะทก
สะท้านหว่ันไหว จนไร้สติปัญญาเครื่องปลดเปลื้องแก้ไขตน มองไป 
ทางไหนมีแต่เสือจะมากัดมาฉีกไปกินเป็นอาหารอยู่ท�านองนั้น นิมนต์ 
น�าไปคิดให้ถงึใจ ธรรมทีผ่มเคยปฏิบติัดัดสนัดานตนและเคยได้ผลมาแล้ว  
กม็ดัีงทีพ่ดูให้ท่านฟังน้ีแล นอกน้ันผมยงัมองไม่เหน็ ขอจงคิดให้ดีตัดสนิใจ 
ให้ถูก

นับแต่ขณะที่ท่านเทศน์กัณฑ์หนักๆ ให้ฟังแล้ว เธอว่าขณะนั้นใจ
เหมือนจะออกแสงแพรวพราวข้ึนด้วยความกล้าหาญเพราะความปีติ 
ในธรรม พอท่านเทศน์จบลงกก็ราบลาท่านลงมา และเตรยีมตัวออกเดินทาง 
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ไปถ�้าในขณะนั้น เมื่อไปถึงถ�้าด้วยความกล้าหาญและเอิบอ่ิมด้วยปีติ 
ยังไม่หาย ก็ปลงบริขารลงจากบนบ่าเท่ียวดูท�าเลท่ีพักตามบริเวณนั้น  
แต่ตาเจ้ากรรม ใจเจ้าเวร ท�าให้ระลกึถงึเสอืขึน้มาได้ว่า ถ�า้น้ีมเีสอื พร้อมกบั 
สายตาทีม่องลงไปพืน้บรเิวณหน้าถ�า้ กไ็ปเจอเอารอยเท้าเสอืทีเ่หยยีบไว้ 
แต่เมื่อไรไม่ทราบอย่างถนัดตา ใจรู้สึกสะท้านกลัวขึ้นมาในขณะนั้นแทบ
เป็นบ้าไปได้ จนลืมโอวาทท่านอาจารย์ที่สอนไว้ และลืมความกล้าหาญ
ที่เคยออกแสงแพรวพราวขณะท่ีนั่งฟังเทศน์อยู่วัดหนองผือเสียโดย 
สิ้นเชิง มีแต่ความกลัวเต็มหัวใจ พยายามแก้ความกลัวด้วยวิธีต่างๆ  
กไ็ม่หาย ต้องเดินไปกลบรอยเสอืด้วยฝ่าเท้าออกจนหมดก็ยงัไม่หายกลวั 
แต่มีเบาลงเล็กน้อยที่มองไปไม่เห็นรอยมันอีก

นบัแต่ขณะทีเ่หลอืบมองลงไปเจอรอยเสอื จนกระท่ังกลางคืนตลอดรุง่ 
ยงัแก้กนัไม่ตก แม้กลางวนักย็งักลวั ยิง่ตกกลางคืนยิง่เพิม่ความกลวัหนกั
เข้า ราวกบับรเิวณทีพ่กันัน้เต็มไปด้วยเสอืทัง้สิน้ จากนัน้ไข้มาลาเรยีชนดิ
จับสั่นก็เริ่มก�าเริบขึ้นอีก เท่ากับตกนรกท้ังเป็นอยู่ในถ�้าน้ัน ไม่มีความ 
สบายกายสบายใจเอาเลย แต่น่าชมเชยท่านทีใ่จแขง็แกร่ง ไม่ยอมลดละ
ความพยายามทรมานตนให้หายกลัวด้วยอุบายวิธีต่างๆ ตลอดไป ไข้ก็
ก�าเรบิรนุแรงขึน้ตามๆ กนั หรอืจะเป็นเพราะธรรมบนัดาลกส็ดุจะคาดถงึ  
ทั้งทุกข์เพราะกลัวเสือ ทั้งทุกข์เพราะไข้ก�าเริบ จนไม่เป็นตัวของตัว 
แทบเป็นบ้าไปได้ในเวลานั้น นานๆ ระลึกถึงโอวาทและพระคุณของท่าน 
อาจารย์มั่นได้ทีหน่ึง หัวใจที่เต็มไปด้วยไฟ คือความทุกข์ทรมานก็สงบ 
ลงได้พักหนึ่ง
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ตอนไข้ก�าเริบรุนแรงเป็นเหตุให้ท่านระลึกสละตายขึ้นมาได้ ก็รีบ
ถามตัวเองในขณะนัน้ว่า ก่อนจะมาอยูท่ี่น่ีกไ็ด้คิดอย่างเต็มใจแล้วว่าจะมา 
สละตาย เวลาท่านอาจารย์ถามว่าจะไปไหน ได้ตอบท่านว่าจะไปตายในถ�า้นัน้  
แล้วก็มาด้วยความอาจหาญต่อความตายราวกับจะเหาะเหินเดินฟ้าได้  
แต่เมือ่มาถงึถ�า้อันเป็นทีต่ายจรงิๆ แล้ว ท�าไมจึงกลบัไม่อยากตาย และมี
ความกลัวตายจนตัง้ตวัไม่ติด ใจเราคนเดียวกัน มิได้ไปเที่ยวหาเอาหัวใจ 
คนข้ีขลาดหวาดกลวัของผูใ้ดและของสตัว์ตัวใดมาสวมใส่เข้า พอจะกลาย 
เป็นผูใ้หม่และสตัว์ตัวใหม่ทีข่ีข้ลาดขีก้ลวัขึน้มาในเราคนเดียวกนั แล้วท�าไม 
เวลาอยูโ่น้นเป็นอย่างหนึง่ บทมาอยูท่ี่นีก้ลบัเป็นอีกอย่างหนึง่ เราจะเอา
อย่างไรกันแน่ รีบตัดสินใจเดี๋ยวนี้อย่าชักช้า

เอาอย่างนี้ดีไหม เราจะตัดสินใจให้ คือ หนึ่ง ออกไปนั่งภาวนาอยู่
ริมเหว ถ้าเผลอสติก็ให้มันตกลงไปตายอยู่ในเหว ให้แร้งกาแมลงวันมา
จัดการศพให้เลย ไม่ต้องให้ยุง่ยากกบัชาวบ้าน เพราะเราเป็นพระไม่เป็นท่า  
อย่าให้ใครมาแตะต้องกายของพระไม่เป็นท่าให้แปดเป้ือนเขา แล้วกลาย
เป็นคนไม่เป็นท่าไปหลายคนเลย สอง ออกไปนัง่ภาวนาอยู่ทางขึน้ถ�า้เสอื 
เวลาเสอืออกไปเทีย่วหากนิ อย่าให้มนัต้องล�าบาก จะได้โดดคาบคอพระ
ไม่เป็นท่าองค์นีไ้ปเป็นอาหารว่างของมนัในคืนนี ้จะเอาข้อไหนให้เลอืกเอา 
เดี๋ยวนี้อย่าเนิ่นนาน เราจะพาจัดการเดี๋ยวนี้

ว่าแล้วกอ็อกจากมุง้มายนือยูห่น้าถ�า้ขณะหนึง่รอการตัดสนิใจ สดุท้าย 
กต็กลงเอาตามข้อทีห่นึง่ คือออกไปนัง่ภาวนาอยูร่มิเหวอย่างหมิน่เหม่ทีส่ดุ  
ถ้าเผลอก็ต้องมอบศพให้สัตว์จ�าพวกท่ีพูดฝากไว้แล้วเหล่านั้นแน่นอน 
แล้วก็เตรยีมนัง่ภาวนาหนัหน้าไปทางเหวลกึ หนัหลงัออกมาทางทีเ่สอืเดิน 
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ขึน้ถ�า้ บรกิรรมภาวนาด้วยพทุโธ กับค�าว่า ถ้าประมาทต้องตายในบดัเด๋ียวใจ 
ไม่ชักช้า ขณะทีน่ัง่บรกิรรมภาวนาได้ท�าความสงัเกตดูใจว่า จะกลวัตกเหว
ตายหรอืจะกลวัเสอืกนิตาย ปรากฏว่ากลวัตกเหวตายเป็นก�าลงั และต้ังสติ 
มไิด้พลัง้เผลอจากค�าบรกิรรมด้วยธรรมสองบทนัน้ ตามแต่จิตจะระลกึได้ 
บทใดเวลาใด 

พอภาวนาต้ังท่าตายอยูร่มิเหวลกึไม่นานเลย จติกร็วมสงบตัวลงอย่าง 
รวดเร็ว และลงถึงฐานของอัปปนาสมาธิเลย รวดเดียวดับเงียบไปเลย
ในขณะนั้น หมดความกังวลวุ่นวายที่เป็นไฟเผาใจ เหลือแต่เจ้าของของ 
ผูก้ลวัตายคือจิตดวงเดียวเท่านัน้ ทรงตัวอยูอ่ย่างอัศจรรย์ ความกลวัตาย
ได้หายไปโดยสิ้นเชิง นับแต่เวลา ๔ ทุ่มจนถึง ๔ โมงเช้าของวันรุ่งขึ้น 
จิตจึงได้ถอนขึ้นมา มองดูตะวันขึ้นครึ่งฟ้าแล้ว วันนั้นเลยไม่ต้องลงไป 
บณิฑบาตและไม่ฉนัจังหนัด้วย พอจติถอนขึน้มาความกลวัไม่ทราบหายหน้า 
ไปไหนหมด ปรากฏแต่ความอาจหาญกับความอัศจรรย์ท่ีไม่เคยปรากฏมา 
เท่านัน้ ไข้กถ็อนหายขาดในคืนวันนัน้ ไม่มอีีกต่อไปเลย ท่านว่าธรรมโอสถ 
รักษาได้ทั้งโรคมาลาเรีย ทั้งโรคขี้กลัวเสือ 

นับแต่วันนั้นทั้งไข้ท้ังความกลัวไม่มีมารบกวนร่างกายและจิตใจ 
อีกเลย อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ ไปที่ไหนก็ไปได้อย่างสบายหายห่วง เสือจะมา
หรอืไม่มาเลยไม่สนใจคิด นอกจากคิดอยากให้เสอืมาบ้าง จะได้ทดลองจิต 
ด้วยวธิเีดินเข้าไปหาเสอื โดยไม่มคีวามสะทกสะท้านแม้แต่น้อยเลยเท่านัน้  
ทั้งได้ระลึกถึงพระคุณท่านอาจารย์อย่างเทิดทูนบนศีรษะอยู่ตลอดเวลา 
ว่าเราได้เห็นฤทธิ์ของกิเลสตัวกลัวๆ เพราะท่านสอน



442

พอท่านจับเคลด็ของจิตได้แล้ว ท่านฝึกทรมานจติด้วยวิธนีัน้ตลอดมา  
คือชอบเทีย่วแสวงหาทีน่่ากลวัมากเป็นท่ีนัง่สมาธภิาวนา แม้ท่านพกัอยูใ่น
ถ�า้นัน้นบัแต่วันน้ันมาแล้วกฝึ็กแบบนัน้ตลอดไป โดยเท่ียวหานัง่ภาวนาอยู่
ในที่ต่างๆ เช่น ทางเสือขึ้นถ�้าบ้าง ทางเสือเคยเดินผ่านไปมาบ้าง ขณะที่ 
นั่งภาวนาในที่พักท่านก็ไม่ลดมุ้งลง โดยความหมายว่า ถ้าลดมุ้งลงจิตจะ
ไม่นึกกลัวเสือแล้วจะไม่รวมสงบลงได้อย่างใจหมาย หรือนั่งภาวนาอยู ่
หน้าถ�้าบ้าง นอกมุ้งบ้าง ตามแต่วิธีที่เห็นว่าจิตจะรวมลงได้เร็ว และสนิท
เต็มฐานของสมาธิ

คืนหนึ่งจิตไม่ยอมสงบลงได้ แม้จะนั่งภาวนานานเพียงไร ท่านเลย
นึกถึงเสือโคร่งตัวที่เคยขึ้นๆ ลงๆ และไปมาอยู่เสมอในแถบบริเวณนั้น 
ว่าวนันีเ้สอืตัวนีไ้ปไหนกนันะ มาช่วยให้จิตเราภาวนารวมสงบลงบ้างเป็นไร  
ถ้าเสือมามันไม่ได้ภาวนายากเย็นอะไรเลย จิตคอยแต่จะรวมลงท่าเดียว 
หลังจากท่านคิดร�าพึงถึงเสือโคร่งคู่มิตรไม่นานนัก ราวครึ่งชั่วโมงก็ได้ยิน
บาทย่างเท้าของเสือตัวนั้นเดินข้ึนมาบนถ�้าอย่างเป็นจังหวะจะโคนจริงๆ 
เวลานั้นราว ๒ นาฬิกา พอได้ยินเสียงเสือเดินขึ้นมา ท่านก็เตือนจิตว่า 
บัดนี้เสือขึ้นมาแล้วนะจะมัวเพลินอยู่นี้ ไม่กลัวเสือคาบคอไปกินหรือ  
จะลงหาที่ซ่อนตัวเพื่อหลบภัยก็รีบลงมาซิ ถ้าไม่อยากเป็นอาหารเสือ 

พอคิดเท่าน้ันก็ก�าหนดจิตสมมุติเอาเสือตัวก�าลังเดินมานั้นโดดคาบ 
ทีค่อของตน ปรากฏว่าพอก�าหนดเอาเสือโดดมาคาบคอเท่านั้น จิตก็รวม
ลงสู่สมาธิอย่างรวดเร็วและถึงฐานอัปปนาสมาธิในขณะนั้น หายเงียบไป
เลยทั้งเสือทั้งคนในความหมาย ยังเหลือแต่ความสงบอันราบคาบเป็น
เอกจิต เอกธรรม ทีเ่ต็มไปด้วยความอัศจรรย์สดุจะคาดในเวลานัน้ นบัแต่ 
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เวลาจติรวมสงบลงเวลา ๒ นาฬิกา จนถงึ ๑๐ โมงเช้า (๔ โมงเช้า) จึงถอน 
ขึน้มา รวมเป็นเวลา ๘ ช่ัวโมงเต็ม ตอนออกจากสมาธมิองดูตะวนัครึง่ฟ้า  
เลยต้องงดไม่ไปบณิฑบาต และไม่ฉนัในวนัน้ัน ขณะท่ีจิตรวมลงอย่างเต็มท่ี 
ถงึฐานของอัปปนาสมาธ ิตามจรตินสิยัของจิตทีร่วมลงอย่างรวดเรว็เหมอืน
คนตกเหวตกบ่อนั้น ต้องดับอายตนะภายในไม่รับทราบกับอายตนะ 
ภายนอกโดยประการทัง้ปวงในเวลาน้ัน จติของท่านองค์น้ีกม็นิีสยัเช่นนัน้  
ฉะนั้น เวลารวมสงบลงเต็มที่แล้วจึงหมดความรู้สึกกับสิ่งภายนอก 

ตอนออกจากสมาธแิล้ว จึงเดินไปดูตรงท่ีได้ยนิเสยีงเสอืมา เป็นเสอื
มาจรงิๆ หรอืหมูนัหลอกต่างหาก เวลาไปดูก็เหน็รอยเสอืโคร่งใหญ่คู่มติร
ตัวนั้นเดินผ่านมาด้านหลังท่านจริงๆ ห่างกันประมาณ ๒ วา มันเดินขึ้น
ไปถ�้าที่อยู่ประจ�าของมัน โดยมิได้สนใจเดินวกเวียนดูคู่มิตรของมันเลย  
จึงน่าแปลกและอัศจรรย์อยูม่าก ท่านว่าพอจติรวมลงเท่านัน้ เรือ่งทัง้หลาย 
ก็ดับไปหมดในขณะนั้น จนกว่าจิตจะถอนขึ้นมาถึงจะมีสิ่งมาเกี่ยวข้อง

การฝึกจิตโดยล�าพงัโดยไม่มเีหตุมาบงัคับ รวมสงบได้ยากไม่เหมอืน
มีเหตุอันตรายมาเกี่ยวข้องในเวลานั้น ซึ่งรวมได้เร็วที่สุด ชั่ววินาทีเดียว 
เท่านัน้กล็งถึงทีเ่ลยไม่ชักช้า ฉะน้ันผมจึงชอบไปเท่ียวแสวงหาอยูใ่นท่ีกลวัๆ  
สะดวกแก่การฝึกจิตดีมาก ไม่อยากอยูใ่นทีท่ีเ่ป็นป่าเป็นเขาหรอืถ�า้ธรรมดา  
แต่ต้องเป็นป่าเสอื เขาทีม่เีสอืหรอืถ�า้ทีม่เีสอื อย่างนัน้ถกูกบัจรติของผม
ซึ่งเป็นคนหยาบ ดังที่เป็นมานี่แล ผมจึงจ�าต้องชอบอยู่ในที่เช่นนั้น

มแีปลกอยูต่อนหน่ึงทีผ่มพกัอยูถ่�า้นัน้ นอกจากจติได้รบัความสงบตาม
ความมุง่หมายแล้ว ยงัมคีวามรูแ้ปลกๆ เก่ียวกับพวกรกุขเทพและคนตาย
ได้อีก บางคืนมีรุกขเทพเข้ามาหา (ตอนนี้ขอเรียนเพียงเท่านี้ : ผู้เขียน)  
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และเวลาคนตายในบ้านต้องทราบจนได้ ไม่ทราบว่ามอีะไรมาบอก แต่ทราบ 
ขึน้ภายในใจเองและแน่ทกุครัง้เสยีด้วย ถ้าจะว่าความรูโ้กหกกไ็ม่กล้าต�าหนิ  
เราพักอยู่ในถ�้านั้น ก็อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านต้ังหลายกิโลเมตรทางร่วม
สองร้อยเส้น เขายังมานิมนต์ไปมาติกาบังสุกุลคนตายจนได้ ซึ่งเป็นการ
ล�าบากแก่เรามาก พอคนในบ้านตายต้องทราบแล้วว่าพรุง่นีต้้องเดินบกุป่า 
ฝ่าดงไปป่าช้าอีกแล้ว และเขาก็มารบกวนจริงๆ ด้วย บอกเขาๆ ก็ไม่ฟัง  
โดยให้เหตุผลว่าพระหายากจึงต้องมารบกวนท่าน นกึว่าโปรดสตัว์เอาบญุเถดิ 
ดังนี ้เรากจ็�าต้องไปเพราะความเหน็ใจและสงสาร ถ้าเวลาอดอาหารซ่ึงเป็น 
เวลาที่ต้องเร่งความเพียรอย่างยิ่ง ไม่อยากให้เรื่องใดๆ มากวนใจ แต่ก็
ต้องมีจนได้ 

เธอว่าพักอยู่ที่ถ�้านั้นได้ก�าลังใจดีมาก โดยอาศัยเสือคู่มิตรตัวนั้น 
ช่วยพยงุจิตให้เสมอมา ซ่ึงเว้นเพยีงคืนหนึง่หรอืสองคืน มนักข็ึน้หรอืลงมา
เพือ่เทีย่วหากนิตามภาษาสตัว์ท่ีมปีากมท้ีองโดยไม่สนใจกบัเราเลย ทัง้ๆ ท่ี
มนัเดินผ่านหลงัเราไปมาทกุครัง้ทีอ่อกหากนิ เพราะทางออกมเีพยีงเท่านัน้ 
ไม่ทราบจะให้มันไปที่ไหน นิสัยเธอองค์นี้แปลกอยู่บ้าง ที่เวลากลางคืน 
ดึกๆ กอ็อกจากถ�า้ไปเทีย่วนัง่ภาวนาอยูต่ามหนิดานบนภูเขา อย่างไม่สนใจ 
กับสัตว์เสืออะไรเลย และชอบเที่ยวไปองค์เดียวเป็นนิสัย

ที่เขียนเรื่องเธอองค์นี้แทรกลงบ้างก็โดยเห็นว่า พอเป็นคติอยู่บ้าง
เป็นบางตอน ทีเ่ป็นคนเอาจรงิเอาจงัจนเหน็ข้อเทจ็จรงิจากใจดวงพยศและ
สามารถดดักนัลงได้ สิง่ทีเ่คยเหน็ว่าเป็นภัยก็กลับถือมาเป็นมิตรในความ
เพยีรได้ เช่น เสอืเป็นต้น ซ่ึงเป็นสตัว์ท่ีไม่น่าไว้ใจได้เลยยงัยดึเอามาเป็น
เครื่องปลุกใจทางความเพียรได้ จนเห็นผลประจักษ์ใจ
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ท่านอาจารย์มัน่พกัอยูท่ีวั่ดหนองผอืด้วยความผาสกุ พระธดุงค์ทีไ่ป
อาศัยร่มเงาท่านก็ปรากฏว่าได้ก�าลังจิตใจกันมาก แม้จะมีจ�านวน ๒๐-๓๐ 
องค์ในพรรษา ต่างก็ตั้งใจปฏิบัติต่อหน้าที่ของตนๆ ไม่มีเรื่องราวที่น่าให้ 
ท่านหนักใจ มีความสามัคคีกลมกลืนกันดีมากราวกับอวัยวะอันเดียวกัน 
ตอนออกบิณฑบาตรู้สึกน่าดูมาก เดินกันเป็นแถวยาวเหยียดไปตลอด 
สายทาง ชาวบ้านจดัทีน่ั่งเป็นม้ายาวไว้ส�าหรบัพระสงฆ์ท่านนัง่อนโุมทนาทาน  
หลังจากใส่บาตรเสร็จแล้ว ท่านฉันรวมที่โรงฉันแห่งเดียวกัน โดยนั่ง 
เรยีงแถวกนัตามล�าดับพรรษา เมือ่เสรจ็แล้วต่างองค์ต่างล้างและเช็ดบาตร  
ใส่ถลกน�าไปเก็บไว้เรียบร้อย แล้วต่างองค์เข้าหาทางจงกรมในป่ากว้างๆ 
ติดกับวัด ท�าความเพียร เดินจงกรมนั่งสมาธิตามอัธยาศัย

จวนบ่าย ๔ โมงเยน็ถงึเวลาปัดกวาดลานวัด ต่างกท็ยอยกนัออกมา 
จากที่ท�าความเพียรของตนๆ พร้อมกันปัดกวาดลานวัด เสร็จแล้วขนน�้า 
ขึ้นใส่ตุ่มใส่ไห น�้าฉันน�้าล้างเท้าล้างบาตรและสรงน�้า หลังจากนั้นต่างก็ 
เข้าหาทางจงกรมท�าความเพียรตามเคย ถ้าไม่มีการประชุมอบรมก็ท�า 
ความเพยีรต่อไปตามอัธยาศัยจนกว่าจะถงึเวลาพกัผ่อน ปกติ ๗ วนัท่าน
จัดให้มีการประชุมครั้งหนึ่ง แต่ผู้ประสงค์จะไปศึกษาธรรมเป็นพิเศษกับ
ท่านก็ได้ โดยไม่ต้องรอจนถึงวันประชุม หรือผู้มีความขัดข้องจะเรียน
ถามปัญหาธรรมกับท่านก็ได้ตามโอกาสที่ท่านว่าง เช่น ตอนหลังจังหัน 
ตอนบ่ายๆ ตอนราว ๕ โมง และตอน ๒ ทุ่มกลางคืน

เวลาท่านสนทนาหรือแก้ปัญหาธรรมกันตอนกลางคืนเงียบๆ รู้สึก
น่าฟังมาก เพราะมีปัญหาแปลกๆ จากบรรดาศษิย์ซึง่มาจากที่ต่างๆ ที่ตน 
พักบ�าเพ็ญ เป็นปัญหาเกี่ยวกับธรรมภายในบ้าง เกี่ยวกับสิ่งภายนอก 
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เช่น พวกกายทิพย์บ้าง ฟังแล้วท�าให้เพลิดเพลินอยู่ภายใน ไม่อยากให้
จบสิน้ลงง่ายๆ ทัง้เป็นคติท้ังเป็นอุบายแก้ใจในขณะนัน้ เพราะผูม้าศึกษา 
กับท่านมีภูมิธรรมทางภายในเหลื่อมล�า้ต�่าสูงต่างกันเป็นรายๆ ไปและมี
ความรูแ้ปลกๆ ตามจรตินสิยัมาเล่าถวายท่าน จึงท�าให้เกดิความรืน่เรงิใจ 
ไปกับปัญหาธรรมนั้นๆ ไม่มีสิ้นสุด

เวลามีโอกาสท่านก็เล่านิทานที่เป็นคติให้ฟังบ้าง เล่าเรื่องความ 
เป็นมาของท่านในชาติปัจจุบันแต่สมัยเป็นฆราวาส จนได้บวชเป็นเณร 
เป็นพระให้ฟังบ้าง บางเรือ่งกน่็าขบขนัน่าหวัเราะ บางเรือ่งกน่็าสงสารท่าน 
และน่าอัศจรรย์เรือ่งของท่าน ซ่ึงมมีากมายหลายเรือ่ง ฉะนัน้ การอยูก่บั
ครูบาอาจารย์นานๆ จึงท�าให้จริตนิสัยของผู้ไปศึกษา มีการเปลี่ยนแปลง 
ไปในทางดีตามท่านวันละเลก็ละน้อยทัง้ภายนอกภายใน จนกลมกลนืกบั
นิสัยท่านตามควรแก่ฐานะของตน ทั้งมีความปลอดภัยมาก มีทางเจริญ
มากกว่าทางเสือ่มเสยี ธรรมค่อยซึมซาบเข้าสูใ่จโดยล�าดับ เพราะการเหน็ 
การได้ยนิได้ฟังอยูเ่สมอ ความส�ารวมระวงัอันเป็นทางส่งเสรมิสติปัญญา 
ให้มกี�าลงัก็มากกว่าปกติ เพราะความเกรงกลวัท่านเป็นสาเหตุไม่ให้นอนใจ  
ต้องระวังกายระวังใจอยูร่อบด้าน แม้เช่นนัน้ท่านยงัจับเอาไปเทศน์ให้เรา
และหมู่คณะฟังจนได้ ซึ่งบางเรื่องน่าอับอายหมู่คณะ แต่ก็ยอมทนเอา 
เพราะเราโง่ไม่รอบคอบต่อเรื่องของตัว

เวลาอยู่กับท่านมีความเย็นกายเย็นใจเจือด้วยความปีติอย่างบอก
ไม่ถูก แต่ถ้าใจไม่เป็นธรรมก็ให้ผลตรงข้าม คือเกิดความรุ่มร้อนไป 
ทุกอิริยาบถ เพราะความคิดผิดของตัวในความรู้สึกของตนเป็นอย่างนี้  
ส�าหรับท่านผู้อ่ืนก็ไม่อาจทราบได้ เรามันเป็นคนหยาบต้องอาศัยท่าน 
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คอยสบัคอยเขกให้อยูเ่สมอ จงึพอมลีมหายใจสบืต่อกนัไปได้ กเิลสตัณหา
ไม่แย่งเอาไปกนิเสยีหมด ยิง่เวลาท่านเล่าเรือ่งจิตท่านในเวลาบ�าเพญ็ให้ฟัง 
เป็นระยะๆ ก็ยิ่งเพิ่มก�าลังใจมากขึ้น ราวกับจะเหาะเหินเดินเมฆบน
อากาศได้ ปรากฏว่ากายเบาใจเบายิง่กว่าส�าล ีแต่เวลาไปท�าความเพยีรเข้า 
จริงๆ ให้สมกับใจที่จะเหาะลอยอยู่ขณะนั้น แต่กลับกลายเป็นเหมือน
ลากภูเขาทั้งลูก ทั้งหนักท้ังฝืด ซ่ึงน่าโมโหแทบมุดดินลงได้อยู่ใต้พิภพ 
ไม่อยากให้ใครเหน็หน้าเลย พอดีกบัจิตทีห่ยาบคายร้ายเลวเอาเสยีจรงิๆ 
ไม่ยอมฟังอะไรกับใครเอาง่ายๆ 

นีเ้ขยีนตามความหยาบความหนาของตัวให้ท่านได้อ่านบ้าง เพือ่ทราบ 
ความจมด่ิงของใจที่ถูกบรรจุเครื่องท�าลายและกดถ่วงไว้อย่างอัดแน่น  
ว่าเป็นจิตท่ีแสนจะฉุดลากและฝึกทรมานยาก ถ้าไม่เอาจริงๆ กับมัน  
ต้องนบัวันจะพาเจ้าของจมด่ิงลงสูค่วามต�า่ทรามได้อย่างไม่เลอืกกาลสถานท่ี 
และเพศวัยเลย ท่านผู้พยายามฝึกจิตดวงแสนพยศมาประจ�าก�าเนิด 
ภพชาติให้หายพยศ ด�ารงตนอยูโ่ดยอิสระเสยีได้ จงึเป็นบคุคลทีน่่ากราบ
ไหว้บูชาอยา่งยิ่ง ดงัพระพุทธเจ้าและพระสาวกเป็นตวัอย่างสมัยปัจจุบัน 
พดูตามความสนิทใจของผูเ้ขยีนก็คือ พระอาจารย์มัน่ทีพ่วกเราก�าลงัอ่าน
ประวัติท่านอยูเ่วลานี ้ทีเ่ป็นผูห้นึง่ในบรรดาปัจฉมิสาวกของพระพทุธองค์

ท่านเป็นผู้อาจหาญชาญชัยทางข้อวัตรปฏิบัติเครื่องด�าเนิน ไม่ยอม
ลดหย่อนผ่อนคลายไปตามอ�านาจฝ่ายต�า่ตลอดมา แม้ก้าวเข้าวัยชราควร 
จะอยูส่บายตามวบิากขนัธ์ ไม่ต้องขวนขวายกบักจิการภายใน คือสมณธรรม 
ทางสมาธิภาวนา แต่การเดินจงกรมภาวนาตามเวลาที่เคยท�ามานั้น  
พระหนุม่ๆ ยงัสูไ้ม่ได้ และกจิภายนอกเกีย่วกบัการอบรมสัง่สอนบรรดาศิษย์  
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ท่านกอ็นเุคราะห์ด้วยจติเมตตาเสมอมาไม่เคยทอดอาลยั การเทศน์อบรม 
โดยมากท่านมักเทศน์ไปตามนิสัยที่เคยเด็ดเด่ียวมาแล้ว ไม่ค่อยทิ้ง 
ลวดลายของนักต่อสู้ตลอดมา คือ เทศน์เป็นเชิงปลุกใจผู้ฟังให้มีความ
อาจหาญร่าเริงในปฏิปทาเพื่อแดนพ้นทุกข์เป็นส่วนมากกว่าจะเทศน์
อนโุลม อันเป็นการกล่อมใจของคนท่ีมนีสิยัอ่อนแอประจ�าสนัดานอยูแ่ล้ว  
ให้เคลิ้มหลับไปขณะที่ฟังและวาระต่อไป

พระอาจารย์มัน่ท่านเป็นผูเ้ทดิทนูศาสนธรรมไว้ได้ทัง้ทางปรยิติั ปฏิบติั  
และปฏิเวธธรรมเต็มภูมทิีส่มยัสาวกหายาก เฉพาะอย่างยิง่ธดุงควัตร ๑๓ ข้อ 
ที่แทบจะขาดความสนใจในวงพุทธบริษัทอยู่เสมอมา ไม่ค่อยมีผู้ฟื้นฟ ู
ขึน้มาปฏิบติักนัให้เป็นเนือ้เป็นหนังบ้าง เหมอืนธรรมอ่ืนๆ ทีธ่ดุงค์เหล่านี้ 
ปรากฏเด่นในสายตา และเกิดความสนใจปฏิบัติกันในวงพระธุดงค์ 
ทัง้หลายสมยัปัจจุบนั กเ็พราะท่านอาจารย์เสาร์ ท่านอาจารย์มัน่ เป็นผูพ้า 
ด�าเนนิอย่างเอาจรงิตลอดมาในภาคอีสาน ธดุงค์ท้ัง ๑๓ ข้อนีท่้านอาจารย์
ทัง้สองเคยปฏิบติัมาแทบทกุข้อตามสถานท่ีและโอกาส เป็นแต่เพยีงไม่ได้
ปฏิบติัเป็นประจ�า เหมอืนธดุงค์ข้อท่ีระบไุว้ในประวติัท่านซ่ึงเขยีนผ่านมา
แล้วเท่านั้น คือป่าช้าท่านก็เคยอยู่มาจนจ�าเจ อัพโภกาศท่านก็เคยอยู่มา  
โคนไม้ท่านกเ็คยอยูม่าจนเคยชิน ทีไ่ด้เหน็พระธดุงค์ทางภาคอีสานซ่ึงเป็น 
สายของท่านอาจารย์ท้ังสองปฏิบติักนัมา กล้็วนด�าเนนิตามทีท่่านพาด�าเนนิ 
ให้เห็นร่องรอยมาแล้วทั้งนั้น 

ท่านอาจารย์เสาร์ท่านอาจารย์มัน่ท่านฉลาดแหลมคมมาก รูค้วามส�าคัญ 
ของธดุงค์ทัง้ ๑๓ ข้อว่า เป็นเครือ่งมอืปิดช่องทางออกแห่งกเิลสของพระธุดงค์
ได้ดีมาก เพราะถ้าไม่มธีดุงค์เหล่านีช่้วยปิดช่องไว้บ้าง กเิลสของพระธดุงค์ 
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ทีส่กัแต่ช่ือก็รูส้กึจะเพ่นพ่านเอามาก และอาจจะท�าความร�าคาญแก่ประสาท 
ของผูอ่ื้นพอดู แต่พระธดุงค์ทีม่ธีรรมเหล่านีช่้วยบ้าง กพ็อท�าให้เบาใจแก่
ตัวเองและผูอ่ื้นจะทนดูได้ ไม่แสลงตาแสลงใจเกนิไป ธดุงค์แต่ละข้อรูส้กึ
เป็นธรรมกระซิบใจได้ดีไม่เผลอตัวไปมาก และไม่เผลอตัว พอจิตคิดไป
ในทางผิดซึ่งเป็นข้าศึกกับธุดงค์ข้อใด ใจกลับรู้สึกได้ในธุดงค์ข้อนั้นทันที 
แล้วท�าความระวังและแก้ไขตนต่อไป

ธุดงค์เป็นธรรมละเอียดลออมาก และมีความหมายอย่างเต็มตัว 
ทกุข้อไป ทัง้สามารถแก้กเิลสในหวัใจของสตัว์ได้โดยสิน้เชิงด้วยธดุงค์ข้อ
นัน้ๆ อย่างไม่มปัีญหา ขอแต่ผูป้ฏิบติัคิดให้ถึงความจรงิของธุดงค์ข้อนัน้ๆ  
แล้วน�ามาปฏิบัติต่อตนเองด้วยดีเท่านั้น จะเห็นว่ากิเลสทุกประเภทอยู ่
ในข่ายของธุดงค์เหล่าน้ัน จะเป็นธรรมปราบปรามให้สิ้นซากไปทั้งสิ้น 
ไม่มกีเิลสตัวใดจะเหนอือ�านาจธดุงค์ไปได้ เท่าท่ีกเิลสไม่ค่อยกลวัเรานักก็
เพราะเรากลวัธดุงค์จะท�าความล�าบากให้แก่ตนท่ีปฏิบัติตาม ส่วนกเิลสจะ
ท�าความล�าบากแก่เราเพยีงไร เมือ่ไม่มธีดุงคธรรมเป็นเครือ่งปราบปรามนัน้  
รู้สึกจะเป็นช่องโหว่ของตน จึงเป็นช่องทางให้เผลอตัวไปต�าหนิธุดงค์ว่า
ปฏิบัติยากเสียบ้าง หรือบางหัวใจอาจคิดไปว่า ธุดงค์ล้าสมัยเสียบ้างก็
ไม่อาจทราบได้

ในขณะที่ความคิดกลับเป็นข้าศึกแก่ตน กิเลสจึงได้รับความนิยม
นับถืออยู่อย่างลึกลับโดยผู้ชมเชยก็ไม่อาจทราบได้ แต่ผลของมันที่เกิด
จากการส่งเสริมชมเชยผลิตออกมาให้โลกได้รับเสวยนั้น เป็นสิ่งเปิด
เผยอยู่ตลอดเวลา แทบพูดได้ว่าเป็นอกาลิโก การปฏิบัติตามธุดงค์ไม่ว่า 
ข้อใดย่อมเป็นความสง่างามน่าดู ทัง้เป็นผูเ้ลีย้งง่าย กนิง่าย นอนง่าย เครือ่ง 
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ใช้สอยของผู้มีธุดงค์อยู่ในใจบ้างย่อมถือเป็นความสบายไปตลอดสาย 
เป็นผู้เบากายเบาใจไม่พะรุงพะรังทั้งทางอารมณ์และเครื่องเป็นอยู่ต่างๆ 

ธดุงค์เหล่านี ้แม้ฆราวาสจะเลอืกน�าไปใช้ในบางข้อเพือ่เป็นประโยชน์ 
แก่ตน กย่็อมได้เช่นเดียวกับพระ เพราะกเิลสของฆราวาสกบักเิลสของพระ 
มนัเป็นประเภทเดียวกนั ธดุงค์เป็นธรรมแก้กเิลสจงึควรน�าไปปฏิบติัเพือ่
แก้กิเลสได้เช่นเดียวกัน ตามฐานะและเพศของตนจะอ�านวย ธุดงค์เป็น
คุณธรรมที่สูงอย่างลึกลับ ยากที่เราจะทราบได้ตามความจริงของธุดงค ์
แต่ละข้อ ผู้เขียนเองก็ตะเกียกตะกายเขียนไปแบบป่าๆ ตามนิสัยอย่าง
นั้นแล ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในธุดงค์เท่าที่ควรอะไรเลย แต่หัวใจมี
ก็เขียนสุ่มๆ ไปอย่างนั้นเองจึงขออภัยด้วย

คุณสมบติัของธดุงค์ทัง้หลายไม่อาจพรรณนาให้จบสิน้ลงได้ เพราะเป็น 
ธรรมท่ีละเอียดสุขุมมาก ท้ังสามารถท�าให้ผู้รักใคร่ใฝ่ใจปฏิบัติในธุดงค์
ส�าเร็จได้ในคุณธรรมต้ังแต่ขั้นต�่าจนถึงขั้นอริยชน ไม่นอกไปจากธุดงค์
เหล่านี้เลย ท่านอาจารย์มั่นเป็นอาจารย์ผู้น�าบรรดาศิษย์พาด�าเนินมา
ตลอดสายจนถงึวาระสดุท้าย หมดก�าลงัแล้วจึงปล่อยวางพร้อมกบัสงัขาร
ที่ติดแนบกับองค์ท่าน 

ฉะนั้น ธุดงควัตรจึงเป็นธรรมจ�าเป็นส�าหรับผู ้มุ ่งช�าระกิเลส 
ทุกประเภทภายในใจให้สิ้นไป จะทอดธุระว่า ธุดงค์ไม่ใช่ธรรมจ�าเป็น 
เสียมิได้ แต่จะไม่ขออธบิายคุณสมบติัของธดุงค์แต่ละข้อว่ามคุีณค่าและ
ความจ�าเป็นแก่เราอย่างไรบ้าง กรุณาท่านผู้สนใจพิจารณาตีแผ่เอาเอง 
อาจได้ความละเอียดและเกดิประโยชน์แก่ตัวท่านเองมากกว่าผูอ่ื้นอธบิาย
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ให้ฟังเสียอีก ผู้เขียนเคยพิจารณาและเห็นผลมาบ้างตามประสา นับแต่
เริ่มออกปฏิบัติจนทุกวันนี้เท่าที่สามารถ เพราะเห็นว่าเป็นธรรมจ�าเป็น
ประจ�าตัวตลอดมาและตลอดไป ท่านผู้มุ่งต่อความสิ้นกิเลสทั้งประเภท 
ทีห่ยาบโลน และประเภททีล่ะเอียดสดุ จึงไม่ควรมองข้ามธดุงค์ไป โดยเหน็ 
ว่าไม่สามารถถอดถอนกิเลสได้
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ท่านพระอาจารย์มั่นเริ่มป่วย 

และเริ่มลาวัฏวนเป็นครั้งสุดท้าย

พอท่านจ�าพรรษาวัดหนองผือปีที่ ๔ ผ่านไปแล้ว ตกหน้าแล้งราว
เดือนมนีาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ทางจันทรคติจ�าได้ว่าเป็นวนัขึน้ ๑๔ เดือน ๔  
เป็นวันสังขารท่านเริ่มแสดงอาการไม่สนิทที่จะครองขันธ์ต่อไป ดังที่เป็น
มาแล้ว ๗๙ ปี วันนัน้เป็นวนัทีท่่านเริม่ป่วยอันเป็นสาเหตุลกุลามไปถงึจุด 
สุดท้ายของสังขารที่ครองตัวมาเป็นเวลานาน วันนั้นได้แสดงความ 
สัน่สะเทอืนขึน้มาแก่ขนัธปัญจกท่านและพระสงฆ์ในวงใกล้ชิด โดยเริม่แรก 
มีไข้และไอผสมกันไม่มากนัก มีอาการรุมๆ ไปแทบทั้งวันทั้งคืน ไม่ค่อย
มเีวลาสร่างนบัแต่วันแรกเป็น ท่านแสดงออกเป็นอาการผดิปกติท่ีน่าวติก
ด้วยแล้ว ท�าให้คนดีไม่น่าไว้ใจเลย องค์ท่านทราบอย่างประจักษ์ไม่มี 
ทางสงสัยว่าไข้คราวนี้เป็นไข้ครั้งสุดท้าย ไม่มีทางหายได้ด้วยวิธีและยา
ขนานใดๆ ทั้งสิ้น

ฉะนั้น ท่านจึงเผดียงให้บรรดาศิษย์ทราบต้ังแต่เริ่มแรกเป็น และ 
ไม่สนใจกบัหยกูยาอะไรเลย นอกจากแสดงอาการเป็นความร�าคาญเวลา
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มีผู้น�ายาเข้าไปถวายให้ฉันเท่านั้น โดยบอกว่าไข้นี้มันเป็นไข้ของคนแก่ 
ซ่ึงหมดความสืบต่อใดๆ อีกแล้ว ไม่ว่ายาขนานใดมาใส่จะไม่มีวันหาย  
มเีพยีงลมหายใจทีร่อวันตายอยูเ่ท่านัน้ เช่นเดียวกบัไม้ทีต่ายยนืต้น แม้จะ 
รดน�้าพรวนดินให้ฟื้นเพื่อผลิดอกออกใบ ก็ไม่มีทางเป็นไปได้ รออยู่พอ 
ถึงวันโค่นล้มลงจมดินของมันเท่านั้น ไข้ที่เริ่มเป็นอยู่เวลานี้ก็เป็นไข้
ประเภทนัน้นัน่แล จะผดิกนัอะไรเล่า ผมได้พจิารณาประจักษ์ใจแล้วแต่ไข้ 
ยงัไม่เริม่ปรากฏโน้น ฉะนัน้ จึงได้เตือนหมูเ่พือ่นเสมอว่า อย่าพากนันอนใจ  
รีบเร่งทางความเพียรขณะที่ผมยังมีชีวิตอยู่ ติดขัดอะไรจะได้ช่วยแก้ไข
ให้ทันกับเหตุการณ์ อย่าให้ผิดพลาดและเสียเวลานาน

ผมจะอยู่กับหมู่เพื่อนไปอีกไม่นาน จะจากไปตามกฎของอนิจฺจ� 
ทีเ่ดินตามสงัขารอยูท่กุเวลาไม่ลดละ อย่างไรกไ็ม่เลย ๓ ปี นีเ่ป็นค�าทีเ่คย
เตือนล่วงหน้ามาได้ ๓ ปีเข้านี้แล้ว จะให้ผมเตือนอย่างไรอีก จะพูดให้
เคลือ่นจากทีแ่น่ใจอยูแ่ล้วนีไ้ปไม่ได้ งานของวฏัจกัรทีท่�าบนร่างกายจติใจ
ของคนและสัตว์ เขาท�าของเขาอยู่ทุกเวลานาที นี้ก็เป็นงานครั้งสุดท้าย
ของเขาที่ท�าอยู่บนร่างกายผม ซึ่งจะเสร็จสิ้นไปภายในไม่กี่เดือนนี้ จะให้
เขาเปลี่ยนแปลงงานเขาอย่างไรได้ดังนี้

อาการท่านนับแต่วันเริ่มเป็นมีแต่ทรงกับทรุดไปวันละเล็กละน้อย 
ค่อยๆ ขยบัไปโดยไม่สนใจกบัหยกูยาอะไรทัง้สิน้ เวลาถกูอาราธนาให้ท่าน 
ฉันยา รู้สึกท่านแสดงความร�าคาญอย่างเห็นได้ชัดทุกๆ ครั้งที่ขอรบกวน  
แต่ทนคนหมูม่ากไม่ไหว เพราะคนนัน้ว่ายานัน้ดี คนนีก้ว่็ายานีดี้ ฉนัแล้วหาย  
ใครฉันแล้วมีแต่หายกัน จึงอยากขออาราธนาท่านอาจารย์ได้โปรด 
เมตตาบ้าง จะได้หายและโปรดบรรดาลกูศิษย์ลกูหาไปนานๆ ท่านเตือน
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เสมอว่า ยาไม่เป็นประโยชน์กับไข้ของผมในครั้งนี้ มีแต่ฟืนเท่านั้นจะ 
เข้ากันได้สนทิ ท่านพดูห้ามเท่าไรกย็ิง่ขอวิงวอน จงึได้ฉนัให้เสยีบ้างทลีะนดิ 
ทีละหน่อย ตามค�าขอร้องของคนหมู่มาก พอไม่ให้เสียใจนักว่าท่าน 
ทอดอาลัยในสังขารเกินไป

