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ต่อไปนี้จะเริ่มเขียนปฏิปทาเครื่องด�าเนิน คือ ข้อปฏิบัติของ 
พระกรรมฐานทีท่่านพระอาจารย์มัน่พาด�าเนนิมา เพือ่ท่านผูอ่้านได้ทราบไว้ 
บ้างพอเป็นแนวทาง โดยคิดว่าท่านพุทธศาสนิกชน พระเณรทั้งหลาย 
ที่มีความสนใจใคร่ธรรมและข้อปฏิบัติประจ�านิสัย อาจมีความสนใจ 
อยากทราบอยู่มาก จึงได้พยายามรวบรวมมาลงไว้เท่าที่สามารถ ผิดถูก
ประการใด หวงัว่าคงได้รบัอภัยจากท่านผูอ่้านตามเคย คราวนีก็้ส่งมาลงทาง  
“ศรสีปัดาห์” ตามเคย โดยขอร้องให้ทางโรงพมิพ์ช่วยลงให้เป็นตอนๆ ไป 
ดังทีเ่คยท�ามา และได้เรยีนก�าชับขอให้ลงพอประมาณ เกรงจะเขียนส่งมา 
ไม่ทัน ดังที่เคยเรียนเกี่ยวกับประวัติท่านพระอาจารย์มาแล้ว การส่งมา 
ขอความกรุณาทาง “ศรีสัปดาห์” ให้ช่วยลงให้นั้น เป็นอุบายช่วยบังคับ
ตัวเองซ่ึงมนีสิยัขีเ้กยีจไปในตัว เพือ่เรือ่งท่ีเขยีนจะได้ส�าเรจ็ไปด้วยดี ไม่มี
ข้อแก้ตัวว่ายุ่งนั้นยุ่งนี้แล้วหยุดไปเสีย ซึ่งอาจท�าให้งานที่ก�าลังท�าเสียไป 
ตามปกติหนังสือศรีสัปดาห์เคยออกทุกวันศุกร์ จึงพอมีทางว่าการเขียน
จะมีความรู้สึกตัวพยายามท�าให้ทันกับก�าหนดวันเวลาที่หนังสือจะออก 
เรือ่งทีเ่ขยีนกพ็ลอยมหีวงัจะส�าเรจ็ได้ จงึได้ส่งและขอร้องทางศรสีปัดาห์
ให้ช่วยลงให้จนกว่าเรื่องจะยุติลง ซึ่งทางศรีสัปดาห์ก็ยินดีให้เป็นไปตาม
ความประสงค์ทุกประการ
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ค�าว่า “กรรมฐาน” เป็นศัพท์พิเศษและเป็นบทธรรมพิเศษที่วง 
พระธุดงค์ท่านปฏิบัติกันมา แต่องค์ของกรรมฐานแท้นั้นมีอยู่กับทุกคน 
ทั้งหญิงท้ังชาย ทั้งนักบวชและฆราวาส ได้แก่ เกศา โลมา เป็นต้น  
บางท่านอาจยงัไม่เข้าใจในค�าว่า กรรมฐาน หรอืพระธดุงคกรรมฐาน ว่าเป็น 
อย่างไรบ้าง แต่จะเขียนเฉพาะข้อปฏิบัติแห่งธุดงคกรรมฐานสายของ
ท่านพระอาจารย์มั่น นอกจากนี้ผู้เขียนไม่ค่อยสันทัดจัดเจนนักว่าท่าน
ปฏิบัติกันอย่างไรบ้าง เป็นเพียงเห็นๆ ผ่านๆ ไปบ้างเท่านั้น ไม่ค่อยมี
โอกาสได้สนใจใกล้ชิดนกั เฉพาะสายของท่านอาจารย์มัน่พาด�าเนนิมาน้ัน  
พอเข้าใจบ้างตามทีเ่คยได้เหน็ได้ยนิและปฏิบติัมา แต่ก่อนจะเขยีนเรือ่งนี้  
จึงขออธิบายค�าว่ากรรมฐานอันเป็นทางด�าเนินของท่านพอเป็นแนวทาง
เล็กน้อย เพื่อเข้ารูปกันกับปฏิปทาที่จะเขียนต่อไป

ค�ำว่ำ กรรมฐำน นี้ เป็นค�าชินปากชินใจของชาวพุทธเรามานาน 
เมื่อถือเอาใจความ ก็แปลว่ำ ท่ีต้ังแห่งกำรงำน แต่งำนในท่ีน้ีเป็นงำน
ส�ำคัญ และหมำยถึงงำนรื้อภพรื้อชำติรื้อกิเลสตัณหำ รื้อถอนอวิชชำ 
ทัง้มวลออกจำกใจ เพือ่ไกลทกุข์ คือความเกดิแก่เจ็บตาย อันเป็นสะพาน
เกีย่วโยงของวัฏวนทีส่ตัว์โลกข้ามพ้นได้โดยยาก มากกว่าจะมคีวามหมาย 
ไปทางอ่ืนแบบงานของโลกทีท่�ากนั ส่วนผลท่ีพงึได้รบัแม้ยงัไม่ถงึจุดหมาย 
ปลายทาง ก็ท�าให้ผู ้บ�าเพ็ญมีความสุขในปัจจุบันและภพชาติต่อไป 
ฉะนัน้ พระทีส่นใจปฏิบติัธรรมเหล่านี ้จึงมกัมนีามว่าพระธดุงคกรรมฐาน
เสมอ อันเป็นค�าชมเชยให้เกียรติท่านผู้มุ ่งต่องานนี้ด้วยใจจริงจาก
พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
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กรรมฐานท่ีเป็นธรรมจ�าเป็นมาแต่พทุธกาลท่ีพระอุปัชฌาย์มอบให้แต่ 
เริม่บรรพชาอุปสมบท ม ี๕ อาการด้วยกนัโดยสงัเขป คือ เกศาได้แก่ผม  
โลมาได้แก่ขน นขาได้แก่เลบ็ ทนัตาได้แก่ฟัน ตโจได้แก่หนงั โดยอนโุลม
ปฏิโลม เพื่อกุลบุตรผู้บวชแล้วได้ยึดเป็นเครื่องมือบ�าเพ็ญพิจารณาถอย
หน้าถอยหลังซ�้าซากไปมา จนมีความช�านิช�านาญและแยบคายในอาการ
หนึ่งๆ หรือท้ังห้าอาการ อันเป็นช้ินส่วนส�าคัญของร่างกายชายหญิง
ทั่วๆ ไป แต่ค�าว่ากรรมฐานอันเป็นอารมณ์ของจิตนั้นมีมาก ท่านกล่าวไว้ 
ถงึ ๔๐ อาการ ซ่ึงมใีนต�าราโดยสมบรูณ์อยูแ่ล้ว ท่านผูป้ระสงค์อยากทราบ 
กรรมฐานใดก็ค้นหาดูได้โดยสะดวก บรรดากรรมฐานที่ท่านกล่าวไว้
มากมายนั้น ข้อใหญ่ใจความก็เพื่อท่านผู้สนใจใคร่ต่อการปฏิบัติซึ่งมีจริต
นสิยัต่างๆ กนั จะได้เลอืกปฏิบติัเอาตามใจชอบท่ีเหน็ว่าถกูกับจรติของตนๆ  
เช่นเดียวกับโรคมีชนิดต่างๆ กัน ที่ควรแก่ยาขนานต่างๆ กันฉะนั้น

วิธีท�ำได้แก่ กำรน�ำธรรมบทนั้นๆ มำบริกรรมภำวนำประจ�ำอิริยำบถ 
ต่ำงๆ ตำมแต่ถนัดและเห็นควร ว่ำเกศำๆ หรือโลมำๆ เป็นต้น  
ด้วยควำมมีสติก�ำกับอยู่โดยสม�่ำเสมอ ไม่ปล่อยใจส่งไปที่อื่น ท�ำควำม
รู้สึกตัวอยู่กับบทธรรมที่ก�ำลังบริกรรมภำวนำ ไม่เปลี่ยนแปลงธรรมบ่อย 
อันเป็นนิสัยจับจด พยายามท�าไปจนทราบชัดว่าเป็นผลขึ้นมาจริงๆ หรือ
จนทราบชัดว่าธรรมบทนั้นๆ ไม่ต้องกับจริตของตนแล้วค่อยเปลี่ยน
ธรรมบทใหม่ ผูท้ีท่ราบชัดว่าถกูกบัจรติจรงิๆ แล้ว กค็วรยดึธรรมนัน้เป็น
หลกัใจและปฏิบติัต่อไปไม่ลดละ จนเหน็ผลเป็นล�าดับและก้าวหน้าเข้าสู่
ภูมธิรรมทีค่วรเปลีย่นแปลงบทธรรมตามความจ�าเป็น ซ่ึงเจ้าตัวต้องทราบ
โดยล�าพงั ผลทีเ่กดิจากการปฏิบติับ�าเพญ็ด้วยธรรมเหล่านี ้หรอืด้วยธรรม
อย่างอื่นๆ ที่ถูกกับจริต ย่อมเป็นความสงบสุขภายในใจไปโดยล�าดับที ่
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ไม่เคยรูเ้หน็มาก่อน ความสงบจติเริม่แต่ช้ันต�า่ คือสงบได้ช่ัวขณะ สงบได้ 
นานพอประมาณ และสงบได้ตามต้องการที่จะให้พักและถอนขึ้นมา  
ทัง้เป็นความสงบละเอียดแนบแน่นกว่ากันมาก ขณะท่ีจติสงบย่อมปล่อย
อารมณ์ทีเ่คยรบกวนต่างๆ เสยีได้ เหลอืแต่ความรูค้วามสว่างไสวประจ�าใจ  
และความสุขอันเกิดจากความสงบตามขั้นของใจเท่านั้น ไม่มีสองกับ 
สิ่งอื่นใด เพราะขณะนั้นจิตปราศจากอารมณ์และเป็นตนของตนอยู่โดย
ล�าพงั แม้กเิลสส่วนละเอียดยงัมอียูภ่ายในกไ็ม่แสดงตัว ถ้าเป็นน�า้กก็�าลงั
นิง่และใสสะอาดปราศจากฝุ่นละออง หากมตีะกอนกก็�าลงันอนนิง่ไม่ท�า
น�้าให้ขุ่น ควรแก่การอาบดื่มใช้สอยทุกประการ ใจที่ปราศจากอารมณ์มี
ความสงบตัวอยูโ่ดยล�าพงันานเพยีงไร ย่อมแสดงความสขุ ความอัศจรรย์ 
ความส�าคัญ ความมีคุณค่ามาก ให้เจ้าของได้ชมนานและมากเพียงนั้น  
ทั้งเป็นความส�าคัญและความอัศจรรย์ไม่มีวันเวลาจืดจางแม้เรื่องผ่าน 
ไปแล้ว ทั้งนี้เพราะใจเป็นธรรมชาติลึกลับและอัศจรรย์ภายในตัวอยู่แล้ว 
เมื่อถูกช�าระเข้าถึงตัวจริงเพียงขณะเดียว ก็แสดงความอัศจรรย์ให้รู้เห็น
ทันที และยังท�าให้เกิดความอาลัยเสียดายต่อความเป็นของจิตไปนาน 
ถ้าปล่อยให้หลดุมอืคือเสือ่มไปโดยไม่ได้กลบัคืนด้วยวธิบี�าเพญ็ให้ทรงตัว
อยู่หรือให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป คงเป็นเพราะเหตุนี้กระมังที่ครั้งพุทธกาลมี 
พระสาวกบางองค์ ขณะท่านก�าลงับ�าเพญ็อยู ่ใจมคีวามเจรญิขึน้และเสือ่ม 
ลงถงึหกครัง้ จนเกดิความเสยีใจมากเพราะความอาลยัเสยีดาย แต่สดุท้าย 
ท่านก็เป็นพระสาวกอรหันต์ขึ้นมาองค์หนึ่งจนได้ เพราะความเพียร
พยายามเป็นสะพานเช่ือมโยงให้บรรลุถึงอมตธรรม คือแดนแห่งความ
เกษม โดยอาศัยกรรมฐานธรรมเป็นเครื่องด�าเนิน
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พระพุทธเจ้าทั้งหลายที่นับจ�านวนไม่ได้ และพระสาวกอรหันต ์
ทั้งหลายของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ ที่เสด็จปรินิพพานผ่านไปแล้ว
จนประมาณกาลไม่ได้ก็ดี พระพุทธเจ้าและพระสาวกท้ังหลาย ท่ีเสด็จ
ปรนิพิพานและนพิพานไปพอประมาณกาลได้กดี็ พระพทุธเจ้าสมณโคดม 
กบัพระสาวกท่านทีเ่พิง่เสด็จผ่านไปไม่กีพ่นัปีกดี็ ล้วนทรงอุบติัและอุบติัขึน้ 
เป็นพระพทุธเจ้า และเป็นพระอรหนัต์ จากกรรมฐานทัง้หลาย มกีรรมฐานห้า 
เป็นต้นท้ังสิน้ ไม่มแีม้พระองค์หรอืองค์เดียวทีผ่่านการรูธ้รรมมาโดยมไิด้ 
ผ่านกรรมฐานเลย แม้จะพดูว่ากรรมฐานเป็นสถานท่ีอุบติัขึน้แห่งท่านผูว้เิศษ 
ทัง้หลายกไ็ม่ควรจะผดิ เพราะก่อนจะทรงถ่ายพระรปูพระนามและรปูนาม
จากความเป็นปุถุชน ขึ้นมาเป็นพระอริยบุคคลเป็นขั้นๆ จนถึงขั้นสูงสุด  
ต้องมีกรรมฐานธรรมเป็นเครื่องซักฟอก เป็นเครื่องถ่ายถอนความคิด
ความเหน็ความเป็นต่างๆ อันเป็นพืน้เพของจิตทีม่เีช้ือวฏัฏะจมอยูภ่ายใน
ให้กระจายหายสญูไปโดยสิน้เชิง กลายเป็นพระทยัและใจดวงใหม่ขึน้มา
เป็นความบรสิทุธิล้์วนๆ ดังนัน้พระพทุธเจ้าท้ังหลายจงึทรงถอืกรรมฐานว่า
เป็นธรรมทัง้ส�าคัญและจ�าเป็น และยกย่องในวงพระศาสนาประจ�าศาสดา
แต่ละพระองค์ตลอดมาถงึปัจจบุนั แม้ในศาสนาแห่งพระสมณโคดมของ
พวกเรา ก็ทรงถือกรรมฐานเป็นแบบฉบับและจารีตประเพณีตายตัวมา 
เป็นพระองค์แรก ว่าได้ทรงเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะกรรมฐาน ๔๐  
มีอานาปานสติเป็นต้น และทรงสั่งสอนพุทธบริษัทตลอดมาจนปัจจุบัน 
ทุกวันนี้ ทั้งยังจะเป็นสะพานเช่ือมโยงให้สัตว์โลกได้ถึงพระนิพพาน 
ตลอดไป จนกว่าจะสิน้อ�านาจวาสนาของมวลสตัว์ทีจ่ะตามเสด็จพระองค์
ได้นั่นแล ฉะนั้น ค�าว่า “กรรมฐาน” จึงเป็นธรรมพิเศษในวงพระศาสนา
ตลอดมาและตลอดไป ผู้นับถือพระพุทธศาสนาท่ียังมิได้ปฏิบัติบ�าเพ็ญ
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ตามทางกรรมฐาน พอทราบเรื่องความลี้ลับที่มีอยู ่ในตนทั้งฝ่ายช่ัว 
ฝ่ายดีบ้างพอควร จึงไม่ควรคิดว่าตนรู้ตนฉลาดโดยถ่ายเดียว แม้จ�าได้ 
จากพระไตรปิฎกโดยตลอดทั่วถึง เพราะนั่นเป็นเพียงบัญชีดีช่ัวของสิ่ง 
หรอืธรรมชาติทีม่อียูใ่นตัวเท่านัน้ ยงัไม่ได้รบัการเลอืกเฟ้นจากการปฏิบติั
อันมกีรรมฐานเป็นเครือ่งส่องทางให้ถงึความจรงิ ตามพระประสงค์ทีท่รง 
ประกาศธรรมสอนโลก พระกรรมฐำน ๔๐ ห้องนี่แลคือตู้พระไตรปิฎก  
คือเครื่องมือท�ำลำยภพชำติ เครื่องมือท�ำลำยกงจักรที่พำให้สัตว์โลก
หมุนเวียนเกิดตำยจนไม่ทรำบภพเก่ำภพใหม่ และทุกข์เก่ำทุกข์ใหม่ที ่
สลบัซับซ้อนมำกบัภพชำตินัน้ๆ ให้ขำดสะบัน้ลงโดยสิน้เชิง การปฏิบัติใด 
กต็ามท่ีปราศจากธรรมเหล่านีส่้วนใดส่วนหนึง่เข้าสนบัสนนุ การปฏิบติันัน้ 
จะไม่เป็นไปเพื่อการท�าลายสังหารกิเลสกองทุกข์มากน้อยท่ีมีอยู่ภายใน 
ให้เบาบางและสิ้นสูญไปได้เลย การปฏิบัติที่มีธรรมเหล่านี้เข้าสนับสนุน
อยู่มากน้อยเท่าน้ัน จะท�าลายกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิง ไม่มีทางสงสัย  
ด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติเพื่อความสงบสุขและความรู้แจ้งแทงตลอดในธรรม 
ทั้งหลาย จ�าต้องยึดถือธรรมเหล่านี้เป็นเส้นชีวิตจิตใจของการด�าเนิน
ปฏิปทาไปตลอดสาย นับแต่ธรรมขั้นต�่าจนถึงขั้นสูงสุดคือ วิมุตติ 
พระนิพพาน ใครจะปฏิบัติบ�าเพ็ญความดีงามด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม  
เมือ่ถงึขัน้จะเข้าด้ายเข้าเขม็จรงิๆ คือการก้าวขึน้สูภู่มจิิตภูมธิรรมเป็นขัน้ๆ 
จ�าต้องหวนกลับมายึดธรรมเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเครื่องด�าเนิน  
จึงจะผ่านพ้นไปได้โดยสวัสดีปลอดภัย เพราะธรรมเหล่านีเ้ป็นทีป่ระมวล
มาแห่งสจัธรรมทัง้หลาย ทีม่มีรรคผลนพิพานเป็นจุดสดุยอด ธรรมเหล่านี้
รวมอยู่ในวงพระพทุธศาสนา มศีาสดาองค์เอกแต่ละพระองค์ทรงประกาศ
สอนไว้เป็นแบบเดียวกันและสืบทอดกันมาเป็นล�าดับ ท่านท่ียังสงสัย
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พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่ทรงประกาศสอนธรรมมาเป็นยุคๆ จนถึง 
ศาสดาองค์ปัจจุบนัคือพระพทุธเจ้าของเรา จึงควรปฏิบติัพจิารณาตามธรรม 
กรรมฐานทีท่รงแสดงไว้ ด้วยความพสิจูน์จรงิๆ ทางปัญญาจนเกดิผลตาม 
พระประสงค์ ก็จะทราบจากความรู้ความเห็นอันเกิดจากการปฏิบัติของ
ตนเองอย่างประจักษ์ใจว่า ศาสดากบัธรรมมไิด้แตกต่างกนั แต่เป็นอันหนึง่ 
อันเดียวกัน ดังแก่นธรรมที่ทรงแสดงไว้ย่อๆ ว่า “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้น
ช่ือว่าเหน็เราตถาคต” ดังนี ้ธรรมบทนีเ้ป็นธรรมประกาศองค์พระตถาคต
ทัง้หลาย ให้เราทราบอย่างชัดเจนว่าพระตถาคตมอียูก่บัธรรมตลอดเวลา 
มิได้ขึ้นอยู่กับกาลสถานที่ แม้แต่ละพระองค์จะเสด็จปรินิพพานไปนาน
ตามสมมติุนยิมกนัก็จรงิ แต่ความจรงิขององค์พระตถาคตแล้วคือธรรมนี ้
เท่านั้น บรรดำท่ำนที่เห็นธรรมภำยในใจอย่ำงแจ้งประจักษ์แล้ว ท่ำนมิได้ 
สงสัยในองค์พระตถำคตเลยว่ำประทับอยู่ในท่ีเช่นไร ซ่ึงโลกเข้ำใจว่ำ 
ท่ำนเสด็จเข้ำสู ่นิพพำนหำยเงียบไปแล้ว ไม่มีศำสดำผู ้คอยเมตตำ 
สั่งสอนต่อไป ควำมจริงธรรมที่ทรงประสิทธิ์ประสำทไว้แล้วแก่หมู่ชน 
ก็คือองค์ศำสดำเรำดีๆ นั่นแล ถ้าสนใจอยากมีศาสดาภายในใจ ก็มีได้
ทกุเวลาเช่นเดียวกบัทีย่งัทรงพระชนม์อยู ่ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัน�า้ใจทีจ่ะเคารพ
นับถือ และเชื่อฟังธรรมที่เป็นองค์แทนท่านเป็นส�าคัญกว่าอื่น แม้ท่าน 
ยังทรงพระชนม์อยู่ ถ้าขาดความสนใจเสียเพียงอย่างเดียว ท่านก็ช่วย
อะไรไม่ได้ คงเป็นประเภทอนาถาอยู่ตามเคย ไม่มีอะไรดีขึ้น เพื่อความ 
ไม่เดือดร้อนในภายหลัง และเพื่อความอบอุ่นใจท้ังปัจจุบันและอนาคต 
จึงควรปฏิบัติบ�าเพ็ญตนด้วยธรรมที่ประทานให้เป็นมรดกแทนพระองค์ 
ผลจะเป็นเช่นเดียวกับท่ียังทรงพระชนม์อยู ่ทุกประการ ไม่มีอะไร
เปลี่ยนแปลง คือจะมีธรรมคือศาสดาประจ�าใจอยู่ตลอดเวลา
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ได้พร�า่กรรมฐานมายดืยาวจนท่านผูอ่้านเอือมไปตามๆ กนั จงึขออภัย 
อีกครั้งในความไม่พอดีของตนที่พร�า่ไปบ้าง ก็คิดว่าท่านที่ยังไม่เข้าใจใน
ค�าว่ากรรมฐานเท่าที่ควรก็อาจมี และอาจจะเข้าใจและทราบวิธีปฏิบัติ 
ไว้บ้าง เมื่อถึงวาระที่คิดอยากบ�าเพ็ญจะได้สะดวก

