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ค�าปรารภ

เร่ืองการจัดท�าหนังสือมรดกธรรมยอดโอวาทค�าสอนของสมณะนักปราชญ ์
วสิทุธเิทวา (พระป่า) จัดท�าขึน้ ๓๔ องค์ สมัยกรุงรัตนโกสนิทร์ ระหว่างปี พทุธศักราช 
๒๔๖๐-๒๕๕๔ โอวาทธรรมยอดแห่งค�าสอนของวิสุทธิบุคคล ท่านแสดงบริสุทธิ์
สมบรูณ์ไม่ว่ายุคใดสมยัใด น�าผู้สนใจพยายามตัง้ใจปฏบิตัติาม ย่อมก้าวล่วงทกุข์ไปได้ 
สมความปรารถนา คณะปสาทะศรัทธาเห็นควรจัดท�าขึ้นสงวนรักษาไว้ เพื่อกุลบุตร
สุดท้ายภายหลังที่ พิพิธภัณฑ์ฉันทกรานุสรณ์ วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม บ้าน
หนองกลางดอน ต�าบลคลองกิ่ว อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ผู้สนใจกรุณาเข้าไป
ศึกษาได้ตามโอกาส เวลาพอดี

ผู้ฉลาดยึดหลักนักปราชญ์เป็นแบบฉบับพาด�าเนินปกครองรักษาตน
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เถรัมภกถำ

	 หนังสือเล่มนี้	 เขียนขึ้นจากความทรงจ�าของ	 พระอาจารย์ทองค�า	 จารุวณฺโณ	
(ญาโณภาโส)	 เกี่ยวกับเกร็ดประวัติ	 และปกิณกธรรมของท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่น	
ภูริทตฺโต	ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ	น่าอ่าน	น่าศึกษาอย่างยิ่ง	อาตมาเองได้มีโอกาสอ่าน 
ข้อเขยีนของพระอาจารย์ทองค�าอยู่บ้าง	และได้รวบรวมมาไว้ในหนังสอืเล่มน้ี	โดยเฉพาะ 
เร่ืองเทศน์ซ�้าเฒ่า	 ซึ่งเรียกว่าเป็นเทศน์กัณฑ์สุดท้ายของท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่น	 
ก็รู้สึกปลาบปลื้มใจ	 ที่พระอุปัฏฐากใกล้ชิดของท่านพระอาจารย์ใหญ่	 และได้อยู่ใน
เหตุการณ์ได้น�าออกมาเผยแพร่	เรียกว่าหาฟังหาอ่านได้ยาก

	 ส�าหรับอาตมากับพระอาจารย์ทองค�าน้ันรู้จักคุ้นเคยกัน	 ตั้งแต่สมัยที่อยู่กับ 
ท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่น	 ที่เสนาสนะบ้านโคก	 พระอาจารย์ทองค�าท่านไปอยู่ก่อน 
อาตมา	และได้เป็นพระอปัุฏฐากท่านพระอาจารย์ใหญ่ผู้ใกล้	จนกระทัง่ถงึวาระสดุท้าย	
ของท่านพระอาจารย์ใหญ่ที่วัดป่าสุทธาวาสน้ัน	 แต่ภายหลังอาจเป็นด้วยวิบากกรรม	
ของพระอาจารย์ทองค�ายงัไม่สิน้กระมงัจึงต้องมีเหตใุห้สกึสาลาเพศออกมามีครอบครัว	
แต่วาสนาในผ้ากาสาวพัสตร์ยังไม่สิ้นไปซะทีเดียว	 ราวปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๖	 ท่านจึงได้ 
กลับมาบวช	 อีกคร้ัง	 ณ	 พระอุโบสถวัดราชบพิธฯ	 โดยมีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จ
พระพุทธปาพจนบดีเป็นพระอุปัชฌาย์	 และได้กลับมาทบทวนถึงเร่ืองราวที่ผ่านมา	
สมัยที่อยู่กับท่านพระอาจารย์ใหญ่ม่ัน	 และได้รจนาตามความสามารถที่จะนึกจะจ�า	
น�ามาเขียนได้
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	 ดังนั้นเรื่องราวและข้อมูลอาจจะเป็นไปตามอายุขัยของท่าน	ในขณะที่เริ่มเขียน	
เร่ิมรจนา	กค็งจะราวๆ	๗๐	กว่าปีเข้าไปแล้วอาย	ุเร่ืองราวเน้ือหาบางเร่ืองกอ็าจสามารถ
ท�าให้ผู้อ่านได้เก็บตกจากประวตัขิองท่านพระอาจารย์ใหญ่มัน่	ทีค่รูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณ	 
ผู้ทรงธรรมได้เคยรจนาไว้แล้ว	ก่อนหน้าน้ีไม่มากก็น้อย	ด้วยอาตมาหวงัว่าหนังสอืเล่มน้ี 
คงจักเป็นประโยชน์	 และช่วยเสริมทัศนะของท่านผู้อ่านทั้งหลาย	 ขอให้ท่านผู้อ่าน
หนังสือเล่มนี้	ได้อ่านอย่างมีวิจารณญาณคือ	พิจารณาธรรมอันนี้ให้เกิดประโยชน์ให้
ถี่ถ้วน	และให้เข้าใจอย่างถ่องแท้	รวมทั้งท�าความเข้าใจให้มากๆ	

	 สุดท้ายนี้อาตมาขออนุโมทนา	ในกุศลเจตนาของคณะผู้จัดท�า	และผู้ที่บริจาค
ปัจจัยพิมพ์หนังสือเล่มนี้ทุกๆ	ท่านเทอญ.

(หลวงปู่หลอด	ปโทมิโต)
วัดสิริกมลาวาส	กรุงเทพมหานคร
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ค�ำปรำรภ

	 เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๔๑	ข้าพเจ้าได้จ�าพรรษาอยู่ที่วัดปทุมรังสี	อ�าเภอนาคู	จังหวัด
กาฬสินธุ์	ซึ่งเป็นวัดที่ท่านเจ้าคุณพระมหาชัยทวี	คุตฺตจิตฺโต	ซึ่งข้าพเจ้ารักและเคารพ
ไปสร้างไว้	 พอออกพรรษาได้มาพักกับท่านที่วัดปทุมวนาราม	 กรุงเทพมหานคร	 
บางโอกาสได้น่ังสนทนาธรรมกบัท่านเจ้าคณุฯ	ท่านฯ	ได้กล่าวถงึท่านพระอาจารย์มัน่	
ในเร่ืองเก่ียวกับธรรมะบ้าง	เกีย่วกบับคุคล	โบราณสถาน	โบราณวตัถบุ้าง	ท่านเจ้าคุณฯ	 
สนใจเป็นพิเศษได้ขอให้ข้าพเจ้าเขียนขึ้นมา

	 ข้าพเจ้าสนใจเร่ืองเกี่ยวกับสถานที่	 เกี่ยวกับบุคคล	 เกี่ยวกับวัตถุโบราณ	 
สถานโบราณ	เกี่ยวกับประวัติศาสตร์	เป็นพิเศษ	ได้ฟังแล้วจะไม่ลืม	หลายปีก็ไม่ลืม	
พอไปฟังเทศน์ท่านพระอาจารย์มั่น	จึงถือเป็นกรณีพิเศษ

	 บางเร่ืองท่านฯ	จะเล่า	ขณะทีข้่าพเจ้าได้ถวายการนวด	หลงัจากท่านเทศน์เสร็จแล้ว	 
นอกจากข้าพเจ้าทีไ่ด้ฟังแล้ว	กม็ท่ีานอาจารย์วริิยงัค์	สริินฺธโร	ท่านอาจารย์วนั	อตุตฺโม	 
ท่านอาจารย์หล้า	เขมปตฺโต	ท่านก็พูดแต่ไม่มาก	แต่สองรูปที่ท่านพูดให้ฟังมาก	คือ	
ข้าพเจ้ากับท่านอาจารย์วิริยังค์	สิรินฺธโร

	 ส่วนท่านอาจารย์มหาบวั	�าณสมปฺนฺโนน้ัน	ท่านเป็นเจ้าปัญญา	ท่านพระอาจารย์
ไม่ได้พดูโดยตรง	จะพดูโดยอ้อม	สลบัมากบัพระธรรมเทศนา	ด้วยสตปัิญญาของท่าน 
สงูส่ง	ท่านกเ็ลยน�ามาเขยีน	แต่บางอย่างกผิ็ดกนักบัข้าพเจ้า	บางอย่างกถ็กูกนั	โดยเฉพาะ 
เนื้อหาสาระส�าคัญ	จะผิดกันบ้างก็คงเป็นส่วนปลีกย่อย



5

	 บางเร่ืองก็เกิดจากอัตถุปัตติเหตุ	 เช่น	 เร่ืองพระพุทธเจ้าเป็นบรรพบุรุษของ
คนไทย	 จากสาเหตุกระดาษห่อธูปที่บริษัทผู้ผลิต	 เอารูปพระพุทธเจ้ามาท�าเป็น 
เคร่ืองหมายการค้า	ข้าพเจ้าได้เกบ็น�าไปถวายให้ท่านฯ	ด	ูท่านฯ	เลยเทศน์ให้ฟัง	ขณะน้ัน 
เพื่อนภิกษุยังไม่ขึ้นไปกุฏิท่าน	 ซึ่งเป็นการกลับตาลปัตร	 เพราะเร่ืองน้ีไม่ปรากฏใน
ประวัติศาสตร์	และคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา	ท�าให้ผู้ฟังงงงวยสับสนขึ้น	เมื่อเรื่องมี
อย่างนี้	ขอให้อยู่ในดุลยพินิจ	จงสื่อเอาแต่ผลประโยชน์เกื้อกูลเถิด

	 บางเร่ืองก็ได้ฟังจากพระธรรมเทศนาบ้าง	 ฟังจากศิษย์รุ่นก่อนๆ	 เช่น	 ท่าน 
พระอาจารย์เทสก์	เทสรฺ�ส	ีพระอาจารย์มนู	พระอาจารย์มหาทองสกุ	สจิุตโฺต	พระอาจารย์ 
พรหม	จิรปุ�ฺโ�	บ้าง	เป็นต้น	จดจ�ามาปะติดปะต่อกันจนมาเป็นหนังสือนี้	โดยมิได้
คาดคะเน	หรือเดาสุม่เพิม่เตมิ	มสีิง่บกพร่องคือไม่ละเอยีดถีถ้่วน	บางส่วนขาดหายไป	 
เช่น	 ค�าอุปมาอุปไมยอันไพเราะเพราะพร้ิง	 ที่ท่านยกมาเปรียบเปรย	 แต่ก็คงจะหา
เนื้อหา	สาระได้บ้าง	ส�าหรับเป็นแนวทางแห่งการศึกษา	และการปฏิบัติ	ของผู้ใคร่ใน
คุณธรรมอันพิเศษในพระพุทธศาสนานี้	ขอความผาสุกจงมีแด่ผู้อ่านทุกท่านเทอญ.

	 หลวงตาทองค�า	จารุวณฺโณ
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ตอนที่ ๑

เกร็ดประวัติ

ท่ำนพระอำจำรย์มั่น ภูริทตฺตเถร
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...สมุทัย	คือ	อาลัยรัก
เพลินยิ่งนักท�าภพใหม่ไม่หน่ายหนี
ว่าอย่างต�่ากามคุณห้าเป็นราคี
อย่างสูงชี้สมุทัยอาลัยฌาน...

จากขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะ
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ประวัติท่ำนพระอำจำรย์มั่นโดยสังเขป

	 หลวงปูม่ัน่	ภริูทตตฺเถร	เป็นบรุพาจารย์ของพระวิปัสสนากมัมฏัฐาน	ในช่วงรอยต่อ 
ในยุคก่ึงพทุธกาล	อาจจะกล่าวได้ว่า	ท่านได้เป็นผู้ก่อให้เกดิวงศ์พระป่า	ณ	ยคุสมัยน้ัน	 
ซึ่งมีบทบาทมาถึงปัจจุบัน

	 หลวงปูม่ั่นเกดิเมือ่วนัที	่๒๐	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๑๓	ทีบ้่านค�าบง	อ�าเภอโขงเจียม	
จังหวัดอุบลราชธานี	บิดาชื่อ	นายค�าด้วง	แก่นแก้ว	มารดาคือ	นางจันทร์	แก่นแก้ว	
เป็นพี่ชายคนโตของพี่น้อง	ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด	๙	คน	แต่เสียชีวิตตั้งแต่ยังเล็ก	
๖	คน

	 ท่านเข้าสูร่่มผ้ากาสาวพสัตร์คร้ังแรก	โดยบรรพชาเป็นสามเณรเมือ่อายไุด้	๑๕	ปี	 
พออายุได้	๑๗	ปี	ได้ลาสิกขาตามค�าขอร้องของบิดา	เพื่อไปช่วยงานของครอบครัว
กระทั่งอายุได้	๒๒	ปี	จึงขอบิดามารดาอุปสมบทเป็นพระภิกษุด้วยใจที่มีศรัทธา

	 ท่านบวชเป็นพระภิกษทุีว่ดัศรีทอง	(ปัจจุบนัคอื	วดัศรีอบุลรัตนาราม)	อ�าเภอเมือง	 
จังหวัดอุบลราชธานี	 เมื่อวันที่	๑๒	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๓๖	มีพระอริยกวี	 (อ่อน	 
ธมฺมรกฺขิโต)	 เป็นพระอุปัชฌายะ	 พระครูสีทา	 ชยเสโน	 เป็นพระกรรมวาจาจารย	์ 
พระครูประจักษ์อบุลคุณ	(สุย้	�าณาสโย)	เป็นพระอนุสาวนาจารย์	และเข้ารับการศกึษา 
ทางด้านวิปัสสนาธุระ	กับพระอาจารย์เสาร์	กนฺตสีโล	ที่วัดเลียบ	จังหวัดอุบลราชธานี
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	 ท่านเป็นพระปฏิบัติดี	 ปฏิบัติตรง	 ปฏิบัติชอบ	 ตามค�าสอนของพระพุทธองค์	 
ผลแห่งการนั้น	ท�าให้ท่านเจริญในธรรมมาตามล�าดับ	ท่านบรรลุธรรมชั้นสูง	และได้
เพาะบ่มศิษยานุศิษย์	 ซึ่งเจริญรอยตามไว้เป็นก�าลังของพระพุทธศาสนาจ�านวนมาก 
จนอาจกล่าวได้ว่า	พระภกิษสุงฆ์ทีเ่ป็นพระกมัมฏัฐาน	ผู้ปฏบิตัดีิ	ปฏบิตัติรง	ปฏบิตัชิอบ	 
เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน	ในรุ่นหลังๆ	นั้น	ส่วนใหญ่แล้วล้วนก่อเกิด
ขึ้นมาจากรากฐานที่ท่านและหลวงปู่เสาร์	กนฺตสีโล	ได้วางแบบแผนไว้ทั้งสิ้น

	 ตามประวตัทิีท่่านได้เล่าสบุนินิมติของท่าน	และพจิารณาสบุนินิมติน้ัน	ได้ความ
ว่าท่านจะส�าเร็จปฏิสมัภิทานุศาสน์	คอืฉลาดรู้ในเทศนาวธิ	ีและอบุายทรมาน	แนะน�า
สั่งสอนสานุศิษย์	 ให้เข้าใจพระธรรมวินัย	 และอุบายฝึกฝนจิตใจ	 แต่จะไม่ได้จตุ- 
ปฏิสัมภิทาญาณ	เพราะปฏิสัมภิทาญาณมี	๔	ประการดังนี้คือ

	 ๑.	 ปรีชาแตกฉานในธรรมคือ	หวัข้อธรรมหรือหลกัธรรมหรือเหตปัุจจัย	ทีเ่รียกว่า	 
ธัมมปฏิสัมภิทาญาณ

	 ๒.	 ปรีชาแตกฉานในอรรถ	 หรือเน้ือความหรือค�าอธิบายหรือผลประโยชน	์ 
ซึ่งเรียกกันว่า	อัตถปฏิสัมภิทาญาณ

	 ๓.	 ปรีชาแตกฉานในภาษาที่พูดกันในหมู่ชน	รู้ค�าสูงต�่าหนักเบา	รู้ความหมาย
ของค�า	ฉลาดในการเลือกใช้ค�าพูดมาประกอบเข้าเป็นประโยค	ให้ได้ความกะทัดรัด	
ไพเราะสละสลวยหรือเรียกว่า	นิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ

	 ๔.		 ปรีชาแตกฉานในการกล่าวธรรมด้วยปฏิภาณญาณ	หรือมีไหวพริบทันคน 
ในการโต้ตอบปัญหา	ปริวรรตเทศนาไปตามจริตอธัยาศัยของผู้ฟัง	จึงเรียกว่า	ปฏภิาณ 
ปฏิสัมภิทาญาณ

	 ปฏสิมัภทิาญาณทัง้	๔	ประการน้ี	ต้องได้ครบบริบรูณ์ทัง้	๔	ประการ	จึงจะเรียกว่า 
ส�าเร็จจตปุฏสิมัภทิาญาณ	แต่ถ้าได้ทัง้	๔	ประการน้ันแต่ไม่บริบรูณ์	เป็นแต่เพยีงอนุโลม	 
กเ็รียกว่า	จตปุฏิสมัภิทานุโลมญาณ	ท่านน่าจะได้ในข้อหลงัน้ี	(หมายเหตเุป็นข้อสงัเกต 
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จากพระอริยคุณาธาร	(เสง็	ปสุโฺส)	ซึง่ลงพมิพ์ในหนังสอืประวตัขิองท่านทีแ่จกในงาน 
ถวายเพลิงศพ)

	 ท่านสามารถก�าหนดรู้จิต	นิสัย	วาสนา	ของคนอื่นและเทวดา	เป็นต้น	หรือ 
ที่เรียกว่า	ไตรวิธญาณ	และใช้ปรีชาญาณน้ีอบรมสั่งสอนสานุศิษย์	ด้วยอุบายวิธี 
ต่างๆ	ท�าให้ศษิย์จ�านวนมากบรรลถุงึความเป็น	สปุฏปัินโน	อชุปุฏิปันโน	ญายปฏปัินโน	 
สามีจิปฏิปันโน

	 ในช่วงที่ท่านยังแข็งแรง	ได้ออกธุดงค์หลีกเร้นไปบ�าเพ็ญเพียร	ตามป่าตามเขา 
ต่างๆ	ทัง้ภาคอสีาน	ภาคกลางและภาคเหนือ	บางแห่งกเ็ป็นป่าดงพงลกึยากทีจ่ะตดิตาม 
ไปได้

	 ก่อนเข้าช่วงปัจฉิมสมัย	ท่านวิเวกอยู่ทางภาคเหนือ	เป็นเวลาถึง	๑๑	ปี	แล้วจึง
กลับมาจ�าพรรษาอยู่ในภาคอีสาน	ตามค�าอาราธนาของคณะศิษยานุศิษย์ในปี	พ.ศ.	
๒๔๘๓	กระทั่งถึงปี	พ.ศ.	๒๔๘๗	จึงย้ายมาพ�านัก	ณ	เสนาสนะป่าบ้านหนองผือ	 
ต�าบลนาใน	อ�าเภอพรรณานิคม	จังหวดัสกลนคร	และเป็นช่วงทีท่่านได้อบรมสัง่สอน 
ศษิย์ทางสมถวปัิสสนา	เป็นอนัมาก	ได้มกีารเทศนา	อบรมจิตใจสานุศิษย์เป็นประจ�าวนั	 
ศษิย์ผู้ใกล้ชดิได้บนัทกึธรรมของท่านไว้	และได้มกีารรวบรวมพมิพ์ขึน้เผยแพร่ไปอย่าง 
กว้างขวาง	โดยให้ชื่อว่า	มุตโตทัย

	 กระทัง่ในปี	พ.ศ.	๒๔๙๒	ซึง่เป็นปีทีท่่านอาย	ุ๘๐	ปี	เร่ิมมอีาการอาพาธ	คณะศษิย์ 
ได้ท�าการรักษาพยาบาลท่านเต็มก�าลังความสามารถ	จนกระทั่งได้น�าท่านมาพ�านักที ่
เสนาสนะป่าบ้านภู่	อ�าเภอพรรณานิคม	จังหวัดสกลนคร	เพื่อสะดวกแก่ผู้รักษาและ
คณะศษิย์ทีจ่ะมาเย่ียมพยาบาล	และได้น�าท่านมาพ�านักทีว่ดัป่าสทุธาวาส	เม่ือวนัที	่๑๐	 
พฤศจิกายน	กระทั่งท่านได้ละขันธ์ไปด้วยอาการสงบที่วัดป่าสุทธาวาส	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดสกลนคร	เมื่อวันที่	๑๑	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๙๒	เวลา	๐๒.๒๓	น.

	 ปวงศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้หลั่งไหลมาร่วมงานถวายเพลิงศพ
ท่านจ�านวนมาก	และได้ร่วมกันสร้างอุโบสถขึ้น	ณ	บริเวณที่ตั้งเมรุถวายเพลิงศพที่ 
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วดัป่าสทุธาวาสเพือ่เป็นอนุสรณ์ให้แก่อนุชนรุ่นหลงั	ต่อมาได้มกีารสร้างอาคารพพิธิภณัฑ์ 
ภายในวดัป่าสทุธาวาสน้ัน	เพือ่เกบ็รักษาอฐับริขาร	และอฐัขิองท่าน	ซึง่ต่อมาได้กลาย
เป็นพระธาตอุย่างน่าอศัจรรย์	ไว้ให้สาธชุนได้สกัการะ	และเป็นวตัถพุยานประกาศสจัจะ 
แห่งค�าสอนของพระพุทธองค์ที่ว่า	ธรรมะนั้น	อกาลิโก	คือไม่จ�ากัดกาล	ผู้ที่ปฏิบัติดี	 
ปฏิบัติตร ง	ปฏิบัติชอบ	 ไม่ว่ายุคใดสมัยใด	ย่อมล่วงเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้โดย
ไม่จ�ากัดกาลเวลา
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ประวัติท่ำนเล่ำ

	 การเล่าประวตันัิบตัง้แต่วนัท่านอปุสมบทมาน้ัน	ท่านพระอาจารย์มไิด้เล่าตดิต่อกนั	 
แต่เล่าเป็นคราวๆ	เป็นบางโอกาส	บางเวลา	สลบัมากบัธรรมเทศนาบ้าง	เวลาฉันน�า้ร้อน 
น�้าชาบ้าง	 เวลาท่านพักผ่อนถวายการนวดบ้าง	ส่วนมากไม่ได้เล่าแก่สาธารณะทั่วไป
จะเล่าเฉพาะศิษย์

	 เร่ืองปฏปิทา	ปฏบิตั	ิสบุนินิมติ	สมาธนิิมติ	ทีเ่กดิจากการภาวนา	ดงัจะเล่าต่อไปน้ี	 
มผู้ีเล่าผู้เขยีนคือ	พระอาจารย์มหาบวั	พระอาจารย์วริิยงัค์	และผู้เขยีน	หนังสอืทีพ่มิพ์
คร้ังแรก	คอืพมิพ์แจกในงานถวายเพลงิศพของท่านฯ	มรีายละเอยีดดเียีย่ม	เรียบเรียง 
ส�านวนโดยพระอริยคุณาธาร	(เส็ง	ปุสฺโส)	และมีผู้พิมพ์ต่อไปอย่างแพร่หลาย

	 แต่ที่จะเล่าต่อไปนี้	เพื่อท�าเนื้อเรื่องให้ติดต่อและละเอียด	จุดประสงค์เพื่อเป็น
อุบายเครื่องเปรียบเทียบ	ส�าหรับท่านผู้สนใจในแนวปฏิบัติ	ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต	
เผ่ือท่านทีป่ฏิบตั	ิมีนิมิต	มีปัญหาเกิดจากการภาวนา	จะได้เป็นข้อเปรียบเทยีบ	ส�าหรับ
ผู้ปรารถนาบรรลุมรรคผล	อาจเป็นอุบายแก้ปัญหาได้

	 ท่านฯ	ว่า	พออุปสมบทแล้ว	ระยะแรกๆ	นอนหลับฝันไป	ปรากฏว่า	ท่านฯ	เอง 
ยงัเป็นสามเณรอยู	่ยงัไม่เป็นพระ	น่ังภาวนาพอจิตรวมเป็นอปุจาระ	กป็รากฏว่ายังเป็น
สามเณรอยู่	ท่านฯ	มาเฉลียวใจว่า	เอ๊ะนี้เป็นเรื่องอะไร	พิจารณาได้ความว่า	ครองผ้า 
สงัฆาฏิชัน้เดียวเป็นผ้าดาม	(เยบ็เป็นดกูแบนๆ	เรียกผ้าดาม)	จึงไปกราบเรียนต่อพระ 
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ผู้ใหญ่	ท่านก็ยอมรับ	จัดหาสังฆาฏิ	๒	ชั้นให้	แล้วเข้าโบสถ์ท�าทัฬหิกรรมใหม่	ทีนี้
นอนหลับฝันว่ า	ได้เป็นพระโดยสมบูรณ์	ปรากฏว่า	บนบ่าข้างซ้ายมีดาบสะพายอยู่	 
เท้าทัง้	๒	มรีองเท้าพระชนิดคบี	ท�าด้วยหนังสวมอยู	่พจิารณาได้ความว่า	ดาบคอืปัญญา	 
รองเท้าคือ	สมาธิ	มีสมาธิมั่นคง	มีปัญญาแก้ปัญหาได้

	 ผู้เล่ากราบเรียนถามว่า	“แค่สังฆาฏิชั้นเดียว	ห้ามมรรคผลด้วยหรือ”

	 ท่านฯ	ว่า	“เป็นวัตถวุบิตั	ิขึน้ชือ่ว่า	วิบตัแิล้ว	กเ็ป็นวบิตัวินัยงัค�า่	คนืยงัรุ่งอยูน้ั่น”

	 ท่านพระอาจารย์เล่าต่อว่า	คนืหน่ึงท่านนอนฝันไปว่า	ได้ไปยนือยูบ่นขอนไม้ชาติ 
ทีถู่กตดัให้ล้มลงแล้วต้นหน่ึง	มองดูข้างปลาย	ใบกห็ล่นหมดแล้ว	มองดขู้างตอคงตดั 
มานาน	สูงประมาณ	๑	คืบ	มีเปลือกผุพังบ้างแล้ว

	 ในขณะน้ันมม้ีาตวัหน่ึง	มายนืเคยีงข้างขอนไม้ชาตน้ัิน	อย่าลมืว่าดาบและรองเท้า 
ตดิตวัเสมอ	พอนึกอยากขีก่ข็ีห่ลงัม้าเลย	ม้ากพ็าวิง่ข้ามทุง่ไปทางทศิตะวนัออก		มองเหน็ 
แสงสะท้อนจากวตัถชุนิดหน่ึง	คล้ายกระจกบานใหญ่	รับแสงสะท้อนจากพระอาทติย์
ม้าก็วิ่งเข้าสู่วัตถุนั้น

	 พอเข้ามาใกล้วัตถุนั้น	 คล้ายตู้พระไตรปิฎกไม่มีผิด	 ท่านลงจากหลังม้าคล�าดู
แต่ข้างนอก	รู้ว่าเป็นตู้พระไตรปิฎกจริง	แต่มิได้เปิดดู	ม้าก็หายไป	มองไปข้างหลังตู้
พระไตรปิฎก	มีแต่ป่าริมทุ่งรกชัฏแล้วก็ตื่นขึ้นมา

	 ภายหลงัท่านมาพิจารณาว่าขอนชาตน้ัินคอื	อตัภาพของท่าน	ชาตแิปลว่าความเกดิ	 
เราเกิดชาตินี้จะไม่ได้มาอาศัยขันธวิบาก	คือ	อัตภาพนี้สิ้นภพสิ้นชาติเพราะถูกบุคคล
ตดัให้ล้มลง	กย็ิง่มคีวามเชือ่ม่ันว่า	จะได้บรรลคุุณธรรมวเิศษแน่	แต่ยังตดิข้องอยูใ่น
โพธญิาณ	เพราะได้ตัง้ความปรารถนาไว้	ต่อหน้าพระพกัตร์พระพทุธเจ้าจึงตดัสนิใจว่า	 
ขอรวบรัดตดัตอนดกีว่า	เพราะว่าพระโพธสิตัว์ทีไ่ด้รับการพยากรณ์แล้วยงัมเีป็นอนัมาก	 
ที่ยังไม่ได้รับการพยากรณ์ก็ยังมีอีกมิใช่น้อย
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	 ม้าน้ันคือตบะคอืความเพยีร	ไม่ได้เปิดตูพ้ระไตรปิฎก	จึงไม่บรรลปุฏิสมัภทิาญาณ 
แต่สมัผัสแค่ตู	้จึงสามารถน�าธรรมของพระพทุธเจ้า	มาสัง่สอนศษิย์	และประชาชนได้

	 ท่านเจ้าคณุอบุาลฯี	(จันทร์	สริิจนฺโท)	ว่า	คณุมัน่เธอได้ปฏสิมัภิทานุศาสน์	รู้ใน 
อรรถในภาษา	และการตอบโต้ปัญหาได้	รู้ได้	ใช้ได้ผลเป็นทีน่่าพอใจ	ท่านว่าดังน้ีเวลา
ที่ท่านแสดงธรรม	ท่านเจ้าคุณฯ	ได้ฟัง	ชมว่า	“คุณมั่นเธอแสดงธรรมเกิดมุตโตทัย 
เป็นมุตโตทัย”

	 พรรษาที่	๑-๒	ท่านพระอาจารย์ก็คงจ�าพรรษาที่วัดเลียบ	เมืองอุบลฯ	นั้นเอง	
แต่ในฤดูแล้ง 	 รับกฐินแล้วออกแสวงวิเวก	 ตามร่มไม้ชายป่า	 ใกล้หมู่บ้านกับท่าน 
พระอาจารย์เสาร์

	 พรรษาที่	๓	ก็จ�าพรรษาที่วัดเลียบเมืองอุบลฯ

	 ท่านพระอาจารย์เล่าว่า	พรรษานั้นมีการซ่อมแซมศาลา	 เลื่อยไม้ไสกบ	ท่านฯ	
ก็ท�ากับเพื่อน	เวลาเพลก็ฉันเพล	แต่พอฉันเข้าไปแล้วเกิดปวดท้อง	เป็นเวลาชั่วโมง
จึงไปท�างานกับเพื่อนได้	เลยฉันแต่หนเดียว

	 ตั้งแต่น้ันมาท�างานก็ไม่เหน่ือยไม่หิว	ท�าวัตรสวดมนต์เช้าเย็นตามกฎของวัด 
ไม่เคยขาด	ส่วนข้อวตัรส่วนตวั	กม็เีดนิจงกรม	น่ังสมาธกิไ็ม่ขาด	บทภาวนาพทุโธๆๆ	
แค่นี้	ไม่ได้เปลี่ยนมาหลายปี

 ในพรรษา	๓	น้ันเองก็รู้จักจิตรวมเป็นสมาธ	ิพอจิตรวมเป็นอปัปนาสมาธ	ิปฐมฌาน 
อคุคหนิมิต	ก็ปรากฏว่า	ตวัของท่านมานอนตายอยูข้่างหน้า	ห่างประมาณ	๑	วา	มสีนัุข 
ตวัหน่ึง	ลากไส้ออกไปกนิ	จึงก�าหนดอยูใ่นนิมติน้ัน	จนร่างน้ันเน่าผุเป่ือยเหน็หลายศพ
ทัง้ตายเก่าตายใหม่	แร้ง	กา	สนัุข	ทึง้กัดกนิอยู	่เหลอืแต่ร่างกระดูกเตม็ไปหมดทัง้วัด

	 เริ่มมองเข้ามาในตน	ก็เห็นแต่ร่างกระดูก	มองเพื่อนพระเณรก็เห็นแต่ผ้าจีวร
คลมุร่างกระดกู	เน้ือหนังตบัไตไส้พงุไม่ม	ีเวลาไปบณิฑบาต	มองดูชาวบ้าน	กเ็หน็แต่ 
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เครือ่งนุ่งห่มห่อกระดูก	เวลาพดูกนัเหน็แต่ฟันกระทบกนั	ท�าให้เกดิเป็นเสยีง	นึกแล้ว
อยากหัวเราะ	แต่มีสัญญาณบอกว่า	อย่านะ	เดี๋ยวเป็นบ้า

	 พระอาจารย์ท่านได้ไปเรียนถามท่านพระอาจารย์เสาร์	ท่านก็บอกว่า	“ไม่รู้ส	ิ 
เราไม่เป็น	ให้พจิารณาไป”	ท่านให้แต่พจิารณาไป	จึงเพ่งแต่ร่างกระดกูน้ัน	จนกระดกูน้ัน 
รวมเป็นดวงแก้ว	ประมาณเท่าผลมะพร้าว	เพ่งดูดวงแก้วสว่างไปข้างหน้า	ปรากฏ 
เป็นทางใหญ่	คล้ายลาดด้วยซเีมนต์	นึกอยากไป	จึงไปตามทางน้ันปรากฏว่า	ตวัท่าน
พระอาจารย์เดินไปตามทางนั้น	แต่ขณะเดียวกันองค์ท่านก็ยังคงนั่งอยู่ที่เดิม	

	 ในระหว่างทางทัง้สองข้าง	มภีเูขาและถ�า้	มเีง้ือมผา	มพีระภิกษุน่ังสมาธอิยู	่มทีีอ่ยู ่
คล้ายประทนุเกวยีนเรียงรายอยู	่ทัง้ข้างซ้ายและข้างขวา	เดนิไปจนสดุหนทางมเีหวลกึ 
อยู่ข้างหน้า	เดินไปไม่ได้ก็กลับ

	 วันต่อมา	พอน่ังสมาธจิิตสงบ	เหน็ถนนน้ันกเ็ดินไปอกี	พอสดุถนนอยูห่น้าเหวลกึ 
มสีะพานทอดข้ามไปฝ่ังโน้น	ท่านฯ	กเ็ดนิข้ามเหวไปจนสดุสะพาน	เป็นภเูขาอกีฝ่ังหน่ึง 
แต่มองไปข้างหน้า	เหน็หลงัคาคล้ายหลงัคาโบสถ์	วหิารหรือพระราชวงัอย่างน้ัน	มกี�าแพง	 
ประตคู่ายคู	หอรบ	เดนิต่อไปถึงประตเูอามือผลกัด	ูปรากฏว่าประตตูดิลกูดาลแน่นหนา	 
ผลักไม่ออกจึงเดินกลับ

	 วันต่อมา	พอนั่งสมาธิจิตสงบก็เดินไปอีก	พอถึงก�าแพง	ประตูเปิดคอยอยู่แล้ว
เลยเดนิเข้าไป	จะว่าวดักไ็ม่ใช่	จะว่าวงักไ็ม่ใช่	แต่มีโบสถ์	มวีหิาร	มวีงั	สะอาดสะอ้าน	
แต่ไม่มีคนหรือพระอยู่	ท่านก็เดินไปตามสถานที่ต่างๆ	นั้น

	 พอไปถึงโบสถ์ซึ่งเปิดประตูอยู่	ก็เดินเข้าไป	เป็นโบสถ์ว่างไม่มีคนอยู่	แต่เห็น
ธรรมาสน์ตั้งอยู่	มีหมอน	มีที่รองนั่ง	เหมือนธรรมาสน์เทศน์ทั่วไป	แต่สวยงามวิจิตร
ด้วยลวดลายลงรักปิดทอง	ท่านพระอาจารย์ก็ขึ้นไปนั่ง	บนธรรมาสน์นั้น	พอนั่งเสร็จ
กเ็หน็ภาชนะอาหารมาวางข้างหน้า	มก่ีองข้าว	ในภาชนะมกีบั	คอืแตงกวาทีซ่อยเป็นค�า 
และมีน�้าพริกปลาป่น	ท่านฯ	ได้ฉันอาหารนั้นซึ่งมีรสอร่อยเหมือนอาหารธรรมดา
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	 พอฉันเสร็จภาชนะน้ันกห็ายไป	มคีวามรู้สกึขึน้มาว่า	สถานทีน้ี่คอื	พระนิพพาน	
พกัอยูพ่อประมาณแล้วกเ็ดินออกมา	จิตกถ็อนจากสมาธเิป็นจิตธรรมดา	มคีวามรู้สกึ
ว่าท่านถึงพระนิพพานแล้ว

	 มาภายหลังท่านพระอาจารย์ว่า	มีถ�้าสองข้างทาง	ซึ่งมีพระภิกษุนั่งสมาธิอยู่ใต้
ประทุนเกวียนนั้น	คือ	รูปพรหมโลก

	 ส่วนที่ว่าวัดหรือวังนั้นคือ	อรูปพรหมโลก

	 พระอาจารย์ท่านว่า	พอน่ังสมาธจิิตกส่็งออกไปอยูส่ถานทีน่ั่น	นึกว่าถงึนิพพานแล้ว	 
แต่พอออกมาเป็นจิตธรรมดา	มากระทบกระทั่งกับอารมณ์ภายนอก	เห็นรูปที่น่ารัก	 
โดยเฉพาะเพศตรงข้ามก็ยังเกิดรัก	เห็นหรือได้ยินเสียงที่น่าชัง	ก็ยังชังอยู่	เลยมา
เฉลียวใจว่า	เอ๊ะ	น่ีเรามาถึงนิพพานแล้ว	ท�าไมจึงมาหลงรักหลงชังอยู่ได้เล่า	เห็นจะ
ไม่ใช่พระนิพพานกระมัง	นั่งสมาธิทีไรก็ไปที่นั่นทุกที

 พอนึกได้ดงัน้ีแล้วจึงตัง้ใจใหม่	แต่ไม่ให้จิตมนัรวม	เดินจงกรมกเ็อาจิตไว้ทีก่าย	 
จะบริกรรมพทุโธ	หรือมลูกมัมฏัฐานกแ็ล้วแต่	ไม่ให้จิตรวม	ไม่น่ังสมาธ	ิเวลาจะนอน
ก็นอนเลย	ท�าอย่างนั้นอย่างต่อเนื่องไม่ให้ขาดสติ

	 พอวันที่สามเอาไม่อยู่	เพราะความพร้อมทั้งสติ	และสัมปชัญญะ	พอนั่งสมาธิ
จิตก็รวมใหญ่	รวมคราวนี้ไม่ออกไปข้างนอก	อยู่กับที่	ปรากฏว่า	ร่างกายนี้พังทลาย
ลงไปเลย

	 ปรากฏเป็นไฟเผาเหลือแต่กองเถ้าถ่าน	แล้วจมหายลงไปในแผ่นดิน	ขณะนั้น 
จิตอยู่กับที่รู้ขึ้นมาว่า	เออ	..ถูกล่ะทีนี้	เพราะจิตไม่ไปไหน	อยู่กับที่แล้ว	ไม่หยุดอยู่
แค่นั้นแล้วเกิดความรู้ขึ้นมาว่า

 ทุกข์	คือ	สภาพที่ทนได้ยาก	เราควรก�าหนดรู้	เราได้รู้แล้ว

	 สมุทัย	คือ	แดนเกิดแห่งทุกข์	เป็นสภาพที่ควรละ	เราได้ละแล้ว
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	 นิโรธ	คือ	การกระท�าให้แจ้งซึ่งอริยสัจ	เราได้ท�าให้แจ้งแล้ว

	 มรรค	คือ	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	เป็นปฏิปทา	ควรเจริญ	เราได้เจริญแล้ว

	 พระอาจารย์ท่านว่า	“ขณะน้ันจิตของท่านหมนุเป็นปรากฏการณ์แปลกประหลาด
ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน	และท่านว่า	กิริยาของจิตที่เป็นอย่างนั้น	เป็นไปโดยไม่ได้ไปแต่ง
เป็นผลเกิดมาจากการอบรมภาวนา	 เจริญมรรคมีองค์แปดให้ต่อเนื่อง	ตรงกับค�าว่า	
ภาวิโต	 พหุลีกโต	 อภิญฺญาย	 สมฺโพธาย	 นิพฺพานาย	 สงฺวตฺตติ	 เป็นไปพร้อมเพื่อ 
ความรู้ยิง่	เพือ่ความตรัสรู้พร้อม	เพือ่ความดบัสนิท”	และท่านฯ	ยงัย�า้อกีว่า	“สงฺวตตฺติๆ 	 
ย่อมเป็นไปพร้อมๆ	หรือเป็นไปพร้อมอยู่	แล้วแต่จะว่ากัน”

	 ท่านพระอาจารย์ว่า	อาการของจิตทีเ่ราพดูกนั	ส่วนใหญ่จะเข้าใจว่า	มอีาการยดึ
ยาวไปเหมอืนเชอืกล่ามววัล่ามควาย	หรือขว้างไปเหมอืนหมาคาบบัง้ข้าวหลามกห็าไม่	

 ลักษณะอาการของจิตก็คือ	เกิดดับ	เกิดดับ	อย่างต่อเนื่อง	ยกอยู่ในฌานหรือ
เสวยผลแห่งมรรคทีเ่จริญแล้วเท่าน้ัน	ลกัษณะของจิตทีเ่ป็นอย่างน้ีเรียกว่าโคตรภูญาณ	 
คอืญาณความรู้ทีก้่าวข้ามจากปถุชุนโคตร	ก้าวสูอ่ริยโคตรเป็นปฐมมรรค	โสดาปัตตผิล	 
เป็นพระโสดาบัน	แต่ท่านพระอาจารย์มิได้พูดว่าท่านเป็น

	 ท่านพระอาจารย์อธิบายว่า	เป็นกิริยาของจิต	ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติธรรม
ภาวนา	อบรมมรรค	๘	หรือมรรคมีองค์	๘	คือ	ศีล	สมาธิ	ปัญญา

	 ผู้เล่าสงสัยว่า	 อริยบุคคลต้องเป็นอย่างนี้ทั้งหมดหรือ	 จึงคอยหาโอกาสกราบ
เรียนถาม	พอได้โอกาส	เวลาฉันน�า้ร้อนน�า้ชาสองต่อสอง	จึงได้จังหวะกราบเรียนถาม

	 ท่านพระอาจารย์ตอบว่าไม่เป็นอย่างนั้น	จะรู้แจ้งสัจธรรมไม่ได้	จะรู้ได้อย่างไร
ความตรัสรู้	จะเป็นสมัพทุธะ	และสาวกอนุพุทธะก็เป็นแนวเดียวกัน	จึงเป็นอริยบคุคลได้

	 พอเรียนถามว่า	 คร้ังพุทธกาล	 นางวิสาขาพร้อมบริวาร	 ๕๐๐	 ฟังธรรมจาก
พระพทุธเจ้า	ว่ากนัว่า	พากนัยนืฟังกลางถนน	พอเทศน์เสร็จกส็�าเร็จกนัแล้ว	ดรูวดเร็วนัก	 
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ท่านเหล่าน้ันจะรู้ตัวหรือเปล่า	 ท่านพระอาจารย์ก็ตอบว่า	 พระพุทธเจ้าช้ันบรมครู
พระองค์ท�าได้	ไม่เหมือนพวกเรา	สอนจนปากเปียกปากแฉะก็ยังไม่รู้

	 พอเรียนถามว่า	แล้วท่านเหล่านั้นจะรู้ตัวหรือเปล่า

	 ท่านพระอาจารย์ตอบว่า	“ในเบือ้งต้นอาจไม่รู้ตวั	เพราะเขาเหล่าน้ันฌานยงัอ่อน	
ภายหลังจึงรู้ตัวได้	เพราะเหตุนี้	พระโสดาบันจึงปิดประตูอบายภูมิ	๔	ได้”

	 ท่านเหล่านั้นด�ารงตนอยู่ในสรณะและศีล	๕	อย่างมั่นคง	กิริยา	วาจาและใจที่
เคยเป็นอกุศล	กายฆ่าสัตว์	วาจากล่าวมุสา	และใจเป็นอกุศลวิตก	ที่เคยชินมานาน
หลายภพหลายชาติ	พอจิตก้าวสู่อริยวังสปฏิปทาแล้ว	อกุศลเหล่านั้นจะเกิดขึ้น	ก็จะ
มีญาณ	เกิดขึ้นห้าม	เป็นหิริโอตตัปปะมากางกั้นไว้

	 ฉะนั้นพระโสดาบันจึงปิดประตูอบายภูมิได้	แม้แต่ท่านภัททวัคคีย์พร้อมสหาย
ทัง้	๓๐	เดินทางไปเทีย่วป่าไร่ฝ้าย	พบพระพทุธเจ้าได้ฟังธรรม	ส�าเรจ็แค่พระโสดาบนั
บวชเป็นเอหิภิกขุ	 พระพุทธองค์ยังส่งไปประกาศพระศาสนาได้	 ต่อมาเมื่อมาเฝ้า
พระพุทธเจ้าในวันเพ็ญ	 เดือน	๓	ทรงแสดงพระโอวาทปาฏิโมกข์	 จึงได้ส�าเร็จเป็น
พระอรหันต์

	 ท่านพระอาจารย์ว่าอย่างนี้

	 นี่คือเหตุการณ์ในพรรษาที่	๓	ที่วัดเลียบเมืองอุบลฯ	ของท่านพระอาจารย์

	 พอปวารณาออกพรรษารับกฐนิสิน้ภาระแล้ว	จึงปรกึษากบัท่านพระอาจารย์เสาร์
ชวนกันมาศึกษาต่อที่กรุงเทพฯ	
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ท่ำนพระอำจำรย์มั่นมำอยู่กรุงเทพฯ

	 ในพรรษาที	่๘	ท่านพระอาจารย์มาอยูท่ีก่รุงเทพฯ	ทีว่ดัสระปทมุ	มุง่ทัง้การศกึษา 
และปฏบิตัไิปพร้อมๆ	กัน	กิจวตัรอย่างหน่ึงคอื	การเทีย่วไปศกึษาสนทนา	และฟังเทศน์ 
ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์	(จันทร์	สิริจนฺโท)	ที่วัดบรมนิวาส

	 วันหน่ึง	 ขณะกลับจากการฟังธรรมท่านเจ้าคุณฯ	 ก�าลังเดินกลับวัดสระปทุม
พร้อมเพื่อนสหธรรมิก	๔-๕	รูป	คืนเดือนหงาย	พระจันทร์ส่องแสงสว่าง	มองเห็น
สิง่ต่างๆ	ได้	พอรู้ว่าอะไรเป็นอะไร	พอเดนิมาถงึหน้าวงัของกรมพระสวสัดิฯ์	(ปัจจุบนั
เป็นโรงเรียนช่างกลปทมุวนั)	กแ็ลเหน็วงัสร้างแบบยโุรป	ในความรู้สกึของคนทัว่ไปว่า
สวยงามด	ีท่านพระอาจารย์แลเหน็กว่็า	สวยงาม	แต่ความต่อเน่ืองของสตสิมัปชญัญะ
พอคิดว่า	สวยงามเท่าน้ันจิตกร็วมลงไป	แล้วเกดิความรู้ข้ึนมาว่า	ดนิหนุนดนิ	แล้วจิต 
ก็ไม่หยุดนิ่ง	กลับรวมลงไปอีก

	 แล้วก็เกิดญาณขึ้น	 ก�าหนดรู้อริยสัจเหมือนพรรษาที่	 ๓	 ที่วัดเลียบ	 เกิดเป็น
ครั้งที่สอง	ในพรรษาที่	๘	ห่างกันถึง	๔-๕	ปี	ก็เหมือนอย่างว่าคือ	จิตท�าอริยมรรค
ที่สองซ�้าของเก่า

	 ได้ความรู้ว่า	 ดินหนุนดิน	 คือสังขารทั้งหลายทั้งที่มีวิญญาณครอง	 และไม่มี
วญิญาณครอง	เพราะธาตทุัง้	๔	รวมกนั	โดยมธีาตดุนิเป็นธาตนุ�า	เพราะเป็นของแขง็
เหมือนเอาดินก่อก่ายกองกันขึ้นมา	ส่วนธาตุนอกนั้นเป็นธาตุอาศัย

	 ท่านพระอาจารย์ว่า	ได้ความรู้อีกว่า	อริยธรรมนี้	ไม่ได้ตั้งอยู่บนหัวหลักหัวตอ	 
ขี้ดิน	ขี้หญ้า	ฟ้าแดดดินลม	พระอาทิตย์	พระจันทร์	ดวงเดือน	ดาว	นักขัตฤกษ์
ที่ไหน	(ค�านี้	ดูท่านจะย�้าบ่อยๆ	ธรรมเทศนาส่วนมากท่านจะย�้าค�านี้เสมอ)	คงตั้งอยู่ 
ทีค่นน่ีเอง	ไม่เลอืกกาล	สถานที	่อริิยาบถ	ดแูต่เราน่ีส	ิยนืว่ากนักลางถนนในกรุงเทพฯ	 
นี้เลย
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	 ขณะจิตท�าอริยมรรคน้ัน	เพือ่นสหธรรมกิเดินล่วงหน้าไปก่อนโดยไม่รูว่้า	ใครท�า 
อะไรที่ไหน	ก้มหน้าก้มตาเดินไปเรื่อยๆ	เหมือนหมีกินผึ้ง	ท่านว่าอย่างนั้น

ในพรรษำที่รู้แจ้ง

	 คะเนดูว่า	เป็นช่วงทีท่่านฯ	จะจ�าพรรษาตดิต่อกนั	ระหว่างกรุงเทพฯ	กบัประเทศ
พม่า	จวนจะเข้าพรรษา	ท่านพระอาจารย์พจิารณาได้ความว่า	เราควรหลกีออกจากหมู ่
ไปอยู่รูปเดียว	 พิจารณาได้ที่ถ�้าสาริกา	 จังหวัดนครนายก	 จึงออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ 
ถ�้าสาริกา	นครนายก

	 เมื่อถึงแล้ว	ได้ถามชาวบ้านแถวนั้น	ซึ่งเป็นชาวโคราชมาท�าไร่	ตั้งบ้านอยู่ชื่อว่า	
บ้านห้วยอีเห็น	บ้านเรือนยังไม่มี	มีแต่ป่า	 ไม่เหมือนทุกวันนี้	บอกความประสงค์ที่
จะจ�าพรรษาที่ถ�้านี้	ชาวบ้านก็ยินดี	ว่าจะได้ท�าบุญกับท่าน

	 แต่ชาวบ้านถามว่า	 ท่านพระอาจารย์จะอยู่ได้ไหม	 ปีที่แล้วมีพระมาจ�าพรรษา	 
๔	รูป	ยงัไม่พ้นพรรษา	ตายคาถ�า้	๒	รูป	ออกไปตายข้างนอกอกี	๒	รูป	ท่านพระอาจารย์ 
บอกว่าไหนๆ	ก็รอนแรมจากกรุงเทพฯ	มาไกล	จวนจะเข้าพรรษาแล้ว	ลองดู	จะตาย
เป็นองค์ที่	๕	ก็จ�าเป็น

	 ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างด	ีน่ีคอืคนไทย	อยูป่่าอยูบ้่านมแีต่บญุกบับญุ 
สมกับมีพระพุทธเจ้าเป็นบรรพบุรุษจริงๆ

	 พอเข้าพรรษาได้	๓	วนัก็ได้เร่ืองทเีดียว	จิตใจฟุง้ซ่าน	กายร�าคาญ	เตม็ไปด้วยความ
วิตกนานาประการ	ล้วนแต่หาสาระไม่ได้ทั้งนั้น	ธาตุพิการอาหารไม่ย่อย	ฉันข้าวโพด 
เข้าไป	ถ่ายเป็นเมล็ดออกมา	ไม่เป็นอันหลับอันนอน	พิจารณาทบทวนไปมา	เลยคิด 
ได้ว่าลองไม่ฉันดีกว่า	บอกชาวบ้านว่า	“ถ้าไม่เหน็อาตมาลงไปบณิฑบาต	อย่าข้ึนมานะ”	
ชาวบ้านพาซื่อ	ไม่ขึ้นมาจริงๆ	บอกว่า	ถ้าถึง	๗	วันไม่เห็นลงไปบิณฑบาต	ขึ้นมาเอา
ไฟมาด้วยจะได้เผากัน	ท่านฯ	ว่าอย่างนี้เลย
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	 แล้วกไ็ม่มกีารพกัผ่อนกนัเลยล่ะ	ท่านพระอาจารย์เดนิจงกรม	พจิารณาก�าหนด
จิตอยู่ในร่างกายนี้	พอสมควรแล้วก็นั่งสมาธิ	ความวิตกกังวลทับถมเข้ามา	ร่างกาย
เจ็บปวด	เวทนา	ทั้งแสบทั้งร้อนสารพัดเกี้ยวขา	สารพาเกี้ยวแข้ง	ท่านฯ	ว่า

	 พอคิดขึน้ได้ว่า	จะเป็นตายร้ายดี	กใ็ห้ตดัสนิกนัวนัน้ี	เมือ่ลงใจได้เช่นน้ี	พจิารณา
ก�าหนดอยู่ในร่างกายไม่ถอย	จิตก็รวมใหญ่	ปรากฏว่า	ร่างนี้พังไปเลย	เกิดไฟเผา
ไหม้เป็นเถ้าถ่านจมหายไปในแผ่นดิน	เกิดความรู้ขึ้นมาเหมือนครั้งอยู่วัดเลียบ	และ
ที่กรุงเทพฯ	ซ�้าขึ้นมาอีก	เป็นครั้งที่	๓

	 เวทนาและความวติกกงัวลทัง้หลาย	หายหมดสิน้เหลอืแต่ปีต	ิสขุ	และเอกคัคตา	 
เกิดความรู้แปลกประหลาดขึ้นมา	เป็นบาทคาถาบาลีว่า

 สุตวโต	จ	โข	ภิกฺขเว	อสฺสุตวตา	ปุถุชฺชเนนาปิ	ภคว�มูลกา	โน	ภนฺเต	ภคว�- 
เนตฺติกา	ภคว�ปฏิสรณา

	 ความว่าดูก่อนภิกษุทัง้หลาย	ภกิษุโยคาวจรเจ้า	ผู้ได้ศกึษามากด็	ีภกิษุโยคาวจรเจ้า 
ที่ไม่ได้ศึกษา	เพราะความที่ตนเป็นปุถุชนคนหนาก็ดี	ให้เอาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็น
มูลเหตุ	 เอาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเนติแบบฉบับ	 เอาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่พึ่ง 
ทีอ่าศยั	เสมอด้วยชวีติ	เพราะเร่ืองทัง้หลายเหล่าน้ี	แม้แต่พระตถาคตเจ้า	กไ็ด้กระทบ
กระทั่งมาแล้วอย่างแสนสาหัส

	 ชื่อคาถานี้ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาเลย	ท่านพระอาจารย์ว่า

	 ท่านพระอาจารย์นั่งท�าสมาธิอยู่ในถ�้านั้น	หันหน้าออกข้างนอก	จิตใจเบิกบาน
แจ่มใส	ด้วยปีติปราโมทย์ในธรรม

	 ขณะนั้นมีลิงแม่ลูก	๒	ตัวอยู่ข้างนอก	แม่เข้ามาส่องดูท่าน	กลับไปแล้วกลับมา	 
๒-๓	ครั้ง	ท่านพระอาจารย์ก�าหนดพิจารณาดูว่า	ลิงสองแม่ลูกมันท�าอะไร	รู้ขึ้นมา
ในใจว่าลิงแม่มาดูเรา	 แล้วไปพูดกับลูกว่า	 “พระท่านมาจ�าศีลอยู่ที่นี่”	 ท่านจึงนึกว่า	
ลิงมันก็รู้จักศีล	 แต่รักษาศีลไม่เป็น	 องค์ประกอบไม่พร้อมเหมือนมนุษย์	 จึงรักษา
ศีลไม่ได้	เลยน้อมเข้ามาหาตัวว่า	เรารักษาศีลรู้จักศีลแล้วหรือ



23

	 พอตกตอนบ่าย	ท่านลุกขึ้นท�าความสะอาด	ปัดกวาดบริเวณพลาญหินหน้าถ�้า	
สติสัมปชัญญะและปีติปราโมทย์	พร้อมตลอดเวลา	ขณะนั้นฝูงปลวกด�าไต่ขึ้นมาบน 
แผ่นหินหน้าถ�้า	 ท่านพระอาจารย์กวาดไปถึง	 ค่อยๆ	 พูดว่า	 “หนีเน้อสู	 กูจะกวาด 
วัดไปถูกต้องตัวเข้า	จะหาว่าเบียดเบียน”	หัวหน้าปลวกพูดขึ้นว่า	 “หนีเถอะพวกเรา	
นี้วัดธรรมยุตท่าน”	แล้วพากันหนีไป	ท่านคิดในใจว่า	พวกปลวกมันยังรู้ว่า	เราเป็น
พระธรรมยุต	แล้วเราล่ะ	 รู้จักธรรมยุตหรือยัง	พิจารณาได้ความว่า	ธรรมยุต	คือ	
ยุติธรรม	คือความถูกต้องเป็นธรรมนั่นเอง

	 ท่านพระอาจารย์ก�าหนดไป	 พิจารณาไป	 ท�ากิจวัตรไป	 เกิดน�้าตาไหลเหมือน
ร้องไห้

	 เอ๊ะ...นี่เราไม่ได้เจ็บปวดหรือเศร้าโศก	 ท�าไมน�้าตาไหล	 ได้ความว่า	 ก�าลังปีติ	 
ทีต่ามระลกึถงึพระมหากรุณาธคิณุ	ทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจ้า	ได้ทรงวางศาสนาไว้ให้เรา
ได้ปฏิบัติเป็นพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่	พระอรหันตสาวก	และพระสาวกที่ประพฤติ
ปฏิบัติสืบต่อมาจนถึงตัวเรา	ก็ด้วยพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่นี้

	 องค์พระมหากษัตริย์ของไทย	 ได้ทรงยกย่องพระพุทธศาสนา	 ทุกพระองค ์
เป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก	เป็นพระมหากรุณาอันสูงส่งประมาณมิได้	เพราะว่า	ด้วย
พระบรมเดชานุภาพของพระองค์ยิง่ใหญ่	จะท�าลายศาสนากไ็ด้	จะยกย่องศาสนากไ็ด้	
แต่พระองค์มิได้ท�าลาย	มีแต่ยกย่อง	จึงเป็นพระมหากรุณาอันใหญ่ยิ่ง

	 ท่านฯ	ว่าเช่นนี้

	 ตกตอนเย็น	ฝูงนกทั้งหลายที่อาศัยนอนบนต้นไม้	เวลาใกล้ค�่ากลับจากหากิน
ส่งเสยีงร้องเจ๊ียวจ๊าวระงมไปหมด	ท่านพระอาจารย์ก�าหนดพจิารณาว่า	นกมันว่าอะไร	 
ได้ความว่า	 วันน้ีพวกเราไปหากินอิ่มไหม	 มีอันตรายจากมนุษย์และสัตว์มีอ�านาจ	 
มเีหย่ียว	เป็นต้น	ท�าอนัตรายไหม	มาครบกนัไหมท�านองน้ัน	ส่วนตอนเช้ากพ็ดูกนัว่า	 
วันนี้พวกเราจะไปทางไหน	แบ่งกันไปกี่พวก	ท�านองนั้น
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	 ท่านพระอาจารย์พักผ่อนไม่ฉันอาหาร	 ๒-๓	 วัน	 ทั้งร่างกายและจิตใจสงบ 
เป็นปกติ	 เที่ยวบิณฑบาตทุกวัน	 จนออกพรรษา	 ชาวบ้านชมว่า	 เก่งจริงไม่ตาย	
ปวารณาพรรษาแล้ว	บอกลาชาวบ้านจะกลับกรุงเทพฯ

	 ชาวบ้านถึงเขาจะยากจน	ยังมีผ้าจ�าน�าพรรษา	และปัจจัยมาถวาย	พร้อมพืชไร่
มีฟักทอง	ถั่ว	ข้าวโพด	ตามมีตามเกิด	ด้วยจิตศรัทธา	ด้วยความอาลัยอาวรณ์เพราะ
ร่วมสุขทุกข์กันมาตลอด	๓	เดือน

	 นี่ละหนอโลก	ท่านฯ	ว่า

	 ท่านได้พจิารณาเหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้ทีถ่�า้สาริกาแล้ว	ได้ความว่า	พวกพระภมิูเจ้าที่ 
ทีอ่ารักขาถ�า้อยู	่เขาทดลองว่า	จะเป็นพระมศีีลไหม	ถ้าไม่เก่งจริงต้องตายแน่	เหมอืน
พระสีรู่ป	ทีต่ายคาถ�า้สองรูป	กระเสอืกกระสนออกไปตายข้างนอก	อกีสองรูป	ตัง้ใจไว้ 
ว่าตนจะเอาดด้ีวยการอดอาหาร	แต่พอหวิกพ็ากนัไปเกบ็ผลไม้ป่ามาบริโภค	คอื	กล้วย	
เห็นกล้วยป่าสุก	เป็นการท�าลายศีล	พรากพีชคาม	ฉันอาหารที่ไม่ได้ประเคน	บริโภค
อาหารในเวลาวิกาล	ให้ล่วงล�าคอเข้าไป	พวกนั้นก็ลงโทษ	ท่านพระอาจารย์ว่า

	 ท่านฯ	เล่าต่อว่า	หลังออกพรรษาได้	๓-๔	วัน	ก�าลังจะเดินทางกลับกรุงเทพฯ	
มีทหารมหาดเล็ก	 ๔	 คนหามเสลี่ยงมา	 พากันขึ้นมากราบท่าน	 ขอนิมนต์ท่านกลับ
กรุงเทพฯ	เพื่อร่วมรับกฐินวัดปทุมวนาราม

	 ท่านพระอาจารย์จึงเกบ็บริขาร	กราบนมสัการพระพทุธรูป	อ�าลาเทพารักษ์	และ
ชาวบ้านออกเดินทาง

	 จะพักแรมกันที่ไหนบ้าง	ผู้เล่าก็ไม่ได้ถาม	ท่านพระอาจารย์เล่าแต่ว่า	พักแรม	
๓	วัน	ก็ถึงกรุงเทพฯ

	 ในปีน้ัน	 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 จะเสด็จพระราชทานผ้า 
พระกฐนิทีว่ดัปทมุวนาราม	ได้มีรับสัง่แก่เจ้าคุณพระปัญญาพศิาลเถร	(หนู	€ติป�ฺโ�)	
เจ้าอาวาสในขณะน้ันว่า	“พระสงักดัวดัปทมุฯ	จ�าพรรษาอยูท่ีใ่ด	ขอนิมนต์มาให้หมด”	
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ท่านเจ้าคุณฯ	ถวายพระพรว่า	“คุณมั่น	เธอจ�าพรรษาอยู่ที่ถ�้าสาริกา”	ก็ทรงรับสั่งว่า	
“ไม่เป็นไร	จะให้มหาดเล็กไปรับเอง”

	 เม่ือวันกฐนิมาถงึ	เสร็จพธิแีล้ว	มกีารออกสลากภตั	โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ	ทรงเป็นประธาน	คล้ายกับว่า	ทรงท�าเป็นกรณีพิเศษ	ร่วมกับข้าราชบริพาร
ของน�ามาจับสลากตามแต่ศรัทธา	สิ่งที่ทรงน�ามาออกสลาก	เป็นตะเกียงลาน	๒	อัน

	 น่าประหลาดทีจั่บสลากทัง้	๒	คร้ัง	ตะเกยีงลานกไ็ด้แก่	ท่านพระอาจารย์ทัง้สองคร้ัง	 
จึงได้พระราชทานแก่ท่านพระอาจารย์	 ด้วยพระหัตถ์	 พร้อมทั้งตรัสว่า	 “คุณมั่น	 
เธออยู่ป่ามีแสงสว่างน้อย	เราขอให้แสงสว่างแด่เธอ”

	 น่ีคือ	 ความเป็นมาของเร่ือง	 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรง
พระราชทานเสลีย่ง	ไปรับท่านพระอาจารย์จากนครนายก	กลบัมารับกฐนิหลวง	แต่ท่าน 
พระอาจารย์ไม่ขึน้น่ังเสลีย่ง	เอาแต่บรขิารวางไว้	แล้วกเ็ดินกลบัมากบัมหาดเลก็จนถงึ
กรุงเทพฯ	ดังกล่าว

เร่งควำมเพียรที่ถ�้ำไผ่ขวำง

	 ต่อมาท่านพระอาจารย์ก็พิจารณาว่า	 จะออกแสวงหาวิเวก	 ปรารภความเพียร
ต่อพิจารณาได้ในสมาธินิมิตว่า	 มีถ�้าๆ	 หนึ่งอยู่บนเขา	 มีลักษณะผินหน้าไปทิศนั้น	 
มสีญัลกัษณ์อย่างน้ันๆ	ท่านจึงว่า	เราควรจะไปเจริญสมณธรรมทีน่ั่น	เมือ่ได้โอกาสไป
นมัสการกราบเรียนท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ	ท่านบอกว่า	ถ�้าที่ว่านี้	อยู่เขาพระงาม	จังหวัด
ลพบุรี	ชื่อถ�้าสิงห์โตหรือถ�้าไผ่ขวาง

	 ท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ	ซื้อตั๋วรถไฟถวาย	ท่านฯ	ก็เดินทางจากกรุงเทพฯ	สู่ลพบุรี
ด้วยขบวนรถไฟ	 อยู่ที่น่ันมีโยมผู้หญิงมาถวายบิณฑบาต	 พร้อมกับบุตรสาวทุกวัน	
ด้วยความศรัทธาและเลื่อมใส	 มีเพื่อนสหธรรมิก	 ๔-๕	 รูป	 ท่านฯ	 ไม่ได้บอกว่า	
เพื่อนเหล่านี้อยู่ก่อนหรือหลัง	 แต่ทุกรูปก็ตั้งหน้าตั้งตาท�าความเพียร	 ไม่รบกวนกัน	
ต่างคนต่างอยู่นอกจากท�าข้อวัตรเท่านั้น	จึงรวมกัน
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	 เดือนอ้ายผ่านไป	 เดือนย่ีผ่านไป	 เดือนสามย่างเข้ามา	 การเจริญสมณธรรม 
เป็นไปอย่างสม�า่เสมอ	พอถงึวนัเพญ็เดือน	๓	พจิารณาได้ความว่า	เราบ�าเพญ็สมณธรรม 
มาถึงบดัน้ีก็เป็นเวลาถงึ	๑๒	ปี	ทกุอย่างพร้อมแล้ว	ทีจ่ะท�าทีส่ดุแห่งทกุข์ในวฏัสงสาร
ได้ในคืนวันเพ็ญนี้

	 พอรู้อย่างน้ีแล้ว	 ก็เตรียมการงานที่เคยท�าเป็นต้นว่า	 การปัดกวาดบริเวณกุฏ ิ
ตลอดจนการสรงน�า้	จัดแจงทีอ่ยู่	ทีน่ั่งให้พร้อม	ถงึเวลาเดินจงกรมกเ็ดิน	พอได้เวลา
นั่งสมาธิก็นั่ง	พอหันหน้าสู่ทิศตะวันออก	รู้สึกโล่งในจิต	ก็เข้าสมาธิทันที

	 พอนั่งได้ไม่นาน	 เกิดอาการวิตกกังวลขึ้นทางจิตใจ	ทางร่างกายก็มีอาการเจ็บ 
แสบร้อนโหมขึ้นมา	 แต่เรื่องนี้เคยผ่านมาแล้ว	 สมัยยังอยู่ถ�้าสาริกา	 จึงระงับได้บ้าง	 
พอจิตสงบหน่อยหนึ่ง	จิตก็สว่างไปข้างหน้า	ปรากฏเห็นหญิงผู้เป็นบุตรสาวของโยม
อุปัฏฐาก	ยืนร้องเรียกความรักจากท่านอยู่	ซึ่งปกติก็ไม่เคยมี	ไม่เคยพบเห็น	ถือเป็น
เรื่องธรรมดา	จิตไม่เคยมีความยินดีอะไร	แต่ในนิมิตปรากฏเช่นนั้น

	 ท่านพระอาจารย์ก็พิจารณาว่า	อนัเร่ืองเกดิแก่เจ็บตาย	เรากไ็ด้พจิารณามาอย่าง
ช�า่ชองแล้ว	จะมาหลงอกีหรือ	พอก�าหนดดงัน้ี	หญงิน้ันกแ็ก่เฒ่า	ล้มตายลง	เหลอืแต่ 
กองกระดูก	หายไปในแผ่นดิน	จิตก็ถอนออกมาเป็นจิตธรรมดา	ทุกขเวทนายังมีอยู่

	 จึงก�าหนดจิตพิจารณาลงไปอีก	ปรากฏเป็นความสว่างออกไปข้างหน้า	เมื่อจิต
รวมแล้วเห็นคนใหญ่โต	ในความรู้สึกว่า	เป็นยักษ์	เดินถือกระบองจากภูเขาข้างหน้า
เข้ามาหา	มีความรู้สึกว่า	ยักษ์จะตีหัว	พอได้สติก็นึกได้ทันทีว่า	อ�านาจใดๆ	ในโลก 
ทัง้	๓	ไม่มีอ�านาจอานุภาพใด	จะเหนือพระพทุธานุภาพไปได้	พอก�าหนดได้ดงัน้ี	ภาพน้ัน 
ก็หายไป

	 ท่านฯ	ว่าจิตถอนออกมาอีก	คราวนี้เวทนา	วิตก	จางลงไปมาก	แต่ยังไม่หมด	
ท่านก�าหนดพจิารณาอกี	จิตก็รวมลงไป	ปรากฏว่าฝนตกน�า้นอง	ชุ่มช่ืนข้ึนมา	มกี�าลงั
ปีติซาบซ่านไปทั่ว	มีความสุข	และจิตเข้าถึงเอกัคคตาญาณ	มีกายปสฺสทฺธิ	กายสงบ	
จิตตฺปสสฺทธฺ	ิจิตสงบ	กายลหตุา	กายเบา	จิตตฺลหตุา	จิตเบา	กายปาคญุญฺตา	กายควร 
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แก่การงาน	จิตฺตปาคุญฺญตา	จิตควรแก่การงาน	จิตก็ก้าวลงสู่ปฐมฌาน	ทุติยฌาน	
ตติยฌาน	และจตุตถฌานโดยล�าดับ	พักอยู่ในจตุตถฌานนานพอสมควร	จิตก็ถอย
ออกมาสู่	ตติยฌาน	ทุติยฌาน	ถึงปฐมฌานหยุดอยู่แค่นี้

	 เกดิความรู้ชนิดหน่ึงขึน้มา	คอื	รู้เหน็ชาตภิพ	ในกาลก่อน	ทีเ่รียกว่า	ปพุเพนิวาสา- 
นุสสตญิาณ	เป็นตวัวปัิสสนาญาณขึน้มาว่า	ปัจจุบนัเราเป็นอย่างน้ี	ในอดตีชาตเิราเกดิ
อยู่บ้านเมืองนั้น	ประเทศนั้น	มีอาหารอย่างนั้น	มีผิวพรรณอย่างนั้น	มีสุขอย่างนั้น	
มีทุกข์อย่างนั้น	 เป็นล�าดับไป	 จนถึงครั้งเป็นเสนาบดี	 นั่งฟังธรรมของพระพุทธเจ้า	
เฉพาะพระพักตร์	 และได้ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า	 ต่อหน้าพระพักตร์	 
เป็นเวลาผ่านมาประมาณ	๔-๕๐๐	ชาติ

	 จึงระลึกได้ว่า	การที่เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้	ก็เพราะจิตดวงนี้	พอพัก
จิตได้	 จิตก็หยุด	 ก้าวลงสู่ทุติยฌาน	 ตติยฌานและจตุตถฌาน	 ปฐมยามผ่านไป	 
พอเข้ายามที	่๒	มัชฌมิยาม	จิตก็พกัเอาก�าลงัต่อ	จิตอยูใ่นฌานน้ี	คอื	การพกัเอาก�าลงั	 
ส่วนปฐมฌานน้ัน	คอื	การพจิารณาวปัิสสนาญาณ	เปรียบด้วยการท�างานแล้วพกัผ่อน 
เอาก�าลัง

	 ท่านพระอาจารย์ว่า	 พอจิตพักอยู่ในจตุตถฌานมีก�าลังแล้ว	 ก็ถอยออกมา 
โดยล�าดับ	 ทุติยฌานและตติยฌานคือ	 ทางผ่าน	 ท่านฯ	 ว่า	 ออกมาถึงปฐมฌาน	 
เกิดวิปัสสนาญาณ	เห็นภพและชาติ	และธาตุขันธ์ซึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์โลก	เริ่มแต่
บิดามารดาเป็นต้นไป	ว่าคนนั้น	ชาตินั้น	ได้เกิดเป็นคนเป็นสัตว์	มีอาหาร	มีรูปร่าง	 
มกีารงาน	ท�าอย่างน้ันได้สขุได้ทกุข์อย่างน้ัน	ไม่มีทีส่ิน้สดุ	ไม่มีประมาณ	สตัว์ทัง้หลาย
เหล่านี้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร	ก็เพราะอาศัยจิตดวงนี้		จิตก็หยุด	ก้าวเข้าสู่	
ทุติยฯ	ตติยฯ	และจตุตถฌานตามล�าดับอีก	เพื่อพักเอาก�าลัง	มัชฌิมยามผ่านไป

	 ในปัจฉิมยาม	คือยามภายหลังแห่งค�่าคืนวันนั้น	พอจิตพักได้ก�าลังแล้ว	ก็ถอย
ออกมาสูป่ฐมฌาน	อนัเป็นบาทฐานแห่งวปัิสสนาญาณ	จิตกพ็จิารณา	ปัจจยาการ	คอื
อาการของปัจจัย	เกิดมีค�าใหม่เพิ่มขึ้นอีกว่า
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 €ีติภูต�	 อวิชฺชา	 ปจฺจยา	 สงฺขารา	 สงฺขารา	 ปจฺจยา	 ฯลฯ	 จนถึง	 โทมนสฺส	 
อุปายาสา	สมฺภวนฺติ

	 ได้ความว่า	€ีติภูต�	คือ	จิตดวงเดิมของสรรพสัตว์ทั้งมวล	ที่ยังมิได้อบรมศีล	
สมาธิ	ปัญญา	ตามแนวทางแห่งพระสัพพัญ�ุตญาณนั้น	ก่อให้เกิด	อวิชชา

 อวิชชา	 เป็นปัจจัยให้เกิด	 สังขาร
	 สังขาร	 เป็นปัจจัยให้เกิด	 วิญญาณ
	 วิญญาณ	 เป็นปัจจัยให้เกิด	 นามรูป
	 นามรูป	 เป็นปัจจัยให้เกิด	 สฬายตนะ
	 สฬายตนะ	 เป็นปัจจัยให้เกิด	 ผัสสะ
	 ผัสสะ	 เป็นปัจจัยให้เกิด	 ตัณหา
	 ตัณหา	 เป็นปัจจัยให้เกิด	 อุปาทาน
	 อุปาทาน	 เป็นปัจจัยให้เกิด	 ภพ
	 ภพ	 เป็นปัจจัยให้เกิด	 ชาติ
	 ชาติ	 เป็นปัจจัยให้เกิด	 ชรา	พยาธิ	มรณะ	โสกปริเทวนา

	 ร้องไห้พไิรร�าพนัถงึกนั	จนเกดิทกุข์โทมนัสสะ	ใจไม่ดี	อปุายาสะ	คบัแค้นแน่นใจ	 
ว่าแล้วท่านพระอาจารย์ก็	เอวเมตตสฺส	เกวลสฺส	สมุทโย	โหติ	ที่สัมพันธ์กันเกิดเป็น
ปัจจัย	ให้เกดิทกุข์อย่างน้ี	ท่านพระอาจารย์ว่า	เมือ่จิตได้อริยมรรคญาณแล้ว	จิตดวงเดิม 
คือ	ฐีติภูตัง	เป็นฐีติญาณ	เป็นเครื่องตัดขาดจากอวิชชา