เมือ่ข่าวว่าท่านป่วยไปถงึไหน ใครทราบกม็าถงึทัง้นัน้ ทัง้พระทัง้ฆราวาส 
พากันหลั่งไหลมาแทบทุกทิศทุกทาง มิได้ค�านึงว่าทางไกลหรือใกล้  
หน้าแล้งหรือหน้าฝน ผู้คนหลั่งไหลเข้าไปเยี่ยมท่านยิ่งกว่าฝนที่ทั้งตก 
ทัง้พร�าเสยีอีก บ้านหนองผอือยูใ่นป่าและหบุเขา ทัง้ห่างไกลจากถนนใหญ่  
สายอุดร-สกลฯ ราว ๕๐๐–๖๐๐ เส้น มไิด้สนใจว่าไกลและล�าบาก ซ่ึงโดยมาก 
เดินกันด้วยเท้าเปล่าเข้าไปหาท่าน นอกจากคนแก่ๆ เดินไม่ไหวก็ว่าจ้าง
ล้อเกวียนเขาเข้าไป เฉพาะท่านเองชอบอยูอ่งค์เดียวเงียบๆ ตามอัธยาศัย 
แม้พระเณรก็ไม่อยากให้เข้าไปเกี่ยวข้องถ้าไม่จ�าเป็นจริงๆ ดังนั้น เมื่อมี 
ผู้คนพระเณรเข้าไปเกี่ยวข้องมากๆ รู้สึกขัดกับอัธยาศัยท่ีท่านไม่เคย
ด�าเนินมา จึงไม่อยากเกี่ยวข้องกับเรื่องใดๆ ท้ังสิ้น เพียงพระเณรซ่ึง 
เป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดภายในวัด ท่านยังไม่ประสงค์ให้เข้าไปเกี่ยวข้องเลย 
แต่ความจ�าเป็นมกีจ็�าต้องอนโุลมผ่อนผนัเป็นบางกาล แม้เช่นนัน้ กจ็�าต้อง 
ระมัดระวังกันอย่างมาก 

ขณะเข้าไปเกี่ยวข้องท่านด้วยกิจธุระจ�าเป็น ไม่ให้เข้าไปแบบสุ่มสี่ 
สุม่ห้า ตลอดข้อวตัรทีค่วรท�าถวายท่านในเวลาจ�าเป็น ต้องจัดพระเณรองค์ท่ี 
เห็นสมควรไว้ใจได้ เป็นผู้จัดท�าถวายเป็นคราวๆ ไป สิ่งที่เกี่ยวกับท่าน
ต้องมีพระผู้อาวุโสและฉลาดพอควร เป็นผู้คอยควบคุมดูแลให้เห็น
สมควรก่อนค่อยท�าลงไปทกุกรณี เพราะท่านอาจารย์เป็นผูร้อบคอบและ
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ละเอียดมากตามปกตินสิยั ผูเ้ข้าไปเก่ียวข้องจึงควรได้รบัการพจิารณากัน 
พอสมควร เพื่อไม่ให้ขัดกับอัธยาศัยท่านซึ่งเป็นเวลาที่จ�าเป็นอย่างยิ่ง

เมือ่มปีระชาชนพระเณรมาจากทีต่่างๆ ประสงค์จะเข้ากราบเยีย่มท่าน  
ทางวัดต้องขอให้รออยู่ที่สมควรก่อน แล้วมีพระผู้เคยปฏิบัติทางน้ีเห็น
เป็นกาลอันควรแล้ว เข้าไปกราบเรยีนให้ท่านทราบ เมือ่ท่านอนญุาตแล้ว
ค่อยมาบอกให้เข้าไป และเมือ่มพีระในวดัองค์สมควรน�าเข้าไปกราบท่าน  
มีอะไรท่านก็แสดงโปรดท่านเหล่านั้นตามอัธยาศัย พอสมควรแล้วก็พา 
กราบลาท่านออกมา การพาแขกเข้ากราบเย่ียมท่าน ทางวดัได้ปฏิบัติอย่างน้ี 
ตลอดมา และพาเข้ากราบเยี่ยมเป็นคราวๆ ไป ตามแต่แขกมีมากน้อย 
ซ่ึงมาในเวลาต่างกนั เฉพาะพระอาจารย์ทีเ่คยเป็นลกูศิษย์ท่านมาแล้ว และ
มีความสนิทกับท่านเป็นพิเศษ ก็เป็นเพียงไปกราบเรียนให้ท่านทราบว่า  
ท่านอาจารย์นั้นจะมากราบเยี่ยม เมื่อท่านอนุญาตแล้วก็เข้ากราบเยี่ยม 
และสนทนาธรรมกันตามอัธยาศัยทั้งสองฝ่าย

อาการป่วยท่านค่อยเป็นไปเรือ่ยๆ ไม่ผาดโผนรนุแรง แต่ไม่ค่อยเป็น
ปกติสุขได้ ถ้าเป็นสงครามก็แบบสงครามใต้ดิน ค่อยขยับเข้าทีละเล็กที
ละน้อยจนกลายเป็นสงครามไปทั่วดินแดน และกลายเป็นแดนยึดครอง
ไปทั่วพิภพ ไม่มีส่วนเหลือเลย พอท่านซึ่งเป็นจุดหัวใจของส่วนรวมเริ่ม
ป่วยลงเท่านั้น มองดูพระเณรในวัดรู้สึกเศร้าหมองทางอาการ ไม่ค่อย 
แช่มช่ืนเบกิบานเหมอืนแต่ก่อน มองดูหน้าตากนักม็องแบบเศร้าๆ ไม่ผ่องใส 
ทางอาการ ตลอดการสนทนากนั กต้็องยกเรือ่งป่วยท่านอาจารย์ขึน้สนทนา 
ก่อนจะกระจายไปเรื่องอื่นๆ แล้วก็ต้องมายุติกันที่เรื่องของท่านอีก
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แต่การให้โอวาทสั่งสอนพระเณร ท่านยังคงมีเมตตาอนุเคราะห์อยู ่
อย่างสม�่าเสมอมิได้ทอดธุระ เป็นแต่ไม่ได้ช้ีแจงข้ออรรถข้อธรรมให้
ละเอียดลออได้เต็มความเมตตาเหมือนแต่ก่อนเท่านั้น พออธิบายธรรม
จบลงและชี้แจงจุดสงสัยของผู้เรียนถามเสร็จสิ้นลงแล้ว ก็สั่งให้เลิกกัน 
ไปประกอบความเพยีร องค์ท่านเองกเ็ข้าพกัผ่อน ขณะทีท่่านแสดงธรรม
ปรากฏว่าไม่มคีวามไม่สบายแฝงอยูเ่ลย แสดงอย่างฉะฉานร่าเรงิ เสยีงดัง 
และกังวาน ลักษณะอาการอาจหาญเหมือนคนไม่ป่วยเป็นอะไรเลย  
การเร่งและเน้นหนกัในธรรมเพือ่ผูฟั้ง กเ็น้นลงอย่างถงึใจจรงิๆ ไม่มคีวาม
สะทกสะท้านใดๆ ปรากฏในเวลานั้น ทุกอาการที่แสดงออกเหมือนท่าน 
ไม่ได้เป็นอะไรเลย พอจบการแสดงแล้วถึงจะทราบว่า อาการท่าน
อ่อนเพลยีและต้องการพกัผ่อน พอทราบอาการเช่นนัน้ต่างกร็บีให้โอกาส
ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
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ท่านเทศน์อัศจรรย์ครั้งสุดท้าย

วันมาฆบูชา เดือนสามเพ็ญ พ.ศ. ๒๔๙๒ ก่อนท่านจะเริ่มป่วย
เล็กน้อย วันนั้นท่านเริ่มเทศน์แต่เวลา ๒ ทุ่มจนถึงเวลา ๖ ทุ่มเที่ยงคืน  
รวมเป็นเวลา ๔ ช่ัวโมง อ�านาจธรรมท่ีท่านแสดงในวันนัน้เป็นความอัศจรรย์
ประจักษ์ใจของพระธุดงค์ที่มารวมกันอยู ่เป็นจ�านวนมากโดยท่ัวกัน  
ประหนึ่งโลกธาตุดับสนิทไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย ปรากฏแต่กระแสธรรม
ท่านแผ่ครอบไปหมดทัว่ไตรโลกธาตุ โดยยกพระอรหนัต์ ๑,๒๕๐ องค์ท่ีต่าง 
มาเองสูท่ีป่ระชุม ณ พทุธสถาน โดยไม่มใีครอาราธนานมินต์หรอืนดัแนะขึน้  
แสดงว่าท่านเป็นวิสุทธิบุคคลล้วนๆ ไม่มีคนมีกิเลสเข้าสับปนเลยแม้ 
คนเดียว

การแสดงโอวาทปาฏิโมกข์พระพทุธเจ้าทรงแสดงเองเป็นวสิทุธอุิโบสถ  
คืออุโบสถในท่ามกลางแห่งบคุคลผูบ้รสิทุธิล้์วนๆ ไม่เหมอืนพวกเราซ่ึงแสดง 
ปาฏิโมกข์ในท่ามกลางแห่งบุคคลผู้มีกิเลสล้วนๆ ไม่มีบุคคลผู้สิ้นกิเลส
สับปนอยู่เลยแม้คนเดียว ฟังแล้วน่าสลดสังเวชอย่างยิ่งที่พวกเราก็เป็น
คนผู้หนึ่ง หรือเป็นพระองค์หนึ่งในความเป็นศากยบุตรของพระองค์  
องค์เดียวกนั แต่มนัเป็นเพยีงช่ือไม่มคีวามจรงิแฝงอยูบ้่างเลย เหมอืนคน 
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ที่ชื่อว่าพระบุญ เณรบุญ และนายบุญ นางบุญ แต่เขาเป็นคนขี้บาปหาบ
แต่โทษและอาบัติใส่ตัวแทบก้าวเดินไปไม่ได้

สมยัโน้นท่านท�าจรงิจึงพบแต่ของจรงิ พระจรงิ ธรรมจรงิไม่ปลอมแปลง  
ตกมาสมยัพวกเรากลายเป็นมแีต่ช่ือเสยีงเรอืงนามสงูส่งจรดพระอาทติย์ 
พระจันทร์ แต่ความท�าต�า่ยิง่กว่าขมุนรกอเวจี แล้วจะหาความดี ความจรงิ  
ความบรสิทุธิม์าจากไหน เพราะสิง่ทีท่�ามนักลายเป็นงานพอกพนูกเิลสและ 
บาปกรรมไปเสยีมาก มไิด้เป็นงานถอดถอนกเิลสให้สิน้ไปจากใจ แล้วจะ
เป็นวิสุทธิอุโบสถขึ้นมาได้อย่างไรกัน

บวชมาเอาแต่ช่ือเสยีงเพยีงว่าตนเป็นพระเป็นเณรแล้วกล็มืตัว มวัแต่ 
ยกว่าตนเป็นผู้มีศีลมีธรรม แต่ศีลธรรมอันแท้จริงของพระของเณรตาม 
พระโอวาทของพระองค์แท้ๆ นั้นคืออะไร ก็ยังไม่เข้าใจกันเลย ถ้าเข้าใจ
ในโอวาทปาฏิโมกข์ท่านสอนว่าอย่างไร นั่นแลคือองค์ศีลองค์ธรรมแท้ 
ท่านแสดงย่อเอาแต่ใจความว่า การไม่ท�าบาปทั้งปวงหนึ่ง การยังกุศล
คือความฉลาดให้ถึงพร้อมหนึ่ง การช�าระจิตของตนให้ผ่องแผ้วหนึ่ง 
นี่แลเป็นค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

การไม่ท�าบาป ถ้าทางกายไม่ท�าแต่ทางวาจากท็�าอยู่ ถ้าทางวาจาไม่ท�า 
แต่ทางใจก็ท�า และสั่งสมบาปวันยังค�่าจนถึงเวลาหลับ พอตื่นจากนอน 
ก็เริม่สัง่สมบาปต่อไปจนถงึขณะหลบัอีก เป็นอยูท่�านองนี ้โดยมไิด้สนใจ 
คิดว่าตัวท�าบาปหรือสั่งสมบาปเลย แม้เช่นนั้นยังหวังใจอยู่ว่า ตนมีศีล 
มีธรรม และคอยเอาแต่ความบริสุทธิ์จากความมีศีลมีธรรมที่ยังเหลือแต่ 
ช่ือนัน้ ฉะนัน้ จงึไม่เจอความบรสิทุธิ ์กลบัเจอแต่ความเศร้าหมองวุน่วาย
ภายในใจอยู่ตลอดเวลา ทั้งน้ีก็เพราะตนแสวงหาสิ่งนั้นก็ต้องเจอสิ่งนั้น 
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ถ้าไม่เจอสิ่งนั้นจะให้เจออะไรเล่า คนเราแสวงหาสิ่งใดก็ต้องเจอสิ่งนั้น
เป็นธรรมดา เพราะเป็นของมอียูใ่นโลกสมมติุอย่างสมบรูณ์ ทีท่่านแสดง 
อย่างนี ้แสดงโดยหลกัธรรมชาติของศีลธรรมทางด้านปฏิบัติ เพือ่นักปฏิบติั 
ได้ทราบอย่างถึงใจ

ล�าดับต่อไปท่านแสดงสมาธิ ปัญญา ตลอดวิมุตติหลุดพ้นอย่าง 
เต็มภูมิและเปิดเผยไม่ปิดบังลี้ลับอะไรเลยในวันนั้น แต่จะไม่ขออธิบาย  
เพราะเคยอธิบายและเขียนลงบ้างแล้ว ขณะนั้นผู้ฟังทั้งหลายนั่งเงียบ 
เหมือนหัวตอ ตลอดกัณฑ์ไม่มีเสียงอะไรรบกวนธรรมที่ท่านก�าลงัแสดง 
อย่างเต็มที่เลย ตอนสุดท้ายแห่งการแสดงธรรม ท่านพูดท�านองพูดท่ี 
วดัเจดย์ีหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ว่ากัณฑ์นี้เทศน์ซ�้าเฒ่า ต่อไปจะไม่ได้
เทศน์ท�านองนีอี้ก แล้วกจ็บลง ค�านัน้ได้กลายเป็นความจรงิขึน้มาดังท่าน
พดูไว้ นบัแต่วันนัน้แล้วท่านมไิด้เทศน์ท�านองนัน้อีกเลย ท้ังเนือ้ธรรมและ
การแสดงนานๆ ผิดกับครั้งนั้นอยู่มาก หลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนท่านเริ่ม
ป่วยกระเสาะกระแสะเรื่อยมา จนถึงวาระสุดท้ายแห่งขันธ์เสียจนได้

แม้ท่านจะได้รับความล�าบากทางขันธ์ เพราะโรคภัยเบียดเบียน 
จนสุขภาพทรุดลงเป็นล�าดับก็ตาม แต่การบิณฑบาต ฉันในบาตร และ 
ฉันมื้อเดียวที่เคยด�าเนินมา ท่านก็ยังอุตส่าห์ประคองของท่านไปไม่ยอม
ลดละปล่อยวาง เมือ่ไม่สามารถไปสดุสายบณิฑบาตได้ ท่านกพ็ยายามไป
เพียงครึ่งหมู่บ้าน แล้วกลับวัด ต่อมาญาติโยมและพระอาจารย์ทั้งหลาย
เหน็ท่านล�าบากมากกป็รกึษากนั ตกลงขออาราธนานมินต์ท่านไปแค่ประตู
วัดแล้วกลับ ถ้าจะขออาราธนาท่านไว้ไม่ให้ไปเลย ท่านไม่ยอม โดยให้
เหตุผลว่าเมื่อยังพอไปได้อยู่ต้องไป ฉะนั้นจ�าต้องอนุโลมตามท่านไม่ให้ 
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ขัดอัธยาศัย ท่านเองก็พยายามไป ไม่ยอมลดละความเพียรเอาเลย  
จนไปไม่ไหวจรงิๆ ท่านยงัขอบณิฑบาตบนศาลาโรงฉนั พยายามจนลกุเดิน 
ไม่ได้ จงึยอมหยดุบณิฑบาต แม้เช่นนัน้ยงัขอฉนัในบาตรและฉนัมือ้เดียว
ตามเดิม 

เราคนดีต้องอนุโลมตามความประสงค์ท่านทุกระยะไป ด้วยความ
อศัจรรย์ในความอดทนของนักปราชญ์ชาติอาชาไนย ไม่ยอมทิ้งลวดลาย
ที่เคยเป็นนักต่อสู้ให้กิเลสยื้อแย่งแข่งดีได้เลย ถ้าเป็นพวกเราน่ากลัวจะ 
ถกูหามลงมาฉนัจงัหนันับแต่วนัเริม่รูส้กึว่าไม่สบาย ซ่ึงเป็นท่ีน่าอับอายกเิลส 
ที่คอยหัวเราะเยาะคนไม่เป็นท่าอยู่ตลอดเวลา ที่มานอนคอยเขียงให้
กิเลสสับฟันหั่นแหลกอย่างไม่มีช้ินดี อันเป็นที่น่าสังเวชเอาหนักหนา  
ถ้ายังรู้สึกเสียดายเรา ซึ่งเป็นคนทั้งคนที่คอยจะเป็นเขียงให้กิเลสสับฟัน 
กค็วรระลึกถงึปฏปิทาของท่านอาจารย์มัน่ตอนนีไ้ว้บ้าง เผือ่ได้ยดึมาเป็น
เครือ่งมอืป้องกันตัวในการต่อสูก้บักเิลส จะไม่กลายเป็นเขยีงให้มนัหมด
ทั้งตัว ยังพอมีเครื่องหมายสัตบุรุษพุทธบริษัทติดตัวอยู่บ้าง

อาการท่านรู้สึกหนักเข้าโดยล�าดับ จนคนดีท่ีเกี่ยวข้องไม่พากันนิ่ง
นอนใจได้ ตอนกลางคืนต้องจดัวาระกนัคอยรกัษาท่านอย่างลบัๆ คราวละ  
๓-๔ องค์เสมอ แต่มไิด้เรยีนให้ท่านทราบ นอกจากท่านจะทราบทางภายใน 
โดยเฉพาะเท่านั้น ทั้งนี้เกรงว่าท่านจะห้ามไม่ให้ท�า โดยเห็นว่าเป็นภาระ
กงัวลวุน่วายเกนิไป พระเณรทีอ่ยูร่กัษาท่านตามวาระกใ็ห้อยูใ่ต้ถนุกฎีุท่าน 
อย่างเงียบๆ วาระละ ๒-๓ ช่ัวโมง ตลอดรุง่ทุกคืน ซ่ึงเริม่แต่ยงัไม่เข้าพรรษา  
พอเห็นอาการท่านหนักมากก็ปรึกษากัน แล้วกราบเรียนขอถวายความ
ปลอดภยัให้ท่าน โดยมาขอนัง่สมาธิภาวนาที่เฉลียงข้างนอกกฎุท่ีานคราว
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ละ ๒ องค์ ท่านก็อนุญาต จึงได้จัดให้พระอยู่บนกุฎีท่านครั้งละ ๒ องค์ 
อยู่ใต้ถุน ๒ องค์ตลอดไป ไม่ให้ขาดได้ นอกจากพระที่จัดเป็นวาระไว้
ประจ�าแล้ว ยังมีพระในวัดมาลอบๆ มองๆ คอยสังเกตการณ์อยู่เสมอ
มิได้ขาดตลอดคืน

พอออกพรรษาแล้ว พระและครูบาอาจารย์ที่จ�าพรรษาอยู่ในที่ต่างๆ 
ก็ทยอยกันมากราบเยี่ยมและปฏิบัติท่านมากขึ้นเป็นล�าดับ อาการท่าน
รูส้กึหนกัเข้าทกุวนัไม่น่าไว้ใจ ท่านจึงได้ประชุมเตือนบรรดาศิษย์ให้ทราบ 
ในการที่จะปฏิบัติต่อท่านด้วยความเหมาะสมว่า การป่วยของผมจวนถึง 
วาระเข้าทกุวนั จะพากนัอย่างไรกค็วรคิดเสยีแต่บดันีจ้ะได้ทนักบัเหตุการณ์  
ผมน่ะต้องตายแน่นอนในคราวนีดั้งท่ีเคยพดูไว้แล้วหลายครัง้ แต่การตาย
ของผมเป็นเรื่องใหญ่ของสัตว์และประชาชนทั่วๆ ไปอยู่มาก ด้วยเหตุนี้
ผมจึงเผดียงท่านทั้งหลายให้ทราบว่า ผมไม่อยากตายอยู่ที่นี่ ถ้าตายที่นี่
จะเป็นการกระเทอืนและท�าลายชีวิตสตัว์ไม่น้อยเลย ส�าหรบัผมตายเพยีง
คนเดียว แต่สัตว์ที่จะพลอยตายเพราะผมเป็นเหตุนั้นมีจ�านวนมากมาย 
เพราะคนจะมามาก ทั้งที่นี้ไม่มีตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน

นับแต่ผมบวชมาไม่เคยคิดให้สัตว์ได้รับความล�าบากเดือดร้อน 
โดยไม่ต้องพูดถึงการฆ่าเขาเลย มีแต่ความเมตตาสงสารเป็นพ้ืนฐาน 
ของใจตลอดมา ทุกเวลาได้แผ่เมตตาจิตอุทิศส่วนกุศลแก่สัตว ์
ไม่เลือกหน้า โดยไม่มีประมาณตลอดมา เวลาตายแล้วจะกลายเป็นศตัรู 
คู่เวรแก่สัตว์ ให้เขาล้มตายลงจากชีวิตที่แสนรักสงวนของแต่ละตัว 
เพราะผมเป็นเหตุเพียงคนเดียวนั้น ผมท�าไม่ลง อย่างไรขอให้น�าผม
ออกไปตายที่สกลนคร เพราะที่นั้นเขามตีลาดอยูแ่ล้ว คงไม่กระเทอืน
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ชีวติของสัตว์มากเหมือนทีน่ี ่เพียงผมป่วยยังไม่ถงึตายเลย ผูค้นพระเณร 
กพ็ากนัหล่ังไหลมาไม่หยุดหย่อน และนบัวนัมากขึน้โดยล�าดบั ซ่ึงพอ
เป็นพยานอย่างประจกัษ์แล้ว ย่ิงผมตายลงไปผูค้นพระเณรจะพากนัมา 
มากเพียงไร ขอได้พากันคิดเอาเอง

เพยีงผมคนเดียวไม่คิดค�านึงถงึความทุกข์เดือดร้อนของผูอ่ื้นเลยนัน้ 
ผมตายได้ทกุกาลสถานที ่ไม่อาลยัเสยีดายร่างกายอันนีเ้ลย เพราะผมได้
พจิารณาทราบเรือ่งของมนัตลอดทัว่ถงึแล้วว่า เป็นเพยีงส่วนผสมแห่งธาตุ
รวมกันอยู่ชั่วระยะกาล แล้วก็แตกท�าลายลงไปสู่ธาตุเดิมของมันเท่านั้น  
จะมาอาลยัเสยีดายหาประโยชน์อะไร เท่าท่ีพดูนีก้เ็พือ่ความอนเุคราะห์สตัว์  
อย่าให้เขาต้องมาพร้อมกันตายเป็นป่าช้าผีดิบวางขายเกลื่อนอยู่ตาม 
รมิถนนหนทาง อันเป็นทีน่่าสมเพชเวทนาเอาหนกัหนาเลย ซ่ึงยงัไม่สดุวสิยั 
ทีจ่ะควรพจิารณาแก้ไขได้ในเวลานี ้ฉะนัน้ จงึขอให้รบีจัดการให้ผมได้ออกไป 
ทันกับเวลาที่ยังควรอยู่ในระยะนี้ เพื่ออนุเคราะห์สัตว์ท่ีรอตายตามผม
อยู่เป็นจ�านวนมาก ให้เขาได้มีความปลอดภัยในชีวิตของเขาโดยท่ัวกัน 
หรือใครมีความเห็นอย่างไร ก็พูดได้ในเวลานี้

ทั้งพระและญาติโยมรวมฟังกันอยู่เป็นจ�านวนมาก ไม่มีใครพูดขึ้น  
มแีต่ความสงบเงียบแห่งบรรยากาศทีเ่ต็มไปด้วยความผดิหวัง ดังบทธรรม
ท่านว่า ยมฺปิจฺฉ� น ลภต ิตมฺปิ ทกุขฺ� ปรารถนาไม่สมหวงัย่อมเป็นทกุข์ คือ
ท่านจะอยูว่ดัหนองผอืกต้็องตาย จะออกไปสกลนครกต้็องตาย ไม่มหีวงั 
ทั้งนั้น ที่ประชุมจึงต่างคนต่างเงียบ หมดทางแก้ไขทุกประตู จึงเป็นอัน 
พร้อมกันยินดีและตกลงตามความเห็นและความประสงค์ท่าน
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ทแีรกญาติโยมบ้านหนองผอืทัง้บ้านแสดงความประสงค์ว่า ขอให้ท่าน 
ตายที่นี่ เขาจะเป็นผู้จัดการศพท่านเอง แม้จะทุกข์จนข้นแค้นแสนเข็ญ
เพียงไรก็ตาม แต่ศรัทธาความเช่ือเลื่อมใสในครูอาจารย์มิได้จน ยังม ี
เต็มเปี่ยมในสันดาน จึงขอจัดการศพท่านจนสุดความสามารถขาดด้ิน  
ไม่ยอมให้ใครดูหมิน่เหยยีดหยามว่า ชาวบ้านหนองผอืไม่มคีวามสามารถ 
เผาศพท่านอาจารย์เพยีงองค์เดียวกไ็ม่ไหม้ ปล่อยให้เขาเอาท่านไปท้ิงเสยี 
ที่อ่ืน ดังนี้ไม่ให้มี อย่างไรก็ขอพร้อมกันท้ังบ้านมอบกายถวายชีวิตต่อ 
ท่านอาจารย์องค์เป็นสรณะของชาวบ้านหนองผือจนหมดลมหายใจ  
ไม่ยอมให้ใครเอาท่านไปไหน จนกว่าชาวหนองผือไม่มีลมหายใจครอง
ขันธ์แล้ว จึงจะยอมให้เอาท่านไป

แต่พอได้ยินค�าท่านให้เหตุผลโดยธรรมแล้ว ก็พากันแสดงความ
เสียดาย โดยพูดอะไรไม่ได้ จ�าต้องยอมทั้งที่มีความเลื่อมใสและอาลัย 
เสยีดายท่านแทบใจจะขาด ปราศจากลมหายใจในขณะนัน้ จึงเป็นทีน่่าเหน็ใจ 
พีน้่องชาวหนองผอืเป็นอย่างยิง่ และขอจารกึเหตุการณ์คือความเสยีสละ 
อย่างถงึเป็นถงึตายเพือ่ถวายบูชาท่านอาจารย์ครัง้นีไ้ว้ในหทยัของผูเ้ขยีน 
ในนามท่านผูอ่้านทัง้หลายด้วย ซ่ึงคงจะมคีวามรูส้กึต่อพีน้่องชาวหนองผอื 
เช่นเดียวกัน

วันประชุมนั้นมีครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านท่ีเป็นลูกศิษย์ท่านมา
ร่วมด้วย ท่านอาจารย์เองเป็นผูช้ี้แจงเรือ่งทีไ่ม่ควรให้ท่านอยูว่ดัหนองผอื
ต่อไป ด้วยเหตุดังทีเ่ขยีนผ่านมาแล้ว เมือ่ทัง้ฝ่ายพระสงฆ์และฝ่ายชาวบ้าน
ต่างทราบค�าชี้แจงจากท่านในที่ประชุมด้วยกัน และไม่มีใครคัดค้านแล้ว  
ก็ตกลงกันท�าแคร่ส�าหรบัหามท่านออกจากวัดหนองผอืไปสกลนคร วนัที่
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กลายเป็นวันมหาเศร้าโศกโลกหว่ันไหว เพราะความวโิยคพลดัพรากจาก 
สิง่ทีร่กัเลือ่มใสสดุจิตสดุใจ กไ็ด้ระเบดิขึน้แก่ชาวบ้านชาววดัอย่างสดุจะ 
อดกลั้นไว้ได้น้ัน คือวันที่ประชาชนญาติโยมและพระสงฆ์จ�านวนมาก  
เตรยีมแคร่มารอรับท่านอาจารย์ที่บันไดกุฎี

หลังจากฉันเสร็จแล้ว พร้อมกันเตรียมจะหามท่านออกไปสกลนคร 
จุดนี้เป็นจุดที่เริ่มระเบิดหัวใจพี่น้องชาวหนองผือทั้งบ้านใกล้บ้านไกล  
ที่ต่างมาแสดงความหมดหวังครั้งสุดท้ายในบริเวณนั้น ตลอดพระสงฆ์
สามเณรเป็นจ�านวนมาก ทัง้สองฝ่ายต่างเกดิความสลดสงัเวชน�า้ตาไหลซึม 
เป็นจุดแรก จุดที่สองขณะที่พระอาจารย์ทั้งหลายพยุงท่านอาจารย์ลงมา
จากกุฎี เพื่ออาราธนาขึ้นสู่แคร่และเตรียมเคลื่อนที่นี้ เป็นตอนที่ปล่อย 
ความเลื่อมใสอาลัยรักสุดประมาณท่ีอัดอ้ันตันใจอยู่ภายในออกมาอย่าง
เต็มท่ี ทัง้หญิงท้ังชายตลอดพระเณรกอ็ดกลัน้น�า้ตาไว้ไม่ได้ จ�าต้องปล่อย
ให้เป็นไปตามความโศกาดูรในขณะนั้น 

แม้ผู้เขียนเองซึ่งยังจะติดตามท่านออกไปด้วย ก็ยังอดแสดงความ 
ไม่เป็นท่าออกมาไม่ได้ เมือ่เหน็บรรยากาศเต็มไปด้วยความซบเซาเหงาหงอย 
อยูร่อบด้าน ทัง้เสยีงร้องไห้สัง่เสยี ทัง้ค�าขอร้องอาราธนาวงิวอนท่านอาจารย์  
ขอให้ออกไปหายโรคหายภัย อย่าได้ออกไปล้มหายตายจากท�าลายซาก
จากพวกญาติโยมที่ก�าลังรอคอยอยู่ด้วยความโศกศัลย์กันแสงสุดท่ีจะ 
อดกลัน้ได้ แทบหวัอกจะแตกตายอยูแ่ล้วเวลานี ้ขอท่านได้เมตตาสงสาร 
สตัว์มากๆ เพราะเหน็แก่ความยากจนบ้างเถดิ ทีป่วงข้าพเจ้าทัง้หลายเกดิ 
ทกุข์มากแทบเหลอืทนครัง้นี ้เพราะสมบติัอันล้นค่าทีเ่คยอุปัฏฐากรกัษามา 
เป็นเวลาหลายปี ได้หลุดมือพลัดพรากจากไป สุดวิสัยที่จะกั้นกางไว้ได้
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เสียงร้องไห้ร�าพันด้วยความระทมขมขื่น ราวกับคลื่นทะเลไหลซัด
เข้ามาท่วมทับหัวใจตามรายทางที่ท่านผ่านไป คนทั้งบ้าน ทั้งหญิงทั้งชาย 
ทัง้เด็กและผูใ้หญ่ เหมอืนจะถงึความมดืมดิปลดิชีพไปตามท่านกนัท้ังบ้าน 
ตลอดต้นไม้ใบหญ้าที่ไม่มีวิญญาณรับรู้อะไรเลย ก็เป็นประหนึ่งยุบยอบ 
กรอบเกรยีมไปตามๆ กนั ขณะทีท่่านเริม่เคลือ่นจากรมณียสถานอันเป็น 
ทีเ่คยให้ความสขุส�าราญแก่ท่านและพระสงฆ์ พร้อมด้วยหมูช่นจ�านวนมาก 
ที่มาอาศัยพึ่งร่มเงาตลอดมา สถานที่นั้นจึงเป็นเหมือนวัดร้างขึ้นในทันที
ทันใด ทั้งที่มีพระอยู่จ�านวนมาก เพราะปราศจากต้นไม้ใหญ่ใบดกหนา 
ที่เต็มไปด้วยความร่มเย็นผาสุกแก่ผู้มาอาศัยตลอดมา

เสยีงทีก่�าลงัแสดงความระบมปวดร้าวของประชาชน ผูห้วังมอบกาย 
ถวายชีวติไว้กบัพระศาสนา มท่ีานอาจารย์เป็นองค์พยานซ่ึงก�าลงัพลดัพราก 
จากไปอยูเ่วลานี ้เป็นเสยีงทีจ่ะอดสงัเวชสงสารเหลอืประมาณมไิด้ พอผ่าน 
บ้านและเสียงพิไรร�าพันที่แสนจะอดกลั้นความทุกข์ความสงสารไปแล้ว 
ต่างก็เดินระงมทุกข์ไปตามหลังท่าน แม้มีพระเณรและประชาชนนับเป็น 
จ�านวนร้อยๆ กล้็วนมหีน้าอันเคร่งขรมึ ไม่มท่ีานผูใ้ดจะแสดงความเบกิบาน 
แจ่มใส คงมีแต่ความระทมขมขื่นที่จ�าต้องกล�้ากลืนด้วยความฝืนอด
ฝืนทนไปตามๆ กัน ตลอดทางเป็นความเงียบเหงาเศร้าโศกของหมู่ชน  
ทีต่่างเดินไปเหมอืนคนไร้ญาติขาดมติร ไม่มใีครพดูใครคุยเรือ่งต่างๆ แฝง
ขึ้นมาบ้างเลย ต่างคนต่างเงียบ แต่หัวใจเต็มไปด้วยความครุ่นคิดไปใน
ความหมดหวัง ทั้งท่านและเรารู้สึกมีทางเดินแห่งวิถีของใจไปในท�านอง
เดียวกันว่า พวกเราเป็นพวกที่หมดหวัง



466

ขออภัยเขียนตามความรู้สึกเท่ากับก�าลังเอาท่านอาจารย์ไปทิ้ง ทั้งที่
ท่านยังครองขันธ์อยู่อย่างไม่สงสัย การท่ีจะมีหวังได้ท่านกลับมาอีกนั้น
คงเป็นไปไม่ได้แล้ว ยิ่งคิดยิ่งเศร้า แต่ก็เป็นเรื่องที่อดคิดไม่ได้ ต่างคน
ต่างเดินไปตามทางด้วยความเงียบเหงาเศร้าใจ และคิดแต่เรือ่งของความ 
หมดหวังกนัทัง้น้ัน ส�าหรบัผูเ้ขยีนเองขอสารภาพตัวว่าไม่เป็นท่าเอาอย่างมาก  
ตลอดทางมีแต่ความร�าพึงร�าพันถึงความหมดหวังท่ีพึ่ง ไม่มีท่ีอาศัยใดๆ 
อีกแล้ว เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาดังที่เคยเกิดอยู่เสมอไม่เว้นแต่ละวัน

ระหว่างทางจากหนองผอื ถงึอ�าเภอพรรณานคิม ตามสายทางทีไ่ปนัน้ 
ราว ๖๐๐ เส้น แม้เช่นนั้นก็มิได้สนใจว่าใกล้หรือไกล สิ่งที่สนใจอย่าง 
ฝังลึกก็คือความอาลัยอาวรณ์ยังไม่อยากให้ท่านจากไปในเวลานี้ เพราะ
เป็นเวลาที่ตนก�าลังอาการหนักมากเกี่ยวกับปัญหาทางภายใน คิดวนไป
เวียนมาก็มาลงเอยที่ความหมดหวังไม่มีทางสืบต่อกันได้เลย มีแต่คิดว่า 
ต้องหมดหวังท่าเดียว อาการของท่านรู้สึกสงบมากตลอดทางที่ไกล 
แสนไกล มิได้แสดงอาการใดๆ เลย เหมือนคนนอนหลับเราดีๆ นี่เอง 
ทัง้ทีท่่านมไิด้หลบั พอไปถงึสถานทีม่ป่ีาไม้ร่มเยน็ส�าหรบัคนหมูม่าก กข็อ
อาราธนาท่านพกัช่ัวคราว สิง่ทีไ่ม่คาดฝันได้เกดิข้ึนอีกวาระหนึง่จากความ
อดรนทนไม่ได้ คือทัง้น่ารกัทัง้น่าสงสาร ทัง้อาลยัอ้อยอ่ิง “เวลาท่านถาม
ออกมาว่า มาถงึไหนแล้ว” ดังนี ้ท�าไมจงึไพเราะซาบซ้ึงจับใจเอาหนักหนา
และเป็นเหมือนท่านไม่ได้เป็นอะไรเลย

“ทลูหัวทลูกระหม่อมจอมไตรภพ จะสลัดปัดทิง้คนอนาถาทีก่�าลัง
หายใจอยู่ แต่หัวใจจะขาดดิ้นอยู่ขณะนี้ไปเสียแล้วหรือ ดวงหทัยที่
บริสุทธ์ิซ่ึงเคยเต็มไปด้วยเมตตาอนุเคราะห์ให้พอหายใจได้ตลอดมา 
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ได้ถอดถอนกลับคนืสู่ความไม่มีอะไรเหลืออยู่หมดแล้วหรือ” ขณะนัน้
ความรู้สึกได้เกิดขึ้นทันทีทันใด ใครจะว่าเป็นบ้าก็ยอมรับว่าเป็นจริงใน
ท่านอาจารย์องค์นี้ เป็นบ้าขนาดตายแทนท่านได้เลยโดยไม่มีอุทธรณ ์
ร้อนใจในชีวิตของตัวเอาเลย ขอแต่ท่านแสดงความประสงค์จะเอาอะไร
ด้วยในตัวของเรา จะไม่มคี�าว่า “เสยีดายชีวติเลย” จะมแีต่ค�าว่า “พร้อม
อยู่แล้วที่จะพลีชีพทุกขณะ” เท่านั้น ไม่มีค�าเป็นอุปสรรคเข้ามาแฝงได้ 
อย่างเด็ดขาด แต่สุดวิสัย แม้จะขอถวายอะไรท่านก็ไม่อาจรับได้ เพราะ
ในโลกธาตุนี้ต้องเดินทางสายเดียวกันไม่มีทางปลีก และออกจากค�าว่า 
“เกิดแล้วต้องตายจะเป็นอื่นไปไม่ได้” เลย

การออกเดินทางจากวัดหนองผือ เริ่มแต่เวลาประมาณ ๙ นาฬิกา 
มุง่หน้าไปพกัวดับ้านภู่ อ�าเภอพรรณานคิม จังหวดัสกลนคร ช่ัวระยะก่อน 
พอท่านหายเหนื่อยบ้างแล้วเดินทางต่อไปสกลนคร ไปถึงวัดบ้านภู่ราว  
๑๗ น.กว่าๆ ยงัไม่มดื การเดินทางกนิเวลาหลายช่ัวโมงเพราะเดินอ้อมเขา 
เพื่อความสะดวกส�าหรับองค์ท่าน และคนแก่ที่พยายามตะเกียกตะกาย
ตามส่งท่านมีมากทั้งหญิงทั้งชาย พอไปถึงวัดบ้านภู่แล้วก็อาราธนาท่าน 
เข้าพักที่ศาลาเตี้ยๆ เพื่อสะดวกแก่การถวายการอุปัฏฐากรักษา ตลอด
ประชาชนพระเณรที่มากราบเยี่ยมอาการท่านก็สะดวก

นับแต่วันอาราธนาท่านไปพักท่ีนั่น อาการมีแต่ทรุดลงโดยล�าดับ 
ประชาชนพระเณรก็หลั่งไหลมามากเต็มไปหมด ท้ังเช้าท้ังบ่ายและเย็น  
ตลอดกลางคืน เพราะใครกห็วิกระหายอยากมาเหน็หน้าและกราบเยีย่มท่าน  
ซ่ึงจ�านวนมากไม่เคยเหน็หน้าท่านเลย ได้ยนิแต่ช่ือเสยีงกติติศัพท์กติติคุณ 
เล่าลือกันว่า ท่านเป็นพระอรหันต์ทั้งองค์ในสมัยปัจจุบันไม่สงสัย และ
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ก�าลังจะนิพพานอยู่แล้วในเร็วๆ นี้ ใครมีวาสนาก็ได้เห็นท่าน ใครไม่มี 
วาสนาก็เกิดมาตายเปล่า จึงต่างก็อยากมากราบไหว้บูชาพอเป็นขวัญตา
ขวัญใจที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์กับโลกเขาทั้งคน อย่าให้เสียชาติวาสนาไป
เปล่าๆ เลย

พอเช้าวนัหลงัท่านถามว่า เมือ่ไรจะพาผมไปสกลนคร ผมมไิด้ต้ังใจ
จะมาตายทีน่ี ้ต้องพาผมไปสกลฯ ให้ได้ อย่ารอไว้นาน พระอาจารย์ทีเ่ป็น 
ลูกศิษย์ท่านก็เรียนถวายว่า รอให้ท่านอาจารย์พอหายเหนื่อยบ้างแล้ว
จะอาราธนาไปสกลฯ ตามความประสงค์ ท่านก็หยุดไปบ้าง พอวันหลัง
ก็เริ่มถามอีกท�านองที่เคยถามแล้ว พระอาจารย์ก็เรียนถวายท่าน ท่านก็
หยุดไปเป็นระยะ วันหลังก็ถามอีก จะพาผมไปสกลฯ เมื่อไร อย่ารอช้า 
จะไม่ทันเวลา

ทีอ่าราธนาท่านมาพกัวัดนัน้ราว ๑๐ วนั นบัแต่เวลาล่วงไป ๔-๕ วันแล้ว  
ท่านเร่งให้พาท่านไปสกลนครวันหนึ่งหลายครั้ง พระอาจารย์ท้ังหลายก ็
นิ่งบ้าง เรียนถวายท่านบ้าง ท่านก็เร่งและดุเอาบ้างว่า จะให้ผมตายอยู่ที่
นี่เชียวหรือ ผมบอกแล้วแต่ต้นทางก่อนจะมาว่าผมจะไปตายที่สกลนคร 
นีก้จ็วนเต็มทแีล้ว รบีพาผมไปอย่ารอนาน ใน ๓ คืนสดุท้ายท่านเร่งใหญ่ 
มีแต่จะให้พาไปสกลนครโดยถ่ายเดียว เฉพาะคืนสุดท้ายท่านไม่ยอม 
พักหลับเลย และเรียกพระมาด้วยอาการรีบด่วน เป็นเชิงบ่งบอกอย่าง
ชัดแจ้งว่าท่านจะไม่สามารถทรงขันธ์อยู่ต่อไปอีกได้ ให้รีบพาท่านไปใน
คืนวันนัน้เพือ่ทนักบัเวลา นอกจากนัน้ยงับอกให้พระพยงุท่านนัง่ขดัสมาธิ
หนัหน้าไปทางสกลนคร พอออกจากสมาธกิบ็อกพระว่าให้เตรยีมพาท่าน
ไปสกลนครในคืนวันนั้น 
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พวกเราต้องไปตามพระผู้ใหญ่มาเรียนท่านว่า พรุ่งนี้เช้าจะอาราธนา
ท่านไปสกลนครตามความประสงค์ ท่านจึงสงบลงบ้าง แต่ไม่ยอมนอนและ
บอกอย่างไม่ปิดบงัด้วยว่า “ผมจวนเต็มทีแ่ล้ว จะรอต่อไปไม่ได้ ถ้าได้ไป 
ในคืนนี้ยิ่งเหมาะ จะได้ทันกับเหตุการณ์ซึ่งก�าลังเร่งรัดอยู่อย่างเต็มที่  
ผมไม่อยากจะแบกขันธ์ซ่ึงเป็นไฟทั้งกองนี้อยู่นาน อยากจะปล่อย 
ทิ้งเสียให้หายกังวลในขันธ์ อันเป็นกองแห่งมหันตทุกข์ความกังวล 
อันใหญ่หลวงนี้