บัดนี้จะเริ่มเรื่องปฏิปทาคือข้อปฏิบัติ ที่ท่านอาจารย์มั่นพาคณะ
ลูกศิษย์ด�าเนินมาเป็นล�าดับจนถึงปัจจุบัน การปฏิบัติตามปฏิปทาน้ีรู้สึก
ล�าบากเพราะเป็นการทวนกระแสโลกท้ังทางกายทางวาจาและทางใจ  
หลกัปฏิปทากม็ธีดุงค์ ๑๓ ขนัธวัตร ๑๔ มอีาคันตุกวตัรเป็นต้น เป็นเครือ่ง
บ�าเพ็ญทางกายโดยมาก และมีกรรมฐาน ๔๐ เป็นเครื่องบ�าเพ็ญทางใจ 
สมัพนัธ์เกีย่วเนือ่งกนัไปในอิรยิาบถต่างๆ ของความเพยีร ท่านทีส่มคัรใจ 
เป็นพระธดุงคกรรมฐาน จ�าต้องเป็นผูอ้ดทนต่อสิง่ขดัขวางต้านทานต่างๆ  
ที่เคยฝังกายฝังใจจนเป็นนิสัยมานาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ละได้ยาก แต่ก็จ�าต้อง 
พยายามละไม่หยดุหย่อนอ่อนก�าลงั เพราะเพศของนกับวชกบัเพศฆราวาส  
มีความเป็นอยู่ต่างกัน ตลอดความประพฤติมรรยาท ความส�ารวมระวัง
ต่างๆ ต้องเป็นไปตามแบบหรอืประเพณีของพระซ่ึงเป็นเพศทีส่งบงามตา  
ผูเ้ป็นพระธดุงค์จึงควรมคีวามเข้มงวดกวดขนัในข้อวัตรปฏิบติัต่างๆ ให้เป็น 
ทีอ่บอุ่นเยน็ใจแก่ตนและเป็นท่ีน่าช่ืนชมเลือ่มใสแก่ผูอ่ื้น เพราะธดุงควตัร  
๑๓ และวัตรต่างๆ ตลอดกรรมฐานทั้งมวล ล้วนเปน็ธรรมเครื่องดดันิสัย 
ความดื้อด้านของคนเราโดยตรง พระก็ออกมาจากฆราวาส นิสัยนั้นต้อง
ติดตัวมาด้วย ถ้าไม่มีเครื่องดัดแปลงหรือทรมานกันบ้าง ก็คงไม่พ้นการ
บวชมาท�าลายตัวและวัดวาศาสนาให้ฉิบหายล่มจมลงอย่างไม่มีปัญหา 
เพราะปกตินิสัยของมนุษย์เราโดยมาก ชอบเบียดเบียนและท�าลายตน
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และผู้อ่ืนด้วยวิธีต่างๆ อยู่เสมอ โดยไม่จ�าต้องอาศัยเจตนาเสมอไป 
เนื่องจากความชินต่อนิสัย เพราะความทะเยอทะยานอยากต่างๆ พาให้
เป็นไป หรือเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็สุดจะคาดเดาถูก จึงพลอยมี
ความทกุข์เดือดร้อนติดตัวประจ�าอิรยิาบถอยูเ่สมอ ไม่ค่อยมคีวามสขุกาย 
สุขใจได้นานเท่าที่อยากมี

ค�าว่าเบียดเบียนหรือท�าลายตนนั้น ได้แก่ความคิดนึกต่างๆ ที่เป็น
ภัยแก่ตนโดยเจ้าตัวไม่รูว่้าผดิกม็ ีทีรู่ว่้าผดิกม็ ีและเป็นชนวนให้เกดิความ
เสยีหายแก่ผูอ่ื้น จนถงึระบาดออกทางกายวาจา เรยีกว่าความเบยีดเบยีน
ท�าลายทั้งสิ้น

จะเขยีนเรือ่งพระปฏิบติัท่ีก�าลงัอยูอ่บรมกบัท่านก่อน แล้วจงึจะเขยีน
เรื่องการแยกย้ายของท่านที่ออกไปปฏิบัติอยู่โดยล�าพังต่อไปตามล�าดับ

ท่ำนที่เริ่มมำศึกษำและปฏิบัติกรรมฐำนในส�ำนักท่ำนอำจำรย์มั่น  
ตามปกติท่านสอนให้เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรในทุกกรณีที่เป็นหน้าที่
ของพระจะพึงท�า สอนให้เป็นคนหูไวตาไวก้นเบาลุกง่ายไปเร็วไม่อืดอาด
เนือยนาย สอนให้เป็นคนฉลาดช่างคิดในกิจนอกการในเพื่ออรรถธรรม 
ในแง่ต่างๆ ไม่อยู่เฉยๆ เหมือนคนสิ้นท่า ความเคลื่อนไหวไปมามีสติอยู่
กบัตัว สอนให้เป็นคนละเอียดลออในทกุกรณี การภาวนาท่านเริม่สอนแต่ 
กรรมฐานห้าเป็นต้นไป ตลอดถึงกรรมฐานอ่ืนๆ ตามแต่อาการใดจะ
เหมาะกับจริตนิสัยของผู้มาอบรมศึกษาเป็นรายๆ ไป ขณะฟังการอบรม
กท็�าสมาธภิาวนาไปด้วยในตัว บางรายขณะนัง่ฟังการอบรม จติเกดิความ 
สงบเย็นเป็นสมาธิขึ้นมาทั้งที่ยังไม่เคยปรากฏมาก่อนนับแต่เริ่มฝึกหัด 
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เพิ่งมาเป็นในขณะนั้นก็มี พระเณรมีจ�านวนมากที่เข้าไปรับการอบรม  
ต่างเกิดผลจากสมาธิภาวนาขณะท่ีนั่งฟังการอบรมในแง่ต่างๆ กันขึ้นมา
ตามจริตนิสัย ไม่ค่อยตรงกันไปทีเดียว ความรับการอบรมจากท่านเป็น 
อุบายกล่อมเกลาจติใจของผูฟั้งได้ดี ทัง้ด้านสมาธแิละด้านปัญญาเป็นข้ันๆ  
ผู้ท่ียังไม่เคยมีความสงบก็เริ่มสงบ ผู้เคยสงบบ้างแล้วก็เพิ่มความสงบ
ไปทุกระยะที่ฟัง ผู้มีสมาธิเป็นพื้นฐานแล้วก็ท�าให้ฐานนั้นมั่นคงขึ้นโดย
ล�าดับ ผู้เริ่มใช้ปัญญาการอบรมก็เป็นอุบายปัญญาช่วยไปด้วยเป็นระยะ 
ผู้มีภมูิปัญญาเป็นพื้นอยู่แล้ว ขณะฟังการอบรมก็เท่ากับท่านช่วยบุกเบิก
อุบายสติปัญญา ให้กว้างขวางลกึซ้ึงลงไปทกุระยะเวลา ออกจากทีอ่บรม
แล้วต่างองค์ต่างปลกีตัวออกบ�าเพญ็อยูใ่นสถานทีแ่ละอิรยิาบถต่างๆ กนั 
การพกัผ่อนหลบันอนไม่มกีฎเกณฑ์หรอืข้อบงัคับใดๆ จากท่าน ปล่อยให้
เป็นความสะดวกเหมาะสมของแต่ละรายจะปฏิบติัต่อตัวเอง ทัง้นีเ้พราะ
ธาตุขนัธ์และความเพยีร ตลอดความหมายมัน่ป้ันมอืต่อธรรมในแง่ต่างๆ 
มีหนักเบามากน้อยต่างกัน บางรายกลางคืนมีเวลาพัก บางรายพักนอน
บ้างตอนกลางวัน แต่กลางคืนเร่ง พักหลับนอนน้อยหรือไม่พักหลับเลย
ในบางคืนความเพียรมาก จึงปล่อยให้เป็นความสะดวกส�าหรับตัวเอง
แต่ละรายไป ที่จะพักผ่อนหลับนอนหรือประกอบความเพียรในเวลาใด