	 เม่ืออวิชชาไม่เกาะเกี่ยวได้แล้ว	 จึงเป็น	 อวิชฺชายเตฺวว	 อเสสสงฺขารนิโรโธ	 
สงฺขารนิโรธา	วิญฺญาณนิโรโธ	วิญฺญาณนิโรธา	จนถึง	ตณฺหานิโรโธ	ตณฺหานิโรธา	 
ภวนิโรโธ	ภวนิโรธา	ชาตนิิโรโธ	ชาตนิิโรธา	ชรามรณ�	โสกปริเทวทกุขฺโทมนสสฺปุายาสา 
นิรุชฺฌนฺติ	ได้ความว่า	เมื่ออวิชชาดับสังขารก็ดับ	สังขารดับวิญญาณก็ดับ	ตลอดจน	
ฯลฯ	ถึงตัณหา	อุปาทาน	ภพ	ชาติ	ชรา	พยาธิ	มรณะ	โสกปริเทวะ	ทุกข์โทมนัส	 
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อุปายาสะ	ก็ดับหมด	ท่านฯ	ว่า	เอวเมตสฺส	เกวลสฺส	ทุกฺขกฺขนฺธสฺส	นิโรโธ	โหติ  
เป็นความดับขันธ์	อันเป็นทุกข์อย่างเดียวนั้น	นั่นแล	ท่านฯ	ว่า

	 พอมาถึงตอนนี้จิตก็วางการพิจารณา	แล้วจิตก็รวมใหญ่	รวมคราวนี้จิตไม่พัก
เหมือนข้างต้น	เกิดมีญาณตัดสินขึ้นมาว่า

 ภพเบือ้งหน้าเราไม่มแีล้ว	พรหมจรรย์เราได้อยูจ่บแล้ว	กจิอนัเราควรท�า	เราได้ท�า 
เสร็จแล้ว	กิจอื่นที่ควร	ไม่มีอีกแล้ว

	 ญาณชนิดน้ีเรียกว่า	 อาสวักขยญาณ	 คือ	 ความรู้ว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะ 
พร้อมกับอวิชชาก็หายไป	ไม่ก่อนไม่หลังตะวันขึ้นมาและเดือนก็ตกไป	รวมความว่า	
ญาณเกิดขึน้	อวชิชาหายไป	พระอาทติย์ขึน้มา	พระจันทร์ตกไปเรียกว่า	อปพุพ�	อจิรม�	 
ไม่ก่อนไม่หลัง	ท่านพระอาจารย์ว่าน่ะ	ไม่ใช่ผู้เล่าว่าเอง

 ท่านพระอาจารย์ยังเล่าต่อไปว่า เมื่อญาณเกิดขึ้นก็ไม่ได้ขับไล่ไสส่งอวิชชา  
เจ้าผู้อวชิชาเอ๋ย เจ้าเป็นผู้ไม่รู้ไม่เหน็ เจ้าจงหนีไป อยู่กบัข้าไม่ได้แล้ว และอวชิชากไ็ม่ได้ 
บอกกล่าวอ�าลาว่า ญาณผู้แจ้งผู้เห็นจริง เจ้าเป็นผู้รู้ผู้เห็นเอ๋ย ข้าอยู่กับเจ้าไม่ได้แล้ว 
ข้าขอลาเจ้าไปก่อน ต่างไม่ได้ขับไล่ แต่ท่านว่า ความมืดและพระอาทิตย์ก็เหมือนกัน  
พระอาทิตย์ขึ้นมาความมืดก็หายไป พระอาทิตย์ก็ไม่ได้ขับไล่ไสส่งความมืด หรือ
พระจันทร์จะว่า เจ้าผู้มืดผู้ด�าเอ๋ย เจ้าอยูก่บัข้าไม่ได้แล้ว เจ้าจงหนีไป ความมดืกไ็ม่ได้ 
บอกกล่าวอ�าลา หรือไม่ได้ว่า พระอาทติย์ผู้แจ้งผู้สว่าง ผู้มเีดชอนักล้าเอ๋ย ข้าอยูก่บัเจ้า 
ไม่ได้แล้ว ข้าขอลาเจ้าไปก่อน หาใช่อย่างน้ันไม่ เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาความมืดก็ 
หายไปฉันใดก็ฉันนั้น 

 ว่าแล้วท่านพระอาจารย์ก็หัวเราะ

	 พอรุ่งเช้าวันนั้น	ท่านฯ	ลุกจากที่นั่งท�าสรีรกิจ	และวัตรที่เคยประพฤติเป็นปกติ	
ท่านฯ	บอกกบัเพือ่นว่า	ของดฉันภตัตาหารซกั	๗	วนั	ส่วนเพือ่นสหธรรมิก	ผู้ก้มหน้า 
ก้มตาบ�าเพ็ญเพียร	คงไม่รู้หรอกว่า	ใครท�าอะไรที่ไหน	กับใคร	ตั้งแต่เมื่อไร	“เราก็ 
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ไม่รู้เหมือนกันว่า	 เพื่อนเจริญสมณธรรม	 จิตเป็นอย่างไร	 เพราะเร่ืองอย่างน้ีเป็น	
ปจฺจตฺต�	เวทิตพฺโพ	วิญฺญูหิ”	ท่านฯ	ว่า

 การงดฉันภัตตาหารนั้น	เพื่อท�าให้วสีห้าเป็นธรรมชาติ	คล่องแคล่วช�านาญและ
เสวยผลแห่งมรรค	ท่านฯ	ว่า

	 พอผ่านไป	๔	วนั	โยมอปัุฏฐากพร้อมทัง้บตุรสาว	น�าภตัตาหารมาถวาย	พดูวงิวอน 
ว่า	“พระคุณเจ้าอดมาหลายวันแล้วจะหิว	จะล�าบาก	ขอนิมนต์ฉันเจ้าข้าๆ”	ท่านฯ	ก็ 
ลองฉัน	พอฉันเสร็จโยมกลบัไป	มาพจิารณาเกดิไม่คล่องแคล่ว	อดือาดแต่ท�าได้อยูน้ี่ 
มันอะไร	ได้ความว่า	เพราะเสยีสจัจะ	ท่านเลยงดฉันภตัตาหารต่ออกี	๓	วนั	ครบแล้ว 
จึงฉัน	ก็คล่องแคล่วอีก	ทุกอย่างก็เลยละเอียดอ่อนไปหมด

	 นี่คือ	มรรคผลคุณวิเศษในพระพุทธศาสนานี้

ปุพเพนิวำสำนุสสติญำณ

	 ขอไขข้อวปัิสสนาญาณ	ทีเ่ป็นปพุเพนิวาสานุสสตญิาณ	พอเป็นนิทศันอทุาหรณ์

	 เท่าทีผู้่เล่าได้ฟังมา	เกีย่วกบัการเกดิในชาตก่ิอนและบคุคลทีเ่ก่ียวข้อง	ชาตหิน่ึงน้ัน	 
ท่านพระอาจารย์เกิดในมณฑลยูนนาน	ในตระกูลขายผ้าขาว	มีน้องสาวคนหนึ่งเคย
สงเคราะห์ช่วยเหลือกัน	มาชาตินี้คือนางนุ่ม	ชุวานนท์	คหบดีชาวสกลนคร	ผู้สร้าง
วัดป่าสุทธาวาสให้	และท่านก็ได้สงเคราะห์ด้วยธรรมเป็นที่พอใจ

	 ชาตหิน่ึงเกดิทีโ่ยนกประเทศ	ปัจจุบนัคือ	เมืองเชยีงตงุ	ประเทศพม่า	ในตระกลู
ช่างท�าเสื่อล�าแพน	(เสื่อล�าแพนคือเสื่อปูพื้นท�าด้วยหวาย)	ท่านพระอาจารย์เสาร์เป็น 
นายช่างใหญ่	องค์ท่านเป็นผู้จัดการ	ส่วนพระธรรมเจดีย์	(จูม	พนฺธุโล)	เป็นคนเดิน
ตลาด

	 ชาติหนึ่งเกิดที่แคว้นกุรุรัฐ	ชมพูทวีป	(ประเทศอินเดีย)	ผู้เกี่ยวข้องคือ	เจ้าคุณ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์	(จันทร์	สิริจนฺโท)	เป็นพี่ชาย	คือ	พระปทุมราชา	ผู้ครอง
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แคว้นกรุุ	ท่านเป็นเสนาบดี	พระอาจารย์เทสก์	(พระอาจารย์เทสก์	เทสรฺ�ส)ี	เป็นหลาน 
หวัด้ือ	ใครบอกไม่เชือ่	นอกจากท่าน	พระบดิาจึงมอบให้ท่านฯ	ดแูล	ได้เฝ้าพระพทุธเจ้า 
เฉพาะพระพักตร์	 และได้ตั้งความปรารถนา	 ขอเป็นพระพุทธเจ้าต่อหน้าพระพักตร์	
ดังที่ผู้เล่าได้กล่าวมาแล้ว

	 ชาตหิน่ึงเกดิทีล่งักาทวปี	(ประเทศศรีลงักา)	และบวชเป็นพระ	ได้เข้าร่วมสงัคายนา 
พระไตรปิฎกคร้ังที	่๔	ซึง่มพีระเป็นหมืน่	พกัเสนาสนะร่วมกนั	สององค์บ้างสามองค์บ้าง	 
ท่านว่าได้อยู่เสนาสนะเดียวกับท่านวิริยังค์	(พระอาจารย์วิริยังค์	สิรินฺธโร)	เป็นเพื่อน
กันมาจนบัดนี้	ท่านฯ	ว่า

	 เรื่องราวจากพรรษา	๑-๑๒	ของท่านพระอาจารย์	คงจะพอสมควรแก่กาลเวลา
เท่านี้
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 สรุปกำรเดินทำงจ�ำพรรษำตลอดสมัย ของท่ำนพระอำจำรย์มั่น 

ภูริทัตตเถระ

	 ด้วยความที่ท่านหวังเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก	 เหตุน้ันท่านจึง 
ไม่อยูเ่ป็นทีเ่ป็นทางหลกัแหล่งเฉพาะแห่งเดียว	เทีย่วไปเพือ่ประโยชน์แก่ชนในสถานที่ 
นั้นๆ	ดังนี้

๑. ณ กาลสมยัน้ัน ท่านพระอาจารย์มัน่ฯ อยูว่ดัเลยีบน้ันมานานจึงได้เข้าไปจ�ำพรรษำ 
ที่กรุงเทพฯ และทางเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี จนถึง พ.ศ. ๒๔๕๗ คร้ันแล้วท่าน 
จึงมาหาสหธรรมทางอุบลราชธานี จ�าพรรษาที่วัดบูรพาในจังหวัดน้ัน เม่ือปี พ.ศ.  
๒๔๕๘ ท่านมีพรรษาได้ ๒๕ พรรษา

๒.	 พ.ศ.	๒๔๕๗		 จ�าพรรษาที่ภูผากูด	บ้านหนองสูง	อ�าเภอค�าชะอี	จังหวัด	
นครพนม

๓.	 พ.ศ.	๒๔๖๐		 จ�าพรรษาที่บ้านดงปอ	“ห้วยหลวง”	อ�าเภอเพ็ญ
๔.	 พ.ศ.	๒๔๖๑		 จ�าพรรษาที่ถ�้าผาบิ้ง	จังหวัดเลย
๕.	 พ.ศ.	๒๔๖๒		 จ�าพรรษาที่บ้านค้อ	อ�าเภอบ้านผือ	จังหวัดอุดรธานี
๖.	 พ.ศ.	๒๔๖๓		 จ�าพรรษาที่อ�าเภอท่าบ่อ	จังหวัดหนองคาย
๗.	 พ.ศ.	๒๔๖๔		 จ�าพรรษาทีบ้่านห้วยทราย	อ�าเภอมกุดาหาร	จังหวดันครพนม
๘.	 พ.ศ.	๒๔๖๕		 จ�าพรรษาทีต่�าบลหนองลาด	อ�าเภอวาริชภมู	ิจังหวดัสกลนคร
๙.	 พ.ศ.	๒๔๖๖		 จ�าพรรษาที่วดัมหาชยั	อ�าเภอหนองบวัล�าภ	ูจงัหวดัอดุรธานี
๑๐.	พ.ศ.	๒๔๖๗		 จ�าพรรษาที่บ้านค้อ	อ�าเภอบ้านผือ	จังหวัดอุดรธานี
๑๑.	พ.ศ.	๒๔๖๘		 จ�าพรรษาที่อ�าเภอท่าบ่อ	จังหวัดหนองคาย
๑๒.	พ.ศ.	๒๔๖๙		 จ�าพรรษาที่บ้านสามผง	อ�าเภอท่าอุเทน	จังหวัดนครพนม
๑๓.	พ.ศ.	๒๔๗๐	 จ�าพรรษาที่บ้านหนองขอน	อ�าเภอบุ่ง	
	 	 (ปัจจุบัน	อ�าเภอหัวตะพาน	จังหวัดอุบลราชธานี)
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๑๔.	พ.ศ.	๒๔๗๑		 จ�าพรรษาที่กรุงเทพฯ	วัดสระปทุม
๑๕.	พ.ศ.	๒๔๗๒-๒๔๘๒	จ�าพรรษาที่จังหวัดเชียงใหม่
๑๖.	พ.ศ.	๒๔๘๓-๒๔๘๔	จ�าพรรษาที่วัดโนนนิเวศน์	จังหวัดอุดรธานี
๑๗.	พ.ศ.	๒๔๘๕	 จ�าพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านโคก	จังหวัดสกลนคร
๑๘.	พ.ศ.	๒๔๘๖	 จ�าพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านนามน	จังหวัดสกลนคร
๑๙.	พ.ศ.	๒๔๘๗	 จ�าพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านโคก	จังหวัดสกลนคร
๒๐.		พ.ศ.	๒๔๘๘-๒๔๙๒	จ�าพรรษาที่บ้านหนองผือ	ต�าบลนาใน
	 	 อ�าเภอพรรณานิคม	จังหวัดสกลนคร

 ได้มรณภาพ ณ ที่วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร ตรงกับวันที่ ๑๑ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๒ เวลา ๐๒.๒๓ สิริชนมายุรวมได้ ๘๐ ปี

(คัดจากหนังสือชีวประวัติและปฏิปทา พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร หน้าที่ ๑๗)

หมายเหตุ

	 เร่ืองสถานทีบ่รรลธุรรมของท่านพระอาจารย์มัน่น้ี	หลวงตาทองค�า
เล่าว่า	ท่านพระอาจารย์มั่นไม่เคยระบุตรงๆ	ว่าเป็นสถานที่ใด	แต่ท่าน
จะกล่าวถงึการปฏิบตั	ิโดยเทยีบเคยีงกบัสิง่ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงเทศนาไว้	 
ศิษย์ต้องจับและเทียบเคียงกับเรื่องการออกธุดงค์	และจ�าพรรษาของ
ท่านพระอาจารย์เอง	ทั้งหมดนี้เป็นความเข้าใจของหลวงตาทองค�า

	 อนึ่ง	หลวงตามหาบัว	�าณสมฺปนฺโน	ได้เล่าไว้ในหนังสือประวัติ	
ท่านพระอาจารย์มัน่ถงึเร่ืองเดียวกนัน้ีไว้กว้างๆ	ว่า	ท่านพระอาจารย์มัน่	 
บรรลุ ธรรมที่ถ�้าสาริกาจังหวัดนครนายก	 และที่จังหวัดเชียงใหม่ตาม
ล�าดับ
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ประวัติถ�้ำไผ่ขวำงหรือถ�้ำสิงห์โต

 ท่านพระครูโสภณกิจจารักษ์ (พระอาจารย์ณรงค์พร กนฺตสีโล) แห่งวัดทุ่งสิงห์โต 
ได้เมตตาเล่าให้ฟังถึงประวัติถ�้าสิงห์โตว่า เดิมเรียกถ�้าน้ีว่าถ�้าไผ่ขวางตามชื่อบ้าน คือ  
บ้านไผ่ขวาง เม่ือคร้ังทีท่่านพระอาจารย์ม่ันจาริกธดุงค์มาเจริญสมณธรรมทีว่ดัเขาพระงาม 
(วดัสริิจันทรนิมิตวรวหิาร) ลพบรีุน้ัน ท่านฯ ได้มนิีมิตว่า มสีงิห์โต ๒ ตวั ก�าลงัเล่นหยอกล้อ 
กนัอยูห่น้าถ�า้แห่งหน่ึงในเขาลกูน้ี ท่านฯ จึงออกเดนิธดุงค์มาจนพบถ�า้ไผ่ขวาง ตัง้แต่น้ันมา 
จึงมชีือ่เรียกอกีชือ่หน่ึงว่า ถ�า้สงิห์โตตามนิมติของท่าน ต่อมาได้มีการสร้างวดัขึน้มาทีเ่ชงิเขา 
ด้านล่าง เม่ือ พ.ศ. ๒๔๕๙ จึงตัง้ชือ่วดัว่า วดัทุง่สงิห์โต (วดัทุง่สงิห์โตและวดัเขาพระงาม  
อยู่ในเขาลูกเดียวกัน แต่คนละด้าน) ส�าเร็จเป็นวัดโดยสมบูรณ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๐

 หลังจากน้ันท่านพระอาจารย์เสาร์ และท่านพระอาจารย์ม่ัน ได้จาริกธุดงค์มายัง 
ถ�า้สงิห์โตน้ีอกี ๒-๓ คร้ัง โดยท่านพระอาจารย์เสาร์ได้มาบ�าเพญ็สมณธรรม อยู่ทีถ่�า้เชงิเขา 
ด้านล่าง ต่อจากน้ันก็จะมีศิษย์ของท่านจาริกธุดงค์มาบ�าเพ็ญสมณธรรมยังถ�้าแห่งน้ีอีก
หลายรูป

 อาทิเช่น

 หลวงปู่สิงห์ ขนฺตฺยาคโม  ท่านพ่อลี ธมฺมธโร วัดอโศการาม
 หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ  หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
 หลวงปู่อ่อน �าณสิริ  หลวงปู่มหาบัว �าณสมฺปนฺโน
 หลวงปู่ชา สุภทฺโท   หลวงปู่วิริยังค์ สิรินฺธโร
 หลวงปู่พุธ €านิโย   พระอาจารย์วัน อุตฺตโม เป็นต้น

 แม้ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีพระภิกษุจาริกธุดงค์มาบ�าเพ็ญสมณธรรมยังถ�้านี้อยู่เนืองๆ

จากบทสมัภาษณ์ท่านพระครูโสภณกจิจารักษ์ (พระอาจารย์ณรงค์พร กนฺตสโีล) เม่ือวันที่ 
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ณ วัดทุ่งสิงห์โต บ้านไผ่ขวาง ต�าบลเขาพระงาม อ�าเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี
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สุบินนิมิตบ่งบอก

	 สบุนินิมติ	(ฝัน)	กบ่็งบอกชะตาชวีติ	และอปุนิสยัของบคุคล	ทีเ่คยอบรมสัง่สม
มาแต่ปางก่อน	ท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว่า	นับตั้งแต่วันบวชเป็นพระมา	ฝันทุกครั้งที่ 
นอนหลับคือ	ฝันว่าได้ไปโน่น	ไปนี่	อยู่ในสภาพที่เป็นพระนี้	และแปลกเพราะบนบ่า 
สะพายดาบ	ที่เท้าทั้งสองข้างมีรองเท้าท�าด้วยหนัง

	 ภายหลงัมาพจิารณาได้ความว่า	ดาบคือ	ปัญญา	รองเท้าคอืสมาธ	ิเมือ่ปฏบิตัไิป
หากไม่มีอาจารย์แนะน�า	ก็สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ท่านว่า	และยังว่าต่อไปว่า	 
บุคคลผู้บริจาควัตถุประเภทโลหะ	 เช่น	 บาตร	 มีดโกน	 และเข็มเย็บผ้า	 เป็นการ
เพิ่มปัญญาบารมี	เวลาท่านจะให้ของเบ็ดเตล็ดแก่ศิษย์	มักจะหยิบเข็มออกมายื่นให้
สานุศิษย์	ผู้เล่าก็เคยได้รับจากมือท่าน	ส่วนการบริจาคหนัง	เช่น	หนังรองนั่ง	และ
รองเท้า	เป็นการบ�าเพ็ญเจริญฌาน	อธิษฐานบารมี	มีผลานิสงส์

	 ผู้เล่าเคยตัดรองเท้าหนังถวายท่าน	และพระเถระหลายองค์	รองเท้าที่เป็นฝีมือ
ของผู้เล่า	คอืคูเ่ลก็	ส่วนคูใ่หญ่เป็นฝีมอืของท่านอาจารย์วริิยังค์	ดไูด้ทีพ่พิธิภณัฑ์ท่าน 
พระอาจารย์มั่น	อยู่ที่วัดป่าสุทธาวาส	จังหวัดสกลนคร

หมายเหต ุเคร่ืองรองน่ังทกุชนิด เช่น ผ้าปน่ัูง พรมปน่ัูงมีในจัมมขนัธ์ ผู้บริจาคมอีานิสงส์  
ท�าจิตให้รวมเร็ว
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สองท่ำนพระอำจำรย์มุ่งสู่กรุงเทพฯ

	 เหตุผลของท่านพระอาจารย์มั่น	ท่านพระอาจารย์เสาร์ได้มาอยู่วัดปทุมวนาราม
ได้เล่าไปแล้วว่าเมือ่ท่านฯ	อปุสมบทแล้วจ�าพรรษาอยูว่ดัเลยีบเมอืงอบุลฯ	ฤดแูล้งออก
แสวงวิเวก	ปรารภความเพียร	ขึ้นเหนือสู่อ�าเภอม่วงสามสิบ	ล่องใต้สู่ปากเซ	และที่ 
ภูหล่นบ้าง	พรรษาที่	๓	จ�าที่วัดเลียบเช่นเดิม	แต่ปีนั้นท่านฯ	ภาวนาดีมาก

	 พอออกพรรษา	ชวนพระอาจารย์ลงสู่กรุงเทพฯ	จุดประสงค์ต้องการศึกษาต่อ
เพราะสมัยนั้นพระปฏิบัติที่มีชื่อเสียงคือ	พระอุบาลีคุณูปมาจารย์	(จันทร์	สิริจนฺโท)	
เป็นคนอุบลฯ	เหมือนกัน	มาถึงกรุงเทพฯ	แล้วน่าจะอยู่วัดบรมนิวาส	เพราะต้องการ
ศึกษากับท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ

	 ท่านฯ	เล่าว่าอยู่ภาคกลาง	๘	ปี	ใน	๘	ปีท่านก็ไม่ได้บอกว่า	จ�าพรรษาอยู่ที่
วัดสระปทุม	แต่ท่านเล่าว่า	พรรษาที่	๑๒	นับแต่บวชมาจ�าพรรษาที่ถ�้าสาริกาจังหวัด
นครนายก	จึงคาดว่าใน	๖	พรรษา	คงจ�าตดิต่อกนั	จะเว้นบ้างกต็อนทีท่่านไปจ�าพรรษา 
ที่ประเทศพม่า	แล้วกลับอีสานเมื่อพรรษา	๑๒	อยู่อีสานก็หลายปี

	 สดุท้ายอยูอ่�าเภอบ้านผือ	จังหวดัอดุรธานี	คดิปลกีวเิวกสูภ่าคเหนือ	บอกหมูค่ณะ 
แล้วจึงน�าส่งมารดา	 แต่ไม่ได้บอกว่าจะไปกรุงเทพฯ	หรือเชียงใหม่	 จะน�าส่งมารดา
เท่านั้น	ให้หมู่รออยู่ที่นี่ก่อน	ว่าจะกลับมา	แต่ไม่ได้ก�าหนด	เกรงว่าหมู่จะหาว่าโกหก	
คือท่านประสงค์จะหนีจากหมู่	ท่านฯ	ว่าอย่างนี้
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	 ส่งมารดาแล้วเดนิทางเข้ากรุงเทพฯ	ในพรรษาน้ันไม่ได้ไปเชยีงใหม่	จึงพกัจ�าพรรษา 
ทีว่ดัสระปทมุน้ี	ท่านอยู่กรุงเทพฯ	คงจะเน้นหนักด้านการศกึษา	และค้นคว้าต�ารับต�ารา 
มากกว่า	จากการสงัเกตของผู้เล่า	ทีไ่ด้อยูก่บัท่านมา	๖-๗	ปี	ท่านสวดมนต์สตูรต่างๆ	 
ปาฏิโมกข์	พุทธประวัติ	วินัยมุขเล่ม	๑,	๒,	๓	ฯลฯ	ได้หมด

	 วันลงอุโบสถ	 ท่านพระอาจารย์นั่งฟังอยู่	 พอพระสวดจะตกหล่น	 พระผู้ที่ท�า
หน้าที่ทาน	ยังไม่ทันบอก	ท่านก็จะบอกก่อน	เลยได้สวดต่อไป	โดยยังไม่ทันตกหล่น

	 เวลาท่านเทศน์อบรมศิษย์	 เหมือนกับยกแบบเรียนขึ้นอ่าน	 โดยพุทธประวัติ 
ทัง้	๓	เล่ม	ท่านจะเทศน์ในวนัมาฆะ	วนัวสิาขะทกุปี	ชดัถ้อยชดัค�า	เหมอืนจับแบบอ่าน	 
เทศน์แต่ละครั้งอย่างน้อยจะท�าเวลา	๖	ชั่วโมง	จนถึงถวายพระเพลิง	แจกพระบรม
สารีริกธาตุ	สลับกับปฐมสมโพธิกถา	ทั้งบาลีและแปล	ฟังแล้วได้ความรู้แจ่มแจ้ง

 เข้าใจว่า	ช่วงท่านมาอยูก่รุงเทพฯ	คงเน้นหนักด้านการศกึษา	พร้อมกบัประกอบ
ความเพียร	ไปพร้อมๆ	กัน
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มงคลสถำนแห่งกำรรู้แจ้ง

	 เรื่องเทศนานั้น	ปกติท่านเทศน์นาน	บางเรื่องใน	๑๐	วัน	ถ้าเทศน์ไม่จบก็ไม่มี
ใครหนี	ส่วนการอบรมพระเณรในช่วงปัจฉิมวัย	หลังจากท่านฯ	จากภาคเหนือมาสู่
อีสานนั้น	ท่านจะเทศน์ประมาณ	๒	ชั่วโมงเป็นประจ�า	เริ่มตั้งแต่	๑	ทุ่ม	ถึง	๓	ทุ่ม

	 นอกจากกรณพีเิศษ	ท่านสัง่ค�าเดยีวแล้วกเ็ลกิกนั	กรณพีเิศษคอื	พวกเทพจะมา 
ขอฟังธรรม	 หากมีโอกาสเช่นน้ันท่านจะก้มหน้าลงนิดหน่ึง	 แล้วก็หลับตาประมาณ 
ชั่วอึดใจ	แล้วเงยหน้าขึ้นมาก็บอกเลิกกัน	หมายถึงว่าพวกเทพมาเตือนแล้ว	ว่าเขาจะ 
มาฟังเทศน์	แต่เรื่องการรับแขกภายใน	ส่วนมากท่านจะเล่าเป็นส่วนบุคคล	ไม่ได้เล่า
เป็นสาธารณะ

	 ส่วนเร่ืองจิตใจที่ท่านปฏิบัติผ่านมาแล้ว	 ท่านจะสลับมาเป็นพระธรรมเทศนา
แล้วก็ให้พิจารณาในคราวนั้น	ว่าเป็นอย่างไรท่านก็พูดให้ฟัง	ส�าหรับผู้ที่ไม่รู้เรื่องฟัง
แล้วคล้ายกับว่า	ท่านพดูไปตามต�าราทีก่ล่าวไว้ในพระไตรปิฎก	ผู้ทีอ่ยูใ่กล้ชดิท่านจะ
พิจารณาเล่าเป็นส่วนบุคคลไป

	 ท่านฯ	เล่าเรื่องจิตของท่าน	เกี่ยวกับพรรษาแรก	คือ	จิตของท่านได้ก้าวเข้าสู่
อริยมรรคโสดาบันนั่นแหละ	ท่านก็เล่าว่าจิตของท่านเป็นอย่างนั้นๆ
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	 พรรษาที	่๓	ท่านได้ส�าเร็จเป็นอริยบคุคล	โสดาบนั	ทีว่ดัเลยีบ	จังหวดัอบุลราชธานี	 
พรรษาที่	๘	ท่านได้ส�าเร็จเป็นอริยบุคคล	สกิทาคามิ	อยู่ที่กลางถนน	บริเวณที่ใน 
ยุคนั้นเรียกว่า	วังกรมพระสวัสดิ์	ปัจจุบันนี้เรียกว่า	โรงเรียนช่างกลปทุมวัน

	 ขณะน้ันท่านจ�าพรรษาอยู่ที่วัดปทุมวนาราม	 ไปฟังเทศน์	 ท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ	 
ทีว่ดับรมนิวาส	ขณะก�าลงัเดินกลบัวดั	ท่านก็พจิารณามาตามกระแสธรรม	จิตของท่าน
ก็เกิดรวมลงไป	อริยมรรคญาณก็เกิดขึ้นอีก	เป็นครั้งที่	๒	อริยมรรคญาณก็เหมือน
กับครั้งแรก	ในพรรษาที่	๑๒	ท่านจ�าพรรษาที่อีสานบ้าง	จ�าพรรษาที่ภาคกลางบ้าง	
ปีนั้นท่านก็ได้ส�าเร็จเป็นพระอนาคามี	ที่ถ�้าสาริกาจังหวัดนครนายก
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จ�ำพรรษำที่พม่ำ

	 สาเหตุที่ท่านพระอาจารย์ไปจ�าพรรษาที่พม่า	คือ

	 ๑.	พม่าเมือ่คร้ังพทุธกาล	เขาเป็นชาวโกศล	พระพทุธเจ้าเสดจ็จ�าพรรษามากกว่า
แคว้นอื่น	(วัดเชตวันมหาวิหาร)	มีเศรษฐีเป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา

	 ๒.	ชาวพม่าเป็นคู่รักคู่แค้นกับไทย	ไม่เป็นมิตรแท้	ไม่เป็นศัตรูถาวร	แต่ทิ้งกัน
ไม่ได้

	 ๓.	ท่านเจ้าคุณบุญมั่น	(บุญมั่น	มนฺตาสโย)	คือ	พระธรรมปาโมกข์	เจ้าอาวาส
วัดปทุมวนาราม	รู้ภาษาอังกฤษ	จ�าพรรษาอยู่ที่นั่น	ถ้าท่านไปอยู่จะไม่ยากเรื่องภาษา

	 ท่านพระอาจารย์เล่าว่า	จ�าพรรษาอยูท่ีน่ั่น	การเจริญสมณธรรม	กแ็ค่ทรงตวั	บคุคล 
ผู้จะมาศึกษาธรรมะไม่มี	 กัลยาณมิตร	 กัลยาณธรรมก็ไม่มี	 ดีแต่ว่าเขายังใส่บาตร 
ให้เราฉัน	พิจารณาถึงคุณธรรมอันสูงสุด	คือผู้บรรลุอริยมรรค	อริยผล	ทั้งประเทศ
ในขณะนั้นคงมีแต่ตาผ้าขาว	ที่ท่านไปอยู่จ�าพรรษาด้วยเท่านั้น	ได้มรรคที่	๓

	 ไม่เหมือนเมอืงไทย	ซึง่มมีาไม่ขาดสาย	จะว่างกเ็ป็นบางคราว	ไม่ช้ากมี็ผู้มาฟ้ืนฟู
ขึ้นอีก	เกิดจากการปฏิบัติบ้าง	จุติจากสวรรค์มาบ้าง	เพราะไทย	คือ	ศูนย์กลางของ
พระพุทธศาสนา	ที่มีคุณสมบัติพร้อมดังกล่าวมาแล้ว	ต่างประเทศที่ไม่อยู่ในแวดวง
พระพุทธศาสนา	ยิ่งห่างไกลออกไป	เพราะนอกวงจร	นอกแวดวง
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	 ผู้เล่าเคยได้ยินท่านพูด	 เชิงพูดเล่นพูดจริงว่า	 พวกที่ไปสอนพระพุทธศาสนา
ให้ฝรั่งนั้น	สอนให้เขาเป็นอะไร	จะสอนจนได้ส�าเร็จมรรคผลนั้น	เป็นไปไม่ได้ดอก	
เพราะเป็นพาหิรประเทศ	คนไทยเราก็พอสอนได้อยู่	โอกาสได้มรรคผลมี	เพราะอยู่
ในวงศ์พระพุทธศาสนา	มีบารมีอันเคยอบรมสั่งสมมาแล้ว	ท่านฯ	ว่า	
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จำกอีสำนสู่ภำคเหนือ

	 เรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี	้ท่านพระอาจารย์เล่าเองบ้าง	พระอาจารย์เนียม	โชติโก	 
เล่าบ้าง	ท่านพระอาจารย์มัน่เล่าว่าพอไปถงึวันแรกก็เจอเข้าแล้ว	พกัทีริ่มป่า	การต้อนรับ	 
การจัดสถานทีจ่ากชาวบ้านอย่าหวงั	มแีต่พืน้ดนิและร่มไม้เท่าน้ันเป็นสถานทีพ่กั	เวลา
เช้าไปบิณฑบาตชาวบ้านนั่งจับกลุ่มผิงไฟกัน	พอเห็นท่านก็ถามว่า	“ตุ๊เจ้ามาเอาหยัง”	 
ดแีต่เขาพดูภาษาค�าเมอืงได้	ท่านตอบว่า	“ตมูากมุข้าว”	เขาเอาข้าวสารมาจะใส่บาตรให้	 
ท่านบอก	“ตเูอาข้าวสกุ”	จึงเอาข้าวสกุมาใส่บาตรให้	เขาถาม	“กนิกบัหยงั”	“สกูนิหยงั	 
ตูก็กินนั้น”	เขาถาม	“หมูสับสูกินก๊า”	ตอบ	“กิน”	เขาเอาเนื้อหมูดิบมาให้	ท่านบอก	
“ตูบ่มีไฟปิ้ง	เอาสุก”	เขาก็เอาเนื้อสุกมา	เขาถาม	“พริก	เกลือ	สูกินก๊า”	เขาก็เอามา
ใส่บาตรให้

	 ตอนขากลับชาวบ้านตามมาหลายคน	เขามาเห็นที่พัก	เขาถาม	“ตุ๊เจ้านอนบ้าน 
บ่ได้ก๊า”	ตอบ	“นอนได้”	“ตูจะเยียะบ้านให้	เอาก๊า”	“เอา”	“ตุ๊เจ้าเยียะบ่ได้ก๊า”	“เยียะ 
บ่ได้	เป็นตุเ๊จ้าตดัต้นไม้	ขดุดนิผิดศีล”	เขาบอก	“ตเูยีย๊ะบ่ถอื	บอกเน้อ”	(ท่านพระอาจารย์ 
ว่าค�าน้ีเป็น	ค�าปวารณา	เรากใ็ช้เขาได้ตามพระวนัิย)	เขามาจัดทีพ่กัจนเสร็จ	และมาบอก 
รับใช้ปวารณาทุกวัน

	 ท่านถอืโอกาสแนะน�าสัง่สอนเขา	โดยเฉพาะด้านเศรษฐกจิครอบครัว	เพราะเขา
จนมาก	เขาท�าไร่เลื่อนลอย	ปลูกพืชผลทุกชนิดรวมทั้งข้าวแต่ไม่พอกิน	ต้องเอาของ
ป่าลงมาแลกข้างล่างล�าเลียงขึ้นไปกินกัน	ท่านบอกไม่ให้บุกเบิกถากถางป่าต่อ	ให้ท�า
ซ�้าที่เดิมที่เคยท�ามาแล้ว	๑-๒	ปี	เขาบอกว่า	“บ่งามก๊า”	ท่านรับรองว่างามเขาก็เชื่อ	
เพื่อสหธรรมิกมีพระมหาทองสุก	สุจิตฺโต	พระอาจารย์มนู	พระอาจารย์เนียม	โชติโก
และน้องชายชื่อโยมแพง
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	 การท�าไร่แบบชาวเขานี้	พระอาจารย์เนียมท่านเชี่ยวชาญมาก	เพราะท่านเคยท�า 
สมยัยงัไม่บวช	ท่านจะช้ีแนะเร่ิมตัง้แต่	การขดุ	การพรวนดนิ	การปลกู	การหว่านข้าวไร่	 
และพืชอื่นๆ	มีข้าวโพด	ฟักทอง	ฟักแฟงแตงเต้าทุกชนิด	หลังปลูกมีการดายหญ้า	
พรวนดินใส่ปุ๋ยชนิด	ปุ๋ยคอก	ปุ๋ยหมัก	ตามสูตรของท่าน	ปีนั้นพืชผลงอกงามดีมาก	
ลมืบอกไปว่าชาวเขาชอบเลีย้งหมูไว้รับประทานเน้ือ	ทกุครัวเรือน	ฆ่ากินแจกเพือ่นบ้าน	 
น�ามาแลกข้าวบ้าง	ข้าวโพดเป็นอาหารหมูของชาวเขา

	 ริมทางขณะไปบณิฑบาต	ข้าวโพดฝักใหญ่ก�าลงัผลดิอกออกผล	ท่านอาจารย์เนียม 
นักเกษตรจ�าเป็นพบเหน็ทกุวนั	แต่ไม่เหน็เขาป้ิงเผาใส่บาตรสกัท	ีท่านกเ็ลยบอกเขาว่า	
“สูเอาข้าวโพดปิ้งใส่บาตรให้ตูกินบ้างก๊า”	 เขาตอบ	 “ข้าวโพดของหมูกินก๊า”	 ท่านว่า	
“ตุ๊เจ้ากินก็ได้ก๊า”	เขาว่า	“ตุ๊เจ้าอยากกินอาหารหมู”	ตั้งแต่วันนั้นเขาปิ้งใส่บาตรทุกวัน

	 ตามริมทางยอดฟักทองงอกงามน่ารับประทานแต่เขาไม่กนิกนั	ท่านอาจารย์เนียม 
นักเกษตรจ�าเป็นก็บอกอีกว่า	 “สูแกงหมูก็เอายอดฟักทองใส่ลงไปด้วย”	 เขาบอก	 
“หมูก็ล�าพอแล้ว	 อร่อยพอแล้วไม่จ�าเป็นต้องใส่ยอดฟักทองอีก”	 ท่านอาจารย์เนียม
พอเจอค�าว่าหมูก็อร่อยพอแล้วจะใส่ยอดฟักทองอีกท�าไม	 ท่านก็อ�้าอึ้ง	 ครุ่นคิดอยู ่
ในใจไม่รู้จะพูดให้เขาเข้าใจอย่างไร

	 เรื่องนี้ท่านพระอาจารย์มั่นถือเป็นเรื่องขบขันมาก	 ทุกครั้งที่เล่าเรื่องนี้	 ท่านจะ
หวัเราะชนิดหวัเราะใหญ่อย่างขบขนั	แม้ผู้เล่าและผู้ฟังกอ็ดหวัเราะไม่ได้	ค�าตอบมอียู่
ว่าที่ให้เอายอดฟักทองใส่แกงเนื้อหมูนั้น	 ยอดฟักทองงามน่ากินและมีมาก	 ใส่ยอด 
ฟักทองเพื่อประหยัดเน้ือหมู	 และท�าให้มีรสชาติยิ่งข้ึนไปอีก	 เพิ่มคุณค่าทางอาหาร
อีกด้วย	นี่คือค�าตอบ

	 ปีน้ันและปีต่อๆ	มา	พชืพนัธุธ์ญัญาหารของชาวเขาอดุมสมบรูณ์	ท�าบญุใส่บาตร
รับพร	เสียงสาธุการลั่นไปหมด	กล่าวขวัญกันว่า	ได้อยู่ได้กินเพราะบุญตุ๊เจ้าแต๊แต๊
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พยำกรณ์อำยุ

	 เร่ืองการสบืต่ออายจุาก	๖๐	ปีมาเป็น	๘๐	ปี	ท่านได้เล่าไว้หลายสถานทีห่ลายโอกาส 
หลายวาระ	ปีนั้นท่านจ�าพรรษาที่อ�าเภอพร้าว	จังหวัดเชียงใหม่	อยู่ที่ราบไม่ใช่ภูเขา
กับพระมหาทองสกุ	ทกุคร้ังทีเ่หน็หน้าพระมหาทองสกุไปนมสัการ	ท่านจะพดูทนัทว่ีา 
“นั่นเพื่อนตายเรา	มาแล้ว”	นานๆ	พบกันก็ยังพูดอย่างนี้เหมือนเดิม

	 ผู้เล่าคิดว่าเป็นค�าพังเพย	พูดหยอกกัน	แล้วความจริงก็ปรากฏขึ้น	สานุศิษย์
เป็นร้อย	 แต่ไปตายกับพระมหาทองสุกจริงๆ	 อะไรเป็นสักขีพยาน	 ก็พระอุโบสถ	
อนุสาวรีย์	ท่านพระอาจารย์มั่นนั่นไง	นั่นละฝีมือของพระมหาทองสุก

	 (หลังจากถวายเพลิงท่านพระอาจารย์มั่นแล้ว	 จุดที่เป็นที่ตั้งเมรุน้ันได้สร้าง 
อโุบสถขึน้	โดยเร่ิมตัง้แต่ปี	พ.ศ.	๒๔๙๓	-	พ.ศ.	๒๕๐๐	ในสมยัพระมหาทองสกุ	สจิุตโฺต	 
เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส)

	 ปีนั้นพอเริ่มเข้าพรรษา	ท่านมีอาการเจ็บป่วย	พระผู้พยาบาลก็พระมหาทองสุก
นั้นล่ะ	ท่านมีความรู้ทางยาด้วย	ท่านพระอาจารย์ก�าหนดรู้แล้วว่า	ท่านถึงอายุขัยจะ
สิน้ชพีปีน้ีแน่	แต่มข้ีอแม้ว่า	ถ้าท่านมีอทิธบิาทอนัเจริญดแีล้ว	สามารถอยูต่่อไปได้อกี	
๒๐	ปี	เป็น	๘๐	ปี	เท่าพระพุทธเจ้า
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	 ท่านจึงมาพิจารณาดูว่า	อยู่กับตายอย่างไหนมีค่ามาก	รู้ว่าอยู่มีค่ามาก	เพราะ
สานุศษิย์	ทัง้คฤหสัถ์และบรรพชติหวงัเฉพาะให้ท่านอยู	่แต่ค�าว่าอทิธบิาทอนัเจริญดแีล้ว 
เจริญขึ้นขั้นไหน	อย่างไร

	 ธรรมทั้งหลายที่ปรากฏแล้ว	ทั้งโลกิยธรรม	และโลกุตตรธรรม	น�ามาพิจารณา
ไม่ขัดข้อง	ไม่สงสัย	แต่ก็ยังไม่ได้ความ	อาการป่วยจะดีขึ้นก็ไม่ใช่	จะหนักก็ไม่เชิง
แต่เที่ยวบิณฑบาตได้ทุกวัน	อาการที่ส�าคัญคือคอมองซ้ายขวายาก	เดือนที่	๒	ผ่าน
ไปอาการดีขึ้น	และได้ความรู้เกิดขึ้น	ซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังว่า

	 นาญญฺตตฺร	โพชฌฺาตปสา	นาญญฺตตฺร	ปฏนิิสสฺคคฺา	นาญญฺตตฺร	อนฺิทรยิส�วรา

	 ได้ความว่า	อิทธิบาท	๔	อันอบรมดีแล้ว	ก็คือการพิจารณาโพชฌงค์	๗	นี้เอง	 
ท่านฯ	อธิบายว่า	ภาวิตา	พหุลีกตา	เจริญให้มาก	ท�าให้มากก็เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง	 
ความตรัสรู้	พร้อมความดบัสนิท	(หมายถงึอวยัวะทีช่�ารุดในร่างกายแล้วเปลีย่นอะไหล่ 
ใหม่ด้วยฌาน)

	 แล้วท่านฯ	ยงัอปุมาเปรียบเทยีบว่า	เมือ่พระมหาโมคคลัลาน์	และพระมหากสัสปะ	 
ได้ฟังพระด�ารัสนี้	 ก็หายจากอาพาธ	 แม้ในกาลบางคราว	 พระพุทธองค์ก็ยังให้ท่าน 
พระจุนทเถระ	สวดถวาย

	 แต่ค�าว่า	ผู้มอีทิธบิาท	๔	อนัเจริญดแีล้ว	ขอเล่าเท่าทีจ่�าได้	ท่านฯ	ว่า	“เราพจิารณา	 
ปพุพภาคปฏปิทา	ตัง้แต่จิตเรารวมเป็นสมาธโิดยล�าดบั	ปฐมฌาน	ทตุยิฌาน	ตตยิฌาน	 
แล้วเข้าอรูปฌานต่อเป็นอากาสา	ฯลฯ	จนถึง	เนวฺสญฺญานาสญฺญายตนหน่อยหนึ่งก็
ไม่มีแล้ว	ถอยจิตออกมาอยู่ใน	สญฺญาเวทยิตนิโรธ	อุปมาเหมือนหนทาง	๓	แพร่ง	 
ท่านว่า	จิตเรามาอยู่ในท่ามกลางทาง	๓	แพร่ง	แพร่งหนึ่งไปอรูปพรหมโลก	แพร่ง
หนึ่งไป	รูปพรหมโลก	คือ	จตุตถฌาน	อีกแพร่งหนึ่งเข้าสู่พระนิพพาน	จิตอยู่ชั้นนี้	 
และเราจะอธิษฐานได้ว่า	เราจะมีชีวิตอยู่ต่อไป	แล้วก็ถอยออกจากทาง	๓	แพร่งนั้น	
มาพกัที	่จตตุถฌาน	จะพกันานเท่าไรกแ็ล้วแต่	พอมีก�าลงัแล้วจิตจะถอยออกสูต่ตยิฯ	
ทุติยะฯ	พอมาถึง	ปฐมฌานก็อธิษฐานรู้ว่า	เราจะอยู่ไปอีกเท่านั้นปี	เท่านี้ปี
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	 กว่าจะมาถึงขั้นนี้	ก็เป็นเวลาเดือนสุดท้ายแห่งการจ�าพรรษาแล้ว

	 ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอานนท์ว่า	 ดูก่อนอานนท์ผู้ที่มีอิทธิบาทอันเจริญ
ดีแล้ว	สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้เป็นกัป	หรือเกินกว่า	เป็นความจริง

	 ท่านฯ	ว่า	ท้าวสกักะแก่กลายเป็นท้าวสกักะหนุ่มกด้็วยอทิธบิาทน้ี	แต่ท้าวสกักะ
ยังมีกิเลส	ไม่ได้ฌานด้วยตัวเอง	แต่ด้วยพระพุทธานุภาพ	ทรงน�ากระแสพระทัยของ
ท้าวสักกะ	ให้ผ่านขั้นตอนจนเป็นอิทธิบาทอันเจริญดีแล้ว	ที่ถ�้าอินทสาร	ท้าวสักกะ
แก่จึงเป็นท้าวสักกะหนุ่มได้	ด้วยพระพุทธานุภาพ	ดังนี้
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ได้รับจดหมำยใหญ่

	 คงจะเป็นความผูกพันระหว่างศิษย์กับอาจารย์อย่างแน่นแฟ้น	 เม่ือคร้ังที่ท่าน 
พระอาจารย์ส่งพระจันทร์	ซึ่งภายหลังคือ	พระเทพสิทธาจารย์	(จันทร์	เขมิโย)	และ
สามเณรจูม	ซึ่งภายหลังคือ	พระธรรมเจดีย์	(จูม	พนฺธุโล)	ไปศึกษาต่อที่กรุงเทพ- 
มหานคร	 ต่อมาทางราชการได้ส่งพระทั้งสองรูป	 มาปฏิบัติศาสนกิจทางภาคอีสาน	 
เป็นศิษย์ของท่านฯ	 ท่านพระอาจารย์ส่งไปศึกษาเอง	 เวลามาท�างานที่ภาคอีสาน	 
นักปราชญ์อย่างท่านพระอาจารย์จะไม่เอาธรุะช่วย	คงเป็นไปไม่ได้	คล้ายๆ	กบัว่ามอีะไร 
ผูกพันกันอยู่อย่างนั้น

	 คร้ังท่านพระอาจารย์จ�าพรรษาอยู่ภาคเหนือ	 ทุกปีท่านเจ้าคุณพระมหาจูมส่ง
จดหมายไปกราบนมัสการนิมนต์กลับภาคอีสาน	ปีแล้วปีเล่าท่านพระอาจารย์ก็เฉยๆ	
ปีนั้นท่านเจ้าคุณฯ	จึงไปกราบนมัสการด้วยตนเอง	ขอนิมนต์กลับภาคอีสาน	ท่านฯ	 
ตอบรับทนัทแีล้วยงัเร่งด้วยว่า	“จะกลบัวนัไหนกลบัด้วยกนั	ทกุปีเหน็แต่จดหมายเลก็
เลยไม่กลับ	ปีนี้จดหมายใหญ่มาแล้ว	ต้องกลับ”	ท่านว่า	ท่านเจ้าคุณฯ	จึงกราบเรียน 
ท่านว่า	 “นิมนต์พักอยู่ก่อน	 กระผมจะไปอุดรธานี	 จัดที่พักเรียบร้อยแล้วจะส่งคน
มารับทีหลัง”

	 ท่านเจ้าคุณฯ	ได้จัดวัดโนนพระนิเวศน์เมืองอุดรธานี	(ปัจจุบันคือ	วัดป่าโนน- 
นิเวศน์	อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุดรธานี)	ถวายให้ท่านพ�านักเป็นวัดแรก	หลังจากท่านฯ	
ไปจ�าพรรษา	ที่ภาคเหนือ	ถึง	๑๑	ปี	(พ.ศ.	๒๔๗๒-๒๔๘๒)	ท่านได้มาช่วยศิษย์
ทั้งสองเต็มก�าลัง	ดังผลงานที่ได้ปรากฏอยู่ทั่วไปในภาคอีสาน
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ข่ำวสงครำม

	 สมยัสงครามโลกคร้ังที	่๒	เมือ่ญีปุ่น่บกุประเทศไทย	ผู้เล่าพกัอยูว่ดัป่าสทุธาวาส
ที่จังหวัดสกลนคร	มีเครื่องรับวิทยุของเทศบาล	๑	เครื่อง	ตั้งอยู่ที่สี่แยกของโรงแรม
เทศบาล	และอีก	๑	เครื่องเป็นของพ่อค้าเอกชน

	 ตอนค�่า	เลิกค้าขายของจะกลับไปบ้านพักนอกเมือง	เพื่อหลบภัยทางอากาศ

	 บ้านพักคหบดีคนน้ีอยู่ใกล้วัดป่าสุทธาวาส	 พระมหาเส็ง	 ปุสฺโส	 จะใช้ผู้เล่า	 
(ซึง่ขณะน้ันยงัเป็นสามเณรอยู)่	ไปรับฟังข่าวสารเป็นประจ�า	จนได้ฉายาว่า	“วทิยนุ้อย”	 
ไปน�าความมาเล่าจะได้ความละเอยีดและความแม่นย�าเหมอืน	“วทิยนุ้อย”	ท�าอย่างน้ี	 
๒	ปีติดต่อกัน

	 ก่อนทหารญี่ปุ่นบุกประเทศไทยไม่มีวี่แววจากสื่อใดๆ	เลย	แต่มีปรากฏการณ์
ธรรมชาติแปลกประหลาด	 เวลาประมาณ	 ๑๙.๓๐	 น.	 เห็นจะได้	 ผู้เล่ามาจากกุฏิ 
เจ้าอาวาสพกัอยูโ่บสถ์ไม้หลงัเก่า	มลีกูไฟขนาดใหญ่เท่าลกูมะพร้าวทัง้เปลอืก	พุง่จาก
ตะวนัออกสูต่ะวนัตก	แสงรุ่งโรจน์มองเหน็ลายมอืไปอย่างรวดเร็ว	ประมาณอดึใจใหญ่ๆ	 
ก็ดับ	พอดับได้ยินเสียงดังตูมตามมา	คนที่ได้เห็นได้ยินเสียงนั้น	ต่างวิพากษ์วิจารณ์
กันไปต่างๆ	นานา	และปีนั้นฝนก็ตกเดือนอ้ายเดือนยี่ติดต่อกัน	โบราณว่า	จะเกิด
ศึกสงครามหรือโรคห่าลง
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	 หลังจากนั้นมาประมาณ	๑๕	วัน	ตื่นเช้าไปบิณฑบาต	ชาวบ้านจับกลุ่มผิงไฟ	
วิพากษ์วิจารณ์กันแซด	ว่าทหารญี่ปุ่นบุกสิงคโปร์	และประเทศไทย	ที่จังหวัดสงขลา	 
หนักหน่วง	สาหสัสากรรจ์	ตัง้แต่ตสีี	่ตอนทีบ่ณิฑบาตน้ันกย็งัรบกนัอยู	่ทางหอกระจาย 
ข่าวเทศบาล	ก็กระจายเสียงของรัฐบาล	แถลงข่าวเป็นระยะๆ	

	 ผ่านไปได้อีก	๔-๕	วัน	รัฐบาลก็แถลงเป็นทางการว่า	พี่น้องชาวไทย	ไม่ต้อง
วิตกกังวล	จงตัง้หน้าตัง้ตาท�ามาหากนิเป็นปกต	ิทหารญีปุ่น่ไม่ได้เป็นศตัรูไทย	แค่ขอ 
ผ่านไปรบกับองักฤษทีพ่ม่าและอนิเดยี	และยงัแถลงต่อไปว่า	ญีปุ่น่คอืมหามติรของเรา	 
พวกเราได้เข้าร่วมวงไพบูลย์กับญี่ปุ่นแล้ว
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เป็นอยู่ระหว่ำงสงครำม

	 ปวารณาออกพรรษาแล้ว	 ค�าว่ากฐินผ้าป่าไม่ต้องกล่าวถึง	 เพราะอยู่ในภาวะ
สงคราม	ผ้าพืน้บ้านมอียู	่แต่จ�ากดั	เป็นผ้าด้ายหยาบธรรมดาๆ	ในความรู้สกึของพระสงฆ์ 
ไม่มค่ีานิยม	แต่ท่านพระอาจารย์ท�าเป็นตวัอย่าง	น�ามาท�าเป็นสบงขนัธ์	ท�าเป็นจีวรใช้ 
แต่ไม่ท�าเป็นสังฆาฏิ

	 ท่านฯ	 บอกว่า	 “แต่ก่อนเราก็ใช้ผ้าอย่างน้ี	 ไม่มีผ้าเจ๊กผ้าจีน	 เรายังสืบทอด
ศาสนามาได้”	ตั้งแต่นั้นมาพระเลยไม่อดจีวรใช้กัน

	 ไม้ขดีไฟกต้็องแบ่งก้านกนั	กลกัเปล่าเกบ็ไว้	เทยีนไข	แบ่งเล่มเวลาจะใช้	จะจุด 
บุหรี่ก็นับดูว่ามีถึง	๕	คนไหม	ถ้าไม่ถึง	ก็จุดไม่ได้	จะไม่คุ้มค่า	เวลาไปห้องน�้าได้ท่า
ดีแล้วต้องดับเทียนไว้ก่อน	หรืออยู่ในห้องนอนสงสัยว่า	จะมีสัตว์อันตราย	จึงจุดไฟ
ไปดู	เป็นต้น
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สร้ำงกุฏิ

	 ปี	พ.ศ.	๒๔๘๘	สงครามโลกเพิง่ยตุลิง	แต่อะไรๆ	กย็งัหายากอยู	่ผ้ากย็งัคงใช้ 
ผ้าพืน้บ้านตามปกต	ิท่านพระอาจารย์ก็ยังคงพกัทีศ่าลา	ความบกพร่อง	ความไม่พร้อม	 
ยังคงมีอยู่	 แต่ท่านพระอาจารย์ก็ทนได้	 สิ่งที่พร้อมคือ	 เสนาสนะ	 เพราะไม้มีมาก	 
แต่คนไม่พร้อม

	 ทัง้พระทัง้ชาวบ้านกนิง่ายๆ	อยูง่่ายๆ	แต่หากฉุกคดิสกัหน่อยว่า	ควรจะท�ากฏุถิวาย 
ท่านให้ดีกว่าที่เห็น	มีห้องพักฤดูร้อน	มีลมโกรก	มีที่นั่งดื่มน�้าร้อน	มีที่พักกลางวัน	
ฤดูหนาวตดิไฟได้น่าจะเป็นอย่างน้ัน	แต่ขาดผู้น�าทีม่หีวัคิดสร้างสรรค์	ขนส่งกล็�าบาก
จึงอดเอา

	 กว่าจะได้มาเป็นกุฏิหลังเล็กๆ	 ๒	 หลังที่เห็นก็เกือบตาย	 ผู้เล่าเที่ยวชักชวน 
ชาวบ้านน�าออกเลือ่ยไม้ในป่า	ได้คนเข้าเป็นคู	่พอได้ไม้โครงเสร็จ	จะน�าเข้าวดักไ็ม่ง่าย	 
เด็กเลี้ยงควาย	ความรู้	ประถม	๒	อายุ	๒๒	พรรษา	๒	ท�าไมอาจหาญชาญชัยนัก
ก็ไม่รู้

	 การน�าไม้เข้าวดั	หากไม่มีความคิดไม่มหีวงั	การจะสร้างกฏิุถวายท่าน	โดยไปปรารภ 
ให้ท่านฟังก่อนก็ไม่มีทางเป็นไปได้	 แต่การน�าไม้เข้าต้องมีใบรับรองจากป่าไม้อ�าเภอ	
และอย่าพูดว่าจะเอามาสร้างกุฏิ	ต้องบอกว่า	ชาวบ้านคนหนึ่งเขาสร้างบ้านมีไม้เหลือ
อยากถวายวัด



52

	 ท่านก็ว่า	“ศรัทธามีก็เอามา”

	 หากท่านถามหาใบอนุญาตกต้็องเอาให้ท่านด	ูโชคดวีนัน้ัน	ก�านันน�าใบอนุญาต
มาให้	เหน็บอยู่ที่ประคดเอวผู้เล่า	ท่านขอดูก็เอาให้ดูได้ทันที	ท่านดูแล้วก็ส่งคืน

	 ความเกียจคร้านของคนสมัยนั้น	 ขนไม้เข้าวัดแล้ว	 มีแต่ไม้โครง	 แต่ไม่มีเสา	 
ทิง้ไว้วนัแล้ววนัเล่า	ผู้เล่าจะวิง่เต้นชกัชวนอย่างไร	กบ็อกกนัแต่ว่าพรุ่งน้ี	พรุ่งน้ีก่อนๆ	
ไม่สิ้นสุดสักที

	 วนัน้ันมาถงึเข้า	ท่านฉันเสร็จเดนิลงมาจะไปห้องน�า้	ยนืดกูองไม้	ขณะน้ันมโียม	
๓-๔	คน	พร้อมผู้เล่าติดตามไป	พอเห็น	ท่านก็พูดแรงๆ	ว่า	“ใครเอาไม้มากองไว้
นี่มันรกวัด	 จะท�าอะไรก็ไม่เห็นท�า	 เสาก็ไม่มี	 เอาคนหรือเป็นเสา	 คนนั้นไปยืนนั่น	 
คนนี้ไปยืนนี่	อย่างนั้นหรือ	รีบขนออกไป	ใครจะเลื่อยเอาไปแบ่งกันก็เอาไป”

	 ท่านว่าแล้ว	ก็ทัง้รู้สกึกลวั	ทัง้ขบขนั	เอาคนมาเป็นเสา	๕-๖	วนัให้หลงักไ็ด้เสามา	 
พทุโธ่เอ๋ย	ช่างไร้สตเิสยีจริงๆ	ทีน้ี่เสามาแล้วไม่มใีครท�า	อ้างแต่ว่า	ท�าไม่เป็นๆ	ทัง้พระ 
ทั้งโยม

	 เดก็เลีย้งควายประถม	๒	ผู้กล้าหาญชาญชยัเหมอืนเดมิ	ตดัสนิใจให้โยมเอาต้น
หญ้าสาบเสอืมา	เอาตอกมดัสร้างโครงขึน้	พระอาจารย์เดนิมาเหน็	ท่านถามว่า	“จะท�า
อะไร”	เรียนท่านว่า	“จะสร้างกระต๊อบด้วยไม้ที่มีอยู่กระผม”	“นี้หรือแบบ”	“กระผม”	
“เออ	ใช้ได้”	ท่านว่าฟังแล้ว	แสนจะดีใจ	“ปลูกที่ไหนเล่า”	“ปลูกที่นี่ขอรับกระผม”

	 ที่ๆ	มีผู้ไปนมัสการเห็นกันอยู่ตอนนี้ล่ะ	แต่ก่อนมีต้นหว้าอยู่ข้างหลัง	เวลาบ่าย
มีนกเขามาขันทุกวัน	กราบเรียนท่านว่านกเขามาขันที่ต้นหว้านี้ทุกวัน	 จะได้ฟังเสียง
นกเขา	ท่านว่า	“เออดี	ปลูกก็ปลูก”

	 เริ่มโครงสร้างได้	๒	วันพระอาจารย์พรหม	จิรปุ�ฺโ�	มาพอดี	ผู้เล่าโล่งอกเรา 
ไม่ตายแล้ว	พรุ่งน้ีฉันเช้าเสร็จ	พระอาจารย์พรหมกไ็ปสัง่การ	ใช้แกนถ่านไฟฉายขดีเส้น	 
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เจาะตรงนั้น	ผ่าตรงนี้	ทั้งโยม	ทั้งพระระดมกันใหญ่เลย	ประมาณ	๑๐	วันก็เสร็จ
เรียบร้อย

	 ชาวบ้านขอนิมนต์ท่านพระอาจารย์ขึ้นไปอยู่	 ท่านบอกว่า	 “ไม้ยังใหม่อยู่ยัง 
ไม่คลายกลิ่น	หมดกลิ่นไม้ก่อนค่อยไป”

	 ตั้งแต่วันท่านพระอาจารย์ไปอยู่จนบัดน้ี	 ไปกราบนมัสการคราวใดขนหัวลุก	 
ทัง้ละอาย	คดิไม่ถกูควรท�าให้ลกัษณะดกีว่าน้ี	น่ีพอเป็นรูปโกโรโกโส	ทัง้สลดทัง้สงัเวช
ตนเอง	เด็กประถม	๒	เด็กเลี้ยงควายบ้านนอก	ท�าไมแกมาอาจหาญชาญชัยให้ผู้ดี 
มีเกียรติมาดูหัวคิดฝีมือของแกได้	เป็นจิตส�านึกมาจนบัดนี้
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โยมแพงแห่งบ้ำนนำมน

	 แม่นุ่ม	ชุวานนท์	พร้อมน้องสาวสองคน	ได้สร้างวัดป่าสุทธาวาสถวายจ�าเพาะ
ท่านพระอาจารย์เสาร์และท่านพระอาจารย์มั่น

	 เมือ่ท่านฯ	มาพกัอยูอ่ดุรธานี	และปรารภจะไปอยูส่กลนคร	แม่นุ่มกจั็ดสร้างกฏุิ
มีระเบียงรอบห้องนอน	ต่อออกมาเป็นห้องรับแขก	มีประตูและฝากั้น	ท่านฯ	มาพัก
เพียง	๑๕	วัน	ก็อ�าลาญาติโยม	เดินทางสู่บ้านนามน	อ�าเภอโคกศรีสุพรรณ	จังหวัด
สกลนคร	เป็นหมู่บ้านที่ท่านพระอาจารย์เสาร์เคยอยู่จ�าพรรษา

	 บุคคลที่ควรกล่าวถึงคือ	โยมแพง	พร้อมภรรยาและบุตรสาว	บุตรชาย	ซึ่งได้
ให้การบ�ารุงด้วยศรัทธาเลือ่มใส	คนๆ	น้ีขยนัช่วยตนเอง	บตุรอยูใ่นโอวาท	ได้สร้างกฏิุ 
และศาลาถวายท่านพระอาจารย์

	 เธอและบุตรจะจัดอาหาร	 ส�าหรับท่านพระอาจารย์ต่างหาก	 จะมีพริกกับเกลือ	
ข่าบด	ขิงบด	ตะไคร้บด	และผักป่า	ผักบ้านของเธอจะมีทุกฤดู	สมกับเธอขยันจริงๆ	
เนื้อสับ	ไข่ต้ม	ปลาต้ม	ปลาสับ	สิ่งเหล่านี้จะห่อใส่บาตรทุกวัน	แต่ข้าวเจ้าหุง	เธอจะ 
ใส่หม้อ	ให้ลกูหิว้มาถวายต่างหาก	โภชนะต่างๆ	เธอท�าเป็นสดัส่วน	ก่อนท่านพระอาจารย์ 
จะฉัน	 ท่านจะน�ามาผสมกัน	 มีโภชนะต่างๆ	 แกงบ้าง	 น�้าพริกบ้าง	 มีเกือบครบก็ 
แล้วกัน	ท่านฯ	ตักใส่บาตรเหลือเท่าไรก็แจกพระต่อ	จะถึงไหนก็แล้วแต่	เพราะส่วน
ของพระมีต่างหาก
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 เธอคิดท�าเองหรือท่านพระอาจารย์สั่ง	ผู้เล่าไม่ได้ถาม	สังเกตดูท่านจะยอมรับ
การกระท�าแบบน้ี	ท่านจัดการเอง	มพีระปฏิบตัช่ิวยบ้าง	แต่การผสมส่วนท่านฯ	ท�าเอง	
ผู้อืน่ท�าท่านว่าไม่ได้ส่วนกนั	ส่วนเคร่ืองหวานทีม่ไีม่ขาดคอื	กล้วยสกุ	และมะพร้าวขดู	 
ไม่คัน้กะท	ิตอนเยน็กมี็น�า้อ้อยสด	ยงัมอีาหารอกีชนิดหน่ึง	ซึง่ทีอ่ืน่ไม่ม	ีมทีีน่ี่แห่งเดยีว 
เท่านั้น	มีไม่เคยขาดคือ	ปลาแดกสามปี	(ปลาหมักกับเกลือเก็บไว้	๓	ปี)	เป็นปลาดุก 
ขนาดเลก็บ้าง	กลางบ้าง	เป็นตวั	ป้ิงไม่เละ	เป็นตวัแต่เหนียว	จะใส่บาตรวนัละ	๒	ตวั	 
จ�าเพาะท่านพระอาจารย์	ผู้เล่าเคยได้แบ่งหลายหน	อร่อยอย่าบอกใคร

	 โยมแพงเธอมคีวามเคารพ	ในท่านพระอาจารย์เสาร์และท่านพระอาจารย์มัน่มาก	 
แต่ไม่ค่อยจะคุ้นเคยกับพระอื่นๆ	 บางวันแกก็มากราบนมัสการ	 น่ังพอสมควรแล้ว
ก็กราบลาไป	ไม่เคยถามปัญหาใดๆ	เลย	ที่เธอไม่ลืมคือค�าปวารณาว่า	“กระผมขอ
ปวารณาต่อท่านอาจารย์ด้วยปัจจัยทัง้สี	่ถ้าขัดข้องอย่างไรให้บอกกระผม”	เป็นประจ�า

	 ท่านพระอาจารย์ก็สนทนาธรรมด้วย	 แต่ไม่มาก	 เพราะเธอไม่ชอบน่ังกับท่าน
พระอาจารย์นานๆ	เกรงท่านจะล�าบาก

	 ครั้งหนึ่งผู้เล่าจ�าได้	ท่านฯ	ถามว่า	“โยมแพง	ภาวนาเป็นอย่างไร”	

	 โยมแพงตอบ	“ภาวนานั่นเป็นภาวนาอยู่แล้ว	ทั้งกลางวันกลางคืน	ถ้าเรามีสติ”

	 ท่านพระอาจารย์ว่า	“ถูกต้อง	นั่นละคือคนภาวนาเป็น”

	 แค่นั้นเธอก็กราบลากลับ
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บ�ำบัดอำพำธด้วยธรรม

	 ปกตท่ิานพระอาจารย์มัน่จะจากวดัทีอ่ยูจ่�าพรรษา	จาริกสูท่ีเ่ป็นทีเ่ทีย่วไป	กต้็อง 
สิ้นฤดูกาลกฐินเสียก่อน	 เมื่อท่านพระอาจารย์ปรารภจะเปลี่ยนสถานที่	 เพราะอยู่
บ้านนามน	บ้านโคกศรีสพุรรณมานานแล้ว	มหีลายส�านักทีศ่ษิย์ไปจัดถวายไว้	แต่ท่าน 
ปรารภจะไปส�านักป่าบ้านห้วยแคน	ห่างไม่เกิน	๑๐	กม.