ผมจวนเตม็ทีแ่ล้ว พวกท่านยังไม่ทราบหรือว่าผมจะตายในเร็วๆ น้ี  
จะเอาผมไว้ให้ทรมานขันธ์โดยไม่เกิดประโยชน์อะไรอีก เหตุผลก็ได้
ช้ีแจงให้ฟังจนเป็นทีเ่ข้าใจกนัหมดแล้วถงึได้มาทีน่ี ้แต่แล้วท�าไมจงึยัง 
ขืนเอาผมไว้อีกเล่า ที่นี่เป็นสกลนครหรือ ท�าไมไม่รีบพาผมไป จงรีบ 
พาผมไปเดี๋ยวนี้ รอไว้ท�าไมกันอีก คนตายแล้วท�าเป็นปลาร้าหรือ
น�า้ปลาได้หรือ ผมบอกแล้วว่าเวลานีธ้าตุขนัธ์ผมเต็มทนแล้ว จะทนอยู่ 
ต่อไปอีกไม่ได้ ยังไม่มีใครสนใจฟังและปฏิบัติตามที่ผมบอกอยู่หรือ 
ค�าพูดขนาดนี้ยังไม่พากันฟังเสียงเลย แล้วพวกท่านจะไปหาของจริง
จากอะไรที่ไหนกัน

ถ้ายังพากันด้ือทั้งที่ผมยังมีชีวิตอยู่ และไม่พากันเช่ือฟังต่อหน้า
ต่อตาเช่นนี ้เวลาผมตายไปแล้วพวกท่านจะเป็นคนดมีีเหตผุลจากอะไร  
ค�าพูดทั้งหมดนี้ผมพูดด้วยเหตุผลที่ตรองทราบว่าเป็นความจริง 
ล้วนๆ แล้ว แต่พวกท่านยังขนืดือ้ไม่ท�าตาม ผมรู้สึกจะหมดความหวงั
กบัพวกท่านในอนาคตว่า จะเป็นผูส้ามารถทรงศาสนาไปได้ด้วยความ
มีเหตุผลได้อย่างไรกัน”
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ท่านเอาหนักมากในคืนสุดท้าย ทั้งไม่ยอมหลับนอนอีกด้วย ที่ท่าน 
ไม่ยอมหลับนั้นอาจเป็นเพราะเวลาหลับไป น่ากลัวจะเตลิดเลยก็ได้  
พวกเราท่ีอยู่ด้วยกนัมากต่อมากไม่มใีครสามารถทราบความมุง่หมายท่าน
ตอนนี้ เลยต้องเดาเอามาลง ถ้าผิดไปจากความจริงก็กรุณาอภัยด้วย

ตอนเช้าราว ๗ น.กว่าๆ รถแขวงการทางสกลนครก็มารับท่านพอดี 
โดยมีคุณแม่นุ่ม ชุวานนท์ เป็นผู้น�าหน้ามาอาราธนานิมนต์ท่านให้ไป
สกลนคร ท่านก็รับค�าทันที มีเพียงพูดว่า “รถมากี่คัน จะพอกับพระเณร
จ�านวนมากซ่ึงจะติดตามไปด้วยหรอืเปล่า” เท่านัน้ เขาเรยีนท่านว่า “มรีถ 
มา ๓ คัน แม้พระท่านไปไม่หมดกจ็ะขอมารบัท่านไปจนหมดทกุองค์ทีท่่าน
ประสงค์จะไป” ท่านทราบแล้วนิ่ง พอฉันเสร็จแล้ว หมอก็เตรียมฉีดยา 
นอนหลบัถวายท่านเพือ่กนัความกระเทอืนเวลารถวิง่ เพราะทางไม่ดีเลย
สมยันัน้ ขรขุระเต็มไปด้วยหลมุด้วยบ่อ พอฉดียาถวายแล้วกอ็าราธนาท่าน 
ขึน้นอนบนแคร่ หามออกไปขึน้รถ ซ่ึงจอดรออยูฟ่ากทุง่นาเข้ามารบัไม่ได้  
หลงัจากฉดียาถวายแล้วราว ๑๐ นาท ีท่านกเ็ริม่หลบัและเริม่ออกเดินทาง 
ตรงไปจังหวัดสกลนคร ถึงโน้นเที่ยงวันพอดี

เมื่อถึงสกลนครเรียบร้อยแล้ว ก็อาราธนาท่านลงจากรถและขึ้นพัก
บนกุฎีวัดสุทธาวาส โดยที่ท่านก�าลังหลับอยู่ และหลับไปจนถึงเที่ยงคืน
คือ ๖ ทุ่ม จงึเริม่ต่ืน พอต่ืนจากหลบัขึน้มาไม่นานนกั ราวตี ๑ น. อาการท่ี 
ท่านเคยพดูซ�า้ๆ ซากๆ ให้บรรดาลกูศิษย์ท่ีชักหตึูงและใจสบัสนวุน่วายฟัง  
ก็เริ่มแสดงให้เห็นชัดขึ้นทุกระยะเหมือนจะบอกว่า นี่นะท่านทั้งหลาย 
เหน็หรอืยงั ทีผ่มเคยบอกไม่หยดุปากว่าให้รบีพาผมมาสกลนคร จะได้รบี 
ปลดปล่อยสิง่รกรงุรงัทีเ่ต็มไปด้วยมหนัตทกุข์ออกให้หมดในเรว็ๆ ซ่ึงบดันี ้
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เริม่แสดงอาการข้ึนมาแล้ว ถ้ายงัไม่เหน็กจ็งพากนัดู และถ้าไม่เช่ือค�าท่ีผม 
บอกตลอดมา ก็จงพากันฟังและดูเสียให้เต็มตาและคิดให้เต็มใจ ที่ผม
พดูแล้วกบัสิง่ทีก่�าลงัเหน็ประจักษ์ตาอยูเ่วลานีเ้ป็นความจรงิดังทีเ่คยพดูไว้ 
หรอืเปล่า ต่อไปจงอย่าพากนัเป็นพระหกูระทะตาไม้ไผ่ ใจไม่มคีวามรูส้กึ
นึกคิดไตร่ตรองดังที่เคยเป็นมาแล้ว จะเป็นคนใจจืดจางว่างเปล่าจากสติ
ปัญญาเครือ่งไตร่ตรอง แล้วจะหาทางเอาตัวรอดไปไม่ได้ เรือ่งท่ีก�าลงัเกิด
อยู่ขณะนี้เป็นต้นเหตุ จงพากันคิดอ่าน อย่านอนใจ ดังนี้

ขณะที่ท่านเริ่มแสดงอาการลาขันธ์ คือ ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา 
อันเป็นกองมหนัตทกุข์ในโลกสมมติุทีน่กัปราชญ์ทัง้หลายไม่พงึปรารถนา 
อยากพบเหน็อีกต่อไป เป็นเวลาดึกสงัดปราศจากเสยีงและผูค้นพลกุพล่าน  
แต่ไม่นานนกักเ็ริม่เหน็ครบูาอาจารย์มท่ีานเจ้าคุณธรรมเจดีย์ วัดโพธสิมภรณ์  
อุดรธาน ีเป็นต้น ทยอยกนัมากฎีุท่านด้วยอาการรบีร้อน นบัแต่ขณะทีพ่ระ 
ไปเรียนข่าวท่านอาจารย์ให้ทราบ พระอาจารย์ทั้งหลายก็รีบพร้อมกันนั่ง
อย่างท่านท่ีเคยเห็นภัยมาแล้วด้วยท่าอันสงบ แต่ใจต่างมีความรุ่มร้อน 
อ่อนใจ กระวนกระวายไปตามอาการที่ก�าลังแสดงอยู่อย่างสะดุดตา 
สะดุดใจไม่ลดละในขณะนั้น ราวกับจะเตือนให้เห็นชัดว่าจะต้องผ่านไป
นาทีใดนาทีหนึ่งในเร็วๆ นี้อย่างแน่นอน

การนั่งดูอาการท่านนั่งเป็นสามแถว แถวแรกเป็นพระผู้ใหญ่มีท่าน
เจ้าคุณธรรมเจดีย์เป็นประธาน และพระอาจารย์รองล�าดับออกมาจนถึง 
สามเณร ต่างนั่งด้วยท่าอันสงบอย่างย่ิง ตาจับจ้องมองดูอาการท่าน 
ราวกับว่าลืมแล้วหลับไม่ลง ริมตาล่างเยิ้มไปด้วยน�้าตาที่สุดจะอดกลั้น
ด้วยความอาลัยอาวรณ์อย่างบอกไม่ถูก ต่างตกอยู่ในตรอกแห่งความ 
สิ้นหวังไม่มีทางแก้ไข หัวใจมีก็สูดลมไปพอถึงวันของเขาเท่านั้น
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องค์ท่านเบื้องต้นนอนสีหไสยาสน์ คือตะแคงข้างขวา แต่เห็นว่า 
ท่านจะเหนื่อย เลยค่อยๆ ดึงหมอนที่หนุนอยู่ข้างหลังท่านออกนิดหนึ่ง 
เลยกลายเป็นท่านอนหงายไป พอท่านรู้สึกก็พยายามขยับตัวกลับคืน 
ท่าเดิม แต่ไม่สามารถท�าได้เพราะหมดก�าลัง พระอาจารย์ใหญ่ก็ช่วย 
ขยับหมอนท่ีหนุนหลังท่านเข้าไป แต่ดูอาการท่านรู้สึกเหนื่อยมากเลย 
ต้องหยดุ กลวัจะกระเทอืนท่านมากไป ดังนัน้ การนอนท่านในวาระสดุท้าย 
จึงเป็นท่าหงายก็ไม่ใช่ ท่าตะแคงข้างขวาก็ไม่เชิง เป็นเพียงท่าเอียงๆ อยู่
เท่านั้น เพราะสุดวิสัยที่จะแก้ไขได้อีก อาการท่านก�าลังด�าเนินไปอย่าง 
ไม่หยดุยัง้ บรรดาศิษย์ซ่ึงโดยมากมแีต่พระกบัเณร ฆราวาสมน้ีอยทีน่ัง่อาลยั 
อาวรณ์ด้วยความหมดหวังอยู่ขณะนั้น ประหนึ่งลืมหายใจไปตามๆ กัน 
เพราะจิตพะว้าพะวงอยู่กับอาการท่านซึ่งก�าลังแสดงอย่างเต็มที่ เพื่อถึง
วาระสุดท้ายอยู่แล้ว

ลมหายใจท่านปรากฏว่าค่อยอ่อนลงทกุทแีละละเอยีดไปตามๆ กนั 
ผู้น่ังดลืูมกะพริบตาเพราะอาการท่านเต็มไปด้วยความหมดหวงัอยู่แล้ว 
ลมค่อยอ่อนและช้าลงทุกทีจนแทบไม่ปรากฏ วินาทีต่อไปลมก็ค่อยๆ 
หายเงยีบไปอย่างละเอยีดสุขมุ จนไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าท่านได้ส้ินไป
แล้วแต่วนิาทใีด เพราะอวยัวะทกุส่วนมิได้แสดงอาการผดิปกติเหมือน
สามัญทั่วๆ ไปเคยเป็นกัน ต่างคนต่างสังเกตจ้องมองจนตาไม่กะพริบ  
สดุท้ายกไ็ม่ได้เรือ่งพอให้สะดุดใจเลยว่า ขณะท่านลาขนัธ์ลาโลกท่ีเต็มไป 
ด้วยความกังวลหม่นหมองคือขณะนั้น ดังนี้

พอเหน็ท่าไม่ได้การ ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์พดูเป็นเชิงไม่แน่ใจขึน้มา
ว่า “ไม่ใช่ท่านสิ้นไปแล้วหรือ” พร้อมกับยกนาฬิกาขึ้นดูเวลา ขณะนั้น 
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เป็นเวลาตี ๒ นาฬิกา ๒๓ นาที จึงได้ถือเวลานั้นเป็นเวลามรณภาพ 
ของท่าน พอทราบว่าท่านสิ้นไปแล้วเท่านั้น มองดูพระเณรที่นั่งรุมล้อม
ท่านอยู่เป็นจ�านวนมาก เห็นแต่ความโศกเศร้าเหงาหงอยและน�้าตาบน
ใบหน้าท่ีไหลซึมออกมา ทัง้ไอทัง้จามท้ังเสยีงบ่นพมึพ�าไม่ได้ถ้อยได้ความ  
ใครอยู่ที่ไหนก็ได้ยินเสียงอุบอิบพึมพ�าท่ัวบริเวณนั้น บรรยากาศเต็มไป
ด้วยความเงียบเหงาเศร้าใจอย่างบอกไม่ถูก เราก็เหลือทน ท่านผู้อ่ืน 
ก็เหลือทน ปรากฏว่าเหลือแต่ร่างครองตัวอยู่เวลานั้น 

ต่างองค์ต่างนิง่เงียบไปพกัหนึง่ราวกบัโลกธาตุได้ดับลง ในขณะเดียว
กับขณะท่ีท่านอาจารย์ลาสมมุติคือขันธ์ก้าวเข้าสู่แดนเกษม ไม่มีสมมุติ
ความกงัวลใดๆ เข้าไปเกีย่วข้องวุ่นวายอีก ผูเ้ขยีนแทบหวัอกจะแตกตาย 
ไปกบัท่านจรงิๆ เวลาน้ัน ท�าให้ร�าพงึร�าพนัและอัดอ้ันตันใจไปเสยีทุกอย่าง 
ไม่มีทางคิดพอขยับขยายจิตที่ก�าลังว้าวุ่นขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปกบัการ
จากไปของท่าน พอให้เบาบางลงบ้างจากความแสนรกัแสนอาลยัอาวรณ์
ทีส่ดุจะกล่าว ที่ท่านว่าตายทั้งเป็นเห็นจะได้แก่คนไม่เป็นท่าคนนั้นนั่นแล

พอความเงียบสร่างซาลงบ้าง พระผูใ้หญ่กส็ัง่ให้จัดทีน่อนให้เรยีบร้อย 
และอาราธนาท่านให้นอนอยู่กับที่ที่ท่านมรณภาพไปก่อน พรุ่งนี้เช้าค่อย
พิจารณาปรึกษาหารือกันใหม่ หลังจากนั้นครูบาอาจารย์พระเณรก็ทยอย
กันออกจากห้องท่านลงไปอยู่ข้างล่างบ้าง ยังอยู่เฉลียงนอกห้องบ้าง  
มตีะเกยีงเจ้าพายจุดุอยูอ่ย่างสว่างไสวท่ัวบรเิวณ แต่บรรดาศิษย์กลบัมดืมน 
อนธการเหมือนมืดมิดปิดตา ไม่รู้ทางออกทางเข้าทางไปทางมา ราวกับ 
ถูกวางยาสลบให้ง่วงงุนวกเวียนอยู่ที่นั้นหนีไปไหนไม่ได้ บางท่านเป็นลม
ราวจะสลบล้มลงสิน้ใจไปพร้อมกบัขณะท่านสิน้ลม เหมอืนอะไรๆ กส็ิน้สดุ 
ไปตามท่านเสียสิ้นเวลานั้น
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เกิดความโกลาหลอลหม่านแบบไม่มีใครช่วยใครได้อย่างลึกลับ  
ในสมาคมมหาวโิยคพลดัพรากในยามดึกสงัด ต่างองค์ต่างงุ่มง่ามลบูคล�า
ไปตามความเซ่อซ่าลมืสติสตัง มไิด้ก�าหนดทศิทางมดืแจ้งอะไรเลย เพราะ
อ�านาจความเสยีใจไร้ช้ินดีทีเ่กดิจากความพลดัพรากแห่งดวงประทบี ทีเ่คย 
ให้ความสว่างไสวมาประจ�าชีวิตจิตใจได้ดับวูบสิ้นสุดลง ปราศจากความ
อบอุ่นชุ่มเย็นเหมือนก่อนมา ราวกับว่าทุกสิ่งได้ขาดสะบั้นหั่นแหลกเป็น
จุณวิจุณไปเสียสิ้น ไม่มีสิ่งเป็นที่พึ่งพอเป็นที่หายใจได้เลย มันสุดมันมุด
มันด้านมันตีบตันอ้ันตู้ไปเสียหมดภายในใจ ราวกับโลกธาตุน้ีไม่มีอะไร
เป็นสาระพอเป็นที่เกาะของจิตผู้ก�าลังกระหายที่พึ่งได้อาศัยเกาะ พอได้
หายใจแม้เพียงวินาทีหนึ่งเลย

ทัง้ทีส่ตัว์โลกทัว่ไตรภพอาศัยกนัประจ�าภพก�าเนดิตลอดมา แต่จติเรา
มันอาภัพอับวาสนาเอาอย่างไรนักหนา จึงเห็นโลกธาตุเป็นเหมือนยาพิษ
เอาเสยีหมดในเวลานัน้ ไม่อาจเป็นทีพ่ึง่ได้ ปรากฏแต่ท่านพระอาจารย์มัน่ 
องค์เดียวเป็นชีวิตจิตใจเพื่อฝากอรรถฝากธรรม และฝากเป็นฝากตาย 
ทุกขณะลมหายใจเอาเลย

ส่วนพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์สาวก ใจก็ไม่ปรากฏว่า
ประมาท หากแต่ท่านอยูล่กึตามความรูส้กึในขณะนัน้ ไม่สามารถอาจเอ้ือม 
รื้อฟื้นขึ้นมาเป็นที่พึ่ง และเป็นสักขีพยานได้อย่างใจหวังเหมือนท่าน
อาจารย์มัน่ ซ่ึงท่านอยูต้ื่นๆ ทัง้เหน็ๆ และซึมซาบถงึจิตใจอยูทุ่กขณะท่ีฟัง 
ท่านอบรมช้ีแจงข้ออรรถข้อธรรมในเวลาสงสยัเรยีนถามท่าน ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาชนดิใดทีต่นไม่สามารถแก้ไขได้โดยล�าพงั พอแบกมาเรยีนถวายท่าน  
และท่านเมตตาอนุเคราะห์ชี้แจงให้เท่านั้น เป็นตกไปในทันทีทันใด มิได้
เผาลนหัวใจอยู่ต่อไปนานเลย
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นี้เป็นจุดที่สลักลึกลงในหัวใจ ท�าให้เกิดความกระเทือนใจมากเวลา
ท่านพลัดพรากจากไป เพราะไม่สนใจคิดว่าจะมีใครแก้ได้นอกจากท่าน
เท่านัน้ แล้วใครจะมามแีก่ใจเมตตาแก่เรา และเราจะมแีก่ใจไปเรยีนถาม
ใครเล่า นอกจากนับวันจะน่ังกอดเข่าเฝ้าความโง่และกองทกุข์ของตนอยู่
เท่านั้น ไม่มีทางออกอย่างง่ายๆ เหมือนเวลาอยู่กับท่าน คิดไปเท่าไรก็
มีแต่ความอัดอ้ันตันใจที่จะหาทางออกโดยล�าพังอย่างปลอดภัยไร้ทุกข์  
ซ่ึงไม่มทีางเอาเลยในความโง่ของตนขณะนัน้ มแีต่ความระบมงมทกุข์อยู่
ท่าเดียว นั่งอยู่เหมือนคนตายสิ้นท่าแห่งความคิดเพื่อเอาตัวรอด ไม่มี
ความคิดใดทีจ่ะพาไปสูค่วามปลอดโปร่งโล่งใจได้เลย ลมืเหนด็ลมืเหนือ่ย
ลมืเวล�า่เวลา น่ังร�าพงึแบบคนตายท้ังท่ียงัหายใจอยู ่ในชีวิตของพระเพิง่มี 
เพียงครั้งนี้เป็นชีวิต

ใจท่ีขุ ่นมัวกลัวทุกข์และว้าวุ่นเอาหนักหนาที่ปราศจากผู้เมตตา 
ช่วยเหลือ เปน็ชวีติทีม่ืดมิดปดิตาย หาทางออกไมไ่ด้เอาเลย ตาช�าเลือง 
ไปเห็นองค์ท่านที่นอนปราศจากลมหายใจและความรู้สึกใดๆ ด้วยความ
สงบทีไร น�้าตาร่วงพรู น�้าตาร่วงพรูอย่างไม่เป็นท่าทุกที ทางภายในลม 
สะอึกสะอ้ืนในหวัอกหนนุให้เกดิความตีบตันขึน้มาปิดคอหอย แทบจะไป 
เสยีในขณะนัน้ มสีติระลกึขึน้มาช่ัวขณะว่า เราจะไม่ขาดใจตายไปกบัท่าน 
เดี๋ยวนี้เสียหรือ

พยายามพร�่าสอนตนว่า ท่านตายไปด้วยความหมดห่วงหมดอาลัย
อันเป็นเรือ่งของกเิลสโดยสิน้เชิง แต่เราตายไปด้วยความห่วงความอาลยั
จะเป็นข้าศึกต่อตัวเอง ความอาลัยเสียดายและความตายของเราไม่เกิด
ประโยชน์อะไรแก่เราและแก่ท่าน เวลาท่านมีชวีติอยูก่ม็ิได้สั่งสอนใหเ้รา 
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คิดถงึท่านและตายกบัท่านแบบน้ี แบบนีเ้ป็นแบบท่ีแฝงอยูก่บัโลกท่ีเขาใช้
กันตลอดมา แม้จะมีธรรมในใจอันเป็นสาเหตุให้คิดถึงท่าน แต่ก็ยังแฝง
อยู่กับแบบของโลกที่เคยใช้กัน จึงไม่ค่อยเป็นประโยชน์ส�าหรับนักบวช 
เฉพาะอย่างยิง่คือตัวเราทีก่�าลงัมุง่ธรรมขัน้….อยูอ่ย่างเต็มใจจึงไม่ควรคิด 
อย่างยิ่ง

พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า ผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ผู้นั้น 
ช่ือว่าบชูาตถาคต ผูใ้ดเหน็ธรรม ผูน้ัน้เหน็เราตถาคต ฉะนัน้ ความคิดถงึ
แบบนี้จึงยังไม่เข้ากับธรรมเหล่านี้ได้สนิท สิ่งที่จะเข้ากันได้สนิท คือการ
ปฏบิตัตินตามค�าสอนทีท่่านอาจารย์สอนไว้แล้วอย่างไรด้วยความถกูต้อง
แม่นย�า นัน่เป็นความคดิถงึท่านโดยถกูต้อง แม้จะตายเพราะการฝึก
ทรมานตนตามหลกัธรรมกช่ื็อว่าตายอย่างถกูต้อง ควรคดิและปฏบิตัติน
ตามแบบน้ี จะสมกบัว่าเรามาศกึษากบัท่านเพ่ือเหตุเพ่ือผล อย่าท�าความ
อาลยัเสยีดายท่านแบบโลกมาขวางธรรม จะเป็นเสีย้นหนามแก่ตัวเปล่าๆ 
จึงพอได้สติสตังคิดน้อมเอาธรรมมายบัย้ังชโลมใจท่ีก�าลงัถูกมรสมุพดัผนั
ทัง้ดวง และพอมชีีวติรอดมาได้ ไม่จมลงด้วยแบบไม่เป็นท่าเสยีแต่ครัง้นัน้

พอรุง่เช้าทัง้พระผูใ้หญ่ทัง้ข้าราชการทกุแผนกในตัวจังหวดั ทราบข่าว 
มรณภาพของท่านอาจารย์ ต่างก็รีบออกมากราบเย่ียมศพท่าน และ
ปรึกษาหารือกิจการเกี่ยวกับศพท่านว่าจะควรปฏิบัติอย่างไร เพื่อความ 
เหมาะสมและเป็นการถวายเกยีรติโดยควรแก่ฐานะ ทีท่่านเป็นพระอาจารย์ 
องค์ส�าคัญทีป่ระชาชนเคารพเลือ่มใสมากแทบทัว่ประเทศไทย พร้อมกบั
น�าเรื่องท่านไปออกข่าวทางวิทยุและหนังสือพิมพ์ เพื่อประชาชนท่ีเป็น 
ลกูศิษย์และท่านทีเ่คารพเลือ่มใสในท่าน ซ่ึงอยูใ่นท่ีต่างๆ ท้ังใกล้และไกล
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ได้ทราบโดยทัว่กนั พอข่าวท่านมรณภาพกระจายไปถงึไหน ทัง้ประชาชน
และพระเณรทั้งใกล้และไกล ต่างพากันหลั่งไหลมากราบเยี่ยมศพท่าน
ถึงท่ีนัน้มไิด้ขาด นบัแต่วนัมรณภาพจนถงึวนัถวายฌาปนกจิศพท่าน ทัง้ที่ 
มากลับและมาค้างคืน โดยมากที่มาจากทางไกลก็จ�าต้องค้างคืน เพราะ
การคมนาคมไม่ค่อยสะดวกเหมือนทุกวันนี้

วัตถุไทยทานที่ต ่างท่านต่างน�ามาถวายบูชาท่านมีมากต่อมาก  
จนเหลือหูเหลือตาไม่อาจพรรณนานับได้ นับแต่วันท่านเริ่มออกมาพัก
ที่วัดบ้านภู่ อ�าเภอพรรณานิคม เครื่องไทยทานที่มีผู้ศรัทธาในท่านน�ามา 
ถวายบูชามิได้ขาดเลย เหมือนน�้าเหมือนท่าที่ไหลรินในฤดูฝนฉะนั้น  
ตามปกติเมือ่ท่านยงัมชีีวติอยูเ่ป็นผูม้อีติเรกลาภมากอยู่แล้ว ไม่ว่าท่านจะ
พักในป่าในเขาหรือในที่เช่นไร ย่อมมีเทวบุตรเทวธิดาผู้ใจบุญ พยายาม
ขวนขวายและด้นดั้นซอกซอนเข้าไปถวายท่านจนได้

ปกตินสิยัท่านเป็นนกัเสยีสละอยูแ่ล้ว มมีาได้มาเท่าไร ท่านบ�าเพญ็
ทานสงเคราะห์ไปเรือ่ยๆ ไม่มคี�าว่าตระหน่ีถีเ่หนยีวหรอืเสยีดาย ไม่ว่าวตัถุ
ชนิดไร มีราคาต�่าหรือสูง ท่านให้ทานได้เสมอกันหมด พูดถึงความจน 
ของพระก็น่าจะไม่มีท่านผู้ใดจนไปกว่าท่าน การได้มาก็รู้สึกเด่นอยู่มาก 
แต่ทางเข้าคือได้มากับทางออกคือการบริจาคทาน รู้สึกกว้างเท่ากัน หรือ
ทางออกอาจกว้างกว่าเสียอีก เราพอทราบได้ เวลาได้มาแล้วไม่กี่วันท่าน
ให้ทานไปหมด เวลาไม่มีมาแต่บางโอกาสท่านอาจคิดอยากสงเคราะห ์
ผู้อ่ืนอยู่บ้างตามนิสัย เป็นเพียงท่านไม่ออกปากพูดเท่านั้น ท่านไปพัก
ที่ใดวัดแถวใกล้เคียงจะได้รับการสงเคราะห์โดยท่ัวถึง ฉะนั้น แม้ท่าน
มรณภาพแล้ว ข่าวไปถึงไหนศรัทธาญาติโยมก็มักจะมาถึงนั้น พร้อมทั้ง
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เครือ่งบรจิาคติดตัวมาด้วย เวลาต้ังศพท่านไว้ศาลาวดัสทุธาวาส จึงมท่ีาน
ผู้ศรัทธามาบริจาคท�าบุญมิได้ขาด

ศพท่านทั้งฝ่ายพระผู้ใหญ่และข้าราชการเห็นต้องกันว่า ควรเก็บไว้ 
จนถงึเดือนสามข้างขึน้ คือต้นปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ค่อยถวายฌาปนกจิศพท่าน  
ด้วยเหตุนี้จึงได้พร้อมกันจัดหีบถาวรเพื่อบรรจุศพท่าน 

ในวันต่อมาเวลาบ่าย ๔ โมง ประชาชน พระ เณรจ�านวนมากมาย
พร้อมกันสรงน�้าศพท่าน เสร็จแล้วใช้ผ้าขาวพับห่อพันองค์ท่านหลายชั้น  
ภายนอกจีวรที่ครองถวายเรียบร้อยแล้วอาราธนาเข้าในหีบศพถาวร  
หลังจากนั้นคณะศรัทธามากท่าน มีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์เป็นประธาน  
ปรกึษากันตกลงจดัให้มกีารสวดมนต์ถวายท่านทุกคืน และมกีารแสดงธรรม 
ด้วยในวาระเดียวกัน ส่วนหีบศพท่านด้านหน้าปิดด้วยกระจก เพื่อท่าน 
ผู้มาแต่ไกลยังไม่เห็นองค์ท่าน ประสงค์อยากดูย่อมเป็นความสะดวก  
ไม่เสียใจว่ามาถึงแล้วไม่ได้เห็นท่าน

การสวดมนต์ถวายท่าน มปีระชาชนและพระเณรมาร่วมพธิวีนัละมากๆ  
งานคราวนีไ้ด้เหน็น�า้ใจพีน้่องชาวสกลนครเรา ท้ังท่านข้าราชการทุกแผนก 
ตลอดพ่อค้าประชาชนทั่วหน้ากันที่มีศรัทธาแข็งแรงและห้าวหาญในการ
บริจาค และเอาการเอางานในธุระหน้าท่ีไม่มีความย่อท้ออ่อนแอเลย  
นบัแต่วนัท่านอาจารย์ไปถึงและมรณภาพจนถงึวนังานถวายฌาปนกจิศพท่าน  
พี่น้องชาวสกลนครเรา ต่างว่ิงเต้นขวนขวายที่จะให้พระเณรได้รับความ
สะดวกในปัจจัยสี่ และกิจการใหญ่โตที่ขวางหน้าอยู่ให้ส�าเร็จไปด้วยดี
และมเีกยีรติ โดยไม่เหน็แก่ความเหนด็เหนือ่ยและสิน้เปลอืงใดๆ ทัง้สิน้
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พระมากมายที่มากราบนมัสการเยี่ยมศพท่านอาจารย์ในระหว่าง
ก่อนจะถึงวันงานเป็นเวลาสามเดือน และพระเณรอยู่ประจ�าเพื่อดูแล 
กจิการจ�านวนเป็นร้อยขึน้ไป พีน้่องทัง้หลายมิได้ย่อท้อ ทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อย 
ต่างพร้อมใจกนัมศีรทัธาใส่บาตร จนกว่าพระเณรจ�านวนมากจะผ่านไปหมด 
ทุกองค์แทบเป็นลม แม้เช่นนั้นก็ไม่ยอมลดละความเพียร คงพร้อมกัน 
พยายามโดยสม�า่เสมอ อาหารบิณฑบาตไม่เคยบกพร่องเลย มแีต่เหลอืเฟือ 
ตลอดสาย ไม่ว่าพระเณรจะมาเพิม่มากเพยีงไร ไม่มวิีตกวิจารณ์ว่าอาหาร
จะบกพร่องขาดเกนิ ผูเ้ขยีนเหน็ด้วยตาตัวเองตลอดงาน จึงอดทีจ่ะจารกึ
ความดีงามและความพร้อมเพรียงสามัคคีของพี่น้องลงสู่จิตใจอย่างลึก
ไม่มีวันหลงลืมมิได้

ผูเ้ขยีนไม่นกึไม่ฝันว่าจะได้เหน็ความอดทน ความทนทาน ความเสยีสละ 
ทกุด้านของพีน้่องดังกล่าวขนาดนี ้พอเหน็แล้วถงึใจจ�าติดตาติดใจไม่ลมืเลย  
จงึขอชมเชยสรรเสรญิพีน้่องชาวสกลนครเราไว้ในทีน่ีด้้วยว่า เป็นศรทัธา
แม่เหล็กไม่มีย่อหย่อนอ่อนก�าลังต่อภาระหน้าที่ทุกด้านในการนี้ ผู้เขียน 
มคีวามอบอุ่นไว้วางใจอย่างฝังลกึตลอดมา นบัแต่ได้เหน็เหตุการณ์ส�าคัญ
ครั้งนั้นมาแล้วด้วยตาตัวเอง จึงขอจารึกไว้ในใจตลอดจนอวสาน ไม่มีวัน
หลงลืมเลย

พระเณรท่ีมาช่วยดูแลงานท่ีควรท�าเพื่อเตรียมรับท่านที่มาในงาน 
โดยมีฆราวาสญาติโยมเป็นแรงงาน ก็น่าเห็นใจทั้งสองฝ่าย เพราะเพียง
ระหว่างที่ยังไม่ถึงวันงานก็มีพระเณรมากอยู่แล้ว ยิ่งถึงวันงานเข้าจริงๆ 
ได้กะการกนัไว้ว่า ทัง้พระเณรและฆราวาสท่ีจะมาในงานน้ีต้องเป็นจ�านวน 
หมืน่ขึน้ไป ฉะน้ัน จ�าต้องพากนัเตรยีมจดัท�าปะร�าต่างๆ ทัง้ทีพ่กั ทัง้โรงครวั 
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ไว้มากเท่าที่จะมากได้ เพื่อความสะดวกในงาน ซ่ึงเป็นงานใหญ่และมี
ประชาชนจะมาร่วมเป็นจ�านวนมาก โดยเริ่มงานตั้งแต่ท่านเริ่มมรณภาพ
ไปจนถึงวันงานก็พอดี

พอจวนวันงานจะมาถึง พระเณรและประชาชนนับวันหลั่งไหล 
มาทุกทิศทุกทางทั้งใกล้ทั้งไกล จนเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับแทบเป็นลม  
รบัไม่หวาดไม่ไหว จวนวันเข้าเท่าไรยิง่ล้นไหลกนัมา จนหาทีพ่กัให้ไม่ได้พอ 
กับจ�านวนคนและพระเณรที่มา พอถึงวันงานเข้าจริงๆ บริเวณวัดทั้งกุฎี  
ทัง้ป่ากว้างๆ ในวดัเต็มไปด้วยพระเณรท่ีมาจากทีต่่างๆ มองดูกลดขาวเปรีย๊ะ 
ไปท้ังป่า เฉพาะภายในวัดสทุธาวาสมพีระเณรทัง้หมดในวันงานกว่า ๘๐๐ 
ที่พักอยู่ตามวัดต่างๆ พอไปมาหาสู่งานได้สะดวกมีจ�านวนมากพอดู

เมื่อรวมพระเณรที่มาในงานทั้งพักในวัดและนอกวัดมีจ�านวนกว่า 
๑,๐๐๐ รปู ส่วนฆราวาสญาติโยมทีพ่กัอยูใ่นวัดกน็บัไม่ไหว เพราะเหลอืห ู
เหลอืตาทีจ่ะนับอ่านได้ ท่ีพกัอยูต่ามร่มไม้ทุง่นากม็แียะ ทีพ่กัอยูใ่นตัวเมอืง 
ก็มาก ตามโรงแรมต่างๆ เต็มไปหมด จนไม่มโีรงแรมให้พกัพอกบัจ�านวนคน  
เวลามารวมในงานแล้วนับไม่ได้ เพียงคาดคะเนเอาประมาณหลายหมื่น 
แต่แปลกและน่าอัศจรรย์อยู่อย่างหนึ่ง ท่ีไม่มีเสียงดังสมคนมากมาย
เหมอืนงานทัง้หลายทีเ่คยมกีนั ได้ยนิเฉพาะเครือ่งกระจายเสยีงทีท่�าการ
โฆษณาประจ�างานในเรื่องต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับงานของวัดเท่านั้น 

งานนี้ไม่มีมหรสพคบงันใดๆ ทั้งสิ้น เพราะเป็นงานกรรมฐานล้วนๆ 
เครื่องไทยทานที่ประชาชนต่างมีศรัทธาน�ามาสมโภชโมทนาช่วยเหลือ 
ในงานนี ้อยากจะพดูว่า กองเท่าภูเขาลกูย่อยๆ เรานีเ่อง ข้าวกีร้่อยกระสอบ  
อาหารก่ีสิบกี่ร้อยรถยนต์ที่ต่างท่านต่างขนมา มาด้วยก�าลังศรัทธาอย่าง
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ไม่อัดไม่อัน้ ผ้าที่น�ามาเพื่อถวายบังสุกุลอทุิศส่วนกุศลถวายท่านอาจารย์
กอ็ยากจะพดูว่า กองใหญ่ยิง่กว่าโรงงานทอผ้าเสยีอีก ซ่ึงผูเ้ขยีนกไ็ม่เคย
ไปเห็นโรงงานทอผ้าเลย ไม่ทราบว่าใหญ่โตขนาดไหน แต่กองผ้าของ 
คณะศรัทธาทั้งแผ่นดินที่ต่างท่านต่างน�ามานี้รู้สึกมากกว่านั้น จึงกล้าเดา
ด้วยความกล้าหาญไม่กลัวผิด

ตอนนีข้ออภัยท่านผูอ่้านมากๆ ด้วยผูเ้ขยีนชักเพ้อไป เพราะความภูมใิจ 
ในไทยทานของท่านนกัใจบญุทัง้หลาย ไม่นกึว่าคนไทยเราจะเป็นนกัใจบญุ
ถึงขนาดนั้น เห็นเครื่องแสดงน�้าใจออกมาแล้วจึงอัศจรรย์ท่านศรัทธา 
ทั้งหลายมาจนบัดนี้ ว่าคนไทยเราเป็นนักเสียสละ นักสังคหวัตถุคือ 
นกัให้ทานอย่างไม่อ้ันไม่เสยีดาย ฉะนัน้ เมอืงไทยเราแม้จะเป็นเมอืงเลก็
ในสายตาของเมอืงใหญ่ทัง้หลาย แต่การเสยีสละให้ทานด้วยศรทัธาและ
ด้วยความเมตตาน้ี แม้แต่เมอืงใหญ่ๆ กส็ูไ้ม่ได้ สมกบัเมอืงไทยเป็นเมอืง
พทุธศาสนาทีส่ัง่สอนคนให้มคีวามเมตตาต่อกนั เมอืงไทยเราจงึเป็นเมอืง
ของคนมีอัธยาศัยกว้างขวาง ไม่คับแคบตีบตันตลอดมาแต่ดึกด�าบรรพ์

งานนีก้เ็ช่นกัน เป็นงานทีส่มบรูณ์พนูผลเสยีทกุอย่าง จากบรรดาศรทัธา 
ผูเ้สยีสละทัง้หลาย ต่างมาบรจิาคให้ทานอย่างไม่อ้ัน หม้อข้าวหม้อแกง อาหาร
คาวหวานต่างๆ เหน็แล้วเลยน่ากลวัมากกว่าจะน่าฉนั เพราะใหญ่โตมาก  
หิ้วคนเดียวไม่ไหว ต้องช่วยกันหิ้วหรือหามเข้ามาสู่ปะร�าที่พระท่านฉัน

ท�าเลที่ฉันต้องจัดหลายแห่ง แห่งละประมาณ ๓๐–๔๐ องค์บ้าง 
๕๐–๖๐ องค์บ้าง ทั่วไปหมด ตามกุฎีพระเถระบ้าง แห่งละ ๙–๑๐ องค์ 
แต่สะดวกในการจัดแจกอาหารทีไ่ม่ต้องจดัส�ารบัให้วุ่นวายและสิน้เปลอืง
ส�ารบัและถ้วยชาม เพราะมแีต่พระกรรมฐานเสยีมากราว ๙๐ เปอร์เซ็นต์  
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ทีต้่องจดัส�ารบัถวายกม็พีระผูใ้หญ่ฝ่ายปกครองและพระผูติ้ดตามไม่มากนัก  
เมือ่ยกหม้อข้าวหม้อแกงถวายพระท่านแล้วกจ็ดัใส่บาตรกนัเอง คาวหวาน 
รวมลงในบาตรใบเดียวเท่านั้น เพราะปกติท่านเคยฉันส�ารวมอยู่แล้ว

อาหารมีมากจนเหลือเฟือ ตลอดงานไม่มีอดอยากขาดแคลนเลย 
ด้วยอ�านาจศรัทธาของพุทธศาสนิกชน และอ�านาจบารมีท่านอาจารย์มั่น
ท่านคุ้มครองรักษา ไม่เคยปรากฏว่ามีการด่ืมเหล้าเมาสุราและทะเลาะ
วิวาทฆ่าตี และฉกลักขโมยปล้นจี้สิ่งของของกันและกันเลย

เมือ่เกบ็สิง่ของทีม่ผีูท้�าตกหายได้ กน็�าไปมอบกองโฆษณาให้ประกาศ 
หาเจ้าของ ถ้าเป็นสิง่ของมค่ีา ผูโ้ฆษณาไม่บอกรปูลกัษณะ เป็นเพยีงประกาศ 
ให้ทราบว่าของมีค่าของท่านผู้ใดตกหายเชิญมาติดต่อแสดงหลักฐานที่
กองโฆษณา ถ้ารปูลกัษณะตรงกนัแล้วกม็อบให้เจ้าของไป ถ้าเป็นสิง่ของ
ธรรมดากบ็อกช่ือสิง่ของหรอืรปูลกัษณะให้เจ้าของมารบัเอาไป ถ้าเป็นเงิน
ก็บอกเพียงว่าเงินตกหาย ไม่บอกจ�านวนหรือสิ่งบรรจุเงิน เช่น กระเป๋า 
เป็นต้น ให้เจ้าของมาบอกจ�านวนและสิง่บรรจุเอาเอง เมือ่บอกได้ถกูต้อง
ก็มอบให้เจ้าของไปตามธรรมเนียม

งานนี้มี ๓ คืนกับ ๔ วัน และงานนี้เป็นงานที่แปลกและอัศจรรย์
เป็นพเิศษ คือคนมามากต่อมากแต่ไม่มกีารส่งเสยีงหนึง่ ไม่ทะเลาะววิาท
ฆ่าตีกันหนึ่ง ไม่มีการขโมยของกันล้วงกระเป๋ากันหนึ่ง เก็บสิ่งของมีค่า
ได้ยังอุตส่าห์น�าไปมอบให้เจ้าหน้าที่กองโฆษณาหนึ่ง ไม่มีคนด่ืมเหล้า 
เมาสรุามาอาละวาดเกะกะในบรเิวณงานหนึง่ พระเณรกส็งบเสง่ียมงามตา 
น่าเคารพเลื่อมใสหนึ่ง แต่ละข้อยากจะมีในงานหนึ่งๆ จึงอดจะเรียกว่า
เป็นงานแปลกมิได้
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ตอนกลางคืนราว ๒ ทุม่มกีารสวดมนต์และมาติกาบงัสกุลุถวายท่าน
ทุกคืน และมีการแสดงธรรมทุกคืน ตอนเช้าหลังจากฉันเสร็จแล้วมีการ 
มาติกาบงัสกุลุไปเรือ่ยๆ ไม่ค่อยมกี�าหนดเวลาตายตัวนกั เพราะศรทัธาและ 
พระเณรมมีาก ถ้าจะรอท�าตามเวลาคงไม่ทนักบัเหตุการณ์ ดังนัน้ จงึเปิด
โอกาสให้ตามแต่ท่านผูใ้ดจะมศีรทัธานมินต์พระมากน้อยได้ตามก�าลงัและ 
เวลาท่ีต้องการ การนิมนต์พระต้องผ่านทางกองโฆษณาท�าหน้าที่แทน  
ถ้าจะเท่ียวตามนมินต์เป็นไม่เจอพระองค์ทีต้่องการ เพราะพระมากต่อมาก  
ที่จ�าต้องนิมนต์ทางเครื่องกระจายเสียงโดยเห็นว่าเป็นความสะดวกกว่า 
เพราะรายช่ือของพระเณรทีม่าในงาน ทางกองบญัชีพระได้จดช่ือและฉายา 
ท่านไว้พร้อมแล้วแต่ขณะท่านมาถึงวัดทีแรก ทั้งนี้เนื่องจากกองโฆษณา
ได้ประกาศอยูเ่สมอว่า พระเณรอาคันตุกะทีเ่ข้ามาในงานขอนมินต์ไปแจ้ง 
รายช่ือและฉายาที่กองโฆษณาทุกรูปไป มีเจ้าหน้าท่ีเตรียมรอคอยอยู่
พร้อมแล้ว เพื่อทราบจ�านวนพระเณรที่มาในงานนี้ เวลานิมนต์ในกิจธุระ
จะได้ถูกกับชื่อและฉายาของพระเณรองค์นั้นๆ

การบิณฑบาตของพระในงานนี้ นอกจากวันงานท่านไปตามหมู่บ้าน
ต่างๆ แถวนัน้และไปในเมอืง วนังานคณะศรทัธาท้ังหลายอาราธนานมินต์ 
ท่านรบับณิฑบาตตามบรเิวณงาน นอกวดับ้าง ในวดับ้าง หลายแห่งท่ีศรทัธา 
เตรยีมใส่บาตรท่าน งานนีท่้านท�าพธิเีปิดมกี�าหนด ๓ คืนกบั ๔ วัน ซ่ึงเริม่ 
แต่วันขึ้น ๑๐ ค�่า เดือน ๓ ถวายฌาปนกิจศพท่านคืนของวันขึ้น ๑๓ ค�่า 
ราว ๖ ทุ่ม พอรุ่งเช้าของวันขึ้น ๑๔ ค�่าก็เป็นวันเก็บอัฐิท่าน ส่วนวันที่
และเดือนอะไรนัน้จ�าไม่ค่อยได้ กรณุาน�าไปเทยีบกบัปฏิทินร้อยปีอาจพอ
ทราบได้
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การด�าเนินงานเกี่ยวกับมาติกาบังสุกุลอุทิศถวายท่านนั้น เริ่มมาแต่
วันเริ่มงานเรื่อยมาทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีก�าหนดตายตัว ดังที่เรียนมา
บ้างแล้ว เพราะท่านที่ศรัทธาจะถวายบังสุกุลมีมากต่อมาก จะรอให้ท�า 
ตามก�าหนดเวลารู้สึกไม่สะดวก เพราะท่านท่ีมาในงานโดยมากมาจากท่ี 
ไกลๆ กันทัง้นัน้ เมือ่มาถงึควรจะท�าได้เมือ่ไรควรเปิดโอกาสให้บ�าเพญ็ตาม 
ความสะดวก ท่านผู้ใดต้องการพระหรือเณรจ�านวนเท่าไร ก็ติดต่อกับ
หน่วยโฆษณาให้อาราธนานิมนต์ให้ รู้สึกเป็นความสะดวกและได้ถือ
ปฏิบัติท�านองนี้ตลอดงาน