แนวทำงด�ำเนินในสำยท่ำนอำจำรย์มั่น กรรมฐำน ๕ และธุดงค์ ๑๓ 
ท่ำนถือเป็นส�ำคัญมำก จะเรียกว่ำเป็นเส้นชีวิตของพระธุดงค์สำยของ
ท่ำนก็ไม่ผิด ใครเข้าไปรับการอบรมกับท่าน ท่านต้องสอนกรรมฐานและ
ธุดงควัตรให้ในเวลาไม่นานเลย ถ้าเป็นหน้าแล้งท่านมักจะสอนให้ไปอยู่
รกุขมลูร่มไม้เสมอ ว่าโน้นต้นไม้ใหญ่มใีบดกหนา น่าร่มเยน็สบาย ภาวนา
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สะดวก อากาศก็ดี ปราศจากความพลุกพล่านวุ่นวายจากสิ่งภายนอก 
โน้นภูเขาเป็นที่เปิดหูเปิดตาเพื่อร่าเริงในธรรม โน้นถ�้า โน้นเง้ือมผา  
เป็นทีน่่าอยูน่่าบ�าเพญ็เพยีรหาความสงบสขุทางใจ โน้นป่าชัฏ เป็นท่ีก�าจัด 
ความเกียจคร้านและความหวาดกลัวต่างๆ ได้ดี คนเกียจคร้านหรือ 
คนขีข้ลาดควรไปอยูใ่นทีเ่ช่นนัน้ จะได้ช่วยพยงุความเพยีรให้ขยนัเสยีบ้าง  
และช่วยก�าจัดความกลัวเพื่อความกล้าหาญขึ้นบ้าง ไม่หนักและกดถ่วง
จิตใจจนเกินไป ภูเขาลูกโน้น ถ�้าโน้น เงื้อมผาโน้น อากาศดี ภาวนา
สะดวก จิตรวมลงสู่ความสงบได้ง่าย เมื่อจิตสงบแล้ว มองเห็นสิ่งต่างๆ 
ทีแ่ปลกๆ ลกึลบัได้ดีเกนิกว่าสายตาสามญัจะรูเ้หน็ได้ ภูเขาลกูนัน้ ถ�า้นัน้  
เงื้อมผานั้น มีสิ่งนั้นๆ อยู่ทางทิศนั้นๆ ผู้ไปอยู่ควรระวังส�ารวม ไม่ควร 
ประมาทว่าปราศจากผู้คนและสิ่งต่างๆ ที่เห็นๆ และได้ยินแล้ว จะไม่มี 
อะไรอ่ืนอีก สิ่งลึกลับเกินกว่าสามัญจิตจะรู ้เห็นได้ยังมีอีกมากมาย 
และมากกว่าวัตถุที่มีเกลื่อนอยู่ในโลกนี้เป็นไหนๆ เป็นเพียงไม่มีสิ่งท่ี
ควรแก่สิ่งเหล่านั้นจะแสดงความมีออกมาอย่างเปิดเผยเหมือนสิ่งอ่ืนๆ 
เท่านั้น จึงแม้มีอยู่มากน้อยเพียงไรก็เป็นเหมือนไม่มี ผู้ปฏิบัติจึงควร
ส�ารวมระวังในอิริยาบถต่างๆ อย่างน้อยก็เป็นผู้สงบเย็นใจ ยิ่งกว่านั้น 
กเ็ป็นทีช่ื่นชมยนิดีของพวกกายทพิย์ทัง้หลายทีม่ภีพภูมต่ิางๆ กนั อาศัยอยู่
ในแถบนัน้และทีอ่ื่นๆ เพราะโลกไม่ว่างจากมวลสตัว์ชนดิต่างๆ ทัง้หยาบ 
และละเอียด แม้ในกายคนกายสัตว์ก็ยังมีสัตว์ชนิดต่างๆ อาศัยอยู่  
นกัปฏิบติัเพือ่เสรภีาพแก่สภาวธรรมทัง้หลายทัว่ไตรภพ จึงไม่ควรรบัรอง
และปฏิเสธในสิ่งที่ตนรู้ตนเห็นว่ามีว่าจริง และว่าไม่มีไม่จริงเพียงเท่านั้น 
แม้แต่วัตถุทั้งหยาบทั้งละเอียดซึ่งมีอยู่ เรายังไม่สามารถรู้เห็นโดยทั่วถึง 
บางทียังโดนสิ่งต่างๆ จนตกบ้านตกเรือนแตกยับไปหมดก็ยังมีประจ�า
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นิสัยมนุษย์ผู้ชอบหยิ่งในตัว ขณะที่เดินซุ่มซ่ามเซอะซะไปโดนสิ่งของ 
ด้วยความไม่มีสตินั้น เจ้าตัวต้องเข้าใจว่าอะไรไม่มีอยู่ในท่ีนั้น แต่สิ่งท่ี
ถูกปฏิเสธว่าไม่มีอยู่ในที่นั้นและในขณะน้ัน ท�าไมจึงถึงกับแตกฉิบหาย
ไปได้ เพียงเท่านี้ก็พอพิสูจน์ตัวเองได้ดีว่ามีนิสัยสะเพร่าเพียงไรถ้าจะ
พสิจูน์ นอกจากจะไม่ยอมพสิจูน์และปล่อยให้เรือ้รงัไปตลอดกาลเท่านัน้ 
ก็หมดหนทางที่จะทราบความจริงที่มีอยู่ในโลกและธรรมทั่วๆ ไป ภูเขา
ลูกโน้น ถ�้าโน้น และเง้ือมผาโน้น ผมเคยพักบ�าเพ็ญมาแล้ว เป็นที่
จับใจไร้กังวลกับเรื่องเกลื่อนกล่นวุ่นวายทั้งหลาย ถ้าพวกท่านมุ่งต่อ
แดนพ้นทุกข์อย่างถึงใจ ก็ควรแสวงหาที่เช่นนั้นเป็นที่อยู่ที่บ�าเพ็ญ และ
ที่ฝากเป็นฝากตายกับธรรมทั้งหลาย ซ่ึงเป็นดังองค์ของศาสดาเสด็จมา
ประทบัอยูใ่นทีเ่ฉพาะหน้าทกุอิรยิาบถ หลบัและต่ืนจะเป็นสขุ ความเพยีร 
ทางใจก็ก้าวหน้า ไม่ชักช้าล่าถอยเหมือนที่เกลื่อนกล่นวุ่นวายทั้งหลาย 
พระพุทธเจ้าก็ดี พระสาวกอรหันต์ทั้งหลายก็ดี ท่านทรงพลีและพลีชีพ
เพือ่ธรรมในสถานทีดั่งกล่าวน่ันแล นอกจากผูไ้ม่เหน็โทษของกเิลสตัณหา
วัฏสงสาร เพลินเที่ยวจับจองป่าช้าความเกิด–ตายแบบไม่มีจุดหมาย
ปลายทางเท่านั้น จะไม่ยินดีในสถานที่ที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ 
ท่านทรงยินดี โน้นป่าช้าป่าชัฏ ไปอยู่ในป่าเช่นนั้นกับพวกชาวป่าชาวเขา
โน้น เป็นสถานที่อ�านวยความเพียรทุกด้าน เพื่อตัดกระแสวัฏฏะภายใน
ใจให้น้อยลงทกุประโยคแห่งความเพยีร การท�าความเพยีรในทีเ่หมาะสม 
กับผูต้้องการความไม่หวังมาเกดิตายอีกหลายชาติหลายภพ ผดิกบัทีท่ัว่ๆ 
ไปอยู่มาก สถานที่ไม่เหมาะ แม้เดินจงกรมหรือนั่งสมาธิภาวนาเป็นเวลา
นานเท่ากัน แต่ผลที่ได้รับย่อมผิดกันอยู่มาก เพราะความเอาใจใส่และ
ความสบืต่อแห่งสติปัญญา ตลอดความรูส้กึเกีย่วกบัสิง่ทีม่อียูร่อบตัวนัน้
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ต่างกนั ผลทีไ่ด้รบัจากเหตุทีไ่ม่สบืต่อกนัจึงต่างกนั นกัปฏิบติัทีย่ดึศำสดำ
เป็นสรณะจริงๆ ควรระลึกถึงธรรมที่ประทำนไว้ให้มำกกว่ำคิดถึงควำม
ล�ำบำกต่ำงๆ มีควำมกลัวตำยเป็นตัวกำรส�ำคัญ เช่น ความล�าบากเพราะ
ขาดแคลนกันดารในปัจจัยสี่ มีอาหารบิณฑบาตเป็นต้น ความล�าบาก
ในการประกอบความเพียร คือการฝึกทรมานจิตท่ีแสนคะนองโลดโผน
ประจ�านิสัยมาด้ังเดิม ความล�าบากเพราะเดินจงกรมนาน เพราะนั่ง 
ภาวนานาน เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาทรมานกายทรมานใจ ความล�าบาก
เพราะจิตไม่ยอมอยู่ในขอบเขตร่องรอยที่ต้องการ ความล�าบากเพราะ
ความหิวโหยโรยแรงเนื่องจากอาหารน้อย เพราะฉันแต่น้อย เพราะหยุด
พักไม่ฉันบ้างเป็นวันๆ หยุดไปหลายๆ วัน เพื่อความเพียรทางใจจะได้ 
ด�าเนินสะดวกตามจริตเป็นรายๆ ความล�าบากเพราะความเปลี่ยวกาย
เปลี่ยวใจไร้เพื่อนฝูงครูอาจารย์ ผู้เคยอบรมสั่งสอนและแลกเปลี่ยน 
ความรู้ความคิดเห็นต่อกัน ความล�าบากเพราะคิดถึงบ้านถึงเรือน คิดถึง
เพือ่นฝูงญาติมติรทีเ่คยให้ความอบอุ่นทางกายทางใจ ความล�าบากเพราะ
เปียกฝนทนทุกข์ไม่มีที่มุงที่บังกันแดดกันฝน ความล�าบากเพราะความ
หนาวเหน็บเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเพราะเหตุต่างๆ ความล�าบากเพราะเป็นไข้ 
ความเจบ็หวัตัวร้อนปวดอวยัวะส่วนต่างๆ ไม่มหียกูยาเครือ่งบ�าบดัรกัษา 
ความล�าบากเพราะกลัวตายอยู่ในป่าในเขาคนเดียวไม่มีผู้ปรนนิบัติรักษา 
เวลาตายไม่มีผู้เก็บซากศพ มีแต่แร้งกาหมากินและแมลงวันมายื้อแย่ง
แข่งกนักนิ ความคิดเหล่านีเ้ป็นเครือ่งกดีขวางทางด�าเนนิเพือ่พระนพิพาน 
อย่าปล่อยให้เข้ามารบกวนใจได้ จะเสยีคนไปไม่ตลอด ควรทราบทนัทว่ีา  
ควำมคิดนี้คือกองสมุทัย ซ่ึงเป็นกุญแจเปิดทุกข์ขึ้นทับถมจิตใจ จนหำ
ทำงออกมิได้ ผู้ปฏิบัติต้องเป็นคนกล้ำหำญอดทน คือทนต่อแดดต่อฝน 
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ทนต่อความหิวโหย ทนต่อความทุกข์ทรมานต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นทางกาย 
ทางใจ ทนต่อความเจ็บปวดแสบร้อนต่างๆ ท่ีมาสมัผสัท้ังภายในภายนอก
ซ่ึงโลกทัง้หลายกย็อมรบัว่ามว่ีาเป็นโดยทัว่กนั นกัปฏิบติัต้องฝึกหดัใจให้
กล้ำแข็ง ต่อแรงพายุที่คอยจะเกิดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งโดยมากก็มักเกิดจาก
ใจตัวเอง และคอยหักรานตัวเองให้ทุพพลภาพทางความเพียรกลายเป็น 
คนอ่อนแอ ทีเ่คยเข้มแขง็อดทนกล็ดวาราศอกลงโดยล�าดับ และลดลงจน
ก้าวไม่ออก สุดท้ายก็จอดจมงมทุกข์ไปตามเคย ศาสดาก็นับวันห่างไกล 
จิตใจไปทกุท ีพทุธฺ� สรณ� คจฉฺำม ิกเ็ป็นเพยีงลมปากแสดงออกมา ซ่ึงเด็ก 
ก็ว่าได้ แต่ส่วนใหญ่ที่แท้จริงของค�าว่า พุทฺธ� เลยจืดจางว่างเปล่าไป 
จากใจ นี่ท่านเรียกว่าผู้ท้อถอยพ่ายแพ้กิเลสมาร คือสู้ความคิดฝ่ายต�่า
ภายในใจของตนไม่ได้ ผู้พ่ายแพ้ขันธมารคือปล่อยให้กองทุกข์ในสังขาร
เหยียบย�า่ท�าลายอยูเ่ปลา่ๆ ไมส่ามารถหาทางคดิค้นแก้ไขด้วยสตปัิญญา
ท่ีมีอยู่ พอมีทางหลบหลีกปลีกตัวออกได้ด้วยอุบายอันแยบคายของ 
นักต่อสู้เพื่อกู้ตนจากหล่มลึก

ข้ำศึกใดก็ตำมในแหล่งโลกธำตุ ไม่มีอ�ำนำจอันลึกลับแหลมคม
เหมือนข้ำศึกภำยในใจ คือกิเลสตัณหำน่ีเลย ข้าศึกน้ีน่าหนักใจมาก
ส�าหรบัผูม้นีสิยัอ่อนแอและขีเ้กยีจ ไม่เป็นคนช่างคิด มอีะไรนดิมาสมัผสั
คอยแต่จะยอมแพ้ ไม่คิดหาอุบายต่อสู้เพื่อตัวเองบ้างเลย นิสัยชนิดนี้
กิเลสมารชอบมากเป็นพิเศษ ใครอยากเป็นคนพิเศษของมันก็ต้องฝึก
และสั่งสมนิสัยนี้ขึ้นให้มาก จะได้เป็นผู้รับใช้ที่โปรดปรานของมันชนิด
ไม่มวีนัโผล่หน้าขึน้มาเหน็แสงอรรถแสงธรรมเครือ่งน�าให้พ้นทกุข์ได้เลย 
เกิดมาภพใดชาติใดกม็อบดวงใจทีม่คุีณค่า เป็นเครือ่งสงัเวยเซ่นสรวงแต่



16

กิเลสตัวมีอ�านาจยิ่งกว่าธรรมภายในใจตลอดไป คิดแล้วก็น่าสลดสังเวช 
ทีพ่ระเราขนาดเป็นนกัปฏิบติั ยงัยอมตัวลงตามความรูส้กึฝ่ายต�า่ โดยไม่ใช้ 
สติปัญญาเป็นเครือ่งฉดุลากขึน้มาบ้าง พอได้หายใจอยูก่บัความสงบแห่ง
ธรรม สมกบัเป็นนักพรตแบกกลดสะพายบาตรขึน้เขาเข้าถ�า้อยูป่่าภาวนา 
แต่ท่านท่ีมุ่งหน้ามาอบรมศึกษาและปฏิบัติถึงขนาดนี้ ยังจะยอมตนให้
กิเลสตัณหาเหยียบย�่าท�าลายและมาติกาบังสุกุลเอาตามชอบใจละหรือ 
ถ้าเป็นได้อย่างนัน้ ผูส้ัง่สอนกอ็กแตกตายก่อนผูม้าศึกษาอบรมโดยไม่ต้อง 
สงสัยดังนี้

อุบายวธิสีอนของท่านอาจารย์มัน่ ยากทีจ่ะจับนสิยัท่านได้ เพราะเป็น 
อุบายของปราชญ์ผู้ฉลาดแหลมคมในสมัยปัจจุบัน จึงรู้สึกเสียใจที่ผู้
เขยีนประวติัท่านและปฏิปทาพระธดุงค์สายของท่าน ไม่มคีวามจดจ�าและ 
ความฉลาดสมศักด์ิศรท่ีาน จึงไม่อาจขดุค้นเนือ้อรรถเนือ้ธรรมท่ีส�าคัญใน
การสัง่สอนของท่านออกมาให้ท่านได้อ่านอย่างสมใจ สมกบัท่านเป็นพระ
ในนาม “ธรรมทั้งองค์” ตามความรู้สึกของผู้เขียน ถ้าผิดก็ขออภัยด้วย

การสั่งสอนพระ ท่านหนักไปในธุดงควัตร เฉพาะอย่างยิ่งการอยู่ 
ในป่าในเขาในถ�า้และเง้ือมผาทีเ่ปลีย่วๆ รูส้กึว่าท่านเน้นหนกัลงเป็นพเิศษ 
แทบทุกครั้งที่อบรม ไม่แสดงขึ้นต้นด้วยสถานที่ดังกล่าว ก็ตอนสุดท้าย
เป็นต้องน�ามาสรุปจนได้ สมกับท่านเป็นนักพรตและชอบอยู่ในป่าในเขา 
ประจ�าชีวิตนิสัยของนักบวชจริงๆ กำรอบรมไม่ยอมให้เนื้อธรรมห่ำงจำก 
ธดุงควัตรเลย พอจบจำกกำรน�ำพระเทีย่วชมป่ำชมเขำชมถ�ำ้และเง้ือมผำ
ต่ำงๆ อันเป็นสถำนที่รื่นเริงแล้ว ก็น�ำพระเข้ำบิณฑบำตในหมู่บ้ำนด้วย 
บทธรรมหมวดต่ำงๆ คือสอนวิธคีรองผ้ำและท่ำส�ำรวมในเวลำเข้ำบณิฑบำต  
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ไม่ให้มองโน้นมองน้ีอันเป็นกิริยาของคนไม่มีสติอยู่กับตัว แต่ให้มองใน
ท่าส�ารวมและสงบเสง่ียมมีสติทุกระยะที่ก้าวไปและถอยกลับ ใจร�าพึง
ในธรรมที่เคยบ�าเพ็ญมาประจ�านิสัย กำรบิณฑบำต ถือเป็นกิจวัตรส�ำคัญ
ประจ�ำพระธุดงค์ในสำยของท่ำนไม่ให้ขำดได้ เว้นแต่ไม่ฉันก็ไม่จ�าเป็น
ต้องไป ขณะไปก็สอนให้มีควำมเพียรทำงภำยในไม่ลดละทั้งไปและกลับ
จนมำถึงที่พัก ตลอดการจัดอาหารใส่บาตรและลงมือฉัน ก่อนฉันก็สอน
ให้พิจำรณำปัจจเวกขณะ คือ ปฏิสังขำ โยนิโสฯ โดยแยบคำยตำมภูม ิ
สติปัญญำของแต่ละรำย อย่ำงน้อยเป็นเวลำรำวหนึ่งนำทีก่อน แล้วจึง
ลงมือฉันด้วยควำมส�ำรวมและมีสติอยู่กับตัวและในบำตร อาหารที่รวม
อยู่ในบาตรมีหลายชนิดและมีรูปลักษณะสีสันต่างๆ กัน เมื่อรวมกันอยู่
ในบาตร ใจมีความรู้สึกอย่างไรบ้าง คอยดูมารยาของใจจะแสดงท่าต่างๆ 
ออกมาในเวลาฉัน ก�าหนดสติปัญญาคอยสังเกตตรวจตราทั้งความหิว
ที่อาจออกนอกลู่นอกทาง อันเป็นทางเดินของตัณหา ตาเป็นไฟใจเป็น
วานร (ลิง) ทั้งมารยาของใจที่อาจคิดว่าอาหารท่ีผสมกันอยู่มีรสชาติ 
แปรไปต่างๆ ใจเกิดความสะอิดสะเอียนเบื่อหน่ายไม่อยากรับประทาน 
อันผดิวิสยัของผูบ้�าเพญ็พรตเพือ่ความรอบคอบและความหมดจดของใจ  
อุบายการพิจารณาของแต่ละรายนั้น แล้วแต่ใครจะแยบคายในทางใด  
ทางปฏิกูล ทางธาตุ หรือทางใด ท่ีเป็นเครื่องบรรเทาและก�าจัดกิเลส
ตัณหาความลืมตัว ย่อมถือเป็นความถูกต้องดีงามในการฉันเป็นรายๆ  
ทีม่คีวามแยบคายต่างกนั ขณะฉนักใ็ห้มสีติเป็นควำมเพยีรไปทกุประโยค 
โดยสังเกตระหว่ำงจิตกับอำหำรท่ีเข้ำไปสัมผัสกับชิวหำประสำทและ 
ธำตุขันธ์ในเวลำก�ำลังเคี้ยวกลืน ไม่ให้จิตก�าเริบล�าพองไปตามรสอาหาร
ชนิดต่างๆ อันเป็นความลืมตนเพราะความหิวโหยที่เป็นไปด้วยอ�านาจ
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ของธาตุขันธ์ที่ก�าลังบกพร่องและต้องการสิ่งเยียวยาก็มี ที่เป็นไปด้วย
อ�านาจตัณหาความด้ินรนของใจก็มี อย่างต้นถือเป็นธรรมดาของขันธ์  
แม้พระอรหันต์ท่านก็มีได้เช่นสามัญธาตุทั่วๆ ไป แต่อย่างหลังต้องคอย
ระวังสงัเกตและปราบปราม ขนืปล่อยไว้ไม่สนใจน�าพา ต้องท�าคนให้เสยีได้  
เพราะเป็นประเภทความอยากที่เป็นไปด้วยอ�านาจตัณหาน�้าไหลนอง 
ล้นฝั่ง ไม่มีเมืองพอดี ผู้ปฏิบัติจ�ำต้องมีสติปัญญำใกล้ชิดกับใจอยู่เสมอ 
เกีย่วกบักำรขบฉนัทกุๆ ครัง้ไป เพือ่ใจจะได้มคีวำมเคยชินต่อกำรพจิำรณำ
และกำรรักษำตนในท่ำต่ำงๆ คือ ท่ำยืน ท่ำเดิน ท่ำนั่ง ท่ำนอน ท่ำขบฉัน 
ตลอดกำรท�ำข้อวัตรปฏิบัติปัดกวำดต่ำงๆ อันเป็นกิจของพระจะพึงท�า  
ไม่ปล่อยสติปัญญาอันเป็นประโยคแห่งความเพยีรปราศจากใจ การกระท�า 
ทุกอย่างจะกลายเป็นเครื่องเชิดหุ่นท่ีไม่มีความหมายของงานไปโดย 
ไม่รู้ตัว เมื่อฉันเสร็จแล้วน�าบาตรไปล้างให้สะอาด เช็ดให้แห้งกับมือ  
ถ้ามแีดดก็ผึง่แดดสกัครู ่แล้วน�าไปเกบ็ไว้ในสถานทีค่วร เสรจ็แล้วท�าธรุะ
อื่นต่อไป เช่น เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา หรือท�ากิจอย่างอื่น