	 พอได้เวลาก็ออกเดินทาง	พระไปส่งหลายรูป	ท่านฯ	ส่งกลับหมด	ผู้เล่าโชคดี 
ได้อยู่	 ๒	 องค์กับท่าน	 มีตาปะขาวอีกคนหนึ่งชื่อแดง	 ความเป็นอยู่ก็สะดวกสบาย
ตามอัตภาพ

	 แม้ชาวบ้านยากจน	 แต่เขาก็ไม่ให้ท่านพระอาจารย์ยากจนด้วย	 จึงมีเหลือฉัน
ทุกวัน	มิหน�าโยมที่ไปถวายบิณฑบาตขาไปเต็มกระติบ	ขากลับก็ยังเหลือเต็มกระติบ	
เพราะหมู่บ้านใกล้เคียงได้ข่าวก็มาใส่บาตร	บ้านนั้นบ้างบ้านนี้บ้าง	มีอาจารย์วิริยังค์	
อาจารย์เนตร	อาจารย์มนู	น�ามาบ้าง

	 บางวันมกีจิกรรมบรูณะ	หรือซกัสบงจีวร	ท่านเหล่าน้ันก็ช่วยกนัท�าให้เสร็จก่อน
จึงกลับ	หากเป็นวันลงอุโบสถ	พระลูกศิษย์ที่พ�านักในที่ต่างๆ	จะมารวมกัน	รูปที่อยู่
ไกลหน่อยก็มาพักแรม	น�าญาติโยมหาบเสบียงมาพักแรม	ท�าอาหารบิณฑบาตถวาย
ด้วยเสมอมา	จึงไม่มีอุปสรรคใดๆ	ในการเจริญสมณธรรม
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	 หน่ึงเดอืนผ่านไป	อากาศเร่ิมหนาวจัด	ท่านพระอาจารย์ปรารภจะท�าซุม้ไฟ	ผู้เล่า 
บิณฑบาตได้มาฉันกับท่านแล้ว	ช่วยกันท�ากับชาวบ้าน	วันสองวันก็เสร็จ

	 ประมาณเริ่มเดือนยี่	ท่านเริ่มไม่สบาย	มีอาการคอตั้งเอียงซ้ายขวายาก	โรคนี้
คล้ายเป็นโรคประจ�า	แต่ไม่เป็นบ่อย	มาสกลนคร	๖-๗	ปี	ก็เพิ่งจะเป็นครั้งนี้	ก็เช่น
เคยท่านบ่นถงึ	พระมหาทองสกุ	ผู้เล่าเลยให้โยมไปนิมนต์ท่านๆ	พกัวดัป่าบ้านห้วยหบี	 
และท่านอาจารย์สอ	สมุงฺคโลด้วย	ท่านอยูบ้่านนามน	ท่านทัง้สองกเ็ดนิทางมาวนัน้ันเลย

	 พอมาถึง	ทั้งชาวบ้านและผ้าขาวแดง	 ระดมกันหายา	มีเปลือกแดง	 เปลือกดู่	 
ใบเป๊า	ใบพลบัพลงึ	(ใบหวัว่านชนอีสาน)	ใบการบรู	(ใบหนาดโคกอสีาน)	มาสบั	มาโขลก 
ละเอียดดีแล้ว	 ตั้งหม้อห่อยาวางบนปากหม้อ	 ร้อนแล้วเอาผ้ารองวางประคบบนบ่า	
ไหล่บ้าง	หลังบ้าง	หน้าอกบ้าง	บนศีรษะบ้าง	๖	วันผ่านไป	ท่านก็ยังออกบิณฑบาต
ทุกวัน

	 ผู้เล่านอนพักที่ซุ้มไฟกับท่าน	 ตั้งแต่เร่ิมไม่สบาย	 พอวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่	 ๗	
ท่านฯ	ตื่นเวลา	๐๓.๐๐	น.	เป็นปกติ	ปลุกผู้เล่าลุกขึ้นสุมไฟ	เพราะไฟอ่อนแสงแล้ว	 
ท่านล้างหน้าครองผ้าสวดมนต์	 แล้วก็นั่งสมาธิต่อ	 จะต้มยาถวายเหมือนทุกวันท่าน
ไม่เอา	 ผู้เล่าก็ไหว้พระนั่งภาวนาจะนอนก็อายท่าน	 ตลอด	 ๖	 วันที่ผ่านมา	 มีเวลา
นอนไม่พอ	 น่ังสัปหงกตลอดรุ่ง	 หลับๆ	 ตื่นๆ	 พอสว่างจัดบริขารออกบิณฑบาต	 
พระพยาบาลทีม่าพกัค้างด้วย	ไม่ต้องห่วงเร่ืองบณิฑบาต	เพราะพระทีอ่ยูใ่นรัศมใีกล้	
จะพาญาติโยมมาอังคาส๑	เต็มที่

	 ตกตอนเย็นหลังจากเดินจงกรมแล้ว	ท่านฯ	เข้าซุ้มไฟ	ผู้เล่าเข้าไปก่อน	เตรียม 
ปเูสือ่ส�าหรับหมู่คณะ	พอได้เวลาจะต้มยา	ท่านฯ	ว่าไม่ต้อง	ค่อยยงัช่ัวแล้ว	ต่อจากน้ัน 
ท่านฯ	 ก็เริ่มอธิบายธรรมะ	 ยกเป็นภาษาบาลีแรกว่า	 อฏฺ€	 เตรส	 แล้วถามท่านสอ	
(ท่านอาจารย์สอ	สุมงฺคโล	ต่อมาท่านมรณภาพที่วัดป่าบ้านหนองผือ)	“แปลว่าอะไร”	

๑	อังคาส	:	เลี้ยงพระ,	ดูแลการถวายภัตตาหาร
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	 ท่านสอว่า	“กระผม	ไม่รู้ภาษาบาลี”

	 “หือ”	ท่านมหาทองสุก	เข้าให้แล้ว

	 ท่านมหากอ็�า้ๆ	อึง้ๆ	ด้วยความเกรงว่าจะเป็นการอวดฉลาด	“แปลให้ฟังก่อนนา	 
ท่านมหาเรียนมาแล้วกลัวท�าไม”

	 ท่านมหาตอบ	“อฏฺ€	แปลว่า	๘	เตรสแปลว่า	๑๓	ขอรับกระผม”

	 “ถูกต้องๆ	สมเป็นมหาจริงๆ”	ท่านฯ	ว่า

	 ท่านอธิบายว่า	“อาพาธคราวนี้	บ�าบัดด้วยมรรค	๘	และธุดงค์	๑๓	เป็นมรรค
สามัคคีกัน”	 ต่อจากน้ันธรรมเทศนาใหญ่ก็เกิดข้ึน	 พระที่อยู่ในรัศมีใกล้ยังไม่กลับ
ประมาณ	๑๕	รูป	ซุ้มไฟบรรจุเต็มที่จะนั่งได้	๒๐	รูป	ท่านอธิบายมรรค	๘	สัมพันธ์
กับธดุงค์	๑๓	อย่างมรีะบบเป็นวงจรเหมือนลกูโซ่		ซึง่ผู้เล่าและพระในน้ันกไ็ม่เคยฟัง	 
๒	ชั่วโมงเต็ม	พอเลิกต่างก็พูดกันว่าโชคดี	เพราะไม่เคยฟัง

	 เดอืน	๓	ย่างเข้ามา	ท่านพระอาจารย์กห็ายเป็นปกต	ิเพือ่นบรรพชติต่างกท็ยอย
กนักลบัส�านักเดมิ	ทัง้น้ีเพือ่ท่านพระอาจารย์จะได้วเิวกจริงๆ	คงมผู้ีเล่าและผ้าขาวแดง
เท่านั้นก็สะดวกดี	เพราะทั้งผู้เล่าและผ้าขาว	ก็เป็นบุคคลสัปปายะของท่านอยู่	ซุ้มไฟ	
ยังไม่รื้ออากาศยังหนาวอยู่
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จำกบ้ำนห้วยแคน

	 วันหน่ึงเวลาประมาณ	๒๐.๐๐	น.	เศษๆ	ก�าลงัน่ังอยูใ่นซุม้ไฟกบัท่านพระอาจารย์	 
เสียงเครื่องบินกระหึ่มขึ้น	บินผ่านหัวไป	ท่านฯ	บอกให้ผู้เล่าพรางไฟ	ผู้เล่าหาอะไร
ไม่ทันก็เอาจีวรคลุมโปง	สองมือกางออกยืนคร่อมกองไฟไว้	จนกว่าเครื่องบินจะบิน
ผ่านไป	วนไปวนมา	๒-๓	ครั้ง	ช่างนานเสียเหลือเกิน

	 ตื่นเช้าไปบิณฑบาต	 จึงรู้ว่ามีการจัดตั้งกองโจร	 ขับไล่กองทัพญี่ปุ่นออกไป	
เคร่ืองบินน�าเอาอาวุธยุทธปัจจัย	 มาให้ฝึกพลพรรค	 การเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์จึง 
เกิดขึ้น	เช่น	เกณฑ์คนไปฝึกอาวุธ	เกณฑ์เสบียง	รู้กันอยู่ว่าปีนั้นฝนแล้ง	ข้าวมีน้อย	
แต่ถูกเกณฑ์ไปให้พลพรรค	แม่บ้านต้องหาขุดกลอย	ขุดมันมากินแทนข้าว	พระเณร 
กฉั็นอย่างน้ัน	ทกุข์แทบเลอืดตากระเดน็	แต่ผู้มอี�านาจและพลพรรคเหลอืกนิเหลอืใช้	
เพราะส่งมาจากต่างประเทศโดยเครื่องบิน	 สงครามคือการเอาเปรียบ	 กดขี่	 ข่มเหง	
บังคับขู่เข็ญ

	 เดือน	 ๓	 ผ่านไปซุ้มไฟถูกรื้อถอน	 เพราะอากาศอบอุ่นขึ้นแล้ว	 พอเดือน	 ๔	 
มีชาวบ้านหนองผือ	ประมาณ	๕	คน	ได้ขึ้นมาที่ศาลาที่ท่านพักอยู่	กราบนมัสการ
แล้วยื่นจดหมายถวาย	ท่านฯ	ยื่นให้ผู้เล่าอ่านให้ฟัง

	 เน้ือความในจดหมาย	 ขอนิมนต์ท่านพระอาจารย์ไปพักที่วัดป่าบ้านหนองผือ	
ท่านตอบรับทันที	สั่งให้เตรียมข้าวของ
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	 ชาวบ้านเขาบอก	 “ไม่ใช่ให้ท่านพระอาจารย์ไปวันน้ี	 จะกลับไปกราบเรียน 
พระอาจารย์หลุย	(พระอาจารย์หลุย	จนฺทสาโร)	เสียก่อน	แล้วท่านจะจัดคนมารับ	
พระอาจารย์หลุยสั่งอย่างนี้”

	 “เออดีเหมือนกัน	เราก็ยังไม่ได้บอกหมู่	วันขึ้น	๑๕	ค�่า	เดือน	๔	เพ็ญ	หมู่จะ
มาลงอุโบสถกัน	บอกหมู่แล้วก็ให้โยมมาวันนั้น	พักแรมหนึ่งคืน	วันแรมค�่าหนึ่งเรา
ก็ออกเดินทางกัน”

	 ผู้เล่าไม่เคยคิด	เพิง่รู้ว่าวสิยัสตับรุุษไม่ยอมละทิง้หมู	่เช่นตอนทีท่่านอาพาธหนัก	
จะจากพรรณานิคมไปสกลฯ	 (พักวัดป่าสุทธาวาส)	 ยังพูดกับโยมมารับว่า	 “หมู่ล่ะ 
จะไปอย่างไร”

	 คุณวิเศษ	เชาวนสมิทธิ์	กราบเรียนว่า	“ได้เตรียมรถรับส่งตลอดมีเท่าไรเอาไป
ให้หมด”

	 ท่านพระอาจารย์ว่า	“ถ้าอย่างนั้นเอาพวกเราไป”

	 หลงัท�าอโุบสถแล้ว	ท่านบอกว่าอกีไม่นานถิน่น้ีจะมแีต่ทหารเตม็ไปหมด	ใครจะอยู ่
ใครจะไปก็ตามใจ
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เมตตำชำวบ้ำนห้วยแคน

 ๔	 เดือนให้หลังแห่งการอยู่บ้านห้วยแคน	 ท่านได้แนะน�าชาวบ้านว่า	 ข้าวเกิด
จากดิน	ไถคราดแผ่นดิน	หว่านลงบนดิน	ปักด�าลงบนดิน	บุกเบิกช�าระดินให้เตียนดี	 
ไถดนิ	ดนิแล้วดินเล่ากค็นน่ีแหละท�า	บ้านอืน่เขากค็น	เรากค็นเหมอืนกนั	เขามข้ีาวกนิ	 
เราอดข้าวกิน	มันอะไรกัน	ท�านองนี้แหละที่ท่านพระอาจารย์สั่งสอน

	 วันจากบ้านห้วยแคนสู่บ้านหนองผือ	ผู้หญิงร้องไห้	ผู้ชายบางคน	เช่น	ผู้ใหญ่
ฝันก็ร้องไห้	คร�่าครวญว่า	“เป็นเพราะพวกเรายากจนท่านจึงไม่อยู่ด้วย”	ท่านฯ	ก็ว่า	 
“เราอยูม่าแล้ว	๔	เดอืน	พวกท่านอดอยาก	แต่พระกไ็ด้ฉันทกุวนั	อยูแ่ผ่นดินเดียวกนั	
คิดถึงก็ไปเยี่ยมยามถามข่าวกันได้”	ท่านฯ	ว่า

	 สองปีผ่านไป	ขบวนเกวยีนล�าเลยีงข้าวเปลอืก	และข้าวสาร	พร้อมวตัถอุนับคุคลพงึ
บริโภค	กล็�าเลยีงจากบ้านห้วยแคน	สูว่ดัป่าบ้านหนองผือ	ดนิแดนท่านพระอาจารย์มัน่ 
พักเกวียนไว้ริมทาง	 ใกล้หมู่บ้านริมทุ่ง	 ผูกล่ามวัวให้อาหารวัว	 หาฟืนหุงหาอาหาร
เลี้ยงดูกัน

	 เวลาเช้า	 ถวายบิณฑบาตท่านพระอาจารย์ม่ันพร้อมพระสงฆ์	 ฟังเทศน์เสร็จ 
แล้วถวายข้าวเปลือกหลายกระสอบ	และข้าวสาร	อันเป็นผลผลิตจากน�้ามือชาวบ้าน	
ท่านฯ	ถาม	“อะไรกันนี้”	เขาตอบ	“พวกกระผมชาวบ้านห้วยแคน	แต่ก่อนอดอยาก	
เดีย๋วน้ีไม่อดแล้ว	เพราะฟังเทศน์ท่านพระอาจารย์ว่า	ให้เอาข้าวกล้าหว่านด�าลงบนดิน	 
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บัดน้ีพวกกระผมได้ท�าลงบนดิน	 ได้ข้าวมาถวาย	 ตอบแทนบุญคุณท่านที่สอน 
พวกกระผมให้ได้กินได้ใช้	ไม่ต้องเอาลึมกระบอง๑	ไปแลกบ้านอื่นอีกแล้ว”

 พกัอกีหน่ึงคนื	ถวายทานเสรจ็	ชาวบ้านห้วยแคนกก็ราบลาท่านพระอาจารย์มัน่
ยกขบวนเกวียนกลับ

   

๑	ลึมกระบอง	:	ขี้ไต้มัดรวมกัน	๑๐	อัน



63

ไม่หยุดจะหนี

	 เหตุการณ์น้ีเกิดขึ้น	 หลังจากเข้าพรรษาไปได้ประมาณคร่ึงเดือนที่วัดป่า- 
บ้านหนองผือ	หน่วยกองโจรพลพรรคกย็กเข้าไปตัง้ค่าย	อยูห่่างประมาณกิโลเมตรเศษๆ	 
เสียงปืน	 เสียงระเบิด	 ไม่มีหูเข้าหูออก	 ทั้งกลางวันกลางคืน	 ผู้รักสันติอย่างท่าน 
พระอาจารย์สู้ด้วยวิธีการดังผู้เล่าจะเล่าต่อไปนี้

	 เข้าพรรษาผ่านไปแล้วประมาณ	๑๗	วนั	วนัน้ัน	ดทู่าทางท่านฯ	ขรึม	เวลาไปบณิฑบาต	 
ปกติท่านจะชี้นั่นชี้นี่	อธิบายไปด้วย	วันนั้นเงียบขรึม	จุดที่รับบิณฑบาตมีม้านั่งยาว
ส�าหรับนั่งให้พร	ยถา	เปฯ	สพฺพี	เสร็จ	ท่านฯ	เอ่ยถามชาวบ้านว่า	“ป่านี้ข้าศึกศัตรู 
ก็ไม่มีเขายิงอะไรกัน”	ชาวบ้านตอบ	“ไม่ทราบครับกระผม”	ท่านฯ	ว่า	“ป่าที่นี้มันเป็น
ดงเสอื	ป่าเสอื	หรือว่าเขาอยากยงิเสอื”	ว่าแล้วกล็กุขึน้เดนิไปบณิฑบาตตลอด	๔	แห่ง 
ก็พูดอย่างนั้น

	 ตกตอนเย็นพอสิ้นแสงอาทิตย์	 ทั้งเสียงปืน	 ทั้งเสียงระเบิดก็ดังสน่ันกึกก้อง	
ตลอดทัง้คนืจนรุ่งสาง	มพีลพรรคเป็นไข้ตายในบงัเกอร์	๒	คน	อกี	๓	คน	กระเสอืก
กระสนออกไปตายอยู่บ้านตนเอง	๓	ศพ	รวมเป็น	๕	ศพ

	 ครูอุทัย	สุพลวณิชย์	ชาวหนองผือมาเล่าให้ฟังว่า	พอสิ้นแสงอาทิตย์	มองไป 
ทศิไหนก็มีแต่เสอืทัง้น้ัน	ชนิดลายพาดกลอน	ทัง้แยกเข้ียว	คิว้ขมวดใส่เป็นร้อยๆ	พนัๆ	 
ถ้าเสียงระเบิด	เสียงปืนซาลงเมื่อไร	เสียงเสือยิ่งเข้ามาใกล้	เลยหยุดยิงไม่ได้	ยิงปืน
จนรุ่งสางพอสว่างเสือตัวเดียวก็ไม่มีแม้แต่รอย
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	 ลองคิดถึงค�าพูดของท่านพระอาจารย์ดูซิ	ว่าข้าศึกศัตรูก็ไม่มี	เขายิงอะไร	ที่นี่
มีแต่ดงเสือ	เขาอยากยิงเสือหรือ	และได้ยิงจริงๆ	ด้วย	สู้กองพลเสือไม่ได้	แตกหนี
ตั้งแต่วันนั้น	จนถึงวันนี้	กองโจรพลพรรคก็ไม่เห็นหน้ากลับมาอีก

	 การฝึกพลพรรคใครๆ	 ก็กลัวตาย	 มาขอร้องก�านัน	 ให้มากราบเรียนท่าน 
พระอาจารย์	ให้ท�าหลอดตะกรุดและผ้ายนัต์	ท่านท�าอยู	่๑๕	วนั	กส็ัง่หยดุอย่างกะทนัหนั	 
ยังบอกก�านันว่าท่านหยุดแล้ว	หากก�านันไม่หยุด	ท่านจะหนีกลางพรรษา	ถือว่าเป็น
ภัยทางพระวินัย	เป็นอันยุติแต่วันนั้น

	 ผู้เล่าไม่รู้ไม่เฉลียวใจ	 จนผ่านมาหลายปี	 กองโจรพลพรรค	 ได้กลายมาเป็น 
กองโจรคอมมิวนิสต์เต็มรูปแบบ	 จึงรู้ว่าท่านฯ	 เล็งเห็นแล้วว่า	 พวกน้ีเป็นภัยต่อ
พระพุทธศาสนาครูบาอาจารย์ผู้เป็นสัตบุรุษ	จึงไม่สนับสนุน
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ควำมเป็นมำของมุตโตทัย

 สมัยที่อยู่วัดป่าบ้านหนองผือน้ัน	 เวลาได้ฟังท่านพระอาจารย์พูดค�าใดซ�้าแล้ว 
ซ�า้อกี	เป็นทีพ่อใจ	ผู้เล่ากจ็ะน�ามาเขยีนซ�า้	แม้แต่ท่านพระอาจารย์วริิยงัค์	ท่านอาจารย์วนั	 
ก็มีความคิดแนวเดียวกัน	ทั้ง	๒	องค์	เขียนแล้วก็เอามาวางไว้ให้ข้างที่นอนของผู้เล่า
เป็นลักษณะคล้ายๆ	กับบันทึกความเข้าใจ	หรือบันทึกความจ�าเพื่อกันลืม

	 เหตทุีม่าเป็นหนังสอืมุตโตทยัน้ัน	เน่ืองจากเจ้าคุณพระอริยคุณาธาร	(เสง็	ปสุโฺส)	
ขณะน้ันท่านเป็นรองเจ้าคณะภาค	ท่านมาตรวจราชการ	และได้ไปกราบนมสัการท่าน
พระอาจารย์มัน่	ท่านพกัอยู	่๓	คนืทีก่ฏิุของผู้เล่า	ตอนพกักลางวนัท่านไปเหน็บนัทกึน้ี 
กเ็ลยเอามาอ่าน	พออ่านเสรจ็	เรากข็ึน้ไปปฏิบตัท่ิานเจ้าคณุฯ	เพราะเคยเป็นลกูศิษย์ท่าน	 
ท่านสอนบาลใีห้	ท่านเจ้าคุณฯ	ถามว่า	“อนัน้ีใครเขยีนล่ะ”	“เขยีนหลายคนขอรับกระผม”	 
“มีใครบ้าง”	 “มีกระผม	 ท่านอาจารย์วิริยังค์	 และท่านอาจารย์วัน	 ขอรับกระผม”	 
“เออ	...ดมีาก	เราจะเอาไปพมิพ์”	“แล้วแต่ท่านเจ้าคุณ	ขอรับกระผม”	ด้วยความเคารพ 
เพราะท่านมีบุญคุณ

	 ท่านจากไปประมาณสักสามเดือน	 ก็มีห่อหนังสือส่งมา	 ในนามของท่าน 
พระอาจารย์มั่น	ผู้เล่าน�าไปถวายท่าน	“อะไรนั่น”	ท่านพระอาจารย์ถาม	“กระผมก็ยัง
ไม่ทราบเพราะยังไม่ได้เปิดดู	แต่ว่าคล้ายๆ	กับหนังสือ”	“เปิดดูซิ”	คือ	ลักษณะนิสัย
ของท่านพระอาจารย์มั่นนั้น	ท่านไม่ให้พูดตรงๆ	ถ้ายังไม่ได้ดูเสียก่อน	ไม่ให้พูดว่า
อะไรอยู่ข้างใน	เราจะไปบอกว่า	หนังสือ	ท่านไม่เอา
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 แม้แต่เคร่ืองใช้ไม้สอยบริขารทีผู้่เล่า	เป็นพระภัณฑาคาริก๑	เวลาพระสงฆ์ไปขอ
สบง	จีวร	เพื่อผลัดเปลี่ยนนะ	ท่านจะถามว่า	“ว่ายังไงทองค�ามีไหม”	ก็ต้องบอกว่า	 
“กระผมยังไม่ได้ด	ูจะลองไปดเูสยีก่อนอาจจะมกีไ็ด้”	ต้องพดูอย่างน้ัน	ถ้าเราจะไปรับ
โดยตรงอ๋อมี	มีถมไป	มีเยอะแยะน่ะแหละ	เดี๋ยวท่านตะเพิดเอา	ท่านไม่ให้พูดตรงๆ	 
ท่านให้พดูด้วยสตปัิญญา	ลกัษณะคล้ายๆ	กบัพดูเลยีบๆ	เคยีงๆ	ไป	ถ้าพดูเลยีบเคยีง
ท่านก็ทราบเองว่า	ของนั้นมีอยู่	แล้วเราก็เชื่อมั่นว่ามันมี	แต่ถ้าเรายังสงสัยว่ามีอยู่ก็
ต้องบอกว่า	“ขอโอกาส	ครูบาอาจารย์	กระผมยงัสงสยัอยูข่อไปดเูสยีก่อน”	ต้องบอก
ว่ายังสงสัยอยู่	ถ้ามีก็บอก	“กระผมยังไม่ได้ดู	อาจจะมีก็ได้”

	 ที่ท่านให้พูดอย่างนั้นน่ะเป็นค�าสอน	 เพื่อฝึกสติปัญญาของสานุศิษย์	 ให้มีสติ
ด้วยให้มีปัญญาด้วย	ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น	ค�าที่เราพูดออกไป	ถ้าจะเป็นโทษแก่เราถึง 
ขึ้นโรงขึ้นศาล	 เราก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้	 เพราะฉะน้ันท่านถึงไม่ให้พูดตรง	
เหมือนอย่างเราพูดว่า	“ท่านครูบาอาจารย์	วันนี้ได้ปลาน�ามาใส่บาตรนะ	นิมนต์ท่าน
ฉันลาบ	ฉันก้อยนะ”	พระฉันไม่ได้	ผิดพระวินัยเพราะออกชื่อโภชนะทั้งห้า	ท่านคง 
จะถือหลักนี้แหละ

	 หลังจากท่านฯ	 รับหนังสือมาแล้วจึงเปิดดู	 “เอ	 เราเคยได้ยินเจ้าคุณอุบาลีฯ	 
พูดว่า	คุณมั่นเธอเทศนาด้วยภาษามุตโตทัย	เป็นมุตโตทัย	ภาษามุตโตทัยเป็นค�าพูด
ของเจ้าคุณอุบาลีฯ	แล้วท�าไมจึงมาเป็นชื่อหนังสืออันนี้ล่ะ	ได้มาจากไหน”

	 ผู้เล่า	“ท่านเจ้าคุณอริยคุณาธาร	ไปค้นพบจากที่นอนของกระผม”

	 ท่านฯ	“ใครเขียนล่ะ”

	 ผู้เล่า	“เขียนหลายรูป	โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ	ท่านอาจารย์วิริยังค์	เพราะท่าน
เป็นผู้น�าในการเขยีน	พวกกระผมกไ็ด้เขยีน	ท่านวนักไ็ด้เขยีน	ผิดถกูขอโอกาสครูบา
อาจารย์	กระผมยอมรับผิดทุกอย่าง”

๑	พระภัณฑาคาริก	:	ภิกษุผู้ได้รับแต่งตั้งจากสงฆ์	ให้เป็นผู้มีหน้าที่รักษาคลังเก็บพัสดุของสงฆ์
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	 หลงัจากท่านฉันจังหนัเสร็จ	ท่านกเ็ข้าห้อง	ผู้เล่ากข้ึ็นไปปฏิบตัท่ิาน	น�าห่อหนังสอื
ขึ้นไปถวาย	เป็นเวลาที่ท่านจะต้องพัก	แต่ท่านไม่พัก	อ่านต่อจนกระทั่งถึงเวลาที่ท่าน
ฉันน�้าชา	ผู้เล่าขึ้นไปท�าข้อวัตร	ท่านก็บอกว่า	“เออ	ดีเหมือนกันนะ	เป็นเทศนาค�าย่อ
ผู้มีปัญญาพิจารณาได้”	ท่านว่าอย่างนั้น

	 หนังสือมุตโตทัย	ที่พิมพ์แจกในงานถวายเพลิงศพของท่านพระอาจารย์มั่นนั้น	
ก็มีของท่านอาจารย์วิริยังค์เป็นบทน�า	ต่อจากนั้นก็เป็นของหลวงตาทองค�าเป็นอันดับ	
๒	อันดับ	๓	คอื	ท่านอาจารย์วนั	ท่านทัง้หลายทีไ่ด้อ่านหนังสอืมุตโตทยักคื็อ	หนังสอื
ที่ท่านพระอาจารย์มั่นได้ตรวจทานแล้ว	เป็นของที่ท่านยอมรับแล้วว่า	ดีอยู่	เพราะว่า	
เทศนาเป็นค�าย่อ	แต่ผู้มีปัญญาก็พิจารณาได้

	 ท่านมักจะพูดเสมอเร่ืองค่าของศูนย์	 ท่านเปรียบถึงพระนิพพาน	 นิพฺพาน�	 
ปรม�	สุญฺญ�	พระนิพพานเป็นสูญอย่างยิ่ง	“ศูนย์ท�าไมจึงมีอยู่	ทองค�า	ลองเขียนดูซิ”	 
๑-๒-๓-๔-๕-๖-๗-๘-๙-๐	 ธรรมดาเลขน้ันมีอยู่	 ๙	 ตัวใช่ไหมที่มันนับได	้ 
บวกลบคูณหารกนัได้	ส่วนเลขศนูย์มนัอ่านได้	มนัมีอยูแ่ต่ไม่มีค่า	ฉะน้ันเอาไปบวกลบ 
คูณหารกับเลข	 ๑	 ถึง	 ๙	 ก็ไม่ท�าให้เลขจ�านวนน้ันมีค่าสูงข้ึน	 แต่ศูนย์ก็ยังมีอยู่	 
เมื่อน�าไปต่อกับเลขอื่น	เช่น	๑	ก็จะกลายเป็น	๑๐	แต่ศูนย์อยู่ตามล�าพังก็จะไม่มีค่า

 เปรียบเหมือนฐีติภูตัง	คือ	จิตดวงเดิมที่มีอยู่	เป็นอยู่	แต่ถูกห่อหุ้มด้วยอวิชชา	
ตัณหา	อุปาทาน	เมื่อช�าระด้วย	ศีล	สมาธิ	ปัญญาแล้ว	เป็นฐีติญาณัง	จิตคือผู้รู้ว่า 
สูญจากอาสวะ	 และรู้ว่าสูญจากอาสวะก็เป็นบรมสุข	 พ้นจากทุกข์ทั้งปวง	 ดังค�าว่า	 
นิพฺพาน� ปรม� สุข�	พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง	เป็นคู่กันกับ	นิพฺพาน� ปรม� สุญฺญ�

	 พระพทุธเจ้ารวมทัง้พระสาวก	หลายหม่ืนหลายแสนองค์	เข้าสูพ่ระนิพพานเพราะ
พระนิพพานไม่มีที่เต็ม	 ว่างอยู่ตลอด	 อย่ากลัวพระนิพพานเต็ม	 พวกเราจงเร่งไป 
สู่พระนิพพานเหมือนกับพระพุทธเจ้าเถิด	พระนิพพานไม่เต็มหรอก	ท่านฯ	ว่ายังงั้น

	 มีแต่พวกขี้เกียจ	กุสีโต	หีน	วิริโย	ท่านพูดเป็นภาษาบาลี	ตายแล้วเกิด	เกิด
แล้วตาย	ไม่มทีีส่ิน้สดุ	แก้ให้ตกเน้อ	แก้บ่ตกคาพกเจ้าไว้	แก้บ่ได้แขวนคอน�าต่องแต่ง	
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แก้บ่พ้นคาก้นย่างยาย	คาย่างยาย	เวียนตายเวียนเกิด	เวียนเอาก�าเนิดในภพทั้งสาม 
ภพทั้งสามเป็นเฮือนเจ้าอยู่	ตายแล้วเกิด	เกิดแล้วตาย	บ่มีที่สิ้นสุด	เหมือนกับศัพท์
บาลีที่ว่า	 สงฺสาเร	อนมตฺตคฺเค	 ในสงสารมีเบื้องต้นและที่สุด	อันใครๆ	ก็ตามไปรู้
ไม่ได้แล้ว	 นอกจากพระสัพพัญ�ูเจ้าเท่านั้นจะรู้ได้	 เพราะอาศัยอะไร	 เพราะอาศัย
อวิชชา	ตัวนี้แหละหุ้มห่อ	จึงไม่รู้

	 เวลาท่านมีอารมณ์สนุกๆ	ก็จะพูดกับพวกเรา	พูดภาษาพื้นๆ	ธรรมดา	ไม่ใช่ว่า
ท่านจะพูดพร�่าเพรื่อ	บางทีท่านอาจจะพิจารณาว่า	บุคคล	สถานที่	วัตถุ	นัน่ล่ะ	เรายัง 
ไม่ได้พดูให้ใครฟัง	ท่านกจ็ะถอืโอกาสจังหวะเวลาน้ันพดู	เกีย่วกบัพระแก้วมรกตเอย	
เกี่ยวกับพระนครปฐมเอย	อะไรท�านองนี้
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หนังสือในส�ำนักท่ำนพระอำจำรย์มั่น

	 ท่านพระอาจารย์คงจะมเีหตผุลกลใดสกัอย่าง	จึงยอมรับนับถอื	พระบาทสมเดจ็
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ	และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า	กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
เป็นกรณีพิเศษ	แบบแผนขนบธรรมเนียม	บทสวดพระปริตรและปาฐะต่างๆ	รวมทั้ง
พระราชนิพนธ์	 พระนิพนธ์ของทั้งสองพระองค์น้ี	 ไม่ว่าจะเป็นปาฐะและคาถาต่างๆ	
ท่านจ�าได้หมด	 ทั้งบาลีทั้งแปล	 อธิบายสลับกับพระธรรมเทศนา	 ได้อย่างละเอียด
ลึกซึ้งจะเป็นโมกขุปายคาถา	และจตุรารักขกัมมัฏฐานก็ดี	นับเป็นธรรมเทศนาประจ�า 
ทีเดียว	รวมทั้งขนบธรรมเนียมต่างๆ	ท่านฯ	มักอ้างเสมอว่า	“แบบพระจอมฯ	แบบ
พระจอมฯ”	ท�านองนี้แล

	 ด้วยเหตน้ีุท่านจึงมกีฎบงัคบัไว้ว่า	ผู้จะอยูศึ่กษากบัท่านพระอาจารย์ทัง้สองต้อง
ท่องนวโกวาท	๗	ต�านาน	๑๒	ต�านาน	และปาฏิโมกข์ให้ได้	อย่างช้าให้เวลา	๓	ปี 
ถ้าไม่ได้	ไม่ให้อยูร่่วมส�านัก	ส่วนหนังสอือ่านประกอบน้ัน	วนัิยมุขเล่ม	๑,	๒,	๓	และ
พุทธประวัติเล่ม	๑,	๒,	๓	นอกจากนี้ห้ามอ่าน	ถึงขนาดนั้น	ท่านว่าหากได้อย่างว่า 
จะอยู่ในศาสนาก็พอจะรักษาตัวได้	ถึงจะไม่ได้ศึกษามาก	ก็รักษาตนคุ้มแล้ว

	 ตัวอย่างเช่น	 พระอาจารย์กงมา	 จิรปุ�ฺโ�	 เป็นพระมหานิกาย	 มาขอศึกษา 
ข้อปฏิบัติและขอญัตติกรรมเป็นพระธรรมยุต	ท่านว่า	ให้ท่องปาฏิโมกข์ให้ได้	จึงจะ
ญัตติให้
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	 ท่านอาจารย์กงมาอ่านหนังสอืไม่ออก	เพราะไม่ได้เข้าโรงเรียน	จึงเรียนปาฏิโมกข์ 
ปากต่อปาก	ค�าต่อค�า	และหัดอ่านพร้อมกันไปด้วย	ใช้เวลาถึง	๓	ปีจึงสวดได้	และ
อ่านหนังสือออก	 จึงได้มาญัตติ	 ที่วัดบูรพา	 จังหวัดอุบลราชธานี	 โดยท่านเจ้าคุณ 
พระปัญญาพิศาลเถร	(หนู	€ิตป�ฺโ�)	เป็นพระอุปัชฌาย์	เมื่อวันที่	๒๗	พฤษภาคม	
๒๔๗๑

	 ท่านทั้ง	๓	รูปนี้เป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งผู้เล่าขอถวายนามว่า	“วีรบุรุษ”	
เหมือนครั้งพุทธกาล	พระจักขุบาลเป็นวีรบุรุษในยุคนั้น

	 แม้ในเรื่องมังสวิรัติ	๑๐	อย่าง	ท่านพระอาจารย์กล่าวว่า	ท�าไมพระพุทธเจ้าจึง
ทรงห้าม	ท่านฯ	อธบิายให้ฟังว่า	เน้ือมนุษย์ไม่เป็นค่านิยม	ผู้รูท้ัง้หลายมพีระพทุธเจ้า	
เป็นต้น	ทรงติเตียน	เพราะความเป็นมนุษย์มีค่ามาก	เกิดกินกันขึ้น	มหันตภัยก็เกิด
ขึ้นแก่โลกไม่สิ้นสุด

	 สัตว์นอกจากน้ีเป็นสัตว์อันตราย	 สมัยก่อนมีมาก	 พระออกธุดงค์บริโภคเน้ือ
สัตว์อันตรายเหล่านี้	กลิ่นของสัตว์จะออกจากร่างกายผู้บริโภค	เช่น	ฉันเนื้องู	กลิ่นงู 
ก็ออก	งูได้กลิน่กจ็ะเลือ้ยมาหา	นึกว่าพวกเดยีวกนั	พอมาถงึไม่ใช่พวกเดยีวกนั	กฉ็ก 
กัดเอาเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต	 ตั้งใจเจริญสมณธรรมเลยไม่ได้อะไรตายเสียก่อน	
พระพุทธเจ้าจึงทรงห้าม
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ท่ำนพระอำจำรย์ปฏิบัติต่อสตรีเพศ

	 สตรีเพศน้ันเป็นเพศยั่วยวนกามกิเลสของบุรุษเพศ	 ในขณะเดียวกันบุรุษเพศ 
กเ็ป็นทีย่ัว่ยวนกามกเิลสของสตรี	เป็นคูก่นัมากบัโลกฉะน้ัน	พระเถระช่ือว่า	พระอานนท์ 
ผู้ทรงคณุสมบตัถิงึ	๕	ประการ	ข้อทีว่่า	มนิีตคิอื	อบุายเป็นเคร่ืองน�าไปของพระเถระน้ัน	 
พระอานนท์ได้เลง็เหน็การณ์ไกล	ต่อพระภิกษุผู้จะสบืต่ออายพุระพทุธศาสนา	ในกาล
ต่อไปข้างหน้า	ในวนัทีพ่ระพทุธเจ้าจะปรินิพพาน	จึงกราบทลูถาม	เร่ืองการปฏิบตัต่ิอ
สตรีเพศ	ของพระภิกษุว่า

	 พระอานนท์	 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 อันพระภิกษุในธรรมวินัย	 จะปฏิบัติต่อ
สตรีเพศอย่างไร”

	 พระพุทธเจ้าตรัสว่า	“ดูก่อนอานนท์	การไม่รู้ไม่เห็นเป็นการดี”

	 พระอานนท์	“ถ้าจ�าเป็น	ต้องดูต้องรู้ต้องเห็น	ควรท�าอย่างไรพระเจ้าข้า”

	 พระพทุธเจ้า	“ถ้าเหน็ไม่พดูเป็นการดี	ถ้าจ�าเป็นต้องพดูก็ต้องมสีต	ิพดูพอประมาณ	 
อานนท์”

	 ข้อน้ีพระพทุธเจ้าทรงแสดงเป็นอนุโลมคือ	ตามไปหรือเป็นอนุวตัรคอืความกลบั	
แต่ท่านฯ	น้ันปฏบิตัเิป็นปฏโิลมคอื	ถอยหลงักลบัหรือปฏวิตักิลบัหลงั	เมือ่จ�าเป็นต้องพดู	 
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มีสติพูด	เมื่อเห็นไม่พูดเจรจา	เอาข้อแรกที่พระพุทธเจ้าตรัส	คือ	ไม่รู้ไม่เห็นเป็นหลัก	
ท่านฯ	ว่า	คือ	ไม่รู้ไม่เห็น	เป็นการดีนั่นเอง

	 ในการสงัเกตของผู้เล่า	ท่านพระอาจารย์	จะปฏบิตัข้ิอไม่รู้ไม่เหน็ตลอดมา	เสมอต้น 
เสมอปลาย	เพราะท่านไม่คลุกคลีกับเพศหญิงเลย	แม้แต่หลานเหลนของท่าน

	 ศิษย์สายของท่านจะยึดข้อนี้ตามแนวของท่าน
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กำรรับศิษย์ในยุคปลำยสมัย

 ลูกศิษย์ทุกท่านที่เข้าไปศึกษากับท่านพระอาจารย์มั่นในยุคต้นๆ	ท่านจะเร่งในเรื่อง
การท�าความเพียร	เดินจงกรม	และภาวนา	อย่างชนิดที่เรียกว่า	เอาเป็นเอาตาย	ศิษย์ก็มี 
ความเชื่อมั่นกับครูบาอาจารย์	 มีความเชื่อมั่นต่อพระพุทธเจ้าว่าไม่ตาย	 เพราะเราท�าถูก	
แต่อย่าท�าผิดพื้นฐานคือพระวินัย	รับรองไม่ตาย

	 ยุคหลังนักศึกษาที่ส�าเร็จนักธรรม	 ส�าเร็จบาลีมา	 ก็เร่ิมเข้าไปศึกษา	 ท่านเหล่าน้ี	 
ยกตวัอย่าง	ท่านอาจารย์มหาบวั	ท่านพระอาจารย์	พดูไม่มาก	ได้ฟังแล้วกเ็ข้าใจ	เป็นลกัษณะ 
ของผู้มีปัญญามาก

	 ผู้ที่ผ่านการศึกษานักธรรมบาลีมาแล้ว	 จึงจะรับให้อยู่ในส�านัก	 สามเณรก็ต้อง 
อายุถึง	 ๑๗	 ปีเสียก่อน	 ท�าบัตรประชาชนแล้วถึงจะรับ	 ถ้าเป็นพระต้องคัดเลือกทหาร
ก่อนท่านถึงจะรับ	ต้องผ่านการศึกษามาแล้ว	 เพราะว่าเขาเหล่านี้รู้แบบแผนแล้ว	 เมื่อมา
ปฏิบตัจินรู้เหน็ด้วย	จะเป็นประโยชน์ทัง้สองด้าน	สามารถเผยแผ่ศาสนาไปในทางทีถ่กูต้อง	 
อันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของท่านพระอาจารย์มั่น

	 ศิษย์ที่เข้ามาในยุคปลายก็มีท่านอาจารย์วัน	ท่านอาจารย์วิริยังค์	หลวงปู่หล้า	และ
ลูกศิษย์ของท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์	ที่ผ่านนักธรรมบาลีมาทั้งนั้น	เช่น	เจ้าคุณมหาเขียน๑ 
เจ้าคุณมหาโชติ๒	พระมหาประทิศ	เจ้าคุณกง๓	พระมหาศีล

๑	 เจ้าคุณมหาเขียน	คือ	พระอริยเวที	(เขียน	€ิตสีโล)	วัดรังสีปาลิวัน
	 อ�าเภอค�าม่วง	จังหวัดกาฬสินธุ์	ปัจจุบันมรณภาพแล้ว
๒	 เจ้าคุณมหาโชติ	คือ	พระเทพสุทธาจารย์	(โชติ	คุณสมฺปนฺโน)	วัดวชิราลงกรณ์
	 อ�าเภอปากช่อง	จังหวัดนครราชสีมา	ปัจจุบันมรณภาพแล้ว
๓	 เจ้าคุณกง	ปัจจุบัน	(พ.ศ.	๒๕๔๗)	ด�ารงต�าแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร	และ
	 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสกลนคร
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เร่งอบรมพระเณร

 คงจะเป็นคร้ังสดุท้ายแห่งชวีติของท่านพระอาจารย์	หลงัสงครามโลกคร้ังทีส่อง
สงบลง	สภาพแวดล้อมเอื้ออ�านวย	ปัจจัยที่เป็นเครื่องด�ารงชีพสะดวกสบาย	ปัจจัยสี่ 
พอเพยีง	จิตใจของประชาชนไม่สบัสนวุน่วาย	สรรพสนิค้าเกษตรกรรม	พาณชิยกรรม	 
อุตสาหกรรม	หลั่งไหลเข้าสู่ตลาดการค้า	ทั้งของไทยและของต่างประเทศ

	 ท่านพระอาจารย์ถือเอาจังหวะนี้	เร่งรัดอบรมสั่งสอน	ศีลธรรม	สมถวิปัสสนา	
แก่พระสงฆ์และประชาชน	หนทางยงักนัดารอยู	่เดนิทางด้วยเท้าเปล่าข้ามเขา	เป็นเร่ือง
สนุกของชาวกรุงเทพฯ	ไปแล้ว	ทั้งหญิงชายจากกรุงเทพฯ	จันทบุรี	ชัยนาท	สระบุรี	
เชยีงใหม่	เข้าไปถวายทานกราบนมสัการเป็นระยะ	เป็นหมูเ่ป็นคณะตัง้แต่ออกพรรษา
ตลอดฤดูหนาว	๔	เดือน	ทั้งใกล้ไกล

	 ท่านพระอาจารย์ต้องท�ากจิประจ�า	๕	ประการให้มากยิง่ขึน้	ตอนเช้าเทีย่วบณิฑบาต	 
ตอนบ่ายเทศนาสั่งสอนประชาชน	พลบค�่าให้โอวาทแก่พระสงฆ์	เกือบจะไม่มีวันเว้น
อีก	๒	อย่าง	เป็นเรื่องภายในส่วนตัวของท่าน	ผู้เล่าไม่สามารถน�ามาเล่าได้

	 พระเถระฝ่ายบริหาร	 ทั้งเป็นเพื่อนเก่าและใหม่	 ได้เดินทางข้ามเขา	 ไปกราบ
นมัสการหลายรูป	 เท่าที่จ�าได้เพื่อนเก่า	 มีเจ้าคุณปราจีน๑	 เจ้าคุณสิงห์บุรี	 เจ้าคุณ 
ลพบุรี๒	 (อ�่า)	 เจ้าคุณใหม่	 มีเจ้าคุณรักษ์หนองคาย๓	 เจ้าคุณเมืองเลย๔	 เจ้าคุณ 
พระมหาโชติสุรินทร์๕	เจ้าคุณเขียนนครราชสีมา๖

๑	เจ้าคุณปราจีน	คือ	พระปราจีนมุนี	(เพ็ง	กิตฺติงฺกโร)	วัดมะกอก	จังหวัดปราจีนบุรี
๒	เจ้าคุณลพบุรี	(อ�่า)	คือ	พระเทพวรคุณ	(อ�่า	ภทฺราวุโธ)	วัดมณีชลขันฑ์	จังหวัดลพบุรี
๓	เจ้าคุณรักษ์หนองคาย	คือ	พระธรรมไตรโลกาจารย์	(รักษ์	เรวโต)	วัดศรีเมือง	จังหวัดหนองคาย
๔	เจ้าคุณเมืองเลย	คือ	พระธรรมวราลังการ	(ศรีจันทร์	วณฺณาโภ)	วัดศรีสุทธาวาส	จังหวัดเลย
๕	เจ้าคุณพระมหาโชติ	คือ	พระเทพสุทธาจารย์	(โชติ	คุณสมฺปนฺโน)	วัดวชิราลงกรณ์	จังหวัดนครราชสีมา
๖	เจ้าคุณเขียนนครราชสีมา	คือ	พระอริยเวที	(เขียน	€ิตสีโล)	วัดรังสีปาลิวัน	จังหวัดกาฬสินธุ์
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แสดงบุพพนิมิต

	 ประมาณต้นปี	๒๔๙๒	ปีที่ท่านฯ	เริ่มจะอาพาธ	มันเป็นลักษณะคล้ายๆ	กับ
เป็นลางสงัหรณ์ของชวีติแต่ละบคุคล	ปกตท่ิานพระอาจารย์มัน่จะมตีะเกยีงโป๊ะเลก็ๆ	
ส่วนมุ้งนั้นเป็นมุ้งผ้า	ชาวบ้านทอเอง	ขณะนั้นเป็นฤดูหนาว	อากาศหนาวมากคล้าย
ภาคเหนือ	จุดไฟมาหลายปี	ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

	 แต่วันนั้นอย่างไรก็ไม่ทราบ	ท่านฯ	ร้องขึ้นประมาณตี	๒	“โอ้ย!	โอ้ย!	ไฟไหม้
ใครได้ยนิมาช่วยด้วย	ไฟไหม้ใครได้ยนิมาช่วยด้วย”	มกีฏุ	ิ๓-๔	หลงัอยูใ่กล้ๆ	ผู้เล่า 
ได้ยินเสยีงท่าน	ตืน่ข้ึนมาเปิดประตกูระโดดไป	ไฟข้างในสว่างอยูแ่ล้ว	ก�าลงัจะไหม้มุง้	 
ผ้าส่วนหนึ่งมันปิดท่านอยู่	ท่านแก้ไม่ออก	ผ้าห่มส่วนหนึ่งแยกออกไปได้แล้ว	ท่านก็ 
พยายามหอบผ้าที่แยกออกแล้ว	พังออกไป

	 ผู้เล่าผลักประตูเข้าไปแรงๆ	 ประตูก็พังไปเลย	 แล้วก็ผลักประตูข้างหน้าอีก	 
ผลกัประตหูน้าต่างอกี	หน้าต่างกบัประตมูนัมพีืน้ฐานเท่ากนั	ผลกัเข้าไปแล้ว	กรี็บเปิด
ผ้าออกแล้วประคองท่านออกมาข้างนอก	ท่านลุกขึ้น	เข้าไปดึงมุ้งลงมา	ไฟมันจะขึ้น
ติดเพดานก�าลังจะไหม้แล้ว	ผู้เล่าก็กระโดดเข้าไป	ลืมคิดถึงอันตราย	บุกตะลุยเลย	
โยนมุ้งลงไปข้างล่างเป็นแสงวูบไป	 พอปลอดภัยแล้วพระรูปน้ันก็มา	 พระรูปน้ีก็มา	
สว่างพอดีจึงกลับไปกุฏิเตรียมบาตร	ลงไปศาลา

	 ท่านฯ	มองดูผู้เล่า	มันทั้งด�าทั้งแดงไปหมด	“เจ็บไหมล่ะ”	ท่านฯ	ว่า	“พอทนได้ 
มันร้อน	ก็พอทนได้”	ท่านฯ	มีน�้ามันท�าเอง	ส�าหรับใช้ทาริดสีดวงที่เป็นโรคประจ�าตัว
ของท่าน	เวลาถ่ายแล้วเลือดออก	ต้องใช้น�้ามันนั้น	“น�้ามันเรามี	เอาไปทา	เอ้าหล้า	
ช่วยกันทานะ”	ไม่พอง	๒-๓	วันก็เป็นปกติ	จะเป็นด้วยอานุภาพของท่านก็ได้	เพราะ
สิ่งเหล่านี้มันเป็นอจินไตย
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	 น�้ามันนี้	ท่านท�าใช้เฉพาะองค์เดียว	มีน�้ามันมะพร้าว	ขี้ผึ้งแท้เป็นส่วนประกอบ	
นอกจากน้ันก็อะไรทีไ่ม่ใช่เป็นของแสบร้อน	ใช้รักษาแผล	เมนทอลท่านไม่เอา	ทาเข้าไป 
เย็นๆ	ใช้	๒-๓	อย่างเท่าน้ัน	ถ้าไม่มจีริงๆ	กใ็ช้น�า้มนัมะพร้าวกบัข้ีผ้ึงเท่าน้ัน	ใช้ได้นาน	 
๒-๓	ปี	จึงจะหมด	กุฏิที่ไฟไหม้	คือหลังปัจจุบันที่วัดป่าบ้านหนองผือนั่นแหละ
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ก่อนนิพพำนที่วัดป่ำบ้ำนภู่

	 หลงัจากออกพรรษาแล้ว	อาการป่วยของท่านฯ	ดจูะหนักขึน้ทกุวนั	บรรดาศษิย์
ผู้ใหญ่ของท่านได้ประชุมตกลงกัน	จะน�าท่านไปยังวัดป่าสุทธาวาส	จังหวัดสกลนคร	
โดยแวะพักที่วัดป่าบ้านภู่ก่อน	ผู้เล่าจะขอเล่าเหตุการณ์ในวาระสุดท้ายที่จ�าได้ดังนี้

	 เหตุการณ์ในระหว่างเดินทางจากหนองผือสู่พรรณาฯ	 ระยะทางจากหนองผือ	
มีบ้านห้วยบุ่น	นาเลา	ค�าแหว	ทิดไทย	โคกเสาขวัญ	กุดก้อม	และพรรณาฯ	นาเลา	
ค�าแหว	หมู่บ้านห่างออกไปต้องเดินอ้อมเขา	คนสมัยนั้นมีไม่มาก	แต่คนมาจากไหน
มากมายเกินกว่าสมยัน้ัน	ทัง้หญงิทัง้ชายทัง้เดก็	ทีอ้่อมห้วยมาทางลดั	ทัง้ช่องเขา	ท่าน�า้	 
ช่องป่าไม้	คนมากันทกุทศิทกุทาง	ทัง้ๆ	ทีไ่ม่รู้ว่าท่านพระอาจารย์จะออกเดินทางวนัน้ัน	
เพราะพูดตกลงวันนั้น	ท�าเสลี่ยงเสร็จ	วันที่สองก็น�าท่านมาเลย	มีคนแบกคานหาม	
๔	คน	ล้วนแต่เป็นชายฉกรรจ์ทั้งนั้น

	 พอเดินไปได้ประมาณ	ครึ่งกิโลเมตร	ผู้รอเปลี่ยนคานหามก็บอกว่า	“เธอออก
ไปเราจะเข้าหามแทน”	

	 คนหามก็บอกว่า	“มายังไม่ถึง	๑๐	วา	จะมาแย่งแล้ว”

	 “อ้าวเธอหามไกลแล้วต้องให้เราซิ”	 ทะเลาะกันมาตลอดทาง	 พระอาจารย์ฝั้น
ต้องติดตามใกล้ชิดคอยห้ามทัพ	ไม่ให้ทะเลาะกัน

	 พอคนน้ันออกมา	ผู้เล่าถามว่า	“ท�าไมหามไปไกลแล้วยงัว่าหามไปไม่ถงึ	๑๐	วา”	 
เขาบอกว่า	 “เวลาแบกเสาแบกฟืนหามนั้นหามนี้	 มีแต่หนัก	 แต่หามอัญญาท่านมั่น	
เบาเหมือนกับว่าเท้าไม่ติดดิน”	นี้คือค�าบอกเล่าของคนหาม
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	 จากบ้านค�าแหว	(อ่านว่า	หะแว)	ถึงบ้านโคก	ก่อนถึงบ้านโคกมีล�าห้วย	น�้าเย็น
ไหลใสสะอาด	คนหามขอพักล้างมือ	ลูบไล้แขนขาเพื่อเข้าสู่หมู่บ้าน	ท่านพระอาจารย์
ก็อนุญาตและท่านก็ล้างหน้าด้วย	ศิษย์เช็ดตัวถวาย	ขณะนั้นตัวท่านร้อนอยู่คล้ายๆ	
จะมีไข้	พร้อมแล้วก็หามท่านเดินทางต่อ

	 จนกระทัง่อกีไม่เกนิ	๑๐	ก.ม.	จะถงึพรรณาฯ	เลยบ้านกดุก้อมออกมา	มทีางแยก 
สองแพร่ง	แพร่งหนึ่งไปพรรณาฯ	แพร่งหนึ่งไปบ้านม่วงไข่จึงเอาท่านวางลง

	 ที่วัดป่าบ้านภู่พรรณาฯ	 ท่านอาจารย์ฉลวย	 สุธมฺโม	 เตรียมรับพร้อม	 วัดป่า
บ้านม่วงไข่	ท่านอาจารย์อ่อน	�าณสริิ	เตรียมรับพร้อม	เลยเจรจากนั	แต่ยงัตกลงกนั 
ไม่ได้	ได้ยินถึงท่านพระอาจารย์เลยถามว่า	“ถึงหรือยัง”

	 ตอบ	“ยังไม่ถึง”

	 “เออ	ไม่ถึงจะอยู่นี้หรือ”

	 “กราบเรียนท่านอาจารย์อ่อนจะน�าไปม่วงไข่	ท่านอาจารย์ฉลวยจะน�าไปพรรณาฯ”

	 “บ้านม่วงไข่	เราไม่ไป	เราจะไปวัดโยมอ่อน	รู้แล้วหรือยัง	รู้แล้วก็ไป”

	 พอถึงทุ่งนาหมดทางเกวียนแล้ว	 ชาวบ้านต้องเดินตามคันนากว้างไม่เกิน	 ๕๐	
เซนตเิมตร	ข้าวแก่กม็	ีก�าลงัจะแก่กม็	ีแต่คนหามรวมทัง้คนเอามอืประคองเป็นสบิๆ	เลย	 
หยุดยืนกลัวจะเหยียบย�่าข้าว	 เจ้าของนาทุกคนที่ติดตามไป	 เขาไปยืนอยู่บนคันนา
ประกาศขึ้นว่า	“ข้าวเอ๋ยข้าว	บัดนี้ความจ�าเป็นเกิดขึ้นแล้ว	ขอย�่า	ขอกรายด้วย”	แล้ว
กห็นัมาบอกพวกหามว่า	“ไปได้เลย”	แล้วกพ็ากนัเดนิเอาคันนาไว้กลาง	ย�า่ไร่นาไปเลย	 
ผู้เล่าเดินตามหลัง	 ไม่เห็นมีข้าวล้มแม้แต่กอเดียว	 เพราะคนหามก็คือชาวนาน่ีเอง	 
เขาต้องระวังเป็นพิเศษ	ข้าวก็เลยปลอดภัย

	 ถงึวัดกลางบ้านภู	่ประมาณ	๑๖.๐๐	น.	เศษๆ	ท�าเวลาได้เร็วกว่าปกต	ิส่วนหมูค่ณะ 
ทั้งพระเถระ	อนุเถระ	ติดตามท่านฯ	มาเกือบหมดวัด	เดินตามก็มีมาก	เดินลัดเขามา 
ก็มี	ผู้ไม่ค่อยมีก�าลังก็เดินลัดเขาเพราะใกล้กว่า
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	 เป็นเวลา	๑๑	วนัทีท่่านได้พกัอยู	่วดักลางบ้านภู	่อนัเป็นวดัทีโ่ยมอ่อน	โมราราษฎร์	 
เป็นผู้สร้าง	โยมอ่อนเป็นผู้มศีรัทธารับส่งสิง่ของต่างๆ	ทีส่่งมาจากกรุงเทพฯ	เชียงใหม่	
จันทบรีุ	โดยทางพสัดไุปรษณย์ีบ้าง	ฝากคนมาบ้าง	ส่งถงึวดัป่าบ้านหนองผือตลอด	๕	ปี	 
ผู้เล่าคิดว่าท่านพระอาจารย์	 คงจะเห็นอุปการะส่วนน้ี	 อันเป็นวิสัยของนักปราชญ์	 
จึงมาพักฉลองศรัทธาของโยมอ่อน

	 บรรดาพระสงฆ์ทีเ่ป็นศษิย์ทัง้พระเถระ	อนุเถระทัง้ไกลทัง้ใกล้	ได้มาดแูลปฏบิตัิ
เป็นจ�านวนร้อย	 ต่างพักหมู่บ้านใกล้เคียง	 มีหนองโดก	 ม่วงไข่	 บะทอง	 เป็นต้น	 
ส่วนวัดกลางบ้านภู่ไม่ต้องกล่าวถึง	นอกกุฏิ	ตามร่มไม้	ริมป่า	ปักกลดเต็มไปหมด

	 ทางราชการมท่ีานนายอ�าเภอพรรณานิคมเป็นประธาน	กไ็ด้ประกาศเป็นทางการ
ให้ชาวพรรณาฯ	ทุกต�าบล	หมู่บ้าน	ขอให้มาช่วยกันดูแล	เพื่อความสะดวกสบายแก่
พระสงฆ์เป็นจ�านวนร้อยๆ	น้ัน	อาหารบณิฑบาต	ทีพ่กั	น�า้ปานะเพยีงพอไม่มบีกพร่อง	
อาการเจ็บป่วยของท่านพระอาจารย์	 ดูจะทรุดลงเร่ือยๆ	 ตัวร้อนเป็นไข้	 ไอจะสงบ 
ก็เป็นครั้งเป็นคราว	พอให้ท่านได้พักบ้าง

	 บรรดาศษิย์ทัง้คฤหสัถ์และบรรพชติ	ได้มีการประชุมกนั	มท่ีานเจ้าคณุธรรมเจดีย์	 
(จูม	พนฺธโุล)	เป็นประธาน	ความว่าจะให้ท่านฯ	มรณภาพทีน่ี่	หรือทีส่กลนคร	มตใิน 
ทีป่ระชมุเหน็ว่า	ให้ท่านฯ	มรณภาพทีน่ี่แล้วค่อยน�าไปสกลฯ	โดยให้พระมหาทองสกุไป 
จัดสถานที่คอยที่วัดป่าสุทธาวาส	สกลนคร

	 คืนวันที่	๑๑	ที่มาพักวัดกลางบ้านภู่	เวลาตีสามเห็นจะได้	ท่านพระอาจารย์มี 
อาการไม่สบายมาก	 ท่านโบกมือขวาบอกว่าไปสกลฯ	 ไปสกลฯ	 จนอาการทุเลาลง	
คณะคิลานุปัฏฐาก๑	ก็ท�าการเช็ดตัว	ถวายน�้าล้างหน้า	เช็ดหน้า	ห่มผ้า	ก็รุ่งสว่างพอดี

	 อาหารบณิฑบาตพระป่วยก็น�ามา	ผู้เล่าตกัถวาย	ท่านอาจารย์วนัประคองข้างหลงั	
อาหารช้อนแรก	ท่านฯ	เริ่มเคี้ยวพอกลืนได้ครึ่งหนึ่ง	ก็มีอาการไอ	ไอ	ไอติดต่อกัน	
อาหารช้อนแรกยังไม่ได้กลืนก็ต้องคายออก

๑	คิลานุปัฏฐาก	:	ผู้ปฏิบัติภิกษุไข้
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	 ตักถวายช้อนที่สอง	ท่านฯ	ยังไม่ได้เคี้ยวเกิด	ไอ	ไอ	ไอใหญ่	ท่านฯ	คายลง
กระโถนแล้วบอกว่า

	 “เรากินมา	๘๐	ปีแล้ว	กินมาพอแล้ว”

	 ผู้เล่าถวายน�้าอุ่นให้ดื่มเพื่อระงับอาการไอ

	 ท่านฯ	บอกว่า	“เอากับข้าวออกไป”

	 ผู้เล่าอ้อนวอนท่านฯ	 อีก	 “เอาอีกแล้ว	 ทองค�าน้ี	 พูดไม่รู้จักภาษา	 บอกว่า	 
เอาออกไป	มันพอแล้ว”	ก็จ�าใจน�าออกไป

	 พอท่านบ้วนปากเสร็จ	 จึงเข้าไปประคองแทนท่านอาจารย์วัน	 ท่านฯ	 บอกว่า	
“พลิกเราไปด้านนั้นทางหน้าต่างด้านใต้”	แล้วบอกว่า	“เปิดหน้าต่างออก”

	 ผู้เล่ากราบเรียนว่า	“อากาศยังหนาวอยู่	สายๆ	จึงค่อยเปิด”

	 “เอาอกีแล้ว	ทองค�าน้ีไม่รู้ภาษาจริงๆ	บอกว่าให้เปิดออก	หจูาวหรือ	จึงไม่ได้ยนิ”

	 พอเปิดหน้าต่างออกไป	 อะไรได้คนเต็มไปหมดทั้งบริเวณ	 ประมาณได้เป็น 
ร้อยๆ	คน	ทกุคนทีม่าจะเงียบหมดไม่มเีสยีงให้ปรากฏ	ถ้าเราอยูท่ีล่บัตาจะไม่รู้ว่ามคีนมา	 
ทุกคนก้มกราบนั่งประนมมือ

	 ท่านพระอาจารย์กล่าวว่า

	 “พวกญาติโยมพากันมามาก	 มาดูพระเฒ่าป่วยดูหน้าตาสิ	 เป็นอย่างน้ีละ 
ญาตโิยมเอ๋ย	ไม่ว่าพระไม่ว่าคน	พระกม็าจากคน	มเีน้ือมีหนังเหมอืนกนั	คนกเ็จ็บป่วยได้	 
พระก็เจ็บป่วยได้	สุดท้ายก็คือ	ตาย	ได้มาเห็นอย่างนี้แล้วก็จงพากันน�าไปพิจารณา	
เกดิมาแลว้	กแ็ก่	เจบ็	ตาย	แต่ก่อนจะตาย	ทานยงัไม่มกี็ใหม้เีสยี	ศลียงัไม่เคยรกัษา 
ก็รักษาเสีย	 ภาวนายังไม่เคยเจริญ	 ก็เจริญให้พอเสีย	 จะได้ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาพบ 
พระพทุธศาสนา	ด้วยความไม่ประมาท	น้ันละจึงจะสมกบัทีไ่ด้เกดิมาเป็นคน	เท่าน้ีละ	 
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พดูมากกเ็หน่ือย”	น้ีคอื	โอวาททีท่่านฯ	ให้ไว้แก่ชาวพรรณานิคมตัง้แต่น้ันจนวาระสดุท้าย 
ท่านฯ	ไม่ได้พูดอีกเลย

	 ประตูที่พักด้านหน้าเปิดอยู่	 ท่านฯ	 บอกหันตัวเราไปทางประตู	 พอหันเสร็จก็ 
เหน็คนแต่งตวัผู้ด	ี๓-๔	คน	น่ังบนเสือ่ทีป่อูยูข้่างล่าง	ส�าหรับให้แขกน่ัง	ท่านฯ	เพ่งดู 
แล้วถามว่า	“ใคร”	แขก	“กระผม	วิเศษ	ลูกเขยแม่นุ่ม	เอารถมารับท่านอาจารย์กลับ
สกลฯ	ท่านมหาทองสุกบอกเมื่อวานนี้	กระผมเลยน�ารถมารับ	ขอรับ”

	 “เออไปซิ	เราอยากไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้	เอ้า	วัน	ทองค�า	แต่งของเร็ว”

	 “เราจะไปอย่างไร	รถจอดบนทางหลวง	นี่มันมีแต่ทางเกวียน”

	 นายวิเศษ	“ไม่ยาก	กระผมได้น�าเปลพยาบาลมา	เป็นผ้าใบเบาๆ	นิ่มๆ	นิมนต์
นอนพักไปสบายๆ”

	 “คนหามเล่า”

	 นายวิเศษ	 “ท่านแขวงฯ	 ได้เตรียมคนมาพร้อมแล้ว	 รถก็สบายไม่กระเทือน	
เพราะเป็นรถประจ�าต�าแหน่งของท่าน”

	 พอแต่งของเสร็จ	 หมอก็ถวายยาให้ท่านนอนหลับไปสบายๆ	 ก่อนไปท่านเอ่ย
ขึ้นว่า	“ก็หมู่เล่าจะไปกันอย่างไร”

	 วิเศษ	 “ไม่ยากกระผม	 ท่านแขวงฯ	 ได้เตรียมรถบรรทุกคนงานมาพร้อมแล้ว	
บรรทุกได้เป็นสิบๆ	 รูป	 จะขนถ่ายให้หมดวันน้ี”	 จึงน�าท่านฯ	 ไปขึ้นรถ	 สมัยน้ัน 
หารถยาก	 รถประจ�าต�าแหน่งท่านแขวงฯ	 ไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไร	 ได้ยินเขาพูดกันว่า	 
แลนด์โรเวอร์	ส่วนรถบรรทุกเขาว่ารถด้อจ	หรือฟาร์โก้นี้ละ

	 จากพรรณานิคม	ถึงวัดป่าสุทธาวาส	สกลนคร	เกือบ	๑๒	นาฬิกา	เพราะทาง
หนิลกูรังกลวัจะกระเทอืนมาก	ท่านฯ	กห็ลบัมาตลอด	น�าท่านฯ	ข้ึนกฏุ	ิศษิย์ผู้ใกล้ชิด 
ก็มีผู้เล่า	 ท่านวัน	 ท่านหล้า	 ผู้จัดที่นอนให้ท่านฯ	 ได้ผินศีรษะไปทางทิศใต้	 ปกติ 
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เวลานอน	ท่านฯ	จะผินศีรษะไปทางทิศตะวันออก	ด้วยความพะว้าพะวัง	จึงพากัน
ลืมคิดที่จะเปลี่ยนทิศทางผินศีรษะของท่านฯ

	 เวลาประมาณ	๐๑.๐๐	น.	เศษ	ท่านฯ	รู้สึกตัวตื่นจากหลับ	แล้วพูดออกเสียง
ได้แต่อือๆ	 แล้วก็โบกมือเป็นสัญญาณ	 แต่ไม่มีใครทราบว่าท่านฯ	 ประสงค์สิ่งใด	 
มีสามเณรรูปหนึ่งอยู่ที่นั้น	เห็นท่าอาการไม่ดี	จึงให้สามเณรอีกรูปไปนิมนต์พระเถระ
ทุกรูป	มีเจ้าคุณจูม	พระอาจารย์เทสก์	พระอาจารย์ฝั้น	เป็นต้น	มากันเต็มกุฏิ

	 เท่าทีส่งัเกตด	ูท่านใกล้จะละสงัขารแล้ว	แต่อยากจะผินศรีษะไปทางทศิตะวนัออก	 
ท่านพลิกตัวไปได้เล็กน้อย	ท่านหล้า	(พระอาจารย์หล้า	เขมปตฺโต)	คงเข้าใจ	เลยเอา 
หมอนค่อยๆ	ผลักท่านไป	ผู้เล่าประคองหมอนที่ท่านหนุน	แต่ท่านรู้สึกเหนื่อยมาก	
จะเป็นการรบกวนท่านฯ	ก็เลยหยุด	ท่านฯ	ก็เห็นจะหมดเรี่ยวแรง	ขยับต่อไปไม่ได้	
แล้วก็สงบนิ่ง	ยังมีลมหายใจอยู่	แต่ต้องเงี่ยหูฟัง	ท่านวันได้คล�าชีพจรที่เท้า	ชีพจร
ของท่านเต้นเร็วชนิดรัวเลย	รัวจนสุดขีดแล้วก็ดับไปเฉยๆ	ด้วยอาการอันสงบ

	 เป็นอันว่า	 อวสานแห่งขันธวิบากของท่านฯ	 ได้สิ้นสุดลงแล้ว	 ท่ามกลางศิษย์
จ�านวนมาก	ในเวลาประมาณ	๐๒.๐๐	น.	เศษๆ	ณ	วัดป่าสุทธาวาส	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดสกลนคร	เหลือไว้แต่ผลงานของท่านมากมายเหลือคณานับ
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ลักษณะนิสัย ปฏิปทำ

ท่ำนพระอำจำรย์มั่น ภูริทตฺตเถร
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บทเรียนอันมีค่ำ

	 เหตุการณ์ที่จะน�ามาเล่านี้	เกิดขึ้นขณะพักอยู่วัดป่าสุทธาวาส	เป็นเวลา	๑๕	วัน

	 ก่อนจะจากวดัป่าสทุธาวาสไป	ชาวสกลฯ	มขุีนอร่ามรัชดากร	ช่ือจ�าไม่ได้	นามสกลุ 
สุคนธชาติ	ได้กราบเรียนท่านพระอาจารย์ว่า	“ขอนมินต์ให้ท่านฯ	พักนานๆ	อยู่โปรด
ญาตโิยมชาวสกลนคร	ท่านอยูแ่ต่ป่ามานานแล้ว	โปรดชาวเมอืงด้วย”	ว่าแล้วกย็กขนั
นิมนต์ถวายท่าน

	 ท่านพระอาจารย์ตอบว่า	 “อาตมาไม่รับ	 อาตมาไม่อยู่	 ไม่มีประโยชน์สู้อยู่ป่า 
ไม่ได้”

	 โยมขุนฯ	พูดขึ้นว่า	“ไม่มีประโยชน์อย่างไรท่าน”

	 ท่านพระอาจารย์ตอบว่า	 “ก็ไม่มีประโยชน์น่ะซิ	 จะให้อาตมาสั่งสอนพวกท่าน 
ให้เป็นอะไร	จะสอนให้ฉลาด	พวกท่านกฉ็ลาดแล้ว	จะสอนให้พวกท่านมีศลี	มธีรรม	
พวกท่านก็มีแล้ว	จะสอนให้พวกท่านมีกิน	มีทาน	มีใช้	พวกท่านก็มีแล้ว	หรือจะให้
อาตมาสอนให้พวกท่านเป็นแท่งทอง	อาตมาสอนไม่ได้	อาตมาไม่รับ	อาตมาไม่อยู่”

	 “ชาวบ้านนอกบ้านป่า	 มีอะไรหลายๆ	 อย่างที่เขายังขาดแคลน	 อาตมามีเร่ือง 
จะสอนเขาอกีมาก	ถ้าอาตมาไม่ไปสอน	กไ็ม่มใีครสอน	น่ันเป็นหน้าทีข่องอาตมา	หรือ
ใครจะไปสอนแทนอาตมา	อาตมาต้องไปสอนเขา	เพราะไม่มีใครสอน”	ท่านฯ	ว่า

	 เรื่องนี้ผู้เล่าจ�าไม่ลืม	 เป็นบทเรียนอันมีค่า	 เพราะในยุคนั้นไม่มีใครสอนจริงๆ	
นอกจากครูสอนเด็กเท่านั้น	เป็นความจริงแท้ๆ
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บุคลิกพิเศษของท่ำนพระอำจำรย์

	 ท่านพระอาจารย์มั่น	ภูริทตฺโต	เป็นผู้มีปฏิปทามักน้อย	สันโดษ	ไม่ระคนด้วย
หมู่แสวงหาวิเวก	 ปรารภความเพียร	 ตั้งแต่วันบรรพชา	 อุปสมบท	 จนกระทั่งวาระ
สุดท้ายเรียกว่าครบบริบูรณ์เหมือนกับว่า	 เมื่อมีเหตุก็ต้องมีผล	 ผลคือ	 ศีล	 สมาธิ	
ปัญญา	วิมุตติ	วิมุตติญาณทัสสนะ	อันนี้เป็นผลของความมักน้อย	สันโดษ	ไม่ระคน
ด้วยหมู่	แสวงหาวิเวก	ปรารภความเพียร	ท่านพระอาจารย์มั่นท�าได้สม�่าเสมอ	ตั้งแต่
เบื้องต้นแห่งชีวิต	จนกระทั่งบั้นปลายแห่งชีวิต

	 ธุดงควัตรของท่านคือ	 บิณฑบาตเป็นวัตร	 ฉันมื้อเดียวเป็นวัตร	 ฉันในบาตร 
เป็นวัตร	 ใช้ผ้าบังสุกุลเป็นวัตร	 ผู้ที่จะไปถวาย	 ถ้าเป็นจีวรสักผืนหน่ึง	 ผ้าสบง	
ผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าเล็กๆ	น้อยๆ	ก็ตาม	เรียกว่าผ้าแล้วกัน	ถ้าจะถวายท่าน	เขามักจะ
ไปวางไว้ที่บันไดบ้าง	วางใกล้ๆ	บันไดกุฏิท่านฯ	บ้าง	วางตรงทางเดินไปห้องน�้าบ้าง	
ท่านฯ	 เห็นก็บังสุกุลเอา	 บางผืนก็ใช้	 บางผืนก็ไม่ได้ใช้	 ผู้ไม่รู้อัธยาศัยเอาไปถวาย
กับมือ	ท่านฯ	จะไม่ใช้

	 ท่านพระอาจารย์มั่น	ภูริทตฺโต	เป็นพระนักปฏิบัติ	 เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า 
พระนามว่า	โคดม	ในยคุ	๒,๐๐๐	ปี	เป็นสาวกทีมี่ลกัษณะสมบรูณ์แบบ	ด้วยลกัษณะ 
ภายนอกและภายใน	 เพราะเหตุน้ันชื่อเสียง	 และเกียรติศักดิ์เกียรติคุณของท่าน	 
จึงขจรขจายถึงทุกวันนี้	แทนที่จะเป็น	๖๐	ปีแล้วเลือนหายไป	กลับเพิ่มขึ้นๆ	ทั้งใน
ประเทศ	และต่างประเทศ	เพราะบคุลกิของท่านน้ัน	เป็นบคุลกิทีส่มบรูณ์แบบ	ในความ 
รู้สึกของผู้เล่า	ท่านพระอาจารย์มั่น	เป็นบุคคลน่าอัศจรรย์ในยุคนี้
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	 ขอให้ท่านสังเกตดูในรูปภาพ	คิ้ว	คาง	หู	ตา	จมูก	มือ	และเท้า	ตลอดชีวิต
ของท่านน้ัน	ท่านเดนิทางข้ามเขาไปไม่รูก้ีล่กู	จนเท้าพอง	ไม่ใช่เท้าแดง	หรือเท้าเหลอืง

	 คิ้วท่านมีไฝตรงระหว่างคิ้ว	 ลักษณะคล้ายกับพระอุณาโลมของพระพุทธเจ้า	 
ไฝอันนี้เป็นจุดด�าเล็กๆ	ไม่ได้นูนขึ้นมา	มีขนอ่อน	๓	เส้นไม่ยาวมากและโค้งหักเป็น
ตัวอักษร	ก	 เป็นเส้นละเอียดอ่อนมาก	ถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็น	ขณะท่านปลงผมจะ
ปลงขนนี้ออกด้วย	แต่จะขึ้นใหม่ในลักษณะเดิมอีก

	 ใบหูของท่านมีลักษณะหูยาน	 จมูกโด่ง	 แววตาของท่านก็เหมือนแววตาไก่ป่า	
บางคนอาจไม่เคยเห็นไก่ป่า	 คือเป็นวงแหวนในตาด�า	 มือของท่านน้ิวชี้จะยาวกว่า	
แล้วไล่ลงมาจนถึงนิ้วก้อย	นิ้วเท้าก็เหมือนกัน	

	 น่ีคอืลกัษณะของท่านพระอาจารย์ม่ัน	ภริูทตโฺต	เรียกว่าเป็นสาวกของพระพทุธเจ้า 
ยุค	๒,๐๐๐	ปี	เป็นพระผู้น่าอัศจรรย์	มีบุคลิกที่สมบูรณ์แบบ

	 หลวงปู่หล้าท่านก็เคยเล่าว่า	 เวลาล้างเท้าหลวงปู่ม่ัน	 เห็นฝ่าเท้าท่านเป็นลาย
ก้นหอย	 ๒	 อัน	 และมีรอยอยู่กลางฝ่าเท้า	 เหมือนกากบาท	 เวลาท่านเดินไปไหน	 
ท่านเดินก่อน	สานุศิษย์จะไม่เหยียบรอยท่าน	พอท่านเดินผ่านไปแล้ว	ชาวบ้านจะไป
มองดูจะเห็นเป็นลายตารางปรากฏอยู่ทั้งสองฝ่าเท้า

	 รอยนิ้วเท้าก็เป็นก้นหอยเหมือนกัน	จะเรียกก้นหอยหรือวงจักรก็ได้	มีอันใหญ่
กบัเลก็	๒	อนั	เป็นลกัษณะพเิศษของท่าน	(หลวงปูจั่นทร์โสม	กติตฺกิาโร	วดัป่านาสดีา	 
อ�าเภอบ้านผือ	 จังหวัดอุดรธานี	 ได้เล่าเสริมว่า	 ขณะหลวงปู่จันทร์โสมพักอยู่วัดป่า 
บ้านหนองผือนั้น	 ได้ถวายการนวดหลวงปู่มั่น	 เมื่อท่านหลับแล้ว	 หลวงปู่ได้พลิกดู
ฝ่ามอืของหลวงปูม่ัน่	พบว่า	มเีส้นกากบาทเตม็ฝ่ามือทัง้	๒	ข้าง	และมอืท่านกน่ิ็มมาก)

	 บุคคลทุกระดับ	 เมื่อเข้าไปถึงท่านแล้ว	ท่านจะเป็นกันเองมาก	คุยสนุกสนาน
เหมือนคนรู้จักกนัมานาน	แต่เป็นทีน่่าสงัเกตว่า	บคุคลทีม่กัจะเอาเปรียบเพือ่นมนุษย์	
ท่านไม่ค่อยจะเป็นกันเองเท่าไหร่	ถามค�าไหนได้ค�านั้น	ถ้าไม่ถามท่านก็นั่งเฉย
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	 ท่านพระอาจารย์มั่นเคยพูดว่า	 ผู้ที่จะมาศึกษาธรรมะกับเรา	 จะเป็นญาติโยม 
ก็ดีหรือเป็นพระสงฆ์ก็ดี	 ขอให้เก็บหอกเก็บดาบไว้ที่บ้านเสียก่อน	 อย่าน�ามาที่น่ี	 
อยากมาปฏิบตั	ิมาฟังเทศน์ฟังธรรม	ถ้าน�าหอกน�าดาบมา	จะไม่ได้ฟังเทศน์ของพระแก่ 
องค์นี้

	 แม้กระทั่งเด็กที่ไม่รู้เดียงสา	ป.	๒-๓-๔	ท่านก็ท�าเป็นเพื่อนได้	ในความรู้สึก
ของผู้เล่าผู้อยู่ใกล้ชดิ	เวลาท่านอยู่กับเด็ก	กริยาของท่านกเ็ข้ากบัเดก็ได้ดี	เพราะฉะน้ัน 
ความโดดเด่นของท่าน	ใครเข้าไปแล้วกลับออกมา	ก็อยากเข้าไปอีก	ใครได้ฟังเทศน์
ฟังธรรมแล้ว	กลับออกมาก็อยากฟังอีก

	 อันนี้คืออานิสงส์	ที่ท่านตั้งปณิธานว่า	ข้าพระองค์ขอปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า
เหมือนอย่างพระองค์	 หลังจากที่ได้ฟังพระพุทธเจ้าเทศนาจนจบ	 จึงได้ตั้งปณิธาน
เฉพาะพระพักตร์ของพระพุทธเจ้า	 คือ	 องค์สมณโคดมน้ี	 หลังจากน้ันก็เวียนว่าย 
ตายเกิดจนชาติปัจจุบันมาเป็นท่านพระอาจารย์มั่น

	 ทีน้ีท�าไมจึงละความปรารถนาพุทธภูมิ	 ท่านพิจารณาแล้ว	 รู้สึกตัวว่าเราน้ี
ปรารถนาพทุธภมูจึิงมาสร้างบารม	ีผู้ทีป่รารถนาพทุธภมู	ิเขาคดิอยูใ่นใจเหมอืนกบัเรา
นับไม่ถ้วน	ผู้ที่ออกปากแล้วเหมือนกับเราก็นับไม่ถ้วน	ผู้ที่ได้รับพระพุทธพยากรณ์ 
แล้วกนั็บไม่ถ้วน	และผู้ทีจ่ะมาตรัสรู้	ข้างหน้ามีอกี	๘	พระองค์	เช่น	พระศรีอริยเมตไตรย	 
พระเจ้าปเสนทโิกศล	กว่าจะถงึวาระของเรา	มนัจะอกีนานเท่าไหร่	เราขอรวบรัดตดัตอน 
ให้สิ้นกิเลสในภพน้ีเสียเลย	 ท่านพิจารณาเช่นน้ี	 จึงได้ละความปรารถนาที่จะเป็น
พระพุทธเจ้า
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เทศน์ซ�้ำเฒ่ำ