ส่วนเมรเุป็นทีบ่รรจุศพท่าน ได้จดัข้ึนในบรเิวณทีพ่ระอุโบสถอยูเ่วลานี้  
รูส้กึสวยงามมาก สมเกยีรติ ท�าเป็นจตุรมขุ มลีวดลายแปลกประหลาดมาก  
ผู้เขียนไม่ช�านาญในรูปลักษณะตลอดช่ือของลวดลายต่างๆ ที่นายช่าง 
ผูช้�านาญงานท�าถวายท่าน ถ้าจ�าไม่ผดิวนัขึน้ ๑๑ ค�า่ เป็นวันอาราธนาท่าน
ไปสูเ่มร ุก่อนหน้าเลก็น้อยบรรดาลกูศิษย์ทัง้พระและประชาชนได้พร้อม
กันท�าวัตรขอขมาโทษท่านเป็นทีเ่รยีบร้อย หลงัจากนัน้กอ็าราธนาไปสูเ่มรุ 
ตอนนีค้งอดทนไม่ไหว ได้เกดิโกลาหลวุน่วายกนัขึน้อีกจนได้ คราวนีเ้ป็น
คณะลกูศิษย์ฝ่ายฆราวาสหญิงชาย พอเริม่อาราธนาท่านเคลือ่นท่ีไปสูเ่มรุ  
ต่างมอีากปักริยิาทีไ่ม่ค่อยแจ่มใสขึน้มาในขณะนัน้ น�า้หนู�า้ตากริยิาเศร้าโศก 
และเสียงร้องไห้เริ่มแสดงออกเป็นล�าดับ 

นบัแต่ขณะท่านเคลือ่นจากทีไ่ปสูเ่มรรุูส้กึวุ่นวายสบัสนพอดู ในสงัคม 
แห่งความวโิยคพลดัพรากจากไปแห่งท่านผูม้บีญุหนาเมตตาราวมหาสมทุร
สดุขอบเขตไม่มปีระมาณ บรรดาลกูศิษย์บรวิารต่างร้องไห้ด้วยความอาลยั
เสยีดาย เพราะครัง้นีเ้ป็นครัง้สดุท้ายในการพลดัพรากจากร่างกายหายสญู 
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ความสมมติุทีเ่คยก่อภพก่อชาติ พาให้ได้นามว่าเกดิ แก่ เจ็บ ตาย ต่อกนั 
เป็นสายยาวเหยยีดไม่มเีบือ้งต้น เบือ้งปลาย ท่านอาจารย์ได้ท�าลายกงกรรม 
ของวัฏจักรเสยีสิน้แล้ว บดันีก้้าวเข้าสูเ่มอืงแก้วอันประเสรฐิคือพระนิพพาน  
ไม่มีวันกลับมาวุ่นวายกับกองสังขารอันเป็นสถานที่หลั่งน�้าตาอีกต่อไป

บรรดาลูกศิษย์ที่ร้องไห้ถึงท่านครั้งนี้ เพราะความเคารพรักเสียดาย
ที่ได้เคยประสิทธิ์ประสาทธรรมโสรจสรงประพรมดวงใจให้หายง่วงเหงา
เมามัว พอมีสติระลึกบาปบุญได้ก็ระลึกถึงพระคุณท่าน อยากได้ไว้เป็น
แก้วบูชาเป็นขวัญตาขวัญใจต่อไปอีก ต่อเมื่อสุดวิสัยจะห้ามได้ จึงขอ 
ถวายน�า้ใจเป็นความอาลยัรกัด้วยน�า้ตาเป็นเครือ่งสกัการบชูาว่า คณะลกูศิษย์ 
เหล่านี้บุญน้อย แต่ยังมีวาสนาบารมีได้มาพบเห็น ในคราวพลัดพราก 
จากไปของท่านผูท้รงมหาคุณบญุหนกัศักด์ิยิง่ เป็นผูส้ิน้กเิลสถงึความวิเศษ 
ศักด์ิสทิธิส์มยัปัจจุบนัทีแ่สนหาได้ยาก นานๆ ถึงจะได้พบเหน็เป็นขวญัตา
ขวัญใจที่ใฝ่ฝันมานานสักองค์หนึ่ง

แม้ท่านได้ผ่านพ้นกองทุกข์ในสงสารถึงพระนิพพานอันเป็นบรมสุข
แล้ว ก็ขออาราธนาเมตตาโปรดโสรจสรงมวลสัตว์ผู้ยากจน ซึ่งก�าลังตก 
อยู่ในความสุดวิสัย ได้แต่พากันร้องไห้พิไรร�าพันถึงอยู่เวลานี้บ้างเถิด 
เจ้าพระคุณบญุล้นฝ่ัง ซ่ึงฝังเพชรไว้ในหวัใจ เมือ่ใดพวกข้าพเจ้าทัง้หลาย 
จะพอมทีางรอดตาข่ายแห่งมาร ได้มวีาสนาถงึพระนพิพานตามพระคุณท่าน 
กไ็ม่มทีางทราบได้ เพราะกรรมหนกักรรมหนาเกดิมาอาภัพวาสนา จึงเพยีง 
ได้มาชมบารมพีระคุณท่านเป็นขวญัใจบชูาไว้ด้วยน�า้ตาดังท่ีเป็นอยูข่ณะนีแ้ล  
เหล่านีเ้ป็นค�าร้องไห้วงิวอนปรารถนาของพทุธบรษิทัท้ังหลาย ทีแ่สนอาลยั 
เสยีดายในความพลดัพรากจากไปของท่าน จนศพท่านทีอ่าราธนาเข้าสูเ่มรุ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาการที่น่าเวทนาสงสารเหล่านั้นจึงค่อยๆ สงบลง
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พอได้เวลาทีก่�าหนดไว้ ๖ ทุม่คือเทีย่งคืน กพ็ร้อมกนัเริม่ถวายเพลงิจรงิ  
แต่ผู้คนในขณะนั้นประหนึ่งจะล้นแผ่นดินแออัดยัดเยียดเบียดเสียดกัน
จนจะหาทางเดินไม่ได้ เพราะต่างคนต่างมุ่งอยากดูอยากเห็นในวาระ 
สดุท้ายเพือ่เป็นสริมิงคลแก่ใจไปนาน ฉะนัน้ จึงพากนัเฝ้ารออยูจ่นถงึเวลา 
ทีก่�าหนดไว้ พอถงึเวลาถวายเพลงิท่านจรงิ ขณะนัน้ปรากฏมเีมฆก้อนหนึง่ 
ขนาดย่อมๆ ไหลผ่านเข้ามาและโปรยละอองฝนมาเพยีงเบาๆ พร้อมกบั
ขณะที่ไฟเริ่มแสดงเปลวและโปรยอยู่ประมาณ ๑๕ นาที เมฆก็ค่อยๆ 
จางหายไปในท่ามกลางแห่งความสว่างแห่งแสงพระจันทร์ข้างขึ้น

จึงเป็นที่น่าประหลาดและอัศจรรย์อย่างสุดจะคาดจะเดาได้ถูก  
ว่าท�าไมจึงดลบนัดาลให้เหน็เป็นความแปลกหแูปลกตาขึน้มาในท่ามกลาง
ความสว่างแห่งแสงเดือนเช่นนั้น เพราะปกติฟ้าก็แจ้งขาวดาวสว่างใน
ฤดูแล้งธรรมดาเราดีๆ นี่เอง แต่พอถึงเวลาเข้าจริงๆ มีเมฆลอยมาและ 
มลีะอองฝนโปรยปรายลงมา ท�าให้แปลกตาสะดุดใจระลกึไว้ไม่ลมืจนบดันี้  
เหตุการณ์ทัง้นีบ้รรดาท่านทีอ่ยูใ่นวงงานขณะน้ัน ไม่มใีครกล้าปฏิเสธได้ว่า 
ไม่จรงิ เรือ่งมไิด้เป็นไปในท�านองนัน้ เป็นแต่ผูเ้ขยีนอุตรข้ึินมาเอง เหตุการณ์ 
ดังกล่าวนี้ ผู้เขียนประสบมาเองอย่างประจักษ์ตาและสะดุดใจตลอดมา 
พอท่านทีอ่ยูใ่นวงงานขณะนัน้ได้อ่านตอนน้ี อย่างไรต้องเพิม่ความจ�าและ
ความสะดุดใจขึ้นมาในทันทีว่า เหตุการณ์ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆ

การถวายเพลิงท่านมิได้ถวายด้วยฟืนหรือถ่านดังท่ีเคยท�ากันมา  
แต่ถวายด้วยไม้จันทน์ที่มีกลิ่นหอม ซึ่งบรรดาศิษย์ท่านผู้เคารพเลื่อมใส
ในท่าน สัง่มาจากฝ่ังแม่น�า้โขงประเทศลาวเป็นพเิศษจนเพยีงพอกบัความ 
ต้องการและผสมด้วยธูปหอมเป็นเช้ือเพลิงตลอดสาย ผลเป็นความ 
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เรียบร้อยเช่นเดียวกับที่เผาด้วยฟืนหรือถ่าน นับแต่ขณะเริ่มถวายเพลิง
ท่านได้มีกรรมการทั้งพระและฆราวาสคอยดูแลกิจการอยู่เป็นประจ�า
ตลอดงานนั้น และมีการรักษาอยู่ตลอดไป จนถึงเวลาเก็บอัฐิท่าน

เวลา ๙ น. ของวนัรุง่ขึน้กเ็ริม่เกบ็อัฐท่ิานและแจกไปตามจังหวัดต่างๆ  
ทีม่ผีูม้าในงานน้ี เพือ่น�าไปเป็นสมบติักลางๆ โดยมอบกบัพระในนามของ 
จังหวดันัน้ๆ เชิญไปบรรจไุว้ในสถานทีต่่างๆ ตามแต่จะเหน็ควร ส่วนประชาชน 
ก็มกีารแจกเหมอืนกนั แต่คนมากต่อมากไม่อาจปฏิบติัได้โดยท่ัวถงึ เท่าที ่
จ�าได้ผูม้าในนามของจังหวดัน้ันๆ และได้รบัแจกอัฐท่ิานไปม ี๒๐ กว่าจงัหวดั

ตอนเก็บอัฐิท่านพึ่งผ่านไปนั้น ก็น่าสงสารประชาชนอย่างพูด 
ไม่ออกบอกไม่ถูกอีกวาระหนึ่ง ซ่ึงท�าให้ประทับตาประทับใจอย่างมาก 
คอืพอคณะกรรมการเก็บอฐัิท่านเสร็จเรียบร้อยลงเท่านั้น ผู้คนชายหญงิ
ต่างชุลมุนวุ่นวายกันเข้าเก็บกวาดเอาเถ้าและถ่านที่เศษเหลือจากที่เก็บ
แล้วไปสกัการบชูา ได้คนละเลก็ละน้อย จนสถานทีน่ัน้เตียนเกลีย้งยิง่กว่า 
ล้างด้วยน�้าและเช็ดถูให้เกลี้ยงเสียอีก พอได้ออกมาต่างคนต่างยิ้มแย้ม
แจ่มใสดีใจอย่างบอกไม่ถกู เหมอืนตัวจะเหาะลอยในขณะนัน้ มองดูในมอื 
ต่างคนต่างก�าแน่นราวกับจะมีใครๆ มาแย่งชิงเอาดวงใจในก�ามือไปเสีย
ฉะนั้น นี้เป็นเหตุการณ์ที่น่าสงสารสังเวชอีกเหตุการณ์หนึ่ง ไม่ด้อยกว่า
เหตุการณ์ทั้งหลายที่ผ่านมาในงานท่านอาจารย์มั่นครั้งนี้

แล้วยังครั้งสุดท้ายแถมเข้าไปอีก คือก่อนจะพากันกลับไปถิ่นฐาน
บ้านเรือนของตนๆ โดยมากพากันไปกราบลาท่านอาจารย์ที่เมรุ ซึ่งเป็น 
ความมั่นว่า ท่านย้ายจากศาลาไปอยู่เมรุแล้ว ขณะก้มกราบท่านถึงวาระ 
ที่สามจบลงต่างพากันนั่งนิ่งไปครู่หนึ่ง เป็นลักษณะร�าพึงร�าพันด้วยความ
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อาลยัเสยีดายอย่างสดุซ้ึง แล้วแสดงอาการไว้อาลยัด้วยน�า้ตาสะอึกสะอ้ืน 
อย่างน่าสงสาร คิดถงึใจเราใจท่านทีม่คีวามรูส้กึคิดนกึและกตัญญูกตเวที
ในท่านผู้ทรงพระคุณอย่างล้นพ้น ก็อดท่ีจะกลั้นความอาลัยเสียดายไว ้
ไม่ได้เช่นเดียวกัน พอคณะนั้นผ่านออกมาด้วยความเศร้าโศกหน้าชุ่ม 
ด้วยน�้าตา คณะนี้ก็ก้าวเข้าไปกราบลาท่านด้วยกิริยาท่าทางของคนที่มี 
ความจงรกัภักดีและเศร้าโศก เพราะความวโิยคพลดัพรากแห่งสิง่ทีเ่ทดิทนู 
บนหวัใจ ได้จากไปไม่มวีนักลบัคืน เป็นความสบัเปลีย่นเวยีนกนัไปมาอยู่ 
ทีบ่รเิวณเมรทุ่านเป็นช่ัวโมงๆ กว่าเรือ่งท่ีน่าสงสารสงัเวชจะสงบลง จึงท�าให้ 
ปลงธรรมสังเวชอย่างติดตาติดใจตลอดมา

รวมความแล้วใจเป็นธรรมชาติที่ใหญ่โตกว่าอะไรในโลก เรื่องและ
อาการท้ังหลายทีเ่ป็นมาเหล่าน้ี เป็นสาเหตุมาจากใจอันเป็นรากฐานส�าคัญ  
ประชาชนพระเณรจ�านวนหมืน่ๆ ทีม่าในงานนีก้เ็รือ่งหวัใจพาให้มา ท่านอาจารย์ 
ที่เป็นจุดดึงดูดจิตใจของประชาชน ก็ข้ึนอยู่กับท่านเป็นใจท่ีบริสุทธิ์หรือ
ธรรมทัง้ดวง ซ่ึงใครๆ ปรารถนากนัทัว่โลก จงึเป็นเครือ่งดึงดูดจิตใจของคน 
ผู้รู้จักบุญบาปให้คิดอยากมากราบไหว้บูชาท่าน แม้ไม่ได้ส่วนกุศลชนิด
ตักตวงเอาตามใจหวงั กย็งัพอเป็นอุปนสิยัปัจจยัสบืต่อภพแห่งความเป็น
มนุษย์อย่าให้ขาดสูญสิ้นซากไปเสียทีเดียว ยังดีกว่าเป็นคนหน้าด้านไป
แย่งเกิดในก�าเนิดสัตว์นรกและสัตว์เดียรัจฉานเป็นร้อยเป็นพันชนิดไม่มี 
ประมาณ เสวยความทุกข์ทรมานในภพนั้นๆ ตลอดอนันตกาล ไม่มีวัน
หลดุพ้นไปได้ ซ่ึงเป็นการเกดิมาเหยยีบย�า่ซ�า้เติมตัวเองไม่มช้ิีนดี พอเป็น
ที่ยึดที่อาศัยได้ในภพหนึ่งๆ บ้างเลย ที่เรียกว่าเป็นคนหมดหวัง 
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ด้วยเหตุนี้เรื่องในสากลโลกจึงรวมลงที่ใจ เป็นผู้ควบคุมเครื่องจักร
น้อยใหญ่ให้สิง่ทัง้หลายหมนุไปตามวิถทีางเดินของใจ ทีห่นกัไปในทางใด  
ถ้าใจหนักไปในทางดีทุกสิ่งที่ท�าลงไปย่อมให้ผลเป็นสุขโดยสม�่าเสมอ 
ทัง้ปัจจุบนัและอนาคต ปรากฏแต่ความมหีวงัและสมหวงัเรือ่ยไปไม่ขดัสน
จนตรอก จะออกซอกไหนซอยใดกเ็ป็นซอกเป็นซอยทีค่อยอ�านวยความ
สะดวกปลอดภัยให้ผูเ้ป็นเจ้าของได้รบัความสขุความเจรญิเสมอไป จนถงึ
แดนแห่งความสมหวัง คือเกิดทุกภพทุกชาติมีแต่ความสมหวังตลอดไป 
ดังครูบาอาจารย์ที่มีคนเคารพเลื่อมใสและระลึกถึงท่านเป็นขวัญใจอยู่
เวลานี้

เพราะใจท่านเป็นใจกุศลแต่ข้ันต้นจนถึงขั้นสูงสุด ท่ีคนท้ังหลาย
สรรเสรญิท่านอย่างสมเกยีรติว่าท่านปรนิพิพานกม็อียูม่าก ค�าว่าปรินิพพานนี้ 
จะมีได้เฉพาะท่านผู้ส้ินกิเลสอาสวะโดยสิ้นเชิงแล้วเท่านั้น ท่านส้ิน 
ความสืบต่อแห่งสังขารไม่มีลมปราณเหมือนเวลายังมีชีวติอยู่ โลกทัง้หลาย 
เรียกว่า “ตาย”แต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านตาย โลกเรียกว่า 
“ปรินพิพาน” ท่านอาจารย์ม่ันกมี็คนถวายเกยีรติท่านว่าปรินพิพานมาก
เหมือนกัน ผู้เขียนไม่มีเหตุผลที่ควรจะน�ามาคัดค้าน จ�าต้องยอมจ�านน
และอนุโมทนาตามค�าที่โลกถวายเป็นเกียรติท่านในวาระสุดท้าย เพราะ 
เท่าท่ีเคยได้อยู่และรับโอวาทท่านตลอดมาเป็นเวลานานปีพอสมควร  
ก็ไม่มีที่ค้านธรรมท่านได้เลย นอกจากท�าให้ซึ้งใจอย่างบอกไม่ถูก ว่าเป็น
อมตธรรมอย่างสมบูรณ์ที่ออกมาจากใจที่บริสุทธิ์จริงๆ เท่านั้น ฉะนั้น  
ใจประเภทนี้จึงหาไม่มีในโลกมนุษย์ปุถุชนเรา ร้อยทั้งร้อยไม่มีเจอเลย 
ถ้าต้องการเจอก็จ�าต้องพยายามช�าระแก้ไขใจของปุถุชนให้กลายเป็นใจ
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อริยชนขั้นสุดยอดขึ้นมา ใจดวงนั้นอยู่ที่ไหนก็อยู่อย่างอริยจิตอริยธรรม
ตลอดเวลาอกาลิโก

ทีว่่าใจเป็นใหญ่กว่าสิง่ทัง้หลายในโลกนัน้ คือใจเป็นผูป้กครองสมบติั
ทั้งมวล แต่สิ่งทั้งหลายดังกล่าวดีหรือชั่วต้องขึ้นอยู่กับใจผู้เป็นใหญ่และ
รับผิดชอบ ถ้าใจพาชั่ว โลกแม้จะใหญ่โตเพียงไรก็มีทางบรรลัยได้อย่าง
ไม่มีปัญหา ดังนั้น ใจจึงควรได้รับการอบรมหรือศึกษาพอจะปกครอง
ตัวปกครองโลกให้เป็นไปโดยความสะดวกปลอดภัยเท่าที่ควร ตัวก็เป็น 
บคุคลน่าอยู ่ไม่เดือดร้อนร�าคาญ โลกกเ็ป็นโลกน่าอยู ่ไม่เป็นโลกท่ียุ่งเหยงิ 
วุ่นวายจนเกินไป

พอถวายเพลิงท่านอาจารย์มั่นผ่านไปแล้ว ปรากฏว่าพระเณรสาย
ของท่านมีความกระวนกระวายระส�่าระสายมากพอดู เพราะปราศจาก 
ทีพ่ึง่ทีย่ดึทางใจ ระเหเร่ร่อนไปทางทิศใต้ทิศเหนอืเหมอืนว่าวเชือกขาดอยู ่
บนอากาศฉะนัน้ เพราะความร้อนรุม่กลุม้ใจเหมอืนพ่อแม่ตายจาก มแีต่ลกู 
ก�าพร้าตัวเลก็ๆ ไม่มคีวามรูค้วามสามารถปกครองตนได้ ฉะนัน้ วงคณะปฏิบติั 
สายของท่านรูส้กึสัน่สะเทอืนไปมากในระยะทีผ่่านไปใหม่ๆ กว่าจะจับกนั
เป็นกลุ่มเป็นกอเป็นหลักเป็นฐานได้ ก็นับว่าพอเห็นโทษแห่งความไม่ม ี
ครอูาจารย์มากพอดู ฉะนัน้ การผ่านไปของครบูาอาจารย์องค์มคุีณสมบติั
ส�าคัญแต่ละองค์มใิช่เรือ่งเลก็น้อย เป็นความสะเทอืนในวงพระสงฆ์และ
ผูป้ฏิบติันัน้ๆ มาก จนอาจพดูได้ว่าแผ่นดินถล่มไปพกัหนึง่ ถ้าคณะลกูศิษย์ 
มีความสามารถต้ังตัวได้ด้วยข้อปฏิบัติและทางจิตใจพอทรงตัวและทรง
หมู่คณะไว้ได้ ไม่เดือดร้อนเหลวไหลในกาลต่อไป
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การสูญเสียท่านผู้เป็นหัวหน้าที่ดี ไม่ว่าทางครอบครัว สังคม บริษัท
ห้างร้าน วงราชการงานแผ่นดินแผนกต่างๆ และคณะสงฆ์ ตลอดวง 
พระปฏิบัติทุกๆ แขนง ย่อมเป็นความสูญเสียอันใหญ่หลวงไปตามๆ กัน  
ผู้น้อยซ่ึงหวังความเจริญก้าวหน้าทั้งปัจจุบันและอนาคต จึงไม่ควร 
นิง่นอนใจในการเตรยีมตัวเตรยีมใจไว้ต้อนรบัสถานการณ์ต่างๆ ทีจ่ะต้อง 
ประสบอยู่โดยดีในวันหรือเวลาหนึ่งแน่นอน ผู้เขียนได้เห็นโทษครั้ง 
ยิ่งใหญ่สมัยท่านพระอาจารย์มั่นมรณภาพผ่านไปเพียงองค์เดียวเท่านั้น  
แต่ในสายตาและความรูส้กึปรากฏว่า ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องท่านมคีวามซบเซา
เหงาหงอย และอยากจะพดูว่าล้มละลายไปตามๆ กนัมากมาย ทัง้นกับวช
และฆราวาส จนไม่อาจประมาณได้ เช่นเดียวกบัสิง่ก่อสร้างท่ีส่วนมัน่คงได้ 
ถูกท�าลายลง ส่วนอื่นๆ ก็พลอยเสียหายไปด้วยฉะนั้น

ผู้เขียนได้รับความกระเทือนใจอย่างหนักมาแต่ครั้งนั้น จึงท�าให้
หว่ันวิตกต่ออนาคตของพระเณรในวงปฏิบัติที่ขาดครูอาจารย์ผู้ให้ความ
ร่มเยน็ ว่าเป็นทางไหลมาแห่งความเสือ่มเสยีได้อย่างง่ายดาย ถ้าไม่รบีเร่ง 
ตักตวงเสยีแต่ขณะน้ีทีก่�าลงัมคีรอูาจารย์คอยแนะน�าสัง่สอนอยู ่เวลาท่าน 
จากไป ตัวเราเองแม้ยงัมลีมหายใจอยูแ่ต่ไม่มหีลกัยดึกเ็ท่ากบัตายท้ังเป็น  
ผู้เขียนได้เคยเห็นโทษของตัวที่ไม่เป็นท่ามาแต่ครั้งนั้นแล้วว่าเหลวจริงๆ 
ด้วยมรสุมประดังกันเข้าพัดผันดวงใจ มรสุมลูกหนึ่งพัดมาว่าเราหมด 
ที่พึ่งแล้ว ลูกหนึ่งพัดมาว่าต่อไปนี้เราจะพึ่งใคร ลูกหนึ่งพัดมาว่าท่านไป
แล้วสบายหายห่วงส่วนเรายังอยู่แต่ลมหายใจ แต่ใจเหมือนคนตายแล้ว 
เพราะขาดหลักยึดและขาดอย่างหมดหวังเคว้งคว้างเกาะอะไรไม่ติดเลย 
ลูกหนึ่งพัดมาว่าอะไรๆ มันจะสุดจะสิ้นไปตามท่านเสียแล้ว ลูกหนึ่งว่า
ต่อไปนี้เราจะอยู่กับใคร พ่อก็จากไปเสียแล้ว
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ลูกหนึ่งว่าคราวนี้ถึงคราวล่มจมของเราเสียแล้วหรือ จึงพอจะตั้งไข่ 
พ่อกม็าตายจาก กรรมเราหนกัเอาเสยีจรงิๆ คราวนี ้ลกูหนึง่อุทานออกมา 
ว่า โอ้โฮ เจ้ากรรมช่างทรมานคนอนาถาถึงขนาดนี้เชียวหนอ ลูกหนึ่งว่า 
ตายจมแน่แล้วคราวนี้ซึ่งเป็นคราวหัวเลี้ยวหัวต่อเสียด้วย ระหว่างกิเลส
กับธรรมก�าลงัรบกนัอย่างเต็มก�าลงั มท่ีานอาจารย์เป็นผูเ้มตตาช่วยอุบาย 
การรบอยูท่กุเวลา ต่อไปใครจะมแีก่ใจมาเมตตาช่วยเหลอืเราอีก เราไม่เคย 
มีความทุกข์จนหาทางออกไม่ได้เหมือนคราวนี้ นี้เป็นคราวตกนรกหลุม
ความหมดหวงัพดัผนัหวัใจให้ขาดด้ินสิน้ความหมาย ยงัไม่ตายแต่ท�าให้สิน้ 
ความหวังเสียทุกอย่างในคราวนี้ 

ทั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดแก่ผู้เขียนในครั้งท่านอาจารย์มั่นมรณภาพ
ลงไป ท�าให้เข็ดหลาบกราบไหว้ ไม่อยากให้วงคณะปฏิบัติต้องประสบ
ความทุกข์ทรมานดังที่เคยประสบมาแล้วท้ังท่ียังไม่มีหลักยึดพอจะพึ่ง 
ตัวเองได้ จึงได้พยายามเตือนหมูค่ณะเสมอมา กลวัว่าจะนอนหลบัทบัสทิธิ ์
ทีค่วรจะได้จะถงึจนเกนิไป บทเวลาตะวนัอัสดงคตแล้วจึงจะวิง่หาทีพ่ึง่เพือ่
หลบซ่อนผ่อนคลาย กลัวจะตายทั้งเป็นดังที่เคยเห็นมาแล้ว ไม่ประสงค์ 
จะให้หมู่คณะพบเห็นด้วยอีก จึงรีบช่วยตักเตือนให้พากันรีบเร่งความ
เพียรเวลาเดือนยังสว่างไสว ใจยังก�าลังเอางาน สังขารก็ก�าลังอ�านวย  
แม้เจ้าตัวประสงค์ความร�่ารวยศีลธรรมตลอดมรรคผลนิพพานก็ยังพอ
ท�าได้ ไม่เป็นคนทุกข์ไร้เข็ญใจทั้งที่สมบัติมีอยู่เต็มโลกตลอดมา
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อัฐิท่านพระอาจารย์มั่นกลายเป็นพระธาตุ

เมื่อต่างท่านที่ได้รับแจกอัฐิท่านอาจารย์ไปแล้ว ต่างก็เชิญไปไว้ใน
สถานทีค่วรของตนๆ เพือ่สกัการบชูาแทนองค์ท่าน หลงัจากนัน้เรือ่งกค่็อย 
เงียบหายไป เพราะต่างคนต่างพรากจากกันในคราวเป็นไปสู่ถิ่นฐาน 
บ้านเรือนของตน จนกาลล่วงไปแล้ว ๔ ปี คณุวัน คมนามูล เจ้าของร้าน 
ศิริผลพานิชและโรงแรมสุทธิผล จังหวัดนครราชสีมา ไปถวายผ้าป่า
จังหวัดสกลนคร ได้รับแจกอัฐิส่วนบนของท่านอาจารย์มั่นช้ินหนึ่งจาก 
เจ้าอาวาสวดัสทุธาวาส ซ่ึงเป็นวัดทีท่่านอาจารย์มัน่มรณภาพ กลบัมาถงึบ้าน 
ได้เชิญอัฐิช้ินนั้นรวมลงในผอบอันเดียวกันกับท่ีบรรจุอัฐิท่านอาจารย์อยู่
แล้วแต่สมัยได้รับแจกมาจากงานศพท่าน 

พอเปิดผอบออกเท่านั้น สิ่งที่ไม่เคยคาดฝันก็ปรากฏขึ้นในผอบคือ 
อัฐิชุดแรกที่ได้รับแจกไปจากงานศพท่านได้กลายเป็นพระธาตุเสียหมด 
เจ้าของเกิดความอัศจรรย์จนตัวแทบลอย เมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นจึง
ให้คนรบีไปดูอัฐส่ิวนทีเ่กบ็ไว้โรงแรมสทุธผิลอีก ท่ีนัน้กก็ลายเป็นพระธาตุ
เช่นกันอีก รวมทั้งสองแห่งจึงเป็นพระธาตุ ๓๔๔ องค์ ยังเหลือติดผอบ
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อยู่บ้างเป็นผงๆ เล็กน้อย ต่อมาไม่นานนัก จ�านวนผงนั้นก็ได้กลายเป็น 
พระธาตุเสยีจนหมดอีก จึงรวมเป็นพระธาตุจากอัฐขิองท่านพระอาจารย์มัน่  
๓๔๔ องค์ นีเ้ป็นรายแรกทีป่รากฏความอัศจรรย์จากอัฐกิลายเป็นพระธาตุ

จากนั้นเรื่องก็เล่าลือไปทุกหนทุกแห่ง ผู้คนทราบถึงไหนก็มาขอ 
พระธาตุกบัคุณวนัไปสกัการบชูากนัถงึนัน่ คุณวนัเองกเ็ป็นคนมนีสิยัใจบญุ
อยูแ่ล้ว จงึเหน็ใจท่านทีม่าขอและแจกกนัไปคนละเลก็ละน้อย คือคนละ 
๑ องค์บ้าง ๒-๓ องค์บ้าง ผูเ้ขยีนคุณวนักไ็ด้กรณุาให้ไปสองครัง้ ครัง้แรก  
๕ องค์ ครั้งที่สอง ๒ องค์ รวมเป็น ๗ องค์ด้วยกัน พอได้มาแล้วก็
โฆษณาใหญ่ว่าตัวได้ของดีมา ได้ของดีมา ปากไม่เป็นสขุ เป็นสขุเฉพาะใจ 
คือดีใจที่ได้อัฐิจากคุณวันมา

สดุท้ายกม็าเสยีเปรยีบ (ต้องขออภัยเรยีนอย่างตรงไปตรงมา) ผูห้ญิง 
เรียบวุธไปเลย แต่ชอบกลที่ไม่มีเสียใจเลยทั้งที่รู้ว่าเสียเปรียบ จากนั้น
ปากก็เป็นสุขไม่มีอะไรโฆษณาอีก คือพอได้ยินว่าได้ของดีมาใครก็ขอดู
ซึ่งมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้น ขณะนั้นคนนั้นก็ขอดูก็หยิบให้ดู หยิบให้ดูจนหมด
ทุกองค์ พอดูเสร็จแล้วคนนั้นก็ขอเอาเลย คนนี้ก็ขอเอาเลย พร้อมกับ
ห่อกันมุบมิบ แล้วทีนี้ใครจะกล้าขอคืนล่ะ ถ้าไม่อยากเสียเปรียบสอง
ซ้อน เรือ่งมนัเป็นอย่างนีท้ีม่ไิด้มพีระธาตุท่านอาจารย์มัน่ติดตัวมาจนบดัน้ี 
ทราบภายหลังว่า คุณวันเองก็แบ่งให้ท่านที่มาขอไปสักการบูชาแทบไม่มี
เหลือแล้ว เลยไม่กล้าไปรบกวนอีก

เท่าที่ทราบ อัฐิท่านอาจารย์มั่นกลายเป็นพระธาตุ ท่ีร้านคุณวัน 
นครราชสมีา เป็นแห่งแรก หลงัจากนัน้กค่็อยๆ กลายเป็นพระธาตุเรือ่ยไป  
ไม่ว่าทีไ่หน ใครบชูาไว้ทีไ่หนกก็ลายเป็นพระธาตุขึน้มาเป็นล�าดับ จนกระทัง่ 
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ทุกวันนี้ก็ยังเป็นไปเรื่อยๆ แต่เป็นกันอย่างมุบมิบซุบซิบเฉพาะครัวเรือน  
ไม่กล้าบอกให้ใครทราบ เกรงจะถกูขอ เพราะเป็นของหายากและคุณค่าสงู 
ไม่มีประมาณ อาจพูดได้ว่าผู้ไม่มีนิสัยวาสนาเกี่ยวกับท่านก็ยากจะได ้
พระธาตุท่านมาไว้บชูา กรณุาดูแต่ผูเ้ขยีนซ่ึงได้มาแล้วยงัไม่มวีาสนารกัษา
ท่านไว้ได้ ต้องให้ท่านผู้อื่นไปรักษาแทนสบายไปเลย

พระธาตุท่านอาจารย์มัน่ยงัเป็นทีน่่าแปลกและอัศจรรย์อยูห่ลายอย่าง  
คือพระธาตุ ๒ องค์ เจ้าของอธษิฐานขอให้เป็น ๓ องค์เพือ่ให้ครบรตันะ 
คือ พทุธ ธรรม สงฆ์ กก็ลายเป็น ๓ องค์ได้จรงิๆ ผูม้อียู ่๒ องค์อธษิฐาน 
ขอให้เป็น ๓ องค์ เช่นทีค่นอ่ืนเขาเป็น แต่กลบัรวมเป็นองค์เดียวกม็ ีเจ้าของ 
เสยีใจมาก มาเล่าให้ผูเ้ขยีนฟังและขอค�าช้ีแจง ผูเ้ขยีนได้อธบิายให้ทราบ
บ้างว่า พระธาตุท่านอาจารย์มัน่กลายเป็น ๓ องค์กดี็ กลายเป็นองค์เดียว 
กดี็ หรอืยงัมไิด้กลายเป็นพระธาตุเลยกดี็ ท้ังนีก้คื็ออัฐธิาตุท่ีออกจากองค์
ท่านอันเดียวกัน จึงไม่ควรเสียใจ การที่พระธาตุ ๒ องค์กลับมาเป็นองค์
เดียวกเ็ป็นอภินหิารของท่านอยูแ่ล้ว เราจะหาความอัศจรรย์จากอะไรอีก 
แม้ผมท่านที่ปลงออกมีผู้เก็บไว้บูชาในที่ต่างๆ ก็กลายเป็นพระธาตุได ้
เช่นเดียวกับอัฐิซึ่งมีอยู่หลายแห่ง 

ทีเ่ป็นดังนีเ้ข้าใจว่าอัฐหิรอืผมท่านทีเ่กบ็ไว้นานๆ ไปอาจจะกลายเป็น
พระธาตุไปตามๆ กนั ดังอัฐท่ิานทีค่่อยๆ กลายเป็นพระธาตุมาเป็นล�าดับ
นีแ้ล แต่ทัง้อัฐธิาตุท่าน ทัง้พระธาตุท่าน แม้จะถกูเกบ็รกัษาไว้สกัการบชูา
อยู่กับท่านผู้ใด ก็ไม่มีใครบอกใครให้ทราบเลย มีแต่ปิดเงียบท่าเดียว
เท่านั้น ทุกวันนี้ เพราะต่างคนต่างรักต่างคนต่างสงวน แต่ถ้าถูกถามราย
ที่อัฐิท่านกลายเป็นพระธาตุ เจ้าของก็จะบอกอย่างอาจหาญว่า อัฐิท่าน
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กลายเป็นพระธาตุได้แน่นอนไม่สงสยั ถ้าถามต่อไปว่า คุณมพีระธาตุหรอื
อัฐิท่านอาจารย์มั่นบ้างหรือเปล่า? จะแสดงอาการยิ้มแล้วตอบเพียงว่า  
แม้มีก็นิดเดียวแจกให้ใครไม่ได้ อันเป็นเชิงกันท่าไว้ในตัวกลัวผู้อื่นจะขอ 
จึงทราบได้ยากเฉพาะทกุวนัน้ี ว่าอัฐหิรอืพระธาตุท่านมอียูก่บัท่านผูใ้ดบ้าง 
แม้แต่พระหรือครูอาจารย์ซ่ึงเป็นที่เคารพนับถือ ถามยังไม่อาจบอกตรง 
จึงน่าเห็นใจท่านที่มีความเคารพเลื่อมใสและรักสงวนท่านมาก

ฉะนั้น ท่านพระอาจารย์มั่นจึงเป็นพระอาจารย์ส�าคัญองค์หน่ึง  
ทัง้ทีย่งัมชีีวติอยูแ่ละล่วงลบัผ่านไปแล้ว เวลายงัมชีีวิตอยูก่เ็ป็นจุดยบัยัง้ 
ผ่อนคลายความตึงเครียดแห่งจิตใจบรรดาศิษย์ทั้งพระและฆราวาส 
เป็นอย่างดีตลอดมา เราพอทราบได้ตามทีม่ผีูม้าเล่าให้ฟัง ขณะจิตคิดจะท�า 
ความช่ัวบ้าง ขณะจิตก�าลังลุกเป็นไฟเนื่องจากเหตุการณ์บางอย่าง 
บังคับบ้าง ขณะเกิดความเคียดแค้นอย่างสุดขีด จะตดัสินใจฆ่าคนอยู่ใน
นาทนีัน้บ้าง พอระลกึถงึท่านอาจารย์มัน่ขึน้มาได้เท่านัน้ เหตุการณ์ทีเ่ป็น
อยู่ภายในเหล่านั้น ราวกับน�้าดับไฟสงบลงทันทีทันใด และเห็นโทษแห่ง 
ความผดิของตัวขึน้ในขณะนัน้ อยากก้มลงกราบองค์ท่านทนัททีีร่ะลกึได้ 
สิ่งท่ีคิดว่าจะท�านั้นเลยหายราวกะปลิดทิ้ง นี่เป็นฝ่ายฆราวาสเล่าให้ฟัง 
แม้ทีม่ไิด้เล่ากเ็ข้าใจว่ายงัมอียูม่าก และสามารถแก้ความผดิของตัวได้ใน
ลกัษณะเดียวกนั ด้วยอ�านาจความระลกึถงึท่านด้วยความเคารพเลือ่มใส 

ส่วนพระที่ได้รับความยับยั้งใจไปตามเพศของตน เพราะอ�านาจ 
ความเช่ือความเลื่อมใสในท่านก็เข้าใจว่ามีจ�านวนไม่น้อยเช่นเดียวกัน  
เท่าทีท่่านอบรมคนให้เป็นคนดีนัน้นบัจ�านวนไม่ถ้วน เริม่แต่วนัท่านอุปสมบท 
และสัง่สอนมาจนถงึวันมรณภาพ ถ้านบัเวลาสัง่สอนผูค้นพระเณรก็ไม่ต�า่ 
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กว่า ๔๐ ปี ในระหว่าง ๑ ปีถงึ ๔๐ ปีนัน้ มพีระเณรและฆราวาสมารบัการ
อบรมกบัท่านมากเพยีงไร เฉพาะพระทีม่หีลกัฐานมัน่คงทางด้านจิตใจและ
ข้อปฏิบติัมจี�านวนมากมาย ท่านอาจารย์เหล่าน้ีจะเป็นครอูาจารย์สัง่สอน 
ผูค้นพระเณรให้มหีลกัยดึต่อไปในอนาคต ซ่ึงสบืเนือ่งมาจากท่านอาจารย์มัน่ 
เป็นผูใ้ห้ก�าเนดิความรูท้ัง้ภายในและภายนอกมาก่อน มฉิะนัน้กห็าทางเดิน 
ไม่ได้แม้ตัวเอง โดยไม่ต้องพูดถึงการสั่งสอนคนอื่นให้เป็นคนดีได้เลย

ด้วยเหตุนี ้การวางรากฐานจิตใจให้มัน่คงต่อเหตุผลอรรถธรรมความ
ถูกต้องดีงามเป็นขั้นๆ จึงเป็นงานช้ินใหญ่และหนักมากกว่างานช้ินใดๆ 
ในโลกที่พวกเราเคยท�า และเคยบ่นกันว่ายากๆ เพราะงานนั้นเป็นเพียง 
สิ่งคล้อยตามจิตใจของผู้พาด�าเนินเท่านั้น หลักใหญ่ของงานทุกแขนง 
และทุกช้ินอย่างแท้จริงขึ้นอยู่กับใจทั้งสิ้น นอกจากนั้นยังเกี่ยวกับงาน 
ผดิถกูช่ัวดีอีกว่าใครเป็นผูบ้งการและพาด�าเนนิถ้าไม่ใช่ใจ ถ้าใจเป็นผูช้ี้ขาด 
และพาด�าเนนิ ใจได้รบัการศึกษาอบรมพอทราบเรือ่งของตัวเกีย่วกบัความ
ผิดถูกช่ัวดีอย่างไรบ้างเพียงไร จึงจะประคองตัวและงานนั้นๆ ไปด้วย 
ความราบรืน่ช่ืนใจ ตลอดความปลอดภัยอันเกดิจากผลงานท่ีตนท�าทุกอย่าง  
เมื่อกล่าวถึงจิตใจ บรรดาท่านที่เคยทราบความลึกซ้ึงหนาบางของท่าน
อาจารย์มั่นมาบ้างแล้ว จะต้องกราบท่านอย่างสนิทใจ ระลึกไว้มิได้ลืม  
ทัง้เวลาท่านยงัมชีีวติอยูแ่ละเวลาท่านจากไปแล้ว อดระลกึถงึความกตัญญู 
กตเวทีในท่านมิได้อย่างแน่นอน แม้ชีวิตจะขาดไปก็ยอมถวายไปเลย

ท่านอาจารย์มัน่เป็นอาจารย์เอกทางด้านพฒันาจิตใจคน อาจพดูได้ว่า
เกอืบทัว่ประเทศ ซ่ึงเป็นการพฒันาทีถ่กูจุดส�าคัญของโลกด้วย เพราะใจ 
ที่ได้รับการพัฒนาด้วยอรรถด้วยธรรมด้วยดี ความเสียหายไม่ค่อยมี 
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หรืออาจพูดได้อย่างเต็มปากว่า จิตที่ได้รับการพัฒนาเต็มที่แล้ว แน่ใจว่า 
ความเสียหายไม่มี ทั้งงานและผลของงานก็เป็นที่แน่ใจ โลกที่ได้รับการ
พัฒนาจิตใจไปพร้อมๆ กันด้วยดีย่อมเป็นโลกท่ีเจริญจริง ประชาชน 
มคีวามสงบสขุ มใิช่เจรญิแต่ด้านวัตถอุย่างเดียว แต่ใจร้อนเหมอืนไฟ มแีต่ 
การเบียดเบียนท�าลายกัน เอารัดเอาเปรียบกัน ฉ้อโกงกัน เร็วยิ่งกว่า 
เจ้าบอนนีข่ึน้โลกพระจันทร์ ซ่ึงไม่ผดิอะไรกบัความเจรญิแห่งไฟในแดนนรก