หลังจากฉันเสร็จแล้ว โดยมากมีการเดินจงกรมมากกว่าการนั่ง
ท�าความเพียร เพราะเป็นท่าที่ระงับความโงกง่วงได้ดีกว่าท่าอื่นๆ แต่ถ้า
ไม่ได้ฉันจังหันในวันใด วันนั้นแม้จะนั่งในเวลาใดก็ได้ ไม่ค่อยมีความ
ง่วงเหงาหาวนอนมารบกวน ประกอบความเพยีรได้สะดวกทุกอิรยิาบถไป  
ฉะนั้น ท่านที่มีนิสัยชอบในทางนี้ จึงชอบอดอาหารกันบ่อยๆ บางครั้ง 
อดแต่น้อยวัน ไปจนถึงทีละหลายๆ วัน คือครั้งละ ๒-๓ วันบ้าง ครั้งละ 
๔-๕ วันบ้าง ๕-๖ วันบ้าง ๙-๑๐ วันบ้าง ๑๔-๑๕ วันบ้าง ๑๙-๒๐ วันบ้าง  
บางรายอดได้เป็นเดือนไม่ฉันอะไรเลยก็ยังมี ฉันเฉพาะน�้าธรรมดา  
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ในระหว่างทีอ่ดไปหลายๆ วนั บางวันกม็ฉีนัโอวลัตินบ้างเลก็น้อย (ถ้าม)ี 
พอบรรเทาความอิดโรย แต่มไิด้ฉนัทุกวนัไป คือฉนัเฉพาะวันท่ีอ่อนเพลยี
มากเท่านัน้ แต่สมยัท่านอาจารย์มัน่พาพระบ�าเพญ็โน้น เรือ่งนม โอวลัติน  
น�้าตาลทราย โกโก้ กาแฟ หรืออะไรเหล่านี้ไม่ควรถามถึงเลย แม้แต่
จะหาถ่ายเอารูปไว้ เวลาเกิดความหิวโหยขึ้นมาจะได้ดูแม้ไม่ได้ฉัน ก็ยัง
ไม่มีให้ถ่ายเลย ไม่เหมือนปัจจุบันที่มีหรูหราเสียทุกอย่าง จนกลายเป็น 
ความฟุม่เฟือยมากกว่าอดอยากขาดแคลน คงจะเป็นเพราะเหตุนีก้ระมงั 
ที่พระธุดงคกรรมฐานเราภาวนาตามท่านไปอย่างล�าบากล�าบน และบ่น
กันอู้ว่าจิตไม่รวมไม่สงบ แย่จริงๆ แทบทุกแห่งทุกหน ความจริงก็จะให้
สงบได้อย่างไรกนั ต้องขออภัยเขยีนตามความจรงิ ตอนเช้าไปบณิฑบาต
ก็เต็มบาตรกลับมาทั้งหวานทั้งคาว แถมบางครั้งมือหนึ่งยังหิ้วปิ่นโต  
พอมาถึงศาลา ปิ่นโตก็วางเป็นแถวๆ ไม่ชนะที่จะรับประเคน ซึ่งล้วนแต่
ท่านศรทัธาทีมุ่ง่ต่อบญุกศุล อุตส่าห์แหวกว่ายมาจากทีต่่างๆ ทัง้ใกล้ท้ังไกล 
ทุกทิศทุกทาง มาขอแบ่งบุญจากพระธุดงคกรรมฐานด้วยความยิ้มแย้ม
แจ่มใส ให้ทานเท่าไรไม่กลัวหมดกลัวสิ้น เพราะแรงศรัทธาพาขวนขวาย 
เพียงเท่านี้ก็แย่อยู่แล้ว พอกลางวันหรือตอนบ่ายตอนเย็นๆ น�้าแข็ง 
น�้าส้ม น�้าหวาน โกโก้ กาแฟ น�้าอ้อย น�้าตาล อะไรเต็มไปหมด ก็มาอีก
แล้วจนไม่ชนะจะฉัน และนอนแช่กันอยู่แบบนั้น พระธุดงค์จึงรวยใหญ่  
แต่ภาวนาไม่เป็นท่า มีแต่ความอืดอาดเนือยนายเหมือนเรือบรรทุก 
ของหนัก คอยแต่จะจมน�้าทั้งที่ยังไม่ได้ออกจากท่า ดังนั้น ท่านผู้มุ่งต่อ
ฝ่ังแห่งพระนพิพาน ท่านจงึระมดัระวงัตัวอย่างเข้มงวดกวดขนั ไม่เหน็แก่
ปากแก่ท้อง ความล�าบากอิดโรยต่างๆ พยายามบากบัน่ฟันฝ่าสิง่กดีขวาง
ต่อทางด�าเนินมิได้นอนใจ สิ่งของหรืออาหารปัจจัยแม้มีมากท่านก็รับ 
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แต่น้อย ด้วยความรูจ้กัประมาณ ท่านท่ีอดนอนผ่อนอาหารหรอือดอาหาร
ก็เช่นกัน เป็นวิธีหนึ่งที่จะพาให้ท่านถึงความสงบสุขทางใจ รายที่ถูกจริต
กับการอดอาหาร อดไปหลายวันเท่าไร ใจยิ่งสงบผ่องใสและเขยิบฐานะ
ขึน้สูค่วามละเอียดโดยล�าดับ ความสงบกส็งบได้ง่ายและเรว็กว่าธรรมดา 
เวลาออกคิดค้นทางปัญญา ใจก็คล่องแคล่วแกล้วกล้า พิจารณาอะไรก็
ทะลปุรโุปร่งโล่งไปได้ดังใจหวงั ความหวิโหยโรยแรง แทนทีจ่ะเป็นความ 
ล�าบากทรมานทางกายทางใจ แต่กลับกลายเป็นเส้นทางอันราบรื่นชื่นใจ
ต่อการด�าเนินของท่านไปทุกระยะที่ผ่อนและอดอาหารเป็นคราวๆ ไป 
ท่านทีม่นีสิยัในทางนี ้ท่านกพ็ยายามตะเกยีกตะกายบ�าเพญ็ไปด้วยความ
อดอยากขาดแคลนแบบนี้ตลอดไป ในท่ามกลางแห่งความสมบูรณ์ด้วย
ปัจจัยสี่ เพราะถือเป็นเครื่องอาศัยพอยังความเป็นอยู่ให้เป็นไปเป็นวันๆ 
เท่านัน้ สาระส�าคัญคือธรรมภายในใจ ท่านถอือย่างเอาจรงิเอาจัง เอาเป็น 
เอาตายเข้าประกัน ไม่ยอมลดละปล่อยวางตลอดไป นักภาวนาท่ีกล้า
ตายเพื่ออรรถเพื่อธรรมต่อมรรคผลนิพพานจริงๆ ที่ไหนสะดวกในการ
บ�าเพญ็เพยีรทางภาวนา ท่านมุง่ต่อทีน่ัน้โดยมไิด้ค�านงึถงึความทกุข์ล�าบาก 
เพราะอะไรจะบกพร่องขาดเขินบ้าง ใจน้อมต่อธรรมอันเป็นทางพ้นทุกข์
ล้วนๆ ไม่มีอะไรมาแอบแฝงแปลงปลอมได้เลย อิริยาบถทั้งสี่เป็นความ
เพียรล้วนๆ ประหนึ่งท่านเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์อยู่ 
ทกุอิรยิาบถ เว้นแต่ขณะหลบัเท่าน้ัน นอกนัน้เป็นเวลาทีท่่านปลดเปลือ้ง
กิเลสเครื่องผูกพันต่างๆ ออกจากใจอย่างไม่ลดละท้อถอย ราวกับจะให้
กเิลสพนิาศขาดสญูออกจากใจในเวลานัน้ ไม่มอีะไรเหลอือยูเ่พือ่ก่อกรรม
ท�าเข็ญแก่ท่านอีกต่อไป ผู้มีนิสัยถูกกับวธิีนี้ ท่านก็เร่งปฏปิทาไปในทางนี้  
ไม่ลดหย่อนอ่อนก�าลังให้กิเลสในบรรดาที่ละได้แล้วได้ใจหัวเราะเยาะ 
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และเรืองอ�านาจบนหัวใจได้อีกต่อไป ส่วนท่ียังเหลือก็พยายามต่อสู้กัน
ต่อไปจนกว่าจะถึงแดนชัย

ท่านทีม่นีสิยัในทางใด ซ่ึงเป็นผูมุ้ง่ต่อธรรมอย่างเต็มใจแล้ว ย่อมจะ 
เร่งความเพยีรในทางนัน้ เช่น ผูผ่้อนอาหารเป็นการถูกกับจรติ กพ็ยายาม
ผ่อนให้กลมกลืนกับปฏิปทาเรื่อยไป ไม่ยอมลดละไปตลอดสาย จนสุด 
ทางเดินหรือก้าวเข้าวัยท่ีอ่อนก�าลังทางกาย ท่านอาจลดหย่อนผ่อนผัน
ไปตามวัยบ้าง ผ่อนอาหารตามเคยบ้าง สลับกันไปตามเหตุการณ์ที่เห็น
ว่าควร ท่านที่เดินจงกรมมากถูกกับจริต ก็พยายามท�าความเพียรใน 
ท่าเดินมากกว่าท่าอื่นๆ ตลอดไป แม้จะมีท่าอื่นๆ เข้าแทรกบ้างก็เพียง
เพื่อเปลี่ยนอิริยาบถไปด้วยในตัว แล้วกลับมาท่าเดิมที่เคยเห็นว่าได้ผล
มากกว่าท่าอ่ืนๆ ท่านทีถ่กูกบัการนัง่มากกว่าท่าอ่ืน กพ็ยายามท�าความเพยีร 
ในท่านัง่ให้มากกว่าท่าอ่ืน หากมกีารเปลีย่นบ้างกเ็ป็นคราวๆ เพือ่เปลีย่น
อิริยาบถไปด้วย ท่านที่ถูกจริตกับท่านอนมากหรือท่ายืนมากกว่าท่าอ่ืน  
ก็ย่อมประกอบความเพียรให้หนักไปในท่านั้นๆ ตามความถนัดของ 
แต่ละราย แม้สถานทีท่�าความเพยีรกเ็ช่นกนั ย่อมเหมาะกบัจรติเป็นรายๆ ไป  
บางท่านชอบได้ก�าลังใจจากที่โล่งๆ อากาศโปร่งๆ เช่นอยู่กลางแจ้งใน
เวลาเย็นหรือกลางคืนก็มี บางท่านชอบได้ก�าลังใจเพราะการท�าความ
เพยีรอยูใ่นถ�า้กม็ ีบางท่านชอบได้ก�าลงัใจเพราะอยู่บนหลงัเขาไหล่เขาก็มี 
บางท่านชอบได้ก�าลังใจเพราะอยู่ป่าราบๆ ธรรมดาก็มี บางท่านชอบอยู ่
ริมน�้าริมสระว่าได้ก�าลังใจดีก็มี ต่างๆ กัน อย่างไรก็ตาม ท่านนักปฏิบัติ
ที่มุ ่งความเจริญแก่ตน ย่อมทราบจริตนิสัยของตนได้ดีและพยายาม
ประกอบความเพียรตามอิริยาบถและสถานที่ที่เห็นว่าเหมาะสมกับจริต
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จิตใจไปโดยสม�่าเสมอ ไม่ให้ขัดต่อนิสัยที่เห็นว่าชอบกับอิริยาบถและ
สถานที่ดีแล้ว 

ท่านอาจารย์มั่นท่านสั่งสอนปฏิปทาเครื่องด�าเนินแก่บรรดาศิษย์  
ทั้งภายในภายนอกละเอียดลออมาก และสั่งสอนอย่างมีเหตุผลซาบซึ้ง
จับใจในธรรมทกุขัน้และเครือ่งด�าเนนิทกุแขนง ผูไ้ด้รบัการอบรมจากท่าน
พอสมควร ต้องการจะเร่งความเพียรจ�าเพาะตน ก็นมัสการกราบลาท่าน
ออกแสวงหาที่วิเวกสงัดเป็นแห่งๆ ไป ตามนิสัยที่ชอบในสถานที่ใดก็ไป 
ยังสถานที่นั้น คือ ท่านที่ชอบภูเขาก็มุ่งหน้าขึ้นเขา หาเลือกสถานที ่
ทีจ่ะพกับ�าเพญ็เอาตามชอบใจ แต่น�า้ส�าหรบัอาบด่ืมใช้สอยมคีวามส�าคัญ 
อย่างยิ่ง จะขาดไปไม่ได้ อาหารยังพออดได้ทนได้ทีละหลายๆ วัน แต่น�้า 
อดไม่ได้และไม่ค่อยมีส่วนทับถมร่างกายให้เป็นข้าศึกต่อความเพียร 
ทางใจเหมือนอาหาร จึงไม่จ�าเป็นต้องอดให้ล�าบาก ทั้งน�้ามีความจ�าเป็น 
ต่อร่างกายอยู่มาก ฉะน้ัน การแสวงหาที่บ�าเพ็ญต้องขึ้นอยู่กับน�้าเป็น
ส�าคัญส่วนหน่ึง แม้จะมีอยู่ในที่ห่างไกลบ้างประมาณกิโลเมตรก็ยังนับ
ว่าดี ไม่ล�าบากในการหิ้วขนนัก ที่โคจรบิณฑบาตถ้ามีหมู่บ้านราว ๔-๕  
หลังคาเรือน หรือ ๘-๙ หลังคา ก็พอเป็นไปส�าหรับพระธุดงค์เพียงองค์
เดียวไม่ล�าบากอะไรเลย ตามปกติพระธุดงคกรรมฐานไม่ค่อยกังวลกับ
อาหารคาวหวานอะไรนกั บณิฑบาตได้อะไรมาท่านก็สะดวกไปเลย แม้ได้ 
เฉพาะข้าวเปล่าๆ ไม่มีกับเลย ท่านยังสะดวกไปเป็นวันๆ เพราะเคย
อดเคยอ่ิมมาแล้วจนเคยชิน ถ้าไม่เป็นการอวดแม้เขียนตามความจริงท่ี
เคยประสบมาเป็นประจ�าในชีวิตกรรมฐาน ผู้เขียนเคยประสบมาเสียจน
เคยตัว แต่ก็ไม่ปรากฏว่าเข็ดหลาบอะไรเลย บางเวลามีโอกาสยังคุยโม้
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เรื่องความอดอยากของตัวให้หมู่เพื่อนฟังอย่างไม่อาย ทั้งที่คนทั้งโลก
เขาอายกัน ไม่อยากพูดถึงเรื่องความอดอยากขาดแคลนของตัวเองและ
ครอบครวัให้เพือ่นฝูงฟัง เพราะเป็นความอับอายมาก ส่วนพระกรรมฐาน
ยังคุยโม้ได้ไม่นึกกระดากใครว่าจะหัวเราะเยาะเอา ที่เขียนอย่างไม่อาย 
กเ็พราะชีวิตของพระกรรมฐานเป็นชีวิตท่ีแร้นแค้นกนัดารมาแต่ครอูาจารย์
ผู้เป็นต้นตระกูล มีท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นในสายนี้พาด�าเนินมาก่อน  
ตกมาถงึลกูๆ หลานๆ จึงมกัเป็นลกูหลานทีม่ปีฏิปทาอดๆ อยากๆ ทีจ่�าต้อง 
ยอมทนอดทนหิวบ้างด้วยความสมัครใจนั้น เนื่องจากการบ�าเพ็ญทางใจ
ได้รับความสะดวกต่างกันกับที่ฉันตามปกติ ร่างกายจิตใจไม่ค่อยอุ้ยอ้าย
อืดอาด อันเป็นลักษณะขี้เกียจอย่างเต็มตัวไม่อยากท�าความเพียรทางใจ 
ย่ิงปล่อยตามใจคือฉนัให้มากตามอ�านาจตัณหาบงการด้วยแล้ว วนันัน้ตา
และจิตไม่อยากมองทางจงกรมเอาเลย มีแต่จับจ้องอยู่ที่หมอนเท่านั้น 
ให้นอนทั้งวันยิ่งถูกใจเจ้า…ใหญ่ ขืนเขียนไปมากก็เป็นการขายตัวมาก 
ซ่ึงเป็นกรรมฐานองค์ส�าคัญในเรื่องนั้นองค์หนึ่ง จึงควรยุติเสียบ้าง  
เมือ่คิดดูแล้ว ใจพระกรรมฐาน ใจท่านใจเรา คงคล้ายคลงึกนั อนโุลมตาม 
เท่าไรย่ิงได้ใจ สนกุคิดไปร้อยแปด แบบไม่มขีอบเขตต้นฉบบัคัมภีร์ใบลาน 
อะไรเลย มีแต่เรื่องนรกอเวจีเสียทั้งสิ้น และพอใจเปิดอ่านทั้งวันทั้งคืน
ไม่มีวันเบื่อหน่ายอ่ิมพอ มิหน�ายังหาญยึดอ�านาจเอานรกอเวจีมาเป็นท่ี
สนุกสนานเฮฮา โดยไม่หวั่นเกรงยมบาลบ้างเลย เวลากิเลสเรืองอ�านาจ
บนหัวใจเป็นอย่างนี้แล

พระกรรมฐานท่านทรมานใจตัวเก่งกาจด้วยวิธีต่างๆ โดยพาอด
อาหารบ้าง อดนอนบ้าง พาขึ้นบนภูเขาบ้าง พาเข้าถ�้าและเงื้อมผาบ้าง 
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พานั่งสมาธิทรมานความอยากคิดอยากปรุงของมันบ้าง ตามแต่จะมี
อุบายทรมานได้ เพื่อใจหายพยศไปเป็นพักๆ พอได้หายใจอยู่สบายไป
เป็นวันๆ เวลาที่ยังไม่ได้ฐานของจิตไว้ชม โดยมากท่านมักฝึกจิตตาม
ที่เขียนมานี้ เฉพาะสายของท่านอาจารย์มั่นเคยเห็นท่านพาด�าเนินมา 
อย่างนี ้พระทีอ่อกจากท่านไปขึน้เขาเข้าถ�า้กเ็พือ่ฝึกฝนใจดังท่ีเล่ามานีแ่ล  
บางคืนไม่ได้หลับนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายบ้างเลยก็เพราะจิตมัน 
ชอบเที่ยว ต้องใช้วิธีผูกมัดกันด้วยการท�าสมาธิภาวนา เวลาขึ้นไปอยู่
บนเขาด้วยแล้ว ต้องอาศัยสิ่งที่มันกลัวช่วยปราบปรามทรมานด้วย เช่น  
เสอื เป็นต้น สตัว์ชนดินีน้บัว่าทรมานจิตพระกรรมฐานได้ดีมาก เพยีงได้ยนิ 
แต่เสียงกระหึ่มๆ ฟากภูเขาทางโน้น ใจก็เตรียมหมอบราบอยู่ทางนี้แล้ว 
ไม่กล้าแสดงความคึกคะนองใดๆ ตามใจเลยเวลานั้น บางครั้งเสียง
อาจารย์ใหญ่ตัวทรงอ�านาจกระหึ่มขึ้นใกล้ๆ ปรากฏว่าลืมหายใจไปก็มี 
ขณะนั้นลืมเพลงกิเลสที่เคยร่ายคิดด้วยความคะนองไปหมด เหลือแต่
ความกลวัตัวสัน่อยูเ่ท่านัน้ บางครัง้เหมอืนลมหายใจจะขาดไปในขณะนัน้ 
จริงๆ เพราะกลัวมาก อากาศหนาวๆ แต่ร่างกายกลับร้อนเหงื่อแตกโชก 
ไปท้ังตัวเพราะความกลัวบังคับ นับว่าพอเหมาะพอดีกันเหลือเกินกับ
จิตตัวเก่งกล้า ไม่ยอมฟังเสียงอรรถเสียงธรรมรบเร้าสั่งสอน ตอนน้ัน  
จิตยอมเช่ือพระพุทธเจ้าและน้อมเอาพระองค์เข้ามายึดฝากชีวิตทันที  
ไม่ยอมคิดออกไปหาเสืออีกเลย เพราะฝืนคิดเท่าไรความกลัวยิ่งทวี
รุนแรงจะเป็นบ้าไปให้ได้ ควำมกลัวเป็นบ้ำกับควำมกลัวตำยมีก�ำลังมำก  
ก็จ�ำต้องนึกถึง พุทโธๆ อยู่ภำยใน นึกไปนำนๆ ค�ำว่ำพุทโธกับใจก็
กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ จำกนั้นใจก็เริ่มสงบนิ่ง เหลือแต่
ควำมรูเ้พยีงอันเดียว ควำมกลวัหำยไปหมดรำวกบัปลดิทิง้ ความกล้าหาญ 
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เกิดขึ้นแทนที่ ไม่นึกกลัวอะไรในไตรโลกธาตุ ขณะนั้นแลจิตเห็นโทษ
ความกลัวเสือและเห็นคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์อย่าง
ถึงใจ ไม่เอนเอียงหวั่นไหวไปมากับอารมณ์ใดๆ มีแต่ความสงบสุขและ
ความกล้าหาญเต็มดวงใจ จิตกลับเป็นมิตรต่อศัตรูคือเสือได้อย่างสนิท  
มิหน�ายังอยากโดดขึ้นนั่งเล่นบนหลังเสือตัวเป็นมิตรได้อย่างสนิทใจ  
มิได้นึกว่ามันจะท�าอะไรได้เหมือนที่เคยนึกกลัวมาก่อนเลย ปรากฏว่าใจ
ผูกมิตรได้กับทุกตัวสัตว์ที่มีอยู่ในป่า ไม่นึกว่าสัตว์ตัวใดและสิ่งลึกลับจะ
กล้ามาท�าอันตรายได้ ตามความจริงแล้ว คิดว่าสัตว์ร้ายต่างๆ จะท�าอะไร 
ไม่ได้จริงๆ เพราะผู้จะท�าก็คือใจเป็นผู้คิดพาริเริ่ม แต่ใจอีกฝ่ายหนึ่ง 
มีอ�านาจเหนือกว่าอยู่แล้ว ย่อมท�าให้อีกฝ่ายหนึ่งอ่อนอ�านาจและความ
ตั้งใจลงไปเอง