	 ลักษณะเสียงของท่าน	 ขณะเทศน์อบรมพระเณรนั้น	 จะทุ้มก็ไม่ใช่	 จะแหลม
ก็ไม่เชิง	อยู่ในระหว่างกลางทุ้มกับแหลม	เสียงดังฟังชัด	 เสียงกังวาน	เสียงชัดเจน	
ไม่มีแหบ	 ไม่มีเครือ	ชั่วโมงแรกนะไม่เท่าไรธรรมดาๆ	๑	ชั่วโมงผ่านไปเสียงจะดัง
ขึ้น	๒	ชั่วโมงผ่านไป	เสียงจะดังขึ้นอีก	ถ้าติดต่อกัน	๓-๔	ชั่วโมงแล้วเหมือนกับ 
ติดไมค์	 อันนี้เป็นเรื่องจริง	 จากวัดป่าบ้านหนองผือจรดบ้านหนองผือโน่น	 เรียกว่า
บ้านโยมพุฒนั่นนะ	ลุกมานั่งฟังธรรมดา	เหมือนท่านมาพูดใกล้ๆ	ชาวบ้านหนองผือ
ที่นอนแล้ว	ก็ลุกขึ้นมานั่งฟังหมด	ไม่จ�าเป็นต้องมาที่วัด	อันนี้คือชั่วโมงที่	๒	ขึ้นไป

	 ปกติท่านจะเทศน์	๒	ชั่วโมง	ในชั่วโมงที่	๒	นั่นล่ะ	ชาวบ้านได้ยินแล้ว	ลุกมา 
นั่งฟังแล้ว	 เทศน์กรณีพิเศษ	 เช่น	 เดือน	๓	 เพ็ญ	 เดือน	๖	 เพ็ญ	วันเข้าพรรษา	 
ออกพรรษา	อย่างน้อยกป็ระมาณ	๔	ชัว่โมงถงึ	๖	ช่ัวโมง	จะดงัข้ึนเร่ือยๆ	ถงึ	๖	ช่ัวโมง 
ยิ่งดัง

	 พระอาจารย์เทสก์ได้เคยเล่าให้ฟังว่า	 สมัยท่านพระอาจารย์มั่นอยู่ที่เชียงใหม่
เทศน์ที่วัดเจดีย์หลวง	เทศน์ตั้งแต่	๑	ทุ่ม	ถึง	๑๑	นาฬิกาวันใหม่	ลงจากธรรมาสน์	
ท่านจึงจะมาฉันจังหัน	นั่นเป็นกี่ชั่วโมง	ตื่นเช้าขึ้นมาท่านยังเทศน์อยู่	เสียงมันดัง

	 ทน้ีีพวกข้าราชการ	แม่บ้านหิว้ตะกร้าไปตลาดตอนเช้า	พอได้ยนิเสยีงท่านเทศน์
คิดว่าพระทะเลาะกัน	 พากันเข้าไปก็เห็นท่านพระอาจารย์มั่นเทศน์	 เลยอยู่ฟังเทศน์ 



89

ลมืว่าจะไปตลาดและต้องกลบัไปท�ากบัข้าวให้ลกูผัวกนิ	ลกูผัวตามมาเหน็อยูท่ีว่ดัเจดย์ี
หลวงฟังเทศน์อยู่	ก็เลยบอกว่าจะไปจ่ายตลาดเอง	แล้วก็จะเลยไปท�างาน

	 ผู้ที่จะไปขายของก็เหมือนกัน	 ผ่านมาพอได้ยินเสียง	 คิดว่าพระทะเลาะกัน	 
ก็พากันเข้าไป	ไม่ต้องขายของ	วางตะกร้าแล้วก็ฟังเทศน์ต่อ	จนกระทั่งท่านเทศน์จบ
จึงไป	พระอาจารย์เทสก์พูดให้ฟังอย่างนี้

 ท่านเทศน์นานที่สุดคือ	เทศน์ปีสุดท้าย	เป็นวันมาฆะบูชา	หลังจากเวียนเทียน
เสร็จแล้ว	ท่านก็เริ่มเทศน์	มีชาวบ้านหนองผือมานั่งฟังอยู่ข้างล่าง	มีทั้งผู้หญิงผู้ชาย 
ลกูเลก็เดก็แดง	อุม้นอนอยูท่ีต่กั	เดก็กไ็ม่ร้อง	ปรากฏว่ามคีนอุม้เด็กกลบัไปแค่	๓	คน	 
นอกนั้นอยู่จนรุ่ง	ถึงจะกลับบ้าน	ท่านฯ	เทศน์อยู่	ตั้งแต่	๑	ทุ่ม	จนถึงเช้า	อันนี้
เป็นความจ�าของผู้เล่า

	 ท่านพูดว่า	 เราจะเทศน์แล้วแหละ	 เทศน์ซ�้าเฒ่านะ	ต่อจากนี้ไปจะไม่ได้เทศน์
นานอย่างนี้อีกแล้ว		รู้สึกว่าจะเป็นวันเพ็ญเดือน	๓	พอตกเดือน	๕	ท่านก็เริ่มป่วย	
มีอาการไอและป่วยมาเรื่อยๆ	จนกระทั่งเดือนอ้ายเป็นเวลา	๙	เดือน

	 ปกตน้ัิน	ท่านจะเทศน์ตามเหตกุารณ์ในพทุธประวตั	ิทีส่มเด็จพระมหาสมณเจ้า	 
กรมพระยาวชริญาณวโรรส	ทรงรจนา	ถ้าเพญ็เดอืน	๖	จะปรารภถงึเร่ืองประสตู	ิตรัสรู้	 
และปรินิพพาน	ถ้าเพญ็เดอืน	๓	จะปรารภเร่ือง	การแสดงโอวาทปาฏโิมกข์แก่พระสงฆ์	 
๑,๒๕๐	รูป	ที่พระเวฬุวัน	ตลอดคืนจนสว่าง

	 ท�าไมจะมากมายก่ายกองขนาดนั้น	ก็เพราะท่านไม่ได้เล่าเป็นวิชาการ	ท่านเล่า
ให้ละเอียดไปกว่านั้นอีก	เรื่องก็เลยยืดยาวไป

	 เวลาเทศน์ท่านจะลืมตา	 หมากไม่เคี้ยว	 บุหร่ีไม่สูบ	 น�้าไม่ดื่ม	 ท่านจะเทศน์ 
อย่างเดยีว	พระเณรกล็กุหนีไม่ได้	ไม่มใีครลกุหนีเลย	ไปปัสสาวะกไ็ม่ไป	จะไอจะจาม 
ก็ไม่มี	จะบ้วนน�้าลายก็ไม่มี	จะนิ่งเงียบจนเทศน์จบ
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เมตตำชำวภูไท

 
	 ผู้เล่าเคยสังเกต	 ดูท่านจะไม่คลุกคลีด้วยกับบุคคลผู้มักเอาเปรียบ	 ข่มเหง	 
รังแกสัตว์	โดยเฉพาะพวกฉ้อราษฎร์บังหลวง	ถึงไม่มีใครบอกท่าน	ท่านก็รู้	เข้าไป
หาท่านจะเฉยๆ	ไม่ค่อยพูดด้วย	ไม่ยินดีต้อนรับ

	 ส่วนชนต่างชาตต่ิางภาษา	ก็มีพม่าทีท่่านจะยอมรับและเคยไปจ�าพรรษา	ส่วนชาว 
ยุโรปท่านดูจะเมตตาชาวรัสเซียเป็นพิเศษ	เพราะเหตุใดก็สุดวิสัยที่จะเดาได้

	 ส่วนภูมิประเทศที่ไม่สัปปายะแก่ท่าน	 หากไม่มีความจ�าเป็นแล้วท่านก็จะไม่ไป	
เช่น	อุบลราชธานี	ผู้เล่าได้กล่าวไว้ว่า	หลังจากท่านกลับจากลพบุรีสู่กรุงเทพฯ	แล้ว	
ท่านพระอาจารย์ได้สนทนากับท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ	(จันทร์	สิริจนฺโท)	ว่า	มีวาสนาจะ
สอนหมู่ได้ไหม	แล้วท่านฯ	ก็กลับอุบลฯ	ไปยังวัดพระอาจารย์เสาร์	พร้อมด้วยพระ
อาจารย์สิงห์	และพระมหาปิ่น

	 ระหว่างเดินธุดงค์รุกขมูลอยู่ถิ่นอุบลฯ	 ถูกต่อต้านจากชาวบ้านอย่างแรง	 ด้วย
วิธีการต่างๆ	สารพัด	ท่านฯ	ว่า	จึงได้ชวนท่านพระอาจารย์เสาร์	มุ่งหน้าสู่มุกดาหาร	 
ค�าชะอ	ีหนองสงู	ถ่ินน้ีเป็นทีอ่ยู่ของชนเผ่าภไูท	สถานทีส่ปัปายะ	เหมาะแก่การแสวงหา
วิเวก	และชาวบ้านก็ให้ความอุปถัมภ์บ�ารุง	ด้วยศรัทธาและเลื่อมใส	ตั้งแต่เบื้องต้น
แห่งชีวิต	จนกระทั้งเบื้องปลายแห่งชีวิต	ก็ได้อาศัยชนเผ่าภูไทนี้แหละ
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	 บางคนสงสัยได้กราบเรียนถามท่านว่า	“เหตุใดท่านพระอาจารย์มักอยู่กับพวก 
ภไูท”	ท่านตอบว่า	“เพราะชาวภไูทว่าง่ายสอนง่าย”	ศษิย์ของท่านเป็นเผ่าภไูทมชีือ่เสยีง 
หลายรูป	เช่น	พระอาจารย์ฝั้น	อาจาโร	พระอาจารย์สิม	พุทฺธาจาโร	เป็นต้น

	 ท่านได้กลับไปอุบลฯ	สองครั้ง	ครั้งแรกกลับไปส่งมารดา	ก่อนขึ้นไปเชียงใหม่	
ครั้งที่สองไปท�าฌาปนกิจศพท่านพระอาจารย์เสาร์	หลังจากนั้นก็ไม่เคยไปอีกเลย
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ควำมอัศจรรย์ของท่ำนพระอำจำรย์

	 เมื่อครั้งพุทธกาล	ขณะพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนา	แก่พุทธบริษัท
ทั้งสี่นั้น	 ทุกคนจะเงียบ	 ตั้งใจฟัง	 โดยแต่ละคนส�าคัญในใจว่า	 พระพุทธเจ้าเทศน์ 
ให้เราฟัง	 จ�าเพาะใช้ภาษาของเรา	 อันนี้เป็นความรู้สึกของพุทธบริษัทเหล่านั้น	 ซึ่งมี
หลายชาติหลายภาษา	ท่านพระอาจารย์มั่นก็เช่นเดียวกัน	ดังจะเล่าต่อไปนี้

	 เมื่อท่านพระอาจารย์จ�าพรรษาอยู่วัดป่าในบ้านหนองผือน้ัน	 มีคนไทยเช้ือสาย
เวียดนามคนหนึ่ง	ชื่อว่า	อัมพร		พงษ์เจริญ	เป็นบุรุษพยาบาล	ประจ�าโรงพยาบาล
แขวงค�าม่วน	(ท่าแขก)	ประเทศลาว	เป็นชาวญวนอพยพมาอยู่พังโคน	ได้เปิดคลินิก
รักษาคนไข้	เคยมารักษาท่านพระอาจารย์	เกดิความเลือ่มใส	ฟังเทศน์ภาษาลาว	และ
ภาษาไทยได้ชัดเจน

	 วันหนึ่งเธอพาลูกน้องมา	๔-๕	คน	เพิ่งอพยพมาใหม่	พูดภาษาลาวไทยไม่เป็น	
มาฟังเทศน์ด้วย

	 หลงัจากฟังเทศน์จบกก็ราบลากลบั	ท่านพระอาจารย์พกั	เธอและคณะน่ังพกัอยู	่ 
ผู้เล่าเดินไปหา	เธอยกมือไหว้พร้อมคณะตามธรรมเนียมไทย

	 เธอถามว่า	 “ท่านพระอาจารย์เป็นเวียดนามหรือเป็นไทย”
	 ผู้เล่า	 “ไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์”
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	 ถาม		 “เอ๊ะ	ท�าไม	ท่านพูดภาษาเวียดนามได้”
	 ผู้เล่า	 “ไม่ทราบ	ได้ยินแต่ท่านพูดไทย”
	 “ก็ท่านเทศน์เมื่อกี้น้ี	 เทศน์ภาษาเวียดนามทั้งน้ัน	 พวกผมก�าลังพูดกันเร่ืองน้ี 
อยู่ว่ารูปร่างหน้าตา	ผิวพรรณกเ็หมอืนเวยีดนาม	ก�าลงัสนทนากนัอยูว่่า	ท่านเป็นไทย
หรือเวียดนาม”
	 ผู้เล่า		 “เราก็ฟังอยู่ด้วยกัน	ท่านไม่ได้เทศน์ภาษาเวียดนาม	เทศน์ภาษาไทย”
	 				 “เอ	แปลกนะ	ผู้รู้ธรรมมีอัศจรรย์	หลายอย่าง”	เธอพูด

	 อีกเร่ืองหน่ึง	 ที่วัดป่าบ้านหนองผือเหมือนกัน	 โยมเง็กหงส์	 เป็นชาวจีนมา 
อยู่เมืองไทย	 พูดไทยได้สะเปะสะปะ	 มาฟังเทศน์พร้อมคณะชาวจีนเหมือนกัน	 
ภาษาใช้อยู่กินธรรมดา	ก็สะเปะสะปะ	ภาษาธรรมะยิ่งแล้วใหญ่	แต่ชอบท�าบุญตาม 
ประเพณีไทย	ฤดูแล้งมาปฏิบัติธรรมถือศีลพร้อมคณะ	กับท่านพระอาจารย์ทุกปี

	 วันหนึ่งหลังจากฟังเทศน์แล้ว	 ไปนั่งสนทนากับพวกที่มาด้วยกัน	 เขาพูดภาษา
จีนสนทนาเรื่องธรรมะ	ที่ท่านพระอาจารย์เทศน์	ผู้เล่าก็เดินไปพบ	นั่ง	ณ	ที่ควรแล้ว

	 โยมกก็ราบถามว่า	“พูดกนัเร่ืองเทศน์ท่านพระอาจารย์	เพราะท่านพดูจีน	เทศน์
ภาษาจีน	ฟังเข้าใจดี	ฟังพระในกรุงเทพฯ	เทศน์ภาษาไทยไม่ค่อยเข้าใจ	เพิ่งรู้เดี๋ยว
นี้เองว่าท่านพระอาจารย์มั่นเป็นคนจีน	รูปร่างผิวพรรณหน้าตาก็จีนทั้งนั้น”

	 ผู้เล่าจะตอบปฏิเสธก็เกรงว่าเขาจะหมดศรัทธา	 “แต่ท่านเทศน์พวกอาตมา	 
พระเณรโยมชาวบ้านเทศน์ไทย”

	 “น่ันนา	ภาษาไทยก็เก่ง	ภาษาจีนก็เก่ง	น้ีคอื	ผู้ปฏิบตัรู้ิแท้	เป็นเซยีนองค์หน่ึงได้”	 
คือ	ค�าพูดของโยมเง็กหงส์

	 อยากรู้ประวตัขิองโยมน้ี	ถามได้ทีว่ดัอโศการาม	ได้ยนิว่าท่านไปเป็นชีหมดอายุ
ที่นั้น
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เมตตำผู้เล่ำ

	 ท่านพระอาจารย์มั่น	 เป็นผู้รู ้จักอัธยาศัยของบรรดาสานุศิษย์เป็นอย่างดี	 
ท่านเคยพูดเสมอว่า	 “คุณทองค�าน้ีเป็นบุคคลที่มีสติปัญญาอ่อน	 และวาสนาน้อย	 
ถ้าจะอปุมาเปรียบสานุศษิย์ทัง้หลาย	เหมอืนเหลก็ซึง่ถกูหลอมมาเป็นแท่งแล้ว	เพราะ
ฉะน้ันเม่ือถูกไฟเผา	เน้ือเหลก็อ่อน	กต้็องตด้ีวยค้อนแปดปอนด์	มนัไม่เสยีหายอะไร	
แต่คุณทองค�านี้	เปรียบเหมือนเนื้อเหล็กผสมอยู่กับหินที่มันเกิดทีแรก	ถ้าเราใช้ฆ้อน 
ทุบก็จะแหลกละเอียดหมด”

	 ตอนทีท่่านพระอาจารย์เร่ิมอาพาธ	ได้เมตตาผู้เล่าว่า	“ทองค�าเอย	เรากส็งสารเธอ	 
ไม่มีอะไรจะให้	ขอให้เธอจงจดจ�าไว้	อนัน้ีเป็นค�าสัง่ส�าหรับคณุโดยเฉพาะคร้ังสดุท้าย	
เมือ่เราตายไปแล้ว	จะไม่มีใครสัง่สอนคณุ	เหมอืนดังเราสัง่สอน	ขอให้คณุปฏบิตัติาม
ค�าสัง่สอนของพระอปัุชฌาย์	ทีส่อนคร้ังแรกตัง้แต่วนับวช	คอืการตัง้ศรัทธาความเชือ่
ในคุณพระรัตนตรัย	อย่างแน่วแน”่

	 ต่อจากนั้นก็พิจารณาองค์กัมมัฏฐาน	๕	คือ	เกสา	-	โลมา	-	นขา	-	ทนฺตา	 
-	ตโจ	ขอให้ยึดมั่นอย่างนี้	 เพราะว่า	นอกเหนือจากพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นบรมครู
แล้วก็มีครูคนที่สองรองจากพระพุทธเจ้าคือพระอุปัชฌาย์นี้เอง

	 พระอปัุชฌาย์จะสอนตัง้แต่สรณคมน์	จนกระทัง่ถงึพระนิพพาน	ให้ตัง้ศรัทธาต่อ
พระรัตนตรัย	ให้พิจารณากัมมัฏฐาน	๕	คือ	เกสา	-	โลมา	-	นขา	-	ทนฺตา	-	ตโจ	 
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ให้ยึดมั่นในหลักนี้	 รับรองไม่ผิด	 ท่านว่าอย่างนั้น	 นี้เป็นการสั่งสมวาสนาบารมีให้
ยิ่งๆ	ขึ้นไป	ถึงไม่รู้ชาตินี้ชาติต่อไปก็สามารถรู้ได้

	 ผู้เล่ามาคิดเฉลียวใจว่า	 เราปฏิบัติไปอย่างน้ี	 เกิดเป็นบ้าเป็นอะไรขึ้นมาจะท�า
อย่างไร	ท่านฯ	บอกว่า	“อย่าไปนึก	เป็นบ้าเป็นอะไรไม่ต้องห่วง	เพราะว่าถ้าคุณไปเพ่ง
ออกนอกคุณจะเป็นบ้า	หากมีอะไรเกิดขึ้นคุณมาเพ่งในนี้คือ	เกสา	-	โลมา	-	นขา	 
-	ทนฺตา	-	ตโจ	มันจะแก้ของมันไปเอง”	ท่านว่าอย่างนั้น

	 แล้วก็ท�าให้มันต่อเนื่องเป็นภาวิตา	พหุลีกตา	เจริญให้มาก	ถ้าหากว่าบุคคลที่
มีวาสนาบารมีแล้ว	อย่างเร็ว	๗	วัน	หรือ	๗	เดือน	ต้องได้บรรลุคุณวิเศษอย่างใด 
อย่างหน่ึง	 มีพระโสดาบันเป็นต้น	 แต่วาสนาพอปานกลาง	 อบรมต่อเน่ืองบ้าง 
ไม่ต่อเน่ืองบ้าง	 ก็ไม่เกิน	 ๗	 ปี	 ต้องได้บรรลุคุณวิเศษ	 ผู้ที่อบรมต่อเน่ืองบ้าง 
ไม่ต่อเน่ืองบ้าง	 ย่อหย่อนไปแต่ว่าไม่ท้อถอย	 มีความเชื่อมั่น	 อยู่ในค�าสอนของ 
พระอุปัชฌาย์	อย่างช้าก็	๑๖	ปี

	 ท่านพระอาจารย์ว่าเป็นไปได้ทุกคนน้ันแหละ	 ถ้ายึดมั่นในค�าสอนของ 
พระอุปัชฌาย์ได้	รับรองไม่มีผิดท่านว่างั้น	และมรรคผลในธรรมวิเศษนั้น	เป็นของ
คนไทยโดยเฉพาะ	ท�าไมจึงว่าเป็นของคนไทยโดยเฉพาะ	เพราะเราได้ปฏิบตั	ิสบืธรรม
ค�าสอนของพระพทุธเจ้ามาเป็นพนัๆ	ปีแล้ว	ความพร้อมของคนไทยจึงมี	เพราะฉะน้ัน
ผู้ที่ประสงค์จะได้บรรลุคุณธรรมวิเศษนั้น	มีโอกาสทุกคน
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ท่ำนพระอำจำรย์เป็น “ผู้พอ”

	 เรื่องการรับบริจาคปัจจัย	๔	นั้น	ดูจะมีขอบเขตค�าว่า	“พอ”	หรือพอละ	(อล�)	
ในกุฏิของท่าน	นอกจากสิ่งจ�าเป็นส�าหรับใช้สอยประจ�าวันแล้ว	ไม่มีอะไรเลย	ผู้เล่า
เคยน�าเอาไตรจีวร	ทีท่่านฯ	รับบงัสกุลุไปเกบ็ไว้ในห้องท่าน	ท่านฯ	ไปเหน็เข้าดุตะเพดิ 
ผู้เล่า	“ใครเอาอะไรมาไว้ทีน้ี่”	“กระผมขอรับ”	“เหอะ	เราไม่ใช่หลวงตาสารโมบโลภมาก  
รีบเอาหนี	ใครอยากได้ก็เอาไป”	ท่านว่า	ผู้เล่ารีบเอาไตรจีวรออกไปทันที

	 แม้การรับบริจาคทานของท่านพระอาจารย์	 เท่าที่ผู้เล่าเคยสังเกตมาหลายป	ี 
ท่านพระอาจารย์จะเปิดโอกาส	ให้ผู้มีศรัทธาบริจาค	ดูจะเป็นกาลเป็นสมัย	เช่น	กาล
กฐินภายใน	๓๐	วัน	วิสาขะบูชาเดือน	๖	เพ็ญ	ภายใน	๓	วัน	คือ	ขึ้น	๑๔-๑๕	ค�่า	 
และแรม	 ๑	 ค�่า	 ก่อนเข้าพรรษาเริ่มตั้งแต่เดือน	 ๗	 แรมค�่าหน่ึง	 ถึงเดือน	 ๘	 
แรมค�่าหนึ่ง

 ยกเว้นกรณีพิเศษบุคคลเหล่านี้คือหญิงมีครรภ์	คนชรา	คนป่วย	และคนจะไป
สนามรบ	ท่านฯ	จะอนุญาตเป็นพิเศษ	ผู้เล่าเคยเห็นท่านกวักมือเรียกเข้ามาเลย	ถ้ามี
บุคคลไปถวายทาน	ในกาลในสมัยที่ว่านี้เปิดเต็มที่	ใครทันก็ทัน	ใครไม่ทันก็ไม่ทัน

	 นอกกาลถ้ามีคนมาถวายทาน	ท่านฯ	จะถามว่า	“บุตร	ภรรยา	สามี	บิดามารดา
ของท่าน	พอหรือยงั	อาตมา	(บางทท่ีานเรียกพระเฒ่าแทนตวัท่าน)	และภกิษสุามเณร	
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รวมทั้งผ้าขาวที่อยู่กับอาตมาพอแล้ว	 ตั้งแต่กาลกฐินน้ัน	 ถ้าบุตรภรรยาของท่านยัง 
ไม่พอให้ทานบุตรภรรยาของท่านเสียก่อน”	 โยมก็พูดว่า	 “กระผมอยากได้บุญกับ 
ท่านอาจารย์”	ท่านฯ	บอกว่า	“การให้บุตรภรรยา	บิดา	มารดาก็ได้บุญเหมือนกัน”

 บุตรภรรยาบิดามารดา	 เป็นหน้าที่ของกุลบุตรผู้ครองเรือน	 ต้องรับผิดชอบ	
ท่านฯ	คงประสงค์ให้กุลบุตรเอาใจใส่ก่อนจะให้ใคร	ให้นึกถึงท่านเหล่านี้ก่อน

	 ในความรู้สึกของผู้เล่า	 ท่านพระอาจารย์	 คงมุ่งผลประโยชน์ของเศรษฐกิจใน
ครอบครัวชาวบ้านมาก	ต้องการให้ชาวบ้านมีกินมีใช้	จึงไม่รบกวนชาวบ้าน	เป็นอยู่
อย่างสมถะจรงิๆ	เมือ่มเีศรษฐหีรืออสิระชนมาถวายทานท่านพระอาจารย์กลบัไปแล้ว	
ท่านมักบ่นๆ	ให้ผู้เล่าฟังว่า	“พวกน้ีมันมาอวดมัง่อวดมีต่อเรา”	นึกว่าท่านพระอาจารย์
ยินดีจะได้ของดีๆ	ราคาแพง	ได้มากๆ	ท่านฯ	กลับว่า	มาอวดมั่งอวดมีกับท่าน

	 ท่านพระอาจารย์มั่นเคารพนับถือ	 ให้เกียรติคณะปกครองบริหารทั้งสองคณะ	
(ธรรมยุตและมหานิกาย)	 ท่านไปอยู่บ้านใด	ต�าบลใด	 จะแจ้งให้เจ้าคณะต�าบลนั้น
ทราบเสมอทัง้สองฝ่าย	หากจะมีการก่อสร้างจะปรึกษาและขอความเหน็จากผู้ปกครอง
เสยีก่อน	เหน็ดแีล้วจึงท�า	ท่านเป็นบคุคลถ่อมตน	ไม่ถอืว่าเป็นผู้มบีญุหนักศักดิใ์หญ่	
มีคนนับหน้าถือตามาก	ท่านไม่ลืมตัวว่า	ท่านก็มาจากเด็กท้องทุ่ง
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ตอนที่ ๒

ปกิณกธรรม

ท่ำนพระอำจำรย์มั่น ภูริทตฺตเถร
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...หมั่นดูโทษตนไว้ให้ใจเคย
เว้นเสียซึ่งโทษนั้น
คงได้เชยชมสุขพ้นทุกข์ภัย
เมื่อเห็นโทษตนชัดรีบตัดทิ้ง
ท�าอ้อยอิ่งคิดมากจักไม่ได้...

จากขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะ
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เทวดำป้องกันอำกำศหนำวให้

	 ท่านฯ	เล่าว่า	ปีน้ันท่านพกัอยู่บนดอยมเูซอ	พร้อมด้วยพระมหาทองสกุ	อากาศ
หนาวมากเป็นพเิศษกว่าทกุปี	หากมีเคร่ืองวดักค็งจะตดิลบหลายองศา	ขนาดชาวบ้าน
ไม่ยอมหนีจากกองไฟตลอดวันตลอดคืน

	 ทั้ง	๒	ท่านก็รู้สึกหนาวมาก	ติดไฟก็ไม่ค่อยจะติด	น�้าค้างแข็งเป็นน�้าแข็งหมด	
เอาละตดัสนิใจจะหนาวตายวนัน้ีกย็อม	กลบัข้ึนไปกฏุ	ิท่านฯ	ไหว้พระสวดมนต์เสร็จ
เข้าสมาธิทันที	 พอจิตสงบ	ท่านเห็นบุคคลหนึ่งพร้อมบริวาร	๔	คน	ผู้เป็นหัวหน้า 
แต่งตัวแบบกษัตริย์	 ทรงผ้าสีแดง	มาชี้บอกให้บริวารกางผ้าม่านให้ท่านทั้ง	 ๔	ทิศ	
ทั้งข้างบนข้างล่าง

	 จึงก�าหนดพิจารณาว่าเป็นใครนั่น	แต่ไม่ได้ถามพระยาองค์นั้น	เพราะเห็นก�าลัง
สาละวนอยู่กับการกางผ้าม่าน	รู้ในใจขึ้นมาว่า	เป็นท้าวเวสสุวรรณ	มาป้องกันอากาศ
หนาวให้	โดยใช้ผ้าม่านสีแดงกางกั้นไว้	มีความอบอุ่นพอดีๆ	เทวดาเหล่านั้นก็ไปกาง
ถวายพระมหาทองสุกด้วย	พอกางเสร็จก็ไป	แปลกไม่บอกไม่ลาไม่ไหว้	ท�าธุระเสร็จ
แล้วกห็ายไป	ไม่เหมอืนเทพองค์อืน่ๆ	เวลามาหามกีารกล่าวขานกนั	แต่เทพน้ีมาแปลก	
ท่านว่า

	 อาการของม่านเวลาจะไปบณิฑบาตหรอื	ยนื	เดนิ	น่ัง	นอน	ปรากฏว่าจะกางกัน้ 
ไว้ไม่กว้างไม่แคบพอดีๆ	 ตื่นเช้าถามพระมหาทองสุกว่า	 “หนาวไหม”	 “ไม่หนาว”	 
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แต่ท่านจะรู้ว่ามีม่านกั้นหรือเปล่าไม่ไม่ได้ถาม	 แต่ตัวท่านพระอาจารย์เห็นม่านกั้น 
พระมหาทองสกุอยู	่พอไปบณิฑบาต	ชาวเขาร้องทกัว่า	“ตุเ๊จ้าบ่หนาวก๊าๆ”	ตลอดทาง

	 ท่านฯ	ว่า	ม่านนั้นค่อยๆ	จางไป	พร้อมกับอากาศค่อยอุ่นขึ้น

	 จนบัดนี้ก็ไม่เคยเห็น	ท้าวเวสสุวรรณอีก
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กำรสรรหำเจ้ำคณะมณฑลและเจ้ำคณะจังหวัด

	 เม่ือต�าแหน่งเจ้าคณะมณฑลหมากแข้ง	 และเจ้าคณะจังหวัดนครพนมว่างลง	
ความทราบถึงสมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า	กรมหลวงชนิวรสริิวฒัน์	สถติ	ณ	วดัราชบพธิฯ	
ให้สรรหาผู้สมควร	แต่ควรเป็นคนทางภาคอสีาน	ไม่มใีครนอกจากพระจันทร์	(จันทร์	 
เขมโิย)	กบัพระมหาจูม	(จูม	พนฺธโุล)	วดัเทพศริินทร์	โปรดให้น�าตวัเข้าเฝ้า	ทอดพระเนตร 
เห็นตรัสว่า	“พระจันทร์	มีวุฒิแค่นักธรรมตรี	อายุพรรษาก็มากอยู่	แต่วุฒิการศึกษา
ไม่เข้าเกณฑ์	 จะเป็นเจ้าคณะมณฑล	 เป็นเจ้าคณะจังหวัดได้	 ให้ไปด�ารงต�าแหน่ง 
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม

	 “ส่วนพระมหาจูม	เปรียญ	๓	นักธรรมโทเข้าเกณฑ์	แต่อายุแค่	๒๘	พรรษา	๘	
อายุพรรษายังน้อยนัก	จะไหวหรือ”	นี้คือพระด�ารัส	แต่ไม่มีตัวเปลี่ยน	จึงน�าตัวพระ
ทั้ง	๒	รูป	เข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดิน	คือ	พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ	ในขณะนั้น

	 สมเด็จพระสงัฆราชเจ้า	ทรงปรึกษาเร่ืองพระมหาจูม	กบัพระเจ้าอยูห่วั	พระองค์
ทรงรับรองอย่างแน่พระทัย	ตรัสว่า	“ส่งไปได้เลย	หม่อมฉันรับรองพระมหาองค์นั้น	
ไม่มทีางเสยีหาย	มแีต่ทางด”ี	สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้ากส็นองพระประสงค์	พระจันทร์	
เขมิโย	และพระมหาจูม	พนฺธุโล	 เคยออกปฏิบัติกัมมัฏฐานกับท่านพระอาจารย์มั่น	 
ท่านเห็นว่า	 ไม่เป็นวิสัย	 จึงน�าฝากเข้าศึกษาพระปริยัติธรรม	 ที่วัดเทพศิรินทร	์ 
(ท่านพระอาจารย์เล่าว่า	 ธรรมเนียมการส่งพระสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ไปด�ารงต�าแหน่ง 
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วัดส�าคัญ	 จะต้องน�าตัวเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชเจ้า	 หรือพระสังฆราช	 และองค์
พระมหากษัตริย์ก่อน)	

	 มณฑลหมากแข้ง	ประกอบด้วย	จังหวดัเลย	หนองคาย	นครพนม	สกลนคร	และ
อดุรธานี	เป็นวัดคณะธรรมยตุ	จัดการศกึษาทัง้ด้านบาลแีละนักธรรม	การปฏิบตัธิรรม 
วินัย	เป็นไปอย่างมีระเบียบดียิ่งมากขึ้นทุกจังหวัด	มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดโพธิสมภรณ์	
แม้ต่างมณฑลยังส่งมาเรียนที่นี่

	 สามสี่ปีให้หลังผลงานออกมาเป็นที่ยอมรับ	ได้รับพระราชทานต�าแหน่งพระครู
สัญญาบัตรทั้ง	๒	องค์	สมเด็จพระสังฆราชเจ้า	ทรงชมเชยพระเจ้าอยู่หัว	ต่อหน้า
พระพักตร์ว่า	 ทรงมีสายพระเนตรไกล	 มองดูบุคคลออก	 พระพรรษาน้อยอย่าง 
พระมหาจูม	พอพระทัยส่งไปเป็นเจ้าคณะมณฑลได้	นี้คือผู้เล่าได้ฟังจากท่านฯ
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สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์

 พระนามเดิม หม่อมเจ้าภุชงค์ พระนามฉายา สริิวฑฒฺโน เป็นหม่อมเจ้าชายใหญ่  
ในพระวรวงศ์เธอกรมขุนเจริญผลพูลสวัสดิ์ พระมารดาชื่อ ปุ่น ประสูติในรัชกาลที่ 
๔ เมื่อวันศุกร์ เดือนอ้าย แรม ๗ ค�่า ปีมะแม จุลศักราช ๑๒๒๑ ตรงกับวันที่ ๑๖ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๐๒

 พ.ศ. ๒๔๑๖ พระชนมายุได้ ๑๕ ปี ทรงผนวชเป็นสามเณรที่วัดพระศรี- 
รัตนศาสดาราม สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ เมื่อครั้ง
ด�ารงพระยศเป็นกรมหม่ืนบวรรังสสีริุยพนัธุ ์เป็นพระอปัุชฌาย์ พระองค์เจ้าพระอรุณ- 
นิภาคุณากร แต่ยังเป็นหม่อมเจ้าพระราชาคณะเป็นพระอาจารย์ เมื่อทรงผนวชแล้ว 
ได้เสด็จประทับที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

 ในปีนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จออกทรงผนวช เสด็จ
ประทบัอยูท่ีพ่ระพทุธรัตนสถานมนทริาราม (ประดษิฐานในพระบรมมหาราชวังช้ันใน) 
เป็นเวลา ๑๕ วัน ตลอดเวลาที่พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงผนวชและเสด็จออกบิณฑบาต ทรงมีรับสั่งให้สามเณร หม่อมเจ้าภุชงค์ออก 
ตามเสด็จทุกคราวจนกระทั่งเสด็จลาผนวช

 สามเณรหม่อมเจ้าภุชงค์ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๑ ค�่า  
เดือน ๘ ปีเถาะ เอกศก จุลศกัราช ๑๒๔๑ (พ.ศ. ๒๔๒๒) เวลาบ่าย ๒ โมง ๕๐ นาที  
สมเด็จพระวันรัต (ทับ พุทฺธสิริ) วัดโสมนัสวิหารเป็นพระอุปัชฌาย์ พระองค์เจ้าพระ
อรุณนิภาคุณากร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ- 
พระสงัฆราช (สา ปสุสฺเทโว) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ทรงมพีระฉายาว่า “สริิวฑฒฺโน”
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 พ.ศ. ๒๔๒๕ สอบเปรียญได้ ๔ ประโยค

 พ.ศ. ๒๔๒๙ สอบเปรียญได้ ๕ ประโยค

 วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๐ เป็นหม่อมเจ้าพระราชาคณะ มีพระราช- 
ทินนามว่า หม่อมเจ้าพระสถาพรพิริยพรต

 พ.ศ. ๒๔๓๘ ทรงเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ เสมอชั้นเทพ

 พ.ศ. ๒๔๔๒ ทรงเลื่อนสมณศักดิ์เป็นชั้นธรรม ต�าแหน่งพระธรรมปาโมกข์

 พ.ศ. ๒๔๔๔ เป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธ

 พ.ศ. ๒๔๔๙ ทรงสถาปนาเป็นพระองค์เจ้า มีสมณศักดิ์เสมอพระพรหมมุนี 
เจ้าคณะรองในคณะกลาง มีราชทินนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า พระเจ้า- 
วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสถาพรพิริยพรต

 พ.ศ. ๒๔๕๓ ได้สถาปนาเพิม่พระอสิริยยศเลือ่นขึน้เป็นเจ้าต่างกรม เป็นพระเจ้า- 
วรวงศ์เธอ กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์

 เม่ือสิ้นรัชกาล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จ- 
พระปรเมนทรมหาวชิราวธุ พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั เสดจ็ขึน้เสวยราชย์ได้มีพระบรม
ราชโองการด�ารัสสั่งให้ สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ด�ารงต�าแหน่งสกลมหา- 
สงัฆปริณายก ประธานาธบิดีแห่งสงัฆมณฑลทัว่ราชอาณาจักร เมือ่วันที ่๒๐ สงิหาคม 
พ.ศ. ๒๔๖๔

 พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสริิวัฒน์ สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้าสิน้พระชนม์
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ เวลา ๑๐.๐๕ น. รวมพระชนมายุได้ ๗๘ 
พรรษา
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กำรปลูกต้นโพธิ์

	 คร้ังหน่ึง	ท่านพระอาจารย์ไปพกัอยูใ่นวดัร้างแห่งหน่ึง	วดัน้ันมีต้นโพธิห์ลายต้น 
แผ่กิ่งก้านสาขาออกไปกว้างขวางมาก	 ใบแห้งหล่นเป็นกองพะเนิน	 ท่านก็เลยบ่นว่า	
“ต้นโพธิน้ี์เอามาปลกูท�าไมกนั	รกที	่ต้นไม้อืน่กข้ึ็นไม่ได้	นกมาข้ีใส่	ท�าลายโบสถ์วหิาร”	 
ผู้เล่าคิดในใจว่า	โพธิ์ตรัสรู้	ใครๆ	ก็อยากได้บุญ

	 ขณะนั้นท่านก�าลังกวาดใบโพธิ์แห้งอยู่	 จึงพูดว่า	 “เหอ...บุญมีแต่ปลูกต้นโพธิ์
เท่านี้หรือ	 อย่างอื่นไม่มีหรือ	 ต้นโพธิ์พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้	 พระองค์ก็ตรัสรู้ไปแล้ว	
และต้นโพธิ์ที่ปลูกกันเป็นร้อยๆ	พันๆ	ก็ไม่เห็นมีใครสักคนเดียวมาตรัสรู้อีก”

	 ท่านฯ	ว่า	แต่ละยคุมีพระพทุธเจ้ามาตรัสรู้องค์เดยีว	แล้วจะปลกูให้ใครมาตรัสรู้อกี	 
แต่ละพระองค์ที่มาตรัสรู้	ก็ไม่ใช่ใต้ต้นโพธิ์อย่างเดียว	ต้นไม้อื่นก็มี	ท่านว่าอย่างนี้
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ไม้ตรัสรู้ ๑๐ ชนิด*

พระโพธิสัตว์	จ�านวน	๑๐	พระองค์	มีพระนามดังกล่าวมานี้
จักเป็นพระพุทธเจ้า	ในอนาคตกาลฯ

๑		พระเมตไตรย	 จักเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า	
	 	 เมตไตรยฯ	มีไม้กากะทิง	เป็นไม้ตรัสรู้ฯ
๒		พระราม	 จักเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า
	 	 รามะฯ	มีไม้จันทน์	เป็นไม้ตรัสรู้ฯ
๓		พระเจ้าปัสเสนทิโกศล	 จักเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า
	 	 ธรรมราชาฯ	มีไม้กากะทิง	เป็นไม้ตรัสรู้ฯ
๔		พระยามาราธิราช	 จักเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า
	 	 ธรรมสามีฯ	มีไม้สาละ	เป็นไม้ตรัสรู้ฯ
๕		พระทีฆชังฆี	อสุรินทราหู	 จักเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า
	 	 นารทะฯ	มีไม้จันทน์	เป็นไม้ตรัสรู้ฯ
๖		โสภพราหมณ์	 จักเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า
	 	 รังสีมุนีฯ	มีไม้ปิปผลิ	เป็นไม้ตรัสรู้ฯ
๗		สุภพราหมณ์	 จักเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า
	 	 เทวเทพฯ	มีไม้จ�าปา	เป็นไม้ตรัสรู้ฯ
๘		โสณพราหมณ์	 จักเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า
	 	 นรสีห์ฯ	มีไม้แคฝอย	เป็นไม้ตรัสรู้ฯ
๙		ช้างธนบาล	 จักเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า
	 	 ติสสะฯ	มีไม้นิโครธ	เป็นไม้ตรัสรู้ฯ
๑๐	ช้างปาลิเลยยะ	 จักเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า
	 	 สุมังคละฯ	มีไม้กากะทิง	เป็นไม้ตรัสรู้ฯ

*	จาก	พระคัมภีร์อนาคตวงศ์	พิมพ์ครั้งที่	๑	หน้า	๑๔๐-๑๔๑	คัดถ่ายทอด	แปล
โดย	ประภาส	สุระเสน
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เหตุกำรณ์ครั้งสงครำมโลกครั้งที่ ๒

	 ท่านพระอาจารย์เล่าว่า	คราวน้ันท่านพกัอยูด่อยอะไรจ�าช่ือไม่ได้	แต่เป็นชาวลซีอ	 
ท่านมิได้สนใจเรื่องภายนอก	มีแต่พิจารณาธรรมภายใน

	 เช้าวันหน่ึงไปบณิฑบาต	สงัเกตเหน็ชาวบ้านจับกลุม่สนทนากนั	มท่ีาทางตืน่เต้น
ฟังไม่ค่อยรู้ภาษา	จ�าได้แต่ว่า	ยาปาน	ยาปาน	พอกลับถึงวัด	ท่านเลยถามเป็นภาษา
ค�าเมืองว่า	“เขาพูดอะไรกัน”	ได้ความว่า	ทหารยาปาน	(ญี่ปุ่น)	บุกขึ้นประเทศไทย	 
ทีเ่มอืงสงขลา	การรบได้เป็นไปอย่างหนักหน่วง	มแีม่ค้าทีข่ายของเป็นประจ�าในตอนเช้า 
เข้าร่วมรบด้วย	มีหัวหน้าชื่อนางสาวกอบกุล	พร้อมนักรบแม่ลูกอ่อน	มีทั้งแม่ลูกหนึ่ง
ลูกสอง	ท่านได้ฟังแล้วก็ยิ้มกับชาวบ้านถามว่า	“นักรบ	แม่ลูกอ่อนก็มีด้วยหรือ”

	 ต่อมาได้มีค�าสั่งจากรัฐบาลถึงกองทัพ	 ให้ทหารไทยหยุดยิง	 โดยอ้างว่าญี่ปุ่น 
ไม่ต้องการรบกบัไทย	ขอผ่านเฉยๆ	แต่ทหารไทยประจ�าแนวหน้าพร้อมนักรบแม่ลกูอ่อน 
ก็ไม่หยุดยิง	ไม่ถอย	ทหารญีปุ่น่ขึน้บกไม่ได้	ตายเขียวไปทัง้ทะเลว่าอย่างน้ัน	จนรัฐบาล 
ต้องส่งกองทหารอืน่เข้าไป	สัง่ให้ทหารญีปุ่น่หยดุยงิ	ขอสบัเปลีย่นกองทหาร	ทพัแนวหน้า 
และนักรบแม่ลูกอ่อน	จึงได้หยุดยิงถอยเข้ากรมกอง	ฝ่ายกองทัพญี่ปุ่นจึงขึ้นบกได้

	 ท่านกไ็ม่ได้ถอืเอาเป็นอารมณ์	คดิว่าเป็นกรรมของสตัว์	เจริญสมณธรรมตามปกติ	 
วันรุ่งขึ้นพอจวนจะสว่าง	ท่านวิตกขึ้นว่า	ชะตาประเทศไทยจะเป็นอย่างไรหนอ
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	 ปรากฏนิมิตว่าประเทศไทยคล้ายภูเขาสูง	บนยอดมีธงไทย	๓	สี	ปลิวสะบัดอยู่ 
และมีพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่เหนือธงไทย	มองดูตีนเขาลูกนั้น	มีธงชาติต่างๆ	 
ปักล้อมรอบเป็นแถวๆ	 ท่านพิจารณาได้ความว่า	 ประเทศไทยไม่เป็นอะไรมาก	
นอกจากผู้มกีรรมเท่าน้ัน	และต่อไปนานาประเทศจะยอมรับนับถอื	เพราะประเทศไทย 
พระพทุธเจ้าสอนไม่ให้เบยีดเบยีน	รังแกข่มเหง	เพือ่นมนุษย์และสตัว์	และประเทศไทย 
ก็ไม่เคยข่มเหงประเทศใด	 นอกจากป้องกันตัวเท่านั้น	 ชาติต่างๆ	 จึงยอมรับนับถือ
เป็นกัลยาณมิตร

	 อีกคราวหนึ่งท่านพักที่ดอยมูเซอ	วันหนึ่งพระสยามเทวาธิราช	พร้อมคณะเทพ
บริวารไปกราบนมัสการท่านพระอาจารย์	ท่านก�าลงัเดนิจงกรมอยู	่พอรายงานตวัเสร็จ	
ท่านถาม	วัตถุประสงค์	พระสยามเทวาธิราชตอบว่า	 “เวลานี้ฝ่ายสัมพันธมิตรได้มา
ทิ้งระเบิดที่กรุงเทพฯ	อย่างหนักหน่วง	พวกข้าพเจ้าป้องกันเต็มที่”

	 ท่านฯ	ถามว่า	“มีคนบาดเจ็บ	ล้มตายไหม”

	 ตอบ	“มี”

	 ท่านพระอาจารย์	“ท�าไมไม่ช่วย”

	 ตอบ	“ช่วยไม่ได้	เพราะเขามีกรรมเวรกับฝ่ายข้าศึก	จะช่วยได้แต่ผู้ไม่มีกรรม	
สถานที่ส�าคัญและพระพุทธศาสนา	เท่านั้น”

	 ท่านพระอาจารย์	“มานี้ประสงค์อะไร”

	 เขาบอกว่า	 “ขอให้ท่านบอกคาถาปัดเป่าลูกระเบิดไม่ให้ตกถูกที่ส�าคัญด้วย”	
ท่านฯ	ได้ฟังจึงก�าหนด	พิจารณาหน่อยหนึ่ง	ได้ความว่า	

	 นโม	วิมุตฺตาน�				นโม	วิมุตฺติยา

	 เท่านั้นเอง	เทพคณะนั้นก็สาธุการ	แล้วลากลับไป	ไม่เห็นกลับมาอีกเลย
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กำรต้อนรับแขกเทวำ

	 เรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณกลางฤดูหนาวของปี	พ.ศ.	๒๔๙๐

	 ในคืนหนึ่ง	 เวลาประมาณหนึ่งถึงสองทุ่ม	 เป็นเวลาที่ท่านพระอาจารย์ก�าลังให้
โอวาทแก่สานุศิษย์	มีทั้งเก่าและใหม่	ขณะให้โอวาทอยู่	ท่านหยุดไปครู่หนึ่ง	กลั้นใจ 
อึดหน่ึงก้มหน้านิดๆ	 พอเงยหน้าขึ้นมาก็โบกมือ	 บอกว่า	 “เลิกกัน”	 ปกติแบบน้ีมี 
ไม่บ่อยนัก	ศิษย์ก็งง	นั่งเฉยอยู่	ท่านย�้าอีก	“บอกเลิกกันไม่รู้ภาษาหรือ”	ไม่มีใคร
คิดอะไร	บอกเลิกก็เลิก	ท่านฯ	สั่งผู้เล่าเชิงบังคับให้รีบเก็บของเข้าห้อง	เสร็จแล้วให้ 
กลับกุฏิ	 มีภิกษุบางรูปเฉลียวใจไม่ยอมนอนพัก	 รอที่กุฏิของตนพอสมควรแล้ว	 
ย้อนกลับมามองที่กุฏิของท่านพระอาจารย์	 เห็นกุฏิของท่านสว่างไสวไปหมด	คิดว่า
ไฟไหม้กุฏิ	แต่ดูไปแล้วไม่ใช่แสงไฟเป็นแสงใสนวลๆ	คล้ายปุยส�าลี	แต่ใส	ดูตั้งนาน
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยกลับกุฏิ

	 รุ่งเช้าขึ้นมา	ท่านลุกขึ้นกระท�าสรีรกิจตามปกติ	เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น	ตกค�่า
ถึงเวลาให้โอวาท	วันนั้นท่านฯ	แสดงเรื่อง	ทุกกะคือหมวด	๒	ว่า	สมเด็จพระมหา- 
สมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส	ให้ชื่อว่า	โลกปาลธรรม	ธรรมอันคุ้มครองโลก	
ในนวโกวาท	ค�าว่า	นวโกวาท	ท่านแปลให้ฟังว่า	คือ	โอวาทสอนพระใหม่	พระเก่า	
ก็สอนได้ไม่ใช่ว่าสอนแต่พระใหม่

	 วันน้ันดูท่านอธิบายเร่ืองน้ีเต็มที่ถึง	 ๒	 ช่ัวโมงเต็ม	 มีเหตุผลอุปมา	 อุปไมย	 
โดยยกเอา	 ท่านพระมหากัสสปะเป็นอุทาหรณ์	 ที่พระพุทธเจ้าประทานอุปสมบท
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แก่พระมหากัสสปะเป็นพิเศษที่ว่า	 ดูก่อนกัสสปะ	 เธอจงเข้าไปตั้งความละอายและ
ความเกรงกลัว	(เคารพ)	ในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งเก่าและใหม่เป็นตัวอย่าง	ยกมาเป็น 
นิทัสสนะอุทาหรณ์	ตอนสุดท้าย	ท่านแสดงอานิสงส์ว่า	ผู้ตั้งอยู่ในหิริและโอตตัปปะ
เป็นที่รักของมนุษย์	 เทพ	 พรหม	 ทั้งหลาย	 และท�าให้มีอายุยืนด้วย	 เหมือนท่าน 
พระมหากัสสปะ	พอได้เวลาท่านก็หยุดพัก

	 คนืน้ันผู้เข้าเวร	มผู้ีเล่า	ท่านวนั	(พระอาจารย์วนั	อตุตฺโม)	ท่านหล้า	(พระอาจารย์ 
หล้า	เขมปตฺโต)	ท่านเลยเมตตาเล่าเพิ่มเติมให้แก่พวกเราฟังอีกว่า	เมื่อคืนวานนี้พอ
เทศน์ให้หมู่ฟังไปหน่อยหนึ่ง	มีเทพตนหนึ่งชื่อปัญจสิกขะ	มาบอกว่า	“วันนี้จะมีเทพ
จากชัน้ดาวดงึส์มาฟังธรรมจากท่าน	ขอนิมนต์ท่านเตรียมตวัรับแขก	เทวา”	พอก�าหนด
ได้กไ็ล่หมูห่นีทนัทเีพราะพวกน้ีเขาจะมาตามก�าหนด	ถ้าเลยก�าหนดเขาจะไม่รอ	ท่านว่า

	 เทวาพวกน้ีมีประมาณ	 ๕๐๐,๐๐๐	 ตน	 เพิ่งจากมนุษย์โลกจากเมืองไทยไป	 
เริ่มแต่ท่านพระอาจารย์มาพักที่บ้านหนองผือนี้	 ผู้เล่าสงสัยว่า	 วัดป่าบ้านหนองผือก็
แค่นี้มีแต่ป่า	เทวดา	๕๐๐,๐๐๐	ตน	จะอยู่อย่างไรคนแค่ร้อย	สองร้อยก็ไม่มีที่จะอยู่
แล้ว	ท่านพูดว่า	เทวดาพวกนี้มีกายเป็นทิพย์	ท่านยังพูดเป็นภาษาบาลีในธรรมบทว่า	
“อนฺตลิกฺเข”	แปลด้วยว่า	ในห้วงแห่งจักรวาล	มีอากาศมีช่องว่างเป็นที่ซึ่งจะเห็นรูป
ทั้งหลาย	ปรากฏว่ารูปแผ่นดิน	ต้นไม้	ภูเขาไม่มีทั้งสิ้น	มีเทวดาเท่าไรบรรจุได้หมด
ไม่มีค�าว่าเต็ม	ท่านว่า

	 ท่านพระอาจารย์ก�าหนดถามว่า	“พวกท่านต้องการฟังธรรมและมีวัตถุประสงค์
อะไร”	 เขาตอบว่า	“อยากฟังสุกฺกธมฺมสูตร	มีวัตถุประสงค์คือ	 เทพบางพวกท�าบุญ
น้อยได้ฟังสุกฺกธมฺมสูตร	 จะได้เสวยทิพยสมบัตินานๆ”	 ท่านเฉลียวใจว่า	 อะไรคือ	
สุกฺกธมฺมสูตร	 “พระสูตรนี้มีน้อยองค์นักที่จะได้แสดงให้เทพฟัง	 เว้นพระสัพพัญ�ู	
และพระอัครสาวกเท่านั้น”	พวกเทพว่า	ท่านก�าหนดพิจารณาก็ได้ความปรากฏขึ้นว่า

 หิริโอตฺตปฺปสมฺปนฺนา	 ฯเปฯ	 สนฺโต	 สปฺปุริสา	 โลเก	 เทวธมฺมาติ	 วุจฺจเร	 
ท่านอุทานในใจว่า	อ๋อ	เทวธรรมนี้เอง	คือ	สุกฺกธมฺมสูตรของเทวา
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	 พอเริ่มจะอธิบายก็ได้ยินเสียงแว่วมาว่า	 “เดี๋ยวก่อน	 ข้าพเจ้าจะเตือนพวกเทพ
พวกน้ีก่อน	 เพราะเขาไม่เคยมาฟัง	 ยังไม่รู้ธรรมเนียม”	 ท่านก�าหนดเห็นพระนาง
สชุาดาน่ังเป็นประธาน	ส่วนเสยีงทีป่รากฏน้ัน	เป็นเสยีงของท้าวสกักะดแูลอยู่เบือ้งหลงั	 
พอได้เวลาก็ได้ยินเสียงแว่วมาอีกว่า	“พร้อมแล้ว”

	 ท่านฯ	 ก็เร่ิมเทศน์อธิบาย	 ด้วยการก�าหนดจิตพิจารณาเน้ือหาสาระแห่งธรรม
เพียงพอแล้ว	หากพวกเทพเข้าใจเขาจะให้เสียงสาธุการ	ถ้าไม่เข้าใจเราอธิบาย	เขาจะ 
ไม่ยอม	 ต้องว่ากันใหม่	 สอนเทพสบาย	 ไม่ยากเหมือนสอนมนุษย์	 มนุษย์ต้องใช้ 
เสียงโวๆ	 เวๆ	 ลั่นไปหมด	 พูดมากก็เหนื่อย	 และสอนบ่อยปานนั้น	 ยังเข้าใจยาก	
สอนเทพสบายกว่า	ท่านว่าอย่างนั้น
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มรดกธรรมของท่ำนพระอำจำรย์

	 นอกจากบทประพนัธ์เร่ืองขนัธะวมิตุสิะมงัคธีรรมะ	ซึง่ท่านได้เขียนเป็นบทกลอน
หรือร่ายแล้ว	กย็งัมบีทธรรมบรรยาย	และธรรมเทศนา	ทีไ่ด้มอบไว้เป็นมรดกแก่คณะ
ศิษยานุศิษย์	และอนุชนรุ่นหลัง	โดยรวบรวมพิมพ์พร้อมชีวประวัติของท่าน	แจกใน
งานถวายเพลิงศพท่าน	 โดยให้ชื่อหนังสือว่า	ชีวประวัติ	 ธรรมเทศนา	บทประพันธ์	
และธรรมบรรยาย	ของ	พระอาจารย์มั่น	ภูริทัตตเถร

	 ดังจะยกตัวอย่าง	 ค�าน�า	 ซึ่งเขียนโดย	 พระธรรมเจดีย์	 (จูม	 พนฺธุโล)	 และ 
ค�าชี้แจงโดย	 พระอริยคุณาธาร	 (เส็ง	 ปุสฺโส)	 จากหนังสือฉบับที่พิมพ์แจกในงาน 
ถวายเพลิงศพท่าน	เมื่อวันที่	๓๑	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๓
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จอมไทย

	 หลังเทศน์จบ	 พระไปกันหมดแล้วก่อนจะจ�าวัด	 ท่านพระอาจารย์มักมีค�าพูด 
ข�าขนับ้าง	เป็นปริศนาบ้าง	เป็นค�าของบคุคลส�าคัญพดูบ้าง	อย่างทีผู้่เล่าก�าลงัจะเล่าเร่ือง 
ภาคกลาง	ต่อไปนี้

	 สมเด็จพระมหาวรีวงศ์	(อ้วน	ตสิโฺส)	เคยพดูว่า	ภาคกลางคอื	“จอมไทย”	(ผู้ปฏบิตั ิ
ใกล้ชิด	คิดอยากรู้อยากฟัง	ไม่ต้องถามท่านพระอาจารย์ดอก	ถวายการนวดไปท่าน 
ก็เล่าไป	 พอจบเร่ืองท่านก็หลับ	 โปรดเข้าใจการสนทนาธรรมด้วยอิริยาบถนอน	
เป็นการไม่เคารพธรรม	แต่ท่านพระอาจารย์กล่าวว่า	เวลานอนมิเป็นการสนทนาธรรม	
เป็นการพูดกันธรรมดาๆ	แบบกันเอง	ท่านจึงไม่เป็นอาบัติ)

	 ค�าว่า	“จอม”	หมายถึง	วัตถุแหลมๆ	อยู่บนที่สูง	เช่น	ยอดพระเจดีย์เป็นต้น	
“จอมไทย” กคื็อ	กรุงเทพมหานครเราน้ีเอง	ท่านทีเ่ป็นปราชญ์	กเ็รียกว่า	จอมปราชญ์	
มงกุฎฉลองพระมหากษัตริย์ก็เรียก	จอมมงกฎุ	พระมหากษัตริย์กเ็รียก	จอมกษัตริย์	
วัดพระแก้วมรกตอีกแห่งหนึ่ง	เรียกว่า	จอมวัด	ก็ไม่ผิด

	 วัดพระแก้วนี้เป็นวัดพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ	พระสงฆ์อยู่ไม่ได้	เพราะพระสงฆ์
มาจากตระกูลต่างๆ	ทั้งหยาบทั้งละเอียด	ไม่รู้พุทธอัธยาศัย	พุทธธรรมเนียม	เพราะ
พระพุทธเจ้าเป็นทั้งกษัตริย์	และพระพุทธเจ้าผู้สุขุมาลชาติ	เมื่อไม่รู้พุทธธรรมเนียม	
พระสงฆ์ไปอยู่ก็มีแต่บาปกินหัว	ท่านว่า
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	 ผู้รู้ทัง้พทุธอธัยาศยัและพทุธธรรมเนียมแล้ว	มพีระมหากษัตริย์องค์เดียวเท่าน้ัน	
คร้ังพทุธกาลก็มพีระเจ้าพมิพสิารเท่าน้ันทรงรู้	แต่จอมไทย	คอื	พระมหากษัตริย์ทรงรู้ 
มาแล้ว	ได้ทรงสร้างวัดถวายจ�าเพาะพระแก้วเท่านั้น

	 พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์	 เป็นหน่อเน้ือพุทธางกูร	 คือ	 จะได้ตรัสรู ้
เป็นพระพุทธเจ้าในกาลข้างหน้า	 ต่างแต่วาสนาบารมีมากน้อยเท่าน้ัน	 ท่านจึงทรงรู้
พุทธอัธยาศัยเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้า	 (พระพุทธศาสนา	 ก็เป็นจอมพุทธศาสนาที่
กรุงเทพฯ	นี้)

	 ไทยนั้นเป็นเจ้าขององค์พระแก้วมรกต	ผู้ใดย่างกรายเข้าสู่วัดพระแก้วเป็นบุญ
ทุกขณะที่อยู่ในบริเวณวัด	แม้แต่ชาวต่างชาติ	จะเป็นฝรั่ง	อังกฤษ	อเมริกา	มีโอกาส 
ได้เข้าไปในบริเวณวดัพระแก้ว	จะด้วยศรัทธาหรือไม่กต็ามกไ็ด้เข้ามาสูว่งศ์พระพทุธ- 
ศาสนาโดยปริยาย	หรือจะบังเอิญก็แล้วแต่	สามารถเป็นนิสัยให้เข้ามาได้	พลัดชาติ
มาเกิดเป็นคนไทย	สืบต่อบุญบารมีส�าเร็จมรรคผลได้

 นี้คือบทสนทนาแบบกันเองของครูและศิษย์

ปี	พ.ศ.	๒๔๘๕	จอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	เป็นนายกรัฐมนตรี	ได้ให้สมญานามภาคเหนือว่า	“ถิ่นไทยงาม”	
ต่อมาสมเด็จพระมหาวรีวงศ์	(อ้วน	ตสิโฺส)	ได้ให้สมญานามภาคอสีานว่า	“ถิน่ไทยด”ี	และสมญานามภาคใต้ 
ว่า	“ถิ่นไทยอุดม”	ส่วนภาคกลางได้สมญานามว่า	“ถิ่นจอมไทย”
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พระอรหันต์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

	 ท่านพระอาจารย์เล่าว่า	พระอริยบุคคลในยุครัชกาลที่	๔	คือ	สมเด็จพระมหา- 
สมณเจ้า	กรมพระยาวชิรญาณวโรรส	ซึ่งเป็นพระโอรสของรัชกาลที่	๔	นั้นเองเป็น
องค์แรก

	 ท่านเป็นพระอริยบุคคลโสดาบันตั้งแต่คร้ังพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่กรุงราชคฤห์
เทศนาโปรดพระเจ้าพิมพิสาร	พระสหายเพื่อปลดเปลื้องค�าปฏิญญา๑	ที่พระพุทธเจ้า
ได้ให้ไว้	เมื่อเสด็จออกผนวชครั้งแรก

	 พระชาติปัจจุบัน	 ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 เป็นชาติที่	 ๗	 ชาติสุดท้าย	 
ทรงแตกฉานในจตุปฏิสัมภิทาญาณ	อย่างสมบูรณ์แบบในยุคนี้

	 ท่านพระอาจารย์ยกตัวอย่าง	 ความสามารถที่ไม่มีใครเทียบสมเด็จพระมหา- 
สมณเจ้าฯ	ว่า	แต่ก่อนพวกบัณฑิตที่เรียนบาลี	คือ	มูลกัจจายน์คัมภีร์	สนธิ-นาม
ต้องเรียนถึง	๓	ปี	จึงแปลบาลีออก	สมเด็จฯ	ทรงรจนา	บาลีไวยากรณ์ให้กุลบุตร
เล่าเรียน	ในปัจจุบัน	๓	เดือน	ก็แปลหนังสือบาลีออก

	 นั่นอัศจรรย์ไหมท่าน

๑	หลงัจากทีพ่ระโพธสิตัว์สทิธตัถะทรงออกผนวชแล้ว ได้เสดจ็จาริกไปยงัเมอืงราชคฤห์ แคว้นมคธ พระเจ้า- 
พิมพิสารได้ทรงพบพระองค์ และได้ตรัสปฏิญญาว่า “ถ้าพระองค์ได้ส�าเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ขอจงเสด็จ
มาที่แว่นแคว้นของหม่อมฉันก่อน” พระโพธิสัตว์สิทธัตถะทรงรับปฏิญญาของพระเจ้าพิมพิสารไว้
(จากหนังสือชีวประวัติพุทธอุบาสก	เล่ม	๒	หน้า	๓๖	เรียบเรียงโดย	จ�าเนียร	ทรงฤกษ์)
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	 ท่านพระอาจารย์เล่าต่อไปว่า...

	 เมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	ทรงรจนาวินัยมุขเล่ม	๑	หลักสูตรนักธรรมตรี	
จิตของพระองค์ก�าหนดวิปัสสนาญาณ	๓	ที่กล่าวมาแล้ว	คือ	สัจจญาณ	กิจจญาณ	
และกตญาณ	ได้บรรลุชั้นสกิทาคามี

	 ต่อมาพระองค์เสด็จประพาสสวนหลวง	 เมืองเพชรบุรี	 ทรงรจนาธรรมวิจารณ์
พระหฤทัยของพระองค์ก็บรรลุพระอนาคามี

	 พระองค์ทรงมภีาระมาก	ดจูะทรงรีบเร่งเพือ่จัดการศกึษา	และปฏบิตัสิบืต่ออาย ุ
พระพุทธศาสนา	 ประกอบกับสุขภาพของพระองค์	 ก็อย่างที่พวกเราเห็นใน 
พระฉายาลักษณ์นั้นเอง	ดูจะทรงงานมาก	ผอมไป	และยุคนั้นการแพทย์ก็ไม่เจริญ	
แต่พระองค์ก็ทรงบ�าเพ็ญกรณียกิจ	จนเข้ารูปเข้ารอย	จนพวกเราสามารถจะประสาน
ต่อไปได้	 พระองค์ทรงพิจารณาเห็นสังขารของพระองค์ว่าไปไม่ไหวแล้ว	 จึงเร่ง 
วิปัสสนาญาณ	ส�าเร็จพระอรหันต์เข้าสู่พระนิพพาน

	 นี่คือ	ค�าบอกเล่าของท่านพระอาจารย์มั่นที่ผู้เล่าได้ฟังมา
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พระชำติประวัติ

 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี 
ที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๐๓ (ร.ศ. ๗๙) เป็นพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์ที่ ๔๗  
ในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลที ่๔ และเจ้าจอมมารดาแพ. ทรงศกึษา
อักษรสมัยเบื้องต้นในส�านักของท่านนก ธิดาพระศรีวิโรจน์, พระชนมายุ ๘ พรรษา

 พ.ศ. ๒๔๑๖ พระชนมายุ ๑๔ พรรษา ทรงผนวชเป็นสามเณร ประทับ ณ  
วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นเวลา ๗๘ วัน จึงทรงลาผนวช

 พ.ศ. ๒๔๒๒ พระชนมายุ ๒๐ พรรษาบริบูรณ์ ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ พระจันทร- 
โคจรคุณ (จนฺทร�สี ยิ้ม) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ประทับวัดบวรนิเวศวิหาร.

พระอิสริยยศและพระสมณศักดิ์

 พ.ศ. ๒๔๒๔ ทรงผนวชได้ ๓ พรรษา, ทรงรับสถาปนาเฉลมิพระยศเป็น พระเจ้า
น้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส. พ.ศ. ๒๔๔๙ พระชนมายุ ๔๗ พรรษา ทรงรับ
สถาปนาเฉลิมพระยศเป็น พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงวชิรญาณวโรรส. พ.ศ. ๒๔๕๓ 
พระชนมาย ุ๕๐ พรรษา ทรงรับมหาสมณตุมาภเิษก เป็นสมเด็จพระมหาสมณะ ต�าแหน่ง
สมเด็จพระสงัฆราช แต่โดยทีพ่ระองค์ทรงเป็นเจ้านายชัน้สงู จึงเรียกพระนามเป็นพเิศษ
ว่า สมเด็จพระมหาสมณเจ้า และได้ทรงรับสถาปนาพระอสิริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอกรมพระยาวชิรญาณวโรรส. พ.ศ. ๒๔๖๔ พระชนมายุ ๖๒ พรรษา ทรงรับ
สถาปนาเปลี่ยนค�าน�าหน้าพระนามเป็น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า.

พระกรณียะด้านการศึกษา

 พ.ศ. ๒๔๓๖ พระชนมาย ุ๓๔ พรรษา ทรงจัดตัง้ มหามกฏุราชวทิยาลยัเป็นสถานที่ 
ศึกษาวิชาการแบบใหม่ ส�าหรับคณะสงฆ์และกุลบุตรทั่วไป ตามพระบรมราชโองการ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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 ทรงจัดให้มีการสอบความรู้นักธรรมขึน้เป็นคร้ังแรก ซึง่ต่อมาเรียกว่า “นักธรรม” 
ม ี๓ ชัน้คอื นักธรรมชัน้ตรี นักธรรมชัน้โท และนักธรรมช้ันเอก อนัเป็นการศกึษาช้ันต้น  
มูลฐานของพระภิกษุสามเณรในประเทศไทยสืบมาจนปัจจุบันนี้

พระกรณียะพิเศษ

 ทรงเป็นพระอุปัธยาจารย์ของพระมหากษัตริย์ ๒ พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จ
พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลที ่๖ เม่ือทรงผนวช พ.ศ. ๒๔๔๗ และพระบาทสมเดจ็ 
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลที ่๗ เม่ือทรงผนวช พ.ศ. ๒๔๖๐ ทรงเป็นพระอปัุธยาจารย์ 
ของเจ้าฟ้าและพระเจ้าลูกยาเธอ ในรัชกาลที่ ๕ อีกหลายพระองค์

งานพระนิพนธ์

 ทรงนิพนธ์หนังสือต�าราส�าหรับใช้เป็นแบบเรียน หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี ๘ เล่ม  
หลักสูตรนักธรรมชั้นโท ๖ เล่ม หลักสูตรนักธรรมชั้นเอก ๗ เล่ม หลักสูตรบาลี
ไวยากรณ์ ๖ เล่ม ทรงนิพนธ์พระธรรมเทศนา ๘๐ กัณฑ์ ทรงวรรณนา (อธิบาย) 
พระสูตร ๒๕ เร่ือง ทรงแปลพระสูตรต่างๆ ๔๗ สูตร ทรงนิพนธ์พระโอวาทและ 
ธรรมคดีความเรียง ๗๐ เร่ือง ทรงนิพนธ์ร้อยแก้วและร้อยกรองเป็นภาษาบาล ี๑๕ เร่ือง.