ถ้ายังไม่ทราบว่าแดนนรกมีความเจริญด้วยความรุ่มร้อนขนาดไหน  
กค็วรดูโลกทีป่ราศจากการพฒันาจติใจ ซ่ึงมแีต่ความรงุรงัไปด้วยสิง่สกปรก 
ทีร่ะบายออกจากท่อไอเสยีคือใจ ความประพฤติการกระท�าทุกด้านเป็นสิง่ 
ขวางโลก ขวางธรรม ขวางห ูขวางตา ขวางใจไปหมด ไม่มอีะไรน่าดูน่าชมเลย  
เต็มไปด้วยสิง่ไม่พงึปรารถนา ฉะนัน้ ท่านผูม้คีวามฉลาดแหลมคม จงึนยิม 
การพัฒนาจิตใจก่อนพัฒนาสิ่งอ่ืนใด ซ่ึงเป็นเพียงบริวารของใจเท่านั้น 
เมือ่พฒันาใจดีแล้ว การระบายออกทางกายวาจา ความประพฤติ การกระท�า 
ตลอดทกุด้าน ย่อมกลายเป็นของสะอาดไปตามส่วนใหญ่คือใจ โลกย่อมมี 
ความสงบสุขสมกับคนฉลาดด้วยจิตพัฒนาปกครองโลก ปกครองตน 
โดยทางเหตุผลอรรถธรรม

ความฉลาดของมนุษย์ที่ปราศจากธรรมจะฉลาดเพียงไร ยังไม่ควร
เป็นที่ไว้ใจและชมเชยโดยถ่ายเดียวได้ แม้จะฉลาดแสดงความสามารถ 
ขึ้นชมดวงดาว พระอาทิตย์ พระจันทร์บนฟ้าได้กย็งัไม่ถอืเป็นจดุส�าคญั 
ความฉลาดถ้ายงัขนืระบายสิง่ทีเ่ป็นพษิเป็นภัยออก เพือ่ความเดือดร้อน
แก่ตนและผู้อื่นอยู่ อย่างไม่ส�านึกตัวว่าเป็นความผิด ความรู้ความฉลาด
นัน้ยังไม่อาจเลยภูมขิองสตัว์เดียรจัฉานทีเ่คยเป็นอยูด้่วยการเบยีดเบยีน 
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และกัดฉีกกันกิน โดยถือว่าเป็นความฉลาดและเป็นความสุขของเขา 
ซึ่งอยู่ในภูมินั้นๆ

ความฉลาดทีร่บัรองกนัตามหลกัเหตุผลทีย่งัตนและโลกให้เจรญินัน้  
ไม่จ�าต้องออกใบประกาศนียบัตรให้โชว์ก็ได้ แต่การระบายออกทางใจ 
และความประพฤติสิ่งกระท�าอันเป็นไปเพื่อตนและโลกได้รับความสุข
ความเย็นใจด้วยนั้น ถือว่าเป็นผลงานที่ออกจากความฉลาดอย่างแท้จริง 
และเป็นประกาศนียบัตรอยู่ในตัวพร้อมแล้ว ไม่จ�าต้องหาใบประกาศมา
บังหน้าและอวดโลกเพื่ออ�านาจในทางผิดอย่างลึกลับ ซ่ึงผลคือความ
เดือดร้อนของผูไ้ด้รบั มไิด้เป็นของลบัๆ ไปด้วย แต่เป็นความทุกข์ร้อนอยู่
อย่างเปิดเผย ดังที่เห็นๆ กันอยู่อย่างเต็มตา รู้อยู่อย่างเต็มใจ นอกจาก
ไม่พูดกันเท่านั้น ทั้งนี้หากมิใช่โทษของการมองข้ามการพัฒนาภายในคือ
ใจแล้ว ใครจะเชื่อกันได้ลงคอว่า การพัฒนาแต่ด้านวัตถุด้วยทั้งใจที่รก 
รงุรงัด้วยสนมิคือกิเลส ความเหน็แก่ตัวและพวกพ้องของตัวท�าให้โลกเจรญิ  
ประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสขุโดยทัว่กนัดังน้ี นอกจากคนท่ีตายหมดความรูส้กึ
ดีช่ัวทุกอย่างแล้วเท่านัน้ จะไม่มคีวามขดัใจและคิดแย้งการกระท�าดังทีว่่า

เมือ่น�ามาเทยีบระหว่างผูม้กีารพฒันาทางใจกบัผูไ้ม่ได้พฒันาทางใจเลย  
การงานและผลของงานต่างกนัราวฟ้ากบัดิน ฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึไม่ทรง
ชมเชยสมาธสิมาบติัเพือ่ความเหาะเหนิเดินอากาศด�าดินด�าน�า้ เหาะข้าม
ทะเลต่างๆ ว่าเป็นผูฉ้ลาดเลือ่งลอื แต่ทรงชมเชยผูพ้ยายามฝึกอบรมตน
โดยวิธีต่างๆ เพื่อความดีงาม จะเป็นทางสมาธิสมาบัติหรือทางใดก็ตาม 
ด้วยความรอบคอบต่อการระบายออกทางความประพฤติการกระท�า มใิห้
เกิดโทษแก่ตนและผู้อื่นว่าเป็นผู้ฉลาด เพราะความน่าอยู่ของโลกทั่วไป 
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ย่อมขึ้นอยู่กับความสุขใจเป็นหลักใหญ่ แม้ร่างกายและความเป็นอยู่ใน 
ด้านต่างๆ จะมอีดบ้างอ่ิมบ้างตามคติธรรมดาของโลกอนิจฺจ� แต่กย็งัน่าอยู ่ 
เพราะผูพ้าอยูพ่าไปคือใจมคีวามสขุเท่าท่ีควร ไม่แผดเผาเร่าร้อน จนท�าให้
คิดอยากย้ายภพย้ายชาติย้ายบ้านเรือนและสถานที่อยู่ต่างๆ 

ปัญหาเรือ่งอัฐท่ิานพระอาจารย์มัน่ พระอาจารย์เสาร์ กลายเป็นพระธาตุ  
ปรากฏว่ากระจายไปในทีต่่างๆ จนท�าให้เกดิความสงสยักนักม็ ีในระยะอัฐิ
ท่านกลายเป็นพระธาตุใหม่ๆ บางท่านมาถามว่า อัฐิของพระอรหันต์ก็ดี 
ของสามัญชนก็ดี ต่างก็เป็นธาตุดินชนิดเดียวกัน ส่วนอัฐิของสามัญชน
ท�าไมจงึกลายเป็นพระธาตุไม่ได้ เฉพาะอัฐขิองพระอรหนัต์ท�าไมจงึกลาย 
เป็นพระธาตุได้ ทัง้สองนีม้คีวามแปลกต่างกนัอย่างไรบ้าง กไ็ด้อธบิายให้ฟัง 
เท่าท่ีสามารถแต่เพยีงโดยย่อว่า เรือ่งอัฐนิัน้ ปัญหาส่วนใหญ่ขึน้อยูก่บัใจ 
เป็นส�าคัญ ค�าว่าจิตแม้เป็นจิตเช่นเดียวกัน แต่มีอ�านาจและคุณสมบัติ
ต่างกันอยู่มาก คือจิตของพระอรหันต์ท่านเป็นอริยจิต เป็นจิตที่บริสุทธิ์ 
ส่วนจิตของสามัญชนเป็นเพียงสามัญจิต เป็นจิตที่มีกิเลสโสมมต่างๆ 

เมือ่จิตผูเ้ป็นเจ้าของเข้าครองอยูใ่นร่างใด และจติเป็นจติประเภทใด  
ร่างนั้นอาจกลายไปตามสภาพของจิตผู้เป็นใหญ่พาให้เป็นไป เช่น จิต
พระอรหันต์เป็นจิตที่บริสุทธิ์ อาจมีอ�านาจซักฟอกธาตุขันธ์ให้เป็นธาตุ 
ที่บริสุทธิ์ไปตามส่วนของตน อัฐิท่านจึงกลายเป็นพระธาตุได้ แต่อัฐิของ
สามญัชนทัว่ๆ ไป แม้จะเป็นธาตุดินเช่นเดียวกนั แต่จิตผูเ้ป็นเจ้าของเต็มไป 
ด้วยกิเลส และไม่มีอ�านาจซักฟอกธาตุขันธ์ให้เป็นของบริสุทธิ์ได้ อัฐิจึง
กลายเป็นธาตุขนัธ์ทีบ่รสิทุธิไ์ปไม่ได้ จ�าต้องเป็นสามญัธาตุไปตามจิตของ
คนมกีเิลสอยูโ่ดยดี หรอืจะเรยีกไปตามภูมขิองจติภูมขิองธาตุว่า อรยิจติ  
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อรยิเหตุ และสามญัจิต สามญัธาตุกค็งไม่ผดิ เพราะคุณสมบติัของจิตของ 
ธาตุระหว่างพระอรหันต์กับสามัญชนต่างกัน อัฐิจ�าต้องต่างกันอยู่โดยดี 
ผูส้�าเรจ็เป็นพระอรหนัต์ขึน้มานัน้ ทุกองค์เวลานพิพานแล้วอัฐต้ิองกลาย
เป็นพระธาตุด้วยกันทั้งสิ้นดังนี้ 

ข้อนี้ผู้เขียนยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปได้อย่างนั้นทุกๆ องค์ เฉพาะจิต 
ท่านที่ส�าเร็จพระอรหัตภูมิเป็นจิตที่บริสุทธิ์เต็มภูมินับแต่ขณะที่ส�าเร็จ  
ส่วนร่างกายที่เกี่ยวโยงไปถึงอัฐิเวลาถูกเผาแล้วจะกลายเป็นพระธาตุได้ 
เช่นเดียวกนัทกุองค์หรอืไม่ ยงัเป็นปัญหาอยูบ้่าง ระหว่างกาลเวลาทีบ่รรลุ 
ถึงวันท่านนิพพานมีเวลาสั้นยาวต่างกัน องค์ที่บรรลุแล้วมีเวลาทรงขันธ์ 
อยูน่าน เวลานพิพานแล้วอัฐย่ิอมมทีางกลายเป็นพระธาตุได้โดยไม่มปัีญหา  
เพราะระยะเวลาที่ทรงขันธ์อยู่ จิตที่บริสุทธิ์ก็ย่อมทรงขันธ์เช่นเดียว 
กับความสืบต่อแห่งชีวิตด้วยการท�างานของระบบต่างๆ ภายในร่างกาย  
มลีมหายใจ เป็นต้น และมกีารเข้าสมาบติัประจ�าอิรยิาบถ ซ่ึงเป็นการซักฟอก 
ธาตุขันธ์ให้บริสุทธิ์ไปตามส่วนของตนโดยล�าดับด้วยในขณะเดียวกัน 
เวลานิพพานแล้วอัฐิจึงกลายเป็นพระธาตุดังที่เห็นๆ กันอยู่ ส่วนองค์ที่
บรรลุแล้วมิได้ทรงขันธ์อยู่นานเท่าที่ควร แล้วนิพพานไปเสียนั้น อัฐิท่าน
จะกลายเป็นพระธาตุได้เหมือนพระอรหันต์ทั้งหลายท่ีมีโอกาสอยู่นาน
หรือไม่ เป็นความไม่สนิทใจ เพราะจิตไม่มีเวลาอยู่กับธาตุขันธ์นาน และ
มิได้ซักฟอกด้วยสมาธิสมาบัติดังกล่าวมา 

ท่านที่เป็นทันธาภิญญา คือรู้ได้ช้าค่อยเป็นค่อยไป เช่นบ�าเพ็ญไป
ถงึขัน้อนาคามผีลแล้วติดอยูน่านจนกว่าจะก้าวขึน้ขัน้อรหตัภูมไิด้ คือต้อง 
พิจารณาท่องเที่ยวไปมาอยู่ในระหว่างอรหัตมรรคกับอรหัตผลจนกว่า 



502

จิตจะช�านชิ�านาญและมกี�าลงัเต็มท่ีจึงผ่านไปได้ ในขณะทีก่�าลงัพจิารณาอยู่
ในขัน้อรหตัมรรคเพือ่อรหตัผล กเ็ป็นอุบายวธิซัีกฟอกธาตุขนัธ์ในตัวด้วย  
เวลานพิพานแล้วอัฐอิาจกลายเป็นพระธาตุได้ ส่วนท่านทีเ่ป็นขปิปาภญิญา 
คือรูไ้ด้เรว็และนพิพานไปเรว็หลงัจากบรรลแุล้ว ท่านเหล่านีไ้ม่แน่ใจว่าอัฐิ 
จะกลายเป็นพระธาตุได้หรือประการใด เพราะจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีเวลาทรง 
และซักฟอกธาตุขนัธ์อยูน่านเท่าทีค่วร ส่วนสามญัจิตของสามญัชนทัว่ๆ ไปนัน้  
ไม่อยูใ่นข่ายทีอั่ฐจิะควรแปรเป็นพระธาตุได้ด้วยกรณีใดๆ จงึขอกล่าวเท่าท่ี 
กล่าวผ่านมาแล้ว

เฉพาะองค์ท่านพระอาจารย์มัน่ นอกจากอัฐกิลายเป็นพระธาตุให้เหน็
อย่างประจักษ์แล้ว พระธาตุยงัแสดงความอัศจรรย์ให้เหน็หลายอย่าง ดังท่ี 
เขยีนผ่านมาบ้างแล้วว่า ผูม้พีระธาตุสององค์อธษิฐานขอให้เป็นสามองค์ 
ก็เป็นสามองค์ได้ ผู้มีสององค์อธิษฐานขอให้เป็นสามองค์ แต่กลับเป็น 
องค์เดียวกไ็ด้ ซ่ึงไม่น่าจะเป็นไปได้เลย แต่ได้เป็นไปเสยีแล้ว ผูไ้ด้มาสององค์ 
จากท่านผู้มีเมตตาจิตมอบให้ พอตกเย็นมาเปิดดูกลับเป็นสามองค์ก็ได้  
รายนีเ้ป็นความแปลก เพราะช่ัวระยะเวลาเช้าไปถงึเยน็เท่าน้ันกม็าเพิม่ได้

ท่านผูน้ีเ้ป็นข้าราชการผูใ้หญ่มศีรทัธาในองค์ท่านพระอาจารย์มัน่มาก  
และเป็นผูใ้ห้ความสะดวกตลอดการช่วยเหลอืต่างๆ แทบทกุกรณีทีเ่กีย่ว
กับงานท่านพระอาจารย์มั่น นับแต่วันแรกท่ีท่านไปถึงวัดสุทธาวาสจน
ตลอดงาน พระผู้ใหญ่เห็นใจและสงสารมาก เมื่อคุณวัน นครราชสีมา 
ถวายพระธาตุท่านอาจารย์มั่นมา ท่านจึงมอบให้ข้าราชการผู้นี้ตอนเช้า 
พอได้รบัพระธาตุจากท่านแล้ว ขณะนัน้ไม่มกีล่องหรอืผอบจะใส่ มแีต่ขวด 
ยานตัถ์ุเปล่าติดกระเป๋าเสือ้ จึงได้เอาใส่พระธาตุไปพลาง ขณะเชิญพระธาตุ 
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เข้ากระเป๋าเสื้อก็ปิดกระดุมเสื้อด้วยดี ขวดก็ปิดฝาด้วยดี กลัวพระธาตุ
จะสูญหายไปเสีย

นับแต่ขณะที่ได้พระธาตุจากมือพระผู้ใหญ่แล้ว ปรากฏว่าใจมีความ 
ปีติยินดีเป็นล้นพ้น ลุกจากที่นั้นก็ไปท�างานเลยทีเดียว และเกิดความ 
อ่ิมเอิบต้ืนตันใจตลอดวนั ประหนึง่จติมไิด้คิดเหนิห่างจากพระธาตุท่ีได้รบั 
มานั้นเลยท้ังวัน พอเลิกจากงานไปถึงบ้านก็โฆษณาใหญ่ว่าตนได้ของ
ประเสริฐมา ในชีวิตไม่เคยมี คนในบ้านต่างก็มารุมดู จากนั้นก็เอาผอบ 
มาใส่พระธาตุทนัท ีพอเปิดฝาขวดออกเชิญพระธาตุท่านอาจารย์มัน่ออกมา  
โดยไม่คาดฝันว่าจะพบความอัศจรรย์ท่ีแสดงออกมาจากพระธาตุท่าน คือ 
พอเชิญพระธาตุออกจากขวดกไ็ด้เหน็กลายเป็นสามองค์ในขณะน้ัน ยิง่เพิม่ 
ความอัศจรรย์ในองค์ท่านและเกดิความปีติในพระธาตุยิง่ขึน้ แทบจะเหาะ
ลอยไปท้ังตัว พร้อมกับประกาศความอัศจรรย์ของท่านอาจารย์มั่นว่า 
เป็นองค์พระอรหันต์ให้ภรรยาและลูกๆ ฟังในขณะนั้น อย่างไม่คิดว่า 
ใครจะหาว่าเป็นบ้าเป็นบออะไรเลย

ภรรยาและลกูๆ ยงัไม่แน่ใจ เกรงว่าทีร่บัพระธาตุมาจะจ�าจ�านวนผดิไป  
ฝ่ายสามกีเ็ถยีงใหญ่แบบไม่ยอมฟังเสียงใครเลยว่า พระธาตุสององค์ท่ี
ท่านเจ้าคุณ…ให้มาเมือ่เช้านีจ้�าไม่ผดิแน่ เพราะขณะรบัจากท่านกร็บัด้วย
ความสนใจและเลือ่มใสอย่างบอกไม่ถูก แม้อยู่ท่ีท�างานกม็ไิด้ลมืพระธาตุ 
ตลอดวันว่าได้พระธาตุมาสององค์ ได้พระธาตุมาสององค์ จนกลายเป็น 
ค�าบรกิรรมเหมอืนคนภาวนาแล้วจะให้หลงลมืได้อย่างไร ถ้าใครๆ ยงัไม่ลงใจ 
ว่าเป็นความจรงิ พรุง่นีเ้ช้าเราจะไปเรยีนถามท่านเจ้าคุณท่านใหม่ เหน็จรงิ 
กันพรุ่งนี้เอง 
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ฝ่ายคนในบ้านไม่ยอม อยากรูใ้นวนันีเ้ด๋ียวนี ้ขอให้ไปเรยีนถามท่าน
เดี๋ยวนี้ ตกลงต้องไปเดี๋ยวนั้นและเรียนถามว่า ที่ท่านเมตตาให้พระธาตุ 
กระผมเมือ่เช้านีก้ีอ่งค์ ท่านตอบว่าให้สององค์ ท�าไมถามอย่างนัน้ พระธาตุ 
หายหรือ ข้าราชการผู้นั้นตอบด้วยความต้ืนตันใจว่า พระธาตุมิได้หาย
แต่กลับได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง รวมเป็นสามองค์ด้วยกัน ที่กระผมเรียนถาม 
กเ็พราะเวลาไปถงึบ้านแล้ว เปิดฝาขวดออกดู เพือ่จะเชิญพระธาตุเข้าในผอบ  
แทนทีจ่ะมสีององค์ตามที่เข้าใจ แต่กลับมีสามองค์ เลยท�าให้กระผมเกิด
ความดีใจจนตัวสัน่ รบีบอกกบัลกูเมยี แต่ไม่มใีครเช่ือว่าเป็นความจรงิเลย 
เกรงว่าผมอาจจ�าผดิกไ็ด้ เลยเค่ียวเข็ญให้กระผมมาเรยีนถามท่านอีกครัง้ 
จึงได้มาตามค�าเขาแล้วก็เป็นความจริง ยิ่งท�าให้กระผมดีใจเสียใหญ่

ว่าอย่างไร? เช่ือหรอืยงัทนีี?้ นีเ่ป็นค�าพดูกบัภรรยาทีม่าด้วย ภรรยา 
ยิม้แล้วพดูว่า กเ็กรงจะจ�าผดิและหาเรือ่งไปโกหกกนัเล่นกต้็องพดูอย่างนัน้  
เป็นความจริงดังที่ว่าก็ต้องเช่ือ ใครจะฝืนความจริงเพื่อประโยชน์อะไร 
ท่านเจ้าคุณกย็ิม้และเล่าตามความจรงิให้ภรรยาฟัง ว่าอาตมาได้ให้คุณ….
สององค์จริงเมื่อเช้านี้ เพราะเห็นว่าเป็นผู้มีคุณต่อท่านอาจารย์มั่นมาก 
ตลอดพระสงฆ์ เรือ่ยมาแต่วันท่านมรณภาพจนเสรจ็งาน อาตมายงัจ�าไม่ลมื  
เมือ่ได้พระธาตุท่านอาจารย์มัน่มาจากคุณวัน คมนามลู ร้าน ศิรผิลพานชิ  
นครราชสมีา กเ็ลยสงวนไว้ เพือ่น�ามามอบให้เป็นทีร่ะลกึ ซ่ึงเป็นของหายาก 
ในสมยัปัจจุบนั เพิง่จะพบอัฐกิลายเป็นพระธาตุเฉพาะของท่านอาจารย์มัน่ 
เพียงองค์เดียว นอกน้ันก็ได้ยินแต่ต�าราท่านบอกไว้ ยังไม่เห็นตัวจริง
ประจักษ์ตา
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บัดนี้ได้เห็นเป็นพยานหลักฐานอย่างแท้จริงเสียแล้ว กรุณารักษาไว้ 
ในที่สมควร เดี๋ยวท่านหายไปก็ยิ่งล�าบากมากกว่าเป็นความสุขใจในเวลา
ท่านมาเพิม่ให้เป็นไหนๆ จะว่าอาตมาไม่บอก เพราะพระธาตุท่านอาจารย์มัน่ 
เป็นของอัศจรรย์มาก ยิ่งท่านมาได้ง่ายๆ อย่างนี้ บทเวลาท่านไปเพราะ
ความเคารพเราไม่พอยิ่งไปได้ง่าย กรุณาเชญิท่านไว้ที่สูง เคารพบูชาท่าน
ทุกเช้าเย็น ท่านอาจบันดาลความเป็นสิริมงคลเกินคาดให้เวลาใดก็ได้  
อาตมาเช่ือท่านร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า เป็นพระผูบ้รสิทุธิม์านานแล้ว แต่ไม่กล้า 
บอกใครได้ง่ายๆ กลัวเขาจะหาว่าเป็นบ้า เพราะคนเรามีนิสัยเชื่อในสิ่ง 
ที่ดีได้ยาก แต่เช่ือในสิ่งไม่ดีได้ง่าย จึงหาคนดีได้ยาก หาคนช่ัวได้ง่าย 
แม้ในตัวเราเอง ถ้าสังเกตดกู็พอทราบได้ว่า ใจชอบคิดในทางชัว่มากกว่า
ทางดีเป็นประจ�านสิยั พอท่านแนะจบลง ท่านข้าราชการกบัภรรยากก็ราบ
นมสัการลาท่านกลบั ด้วยความช่ืนบานหรรษาอย่างบอกไม่ถกูทัง้สองคน

นี่แลพระธาตุท่านพระอาจารย์มั่นเป็นความแปลกและอัศจรรย์ 
ดังทีน่�ามาลง เพือ่ท่านผูอ่้านได้พจิารณาหามลูเหตุแห่งความอัศจรรย์ของ 
พระธาตุดังกล่าวนี้ต่อไป ส่วนการค้นหาหลักฐานและเหตุผลมาพิสูจน์
ดังที่โลกใช้กันนั้น รู้สึกจะพิสูจน์ได้ยาก อาจมองไม่เห็นร่องรอยเลยก็ได้
ส�าหรับเรื่องท�านองนี้ เพราะสุดวิสัยส�าหรับพวกเราที่มีกิเลสจะตามรู้ได้  
เพยีงแต่ธาตุดินทีอ่ยู่ในส่วนร่างกายท่านผูบ้รสิทุธิก์บัอยูใ่นตัวเรา กแ็สดง
ให้เห็นเป็นของแปลกต่างกันอย่างชัดเจนอยู่แล้ว ว่าอัฐิท่านกลายเป็น 
พระธาตุได้อย่างประจักษ์ตา ส่วนร่างกายของพวกเราทีม่กีเิลส แม้มจี�านวน 
ล้านๆ คน ไม่มรีายใดสามารถเป็นไปได้อย่างท่าน จึงควรเรยีกได้ว่า  ท่านเป็น 
บคุคลทีแ่ปลกต่างจากมนษุย์ทัง้หลายอยูม่ากจนเทยีบกนัไม่ได้ ยิง่ใจทีบ่รสิทุธิ์ 



506

ด้วยแล้วยิง่เพิม่ความประเสรฐิและอัศจรรย์จนไม่มนีมิติเครือ่งหมายใดๆ 
มาเทียบได้เลย เป็นจิตที่โลกทั้งหลายควรเคารพบูชาจริงๆ  จึงต้องยอม 
บูชากัน 

ตามปกติโลกผูม้คีวามหยิง่ในชาติของตนประจ�านสิยั ไม่ค่อยยอมลง
กับใครหรืออะไรได้อย่างง่ายๆ แต่เมื่อหาทางคัดค้านไม่ได้ก็จ�าต้องยอม 
เพราะอยากเป็นคนดี เมื่อเห็นของดีแล้วไม่ยอมรับก็รู้สึกจะโง่เกินไป  
ไม่สมภูมิเป็นมนุษย์ ดังท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นในสมัยปัจจุบัน บรรดา 
พระเณรเถรชีทีเ่ข้าไปถงึองค์ท่านจรงิๆ และได้รบัค�าแนะน�าสัง่สอนจากท่าน 
จนเป็นที่เข้าใจแล้ว เท่าที่สังเกตมา ยังไม่เคยเห็นรายใดจะดื้อด้านหาญ
สูท่้านด้วยทฐิมิานะ ไม่ยอมลงกบัความจรงิทีส่ัง่สอนเลย เหน็แต่ยอมรบั
แบบเอาชีวิตเข้าแลกได้โดยไม่อาลัยเสียดายเลย

ถ้าเทียบความจรงิทีท่่านแสดงออกมาจากความบรสิทุธิ ์ทีรู่จ้รงิเหน็จรงิ 
ในธรรมทุกขัน้แต่ละบทละบาทนัน้ มคีวามถกูต้องตายตัวอย่างทีค้่านไม่ได้  
เช่นเดียวกบัผูบ้วก ลบ คูณ หาร ด้วยความรูส้กึทีถ่กูต้องเช่ียวชาญนัน่เอง  
เช่น หนึ่งบวกกับหน่ึงต้องเป็นสอง สองบวกสองต้องเป็นสี่ เป็นต้น  
จะบวกลบคูณหารทวีขึ้นไปสูงเท่าไร ก็มีแต่ความถูกต้องแม่นย�าตาม 
หลกัวิชา ไม่มผีดิพลาดคลาดเคลือ่น จะเป็นเด็กหรอืผูใ้หญ่บวกลบคูณหาร  
เมื่อถูกต้องตามหลักแล้วก็ไม่มีใครคัดค้านได้ว่าผิดวิสัย

ผูท่ี้มาคัดค้านหลกัทีถ่กูต้องแล้ว แม้มจี�านวนมากคนเพยีงไร กเ็ท่ากบั 
มาประกาศขายความโง่ไม่เป็นท่าของตนให้ความจรงิหวัเราะเปล่าๆ ฉะนัน้ 
กฎความถกูต้องจงึไม่นยิมว่า ควรมอียูใ่นเด็กหรอืผูใ้หญ่ หญิง ชาย หรอืชาติ 
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ช้ัน วรรณะใดๆ ทัง้สิน้ ย่อมเป็นทีย่อมรบักนัอย่างหาทีค้่านไม่ได้ หลกัธรรม 
ทีพ่ระพทุธเจ้าและสาวกผูรู้ถ้งึมลูความจรงิโดยตลอดทัว่ถงึแล้ว ย่อมสามารถ 
แสดงออกได้อย่างเต็มภูม ิโดยไม่มคีวามสะทกสะท้านหวัน่ไหวใดๆ ทัง้สิน้ 

ท่านอาจารย์มัน่เป็นผูท้รงความรูจ้รงิเหน็จรงิเต็มภูมนิสิยัวาสนาท่าน
ผู้หนึ่ง ดังนั้นบรรดาความรู้ที่เกี่ยวกับภายในภายนอกที่ท่านรู้เห็นอย่าง 
ประจักษ์ใจ จงึสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มภูม ิโดยไม่สนใจว่าใครจะเช่ือ 
หรือไม่เชื่อ จะต�าหนิหรือชมเชยใดๆ เลย ภูมิธรรมภายใน นับแต่ศีล 
สมาธ ิปัญญาทกุขัน้ ตลอดถงึวมิตุติพระนพิพาน ท่านแสดงออกมาอย่าง
อาจหาญและเปิดเผย ตามแต่ผู้ฟังจะยึดได้น้อยมากเท่าที่ก�าลังความ
สามารถจะอ�านวย ธรรมภายนอกเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ไม่มีประมาณ 
เช่น เทวบุตร เทวธิดา อินทร์ พรหม ภูตผีชนิดต่างๆ ท่านก็แสดงอย่าง
องอาจกล้าหาญ สดุแต่ผูฟั้งจะพจิารณาตามได้หรอืไม่เพยีงไร ผูม้นีสิยัไป
ในแนวเดียวกบัท่าน ย่อมได้รบัความเพิม่พนูส่งเสรมิ หรอืต่อเติมความรู ้
ทีม่อียู่แล้วให้กว้างขวางและแม่นย�ามากข้ึน ท�าให้รูว้ธิปีฏิบติัต่อวชิาแขนง 
นั้นๆ ดียิ่งขึ้น และปฏิบัติต่อเหตุการณ์ต่างๆ ได้สะดวกและทันท่วงที

ลกูศิษย์ท่านบางองค์พอเป็นพยานท่านได้บ้างในบางกรณี เกีย่วกบั
เหตุการณ์ภายนอก แม้ไม่แตกฉานเหมอืนท่าน จะขอยกตัวอย่างพอเป็น
หลกัพจิารณา เช่น บางคืนท่านต้อนรบัแขกเทวดาหลายพวกจนดึก ไมไ่ด้
พกัผ่อน รูส้กึเหนือ่ยมากต้องการพกัผ่อนร่างกายบ้าง แขกเทพฯ พวกหนึง่ 
พากนัมาขอฟังธรรมท่านอีกตอนดึกๆ ท่านจ�าต้องบอกว่าคืนนีเ้หนือ่ยมากแล้ว  
เพราะรบัแขกเทพฯ มาสองสามพวกแล้วจะขอพกัผ่อน ขอเชิญพากนัไป
ฟังธรรมท่านองค์น้ัน พอท่านบอกแล้วพวกเทพฯ กพ็ากนัไปหาพระองค์นัน้  
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และบอกกบัท่านตามท่ีท่านอาจารย์สัง่มา ท่านก็แสดงธรรมให้ฟังพอสมควร 
แล้วพากันกลับ

พอต่ืนเช้าพระองค์น้ันกม็าเรยีนถามท่านอาจารย์ว่า คืนนีพ้วกเทวดา
ไปหากระผม โดยบอกว่าก่อนจะมาหาท่านทีน่ีก่ไ็ด้พากนัไปหาท่านอาจารย์
ขอฟังธรรมท่าน แต่ท่านบอกว่าท่านรับแขกหลายพวกแล้วรู้สึกเหนื่อย
มากจะขอพักผ่อน ขอให้พากันไปฟังธรรมท่านองค์นั้น จึงได้พากันมาหา 
ท่านดังนี ้ข้อทีพ่วกเทวดาพดูอย่างนัน้เป็นความจรงิประการใด หรอืเขามา 
โกหกหาอุบายฟังเทศน์กระผมต่างหาก กระผมไม่แน่ใจ จึงได้มาเรยีนถาม 
ท่านอาจารย์อีกครัง้หน่ึงดังนี ้ท่านอาจารย์ตอบว่า กผ็มรบัแขกต้ังสองสามพวก 
เหนือ่ยจะตายอยูแ่ล้ว พอพวกหลงัมา ผมก็ได้บอกเขามาหาท่านจรงิๆ ดังท่ี 
เขาอ้างนั่นแล

พวกเทวดาไม่โกหกพระหรอก ไม่เหมือนมนุษย์ท่ีแสนปลิ้นปล้อน
หลอกลวงไว้ใจไม่ค่อยได้ เขาว่าจะมาต้องมา และว่าจะมาเวลาเท่าไรต้องมา 
เวลาเท่านัน้ ผมเคยสมาคมกบัพวกเทพฯ ทัง้เบือ้งบนเบือ้งล่างมานานแล้ว  
ไม่เคยเหน็เขาพดูโกหกหลอกลวงเลย เขามสีตัย์มศีีลยิง่กว่ามนษุย์หลายเท่า  
ความสตัย์เขาถอืกนัมาก เป็นชีวิตจิตใจจรงิๆ ไปท�าเคลือ่นให้เขาเหน็ไม่ได้  
เขาต�าหนเิอามากมาย ถ้าแก้ไม่มเีหตุผลความจรงิเขาไม่ยอมนบัถอืเอาเลย  
ผมเคยถูกเขาต�าหนิเอาบ้างเหมือนกัน แต่เรามิได้มีเจตนาจะโกหกเขา 
เป็นแต่เวลาเข้าสมาธเิพลนิไปในบางครัง้ซ่ึงเลยภูมริบัแขก กว่าจะถอนจิต 
ขึ้นมาเขามารออยู่นานแล้ว เมื่อถูกเขาต่อว่า เราก็บอกตามเหตุผลว่าเรา
พักจิตมิได้ถอนขึ้นมาตามเวลา ซึ่งเขาก็ยอมรับ
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บางครั้งผมก็ว่าให้เขาเหมือนกันว่าพระเพียงองค์เดียว ส่วนเทวดา
เป็นหมืน่ๆ แสนๆ ทัง้เบือ้งบนเบือ้งล่าง ตลอดรกุขเทวดา ซ่ึงมาจากทีต่่างๆ  
ต่างก็มุ่งมาหาแต่พระองค์เดียว ใครจะไปชนะต้อนรับได้ทุกหมู่ทุกพวก
และตรงตามเวล�่าเวลาเอาเสียทุกครั้ง บางทีสุขภาพไม่ค่อยดียังต้องทน 
รับแขก ซึ่งมีความล�าบากมากเพียงไร ควรเห็นใจบ้าง บางทีก�าลังเข้าพัก
ในสมาธอิย่างเพลนิๆ กต้็องถอนออกมารบัแขก เคลือ่นเวลาบ้างเลก็น้อย
ก็คอยแต่จะต�าหนิติเตียนกัน ถ้าเป็นเช่นนี้เด๋ียวจะอยู่คนเดียวให้สบาย  
ไม่ต้องต้อนรบัใครให้เสยีเวลาและเหนือ่ยเปล่าจะว่าอย่างไร เมือ่ถกูเราว่า  
ดังนั้น เขายอมรับสารภาพและขอโทษทันที ถ้าเป็นพวกที่เคยมาและ 
รูเ้รือ่งของเราดีแล้ว แม้จะเคลือ่นคลาดไปบ้างไม่ตรงตามเวลา เขากไ็ม่ถอืสา 
หาโทษกับเราเอาง่ายๆ นัก นอกจากพวกที่ไม่เคยมาอาจมีอยู่บ้าง เพราะ
เขาถือสตัย์มากตามนสิยัของพวกเทพฯ ทัง้หลาย ไม่ว่าเบือ้งบนเบือ้งล่าง 
ตลอดรุกขเทวดาเหมือนกันหมด

บางครัง้เขากก็ลวัเป็นบาปเหมอืนกันท่ีได้ทราบว่า เราก�าลงัเข้าพกัใน 
สมาธ ิต้องถอนออกมาต้อนรบัเขา ซ่ึงพอดีถกูเขาว่าให้เราว่าไม่รกัษาสตัย์  
บางครัง้เรากว่็าให้เขาหนักบ้างเหมอืนกนั ว่าเรารกัษาสตัย์ยิง่กว่าชีวิต อย่าว่า 
แต่เพียงยิ่งกว่าเทวดาเลย แต่ที่ไม่ได้ออกมาตามเวลาเพราะความจ�าเป็น
ในธรรม ซึ่งมีน�้าหนักมากกว่าการรักษาสัตย์เพื่อเทวดาเป็นไหนๆ เทวดา
ทั้งหลายในขั้นต่างๆ บนสวรรค์และพรหมโลกทุกชั้น แม้จะมีกายทิพย์
อันละเอียดกว่ากายอาตมาที่เป็นมนุษย์ก็ตาม แต่ธรรมและจิตตลอด
ความสัตย์ที่อาตมารักษาอยู่เป็นประจ�า มีความละเอียดสุขุมยิ่งกว่ากาย 
กว่าจิตและกว่าความสัตย์ของเทวดา อินทร์ พรหมเป็นร้อยเท่าพันทวี  
แต่มใิช่ฐานะทีอ่าตมาจะมาพดูพล่ามๆ แบบคนไม่มสีติอยูก่บัตัว ท่ีพดูขณะนี ้
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ก็เพื่อท่านทั้งหลายได้ทราบและระลึกกันเสียบ้างว่า ธรรมที่อาตมารักษา
อยูม่คีวามส�าคัญเพยีงไร จะได้ไม่พากนัคิดอะไรๆ ต�าหนอิอกมาเอาง่ายๆ 
โดยไม่พิจารณาให้รอบคอบเสียก่อน

พอแสดงความจริงที่จ�าเป็นต่อหน้าที่ของเราให้เขาทราบ ต่างพากัน
เห็นโทษกลัวเป็นบาปกันมากมายและพากันขอขมาโทษ เราก็บอกว่า 
เรามไิด้ถอืโทษอะไรกบัใครๆ ทัง้สิน้ ไม่ว่าสตัว์ มนษุย์ เทวดา อินทร์ พรหม  
นาค ครุฑที่มีอยู่ทั่วไตรโลกธาตุ เราถือธรรมท่ีเต็มไปด้วยความเมตตา 
สงสารโลก ปราศจากความริษยาเบียดเบียนใดๆ ทั้งมวล อิริยาบถทั้งสี่ 
เราอยู่ด้วยธรรมคือความบรสิทุธิใ์จล้วนๆ พวกเทวดาท้ังหลายมเีพยีงเจตนา 
ที่เป็นกุศลและค�าสัตย์เท่านั้น ยังไม่เป็นของอัศจรรย์เท่าที่ควรจะชมเชย 
ส่วนพระพุทธเจ้าและสาวกท่านมีทั้งความสัตย์ที่บริสุทธิ์ ธรรมที่บริสุทธิ์  
และพระทัยท่ีบรสิทุธิล้์วนๆ โดยไม่มสีตัว์โลกแม้รายหนึง่จะสามารถล่วงรูไ้ด้  
ว่าเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐและอัศจรรย์เพียงไร 

ความสัตย์ที่เทวดาทั้งหลายยึดถือกันอยู่ประจ�านิสัยนั้น เป็นเพียง
ความสัตย์ที่อยู่ในข่ายแห่งสมมุติ ซ่ึงใครๆ ก็พอทราบและรักษากันได้  
ไม่สุดวิสัย ส่วนความสัตย์ ธรรม พระทัยและใจที่บริสุทธิ์ อันเป็นสมบัติ
ของพระองค์และพระสาวกโดยเฉพาะนัน้ ไม่มใีครสามารถรูแ้ละรกัษาได้ 
ถ้ายังไม่ก้าวเข้าถึงภูมิน้ันก่อน ส่วนอาตมาจะมีภูมิความสัตย์ช้ันวิมุตติ
ธรรมเพยีงไรหรอืไม่น้ัน ไม่ใช่ฐานะทีม่าอวดอ้างกนั แต่โปรดทราบเพยีงว่า  
ศีลสัตย์ที่เทวดารักษากันอยู่เวลานี้ มิใช่ศีลสัตย์ท่ีวิเศษเหมือนของ
พระพุทธเจ้าและสาวกท่าน
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ท่านว่าให้พวกเทวดาขนาดนี้ ถ้าเป็นมนุษย์เราน่ากลัวจะเกิดความ
อับอายหรอือะไรๆ กย็ากจะเดาได้ แต่ทราบว่าเทวดาทัง้หลายยนิดีฟังธรรม 
ท่านด้วยความสนใจจดจ่อ และเห็นโทษของตนที่ได้ล่วงเกินท่านด้วย
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จากนั้นต่างท�าความระมัดระวังด้วยจิตใจยินดีเป็น
อย่างยิ่ง มิได้คิดถือโกรธถือโทษในท่านเลยแม้แต่น้อย ท่านว่าน่าชมเชย
เป็นอย่างยิ่งสมกับเขาเป็นสัตว์ชั้นสูงจริงๆ ดังนี้

ที่ยกตัวอย่างมาเพียงย่อๆ นี้พอเป็นแนวแห่งความคิดเกี่ยวกับ 
สิง่ลกึลบัทีไ่ม่สามารถมองเหน็ด้วยตาเนือ้ ถ้ามผีูรู้เ้หน็ด้วย สิง่นัน้ๆ กม็ไิด้
ลกึลบัเสมอไป เช่นเดียวกบัธรรมาภสิมัย ถ้าทรงรูไ้ด้เฉพาะพระพทุธเจ้า 
พระองค์เดียวก็ราวกับเป็นธรรมลึกลับ ต่อเมื่อสาวกรู้ตามเห็นตามได้ 
ธรรมนั้นก็หมดความลึกลับ แม้สิ่งลึกลับดังกล่าวก็เช่นเดียวกัน ผู้ที่เห็น
จ�านวนมากน้อยเหล่านัน้ไม่ถอืเป็นของลกึลบั แต่ผูท่ี้ยังไม่รูไ้ม่เหน็จ�านวน
เท่าไร ก็ยังเป็นของลึกลับส�าหรับคนจ�านวนนั้น สิ่งลึกลับทางภายใน
ที่เคยเด่นในครั้งพุทธกาล มีพระพุทธเจ้าและสาวกเป็นผู้ได้เห็นได้ชม 
และสิ่งลึกลับทางภายนอกก็มีพระพุทธเจ้าและสาวก ผู้มีนิสัยในทางนั้น 
ได้เห็นได้ชมเท่านั้น มิได้สาธารณะแก่ผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เห็น ส่วนคนในครั้ง
พุทธกาลที่ไม่สามารถอาจรู้เห็นได้ อย่างมากก็เพียงได้ยินค�าบอกเล่า  
แล้วน�ามาพิจารณาพอให้เกิดผลเป็นความเช่ือตาม และเกิดความสุขใจ 
ทั้งที่ตนยังไม่ได้รู้เห็นและพอให้เกิดผล ไม่เชื่อว่ามีว่าเป็นได้ กลายเป็น
ความขดัข้องแก่ตัวอยูเ่พยีงเท่านัน้ คงไม่มส่ีวนตามพระพทุธเจ้า และสาวก 
ท่านผู้ได้ชมอย่างเต็มพระทัยและเต็มใจ 
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แม้สมัยน้ีก็คงเป็นท�านองเดียวกัน สิ่งลึกลับท้ังภายในภายนอกจะ
เปิดเผยขึน้มาได้เฉพาะทีค่วรแก่วิสยัเท่านัน้ ผูไ้ม่สามารถกค็งได้ยนิแต่ค�า 
บอกเล่า แม้จะเช่ือตามหรอืจะไม่เช่ือ ตลอดการคัดค้าน ก็คงไม่มเีหตุผล
มายนืยนัเหมอืนด้านวัตถุ ผูเ้ขียนกน็บัเข้าในจ�านวนผูคิ้ดอยากจะคัดค้าน 
แต่ไม่มีเหตุผลเพียงพอเฉยๆ จึงยอมหมกตัวน่ิงอยู่ และเขียนประวัติ 
ท่านอาจารย์มัน่ด้วยความบอกเล่าจากท่าน และจากบรรดาครบูาอาจารย์
ทีเ่คยอยูก่บัท่านมาในยุคนัน้ๆ แบบเถรตรง ไม่มคีวามแยบคายภายในตัว 
บ้างเลย แต่ความเช่ือเลือ่มใสในองค์ท่านอาจารย์มัน่นัน้ยอมรบัว่า มมีาก
เต็มหัวใจ

ถ้ามท่ีานผูเ้คารพเช่ือถอืได้มาพดูอะไรเป็นความจรงิตามทีพ่ดูมาบอกว่า 
ให้ท่านตายแทนท่านอาจารย์มัน่เสยี แล้วจะอาราธนานมินต์ท่านอาจารย์มัน่ 
ที่มรณภาพไปแล้วกลับมาสั่งสอนโลก ซ่ึงจะเกิดประโยชน์แก่โลกอย่าง
มากมาย อย่างท่านน้ีอยูไ่ปท�าไม ท�าประโยชน์แก่โลกกไ็ม่ได้ เพราะความ
โง่เขลาตัวเดียวนี่เองที่เด่นที่สุดส�าหรับท่าน ท่านจะยินดีตายเพื่อเปลี่ยน 
ท่านอาจารย์มั่นกลับมาสั่งสอนโลกไหม เพียงเท่านี้ ผู้เขียนจะถามเอา 
ความจรงิทนัทว่ีา ท่านอาจารย์มัน่จะฟ้ืนกลบัมาถ้าผมตายแทนท่านแล้วจรงิหรอื  
ถ้าท่านผู้นั้นตอบเป็นความจริงว่าจริง เท่านี้ จะรับทันที และรีบให้จัดการ
เพื่อตายในเดี๋ยวนั้น โดยไม่ต้องขอรอเวลาแม้วินาทีหนึ่งเลย