การอยูใ่นป่ากดี็ ในภูเขากดี็ ในเง้ือมผาป่าไม้ชายเขาล�าเนาไพรต่างๆ  
ก็ดี โดยมากท่านแสวงหาที่น่ากลัวช่วยพยุงความเพียรให้สะดวกยิ่งขึ้น 
จ�าพวกสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้น ช่วยพยุงความเพียรได้ดี พระกรรมฐาน
จึงชอบมันท้ังที่กลัวมันมาก ท่ีชอบก็ชอบที่มันช่วยให้เกิดความกลัวได้
อยา่งรวดเร็วทนัใจ เพียงมองเหน็รอยของมันที่เหยียบไว้ตามทางหน้าถ�า้  
หรอืสถานทีต่่างๆ เท่านัน้ ความหวาดกลวัแม้ก�าลงัหลบัสนทิอยูก่เ็ริม่ต่ืน 
ขึ้นทันที และท�าให้ระแวงกับมันอยู่นั่นแล ไม่ว่าจะอยู่ในท่าอิริยาบถใด  
ความรู้สึกเหมือนมันจะมาเยี่ยมอยู่เสมอ ใจก็มีทีท่าระวังอยู่ท�านองน้ัน  
ขณะที่เกิดความรู้สึกระวังขึ้นมาก็เป็นท่าความเพียรไปในตัว เพราะ 
ขณะกลวั ใจต้องระลกึถงึธรรมเป็นทีพ่ึง่หรอืทีต้่ำนทำนขึน้มำพร้อมๆ กนั  
กำรระลึกธรรมนำนเพียงไรย่อมเป็นกำรเสริมก�ำลังสติปัญญำและควำม
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เพียรทุกด้ำนให้ดีขึ้นเพียงน้ัน ผลคือควำมสงบก็เริ่มเกิดขึ้นตำมส่วน 
แห่งควำมเพยีรจนสงบลงได้อย่ำงสนทิ ฉะนัน้ ความชอบเสอืกดี็ ความกลวั
เสือก็ดี ส�าหรับผู้มุ่งต่ออรรถต่อธรรมจากสิ่งทั้งสองเป็นเครื่องสนับสนุน  
จึงได้ก�าลังใจขึ้นมาในทันทีทันใด โดยมิได้คาดฝันว่าจะเป็นไปได้  
แต่ความจริงเรื่องท�านองน้ีก็เคยปรากฏผลในวงพระธุดงคกรรมฐาน 
มาแล้วเป็นจ�านวนมาก ทั้งนี้เพราะความกล้าเสียสละ จะตายก็ยอมตาย
ไม่เสียดายชีวิตในขณะนั้น คนเราเมื่อจนมุมเข้าจริงๆ หาท่ีพึ่งอ่ืนไม่ได้ 
ก็จ�าต้องพยายามคิดช่วยตัวเอง ธรรมยิ่งเป็นองค์สรณะอันอุดมอยู่แล้ว
โดยธรรมชาติ เมือ่น้อมเข้ามาเป็นทีพ่ึง่ของใจในขณะทีก่�าลงัต้องการทีพ่ึง่
อย่างเต็มที ่ธรรมกย่็อมแสดงผลให้เหน็ทันตาทันใจไม่มทีางสงสยั แม้ผูท่ี้
ไม่เคยท�า และไม่เคยประสบมาบ้างจะสงสัย และปฏิเสธว่าเป็นไปไม่ได้  
แต่ผู้ท�าก็ได้ประสบผลอย่างประจักษ์ใจตัวเองมาแล้ว ทั้งที่ผู้อ่ืนไม่รู ้
ด้วยเห็นด้วย สุดท้ายความจริงจะตกเป็นของฝ่ายใดก็สุดแต่นักวิพากษ์
วิจารณ์จะวินิจฉัยกันไป เฉพาะผู้ประสบเหตุการณ์ด้วยใจตัวเองมาแล้ว
คงไม่วิจารณ์ นี่แลสิ่งที่ได้รู้เห็นด้วยตัวเองอย่างประจักษ์แล้ว สิ่งนั้น
ก็หมดปัญหาส�าหรับผู้น้ัน ดังธรรมพระพุทธเจ้า จะเป็นส่วนใหญ่หรือ 
ส่วนย่อยกต็าม ส�าหรบัพระองค์กบัพระสาวกท่าน ไม่มอีะไรสงสยัในแง่ใดๆ  
ทั้งสิ้น แต่ผู้ที่ยังไม่รู้เห็นตามก็อดเกิดความสงสัยไม่ได้ เช่น ธรรมว่าไว้ 
ว่า สจัจะมจีรงิ บำปมจีรงิ บญุมจีรงิ นรกมจีรงิ สวรรค์มจีรงิ นพิพำนมจีรงิ  
เป็นต้นดังนี ้เฉพาะพระองค์และพระสาวกท่านไม่มปัีญหาอะไรเลย เพราะ
ทรงรู้เห็นและตรัสไว้เอง แต่ผู้ที่ยังไม่รู้เห็นด้วยก็ย่อมเกิดปัญหาสงสัย
และถกเถยีงกนัไป ผูท่ี้รูเ้หน็ด้วยตัวเองปัญหากย็ติุลงเอง สรปุแล้วธรรม 
ทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ด้วยความจริงล้วนๆ ย่อมมีท้ังผู้รู ้
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เห็นตาม เช่ือถือและฝากชีวิตจิตใจต่อธรรม ทั้งผู้ไม่รู้ไม่เห็น ไม่เช่ือ
ถือและปฏิเสธว่าธรรมไม่เป็นความจริงตลอดมาจนปัจจุบัน ไม่มีใครมา
ตัดสนิให้สงบลงได้ เพราะธรรมมใิช่ด้านวัตถทุีพ่อจะหยบิยกมายนืยนัได้ 
เหมือนโลก นอกจากจะรู้เห็นด้วย สนฺทิฏฺ€โิก ไปตามวิสัยความสามารถ
ของผู้ปฏิบัติไตร่ตรองเป็นรายๆ ไปเท่านั้น ดังนั้น ผลที่เกิดจากอุบาย
ฝึกฝนทรมานของแต่ละราย จึงไม่สาธารณะแก่ผู้หน่ึงผู้ใดที่มิได้ท�าการ
พสิจูน์จากความจรงิทีเ่ป็นวสิยัของมนษุย์จะพงึท�าได้ด้วยกนัเป็นรายๆ ไป

พระธุดงคกรรมฐานที่ฝึกตนแบบเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงต่อความเป็น
ความตาย จึงควรจัดเป็นวิธีพิสูจน์ตนและธรรมเพื่อความจริงวิธีหนึ่ง  
ซ่ึงไม่นอกเหนือไปจากวงแห่งศาสนธรรมที่ประทานไว้ เรื่องที่เขียนลง
เหล่ำนี้ เป็นวิธีที่พระธุดงคกรรมฐำนท่ำนเคยฝึกตนมำประจ�ำนิสัยและ
ปฏิปทำทีเ่หน็ว่ำเหมำะกบัจรติของตนเป็นรำยๆ ไปอยูแ่ล้ว และมผีลเป็น
คู่เคียงกันมำ มิได้ท�ำแบบสุ่มๆ และน�ำมำเขียนแบบเดำๆ แม้ผู้เขียนเอง 
ก็เคยตะเกียกตะกำยตำมวิธีที่กล่ำวเหล่ำนี้มำแล้ว ท่านท่ีเป็นนักปฏิบัติ
ตามสายนี้ด้วยกัน ต่างก็เคยได้ด�าเนินและเห็นผลมาตามก�าลัง พอเป็น
เครื่องพิสูจน์ยืนยันได้ว่า การฝึกทรมานตนด้วยวิธีต่างๆ ดังกล่าวมา  
จึงมไิด้เป็นโมฆะไปแบบมเีหตุแต่ไม่มผีลเป็นเครือ่งตอบสนองแต่อย่างใด 
แต่เป็นปฏิปทาทีเ่ต็มไปด้วยความหมายคือผลอันพงึหวงั จะเป็นท่ียอมรบั
ในวงปฏิบัติของท่านผู้มีปฏิปทาอันดีงามตลอดไป ค�าว่าพระพุทธเจ้า 
ปรินิพพานแล้ว มรรคผลนิพพานเกิดความกระทบกระเทือนไปตาม  
ไม่สามารถทรงดอกทรงผลสมบูรณ์แก่ท่านผู้ปฏิบัติเป็น ธมฺมำนุธมฺม  
ปฏิปนฺโน ผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมชื่อว่ำผู้บูชำเรำตถำคตดังนี้ ไม่มี 
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อยูใ่นวงสวากขาตธรรม และจะไม่มอียูใ่นธรรมของพระองค์ตลอดไปด้วย  
เพราะอ�านาจความศักด์ิสทิธิเ์ด็ดขาดใดๆ ย่อมไม่ม ีนอกเหนอืไปจากธรรม 
ที่ตรัสไว้ชอบแล้ว และเป็นธรรมชาติที่ให้ความเสมอภาคแก่สิ่งทั้งปวง 
ดังนั้น ผู้เช่ือในธรรมเป็นต้น จึงไม่นิ่งนอนใจที่จะตะเกียกตะกายเพื่อ
แสวงหาความดีงามใส่ตน นับแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดแห่งทุกข์ ด้วยความ
พากเพียรโดยวิธีต่างๆ ตามแต่ก�าลังและความถนัดในทางใด

พระธุดงค์ท่านถนัดทางใดในบรรดาวิธีแก้ไขหรือปราบปรามกิเลส
ภายในให้สิ้นไปเป็นพักๆ ท่านย่อมแสวงในทางนั้น เช่น ผู้มีนิสัยขี้กลัว 
ก็หาอุบายเอาเสือเป็นอาจารย์ช่วยฝึกทรมาน ตั้งความพยายามเข้าสู่ป่า 
สู่เขาอันเป็นที่น่ากลัวและเป็นสมรภูมิท่ีเหมาะแก่การก�าจัดความกลัว  
อันเป็นกิเลสตัวส�าคัญชนิดหนึ่งออกจากใจ ตามธรรมดาจิตย่อมเปลี่ยน
ความรู้สึกไปกับสิ่งเกี่ยวข้องเป็นอย่างๆ ไปไม่มีสิ้นสุด คืออยู่ในบ้าน 
ในเมืองกับผู้คนหญิงชายมากๆ จิตมีความรู้สึกอย่างหนึ่ง เข้าไปอยู่ในป่า
ในเขาอันรกชัฏหรือในที่เปลี่ยวๆ เช่นป่าช้าป่าที่มีเสือชุกชุม มีความรู้สึก 
อีกอย่างหนึ่ง เป็นต้น อุบายวิธีฝึกทรมานจิตจ�าต้องมีหลายวิธี เพื่อให้
ทันกับกลมารยาของกิเลสหลายชนิดที่มีอยู่กับจิตซ่ึงแสดงตัวออกอยู่ 
ทกุระยะตามชนดิของมนั ถ้าเป็นนกัสงัเกตอยูบ้่างจะเหน็ว่า จติเป็นสถาน
ที่ชุมนุมแห่งเรื่องทั้งปวง และก่อกวนตัวเองไม่มีเวลาสงบอยู่เฉยๆ ได้
แม้เวลาหนึ่งเลย ซ่ึงโดยมากก็เป็นเรื่องต�่าทรามที่จะคอยฉุดลากความ
ประพฤติให้เป็นไปตามทั้งน้ัน ไม่ค่อยมีเรื่องอรรถธรรมแฝงอยู่พอให้
เกิดความสงบเย็นใจได้บ้าง ผู้ประสงค์ทราบข้อเท็จจริงท้ังหลายจ�าต้อง
เป็นนักสังเกตจิตและฝึกฝนทรมานจิตด้วยวิธีต่างๆ ดังพระพุทธเจ้าและ
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สาวกท่านเป็นตัวอย่างอันดีเลิศแก่หมู่ชน ท่านท่ีชอบอยู่ในป่าจนเป็น 
นิสัยนั้น ความจริงแล้ว ความรู้สึกของคนเราย่อมเหมือนๆ กัน ไม่มีใคร
คิดชอบขึ้นมาโดยล�าพังว่าอยากอยู่ในป่าในเขาในท่ีเปลี่ยวๆ อันใครๆ 
ไม่พึงปรารถนาในโลก แต่ที่จ�าต้องคิดต้องท�าอย่างนั้น ก็เพื่อความเป็น
คนดีมีคุณค่าเป็นสง่าราศีแก่ตัวเอง ด้วยการคิดและท�าที่เห็นว่าจะเกิด 
ประโยชน์แก่ตนและผูอ่ื้น จงึได้ฝืนใจท�า ดังงานต่างๆ ทีช่าวโลกท�ากนัมา 
ประจ�าแผ่นดิน ความจริงไม่มีใครอยากท�าให้ล�าบากกายล�าบากใจเลย 
ที่ต้องท�าก็เพราะความจ�าเป็นบังคับ จึงต้องวิ่งวุ่นกันทั่วไปในโลกที่มีการ
กินอยู่หลับนอนเป็นนิสัย ยิ่งการฝึกจิตใจด้วยแล้ว ถ้าท่านท่ียังไม่เคย
ทดลองดู จึงไม่ควรยกงานอื่นใดในโลกมาพูดว่าเป็นงานยาก เผื่อเวลา
มาเจองานฝึกจิตเข้าแล้วจะฝืนท�างานน้ีต่อไปไม่ได้ และอาจพดูว่าเป็นงาน
เพชฌฆาตหรืองานดัดสันดานไปก็ได้ แล้วไม่อยากสนใจคิดจะท�างานนี ้
ต่อไป โดยไม่ค�านงึผลทีจ่ะเกดิจากงานนีว่้าเป็นความวิเศษอัศจรรย์เพยีงไร  
เมื่อพูดตอนนี้ เราพอจะเห็นความรุนแรงเหนียวแน่นของกิเลสท่ีเป็น
เจ้าอ�านาจบนหัวใจว่า มีความเหนียวแน่นแก่นนักสู้นักทรมานสัตว์โลก
เพียงไรขึ้นมาบ้าง เพราะการฝึกจิตก็คือการก�าจัดหรือขับไล่กิเลสออก
จากใจนั่นเอง ผู้ขับไล่ก็ไม่อยากขับไล่ ผู้เคยเป็นเจ้าอ�านาจบนหัวใจคน
และสัตว์มานานก็ไม่อยากออก เพราะไปอยู่ที่อื่นมันไม่สบายเหมือนอยู่
บนหวัใจคน ซ่ึงได้รบัความทะนถุนอมปรนปรอือยูต่ลอดเวลา ไม่ยอมให้
อดอยากขาดแคลนอะไรได้ ต้องการชมรปู เสยีง กลิน่ รส เครือ่งสมัผสั
และอารมณ์ชนิดใด ผู้รับใช้เป็นวิ่งเต้นหามาให้ชมทันทีไม่ชักช้า ราคา
ค่างวดเท่าไร เสวยสุขเป็นที่พอกับความต้องการแล้วค่อยคิดบัญชีกัน  
การคิดและการจ่ายค่าอะไรเท่าไร ก็เป็นธุระหน้าที่ของผู้รับรองทั้งสิ้น 
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เจ้าอ�านาจมิได้อุทธรณ์ร้อนใจอะไรเลย เมื่อเป็นเช่นนี้ ใครจะเป็นคนใจ
เหล็กเพชรมาจากไหนที่จะมีแก่ใจฝึกจิต คิดขับไล่กิเลสเจ้าแสนคารมให้
ออกจากใจได้ ฉะน้ัน การฝึกจิตเพือ่ความรูค้วามเหน็ด้วยสติปัญญาอย่าง
แท้จริง ว่ากิเลสเป็นข้าศึกแก่ใจ จึงเป็นการฝึกยากเห็นได้ยากอย่างยิ่ง  
ควรเรยีกว่างำนฝึกจิตทรมำนกเิลสเป็นงำนยำกฝำกตำยจรงิๆ มใิช่งำนท�ำ
เล่นอย่ำงสนุกสนำนดังเขำเล่นกีฬำกันตำมสนำม บรรดาท่านที่สามารถ 
รู้หน้าฆ่ากิเลสให้ตายจากใจ มีพระพุทธเจ้า เป็นต้น จึงเป็นบุคคลพิเศษ 
ถ้าเป็นสามญัเราเกดิมคีวามสามารถฆ่ากเิลสให้ตายจากใจได้ แม้จะไม่เป็น 
บุคคลพิเศษดังพระองค์ ก็ต้องเป็นบุคคลพิเศษในวงกิเลสทั้งมวล 
ความอัศจรรย์แห่งความสามารถฆ่ากิเลสให้ตาย และความอัศจรรย์
ของจิตที่อยู่เหนืออ�านาจของกิเลสแล้ว มีอยู่ในท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นคือ 
ผูเ้หนอืโลก ฉะนัน้ การท�าความพยายามทกุประโยคเพือ่การคว�า่วัฏฏะบน
หวัใจ จงึเป็นงานทีเ่ต็มไปด้วยความล�าบากทรมานทกุด้าน พระกรรมฐาน 
ที่ท่านฝืนใจอยู่ในที่ทรมาน เช่น ในป่าในเขา เป็นต้น จึงเป็นเหมือนอยู่
ในท่ีคุมขัง กว่าจะพ้นโทษเครื่องจ�าจองจากกิเลสออกมาได้แต่ละรายก็
แทบไปแทบอยู่ นี่แลการฝึกจิตเพื่ออรรถธรรมจริงๆ เป็นของยากอย่าง
นี้ นอกจากอยู่ด้วยการทรมานตนแล้ว การขบฉันก็ทรมานไปตามๆ กัน 
เพราะเป็นประโยคแห่งความเพียรด้วยกัน ที่ผู้หวังผ่านพ้นดงหนาป่าทึบ
คือความมืดมน จะขวนขวายทรมานเพื่อเป็นความดีอีกทางหนึ่ง