 ทรงช�าระพระคัมภีร์และปกรณ์ต่างๆ คือ ทรงช�าระพระไตรปิฎก ๑๐ เล่ม  
ทรงช�าระธมัมปทฏัฐกถา ส�าหรับใช้เป็นหลกัสตูรบาลปีระโยค ๓ จ�านวน ๘ เล่ม ทรงช�าระ 
มังคลัตถทีปนี (หลักสูตรบาลีประโยค ๔) ภาค ๑ และมังคลัตถทีปนี (หลักสูตรบาลี
ประโยค ๕) ภาค ๒ ทรงช�าระสมันตัปปาสาทิกา ภาค ๓ (หลักสูตรบาลีประโยค ๖)  
และสมันตัปปาสาทิกา ภาค ๑-๒ (หลักสูตรบาลีประโยค ๗)

พระอวสำนกำล

 สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ ณ พระต�าหนักเดิม วัดบวร
นิเวศวิหาร พระชนมายุ ๖๒ พรรษา ทรงเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้า องค์สกลมหา- 
สังฆปริณายก ๑๒ ปี ทรงครองวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นล�าดับที่ ๓ เป็นเวลา ๒๘ ปี.
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กำรถ่ำยรูปท่ำนพระอำจำรย์มั่น

	 รูปท่านพระอาจารย์มัน่ทีเ่ราเหน็น้ัน	จะเป็นรูปทีท่่านตัง้ใจให้ถ่ายทัง้หมด	ถ้าท่าน 
ไม่ให้	ก็ไม่มีใครถ่ายติด	นี่เป็นเรื่องจริง

	 มีอยู่ครั้งหนึ่งขุนศรีปทุมวงศ์	 นายหล้า	 พังโคน	 มาอุปัฏฐากท่านพระอาจารย์	
เที่ยวไปฟังเทศน์	ไปอุปการะด้วยปัจจัย	๔	เมื่อท่านฯ	อาพาธ	ขุนศรีฯ	ก็ส่งหมอไป	
ไม่ใช่หมอปริญญาหรอก	เป็นชาวเวียดนาม	ท�างานที่โรงพยาบาลท่าแขก	ถูกฝรั่งเศส
ขับไล่สมัยที่มาปกครอง	จึงมาเปิดคลินิกแถวพังโคน	หมอฉีดยาให้ท่าน	๒	เข็ม	และ
ให้ยาไว้ฉันด้วย	หมอของขุนศรีฯ	พักอยู่ที่นั่นถึง	๓	วัน	อาการดีขึ้น	ท่านก็บอกว่า	
“พอแล้วนะ	ไม่ต้องมาฉีดอีก	อาการหายแล้ว”

	 พอขึน้ไปคร้ังทีส่อง	เอาช่างถ่ายภาพไปด้วย	กราบนมสัการท่านว่า	“พวกกระผม
ขออนุญาตถ่ายภาพท่านอาจารย์ไว้เป็นที่เคารพบูชา”

	 ท่านฯ	 ว่า	 “ไม่ได้ดอกโยมหมอ	 อาตมาไม่ให้	 เพราะโยมหมอถ่ายภาพของ 
อาตมาไป	เพื่อจะท�าการซื้อขาย	หาอยู่หากิน	กลัวโยมจะเป็นบาป	อาตมาไม่ให้”

 เขาก็กราบอ้อนวอน

	 ท่านฯ	บอกว่า	“เราเป็นคน	รู้จักภาษา	ไม่ให้	ไม่ให้	เข้าใจไหมล่ะ”	เขากเ็ลยเลกิ 
ไม่อ้อนวอนอีก
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	 พอเช้ามาท่านไปบิณฑบาต	 เขาก็ไปตั้งกล้องในที่ลับ	 กล้องขาหยั่งสามขาถ่าย	
ถ่ายเสร็จก็เอาม้วนนี้ออกไป	หลังจากท่านบิณฑบาต	ท่านนั่งให้พร	 ถ่ายม้วนที่สอง 
ไปอีก	มาม้วนที่สาม	ม้วนที่สี่	จนสี่ม้วนแล้วก็ไปอีก	นี่ครั้งที่หนึ่ง	ครั้งที่สองเอาอีก
สี่ท่า	ครั้งที่สามเอาอีกสี่ท่า	กลับไปล้างอยู่ที่พังโคน	ไม่มีอะไรติดเลย	นี่เป็นเรื่องจริง	
จะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่

	 แม้แต่ท่านอาจารย์วิริยังค์	 ก็เหมือนกัน	 ฉีกทิ้งไม่รู้ว่ากี่แผ่น	 นายช่างฉายา	 
สกลเจริญ	เอากล้องไปถ่ายทีไ่หน	เอาไปล้างกมี็แต่สญูเปล่าทัง้หมดเลย	สิง่ทีจ่ะปรากฏ
ไปแล้วอุจาดตา	 ท่านเจ็บป่วย	 ท่านล้มหายตายจากก็ดี	 มารยาทของความล้มหาย
ตายจากก็ถ่ายไม่ติด	ท�าไมท่านจึงไม่ให้ติด	เพราะว่าการเห็นรูปภาพเช่นนั้น	จิตของ
บุคคลผู้ที่เห็นอาจจะเป็นกุศลหรืออกุศล	และเพื่อรักษาจิตผู้พบเห็นไม่ให้เป็นอกุศล	
ท่านจึงอธิษฐานไว้ไม่ให้ติด

	 สมัยนั้น	ผู้ที่ถ่ายภาพท่านแล้ว	ก็ไม่มีใครน�าไปถวายท่านหรอก	ถ้าถวายท่าน
ก็จะตะเพิดเอาท่านไม่รับ	ท่านฯ	ว่า	“ลูบๆ	คล�าๆ	จับๆ	วางๆ	มันจะได้ประโยชน์
อะไร”

	 อย่างรูปยืนที่เราเห็นน้ัน	 คงจะเป็นรูปที่ท่านต้องการให้ถ่าย	 จึงห่มให้เป็น 
กิจจลักษณะ	คล้ายก�าลังเดินจงกรม	ปกติเวลาท่านเดินจงกรม	ถ้าเป็นฤดูหนาวก็จะ
คลุมผ้ากันหนาว	ถ้าฤดูร้อนท่านก็จะใส่แต่ผ้าอังสะ	ท�าแบบสบายๆ

 จังหวะในการเดินก็ปกติ	 ไม่เร็ว	 ไม่ช้า	 ให้เป็นปกติ	 ก้าวปกติก้าวขนาดไหน 
ก็ให้ก้าวขนาดน้ัน	 พอประชิดทางจงกรมเราจะหมุนกลับ	 จากซ้ายไปขวา	 ทิศที่จะ 
เดินจงกรม	มีอยู่	๒	ทิศ	คือ	ตะวันตกกับตะวันออก	หรืออีสานกับหรดี	นอกนั้น
เดินขวางตะวัน	ถ้าใครท�า	ท่านฯ	จะดุ	มันไม่ถูกท่านว่า	เดินไปจนตายจะให้จิตรวม	
มันไม่รวมหรอก
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ผีเฝ้ำหวงกระดูก

	 เร่ืองน้ีเกดิขึน้	เมือ่ประมาณปี	พ.ศ.	๒๔๙๐	ขณะทีผู้่เล่าอยูก่บัท่านพระอาจารย์มัน่	 
ที่วัดป่าบ้านหนองผือ

	 วนัหน่ึงนายฟอง	ชนิบตุร	โยมผู้น้ีมาวดัเป็นประจ�า	เธอได้แบกไหกระเทยีมชนิด
ปากบาน	มฝีาครอบ	ขนาดใหญ่เกอืบเท่าขวดโหล	ข้างในบรรจุกระดกูน�ามาถวายท่าน
พระอาจารย์

	 โยมฟองเล่าว่า	เจ้าของไหเขาน�ามาถวาย	เป็นไหใส่กระดูกคน	ดูเหมือนจะเป็น 
กระดกูเด็ก	แต่กระดกูน้ันน�าไปฝังดนิแล้ว	ปากไหบิน่เพราะถกูผานไถขดูเอา	โยมฟอง 
ได้เล่าถึงเหตุที่ได้ไหนี้มาว่า

	 นายกู่	พิมพบุตร	ผู้เป็นเจ้าของนา	ตั้งใจจะไปไถนาตอนเช้าตรู่	ตื่นขึ้นมาเห็น
ยังมืดอยู่	จึงนอนต่อ	พอเคลิ้มหลับไปก็ฝันเห็นว่า	มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาบอกว่า	 
“ให้ไปเอาไหกระดูก	๒	ใบ	ไปถวายท่านพระอาจารย์มั่นให้ด้วย”

	 นายกู่ถาม	 “ไหอยู่ที่ไหน”	 ชายคนนั้นตอบ	 “ไถนาไปสัก	๓	 รอบ	ก็จะเห็น”	
ถามว่า	“ชื่ออะไร”	ตอบ	“ชื่อตาเชียงจวง	มาเฝ้ากระดูกลูกอยู่ที่นี่ได้	๕๐๐	ปีแล้ว”	
วนัหน่ึงได้ยนิเสยีงท่านพระอาจารย์ม่ันเทศน์แว่วๆ	มาในเวลากลางคนืว่า	เป็นหมามา 
น่ังเฝ้าหวงกระดูกแล้วก็กัดกัน	 ส่วนเน้ือล�่าๆ	 อร่อยๆ	 มนุษย์เอาไปกินหมดแล้ว	 
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มัวแต่มาน่ังเฝ้าห่วงเฝ้าหวงกระดูกตนเอง	 กระดูกลูกเมีย	 ตายแล้วไปเป็นผีเปรต	 
ต้องมานั่งเฝ้ากระดูกถึง	๕๐๐	ปีแล้ว

	 จึงได้สติระลึกได้	ทั้งๆ	ที่อดๆ	อยากๆ	ผอมโซ	ก็ยังพอใจเฝ้าหวง	 เฝ้าห่วง
กระดูกลูกเมียอยู่	เฝ้าสิ่งที่รักและอาลัย	จนลืมวันลืมเวลา

	 นี่แหละ	เพราะความรัก	ความห่วงหาอาลัย	เป็นเหตุให้ไปเกิดเป็นผีเป็นเปรต	
เฝ้าสิ่งที่รักและอาลัย	จนลืมวันลืมเวลา
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พระแก้วมรกต

	 เรื่องนี้	อัตถุปัตติเหตุ	เกิดขึ้นเมื่อครั้งท่านพระอาจารย์มั่น	พักอยู่ที่วัดป่าบ้าน 
หนองผือ	ขณะทีพ่ระอปัุชฌาย์อุน่	(พระครูบริบาลสงัฆกจิ	อุน่	อตุตฺโม	วดัอดุมรัตนาราม	 
อ�าเภออากาศอ�านวย	จังหวดัสกลนคร)	ได้ไปนมสัการฟังเทศน์และได้น�ารูปพระแก้ว
มรกต	ขนาด	๒๐	นิ้ว	 เป็นภาพพิมพ์ใส่กรอบไปถวายท่านพระอาจารย์	 แต่ดูท่าน 
จะลืมท�าความสะอาด	เพราะมีฝุ่นจับอยู่	ท่านพระอาจารย์ก็น้อมรับด้วยความเคารพ

	 หลังจากท่านอุปัชฌาย์อุ่นลาลงกุฏิไปแล้ว	 ท่านพระอาจารย์ได้ท�าความสะอาด	 
โดยน�าผ้าสรงน�า้ของท่านฯ	มาเชด็ถ	ูผู้เล่าเอาผ้าเช็ดพืน้เข้าไปช่วยท�าความสะอาดด้วย	 
เพราะเหน็ว่าผ้ายงัสะอาดอยู	่ท่านฯ	หนัมาเหน็เข้า	พดูว่า	“อะไรกนั	น่ันรูปพระพทุธเจ้า
แท้ๆ	ยังเอาผ้าเช็ดพื้นมาถูกได้”	ผู้เล่าสะดุ้งไปทั้งตัว	เพราะความโง่เขลา	ปัญญาอ่อน	
ท่านฯ	ก็เลยท�าความสะอาดเอง

	 เสร็จแล้ว	กม็เีพือ่นภกิษุทยอยกนัขึน้ไป	รวมทัง้ท่านอาจารย์วริยิงัค์ด้วย	ท่านฯ	
เลยเทศน์ถงึความมหศัจรรย์ของพระแก้วมรกต	ท่านว่า	พระแก้วมรกตประดษิฐานอยู่
ในประเทศใด	ประเทศน้ันจะไม่ว่างจากพระอริยบคุคล	พระอริยบคุคลมีในประเทศใด 
ประเทศนั้นจะไม่ฉิบหายด้วยภัยแห่งสงคราม

	 ท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว่า	พระแก้วมรกตหล่อที่ลังกาทวีป	ผู้เป็นประธานหล่อ
คือ	พระจุลนาคเถระ	เป็นชาวลังกา	หล่อเมื่อศาสนาล่วงมาได้	๓๐๐	ปี	ส่วนแก้วนั้น	 
ท่านเล่าเป็นเชิงปาฏิหาริย์	พอเริ่มจะหล่อไม่ได้ตั้งใจจะเอาแก้วมรกต	เพราะเป็นของ 
หายาก	บอกบญุตามแต่ศรัทธา	จะเป็นแก้วอะไรกไ็ด้	ร้อนถงึพระอนิทร์อยูบ่นสวรรค์	
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มาอาสาเป็นช่างหล่อ	 และพระองค์มีแก้วอยู่ดวงหน่ึง	 ขออนุโมทนาเป็นกุศลด้วย	
พระอนิทร์ไม่ได้เป็นช่าง	แต่ช่างคอื	เทพบตุร	ชือ่	พระวษิณกุรรม	ส่วนแก้วกไ็ม่ใช่ของ 
พระอินทร์	แต่เป็นแก้วอยู่ในถ�้าจิตรกูฏ	หรืออินทสารนี้ละผู้เล่าไม่มั่นใจ

	 ท่านพระอาจารย์เล่าว่า	เป็นแก้วหน่อเนื้อพุทธางกูร	ประจ�าภัทรกัปป์	เหลืออยู่	 
๒	ลกู	มยีกัษ์รักษา	พระอนิทร์ไปขอแก้วดวงใหญ่	ซึง่สกุใสกว่าจากยกัษ์ตนน้ัน	แต่ยกัษ์ 
ไม่ให้	บอกว่าไม่ใช่ของเจ้า	 จึงให้แก้วดวงเล็กมา	คือแก้วประจ�าหน่อเนื้อพุทธางกูร 
องค์ปัจจุบนั	พระอนิทร์น�ามาท�าการหล่อเป็นผลส�าเร็จ	แต่ยงัมแีก้วเหลอืค้างอยูท่ีเ่รียก 
ว่า	แก้วก้นเตา	เผาอย่างไรก็ไม่ละลาย	พระจุลนาคเถระจึงอธษิฐานบรรจุไว้ใต้ฐาน	ปรากฏ 
เป็นกระปุกระปะ	ไม่เรียบ

	 หล่อเสร็จมกีารสมโภช	ท่านจุลนาคเถระ	ได้อธษิฐานอญัเชญิ	พระบรมสารีริกธาต ุ
มาประดษิฐาน	๕	แห่ง	คอืระหว่างพระขนง	๑	แห่ง	พระองัสาทัง้สอง	๒	แห่ง	พระเมาลี	 
๑	แห่ง	และพระนาภี	๑	แห่ง	ท่านฯ	ว่าอย่างนี้

 การเสด็จไปสู่สถานที่ต่างๆ	ของพระแก้วมรกตนั้นมีปัจจัย	๓	อย่าง	คือ	เพื่อ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา	เกิดกลียุคในประเทศนั้น	และด้วยความรัก

	 ท่านพระอาจารย์เล่าต่อว่า	ได้มีการอญัเชญิจากลงักาสูน่ครศรีธรรมราช	โดยทาง 
เรือ	เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา	น�าโดยเถรเจ้าป่า	(ค�าว่า	เถรเจ้าป่า	หมายความถึง	
พระกัมมัฏฐานที่ชอบออกปฏิบัติภาวนาอยู่ตามป่าเขา)	 อยู่นครศรีธรรมราชก็ไม่ได้ 
ก�าหนดว่านานเท่าไร	ต่อจากน้ันจึงอญัเชญิไปสูน่ครวดั	นครธม	ประเทศเขมร	เพือ่เผยแผ่ 
พระศาสนา	น�าโดยเถรเจ้าป่าอีกนั่นแหละ

	 จากนครวดั	นครธม	สูก่รุงจันทบรีุศรีสตัตนาคนหตุ	(ประเทศลาว)	ปัจจุบนัคอื	 
เวียงจันทน์	สาเหตเุกดิกลยุีคแย่งราชสมบตั	ิเถรเจ้าป่าท่านเหน็ว่าพระแก้วจะไม่ปลอดภยั	 
จึงได้เอาผ้าห่อแล้วบรรจุลงในบาตร	(คงจะเป็นบาตรขนาดใหญ่)	เพื่ออ�าพรางผู้ทุศีล
ไม่ให้แย่งชิงไป	เถรเจ้าป่าองค์นั้น	ไปอยู่ที่เวียงจันทน์ก็ไม่มีก�าหนดปีเหมือนกัน	
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	 จากนครเวียงจันทน์ก็ได้เสด็จสู่นครล�าปาง	และนครเชียงใหม่	ด้วยสาเหตุแห่ง 
ความรัก	เน่ืองจากเจ้าผู้ครองเวยีงจันทน์	ได้บตุรเขยเป็นชาวเชียงใหม่	หลงัจากแต่งงาน 
จะน�าบตุรีสูเ่ชยีงใหม่	บดิาให้พรบตุรีว่าอยากได้อะไรกจ็ะให้	บตุรีจึงขอพระแก้วมรกต
ไปด้วย	ด้วยความรักของบิดาก็จ�ายอมยกให้

	 พอไปถึงล�าปาง	ช้างทีน่ั่งไปไม่ยอมไปเอาดือ้ๆ	จะขับไสอย่างไรช้างกไ็ม่ไป	ตกลงกนั 
ว่าองค์พระแก้วมีพระประสงค์จะประทับที่ล�าปางแน่	 พระแก้วก็เลยประดิษฐานที่ 
ล�าปางก่อน	นานพอสมควรจึงได้อัญเชญิไปประดษิฐานทีว่ดัเจดย์ีหลวง	จังหวดัเชยีงใหม่	 
ท่านกไ็ม่ได้บอกว่ากีปี่	ต่อมาบตุรเขยกเ็สยีชีวติลง	บตุรีเจ้าผู้ครองนครกก็ลบัสูเ่วยีงจันทน์	 
และน�าพระแก้วมรกตกลับมาด้วย	จึงประดิษฐานอยู่ที่เวียงจันทน์อีก	เป็นครั้งที่สอง

	 ท่านพระอาจารย์มัน่เล่าว่า	ไทยคอืลาว	ลาวคอืไทย	เป็นชาตเิดียวกนั	ตัง้แต่คร้ังอยู ่
ราชคฤห์	แต่หนีตายมาคนละสาย	มาบรรจบกันที่แม่น�้าใหญ่ๆ	๔	สายคือ	แม่น�้าโขง	
เจ้าพระยา	สาละวิน	และแม่น�้าตาปี

	 ต่อมาเหตกุารณ์บ้านเมอืงในลาวเปลีย่นแปลงไป	เกดิกลยีคุ	ราชวงศ์และราชบตุร 
เป็นศตัรูกนั	ราชบตุรมกัถกูรังแกใส่ความ	ทนไม่ไหว	จึงอพยพครอบครัวข้ามโขงมาอยู่
อกีฝ่ังหน่ึง	(ปัจจุบนัคือจังหวดัหนองบวัล�าภ)ู	ราษฎรกท็ยอยตดิตามมา	โดยมพีระตา 
น้องชายราชบุตร	และพระวอลูกชายราชบุตร	เป็นหัวหน้า	ราชวงศ์ยังยกกองทัพตาม
มารังแกข่มเหงอีก

	 ฝ่ายพระตาและพระวอก็ได้ถอยร่นลงมาสู ่ดอนมดแดง	 คืออุบลราชธานี 
ในปัจจุบันอย่างทุลักทุเล	บังเอิญกองทัพทางเวียงจันทน์เสบียงขาดแคลนลง	จึงต้อง
ยกทัพกลับ	หลังจากนั้นก็ได้ยกทัพเข้ามาตีอีกเป็นครั้งที่	๒	ชาวดอนมดแดงได้ต่อสู้
ถวายหัวเต็มก�าลังความสามารถ

	 พระตาสวรรคตในสนามรบอย่างสมพระเกียรติ	พระวอเห็นท่าไม่ได้การ	ได้ให้
ม้าเร็วน�าสาส์น	ขอก�าลังจากบางกอกไปช่วย	สมัยนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
เป็นพระมหากษัตริย์	 จึงส่งกองทัพม้าเป็นทัพหน้าเดินทางไปก่อน	 กองทัพหลวงน�า 
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โดยสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก	เป็นแม่ทพัยกตามไป	ชาวดอนมดแดงกม็กี�าลงัใจ 
สู้ถวายหัว	พอกองทัพหลวงยกมาถึง	กองทัพทางเวียงจันทน์จึงแตกพ่ายยกกลับไป	

	 ทั้งทัพม้าศึกและทัพหลวงแห่งบางกอก	พร้อมกองอาสาสมัครแห่งดอนมดแดง
ก็ติดตามไล่ตีไม่ลดละ	จนถึงฝั่งโขง	และข้ามโขงเข้ายึดนครเวียงจันทน์ไว้ได้ทั้งหมด

	 หลังจากชนะศึกแล้ว	 ชาวลาวได้ยินยอมพร้อมใจ	 มอบพระแก้วมรกต	 และ
พระบางให้มาประดิษฐานที่กรุงเทพฯ	 นี้คือสาเหตุที่พระแก้วมรกตมาประดิษฐานใน
ประเทศไทย

	 ปีน้ันบางกอกเกดิฝนแล้ง	โหรหลวงท�านายว่า	เพราะพระแก้วและพระบางมาอยู่
รวมกนัเป็นเหต	ุสมเดจ็เจ้าพระยามหากษัตริย์ศกึ	จึงส่งสาส์นแจ้งไปยงัเจ้ามหาชวีติลาว	 
พระองค์ยินดีรับคืน	แต่ให้ส่งไปนครหลวงคือ	กรุงศรีสัตตนาคนหุต	ไทยได้ท�าการ
สักการะจัดส่งอย่างสมพระเกียรติ	ท่านพระอาจารย์มั่นเล่าอย่างนี้	ตั้งแต่วันพระบาง
ไปถึงกรุงศรีสัตตนาคนหุต	ก็เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองหลวงพระบางมาจนบัดนี้

	 ท่านฯ	ยงัเล่าต่อไปว่า	เดมิไม่ได้เรียกเมืองหลวงพระบาง	เรียก	“หลวงพระบ้าง”	
เพราะว่าทองทีห่ล่อน้ัน	เป็นทองหลายชนิด	ผู้มศีรัทธาไปร่วมพธิเีททองหล่อน้ัน	มทีัง้
สร้อยทองค�า	ตุ้มหูทองค�า	ก�าไลทองค�า	เงิน	ทองแดง	นาก	ทองสัมฤทธิ์	เอาออกมา 
ใส่ลงในเบ้าหล่อ	โดยทุกคนก็กล่าวว่า	ฉันบ้าง	ข้าบ้าง	กูบ้าง	ข้าน้อยบ้าง	เมื่อเป็น
พระออกมาก็คงจะมชีือ่อย่างอืน่	ชือ่อะไรท่านมิได้กล่าวๆ	แต่คนน้ันกว่็าพระบ้าง	คนน้ี 
กพ็ระบ้าง	ลกัษณะชายจีวรบาง	แผ่ออกทัง้สองข้าง	เป็นแผ่นบางๆ	คนภายหลงัมาเหน็ 
เลยกลายจากบ้าง	มาเป็นบาง	จากพระบ้างมาเป็นพระบางไป

	 หลงัจากสมเดจ็เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก	ได้เสดจ็เสวยราชย์เป็นรัชกาลที	่๑	แล้ว	 
ได้ยกฐานะบ้านดอนมดแดงขึ้นเป็นเมืองให้ชื่อว่า	 เมืองอุบลราชธานี	 ตั้งพระวอเป็น
พระวรวงศาธิราชครองเมืองอุบลฯ	 พระวรวงศาธิราชส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 
ที่พ้นภัยพิบัติมาได้	จึงได้ประกาศเป็นทางการว่า	แผ่นดินฝั่งขวาแม่น�้าโขงทั้งหมดขอ
ขึ้นตรงต่อบางกอก	ไม่ขึ้นตรงต่อเวียงจันทน์	ตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงปัจจุบัน	ปรากฏ
อยู่ในแผนที่ประเทศไทยโดยสมบูรณ์
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ยกย่องพระมหำเถระ

	 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์	 (อ้วน	 ติสฺโส)	 เป็นพระมหาเถระอีกองค์หนึ่ง	 ที่ท่าน 
พระอาจารย์ยกย่อง	ด้วยคุณสมบัติพิเศษ

  เป็นนักปกครองชั้นเยี่ยม
  มีความซื่อสัตย์
  มีผลงานที่ผู้บังคับบัญชายอมรับ
  มีความขยันและอดทนสูง
  ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ไม่ใช่พระอริยเจ้า

	 ข้อ	๑.	ไม่กล่าวถึง	คนทั่วไปก็รู้		๒.	ท่านเป็นธุระสนองงานให้คณะสงฆ์	ตั้งแต่
อายุ	๒๓	ปีมาตลอด	ผลงานเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา	เป็นผู้มีความอดทนสูง
และขยนั	ประวตัศิาสตร์ได้จารึกไว้ในท�าเนียบพระเถระฝ่ายบริหารว่า	ไม่มีใครเทยีบเท่า

	 สมัยไปเป็นเจ้าคณะมณฑลจ�าปาศักดิ์ต้องเดินทางด้วยเท้าเปล่าจากจ�าปาศักดิ ์
สู่กรุงเทพฯ	 เพื่อรายงานราชการคณะสงฆ์	 และให้ค�าแนะน�าในการท�ามาหากินแก่ 
ชาวบ้าน	อันเป็นนโยบายของ	๓	พระองค์พ่อลูก	 (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า- 
เจ้าอยู่หัว	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า	
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส)	ที่ให้ไว้แก่คณะสงฆ์ในสมัยนั้น
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	 แม้ท่านพระอาจารย์มัน่กย็ดึถอืมาตลอด	ดงัค�าอบรมศิษย์ผู้จะออกแสวงวเิวกว่า	 
การสอนคนหมายถงึสอนชาวบ้าน	ต้องสอนปากสอนท้องให้เขาอิม่ก่อน	จึงสอนศลีธรรม

	 สมเด็จฯ	 น�าคณะเดินทางจากจ�าปาศักดิ์มาถึงช่องเม็ก	 จะเข้าเขตอุบลราชธานี	
บังเอิญพระที่ร่วมเดินทางมาด้วยกัน	 ล้มป่วยเสียชีวิตลง	 เหลือโยมคอยน�าเสบียง 
เดนิทาง	๒	คน	เดินทางมาด้วยกัน	๔	คน	ตายเสยีคนหน่ึง	ช่วยกนัหาฟืนเผาเสร็จแล้ว 
ห่อกระดูกใส่ย่าม	 สะพายมามอบแก่มารดาบิดาของเธอ	 ทั้งหนักกระดูกตนเอง	 
แล้วยงัหนักกระดกูเพือ่น	ท่านพระอาจารย์เล่าไปหวัเราะไป	ท่านฯ	ชมเชยความอดทน
สงูของสมเดจ็ฯ	มาก	สมเด็จฯ	ท่านปฏบิตัหิน้าทีม่าจนแก่เฒ่า	ได้พกัไม่กีปี่กม็รณภาพ
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เจ้ำพระคุณสมเด็จพระมหำวีรวงศ์

(ติสฺโส อ้วน)

นำมเดิม อ้วน แสนทวีสุข
บิดำ   *เพียเมืองกลาง (เคน)
มำรดำ  บุดสี แสนทวีสุข
เกิด   วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๑๐ ตรงกับวัน ๗ ฯ ๑๓๔ ปีเถาะ

 บรรพชาและอุปสมบท พ.ศ. ๒๔๒๙ ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดบ้านสว่าง 
อ�าเภอวารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้อุปสมบทที่วัดศรีทอง อ�าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๐ โดยมีญาท่านพระเทวธมฺมี (ม้าว) 
เป็น พระอุปัชฌาย์ พระโชติปาลเถระ (ทา) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอุบาลีคุณู- 
ปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) เป็นอุทเทศาจารย์

 สมณศักดิ์ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๔๗ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น พระราชา
คณะที่ พระศาสนดิลก

 ๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๕๕ ได้เป็นพระราชาคณะที่ พระราชมุนี
 ๒๔ กันยายน ๒๔๖๔ ได้เป็นพระราชาคณะที่ พระเทพเมธี
 ๙ พฤศจิกายน ๒๔๖๘ ได้เป็นพระราชาคณะที่ พระโพธิวงศาจารย์
 ๖ พฤศจิกายน ๒๔๗๒ ได้เป็นพระราชาคณะ เจ้าคณะรองที ่พระพรหมมุนี
 ๑ มีนาคม ๒๔๘๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นสมเดจ็พระราชา-
คณะที่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
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 หน้าที่การพระศาสนา เป็นผู้อ�านวยการศึกษามณฑลอีสาน เป็นเจ้าคณะ
มณฑลอสีาน เจ้าคณะมณฑลอบุลราชธานี เจ้าคณะมณฑลนครราชสมีา ร้ังต�าแหน่ง 
เจ้าคณะมณฑลร้อยเอ็ดคร้ังหน่ึง และรักษาการ ในต�าแหน่งเจ้าคณะมณฑลอดุรธานี  
๒ ครั้ง และเป็นสังฆนายกรูปแรก

 มรณภาพ ได้ถงึแก่มรณภาพ เมือ่วนัพฤหสับดีที ่๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙  
เวลา ๑๘.๔๕ ในหอธรรมวิจารณ์ วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ สิริรวมอายุได้ ๘๙ ปี

*	เพยีเมอืงกลาง	เป็นต�าแหน่งข้าราชการหวัเมืองลาวกาว-ลาวพวน	มหีน้าทีเ่ป็นผู้ดูแลพสัดุ
ทุกอย่าง	และรักษาดูแลนักโทษ
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สู่วงศ์พระพุทธศำสนำ

	 หลังจากการท�าสงคราม	ยึดนครจ�าปาศักดิ์เสร็จสิ้นลง	มีนายทหารท่านหนึ่งมา 
กราบท่านพระอาจารย์มัน่	ด้วยความเลือ่มใส	มาถงึตอนเช้าก็ถวายทาน	ปกตริะเบยีบ
ของท่านพระอาจารย์มัน่	ถ้าแขกมาอย่างน้ีน่ะ	ท่านจะให้มาเวลาเช้า	เวลาน้ีท่านจะต้อง
ให้ต้อนรับ	แต่ถ้าเลิกฉันบิณฑบาตแล้วหมดเวลา	จนถึงบ่าย	๓	โมง	และจะต้องมี
ผู้น�ามา	ถ้าไม่มีผู้น�า	ท่านไม่ให้เข้ามา

	 ทีน้ีท่านมาคนเดียว	 ขึ้นไปกราบนมัสการแล้ว	 ท่านก็รายงานตามแบบทหาร	 
ชือ่น้ัน	ชือ่น้ี	ยศท่าน	เท่าน้ี	ท่านพระอาจารย์มัน่กเ็ทศนาเกีย่วกับ	ทาน	ศลี	เนกขัมมะ	 
การออกจากกาม	โทษของกาม	หลังจากเทศน์จบก็ลากลับ

	 พอตกค�่า	 หลังจากอบรมพระเณรเสร็จแล้ว	 ผู้เล่าได้ข้ึนไปปฏิบัติท่าน	 ถวาย 
การนวด	 ท่านก็ปรารภเปรยๆ	 ขึ้นว่า	 “อันนี้ได้เหตุล่ะน่ะ”	 (อันนี้หมายถึงตัวท่าน)	 
วันน้ันตอนเช้า	 ใกล้จะสว่าง	 ท่านก�าลังท�าสมาธิอยู่	 ก็มีนิมิตปรากฏว่า	 มีนายพัน 
คนหนึ่ง	มารายงานตัวว่า	ผมมาจากวอชิงตัน	ตอนนั้นก็ยังไม่ได้พิจารณาอะไรหรอก
บังเอิญมาพบนายพันทหารไทยคนนี้	ท่านก็จึงหวนพิจารณา

	 ได้ความว่า	นายพนัทหารไทยคนน้ีน่ะ	สมัยสงครามโลกคร้ังที	่๑	ไปรบอยูท่ีป่ระเทศ 
เยอรมัน	มียศเป็นนายพันทหารเหมือนกัน	เป็นคนอเมริกันและพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ที่	๖	ได้ส่งทหารไทยไปรบ	อยู่ที่เยอรมันนั้นเอง	อยู่ฝ่ายสัมพันธมิตร

	 สมยัน้ัน	เวลาพกัรบน่ะพกัจริงๆ	ขนาดทหารฝ่ายสมัพนัธมติรกบัทหารเยอรมนั
จุดบุหรี่	ด้วยกันได้	 ไม่เหมือนทุกวันนี้	หลังจากพักรบแล้ว	นายพันทหารไทยก็มา
นอนอ่านหนังสืออยู่ที่เปล	นายพันทหารอเมริกันก็เข้ามาถาม
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	 “อ่านหนังสืออะไร”

	 นายพันทหารไทย	“อ่านหนังสือเรื่องเบญจศีล	เบญจธรรม	เขียนโดย	สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า	กรมพระยาวชิรญาณวโรรส”

	 “ผมอยากรู้	อธิบายให้ผมฟังได้ไหม”

	 นายทหารไทยก็อธิบายให้ฟัง	แกก็เลื่อมใส	พูดว่า	“ผมถือคริสต์	ผมจะปฏิบัติ
อย่างนี้ได้ไหม”

	 “ขึ้นชื่อว่าความดีนี้	ไม่เลือก	จะนับถืออะไรก็ท�าได้”	ทหารไทยตอบ

	 แกก็เลยสมาทานศีลห้า	กลับไปอเมริกา	ไปสิ้นชีวิตลงที่นั่น

 ด้วยอานิสงส์ของการรักษาศีล	 ๕	 	 น้ี	 ก็พลัดเข้ามาสู่วงศ์พระพุทธศาสนา	 
พอพลัดเข้ามาแล้ว	ก็ยังได้มาเป็นนายพันทหารอีกเหมือนกัน	คือ	ท่านพันเอก	นิ่ม	
ชโยดม	คนที่มาเมื่อเช้านั่นแหละ	เธอต้องการอยากจะส�าเร็จเป็นพระโสดาบัน

	 เธอพูดกับท่านพระอาจารย์ว่า	 “จะได้ปิดประตูอบายภูมิ	 จะเป็นไปได้ไหม 
ท่านอาจารย์”

	 ท่านฯ	บอก	“ส�าหรับผู้ปฏิบัติ	ก็คงจะได้กระมัง”

	 เธอก็ยังสงสัยลังเลอยู่	ยังไม่มั่นใจ	พอกลับไปกราบท่านพระอาจารย์	ครั้งที่	๒	
ก็ถามอีก	ครั้งที่	๓	ก็ถามอีก	ท่านพระอาจารย์มั่นก็พูดเหมือนเดิม

	 หลังจากนายพันเอกน่ิมกลับไปแล้ว	 ขณะผู้เล่าถวายการนวดอยู่	 ท่านพูดว่า	
“เป็นไปไม่ได้หรอก	 เพราะบารมียังอ่อน	 เขาเป็นพาหิราศาสนา	 ศาสนาภายนอกมา
หลายภพหลายชาติ	ด้วยอานิสงส์ที่รักษาศีล	๕	ในพระพุทธศาสนา	จึงพลัดเข้ามาสู่ 
วงศ์พระพุทธศาสนา	ต้องมาเกิดในประเทศไทย	นี้ถึง	๒	ชาติ	 เสียก่อน	จึงจะได้
ส�าเร็จเป็นอริยบุคคล	โสดาบัน	เพราะบารมียังอ่อน”
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ประวัติพันเอกนิ่ม ชโยดม ท.ช., ท.ม.

 เกิด ๒๘ มกราคม ๒๔๔๐ ณ บ้านปลักแรด อ�าเภอบางระก�า จังหวัด
พิษณุโลก เริ่มเรียนหนังสือครั้งแรกที่บ้านเกิด จนกระทั่งอายุ ๑๙ ปี ในปี พ.ศ. 
๒๔๖๐ สอบเข้าโรงเรียนนายร้อยทหารบก ส�าเร็จออกรับราชการ ในปี พ.ศ. ๒๔๖๕  
ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ เป็นขุนนิมมานกลยุทธ

 ในวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ขณะเป็นผู้บังคับกองพัน ทหารราบ 
ที ่๒ กรมทหารราบที ่๑ มหาดเลก็รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเดจ็พระจุลจอม- 
เกล้าเจ้าอยูห่วั ได้น�าทหารในบงัคบับญัชาปฏิบตักิารรบ เพือ่ป้องกนัเขตแดนไทย 
ที่เมืองจ�าปาศักดิ์ ได้รับชัยชนะอย่างงดงาม ที่เรียกว่า “วีรกรรมบ้านพร้าว”

 ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๙๐-๒๔๙๒ ย้ายไปรับราชการเป็นผู้บงัคบัการทหารบก 
อุบลราชธานี มีหน่วยทหารในภาคอีสานหลายจังหวัดขึ้นตรงกับทหารบก 
อุบลราชธานี

 ในโอกาสออกตรวจเยีย่มหน่วยทหาร ท่านได้ถอืโอกาสเข้าไปกราบนมสัการ 
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ณ วัดป่าบ้านหนองผือ

 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๓๑

“คุณพ่อภูมิใจอย่ำงที่สุดว่ำ มีโอกำสไปกรำบฝำกตัวเป็นศิษย์

ของท่ำนพระอำจำรย์มั่น”

ณรงค์	ชโยดม

	 คณะกองบรรณาธกิารได้ตดิต่อครอบครัว	พนัเอกน่ิม	ชโยดม	เพือ่สอบถาม
ข้อมูลเพิม่เตมิในเร่ืองน้ี	ซึง่กไ็ด้รับความกรุณาอย่างสงูจากครอบครัวชโยดม	จึงขอ 
ขอบพระคุณไว้อย่างสูง	ณ	ที่นี้ด้วย
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	 คุณณรงค์	ชโยดม	บตุรชายคนโตของ	พนัเอกน่ิม	เล่าว่า	คณุพ่อได้เล่าให้
คุณณรงค์ฟังหลายครั้ง	ถึงเรื่องการได้มีบุญไปกราบท่านพระอาจารย์มั่น	เพราะ
เวลาไปไหนมาไหน	คุณณรงค์จะเป็นคนขับรถพาคุณพ่อไป	ท่านจึงเล่าเรื่องโน้น
เรื่องนี้ให้ฟังอยู่เสมอ

	 “ทุกคร้ังที่เล่า	 ท่านพูดด้วยความภูมิใจอย่างที่สุดว่า	 มีโอกาสไปกราบ
ฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่น”

	 แม้ว่า	 คุณณรงค์จะได้รับฟังเร่ืองราวดังกล่าว	 จากคุณพ่อมาหลายคร้ัง	 
แต่เน่ืองจากเวลาผ่านมานานมาก	และไม่เคยจดบนัทกึไว้	จึงจ�าได้จากความทรงจ�า 
ว่า	คุณพ่อของท่านเล่าว่า	การไปวดัป่าบ้านหนองผือสมัยน้ันไม่ได้ไปง่ายๆ	วดัอยู่ 
ในป่าในหบุเขา	ถนนเป็นหลมุเป็นบ่อ	น่ังรถทหารไปจนสดุถนนทีร่ถจะวิง่ได้	กน่ั็ง 
เกวียนต่อจนใกล้จะถึงวัดมีล�าห้วยขวางหน้า	ชาวบ้านต้องช่วยกันยกเกวียนข้าม
ล�าห้วยไป	กว่าจะถงึวดักเ็ป็นเวลาพลบค�า่แล้ว	มคีนมาต้อนรบัและน�าไปพกัยงัศาลา 
ที่จัดเตรียมรอไว้	พรุ่งนี้ท่านจึงจะออกมาให้นมัสการ

	 “คณุพ่ออศัจรรย์ใจอย่างทีส่ดุ	เมือ่พบว่า	ทีพ่กัน้ันได้เตรียมทีน่อนไว้พอดบิ
พอดเีท่ากบัจ�านวนคนทีร่่วมคณะไปทัง้หมด	ซึง่มด้ีวยกนั	๘	คน	พอสอบถามแม่ชี 
กท็ราบว่า	ท่านพระอาจารย์ม่ันสัง่เตรียมไว้ล่วงหน้า	ตัง้แต่กลางวนัแล้วว่า	จะมคีณะ 
มาพัก	๘	คนนี่	เรื่องนี้เป็นปาฏิหาริย์ที่คุณพ่อประทับใจมาก

	 รุ่งขึ้นหลังจากท่านฯ	ฉันอาหารเสร็จ	คุณพ่อก็พาคณะไปกราบท่าน	แล้ว 
กราบเรียนว่าจะมาฝากตัวเป็นศิษย์	 ขอให้ท่านฯ	 เมตตาอบรมเพื่อน�าไปปฏิบัติ	
เพราะท่านปรารถนาที่จะบรรลุธรรม	ท่านฯ	ก็เทศน์ให้คุณพ่อฟัง	คุณพ่อเล่าว่า	
เทศนานั้นก็เป็นเรื่องธรรมะทั่วไปรู้กันดี	ไม่ได้โลดโผน	แต่ว่าลึกซึ้ง	ซึ่งคนทั่วไป
ปฏิบัติไม่ได้...”
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	 จะเป็นด้วยการฟังธรรมคร้ังน้ัน	หรือพลวปัจจัยแต่หนหลงัอย่างไรกแ็ล้วแต่	
ต่อมาพนัเอกน่ิมได้ม่ันคงในพระพทุธ	พระธรรม	พระสงฆ์	อย่างเป็นทีส่ดุ	เมือ่มา 
ตัง้นิวาสถานอยูใ่กล้วดัพระศรีมหาธาต	ุบางเขน	กเ็ป็นโอกาสอนัดทีีไ่ด้สนทนาธรรม	 
และนิมนต์บรรดาพระธุดงคกัมมัฏฐาน	ที่ลงมากรุงเทพฯ	มาฉันที่บ้านอยู่เนืองๆ

	 “คุณพ่อชอบคุยเร่ืองธรรมะ	เร่ืองการปฏิบตั	ิท่านรู้จักครบูาอาจารย์สมยัก่อน 
เกือบทุกองค์...”

	 เม่ือถึงกาลเข้าพรรษา	 พันเอกน่ิมก็จะไปถือศีล	 ปฏิบัติธรรม	 เป็นเวลา 
หน่ึงพรรษา	กบัครูบาอาจารย์ซึง่เป็นศษิย์ของหลวงปูม่ัน่	อย่างหลวงปูแ่หวน	สจิุณโฺณ	 
หลวงปูฝ้ั่น	อาจาโร	ฯลฯ	เร่ือยมาจนชราภาพ	ลกูหลานจึงขอให้ท่านงดไปปฏิบตัธิรรม 
ที่วัดไกลๆ	เนื่องจากห่วงเรื่องสุขภาพของท่าน

	 “คณุพ่อท่านเป็นคนรูปร่างสงูใหญ่	ปีหน่ึงทีท่่านกลบัมาจากการปฏบิตัธิรรม
แถวอีสาน	 เดินเข้าบ้านมา	 คุณแม่บอกให้ผมไปดูซิว่า	 ใครมา	 คุณแม่จ�าไม่ได้
เพราะท่านผอมลงมาก	และผมก็ขาวทั้งศีรษะ	คุณพ่อว่า	พระท่านฉันอย่างไรอยู่
อย่างไร	ท่านก็กินอย่างนั้นอยู่อย่างนั้น...”

	 “คุณพ่อเคยเล่าครับว่า	 ชาติก่อนท่านไม่ได้เกิดที่เมืองไทย	 ดูเหมือนท่าน
จะเกิดเป็นฝรั่ง	ไม่ได้เกิดในบวรพระพุทธศาสนา”

	 เมือ่ทางกองบรรณาธกิารเล่าให้คณุณรงค์ฟัง	ถงึข้อเขยีนของหลวงตาทองค�า 
ในเรื่องนี้	คุณณรงค์ก็รับว่า	เป็นเรื่องเดียวกับที่คุณณรงค์เคยได้ยินจากปากของ
พันเอกนิ่มเช่นเดียวกัน	แต่ไม่ได้มีรายละเอียดถึงขนาดนี้

	 “เรื่องของผลการปฏิบัติท่านก็เล่าให้ฟังเหมือนกันครับ	แต่จ�ารายละเอียด
ไม่ได้	จะพูดไปก็เป็นปาฏิหาริย์	คุณพ่อบอกว่า	เมื่อปฏิบัติเองก็จะเข้าใจเอง...”
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อำนุภำพแห่งฌำน

	 วันหน่ึงฝนตกฟ้าผ่าต้นพลวงใหญ่	 (ไม้กุง)	 ย�่าลงมาแต่ยอดตลอดรากแก้ว 
ราบเรียบไปเลย	ต้นพลวงใหญ่นั้นอยู่ใกล้ๆ	ศาลา	แต่ฝนซาบ้างแล้ว

	 ขณะน้ันสามเณรจันดัย	ก�าลงัถอืกาน�า้ร้อน	จะไปกฏุท่ิานพระอาจารย์	ซึง่อยูห่่าง
ออกไปประมาณ	๓๐	เมตร	ไม่ได้ยินเสียง	ไม่รู้สึกว่าฟ้าผ่า	ผู้เล่าเตรียมลงจากกุฏิ 
ไปเหน็เข้า	จึงรู้ว่าฟ้าผ่า	พระเณรในวดัประมาณ	๑๐	รูป	ไม่มใีครได้ยนิเสยีง	ส่วนท่าน 
พระอาจารย์ก�าลังท�าสมาธิ	ท่านก็บอกว่า	ไม่ได้ยินเสียง

	 เมื่อพระทยอยกันขึ้นไป	ท่านฯ	ได้ถามก่อนว่า	“เห็นฟ้าผ่าไม้กุงไหม”	พระที่อยู่
ทางอื่นก็ไม่เห็น	ส่วนผู้เล่า	พระอาจารย์กงมา	(พระอาจารย์กงมา	จิรปุ�ฺโ�)	และ
พระอาจารย์หลอด	(พระอาจารย์หลอด	ปโมทิโต	ปัจจุบันพ�านักอยู่ที่วัดสิริกมลาวาส	 
กรุงเทพมหานคร)	 ได้เห็น	 ท่านบอกว่า	 “ผ่าขณะสามเณรจันดัยเดินมาถึงพอดี”	 
แต่สามเณรบอกว่าได้เห็นแต่ไม่ได้ยิน

	 ผู้เล่าคิดว่า	ด้วยอานุภาพแห่งฌานของท่าน	เพราะช่วงนั้นท่านก�าลังเข้าฌานอยู่	
พวกเราจึงไม่ได้ยนิ	แต่ชาวบ้านอยูใ่นทุง่นาห่างไกลออกไป	กลบัต้องหมอบราบตดิดิน
เพราะกลัวเสียงซึ่งดังมาก	เขาเล่ากันว่าราวกับผ่าอยู่ใกล้ๆ	ทีเดียว
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เหตุที่ท�ำให้ฝนแล้ง

	 ปีน้ันฟ้าฝนไม่ค่อยดี	แต่ไม่ถงึกบัแล้ง	นาลุม่พอได้เกีย่ว	นาบกเฉาตาย	ชาวบ้าน 
ก็บ่นต่างๆ	นานา	บางคนถามท่านพระอาจารย์ซื่อๆ	ด้วยความเคารพ	และกันเองว่า	
“ท�าไม	อัญญาท่าน”

	 “อญัญาท่าน”	เป็นภาษาสกลนครทีถ่วายให้เกยีรตอิย่างสงู	แก่พระเถระทีป่ระชาชน 
เคารพนับถือมาก	ทั้งจังหวัดจะได้สมญานี้น้อยมาก

	 อัญญาท่านตอบ

   “ฝนตกบ่ชอบ		 เมื่อนักปราชญ์เบื่อครองธรรม
	 		 คนบ่ย�า๑	นักบวช	 เพราะนักบวชละสิกขาวินัย
	 		 	 	 เมื่อหน้าหากซิมีแลฯ”

	 นั่นได้ยินไหม	ฟังเอา	ไม่อยากให้ฝนแล้ง	ก็อย่าให้เป็นอย่างนั้นซิ

	 นี่คือค�าตอบ

๑	ย�า หมายถึง เกรง กลัว เคารพ
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พิธีเถรำภิเษก

	 ๑๕	วนัทีท่่านพระอาจารย์ม่ันพกัอยูท่ีว่ดัป่าสทุธาวาส	มเีหตกุารณ์ทีค่วรน�ามาเล่า 
คอื	เร่ือง	“เถราภเิษก”	ภาษาอสีานเรียกว่า	กองฮด๑	คอื	น�าผ้าไตรมา	แล้วมกีารสรงน�า้ 
พระสงฆ์ทีเ่คารพนับถอื	ถวายบริขารใหม่	สมมตเิป็นสมเดจ็พระอปัุชฌาย์	(ชา)	เป็นครู	 
(ราชครู)	 ลาภ	 ๑	 ลาภ	 ๒	 ไปเร่ือยๆ	 ชาวสกลนคร	 ได้น�าไตรจีวรมาฮดมาสรง	 
ท่านพระอาจารย์ไม่ยอมรับ

	 ท่านอธบิายว่า	“เป็นประเพณทีีมี่มาจากเวยีงจันทน์	ทีอ่ืน่ไม่มี	คร้ังพทุธกาลไม่มี
แล้วพวกญาตโิยมจะมาแต่งอาตมาให้เป็นอะไรอกี	เป็นพระอาตมากเ็ป็นแล้ว	พระสงฆ์ 
อุปัชฌาย์	อาจารย์	แต่งให้แล้ว	เป็นพระโดยสมบูรณ์	คณะสงฆ์รับรองแล้ว”

	 “พระพทุธเจ้ามีใครไปฮดไปสรงให้เป็นพระพทุธเจ้าบ้าง	ไม่ม	ีพระองค์ตรัสรู้เอง	 
พระสาวก	พระพทุธเจ้ากไ็ม่ได้ฮด	ไม่ได้สรง	ฟังพระพทุธเจ้าแสดงธรรมแล้ว	ได้บรรล ุ
ธรรม	ทีพ่ระพทุธเจ้าสัง่สอน	น่ีมอี�านาจกว่า	แล้วจะมาฮดสรงแต่งอาตมาให้วเิศษกว่า 
พระพุทธเจ้าหรือ”

	 “อันเรื่อง	เถราภิเษก	หรือฮดสรงนี้	เป็นขัตติยประเพณี	ส�าหรับอภิเษก	แต่งตั้ง	 
พระมหาสังฆนายก	สมเด็จพระสังฆราชต่างหาก	มีมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัย	ไม่ใช่ของ

๑	ฮด  หมายถึง  รด เทราด  หรือสาดลงไป
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ราษฎรบุคคลสามัญจะท�ากัน	 ทางเวียงจันทน์ก็ท�าเหมือนกัน	 คร้ันราษฎรสามัญชน
เห็นเข้า	ขออนุญาตให้ราษฎรท�าบ้าง	ก็เลยเป็นประเพณี”

 “ส่วนพระผู้ถูกฮดถูกสรง	ก็ไม่เห็นว่า	วิเศษ	ได้ส�าเร็จอะไร	สึกหาลาเพศไปมี
ครอบครัวมีกิเลสถมเถไป	ไม่เห็นวิเศษวิโสอะไร	แล้วพวกท่านเป็นฆราวาส	อาตมา 
เป็นพระ	ตักน�้ามาฮดหัวอาตมาๆ	เป็น	สงฺฆ�	สรณ�	คจฺฉามิ	ของพวกท่าน	แทนที่ 
จะได้บุญกลับเป็นบาปเสียอีก”	 มีโยมคนหน่ึงพูดขึ้นว่า	 “ถ้าเช่นน้ันวัตถุทานน้ีท่าน 
ไม่รับจะท�าอย่างไร”	 ท่านฯ	 ก็บอกว่า	 “ถวายสงฆ์ซิ	 พระสงฆ์นั่งอยู่นี่เต็มไปหมด” 
โยมได้กราบเรียนถามว่า	“ถวายสงฆ์ท�าอย่างไร”

	 “ใครเป็นประธาน	 ก็ถวายองค์นั้น	 อาตมาไม่ใช่ประธานนะ	 อาตมาพระจรมา
อาศัยชั่วคราว	 ก็ท่านมหาเส็งไงเล่า	 จะถวายต่อมือท่านก็ได้	 วางไว้ต่อหน้าก็ได้เป็น
บังสุกุล	ได้บุญมาก”	ท่านฯ	ว่า

	 “กล่าวค�าถวายไหม”	โยมถามอีก

	 ท่านว่า	“กล่าวท�าไม	มนุษย์รู้เรื่องกันอยู่	วางไว้ข้างหน้าก็พอแล้ว	จะรับพรหรือ
ไม่รับ	ก็ได้บุญแล้ว	ได้ถวายท่านแล้ว	ถ้ายังสงสัยก็เอาคืนไป”

	 โยมวางไว้เสร็จ	ก็เป็นอันยุติ
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พิธีเถรำภิเษก

 ในกาลก่อนนั้น การสถาปนาเถราภิเษก เป็นประเพณีนิยม มีธรรมเนียมตาม 
หวัเมืองต่างๆ เจ้าผู้ครองหวัเมอืงพร้อมด้วยท้าวเพยี จัดให้มีพธิกีรรมมรุธาภิเษกฮดสรง  
เพือ่สถาปนาภกิษสุามเณรตามหวัเมืองตน เป็นพธิกีรรมทีท่�าอยูใ่นชนบทหวัเมอืงเท่าน้ัน

“เครื่องกองหด”

 เมือ่เหน็เป็นการสมควรว่า พระภกิษุสามเณรรูปใด ได้ส�าเร็จการศกึษาควรแก่การ
ยกย่อง ใหเ้ตรยีมกองหดจะมไีตรจวีร (สามเณรไม่ตอ้งใสส่ังฆาฏ)ิ มดีโกน กล่องเข็ม  
มีดตัดเล็บ ธมกรก ประคดเอว ผ้าห่ม รองเท้า ไม้เท้า ตาลปัตร มีดชะนาก เงี่ยง 
(กระโถน) ขันหมาก หลาบเงิน มีขนาดและจ�านวนตามเครื่องยศ เทียนกิ่ง (คือท�า
เทยีนเป็นเหมอืนหอกสามง่ามส�าหรับใช้ตดิโฮงหด) เทยีนเลก็ ได้แก่เทยีนน้อยไต้ถวาย
พระตอนพระมาหด บายศรี ๑ คู่ เทียนอาจ (เทียนเล่มบาท ๒ คู่) น�้าหอม ๓ ตุ่ม

 การหด ให้ท�าน�า้อบน�า้หอมใส่ตุม่ไว้ให้มาก เอาโฮงหดมาตัง้ เอาต้นกล้วยเป็นเสา  
เอาใบตองกล้วยและหญ้าแพรกมารอง ถ้าสงูจนหย่อนขาได้ เรียกว่า บลัลงัก์ศลิาอาสน์  
ถ้าต�่ากว่าน้ัน เรียกว่า หินศิลาอาสน์ ตั้งไว้ใต้ป่องน�้าโฮงหด เวลาเทน�้าใส่โฮงหด  
น�้าจะไหลลงมารดผู้รับการรดน�้าพอดี

 การหดน�้านี้ท�าต่างหากก็ได้ ท�าร่วมกับบุญอื่นๆ ก็ได้ พระเถระผู้ใหญ่จะน�าใน
การประกอบพิธี พระรดก่อน ต่อจากนั้นก็คนเฒ่าคนแก่และชาวบ้านทั่วไปตามล�าดับ

 เมือ่รดน�า้เสร็จแล้ว กม็กีารถวายไตรจีวร พระทีรั่บไตรจีวรกจ็ะพนิทผุ้า ปัจจุทธรณ์ 
ผ้า (ถอนผ้าเก่าถ่ายใส่ผ้าใหม่) อธิษฐานผ้าและครองผ้า เปลี่ยนที่เปียกออกเสร็จแล้ว
ชาวบ้านจะเอาฆ้องมาให้ตี พ่อใหญ่ทายกจะหิ้วเชือกฆ้องไว้ พระที่รับการรดน�้านั้นจะ
เอาก�าปั้นตีจูมฆ้อง ๓ ครั้ง แต่ละครั้งที่ตีให้บริกรรมว่า “สีหนาท� นทนฺเต เต ปริสาสุ  
วิสารทา” ต่อจากน้ันก็ไปให้ศีล และรับถวายกองหดทั้งหมด จากญาติโยมเจ้าภาพ 
และให้พร เป็นอันจบพิธี

จากหนังสือ	ต�ารามรดกอีสานหรือมูลมังอีสาน	หน้า	๗๐๑-๗๐๓	โดยอาจารย์สวิง	บุญเจิม	 
ป.ธ.๙,	M.A.
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กำรครองผ้ำ-สีผ้ำ

	 ท่านพระอาจารย์เล่าว่า	 การครองผ้าแบบพาดบ่าข้างเดียว	 แล้วมีผ้ารัดอกน้ัน 
เป็นพระราชบญัญตัชิัว่คราว	ตราขึน้หลงักรุงศรีอยธุยาจะแตกประมาณ	๑๐๐	ปี	สาเหตุ 
มีสงครามติดพัน	รบกันบ่อยครั้งกับทหารพม่า	พวกจารกรรมพม่า	แต่งตัวเป็นพระ 
เข้ามาสบืราชการลบั	รบคราวใดแพ้ทกุคร้ัง	ผิดสงัเกต	พระพม่ามกัเข้ามาในกองทพัไทย 
คิดว่าเป็นพระไทยจึงรบแพ้	จึงตราพระราชบัญญัติขึ้นมา	ให้พระไทยห่มอย่างว่านั้น	
พระพม่าที่เข้ามา	ก็คือจารบุรุษนั่นเองไม่ใช่พระ

	 เม่ือศกึสงครามเลกิแล้ว	ก็ยกเลกิพระราชบญัญตัน้ัินด้วย	แต่สมยัน้ันการคมนาคม 
ไม่สะดวก	ค�าสั่งไม่ทั่วถึง	จึงถือกันมาจนบัดนี้

	 ผู้เล่าคิดว่า	เรามาครองแบบวินัยมุขกันเถิด	เพราะพวกเราก็ล้วนบัณฑิตทั้งนั้น	
อย่าเหน็แก่ทฏิฐมิานะ	เพราะทฏิฐมิานะไม่ได้น�าเราไปสวรรค์นิพพานได้	ผู้เล่าได้ฟังมา 
อย่างนี้

	 เรื่องสีผ้านั้น	ท่านพระอาจารย์เล่าว่า	สีผ้านั้นพระวินัยกล่าวไว้อย่างชัดเจนคือ	 
สีกรัก	 สีเหลืองหม่น	 สีเหลืองคล�้า	 และสีอนุโลมอีกสองสีคือ	 สีเหลืองแก่	 และสี
มะเขือสุกแก่
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	 สาเหตุแห่งการปรับปรุง	เสริมสร้าง	บูรณปฏิสังขรณ์	พระพุทธศาสนาให้เจริญ 
ก้าวหน้า	ทั้งด้านการศึกษา	การปกครอง	การปฏิบัติจนเป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันนี ้
มีสาเหตุและปัจจัยหลายอย่าง	 โดยเฉพาะภัยแห่งสงคราม	 เป็นภัยใหญ่	 บ้านเมือง
เมื่อเกิดศึกสงคราม	 ผู้ชายต้องออกรบ	 ผู้หญิงมีหน้าที่ส่งเสบียง	 จ�าเป็นต้องอาศัย 
พระคณุเจ้าเลีย้งเด็ก	ดแูลสตัว์เลีย้ง	ปักด�า	เกีย่วข้าว	เลยเป็นธรรมเนียมไป	พระอาจารย์ 
ท่านเล่าอย่างนี้

	 ท่านฯ	ว่าก่อนเราจะเสียกรุงให้แก่พม่า	ก่อนประมาณ	๑๐๐	ปี	การรบราฆ่าฟัน
ดูจะรุนแรงยิ่งขึ้น	 ซึ่งเราจะสังเกตได้จากพระพักตร์ของพระพุทธรูป	 มีพระลักษณะ
เคร่งขรึม	เข้มแข็งเอนเอียงไปทางดุร้าย	ซึ่งหมายถึงใจ	เตรียมพร้อมรับศึกอยู่ตลอด
เวลาหากเกิดมีการรบกัน



157

กำรวินิจฉัยอธิกรณ์

	 เรื่องนี้เกิดขึ้น	เมื่อท่านพระอาจารย์มั่นพักอยู่วัดป่าบ้านหนองผือ	หลวงตามัน	 
นิมฺมโล	อยู่วัดวิริยะพล	อ�าเภอเต่างอย	จังหวัดสกลนคร	เป็นศิษย์คนหนึ่ง	 เป็นผู้
ปฏิบัติดี	มีชาวสกลนครนับถือ	นิมนต์มารับสังฆทาน	โดยพักที่วัดป่าสุทธาวาสเป็น
ประจ�า

	 คราวหน่ึง	เธอด่วนจะกลบัวัด	ฉันเช้าเสร็จแล้ว	น�าโยมไปเอาปัจจัยส่วนแบ่งกบั 
ผ้าขาวคนหนึ่งที่เป็นไวยาวัจกร	พระที่รับนิมนต์มี	๗	รูป	ได้ไปรับปัจจัย	ปรากฏว่า
หายไปส่วนหนึ่งไม่ครบพระ	ถามผ้าขาว	เธอบอกว่า	“หลวงตามันเอาไปสองส่วน”

	 อธกิรณ์เกดิขึน้	มหีลกัฐานพยานเพยีงพอ	คณะสงฆ์จังหวดัตดัสนิว่า	หลวงตามนั 
ละเมิดอทินนาทานสิกขาบท	 จ�านวนเงินที่ได้รูปละ	 ๒.๕๐	 บาท	 สองส่วนรวมเป็น	
๕	 บาท	 เธอปฏิเสธ	 แต่หักล้างหลักฐานไม่พอ	 คณะสงฆ์ตัดสินวินิจฉัยให้เธอสึก	 
เธอบอกหากจะให้สึก	กรุณาพาไปกราบท่านพระอาจารย์มั่นก่อน	คณะสงฆ์พร้อมทั้ง
เจ้าคณะจังหวัด	(ธ)	จึงพาหลวงตามันไปวัดป่าบ้านหนองผือ

	 พอไปถึงกราบนมัสการ	 เจ้าคณะจังหวัดยื่นเอกสารถวายท่าน	 พระอาจารย ์
ท่านว่า	“วางไว้นั่นก่อน”	ถามว่า	“เรื่องอะไร”	 เจ้าคณะจังหวัดกราบเรียนว่า	 “เรื่อง 
หลวงตามัน	 ละเมิดอทินนาทานสิกขาบท	 คณะวินิจฉัยให้เธอสึก	 เธออยากให ้
พระอาจารย์วินิจฉัยอีก”	ท่านพระอาจารย์ถามว่า	“แล้วจะเชื่อผมไหม”	พากันตอบว่า	
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“เชือ่”	“ถ้าอย่างน้ันเอาเอกสารไปเผาไฟเดีย๋วน้ี	เพราะตวัหนังสอืเลก็ไป	เอาตวัหนังสอื
ใหญ่คือ	พวกเรามาวินิจฉัยกัน”	ท่านฯ	ว่า

	 เจ้าคณะจังหวัดจึงจัดการเผาทันที	ท่านพระอาจารย์ว่า	“อันเงินนั้นหลวงตามัน 
ไม่ได้เอาไปสองส่วน	เอาไปส่วนเดยีว	คนทีเ่อาเงินน้ันไปคอื	คนทีอ่ยูใ่กล้เงิน	ใครอยู่ใกล้	 
คนนั้นเอา”

	 ตาผ้าขาวคนหน่ึงซึง่น่ังน่ิงอยูท่ีน้ั่น	กส็ารภาพขึน้ต่อหน้าสงฆ์	ทีท่่านพระอาจารย์
เป็นประธาน	ท่านพระอาจารย์ว่า	“นั่นเห็นไหม	ตัวหนังสือใหญ่แจ้งจางปาง	ปานเห็น
เสอืกลางวันลายพาดกลอนเตม็ตวั”	ท่านว่า	“หลวงตามันเธอเป็นพระมีศีล	ท่านเจ้าคณะ 
จังหวัดก็ดี	 ท่านมหาทองสุกก็ดี	 คณะสงฆ์ก็ดี	 ท�าอะไรให้รอบคอบ	 จะท�าลายพระ 
มีศีลโดยไม่รู้ตัว	จะไปตกนรกเปล่าๆ	ไม่เสียดายหรือ	ประพฤติพรหมจรรย์มานาน	
หวังมรรคผลนิพพาน	ต้องมาตกนรกมนัไม่คุม้ค่ากนั	อย่าไปท�าลายพระมีศีล”	ท่านว่า

	 เร่ืองกส็งบลงโดยความบริสทุธิ	์ยตุธิรรม	เป็นตวัอย่างแก่คณะพระวนัิยธรต่อไป	 
หลวงตามันก็พ้นคดีไป	เป็นพระบริสุทธิ์

	 ที่ได้เห็นได้ฟัง	ท่านพระอาจารย์มั่นวินิจฉัยอธิกรณ์	มีครั้งนี้ครั้งเดียว
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มงคลสถำน

 สถานที่ทั้งหมดเป็นมงคลถ้าบุคคลท�าตนให้เป็นมงคล

	 ข้อนี้เล่าเป็นนิยาม	คือไม่ก�าหนดแน่นอน

	 มงคลสถานที่ขอเล่าเป็นนิยาม	ตามที่ท่านพระอาจารย์บอก	ก�าหนดดังนี้

	 ทศิตะวนัออกตัง้แต่มกุดาหารเข้ามาทศิใต้ตนีภเูขา	ตัง้แต่มกุดาหาร	ค�าชะอ	ีกดุสมิ	 
(อ�าเภอเขาวง)	ถึงอ�าเภอสหัสสขันธ์

	 ทิศตะวันตกตั้งแต่อ�าเภอสหัสสขันธ์	ถึงอ�าเภอสว่างแดนดิน

	 ทศิเหนือตัง้แต่	อ�าเภอสว่างแดนดนิ	เส้นทางสายอดุร-สกลฯ	จรดนาแก	ธาตพุนม	 
ภายในภูพานทัง้หมด	เป็นมงคลสถานเหมาะแก่การเจริญสมณธรรม	ภาวนาจิตสงบดี	 
สามารถบรรลุมรรคผลได้	ท่านฯ	ว่า	เพราะเป็นมงคลสถาน
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รอยพระพุทธบำท

	 ท่านพระอาจารย์เคยเล่าให้ฟังถึงเรื่องรอยพระพุทธบาท	ที่อยู่จังหวัดสระบุรีว่า	 
เป็นรอยพระพุทธบาทแท้	 ตามต�านานปรัมปราว่า	 ประทานแก่ฤาษีหรือนายพราน	 
แต่ท่านพระอาจารย์ว่า	ทรงประทานไว้แก่พระเรวตะ	ผู้เป็นน้องชายพระสารีบุตร

	 ความเดิมว่า	เมื่อพระเรวตะบวชแล้วได้ไปอยู่ป่าไม้สะแก	พระสารีบุตรผู้พี่ชาย
พกัอยูพ่ระเชตะวนั	พอออกพรรษาแล้ว	จึงทลูเชญิพระพทุธเจ้าเสด็จไปเยีย่ม	สามเณร
น้องชาย	 พระพุทธเจ้าตรัสห้ามว่า	 “ดูก่อนสารีบุตร	 ขณะน้ียังเป็นปลายฤดูฝนอยู	่ 
พื้นดินยังชื้นแฉะ	จงรอก่อน	ตถาคตก็จะไปด้วย”

	 พอสิ้นฤดูฝนพื้นดินแห้งแล้ว	 พระองค์ก็เสด็จไปพร้อมภิกษุบริวาร	 ๕๐๐	 
พอถึงทางสองแพร่ง	จึงตรัสถามพระอานนท์ว่า	“ทางไปป่าไม้สะแกไกลเท่าไหร่”

	 พระอานนท์กราบทูลว่า	“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	ถ้าไปทางอ้อมใช้เวลาเดินทาง	
๖๐	วัน	มีบ้านเป็นที่เที่ยวภิกขาจาร	ถ้าไปทางตรงใช้เวลา	๓๐	วันพระเจ้าข้า”

	 พระพทุธเจ้าทรงรับสัง่ถามว่า	“ดกู่อนอานนท์	พระสวีลมีาไหม”	พระอานนท์ทลูว่า	 
“มาพระเจ้าข้า”	“ถ้าอย่างนั้นไปทางตรง	บุญของพระสีวลีจะไม่ขัดข้องด้วยปัจจัย	๔”	
พระพุทธเจ้าพร้อมหมู่ภิกษุ	๕๐๐	เสด็จถึงป่าไม้สะแก

	 เรวตะสามเณรได้จัดเสนาสนะ	ถวายการต้อนรับพระพทุธองค์	พระองค์ทรงประทบั 
อยู่อย่างทรงพระส�าราญ	ได้ตรัสถามสามเณรเรวตะด้วยปัญหา	๑๐	ข้อ	ความว่า	
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	 มีหนึ่งไม่มีสอง		 ได้แก่อะไร	สามเณรทูลตอบว่า	พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
	 มีสองไม่มีสาม	 ได้แก่	 รูปและนาม
	 มีสามไม่มีสี่	 คือ	 เป็นตกิะหมวด	๓	ได้แก่	เวทนา	๓	ไตรลกัษณ์
หรือพระสรณคมน์	รัตนะ	๓	อย่างก็ถูก	เพราะเป็นหมวด	๓
	 มีสี่ไม่มีห้า	 คือ	 เป็นจตุกกะ	อริยสัจ	๔	ก็ถูก	ธาตุ	๔	ก็ถูก
	 มีห้าไม่มีหก	 คือ	 อินทรีย์	๕	พละ	๕	ก็ถูก
	 มีหกไม่มีเจ็ด	 คือ	 อายตนะภายในภายนอก
	 มีเจ็ดไม่มีแปด	 คือ	 โพชฌงค์เจ็ด
	 มีแปดไม่มีเก้า	 คือ	 มรรคมีองค์แปด
	 มีเก้าไม่มีสิบ	 คือ	 นวโลกุตตรธรรมเก้า
	 มีสิบไม่มีสิบเอ็ด	 คือ	 ทศพลญาณสิบ

	 ท่านพระอาจารย์ว่า	 พระพุทธเจ้าก็ประทานสาธุการแก่สามเณร	 เมื่อตรัสถาม
ต่อไปว่า	“สามเณรอยู่ที่นี้มองเห็นอะไร”	สามเณรกราบทูลว่า	“เห็นทะเลพระเจ้าข้า”	
(แต่ก่อนทะเลอาจอยูแ่ถวประตนู�า้พระอนิทร์หรือแถวรังสติก็ได้	แต่แห้งขอดลงไปถงึ
สมุทรปราการ	ท่านฯ	ว่า)

	 พระพุทธเจ้าตรัสถาม	 “เธอเห็นทะเลเธอคิดอย่างไร”	 สามเณรทูลว่า	 “ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ	 ข้าพระองค์คิดว่า	 สัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารน้ี	 
อันไม่มีที่สิ้นสุด	 มีเบื้องต้นและที่สุดอันใครๆ	 ตามไปรู้ไม่ได้แล้ว	 ตายแล้วเกิด	 
เกิดแล้วตาย	 พลัดพรากจากกัน	 คิดถึงอาลัยอาวรณ์หากันเศร้าโศก	 ร้องไห้หากัน	
น�้าตาของคนๆ	 หน่ึงมากกว่าแม่น�้าในมหาสมุทร	 พระเจ้าข้า”	 พระพุทธเจ้าตรัสว่า	 
“ถูกแล้วสามเณร”	แล้วประทานสาธุการ

	 เมื่อพระองค์ทรงพระส�าราญพอควรแก่อัธยาศัยแล้วก็เสด็จกลับ	 ก่อนกลับ	 
เรวตะสามเณรได้ขออะไรสกัอย่าง	เพือ่เป็นเคร่ืองระลกึถงึ	พระพทุธองค์จึงได้ประทาน
รอยพระบาทนี้ไว้
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	 ท่านพระอาจารย์เคยไปนมสัการเล่าว่า	มมีณฑปทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า- 
เจ้าอยู่หัวฯ	ทรงสร้างไว้มีคนเฝ้ารักษา	ท่านฯ	อยากดูภาพมงคล	๑๐๘	แต่คนเฝ้า 
ไม่ยอมเปิด	อ้างว่าไม่ได้รับพระบรมราชานุญาต	เลยไม่ได้ดู	ท่านฯ	ว่า

	 ส่วนรอยที่	 ๒	 ชื่อว่า	 พระบาท	 “ฮังฮุ้ง” (รังเหยี่ยวใหญ่)	 พระพุทธบาทน้ี
ประดิษฐานอยู่ที่โยนกประเทศ	หรือโยนกบุรี	อยู่ที่เมืองเชียงตุง	ประเทศพม่า

	 รอยพระบาทนี้ประทานแก่	อชิตฤาษี	ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์	จะมาตรัสรู้ข้างหน้า	
เคยเป็นพระสหาย	สงเคราะห์กันมาหลายชาติ	ประทานไว้บนแผ่นหิน

	 ความว่า	หลังจากเสด็จเยี่ยมฤาษี	ได้สนทนาร่าเริงกันแล้ว	ฤาษีได้ถวายผลไม้
พร้อมทั้งต้มน�้ากระดูกสัตว์ถวาย	ก่อนเสด็จกลับ	ฤาษีขอรอยพระบาทไว้เป็นที่ระลึก	
พระองค์ตรัสถาม	“จะไว้ทีไ่หน”	ฤาษีกราบทลูว่า	“บนแผ่นหนิมรัีงเหยีย่วใหญ่อาศยัเลีย้ง
ลกูอยู่”	พระองค์ตรัสถาม	“ท�าไมจึงให้ประทบัไว้ทีน่ั่น”	ฤาษีกราบทลูว่า	“ในวนัฝนตก 
ไม่ได้ออกไปหาผลไม้	ข้าพระองค์ได้อาศัยเก็บกระดูกสัตว์มาต้มบริโภค	ถ้าพระองค์ 
ประทานรอยไว้ที่น่ัน	 วันที่ขึ้นไปเก็บกระดูกสัตว์	 จะได้ท�าความสะอาด	 และกราบ
นมัสการด้วย”

	 พระบาทฮังฮุง้	เรียกตามภาษาท้องถิน่เชียงใหม่กบัเชียงตงุ	พระอาจารย์มนูเคย
ไปกราบนมัสการ	เล่าให้ฟังว่า	พระบาทฮังฮุ้งนี้อยู่บนแผ่นหินที่ตั้งขึ้นไป	ไม่มีทางขึ้น	
เจ้าเมืองเชียงตุงท�าบันไดเวียนขึ้นไปแต่นานแล้ว	 บันไดตอนกลางต่อโซ่ใส่พอได้ปีน
ขึน้ไป	แต่ผู้หญงิหรือคนไม่แขง็แรงขึน้ไม่ได้	พระอาจารย์มนูตัง้ใจจะขึน้ไปพกัภาวนา	 
แต่พอขึ้นไปแล้วแผ่นหินนั้นเหมือนหลังช้าง	 ไม่มีที่ให้พัก	 บริเวณไม่กว้างประมาณ	
๑๐	วา	รอบปริมณฑล	เอาบริขารไปด้วย	พะรุงพะรังล�าบาก	ขากลับ	น�าเอาบริขาร
พะรุงพะรังกลับลงมา	ถ้าพลัดตกลงมาคงไม่ได้กลับบ้านเรา

	 เรื่องพระพุทธบาทท่านเล่าแค่นี้
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ครูและศิษย์สนทนำธรรม

	 เม่ือคร้ังที	่ท่านพระอาจารย์อาพาธหนัก	แต่ลกุน่ังเดินไปมาในระยะใกล้ได้	และ
ยังสนทนาธรรมตามปกติ	 เวลาบ่ายวันหน่ึงมีพระอาจารย์เทสก์	 ท่านวัน	 และผู้เล่า	
รวมทั้งท่านพระอาจารย์เป็น	๔	รูป

	 พระอาจารย์เทสก์เรียนถามท่านฯ	ว่า	“เวลาครูบาอาจารย์อาพาธ	พจิารณาธรรม
อะไร	สนทนาในฐานะศิษย์เคารพครูนะ	อย่าเข้าใจว่าไล่ภูมิ”

 ท่านฯ	ตอบว่า	“พิจารณาไปเท่าไหร่	ก็เห็นแต่ภพ	มีแต่ภพ	ไม่มีที่สิ้นสุด”

 พระอาจารย์เทสก์	ย้อนถามว่า	“เม่ือเหน็แต่ภพ	ครูบาอาจารย์พจิารณาเพือ่อะไร”

 ท่านฯ	ตอบ	“เพือ่ให้รู้และเรากรู้็มานานแล้วไม่ได้สงสยั	เหตทุีพ่จิารณาเพือ่ให้ท่าน	 
(หมายถึงพระอาจารย์เทสก์)	และคนอื่นๆ	หมายถึง	สานุศิษย์และสัตว์โลกทั่วไปรู้ว่า	
คน	สตัว์	ทีอ่ยูใ่นภพ	หรือผู้ปฏบิตัจิะมทีัง้สนุกตืน่เต้น	เศร้าสลดสงัเวช	และเป็นธรรม	 
อนิจฺจ�	ทุกฺข�	อนตฺตา	จะรู้ว่าตนอยู่ในภพนั้นน้อยมาก

	 เพราะอวิชชาปิดบังไว้	เมื่อไม่รู้ว่าตนอยู่ในภพ	ก็ไม่รู้พระนิพพาน
	 เมื่อเรารู้ว่าตนอยู่ในภพแล้วจะอยู่ในภพท�าไม
	 ก็อยู่ในพระนิพพานเท่านั้นเอง”	ท่านว่า

	 พระอาจารย์เทสก์ก็บอกท่านฯ	ว่า	“กระผมก็พิจารณาอย่างพระอาจารย์ว่า”

	 ต่างก็ชื่นชมในระหว่างครูและศิษย์
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อำนุภำพกำรสวดมนต์และเสียงสำธุกำร

	 สมัยที่ท่านพระอาจารย์มั่นพักอยู่บนดอยปะหร่องกับพระอาจารย์มนู	 ตอนเช้า
เที่ยวบิณฑบาตให้พรชาวบ้าน	 พอให้พรเสร็จสุขังพะลังจบ	 ท่านได้สอนให้ชาวบ้าน
กล่าวสาธุพร้อมกันด้วยเสียงสูง	 ท่านเล่าเป็นเชิงตลกว่า	 มือทั้งสองข้างของเขาชูข้ึน
ข้างบนเหมือนบั้งไฟจะขึ้นสู่ท้องฟ้าว่างั้น

	 วันหน่ึง	 ท่านน่ังพักในส่วนที่ท�าเป็นที่พักกลางวัน	 มีเทพพวกหน่ึงมาจากเขา 
จิตรกฏู	อยูไ่หนไม่รู้เรากไ็ม่รู้จัก	มาถามท่านว่า	“เสยีง	สาธ	ุสาธ	ุสาธอุะไร	สะเทอืนสะท้าน 
ทกุวนั	พวกเทพทัง้หลายได้ฟัง	มีความสขุไปตามๆ	กนั”	ท่านมาพจิารณาว่า	เสยีงอะไร	 
ที่ไหน	 จึงระลึกได้ว่า	 เสียงสาธุของชาวบ้านตอนถวายทานนั่นเอง	พอรับทราบแล้ว 
พวกเทพกก็ล่าวว่า	“เขากส็าธกุารด้วย”	แล้วท�าประทกัษณิเวยีนขวาลากลบัไป	ส่วนมาก 
พวกเทพเขาจะท�าอย่างนั้น

	 ท่านเลยมาพิจารณาต่อว่า

	 พุทธมนต์นั้นใครสวดก็ตาม	จะเป็นกิจวัตรของพระสงฆ์เช้า	เย็น	
	 หรือชาวพุทธทุกคนสวดพุทธคุณ	หรือ

	 ระลึกในใจ		 	 	 มีอานุภาพแผ่ไปได้หมื่นจักรวาล
	 พูดสวดออกเสียงพอฟังได้		 มีอานุภาพแผ่ไปได้แสนจักรวาล
	 สวดมนต์เช้าเย็นธรรมดา		 มีอานุภาพแผ่ไปได้แสนโกฏิจักรวาล
	 สวดเต็มเสียง	สุดกู่		 	 มีอานุภาพแผ่ไปได้อนันตจักรวาล
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	 แม้สัตว์ที่อาศัยอยู่ในสามภพ	 และที่สุดอเวจีมหานรก	 ยังได้รับความสุข	 
เม่ือแว่วเสยีงพระพทุธมนต์	ผ่านลงไปถงึ	ชัว่ขณะหน่ึงครู่หน่ึง	(ชัว่ช้างพบัหงููแลบลิน้)	
ดีกว่าหาความสุขไม่ได้เลยตลอดกาล

	 นี้คืออานิสงส์ของพระพุทธมนต์	ท่านพระอาจารย์ว่าอย่างนี้
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ถ�้ำตับเตำ