เพราะคิดหนักใจกับความโง่ของตนอยู่มากตลอดมา แม้ไม่มีใครมา 
บอกให้ตายแทนท่านอาจารย์มั่น ท้ังรู้สึกเสียใจขณะท่ีเขียนประวัติท่าน
ว่าตนโง่มาก แม้ท่านเมตตาเล่าอะไรให้ฟังทกุแง่ทกุมมุกจ็�าไม่ได้เท่าท่ีควร 
ปล่อยให้หลุดหายไปเสียมากต่อมาก เพราะภาชนะรับไม่ดี ที่ได้มาเขียน
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บ้างนีต้้องขออภัย ถ้าเทยีบกบัสตัว์กค็งเป็นชนดิสตัว์เลีย้งท่ีไล่ไม่ยอมหนี
นั่นแล จึงยังตกค้างอยู่ในความจ�าพอได้มาลงให้ท่านผู้อ่านคันฟันไปด้วย 
เพราะอ่านไม่ถึงใจ

ความลกึลบัดังกล่าวมา ในสมยัปัจจบุนักม็ท่ีานอาจารย์มัน่เป็นผูร้ือ้ฟ้ืน 
ขึ้นมาพอเป็นขวัญใจบ้าง ส�าหรับผู้ได้ยินจากท่านเมตตาทั้งภายในและ
ภายนอก แต่ผูรู้ต้ามท่านบ้างในความลีล้บัท้ังสองนีรู้ส้กึมน้ีอยมาก แทบไม่มี  
ประหนึง่ท่านปฏิบติัเพือ่ความตาดีใจสว่าง เราปฏิบติัเพือ่ความตาบอดใจมดื  
จึงไม่ยอมรูเ้หน็อย่างท่านบ้าง พอได้เขยีนแทรกลงในประวติัท่านแม้ไม่มาก  
นี้เป็นความจนใจของผู้เขียนเอง มิได้สนใจบรรดาความรู้ความเห็นต่างๆ 
ทีท่่านแสดงใหฟ้งัอย่างฉะฉาน เท่าทีส่ังเกตดลููกศษิย์ทีพ่อรูเ้ห็นตามท่าน
ได้บ้าง ทัง้ภายในภายนอก ไม่ปรากฏว่ามรีายใดคัดค้านท่านเลย แต่กลบั
เป็นพยานแก่กันและกันในสิ่งที่ตนรู้เห็นและสิ่งที่ท่านรู้เห็นเป็นอย่างดี 
อีกด้วย พอแสดงให้ผู้ไม่รู้ไม่เห็นมีเง่ือนพิจารณาว่าอาจมีมูลความจริง  
ในสิ่งที่ตนไม่รู้ไม่เห็นนั้นๆ ได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรม 
และทรงรูเ้หน็เหตุการณ์ต่างๆ เป็นพระองค์แรก แล้วมพีระสาวกรูเ้หน็ตาม 
และกลายเป็นพยานของกันและกัน ฉะนั้น เรื่องที่ท่านอาจารย์มั่นรู้เห็น
ทั้งภายในภายนอกในสมัยปัจจุบัน ก็มิได้เป็นของลี้ลับเสมอไป เมื่อยังมี
ผู้รู้เห็นตามท่านได้อยู่ แม้ไม่มากราย

ยังมีเรื่องลี้ลับอีกเรื่องหนึ่งซ่ึงน่าพิจารณาและน่าสงสัยอยู ่มาก  
ในสมาคมแห่งบุคคลผู้ชอบเป็นคนนักสงสัยเช่นพวกเรา คือเมื่อท่าน 
พกัอยูว่ดับ้านหนองผอื นาใน มอุีบาสกิานุง่ขาวห่มขาวคนหนึง่ซ่ึงมคีวาม
เคารพเลื่อมใสท่านมาก มาเล่าเรื่องของตัวเองถวายท่านว่า ขณะแก 
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นั่งภาวนาตลอดกลางคืนยามดึกสงัด พอจิตรวมสงบลงสนิทไม่แสดง 
กริยิาใดๆ ปรากฏแต่ความสงบนิง่อยูเ่ฉพาะในเวลานัน้ ท�าให้แกเหน็กระแส
จิตอันละเอียดยิ่งออกจากดวงจิตเป็นสายใยยาวเหยียด ออกนอกกาย 
นอกใจไปสูภ่ายนอก แกเกดิความสงสยั จงึตามดูว่ากระแสจิตนีม้นัขโมย 
ส่งออกไปแต่เมือ่ไร ส่งไปเกีย่วข้องกบัอะไรและส่งไปเพือ่อะไร พอแกตาม 
กระแสจิตอันละเอียดนัน้ไป กท็ราบชัดในขณะน้ันว่า กระแสจิตแกเริม่ไป 
จับจองทีเ่กดิเอาไว้ในท้องหลานสาวคนหนึง่ในหมูบ้่านเดียวกนั ทัง้ทีตั่วแก 
ยังไม่ตาย 

พอทราบเช่นนั้นก็เกิดความตกใจ เลยต้องย้อนจิตกลับคืนมาที่เดิม 
และถอนจิตออกจากสมาธ ิแกใจไม่ดีเลยนบัแต่ขณะนัน้มา และในระยะ 
เดียวกัน หลานสาวคนนั้นก็เริ่มต้ังครรภ์มาได้หนึ่งเดือนแล้วเช่นกัน  
พอตื่นเช้าวันหลังแกรีบออกมาวัด เล่าเรื่องนั้นถวายท่านอาจารย์ฟังดังที่
กล่าวมา ขณะนั้นผู้เขียนกับพระเณรหลายท่านก็นั่งฟังอยู่ด้วย ต่างองค์
ต่างงงไปตามๆ กัน ขณะที่ได้ฟังแกเล่าเรื่องแปลกๆ ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟัง 
มาก่อน เฉพาะผูเ้ขยีนสนใจอยากทราบเรือ่งนีเ้ป็นพเิศษอยูอ่ย่างกระหาย 
ว่าท่านอาจารย์ท่านจะอธิบายไปในแง่ใดบ้างให้หญงิแก่คนนัน้ฟัง ขณะนัน้ 
ทกุคนนัง่นิง่เงียบราวกบัไม่หายใจ นยัน์ตาต่างช�าเลอืงดูท่านอาจารย์ด้วย
ความกระหายอยากฟังในเดี๋ยวนั้นๆ

ท่านอาจารย์เองนั่งหลับตานิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งราว ๒ นาที แล้วจึง
อธิบายธรรมให้แก่โยมแก่คนนั้นฟังว่า “เมื่อจิตรวมสงบลง คราวต่อไป
ให้โยมตรวจดูกระแสจิตด้วยดี ถ้าเหน็กระแสนัน้ส่งออกไปภายนอกดังที ่
โยมว่านัน้ ให้ก�าหนดจติตัดกระแสนัน้ให้ขาดด้วยปัญญา ถ้าก�าหนดตัดขาด 
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ด้วยปัญญาจริงๆ ต่อไปกระแสนั้นจะไม่ปรากฏ แต่โยมต้องก�าหนดดู
กระแสจิตนั้นด้วยดีและก�าหนดตัดให้ขาดด้วยปัญญาจริงๆ อย่าท�าเพียง
สักแต่ว่าท�าเท่านั้น เด๋ียวเวลาตายโยมจะไปเกิดในท้องหลานสาวนะจะ
หาว่าอาตมาไม่บอก นี่คือค�าบอกของอาตมา จงจ�าให้ดี ถ้าโยมก�าหนด 
ตัดกระแสจิตนั้นไม่ขาด เวลาโยมตายต้องไปเกิดในท้องหลานสาวแน่ๆ 
ไม่สงสัย”

พอแกได้รบัค�าแนะน�าจากท่าน แล้วกก็ลบับ้าน ราวสองวนัแกกลบัมา
หาท่านอีกด้วยสหีน้ายิม้แย้มแจ่มใสมาก แม้คนไม่มญีาณ ยงัทราบได้จาก 
สหีน้าของแกทีบ่่งบอกอย่างชัดเจนว่า สมประสงค์แล้ว พอแกนัง่ลงเท่านัน้  
ท่านอาจารย์กถ็ามเป็นเชิงเล่นบ้าง จรงิบ้างทนัทว่ีา “เป็นอย่างไร ห้ามอยู่ 
หรอืเปล่า ทีจ่ะไปเกดิกบัหลานสาวทัง้ทีตั่วยงัไม่ตายน่ะ” แกเรยีนตอบท่าน 
ทันทีเลยว่า “โยมตัดขาดแล้วคืนแรก คือพอจิตรวมสงบลงสนิทแล้ว
ก�าหนดดู ก็เห็นเด่นชัดดังที่เคยเห็นมาแล้ว โยมก็ก�าหนดตัดด้วยปัญญา 
ดังหลวงพ่อบอกจนขาดกระเด็นไปเลย คืนนีโ้ยมก�าหนดดูอีกอย่างละเอียด 
เพือ่ความแน่ใจ วานนีจ้งึยงัไม่ออกมา ไม่ปรากฏว่ามอีีก หายเงียบไปเลย 
วันนี้อยู่ไม่ได้ต้องออกมาเล่าถวายหลวงพ่อฟัง

ท่านเริ่มประโยคแรกว่า นี่แลความละเอียดของจิต จะทราบได้จาก
การภาวนาเท่านั้น วิธีอื่นไม่มีทางทราบได้ โยมเกือบเสียตัวให้กิเลสตัวนี้ 
จับไสไปเกิดในท้องหลานสาวแบบไม่รูส้กึตัว แต่ยงัดีภาวนารูเ้รือ่งของมนั 
เสียก่อน แล้วรีบแก้ไขกันทันเหตุการณ์ ฝ่ายผู้หญิงคนนั้นพอทางนี้ตัด
กระแสจิตขาดจากความสืบต่อก็แท้งในระยะเดียวกัน
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อยูม่าไม่นานนกัปัญหาเกีย่วกบัการไปเกดิทัง้ทีเ่จ้าของยงัไม่ตาย และ
ปัญหาเกีย่วกับการแท้งบตุรกเ็กิดขึน้ในวงคณะสงฆ์ด้วยกนั เพราะคนอ่ืน 
ไม่มใีครทราบ ตัวยายแก่กไ็ม่เคยบอกเรือ่งแกให้ใครทราบ แกมาเล่าถวาย
เฉพาะท่านอาจารย์องค์เดียว แต่พระหลายองค์ซึ่งนั่งฟังอยู่ด้วยก็พลอย 
ได้ทราบเรื่องของแกอย่างละเอียดทุกแขนงไป ฉะนั้น ปัญหานี้จึงเกิดขึ้น
ในวัดหนองผือ โดยพระสงฆ์น�าปัญหาทั้งสองข้อนี้เรียนถามท่านอาจารย์

ในปัญหาแรกว่า คนยังไม่ตายท�าไมจึงเริ่มไปเกิดในท้องเขาแล้ว  
ท่านตอบว่า กเ็พยีงเริม่นีน่ายงัมไิด้ไปเกดิ แม้กจิอ่ืนๆ กย็งัมทีางเริม่ได้ทัง้ที ่
ยังไม่ลงมือท�า นี่แกก็เพียงเริ่มจะไปเกิดเท่านั้น แต่ยังมิได้ไปเกิด จึงยัง 
ไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคแก่ค�าว่าคนยงัไม่ตาย แต่ไปเกดิแล้ว ถ้าแกรูไ้ม่ทนั 
ก็มีหวังไปตั้งบ้านเรือนคือเกิดในท้องหลานสาวแน่ๆ 

ปัญหาทีส่องว่า การตัดกระแสจิตทีก่�าลงัสบืเนือ่งเกีย่วโยงกนัระหว่าง 
ยายแก่กับหญิงคนนั้น ไม่เป็นการท�าลายชีวิตมนุษย์หรืออย่างไร ท่าน
ตอบว่า จะท�าลายอะไรก็เพียงตัดกระแสจิตเท่านั้น มิได้ตัดหัวคนที่เกิด 
เป็นตนเป็นตัวแล้ว จิตแท้ยงัอยูก่บัยายแก่ ส่วนกระแสจิตแกส่งไปยดึไว้ท่ี 
หลานสาว พอแกรูก้ร็บีแก้ไขคือตัดกระแสจติของตนเสยี มใิห้ไปเกีย่วข้อง
อีกต่อไป เรื่องก็ยุติกันไปเท่านั้น

ที่ส�าคัญก็ตอนที่ยายแก่มาเล่าถวายท่านว่า กระแสจิตตนขโมยไป
จับจองเอาท้องหลานสาวเป็นที่เกิดโดยเจ้าตัวไม่รู้ ท่านอาจารย์เองก็มิได้
คัดค้านว่าที่รู้อย่างนั้นไม่จริง ไม่ถูก ควรพจิารณาเสยีใหม่ แต่กลบัตอบไป 
ตามร่องรอยทีย่ายแก่รูเ้หน็ จงึเป็นเรือ่งท่ีน่าคิดอยูม่าก เมื่อพิจารณาให้
ดีแล้วก็มีสาเหตุท่ีพาให้จิตส่งไปเกี่ยวเกาะกับหลานสาวได้ คือยายแก ่
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เล่าว่า แกรกัหลานสาวคนน้ีมากเสมอมา มเีมตตาห่วงใยและติดต่อเกีย่วข้อง 
กับหลานสาวคนนี้เสมอ แต่มิได้คิดว่าจะมีสิ่งลึกลับคอยแอบขโมยไป 
ก่อเหตุเช่นนัน้ขึน้มา ถงึกบัจะต้องไปเกิดเป็นลกูเขาอีก ถ้าไม่ได้หลวงพ่อ 
ช่วยวิธีแก้ไขก็คงไม่พ้นไปเกิดในท้องหลานสาวแน่นอน

ท่านอาจารย์มัน่ว่าจิตนีพ้สิดาร เกนิกว่าความรูค้วามสามารถของคน
ธรรมดาจะตามรู้ตามรักษาได้ โดยมิให้เป็นภัยแก่ตัวผู้เป็นเจ้าของ ดังที่ 
ยายแก่พดูไม่มผีดิ ถ้าแกไม่มหีลกัใจทางสมาธภิาวนาอยูบ้่าง แกไม่มทีางรู ้
วิถีทางเดินของใจได้เลย ทั้งเวลาเป็นอยู่และเวลาตายไป ฉะนั้น การท�า
สมาธิภาวนา จึงเป็นวิธีปฏิบัติต่อใจได้ดีและถูกทาง ยิ่งเวลาหัวเลี้ยว 
หัวต่อด้วยแล้ว สติปัญญาย่ิงมีความส�าคัญมากในการตามรู้และ 
รักษาจติ ตลอดการต้านทานทกุขเวทนาไม่ให้มาทบัจติในเวลาจวนตวั 
ซึ่งเป็นเวลาเอาแพ้เอาชนะกันจริงๆ 

ถ้าพลาดท่าขณะนัน้กเ็ท่ากบัพลาดไปอย่างน้อยภพหนึง่ชาติหนึง่ เช่น  
ไปเกดิเป็นสตัว์ชนดิใดกต้็องเสยีเวลานานเท่าชีวิตของสตัว์ในภพภูมนิัน้ๆ  
ขณะท่ีเสียเวลายังต้องเสวยกรรมในก�าเนิดนั้นไปด้วย ถ้าจิตดีมีสติพอ 
ประคองตัวได้ อย่างน้อยก็มาเกิดเป็นมนุษย์ มากกว่านั้นก็ไปเกิดใน
เทวสถาน ชมวิมานและเสวยทิพย์สมบัติอยู่นานปีถึงจะกลับมาเกิดเป็น
มนษุย์อีก เวลามาเกดิเป็นมนุษย์กไ็ม่ลมืศีลธรรมท่ีตนเคยบ�าเพญ็รกัษามา
แต่บพุเพชาติ ท�าให้เพิม่อ�านาจวาสนาบญุญาภิสมภารขึน้โดยล�าดับ จนจิต 
มกี�าลงัแก่กล้าสามารถรกัษาตัวได้ การตายกเ็ป็นเพยีงการเปลีย่นร่างจาก
ต�า่ขึน้ไปสงู จากสัน้ไปหายาว จากหยาบไปหาละเอียด จากวัฏจักรไปเป็น 
วิวัฏจักร ดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิ เปลี่ยน
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เครือ่งเสวยมาเป็นล�าดับ สดุท้ายกห็มดสิง่ทีจ่ะเปลีย่นแปลงให้เป็นอะไร
ต่อไปอีก เพราะจิตทีไ่ด้รบัการอบรมไปทกุภพทกุชาติจนฉลาดเหนอืสิง่ใดๆ  
กลายเป็นนิพพานสมบัติขึ้นมาอย่างสมพระทัยและสมใจ ซึ่งล้วนไปจาก
การฝึกฝนอบรมจิตให้ดีไปโดยล�าดับทั้งสิ้น 

ด้วยเหตุนีนั้กปราชญ์ทัง้หลายจึงไม่ท้อถอยในการสร้างกศุล อันเป็น 
สวัสดีมงคลแก่ตนทุกเพศทุกวัย จนสุดวิสัยที่จะท�าได้ไม่เลือกกาล  
ต้องขออภัยท่านผูอ่้านมากๆ ทีเ่ขยีนวกไปเวียนมาทัง้ทีพ่ยายามจนสดุก�าลงั  
แต่ความหลงลืมรู ้สึกจะออกหน้าออกตาอยู่ตลอดเวลาจึงท�าให้ยุ ่ง  
หยิบหน้าใส่หลงัหยบิหลงัใส่หน้าไม่รูจ้กัจบสิน้ลงได้ ทัง้นีเ้รือ่งท่านผ่านไป 
ไกลจนแทบพูดได้ว่าเกือบจบแล้ว ผู้เขียนก็ยังเก็บไม่หมดเพราะความ
หลงลมืตัวเดียวเท่าน้ัน พาให้วุ่นไม่เลกิแล้วไปได้ อ่านต่อไปท่านกย็งัจะได้ 
เหน็ความเหลวไหลของผูเ้ขยีนไปตลอดสาย เกีย่วกบัเรือ่งสบัสนระคนกนั  
ไม่เรียงล�าดับไปตามแถวตามแนวที่ควรจะเป็น 

อีกเรือ่งหนึง่ทีน่่าคิดกคื็อ ทีวั่ดหนองผอืนัน่เอง เช้าวันหนึง่ขณะทีท่่าน 
ออกจากทีภ่าวนาแล้วออกมาจากห้อง ท่านถามขึน้มาเลยโดยไม่มใีครเริม่ 
เรื่องไว้ก่อนว่า “พากันไปดูซิที่ใต้ถุนกุฎีเรา เห็นรอยงูใหญ่ออกไปจาก 
ทีน่ัน่หรอืเปล่า คืนนีพ้ญานาคมาเยีย่มฟังธรรม ก่อนจะไปเราบอกให้แสดง 
รอยไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายให้พระเณรดูกันตอนเช้าบ้าง” พระก็เรียน
ตอบท่านว่า “มีรอยงูตัวใหญ่มาก ซึ่งออกจากใต้ถุท่านอาจารย์เข้าไปใน
ป่าโน้น งูตัวนี้มาจากไหนก็ไม่รู้ ที่อื่นรอยไม่ปรากฏ แต่มาปรากฏเอาตรง
ใต้ถุนนี้เท่านั้น ลานวัดเตียนๆ รอยมาจากทางไหนก็พอจะเห็นได้ แต่นี่
ไม่เห็นมาจากที่อื่นเลย มามีเฉพาะใต้ถุนนี้แห่งเดียวนอกนั้นไม่มี”



519

ท่านตอบว่า “จะให้มีมาจากท่ีไหนกันก็พญานาคลงไปจากกุฎีเรา
เมื่อคืนนี้ ก่อนจะไปเราบอกให้แสดงรอยไว้ใต้ถุนกุฎีเรา” ดังนี้ ถ้ามี
พระเณรเห็นรอยงูก่อนแล้วขึ้นไปเรียนถามท่านเป็นต้นเหตุก่อนก็จะ 
ไม่น่าคิดนัก แต่นี้ท่านถามออกมาเลยทีเดียว โดยไม่มีใครปรารภเรื่องนี้ 
ไว้ก่อน ประกอบกับรอยงูใหญ่ที่ใต้ถุนท่านก็มีจริงๆ ดังท่ีท่านถามด้วย  
นีแ้สดงว่าท่านรูเ้หน็ทางใน และให้พญานาคแสดงรอยไว้ให้พระเณรดูทาง
ตาเนื้อ เพราะตาในบอด ไม่สามารถมองเห็นได้เวลาพญานาคมาเยี่ยม
ฟังธรรมท่าน

แล้วก็พากันเรียนถามท่านในโอกาสว่างๆ ว่า เวลาพญานาคมาหา 
ท่านอาจารย์ เขามาในร่างแห่งงูหรือในร่างอะไร ท่านตอบว่า พวกนี้เอา 
แน่นอนไม่ได้ ถ้ามาเพือ่อรรถเพือ่ธรรมดังท่ีมาหาเรา กม็าในร่างแห่งมนษุย์ 
เป็นช้ันๆ ตามแต่ยศใครสงูหรอืต�า่ ถ้าเป็นพญานาคกม็าในร่างแห่งกษัตรย์ิ 
มีบริวารห้อมล้อมมา กิริยาอาการทั้งหมดเหมือนกิริยาของกษัตริย์ทั้งสิ้น  
การสนทนาก็เหมือนพระสนทนากับกษัตริย์ ใช้ราชาศัพท์กันเป็นพื้น 
บรรดาบริวารที่มาด้วยก็เหมือนข้าราชการตามเสด็จพระมหากษัตริย์  
ต่างมีมรรยาทเรียบร้อยสวยงาม มีความเคารพกันมากยิ่งกว่ามนุษย์เรา 
ขณะท่ีนั่งฟังธรรมไม่มีใครแสดงกิริยากระดุกกระดิกอันเป็นการแสดง 
ความร�าคาญ ขณะสนทนาธรรมก็มีเฉพาะหัวหน้าเป็นผู้ท�าหน้าที่แทน  
ใครสงสยักพ็ดูกบัหวัหน้า หวัหน้ากเ็รยีนถามท่านแทน ท่านกอ็ธบิายให้ฟัง 
ตามจุดที่สงสัย จนเป็นที่เข้าใจแล้วก็พากันลากลับ

ยังมีอีกเรื่องหน่ึงที่พวกเราจะพอเช่ือตามท่านได้แม้ตนไม่รู้ คือมี
พระองค์หนึ่งเห็นท่านชอบสูบบุหรี่ตราไก่ เลยสั่งโยมไปแลกเปลี่ยนมา
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ถวายท่าน เวลาเขาน�ามาให้แล้วก็น�าไปถวายท่าน ขณะนั้นท่านก็ยังไม่ว่า 
อะไร คงยงัไม่มเีวลาพจิารณา เพราะขณะท่ีพระน�าบุหรีไ่ปถวาย เป็นเวลา 
ที่ท่านก�าลังพูดธรรมะอยู่ จึงพากันฟังธรรมท่านไปเรื่อยๆ จนจบแล้ว
พากันกลับมา พอเช้าวันหลังพระองค์นั้นขึ้นไปหาท่านอีก ท่านบอกว่า 
“บุหรี่กล่องนี้ให้เอาไปเสีย ผมไม่สูบ เพราะเป็นบุหรี่หลายเจ้าของ”  
ทางพระองค์นัน้เรยีนท่านว่า “บหุรีน่ีเ่ป็นของกระผมคนเดียว ท่ีสัง่ให้โยม 
ไปแลกเปลีย่นมาวานนีม้ไิด้เป็นของหลายเจ้า กระผมสัง่เขาให้หามาถวาย
ท่านอาจารย์โดยเฉพาะ” ท่านก็พูดยืนค�าอยู่อย่างนั้นว่า “ให้เอาไปเสีย  
เพราะบหุรีน่ีม้หีลายเจ้าของเป็นกรรมสทิธิไ์ม่บรสิทุธิ ์จะสบูเอาประโยชน์
อะไร” 

พระองค์นั้นก็ไม่กล้าเรียนท่านอีกเพราะกลัวถูกดุ ต้องจ�าใจถือ
บุหรี่กล่องนั้นกลับมา แล้วเรียกโยมคนที่สั่งให้ไปแลกเปลี่ยนนั้นมาถาม 
เรือ่งราวว่า เขาท�าอย่างไรกนัแน่ เมือ่ถามโยมคนน้ันกท็ราบว่า เขาเอาปัจจัย 
ซ่ึงเหลือจากที่แลกเปลี่ยนสมณบริขารของพระหลายองค์ ท่ีสั่งเขามา 
แลกเปลีย่นบหุรีก่ล่องน้ันมา ท่านถามเขาว่า พระองค์ใดบ้างทีส่ัง่และปัจจัย 
ขององค์ใดบ้างที่โยมเอามาแลกเปลี่ยนบุหรี่กล่องนี้มา เขาก็บอกว่าของ
องค์นั้นๆ พอทราบเรื่องละเอียดแล้ว ท่านก็รีบไปหาพระที่โยมระบุนาม
และบอกเรื่องราวของบุหรี่ให้ท่านทราบ ต่างก็แสดงความยินดีต่อท่าน 
อยู่แล้ว จึงพอใจอนุโมทนาโดยทั่วกันในขณะนั้น

พระองค์นั้นจึงได้น�าบุหรี่กล่องนั้นไปถวายท่านอีก โดยกราบเรียน
สารภาพตัวว่าเป็นความผดิของตัวจรงิๆ ทีไ่ม่ได้ไต่ถามโยมผูไ้ปแลกเปลีย่น 
โดยละเอียดถี่ถ้วนก่อน แต่แล้วก็เป็นความจริงดังท่านอาจารย์ว่าจริงๆ 
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บดันีก้ระผมได้ถามโยมดูแล้วว่า เป็นของหลายเจ้าทีเ่ขาเอารวมกนัซ้ือมา 
ส่วนพระท้ังหลายพอทราบ ต่างยินดีถวายท่านอาจารย์ด้วยกันทั้งหมด 
ท่านก็รับบุหรี่กล่องนั้นไว้โดยมิได้พูดอะไรต่อไป แม้หลังจากวันนั้นแล้ว
ก็หายเงียบไปเลย พอพระองค์นั้นกลับมาพูดเรื่องบุหรี่กับหมู่เพื่อนที่ตน
ไปคัดค้านท่านแต่ไม่ได้ผล สุดท้ายก็ถูกตามค�าท่าน พระที่ได้ยินค�านี้เกิด
ความแปลกใจว่าท่านรู้ได้อย่างไร เพราะไม่มีใครไปกราบเรียนท่านเลย

ท่านหนึง่พดูค้านขึน้ในสมาคมหน ู(สภาลบัของพระท่ีแอบคุยกนั) ว่า
ก็ถ้าท่านเหมือนพวกเราๆ ก็จะว่าท่านรู้ท่านฉลาดอย่างไรล่ะ เพราะท่าน 
ต่างจากพวกเราทุกด้านนั้นเอง จึงได้เคารพและชมว่าท่านฉลาดจริง  
ที่พวกเราพากันมารุมอาศัยพึ่งร่มเงาท่านอยู่ ก็เพราะเห็นความสามารถ
ท่านต่างจากพวกเราราวฟ้ากับดินนั่นแล ผมเองไม่สงสัย แม้ไม่รู้อย่าง
ท่านก็ยังเช่ือว่า ท่านรู้กว่าผม ฉลาดกว่าผมทุกด้าน ไม่มีอะไรต้องติ  
จึงได้มามอบกายถวายชีวิตให้ท่านดุด่าสั่งสอน โดยมิได้มีทิฐิมานะ
แสดงออกใหก้ระเทอืนใจท่านแมแ้ต่นอ้ย ทัง้ทีก่เิลสมีอยูก่ับใจ แต่กเิลส
มันคงกลัวท่านเหมือนกัน จึงไม่กล้าแสดงออกมาบ้างเลย

ผมเข้าใจว่าเพราะความยอมตน ความกลวั ความเคารพเลือ่มใสท่าน 
ซ่ึงมอี�านาจมากกว่ากเิลสประเภทเลวๆ ทีเ่คยต่อสูก้บัครหูรอืกบัใครๆ มา
ประจ�านิสัย แต่พอมาถึงท่านแล้วมันหมอบราบไปเสียหมด ไม่มีกิเลส 
ตัวใดกล้าออกมาเพ่นพ่านเหมือนอยู่กับอาจารย์อ่ืนๆ ถ้าทราบว่าเรายัง 
ไม่ยอมลงท่าน ผมเองกไ็ม่กล้ามาอยูก่บัท่าน แม้ขนือยูไ่ปคงไม่เกดิประโยชน์  
นอกจากจะเกิดโทษโดยถ่ายเดียวเท่านั้น
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จะว่าอะไร แค่น�าของไปถวายท่านดังที่เห็นๆ มา เพียงเราคิดไม่ดี
ในตอนกลางคืน พอตกตอนเช้าไปกุฎีท่าน มองดูสายตาท่านแหลมคม 
ราวกับจะฉีกเราให้แหลกละเอียดไปในขณะนั้นทีเดียว ถ้าเห็นอาการ 
อย่างนัน้อย่าขนืเข้าไปรบับรขิารหรอือะไรๆ จากมอืท่าน ท่านเป็นไม่ยอม
ให้คนแบบนั้นรับเด็ดขาด ที่ท่านท�าอย่างน้ัน ก็เพื่ออุบายทรมานความ 
ด้ือด้านของเราโดยทางอ้อม ยิง่กว่านัน้กใ็ส่ปัญหาแทงเข้าไปในขัว้หวัใจเรา
ให้เจ็บแสบอยู่นานๆ เพื่อจะได้เข็ดหลาบเสียที แต่แปลกใจปุถุชนเรานี้ 
มนัเขด็แต่ไม่หลาบ คือเขด็ขณะทีถ่กูของแขง็และเจ็บแสบลงลกึในเวลาน้ัน  
พอท่านแสดงอาการธรรมดากับตนบ้าง เอาอีกแล้ว เกิดเรื่องอีกจนได้

ทั้งที่ไม่มีเจตนาจะคิดสิ่งที่เห็นว่าเป็นภัยแก่ตน แต่มันตามอาจารย์ 
ของเจ้าบอนน่ี (ลงิ) ไม่ทนัสกัที เพราะมนัรวดเรว็ยิง่กว่าลงิร้อยตัวเป็นไหนๆ  
พอมาหาท่านอีกดูท่าทางแล้วชักจะเข้าไม่ติด มสีหีน้าและสายตาแปลกๆ 
พอให้ระวังยากๆ อยู่นั่นแล แม้เช่นนั้นมันยังไม่รู้สึกเข็ดหลาบเลย คือ 
ไม่เห็นภัยไปนาน พอไปๆ ชักจะเห็นสิ่งที่เคยเป็นภัยนั้นๆ ว่าเป็นมิตร
โดยไม่รูส้กึตัวอีกแล้ว ฉะนัน้ จึงว่ามนัเขด็แต่ไม่หลาบ ถ้าท้ังเขด็ทัง้หลาบ 
ก็รู้สึกตัวและกลัวสิ่งนั้นไปนานๆ ใจก็สงบเย็นไม่รุ่มร้อน เวลามาหาท่าน 
กไ็ม่ได้ระวงันกัว่าท่านจะดุด่าต่างๆ จติผมเป็นอย่างนีจึ้งหนจีากท่านไปไหน 
ไม่ค่อยได้ เพราะไม่ไว้ใจตัวเอง อยู่กับท่านมันกลัวและระวังอยู่เสมอ 
ใจก็ไม่กล้าคิดไปนอกลู่นอกทางนัก หากมีบ้างก็รู้ได้เร็ว รีบฉุดมาทันกับ
เหตุการณ์ ไม่ถึงกับแสดงผลร้อนให้ปรากฏ

ผมน่ะเชื่อท่านชนิดหมอบราบเลยทุกวันนี้ ว่าท่านอาจารย์มั่นท่านรู้
วาระจิตผมจรงิๆ ส่วนท่านจะรูว้าระจิตใครหรอืไม่ผมไม่สนใจ สนใจเฉพาะ
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เรือ่งท่านกบัผมเท่านัน้ เพราะผมมนัเป็นคนชอบด้ือไม่เข้าเรือ่ง น่าให้ท่าน 
ดัดสันดาน ท่านจึงดัดเสียบ้างพอให้เข็ด คือบางทีมันคิดบ้าๆ ไปก็มี  
เมือ่มาอยูก่บัท่านใหม่ๆ โดยคิดว่า เขาว่าท่านอาจารย์มัน่นีรู้จิ้ตใจคน ใครคิด 
อะไรท่านรู้ได้หมด ท่านจะรู้ได้หมดจริงๆ หรือ ถ้าท่านรู้ได้หมดจริงๆ 
ส�าหรบัเราไม่จ�าเป็นทีท่่านจะสนใจรูไ้ปหมด ขอให้ท่านรูแ้ต่ความคิดของเรา 
ทีคิ่ดอยูข่ณะน้ีกพ็อแล้ว ถ้าท่านรูแ้ม้เพยีงขณะจิตทีเ่ราคิดต่อท่านอยูเ่วลานี ้
เท่านั้น เราจะยอมกราบท่านอย่างราบเลย นอกนั้นเราไม่คิดเข้าบัญชีว่า
เป็นเรื่องส�าคัญส�าหรับท่านเลย

พอตกตอนเยน็ไปหาท่าน ดูท่าทางแทบนัง่ไม่ติดพืน้เสยีแล้ว ตาท่าน
จับจ้องมาหาเราราวกับไม่กะพริบตาเอาเลย ขณะที่ตาจ้องมาก็เหมือน 
จะตะโกนจ้ีใจเราอยูท่กุขณะด้วย พอท่านเริม่เทศน์ให้พระฟัง เราไม่ค่อย
ได้เรื่องอะไร ได้แต่ความร้อนใจอย่างเดียวและกลัวท่านจะดุเราคนเดียว 
ทีไ่ปด้ือทดลองท่าน พอท่านเริม่เทศน์ไม่นานนกั ธรรมท่ีเต็มไปด้วยไม้เรยีว 
ชนิดต่างๆ ก็เริ่มเฉียดหลัง เฉียดไปเฉียดมาและเฉียดใกล้เฉียดไกล 
เข้ามาทุกที บางทีเฉียดมาขั้วหัวใจจนร้อนวูบและตัวไหวโดยไม่รู้สึกตัว  
ยิ่งกลัวใจก็ยิ่งร้อนไม่เป็นสุขเลย ขณะนั่งฟังท่านเฆี่ยนท่านตีด้วยอุบาย
ต่างๆ พอจวนจะจบการแสดงธรรม ทนไม่ไหวต้องยอมท่านทางภายในว่า  
เท่าท่ีคิดไปนั้นก็เป็นเพียงอยากทราบเรื่องท่านอาจารย์เท่านั้น ว่าจะรู้ใจ 
คนอ่ืนจริงไหม มิได้มีความคิดจะดูถูกเหยียดหยามว่าไม่มีคุณธรรม 
อย่างอ่ืน มาบัดนี้ได้ยอมรับแล้ว ว่าท่านอาจารย์สามารถและเก่งจริง 
กระผมขอมอบกายถวายชีวิตต่อท่านอาจารย์ตลอดวันตาย ขอท่านได้
เมตตาอนเุคราะห์สัง่สอนต่อไปเถิด อย่าได้เกดิความอิดหนาระอาใจด้วย
เรื่องเพียงเท่านี้เสียก่อนเลย
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เราคิดยอมตนเพียงเท่าน้ี การแสดงธรรมที่ก�าลังเผ็ดร้อนก็ค่อยๆ 
อ่อนลงๆ สดุท้ายกแ็ย้มปัญหาออกมาฝากไว้วาระสดุท้ายอีกว่า ความผดิ 
ความถกูมีอยู่กบัตวัท�าไมจงึไม่สนใจดบู้าง เสอืกไปหาดเูรือ่งผดิเรือ่งถกู 
ของคนอื่นเพ่ือประโยชน์อะไร ความคิดชนิดนั้นหรือที่พาให้เราเป็น 
คนเก่งคนดี แม้จะรู้ว่าคนอื่นเก่งคนอื่นดี แต่ถ้าเจ้าของไม่เก่งไม่ดีมัน 
กอ็ยู่แค่นัน้เองไปไม่รอด ถ้าอยากรู้เรือ่งของคนอืน่ว่าดหีรือไม่ดเีพียงไร  
ก็ต้องดูเรื่องของตัวให้รอบคอบทุกด้านก่อน เรื่องของคนอื่นก็รู้ไปเอง 
ไม่จ�าต้องทดลอง คนลองไม่ใช่คนเก่งคนดี ถ้าเก่งถ้าดีจริงแล้วไม่ต้อง
ลองก็รู้ แล้วก็จบธรรมเพียงเท่านั้น

ผมเองเกอืบสลบในขณะนัน้ เหง่ือแตกโชกไปทัง้ตัว ยอมท่านอย่าง
หมอบราบและเข็ดหลาบจนป่านนี้ ไม่เคยไปหาญลองดีกับท่านอีกเลย 
คราวนีเ้ป็นคราวเขด็หลาบขนาดหนกัส�าหรบัเรือ่งทีเ่กีย่วกบัท่าน ถ้าเรือ่ง 
อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับท่านมันเข็ดขนาดนี้ ผมคงพ้นทุกข์ไปนานแล้ว แต่มัน
ไม่เข็ดแบบนี้จึงน่าโมโหจะตายไป

นี่เป็นเรื่องพระท่านแอบสนทนากันในสภาหนู ผู้เขียนก็อยู่ในสภา 
นัน้ด้วย และมส่ีวนได้เสยีไปด้วยกนั จึงได้น�าเรือ่งนีม้าลงโดยมบีหุรีต่ราไก่
เป็นต้นเหตุ พอเป็นข้อคิดว่า ความจริงของความจริงมีอยู่ทุกแห่งทุกหน
และทกุเวลาอกาลโิก ขอแต่ปฏิบติัให้ถงึความจรงิท�าจรงิ ต้องรูต้ามความ
สามารถและภูมวิาสนาของตนแน่นอน ไม่ว่าธรรมภายในคือสจัธรรม และ
ธรรมภายนอกคือความรู้แขนงต่างๆ ตามภูมินิสัยวาสนาของแต่ละราย
ที่สร้างมา และความปรารถนาที่ตั้งไว้ไม่เหมือนกัน แต่ผลส่วนใหญ่คือ
มรรคผลนิพพานนั้น เมื่อถึงแล้วเหมือนกัน



525

ท่านอาจารย์มั่นท่านเป็นอาจารย์ท่ีผู ้อยู่ใกล้ชิดจะลืมเรื่องต่างๆ  
และปฏิปทาที่ท่านพาด�าเนินไม่ได้ตลอดไปเมื่อยังมีลมหายใจอยู่ บรรดา 
ลกูศิษย์ท่านทีเ่ป็นพระเถระผูใ้หญ่เวลานีม้อียูห่ลายองค์ด้วยกนั แต่ละองค์ 
มีนิสัยวาสนาและปฏิปทาเครื่องด�าเนินภายใน ตลอดความรู้อรรถธรรม
และความรูพ้เิศษแปลกต่างกนัไปเป็นรายๆ เท่าท่ีเขยีนตอนต้นได้ระบนุาม
ลูกศิษย์ท่านผ่านมาบ้างแล้ว ที่ยังมิได้ระบุนามท่านก็มี จึงได้เรียนไว้ว่า 
เมือ่ด�าเนนิเรือ่งท่านเจ้าของประวติัไปพอสมควร หากมเีวลากจ็ะระบุนาม 
คณะลูกศิษย์ท่านต่อไปอีกดังนี้ จึงได้เริ่มฟื้นนามลูกศิษย์ท่านข้ึนมาอีก 
พอทราบบ้างว่าท่านด�าเนินและรู้กันอย่างไร ท่านประสบเหตุการณ์ต่างๆ  
มาอย่างไรบ้างแต่ละองค์ตามคติธรรมดา พระพทุธเจ้าทรงเผชิญความล�าบาก 
และรูธ้รรมอย่างไรบ้าง บรรดาสาวกกย่็อมเดินตามรอยพระบาททีท่รงพา
ด�าเนนิ ตลอดความรูค้วามเหน็กเ็ป็นไปตามร่องรอยของศาสดาแบบศิษย์
มคีร ูบรรดาลกูศิษย์ท่านอาจารย์มัน่กม็ลีกัษณะคล้ายคลงึกนัทางปฏิปทา
เครือ่งด�าเนนิ ส่วนการประสบเหตุการณ์ภายนอกทีน่่าต่ืนเต้นหวาดเสยีว 
มีต่างๆ กันไปตามสถานที่อยู่บ�าเพ็ญและที่เที่ยวไป ไม่เหมือนกัน

เมื่อกล่าวมาถึงตอนนี้ ก็ท�าให้ระลึกเลื่อมใสและบูชาท่านอาจารย์
องค์หนึ่งซ่ึงเป็นศิษย์ผู้ใหญ่ท่านอาจารย์ ท่ีมีการเท่ียวธุดงคกรรมฐาน 
แตกต่างจากหมู่คณะอยู่บ้าง จึงขอประทานโทษน�าเรื่องท่านออกมาลง
ให้ท่านผู้อ่านได้ทราบบ้างในสมัยปัจจุบันว่า สิ่งที่เคยมีในครั้งพุทธกาล
อันเป็นส่วนภายนอกอาจยังมีในสมัยนี้ได้อยู่บ้างหรืออย่างไร คือเรา 
เคยได้ยินหรือได้เห็นในหนังสือ ว่าช้างมาถวายอารักขา และลิงมาถวาย
รวงผึง้แด่พระพทุธเจ้าเป็นต้น เรือ่งคล้ายคลงึกนัในสมยันีก้อ็าจเป็นเรือ่ง
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ของท่านอาจารย์องค์นี ้จึงขอประทานออกนามท่านด้วย เพือ่เป็นหลกัฐาน 
ไว้กับเรื่องที่ก�าลังด�าเนินอยู่ขณะนี้

ท่านมนีามว่า “ท่านพระอาจารย์ชอบ” อายคุงย่างเข้า ๗๐ ปี จ�าไม่ถนดั  
ทราบว่าท่านบวชมานาน การปฏิบติัท่านชอบอยูใ่นป่าในเขาตลอดมาจนถงึ
ปัจจุบัน นิสัยท่านชอบออกเดินทางในเวลาค�า่คืน ท่านจึงชอบเจอสัตว ์
จ�าพวกค�า่คืนมเีสอืเป็นต้นเสมอ บ่ายวันหนึง่ท่านออกเดินทางจากหล่มสกั 
เพชรบรูณ์ มุง่ไปทางจังหวัดล�าปาง เชียงใหม่ พอจวนจะเข้าดงหลวงกพ็บ 
ชาวบ้าน เขาบอกท่านด้วยความเป็นห่วงว่าขอนิมนต์ท่านพักอยู่หมู่บ้าน
แถบนี้ก่อน เช้าวันหลังค่อยเดินทางต่อไป

เพราะดงนีก้ว้างมาก ถ้าตกบ่ายแล้วเดินทางไม่ทะลดุงได้เลย ถ้าเดิน
ไม่ทะลปุ่าในตอนกลางวนั โดยมากคนมกัเป็นอาหารเสอือยูเ่สมอ เพราะ
ความไม่รู้ระยะทางใกล้ไกล ดังนี้พอบ่ายไปแล้วเดินทางไม่ทะลุแน่ และ
ตอนกลางคืนเสือออกมาเที่ยวหากินทุกคืน ถ้าเจอคนแล้วมันก็ถือเป็น 
อาหารของมันเลย ไม่มีรายใดผ่านปากเสือไปได้ นี่ก็กลัวพระคุณเจ้า 
จะเป็นเช่นนั้น จึงไม่อยากให้ไปในเวลาบ่ายแล้วเช่นวันนี้ ป้ายประกาศ 
เขาปิดไว้เพือ่ผูเ้ดินทางจะได้อ่าน และทราบเรือ่งของดงยกัษ์นีแ้ล้วไม่กล้าไป  
ยักษ์จะได้ไม่กินเป็นอาหารของมัน

ท่านถามเขาว่ายกัษ์อะไรกนั เคยได้ยนิแต่โบราณท่านว่าไว้ แต่ทกุวนันี ้
ไม่เคยได้เห็นได้ยินเลย เพิ่งมาได้ยินเอาวันนี้เอง เขาเรียนท่านว่า ยักษ์
เสือโคร่งใหญ่ลายพาดกลอนนั่นเองท่าน มิใช่ยักษ์อื่นที่ไหนหรอก ถ้าไป
ไม่ทะลุดง เสือต้องกินเป็นอาหารแน่นอน จึงขอนิมนต์ท่านกลับคืนไป
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พักค้างที่บ้านแถบนี้เสียก่อน พรุ่งน้ีเช้าฉันเสร็จแล้วค่อยเดินทางต่อไป  
แต่ท่านไม่ยอมกลับและจะขอเดินทางต่อไปในวันนั้น เขาเรียนถามท่าน
ด้วยความเป็นห่วงว่า บ่ายขนาดนี้ใครจะเดินเร็วขนาดไหนต้องมืดอยู ่
กลางดงใหญ่นี้ไม่มีทางพ้นไปได้เลย ท่านไม่ฟังเสียงเขาเลย มีแต่จะไป
ท่าเดียว