การฉัน แม้หิวมากอยากฉันให้มากๆ ตามใจชอบ แต่เมื่อค�านึงถึง
ธรรมแล้วก็จ�าต้องอดต้องทน ฉันแต่น้อยเพื่อแบ่งให้ทางธาตุขันธ์บ้าง  
แบ่งให้ทางจิตใจบ้าง พอพยงุกนัไปตามสมควร พยายามฉนัแต่น้อยอันเป็น 
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ปฏิปทาทีเ่หมาะสมกับจรติของตนไปโดยสม�า่เสมอ หากจะเพิม่ให้ยิง่กว่า
นัน้ในบางกาล กต้็องท�าความรูส้กึไว้เสมอไม่ลมืตัว มกีารผ่อนสัน้ผ่อนยาว 
สลับกันไป ธาตุขันธ์ก็ทรงตัวไปได้ ไม่อ่อนเพลียจนเกินไป และไม่ถึงกับ 
เกิดโรคภัยไข้เจ็บท�าให้เสียการ จิตอย่างน้อยก็ทรงตัวและเจริญขึ้นตาม
ล�าดับแห่งความเพียรที่สนับสนุนอยู่โดยสม�่าเสมอ ถ้าความสามารถพอ  
วาสนาบารมีสมบูรณ์ ก็ผ่านพ้นไปได้ดังใจหมาย เพราะอุบายวิธีทาง
ความเพียรแต่ละประเภทช่วยส่งเสริม ท่านที่ชอบอดอาหารตามนิสัย  
ก็พยายามอดบ้าง อิ่มบ้าง ผ่อนไปบ้าง ระยะสั้นบ้าง ระยะยาวบ้างตาม
แต่เห็นควร ทางจิตก็ขยับความเพียรเข้าทุกทีเวลามีโอกาส ทางธาตุขันธ์
ก็ผ่อนลงเพื่อความเพียรได้ด�าเนินโดยสะดวก จิตจะได้ราบรื่นแจ่มใส
ขึ้นไปเป็นระยะ ทางสมาธิก็เร่งในเวลาที่ควร ทางปัญญาก็ขวนขวายไป
ตามโอกาสสลับกันไป ท่านที่อยู่ในป่าในเขาในเง้ือมผาหรือในสถานที่
ต่างๆ ก็ดี ท่านที่ผ่อนอาหารก็ดี ที่อดอาหารก็ดี ซึ่งมีจิตมุ่งมั่นต่อธรรม
ด้วยกัน ต่างก็อยู่ด้วยความเพียรทางสมาธิภาวนาในอิริยาบถต่างๆ กัน 
คอยสังเกตความเคลื่อนไหวของใจที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ต่างๆ อยู่โดย
สม�า่เสมอ ใจเมือ่ได้รบัการบ�ารงุรกัษาโดยถกูทางและสม�า่เสมอ ย่อมเจรญิ 
ขึ้นโดยล�าดับ สมาธิก็เจริญมั่นคง ปัญญาก็แยบคายกว้างขวางออกไป 
ทุกระยะ สิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ ไม่เคยเห็นก็เห็น ไม่เคยเป็นก็เป็นขึ้นมาที่ใจ 
ดวงก�าลังแสวงหาความจริงอยู่อย่างเต็มใจ ความเกียจคร้านอ่อนแอ 
ความวอกแวกคลอนแคลน ความวุ่นวายส่ายแส่ ความมืดมนอนธการ
ที่เคยมีประจ�าสามัญจิตก็ค่อยๆ จางหายไปวันละเล็กละน้อย จนเห็น 
ได้ชัดว่าหายไปมากเพยีงไร เฉพาะผูท้รมานใจเกีย่วกบัความกลวั กบัผูอ้ด
อาหารไปหลายๆ วันตามจริตชอบ และการทรมานตนด้วยการนั่งนานๆ 
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โดยพิจารณาทุกขเวทนาเป็นอารมณ์ ทั้งสามอย่างนี้ ผลรู้สึกอัศจรรย์ผิด
กับการทรมานอย่างอื่นๆ อยู่มาก แต่จะอธิบายข้างหน้าเมื่อมีโอกาส

ตอนนี้จะอธิบายไปตามแนวที่ส่วนมากท่านด�าเนินกัน วิธีท่ำนฝึก
ทรมำนใจด้วยอุบำยต่ำงๆ กันนั้น เป็นเทคนิคของแต่ละท่ำนที่จะคิดหำ
อุบำยฝึกฝนตัวเองซึ่งแปลกต่ำงกันไปเป็นรำยๆ บางท่านนอกจากไปอยู่
ในป่าในเขาเป็นที่น่ากลัวแล้ว ท่านยังคิดอุบายพิเศษเพื่อเหมาะแก่กาล 
สถานทีแ่ละเหตุการณ์ยิง่ขึน้ไปอีก เช่น ขณะไปอยูใ่นท่ีเช่นนัน้แล้ว เวลาจิต 
เกิดความกลัวขึ้นมาในเวลากลางคืน ท่านยังออกเดินเข้าไปในป่าอ่ืนๆ  
ได้อีก เพือ่ทรมานความกลวัทีก่�าลงัก�าเรบิ โดยไปเท่ียวนัง่สมาธิภาวนาอยู่
ตามก้อนหินบนเขาบ้าง นั่งอยู่หินดานกลางแจ้งบ้าง เที่ยวเดินจงกรมไป
ตามที่ต่างๆ อันเป็นท�าเลที่เสือโคร่งใหญ่เคยเดินผ่านไปมาบ้างเป็นเวลา
นานๆ ส่วนจติกพ็จิารณาความกลวัความตาย และพจิารณาเสอืทีจิ่ตส�าคัญ
ว่าเป็นของน่ากลัวบ้าง พิจารณาตัวเองบ้างว่ามีอะไรแตกต่างกันถึงได ้
กลวักนั พจิารณาแยกขยายไปตามส่วนทีจิ่ตส�าคัญไปต่างๆ เช่น เสอืมอีะไร
น่ากลวับ้าง ถ้าพดูถงึฟันเสอื ฟันเรากม็ ีพดูถงึเลบ็เสอื เลบ็เรากม็ ีพดูถงึ
ขนเสอื ขนเรากม็ ีพดูถงึหวัเสอื หวัเรากม็ ีพดูถงึตัวเสอื ตัวเรากม็ ีพดูถงึ
ตาเสือ ตาเราก็มี พูดถึงลายเสือ ลายที่สักตามแขนขาหรือฝีไฝเราก็ยังมี 
พดูถงึหางเสอื แม้ตัวมนัเองมนัยงัไม่เหน็กลวั ส่วนเราจะกลวัหาประโยชน์
อะไร พูดถึงใจเสือกับใจเราก็เป็นใจเหมือนกัน ยิ่งใจเราเป็นใจของคน 
ของพระ กย็ิง่มคุีณภาพสงูกว่ามนัเป็นไหนๆ แม้อวยัวะส่วนต่างๆ ของเสอื 
กับของเราก็มีสิ่งต่างๆ แห่งธาตุเป็นส่วนผสมเหมือนกัน ไม่มีอะไร
ผิดแปลกและย่ิงหย่อนกว่ากันพอจะให้กลัวกันเลย ใจเสือเป็นใจสัตว์  
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ส่วนใจเราเป็นใจพระและมธีรรมในใจ จงึมคุีณภาพและอ�านาจสงูกว่าเสอื
จนเทียบกันไม่ได้ แต่เหตุไฉนจึงกลับลดคุณภาพและศักด์ิศรีของพระ 
ลงไปกลัวเสือ ซึ่งเป็นเพียงสัตว์เดียรัจฉานตัวหนึ่งเท่านั้นได้ มิเป็นการ
ขายตัวซ่ึงเป็นพระทั้งองค์ไปละหรือ อีกประการหนึ่ง พระศาสนาซ่ึงมี
ความวิเศษอัศจรรย์ครอบโลกทั้งสาม แต่อาศัยพระขี้ขลาดหวาดกลัวพา
ให้เกิดมลทิน ก็จะพลอยมัวหมองและเสื่อมเสียไปด้วย ความเสื่อมเสีย
พระศาสนาอันเป็นสมบัติล้นค่าของโลกทั้งสาม เพราะความเห็นแก่ชีวิต
มากกว่าธรรมนั้น ไม่เป็นการสมควรเลย ถ้าตายก็จัดว่าตายด้วยความ 
อับเฉาเขลาปัญญา ไม่มคีวามสง่างามในตัวและวงพระศาสนาเลยแม้แต่น้อย  
พระกรรมฐานตายแบบนี้เรียกว่าตายแบบขายตัว และขายพระศาสนา
ตลอดวงปฏิบัติท่ัวๆ ไป มิใช่ตายแบบนักรบในสงครามซ่ึงเต็มไปด้วย
ความเช่ือกรรม และอาจหาญต่อเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้จ�าเพาะหน้า เราเป็น
พระกรรมฐานทัง้องค์จงึไม่ควรตายแบบนี ้แต่ควรตายแบบนกัรบ จบชีวิต 
ในสงครามด้วยความกล้าหาญชาญชัย จะเป็นการทรงเกียรติของตัว
และพระศาสนาไว้ประดับโลกให้รับสืบทอดต่อไปตลอดกาลนาน เราจง
พิจารณาให้เห็นแจ้งทั้งตัวเสือตัวเรา ท้ังอวัยวะทุกส่วนของเสือของเรา 
ทัง้ความกลวัตายทีแ่ทรกสงิอยู่ภายในอย่างชัดเจนด้วยปัญญา ไม่ยอมให้
ความกลัวเหยียบย�่าลูบคล�าจมูกเล่นและผ่านไปเปล่าๆ จะเสียลวดลาย
ของลูกผู้ชายที่เป็นพระกรรมฐานท้ังองค์ อย่างไรต้องรบให้ถึงท่ีถึงฐาน 
จนเห็นความแพ้ความชนะและความเป็นความตายกันวันนี้ ฝ่ายไหนจะ
เป็นฝ่ายทีม่อี�านาจเทดิเกยีรติตนและพระศาสนาให้มคีวามสง่างามต่อไป  
หรือฝ่ายไหนจะเป็นผู ้ท�าลายตนและพระศาสนาเพราะความกลัว  
กท็ราบกนัในคืนวนันีแ้ละเด๋ียวนี ้จงพจิารณาจนถงึขัน้แตกหกักนั ณ บดันี้
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ขณะท่ีพิจำรณำวินิจฉัยกันอยู่อย่ำงวุ่นวำย และแยกธำตุแยกขันธ์  
แยกควำมกล้ำควำมกลัวออกหำมูลควำมจริงอยู ่ด้วยควำมพิถีพิถัน 
มั่นใจนั้น ใจเกิดควำมรู้ควำมเห็นไปตำมปัญญำที่พร�่ำสอนไม่ขำดวรรค
ขำดตอน จนเกดิควำมสงบเยน็ใจและหำยกังวลในเวลำนัน้ ผลเป็นควำม
สงบสขุขึน้มำ สญัญำอำรมณ์ทีเ่คยส�ำคัญมัน่หมำยไปต่ำงๆ ได้หำยไปหมด  
มีแต่ควำมสงบสุขของจิตปรำกฏอยู่อย่ำงสง่ำผ่ำเผย จิตเกิดควำมเช่ือ
ในเหตุคือกำรพิจำรณำ ว่ำเป็นทำงให้หำยควำมวุ่นวำยส่ำยแส่และควำม
หวำดกลัวได้จริงและเชื่อต่อผลที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ว่ำเป็นควำมสงบสุข 
อย่ำงแปลกประหลำดทีไ่ม่เคยพบเหน็มำก่อนท่ียงัไม่เคยพจิำรณำ โดยถอื 
เอำควำมกลัวเป็นสำเหตุ

นี่เป็นวิธีหนึ่งที่ท่านใช้ก�าจัดความหวาดกลัวจนเห็นผลประจักษ์  
แต่ในขั้นเริ่มแรกหัดท�ากรรมฐาน ท่านใช้บริกรรมภาวนาด้วยธรรมบทใด 
บทหนึ่ง เช่น พุทโธ เป็นต้น เวลาที่ความกลัวเกิดขึ้นมากกว่าใช้วิธี
พจิารณา และได้ผลเป็นความสงบหายกลวัได้เช่นกนั เป็นแต่ไม่ได้อุบาย
แยบคายต่างๆ จากการพจิารณาเท่านัน้ บางท่านเวลาเกิดความกลวัขึน้มา  
ทัง้ทีก่�าลงันัง่อยูใ่นมุง้ ท่านกเ็ลกิมุง้ขึน้เสยี แล้วนัง่อยูเ่พยีงตัวเปล่า แม้มี
เหลอืบยุงมากดับ้างกท็นเอา มแีต่ต้ังหน้าภาวนาด้วยวธิต่ีางๆ ทีจ่ะเอาชนะ
ความกลัวในเวลานั้นให้ได้ จนชนะได้จริงๆ ถึงจะหยุดพักผ่อน

จิตทีส่งบลงด้วยการฝึกทรมานเพราะความกลวัเป็นเหตุ รูส้กึว่าสงบ
ได้ละเอียดและนานกว่าการภาวนาธรรมดาอยู่มาก ขณะที่จิตสงบอย่าง
ละเอียดเต็มที่ ในเวลาน้ันกายหายจากความรู้สึกโดยสิ้นเชิง อายตนะ
ภายในกับอายตนะภายนอกระงับจากการสัมผัสกัน จนกว่าจิตถอนขึ้น
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มาจึงจะท�างานต่อไป ความเป็นอยู่ของจิตท่ีระงับจากการใช้อายตนะ
คล้ายคลึงกับขณะหลับแต่ไม่ใช่หลับ ขณะหลับมิได้มีความแปลก 
ประหลาดใดๆ แสดงออกในเวลานัน้ แต่ขณะจติสงบเต็มทีม่คีวามแปลก
ประหลาดแสดงออกอย่างเต็มตัวและมีความสักแต่ว่า “รู้” ประจ�าความ
สงบอยู่ในขณะน้ัน ความหลับธรรมดาท่ีท่ัวไปยอมรับผลของมันนั้น  
ต่างกับความสงบจิตอย่างละเอียดที่ผู้นั้นยอมรับผลจากสมาธิภาวนา 
ของตน ผลนั้นท�าให้ติดใจอาลัยอาวรณ์อยู่เสมอ ไม่จืดจาง ผลนี่แลที่
ท�าให้ผู้เคยได้รับเกิดความมั่นใจและกล้าหาญต่อวิธีฝึกทรมานตัวตาม
แบบนี้ในวาระต่อไป ผู้ที่เคยประสบผลมาแล้ว แม้ความกลัวจะเกิดขึ้น
มากมายเพยีงไรกไ็ม่มคีวามย่อท้อ และยงัถอืความกลวัเป็นเครือ่งเตือนใจ  
ที่จะทรมานทั้งความกลัวและคว้าเอาชัยชนะมาครองอย่างองอาจ ดังท่ี
เคยประสบมาอีกด้วย นี่แลเป็นสาเหตุให้ท่านเสาะแสวงหาแต่ที่กลัวๆ 
เป็นที่บ�าเพ็ญ ที่กลัวมากเพียงไร ท่านยิ่งมุ่งหน้าไปพักบ�าเพ็ญอยู่ท่ีนั้น 
เพราะการฝึกทั้งที่ใจก�าลังแสดงความผาดโผนอยู่ด้วยความกลัว จนเกิด
ความกล้าหาญประจักษ์ขึ้นมา ด้วยอุบายสติปัญญาท่ีทันต่อเล่ห์เหลี่ยม
ของใจ เป็นสิง่ทีท่่านปรารถนาอยูแ่ล้วอย่างเต็มใจ ทีว่่าสถานทีน่่ากลวันัน้ 
น่ากลัวจริงๆ เพราะเป็นป่าเสืออาศัยอยู่เป็นประจ�า และชอบเดินเที่ยว
หากินผ่านไปมาอยู่เสมอ บางแห่งแม้กลางวันแสกๆ เสือยังเที่ยวไปมาก็
ยงัม ียิง่กลางคืนด้วยแล้วกเ็ป็นท�าเลเท่ียวของมนัโดยสะดวกและไม่ค่อย
กลัวคนด้วย ผิดกับเวลากลางวันอยู่มาก เป็นเพียงมันไม่ค่อยสนใจกับ 
คนนักเท่ากับสัตว์ที่เคยถือเป็นอาหารของมัน ถึงแม้เดินผ่านไปมา 
แถวบริเวณที่พักอยู่ก็เป็นเหมือนไม่มี ถ้ามันไม่ร้องครางขึ้นให้ได้ยิน  
แต่สญัชาตญาณทีเ่คยมปีระจ�านิสยัมนษุย์มาด้ังเดิมว่าเสอืเป็นสตัว์ท่ีดุร้าย 
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ก็ย่อมอดคิดและกลวัไม่ได้ เพราะขณะทีก้่าวเข้าไปอยูใ่นทีเ่ช่นนัน้กร็ูส้กึตัว 
ดีอยูแ่ล้วว่า “ไปอยูด่งเสอื” ใครจะหาญท�าตัวเฉยๆ เหมอืนอยูใ่นตลาดได้  
ก็จ�าต้องคิดระแวงและกลัวมันอยู่โดยดี