	 ถ�้าตับเตา	หรือ	ถ�้าดับเถ้า	ภาษาของท่านพระอาจารย์	(ปัจจุบันอยู่ในเขตต�าบล
ศรีดงเย็น	 อ�าเภอไชยปราการ	 จังหวัดเชียงใหม่)	 ถ�้านี้เป็นสถานที่ท่านพระอาจารย์ 
พจิารณา	พระอภธิรรมปิฎก	ท่านว่าพจิารณาได้ด	ีไม่ตดิขดั	ละเอยีด	ลกึซึง้มาก	น้ีคือ 
เหตุที่ท่านต้องไปเชียงใหม่	 เพราะท่านฯ	 พิจารณาแล้วภาคอื่นไม่เหมาะ	 ไม่สะดวก	
เหมือนภาคเหนือ

	 ท่านเปรียบให้ฟังว่า	เหมือนปลาใหญ่ว่ายอยูใ่นแม่น�า้แคบและตืน้	พอมาพจิารณา 
ทีถ่�า้ตบัเตาหรือถ�า้ดบัเถ้าทีภ่าคเหนือน้ี	เหมอืนปลาใหญ่ว่ายออกสูท่ะเลหลวง	จะเหวีย่งหวั	 
เหวี่ยงหาง	ไปทิศไหนก็ไม่ขัดข้อง	ท่านฯ	ว่าอย่างนี้

	 ถ�้าแห่งนี้มีประวัติเกี่ยวพันกับพระอรหันต์	 ครั้งพุทธกาล	 ๒	 รูป	 รูปหนึ่งคือ	
ท่านพระภัคคุ๑	ในกษัตริย์	๖	พระองค์นั้น	รวมทั้งนายช่างกัลบก	(ช่างตัดผม)	คือ	
พระอุบาลีด้วย	แต่พระอุบาลีไม่ได้มานิพพานที่นี้	หมายถึง	ท่านพระภัคคุในกษัตริย์	
๖	พระองค์	ที่ออกบวชในคราวนั้น

	 ท่านพระอาจารย์รู้ว่า	ถ้าอยากรู้รายละเอียดของท่านพระภัคคุ	ต้องเข้าฌานให้
ละเอียดเหมือนควันไฟจึงจะรู้	 แต่ท่านฯ	บอกว่าท่านท�าไม่ได้	 รู้แต่ว่าท่านพระภัคคุ
มานิพพานที่นี้

	 ถ�า้ดับเถ้าอาจเป็นว่าถ้าดบัไฟไม่ทนั	กระดูกของท่านอาจเป็นเถ้าหมดกไ็ด้	เลยเป็น 
ถ�้าดับเถ้า	กลายมาเป็นถ�้าตับเตาอย่างน่าเสียดาย

๑	ท่านพระภัคค	ุเจ้าศากยะองค์หน่ึงทีอ่อกบวชพร้อมกบัพระอนุรุทธะ	ได้ส�าเร็จอรหนัต์และเป็นพระมหาสาวก 
องค์หน่ึงในจ�านวน	๘๐	พระองค์	กษัตริย์	๖	พระองค์ทีอ่อกบวชคราวน้ันมี	๑.	พระอนุรุทธะ	๒.	พระอานนท์	 
๓.	พระภัคคุ		๔.	พระกิมพิละ		๕.	พระภัททิยะ		๖.	พระเทวทัต
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ประวัติวัดถ�้ำตับเตำ

 วัดถ�้าตับเตาเป็นศาสนสถานโบราณนานนับเวลาหลายร้อยปีมาแล้ว ตั้งอยู่ใน
หมูบ้่านที ่๑๓ บ้านถ�า้ตบัเตา ต�าบลศรีดงเยน็ อ�าเภอไชยปราการ จังหวดัเชยีงใหม่ มลี�าธาร 
น�า้ใสสะอาดไหลผ่ากลางบริเวณวดั ไหลมาจากหนองน�า้เลก็ๆ ทีเ่กดิจากตาน�า้ผุดห่างไป 
ทางด้านหลังถ�้า ประมาณ ๑ กิโลเมตรเศษ

 วดัถ�า้ตบัเตาจะสร้างในสมัยใด และใครเป็นผู้สร้างไม่ปรากฏแน่ชดั ตามค�าบอกเล่า 
ของเจ้าอาวาสรูปปัจจุบนั (พระอาจารย์ศิลปะชยั �าณวโร) ท่านสนันิษฐานว่าน่าจะสร้าง
ในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ คราวพระองค์ยกกองทพัหน้าเพือ่จะเข้าตพีม่าและตเีมือง
ตองอูในประมาณปี พ.ศ. ๒๑๓๕ และสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยกทัพหลวงไป
ทางเชียงดาว เข้าพักพลที่เมืองหางซึ่งขณะนั้นเป็นเมืองในราชอาณาจักรไทย

 วัดถ�้าตับเตา เป็นชื่อที่เรียกเพี้ยนมาจากค�าว่า ดับเต้า คือ หมายถึงดับขี้เถ้าที่ 
เกิดจากการเผาไหม้ของป่าไม้ด้วยไฟ นานๆ เข้าก็เพี้ยนไปเป็นตับเตา คนในภาคอื่น 
ไม่ทราบความหมาย เรียกขานว่า ถ�า้ตบัเต่า ซึง่มคีวามหมาย คอืตบัของสตัว์ชนิดหน่ึง ตบัเตา  
เพี้ยนมาจากค�าในภาษาพูดของคนในภาคเหนือที่พูดว่า ดับเต้า คือ ดับขี้เถ้านั่นเอง

ต�านานถ�้าตับเตา

	 ในสมัยตอนปลายพุทธกาล	ขณะที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	ทรงมีพระชนม์
พรรษาชราภาพมากแล้ว	 หลังจากทรงตรากตร�าพระวรกายในการเที่ยวประกาศพระ
ศาสนาในถิน่ฐานต่างๆ	จนมพีทุธสาวกและพทุธบริษัทสีเ่ป็นปึกแผ่นจวนจะได้เวลาเสดจ็
ดับขนัธ์	เข้าสูพ่ระปรินิพพานตามค�าทลูอาราธนาของพญามาร	พระพทุธองค์ได้เสดจ็รับ
บิณฑบาตอาหาร	ที่ประกอบขึ้นด้วย	สูกรมัทวะ	จากนายจุนทะ

	 หลงัจากรับบณิฑบาต	พระพทุธองค์กท็รงพระประชวร	มอีาเจียนบ่อยเพราะอาหาร
เป็นพิษ	ขณะที่ทรงประชวรอยู่นั้น	ก็ได้เสด็จมาประทับพักอยู่ที่ถ�้าแห่งหนึ่งพร้อมด้วย 
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พระอานนท์	 พุทธอุปัฏฐาก	 ขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ถ�้าน้ี	 ความได้ทราบถึง 
พระสงฆ์สาวกจ�านวน	๕๐๐	รูป	กพ็ากนัเดนิทางมายงัถ�า้แห่งน้ีเพือ่เข้าเฝ้าเยีย่มพระอาการ 
ประชวร	พระสงฆ์เหล่านี้บ้างเป็นพระอรหันต์ส�าเร็จอภิญญา	บ้างเป็นพระอริยเจ้าระดับ
รองลงมา	 บ้างยังเป็นพระสุปฏิปันโนที่เป็นกัลยาณปุถุชนอยู่ก็มี	 เม่ือทราบพระอาการ 
หนักหนาสาหสั	กมี็ความเหน็ให้พระสงฆ์สาวกผู้ส�าเร็จอรหนัต์ทรงอภิญญา	เหาะไปบอก
หมอชีวกโกมารภัจจ์	ให้มารักษาพยาบาล	ฝ่ายหมอชีวกโกมารภัจจ์ก็เดินทางมาพร้อม
พระอรหนัต์เจ้า	ให้โอสถเพือ่รักษาพระอาการประชวร	แต่รักษาอยูไ่ด้	๓	วัน	พระอาการ 
ก็ไม่บรรเทา	มีแต่ทรุดลง	ก็ให้พระอรหันต์เจ้ารูปเดิมนั้นเดินทางไปเชิญพระฤาษีผู้เป็น
อาจารย์ประสิทธิ์ประสาทวิชาการแพทย์แก่ตน	 ให้เดินทางมาท�าการรักษา	 พยาบาล	 
ฝ่ายพระฤาษีผู้อาจารย์ก็เดินทางมาพร้อมด้วยยาสมุนไพรจ�านวนมาก

	 เม่ือตรวจดูแล้วรู้ว่าจะรักษาด้วยยาธรรมดาไม่ได้	 แต่มียาอยู่ขนานหน่ึงเรียกว่า	
เป็นยาวิเศษรักษาอาการป่วยได้ทุกอย่าง	จึงขออาราธนาพระอรหันต์เจ้ารูปนั้นไปเอายา
มาให้	พระอรหนัต์รูปน้ันเวยีนไปเอายาถงึ	๓	คร้ัง	กไ็ม่ตรงตามต้องการ	ตกลงหมอชวีก 
โกมารภจัจ์ต้องเดนิทางกลบัไปเอามาด้วยตนเอง	โดยอาศัยอทิธฤิทธิข์องพระอรหนัต์เจ้า 
องค์นั้นช่วยพาไปและกลับมาโดยเร็ว

	 เหตุการณ์ทั้งหมดน้ีไม่อาจรอดพ้นจากข่ายพระญาณของสมเด็จพระสุคตเจ้า 
ไปได้	พระองค์กป็รารภแก่พระอานนท์	พทุธอนุชาว่า	ตถาคตได้รับอาราธนาจากพระยามาร 
เพือ่เสดจ็เข้าสูพ่ระปรนิิพพานแล้วประการหน่ึง	และยงัได้รับบณิฑบาตอาหารมือ้สดุท้าย
ทีท่�าให้ส�าเร็จผลานิสงส์เป็นอนัมากแก่ผู้ถวายคือ	นายจุนทะ	ถ้าพระองค์ทรงรับเอาโอสถ
จากพระฤาษีมาฉันท�าให้หายอาการประชวร	กจ็ะไม่เป็นการรักษาสจัจะแก่พญามาร	และ
จะท�าให้อาหารมื้อสุดท้ายนี้ที่ได้รับบิณฑบาตไม่มีผลานิสงส์แก่ผู้ถวายเต็มที่	 จ�าเป็นจะ
ต้องหาทางไปจากถ�้าแห่งน้ี	 เพื่อแสวงหาสถานที่อันเหมาะสมแก่การเสด็จดับขันธ์เข้าสู่
พระปรินิพพาน	 สมเด็จพระพุทธองค์ทรงตั้งสัจจาธิษฐานว่า	 ขอให้เพดานถ�้าจงบังเกิด 
เป็นโพรง	เพือ่จักพาพระอานนท์พทุธอปัุฏฐากเสดจ็เหาะหนีไปทางอากาศได้	พระพทุธองค์ 
ก็พาเอาพระอานนท์เสด็จเหาะไปยังเมืองกุสินารา
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	 การทีส่มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเสด็จเหาะหนีไปน้ัน	ท�าให้พระสงฆ์สาวกทัง้หลาย 
ที่ยังเป็นปุถุชนพากันโศกเศร้าร�่าไห้คร�่าครวญ	 ส่วนที่เป็นพระอริยเจ้าก็สงบสติส�ารวม
พิจารณาเหตุการณ์ด้วยธรรม	และต่างก็พากันแสวงหาสถานที่บ�าเพ็ญสมณธรรมต่อไป
ตามควรแก่ตน	เมือ่พระสงฆ์เหล่าน้ีได้ส�าเร็จอรหตัผลแล้วครบถ้วน	กพ็ากนัมายงับริเวณ
หน้าถ�้าแห่งนั้น	พร้อมกันดับขันธ์นิพพานหมดสิ้น	ทิ้งให้ซากศพทอดร่างไว้บนพื้นปฐพี	
และส่งกลิ่นเน่าเหม็นตลบไปทั่วทั้งป่าบริเวณน้ัน	 พระอินทร์จึงได้ให้เทพบุตรตนหน่ึง	 
น�าเอาไฟทิพย์จากสวรรค์มาเผาผลาญซากศพพระอรหันต์เหล่าน้ัน	 ไฟทิพย์น้ีมีความ 
ร้อนแรงยิ่งนัก	 ส่งความร้อนไปถึงเมืองบาดาลแห่งหน่ึง	 อันเป็นที่อยู่ของพระยานาค	 
ชือ่ว่า	อรุุนาคราช	พระยานาคตนน้ีจึงน�าบริวารพนัหน่ึงช�าแรกพืน้ดนิขึน้มา	ปล่องทีพ่ระยานาค 
น�าบริวารช�าแรกพื้นดินขึ้นมานี้	คือ	ตาน�้าผุดที่ได้ก่อให้เกิดหนองน�้าเล็กๆ	ด้านหลังถ�้า
น่ันเอง	หนองน�า้แห่งน้ีได้ไหลเป็นล�าธารใสสะอาดผ่านบริเวณวดั	และไหลลงสูแ่ม่น�า้ฝาง 
ไปทางทิศตะวันออก	 พื้นดินบริเวณวัดถ�้าตับเตาและบริเวณใกล้เคียงจึงเป็นพื้นดินที่
มีสีขุ่นขาวคล้ายขี้เถ้าปนอยู่	และจะเป็นอย่างนี้ไปจนถึงยุคสมัยพระศรีอริยเมตไตรย

	 พระพทุธองค์ยงัได้ท�านายไว้อกีว่า	สถานทีแ่ห่งน้ี	จะได้เป็นทีป่ระดษิฐานพระพทุธ- 
ศาสนา	เมื่อกาลเวลาผ่านกึ่งพุทธกาลไปแล้ว

	 อน่ึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ได้ตรัสเล่าถึงอดีตของพระอรหันต์เจ้าทั้ง	 
๕๐๐	รูป	ทีพ่ากนัมาถวายบงัคมเยีย่มพระอาการประชวร	และต่อมาส�าเร็จอรหตัผลและ
พากันมาดับขันธ์สู่พระนิพพาน	ณ	ที่นี้พร้อมกันว่า

	 ในสมัยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามหากัสสปะ	 พระองค์ได้น�าพระสงฆ์สาวก
เดินทางมาพักพระอิริยาบถ	ณ	ถ�้าแห่งนี้	ได้สวดท่องบทพระธรรมเทศนาที่ได้รับฟังมา
ด้วยเสียงอันไพเราะกังวาน	ฝูงค้างคาวจ�านวน	๕๐๐	ตัว	ที่เกาะอยู่ตามเพดานถ�้าได้ฟัง
กระแสเสยีงอนัไพเราะกงัวานน้ัน	กมี็ความเคลบิเคลิม้จิตตกภวงัค์หล่นลงมากระทบพืน้
หนิตาย	ด้วยอ�านาจผลแห่งบญุทีเ่หล่าค้างคาวน้ันได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนากพ็ากนั
บงัเกดิในสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์	มปีราสาทวมิานสงูถงึ	๑๒	โยชน์	รุ่งเรืองงดงามด้วยความ
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เป็นทิพย์	แดนสวรรค์แห่งนั้น	พลันมีปราสาทเรียงรายกันไปดุจนิ้วมือถึง	๕๐๐	องค์	 
เหล่าเทพบุตรนี้จึงมีชื่อเรียกว่า	อังคุลีเทพบุตร

	 คร้ันเมื่อพระโพธิสัตว์เจ้าลงมาบังเกิดเป็นพระสิทธัตถกุมาร	 และออกผนวช	 
เหล่าเทพกไ็ด้ออกบวชเป็นนักบวชในพระศาสนาของพระสมณโคดมพทุธเจ้า	และส�าเร็จ
พระอรหันต์	โดยครบถ้วนทั้ง	๕๐๐	องค์

	 ฝ่ายพระฤาษีอาจารย์หมอชีวกโกมารภัจจ์	เมื่อไม่อาจจะถวายโอสถอันวิเศษยิ่งนี้
แก่พระพทุธองค์ให้หายพระประชวรได้	กม็คีวามเสยีใจยิง่นัก	ยกมอือนัสัน่เทาทีก่�าถ้วย
โอสถขึน้	พลางกล่าวว่า	อนัโอสถวเิศษของตน้ีู	จะไม่มไีว้ส�าหรับรักษาผู้ใดอกีต่อไป	ไม่มี
ประโยชน์อันใดอีกแล้วที่จะรักษาไว้	ว่าแล้วก็สาดโอสถวิเศษนั้นทิ้งไปทั่วบริเวณ	ท�าให้ 
พื้นที่ดินบริเวณแถบถ�้าตับเตานี้	มีพืชสมุนไพรขึ้นจ�านวนมากมายหลายชนิด	แต่เพราะ
อ�านาจค�ากล่าวที่คล้ายค�าสาป	ว่าไม่มีประโยชน์อันใดจะรักษาไว้	จึงท�าให้พืชสมุนไพร
ที่เกิดขึ้นในบริเวณภูเขาถ�้าตับเตา	 มีคุณภาพในการประกอบขึ้นเป็นยารักษาโรคต่างๆ	
อ่อนมาก	ไม่เหมือนสมุนไพรชนิดเดียวกัน	ที่เกิดขึ้นในที่อื่นแต่มีคุณภาพดีกว่า
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อัฐบริขำรในอำคำรพิพิธภัณฑ์

	 เราทราบกนัมาแล้วว่าท่านพระอาจารย์มัน่ทรงผ้า	๓	ผืนเป็นวตัร	ทรงผ้าบงัสกุุล
เป็นวัตร	แต่	๓	ปีสุดท้ายท่านทรงผ้าคหปติจีวร	โดยการน�ามาทอดกฐินของนายวัน	
นางทองสกุ	คมนามูล	ชาวนครราชสมีา	น�าสนับสนุนโดยพระอาจารย์สงิห์	ขนฺตยฺาคโม	 
ศิษย์คนส�าคัญรูปหนึ่งของท่าน	แต่ท่านพระอาจารย์ได้รับเป็นผ้าป่าทั้งหมด

	 อัฐบริขารในอาคารพิพิธภัณฑ์	ที่ท่านทั้งหลายเห็นนั้น	เป็นผ้าคหปติจีวรปีที่	๒	
ทีท่่านทรง	ผู้เล่าได้เกบ็รักษาไว้	ส่วนผ้าคหปตจีิวรปีสดุท้ายห่มถวายไป	พร้อมกบัร่าง
ของท่าน

	 ส่วนบาตรใบแท้	พระอาจารย์มหาทองสุก	ขอถวายพระอุปัชฌาย์	คือ	เจ้าคุณ
พระธรรมเจดีย์	(จูม	พนฺธุโล)	

	 ส่วนใบที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์	เป็นบาตรกฐินปีสุดท้าย	ซึ่งท่านพระอาจารย์	ไม่ได้
ใช้เพราะท่านอาพาธหนักแล้ว

	 หลังจากเก็บรวบรวม	 อัฐบริขารเรียบร้อยแล้ว	 ผู้เล่าเลยสั่งต่อตู้	 เงินไม่พอ	 
ได้คุณวิเศษช่วยจนส�าเร็จเรียบร้อย	แล้วก็น�ามาตั้งไว้ใกล้หีบศพท่าน

 ท่านพระอาจารย์	เป็นผู้เคร่งในเร่ืองบริขาร	มกัน้อยจริงๆ	บริขารแท้จริงให้	๒	คน	 
ถือขึ้นไปก็หมด	 ที่เห็นอยู่ในพิพิธภัณฑ์น้ันคือ	 อัฐบริขาร	 ที่สานุศิษย์	 และบุคคล 
ผู้เลือ่มใสได้รับไปจากท่าน	พอมีอาคารพพิธิภณัฑ์เกดิขึน้	ท่านเหล่าน้ันได้น�ามามอบให้	 
เพื่อให้ศาสนิกชนและอนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา
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เอกสำรปรำรภควำมด�ำริในกำรทอดกฐินร่วม

เพื่อสร้ำงอำคำรพิพิธภัณฑ์บริขำร

วัดป่าสุทธาวาส ๒๕๑๕
โดย ดร.เชาว์ ณ ศีลวันต์

	 ...หลงัจากทีท่่านพระอาจารย์ม่ัน	ภริูทตัตเถระ	ได้ถงึแก่มรณภาพเมือ่	๑๑	พฤศจิกายน	 
๒๔๙๒	หรือเมื่อ	๒๒	ปีเศษมาแล้ว	ปรากฏว่าบริขารและเครื่องใช้ต่างๆ	ของท่านได้
กระจัดกระจายไปอยู่ในที่หลายแห่ง	 โดยที่บรรดาสานุศิษย์และผู้อยู่ใกล้ชิดทั้งหลาย 
ในระยะน้ัน	ต่างกข็อน�าไปเกบ็รักษาไว้	เพือ่การเคารพบชูาเป็นอนุสต	ิหรือเพือ่ความเป็น 
สิริมงคล

	 กระผมได้มีโอกาสพบเห็นบริขารและเครื่องใช้สอยขององค์ท่านจ�านวนหน่ึง	 
เก็บอยู่ในตู้เก่าๆ	 ในกุฏิเล็กๆ	 หลังหนึ่ง	 ณ	 วัดป่าสุทธาวาส	 ท�าให้เกิดความรู้สึกขึ้น 
โดยทันทีว่า	 วัตถุเหล่าน้ีเป็นของที่มีคุณค่าสูงอันจะประมาณคุณค่ามิได้	 โดยเฉพาะ
ส�าหรับบรรดาสานุศษิย์ทัง้หลายในสายตาของท่านพระอาจารย์ม่ัน	จึงเป็นกจิหรือหน้าที่
ของเราทีจ่ะต้องจัดด�าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใด	ทีจ่ะรวบรวมเกบ็รักษาไว้ในทีอ่นัควรแก่
คุณค่าและเพื่อประโยชน์อันยิ่งแด่อนุชนรุ่นหลัง	ดังนั้น	 จึงมีความด�าริโดยหลักการว่า	
ควรจะจัดสร้างอาคารในลักษณะตึกพิพิธภัณฑ์ขึ้นหลังหนึ่ง	แล้วจัดการรวบรวมบริขาร
และเคร่ืองใช้สอยทัง้หมดเท่าทีจ่ะพงึหาได้	รวมถงึพระธาตขุององค์ท่านด้วย	เกบ็และจัด
แสดงไว้ในลักษณะอันควร	และเหมาะสมแก่การเคารพ	ระลึกถึงพระคุณแห่งองค์ท่าน
ประการหนึ่ง	เพื่อแสดงซึ่งปฏิปทาความเป็นสมณะอันแท้จริงขององค์ท่านประการหนึ่ง	
และประการสุดท้าย	เพื่อจักเป็นเหตุแห่งศรัทธาของผู้ที่มาพบเห็น

	 ในการน้ีกระผมกไ็ด้จัดท�าบญัชีรายการต่างๆ	พร้อมบนัทกึภาพบริขารต่างๆ	และ
เครื่องใช้สอยของท่านไว้ได้ประมาณ	๑๕๐	ภาพ	ส่วนบริขารอื่นๆ	ที่ยังกระจัดกระจาย
อยู่เท่าที่สืบหาได้	ก็ได้พยายามติดตามจนพบ	ในบางกรณีก็ได้ปรารภความคิดข้างต้น
กับท่านเจ้าของ	ผู้เก็บรักษาวัตถุอันมีคุณค่าอย่างยิ่งเหล่านี้ไว้บูชาเป็นสมบัติของตนเอง
หรือเพื่อลูกหลานแห่งสกุล	 แต่เมื่อท่านได้ทราบถึงเจตจ�านงในด�าริที่จะจัดสร้างเป็น
พิพิธภัณฑ์ขึ้นรวบรวมไว้	เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและเป็นทรัพย์สินของพุทธศาสนิกชน
ทั้งหมดโดยแท้จริง	ต่างก็มีความยินดีที่จะเสียสละมอบให้แก่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้...
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พบนำครำช

	 เม่ือคร้ังอยู ่เชียงใหม่	 ท่านพระอาจารย์จ�าพรรษาอยู่บนเขากับพวกมูเซอ	 
มีพระมหาทองสุกอยู่เป็นเพื่อน	ใกล้ที่พักเป็นล�าธาร	มีน�้าไหลตลอดปี	อาศัยน�้าที่นั้น
ใช้อุปโภคและบริโภค

	 มีนาคราชตนหน่ึง	ชือ่ว่า	สวุรรณนาคราช	อาศยัอยูท่ีล่�าธารแห่งน้ัน	พร้อมด้วยบริวาร	
นาคราชตนนี้เคยเป็นน้องชายท่านมาหลายภพ	หลายชาติ	 ด้วยความสับสนแห่งภพ 
จึงมาเกิดเป็นนาคราช	 เขารักเคารพและให้การอารักขาเป็นอย่างดี	 เวลาเดินจงกรม	
จะมาอารักขาตลอด	จนกว่าจะเลิกเดิน

	 หลายวันต่อมา	 นาคน้ันหายไป	 เกิดฝนไม่ตกร้อนอบอ้าว	 ข้าวไร่เร่ิมขาดน�้า 
ไม่งอกงาม	เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ	๑๕-๑๖	วัน	จึงได้เห็นหน้านาคนั้น

	 ท่านพระอาจารย์	ถามว่า	“หายไปไหน”

	 นาคตอบ	“ไปขัดตาทัพอยู่ปากทาง	(ล�าธาร)	ลงสู่แม่น�้าปิง”

	 ท่านพระอาจารย์	“ท�าไม”

	 นาคราช	 “มีนาคอันธพาลตนหน่ึงอาศัยอยู่แถวน้ันจะเข้ามา	 เลยไม่มีโอกาส 
แต่งฝน	มัวแต่ไปขัดตาทัพอยู่”

	 ท่านพระอาจารย์	“ให้เขาเข้ามาเป็นไร	เพราะเป็นนาคเหมือนกัน”

	 นาคราช	“ไม่ได้	เข้ามาแล้วมารังแกข่มเหง	เบียดเบียนบริวาร”



174

	 ท่านพระอาจารย์	“เป็นไปได้หรือ”

	 นาคราช	“กเ็หมือนมนุษย์และสตัว์ทัว่ๆ	ไปน้ันแหละ	พวกอนัธพาลกม็กัจะล�า้แดน 
ของกันและกัน	เราต้องต่อสู้ป้องกันตัว”

	 ท่านฯ	จึงรู้ว่า	อันนี้เป็นลักษณะของสัตว์	ผู้มีอวิชชาเป็นตัวเหตุ	โลกจึงวุ่นวาย

	 ช่วงเย็นฝนตกอย่างหนักจนถงึสว่าง	น�า้ในล�าธารเตม็ไปหมด	ข้ามไปบณิฑบาต
ไม่ได้	หากวันไหนท่านไม่ได้ไปบิณฑบาต	วันนั้นก็อด	เพราะชาวบ้านเขาว่า	“ตุ๊เจ้าบ่
กินก๊า”

	 พระมหาทองสุกคิดได้	 จึงเอาไม้ไผ่มาปักเรียงกัน	 เอาเถาวัลย์ที่ชาวบ้านน�ามา
ท�ากุฏิมาผูกกับต้นไม้ฝั่งนี้	 จับปลายข้างหนึ่ง	 ลอยข้ามไปผูกไว้กับอีกต้น	 ที่ฝั่งโน้น	 
แล้วกลับมาน�าบริขารของท่านพระอาจารย์และตนเอง	 ข้ามไปฝั่งโน้น	 แล้วพาท่าน
พระอาจารย์ประคองไปตามราวไม้ไผ่	ข้ามฝั่งทั้งขาไปขากลับ	แปลกแต่จริง	ขาไปผูก
เถาวัลย์	ท่านมหาจับไปตามราวและขากลับลอยคอไป

	 ตอนน�าท่านพระอาจารย์ไปและกลบั	ปรากฏว่า	เดนิเหยยีบไปบนแผ่นหนิ	มนี�า้ 
ประมาณแค่เข่าเท่านั้น

	 ท่านมหาเล่าว่า	“เราไม่ได้คิดอะไรมาก	คิดแต่ความปลอดภัยเท่านั้น”	ตกตอน
เย็นเห็นนาคราชมาอารักขา

	 ท่านอาจารย์	ถามว่า	“ท�าไมให้ฝนตกมากนัก”

	 นาคว่า	“ห้ามเขาไม่ฟัง	เพราะละเลยมานาน”

	 ท่านอาจารย์	“ท�าให้เราล�าบาก”

	 “ท่านก็เดินบนหลังข้าพเจ้าไปสบายอยู่นี้”	นาคพูด

	 ท่านฯ	ก็บอก	“เราก็ไม่ว่าพวกท่านดอก	บ่นไปเฉยๆ	อย่างนั้นละ”	ท่านฯ	ว่า	
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ท่ำนพระอำจำรย์โปรดโยมมำรดำ

	 พ.ศ.	๒๔๘๗	ผู้เล่ามีอายุ	๒๑	ปี	ได้ไปกราบนมัสการ	ท่านพระอาจารย์มั่นที่ 
วดัป่านาคนิมติต์	บ้านนามน	วสิาขะแล้วท่านพระอาจารย์ปรารภจะจ�าพรรษาทีบ้่านโคก	 
พระอาจารย์	กงมา	จิรป�ฺุโ�	ได้สร้างกฏุคิอยอยูแ่ล้ว	การเดนิทางไม่มปัีญหา	เพราะ
ระยะทางใกล้กิโลเมตรเศษๆ	เท่านั้น	ผู้เล่าโชคดีท่านอนุญาตให้ติดตามมาด้วย

	 เหลอืเวลาอกีประมาณ	๒๐	วนัจะเข้าพรรษา	ผู้เล่าได้รับข่าวร้าย	มพีระมาบอกว่า	 
มารดาเสยีชวีติ	จ�าลาท่านฯ	กลบับ้านเกิด	เพือ่ความระลกึถงึพระคณุของมารดา	ไม่มี
สมบัติอะไร	มีแต่บริขาร	ไม่ได้คิดอะไร	เมื่อพบบิดาและได้ดูหลุมฝังศพมารดาก็พอ 
กลับถึงบ้านพัก	เป็นกระท่อมพออยู่อาศัย	กลางวันไปป่าช้า	เยี่ยมหลุมฝังศพมารดา	
อุทิศบุญบวชให้	เพราะไม่มีวัตถุอื่นจะถวายแก่พระสงฆ์

	 จวนจะเข้าพรรษาก่อนเดินทางกลับ	 บิดาได้มอบผ้าขาวให้	 เป็นผ้าทอด้วยมือ
ของแม่เอง	แม่เสียชีวิตด้วยอาการคล้ายไข้ไทฟอยด์อย่างแรง	 เพียง	๔	วัน	ก็เสีย
ชีวิต	ผ้าขาวผืนนี้	ก่อนแม่เสียชีวิต	๑	วัน	ได้สั่งไว้ว่า	หากเป็นอะไรไปให้น�าผ้าขาวนี้	 
ไปถวายท่านพระอาจารย์มั่นด้วย	พระลูกชายก็อยู่นั่น

	 ผู้เล่าได้น�าผ้าขาวน้ันไปถวายท่านพระอาจารย์	ท�าผ้าอาบน�า้ฝนได้	๒	ผืน	ท่านฯ	
สงเคราะห์รับผืนหนึ่ง	สงเคราะห์ผู้เล่าผืนหนึ่ง	ผู้เล่าเป็นผู้ตัดเย็บย้อมเสร็จ
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	 วันอธิษฐานพรรษาผ่านไปประมาณ	๑๐	 วันเห็นจะได้	 ผู้เล่านอนพักกลางวัน
ฝันเห็นมารดา	 มาปรากฏเต็มร่าง	 แต่ดูท่านยังสาว	 บอกว่า	 “ลูกเอยแม่ได้เสียชีวิต
ไปจากเจ้าแล้ว	จะไม่ได้พบกันอีกชาตินี้	ชาติหน้าพบกันใหม่”	ดูท่านเป็นสาวสวยมี
เสื้อผ้าอาภรณ์หลากสี

	 ในฝันน้ัน	คดิว่าแม่เราน่ารักอยากเป็นเด็กดดูนมอกี	คดิแค่น้ัน	กต็ืน่ขึน้	ทัง้สะอืน้ 
ทั้งน�้าตาทั่งเทออกมา	 ได้ยินถึงพระอาจารย์หลอด	 ปโมทิโต	 (ปัจจุบันท่านอยู่วัด 
สริิกมลาวาส	ลาดพร้าว	กทม.)	ท่านเลยมาถาม	กบ็อกไปตามเร่ือง	พอได้เวลาไปท�าข้อวตัร	 
ก็ล้างหน้าอดกลั้น	เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

	 วนัทีส่อง	ไม่ฝันแต่ร้องไห้เหมือนเดิม	โธ่เอ๋ย...ความรักของแม่กบัลกูน้ี	เป็นความ 
โศกที่เต็มไปด้วยความคิดถึง	 ผสมความสดชื่น	 จากเมตตากรุณาของพระคุณแม่	
พอได้เวลา	ไปท�าข้อวัตร	ท่านพระอาจารย์ถามว่า	“ทองค�า	ร้องไห้คิดถึงแม่หรือ”

	 เท่านั้นละปีติซาบซ่านไปทั้งตัว	ท่านฯ	ว่า	“ไม่มีอะไรตายดอกธาตุสี่เขาแยกกัน	
เขาอยู่ด้วยกนัมานานแล้ว	จิตกไ็ม่ตาย	แม่คณุเลือ่มใสรับศีลและสรณคมน์	จากครูบา
อาจารย์เสาร์	เขาไปสู่สุคติแล้ว”

	 สาธุ	สงฺฆ�	สรณ�	คจฺฉามิ	พระสงฆ์เป็นที่พึ่ง	ที่ระลึก	ได้จริงๆ

	 เลยสิ้นความสงสัยมาแต่วันนั้น	และความโศกก็หายไปตั้งแต่วันนั้น
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เทพบอกใส่บำตร

	 เม่ือท่านพระอาจารย์ออกเดนิทางจากวดัป่าบ้านห้วยแคน	สูว่ดัป่าบ้านหนองผือ	
เริ่มออกเดินทางเดือน	๘	แรมค�่าหนึ่ง

	 วันแรก	พักวัดบ้านนากับแก้	วันที่สองพักวัดบ้านโพนนาก้างปลา	สองคืนแรก
เดินทางปกติไม่มีเหตุการณ์	วันที่สาม	พักศาลากลางบ้านของกรมทางหลวง	ศาลานี้ 
ตั้งอยู่บ้านลาดกระเฌอ	 ต�าบลห้วยยาง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดสกลนคร	 ขณะนั้นยัง 
ไม่เป็นหมู่บ้าน	เป็นปางเลี้ยงวัว	เลี้ยงควาย	ของชาวสกลนคร	ท�าเลเหมาะแก่การพัก
ของคนเดินทาง	มีบ่อน�้าให้ดื่มให้ใช้

	 ท่านพระอาจารย์ไปถึงก็แวะพัก	 ขณะไปถึงนั้นเป็นเวลาประมาณ	 ๑๓.๐๐	 น.	 
มีพระและผ้าขาวติดตาม	ชาวบ้านหนองผืออีก	๑๒	คน	รวมทั้งท่านฯ	เป็น	๒๑	คน	
พระช่วยกันปัดกวาด	ญาติโยมน�าน�้ามาไว้ดื่มไว้ใช้	ปูที่พักถวายท่านเสร็จ

	 หน่ึงชัว่โมงผ่านไป	ท่านพระอาจารย์กน่ั็งเฉย	เอนนอนเฉยอยู	่ชาวบ้านหนองผือ 
ผู้เป็นหัวหน้าไปรับ	เป็นคนใจร้อน	คิดว่า	ถ้าท่านพระอาจารย์พักอยู่นี้	จะฉันอะไร 
คนตั้งมากมาย	 จึงเข้าไปกราบนมัสการ	 ขอนิมนต์เดินทางต่อไปพักบ้านโพนงาม	
ระยะทางประมาณ	๗-๘	กิโลเมตร	จะได้ทันเวลา	ท่านฯ	บอกว่า	“เราไม่ไป	เขาเป็น 
ชาวบ้านป่าชาวเขา	 เราพักอยู่นี้	 เขาจะได้กินได้ทาน”	หากท่านพระอาจารย์ว่า	 “ไม่”	
แล้วอย่าได้พูดซ�้าอีก
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	 ตอนเย็นชาวบ้านก็น�าอาหารมาเลี้ยงแขกโยม	 พอเช้าได้เวลาท่านพระอาจารย์
และพระสงฆ์เที่ยวบิณฑบาต	มีคนน�าไปเพราะเป็นปางควายปางวัว	บ้านแต่ละหลังมี
ทางลดัแคบๆ	พอสมควรแล้วคนกน็�ากลบั	ขณะก�าลงัถวายน�า้ล้างเท้าท่านพระอาจารย์
ก็ได้ยินเสียงรถยนต์ก�าลังตรงเข้ามา

	 ท่านฯ	และคณะก�าลงัน่ังจัดบาตร	ชาวลาดกระเฌอดูจะเป็นผู้ชายมากกว่า	เพราะ
ไปรักษาสัตว์ไม่ใช่ไปตั้งบ้านเรือน	ก็มาถึงประมาณ	๕-๖	ครอบครัว	ท่านแขวงกรม
ทางหลวงขึ้นมากราบนมัสการท่านพระอาจารย์ว่า	 “พวกกระผมชวนกันมากินข้าวป่า	 
เป็นบุญของพวกกระผม	 ที่ได้มาพบท่านพระอาจารย์”	 เขาไม่รู้หรอกว่า	 น่ันคือ	 
พระอาจารย์มั่น	 แต่เขาเป็นผู้ดีไทย	 กราบเรียนว่า	 “พระคุณท่านไม่ต้องหนักใจว่า	 
มาพกัทีก่ระผม	มารบกวนพวกกระผม	เป็นบญุของพวกกระผมแท้ๆ”	แล้วสัง่ลกูน้อง
เอาหม้อข้าว	หม้อแกง	ปิ่นโตน�าถวายท่านพระอาจารย์ร่วมกับชาวบ้าน

	 มเีน้ือสตัว์ป่าทกุชนิด	นับตัง้แต่เน้ือกวาง	จนถงึตะกวด	กระรอก	กระแต	อเีหน็	
ไก่ป่า	สารพดัเน้ือสตัว์	ชาวสกลนครเขาเป็นคนมมีารยาท	อ่อนน้อม	น่ารัก	และพดูจา
เหมือนผู้ดีคอยแนะน�า	 น่ีเน้ือน้ัน	 น้ันเน้ือน้ี	 มีทั้งต้มทั้งแกง	 แต่ส่วนมากแล้วเป็น 
เนื้อปิ้ง

	 ยถา	ฯปฯ	สพฺพีฯ	ฉันเสร็จแล้ว	ท่านแขวงฯ	ขึ้นไปกราบนมัสการพร้อมคณะ
ว่า	“ความจริงพวกกระผมไม่ได้ตัง้ใจมา	พอดีผู้ช่วยไปยนืบอกหน้าบนัไดตอนมดืแล้ว	
จ�าได้แต่เสียงว่า	 พรุ่งน้ีเราไปกินข้าวป่าที่ลาดกระเฌอกัน	 ผมนัดชาวปางเขาไว้แล้ว 
ก็เลยตกลง”	ฝ่ายผู้ช่วยก็บอกว่า

	 “ท่านแขวงฯ	ให้เด็กไปบอกว่า	พรุ่งนี้เราไปกินข้าวป่าที่ลาดกระเฌอกัน	ผมเลย
ให้แม่บ้านจัดอาหารแต่เช้า	เสียงเอ็ดตะโรทั้งพ่อบ้านแม่บ้านว่า	คนนั้นไปบอก	คนนี้
ไปบอก	แซดกันไปหมดไม่ได้ขึน้ไปบอกข้างบน	ได้ยนิแต่เสยีงอยูข้่างล่าง	ว่าเป็นเสยีง
คนนั้นคนนี้”	
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	 พอมาอยูด้่วยกนัแล้ว	ต่างคนปฏิเสธลัน่ว่า	ผมไม่ได้ไปบอก	ดฉัินไม่ได้ไปบอก
เลยงงไป	ตามๆ	กัน

	 ท่านแขวงฯ	กเ็ลยพูดว่า	“ถ้าอย่างน้ันใครไปบอก”	แล้วมองไปทีท่่านพระอาจารย์

	 ท่านพระอาจารย์ตอบว่า	“ถ้าไม่มีใครไปบอกก็คงเป็นเทพนั่นซิ”

	 เท่านี้เรื่องก็เป็นอันยุติ

	 เลี้ยงอาหารกันต่อทั้งคณะแขวงการทาง	 คณะท่านพระอาจารย์	 และชาวบ้าน
ทัง้หมดรับประทานกนัอย่างอิม่หน�าส�าราญ	ท่านแขวงบ่นเสยีดาย	ไม่มถีนนไปโพนงาม	 
ถ้าไปสกลฯ	หรือสร้างค้อท่านจะน�าส่งตลอด	จากนั้นต่างอ�าลาแล้วก็เดินทางต่อ

	 คืนที่สี่	 นอนพักวัดบ้านกุดน�้าใส	 ต�าบลนาใน	 (ปัจจุบันขึ้นกับอ�าเภอกุดบาก)	 
ฉันเช้าเสร็จเดินทางต่อถงึบ้านหนองผือ	ก่อนท่านพระอาจารย์จะไปถงึ	พระอาจารย์หลยุ	 
จนฺทสาโร	สั่งพระเณร	แม้ทั้งหมาและแมว	ให้หนีออกจากวัด	ว่างไว้ประมาณ	๒	วัน	
แต่วัตถุใช้สอยครบและหาง่าย

	 ที่พักของท่านเป็นกระท่อมเล็กๆ	ไม่สะดวก	ท่านพระอาจารย์อยู่กระท่อมเล็กๆ	
จ�าเพาะองค์ได้เสียเมื่อไร	ไหนพระอุปัฏฐาก	ไหนญาติโยม	จะไปนั่งเบียดท่านหรือ

	 หญ้าคา	ไม้ไผ่	ไม่ทุบเปลือกไม่อด	ช่วยกันท�าแค่	๑๐	วัน	ได้ถึง	๕	ห้อง	ยังดู 
ท่านล�าบากตลอดพรรษา	พระใกล้ชดิและผ้าขาว	ช่วยกนัต่อห้องถวาย	พอพระอปัุฏฐาก 
นั่งได้

	 พออกพรรษา	ท่านฯ	เลยไปพกัอยูม่มุศาลา	ช่วยกนัท�าผ้ากัน้	แต่กล็�าบากเพราะ
ต้องใช้เป็นที่ฉันด้วย	ท�าสังฆกรรมด้วย	ดีหน่อยตรงที่เวลามีกิจกรรมได้ที่พอเท่านั้น
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กำลกฐิน

	 ประมาณปี	พ.ศ.	๒๔๙๐	ยงัอยูใ่นพรรษา	ก�านันต�าบลนาใน	ได้น�าจดหมายของ
นายอ�าเภอพรรณานิคมไปถวายท่านทีก่ฏุ	ิผู้เล่ากอ็ยูน่ั่น	กราบเสร็จก�านันกน็�าจดหมาย
น้อมถวาย	ท่านยังไม่รับ	ถามก่อนว่า	“นั่นอะไร”	ก�านันกราบเรียนว่า	“ใบจองกฐิน
ของนายอ�าเภอพรรณานิคม	ครับกระผม”	ท่านโบกมือไม่รับและกล่าวว่า	“อย่าน�ามา
ตดิใส่วดัอาตมานะ	ก�านันอย่าขนืท�านะ	กลบัไปบอกนายอ�าเภอด้วยว่า	นายอ�าเภอเอา
อ�านาจทีไ่หน	จากใคร	มาห้ามไม่ให้คนมาท�าบญุทีน้ี่	อาตมาไม่รับ	ใครอยากมาท�าบญุ
ก็มา	ไม่มีใครห้าม	จะมาจอง	ไม่ให้คนมาท�าบุญไม่ได้	ไปบอกนายอ�าเภอด้วย”

	 ก�านันน�าความกลบัไป	ชีแ้จงให้นายอ�าเภอฟัง	นายอ�าเภอยอมรับผิดให้กราบเรียน 
ท่านพระอาจารย์ด้วยว่า	ท่านไม่มเีจตนาจะล่วงเกนิ	เพยีงแต่เหน็คนทัง้หลายเขาท�ากนั 
อย่างนี้	ก็ท�าบ้าง	ก�านันมากราบเรียนท่านฯ	ว่า	“นายอ�าเภอจะมาท�าบุญดังที่ตั้งใจไว้ 
ใครจะมาอกีกไ็ม่ห้ามครับกระผม”	ท่านฯ	กย็ิม้กล่าวว่า	“นายอ�าเภอคนน้ี	พดูจาเข้าใจง่าย 
ต่อไปจะได้เป็นใหญ่เป็นโต”	สมจริงภายหลังปรากฏว่า	ท่านได้เป็นถึงอธิบดีกรมการ
ปกครอง

	 ปวารณาออกพรรษาแล้ว	กฐินกองต่างๆ	ก็หลั่งไหลเข้ามา	ที่จ�าได้	บ้านม่วงไข่	 
อ�าเภอพรรณานิคม	กองที่	๑	กองที่	๒	ลืม	กองที่	๓	เป็นบ้านม่วงไข่ผ้าขาวน�ามา	 
กองที่	 ๔	 เป็นของนายอ�าเภอ	 ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า	 ไปถวายกฐินท่าน 
พระอาจารย์มั่น
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	 มีผู้มาถวายกฐินตลอดจนถึงเดือน	๑๒	เพ็ญ	ล้วนแต่กองกฐินทั้งนั้น	บรรดา
พระสงฆ์สามเณร	 และผ้าขาวท�าการเย็บตัดย้อมจีวร	 ผลัดเปลี่ยนเพียงพอทุกรูป	 
จนพรรษาสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้	ตลอดมา

	 ปีนั้นมีกองกฐินพิเศษอยู่หนึ่งกอง	อันเป็นกองที่	๕	เจ้าของกฐิน	ชื่อ	เถ้าแก่ไฮ 
มีเชื้อชาติจีน	ค้าขายอยู่บ้านคางฮุง	ต�าบลพอกน้อย	อ�าเภอพรรณาฯ	ทุกคนรู้จักดี	
โดยไม่มีใครทราบล่วงหน้ามาก่อน	เธอน�าขบวนเกวยีน	บรรทกุเคร่ืองบริขารมาพกัอยู่
นอกบ้าน	 ตื่นเช้าพาคณะมาถวายบิณฑบาตเสร็จแล้ว	 จึงขอนิมนต์ท่านพระอาจารย์ 
รับกฐิน

	 ท่านฯ	เตรียมตัวลงศาลา	พร้อมพระสงฆ์แต่ลงไม่หมดทุกองค์	เพราะบางองค์
ไม่รู้ท่านก็ไม่ว่า	 พิธีกรน�ารับศีล	 ถวายทานเสร็จ	 พิธีกรถามเถ้าแก่ว่า	 “จะฟังเทศน์
ไหม”	เถ้าแก่ตอบ	“ฟังท�าไมเทศน์	ให้ทานแล้วได้บุญแล้ว	เสร็จแล้วก็จะลากลับ”

	 พระอาจารย์ยิ้มแล้วกล่าวว่า	 “ถูกต้องแล้วๆ	โยมได้บุญมาตั้งแต่คิดจะท�าแล้ว
เพราะประกอบด้วยปัญญา”	เถ้าแก่ไฮ	ยงัพดูอกีว่า	“ถ้าขอฟังเทศน์ท่านฯ	เราไม่ทานจริง	 
เพราะขอสิ่งตอบแทน	ได้บุญไม่เต็ม”	ว่าเข้าไปอีก	ท่านอาจารย์ย�้าอีกว่า	“ถูกต้องๆ	
เถ้าแก่พูดถูกต้อง”	แค่นั้น	เถ้าแก่ไฮ	ก็กราบลาและลาชาวบ้านทุกคน	เดินทางกลับ

	 ตั้งแต่วันนั้นมา	 ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่กุฏิ	 หรือเที่ยวบิณฑบาต	 มักจะปรารภเรื่อง
เถ้าแก่ไฮเสมอ	ว่าเขาท�าถูก	หลายปีผ่านไปหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น	ท่านมักจะปรารภ
เรื่องเถ้าแก่ไฮนี้	เป็นตัวอย่าง
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กำรฟื้นฟูศำสนำในไทย

	 เรื่องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ	รัชกาลที่	๔	นี้	ท่านฯ	ปรารภ
หลายวาระ	หลายสถานที่	ท่านพระอาจารย์เล่าว่า	สมัยหนึ่งเมื่อพระเจ้าปเสนทิโกศล
เสด็จเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า	 ที่พระเชตวัน	 พระพุทธเจ้าทรงปรารภถึง	 ความชราภาพ 
ของพระองค์ทั้งสองว่า	“ตถาคต	และพระองค์ก็ย่างเข้าสู่วัยชราแล้ว	ไม่ช้า	ตถาคตก็
จะปรนิพิพาน	และกเ็ช่นกนั	พระองค์กจ็ะเสดจ็สวรรคต	ตถาคตไม่กลับมาสูภ่พนีอ้กี	 
ส่วนพระองค์เป็นหน่อเนื้อพุทธางกูร	และเป็นพระสหายของตถาคต	ยังต้องกลับมา 
สร้างบารมีต่อ	ถ้าคราวใดศาสนาของตถาคตเสือ่มลง	ขอพระองค์ทรงกลบัมาฟ้ืนฟดู้วย”

	 ต่อมาไม่นาน	พระโอรสวฑิฑูภะก่อการกบฏขึน้ในแผ่นดนิ	พระเจ้าปเสนทโิกศล
ได้เสดจ็หนีไปยงัแคว้นมคธ	เพือ่ขอความช่วยเหลอืจากพระเจ้าอชาตศิตัรู	แต่พระองค์
เสด็จไปไม่ทัน	ประตูเมืองถูกปิดลงเสียก่อน	ด้วยความชราภาพและเหนื่อยอ่อนจาก
การเดินทาง	พระองค์ก็เสด็จสวรรคตอย่างเดียวดาย	ไร้ญาติขาดมิตร	ที่ศาลาที่พัก
คนเดินทางนอกประตูเมือง	นี่แหละหนอสังสารวัฏฏ์	มีเบื้องต้น	และที่สุดอันใครๆ	
ก็ตามไปรู้ไม่ได้

	 พระพุทธเจ้าคงจะทรงเห็นเหตุอันน้ี	 จึงตรัสกับพระเจ้าปเสนทิโกศลอย่างน้ัน	
ท่านพระอาจารย์เล่าว่า	พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัฯ	กค็อื	พระเจ้าปเสนท-ิ 
โกศล	นั่นเอง	ที่ทรงมาฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเมื่อถึงจุดนั้น
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	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัฯ	เป็นนักเสริมสร้าง	นักฟ้ืนฟ	ูนักบรูณะ	 
นักปฏิสงัขรณ์	ทรงท�าสิง่ทีช่�ารุดให้ดีขึน้	ท�าสิง่ทีผิ่ดจากของเดมิให้เข้าสูท่ีเ่ดมิ	ถ้าจะเปรียบ 
ก็เหมือนการซ่อมบ�ารุงวัตถุ	 ใช้งาน	 ที่เสื่อมสภาพให้มีสภาพใช้งานได้เหมือนเดิม	 
ผู้เล่าจะไม่กล่าวโครงสร้างฟื้นฟู	 เพราะประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้มากแล้ว	 จะกล่าว
เฉพาะผลงานด้านการศกึษา	การพระศาสนา	และการปกครองแผ่นดิน	ภาษาองักฤษ
กต็รัสได้เป็นคนแรกของชาวไทย	ภาษาบาล	ีเป็นพระมหาเปรียญ	ทรงรจนาพระคาถา
และพระปริตรต่างๆ	ไว้มาก	มีอรรถรส	อันลึกซึ้ง	และทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์สาขา
ดาราศาสตร์ติดอันดับโลก

	 การปรับปรุง	 เสริมสร้างบูรณะปฏิสังขรณ์	 พระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้า 
ทัง้ด้านการศึกษา	การปกครอง	การปฏบิตั	ิจนเป็นทีย่อมรับกนัในปัจจุบนัน้ี	มสีาเหตุ
และปัจจัยหลายอย่าง	โดยเฉพาะภยัแห่งสงครามเป็นภยัใหญ่	ท่านพระอาจารย์เล่าว่า 
ก่อนเราจะเสียกรุงให้พม่าประมาณ	๑๐๐	ปี	การรบราฆ่าฟันดูจะรุนแรงยิ่งขึ้น	ซึ่งเรา
จะสงัเกตได้จากพระพกัตร์ของพระพทุธรูป	มพีระลกัษณะเคร่งขรึม	เข้มแขง็เอนเอยีง
ไปทางดุร้าย	ซึง่หมายถงึ	ใจของชาวอยธุยาเตรียมพร้อมรับศกึอยูต่ลอดเวลา	หากเกดิ 
มีการรบติดพันกันขึ้น	ชายทุกคนต้องเป็นทหารออกรบ	หญิงทั้งสาวทั้งแก่ก็ต้องร่วม 
ออกรบ	ส่งเสบยีง	ไถนา	ด�านาสารพดั	แม้แต่พระสงฆ์กค็งจะระส�า่ระสายช่วยอยู่ด้านหลงั	 
จนกระทั่งกรุงศรีอยุธยาแตก

	 ความเป็นผู้แพ้มีแต่ทุกข์กับทุกข์	 เจ็บป่วยจากการเหน็ดเหนื่อยในสงครามเอย	
บาดแผลจากคมหอกคมดาบเอย	อดอยากเอย	ซากศพทัง้เดก็ผู้ใหญ่	ชายหญงิ	ทัง้ตายเก่า 
ตายใหม่	เร่ืองเหล่าน้ีคอืเหตแุห่งความเสือ่มของศาสนา	ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวฯ	ทรงมาเริ่มการฟื้นฟู

	 ทุกท่านยอมรับผลงานของพระองค์	 ว่าตามความจริงในปัจจุบัน	 การศึกษา	 
การปกครอง	 การปฏิบัติ	 ล้วนเป็นผลงานของพระองค์	 การศึกษาวิทยาการทาง
พระพุทธศาสนาก็ดี	การปกครองคณะสงฆ์ก็ดี	การปฏิบัติตามพระพุทธบัญญัติทาง
พระวินัยก็ดี	การเจริญแสวงหาวิเวก	เดินรุกขมูลธุดงค์ก็ดี	พระองค์ทรงท�าเป็นแบบ
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อย่างครบถ้วนบริบูรณ์	 พอเป็นตัวอย่างให้คนรุ่นหลังได้	 แม้ท่านพระอาจารย์มั่น 
ก็ยอมรับว่าได้แบบอย่างมา	รองจากคร้ังพทุธกาลกม็พีระจอมเกล้าฯ	น้ีเป็นแบบฉบบั
ตลอดมา

	 เมื่อครั้งพระองค์เสด็จจาริกธุดงค์จากกรุงเทพฯ	 มุ่งหน้าสู่กรุงสุโขทัย	 ไปตาม 
ฝั่งลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยา	 ค�่าที่ไหนก็ปักกลดพักตามชายทุ่ง	 ชายป่าใกล้อุปจารคาม	 
เจริญสมณธรรม	หากมชีาวบ้านมาฟังธรรม	กแ็สดงธรรมให้ฟัง	ให้ได้ประโยชน์ทัง้ตน	 
ผู้อื่นและพระศาสนาไปพร้อมๆ	กัน

	 พอถึงสุโขทัยก�าลังหาที่พัก	ชาวบ้านก็มากราบถวายพระพรว่า	มีดอนแห่งหนึ่ง
เป็นแดนศกัดิส์ทิธิ	์ปกตชิาวบ้านไม่ยนิยอมให้เข้าไป	เพราะเคยมพีระเข้าไป	แล้วแสดง 
กิริยาไม่เหมาะสมต่อสถานที่น้ัน	 ท�าให้ชาวบ้านเจ็บป่วยเดือดร้อน	 แต่พระองค์ทรง
รับรองกับชาวบ้านว่า	นี้คือเจ้าของป่าดอนนั้น	หากมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้น	พระองค์จะ
ทรงตายแทน	ชาวบ้านก็ยินยอมอาราธนานิมนต์พระองค์ไปพัก

	 เดินจงกรมเจริญสมณธรรมที่น่ัน	 พระองค์ได้ไปพบ	 หลักศิลาจารึกของ	 
พ่อขุนรามค�าแหงเข้าโดยบังเอิญ	ขากลับทรงน�ากลับมาไว้ที่กรุงเทพฯ

	 น้ีคือตัวอย่างการออกจาริกธุดงค์กัมมัฏฐาน	 ที่ทรงท�าเป็นแบบอย่างมาจน 
ทุกวันนี้



185

ส่งศิษย์ปรำบผี

	 เม่ือคร้ังท่านพระอาจารย์พ�านักอยู่อ�าเภอโคกศรีสุพรรณ	 มีหลวงตารูปหน่ึง 
สมัยหนุ่ม	เคยเป็นโยมอปัุฏฐากท่าน	ไปนมสัการและอยู่ปฏิบตัธิรรมด้วย	ผู้เล่าน่ังถวาย 
งานพดั	ท่านพระอาจารย์ถามหลวงตารูปน้ันว่า	“เคยไปบ้านนาหมนีายงูไหม”	“เคยขอรับ 
กระผม”	“เป็นอย่างไรความเป็นอยูข่องเขา	พอมกีนิมใีช้ไหม	ก่อนหน้าเราจะไปเชียงใหม่ 
เราพักอยู่แถวน�้าโสม	ท่าบ่อ”

	 ท่านฯ	เล่าว่าสมยัน้ันเคยมีชาวบ้านมาหาและกราบเรียนว่า	“ขอนิมนต์พระคณุเจ้า 
ไปอยู่กับพวกกระผม	ไปตั้งหมู่บ้านใหม่ที่ดงนาหมี	นายูง	พวกกระผมจะไม่ให้ท่าน 
พระอาจารย์อดอยาก	จะผลดัเปลีย่นกนัลงมาเอาเสบยีง”	ยคุน้ันเตม็ไปด้วยป่าดงพงพี	 
ไข้ป่าเอย	อสรพษิเอย	เสอืโคร่งลายพาดกลอนเอย	ภตูผีเอย	มเีป็นธรรมดา	หลวงตา 
รูปน้ันถวายค�าตอบว่า	“เด๋ียวน้ีเขาเป็นบ้านเป็นเมอืง	มกีนิมใีช้แล้ว	วดักเ็ป็นวดัโดยสมบรูณ์	 
ผู้คนมีธรรมะเป็นประจ�า	ตั้งแต่นั้นมา”

	 ท่านฯ	เล่าต่อไปว่า	“เหตอุะไรจึงมานิมนต์”	เขาเล่าว่า	“อย่างอืน่ไม่กลวั	กลวัแต่ผี 
อย่างเดียว	 ธรรมดาสัตว์ป่าจะเป็นช้างหรือเสือ	 กลัวไฟกับเสียงมนุษย์	 หากเห็นไฟ
และได้ยินเสียงมนุษย์มันจะหลีกหนีห่างออกไป	แต่ผีนี้ซิยิ่งแหย่เหมือนยิ่งยุ	เป็นตัว	
เป็นตนเหมือนคน	 ห้อยถุงย่ามไว้มันมาปลดทิ้ง	 หม่าข้าวไว้มันมาเททิ้ง	 อยู่ใกล้ๆ	 
แต่ไม่เห็นตัว”
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	 “พวกเราตดิไฟไว้มนัเข้ามาเอาฟืนออก	เราถอืพร้าอโีต้เข้าไปจะฟันมัน	มนัวิง่หนี
เราซัดฟืนใส่มัน	มันกลับซัดฟืนมาหาเรา	ถ้าเราเฝ้าทับคนเดียว	พอหมู่กลับมามันก็
หายเข้าป่าไป	เป็นอยู่อย่างนี้	ขอนิมนต์ท่านพระอาจารย์ช่วยปราบผีด้วย”	ว่านั้น

 ท่านฯ	 ว่า	 “เราก็แปลกใจเหมือนกัน	 เพราะเหตุการณ์อย่างน้ียังไม่เคยพบ”	 
ส่วนสตัว์น้ันไม่น่ากลวั	ตดิไฟไว้จ้างกไ็ม่เข้ามา	ยิง่ช้างถ้ามีขวดเปล่า	หรือกระบอกเลก็ๆ	 
เป่าสัญญาณขึ้น	 แค่น้ันก็วิ่งจนป่าราพณาสูรไปเลย	 เพราะมันส�าคัญว่าเสียงสะไน๑ 
ของนายพรานช้าง

	 ท่านพระอาจารย์มัน่ปรึกษากบัศษิย์ว่า	ใครจะไปปราบผีคร้ังน้ี	พระอาจารย์อ่อน	
�าณสริิ	รับอาสาโดยชวนพระอาจารย์ฝ้ัน	อาจาโร	ไปด้วย	พร้อมด้วยพระสหจร	๔	รูป	 
รวมเป็น	๖	รูป

	 ก่อนออกเดินทาง	 ท่านพระอาจารย์เตือนศิษย์ให้มีสติ	 เจริญพระพุทธคุณ	
และกรณียเมตตสูตร	แล้วก�าหนดจิตเป็นปริมณฑล	๓	รอบใกล้ตัว	และก�าหนดให้
ปริมณฑลห่างออกไป	และห่างออกไปอีก	ก�าหนดเจริญก�าแพง	๗	ชั้น	ด้วยบทว่า	 
พทุโฺธ	ธมฺโม	สงฺโฆ	เมตตฺา	กรุณา	มทุติา	อเุปกขฺา	ส่วนชาวบ้านให้เขาตัง้อยูใ่นสรณะ
และศีล	๕	ก่อนนอนให้เจริญพุทธคุณ	ธรรมคุณ	สังฆคุณ

	 คร้ันเดินทางไปถึงทีท่บั	(ทีพั่ก)	เหน็แต่ร่องรอยผีมารบกวน	จัดสถานทีพ่กัแล้ว	
นับตั้งแต่วันนั้น	จนถึงวันนี้	ผีพวกนั้นหายเข้าป่าไปเลย

	 ปกตท่ิานไม่เคยส่งเสริมในเร่ืองน้ี	นอกจากมเีหต	ุศษิย์ส่วนมากจึงไม่ค่อยรู้เร่ือง

๑	สะไน	:	กระบอกกลวงท�าด้วยเขาควายส�าหรับควาญช้างหรือพรานช้าง
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ควำมสัมพันธ์วัดสระปทุมและวัดป่ำสุทธำวำส

	 วดัป่าสทุธาวาส	เป็นวดัที	่๓	พีน้่อง	คอื	แม่นุ่ม	แม่นิล	และแม่ลกูอินทน์	สร้างถวาย 
ท่านพระอาจารย์เสาร์	ท่านพระอาจารย์มั่น

	 ก่อนสงครามโลกคร้ังที	่๒	จะสงบลง	ท่านพระอาจารย์มัน่พกัอยูโ่คกศรีสพุรรณ	
แม่นุ่มไปขอพระไปเป็นเจ้าอาวาส

	 ระหว่างท่านพระอาจารย์กบัแม่นุ่มน้ัน	พดูกนัไม่ถอืสาหาความ	พดูเหมอืนพีก่บั
น้องพูดกัน	“นุ่มนี้วุ่นแต่วัดภายนอก	ส่วนวัดภายในใจนั่นนะคือ	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	
เหมือนตะกร้า	ไม่มีหมากพลู”	ท่านฯ	ว่าท�านองนี้	แต่แม่นุ่มเขาไม่โกรธไม่ถือ

	 คร้ังท่านพระอาจารย์มาพัก	 ที่วัดป่าบ้านหนองผือ	 หลังสงครามโลกสงบแล้ว	 
แม่นุ่มมาขออกี	ท่านฯ	ว่า	“อยากได้ใคร”	“อยากได้ท่านฝ้ัน	(พระอาจารย์ฝ้ัน	อาจาโร)	 
เพราะเป็นคนถิ่นนี้”	ท่านพระอาจารย์ว่า	“วัดนี้เป็นสาขาวัดสระปทุม”

	 พระอาจารย์ฝ้ันเป็นคนสกลนคร	พระมหาทองสกุ	(ทองสกุ	สจิุตโฺต)	คนสระบรีุ	
ท�าไมท่านพระอาจารย์จึงท�าอย่างน้ัน	ท่านคงมีเหตผุลของท่าน	พระมหาทองสกุขอร้อง 
ไม่อยากรับ	ท่านพระอาจารย์กข็อร้อง	และเหน็ใจพระมหาทองสกุ	เพราะพระมหาทองสกุ 
ท่านตั้งปณิธานอย่างหนึ่ง	แต่ได้ท�าสิ่งที่ไม่ได้ปณิธานไว้	แต่ด้วยความเคารพ	ท่านก็
น้อมรับ	ผลงานที่ออกมา	ชาวสกลนครยอมรับทุกถ้วนหน้า
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กำรแต่งตั้งท่ำนเจ้ำคุณพระปัญญำพิศำลเถร

	 ท่านพระอาจารย์หนู	 €ิตป�ฺโ�	 ท่านพระอาจารย์เสาร์	 กนฺตสีโล	 และท่าน 
พระอาจารย์มั่น	ภูริทตฺโต	เป็นศิษย์วัดไหน	และสาเหตุที่พระอาจารย์หนู	€ิตป�ฺโ�	
ได้รับอาราธนามาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดปทุมวนาราม?

	 เร่ืองน้ี	ท่านพระอาจารย์ม่ัน	ได้เมตตาเล่าไว้หลายคร้ังหลายคราวและหลายปี	ว่า 
การศกึษาพระปริยัตธิรรมและอบรมกัมมฏัฐานระยะที	่๒	ของพระอาจารย์ทัง้	๓	รูปน้ัน	 
ท่านได้มาศกึษาทีก่รุงเทพมหานคร	โดยมีท่านเจ้าคณุพระอบุาลคีณุปูมาจารย์	(จันทร์	
สริิจนฺโท)	วัดบรมนิวาสเป็นพระอาจารย์	แต่ท�าไมท่านพระอาจารย์ทัง้	๓	รูป	ไม่พกัที่ 
วดับรมนิวาส	แต่มาพกัทีว่ดัปทมุวนาราม	หรือวดัสระปทมุ	ปทมุวนั	ทัง้น้ีเพราะทัง้	๓	รูป	 
มีความผูกพันกับวัดปทุมวนาราม

	 วัดปทุมวนารามน้ี	 เป็นพระอารามที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ	
รัชกาลที	่๔	ผู้ทรงเป็นต้นวงศ์คณะธรรมยุต	ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	สถาปนาขึน้ 
เมื่อปี	 พ.ศ.	๒๔๐๐	พร้อมทั้งได้ทรงอาราธนาเจ้าอธิการก�่า	 จากวัดบวรนิเวศวิหาร	 
ซึ่งเป็นสัทธิวิหาริกเดิมสมัยที่ทรงผนวช	มาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดปทุมวนาราม	ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ	 พระราชทานสมณศักดิ์	 เป็นพระครูเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
วิปัสสนา	 ที่พระครูปทุมธรรมธาดา	 มีพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหาร	 จ�านวนหน่ึง	
เป็นพระอนุจรมาจ�าพรรษาด้วย
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	 พระอารามแห่งนี้อยู่ภายนอกพระนคร	สถานที่เงียบสงบ	เหมาะแก่การปฏิบัติ
กมัมัฏฐาน	เจ้าอาวาสรูปแรกและรูปต่อๆ	มา	มภูีมิล�าเนาอยูท่ีจั่งหวดัอบุลราชธานี	จังหวดั 
ร้อยเอด็	และจังหวดัยโสธร	มีเฉพาะท่านเจ้าอาวาสรูปที	่๖	คอืพระธรรมปาโมกข์	(บญุมัน่	 
มนฺตาสโย)	เท่านั้น	ที่เป็นชาวกรุงเทพมหานคร

	 ก่อนอุปสมบท	 พระธรรมปาโมกข์ท่านเป็นมหาดเล็กในพระบาทสมเด็จ- 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ	รัชกาลที่	๕	ท่านเป็นนักเรียนของโรงเรียนพระต�าหนัก
สวนกุหลาบรุ่นแรก

	 ท่านออกบวชในคราวที	่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัฯ	รัชกาลที	่๕	 
เสดจ็ประพาสยโุรปคร้ังที	่๒	พระเดชพระคณุมีช่ือคล้ายท่านพระอาจารย์มัน่	ภริูทตโฺต	 
และท่านได้ติดตามท่านพระอาจารย์มั่นออกธุดงค์ที่ภาคเหนือ	และประเทศพม่า

	 ท่านเจ้าคณุพระอบุาลคีณุปูมาจารย์	(จันทร์	สริิจนฺโท)	วดับรมนิวาส	ได้ออกไป 
เรียนวปัิสสนาอยูกั่บท่านเจ้าคณุพระปัญญาพศิาลเถร	(สงิห์)	เจ้าอาวาสวดัปทมุวนาราม	 
และได้เข้ามาจ�าพรรษาที่วัดปทุมวนารามในปี	พ.ศ.	๒๔๓๙

	 ท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิศาลเถร	 (สิงห์)	 เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม	 รูปที่	 ๓	
เมื่อก่อนพระคุณท่าน	 เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่	 วัดพระแท่นศิลาอาสน์	 จังหวัดอุตรดิตถ์	
ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์	เป็นพระราชาคณะ	ที่พระธรรมวิโรจน์	พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ	 รัชกาลที่	 ๕	 ได้เสด็จประพาสต้นไปยังวัดพระแท่น- 
ศิลาอาสน์	 ทรงพบท่านเจ้าคุณพระธรรมวิโรจน์	 (สิงห์)	 ทรงเลื่อมใสในวัตรปฏิบัติ	
เพราะพระคุณท่านเคร่งครัดในพระธรรมวินัย	ปฏิบัติกัมมัฏฐาน	จึงทรงอาราธนาให้ 
มาเป็นเจ้าอาวาสทีว่ดัปทมุวนาราม	เพราะท่านพระครูปทมุธรรมธาดา	(สงิห์	อคคฺธมโฺม)	 
เจ้าอาวาสรูปที	่๒	มรณภาพ	วดัยงัว่างเจ้าอาวาส	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทาน 
สมณศักด์ิเป็นพระราชาคณะ	เจ้าอาวาสพระอารามหลวงวปัิสสนา	ทีพ่ระปัญญาพศิาลเถร	 
พร้อมทั้งพระราชทานพัดงาสาน	เป็นพัดยศสมณศักดิ์
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	 พดังาสานน้ี	พระราชทานเฉพาะพระราชาคณะ	เจ้าอาวาสวดัปทมุวนาราม	ซึง่ได้รับ 
พระราชทานมี	๔	รูป	คือ

	 ๑.	พระปัญญาพิศาลเถร	(สิงห์)	เจ้าอาวาสรูปที่	๓
	 ๒.	พระวิสุทธิญาณเถร	(ผิว)	เจ้าอาวาสรูปที่	๔
	 ๓.	พระปัญญาพิศาลเถร	(หนู	€ิตป�ฺโ�)	เจ้าอาวาสรูปที่	๕
	 ๔.	พระธรรมปาโมกข์	(พระปัญญาพิศาลเถร	บุญมั่น	มนฺตาสโย)	เจ้าอาวาส
รูปที่	๖

	 	หลงัจากทีท่่านเจ้าคณุพระปัญญาพศิาลเถร	(บญุมัน่	มนฺตาสโย)	ได้รับพระราชทาน 
เลือ่นสมณศกัดิเ์ป็นชัน้ราชในนามเดมิ	จึงคนืพดัยศงานสานเล่มน้ันไป	ทีก่รมการศาสนา	 
หลังจากนั้นมา	พัดงาสานก็ไม่ได้อยู่ที่วัดปทุมวนารามอีกเลย	พระอาจารย์ทั้ง	๓	จึง
ถือว่า	เคยอยู่ส�านักวัดปทุมวนาราม	แม้แต่บทนิพนธ์ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะ	ที่ท่าน
พระอาจารย์มั่น	เขียนขึ้นก็ยังใช้ค�าว่า	“พระภูริทตฺโต	(หมั่น)	วัดสระประทุมวันเป็น
ผู้แต่ง”	สมุดเล่มนี้ปรากฏอยู่ที่พิพิธภัณฑ์	พระอาจารย์มั่น	ภูริทตฺโต	วัดป่าสุทธาวาส	
จังหวัดสกลนคร

	 ท่านพระอาจารย์มั่น	ได้เมตตาเล่าให้ฟังว่า	ในฤดูแล้งปีหนึ่ง	ได้พากันจาริกไป
ธุดงค์แถวจังหวัดนครนายก	วันหนึ่งเวลาว่าง	ท่านพระอาจารย์หนู	€ิตป�ฺโ�	ได้เล่า 
ความฝันให้เพ่ือนสหธรรมิกทีอ่อกธดุงค์ด้วยกันฟังว่า	“ท่านฝันว่า	ได้ลอยข้ามทุง่กว้าง 
มุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตก	แล้วลอยต�่าลงๆ	จนถึงพื้นดิน	ได้มีบุรุษ	๔	คน	แต่งตัวคล้าย
มหาดเล็กสมัยโบราณ	บนศีรษะใส่กระโจมแหลมๆ	เหมือนคนที่แต่งเป็นเทวดาเวลา 
มีขบวนแห่ขบวนใหญ่ๆ	 ได้น�าเสลี่ยงเข้ามาหา	 แล้วยื่นหนังสือพระบรมราชโองการ	 
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวาย	 เสร็จแล้วนิมนต์ท่านขึ้นเสลี่ยงตั้งขบวน
แห่แหน	ท่านเข้าเฝ้าถวายพระพร”	ท่านตื่นพอดี

	 หลังจากน้ันไม่นานก็เป็นจริงเหมือนตามฝัน	 ท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิญาณเถร	
(ผิว)	เจ้าอาวาสวดัปทมุวนาราม	เจ้าอาวาสรูปที	่๔	มรณภาพ	จึงมพีระบรมราชโองการ 
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อาราธนาพระอาจารย์หนู	€ิตป�ฺโ�	มาเป็นเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม	รูปที่	๕	และ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานสมณศกัดิ	์เป็นพระครูปทมุธรรมธาดา	พระครู 
เจ้าอาวาสพระอารามหลวงวปัิสสนา	แล้วได้รับพระราชทานสมณศกัดิ	์เป็นพระราชาคณะ 
เจ้าอาวาสพระอารามหลวงวิปัสสนาในโอกาสต่อมา	 โดยพระราชทานพัดยศงาสาน
เป็นพัดยศสมณศักดิ์

	 ท่านพระอาจารย์ม่ัน	ได้กรุณาเล่าให้ฟังว่า	การแต่งตัง้เจ้าอาวาสพระอารามหลวง
ที่ส�าคัญๆ	ในสมัยนั้น	เมื่อเจ้าอาวาสว่างลง	หลังจากที่เลือกสรรผู้ที่จะด�ารงต�าแหน่ง
เจ้าอาวาสได้แล้ว	ต้องเข้าเฝ้าสมเด็จพระสงัฆราช	สมเดจ็พระสงัฆราชจะทรงพจิารณา	
ถ้ามีความเหมาะสมด้วยประการใดแล้ว	 จึงน�าเข้าเฝ้าถวายพระพรพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

	 วัดปทมุวนารามกเ็ช่นเดยีวกนั	ท่านเจ้าคณุพระวสิทุธญิาณเถร	(ผิว)	มรณภาพลง	 
สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า	กรมหลวงชนิวรสริิวฒัน์	วดัราชบพธิสถติมหาสมีาราม	ได้ถวาย 
พระพรสมเด็จบรมบพิธพระราชสมภารเจ้าว่า	 วัดปทุมวนาราม	 เป็นพระอารามที ่
เก่ียวเน่ืองด้วยพระกมัมฏัฐาน	และผู้คนทีอ่ยูใ่นบริเวณรอบวดั	กอ็พยพมาจากล้านช้าง	 
ผู้ที่เป็นเจ้าอาวาส	ก็มาจากพระกัมมัฏฐานและมาจากมณฑลอุบลราชธานี	ในครั้งนี้ก็
สมควรทีจ่ะอาราธนา	พระอาจารย์หนู	€ติป�โฺ�	ซึง่เป็นชาวอบุลราชธานีมาเป็นเจ้าอาวาส	 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นดีด้วย	 จึงได้มีพระบรมราชโองการอาราธนา	
พระอาจารย์หนู	€ิตป�ฺโ�	มาเป็นเจ้าอาวาสรูปที่	๘	ดังกล่าว
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ประวัติพระปัญญำพิศำลเถร (หนู ติปญฺโญ)

เกิด	 	 พ.ศ.	๒๔๐๗	ที่อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี
อุปสมบท	 ที่วัดศรีทอง	(ปัจจุบันคือวัดศรีอุบลรัตนาราม)	
	 	 อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี	ญาท่านเทวธมฺมี	(ม้าว)	
	 	 เป็นพระอุปัชฌาย์

		 ท่านเป็นสหธรรมิกที่รักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดียิ่ง	
กบัท่านพระอาจารย์เสาร์	เคยร่วมธดุงค์ไปนครพนมด้วยกนั	 
ท่านเป็นพระอปัุชฌาย์ของพระสทุธธิรรมรังสคีมัภีรเมธาจารย์	 
(ลี	ธมฺมธโร	วัดอโศการาม)	และพระราชสังวรญาณ	(พุธ	
€านิโย)
		 ท่านได้รับอาราธนามาเป็นเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม
องค์ที่	๕

มรณภาพ	เมื่อ	๒๒	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๘๗
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ตอนที่ ๓

ร�าลึกพระธรรมเทศนา

ท่ำนพระอำจำรย์มั่น ภูริทตฺตเถร
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...จะพาดูเขาใหญ่ถ�้าสนุกทุกข์ไม่มี
คือกายคตาสติภาวนา

ชมเล่นให้เย็นใจ
หายเดือดร้อน

หนทางจรอริยวงศ์
จะไปหรือไม่ไปฉันไม่เกณฑ์

ใช่หลอกเล่นบอกความให้ตามจริง...

จากขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะ
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เหตุที่ผู้ฟังเทศน์ไม่ยอมลุกหนี

	 ตลอด	๓๐	กว่าปี	ที่ท่านพระอาจารย์แนะน�า	สั่งสอน	พุทธบริษัทชาวไทยมา	
ดูท่านจะแนะน�า	 สั่งสอน	 แนวประโยชน์ทั้ง	 ๓	 ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นั้น	 ถือเป็น
หลักส�าคัญพอๆ	กัน	ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน	ทุกครั้งแห่งธรรมเทศนา	ท่านจะไม่ละ
ประโยชน์ทั้ง	๓	ทั้งอ้างที่มาในพระสูตร	พระวินัย	และพระอภิธรรมพร้อมๆ	กันไป

	 ศษิย์ของท่านทีไ่ด้เขยีน	ได้เล่าประวตัขิองท่าน	มกัเล่าแต่หลกัเป็นส่วนมาก	เขยีน
หรือเล่าปลีกย่อยน้อยมาก	แต่ศิษย์เก่าก�าลังจะเล่านี้	จะเล่าทั้งเหตุและผล	พร้อมทั้ง 
ที่มาที่ไปพร้อมๆ	กัน	พอเป็นการเกื้อกูล	เพื่อความสุขแก่ผู้ได้ฟังเป็นที่ตั้ง

	 ท่านพระอาจารย์จะแสดงศีล	 สมาธิ	 ปัญญา	 วิมุตติ	 วิมุตติญาณทัสสนะ	
มรรคผล	นิพพาน	อันเป็นสัมปรายิกัตถะและปรมัตถะก็ดี	จะน�าประโยชน์ทั้ง	๒	นี้	
มาเปรียบเทียบกับทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์	 แบบสัมพันธ์เป็นวงจรหรือวัฏจักรเสมอ	
เพื่อเปรียบเทียบ

	 เพราะเหตุน้ี	 ธรรมะของท่านพระอาจารย์	 ผู้ฟังไม่ยอมลุกหนี	 ถ้าท่านเทศน์ 
ไม่จบจะไม่ยอมลกุหนี	เพราะชวนฟังตลอด	และคล้ายเป็นของง่าย	เหมอืนปอกกล้วย
เข้าปาก	น�าไปปฏิบัติก็เป็นผล	ประสบความส�าเร็จจริง	ตามสมควรแก่การปฏิบัติ

	 ขอกล่าวถึง	อปุนิสยัและปฏิปทา	ของท่านพระอาจารย์ก่อน	ผู้เล่าสงัเกตว่า	ท่านฯ	
มีความเป็นอยู่แบบเศรษฐกิจสัมพันธ์	 และพลานามัยพร้อมมูล	 กล่าวคือมักน้อย	 
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สันโดษ	ไม่ระคนด้วยหมู่	แสวงหาวิเวก	ปรารภความเพียร	เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร	 
นุ่งห่มผ้าบังสุกุล	 ฉันหนเดียวฉันในบาตรและอยู่ป่าเป็นวัตร	 เสมอต้นเสมอปลาย 
จนท่านละสังขาร

	 ปฏิปทาและวัตรที่กล่าวมาน้ี	 ผู้เล่าเคยถวายความเห็นให้เว้นในวัตรบางข้อ	 
เช่น	ฉันหนเดียว	ท่านก็ไม่ยอม	ท่านบอกว่า	หนเดียวก็มีค่าเพียงพอแล้ว

	 ท่านมักยกเอาพระมหากัสสปะ	มาเป็นอุทาหรณ์บ่อยๆ

	 ท่านแสดงถึงประโยชน์ทั้ง	 ๒	 คือ	 ประโยชน์เป็นที่ไปพร้อมในเบื้องหน้าและ
ประโยชน์อย่างยิง่คือพระนิพพาน	ท่านจะยกมาเปรียบกบัประโยชน์ในปัจจุบนั	เปรียบ
ด้วยการท�านา	หวังผลคือข้าวสุก	เพื่อใช้บริโภค

	 ท่านฯ	กล่าวว่า	ในปัจจัย	๔	เหตทุีเ่อาผ้า	หรือเคร่ืองนุ่งห่มเป็นข้อ	๑	น้ัน	เพราะ 
คนเราเกดิจากครรภ์มา	หลงัจากล้างช�าระสะอาดแล้ว	จะเอาผ้ารองรับก่อน	ส่วน	๓	อย่าง 
คือ	เศรษฐกิจ	ปัจจัยอื่น	และครอบครัวจึงตามมา

	 ท่านฯ	ว่าปัจจัย	๔	ส�าหรับบรรพชติ	พระพทุธเจ้าทรงถอืเป็นพืน้ฐาน	ของมรรคผล	 
ธรรมวิเศษทีพ่ระองค์ตรัสรู้	ตลอด	๔๕	พรรษาทีต่รัสเทศนาแก่พทุธบริษัท	จึงทรงแสดง 
เป็นอเนกปริยาย	ทั้งพระสูตร	พระวินัย	และพระอภิธรรม

	 ส�าหรับคฤหสัถ์น้ัน	พระพทุธเจ้าทรงแสดง	ทัง้คณุและโทษ	ดงัสมเด็จพระมหา- 
สมณเจ้าฯ	ทรงแสดงไว้	 ในหนังสือนวโกวาท	ภาคคิหิปฏิบัติ	 ตั้งแต่	 จตุกกะ	คือ	
หมวด	๔	ถงึฉักกะ	คอืหมวด	๖	อยากรูร้ายละเอยีดโปรดค้นดไูด้ในหนังสอืนวโกวาท

	 จะกล่าวตามแนวท่านพระอาจารย์มั่น	พอเป็นตัวอย่าง

	 ผู้ท�านาจะได้ผลคือ	ข้าวสุกน�ามาบริโภคอย่างอร่อย	อิ่มหน�าส�าราญ	พร้อมบุตร
และภรรยานั้น	เริ่มตั้งแต่การไถ	หว่าน	ต้องหมั่นเอาใจใส่	เมื่อปักด�าแล้วก็คอยดูแล
คันนา	น�้า	หญ้าที่เป็นศัตรูข้าว	และแมลงต่างๆ	โดยน�้าอย่าให้ขาด
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	 ท่านพูดเป็นค�าพังเพยว่า	นาน�้าลัด	นาน�้าล่วง	นาหมาเห่าเมีย	หมายความว่า	 
นาที่คันนาขาด	คันนารั่ว	น�้าไม่มีขังอยู่	ข้าวก็ไม่ได้ผล	ข้าวไม่พอกิน	อดอยากข้าว	 
เมยีกห็าของฝาก	ยคุโบราณมไีต้	ชาวอสีานเรียกว่า	กระบอง	(ขีไ้ต้มดัรวมกนั	๑๐	ท่อน	 
เรียกว่า	ลมึกระบอง)	น�าไปแลกข้าวบ้านอืน่หมาก็เห่า	จึงกล่าวว่านาหมาเห่าเมีย	เพราะ
นาขาดการดูแล	ข้าวจึงไม่พอกิน

	 อันนี้เป็นเรื่องความเจริญในแบบเศรษฐกิจครอบครัว

 ส่วนเรื่องความเสื่อมทางเศรษฐกิจ	ท่านฯ	แสดงไว้ว่า	อิตฺถี ทูโต สุรา ทูโต  
อกฺขา ทูโต ปาปมิตฺโต จโย นิโร ลทฺธ� ลทฺธา วินาเสติ	 ความเป็นนักเลงหญิง	 
การเป็นนักเลงการพนัน	การเป็นนักเลงสรุา	การคบคนช่ัวเป็นมติร	ผู้ใดประพฤตเิช่นน้ี	 
ทรัพย์ที่ได้ก็จะเสื่อมเสียไป	ท่านเทศน์อย่างนี้บ่อยๆ	ขอเล่าพอสังเขป

ลีลำแสดงธรรมของท่ำนพระอำจำรย์

	 ท่านพระอาจารย์มั่นเทศน์ไม่ลุกหนี	 เพราะลีลาการแสดงธรรมของท่าน	 มีอ้าง
คมัภร์ีบ้าง	เช่น	ธรรมบท	ขทุทฺกนิกาย	หนังสอืทีก่ล่าวถงึพระพทุธเจ้าทรงแสดงธรรม
แก่บุคคลนั่นที่นั้น	เป็นต้น

	 หากแสดงแก่บรรพชิตคือ	 พระที่เข้าไปนมัสการฟังธรรมเป็นคร้ังคราว	 หรือ
ศิษย์ที่อยู่ประจ�า	 ดูจะอ้างอิงคัมภีร์มากเป็นพิเศษ	 โดยเฉพาะหนังสือที่ทรงรจนา	 
โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ	และสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	เช่น	บทสวดต่างๆ	
ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ	ทรงแสดง	มีจตุรารักขกัมมัฏฐานเป็นต้น	ส่วนของ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	นั้น	จะเน้นนวโกวาท	วินัยมุข	และพุทธประวัติ

 พุทธประวัตินั้น	จะไม่ละเลยแม้แต่ครั้งเดียว

	 ลลีาการแสดงธรรมต่างๆ	ของท่านพระอาจารย์มัน่	ท่านเอามาจากพระไตรปิฎกบ้าง	 
แม้ในคัมภร์ีในนิทานต่างๆ	เช่น	คัมภีร์พระเวสสนัดร	อณุหสิสวิชัยสตูร	ปัญญาปารมสีตูร	 
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หรือพระนิพนธ์ต่างๆ	 ของสองพระองค์ดังกล่าว	 ก็น�ามาแสดง	 ท่านมิได้แสดงเป็น
อย่างอื่น	แต่ท�าไมศิษย์และผู้ฟัง	จึงเคารพเชื่อฟังและเลื่อมใส

 ท่านว่า	 “ธรรมะของพระพุทธเจ้า	เป็นสัจจธรรม
	 		 สามัญชนพูด	มีค่าเท่ากับ	สามัญญโวหาร
	 		 กัลยาณชนพูด	มีค่าเท่ากับ	วิสามัญญโวหาร
	 		 พระอริยเจ้าพูด	เป็นพระอริยโวหาร
	 		 มีค่าต่างๆ	กันดังนี้
	 		 เปรียบด้วยข้าว	เปลี่ยนให้มีรสชาติยิ่งหย่อนกว่ากันได้”

	 ทีเ่ล่ามาน้ีคือ	สตูรประจ�า	ปฏปิทาของท่านพระอาจารย์ม่ัน	ท่านพระอาจารย์เสาร์
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ควำมตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ำ

	 เร่ืองน้ีเกดิขึน้ทีว่ดัป่าอ�าเภอโคกศรีสพุรรณ	จังหวดัสกลนคร	มพีระภิกษรูุปหน่ึง
เป็นผู้อปัุฏฐากใกล้ชดิชือ่	ค�าด	ีเป็นน้องชายพระอาจารย์สมิหรือฉิม	(สมิ	พทุธฺาจาโร)	 
พอเอ่ยชื่อใครๆ	ก็รู้	ท่านเป็นคนช่างพูด	มักถามนั่นถามนี่กับท่านพระอาจารย์	ผู้เล่า
เป็นผู้ช่วยอุปัฏฐาก	ไม่ค่อยพูดจาเพราะขณะนั้นยังใหม่อยู่

	 วนัหน่ึงท่านค�าดไีด้พดูปรารภขึน้ว่า	“ความตรัสรู้ของพระพทุธเจ้าน้ี	น่าอศัจรรย์	
กระผมอ่านพุทธประวัติแล้ว	ขนลุกชูชัน”

	 ท่านพระอาจารย์ก็รับว่า	“จริงอย่างน้ัน	“อนัน้ี”	(หมายถงึตวัท่าน)	ได้พจิารณาแล้ว	 
และได้อ่านพุทธประวัติ	ที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	กรมพระยาวชิรญาณวโรรส	ทรง
รจนาไว้เป็นแบบเล่าเรียนศกึษา	พระองค์ทรงได้แย้มความมหศัจรรย์เอาไว้	ตัง้แต่ทรง
ออกผนวชครั้งแรก	จนถึงวันตรัสรู้	แต่ผู้ศึกษาไม่ซึ้งถึงพระประสงค์ของพระองค์ว่า
เป็นอย่างไร”

	 ท่านว่า	“อันนี้ได้พิจารณาแล้ว	สมเด็จฯ	พระองค์ท่าน	เป็นจอมปราชญ์แห่งยุค
สองพันกว่าปี	ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีปราชญ์ใดๆ	เทียม”

	 ท่านพระอาจารย์ม่ัน	ภริูทตโฺต	ทรงยกย่องสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า	กรมพระยา
วชริญาณวโรรส	องค์น้ีว่า	เป็นพระสาวกผู้ทรงไว้ซึง่จตปุฏิสมัภทิาญาณ	สมบรูณ์แบบ
ในยุคพุทธศาสนาผ่านมาได้	๒,๐๐๐	กว่าปี	คือพระองค์เดียวเท่านั้น
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	 ดทู่านพระอาจารย์จะยกย่องเอามากๆ	ขนาดกล่าวว่า	พระองค์ทรงรจนาหลกัสตูร 
นักธรรมบาล	ีให้กลุบตุรได้รับการศกึษา	จากพระไตรปิฎกโดยไม่ผิดเพีย้น	ทัง้ย่อและ
พสิดารได้อย่างเข้าใจ	ใช้ภาษาง่ายๆ	และไพเราะมาก	จะเป็นปัญญาชนหรือสามญัชน 
อ่านก็เข้าใจได้ทันที

 ท่านฯ	ว่า	สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	ทรงพรรณนาความตอนพระพทุธเจ้าเสด็จออก
บรรพชา	อาการของพระมหาบุรุษทรงปรากฏว่า	ขณะที่บรรดาพระสนมทรงขับกล่อม	 
บ�าเรอ	ไม่ทรงเพลดิเพลนิ	แล้วทรงบรรทมหลบัไป	เม่ือตืน่บรรทม	ทรงเหน็อาการวปิลาส 
ของพระสนมว่า	บางคนมีพิณพาดอก	บางคนตกอยู่ข้างรักแร้	เปลือยกายสยายผม	
บ่นเพ้อพึมพ�า	น�้าลายไหล	ปรากฏในพระหฤทัย	เหมือนซากศพผีดิบในป่าช้า

	 พระอาจารย์มัน่ทา่นว่า	ขณะนัน้พระหฤทัยของพระองค์	พิจารณากจิในอรยิสัจ	
๔	อย่าง	พระองค์ทรงแสดงไว้ว่า	สจัจญาณ	กจิจญาณ	และกตญาณ	จิตของพระองค์
ก็ก้าวเข้าสู่อริยมรรค	 ต่อมาภายหลังทรงบัญญัติเรียกว่า	 อริยโสดาบัน	 จึงตัดสิน 
พระทัยว่า	เราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้ว	จึงเสด็จออกผนวชในคืนนั้น	ต่อจากนั้นก็เสด็จเข้าสู่
มคธรัฐ	เพื่อบ�าเพ็ญสมณธรรมต่อไป

	 ท่านพระอาจารย์มัน่เล่าว่า	ตอนไปทรงศกึษากบัดาบสทัง้สองน้ัน	จิตของพระองค์ 
ก็บรรลุมรรคที่สองคือ	สกิทาคามี

	 ผู้เล่าสงสยัขึน้ในใจว่า	แล้วอย่างน้ัน	การบรรลธุรรมคร้ังทีส่องของพระพทุธเจ้า
จะไม่สมกับค�าว่า	“ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง”	ดอกหรือ	แต่ไม่ทันได้เรียนถาม	ท่านฯ	
แถลงก่อนว่า	ดาบสทั้งสองได้ฌานสมาบัติ	๗-๘	อรูปพรหมเท่านั้น	แต่ท่านทั้งสอง
ขาดวิปัสสนา	ปัญญาญาณ	ซึง่ไม่ใช่สิง่อศัจรรย์ส�าหรับพระองค์	จึงเป็นครูของพระองค์
ไม่ได้

	 ท่านพระอาจารย์ว่าอย่างนี้

	 ท่านฯ	พรรณนาถึงพุทธประวัติไว้หลายวาระ	จะน�ามากล่าวสักสองวาระ



201

	 ท่านพระอาจารย์มกัพดูพลางหวัเราะด้วยความชอบใจ	ในพระด�ารัสของสมเดจ็
พระมหาสมณเจ้าฯ	ว่า	ทรงกดพระตาลุ	ด้วยพระชิวหา	 เมื่อลมอัสสาสะ	ปัสสาสะ
เดินไม่สะดวก	ก็เกิดเสียงดังอู้ในช่องพระกรรณทั้งสอง	ท�าให้เกิดทุกขเวทนากล้าจน 
ปวดพระเศยีร	เสยีดพระอทุร	ร้อนในพระวรกายเป็นก�าลงั	กย็งัไม่สามารถจะตรัสรู้ได้	 
จึงทรงเปลี่ยนวาระใหม่	 โดยผ่อนพระกระยาหารลงจนไม่เสวยเลย	 จนพระวรกาย
ผอมโซ	 ซูบซีด	 ขุมเส้นพระโลมาเน่า	 ทรงลูบเส้นพระโลมาก็หลุด	 เพราะขุมขนเน่า	
มีก�าลังน้อย	 ทรงด�าเนินไปมาก็เซล้ม	 มีผิวด�าคล�้า	 จนมหาชนพากันโจษขานกันไป
ต่างๆ	นานา

	 ก่อนท่านจะพูดต่อ	ก็มีอาการยิ้ม	หัวเราะ	ออกเสียงพอเหมาะ	ดูคล้ายท่านจะ
พอใจในพระด�ารัสของสมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	ว่า	“มหาชนบางพวกพอเหน็กก็ล่าว
ขวญักนั	พระสมณโคดมทรงด�าไปบ้าง	บางพวกกล่าวว่า	ไม่ใช่ด�า	คล�า้ไปบ้าง	บางพวก 
กล่าวว่า	ไม่ใช่คล�้า	พร้อยไปบ้างอย่างนี้	จนเหลือก�าลังที่บุรุษไหนจะท�าได้	แต่ก็ไม่ได้ 
ตรัสรู้	จึงได้อุปมา	๔	ข้อนี้ในพระหฤทัย	ทรงเสวยพระกระยาหาร	ทรงมีก�าลัง”

	 ท่านพระอาจารย์ว่า	ตอนพระองค์ทรงเร่ิมวปัิสสนาญาณ	เป็นค�ารบสาม	พระหฤทยั 
ของพระองค์ก็ทรงกระท�าญาณสามคือ	สัจจญาณ	กิจจญาณ	และกตญาณ	เหมือน
สองวาระแรก	จิตของพระองค์ก็ก้าวเข้าสู่มรรคที่สามคือ	อนาคามีมรรค

	 ท่านเล่าว่า	มหาบุรุษอย่างพระองค์	ทรงกระท�าอะไรไม่สูญเปล่า

	 อา...เรื่องสัจจญาณ	กิจจญาณ	และกตญาณนี้	ท่านฯ	อธิบายได้ละเอียดวิจิตร
พิสดาร	มาเชื่อมโยงตั้งแต่	เอเต	เต	ภิกขะเวฯ	มัชฌิมา	ปฏิปทา	ฯลฯ	จนถึง	ยังกิญจิ	 
สมุทยธัมมัง	สัพพันตัง	นิโรธ	ธัมมันติ	ถึง	อัญญาสิ	วต	โภ	โกณฑัญโญ

	 พระมหาบรุุษอย่างเจ้าชายสทิธตัถะ	พระบารมขีองพระองค์ทรงบ�าเพญ็มาพอแล้ว	
ด้านปัญจวัคคีย์ก็เกิดเบื่อหน่าย	 หนีจากพระองค์ไป	 ความวิเวกก็เกิดข้ึน	 วันเพ็ญ 
เดือน	 ๖	 แห่งฤกษ์วิสาขะก็มาถึง	 นางสุชาดา	 ก็จะแก้บน	 จึงถวายข้าวมธุปายาส 
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ในภาชนะซึ่งเป็นถาดทองค�า	เพื่อให้มั่นพระทัย	พระองค์จึงอธิษฐานลอยถาดทองค�า
ในแม่น�้าเนรัญชราว่า	“ถ้าจะได้ตรัสรู้ในวันนี้ขอให้ถาดนี้จงลอยทวนกระแสน�้า”

 ค�าข้าวมธุปายาสก็มี	 ๔๙	 ค�าพอดี	 พอจะรักษาพระวรกายของพระองค์ไปได้
ตลอด	๔๙	วัน

	 ท่านฯ	พูดอย่างนี้	

	 เมื่อความพร้อมทุกอย่าง	ความตรัสรู้ของพระองค์เป็นสัพพัญ�ุตญาณ	อรหัง	
สมัมาสมัพทุโธ	ก็เกดิขึน้ในวนัเพ็ญเดอืน	๖	น้ีแล	โดยไม่มีใครมาแสดงอ้างว่าเป็นครู 
หรือเป็นศาสดาของพระองค์เลย

	 ท่านพระอาจารย์ม่ันบอกว่า	“จู่ๆ	มาถงึวนัน้ันจะมาตรัสรู้เลยทเีดยีวไม่ได้	พระองค์ 
ได้พืน้ฐานหลกัประกนัความมัน่คงแล้ว	ตัง้แต่อยูใ่นปราสาท	วนัเสดจ็ออกผนวชน้ันแล	
มฉิะน้ันพระองค์ทรงกระทบกระทัง่ต่อสญัญา	อารมณ์ต่างๆ	ในระหว่างทรงบ�าเพญ็เพยีร	 
คงถอยหลงั	กลบัไปทรงเสวยราชสมบตัอิกี	เพราะเบือ้งหลงัของพระองค์กย็งัพร้อมอยู	่ 
จึงถอยไม่ได้เพราะมีหลักประกันแล้ว”	ท่านฯ	อธิบายจนจบ

	 ผู้เล่าเฉลียวใจว่า	ถ้าอย่างนั้น	ยสกุลบุตร	ก็คงส�าเร็จมาจากปราสาทละซิ

	 “ยสกุลบตุร	เป็นไปไม่ได้	เพราะวสิยัอนุพทุธะ	ต้องฟังก่อนจึงจะรู้ได้	ไม่เหมอืน
สมัพทุธะอย่างพระพทุธเจ้า”	แล้วท่านฯ	ยงัเตอืนผู้เล่าว่า	“ปฏิบตัไิปหากมอีะไรเกดิข้ึน	 
จงใช้สติกับปัญญา	สติกับปัญญา	สติกับปัญญา”

	 ย�้าถึง	๓	ครั้ง

 “รับรองว่า	ไม่ผิดแน่เพราะทกุวนัน้ีมแีต่ครูคอื	พระธรรมวนัิย	ขาดครูคอื	เจ้าของ
พระธรรมวินัยคือ	บรมครู”
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พุทธภำษำ

	 มคธภาษา	 บาลีภาษา	 เป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาโดยเฉพาะเรียกว่า	 
“พุทธภาษา”

	 วันหน่ึงผู้เล่ากลับบ้านถิ่นก�าเนิด	 เพื่อท�าบุญให้มารดาผู้บังเกิดเกล้า	 กลับมา
นมัสการท่าน	 ได้โอกาสขอนิสัย	 ตามวินัยกรรม	 กล่าวค�าขอนิสัย	 จบประโยคว่า	 
นิสฺสาย	อสฺสามิ	ผิด	เป็น	วจฺฉามิ	จึงจะถูก	ท่านเตือน

	 ผู้เล่าคิดว่า	พวกชาวมคธเวลาเขาพูดกัน	เขาพูดอย่างนี้	แสดงชั้นสูงหรือค�าสูง
นิเทศ	แสดงออกเป็นอเุทศ	เป็นพทุธภาษา	นิเทศแสดงแก่ชาวมคธก่อน	ปฏนิิเทศแสดง
เป็นภาษาต่างๆ	ทั่วโลก	อย่างกว้างขวาง	อุปมาอุปไมย	เพื่อให้ชาวโลกเข้าใจเนื้อหา 
แห่งพระธรรมนั้นๆ

	 เมือ่พระพทุธศาสนาน้ีหมดลง	ภาษาน้ีกจ็ะอนัตรธานไปด้วย	จนกว่าพระพทุธเจ้า
องค์ใหม่มาตรัสรู้	 ก็ตรัสรู้ด้วยภาษาน้ี	 มิฉะน้ันความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็ไม่น่า
อัศจรรย์	เพราะภาษาชาติต่างๆ		ใครๆ	ก็พูดได้	เหตุนี้จึงเรียกว่า	มคธภาษา	เพราะ
พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาเผยแพร่แก่ชนชาวมคธเป็นครั้งแรก

	 ชาวมคธคอืใคร	กค็อืชาวไทยเราน้ีแหละ	ดแูต่ภาษาทีเ่ราพดูกนัแต่ละค�า	ทัง้ภาษา 
สามัญ	และภาษาทางการ	ล้วนแต่พุทธภาษาทั้งนั้น	ฉะนั้นไม่มีชาติไหนจะพูดเขียน
ภาษาน้ีได้ถกูต้องทีส่ดุ	พร้อมทัง้อกัขระฐานกรณ์	ทัง้ภาคยางค์	เพราะชาวมคธยอมรับ
นับถือ	น�ามาใช้ก่อนจึงเรียกว่า	มคธภาษา
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	 จ�าเป็นต้องคงพทุธภาษาน้ีไว้	เพราะทรงไว้ซึง่พทุธวจนะหรือพระไตรปิฎก	ถ้าใช้
ภาษาของชาติต่างๆ	ที่แปลออกมาแล้ว	ผู้ปฏิบัติเห็นแก่ง่าย	จะตีความเข้าข้างตนเอง
มากขึ้น	พุทธวจนะก็วิปริตได้	จะแปลเป็นภาษาของชาติไหนๆ	แต่พุทธภาษา	ก็ยังคง
ก�ากับไว้อยู่	เช่น	ภาษาไทยฉบับบาลี	หรือชาติอื่นๆ	เช่นอังกฤษ	ก็มีบาลีภาษาก�ากับ

 ทุกชาติจึงเรียกบาลีภาษา	คือรักษาไว้ซึ่งพุทธวจนะนั่นเอง

	 พุทธภาษา	 เป็นภาษาที่มีอักขระคือ	 สระและพยัญชนะ	 พร้อมทั้งฐานกรณ์ 
ไม่ขาดไม่เกิน	ไม่เหมือนภาษาสามัญ	เช่น	อักษรไทยเกินไป	อักษรอังกฤษไม่พอ

	 จึงเรียกว่า	 “ตันติภาษา”	 ภาษาที่มีระเบียบแบบแผน	 สืบทอดกันมาตั้งแต่
พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ

	 บณัฑตินักบาลไีวยากรณ์รู้ด	ีเพราะบณัฑติเหล่าน้ีเป็นบณัฑิตโดยเฉพาะ	“ตสสฺตโฺถ	 
ปณฺฑิเตนะ	เวทิตพฺโพ”	ภาษานี้	เป็นภาษาท่องจ�าสังวัธยาย	สวดมนต์	และบันทึกลง
เป็นอักษร	ทั้งกระดาษ	ใบลาน	และวัสดทุี่ควรต่างๆ	ไม่ใช่ภาษาที่ชาติใดๆ	ใช้พูดกัน 
ในโลก

 พุทธภาษานี้	มีความมหัศจรรย์	พระพุทธเจ้าตรัสได้	๘	ค�า	พระอานนท์พูดได้	
๑	ค�า	พระอานนท์พูดได้	๘	ค�า	สามัญชนพูดได้	๑	ค�า	พระพุทธเจ้าตรัสได้	๑๖	ค�า	
พระอานนท์พูดได้	๘	ค�า	แต่สามัญชนพูดได้ค�าเดียว

	 อุทาหรณ์	ประเทศไทยเป็น	“ปฏิรูปเทส”	พระพุทธเจ้าตรัสว่า

	 		 ปฏิรูปเทสวาโส	จ		 	 ปุพฺเพ	จ	กตปุญฺญตา
	 		 อตฺตสมฺมาปณิธิ	จ		 	 เอตมฺมงฺคลมุตฺตม�

	 สามัญชนพูดได้ค�าเดียวน้ีคือ	 ความมหัศจรรย์ของพุทธภาษา	 หากเป็นภาษา
สามัญชน	ความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็ไม่เป็นของมหัศจรรย์

	 นี่คือค�าพูดของท่านพระอาจารย์มั่น	ที่ผู้เล่าได้ฟังมา
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ค�ำผญำสอนศิษย์

	 บทโคลง	กาพย์	กลอน	หรือผญาน้ัน	เป็นเร่ืองธรรมดาทีท่่านจะน�ามาพดูมาสอน	 
สลบักับพระธรรมเทศนา	เช่น	คราวใดทีจิ่ตของผู้ฟังส่วนมาก	มอีาการตามกระแสธรรม 
ของท่าน	 เมื่อท่านก�าหนดจิตดูว่า	 ขณะนี้	 จิตของผู้ฟังเกิดปีติเพลิดเพลินเกินไปจน 
ลืมทุกข์	 คิดว่าจะยินดีพอใจในอารมณ์น้ัน	 ท่านก็จะสลับเป็นผญาหรือร่ายออกมา	
“เออ	เอ้า	อย่าพากันลืมทุกข์เน้อ”

	 เหมือนค�าว่า	ทุกข์ตั้งแต่ในขันธ์ห้า โฮมมาขันธ์สี่ ทุกข์ตั้งแต่ในโลกนี้ โฮมข่อย
ผู้เดยีว	เม่ือมคีวามเพลนิจนลมืตวั	ต่อไปกจ็ะลมืไตรลกัษณ์	น้ีเป็นความรู้สกึของผู้เล่า	 
ผู้ปฏิบัติเกิดปีติสุข	เอกัคคตา	อันเกิดจากฌานสมาธิสมถะ	เป็นที่พักเอาก�าลังปัญญา
เลยไปตดิในน้ัน	ท่านจึงให้เอาไตรลกัษณ์แก้	หรือเพือ่ความร่าเริง	อาจหาญ	บนัเทงิบ้าง	 
ตามแต่จิตของผู้ฟังจะมีอาการ	ที่ท่านแสดงเป็นอาเทสนาปาฏิหาริย์ของท่าน

	 ค�าว่า	มะหบัมะหายไป	เกดิขึน้แล้วกห็ายไป	เกดิขึน้แล้วกห็ายไป	เหมือนธดิามาร 
มาล่อลวงพระพุทธเจ้า	เหมือนมีตัวมีตนแล้วก็จางหายไป	หรือเหมือนพยับแดดมอง
ดูไกล	เหมือนมีตัวมีตน	พอเข้าใกล้ก็จางหายไป

	 สารพัดเกี้ยวขา	 สาระพาเกี้ยวแข้ง	 สายต่องแต่งเกี้ยวคอ	 นั่งก่อส่อเหมือนลิง
ติดตัง๑
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	 ความหมาย	ตณัหารักลกูเหมือนเชอืกผูกคอ	ตณัหารักเมีย	(ผัว)	เหมอืนปอผูกศอก	 
ตณัหารักวตัถขุ้าวของเหมือนปลอกใส่ตนี	(เท้า)	น่ังคอตกจนปัญญา	คาความคดิ	เหมอืน 
ลิงติดตัง๑

	 ผญาบางบท	 เป็นของนักปราชญ์แต่ปางก่อนแต่งไว้บ้างที่เข้ากันได้กับธรรมที่ 
ท่านแสดง	ธรรมดาพระอริยเจ้าชั้นใดชั้นหนึ่ง	ท่านมีวาสนาในนิรุตติ	(นิรุกติศาสตร์)	
ปฏิสัมภิทาญาณ	เวลาท่านแสดงธรรม	ค�าเหล่านี้จะขึ้นมาจากญาณของท่าน	อันเป็น
อาเทสนาปาฏิหาริย์ของพระอริยเจ้า

๑	ตัง	:	ยางไม้ชนิดหนึ่ง	ชาวบ้านนอกเอามาติดจักจั่น	ติดนก	ลิงเลยไปติดเข้า
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รวบรวมค�ำผญำ

	 ในการอบรมสานุศษิย์	ท่านพระอาจารย์มักจะสอดแทรกค�าผญา	หรือบทกลอน
มาเปรียบเปรยเป็นคติธรรม	อุปมา	อุปไมย	ด้วยความไพเราะอย่างยิ่ง	มีทั้งที่ท่าน
แต่งเองและเป็นของเก่าโบราณมา	เช่น	แหล่เทศน์พระเวสสันดรชาดกบ้าง	กาพย์ปู่
สอนหลานของท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ	บ้าง	คณะผู้จัดท�าจึงได้รวบรวมจากหนังสือต่างๆ	
ที่ศิษย์ของท่านได้บันทึกไว้	มารวมไว้ในที่เดียวกัน	ดังนี้

   หวายซาววาหยั่งคง	 	 บ่อเห็นส้น๑

	 	ลึกบ่อตื้นค�าเข่า	 	 	 หย่อนลงกะเถิง

 ความหมาย : การแสวงหาธรรมนั้น ถ้าเราจะซาวหา (ค้นหา) ยิ่งหาก็ยิ่งไกล 
ยิ่งจะไม่เห็น แต่น่ีหาเข้ามา ตรงที่ค�าข้าวหย่อนลงไปถึงน่ีแหละ ตรงท่ามกลางอก 
นั่นแหละ แสวงหาธรรมจะไปค้นหาตามแบบตามต�ารา ยิ่งหาก็ยิ่งไกล

	 		 กล้วยสี่หวี	จัวน้อย	(สามเณรน้อย)	นั่งเฝ้า๑

	 		 พระเจ้านั่งฉัน

 ความหมาย : กล้วยสีห่ว ีได้แก่ ธาต ุ๔ ดิน น�า้ ไฟ ลม จัวน้อยน่ังเฝ้า หมายถงึ  
คนที่โง่เขลาเบาปัญญา ไม่รู้เท่าทันตามหลักของธาตุสี่ นั่งเฝ้าตัวเองอยู่ ไม่รู้ว่าในตัว 
ของตนน้ัน มีอะไรบ้าง กินแล้วก็นอน พระเจ้าน่ังฉัน หมายถึง พระอริยเจ้าทัง้หลายทีรู้่
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หลกัความจริงอนัประเสริฐ เมือ่ภาวนาได้ทีแ่ล้วกเ็อาธาตสุี ่(กล้วย ๔ หว)ี มาพจิารณา 
ตามหลกัแห่งความเป็นจริง จนท่านเหล่าน้ันส�าเร็จคณุธรรมเบือ้งสงู คอื พระอรหนัต์
ท่านไม่นั่งเฝ้าอยู่เฉยๆ

 หินก้อนล้านหนักหน่วงเสมอจิต		 เอาสโนมาติด	คือ	สิซังซากันได้๑

	 บัดเฮาเอาตาซ้ายแนเบิ่ง	(เล็งดู)		 คือ	สิหนักไปทางสโน

 ความหมาย : จิตอันเดียวที่ไปยึดมั่นถือมั่น เรียกว่าหนักหน่วงเสมอจิต ใจนี ่
เด๋ียวมันกส่็ายหาความรัก เด๋ียวมันกส่็ายหาความชัง มนัเอยีงอยูอ่ย่างน้ัน มนัไม่ตรงใจ 
มันเป็นอย่างนั้น ท่านจึงให้มีสติส�ารวมดูใจ ดูจิต ขณะเราพูด จิตของเราใจของเรา
มนัเอยีงไปทางไหนแล้ว ถ้าเอยีงไปทางความรัก เอยีงไปทางความชงักผิ็ดทาง ท่านให้ 
ส�ารวม

	 ไม้ซกงก	หกพันง่า	 	 	 กะปอมก่าแล่นขึ้นมื้อละฮ้อย๑

	 กะปอมน้อยแล่นขึ้น	มื้อละพัน		 ตัวใด๋มาบ่ทันแล่นขึ้นน�าคู่มื้อๆ

 ความหมาย : ไม้ซกงก ได้แก่ ตวัของเราน่ีแหละ ร่างกายของเราน่ีแหละ หกพนัง่า  
หมายถึง อายตนะทั้งหกนี่เอง (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) กะปอมก่า เทียบได้กับ
กิเลสตัวใหญ่ (คือ รัก โลภ โกรธ หลง) อันแก่กล้านั่นแหละ แล่นขึ้นมื้อละฮ้อย 
คือกิเลส มันว่ิงเข้าสูจิ่ตใจคนวนัละร้อยคร้ัง กะปอมน้อยแล่นข้ึนมือ้ละพนั เปรียบกบั 
กิเลสที่มันเล็กน้อย ก็วิ่งเข้าสู่จิตใจวันละพันคร้ัง ตัวใด๋มาบ่ทัน แล่นขึ้นน�าคู่มื้อๆ 
กิเลสที่ไม่รู้ ไม่ระวัง ก็จะเกิดขึ้นได้ทุกวัน อย่างที่ว่า กิเลสพันห้า ตัณหาร้อยแปด
นั่นแหละ

	 กวางกินบักขามป้อมไปคาคอมั่ง		 มั่งขี้ออกสามมื้อกระต่ายตาย๒

	 กระต่ายตายแล้วจันฟอนซ�้าผัดมาเน่า	 จันฟอนเน่าแล้วเหนโอ้มเน่าน�า
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 ความหมาย : การที่บิดามารดานับถือศาสนาอะไร บุตรก็ย่อมจะนับถือศาสนา
น้ันตาม ถ้าบดิามารดานับถอืศาสนาทีเ่ป็นมจิฉาทฏิฐ ิบตุรกย็ดึถอืตามน้ัน เช่น นับถอื
ภูตผี เทพเทวดาต่างๆ เป็นต้น

	 		 นกเอี้ยงกินหมากโพชัย		 แซวๆ	เสียงบ่มีโตฮ้อง๒

	 แซวๆ	ฮ้องตัวเดียวเบอดหมู่

 ความหมาย : เปรียบเทียบคนเราท�าอะไร มักจะไม่รับผิดชอบในการกระท�า 
ของตน แต่มกัชอบโยนความผิดให้คนน้ันคนน้ีอยูร่�า่ไป จนหาผู้ทีรั่บผิดชอบในสิง่น้ัน
ไม่ได้ ซึ่งเป็นเครื่องบ่งบอกถึง ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ผู้ยังมีกิเลสหนา

	 		 	 สาละแวก	 	 ปลาแดกใส่ตุ้ม๓

	 		 ปลาเก่ากะบ่ได้		 	 ปลาใหม่กะบ่ได้
	 		 เอาบุญหยังฮึ	 	 	 พ่อออก	แม่ออก	มื้อวานนี้

	 		 	 ค�าเหลืองสร้อย	 ซิเป็นฮอยหิห�่า๔

	 		 ข้าวก�่าเป็นข้าวพั้ว	 	 งัวสิให้ต่อควาย

 ความหมาย : ท่านเปรียบผู้เรียนรู้มาก แล้วลาสกิขาออกไป เปรียบด้วยข้าวในนา  
จวนจะสุกอยู่แล้ว เลยถูกหนอนคอรวงกัดกิน เสียหายหมด เลยไม่ได้กิน สูญเปล่า

มะหับมะหายไป๔

 ความหมาย : เกิดขึน้แล้วก็หายไป เหมือนธดิามารมาล่อลวงพระพทุธเจ้าเหมือน 
มีตัวตนแล้วก็จางหายไป หรือเหมือนพยับแดดดูไกลเหมือนมีตัว พอเข้าใกล้ก็จาง
หายไป
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    สารพัดเกี้ยวขา		 สาระพาเกี้ยวแข้ง๔

	 		 สายต่องแต่งเกี้ยวคอ		 นั่งก่อส่อเหมือนลิงติดตัง

 ความหมาย : ตัณหารักลูกเหมือนเชือกผูกคอ ตัณหารักเมีย (ผัว) เหมือนปอ
ผูกศอก ตัณหารักวัตถุ ข้าวของเหมือนปลอกใส่ตีน (เท้า) นั่งคอตกไปไหนไม่ได้ 
จนปัญญาคาความคิด เหมือนลิงติดตัง

  	 	 เหลือแต่เว้า	 	 บ่เห็นบ่อนเบาหนัก๔

	 		 เดินบ่อไปตามทาง	 	 สิถืกดงเสือฮ้าย

  	 ทุกข์ตั้งแต่ในขันธ์ห้า	 	 โฮมมาขันธ์สี่๔

	 		 ทุกข์ตั้งแต่ในโลกนี้	 	 โฮมข่อยผู้เดียว

   ฝนตกบ่ชอบ	 	 	 เมื่อนักปราชญ์เบื่อครองธรรม๔

	 		 คนบ่ย�านักบวช	 	 เพราะนักบวชละสิกขาวินัย
	 		 เมื่อหน้าหากซิมีแลฯ

	 		 แก้ให้ตกเน้อ	 	 	 แก้บ่ตกคาพกเจ้าไว้๔

	 	แก้บ่ได้แขวนคอน�าต่องแต่ง	 	 แก้บ่พ้นคาก้นย่างยาย
	 คาย่างยายเวียนตายเวียนเกิด	 	 เวียนเอาก�าเนิดในภพทั้งสาม
	 		 	 ภพทั้งสามเป็นเฮือนเจ้าอยู่

	 		 หนทางกว้างต่อกว้าง	 	 สังมาเดินสองขอบ๔

	 ปลาแดกนี้โจ้โก้		 	 	 สังมาจ�้าตั้งแต่ตอง
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  	 สัมมาทุกข์แท้หนอ	 	 สมกับเผียกปอใส่หมากก่อ๔

	 		 ยากมะลึ่งตึ่งตั่ง	 	 ดึงหน้าจ่องหลัง

 		 ถูกมาตั้งแต่ต้น	 	 ฮวงเม่าจึงมี๔

	 	ผิดมาตั้งแต่ต้น	 	 	 ฮวงเม่าบ่มี

  	 บ้านเมืองคล่อนขุนโจรญาดไผ่	 สังฆเจ้าถือมือบ่ถือขัณฑ์๔

	 	บ้านเมืองคล่อนขุนโจรญาดไผ่	 	 ผู้สาวญาดชูเห็นหน้ายากหัว

	 		 ยามเมื่อนั่งให้คึดหาคลอง	 ยามเมื่อนอนให้ตรองหาเหตุ๔

	 		 	 	 ให้ตั้งใจเจตน์ต่อแก้วพุทโธ

 ขอกราบประทานอภัยต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ และท่านผู้รู้ทัง้หลาย ทีอ่าจจะยงัมคี�าผญาหลงเหลอือยู่  
มิได้น�ามารวบรวมไว้ หรือความผิดพลาดทางข้อมูลทั้งหลาย

๑	จากหนังสอืบรูพาจารย์	พมิพ์คร้ังที	่๒	หน้า	๕๒๐-๕๒๒	โดย	พระอาจารย์อว้าน	เขมโก	วดัป่านาคนิมติต์	 
อ�าเภอโคกศรีสุพรรณ	จังหวัดสกลนคร
๒	จากหนังสือปโมทิตเถรบูชา	หน้า	๘๒	โดย	หลวงปู่หลอด	ปโมทิโต	วัดสิริกมลาวาส	กรุงเทพมหานคร
๓	 จากหนังสือบูรพาจารย์	 หน้า	 ๑๒๗	 โดย	พระอาจารย์พยุง	 ชวนป�ฺโ�	 วัดป่าบ้านหนองผือ	 อ�าเภอ
พรรณานิคม	จังหวัดสกลนคร
๔	จากบันทึกหลวงตาทองค�า	จารุวณฺโณ
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อริยวำส อริยวงศ์

	 เร่ืองมอียูว่่า	สมยัทีผู้่เล่าอยูก่บัท่านพระอาจารย์ทีบ้่านหนองผือ	มชีาวกรุงเทพ- 
มหานครไปกราบนมสัการ	ถวายทานฟังเทศน์	และได้น�ากระดาษห่อธปูมเีคร่ืองหมาย 
การค้า	 รูปตราพระพุทธเจ้า	 (บัดน้ีรูปตราน้ันไม่ปรากฏ)	 ตกหล่นที่บันไดกุฏิท่าน	
พอได้เวลาผู้เล่าขึ้นไปท�าข้อวัตร	ปฏิบัติท่านตามปกติ	พบเข้าเลยเก็บขึ้นไป	พอท่านฯ	
เหลือบมาเห็นถามว่า	“นั่นอะไร”	“รูปพระพุทธเจ้าขอรับกระผม”	ท่านกล่าว	“ดูสิคน
เรานับถือพระพุทธเจ้า	แต่เอาพระพุทธเจ้าไปขายกิน	ไม่กลัวนรกนะ”	แล้วท่านก็ยื่น
ให้ผู้เล่า	บอกว่า	“ให้บรรจุเสีย”

	 ผู้เล่าเอามาพิจารณาอยู่	 เพราะไม่เข้าใจค�าว่า	 บรรจุ	 จับพิจารณาดูพระพักตร์
เหมือนแขกอินเดีย	ผู้เล่าอยู่กับท่านองค์เดียว	ท่านวันยังไม่ขึ้นมา	ท่านพูดซ�้าอีกว่า	
“บรรจุเสีย”	“ท�าอย่างไรขอรับกระผม”	“ไหนเอามาซิ”	ยื่นถวายท่าน	ท่านจับไม้ขีดไฟ 
มาท�าการเผาเสยี	และพดูต่อว่า	“หนังสอืธรรมะสวดมนต์ทีต่กหล่นขาดวิน่ใช้ไม่ได้แล้ว 
ก็ให้รีบบรรจุเสีย	กลัวคนไปเหยียบย�่าจะเป็นบาป”

	 ผู้เล่าเลยพูดไปว่า	“พระพุทธเจ้าเป็นแขกอินเดียนะกระผม”	ท่านฯ	ตอบ	“หือ	
คนไม่มีตาเขียน	เอาพระพุทธเจ้าไปเป็นแขกหัวโตได้”	ท่านฯ	กล่าวต่อไปว่า	“อันนี้
ได้พจิารณาแล้วว่า	พระพทุธเจ้าเป็นคนไทย	พระอนุพทุธสาวกในยคุพทุธกาล	ตลอด
จนถึงยุคปัจจุบัน	ล้วนแต่ไทยทั้งนั้น	ชนชาติอื่น	แม้แต่สรณคมน์และศีล	๕	เขาก็
ไม่รู้จะเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไร	ดูไกลความจริงเอามากๆ	เราได้เล่าให้เธอฟังแล้ว
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ว่าชนชาติไทย	คือ	ชาวมคธ	รวมรัฐต่างๆ	มีรัฐสักกะ	เป็นต้น	หนีการล้างเผ่าพันธุ์ 
มาในยคุน้ัน	และชนชาวพม่า	คอื	ชาวรัฐโกศลเป็นรัฐใหญ่	รวมทัง้รัฐเลก็ๆ	จะเป็นวชัชี	
มัลละ	เจตี	เป็นต้น	ก็ทะลักหนีตาย	จากผู้ยิ่งใหญ่ด้วยโมหะ	อวิชชา	มาผสมผสาน 
เป็นมอญ	(มัลละ)	เป็นชนชาติต่างๆ	ในพม่า	ในปัจจุบัน”

	 “ส่วนรัฐสักกะนั้นใกล้กับรัฐมคธ	ก็รวมกันอพยพมาสุวรรณภูมิ	ตามสายญาติ
ที่เดินทางมาแสวงโชคล่วงหน้าก่อนแล้ว”	 ผู้เล่าเลยพูดข้ึนว่า	 “ปัจจุบัน	 พอจะแยก
ชนชาตใินไทยได้ไหม	ขอรับกระผม”	“ไม่รู้ส	ิอาจเป็นชาวเชยีงใหม่	ชาวเชยีงตงุในพม่า 
ก็ได้”	ขณะนั้นท่านวันขึ้นไปพอดี	ตอนท้ายก่อนจบท่านเลยสรุปว่า	“อันนี้	(หมายถึง
ตัวท่าน)	ได้พิจารณาแล้ว	ทั้งรู้ทั้งเห็นโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆ	ทั้งสิ้น”	ผู้เล่าพูดอีกว่า	
“แขกอนิเดียทกุวนัน้ีคอืพวกไหน	ขอรับกระผม”	ท่านบอก	“พวกอสิลามทีม่าไล่ฆ่าเรา
น่ะสิ”	“ถ้าเช่นนั้นศาสนาพราหมณ์	ฮินดู	เจ้าแม่กาลี	การลอยบาปแม่น�้าคงคา	ท�าไม
จึงยังมีอยู่	 รวมทั้งภาษาสันสกฤตด้วย”	 “อันนั้นเป็นของเก่า	 เขาเห็นว่าดี	 บางพวก 
ก็ยอมรับเอาไปสืบต่อๆ	 กันมาจนปัจจุบัน	 ส่วนพวกเราพระพุทธเจ้าสอนให้ละทิ้ง 
หมดแล้ว	เราหนีมาอยู่ทางนี้	พระพุทธเจ้าสอนอย่างไรก็ท�าตาม”

	 ท่านยังพดูค�าแรงๆ	ว่า	“คุณตาบอด	ตาจาวหรือ	เมอืงเราวดัวา	ศาสนา	พระสงฆ์	 
สามเณร	เตม็บ้านเตม็เมืองไม่เหน็หรือ”	(ตาบอดตาจาวเป็นค�าทีท่่านจะกล่าวเฉพาะกบั
ผู้เล่า)	“แขกอินเดียเขามเีหมือนเมอืงไทยไหม	ไม่ม	ีมแีต่จะท�าลาย	โชคดทีีอ่งักฤษมา 
ปกครอง	เขาออกกฎหมายห้ามท�าลายโบราณวตัถ	ุโบราณสถาน	แต่กเ็หลอืน้อยเตม็ที	 
ไม่มีร่องรอยให้เราเหน็	อย่าว่าแต่พระพทุธเจ้าเลย	ตวัเธอเองน่ันแหละถ้าได้ไปเหน็สภาพ 
ความเป็นอยู่ของชาวอินเดีย	จ้างเธอก็ไม่ไปเกิด”

	 “ของเหล่าน้ีน้ัน	ต้องไปตามวาสตามวงศ์ตระกลู	อย่างเช่น	วงศ์พระพทุธศาสนา
ของเราน้ัน	 เป็นอริยวาส	 อริยวงศ์	 อริยตระกูล	 เป็นวงศ์ที่พระพุทธเจ้าจะมาอุบัต	ิ 
คุณแปลธรรมบทมาแล้ว	 ค�าว่า	 ปุคฺคโล	 ปุริสาธญฺโญ	 ลองแปลดูซิว่าพระพุทธเจ้า
จะเกิดในมัชฌิมประเทศ	หรืออะไรที่ไหนก็แล้วแต่	จะเป็นที่อินเดียหรือที่ไหนก็ตาม	 
ทุกแห่งตกอยู่ในห้วงแห่งสังสารวัฏฏ์	ถึงวันนั้นพวกเราอาจจะไปอยู่อินเดียก็ได้”
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	 “พระพทุธเจ้าทรงวางพทุธศาสนาไว้	จะเป็นระหว่างพทุธนัดรกดี็	สญุญกปัป์กด็ี	 
ที่ไม่มีพระพุทธศาสนา	แต่ชนชาติที่ได้เป็นอริยวาส	อริยวงศ์	อริยประเพณี	อริยนิสัย	
ก็ยังสืบต่อไปอยู่	 ถึงจะขาด	 ก็คงขาดแต่ผู้ได้ส�าเร็จมรรคผลเท่านั้น	 เพราะว่างจาก	
บรมครู	ต้องอบรมครูมาตรัสรู้	จึงว่ากันใหม่”

 ผู้เล่าได้ฟังมาด้วยประการละฉะนี้แลฯ
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ผลของปำณำติบำต

	 เร่ืองน้ีผู้เล่าและท่านอาจารย์วนั	ได้ฟังด้วยกนั	ทีว่ดัป่าบ้านหนองผือ	แต่เหตเุกดิ
ที่เชียงใหม่	เหตุมาจากการเข่นฆ่ากัน	เมื่อสงครามโลกครั้งที่	๒	บางท่านคงได้ยินว่า
ศิษย์ของท่านติดตามหาท่านไม่พบ	ท่านหนีเข้าป่าลึกจนศิษย์ติดตามไม่ถึง

	 ท่านว่าได้ยินข่าวภายนอกน้อยมาก	 เพราะไม่มีคนไปถึง	 คงพิจารณาธรรม 
ตามปกติ	 พูดถึงสงครามขณะน้ันดูจะเร่ิมต้นจากเยอรมัน	 เข่นฆ่ากันอย่างเมามัน	
แล้วลุกลามไปอย่างกว้างขวาง	กลายเป็นสงครามโลก	แต่ท่านมิได้เอามาเป็นอารมณ์

	 วันหน่ึงขณะท�าสมาธอิยูจ่วนจะสว่าง	ปรากฏว่าท่านยนือยูบ่นทีส่งู	จะเป็นบนดนิ	
บนภูเขา	อากาศก็ไม่ใช่	คล้ายยืนอยู่บนก้อนเมฆ	มองดูรอบทิศ	 เห็นเตาไฟมีหม้อ
ใบใหญ่ไฟแดงฉาน	ทั้งเตา	ทั้งหม้อใบใหญ่บรรจุวัตถุได้มาก	หากเป็นมนุษย์ก็เป็น
ร้อยๆ	คน	แต่ละลกูแดงฉาน	ทัง้เตา	ทัง้หม้อ	แต่เปลวไฟมบ้ีาง	ไม่ถงึกบับงัวตัถทุีอ่ยู ่
ในหม้อนั้น

	 ท่านก�าหนดพจิารณา	จึงรู้ขึน้มาว่า	น้ีคอืทหารทีต่ายในสงคราม	พากนัมาตกนรก 
แออัดกันอยู่อย่างนี้	พิจารณาดูแต่ละหม้อ	ไม่ได้เลือกชาติว่าชาตินั้นต้องตกหม้อนั้น	
ชาตน้ีิต้องตกหม้อน้ี	ตกรวมกนัหมด	แต่ละหม้อแออดักจ็ริง	ดเูหมอืนเตม็แล้ว	แต่พวก 
ที่ทยอยกันมาก็ยังตกได้อีก	ถมเท่าไรไม่รู้จักเต็ม	ท่านฯ	ว่า
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	 ท่านพจิารณาต่อไปว่า	เขาเหล่าน้ันรู้สกึตวัไหม	รู้สกึทกุคน	ต่างกป็รับทกุข์กนัว่า	 
“พวกเราไม่น่าเลยๆ	เป็นเพราะนายแท้ๆ”	“แล้วนายเล่า”	“นายยังไม่ตาย	ถ้าตายละก็
นายจะลงไปลกึกว่าน้ี	ชนิดพวกเราตามไม่ตดิ”	พวกสตัว์นรกเขาพดูกนัเหมอืนพดูเล่น	 
ท่านว่า	 ลักษณะทหารแต่ละคนไม่มีอาวุธ	 มีแต่เคร่ืองแบบ	 แต่ละเอียดมากขนาด
กระทะนรกที่เรามองเห็นเต็มแล้วลงได้อีก	ชนิดถมเท่าไรไม่รู้จักเต็ม

	 พอท่านเหน็เหตดุงัน้ัน	จึงมาพจิารณาตามหลกัแห่งสงัสารวฏัฏ์	หรือทกุข์ในวฏัฏะ	 
ได้ความว่า

  	 สัตว์หนาด้วยราคะ	 โลกฉิบหายด้วยไฟ
	 		 สัตว์หนาด้วยโทสะ	 โลกฉิบหายด้วยลม
	 		 สัตว์หนาด้วยโมหะ	 โลกฉิบหายด้วยน�้า

	 ท่านมาเฉลียวใจว่า	“สัตว์หนาด้วยราคะ	โทสะ	และโมหะแล้ว	ท�าไมผู้ฉิบหาย
จึงเป็นโลก	ท�าไมจึงไม่เป็นสัตว์ฉิบหายเล่า”	

	 ท่านอธิบายย่อๆ	ว่า	“ราคะ	โทสะ	และโมหะนั้น	เป็นผลของอวิชชา	ที่กล่าวไว้
ในธรรมจักร	(สมุทัยสัจจะ)	ว่า	กามตัณหา	ภวตัณหา	วิภวตัณหา	ก็คือ	ราคะ	โทสะ	 
โมหะ	อันเป็นผลมาจากอวิชชานั้นเอง”

	 “ตวัเหตคืุออวชิชา	ครอบง�าจิตสนัดานของสตัว์	เป็นผลให้สตัว์เกดิราคะ		โทสะ	
โมหะ	ทัง้สตัว์ทัง้โลก	ก็ฉิบหาย	คอืกระทบกระเทอืนไปหมด	ทัง้ภายนอกคือสตัว์และ
โลกทั้งปวง	 ทั้งภายในคือจิตสันดานของสัตว์แสดงออกมา	 มีแต่ฉิบหายกับฉิบหาย
อย่างเดียว”

	 ท่านฯ	อธิบาย		เป็นอเนกปริยาย	ปฏินิเทส	อุปมาอุปไมยมาก	ฟังไม่เบื่อ
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รำกแก้วของพระพุทธศำสนำ

	 บทธรรมเทศนาเร่ืองศีลของท่านพระอาจารย์น้ัน	 ท่านแสดงเป็นอเนกปริยาย	
ผู้เล่าจะน�ามาเล่าพอได้ใจความ	ศีลเป็นฐานรองรับ	สมาธิ	ปัญญา	วิมุตติ	เมื่อท่าน 
อธบิายเร่ืองศลี	จะต้องสมัพนัธ์เข้ากบั	อปุสมัปทาวธิเีสมอ	เพราะเป็นเร่ืองของพระพทุธ- 
ศาสนาโดยตรง

	 มีความว่า	 ผู้จะน�ากุลบุตร	 เข้ามาสู่พระธรรมวินัย	 ในพระพุทธศาสนาน้ี	 
พระอปัุชฌาย์	จะสอนกุลบตุรน้ันก่อนว่า	เธอได้น�าตนเข้ามาขอบรรพชา	อปุสมบทใน
พระพทุธศาสนาน้ี	เบือ้งต้นจงตัง้ศรัทธาคอืความเช่ือ	ความเลือ่มใสในพระรัตนตรัยก่อน	 
เพราะพระรัตนตรัยเป็นพืน้ฐานอนัมัน่คงในพระพทุธศาสนา	หากพืน้ฐานตัง้มัน่ดแีล้ว	
ความเจริญย่อมเกิดแก่เธอ	ผู้เชือ่และเลือ่มใสในพระคณุน้ันๆ	พระรัตนตรัยทัง้	๓	น้ัน 
คือ	พระพุทธเจ้า	๑	พระธรรม	๑	พระสงฆ์	๑

	 ที่เรียกว่า	 รัตนะนั้นแปลว่าแก้วอันประเสริฐ	 เปรียบเหมือนแก้ว	 ๗	 ประการ	
ของพระเจ้าจักรพรรดิราช

 แต่แก้ว	๓	ดวงในพระพทุธศาสนาน้ีดลบนัดาลให้เกดิศลี	สมาธ	ิปัญญา	วมิตุติ	
วิมุตตญิาณทสัสนะ	มรรคผล	ธรรมวเิศษ	นิพพาน	ยิง่กว่ารัตนะจักรพรรดริาชเสยีอกี	
เพราะไตรสรณะทั้ง	๓	นี้	เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์	สิ้นภพ	สิ้นชาติ	ส่วนจักรพรรดิ- 
รัตนะน้ัน	 เป็นไปเพื่อทุกข์ในวัฏฏะ	 มีกิเลสเป็นเหตุให้ท�ากรรม	 เสวยวิบากต่อไป
หมุนเวียนเป็นวัฏจักรหาที่สุดมิได้
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	 อันพระคุณของพระพุทธเจ้าน้ี	 มีมากไปอนันตนัย	 รวมลงเป็นพระพุทธคุณ	 
๙	ประการ	และรวมลงเป็น	๓	โดยย่อคือ	พระปัญญาธิคุณ	พระบริสุทธิคุณ	และ
พระมหากรุณาธิคุณ

 พระปัญญาธิคุณนั้น	ทรงตรัสรู้ในอริยสัจ	๔	รู้ตลอดทั้งภพนี้	ภพที่เป็นไปใน
เบื้องหน้า	รู้ภพและภูมิทั้ง	๓

 พระบริสทุธคิณุน้ัน	ในพระหฤทยัของพระพทุธเจ้าน้ัน	บริสทุธิส์ะอาดปราศจาก
กิเลสอาสวะทั้งปวง

 พระมหากรุณาธคุิณน้ัน	ทรงมีความเมตตา	กรุณา	สงสารสตัว์โลก	คดิจะช่วยให้ 
สัตว์โลกนั้นพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสาร

	 เมื่อกุลบุตรผู้หวังบวชอุทิศอก	ถวายแด่พระพุทธศาสนา	จงน้อมน�าพระคุณนี้
มาเป็นที่พึ่งเสมอด้วยชีวิต

	 ส่วนพระธรรมคุณ	 คือธรรมวินัย	 ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า	 ประกอบด้วย	
พระคุณ	๖	ประการ	รวมลงในศีล	สมาธิ	ปัญญา	ไตรสิกขา	อันจะศึกษาให้ยิ่งขึ้นไป 
เป็นคุณธรรมอันวิเศษ	จงน้อมน�ามาสู่ใจ	ยึดมั่นเป็นที่พึ่ง	ที่ระลึกเสมอด้วยชีวิต

	 พระสงัฆคุณ	คอืคณุแห่งพระสงฆ์น้ัน	ประกอบด้วยสงัฆคณุ	๙	ประการ	หมายถงึ	 
พระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา	 ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงสุด	 ในอดีตมีปัญจวัคคีย	์ 
พระยสะพร้อมด้วยสหาย	เป็นต้น	สบืทอดพระพทุธศาสนาต่อๆ	มาจนถงึยคุปัจจุบนั

	 ท่านเหล่าน้ีปฏบิตัดิ	ีปฏบิตัชิอบ	ตามพระธรรมวนัิยของพระพทุธเจ้า	แล้วสอนผู้อืน่ 
ให้ประพฤตติามด้วย	น้ีเป็นคุณของพระสงฆ์	ฉะน้ันผู้บวชอทุศิอกเพือ่พระพทุธศาสนา	
จงตั้งศรัทธาความเชื่อปสาทะความเลื่อมใส	น้อมน�าพระคุณของพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่ง
ที่ระลึกเสมอด้วยชีวิต
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ศำสนำภำยนอกและภำยใน

	 ท่านพระอาจารย์สอนว่า	อิริยาบถทั้ง	๔	คือ	ยืน	เดิน	นั่ง	นอน	นั้นนะสร้าง
บุญขึ้นมาได้	 เช่น	 เราเดินไปก็ระลึกพุทโธไป	 เราน่ังอยู่ก็ระลึกพุทโธ	 เรานอนอยู	่ 
ก็ระลึกพุทโธ	 พยายามท�าให้มันติดต่อ	 ท�าการท�างานก็ระลึกพุทโธอยู่	 อย่างท่านฯ	
ไปสอนชาวบ้านนอกนะ	 ถึงฤดูท�าไร่	 เขาไปดายหญ้า	 สับจอบสับเสียมลงดิน	 ก็ให้
ระลึก	พุทโธ	เวลาเกี่ยวข้าวก็เหมือนกันแหละ	เกี่ยวกอ	๑	ก็พุทโธ	กอ	๒	ก็พุทโธ	
หมายความว่า	งานที่เราท�าก็ได้	บุญเราก็ได้	อันนี้เป็นลักษณะของบุคคลผู้มีปัญญา	
ท�าการงานทุกอย่างอย่าทิ้งพุทโธ	เพราะเหตุไร	เพราะว่าบุญเกิดทางใจ

	 บญุน้ันไม่ได้เกดิแต่การบริจาคทานอย่างเดียว	บญุเกดิจากการรักษาศีล	บญุเกดิ 
จากการภาวนา	โดยเฉพาะอย่างย่ิง	คอื	การเจริญภาวนา	เป็นบญุทีส่ามารถท�าได้ไม่เลอืก 
บคุคล	ไม่ว่าจะเป็นคนแก่คนเฒ่าหรอืเดก็	หญงิหรือชาย	หรือคนเจ็บป่วยก็ตามสามารถ 
ท�าได้

	 คนที่มีสติปัญญา	ยืน	เดิน	นั่ง	นอน	ก็เป็นบุญแล้ว	ท�าการท�างานก็เป็นบุญ 
ทุกสาขาอาชีพที่เป็นอาชีพบริสุทธิ	์ ถ้าเราระลึกพุทโธคราวใด	 บุญก็เกิดขึ้นคราวน้ัน	
ไม่ต้องหาไกล	คนมีปัญญาไม่ต้องหาไกล	หาอยู่ในกาย	หาอยู่ในวาจา	หาอยู่ในจิต

	 ศาสนาน้ันอยู่ในธาต	ุ๔	ขนัธ์	๕	อายตนะ	๖	ท่านฯ	บอกว่า	มกีล่าวไว้ในคมัภร์ี	วนัิย	 
ขันธปัญญธาตุอยู่ที่ไหน	 อายตนะอยู่ที่ไหน	 ไม่ใช่อยู่ในตัวเราหรือ	 เพราะเหตุน้ัน
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ศาสนาจึงอยู่ในตัวเรา	 สมบูรณ์แบบไม่มีบกพร่อง	 นอกจากเราจะเสริมสร้างให้มัน
เพื่อให้เรารู้จักศาสนาในตัวของเรา	นี่คือบุคคลผู้ที่เป็นพุทธแท้	ท่านฯ	บอกอย่างนั้น

	 ศาสนายังแบ่งออกเป็นศาสนาภายนอก	และศาสนาภายใน	ศาสนาภายนอกคือ	
พระสงฆ์	สามเณร	วัด	กุฏิ	วิหาร	ศาลาการเปรียญ	เจดีย์	เป็นต้น

	 ส่วนศาสนาภายใน	 คือ	 ศีล	 สมาธิ	 ปัญญา	 มันมีอยู่แล้ว	 ตั้งอยู่ในบุคคล	 
แต่บคุคลไม่รู้ว่าอะไร	คอืศาสนาภายนอก	ภายใน	การบ�ารุงพระพทุธศาสนา	เราจะต้อง 
บ�ารุงไปพร้อมกนั	ภายนอกก็บ�ารุง	ภายในกบ็�ารุง	ถ้าเราจะบ�ารุงแต่ภายนอก	ทิง้ภายใน 
เสียเราก็ไม่รู้จักศาสนาอยู่ในตัวเราเอง

	 อปุมาเปรียบเหมือน	ทกุคนมขีาสองขา	ขาหน่ึงมดัตดิไว้เสยีไม่ใช้	หมายความว่า	 
เราเดินได้แต่ไม่สะดวก	นั่นคือรักษาแต่ศาสนาภายนอก	ศาสนาภายในไม่รักษา

	 เหมือนกันกับรักษาศาสนาภายใน	ภายนอกไม่รักษา	กเ็ปรียบเหมอืนมีขาสองขา 
แต่ใช้ขาเดียว

	 เพราะฉะนั้นการบ�ารุงศาสนา	จึงต้องบ�ารุงไปพร้อมกัน	ทั้งศาสนาภายนอกและ
ศาสนาภายใน	ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา	ส่วนมากจะไม่เข้าใจอย่างนี้	ท่านฯ	จึงว่า
ท�าอะไรให้มีสติปัญญา
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อัศจรรย์ปัญญำถ้วน ๕

	 ท่านพระอาจารย์อธิบาย	ค�าว่าปัญญาถ้วน	๕	หมายถึง	อินทรีย์	๕	พละ	๕	 
ให้ปัญญามันมีอยู่ในทุกอิริยาบถ	 ทุกกิจกรรม	 ทุกอย่าง	 นับตั้งแต่การอยู่การกิน	 
การนุ่งการห่ม	การอยูใ่นบ้าน	เกีย่วกบัปัจจัยทัง้	๔	จะต้องใช้สตปัิญญาทัง้น้ัน	การใช้สอย 
ปัจจัย	๔	จึงสมบูรณ์แบบ	ถ้าขาดสติปัญญา	การใช้สอยปัจจัย	๔	นี้ไม่สมบูรณ์แบบ	
เมื่อไม่สมบูรณ์แล้วความบกพร่องจึงเกิดขึ้น	ทุกข์ก็จะเสริมเข้ามา	ท่านฯ	ว่าอย่างนั้น

	 เช่น	การใช้จ่ายทรัพย์น้ี	ถ้านอกเหนือไปจากพระพทุธเจ้าบญัญตัแิล้วนะ	ทรัพย์ที ่
จ่ายไปไม่คุม้ค่า	ท่านว่านะ	แล้วทน้ีีประโยชน์ทีส่อนคอื	สมัปรายกิตัถประโยชน์จะเป็น
สัทธาสัมปทา	สีลสัมปทา	จะคะสัมปทา	ปัญญาสัมปทา	ก็ยังอาศัยปัญญา	แม้แต่ใน
โลกุตตระก็เหมือนกัน	ถ้าขาดสติปัญญาแล้ว	ไม่สามารถจะบรรลุโลกุตตระได้ อันนี้
คือความหมายว่า	อัศจรรย์ปัญญาถ้วน	๕	ท่านอธิบายไว้อย่างนี้

 ฉะนั้นทุกอย่าง	ปัญญาจะต้องเข้าไปเสริมอยู่เสมอ	ถ้าขาดปัญญา	ก็หมายถึงว่า
ทกุสิง่ทีเ่ราท�าไปในชวีติประจ�าวนัไม่คุม้ค่า	สญูเปล่า	แม้แต่จะกวาดพืน้กด็	ีในบริเวณ 
บนบ้านกดี็	ไม่ใช่ว่ากวาดแล้วให้มันกระจัดกระจายไป	คอื	กวาดเอาไป	รวมกนัแห่งใด 
แห่งหนึ่ง	แล้วจึงค่อยเก็บน�าไปทิ้งในที่ทิ้งขยะนั้น

	 ส่วนการปัดกวาดบริเวณวดัน้ัน	ท่านพระอาจารย์ม่ันสอนว่า	โดยปกตเิราจะต้อง 
กวาดออกจากทีอ่ยู	่เช่น	จากรอบกฏุน้ีิออกไป	เมือ่เรากวาดเสร็จแล้ว	กจ็ะเป็นบริเวณ
ที่เราพัฒนาให้เป็นวัดหรือเป็นลานวัดแล้ว	อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง
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	 ส่วนทีเ่ลยขอบออกไปกจ็ะเป็นป่าธรรมชาต	ิถ้าเรากวาดใบไม้ไปทบัถมธรรมชาติ
อนัน้ัน	คือขาดปัญญาแล้ว	เพราะแดนพฒันากใ็ห้เป็นแดนพฒันา	แดนธรรมชาตกิใ็ห้ 
เป็นแดนธรรมชาติ	 ที่ถูกต้องเราจะต้องปัดกวาด	 จากแดนธรรมชาติเข้ามาข้างใน	 
แล้วกก็วาดข้างในไปหาข้างนอก	และเกบ็เป็นกองๆ	ไว้	จะเผาไฟกใ็ห้รีบสมุเสยี	ปล่อยไว้ 
ลมจะพัดไปได้	อีกวิธีคือ	เราขุดหลุมไว้	เรากวาดแล้วไปเทลงหลุม	หลุมนี้เต็ม	ก็ไป
ขุดใหม่

	 ทน้ีีถ้าหากว่าเรากวาดออกไปๆ	เร่ือยๆ	บริเวณรอบกฏุขิองเราน้ีมนัจะต�า่ลงและ
ขอบจะสงูขึน้	น้ันคือสิง่แวดล้อมสกปรกแล้ว	สิง่ทีเ่ราพฒันาก็แปรรูปไปแล้ว	มนัจะเป็น 
คล้ายๆ	กับก้นกระทะ	อันนั้นคือการขาดสติปัญญา	ได้อย่างหนึ่ง	มันเสียอย่างหนึ่ง

	 ท่านฯ	มกัเตอืนอยูเ่สมอว่า	กวาดเข้าไปท�าไม	ท�าไมไม่กวาดออกมา	มนัไปกระทบ 
กบัสิง่แวดล้อม	หมายความว่า	สิง่แวดล้อมทีม่อียูก่ใ็ห้อยูไ่ปตามของเขา	เราอย่าเอาไปใส่	 
ถ้าเอาไปใส่	มนัจะกระทบสิง่แวดล้อม	พืน้ทีพ่ฒันาแล้วกอ็ยูใ่นสภาพทีพ่ฒันาแล้ว	พืน้ที ่
ยังไม่พัฒนาก็ให้เป็นป่า

	 ในปัจจุบันส่วนมากจะเห็นเป็นขอบโดยรอบ	 เพราะผู้ที่ตามมาภายหลังเขาไม่รู้ 
จุดประสงค์	ทีท่่านพระอาจารย์มัน่	ปัดกวาดอย่างน้ี	มนัมไีด้มเีสยีอย่างไร	น้ีคือความ
ไม่เหมาะสมเพราะฉะน้ันจึงว่า	อศัจรรย์ปัญญาถ้วน	๕	เราจะท�าอะไรสกัอย่าง	เราต้อง 
มีปัญญาไปแทรกอยู่เสมอ	 ถ้าไม่มีปัญญาเข้าไปแทรกก็หมายความว่า	 สิ่งเหล่าน้ัน 
ไม่สมบรูณ์แบบตามค�าสอนของพระพทุธเจ้า	ค�าสอนของพระพทุธเจ้ามทีัง้อย่างหยาบ	
อย่างกลาง	อย่างละเอียด

	 นี่คือความหมายในเรื่องนี้
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อัครฐำนเป็นที่ตั้งแห่งมรรคผลนิพพำน

	 เทศน์กัณฑ์น้ีเกิดที่วัดปทุมวนาราม	 ความเดิมมีว่า	 หลังจากท่านพระอาจารย์
มั่นไปเจริญสมณธรรมอยู่ที่ถ�้าสิงห์โต	 หรือเรียกอีกช่ือว่าถ�้าไผ่ขวาง	 ท่านฯ	 พักอยู่
พอสมควรแล้วก็กลับเข้ากรุงเทพฯ	 พักที่วัดสระปทุม	 (วัดปทุมวนาราม)	 มีโอกาส 
ก็ไปนมัสการท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์	(จันทร์	สิริจนฺโท)	เล่าความเป็นไป
ในการปฏิบัติบ้าง	สนทนาธรรมบ้าง	ตามประสาศิษย์และครู