เขาถามท่านว่า “ท่านกลวัเสอืไหม” ท่านตอบเขาว่า “กลวัแต่จะไป” 
ชาวบ้านเรยีนท่านว่า “หากมนัมาเจอแล้วอย่างไรมนักไ็ม่หนคีนเลย ต้อง
กินเป็นอาหารแน่นอน ถ้าท่านกลัวเสือกินคน ท่านก็ไม่ควรไปเพราะถ้า
ขืนไปมันก็กินท่านจนได้” ท่านตอบว่า “ถ้ากรรมมาถึงตัวแล้วก็ยอมเป็น 
อาหารของมันไปเสีย ถ้ากรรมยังสืบต่ออยู่มันคงไม่กิน” ว่าแล้วก็ลาเขา
ออกเดินทางไปอย่างไม่อาลัยเสียดายชีวิตเลย

พอก้าวเข้าในดงมองดูสองฟากทางมีแต่รอยเสือตะกุยดิน ท้ังขี ้
ทัง้เยีย่วทัง้เก่าทัง้ใหม่เต็มไปตลอดทาง ท่านกเ็ดินภาวนาเรือ่ยไป ดูรอยเสอื 
ตามทางเรื่อยไป ใจก็ไม่กลัว พอมืดก็ถึงกลางดงพอดี ในขณะเดียวกัน
ก็ได้ยินเสียงเสือโคร่งใหญ่กระหึ่มตามมาข้างหลัง ตัวหนึ่งกระหึ่มมาทาง
ด้านหน้า ต่างร้องมาหากนั ตัวอยูข้่างหลงักร้็องใกล้เข้ามาจวนจะทนัท่าน 
ตัวอยูข้่างหน้ากร้็องใกล้เข้ามาหาท่าน และต่างตัวต่างร้องใกล้เข้ามาทุกทีๆ  
ผลสดุท้ายทัง้ตัวอยูข้่างหน้าทัง้ตัวอยู่ข้างหลงัก็มาถึงท่านพร้อมกัน พอมา 
ถึงท่านแล้วยิ่งกระหึ่มใหญ่

พอเหน็ท่าไม่ดี ท่านกห็ยดุยนืนิง่ปลงอนจิจฺ�ว่า เราคงครัง้นีแ้น่เป็นครัง้ 
ยุติของชีวิต เพราะมองไปดูตัวอยู่ข้างหน้า ก็ก�าลังท�าท่าท�าทางจะโดดมา 
ตะครบุท่าน ช�าเลอืงตาไปดูตัวอยูข้่างหลงั กก็�าลงัท�าท่าจะโดดมาตะครบุ 
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ท่านอยู่เช่นเดียวกัน แต่ละตัวอยู่ห่างจากท่านราววาเศษเท่านั้น ขณะนั้น
ปรากฏว่าจิตกลัวจนเลยกลัว ยืนตัวแข็งโด่อยู่กับที่ แต่สติยังดจีึงก�าหนด 
จิตให้ดีไม่ให้เผลอ แม้จะตายในขณะนั้นเพราะเสือกินก็ไม่ให้เสียที 

พอได้สติกก็�าหนดย้อนกลบัจากเสอืเข้ามาหาตัวโดยเฉพาะ จิตกร็วม
ลงอย่างสนิทในขณะนั้น ความรู้ผุดขึ้นมาว่า เสือกินไม่ได้แน่นอน ดังนี้ 
จากนั้นก็หายเงียบไปเลยทั้งเสือทั้งคน ไม่รู้สึกว่าตนยืนอยู่หรือนั่งอยู่ 
ความรูส้กึเกีย่วกบัสิง่ต่างๆ ภายนอก ตลอดร่างกายได้หายไปโดยสิน้เชิง 
ในเวลานั้น ความหมายว่าเสือก็หายไปพร้อมๆ กัน ยังเหลืออยู่เฉพาะ
ความรูท่ี้เด่นดวงเพยีงอันเดียวทรงตัวอยูใ่นขณะนัน้ จติรวมลงอย่างเต็มท่ี  
คือถึงฐานแห่งสมาธิแท้และนานเป็นเวลาหลายชั่วโมงจึงถอนขึ้นมา

พอจิตถอนขึน้มาตัวเองยงัยนือยูอ่ย่างเดิม บ่าแบกกลดและสะพาย
บาตร มอืข้างหนึง่หิว้โคมไฟเทยีนไข ส่วนไฟดับแต่เมือ่ไรไม่ทราบได้เพราะ
จิตรวมอยู่นาน พอจุดไฟสว่างขึ้น แล้วตามองไปดูเสือสองตัวนั้นเลย 
ไม่เห็น ไม่ทราบว่าพากันหายไปไหนเงียบ ขณะที่จิตถอนขึ้นมานั้นมิได้
คิดกลวัอะไรเลย แต่มคีวามอาจหาญเต็มดวงใจ ขณะนัน้แม้เสอืจะมาอีก 
สกัร้อยตัวพนัตัวใจกไ็ม่มสีะทกสะท้านเลย เพราะได้เหน็ฤทธิข์องใจและ 
ของธรรมประจักษ์แล้ว เมือ่จติถอนขึน้มาแล้วยงัเกดิความอัศจรรย์ตัวเอง 
ว่า รอดปากเสือมาได้อย่างไรกัน และอัศจรรย์จนไม่มีอะไรเทียบได้

ขณะนั้นท�าให้เกิดความรักความสงสารเสือตัวนั้น ว่าเป็นคู่มิตรมา 
ให้อรรถให้ธรรมเราอย่างถงึใจ แล้วก็พากันหายไปราวกับปาฏิหารย์ิ ท�าให้
คิดถงึมนัมากแทนทีจ่ะกลวัเหมอืนครัง้แรกพบ ท่านว่าเสอืโคร่งท้ังสองตัว
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นัน้ใหญ่มาก ตัวขนาดม้าทีแ่ข่งอยูท่ีส่นามม้านางเลิง้ กรงุเทพฯ เราดีๆ นีเ่อง  
แต่ตัวมนัยาวกว่าม้ามากมาย หวัมนัวดัผ่าศูนย์กลางคงได้ราว ๔๐ เซนติเมตร  
ใหญ่พลิกึ ไม่เคยพบเคยเหน็นบัแต่เกดิมา ฉะนัน้ เมือ่เหน็มนัทีแรกจงึยนื 
ตัวแขง็โด่ราวกบัตายไปแล้ว เพยีงแต่ยงัมสีติดีอยูเ่ท่านัน้ หลงัจากจิตถอน
ขึ้นมาแล้วมีแต่ความรื่นเริงเย็นใจ คิดว่าไปที่ไหนไปได้ทั้งนั้น ไม่คิดกลัว
อะไรเลยในโลก และมไิด้คิดว่าจะมอีะไรสามารถท�าลายได้ เพราะได้เช่ือจติ 
เช่ือธรรมว่าเป็นเอกในโลกทั้งสามอย่างเต็มใจเสียแล้ว หลังจากนั้นก็
ออกเดินทางด้วยวิธีจงกรมไปในตัว อย่างเยือกเย็นเห็นผลในธรรมเต็ม
ดวงใจ ไม่หว่ันไหว จิตมีความระลึกคิดถึงเสือคู่มิตรท้ังสองตัวนั้นมิได้ 
ลมืเลย ถ้าเผือ่เหน็มนัอีกคราวนี ้คิดว่าจะเดินเข้าไปลบูคล�าหลงัมนัเล่นได้ 
อย่างสบาย ราวกับสัตว์เลี้ยงในบ้านเราดีๆ นี่เอง แต่มันจะยอมให้เรา
ลูบคล�าหรือไม่เท่านั้น

การเดินทางในคืนวันนั้น หลังจากพบเสือแล้วมีแต่ความวิเวกวังเวง
และรืน่เรงิในใจไปตลอดทาง จนสว่างกย็งัไม่ทะลดุงเลย กว่าพ้นดงไปถงึ
หมู่บ้านก็ราว ๙ น.กว่า จึงเตรียมครองผ้าเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านนั้น 
พอชาวบ้านเห็นท่านเข้าไปบิณฑบาตต่างก็ร้องบอกกันมาใส่บาตร พอใส่
บาตรเสรจ็เขากต็ามท่านออกมาทีพ่กัซ่ึงวางบรขิารท่ีไม่จ�าเป็นไว้ท่ีนัน้ และ
ถามถงึการมาของท่าน ท่านกบ็อกว่า มาจากทีโ่น้นๆ ดังทีเ่ขยีนผ่านมาแล้ว  
มีความประสงค์จะเที่ยววิเวกไปเรื่อยๆ

บ้านแถบนั้นเป็นบ้านป่าบ้านดงกันทั้งนั้น พอเห็นท่านผ่านมาจาก 
ทางดงหลวงผิดเวลา จึงพากันถามท่าน ก็ทราบว่า ท่านเดินผ่านดงหลวง
มาตลอดคืน ไม่ได้พักหลับนอนที่ไหนเลย พวกเขาพากันตกใจว่าท่านมา
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ได้อย่างไร เพราะทราบกันดีว่าใครก็ตามถ้าผ่านดงนี้มาผิดเวลา ต้องเป็น
อาหารเสอืโคร่งใหญ่ในดงนีก้นัแทบทัง้นัน้ แล้วท่านมาได้อย่างไร เสอืถงึ 
ไม่เอาท่านเป็นอาหารเล่า เขาถามท่านว่า ขณะท่านเดินผ่านดงใหญ่มาเจอ
เสอืบ้างหรอืเปล่าตลอดคืนทีม่า ท่านกบ็อกว่าเจอเหมอืนกนั แต่มนัไม่ได้
ท�าอะไรอาตมา เขาไม่อยากจะเช่ือท่าน เพราะเสอืเหล่านีค้อยดักกนิคนท่ี
ตกค้างในป่าในเวลาค�่าคืนอยู่เป็นประจ�า เมื่อท่านเล่าพฤติการณ์ระหว่าง
ท่านกับเสือเจอกันให้เขาฟังแล้ว เขาถึงได้ยอมเชื่อว่า เป็นอภินิหารของ
ท่านโดยเฉพาะ ไม่เกี่ยวกับรายอื่นๆ ซึ่งเป็นอาหารเสือแทบทั้งนั้น

เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งทีน่่าคิดอยูไ่ม่น้อย เพราะปกติคนทีเ่ดินผ่านดงทีว่่านี้ 
โดยมากก็มักเป็นอาหารเสือกันดังกล่าว ความไม่รู้หนทางและระยะทาง
ใกล้ไกล ตลอดอนัตรายต่างๆ ที่อาจมีในระหว่างทาง นับว่าเป็นอปุสรรค
แก่การเดินทาง ไม่ว่าทางภายในคือทางใจ และทางภายนอกคือทางเดิน 
ด้วยเท้า ย่อมอาศัยผูเ้คยเดินเป็นผูน้�าทางจงึจะปลอดภัย น่ีเป็นเรือ่งควรคิด 
ส�าหรบัพวกเราผูก้�าลงัเดินทาง เพือ่ความปลอดภัยและความสขุความเจรญิ 
แก่ตนทัง้ปัจจบุนัและอนาคต ไม่ควรประมาทว่าตนเคยคิดเคยพดูเคยท�า 
และเคยเดิน โดยมากมกัเป็นความเคยในทางทีผ่ดิมาแล้ว จึงชอบพาคน 
ไปในทางผิดอยู่เสมอโดยไม่เลือกวัยและเพศ ถ้าเดินไม่ถูกทาง

ท่านอาจารย์องค์นี้ชอบจะพบเหตุการณ์ท�านองน้ีอยู่เสมอ ในชีวิต
นกับวชท่ีท่านด�าเนนิมา อีกครั้งหนึ่งท่านไปเที่ยวธุดงค์ในประเทศพม่า 
พักบ�าเพ็ญเพียรอยู่ในถ�้า เสือชอบมาหาท่านเสมอแต่ไม่ท�าอะไรท่าน  
วนัหนึง่ราว ๕ โมงเยน็ ท่านนัง่ภาวนาอยูใ่นถ�า้ โดยมไิด้คาดฝันว่าจะมสีตัว์ 
มีเสือที่อาจหาญขนาดนั้นมาหาท่าน พอออกจากที่ภาวนาพอดีตามองไป
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หน้าถ�้า เห็นเสือโคร่งใหญ่ลายพาดกลอนตัวหนึ่งเดินขึ้นมาหน้าถ�้าที่ท่าน
ก�าลังพักอยู่ มันตัวใหญ่มาก น่ากลัวพิลึก แต่ท่านไม่คิดกลัวมัน คงจะ
เป็นเพราะท่านเคยเหน็สตัว์พรรค์นีม้าบ่อยครัง้กเ็ป็นได้ พอมนัเดินขึน้มา 
มันก็มองเห็นท่าน และท่านก็มองเห็นมันพอดีเช่นเดียวกัน 

ขณะที่มันมองมาเห็นท่าน แทนที่มันจะแสดงอาการกลัวหรือแสดง
อาการค�ารามให้ท่านกลวั แต่มนัท�าอาการเฉยๆ เหมอืนสนุขับ้าน ไม่แสดง 
อาการกลัวและอาการขู่ค�ารามใดๆ ทั้งสิ้น พอมันขึ้นมาถึงถ�้าแล้ว ตามัน 
มองโน้นมองนี้แล้วกระโดดขึ้นไปนั่งอยู่บนก้อนหินด้านทางขึ้นถ�้าสูง
ประมาณ ๑ เมตร ห่างจากท่านประมาณ ๓ วา นั่งเลียแข้งเลียขาอยู่นั้น
อย่างสบายแบบทองไม่รูร้้อน และไม่สนใจกบัท่านเลยทัง้ทีม่นักเ็หน็และ 
รูอ้ยูว่่าท่านอยูท่ีน่ัน้ การนัง่ของมนันัง่แบบสนัุขบ้าน พอน่ังเลยีแข้งเลยีขา
เหนื่อยก็นอนหมอบแบบสุนัขอีกเช่นกัน แล้วเลียแข้งขาและล�าตัวแบบ 
ไม่สนใจกับอะไรทั้งสิ้น ท่านว่าท่านก็ไม่กล้าออกไปเดินจงกรมท่ีหน้าถ�้า 
ใกล้ชิดกบัทีม่นัก�าลงันอนอยูไ่ด้เช่นกนั เพราะท�าให้รูส้กึหวาดเสยีวเลก็น้อย  
เนือ่งจากไม่เคยพบเคยเหน็มาในชีวิต ทีเ่สอืป่าทัง้ตัวมาท�าตัวเป็นเหมอืน
สตัว์เลีย้งในบ้านเช่นนัน้ แต่กน็ัง่ภาวนาได้ตามธรรมดา ไม่นกึกลวัว่ามนัจะ 
มาท�าอะไรให้ตน 

ตอนมันขึ้นมาทีแรกท่านก็นั่งอยู่แคร่เล็กๆ นั่นเอง ส่วนมันนานๆ  
จะมองมาดูเราสกัครัง้หนึง่ และมองแบบไม่สนใจจดจ้อง มองอย่างธรรมดาๆ  
ในลักษณะเป็นมิตรมาแต่ครั้งไหนก็ยากจะพูดถูก นับแต่มันมานั่งนอน
เลียแข้งเลียขาอยู่ท่ีนั้นก็นานพอสมควร นึกว่ามันจะหนีไปท่ีไหนต่อไป  
แต่ท่ีไหนได้มนักลบัอยูส่บายไปเลย ไม่สนใจว่าจะไปไหนอีก ตอนมนัมาถงึ 
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ทแีรกท่านกน็ัง่อยูน่อกมุง้ จนมดืแล้วท่านจงึเข้าในมุง้ เวลาจุดไฟและแสง
ไฟสว่างไปหาตัวมนั มนักไ็ม่สนใจกบัท่าน คงอยูท่�านองท่ีมนัเคยอยูน่ัน่แล  
จนดึกด่ืนได้เวลาพักท่านก็พักตามปกติ ท่านต่ืนนอนราว ๓ น. และ 
จุดเทียนไขสว่างขึ้นมองไปดู มันยังนอนอยู่ที่เก่า แบบไม่สนใจกับท่าน 
อีกเช่นเคย พอล้างหน้าล้างตาเสร็จแล้ว ท่านก็นั่งขัดสมาธิภาวนาต่อไป
จนสว่าง เวลาออกจากทีภ่าวนารือ้มุง้ขึน้เกบ็ มองไปดูมนัยงันอนสบายอยู ่
เหมือนสุนัขนอนอยู่ในบ้านเราดีๆ นี่เอง

จนกระทั่งถึงเวลาจะออกบิณฑบาต ทางออกบิณฑบาตก็จ�าต้อง 
เดินผ่านมันไปที่นั่นเอง ท่านเกิดนึกสงสัยขึ้นมาว่า เวลาเราเดินผ่านมัน
ไปที่นั่น มันจะมีความรู้สึกอย่างไร และจะท�าอะไรเราบ้างหรือเปล่าหนอ  
จนครองผ้าเสรจ็ มนักย็งันอนมองมาทางเราด้วยสายตาอ่อนๆ ท่ีน่าสงสาร
เหมือนสุนัขมองดูเจ้าของฉะนั้น ท่านเลยตัดสินใจว่าต้องไปตรงนั้นแล  
ซึ่งห่างจากตัวมันราว ๑ เมตรกว่าเท่านั้น ที่อื่นไม่มีทางพอจะด้นดั้นหลีก 
ไปได้ เวลาจะไปทราบว่าท่านพดูกบัมนับ้างว่า นีถ่งึเวลาออกบณิฑบาตแล้ว  
เราก็มีท้องมีปากมีความหิวกระหายเหมือนสัตว์โลกทั่วไป เราจะขอทาง 
ออกไปบิณฑบาตมาฉันหน่อยนะ จงให้ทางเราบ้าง ถ้าเจ้าอยากอยู่ท่ีนี ่
ต่อไปก็ได้ หรือจะไปเพื่อหาอยู่หากินที่ไหนก็ตามใจสะดวก เราไม่ว่า  
ทราบว่ามนันอนฟังท่านเหมอืนสนุขันอนฟังเจ้าของพดูกบัมนัฉะนัน้ พอพดู 
จบค�าท่านก็เดินผ่านออกมาที่มันก�าลังนอนอยู่อย่างสบายนั่นแล

ขณะทีท่่านเดินผ่านมนัออกมา ตามนัช�าเลอืงดูท่านแบบแสงตาอ่อนๆ  
เหมือนจะบอกว่า ไปเถอะท่าน ไม่ต้องกลัวหรอก ที่มานี้ก็มาเพื่อรักษา
อันตรายให้ท่านนั่นเอง แล้วท่านก็เดินเข้าบิณฑบาตในหมู่บ้าน ทราบว่า 
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ท่านมิได้บอกใครให้ทราบเลย กลัวเขาจะมาท�าลายมัน พอบิณฑบาต 
กลบัมาถงึทีม่นัเคยนอน มองหาทีไ่หนกไ็ม่เจอ ไม่ทราบมนัหายไปทางไหน 
เงียบไปเลย นับต้ังแต่วันนั้นก็ไม่เคยเห็นมันมาหาท่านอีก จนกระทั่ง 
ท่านจากทีน่ัน้ไป ท่านว่าคงไม่ใช่เสอืในป่าธรรมดาเรา อาจเป็นเสอืเทพบนัดาล  
จึงท�าตัวเหมือนสัตว์เลี้ยงในบ้านได้ดี ไม่ท�าให้เป็นท่ีน่ากลัวอะไรเลย  
นบัแต่ขณะมนัขึน้มาหาทแีรกจนกระท่ังมนัจากไป จึงเป็นสตัว์ทีน่่ารกัน่าสงสาร 
อย่างยิ่งตัวหนึ่ง

ท่านว่าท่านคิดถึงมันอยู่หลายวัน นึกว่ามันจะมาหาท่านอยู่เรื่อย  
แต่ไม่เห็นกลับมาอีกเลย ได้ยินแต่เสียงมันร้องในเวลากลางคืนดึกสงัด
แทบทกุคืน จะเป็นเสยีงมนัหรอืเสยีงเสอืตัวอ่ืนๆ กไ็ม่ทราบ เพราะแถบนัน้ 
เสือชุมมากจริงๆ คนขี้ขลาดไปอยู่ไม่ได้ ส�าหรับท่านเองท่านบอกว่า 
ไม่นกึกลวัมนัเลย ยิง่เหน็มนัมานอนเฝ้าอยูจ่นตลอดรุง่ และมกีริยิาท่าทาง 
เหมือนสัตว์บ้านด้วยแล้ว ยิ่งท�าให้รักและสงสารมันมากกว่าจะกลัวมัน
เสยีอีก จากนัน้แล้วยิง่ท�าให้เรามคีวามเช่ือธรรมในแง่ต่างๆ เป็นพเิศษขึน้ 
อีกแยะ 

ท่านว่าท่านไปอยูป่ระเทศพม่าถึง ๕ ปี จนพดูภาษาพม่าได้คล่องปาก
คล้ายกบัภาษาของตัว เหตุทีท่่านจะได้กลบัมาไทยเราเนือ่งจากสงครามโลก
ครั้งที่สอง ญี่ปุ่นกับอังกฤษเข้าไปวุ่นวายในเมืองพม่าเต็มไปหมด ไม่ว่า
ในเมือง บ้านป่า ภูเขา พวกทหารอังกฤษไปเท่ียวค้นจนหมด เพราะ
คนอังกฤษเคียดแค้นคนไทยมากเวลานั้น หาว่าเข้ากับญ่ีปุ่น ถ้าค้นพบ 
คนไทยไม่ว่าหญิงชายและนกับวชจะฆ่าท้ิงให้หมดไม่มข้ีอยกเว้น ชาวบ้าน
ทีท่่านอาศัยเขาอยู ่รูส้กึเขาเคารพเลือ่มใสและรกัท่านมาก พอเหน็ทหาร
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อังกฤษมาเทีย่วจุ้นจ้านมาก กลวัท่านจะไม่ปลอดภัย พวกเขารบีปรกึษากนั 
พาท่านไปซ่อนอยู่ในเขาลึกที่พวกทหารอังกฤษไม่สามารถค้นพบ

แต่ทราบว่าเขามาพบท่านเข้าวันหนึ่งเหมือนกัน ขณะที่ก�าลังนั่ง
อนโุมทนาให้พรชาวบ้านอยู ่พวกชาวบ้านหน้าเสยีไปหมด เขาไต่ถามท่าน
กบ็อกว่ามาอยูท่ีน่ีน่านแล้ว ท่านมไิด้เกีย่วกบัการบ้านเมอืง ท่านเป็นพระ  
ไม่รู ้เรื่องอะไรกับใครเลย พวกชาวบ้านก็ช่วยพูดกันอย่างเต็มที่ด้วย
เหตุผลว่า พระท่านมิเกี่ยวกับการสงครามแบบฆราวาส จะมาเกี่ยวข้อง 
เอาเรือ่งเอาราวกบัท่านน้ันไม่ถกู ถ้าเอาเรือ่งกบัท่านกเ็ท่ากบัท�าลายหวัใจ
ของคนชาวพม่าซึ่งไม่มีความผิด ให้เกิดความเสียหายโดยใช่เหตุ นับว่า
ท�าไม่ถูกอย่างยิ่ง ประการหนึ่งท่านมาอยู่ท่ีนี่แต่ก่อนสงคราม ท่านไม่รู้
เรื่องอะไรกับการบ้านเมืองอะไรเลย แม้คนพม่าเองยังไม่เห็นว่าท่านเป็น
ภัยแก่ประเทศ ทั้งที่ประเทศพม่าก�าลังตกอยู่ในภาวะสงคราม ถ้าท�าลาย
ท่านกเ็ท่ากบัท�าลายคนพม่าทัง้ประเทศด้วย ชาวพม่าไม่เหน็ดีด้วยในการ
ท�าเช่นนั้น

ทหารอังกฤษหลายคนยืนพูดกันอยู่ประมาณครึ่งช่ัวโมงเกี่ยวกับ 
เรื่องท่าน จากนั้นเขาก็แนะว่าให้รีบพาท่านหนีจากที่นี่เสียโดยเร็ว เดี๋ยว
พวกอื่นมาจะล�าบาก บางทีเขาไม่ฟังค�าขอร้อง ท่านอาจเป็นอันตรายได้  
องค์ท่านเองขณะเข้าจับจ้องมองดูด้วยท่าทางเป็นศัตรู ท่านมีแต่เจริญ
เมตตาและระลกึถึงพระคุณของพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ อยูต่ลอด 
เวลา เมื่อเขาผ่านไปแล้ว ญาติโยมก็พาท่านไปส่งและพาไปอยู่ในภูเขา
ที่ลึกลับไม่ให้เขาค้นพบ ไม่ให้ท่านลงมาบิณฑบาต พอถึงเวลาชาวบ้าน
พากันแอบเอาจังหันไปถวายท่าน นับแต่วันนั้นผ่านไปทหารอังกฤษมา 
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กวนเรื่อย ถ้าพบท่านเห็นท่านคงท�าลายจริงๆ เขามาวุ่นวายถามหาท่าน 
วันหนึ่งหลายๆ พวก

พวกญาติโยมเหน็ท่าไม่ดี กลวัท่านจะไม่ปลอดภัย จึงได้พาท่านไปส่ง
ให้หลบหนกีลบัมาเมอืงไทยเรา โดยเขามาส่งใส่ทางในป่าในเขาซ่ึงเป็นทาง
ปลอดภัย และพวกทหารอังกฤษเข้าไปไม่ถงึ เขาบอกทางท่านอย่างละเอียด 
ไม่ให้ปลกีแวะทางเดิมทีเ่ขาบอก แม้ทางจะรกแสนรกกใ็ห้พยายามไปตามนัน้  
ทางนั้นเป็นทางเดินเท้าของพวกชาวป่า เขาเดินท่องเท่ียวหากันจนทะลุ
ถึงเมอืงไทยเรา พอเขาบอกทางใหเ้รียบรอ้ยแล้ว ท่านก็เริ่มออกเดนิทาง 
ทัง้กลางวนักลางคืน ทัง้ไม่ได้หลบันอน ทัง้ไม่ได้ฉนัอะไรเลย นอกจากน�า้ 
เท่านั้น ทั้งเดินบุกป่าฝ่าเขาแทบเป็นแทบตาย ในป่ามีแต่รอยสัตว์เต็ม 
ไปหมด มีเสือ ช้าง เป็นต้น มิได้นึกว่าชีวิตจะรอดพ้นมาได้ นึกแต่ว่าจะ
ตายท่าเดียว เพราะหลงป่าถ้าเดินผิดทางเสียนิดเดียว

ตอนเช้าวันค�ารบสีร่าว ๙ นาฬิกา เป็นเรือ่งอัศจรรย์เกนิคาด ส่วนจะ 
จริงเท็จแค่ไหนกรุณาน�าไปพิจารณาเมื่ออ่านพบเรื่องซ่ึงก�าลังด�าเนินอยู่
ขณะนี้ พอท่านเดินไปถึงไหล่เขาแห่งหนึ่ง ปรากฏว่ามีความเมื่อยหิว
อ่อนเพลียเป็นก�าลัง คิดว่าจะไปไม่ตลอด เหมือนใจจะขาดในเวลานั้น
จนได้ เพราะเดินทางมาได้สามวันกับสามคืนเต็มๆ แล้ว ไม่ได้พักนอน 
และฉันอะไรที่ไหนเลย นอกจากนั่งพักพอบรรเทามหันตทุกข์จากการ 
เดินทางช่ัวขณะหนึง่เท่านัน้ พอมาถงึท่ีนัน้เกิดความคิดขึน้มาว่า เรากเ็ดิน
ทางเสีย่งความตายมาทกุลมหายใจ จนกระทัง่บดันีก้พ็อผ่านมาได้ยงัไม่ตาย  
ลมหายใจก็ยังไม่ขาดความสืบต่อ แต่นับแต่ขณะแรกท่ีเราออกเดินทาง
มาจนบดันี ้ไม่เคยเหน็บ้านคนเลยแม้หลงัคาเรอืนหนึง่ พอได้อาศัยโคจร
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บิณฑบาตประทังชีวิตไว้บ้าง นี่เราเลยจะตายทิ้งเสียเปล่าๆ จะไม่มีคนมา
ชุบชีวิตไว้ด้วยอาหารเพียงมื้อหนึ่งบ้างหรือ 

เรามาด้วยความล�าบากยากเย็นในคราวนี้ ซ่ึงไม่มีคราวไหนในชีวิต
ของเราจะทุกข์มากเหมือนครั้งนี้ ก็เพื่อหลบภัยสงครามอันเป็นเรื่องของ 
ความตายที่มนุษย์กลัวกัน แต่แล้วก็จะมาตายเพราะสงครามอดอยาก
หิวโหย และการเดินทางแบบล้มทั้งยืนนี้หรือ ถ้าเทวบุตรเทวธิดาชั้นฟ้า
บนสวรรค์มดัีงพระพทุธเจ้าตรสัไว้ และว่าพวกนีม้ตีาทิพย์หทิูพย์ มองเหน็ 
ได้ไกลจริงดังว่า ก็จะไม่มองเห็นพระซึ่งก�าลังจะสิ้นลมตายอยู่เวลานี้บ้าง
หรอือย่างไร เราเช่ือค�าของพระพทุธองค์ตรสัไว้ แต่เทพฯ ทัง้หลายทีเ่คย 
ได้รับความอนุเคราะห์จากพระมามากต่อมากทั้งครั้งโน้นและครั้งนี้  
จะเป็นผูม้ใีจอันจดืด�าจนถงึขนาดนีเ้ชียวหรอื ถ้าไม่ใจจืดกข็อได้แสดงน�า้ใจ
ให้พระที่ก�าลังจะตายอยู่ขณะนี้ได้เห็นบ้าง จะได้ชมว่าเทวธิดาเทวบุตร 
ทัง้หลายเป็นผูม้ใีจสงูและสะอาดจรงิ ดังชาวมนษุย์สรรเสรญิ (ทีท่่านพดู
อย่างนีท้ราบว่าท่านกเ็คยมอีะไรๆ กับพวกนีอ้ยูเ่หมอืนกนั แต่ขอผ่านไป)

เป็นทีน่่าประหลาดและอัศจรรย์ บาปมบีญุมเีหน็ผลทันตาซ่ึงไม่น่าจะ 
เป็นไปได้ พอท่านนึกอย่างนั้นจบลงไม่กี่นาทีเลย ขณะที่ก�าลังเดินโซซัด
โซเซไปนัน้ กไ็ด้เหน็สภุาพบรุษุคนหนึง่แต่งตัวหรหูราผดิคนชาวป่าอยูม่าก
ราวฟ้ากับดิน ก�าลังนั่งนิ่งยกเครื่องไทยทานขึ้นจบอยู่บนศีรษะ ข้างทาง 
ทีท่่านจะเดินผ่านไปในหบุเขาอันลกึ ซ่ึงไม่น่าจะเป็นไปได้ ขณะนัน้ท่านเกดิ 
ความอัศจรรย์ขนลุกซู่ๆ ไปทั้งตัว ลืมความเมื่อยหิวอ่อนเพลียไปหมด 
ปรากฏว่าความอัศจรรย์เต็มหัวใจ เมื่อมองเห็นสุภาพบุรุษผู้ใจบุญนั่งรอ
ใส่บาตรอยู่ข้างหน้าห่างกับท่านประมาณ ๔ วา ข้างพุ่มไม้
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พอท่านเดินไปถึง สุภาพบุรุษนั้นพูดขึ้นประโยคแรกว่า “นิมนต์
พระคุณเจ้าพักฉันจังหันพอบรรเทาความหิวโหยอ่อนเพลียที่นี่ก่อน  
มีก�าลังแล้วค่อยเดินทางต่อไป คงจะพ้นดงหนาป่าทึบในวันนี้แน่นอน” 
ท่านเองก็หยุดปลงบริขาร จัดบาตรเตรียมรับบาตรกับสุภาพบุรุษนั้น  
เสรจ็แล้วกเ็ข้ารบับาตร น่าอัศจรรย์ไม่ว่าข้าวว่ากบัหวานคาวทกุช้ินทีบ่รุษุนัน้ 
ใส่บาตร ขณะที่เทลงในบาตร ปรากฏว่าหอมตลบอบอวลไปทั้งป่าและ 
ทัว่พภิพ ข้าวกบักพ็อดีกบัความต้องการไม่มากไม่น้อย ซ่ึงล้วนแต่มโีอชารส 
อย่างมหศัจรรย์ทัง้สิน้ชนดิบอกไม่ถกู ถ้าพดูมากเขากจ็ะว่าโกหก แต่ความจรงิ 
ได้กลายเป็นความอัศจรรย์ต่อหน้าต่อตา จนไม่สามารถพูดอย่างไรจึงจะ
ถูกกับความจริงที่ประจักษ์ตาประจักษ์ใจในขณะนั้น

พอใส่บาตรเสร็จท่านถามว่า “โยมมาจากไหน บ้านโยมอยู่ที่ไหน  
อาตมาเดินทางมาได้สามคืนกับสี่วันนี้แล้ว ไม่เคยเจอบ้านคนเลย”  
สุภาพบุรุษนั้นตอบท่านว่า “ผมมาจากโน้น” ชี้มือไปสูงๆ พิกล “บ้านผม
อยูโ่น้น” ท่านถามว่า “ท�าไมถงึรูว่้าพระจะมาทีน่ีแ่ละมาคอยใส่บาตรถกู” 
เขายิม้นดิแต่ไม่ตอบว่ากระไรเลย จากนัน้ท่านกอ็นโุมทนาให้พร พอให้พร 
เสรจ็เขากพ็ดูเป็นประโยคสดุท้ายว่า “โยมจะได้ลาท่านกลบัไปเพราะบ้าน
อยู่ไกล” ดังนี้ ซึ่งปกติเขาเป็นคนพูดน้อย แต่มีท่าทางองอาจมากผิดคน
ธรรมดา ผวิกายทกุส่วนผ่องใสมาก ขนาดกลางคนตามวยั รปูร่างกป็านกลาง 
ไม่สูงนักต�่านัก กิริยาส�ารวมดีมาก 

พอเขาลาท่านแล้วก็ลุกจากที่ ท่านพยายามคอยสังเกตเพราะเขา 
เป็นคนที่ผิดสังเกตอยู่แล้ว เมื่อเขาเดินออกไปประมาณ ๔ วา ก็ลับ 
กับไม้ต้นหนึง่ซ่ึงไม่ใหญ่โตนกั แล้วหายไปเลย คอยจะผ่านออกไปกไ็ม่เหน็  
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ตาจบัจ้องคอยดูเท่าไรกไ็ม่เหน็ ยิง่ท�าให้ผดิสงัเกต ท่านจึงลกุจากท่ีนัง่เดิน
ไปดูทีต้่นไม้ทีเ่ขาผ่านไปกไ็ม่เหน็ มองไปมาท่ีไหน ซ่ึงถ้ามคีนอยูบ่รเิวณนัน้ 
ต้องเห็นแน่นอน แต่นี่ไม่เห็นเลยแต่บัดนั้น ยิ่งท�าให้ท่านผิดสังเกตและ
เกิดความสงสัยยิ่งขึ้น บุรุษนั้นท�าให้ท่านประหลาดใจมาก

เมื่อไม่เห็นท่านก็กลับมาเริ่มฉันจังหัน ข้าวก็ดีแกงก็ดี หยิบชิ้นไหน
ขึ้นมามันมิใช่อาหารในเมืองมนุษย์ที่เคยฉันมาธรรมดา ความหอมหวน
ชวนชื่นและรสชาติเอร็ดอร่อย มันเป็นเรื่องอัศจรรย์ไปเสียหมด ทั้งข้าว
และอาหารหวานคาวล้วนพอดิบพอดีกับความต้องการของธาตุทุกส่วน 
อะไรๆ ซ่ึงช่างพอดีเอาเสยีทกุอย่างไม่เคยพบเคยเหน็ ขณะทีฉ่นัปรากฏว่า 
โอชารสของอาหารวิ่งซ่านไปทุกขุมขน ประกอบกับความหิวโหยก็ก�าลัง
บีบบังคับอย่างเต็มที่อยู่ด้วย เลยไม่ทราบว่ารสความหิวหรือรสอาหาร 
เทวดากันแน่ อาหารที่สุภาพบุรุษถวายท้ังสิ้นท่านฉันหมดพอดี และ 
พอเหมาะกบัความต้องการของธาตุ ไม่มากไม่น้อย ไม่ขาดไม่เกนิ ถ้าสมมติุ 
ว่าอาหารยังเหลืออยู่อีกแม้เพียงเล็กน้อยก็คงฉันต่อไปอีกไม่ได้

พอฉนัเสรจ็กเ็ริม่ออกเดินทางด้วยท่าทางแขง็แรงเปล่งปลัง่อาจหาญ
สุดจะคาด ราวกับมิใช่คนที่ก�าลังจะสิ้นลมหายใจอยู่ในครู่ก่อนๆ นั่นเลย 
ทั้งเดินทางทั้งคิดเรื่องบุรุษลึกลับไปตลอดทาง จนลืมเหน็ดเหนื่อย และ
ลืมระยะทางว่า ยังใกล้ยังไกล เป็นทางผิดหรือทางถูก ลมืสนใจทัง้สิน้  
พอตกเย็นก็พ้นดงหนาป่าใหญ่พอดี ตรงกับค�าสุภาพบุรุษท�านายไว ้
ทกุประการ ก้าวเข้าเขตประเทศไทยเราด้วยความปีติยินดีมาตลอดทาง 
วันนั้นหายความทุกข์ทรมานกายทรมานใจตลอดวัน เมื่อเข้าถึงเขตไทย
อันเป็นแดนท่ีเกิดของตน จึงเกดิความแน่ใจว่าเรายงัไม่ตายส�าหรบัคราวนี้ 
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ท่านว่าบรุษุนัน้ต้องเป็นทวยเทพชาวไตรภพแน่นอน ไม่ใช่คนธรรมดาสามญั
ที่ต้ังบ้านเรือนอยู่แถบนั้นเลย คิดดูเวลาจากสุภาพบุรุษคนนั้นมาแล้วก็ 
ไม่ปรากฏว่าได้พบบ้านเรือนที่ไหนอีกเลย ทางสายนี้น่าแปลกใจ ซึ่งน่า
จะมหีมูบ้่านอยูบ้่างในระหว่างทางอย่างน้อยสกัแห่งหนึง่ เลยท�าให้สงสยั 
ไปเสียหมด กระทั่งหนทางเดินเพื่อหลบภัย 

การหลบภัยก็หลบเอาเสียจริงๆ หลบกระทั่งผู้คนไม่เจอ จังหันก ็
ไม่เจอ หลบจนแทบเจอภัยคือความอดตายถงึผ่านมาได้ ท่านว่าการท่ีผ่าน 
ความตายและความรอดตายมาได้ครั้งนี้ ท�าให้ท่านอดคิดไปในแง่เทวา
ปาฏิหาริย์ไม่ได้ เพราะทางท่ีมาล้วนเต็มไปด้วยอันตรายรอบด้าน ช้าง  
เสอื หม ีงู ชุกชุมมากตลอดเวลา แต่ตลอดทางทีผ่่านมาไม่เคยเจอจ�าพวก
สัตว์ร้ายเหล่าน้ีเลย นอกจากจ�าพวกเนื้อที่ไม่เป็นภัยต่อชีวิตเราเท่านั้น  
ถ้าอย่างธรรมดาแล้ว ท่านว่าอย่างน้อยต้องเจอในวนัหรอืคืนหนึง่ๆ ถงึห้า 
จ�าพวก เฉพาะเสือกับช้างเป็นส�าคัญ น่ากลัวจะยังไม่ข้ามวันข้ามคืน  
ต้องทอดทิ้งร่างกายไว้กับสัตว์ร้ายจ�าพวกใดจ�าพวกหนึ่งแน่นอน 

แต่ที่ยังผ่านมาได้ราวกับปาฏิหาริย์เช่นนี้จะไม่อัศจรรย์อย่างไร  
ต้องเป็นเรื่องของธรรมบันดาลหรือเทวาฤทธิ์บันดาลอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรอืทัง้สองอย่างแน่นอน เพราะก่อนจะมา ชาวบ้านกวิ็ตกห่วงใยด้วยกนั
ทัง้บ้านว่ากลวัเราจะไปไม่รอด อันตรายทีเ่กดิจากสตัว์มเีสอื ช้าง เป็นต้น  
แต่เขาก็หาทางหลีกเลี่ยงช่วยเราไม่ได้ ถ้าขืนก็ไม่ได้ คือขืนอยู่พม่าอีก 
ต่อไปก็ยิ่งแน่ต่ออันตรายจากสงครามและทหารอังกฤษ จึงช่วยกนัคิดเพือ่
แบ่งหนกัให้เป็นเบาลงบ้าง โดยส่งเราข้ามเขตอันตรายของมนษุย์กระหาย
เลือดไปเสีย เพื่ออนาคตของเราท่ีอาจจะยังสืบต่อไปอีกนาน ถ้าเขา 



540

ไม่ฆ่าเสียในระยะนี้ จึงได้ฝืนเดินฝ่าอันตรายนานาชนิดมาแทบเอาตัว 
ไม่รอดดังนี้

กรณุาท่านผูอ่้านพจิารณาดู ผูเ้ขยีนได้ยนิมาอย่างนีไ้ม่กล้าตัดสนิเอา 
คนเดียว แบ่งให้ท่านผู้อ่ืนได้มีส่วนวินิจฉัยด้วย แต่อดท่ีจะอัศจรรย์ใน
เหตุการณ์ไม่ได้ ที่ไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปให้เห็นอย่างชัดเจน นับว่า
ชีวิตธุดงคกรรมฐานของท่านอาจารย์องค์นี้สมบุกสมบันมาก นอกนั้น 
ยงัมปีระสบการณ์ปลกีๆ ย่อยๆ เรือ่ยมา เพราะท่านชอบอยูแ่ต่ป่าแต่เขา
ตลอดมา ไม่ค่อยเห็นท่านเข้ามาเกี่ยวข้องกับฝูงชน ท่านอยู่ลึกไม่มีใคร
กล้าเข้าไปนิมนต์ถึง

พระปฏิบัติสายท่านพระอาจารย์มั่นท่านมักอยู ่แต่ในป่าในเขา 
เนื่องจากองค์ท่านอาจารย์เองพาด�าเนินมาและส่งเสริมบรรดาศิษย์ใน 
ทางนั้น เท่าที่สังเกตท่านตลอดมา ท่านชอบพูดชมป่าชมเขาประจ�านิสัย  
ทีท่่านชอบอยูป่่าอยูเ่ขาตลอดมา ท่านว่าแม้รูธ้รรมมากน้อย หยาบละเอียด 
เพียงไรก็ชอบรู้อยู่ตามป่าตามเขาแทบทั้งนั้น ไม่ค่อยรู้ธรรม พอให้มี
ความสงบเย็นเพราะอยูใ่นท่ีเกลือ่นกล่นบ้างเลย แม้ธรรมทีน่�ามาสัง่สอน 
หมู่คณะอยู่ทุกวันนี้ ก็ได้มาจากความรอดตายในป่าในเขานั่นแล

หลงัจากท่านมรณภาพแล้วโดยทางรปูกาย แต่ความสมัพนัธ์ระหว่าง
นมิติทีป่รากฏเป็นองค์แทนท่าน กบัความรูท้างจติตภาวนาของบรรดาศิษย์
ทีม่นีสิยัในทางนีก้ม็ต่ีอกนัอยูเ่สมอมา ราวกบัท่านยงัมีชวีติอยู ่การภาวนา
เกิดขัดข้องอย่างไรบ้าง ท่านก็มาแสดงบอกอุบายวิธีแก้ไขโดยทางนิมิต 
เหมือนองค์ท่านแสดงจริงๆ ท�านองพระอรหันต์มาแสดงธรรมให้ท่านฟัง
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ในทีต่่างๆ ดังทีเ่ขยีนผ่านมาแล้ว ถ้าจิตของผูน้ัน้อยูใ่นภูมใิด และขดัข้อง
ธรรมแขนงใด ทีไ่ม่สามารถแก้ไขโดยล�าพงัตนเองได้ ท่านก็มาแสดงธรรม 
แขนงนั้นจนเป็นที่เข้าใจ แล้วนิมิตคือรูปภาพขององค์ท่านก็หายไป  
หลงัจากนัน้กน็�าธรรมเทศนาทีท่่านแสดงให้ฟังในขณะนัน้ มาแยกแยะหรอื 
ตีแผ่ออกตามก�าลังสติปัญญาของตนให้กว้างขวางออกไป และได้อุบาย
เพิ่มขึ้นอีกตามภูมิที่ตนสามารถ