พระธดุงค์ทีท่่านเก่งท่านกเ็ก่งจรงิ น่าเคารพเลือ่มใสมาก คือ ขณะเสอื 
กระหึ่มๆ อยู่รอบๆ บริเวณที่พัก ท่านยังเดินจงกรมเฉยเหมือนไม่มีอะไร
เกิดขึ้น เมื่อถูกถามท่านก็ตอบอย่างสบายและมีเหตุผลน่าฟังมาก เช่น
ถามว่า เสอืเป็นสตัว์ดุร้ายกดัได้กนิได้ท้ังสตัว์ท้ังคน เคยได้ยนิเสอืกดัและ
กนิคนอยูเ่สมอ แต่ท�าไมท่านจึงเดินจงกรมเฉยอยูไ่ด้ ท่านมคีาถาอาคมใส่
กุญแจปากเสอืให้อ้าปากกดักนิคนไม่ได้อย่างนัน้หรอื? ถ้ามกีข็อเรยีนบ้าง 
เผือ่เวลาเข้าป่าเข้าเขาจะไม่ต้องกลวัเสอืกลวัหมมีากดัมากิน จะได้ภาวนา
สบายหายกลวัเสยีบ้าง เท่าทีไ่ปอยูป่่าอยูเ่ขาด้วยความล�าบากอยูเ่วลานีก้็
เพราะความกลวัอย่างเดียวเท่านัน้ ถ้าไม่กลวัเพราะมคีาถาปิดปากป้องกนั
มใิห้เสอือ้าปากกดักนิได้กแ็สนจะสะดวกสบาย ท่านกต็อบอย่างสบายว่า 
เสอืมนัก็ร้องอยูโ่น่น ส่วนเรากเ็ดินจงกรมอยูท่ีน่ี ่ซ่ึงห่างไกลกนัเป็นเส้นๆ 
หรือเป็นกิโลเมตร ก็ไม่ทราบจะกลัวหาประโยชน์อะไร ถ้ามันเข้ามาร้อง
ครางและท�าท่าจะตะครบุเรากนิเป็นอาหารจรงิๆ กพ็อจะคิดน่ากลวัมนับ้าง 
เราไปอยู่ท่ีไหนกไ็ด้ยนิแต่เสยีงมนัร้องไปตามภาษาสตัว์ท่ีมปีาก ไม่เหน็มา
ท�าท่าอะไรใส่เราพอจะน่ากลวั พดูถงึคาถาต่างๆ ใครกม็อียูด้่วยกนั ถ้าจะ 
น�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่คนแบบท่านแม้จะไปเรียนคาถาจากท้าว 
เวสสวุรรณบนสวรรค์กเ็ถอะ พอเข้าไปป่า ได้ยนิเสยีงเสอืกระหึม่เท่านัน้ 
ก็จะพาคาถาว่ิงอ้าวแบบไม่คิดชีวิตเลยนั่นแหละ คาถาจะเก่งขนาดไหน
ก็ต้องถูกคนขี้ขลาดกลัวตายพาวิ่งจนสบงจีวรหลุดขาด คาถาอาคมหลุด
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หายไปไหนหมด ไม่มอีะไรเหลอืติดตัวเลยแน่นอน ผมแม้มคีาถาป้องกนั
อยู่บ้างก็ไม่คิดจะให้คนแบบท่าน กลัวจะเอาคาถาผมไปฉิบหายป่นปี้
ไม่มีเหลือ คำถำจะดีขนำดไหน ถ้ำคนไม่เป็นท่ำ คำถำก็ช่วยอะไรไม่ได้ 
เหมอืนคนมปืีนอยูบ่นบ่า เวลามเีหตุอันตรายแต่ไม่รูจ้กัใช้ ปืนกช่็วยอะไร
ไม่ได้ฉะนั้น นี่เพียงพูดเรื่องเสือเรื่องผีกันเล็กน้อยเท่านั้นก็เริ่มกลัวแทบ
ตัวสั่นอยู่แล้ว จะไปมีสติสตังระลึกถึงคาถาอาคมเพื่อป้องกันได้อย่างไร 
นอกจากจะคิดเผ่นท่าเดียว ซ่ึงเป็นเรือ่งขายขีห้น้าชนดิไม่มอีะไรมาลบล้าง
ได้ตลอดวันตาย ผมน่ะมิได้คิดแบบท่าน ถ้าคิดแบบท่านก็ต้องไปเที่ยว 
เรียนวิชาคาถาอาคมมาข่มขู่สัตว์เสือต่างๆ แต่จะไม่สนใจคิดข่มขู่ความ
กลัวอันเป็นภัยอยู่ภายในด้วยอุบายต่างๆ ให้หายไปได้ สุดท้ายก็เป็นคน 
ไม่เป็นท่า เช่ือตัวเองไม่ได้ตลอดวนัตาย คิดแล้วน่าอับอายเสอืทีม่อี�านาจ
กว่าคน นอนหรอืร้องครางไปตามภาษาความสนกุคึกคะนองของตน กม็คีน
คอยกลวัอ�านาจ นบัว่าเสอืดีมอี�านาจกว่าคนไม่เป็นท่าหลายเท่า เวลาถาม 
และขอเรียนคาถากับท่าน แต่กลับได้รับค�าตอบที่น่าคิดเป็นคติไปนาน

ท่านที่ฝึกจิตดวงเคยผาดโผนโลดเต้นเผ่นผยองล�าพองตัวไม่มี
ขอบเขต ด้วยความพยายามไม่ลดละ จนยอมตนและกลายเป็นจิตท่ีเช่ือง
ชินต่อเหตุผลอรรถธรรมด้วยดีแล้ว ท่านไม่สะทกสะท้านต่อเหตุการณ์
ต่างๆ ทีใ่ครๆ จ�าต้องเผชิญอยูเ่สมอ อยูไ่หนกอ็ยูไ่ด้ ไปไหนกไ็ปได้ ไม่ว่าท่ี
เช่นไร ค�าว่าป่าว่าเขาที่คนขี้กลัวอยู่ไม่ได้ แต่ท่านอยู่ได้อย่างสบาย และ
ถือเป็นที่หลบซ่อนผ่อนคลายอิริยาบถและเจริญสมณธรรมอย่างพอใจ
ไปตลอดกาล ผูห้วงัเป็นคนดีเจรญิก้าวหน้าจงึควรยดึวธิกีารของท่านเป็น
เครื่องด�าเนิน แม้จะไม่ต้องไปอยู่ป่าอยู่เขาเหมือนท่าน แต่อุบายเครื่อง 
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ฝึกตนในหน้าที่ต่างๆ เพื่อเป็นคนดีมีหลักฐานมั่นคงในปัจจุบันและใน
อนาคต เป็นสิง่ทีร่บัถ่ายทอดจากกนัได้ ไม่เช่นนัน้พระพทุธเจ้ากป็ระกาศ
ธรรมสอนโลกไม่ได้เลย เพราะใครๆ ไม่สามารถปฏิบัติแบบพระองค์ได้ 
แต่ผูยึ้ดหลกัธรรมไปปฏิบติัด�าเนินตามจนกลายเป็นคนดีเลศิไปตาม และ
เป็นคนดีมขีือ่มแีปมาจนถงึพวกเราในวงพทุธบรษัิท ย่อมเป็นท่ียอมรบักนั
ว่ามีจ�านวนมากมาย เนื่องจากการปฏิบัติตามท่านแบบลูกศิษย์มีครู

การฝึกทรมานจิตด้วยวิธีต่างๆ ตามแต่ท่านผู้ใดมีความแยบคาย 
ในทางใด ส�าหรับพระธุดงค์สายของท่านพระอาจารย์มั่น ท่านปฏิบัติกัน
ตลอดมามิได้ทอดทิ้งปฏิปทาท่านอาจารย์ท่านด�าเนินจนทุกวันนี้ ท่านท่ี
เกิดความสงสัยในองค์ที่ท่านเดินจงกรมแข่งกับเสียงเสือกระหึ่ม คิดว่า
ท่านมีคาถากุญแจปิดปากเสือนั้น ท่านคิดอย่างนั้นจริงๆ เพราะตัวท่าน
เองกลัวเสือมาก เวลาได้ยินเสียงมันกระหึ่มมาแถบบริเวณที่พัก แม้จะ
ไม่เข้ามาในที่นั้นก็ตาม ท่านจึงต้องเรียนถามอย่างนั้น

ในวงพระธุดงค์ ท่านสนทนาธรรมกันเวลามาพบกันและโอกาสดีๆ 
รู้สึกน่าฟังมาก ทั้งด้านธรรมทางใจที่เกิดจากภาคปฏิบัติ ท้ังการทรมาน
และวธิทีรมานจิตใจด้วยอุบายต่างๆ กนั ทัง้ความกล้าความกลวัทีแ่สดงขึน้ 
ในเวลาต่างๆ กัน ทั้งความทุกข์ล�าบากที่เกิดจากการหักโหมกายและ
ทรมานใจในบางกาล ซ่ึงส�าคัญมากก็ด้านธรรมภายใน คือสมาธิและ
ปัญญา ที่ต่างองค์ต่างรู้ต่างองค์ต่างเห็นอยู่ในสถานที่ต่างๆ กัน เวลามา 
สนทนากนัตามภูมจิติภูมธิรรมของแต่ละองค์ทีรู่เ้หน็มา ท�าให้เพลดิเพลนิ
ไปตามจนลมืเวล�า่เวลาและความเหนด็เหนือ่ยต่างๆ ในบางรายแต่มน้ีอย  
ท่ำนพูดถึงจิตท่ำนหยั่งลงสู่ควำมสงบว่ำ ลงถึงสำมขณะจึงจะเต็มภูมิของ
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สมำธิ คือลงขณะหน่ึง จิตสงบเพียงเบำๆ พอสบำยๆ ลงขณะท่ีสอง  
ควำมสงบและควำมสบำยเพิ่มขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด ลงขณะที่สำม ซึ่งเป็น 
ขณะสุดท้ำย ร่ำงกำยดับ ในควำมรู้สึกว่ำกำยไม่มี อำยตนะไม่ท�ำงำน 
ยังเหลือเพียงสักว่ำรู้อย่ำงละเอียดและอัศจรรย์อย่ำงยิ่งที่บอกไม่ถูก
เท่ำนั้น นี่ท่านว่าเป็นสมาธิเต็มภูมิและเป็นสมาธิที่สร้างฐานแห่งความ
มั่นคงให้แก่จิตได้เป็นอย่างดี ใจที่ลงสู่ความสงบเต็มที่ดังภูมินี้ โดยมาก 
พักอยู่เป็นเวลาหลายๆ ชั่วโมง จึงถอนขึ้นมา บางครั้งถึง ๑๒ ชั่วโมงก็มี  
บางท่านอาจสงสยัว่า ขณะทีจ่ติอยูใ่นสมาธหิลายช่ัวโมงในท่านัง่อย่างเดียว 
มไิด้มกีารเปลีย่นแปลงเลย เวลาจติถอนขึน้มาแล้ว ร่างกายจะไม่เจ็บปวด 
ชอกช�้าไปละหรือ? จึงขอเรียนตามความเป็นของจิตและขันธ์ว่า เมื่อจิต 
เข้ำพักและสงบตัวอยู่อย่ำงเต็มภูมิเช่นนั้น จิตและกำยไม่ได้รับควำม
กระเทอืนจำกสิง่ใดเลย ควำมสนทิของจิตของธำตุท่ีเป็นอยูเ่วลำน้ันเข้ำใจ
ว่ำละเอียดย่ิงกว่ำขณะคนนอนหลับสนิท ท้ังนี้เพรำะบำงครั้งขณะหลับ 
ไปนำนๆ ต่ืนขึ้นมำยังรู้สึกเจ็บปวดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่บ้ำงที่ถูก
นอนทับ แต่ขณะที่จิตถอนขึ้นมำจำกสมำธิประเภทนี้ ไม่รู้สึกเจ็บปวด
อวยัวะส่วนใดๆ เลย ทกุส่วนปกติตำมเดิม ฉะนัน้จงึท�ำให้เช่ือมัน่ในท่ำน
ที่เข้ำนิโรธสมำบัติอยู่หลำยๆ วันว่ำเป็นควำมจริง ท้ังการเข้าอยู่ได้นาน 
ทั้งสุขภาพทางร่างกายว่าเป็นปกติเช่นเดิม ไม่มีอะไรบอบช�้าเพราะสมาธิ
สมาบัติเป็นเครื่องบั่นทอนหรือท�าลายเลย