	 ได้ปรารภถึงการแนะน�าสัง่สอนหมูค่ณะเชิงปรึกษาว่า	ท่านฯ	มวีาสนาทางน้ีไหม	
ท่านเจ้าคุณก็รับรองว่ามี	พอกลับมาวัดสระปทุม	ท่านฯ	ก็พิจารณาเรื่องการแนะน�า
หมู่คณะ	เกิดความรู้ขึ้นมาจากภายในว่า

   อคฺค�	€าน�	มนุสฺเสสุ	มคฺค�	สตฺต	วิสุทฺธิยา

	 ได้ความว่าฐานะอนัเลศิมีอยูใ่นหมูม่นุษย์	มแีต่หมูม่นุษย์เท่าน้ัน	ทีจ่ะด�าเนินไป
สู่หนทางเพื่อความดับทุกข์ได้	ท่านฯ	พิจารณาได้ความว่า	การแนะน�าหมู่คณะเป็นไป
ได้อยู่	ธรรมเทศนาเรื่องนี้	ท่านฯ	อธิบายอ้างอิงคัมภีร์เป็นพิเศษ

	 ท่านฯ	ว่า	ผู้ทีจ่ะมาตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้า	หรือพระสาวกกด็	ีต้องเป็นมนุษย์เท่าน้ัน	 
ทัง้อดีตนับด้วยแสนเป็นอเนกกด็	ีปัจจุบนักด็	ีในกาลอนาคตอนัจะมาถงึกดี็	ผู้ทีจ่ะมา 
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกก็ดี	มีแต่มนุษย์เท่านั้น
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	 ส่วนเทพ	อนิทร์	พรหม	และอบายภมิูทัง้สี	่กไ็ม่สามารถจะมาตรัสรู้ได้	เพราะว่า	 
กายของเทพละเอยีดเกนิไป	กายของอบายภมิูสีก็่หยาบเกินไป	ส่วนมนุษย์อยูท่่ามกลาง 
แห่งภพทัง้สาม	โดยเฉพาะกามภพ	๑๑	นับข้ึนข้างบน	๖	นับลงข้างล่าง	๔	รวมเป็น	๑๐	 
มนุษย์อยู่ตรงกลางรวมเป็น	๑๑

	 มนุษย์น้ีคอื	อคัรฐาน	มคุีณสมบตัหิรือองค์ประกอบพร้อมทกุอย่าง	มนุษย์ผู้เลศิ	 
มนุษย์ผู้ประเสริฐ	มนุษย์ผู้มคีวามสามารถ	ท�าได้ทัง้โลกยีปัญญา	และโลกตุตรปัญญา	
มนุษย์อยู่ในท่ามกลาง	 จะขึ้นข้างบนก็ได	้ จะลงข้างล่างก็ได้	 นักปราชญ์ทั้งหลายมี
พระพุทธเจ้าเป็นต้น	ทรงแนะน�าไว้ทั้งสองทาง	 โดยยกสรณะ	๓	ศีล	๕	ธรรม	๕	
มงคลสูตร	ธรรมบท	ขุททกนิกาย	มหาสมัยสูตรและสูตรอื่นๆ	อีก

	 จะขอกล่าวแค่	๘	สตูร	คอื	สกุกฺธมฺมสตูร	สตูรน้ีเป็น	เทวธมมฺสตูร	ในพระธรรมบท	 
มหลฺลกภิกฺขุ	พหุภณฺทิกภิกฺขุ	พวกเทพเรียกเทวธรรมว่า	สุกฺกธรรม	ผู้เล่าจะยกมา 
พอเป็นอุทาหรณ์	 เน้ือความพิสดาร	 ท่านพระอาจารย์เปิดกว้าง	 ให้บัณฑิตอธิบาย 
เพิ่มเติมได้	โดยไม่ผิด	ว่าเป็น	มนุสฺสธมฺ	เกิดเป็นมนุษย์มีความสามารถ

	 ผู้ไม่มีสรณะ	๓	ถือลัทธิอื่นเป็นสรณะ	ละเมิดศีล	๕	ข้อ	๑	ตายแล้วลงข้างล่าง	 
เกดิเป็นมนุษย์อายุสัน้	ละเมดิข้อ	๒	ข้อ	๔	ตายแล้วลงข้างล่าง	เกดิเป็นเปรตอสรุกาย
ท้องโต	รูปากเท่ารูเขม็	เพราะฉ้อราษฎร์บงัหลวง	เงินเหล่าน้ีเกดิจากหยาดเหง่ือแรงงาน
ของมนุษย์ด้วยกัน	รังแกข่มเหง	เอาเปรียบ	จึงไปเกิดเป็นเปรต	กินไม่อิ่ม	หิวเป็นนิจ	 
เพราะรูปากเล็ก

	 ละเมิดข้อ	๓	ลงข้างล่างเกิดเป็นสุนัขนับชาติไม่ถ้วน	ละเมิดข้อ	๕	ลงข้างล่าง	 
สรุาเมรัย	ยาเสพตดิทกุชนิด	ตกโลหะกมุภี	ดืม่น�า้ทองแดง	ตบัไตไส้พงุทะล	ุเกดิใหม่ 
กินอีก	ไม่กินก็ไม่ได้เพราะหิว	ไม่มีอะไรจะกิน	พ้นแล้วได้เกิดเป็นมนุษย์	เป็นบ้าใบ้
เสียจริตผิดมนุษย์	นับชาติไม่ถ้วน	นี้มีส่วนลงข้างล่าง

	 ส่วนขึ้นข้างบนนั้น	ท่านฯ	อ้างคัมภีร์หนึ่งคือ	มงคลสูตร	ตั้งแต่อเสวนา	ฯ	เป	ฯ	 
ผุฏฺ€สฺสโลก	ธมฺเมหิ	ฯ	เป	ฯ	ว่าเป็นยอดมงคลอันอุดมเลิศ	ท่านย�้ามากคือ	ปฏิรูป- 
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เทสวาโส	จ	ฯลฯ	เอตมมฺงฺคลมตุตฺม�	เพราะคนไทย	ประเทศไทยเป็นปฏิรูปเทส	มคีณุสมบตัิ 
และองค์ประกอบสมบูรณ์แบบ	ไม่มีชาติไหนเหมือน

	 ภมูปิระเทศไทยมีลกัษณะ	๔	คอื	ภเูขา	แม่น�า้	ทุง่กว้าง	สาวงาม	ลกัษณะ	๔	อย่าง 
น้ีมีในประเทศใด	ประเทศน้ันจะพฒันาตวัของมนัโดยไม่หยุดยัง้	ถ้ามปัีจจัยภายนอก
เข้าไปเสริม	ก็จะพัฒนาไปได้เร็ว	หากไม่มี	เขาก็พัฒนาของเขาได้	ท่านฯ	ว่าอย่างนี้
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เทศน์มูลกัมมัฏฐำน

	 ท่านพระอาจารย์ได้เทศน์เรือ่งน้ีว่า	ก่อนพระอปัุชฌาย์จะบวชให้กลุบตุรทัง้หลายน้ัน	 
จะต้องสอนเรื่องมูลกัมมัฏฐานก่อน

   เกสา	โลมา	นขา	ทนฺตา	ตโจ	นี้เป็นอนุโลม

	 		 ตโจ	ทนฺตา	นขา	โลมา	เกสา	นี้เป็นปฏิโลม

	 ต่อจากน้ันพระอุปัชฌาย์กจ็ะอธบิาย	พอให้ได้ใจความว่า	รากเหง้าของพระกมัมฏัฐาน 
ทั้งหมด	อันผู้ปฏิบัติจะพิจารณานั้น	ออกไปจากกัมมัฏฐาน	๕	อย่างนี้เอง	จึงเรียกว่า 
มูล	 คือ	 เค้าเป็นมูลเหตุ	 อันมูลกัมมัฏฐานน้ี	 ท่านพระอาจารย์อธิบายได้ละเอียด	 
เป็นอเนกปริยายอย่างมีระบบ	ซึ่งผู้เล่าจะน�ามาเล่าพอได้ใจความดังนี้

	 ท่านแปล	 เกสา	อันว่าผมทั้งหลาย	 โลมา	อันว่าขนทั้งหลาย	นขา	อันว่าเล็บ
ทั้งหลาย	 ทนฺตา	 อันว่าฟันทั้งหลาย	 ตโจ	 อันว่าหนังท่านไม่ว่าทั้งหลาย	 ก็มันหนัง 
ผืนเดียวนี้	หุ้มห่อร่างกายอยู่	นอกนั้นมันมีมาก	ก็ว่าทั้งหลาย

	 ผมอยู่บนศีรษะอยู่เบื้องสูง	 ตามองดูจะเห็นส่วนบนก่อน	 ต่อจากน้ันจึงเห็น 
โดยล�าดับรวมลงที่สุดคือหนัง

 หนังเป็นใหญ่กว่าอะไรทั้งหมด	ความนิยมชมชอบ	ความสมมติว่า	เป็นพระ-
เณร-เถรท้าว	รวมไปทัง้บตุร	ภรรยา	สามกีเ็พราะหนังผืนน้ีหุม้ห่อ	หากไม่มีหนังหุม้ห่อ 
มีแต่เลือดเน้ือเอ็น	 ตับไต	 ไส้พุง	 สุดท้ายเหลือแต่กระดูกในหม้อในโหล	 หรือว่า 
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เหลอืแต่โครงกระดกู	ใครเล่าจะนิยมชมชอบ	ว่าบคุคลน้ีเป็นพระเณรเถรท้าว	น้ีเป็นบตุร	 
ภรรยา	สามีของเรา	มีไหมล่ะ

 ด้วยเหตุนี้เอง	พระอุปัชฌาย์จึงได้สอนกุลบุตรผู้จะบรรพชา	อุปสมบทให้เรียน
มลูกมัมฏัฐานก่อน	เพราะว่าราคะความก�าหนัดยนิด	ีอยากจะได้ชมเชย	เชยชดิ	กเ็พราะ 
ไอ้เจ้าตา	 มองไปเห็นหนังก่อน	 ไม่ว่าชายเห็นหญิง	 หญิงเห็นชาย	 แล้วอยากได้มา 
เป็นภรรยา	สาม	ีกเ็พราะหนังผืนน้ีเอง	นอกน้ันเป็นแค่ส่วนประกอบ	หนังเป็นต้นเหต	ุ 
หนังก่อทกุข์	หนังก่อภพ	ก่อชาต	ิไม่ว่าคนและสตัว์หม	ูหมา	กาไก่	ช้างม้า	โค	กระบอื	
แม้กระทั่งลาก็หนังผืนนี้แล

	 ท�าไมพระอปัุชฌาย์จึงสอนให้พจิารณามูลกมัมัฏฐาน	เพราะว่าเจ้าราคะ	เจ้าโทสะ	 
เจ้าโมหะ	เจ้ากามตัณหา	ภวตัณหา	วิภวตัณหา	เกิดจากตา	ไปกระทบกับเค้ามูลนี้	
จึงต้องรู้สภาวะที่แท้จริง	ที่เกิดลักษณะอาการ	กลิ่น	สี	ให้เห็นเป็นสิ่งปฏิกูล	ไม่งาม	
น่าเกลียด	 โสโครก	 เพื่อบรรเทา	 ก�าจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไป	 ตามความตั้งใจ
ของกุลบุตร	ที่มีศรัทธาเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา

 ท่านยกอุทาหรณ์ในเรื่องมูลกัมมัฏฐานไว้ว่า

	 แม้สมเด็จพระสัพพัญ�ูเจ้าก็ตรัสสอน	พระราหุลพุทธชิโนรส	เป็นกรณีพิเศษ	
พระโอวาทน้ีเรียกว่า	จูฬราหโุลวาทสตูร	เป็นการทดสอบความสามารถของพทุธชิโนรส 
คร้ังแรก	เพราะพระราหลุทรงได้รับการยกย่อง	จากพระศาสดาว่า	เลศิกว่าสาวกทัง้หลาย 
เป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษา

	 คร้ังที่	 ๒	 ทรงแสดงแก่พระราหุลก็มูลกัมมัฏฐาน	 แต่เป็นอเนกปริยายตาม
อัธยาศัยของพระราหุล	ชื่อว่า	มหาราหุโลวาทสูตร	จบลงจึงได้ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์	
พร้อมกบัจตปุฏิสมัภทิาญาณอย่างสมบรูณ์	ได้รับสมญาว่า	พระมหาราหลุตัง้แต่บดัน้ัน

	 หลงัจากน้ันพระอปัุชฌาย์กค็ลีผ้่ากาสาวพสัตร์	เอาองัสะจากผ้าไตรจีวร	ห่มเฉวยีง 
บ่าข้างซ้าย	อธิบายวิธีครองผ้าเสร็จ	มอบผ้ากาสายะให้น�าไปครอง
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	 ครองผ้าเสร็จเข้ามาในท่ามกลางสงฆ์	กราบสามหน	ถวายดอกไม้กล่าวค�าขอสรณะ 
และศีล	พระอุปัชฌาย์ก็ได้ให้สรณะและศีล	โดยบทบาลีว่า	พุทฺธ�	ฯปฯ	สงฺฆ�	สรณ�	
คจฺฉามิ	วาระที่	๑	สามหน	ทุติยมฺปิ	พุทฺธ�	ฯปฯ	สงฺฆ�	สรณ�	คจฺฉามิ	วาระที่สอง	 
สามหนเป็น	๖	ตติยมฺปิ	พุทฺธ�	ฯปฯ	สงฺฆ�	สรณ�	คจฺฉามิ	วาระที่สาม	สามหนเป็น	๙	
แล้วอาจารย์จะบอกว่า	การบรรพชาเป็นสามเณรส�าเร็จลงด้วยไตรสรณคมน์เพยีงเท่าน้ี

 ท่านพระอาจารย์ได้อธิบายต่อไปว่า	สรณะในศาสนามีแค่	๓	แม้จะว่าถึงวาระ 
ที่	๓	เก้าหนก็ไตรสรณะอันเก่า	ไม่มีค�าว่าภูเขาต้นไม้	รุกฺขเจติยา	สรณ�	คจฺฉามิ	ภูตผี
ปีศาจ	เสือสาง	คางแดง	สรณ�	คจฺฉามิ	ถ้าเพิ่มเข้ามาอย่างนี้ผิด	สรณะไม่เป็นสรณะ	
ไม่เป็นบรรพชิต	จะเพิ่มเข้ามาภายหลัง	สรณะก็เศร้าหมอง	ท่านฯ	ว่า

 ต่อจากนั้น	จะบอกให้สามเณรสมาทานสิกขาบท	อันจะพึงศึกษา	๑๐	ประการ	
ส่วนการอุปสมบทเป็นพระภิกษุนั้น	ไม่ต้องสมาทานศีล	๒๒๗	เป็นเรื่องของสงฆ์จะ
ยกฐานะให้เป็นพระภิกษุ	เมื่อคณะสงฆ์ยินยอมแล้ว	ก็เป็นพระสงฆ์โดยสมบูรณ์

	 จากน้ันเป็นหน้าที่พระอุปัชฌาย์จะสอนอนุศาสน์ข้อห้าม	 และข้ออนุญาต	 
การแสดงธรรมของท่านพระอาจารย์มั่น	 มิได้สอนพระใหม่ที่ท�าหน้าที่พระอุปัชฌาย์
เท่าน้ัน	แต่ท่านสอนศษิย์ทัง้เก่าและใหม่	เพือ่ให้ศษิย์ส�านึกเสมอว่า	การปฏบิตัติามโอวาท	 
พระอุปัชฌาย์นั้น	สามารถบรรลุธรรมวิเศษ	ชั้นใดชั้นหนึ่ง	มีพระโสดาบัน	เป็นต้น	
ภายใน	๗	วัน	๗	เดือน	๗	ปี	๑๒	ปี	และ	๑๖	ปี	เป็นอย่างช้า

	 ท่านฯ	สอนสลบักันไป	ทัง้ภาษาบาลแีละภาษาไทย	อย่างมีระบบ	ละเอยีด	อปุมา 
อุปไมย	เป็นอเนกปริยาย	ชนิดผู้ฟังใจจดใจจ่ออยากฟังตลอดเวลา	ท่านฯ	 เปรียบ 
พระอุปัชฌาย์เหมือนมารดาผู้ให้ก�าเนิดลูก	 จะสอนลูกทุกอย่าง	 ให้ทุกอย่างที่เป็น
มนุษย์สมบตั	ิพอกนิพอใช้จนวนัตาย	ไม่มีผู้ใดเทยีบได้จึงได้ชือ่ว่าเป็นมิตรในเรือนเป็น 
พรหมของบุตร	 เป็นพระอรหันต์ในกระท่อมจนถึงมหาปราสาท	 ฉันใดก็ฉันน้ัน	 
ท่านฯ	ว่า
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สอนเศรษฐกิจสัมพันธ์และพลำนำมัย

	 เศรษฐกจิสมัพนัธ์และพลานามยัน้ี	เป็นพระธรรมเทศนา	ทีท่่านพระอาจารย์มัน่
แสดงสลบักบัการแสดงพระธรรมวนัิย	ความมุง่หมายเพือ่ความอยูด่กีนิดีของชาวบ้าน	
และท่านถือเป็นภาระอันส�าคัญ	 ตามหลักในประโยชน์	 ๓	 คือประโยชน์ในปัจจุบัน	
ประโยชน์ในเบื้องหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งคือ	พระนิพพาน

	 ท่านเล่าว่า	เราจะต้องสอนเขาโดยการแสดงจากผลไปหาเหตุ	หลักแสดงผลไป 
หาเหต	ุง่ายแก่การปฏิบตัสิ�าหรับการครองชพี	เพือ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน	จะได้อยูด่ ี
กินดี

	 คนส่วนมากเข้าใจว่า	 ท่านพระอาจารย์มุ่งสอนแต่ให้คนบรรลุพระนิพพาน	 
แม้สานุศิษย์ของท่านก็เข้าใจเช่นน้ัน	 จะเห็นได้จากการเล่าประวัติ	 ก็มักจะอธิบาย	 
แต่เร่ืองการละกเิลส	ตณัหา	ราคะ	เพือ่บรรลมุรรคผลเป็นส่วนมาก	แต่กลบักนักบัเร่ือง 
ท่านพระอาจารย์สอนมุ่งผลประโยชน์	 ๓	 อย่าง	 สอนให้ผู้ที่ยังไม่บรรลุถึงนิพพาน	 
ให้เขามีความสุขบ้าง	มิฉะนั้นจะเรียกว่า	มนุษย์สมบัติได้อย่างไร

	 ก่อนจะกล่าวถึงผลและเหตุแห่งเศรษฐกิจสัมพันธ์	 ผู้เล่าขอกล่าวหลักการ
เศรษฐกิจก่อน	เล่าตามที่จ�าได้

	 เศรษฐกจิ	คอื	การงานทีช่าวบ้านกระท�าเพือ่ให้เกดิประโยชน์แก่การครองเรือนให้
อยูใ่ห้กนิดทีีส่ดุไม่ขดัสน	หลกัเศรษฐกจิมี	๔	ประการคอื	๑.	ผลติกรรม	๒.	บริโภคกรรม	 
๓.	วิภาคกรรม	๔.	ปริวรรตกรรม	นี้คือหลักการใหญ่ๆ	ท่านแจกแจงต่อไปว่า



230

  ผลิตกรรมนั้น	 คือ	 การผลิตหรือตกแต่งปลูกฝังขึ้นจากชาวบ้านธรรมดาๆ	 
นี้เอง	มีการไถหว่าน	การเลี้ยงรักษาโรค	การค้าขาย	การแลกเปลี่ยนเงินและทองเป็น 
หลักใหญ่ที่เป็นสัมมาอาชีพ	 แต่อย่าท�าอบายมุขนะเพราะเป็นปากเป็นทางแห่งความ
ฉิบหาย	ท่านว่า

 	ผลที่เกิดจากการผลิต	เราได้อยู่ได้กินได้ใช้	ส�าเร็จประโยชน์อิ่มหน�าส�าราญ	
เบิกบานใจ	หายหิว	เรียกว่า	บริโภคกรรม

  ผลผลิตที่มีพอกินพอใช้	 ผลก�าไรที่เกิดจากผลิตผลน้ัน	 แจกจ่ายไปตาม
สดัส่วนสูบ่คุคล	สถานที	่และเหตกุารณ์ต่างๆ	ตามกรณแีวดล้อม	เรยีกว่า	วภิาคกรรม

 	ผลผลิตที่เกิดจากผลิตกรรมข้อหนึ่ง	จากเกษตรกรรมมีพืชพันธุ์ธัญญาหาร	
คือ	 ข้าว	 ถั่ว	 งา	 เป็นต้น	 และจากแร่ธาตุที่เกิดจากสินแร่	 ธาตุหิน	 หรือวัตถุธาตุ	
เป็นต้นว่าทองค�า	เงินก็ดี	ที่ได้หล่อหลอมเป็นแท่งแล้ว	มาตกแต่งแปรสภาพให้มีรูป	 
มีลกัษณะต่างๆ	ด้วยวธิกีารอตุสาหกรรมขนาดต่างๆ	ใหญ่	กลาง	เลก็	แต่ท่านพระอาจารย์ 
จะอธบิายบ่อยๆ	กแ็ต่อตุสาหกรรมเลก็เปรียบเทยีบ	ส�าเร็จรูปแล้วน�ามาบริโภค	ใช้สอย
ตามความต้องการของแต่ละบุคคลนี้	เรียกว่า	ปริวรรตกรรม

	 ได้บอกไว้แล้วว่า	เรื่องเศรษฐกิจสัมพันธ์นี้	ท่านฯ	แสดงจากผลไปหาเหตุ	ผลนี้ 
เกดิจากเหตอุะไร	ท่านอธบิายเป็นโยงใยสมัพนัธ์เป็นลกูโซ่	เข้ากบัทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน์	 
คอื	ประโยชน์ในปัจจุบนั	๔	อย่าง	ในบาลใีช้ค�าว่า	ธรรม	๔	ประการ	เป็นไปเพือ่เกือ้กลู 
เพื่อสุขในปัจจุบัน	๔	อย่างคือ

  อฏุฐานสมัปทา	ถงึพร้อมด้วยความหมัน่	ในการประกอบกจิเคร่ืองเลีย้งชีวติกด็	ี 
ในการศึกษาเล่าเรียนก็ดี	ในการท�าธุระหน้าที่ของตนก็ดี

  อารักขสัมปทา	ถึงพร้อมด้วยการรักษา	คือการรักษาทรัพย์ที่แสวงหามาได้
ด้วยความหมั่น	ไม่ให้เป็นอันตรายก็ดี	รักษาการงานของตนไม่ให้เสื่อมเสียก็ดี

  กัลยาณมิตตตา	ความมีเพื่อนเป็นคนดี	ไม่คบคนชั่ว
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  สมชีวิตา	 ความเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่ก�าลังทรัพย์	 ที่หามาได้	 ไม่ให้ฝืด
เคืองนัก	ไม่ให้ฟูมฟายนัก

	 หลักธรรม	๔	ประการนี้เป็นเหตุให้เกิดผล	คือความสุขของคฤหัสถ์มี	๔	อย่าง	
คือ

 	สุขเกิดจากความมีทรัพย์
 	สุขเกิดจากการจ่ายทรัพย์บริโภค
 	สุขเกิดจากความไม่ต้องเป็นหนี้
 	สุขเกิดจากการประกอบการงานที่ปราศจากโทษ

	 สุขของคฤหัสถ์	 ๔	 อย่างน้ีโยงใยเข้ากับประโยชน์ที่เกิดจากการแสวงหา
โภคทรัพย์ในทางที่ชอบ	๕	อย่างคือ

 	เลี้ยงตัว	มารดา	บิดา	บุตร	ภรรยา	บ่าวไพร่ให้เป็นสุข
 	เลี้ยงเพื่อนฝูงให้เป็นสุข
 	บ�าบัดอันตรายที่เกิดแต่เหตุต่างๆ
 	ท�าพลีกรรม	๕	อย่าง	คือ

	 		 ก.	ญาติพลี	สงเคราะห์ญาติ
	 		 ข.	อติถิพลี	ต้อนรับแขก
	 		 ค.	ปุพพเปตพลี	ท�าบุญอุทิศให้แก่ผู้ตาย
	 		 ง.	ราชพลี	ถวายเข้าหลวง	มีภาษีอากร	เป็นต้น
	 		 จ.	เทวตาพลี	ท�าบุญอุทิศให้เทวดา

 	บริจาคทาน	ในสมณชีพราหมณ์ผู้ประพฤติดี	ประพฤติชอบ

	 ทั้งหมดน้ีจะสัมพันธ์เข้ากับประโยชน์ซึ่งเกิดจากการถือโภคทรัพย	์ ๕	 อย่าง	 
โดยจะสมัพนัธ์เข้ากับ	ข้อ	๔	คือการท�าพลกีรรม	๕	อย่าง	โดยจ�าเพาะคอืข้อ	ง.	ราชพลี	 
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ถวายเข้าหลวง	มีภาษีอากร	เป็นต้น	ข้อนอกจากนี้สัมพันธ์กัน	ให้เกิดผลพลอยได้
ตามมา

	 ทั้งหมดน้ีโยงใยเป็นลูกโซ่	 เข้ากับพลานามัยแบบท่านพระอาจารย์มั่นอย่างม ี
ระบบพลานามัยนี้จะโยงใยเป็นลูกโซ่สัมพันธ์	เข้ากับหลักเศรษฐศาสตร์	ข้อ	๔	คือ	
ปริวรรตกรรม	หลกัการเศรษฐกจิใหญ่ๆ	ท่านฯ	ไม่ค่อยพดูบ่อยนัก	มกัพดูแต่หลกัย่อยๆ	 
เพื่อผู้ฟังจะได้เข้าใจง่ายและท�าได้ง่ายๆ

	 ข้อ	๔	ปริวรรตกรรมนี้	คือ	การแปรรูปผลผลิตมาเป็นอุตสาหกรรม	ทุกขนาด
ที่ได้กล่าวมาแล้ว	 จะมีการแข่งขันกันสูงขึ้น	 เพื่อสร้างผลิตผลให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึน	
อันจะน�ามาซึง่ปัจจัยในการด�ารงชพี	อย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล	ให้เกดิการ
กินดี	อยู่ดี	มีที่อยู่ถูกสุขลักษณะ	มีสิ่งแวดล้อมกลมกลืนกับธรรมชาติที่ดี	มีเครื่อง
นุ่งห่มที่สะอาดราคาพอประมาณ	 มีอาหารที่ถูกสุขลักษณะปราศจากเช้ือโรคครบทั้ง	
๕	หมู่	โดยไม่เบียดเบียนสัตว์อื่น	มีสถานพยาบาลเพียงพอแก่ชุมชนนั้น	หมุนเวียน
เป็นวัฏจักร	 เป็นวงจรเหมือนวัฏวน	๓	คือ	กิเลส	กรรม	วิบาก	ตลอดจนสงสาร	 
อันไม่มีที่สิ้นสุด	แต่เศรษฐกิจสัมพันธ์นี้เป็นวัฏจักร	หากเศรษฐสัมพันธ์เข้าคู่กับสัตว์
โลกอย่างถกูหลกั	โลกน้ีกเ็ป็นทีป่รารถนาของสตัว์	ผู้หวงัสาวกภมู	ิปัจเจกภมู	ิพทุธภมิู	 
และจักรพรรดิราช	สมกบัค�าว่า	เป็นสถานกลางของกามาวจรภพ	๑๑	คอื	มนุสสภพน้ี	 
อย่างสมบูรณ์แบบ	ท่านฯ	ว่าดังนี้

	 ผู้เล่าเฝ้าสงัเกตตดิตามฟัง	และประเมนิผลมาเป็นเวลา	๖	ปีกว่า	เร่ืองเศรษฐกจิ
สัมพันธ์	และพลานามัยนี้	ทุกครั้งแห่งธรรมเทศนาของท่าน	จะปรากฏไม่ละเว้นเลย
เป็นหลักการบ้าง	อุปมาเปรียบเทียบบ้าง	หลักเศรษฐกิจสัมพันธ์และพลานามัยแบบ
ท่านพระอาจารย์มั่นนี้	 ท่านจะแสดงทุกวัน	 ทุกคืน	 ทุกสถานที่	 ทุกอิริยาบถ	 และ 
ทุกโอกาส

	 ส่วนมากข้อธรรมเทศนา	ของท่านพระอาจารย์ม่ัน	จะแสดงเร่ือง	การบ�าเพญ็ทาน	 
การรักษาศลี	จะเป็นศลีสามัญ	หรืออริยศีลกต็าม	สมาธ	ิและปัญญา	ทัง้ทีเ่ป็นโลกยิะ	
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และโลกุตตระ	ท่านจะแสดงถึงโลก	คือแผ่นดินภายนอก	ได้แก่	พื้นพิภพและสัตว์ 
ผู้อยู่อาศัย	มนุษยชาติเราเป็นสัตว์ประเสริฐที่อาศัยอยู่ในพิภพนี้	และมนุษย์นี้แหละ
จะเป็นผู้สร้างความเจริญ	และความหายนะให้แก่พิภพนี้

	 สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้ตรัสรู้ในโลกน้ี	และประดษิฐานพระพทุธศาสนา
ไว้ทั้งภายนอก	คือบนพื้นโลกที่สัตว์อาศัย	และภายในตัวสัตว์	คือ	มนุษย์	บุคคล	
ตัวตน	เรา	เขา	นี้แหละ

	 ค�าพังเพยที่ท่านไม่ละ	มักสลับมากับเทศนาเสมอว่า	พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติ
พระพุทธศาสนาไว้ในหัวหลักหัวตอ	 ดิน	 หญ้า	 ฟ้า	 แดด	 ลม	 อากาศกลางหาว	 
ดวงเดือน	ดาว	นักขัตฤกษ์	พระอาทิตย์	พระจันทร์ที่ไหน	คงบัญญัติแต่งตั้งไว้ในตัว
คนเราน้ีแหละ	ฉปญญฺตฺตโิย,	ขนฺธปญญฺตตฺโิย,	อายตนปญญฺตตฺโิย,	ธาตปุญญฺตตฺโิย,	 
ฯลฯ	ขันธ์	อายตนะ	ธาตุอยู่ที่ไหน	อยู่ที่ตัวบุคคลใช่ไหม

	 ท่านฯ	อธบิายเร่ือง	ทานกถา	สมัพนัธ์อะไรกบัการกสกิรรม	(การไถ	การหว่าน)	
เก่ียวข้องวันยงัค�า่	คนืยงัรุ่ง	ก่อนจะออกบณิฑบาต	ท่านฯ	จะเดนิจงกรมก่อนได้เวลา
จึงครองจีวรลงศาลาหอฉัน	ถอืไม้เท้าเดนิทาง	พระอปัุฏฐากรับบาตรเดนิน�า	พระสงฆ์
เดินน�าบ้าง	เดินตามบ้าง	ห่างบ้างแล้วแต่จังหวะ

	 ท่านฯ	พบเศษไม้	หรือวัตถุอะไรขวางหน้า	ก็จะเขี่ยออกนอกทาง	เศษผ้าก็จะ 
เขี่ยห้อยกิ่งไม้ไว้	แล้วก็เทศน์ไปเรื่อยๆ	“ไม้เท้านี้ก็ดีเขี่ยอะไรขวางหน้าก็ได้	สุนัขเห็น
กลัวก็หลีกทางให้”	 พอถึงอุปจารคาม	 วางไม้เท้าในที่ควร	 แล้วรับบาตรเดินส�ารวม 
ต่อไป	บางแห่งชาวบ้านจัดม้านั่งยาวให้ท่านรับบิณฑบาต	และให้พร	

	 จังหวะน้ีละโยมทีม่าใส่บาตร	บางคนกพ็ดูว่า	“วนัน้ีได้มะเขือต้ม	น�า้พริก	(ต�าแจ่ว)	 
ใส่บาตร	 อัญญาท่าน”	 ท่านฯ	 ว่า	 “มะเขือเกิดจากดิน	 คนปลูก	 รดน�้า	 พรวนดิน	
ร้ัวรอบขอบชิดกันสัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ย	 เป็นหมากเป็นผลกินก็อร่อยอิ่ม	 ทานก็ได้บุญ	 
ขายก็ได้เงิน	นั่นละ	โยมบ่นแต่ว่า	ไม่มีอะไรจะกินๆ	ปลูกฝังรักษาแล้ว	ไม่ต้องร้อง
เรียกว่า	 มะเขือเอ๋ย	 พริกเอ๋ย	 หน่อข่าเอ๋ย	 ขิงเอ๋ย	 ตลอดกะเพรา	 นางรักฟักแฟง	 
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แตงเต้าว่า	สูทั้งหลายจงเกิดขึ้น	สูทั้งหลายจงใหญ่สูง	สูทั้งหลายจงผลิดอกออกผล	 
ข้าทัง้หลายจะได้กินได้ทาน	ได้ค้าได้ขายไม่ต้องเรียกร้อง	เมือ่ปลกูฝังรักษาล�าต้นดแีล้ว	 
ได้กินได้ทานเอง”

	 น้ีคือบทเทศน์เร่ืองเศรษฐกจิสมัพนัธ์ในครอบครัว	เขาเหล่าน้ันยอมรับว่า	ได้กนิ 
ได้ทานเพราะอัญญาท่าน	 สั่งสอนให้ท�าสวนครัว	 เพราะฉะน้ันหมู่บ้านที่ท่านไปอยู่	
๓-๔	เดือนให้หลัง	จะมีผลิตผลเหล่านี้ไม่ขาดส่วน
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วินิจฉัยปัจจัยสี่

	 วาทะท่านพระอาจารย์มั่นน่าคิด	เศรษฐกิจนี้ก็คือปัจจัย	๔	ใช่ไหม

	 ปัจจัย	๔	เป็น	เสฏฺโ€	เสฏฺ€า	เสฏฺ€�		ทัง้ปุฯํ	ทัง้อติฯฺ	และนปุํฯ	ครบทัง้	๓	ลงิค์

 เสฏฺ€	แปลว่า	 เจริญที่สุด	 เจริญอย่างไร	 เจริญเคียงคู่กับคน	 เศรษฐกิจหรือ
ปัจจัย	๔	นี้	มนุษย์จะอยู่ได้	เพราะอาศัยความเจริญนี้ไปพร้อมๆ	กัน	จึงสืบต่อมาได้	 
ท่านฯ	ว่า	พระพุทธเจ้าตรัสไว้	ในพระวนัิยปาฏิโมกข์	ทีเ่กีย่วข้องกบัหลกัการเศรษฐกจิ
นี้เกือบจะทุกสิกขาบท

	 บางสิกขาบท	ท่านพระอาจารย์ก็วินิจฉัย	และเข้าใจความหมาย	เช่น	สิกขาบท
เกี่ยวกับปัจจัยที่	๔	คือ	ยารักษาโรค	ความว่า	ภิกษุไม่เป็นไข้	ติดไฟเองก็ดี	ใช้ให้ 
คนอืน่ตดิกดี็	เพ่ือจะผิงไฟน้ัน	ต้องอาบตัปิาจิตตย์ี	แต่ท่านพระอาจารย์มัน่มักจะผิงไฟ 
เป็นนิสัย

	 ข้อน้ีท�าให้ศษิย์สงสยักนัมาก	โดยเฉพาะในฤดูหนาว	จะท�าซุม้ไฟตดิไฟ	ตัง้แคร่
น่ังนอนในซุม้ไฟ	เทศน์แก่ศษิย์ในซุม้ไฟ	ศษิย์กไ็ด้ผิงไฟไปด้วย	ไม่ต้องหนาวล�าบาก	
ข้อนี้ท่านบอกว่า	ค�าว่า	ไข้นั้น	หนาวจนทนไม่ไหว	ก็คือไข้นั้นเอง	หรือจะให้เป็นไข้
จับสัน่	จวนจะตายอยูแ่ล้วจึงจะผิงไฟได้อย่างน้ันหรอื	อย่าไปผิงเลยนอนคอยตายดกีว่า	 
คนหนาวจะตายแล้วไฟก็เป็นยา	 ท�าให้ร่างกายอบอุ่น	 เลือดลมเดินได้สะดวกเจริญ
สมณธรรมได้	ดีกว่าอดทนหนาวตาย	ไม่เกิดประโยชน์อะไร
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	 ท่านว่า	นิสยัทีพ่ระอปัุชฌาย์	สอนคร้ังแรกข้อ	๔	ว่า	อาศยัน�า้มตูรเน่าเป็นยาน้ัน	
ตามความเข้าใจของนักวินัยทั้งหลาย	หมายเอาผลมะขามป้อม	ผลสมอมาดองด้วย 
น�า้มูตรน�า้เย่ียวอนัน้ันกถ็กู	แต่ท่านหมายเอาน�า้ปัสสาวะกค็อื	น�า้เน่าทีด่องในร่างกายคน	 
แก้โรคได้เพราะ	“อันนี้	ได้พิจารณาแล้ว”	(อันนี้หมายถึงท่านพระอาจารย์มั่น)

	 ค�าว่า	 เภสัชนั้นหมายถึง	 ยาทุกชนิดที่แก้โรคได้	 แต่ละอย่างต้องการกรรมวิธี
ด้วยการหมกัดองให้เน่าเสยีก่อน	รวมความแล้ว	ยาต้องดองด้วยน�า้มตูรเน่า	กนิความ 
กว้าง	หมายเอายารักษาโรคทัว่ไป	รวมทัง้ยาบ�ารุงด้วย	เช่น	เภสชัทัง้	๕	ท่านฯ	ว่าอย่างน้ี

	 ในพระวินัย	 พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นอเนกปริยาย	 พระพุทธเจ้าทรงเป็น 
นักเศรษฐศาสตร์ชัน้เย่ียม	ท่านพระอาจารย์เน้นในวนัิยปาฏโิมกข์	คอื	เสขยิวตัรทัง้หมด	 
เป็นเศรษฐกิจสมบูรณ์แบบ	รวมทั้งสังคม	และมารยาทในสังคมด้วย

	 ท่านฯ	อธิบายสมณสารูป	๒๖	ว่า	สมณสารูป	สมณะผู้มีรูปงาม	จะนุ่งจะห่ม
จะยืนเดินล้วนมีความงามทั้งน้ัน	 นุ่งให้เรียบร้อย	 ห่มให้เรียบร้อย	 ทั้งในวัดและ 
ในบ้าน	จึงเรียกว่าเป็นปริมณฑล	ท่านฯ	ย�า้ให้เกดิบรรยากาศ	แห่งความร่าเริงในธรรม 
ว่า	ไม่ใช่	ปริมันซังซะ	ไปไหนก็ซังซะ	มาไหนก็ซังซะ	(หมายถึงไม่เรียบร้อย	ไม่งาม	
ไม่เป็นระเบียบ)	ไม่ใช่สมณสารูป

	 เศรษฐกจิสมัพนัธ์โยงใยไปถึง	ธรรมวภิาคทีส่มเดจ็พระมหาสมณเจ้า	กรมพระยา- 
วชิรญาณวโรรสทรงรจนา	 เป็นหลักสูตรนักธรรมตรี	 แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่	 ทั้งธรรม
ทั้งวินัย	เป็นสิ่งผูกพันกับชีวิตมนุษย์ทุกรูปทุกนาม	เพราะฉะนั้นพระองค์	จึงทรงวาง 
หลักเกณฑ์ไว้ในค�าน�าว่า	 กุลบุตรผู้บวชภายในไตรมาส	 ๓	 เดือน	 ก่อนลาสิกขา	 
ให้ท่องให้จบ	คือ	เดือนที่	๑	ท่องวินัยบัญญัติ	เดือนที่	๒	ท่องธรรมวิภาค	เดือน
ที่	๓	ท่องคิหิปฏิบัติจบพอดี	กุลบุตรลาสิกขาบทไป	จะได้รู้หลักธรรมน�าไปปฏิบัติ

	 หนงัสือนวโกวาท	เปน็หนงัสือธรรมวนิยัย่อๆ	แต่รวมเศรษฐกิจสัมพันธไ์ปด้วย
อย่างสมบูรณ์	 เพราะเหตุนี้ท่านพระอาจารย์มั่น	 จึงย�้านักย�้าหนา	 ให้ศิษย์ท่องให้ได้	 
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ผู้เล่าเคยถวายกณัฑ์สงัฆาทเิสส	พระวนัิย	และธรรมวภิาคหมวด	๑๐	อภณิหปัจจเวกขณ์ 
ทีว่่า	บรรพชติควรพจิารณาเนืองๆ	และคหิปิฏบิตั	ิเกยีจคร้านท�าการงานมโีทษ	๖	อย่าง

	 ในหมวด	๑๐	ท่านฯ	มักจะย�้า	 เรื่องกถาวัตถุ	๑๐	ข้อ๑	ข้อ๒	ว่า	มักน้อย
สันโดษ	 อัปปิจฉกถา	 สันตุฏฐีกถา	 คือความมัธยัสถ์	 ใช้สอยพอดีแก่ฐานะของตน	 
ก็ด�ารงชีวิตอย่างมีความสุข

	 ท่านพระอาจารย์กล่าวเตอืนศษิย์เสมอว่า	จะสอนศลีธรรมแก่ชาวบ้าน	ต้องสอน
ให้อิ่มปากอิ่มท้องเสียก่อน	จึงค่อยสอนศีลธรรมทีหลัง	สรุปได้ว่า	เศรษฐกิจสัมพันธ์
และพลานามัย	แบบท่านพระอาจารย์มัน่ดจูะสมัพนัธ์ผูกพนัต่อเน่ืองเป็นวงจร	ระหว่าง
พระสูตร	พระวินัย	และพระอภิธรรม

	 ท่านพระอาจารย์ว่า	 อย่าไปท�าตัวเป็นนักการค้าผลิตผลของชาวบ้านเสียเอง	
เพราะหากท�าเช่นน้ันท่านพระอาจารย์ว่า	มหจฺิฉตา	อสนฺตฏฺุ€	ีส�สคคฺณกิา	ไม่เกิดวเิวก	 
มีความเกียจคร้าน	 จิตก็ห่างจากศีล	 สมาธิ	 ปัญญา	 วิมุตติ	 วิมุตติญาณทัสสนะ	 
อันควรเป็น	ควรมีควรได้	จากเพศพรหมจรรย์
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ควำมเป็นมำของชำวไทย

	 พระปฐมเจดีย์เป็นเจติยสถาน	 ที่ตั้งอยู ่ในประเทศสุวรรณภูมิ	 ที่เรียกว่า	
“แหลมทอง”	คือประเทศไทยในปัจจุบัน

	 ท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว่า	เมื่อครั้งมีการท�าสังคายนาครั้งที่	๓	นั้น	พิเศษคือ	 
มีพระมหากษัตริย์	ทรงพระปรีชาสามารถอนักว้างไกล	เหน็ว่า	พระพทุธศาสนามารวม 
เป็นกระจุกอยู่ที่ชมพูทวีป	 หากมีอันเป็นไปจากเภทภัยต่างๆ	 พระพุทธศาสนาอาจ 
สูญสิ้นก็ได้	จึงมีพระประสงค์จะเผยแผ่พระพุทธศาสนา	ไปยังนานาประเทศ	ส�าหรับ
พระสงฆ์สายต่างๆ	ผู้เล่าจะไม่น�ามากล่าว	จะกล่าวเฉพาะที่มายังสุวรรณภูมิประเทศ	
ตามที่ท่านพระอาจารย์เล่าให้ฟัง

	 ท่านที่เป็นหัวหน้า	มาสุวรรณภูมิคราวนั้น	ตามประวัติศาสตร์ที่ได้จารึกไว้	คือ	
ท่านพระโสณะและท่านพระอุตตระ

	 การส่งพระสงฆ์ไปประกาศพระพุทธศาสนา	 คราวสังคายนาคร้ังที่	 ๓	 น้ัน	 
อย่าเข้าใจว่า	จัดแจงบริขารลงในบาตรและย่าม	ครองผ้าเสร็จกอ็อกเดนิทางได้	ต้องมี
การจัดการเป็นคณะมากพอสมควร	รวมทัง้พระสหจร	และสามเณร	อบุาสก	อบุาสกิา	
ด้วยเป็นกระบวนใหญ่	 การเดินทางรอนแรมระยะไกล	 ไปต่างประเทศ	 พระสงฆ์ 
ผู้เป็นหัวหน้า	และสหจร	ท่านคงมีสายญาติ	และญาติโยมผู้เคารพนับถือตามไปด้วย	
คงไม่ปล่อยให้ท่านเหล่าน้ัน	 เดินทางไปล�าบาก	 ต้องมีคณะติดตามเพื่อจะได้คอย 
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ช่วยเหลือ	หุงหาเสบียงอาหารในระหว่างเดินทาง	อีกอย่างหนึ่ง	หากพบภูมิประเทศ
ที่เหมาะสมก็ตั้งถิ่นฐานแสวงโชคอยู่ที่สุวรรณภูมิประเทศได้	 จึงได้พากันมาเป็น 
กระบวนใหญ่

	 ชนชาตเิจ้าของถ่ินเดมิ	ทีอ่าศยัอยู่ในสวุรรณภมิูประเทศมอียูแ่ล้ว	แต่คงไม่มาก
หากมีอนัตรายจากสตัว์ร้าย	และเภทภัยต่างๆ	มาย�า่ยเีบยีดเบยีน	การป้องกนักล็�าบาก
เพราะก�าลังไม่เพียงพอ	นครปฐมคงเป็นที่รวมชุมชน	กระบวนการเผยแผ่พระพุทธ- 
ศาสนาและนักแสวงโชคจากชมพทูวปี	คงเอาทีน้ั่นเป็นจุดเร่ิมต้น	ชาวสวุรรณภมูกิค็ง
ได้ยินกิตติศัพท์เช่นกัน	จึงต้อนรับด้วยความยินดี

	 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ดี	การแสวงโชคของญาติโยมที่ตามมาก็ดี	ได้รับ 
การสนับสนุนด้วยดี	 ประกอบกับผืนแผ่นดินก็กว้างใหญ่ไพศาล	 อุดมสมบูรณ์	 
ชาวประชาถิน่เดมิกย็อมรับนับถอืพระรัตนตรัย	และศลี	๕	มกีารสร้างวดัถวาย	คงเป็น 
วัดพระปฐมเจดีย์	เดี๋ยวนี้	ส่วนนักแสวงโชคก็คงประกอบสัมมาอาชีพ	ไปตามความ
สามารถ	และปฏิบัติพระสงฆ์ไปด้วยพร้อมๆ	กัน	นี้คือชนชาวชมพูทวีปที่ได้เข้ามาสู่
ดินแดนสุวรรณภูมิเป็นครั้งแรก

	 นักแสวงโชคเหล่าน้ัน	เม่ือประสบโชคแล้วแทนทีจ่ะหยดุอยูแ่ค่น้ัน	กนึ็กถงึญาติๆ 	 
ทางชมพทูวปี	กลบัไปบอกข่าวสารแก่ญาติๆ 	จึงมีการอพยพย้ายถิน่ฐานตามกนัมาอกี

	 ลุสักราชประมาณ	 ๕๐๐	 ถึง	 ๙๐๐	 ปี	 หลังพุทธปรินิพพาน	 อาเพศเหตุร้าย 
ก็เร่ิมเกิดขึ้น	 เน่ืองจากชนชาติชาวเปอร์เซีย	 ในปัจจุบันคือแถบตะวันออกกลาง	 
เกิดมีลัทธิอย่างหนึ่งขึ้นมา	ในปัจจุบันคือศาสนาอิสลาม

	 ได้จัดขบวนทพัอนัเกรียงไกร	รุกรานเข้าสูช่มพทูวปี	คอืประเทศอนิเดยีในปัจจุบนั	 
อนิเดยีสมัยน้ัน	มสีมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า	เป็นสรณะทีพ่ึง่อาศยัของชาวชมพทูวปี
ทั้ง	๗	รัฐ	รวมทั้งชาวศากยวงศ์ของพระองค์	อยู่ด้วยกันฉันพี่น้อง	การเตรียมรบจึง 
ไม่เพยีงพอ	เมือ่กองทพัอนัเกรียงไกรยกเข้ามา	การฆ่าล้างเผ่าพนัธุแ์บบสิน้ชาต	ิกเ็กดิข้ึน	 
การหนีตายอย่างทุลักทุเลของรัฐเหล่าน้ันจะเป็นอย่างไร	 มหาวิทยาลัยนาลันทาเอย	 
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พระเวฬวุนัเอย	พระเชตวนัเอย	บพุพารามเอย	รวมทัง้พระสงฆ์เป็นหมืน่ๆ	ประวตัศิาสตร์ 
ก็ได้จารึกไว้แล้ว	ตายเป็นเบือราบเรียบเป็นหน้ากลอง

	 ชาวรัฐโกศลและรัฐเล็กรัฐน้อย	 เช่น	 ลิจฉวี	 มัลละ	 ก็ทะลักเข้าสู่ดินแดน 
ชะเวดากอง	คือ	พม่า	มอญ	ไทยใหญ่ในปัจจุบัน	ชาวมคธรัฐ	มีเมืองราชคฤห์เป็น
ราชธานี	ก็หนีตามสายญาติที่ได้เดินทางมาก่อนแล้ว	มุ่งสู่สุวรรณภูมิ	รวมทั้งรัฐเล็ก
รัฐน้อย	มีรัฐสักกะ	โกลิยะ	และอื่นๆ	ก็ติดตามมาด้วย	แยกเป็นสองสาย	สายหนึ่ง
ไปทางโยนกประเทศ	คือ	รัฐฉาน	ปัจจุบันอยู่ในพม่า	และเลยไปถึงมณฑลยูนนาน
ของประเทศจีน

	 รัฐใหญ่ในคร้ังพุทธกาล	 คือ	 รัฐมคธเป็นไทยในปัจจุบัน	 รัฐโกศลคือพม่า	 
(เมียนมาร์ในปัจจุบัน)	 ท่านพระอาจารย์เล่าว่าพม่าและไทย	 พระพุทธเจ้าทรงโปรด
และตรัสสอนเป็นพิเศษ	สองประเทศนี้จึงมีพระพุทธศาสนาที่มั่นคงมายาวนาน	และ
จะยาวนานต่อไป	แต่พม่าเป็นเมืองเศรษฐีอุปถัมภ์	สมัยเป็นชาวโกศลก็มีคหบดี	คือ
ท่านอนาถบิณฑิกะและนางวิสาขาเป็นผู้อุปถัมภ์	 แต่ไทยมีองค์พระมหากษัตริย์เป็น
เอกอัครศาสนูปถัมภก	พิเศษกว่าพม่า

	 ชาวพม่ามีอุปนิสัยทุกอย่าง	โดยเฉพาะความซื่อสัตย์	เหมือนคนไทย	เป็นมิตร
คูรั่กคู่แค้น	จะฆ่ากนักไ็ม่ได้	จะรักกนักไ็ม่ลง	ท่านฯ	ว่าอย่างน้ี	สมัยพทุธกาล	รัฐมคธ 
มีปัญหาอะไรก็ช่วยกันและกัน	บางคราวก็รบกันผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ	มาเป็นไทย
เป็นพม่าก็รบกัน	ประวัติศาสตร์ก็จารึกไว้แล้ว

	 ส่วนพระปฐมเจดีย์นั้น	ผู้เล่ากราบเรียนถามท่านพระอาจารย์	ท่านตอบว่าคงจะ
สร้างเป็นอนุสรณ์แห่งการน�าพุทธศาสนามาสู่สุวรรณภูมิครั้งแรก	 ฟังแต่ชื่อก็แล้วกัน	 
ปฐมกคื็อทีห่น่ึง	คอื	พระเจดีย์องค์แรก	ท่านกล่าวต่อไปว่า	คงบรรจุพระธาตพุระอรหนัต์	 
รวมทัง้พระบรมสารีริกธาตดุ้วย	เมือ่มกีารบรูณะแต่ละคร้ังผู้จารึกเร่ืองราว	มกับนัทกึ
เป็นปัจจุบันเสีย	ประวัติศาสตร์เบื้องต้นจึงไม่ติดต่อ	ขาดเป็นขั้นเป็นตอนว่า	คนนั้น
สร้างบ้าง	คนนี้สร้างบ้าง	แล้วแต่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
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	 ค�าพูดแต่ละยุค	 มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสมัย	 ย้อนถอยหลังกลับไป	 ค�าว่า
ประเทศพม่า	คนไทยจะไม่รู้จัก	รู้จักพม่าว่า	เมอืงมณัฑะเลย์หรือหงสาวดี	และคนพม่า 
จะไม่รู้จักค�าว่า	ประเทศไทย	จะรู้จักไทยว่าเมืองอโยธยา	เรื่องราวเหล่านี้ผู้เล่าได้ฟัง
มาจากท่านพระอาจารย์มั่นและพระอาจารย์ชอบ

	 ต่อไปจะได้เล่าเรื่องชนชาวไทย	ชนชาวลาว

	 ท่านพระอาจารย์เล่าว่า	 ชาวลาวฝั่งซ้ายแม่น�้าโขง	 ก็คือชาวนครราชคฤห์	 หรือ
รัฐมคธ	 เช่นเดียวกันกับชาวไทย	 ไทยและลาวจึงเป็นเช้ือชาติเดียวกัน	 แต่หนีตาย 
จากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มาคนละสาย	 ลาวเข้าสู่แดนจีน	 จีนจึงเรียกว่าพวกฮวน	 คือ	 
คนป่าคนเถ่ือนทีห่นีเข้ามา	โดยชาวจีนไม่ยอมรับ	จึงมกีารขับไล่เกดิข้ึน	(ประวตัศิาสตร์
ไทยเขียนไว้ว่าไทยมาจากจีนเห็นจะเป็นตอนนี้กระมัง)

	 ความจ�าเป็นเกิดข้ึน	 จึงมีการต่อสู้แบบจนตรอก	 ถอยร่นลงมาสู่ดินแดน
สุวรรณภูมิตามสายญาติคือไทย	สู่สิบสองจุไทยหรือเจ้าไทย	สิบสองปันนา	หนองแส 
และแคว้นหลวงพระบาง	ปัจจุบนักย็งัมคีนไทยตกค้างอยู	่(สบิสองเจ้าไทย	และสบิสอง 
ปันนา	อยู่ในดินแดนของจีน)

	 พอถอยร่นมาถงึนครหลวงพระบางเหน็ว่าปลอดภยัแล้ว	และภมิูประเทศกค็ล้าย
กบันครราชคฤห์	จึงได้ตัง้หลกัปักฐานอยูท่ีน่ั่น	และอยู่ใกล้ญาตทิีส่วุรรณภมูด้ิวย	คอื
นครปฐมเป็นพวกที่มาตั้งอยู่ก่อน	และพวกที่เข้ามาตอนหนีตายคราวนั้น

	 การสร้างบ้านแปลงเมอืงเป็นมาโดยราบร่ืน	โดยให้ชือ่ว่า	“กรุงศรีสตัตนาคนหตุ”	 
(เมืองล้านช้าง)	 จนถึงพระเจ้าโพธิสารเป็นพระมหากษัตริย์	 พระองค์มีราชโอรส
สองพระองค์	ชือ่เสยีงท่านไม่ได้บอกไว้	พอเจริญวยั	พระเจ้าโพธสิาร	ทรงเหน็ว่าเมอืง
ปัจจุบนัคับแคบมีภเูขาล้อมรอบ	ขยายขอบเขตยาก	การเกษตรกรรมท�านาไม่เพยีงพอ	
และเพื่อเป็นการขยายอาณาจักรด้วย	 จึงส่งราชโอรสองค์ใหญ่	 ไปตามล�าแม่น�้าโขง	 
มาถึงเวียงจันทน์จึงได้ตั้งบ้านเรือนขึ้น	 มีเมืองหลวงชื่อว่า	 “กรุงจันทบุรีศรีสัตตนา- 
คนหุต”
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	 ส่วนพระราชโอรสองค์น้อง	 ได้ไปตามล�าน�้าน่าน	 มาตั้งบ้านเมืองอยู่ที่สุโขทัย	
โดยมีเมืองหลวงชื่อว่า	 “กรุงสุโขทัย”	 ท่านพระอาจารย์แปลให้ฟังด้วยว่า	 “สุโขทัย”	 
แปลว่า	ไทยเป็นสขุ	เหตทุีอ่ยูท่ีน้ี่เพราะปัจจัยในการครองชพีเอือ้อ�านวย	และใกล้ญาติ	 
ทางนครปฐมไปมาหาสู่ก็สะดวก	ท่านฯ	ว่าอย่างนี้

	 นครปฐมกม็เีมอืงหลวงคอื	“ทวาราวดศีรีอยธุยา”	ทีเ่รยีกว่ายคุทวาราวดน้ัีนเอง	
เวียงจันทน์จึงเป็นพระเจ้าพี	่สโุขทยัเป็นพระเจ้าน้อง	นครปฐม	สโุขทยั	หลวงพระบาง	 
เวียงจันทน์	ก็คือชนชาติชาวราชคฤห์ในครั้งพุทธกาลนั่นเอง

	 การอพยพหนีตายคราวน้ัน	บางพวกลงเรือข้ามทะเล	ไปขึน้ฝ่ังทีน่ครศรีธรรมราช
ก็มี	ซึ่งมีพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชเป็นสักขีพยานว่า	ชาวใต้ทั้งหมดก็เป็นชนชาติ
รัฐมคธในคร้ังพุทธกาลเหมือนกันกับชาวพม่า	 มอญ	 กระเหร่ียง	 ไทยใหญ่ก็คือ 
ชาวโกศลในครั้งพุทธกาลนั่นเอง
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คนไทยเป็นบุคคลที่โชคดีที่สุดในโลก

	 คืนหน่ึง	 หลังจากเทศน์อบรมพระเณรจบลง	 ท่านพระอาจารย์เข้าพักผ่อน	 
ผู้เล่าถวายการนวด	เร่ือง	พนัเอกน่ิม	ชโยดม	คล้ายกบัค้างอยูย่งัไม่จบ	ความเป็นคนไทย	 
นับถอืพระพทุธศาสนา	เข้าสูพุ่ทธวงศ์	(หรือเข้าสูว่งจรชาวพทุธ)	มใิช่เป็นของได้ง่ายๆ	
ท่านเลยยกพุทธภาษิตที่มาจากคัมภีร์พระธรรมบท	ขุททกนิกายว่า

   กิจฺโฉ	มนุสฺสปฏิลาโภ		กิจฺฉ�	มจฺจานชีวิต�

	 ภาษิตที่ยกมานั้น	ท่านเอามงคลสูตรมากล่าว	ตั้งแต่อเสวนาเป็นต้นไป	จนถึง 
ผุฏฺ€สฺส	โลกธมฺเมหิ	ฯลฯ	เป็นอวสาน	มงคลที่ท่านย�้าเป็นพิเศษ	คือ	บท	๒	ปฏิรูป	- 
เทสวาโส	ฯลฯ	บท	๓	และ	บท	๔	ทานญฺจ	ฯลฯ	อนวชฺชานิ	กมฺมานิ	เพราะ	๔	บทนี้ 
เป็นพื้นฐาน	 ของมงคลทั้งหมด	 โดยเฉพาะเรื่องปฏิรูปเทสนี้	 ส�าคัญมาก	 ท่านดูจะ
หมายเอาประเทศไทย	โดยเฉพาะ

 พอท่านอธิบายจบแต่ละมงคล	 ก็จะย�้าเป็นบาลี	 ว่า	 เอตมฺมงฺคลมุตฺตม�	 ถึง	 
๓	คร้ัง	และเป็นภาษาไทยว่า	เป็นความเจริญอนัอดุมเลศิ	เป็นความเจริญอนัอดุมเลศิ 
เป็นความเจริญอันอุดมเลิศ	ถึง	๓	ครั้ง

	 ครั้งสุดท้าย	พอขึ้น	ผุฏฺ€สฺส	โลกธมฺเมหิ	จิตฺต�	ยสฺส	น	กมฺปติ	อโสก�	วิรช�	เขม�	 
เอตมฺมงฺคลมุตฺตม�	นั่นละ	ถึงเป็นมงคลถึงที่สุด	คือ	พระนิพพานเลย



244

	 ท่านพูดต่อว่า	 “ความเป็นคนไทยพร้อม”	 พร้อมอย่างไร	 ท่านจะอ้างอิงตั้งแต่
คร้ังพทุธกาลจนถงึสมยัปัจจุบนั	ทัง้ภูมศิาสตร์	ประวตัศิาสตร์	พระไตรปิฎกพร้อมมลู 
ประเทศไทย	ไม่เคยอดอยากหิวโหยตาย	ตั้งแต่ยุคสุโขทัยถึงปัจจุบัน	ประเทศไทย 
ไม่เคยว่างเว้นจากพระพุทธศาสนา	 พระมหากษัตริย์ไทย	 ทรงเป็นเอกอัคร- 
ศาสนูปถัมภก	 ทุกยุคทุกสมัย	 ชาวไทยศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา	 ถวายจตุปัจจัย
พระสงฆ์ทุกวัน	นับมูลค่าไม่ได้

	 ท�าไมคนไทยจึงมีกินมีใช้	 มิใช่บุญหรือ	 บุญมีจริงหรือ	 มีข้าวกล้าในนางาม	 
ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล	 ในป่ามีไม้	 มีปลาในน�้า	 มีสัตว์บนบก	 มีนกในอากาศ	 
มิใช่บุญเกิดจากการถวายทานพระสงฆ์ในแต่ละวันหรือ

	 ธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์มั่น	 มักจะยกการท�านามาเป็นเคร่ืองอุปมา
อปุไมย	เปรียบเทยีบเกอืบจะไม่ว่างเว้นเลย	และอธบิายเร่ืองการท�านาได้อย่างละเอยีด
ถี่ถ้วนมาก	คงจะได้พบในมุตโตทัย

	 ผู้เล่าจะน�ามาเล่าเท่าที่จะได้	 เช่น	 การปฏิบัติธรรมถูกก็ถูกมาแต่ต้น	 ท่านฯ	 
หมายถึง	 ผู้ปฏิบัติคือ	 ไม่ลืมค�าสอนที่พระอุปัชฌาย์สอนไว้แต่วันบวช	 การท�านาก็
เหมือนกัน	ถูกมาตั้งแต่ต้น	ฮวงเม่าจึงมี	ผิดมาตั้งแต่ต้น	ฮวงเม่าบ่มี	ค�าเหลืองสร้อย
ซิเป็นฮอยหิห�่า	ข้าวก�่า	เป็นข้าวพั้ว	งัวสิให้ต่อควาย	ค�านี้ท่านเปรียบผู้เรียนรู้มากแล้ว
ลาสิกขาออกไป	เปรียบด้วยข้าวในนาจวนจะสุกอยู่แล้ว	เลยถูกหนอนคอรวงกัดกิน
เสียหายหมด	เลยไม่ได้กินสูญเปล่า
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กำรเกิดในแผ่นดินไทยโชคดีที่สุด

	 ความเป็นคนไทย	และได้เกิดในผืนแผ่นดินไทยโชคดีที่สุด	เพราะว่า	การพลัด 
เข้ามาสู่วงศ์พระพุทธศาสนา	จะต้องอยู่ในมนุสสธรรมหรือเทวธรรม	ท่านว่าอย่างนั้น

	 ค�าว่า	โชคดทีีส่ดุ	หมายความว่า	ตราบใดทีป่ระเทศไทยยงัมพีระอริยบคุคลตราบ
นั้น	จะไม่ฉิบหายด้วยภัยแห่งสงคราม	ตามที่ปรากฏมาแล้ว	ในสงครามโลกครั้งที่	๑	 
ไทยชนะ	ครั้งที่	๒	ไทยก็ชนะ	สู้กับคอมมิวนิสต์	เพื่อนบ้านเป็นคอมมิวนิสต์ไปหมด	 
แต่ไทยชนะ	ท่านพระอาจารย์ยงัเล่าอกีว่า	ทน้ีีท�าไมคนทัง้หลาย	ทัง้ฆราวาสและบรรพชติ	 
จึงไม่ค่อยจะได้บรรลุเป็นโสดาบัน	สกิทาคามี	ก็เพราะความปรารถนาไม่พอ

	 ท่านฯ	ว่า	เราอยู่อย่างนี้มีพอได้กินได้ใช้	คนบ้านนอกบ้านนา	เขาก็มีข้าวในยุ้ง
ไม่มีปัญหาอะไร	กบัข้าวกพ็ากนัไปหาปลาตามหนองคลองบงึ	ผู้อยูใ่นบ้านในเมอืงใหญ่	
เขาก็มีการมีงาน	มีเงินมีทอง	คนเหล่านี้ล่ะ	ติดอยู่ในรูป	เสียง	กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะ	
ธรรมารมณ์	เท่าทีต่นได้รับในแต่ละวนัๆ	ถงึแม้จะไม่ร�า่ไม่รวย	แต่เรียกว่าอยูไ่ด้ไปได้

	 การนับถอืพระพทุธศาสนาน้ัน	กมี็ทัง้นับถอืภายนอกบ้าง	ภายในบ้าง	การบ�ารงุ
ศาสนาภายนอก	เช่น	ในสมัยพุทธกาลก็มี	พระเจ้าพิมพิสาร	เป็นต้น	ฝ่ายฆราวาส
ก็มีท่านอนาถบิณฑิกะ	 และนางวิสาขา	 เป็นต้น	 ท่านได้สละทรัพย์สร้างวัดถวาย
พระพุทธเจ้า	ทนุบ�ารุงพระสงฆ์สาวกทั้งปวง



246

	 การบ�ารุงศาสนาภายในก็คือ	 การท�าทานให้เป็นทานเลิศ	 ท�าศีลให้เป็นศีลเลิศ	 
ท�าสมาธิให้เป็นสมาธิยิ่ง	 ท�าปัญญาให้เป็นปัญญายิ่ง	 เมื่อท�าได้อย่างน้ีแล้ว	 ท่าน 
พระอาจารย์บอกว่า	อะไรจะเกิด	ก็คุณวิเศษในพระพุทธศาสนาน่ะซี	ไม่ใช่ของยาก	
และก็ไม่ใช่ของง่าย	เราท�าได้	อานิสงส์ของทาน		ศีล	ภาวนา	และสติปัญญาของเรา
น่ะจะเป็นพลังเสริมสร้างจิตของเรา	ให้เป็นอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาได้
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ควำมสมบูรณ์พร้อมของประเทศไทย

	 เร่ืองอริยบคุคลน้ี	ท่านพระอาจารย์ปรารภไว้หลายสถานที	่หลายวาระ	ต่างๆ	กนั	 
แล้วแต่เหตุ	ท่านฯ	เล่าว่า	ชาวพุทธมีหลายประเทศ	แต่จะขอกล่าวเฉพาะใกล้เคียง	
เขมร	ลาว	เวียดนาม	และพม่า	นอกนี้ไม่กล่าว

	 ท่านพระอาจารย์บอกว่า	 “เราไม่ได้ว่าเขาเหล่านั้นแต่ได้พิจารณาแล้ว	 ไม่มีก็ว่า 
ไม่มี	มก็ีว่ามี”	ท่านพระอาจารย์หมายถงึ	พระอริยบคุคลในประเทศเหล่าน้ี	มทีีป่ระเทศ
พม่าเพียงคนเดียว	 คือ	 หมู่บ้านที่ท่านไปจ�าพรรษา	 เป็นผ้าขาว	 ที่ผู้เล่าเคยเล่าว่า	 
บุตรสาว	บุตรเขย	และบุตรชายของตาผ้าขาวคนนั้นละ	ที่มาจัดเสนาสนะของบิดาเขา
ถวายท่านพระอาจารย์	และท่านเจ้าคณุบญุมัน่	คร้ังจ�าพรรษาทีป่ระเทศพม่า	ท่านฯ	ว่า	 
“ยกเว้นสยามประเทศแล้วนอกนั้นไม่มี”

	 “ส�าหรับสยามประเทศ	ตัง้แต่บดัน้ันมาจนถงึปัจจุบนั	มตีดิต่อมาโดยไม่ขาดสาย
ทั้งคฤหัสถ์ชายหญิงและบรรพชิต	 แต่มรรคขั้นต้นคฤหัสถ์มากกว่า	 ทั้งปริมาณและ 
มีสิกขาน้อยกว่า”

	 ท่านฯ	เล่าต่อไปว่า	เราไม่ได้ว่าเขา	เราไม่ได้ดูหมิ่นเขา	เพราะประเทศเหล่านั้น
ขาดความพร้อม	คือคุณสมบัติหลายอย่าง	เช่น	เรื่องอักขระ	ที่ไม่เป็นพุทธภาษา	คือ	
ฐานกรณ์วิบตั	ิและ	องค์ประกอบอย่างหน่ึงทีข่าดไม่ได้	คอื	องค์พระมหากษัตรย์ิของ
ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนานี้ก็ส�าคัญ	 ขาดไม่ได้	 ถ้าขาดไป	 อริยบุคคลก็ขาด 
ไปด้วย
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	 ท่านพระอาจารย์ว่า	 เมื่อพระพุทธเจ้าจะทรงประกาศพระศาสนา	 ทรงหาหลัก
ค�้าประกันอันม่ันคง	 คือ	 มุ่งไปที่พระเจ้าพิมพิสาร	 ความส�าคัญอันน้ีมีมาตลอด	 
หากประเทศใดไม่มีองค์ประกอบนี้	ซึ่งเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก	ก็ปฏิเสธได้เลย

	 เปรียบเหมือนกับก้อนเส้า	๓	ก้อน	ก้อนที่	๑	คือ	ความเป็นชาติ	ก้อนที่	๒	
มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ�าชาติ	ก้อนที่	๓	มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นเอกอัคร- 
ศาสนูปถัมภก	หากขาดไปก้อนใดก้อนหนึ่ง	ก็จะขาดความสมบูรณ์ไป	ไม่สามารถจะ
ใช้นึ่งต้มแกงหุงหาอาหารได้
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คัดลอกจากลายมือของพระอุดมสังวรวิสุทธิเถร	(พระอาจารย์วัน	อุตฺตโม)
ซึ่งท่านได้เรียบเรียงไว้	ส�าหรับงานพระราชทานเพลิงศพ	พระอาจารย์ฝั้น	อาจาโร
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...เรื่องอยากดีไม่หยุดคือตัวสมุทัย
เป็นโทษใหญ่กลัวจะไม่ดีนี้ก็แรง
ดีแลไม่ดีนี้เป็นพิษของจิตนัก
เหมือนไข้หนักถูกต้องของแสลง
ก�าเริบโรคด้วยพิษผิดส�าแลง
ธรรมไม่แจ้งเพราะอยากดีนี้เป็นเดิม...

จากขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะ



หนังสืออ้ำงอิง

หลวงตาทองค�า	จารุวณโฺณ,	ร�าลกึวนัวาน,	พมิพ์คร้ังที	่๕,	๒๕๕๖,	บริษัท	ศลิป์สยาม 
บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์	จ�ากัด.



ตั้งนะโม	๓	จบ	พร้อมกัน

	 มหากุศลผลบญุทัง้หมด	ทีป่วงข้าฯ	ทัง้หลาย	ได้อตุส่าห์บ�าเพญ็เพยีรมาแล้ว	ด้วยกาย	 
วาจา	ใจ	ได้สร้างพุทธสถานทรัพยากร	วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม	สร้างศาลาที่ประชุม
เจริญพระพุทธมงคล	สร้างพุทธปฏิมากรพระประธาน	พระนาคปรกไว้บนศาลา	และสร้าง
พระปางน่ังขัดสมาธไิว้ทีพ่พิธิภณัฑ์	ได้น้อมบรรจุพระบรมสารีริกธาต	ุวตัถมุงคลมหามงคล	 
พร้อมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก	 สร้างถนนลาดยางเข้าถึงประตูวัด	 สร้างแหล่งน�้า	 
สร้างก�าแพงรอบพืน้ทีว่ดั	พร้อมด้วยสร้างเสนาสนะ	น้อมถวายจตปัุจจัยไทยทานแก่พระสงฆ์ 
มาจากทศิทัง้สี	่สร้างคลงัพสัดแุละโรงครัว	สร้างอาคารพพิธิภณัฑ์	สร้างหนังสอืโอวาทธรรม 
ของวสิทุธบิคุคล	ถวายไว้ในบวรพทุธศาสนา	พร้อมด้วยอานิสงส์รักษาศลี	๕	ทอดผ้าบงัสกุลุ	 
รวมมหากุศลผลบุญทั้งหมด	และที่ได้บ�าเพ็ญมาแต่ปางก่อน	อันเกิดจากน�้าใจใสศรัทธา	
ของปวงข้าฯ	ทั้งหลาย

	 ณ	โอกาสน้ี	ปวงข้าฯ	ทัง้หลาย	ขอน้อมจิตแผ่อทุศิให้บดิามารดา	ผู้มพีระคณุหาประมาณ 
มไิด้	พระอปัุชฌาย์ผู้เลศิคณุ	พระอาจารย์ผู้เก้ือหนุน	และพระมหากษัตริยาธริาชเจ้า	ผู้ทรงม ี
พระคุณแก่แผ่นดนิไทยทกุพระองค์	ผู้ทรงพระคณุอนัประเสริฐ	พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ 
ทีล่่วงลบัไปแล้ว	ตลอดท่านผู้มบีญุมพีระคณุทัง้หลาย	จงได้รับมหากศุลผลบญุของปวงข้าฯ	 
ทัง้หลาย	ทีไ่ด้พร้อมใจกนัอทุศิในกาลน้ี	โดยเจตนาตัง้ใจในวนัน้ี	แผ่อทุศิมหากศุลผลบญุ 
ให้แก่สรรพสัตว์	และเปรตญาติทั้งหลาย	นับแต่บรรพบุรุษในสมัยโบราณกาล	ตลอดมา
จนถงึปัจจุบนั	ณ	วนัน้ี	และดวงวญิญาณของเหล่านักรบผู้พลชีีพ	เพือ่ปกป้องแผ่นดนิไทย	 
รวมทัง้ญาตมิิตรหรือมใิช่ญาตมิใิช่มติร	และสตัว์เหล่าอืน่ทีเ่ป็นกลางๆ	พร้อมทัง้เทพทัง้ปวง 
ใน	๑๐	แดนโลกธาตุ	จงได้รับและอนุโมทนา	ส่วนมหากุศลผลบุญ	ที่ปวงข้าฯ	ทั้งหลาย	
ได้ท�าการอุทิศให้ในกาลครั้งนี้	เพื่อประโยชน์สุขไม่มีประมาณ

	 อน่ึง	สตัว์เหล่าใดยงัไม่รับรู้	ส่วนมหากศุลผลบญุ	ของปวงข้าฯ	ทัง้หลายท�าการอทุศิให้	 
ขอเชญิเทพทัง้ปวงทกุชัน้ภมู	ิจงน�ามหากศุลผลบญุไปแจ้งแก่สรรพสตัว์ทัง้หลาย	ให้ได้รับ 
และอนุโมทนา	ที่ปวงข้าฯ	ทั้งหลายตั้งใจอุทิศให้	เมื่อตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์	เมื่อมีสุข
ขอให้มีสุขยิ่งๆ	ขึ้นไป	ตราบก้าวเข้าสู่แดนบรมสุขเกษมส�าราญ	โดยทั่วกันเทอญ...

สาธุ		สาธุ		สาธุ

ค�ำแผ่กุศลแก่สรรพสัตว์ทั่วแดนแห่งไตรภพ

ณ	วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม	อ�าเภอบ้านบึง	จังหวัดชลบุรี
ในพระสังฆราชูปถัมภ์	สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	(อมฺพรมหาเถร)	

สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก
วันศุกร์ที่	๒๔	พฤศจิกายน	พุทธศักราช	๒๕๖๐	

ตรงกับวันขึ้น	๖	ค�่า	เดือน	๑	เช้าท�าภัตกิจเสร็จ	เวลาประมาณ	๐๙.๐๐	น.