ท่านที่มีนิสัยในทางออกรู้สิ่งต่างๆ ย่อมมีทางรับอุบายจากท่านที่มา 
แสดงให้ฟังได้ตลอดไป ทีเ่รยีกว่าฟังธรรมทางนมิติภาวนา ท่านมาแสดงธรรม 
ให้ฟังทางนิมิต ผู้รับก็รับรู้ทางนิมิต ซ่ึงเป็นความลึกลับอยู่บ้างส�าหรับ 
ผูไ้ม่เคยปรากฏ หรอืผูไ้ม่เคยได้ยนิมาเลย อาจคิดว่าผูร้บัในทางนมิติเป็น
ความเหลวไหลหลอกลวงก็ได้ แต่ความจริงก็เป็นอย่างนั้น พระปฏิบัติ 
ที่มีนิสัยในทางน้ี ท่านรับเหตุการณ์ในทางนี้ด้วย อันเป็นความรู้พิเศษ 
เฉพาะรายๆ มไิด้ทัว่ไปแก่ผูป้ฏิบติัท้ังหลาย คือเป็นไปตามภูมนิสิยัวาสนา 
ดังท่านอาจารย์มั่นฟังพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่เสด็จไปโปรด และ
ฟังธรรมที่พระสาวกมาแสดง โดยทางนิมิตเสมอมา บรรดาศิษย์ที่มีนิสัย
คล้ายคลึงท่านก็มีทางทราบได้จากนิมิตที่ท่านมาแสดง หรือพระพุทธเจ้า
และพระสาวกมาแสดง ถ้าเทยีบกน่็าจะเหมอืนพทุธนิมติของพระพทุธเจ้า 
ทรงแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาในชั้นดาวดึงส์สวรรค์ฉะนั้น

แต่เรื่องของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องใหญ่มาก จิตใจคนน้อมเช่ือได้
ง่ายกว่าเรื่องทั่วๆ ไป แม้มีมูลความจริงเท่ากัน จึงเป็นการยากที่จะพูด
ให้ละเอียดยิ่งกว่าที่เห็นว่าควร ดังนั้น ผู้เขียนจึงไม่สะดวกใจที่จะเขียน
ให้มากไปกว่านี้ และขอมอบไว้กับท่านผู้ปฏิบัติ จะทราบเรื่องเหล่านี้ 
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ด้วยความรูอั้นเป็นปัจจัตตังของตัวเอาเองดีกว่าผูอ่ื้นอธบิายให้ฟัง เพราะ
เป็นความแน่ใจต่างกันอยู่มาก ส�าหรับผู้เขียนมีความรู้สึกอย่างนั้น

อะไรก็ตามถ้าตนมีความสามารถพอเห็นได้ฟังได้ สูดกลิ่นลิ้มรส 
และรู้เห็นทุกสิ่งได้ด้วยตัวเอง ก็ไม่อยากรับทราบจากผู้อ่ืนมาเล่าให้ฟัง  
เพราะแม้ทราบแล้ว บางอย่างก็อดสงสัยและคิดต�าหนิติเตียนไม่ได้  
แม้ผู ้มีเมตตาจิตเล่าให้ฟังด้วยความบริสุทธิ์ใจ เพราะเรามันปุถุชน 
ไม่บรสิทุธิน์ี ่จึงมกัจะชนดะไปเรือ่ยไม่ค่อยลงใครเอาง่ายๆ ฉะนัน้ จงึควร 
ให้ตนรูเ้อาเอง ผดิกบัถกูกตั็วรบัเอาเสยีเอง ไม่ต้องให้คนอ่ืนพลอยร�าคาญ  
ทนฟังค�าต�าหนิติเตียนจากตน ดังท่านว่าบาปใครบุญใครก็รับเอาเอง  
ทุกข์ก็แบกหามเอง สุขก็เสวยเอง รู้สึกว่าถูกต้องและง่ายดีด้วย

ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ผู้เขียนได้พยายามหมดภูมิเพียงเท่านี้ 
ในชีวิตก็น่าจะมีครั้งเดียวเท่านี้ ไม่สามารถจะเขียนให้ละเอียดลออและ
ไพเราะเพราะพริ้งยิ่งกว่านี้ได้อีก ผิดถูกประการใดก็หวังได้อภัยจากท่าน 
ผู้อ่านดังที่เคยให้มาแล้ว ที่เขียนมาแต่ต้นจนเข้าขั้นสรุปความพยายาม 
ก็นับว่ากินเวลานานพอควร แต่เรื่องท่านแม้จะเขียนไปอีกราวสามปีก็ 
คงไม่จบ ส่วนความสามารถแห่งการจดจ�าและการเขียน หากหมดก�าลัง 
เอาเอง ท้ังท่ีอยากเขยีนให้พีน้่องทัง้หลายได้อ่านสมใจทีพ่วกเราไม่เคยเหน็
องค์ท่านก็อาจมีอยู่มาก ที่ได้อ่านประวัติท่านอยู่เวลานี้ ตลอดการปฏิบัต ิ
ด�าเนินที่ท่านพยายามฝึกตนมานับแต่วันบวชจนถึงวันมรณภาพ แม้ได้
เห็นบ้างเพียงประวัติท่าน ทั้งที่ไม่สมบูรณ์เต็มภูมิแห่งเรื่องที่บรรจุอยู่ใน
องค์ท่าน
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ท่านพระอาจารย์มั่น เป็นผู้มีประวัติงดงามมากมาแต่เป็นฆราวาส 
ท่านมีนิสัยสมเป็นนักปราชญ์มาดั้งเดิม ไม่ปรากฏว่าได้ท�าความเสียหาย
และกระทบกระเทือนจิตใจท่านผู้ใดมาก่อนเลย ตลอดบิดามารดาวงศา
คณาญาติ ท่านปฏิบติัตัวราบรืน่ปลอดภัยตลอดมา เวลามาบวชกพ็ยายาม
บ�าเพ็ญตนจนเป็นหลักฐานมั่นคงในองค์ท่าน และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ประชาชนพระเณรตลอดมาจนวันอวสานสุดท้าย นี้คือท่านผู้สว่างมา 
และสว่างไป ควรเป็นคติตัวอย่างอันดีเยี่ยมในสมัยปัจจุบันได้ผู้หนึ่ง  
โดยปราศจากความเคลือบแคลงสงสัย

การบ�าเพ็ญประโยชน์ตนก็เยี่ยมยอดเฉียบขาด ไม่มีกิเลสตัวใด 
แซงหน้าท่านไปได้ ท�าความบ�าราบปราบปรามจนหมดเกลีย้งไม่เหลอืหลอ  
จนได้นามจากบรรดาศิษย์ผูใ้กล้ชิดและเคารพนบัถอืว่า ท่านเป็นพระอรหนัต์ 
องค์หนึ่งในสมัยปัจจุบัน

การบ�าเพญ็ประโยชน์แก่โลกกไ็ม่มอีะไรเคลือ่นคลาดขาดสติปัญญา 
พอจะแทรกแซงคัดค้านได้ว่าท่านพาด�าเนนิผดิทาง นบัแต่ขัน้ต้นจนอวสาน 
แห่งธรรม เป็นผู้สามารถฉลาดรู้ทั้งภายใน คือ จริตนิสัยของผู้มาอบรม
ศึกษา ทัง้ภายนอกเกีย่วกบัการสงัคมสงเคราะห์โลกทัว่ไป ไม่นยิมว่าเป็น
คนป่าคนเขาคนฉลาดชาติช้ันวรรณะสงูต�า่ประการใด ท่านเต็มไปด้วยการ
เมตตาอันหาที่เปรียบมิได้

แม้วันใกล้จะลาโลกลาขันธ์ เมื่อลูกศิษย์ผู้จนตรอกออกซอยไม่ได้  
เข้าไปกราบเรียนถามปัญหาข้ออรรถข้อธรรม แทนที่ท่านจะปล่อยวางไป
ตามขนัธ์เสยีทกุอย่าง แต่เมตตาจิตประจ�านสิยัมไิด้ปล่อยวาง ยงัอุตส่าห์
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เมตตาอนเุคราะห์สัง่สอนจนสิน้สงสยัไปในขณะนัน้ บรรดาศิษย์แต่ละองค์ 
ได้ปัจฉมิโอวาทไว้เป็นขวญัใจคนละบทละบาท ไม่เสยีชาติทีไ่ด้มาพบเหน็
ท่านผู้ประเสริฐเลิศโลก ยังได้ยึดไว้เป็นสรณะอย่างสนิทติดใจตลอดมา 
บรรดาศิษย์ผู้ใหญ่หลายท่าน ท่ีได้รับประสิทธิ์ประสาทธรรมจากท่านมา 
เป็นหลักยึด ต่างก็ต้ังตัวเป็นหลักฐานทางด้านจิตใจได้ จนกลายเป็น 
ครูอาจารย์สั่งสอนสานุศิษย์สืบทอดกันมา ไม่ขาดทุนสูญอริยทรัพย์ 
อันเลศิไปเสยี ส่วนศิษย์ผูน้้อยและย่อยๆ ลงไปท่ีจะเป็นก�าลงัของศาสนา
ต่อไปก็ยังมีอยู่มาก และท่านที่มีสมบัติ (คุณธรรม) แต่มิได้ปรากฏตัว 
เปิดเผยก็ยังมีอยู ่หลายท่าน ซ่ึงล้วนเป็นลูกศิษย์ท่ีท่านเมตตาเป่า 
กระหม่อมกล่อมธรรมลงในดวงใจมาแล้วทั้งนั้น

บรรดาการพัฒนาหมู่ชนและการเข้าถึงประชาชน ควรพูดได้ว่า 
ท่านเป็นอาจารย์เอกในการพัฒนาจิตใจคนให้เข้าถึงอรรถถึงธรรมถึงเหตุ
ถงึผล ให้รูดี้รูช่ั้ว อันเป็นหลกัสากลของการปกครองโลก เพราะการพฒันา 
จิตใจเป็นการพัฒนาที่ถูกกับจุดศูนย์กลางของโลกของธรรมอย่างแท้จริง 
โลกจะเสือ่มพนิาศ ธรรมจะฉบิหาย ต้องขึน้อยูก่บัจติเป็นผูเ้สือ่มฉบิหาย
มาก่อน การเคลื่อนไหวคือการท�าจึงเป็นประโยคสังหารโลกท�าลายธรรม
ตามกนัมา ถ้าใจได้รบัการอบรมด้วยดี การเคลือ่นไหวทางกายวาจา กเ็ป็น 
ประโยคส่งเสริมโลกให้เจริญ ธรรมก็รุ่งเรืองเป็นเงาตามตัว ก็คนที่ได้
รับการอบรมธรรมจนเข้าถึงจิตใจแล้วจะท�าความฉิบหายได้ลงคอละหรือ  
ไม่เคยเหน็มใีนคติธรรมดาทีเ่ป็นมาแล้ว นอกจากความรูป้ระเภทนกขนุทอง 
ท่องได้คล่องปาก จ�าได้คล่องใจ แต่ธรรมนิสัยไม่เข้าถึงใจเท่านั้น
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ท่านเป็นผู้เข้าถึงจิตใจประชาชนพระเณรแท้ ผู้เคารพเลื่อมใสท่าน
อย่างถงึใจแล้ว แม้ชีวติกย็อมถวายได้ไม่อาลยัเสยีดาย ทุกสิง่ถ้าลงได้เข้า
ถึงใจแล้ว ไม่ว่าดีหรอืช่ัว ย่อมเป็นแรงผลกัดันอย่างไม่มแีรงใดๆ เทยีบเท่า 
ได้ในโลก ไม่เช่นนั้นคนเราไม่กล้าท�าความดีหรือความช่ัวอย่างสมใจได ้ 
ที่ท�าได้อย่างไม่สะทกสะท้านและกลัวตาย ก็เพราะใจได้เข้าถึงสิ่งนั้นๆ  
โดยไม่มทีางหลบหลกีแล้ว นีพ่ดูเฉพาะทางดีเกีย่วกบัความเคารพเลือ่มใส
ในท่านอาจารย์มั่นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ เท่าที่ทราบในวงปฏิบัติด้วยกัน 
เฉพาะอย่างยิง่ คือ พระทีธ่รรมเข้าถงึใจแล้วท่านแสดงความอาจหาญมาก  
ว่าความเช่ือความเลื่อมใสท่านไม่มีอะไรเทียบได้เลย แม้ชีวิตที่แสนรัก
สงวนมาด้ังเดิมยงักล้าสละเพือ่ท่านได้ด้วยอ�านาจความเช่ือความเลือ่มใส
ที่มีก�าลังแรง สิ่งนี้สละไม่ได้ ส่วนชีวิตสละได้ไม่ยากเลยดังนี้

เพยีงเท่านีก้พ็อทราบได้ว่าท่านเป็นเหมอืนแม่เหลก็ทีดึ่งดูดจิตใจคน
ได้อย่างอัศจรรย์ ทัง้ยงัชีวิตอยูแ่ละผ่านไปแล้วเฉพาะความเคารพรกัและ
เลื่อมใสในท่าน ส�าหรับผู้เขียนคนไม่เป็นท่ามาดั้งเดิม รู้สึกว่าแปลกต่าง
คนทัง้หลายอยูม่าก ว่าท่านเพิง่ผ่านไปโดยทางขนัธ์เมือ่วานนีเ้ท่านัน้ ทัง้ที่
ได้ ๒๐ ปีเต็มแล้ว ส่วนทางจิตใจท่านเหมือนไม่ได้ผ่านไปเลย คงเมตตา
ต่อเราอยู่ตลอดเวลา

สดุท้ายแห่งประวติัท่าน จึงขอน�าธรรมท่ีท่านแสดงในระยะท่ีเริม่ป่วย
มาถึงระยะปัจฉิมโอวาทมาลงเท่าที่จ�าได้ เพราะความสลักใจในองค์ท่าน
ตลอดมา ในเนือ้ธรรมทีแ่สดงในระยะเริม่ป่วยคล้ายกบัเป็นค�าเตือนสงฆ์ว่า  
นับแต่ขณะท่านเริ่มป่วยคราวนี้ เป็นการป่วยในลักษณะท่ีเริ่มถอดถอน
รากเหง้าเค้ามลูชีวติธาตุขนัธ์เกีย่วกบัการผสมทกุส่วนของร่างกาย ให้ลด 
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ความคงท่ีดีงามลง เป็นของช�ารุดใช้การใช้งานไม่ได้โดยล�าดับ นับแต่
บัดนี้เป็นต้นไป การห่วงธาตุขันธ์ความเป็นความตายนั้น ผมได้พิจารณา
มานานแล้วเกือบ ๖๐ ปี ไม่มีสิ่งเป็นที่น่าห่วงใยเสียดายใดๆ ทั้งสิ้นแล้ว 
ผมหายสงสัยกับสิ่งเหล่านี้โดยสิ้นเชิงแล้ว นับแต่ขณะธรรมของจริงเต็ม
สว่นเข้าถึงใจมาจนบัดนี้ มองดสูิ่งใดทั้งในกายทั้งนอกกาย มันเป็นสภาพ
อันเดียวกนักบัสิง่อันมอียูใ่นกายเรา ท่ีเริม่สลายตัวลงวนัละเลก็ละน้อยน้ี  
เพื่อความเป็นของเดิมเขา แม้สมมุติว่ายังเป็นกายเราอยู่ก็ตาม มันก็คือ
สิ่งเดียวกันกับธาตุทั่วๆ ไปนั้นเอง 

สิ่งที่ผมเป็นห่วงใยอยู่เวลานี้คือท่านผู้มาศึกษาท้ังหลาย ท้ังมา
จากที่ใกล้และที่ไกล กลัวจะไม่ได้อะไรเป็นหลักใจ เมื่อผมผ่านไปแล้ว  
จึงได้เตือนอยูเ่สมอว่า อย่าพากนัประมาทนอนใจว่ากเิลสคอืเช้ือแห่งภพ 
ความเกิดตายไม่มีทางส้ินสุด เป็นของเล็กน้อยไม่เป็นภัยแก่ตน  
แล้วไม่กระตือรือร้นเพ่ือแก้ไขถอดถอนเสียแต่กาลทียั่งควรอยู่ เม่ือถงึ
กาลที่สุดวิสัยแล้ว จะท�าอะไรกับกิเลสเหล่านี้ไม่ได้นะ จะว่าไม่บอก
ไม่เตือน คนและสัตว์ทุกข์ทรมานมาประจ�าโลก อย่าเข้าใจว่าเป็นมา
จากอะไร แต่เป็นมาจากกิเลสตัณหาที่เห็นว่าไม่ส�าคัญและไม่เป็นภัย 
นั่นแล ผมค้นดูทางมาของการเกิดตาย และการมาของกองทุกข์มาก
น้อยจนเต็มความสามารถของสติปัญญาที่มีอยู่แล้ว ไม่มีอะไรเป็น 
ตัวเหตุชักจูงจิตใจให้มาหาที่เกิดตายและรับความทุกข์ทรมานมาก 
น้อยเลย มีแต่กิเลสตัวที่สัตว์โลกเห็นว่าไม่ส�าคัญและมองข้ามไปมา
อยู่นี้ทั้งสิ้นเป็นตัวการส�าคัญ 
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ทุกท่านที่มีกิเลสประเภทดังกล่าวบนหัวใจด้วยกัน มีความรู้สึก
อย่างไรบ้าง หรอืยงัเหน็ว่าไม่ส�าคัญเช่นเดียวกบัโลกท้ังหลายอยู่ด้วยหรอื  
ถ้าเหน็อย่างนัน้ การมาอยูแ่ละอบรมกบัผมจะเป็นเวลานานเพยีงไร กเ็ท่ากบั 
ท่านทั้งหลายมาท�าตัวเป็นทัพพีขวางหม้ออยู่นานเพียงนั้น ถ้าต้องการ 
เป็นเหมือนลิ้นผู้รอรับรส ก็ควรฟังธรรมที่ผมแสดงอย่างถึงใจทุกครั้งให้
ถงึใจ อย่าพากนัเป็นทพัพขีวางธรรมอยูน่านนกัเลยจะตายทิง้เปล่าๆ ยิง่กว่า 
สัตว์ตายที่เนื้อหนังยังเป็นประโยชน์อยู่บ้าง ส่วนคนประมาทยังเป็นอยู่
หรือตายไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย

ผมเริ่มป่วยก็ได้บอกมาโดยล�าดับมาว่า ผมเริ่มตายไปโดยล�าดับ 
เช่นเดียวกนั การตายด้วยความเพยีงพอทุกอย่างเป็นการตายท่ีหมดกงัวล 
พ้นทกุข์ แม้จะไปอยูท่ีไ่หนกไ็ม่มอีะไรบกพร่อง แต่ผูเ้พยีงพอทกุอย่างแล้ว
ไม่จ�าเป็นต้องคาดต้องหวงัสิง่ใดๆ ทัง้สิน้ อยูก่บัความเพยีงพอนีเ้อง แต่การ
ตายด้วยกเิลสความไม่มอ่ิีมพอจะไปอยูโ่ลกไหน ความไม่อ่ิมพอกติ็ดแนบ 
อยู่ที่ดวงใจ ต้องท�าให้เป็นทุกข์ตามส่วนของกิเลสที่ยังมีในใจอยู่นั่นเอง 
ท่านทั้งหลายอย่าไปคาดโลกนั้นโลกน้ีว่าน่าสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจ 
เวลาตายไปอยากไปอยู่โลกนั้นโลกนี้ อันความอยากความไม่เพียงพอ 
กวนใจอยูก่่อนทีย่งัไม่ตาย ท่านทัง้หลายยงัไม่มองดูมนัว่าเป็นข้าศึกเครือ่ง
รบกวนใจ แล้วพวกท่านจะไปหาเอาความสุขจากอะไรที่ไหนกัน ถ้าท่าน
ทั้งหลายไม่หมดความหวังว่าจะไปโลกนั้นโลกนี้อยู่อย่างนี้แล้ว ผมเองก็
หมดปัญญาไปด้วยท่านทั้งหลายแล้วเวลานี้

การเป็นพระถ้าใจยังไม่มีความสงบเยือกเย็นทางสมาธิธรรมแล้ว 
อย่าเข้าใจว่าตนจะได้รับความสุขเย็นใจในที่ไหนๆ เลย แต่จะไปเจอ
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เอาแต่ความรุ่มร้อนที่แอบแฝงไปกับหัวใจที่ไม่มีความสงบนั้นน่ันแล  
จงพากันรีบช�าระแก้ไขให้พอเห็นช่องทางเดินของจิตเสียแต่บัดนี้
เป็นต้นไป ใครเพียร ใครอาจหาญ ใครอดทนในการต่อสู้กับกิเลสตัว
ฝืนธรรมอยู่ตลอดเวลา ผูน้ัน้จะเจอร่มเงาแห่งความสงบเย็นใจในโลกนี้  
ในบดันีแ้ละในใจดวงนี ้ไม่เนิน่นานเหมือนการท่องเทีย่วทีเ่จอืไปด้วยสขุ 
ด้วยทุกข์อยู่ทุกภพทุกชาติ ไม่มีวันจบสิ้นลงได้นี้

ธรรมทกุบททกุบาททีศ่าสนาสอนไว้ ล้วนเป็นธรรมรือ้ขนสตัว์ผูเ้ช่ือฟัง 
พระองค์ให้พ้นทุกข์ไปโดยล�าดับ จนถึงขั้นธรรมที่ไม่กลับมาหลงโลกที่ 
เคยเกิดตายนีอี้กต่อไป ท่านผูไ้ม่หวังมาเกดิอีก ต้องประมวลโลกท้ังสามภพ 
ลงในไตรลักษณ์ที่หมุนไปด้วย อนิจฺจ� ทุกฺข� อนตฺตา ตามขั้นหยาบ
ละเอียดของภพชาตินั้นๆ ด้วยปัญญาจนปราศจากความสงสัย อุปาทาน 
ทีว่่ายดึๆ ชนดิแกะไม่ออกนัน้ จะถอนตัวออกมาอย่างรวดเรว็จนมองไม่ทนั 
นั่นแล ขอแต่ปัญญาเครื่องตัดสิ่งกดถ่วงให้คมกล้าเถอะ ไม่มีอะไรจะ
เป็นเครือ่งมอืแก้กเิลสทกุประเภทอย่างทันสมัยเหมือนสติปัญญาเลยใน 
สามภพนี้

พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทุกพระองค์ แก้กิเลสทุกประเภทด้วย
สติปัญญาทั้งน้ัน มิได้แก้ด้วยอะไรอ่ืนนอกจากนี้เลย จึงไม่ทรงยกย่อง
อะไรว่าเป็นเอกยิง่กว่าสติปัญญานีไ้ป ธรรมนอกนัน้กม็ไิด้ประมาทว่าไม่ดี  
หากแต่เป็นเครือ่งช่วยส่งเสรมิก�าลงั เช่นเดียวกบัเสบยีงอาหารในการรบ 
สงครามฉะนั้น ส่วนผู้รบกับเครื่องมือในการรบนั้นส�าคัญ ผู้รบในที่นี ้
หมายถงึความมุง่มัน่ป้ันมอือย่างเอาจรงิเอาจัง ไม่ถอยทัพกลบัมาเกดิตาย
ให้กิเลสหัวเราะเยาะอีก
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เครื่องมือช้ินเอกคือ สติปัญญาทุกขั้น ต้องติดแนบกับตัวอย่าให้ 
ห่างจากใจ จิตติดอยูต่รงไหนจงพจิารณาเข้าไปไม่ต้องกลวัตาย เพราะความ
เพยีรกล้าเพือ่รือ้ภพชาติออกจากใจ เมือ่ถงึคราวตายกข็อให้ตายอย่างมชัีย  
อย่าตายแบบผูพ่้ายแพ้จะช�า้ใจไปนาน จงเพยีรต่อสูจ้นวัฏสงสารได้ร้างเมอืง 
เพราะไม่มีใครมาเกิด ลองดูซิเมืองวัฏสงสารจะร้างไปไม่มีสัตว์โลก 
ผูย้งัมคีวามหลงมาเกดิอีกจรงิๆ หรอื ท�าไมการท�าความเพยีรเพยีงเลก็น้อย 
กลัวแต่วัฏฏะจะร้าง กลวัจะไม่ได้กลบัมาเกดิตายอีก และท�าไมจึงคอย 
แต่จะเทีย่วจับจองภพชาติอยูท่กุขณะจิตทีคิ่ดทัง้ทีย่งัไม่ตาย ความย่อหย่อน
ต่อความเพียรนี่แหละ คือความขยันต่อการเกิดตาย และเป็นลักษณะ
จับจองภพชาติไม่ให้บกพร่องจากใจ ใจจึงมิได้บกพร่องจากทุกข์ตลอดมา

การสั่งสอนหมู่คณะผมก็ได้คุ้ยเขี่ยธรรมมาสอนอย่างเปิดเผยไม่มี 
ปิดบงัลีล้บัเลย บรรดาธรรมทีค่วรแก่การรูเ้หน็ในวงสจัธรรมหรอืสติปัฏฐานสี่  
เว้นแต่ธรรมทีเ่ป็นไปตามนสิยัวาสนาโดยเฉพาะเป็นรายๆ ไม่เกีย่วแก่การ
บรรล ุเช่น ความรูป้ลกีย่อยต่างๆ ดังทีเ่คยเล่าให้ฟังเป็นกรณีพเิศษเสมอมา  
ใครจะรู้เห็นอะไรข้ึนมาผมยินดีฟังและแก้ไขเต็มก�าลังอยู่เสมอ เวลา
ผมตายไปแล้วจะล�าบาก หาผู้แก้ไขได้ยากมากนะ ธรรมทางด้านปฏิบัติ 
ไม่เหมือนทางด้านปริยัติ ผิดกันอยู่มาก ผู้ไม่เคยรู้เคยเห็นสมาธิ ปัญญา 
มรรค ผล นิพพานมาก่อน แต่จะมาสามารถสัง่สอนคนอ่ืนให้ถกูต้องเพือ่
มรรค ผล นิพพานนั้นไม่ได้

ตอนสุดท้ายแห่งธรรมที่พอยึดได้ว่าเป็นปัจฉิมโอวาท เพราะท่านมา
ลงเอยในสังขารธรรมเช่นเดียวกับพระปัจฉิมโอวาท ท่ีพระพุทธเจ้าทรง
แสดงแก่สงฆ์เวลาจะเสด็จปรินิพพาน โดยท่านยกเอาพระธรรมบทนั้น 
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ข้ึนมาว่า ดูก่อนพระภิกษทุัง้กลาย บดันีเ้ราเตือนท่านทัง้หลาย สงัขารธรรม 
ทัง้หลายไม่เทีย่ง มคีวามเกดิหรอืเจรญิขึน้แล้วเสือ่มไป ดับไป จงอยูด้่วย
ความไม่ประมาทเถิด

จากนัน้ท่านกอ็ธบิายต่อใจความว่า ค�าว่าสงัขารในพระปัจฉมิโอวาทนัน้ 
เป็นยอดธรรม พระองค์ทรงประมวลมาในค�าว่าสงัขารทัง้สิน้ แต่พระประสงค์ 
ทรงมุง่สงัขารภายในมากกว่าสงัขารอ่ืนใดในขณะนัน้ เพือ่เหน็ความส�าคัญ
ของสงัขารอันเป็นตัวสมทุยั เครือ่งก่อกวนจติให้หลงตามไม่สงบลงเป็นตัว
ของตัวได้ เมื่อพิจารณาสังขาร คือความคิดปรุงของใจทั้งหยาบละเอียด  
รูต้ลอดท่ัวถึงแล้ว สงัขารเหล่านัน้กดั็บ เมือ่สงัขารดับใจกห็มดการก่อกวน 
แม้มีการคิดปรุงอยู่บ้างก็เป็นไปตามปกติของขันธ์ ท่ีเรียกว่าขันธ์ล้วนๆ 
ไม่แฝงขึน้มาด้วยกเิลสตัณหาอวชิชา ถ้าเทยีบกบัการนอนกเ็ป็นการนอน
หลับอย่างสนิท ไม่มีการละเมอเพ้อฝันมาก่อกวนในเวลาหลับ ถ้าหมาย
ถึงจิตก็คือ วูปสมจิต เป็นจิตสงบที่ไม่มีกิเลสนอนเนื่องอยู่ภายใน

จิตของพระพทุธเจ้าและสาวกทัง้ปวงเป็นจติประเภทนีท้ั้งนัน้ ท่านจงึ 
ไม่หลงใหลใฝ่ฝันหาอะไรกันอีก นับแต่ขณะที่จิตประเภทนี้ปรากฏขึ้น  
ค�าว่า สอุปาทิเสสนิพพาน ก็มีมาพร้อมกัน ความสิ้นกิเลสก็สิ้นไปใน
ขณะเดียวกัน ความเป็นพระอรหันต์ก็เป็นขึ้นพร้อมในขณะเดียวกัน  
จึงเป็นธรรมอัศจรรย์ไม่มีอะไรเทียบได้ในโลกท้ังสาม พอแสดงธรรมถึง 
ที่นี้แล้วท่านก็หยุด นับแต่วันนั้นมาไม่ปรากฏว่าได้แสดงที่ไหนในเวลาใด
อีกเลย จึงได้ยึดเอาว่าเป็นปัจฉิมโอวาท และได้น�าลงในประวัติท่านเป็น
วาระสุดท้าย สมนามว่าเป็นปัจฉิมโอวาท
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ประวัติท่านพระอาจารย์มัน่แต่ต้นจนจบนี ้ผูเ้ขียนได้พยายามคัดเลอืก 
สดุก�าลงัสติปัญญาทกุๆ ประโยค แล้วน�ามาลงเท่าทีเ่หน็ว่าจะเกดิประโยชน์ 
แก่ท่านผูอ่้านทัว่ๆ ไป ส่วนทีเ่หน็ว่าจะไม่เกดิประโยชน์ หรอืไม่เป็นมงคล 
ก็งดเสียมิได้น�าลง เรื่องทั้งหมดที่เที่ยวจดบันทึกมาจากอาจารย์ทั้งหลาย 
ซ่ึงเป็นลูกศิษย์ท่าน ตลอดความจดจ�าของตน น�ามาลงได้ราว ๗๐%  
ปล่อยให้ผ่านไปเสยีทัง้ทีเ่สยีดายราว ๓๐% แม้ส่วนท่ีเข้าใจว่าได้คัดเลอืก 
แล้วน�าลง ก็ไม่แน่ใจนักว่าจะเกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านเพียงไรเลย 
อาจมีที่แสลงแทงตาแทงใจอยู่จนได้ตามนิสัยความไม่รอบคอบที่เคย 
เป็นมา ประวัติท่านรู้สึกสวยงามลึกซ้ึงละเอียดลออมากทั้งภายนอก 
ภายใน ยากจะมผีูเ้สมอเหมอืนได้ในสมยัปัจจบุนัเท่าท่ีผ่านๆ มา ถ้าจะเขยีน 
ให้สมบูรณ์ตามประวัติท่านจริงๆ ก็น่าจะไม่ผิดอะไรกับประวัติของ 
พระสาวกอรหันต์ที่ท่านเชี่ยวชาญในสมัยพุทธกาลเลย 

ขณะนั่งฟังท่านเมตตาอธิบายธรรมภาคต่างๆ ตลอดเหตุการณ์ไม่มี
ประมาณที่มาเกี่ยวข้องกับท่านให้ฟัง ใจเกิดความอัศจรรย์ในองค์ท่าน
เหลือประมาณ ประหนึ่งท่านท�าหน้าที่ประกาศธรรมแทนพระศาสดา
และพระสาวกอรหันต์ผู้เชี่ยวชาญแห่งพุทธกาล ให้พวกเราได้เห็นได้ฟัง 
อย่างถึงใจ ราวกับมองเห็นภาพพระองค์และพระสาวกทั้งหลายเสด็จ
มาโปรดโสรจสรงอยู่เฉพาะหน้าฉะนั้น แต่จะน�ามาลงตามความรู้ความ
เห็นของท่านเสียทุกแง่ทุกมุมนั้นรู้สึกอายตัวเอง ซ่ึงเป็นเพียงร่างของ 
พระป่าๆ รูปหนึ่งปลอมแทรกในวงพระศาสนาเท่านั้น และอาจเป็นการ
ท�าลายเกยีรติอันสงูส่งของท่านทีค่วรรกัสงวนอย่างยิง่ให้เสยีไปด้วยความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ แม้ได้เคยเขียนไว้ในต้นประวัติท่านมาแล้วว่า จะเขียน 
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ท�านองเกจอิาจารย์ท่ีเขียนประวติัพระพทุธเจ้าและประวัติพระสาวกทัง้หลาย  
แต่อดกระดากใจทีต่นมไิด้เป็นเกจิอาจารย์อย่างท่านมไิด้ จึงได้เขยีนเท่าที่
ความรู้สึกอ�านวย แม้จะไม่สมบูรณ์แบบตามประวัติท่าน ก็กรุณาให้อภัย 
ผู้เขียนมีสติปัญญาน้อย ดังที่เคยเรียนไว้เสมอมา

ผูเ้รยีบเรยีงจงึขอเริม่ยติุประวัติท่านด้วยความสดุก�าลงัความสามารถ
เพยีงเท่านี ้ในประวติัท่านนบัแต่ต้นจนถงึวาระสดุท้าย หากมคีลาดเคลือ่น 
เลือ่นลอยไม่เข้าหลกัเข้าเกณฑ์ประการใด กก็ราบขอโทษท่านพระอาจารย์มัน่ 
ผู้เป็นบิดาอนุเคราะห์เมตตา เป็นผู้ให้ศรัทธาก�าเนิดแห่งธรรมทั้งปวงแก่ 
ผูเ้ขยีนไว้ ณ ทีน่ี ่ด้วยความเคารพบนเศียรเกล้า ขออ�านาจแห่งเมตตาธรรม 
ทีไ่ด้เคยโสรจสรงแก่หมูช่นให้มคีวามร่มเยน็เป็นสขุตลอดมา จงมาปกเกล้า 
ปกกระหม่อมจอมขวัญปวงประชา ขอให้มีโอกาสวาสนาศรัทธาแก่กล้า  
ได้ด�าเนนิตามร่องรอยแห่งธรรมทีไ่ด้ประสทิธิป์ระสาทไว้ดังใจหวงั ขอความ 
จีรงัถาวรแห่งประเทศเขตแดนไทย จงเจรญิรุง่เรอืงไปด้วยความสม�า่เสมอ 
ปราศจากข้าศึกศัตรูหมู่ภัยเวร อย่าได้มีเคราะห์เข็ญเวรภัยมาก่อกวน
ตลอดกาล ขอให้มีแต่ความสุขความส�าราญเป็นคู่เคียงกับพระศาสนา
ตราบเท่าฟ้าดินสลายเถิด

สดุท้ายนีผู้เ้ขยีนขอเรยีนอภัยโทษจากท่านผูอ่้านทัง้หลาย หากข้อความ 
ในหนังสือนี้ไม่ถูกต้อง ท�าให้ท่านผู้อ่านเกิดข้อข้องใจ ไม่สบายจิต  
เพราะเรือ่งและส�านวนโวหารไม่ไพเราะเหมาะสมด้วยประการใด กก็รณุา
ให้อภัยแก่พระป่าตามเคย เพราะนิสัยป่าเป็นสิ่งยากที่จะแก้ไขให้อ�านวย
สวยงามได้เหมือนโลกทั่วๆ ไป การเขียนประวัติท่านทุกวรรคทุกตอน  
ได้พยายามเพื่อความถูกต้องเหมาะสมตามเนื้อเรื่องตลอดมา แต่นิสัย
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ความไม่รอบคอบทีเ่คยเป็นมานัน้ ขอสารภาพว่าสดุจะแก้ให้หายได้ ฉะนัน้ 
การเขียนนี้คงต้องมีความเคลื่อนคลาดท�าให้ท่านผู้อ่านเวียนศีรษะจนได้ 
จึงได้เรียนความเหลวไหลให้ทราบเรื่อยมา

ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นน้ี ตามความเข้าใจของตัวท่ีให้ช่ือ 
เอาเองว่า ส�าเรจ็ กไ็ด้คิดมานานพอสมควร จึงได้พยายามเทีย่วจดบนัทกึ 
เอาจากพระอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ เคยอยู่กับท่านมาในยุค 
นั้นๆ บ้าง จากความจ�าของตัวที่ท่านเคยเล่าให้ฟังบ่อยครั้งบ้าง ก่อนจะ
รวบรวมมาพอได้ลงให้ท่านได้อ่านแบบเวียนศีรษะ เพราะความสับสน
แห่งส�านวนและเนื้อเรื่องที่คละเคล้ากันก็เป็นเวลาแรมปี ในเนื้อเรื่อง 
ที่จดบันทึกมาและความจ�าของผู้เขียนเองดังกล่าวแล้ว ถ้าคิดเป็น ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์ก็ออกได้ราว ๗๐ เปอร์เซ็นต์ เท่าที่เห็นว่าไม่ลึกและสับสน 
เกินไป ท่ีต้องปล่อยให้ผ่านไปราว ๓๐ เปอร์เซ็นต์นั้น โดยเห็นว่า 
เป็นธรรมที่เรียนยากเขียนยาก อ่านยาก และคิดอ่านไตร่ตรองตามยาก 
เกรงจะไม่เกิดผลเท่าที่ควรตามเจตนาท่ีน�ามาลง จึงยอมให้ผ่านไปทั้งท่ี
เสยีดาย เท่าทีน่�ามาลงแล้ว บางตอนยงัรูส้กึไม่สะดวกใจทัง้ทีเ่ป็นความจรงิ 
ตามท่านเล่าให้ฟัง แต่ก็ฝืนเอาบ้างที่เห็นว่าพอฝืนได้ ส่วนที่ฝืนไม่ได้เลย
ก็จ�าต้องยอม ดังนั้นส่วนที่ผ่านไปจึงยอมให้ผ่านตามเหตุผลที่เรียนมานี้ 

เฉพาะที่ออกแล้วเป็นความยอมรับการติชมโดยไม่มีข้อแก้ตัว คือ
ยินดีรับค�าติด้วยความรู้สึกส�านึกโทษของตัวว่าเป็นความโง่มาแล้วตลอด
สายแห่งประวัติท่าน และยินดีรับความชมด้วยความภาคภูมิ ที่หนังสือนี้
ยงัพอเป็นประโยชน์แก่ท่านผูอ่้านอยูบ้่าง จากการตะเกยีกตะกายในการน้ี  
สว่นกศุลทัง้มวลขอได้เป็นสมบตัขิองท่านผูอ่้านและท่านผูเ้กีย่วข้องโดย
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สมบูรณ์ หากจะพึงมีได้แก่ผู้เขียนจากการเรียบเรียงประวัติท่านอยู่บ้าง  
ก็ขอรับและขอแบ่งส่วนแก่ทุกท่านที่มีความเคารพเลื่อมใสในองค์ท่าน
พระอาจารย์มั่น ให้มีส่วนเท่าๆ กันกับผู้เขียนด้วย

ในอวสานแห่งการเรียบเรียงนี้ ขอบุญญานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า 
พระธรรม พระสงฆ์ และบญุญาบารมท่ีานพระอาจารย์มัน่ พร้อมท้ังบารมี
ของผู้เขียนที่มีมากน้อย ตลอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงมาคุ้มครอง
รักษาท่านผู้อ่านทั้งหลาย และท่านบรรณาธิการแห่งศรีสัปดาห์ พร้อมทั้ง 
ศรสีปัดาห์ทีอุ่ตส่าห์พยายามช่วยเหลอื และล้มลกุคลกุคลานตามผูเ้ขยีน
ทีส่่งต้นฉบบัมาให้ช่วยน�าลงแต่ต้นจนจบประวัติท่าน โดยไม่เหน็แก่ความ
ล�าบากร�าคาญใดๆ ในทุกกรณีที่เก่ียวแก่การนี้และการอ่ืนๆ ที่ผู้เขียน 
ขอร้องให้ช่วยเหลอืตลอดมา ขอได้พร้อมกนัปราศจากโรคาพยาธ ิและสิง่
อปัมงคลทัง้หลาย มีแต่ความสุขกายสบายใจ ปรารถนาสิ่งใดในขอบเขต
แห่งธรรม จงสมหวังดังใจหมายโดยทั่วกันเทอญฯ

ตุลาคม ๒๕๑๔



หนังสืออ้างอิง

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน, ประวัติ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ, 
๒๕๔๙, บริษัท ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จ�ากัด.





ตั้งนะโม ๓ จบ พร้อมกัน
มหากศุลผลบญุทัง้หมด ทีป่วงข้าฯ ทัง้หลาย ได้อุตส่าห์บ�าเพญ็เพยีรมาแล้ว ด้วยกาย  

วาจา ใจ ได้สร้างพุทธสถานทรัพยากร วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม สร้างศาลาที่ประชุม
เจรญิพระพทุธมงคล สร้างพทุธปฏิมากรพระประธาน พระนาคปรกไว้บนศาลา และสร้าง
พระปางนัง่ขดัสมาธไิว้ทีพ่พิธิภัณฑ์ ได้น้อมบรรจุพระบรมสารรีกิธาตุ วตัถมุงคลมหามงคล  
พร้อมด้วยสิ่งศักด์ิสิทธิ์ในสากลโลก สร้างถนนลาดยางเข้าถึงประตูวัด สร้างแหล่งน�้า  
สร้างก�าแพงรอบพืน้ทีว่ดั พร้อมด้วยสร้างเสนาสนะ น้อมถวายจตุปัจจัยไทยทานแก่พระสงฆ์ 
มาจากทศิทัง้สี ่สร้างคลงัพสัดุและโรงครวั สร้างอาคารพพิธิภัณฑ์ สร้างหนงัสอืโอวาทธรรม 
ของวสิทุธบุิคคล ถวายไว้ในบวรพทุธศาสนา พร้อมด้วยอานสิงส์รกัษาศีล ๕ ทอดผ้าบงัสกุลุ  
รวมมหากุศลผลบุญทั้งหมด และที่ได้บ�าเพ็ญมาแต่ปางก่อน อันเกิดจากน�้าใจใสศรัทธา 
ของปวงข้าฯ ทั้งหลาย

ณ โอกาสนี ้ปวงข้าฯ ทัง้หลาย ขอน้อมจติแผ่อุทศิให้บดิามารดา ผูม้พีระคุณหาประมาณ 
มไิด้ พระอุปัชฌาย์ผูเ้ลศิคุณ พระอาจารย์ผูเ้กือ้หนนุ และพระมหากษัตรยิาธริาชเจ้า ผูท้รงมี 
พระคุณแก่แผ่นดินไทยทกุพระองค์ ผูท้รงพระคุณอันประเสรฐิ พร้อมด้วยพระบรมวงศานวุงศ์ 
ทีล่่วงลบัไปแล้ว ตลอดท่านผูม้บีญุมพีระคุณทัง้หลาย จงได้รบัมหากศุลผลบญุของปวงข้าฯ  
ทัง้หลาย ทีไ่ด้พร้อมใจกนัอุทศิในกาลนี ้โดยเจตนาต้ังใจในวันนี ้แผ่อุทศิมหากศุลผลบญุ 
ให้แก่สรรพสัตว์ และเปรตญาติทั้งหลาย นับแต่บรรพบุรุษในสมัยโบราณกาล ตลอดมา
จนถงึปัจจบุนั ณ วนันี ้และดวงวญิญาณของเหล่านกัรบผูพ้ลชีีพ เพือ่ปกป้องแผ่นดินไทย  
รวมทัง้ญาติมติรหรอืมใิช่ญาติมใิช่มติร และสตัว์เหล่าอ่ืนท่ีเป็นกลางๆ พร้อมท้ังเทพท้ังปวง 
ใน ๑๐ แดนโลกธาตุ จงได้รับและอนุโมทนา ส่วนมหากุศลผลบุญ ที่ปวงข้าฯ ทั้งหลาย 
ได้ท�าการอุทิศให้ในกาลครั้งนี้ เพื่อประโยชน์สุขไม่มีประมาณ

อนึง่ สตัว์เหล่าใดยงัไม่รบัรู ้ส่วนมหากศุลผลบญุ ของปวงข้าฯ ทัง้หลายท�าการอุทศิให้  
ขอเชิญเทพทัง้ปวงทกุช้ันภูม ิจงน�ามหากศุลผลบุญไปแจ้งแก่สรรพสตัว์ท้ังหลาย ให้ได้รบั 
และอนุโมทนา ที่ปวงข้าฯ ทั้งหลายตั้งใจอุทิศให้ เมื่อตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ เมื่อมี
สุขขอให้มีสุขยิ่งๆ ขึ้นไป ตราบก้าวเข้าสู่แดนบรมสุขเกษมส�าราญ โดยทั่วกันเทอญ...

สาธุ  สาธุ  สาธุ

ค�าแผ่กุศลแก่สรรพสัตว์ทั่วแดนแห่งไตรภพ

ณ วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
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