การสนทนาธรรมระหว่างพระธุดงค์ด้วยกัน โดยมากท่านสนทนา
เรื่องผลของการปฏิบัติตามช้ันภูมิที่ตนรู้เห็นมา และสถานที่บ�าเพ็ญใน 
ที่ต่างๆ อันเป็นการถ่ายทอดความรู้ความเห็นทางใจแก่กันและกันจริงๆ 
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ซ่ึงเป็นเครื่องระลึกไปนาน การสนทนามิได้มีเรื่องโลกสงสาร กิจการ 
บ้านเมือง เรื่องได้เรื่องเสีย เรื่องรักเรื่องชัง เรื่องโกรธเรื่องเกลียด  
เรื่องอิจฉาบังเบียดเหยียดหยามเข้าแฝงเลย มีแต่เรื่องธรรมปฏิบัติ
ล้วนๆ เท่านั้น จะสนทนากันเป็นเวลาช้านานเพียงไรตามความจ�าเป็น  
ก็เป็นเครื่องพยุงจิตใจผู้ฟังให้ด่ืมด�่าซาบซ้ึงในธรรมมากเพียงนั้น รู้สึก 
เป็นอุดมคติซ่ึงน่าจะจัดเข้าในธรรมบทว่า กำเลน ธมมฺสำกจฺฉำ เอตมมฺงฺ- 
คลมุตฺตม� ได้ เพราะการสนทนาในระหว่างแห่งท่านนักปฏิบัติด้วยกัน  
ท่านมุง่ต่อความรูจ้รงิเหน็จรงิต่อกนัจรงิๆ มไิด้มุง่เพือ่อวดช้ันอวดภูม ิอวดรู ้
อวดฉลาดแม้น้อยเพยีงไรเลย จิตคอยรบัความจรงิด้วยความสนใจจากกนั 
อยู่ทุกขณะที่แต่ละฝ่ายระบายออกมา ถ้าฝ่ายใดยังมีบกพร่องในจุดใด  
ก็ยอมรับค�าช้ีแจงจากอีกฝ่ายหนึ่งที่ภูมิธรรมสูงกว่า ด้วยความเคารพ 
เต็มใจจริงๆ การสนทนาก็คือการสอบถามความรู้ความเห็นความเป็นไป
ของจิตที่เก่ียวกับสมาธิสมาบัติมรรคผลนิพพานของกันและกันนั่นเอง 
เมื่อต่างฝ่ายต่างสนิทเช่ือถือคุณสมบัติปฏิปทาของกันและกันอย่างไม่มี
เคลอืบแคลงสงสยัแล้ว ย่อมสนทนากันได้ด้วยความสนิทใจและเปิดเผย
ต่อกันในบรรดาธรรมที่มีอยู่ภายใน ไม่มีปิดบังลี้ลับไว้เลย ตอนน้ีแลท่ี 
นกัปฏิบติัมโีอกาสได้รูภู้มธิรรมของกนัและกนัได้อย่างชัดเจนว่า ท่านผูน้ัน้
มภูีมจิิตภูมธิรรมอยูใ่นขัน้น้ัน ท่านผูน้ัน้มจิีตละเอียด ท่านผูน้ัน้มปัีญญาสงู  
ท่านผู้นั้นจวนผ่านภพชาติอยู่แล้ว และท่านผู้นั้นได้ผ่านภพชาติไปแล้ว
อย่างสบายหายห่วง ส่วนท่านผูน้ีก้�าลงัขีเ้กยีจอ่อนแอ ภาวนามแีต่สปัหงก 
นัง่สมาธมิแีต่หลบัใน นัง่อยูท่ีไ่หนหลบัในท่ีนัน้ ท่านผูน้ีม้เีอตทัคคะในทาง
หลับใน ในวงพระธุดงค์จึงไม่ควรเข้าใจว่าพระธุดงค์จะดีไปเสียทุกองค์ 
แม้ผู้เขียนก็ตัวเก่ง เคยหลับในมาแล้วอย่างช�่าชอง แต่ไม่อยากอวดตัว 
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ท่านผู้นี้จิตก�าลังเริ่มสงบ ท่านผู้นี้จิตก�าลังเริ่มเป็นสมาธิ ท่านผู้นี้มีความรู้ 
แปลกๆ เก่ียวกบัสิง่ภายนอก มเีปรตผเีทวดาเป็นต้น ท่านผูน้ีช้อบภาวนา
ทางนั่ง ท่านผู้นี้ชอบภาวนาทางนอน ท่านผู้นี้ชอบทรมานทางยืนมากกว่า
อิรยิาบถอ่ืนๆ ท่านผูน้ีช้อบทรมานตนทางอดนอน ท่านผูน้ี้ชอบทรมานตน 
ทางผ่อนอาหาร ท่านผู้นี้ชอบทรมานตนทางอดอาหาร ท่านผู้นี้ชอบ 
ทรมานตนด้วยการเข้าป่าหาเสอืหาหมเีพือ่เป็นอุบายช่วยความกลวัให้หาย
ด้วยการพจิารณา โดยยดึเอาเสอืหมเีป็นเหตุ ท่านผูน้ีช้อบทรมานด้วยการ
เดินเท่ียวหาเสอืบนภูเขาในเวลาค�า่คืน ท่านผูน้ีช้อบต้อนรบัแขกลกึลบัคือ 
พวกกายทิพย์ แต่ท่านผู้นี้ชอบกลัวแต่ผีแต่เปรตเหมือนพ่อแม่พาเกิด 
ในบ้านผบ้ีานเปรตและเอาซากผมีาหลอกหลอนอยูต่ลอดเวลา เมือ่มาบวช 
จึงชอบกลัวแต่เปรตประจ�านิสัย ท่านผู้นี้มีนิสัยเช่ือง่าย ใครพูดอะไร 
เช่ือเอาๆ ไม่ชอบใคร่ครวญก่อนแล้วค่อยเช่ืออย่างมเีหตุผล ท่านผูน้ีม้ทิีฐิ
มากไม่ค่อยลงใครง่ายๆ ท่านผูน้ีม้นีสิยัฉลาดชอบใคร่ครวญไตร่ตรองด้วย
ดีก่อนทุกกรณี ไม่เชื่อแบบสุ่มเดา เวลาอาจารย์อบรมสั่งสอนจบลงก็มัก
มีข้อข้องใจเรียนถามปัญหาต่างๆ และโต้ตอบกันเพื่อเหตุเพื่อผล ท�าให้
ผู้อื่นได้รับความรู้ความฉลาดเพิ่มเติมหลายแง่หลายทาง และเป็นอุบาย
ช่วยเสริมสติปัญญาแก่วงปฏิบัติได้ดี เป็นผู้ประดับหมู่คณะให้สง่างามใน
วงปฏิบติั เป็นทีเ่บาใจครอูาจารย์ผูใ้ห้การอบรมสัง่สอน ไปอยูท่ีใ่ด อยูก่บั
ท่านผูใ้ด กเ็ป็นทีเ่บาใจท่านผูน้ั้น ไปอยูโ่ดยล�าพงักพ็ยายามรกัษาตัวดีด้วย
เหตุผลหลักธรรม ไม่น�าความเสื่อมเสียมาสู่วงคณะ การติดต่อกับผู้คน
ญาติโยมก็พอเหมาะพองาม ไม่เลยเถิดเปิดเปิง ซึ่งในวงพระธุดงค์มักมี
ท�านองนี้แทรกอยู่เสมอ โดยมากก็ไม่มีเจตนาให้เป็นอย่างนั้น แต่เพราะ
ความไม่ฉลาดรอบคอบอย่างเดียว ท�าให้เสียความดีงามอย่างอื่นไปด้วย
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อีกประการหนึง่ทีม่กัมเีสมอในวงปฏิบติั คือ เวลาจิตเป็นสมาธย่ิอมมี
ความสงบมัน่คง ไม่วอกแวกคลอนแคลนไปกบัโลก ใจมกัมโีวหารปฏิภาณ
เป็นพิเศษ ท�าให้ผู้ปฏิบัติลืมตัวได้ง่าย อาจส�าคัญตนว่าเก่งขึ้นได้ทั้งที่ยัง 
ไม่เก่ง เป็นเพียงจะเริ่มเก่งถ้าพยายามท�าความเพียรไม่ลืมตัวเสียก่อน 
แต่นักปฏิบัติมักลืมตัวตอนนี้มากกว่าตอนอ่ืนๆ เพราะไม่เคยประสบมา 
ในชีวิต และเป็นก้าวแรกแห่งความดี ความสงบสขุทางใจ ความมัน่คงของ
ใจที่ผู้ปฏิบัติเพิ่งได้รับ จึงท�าให้ตื่นเต้นลืมตนไปได้ ถ้าไม่มีผู้เตือนก็อาจ 
จะทะนงตัวแบบนกัธรรมะไปได้ โดยทะนงตัวว่าธรรมะเกดิ โวหารแตกฉาน 
เทศน์ปฏิภาณก็ได้ ต่อไปอาจเข้าใจว่าตัวเทศน์เก่ง ธรรมะก็แตกฉาน
ภายในใจ พดูเท่าไรธรรมะยิง่ไหลออกมาเหมอืนน�า้เหมอืนท่า ไม่อัดไม่อ้ัน  
เลยท�าให้เพลนิพดูไปไม่หยุดหย่อน กว่าจะรูส้กึตัว เวลากป็าเข้าไปหลาย
ช่ัวโมงในการพดูหรอืเทศน์แต่ละครัง้ การติดต่อกบัผูค้นไม่รูเ้วล�า่เวลาว่า
ควรไม่ควร พดูไม่รูจั้กจบ เทศน์ไม่ม ีเอว� ธรรมะมเีท่าไรขุดค้นออกมาพดู
และเทศน์จนหมดเปลือก ใครมาหาโดยไม่ทราบว่าเขามาเพื่ออะไร มีแต่
แจกจ่ายธรรมอย่างไม่อ้ัน ไม่เสยีดาย ไม่ประหยดั ธรรมในใจแม้มน้ีอยแต่
ก็ชอบจ่ายให้มากอย่างสมใจ จ่ายไปจ่ายไป โดยไม่มีการบ�ารุงรักษาด้วย
ความเพยีรอันเป็นดังท�านบกัน้ธรรมภายในใจไม่ให้รัว่ไหล แต่กลบัท�าลาย
ด้วยความไม่รู้จักประมาณ แม้แต่น�้าในมหาสมุทรก็ยังลดตัวลงได้ ใจที่ 
ไม่ได้รบัการเหลยีวแลทางความเพยีรและประหยดัด้วยเวลา กม็ทีางเสือ่ม
ลงได้เช่นเดียวกัน ฉะนั้น จิตที่จ่ายมากแต่ขาดการบ�าเพ็ญติดต่อ ก็ย่อม
มีความเสื่อมถอยด้อยลงทุกทีจนไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในเลย สุดท้าย 
ก็เหลือแต่ความฟุ้งซ่านร�าคาญเต็มดวงใจเอาไว้ไม่อยู่ น�าลงสู่ความสงบ 
ไม่ได้เหมือนที่เคยเป็นมา ใจเปลี่ยนจากความสงบเย็น กลายเป็นใจ



43

ฟุ้งเฟ้อเห่อคะนองและร้อนรุ่มกลุ้มใจ ยืนเดินนั่งนอนในท่าใดก็มีแต่
ไฟเผาใจหาความสงบเย็นไม่ได้ เมื่อไม่มีทางออกก็คิดออกทางเปลวไฟ  
อันเป็นทางซ�า้เติมลงอีกโดยไม่รูตั้วว่า กเ็มือ่มแีต่ความร้อนรนกระวนกระวาย 
อยู่ตลอดเวลาเช่นนี้แล้ว จะอยู่ไปท�าไมให้หนักศาสนาเล่า สึกเสียดีกว่า  
อยู่ไปก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไร เลยต้องสึกเสียเพื่อหายห่วงไปตาม
อารมณ์ดังนี้ ความคิดที่ไม่เป็นมงคลท้ังขณะท่ีก�าลังเป็นนักบวชอยู่แล้ว 
แม้สึกออกไปก็ไม่เป็นมงคลด้วยความคิดชนิดนั้น คือ แม้สึกออกไปก็
ไม่ดีอยู่ตามเคย และไม่เป็นประโยชน์อยู่ตามเดิม เวลาสึกออกไปว่าจะ
ท�าให้ศาสนาเบาก็ไม่เบา คงเป็นศาสนาและทรงความจริงอยู่เท่าเดิม

สรปุแล้ว ผูไ้ม่ดีกคื็อตัว ไม่เกดิประโยชน์กคื็อตัว ความหนกัอกเพราะ
ใจท�าพิษก็คือตัว เรื่องนี้พอสอนให้รู้ว่า ไม่ว่าสมบัติใดๆ ถ้ามีแต่จับจ่าย
ใช้สอยถ่ายเดียว ไม่มีการเก็บรักษา ก็ย่อมเสื่อมโทรมและฉิบหายไปได้  
ท�านองใจที่ปล่อยไปตามยถากรรม ผลก็คือความเดือดร้อนที่ตัวเองต้อง
รับในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อ เพราะความผิดถูก ชัว่-ดี มิใช่ทายาท
ของผู้ใด แต่เป็นของผู้ท�าไว้โดยเฉพาะเท่านั้นจะพึงรับแต่ผู้เดยีว ท่านจึง
สอนให้ระวังรักษาตัวด้วยดี ไม่ปล่อยปละละเลยไปตามอารมณ์ เวลา
ผลไม่ดีแสดงตัวแล้วล�าบากมาก เพราะผลนี้หนักกว่าภูเขาต้ังร้อยลูก
เป็นไหนๆ ปราชญ์ท่านจึงกลัวกันและสั่งสอนให้กลัวความช่ัวตลอดมา
จนปัจจุบันทุกวันนี้ เนื่องจากท่านทราบชัดในผลกรรมดี-ช่ัวว่าไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้ท่ีพระธุดงค์นับแต่ผู้ใหญ่ลงมำถึง 
ผู้น้อย ท่ำนทรำบภูมิจิตของกันและกันได้โดยไม่ต้องมีญำณหยั่งทรำบ
ทำงภำยใน เพรำะกำรสนทนำธรรมในวงพระกรรมฐำนท่ำนถอืเป็นส�ำคัญ 
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และเป็นไปอยู่เสมอมิได้ขำด โดยถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความ
คิดเห็นของกันและกัน และเป็นสัมโมทนียกถา เครื่องรื่นเริงในธรรมที่
ต่างได้ปฏิบัติและรู้เห็นมา มีโอกาสก็สนทนากันตามแต่ท่านผู้ใดมีความ
รู้หยาบละเอียดประการใด เวลาท่านสนทนากันเราก็มีโอกาสทราบได้
ในเวลานั้น ยิ่งเป็นครูอำจำรย์ผู้ใหญ่สนทนำกันด้วยแล้วก็ยิ่งน่ำฟังมำก  
ธรรมท่ำนมแีต่ช้ันสงูๆ ฟังแล้วอัศจรรย์ อยากเอาหวัมดุดินลงในขณะนัน้ 
ด้วยความน้อยเนื้อต�่าใจ และละอายในความสามารถวาสนาของตน  
ที่ต�่าต้อยด้อยสติปัญญา ไม่สามารถรู้เห็นได้อย่างท่าน ขณะฟังท่าน
สนทนากัน ทั้งไพเราะจับใจ ทั้งอัศจรรย์ ทั้งอยากรู้อยากเห็นอย่างท่าน
แทบใจจะขาด แต่สติปัญญาที่จะช่วยให้รู้เห็นอย่างท่านไม่ทราบว่าไป
จมอยู่ที่ไหน คิดหาก็ไม่พบ ค้นหาก็ไม่เจอ มันมืดมิดปิดบังไปเสียหมด 
ประหนึ่งจะไม่ปรากฏอะไรขึ้นมาให้ได้ชมพอเป็นขวัญใจบ้าง ตลอดชีวิต
ลมหายใจคงจะตายกับซากแห่งความโง่เขลาไปเปล่าๆ มองดูหมู่เพื่อน 
ทีน่ัง่ฟังอยูด้่วยกันท่ีสง่างามไปด้วยความสงบ ราวกบัจะเหาะบนิสิน้กเิลส
ไปเสยีหมด ทิง้เราผูไ้ม่เป็นท่าอันหาสติปัญญาเครือ่งเปลือ้งตนมไิด้ ให้ตาย 
จมอยูใ่นวฏัวนเพยีงคนเดียว ย่ิงคิดกย็ิง่คับแคบแน่นหวัอก ใจสะทกสะท้าน 
เหมือนถูกทอดทิ้งอยู่ในป่าเปลี่ยวคนเดียว เวลาเลิกจากธรรมสภา 
ก็แอบไปไต่ถามหมูเ่พือ่นว่า ฟังธรรมสากจัฉาท่านแล้ว ใจเป็นอย่างไรบ้าง  
ส�าหรบัผมเองแทบอกจะแตกตายอยูใ่นท่ีนัน้เสยีแล้ว ด้วยความอัศจรรย์
ในธรรมที่ท่านสนทนากัน เวลากลับมามองดูตัวเป็นเหมือนกาตัวจับ
ภูเขาทองเราดีๆ นี่เอง คิดแล้วอยากมุดดินให้สิ้นซากไปเสีย คิดว่าคงจะ
เบาพระศาสนา ไม่หนักอึ้งไปด้วยคนอาภัพอับวาสนาที่ท�าการกดถ่วงอยู่
ตลอดมาดังที่เป็นอยู่เวลานี้ ส่วนท่านและหมู่คณะที่ได้ยินได้ฟังด้วยกัน 
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มคีวามรูส้กึอย่างไรบ้าง กรณุาเล่าให้ผมฟังตามความจรงิ เผือ่เป็นธรรมคติ
พอมีลมหายใจสืบต่อไป ไม่อัดอั้นตันอุราเหมือนใจจะขาดอยู่เวลานี้บ้าง  
ท่านองค์ใดพูดขึ้นส่วนมากมักมีลักษณะเดียวกัน เพราะต่างองค์มีความ
กระหย่ิมในธรรมท่านมาก แล้วหวนมามองดูตัวทีอ่ยากเป็นดังท่าน แต่เมือ่ 
เหตุปัจจัยยังไม่สามารถเป็นไปได้ ก็เกิดความเสียใจขึ้นมา ผลจึงแสดง
ความทุกข์ในลกัษณะต่างๆ ให้ปรากฏ พอได้ทราบจากหมูค่ณะท่ีก�าลงัรบั
การอบรมศึกษาเล่าให้ฟัง จึงพอมลีมหายใจคืนมาบ้างและต้ังหน้าปฏิบติัตน 
ต่อไป ไม่เกิดความเดือดร้อนกลวัจะไม่ได้ไม่ถงึต่างๆ อันเป็นการเบยีดเบียน 
ตนโดยใช่เหตุ

ทีพู่ดผา่นมาว่า พระธุดงค์บางท่านกลา้สละชวีติไปนัง่อยูท่ีท่�าเลเสือ
เที่ยวไปมาหากินในเวลาค�่าคืนบ้าง บางท่านกล้าเที่ยวเดินหาเสือบนเขา 
ในเวลาค�า่คืนบ้างเป็นต้นนัน้ อาจท�าให้เกิดความสงสยัหรอืไม่น่าเช่ือว่าจะ
เป็นไปได้ เพราะเป็นสิง่ทีน่่าคิดว่าท่านจะน่ังและเดินหาเสอืเพือ่ประโยชน์
อะไรกนั เพยีงนัง่อยูก่บับรเิวณทีพ่กัถ้าเป็นนสิยัคนขีก้ลวัอยูแ่ล้ว กพ็อจะ
เกิดความกลวัได้จนแทบไม่มลีมหายใจกไ็ด้ แต่ท�าไมจึงต้องใช้วิธโีลดโผน
เลยสามัญธรรมดาไปถึงขนาดนั้น ถ้าไม่ใช่พระที่อาจจะขาดสติอยู่บ้าง
คงไม่ท�ากันดังนี้ ความจริงก็ควรจะเป็นอย่างนั้น แต่เรื่องของบางท่าน 
ทีเ่คยด�าเนนิมากลบัเป็นอย่างน้ี คือความกลวัท่ีเกดิอยูใ่นบรเิวณ ท่านกใ็ช้
อุบายแก้ไขเช่นเดียวกบัทีไ่ปนัง่และเดินเท่ียวหาเสอืบนหลงัเขา แต่ความ
กลวัทีเ่กดิตามล�าพงัดังทีเ่กดิขึน้ขณะพกัอยูบ่รเิวณของตนเป็นอย่างหนึง่ 
ท่านก็ใช้อุบายแก้ไขจนความกลัวนั้นหายไปได้ แต่ความกลัวที่ท่านก�าลัง
แสวงหาด้วยวธิต่ีางๆ มหีาด้วยการไปนัง่ภาวนาอยูบ่นหนิดานหลงัเขาบ้าง  
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หาด้วยการเดินหาเสอืบนหลงัเขาบ้างนัน้ เป็นความกลวัทีโ่ลดโผนรนุแรง
ยิง่กว่าความกลวัทีเ่กดิอยูโ่ดยล�าพงัมาก ถ้าไม่ใช้อุบายให้ทันกนั กน่็ากลวั 
เป็นบ้าไปได้ ขณะพบกับเสือเข้าจริงๆ ฉะนั้น วิธีระงับจึงต้องใช้อุบาย
ต่างกันมากจนความกลัวนั้นหายไปได้ ด้วยกุศโลบายของแต่ละท่านที่
จะหาอุบายวิธีฝึกทรมานตนเป็นรายๆ ไป แต่กำรฝึกจิตดวงก�ำลังกลัว
ถึงขนำดให้หำยพยศลงได้ ด้วยอุบำยท่ีทันสมัยนั้นเป็นสิ่งส�ำคัญมำก  
แม้ผลทีป่รำกฏขึน้ในขณะจิตยอมจ�ำนนต่อสติปัญญำกเ็ป็นควำมอัศจรรย์
เกินคำด คือใจกลับเกิดควำมกล้ำหำญขึ้นมำ ขณะที่ควำมกลัวดับลงไป
ด้วยอุบำยทีท่นักนั หลงัจำกนัน้ จิตสงบเต็มทีป่รำศจำกควำมหวำดกลวัใดๆ  
หนึ่ง เวลำจิตถอนขึ้นมำก็ทรงควำมกล้ำหำญไว้ได้ไม่กลับกลัว หนึ่ง  
เป็นพยำนหลักฐำนในใจได้อย่ำงมั่นคงว่ำ จิตเป็นสิ่งที่ทรมำนให้หำย 
พยศได้อย่ำงเห็นประจักษ์ ด้วยเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เป็นเครื่องสนับสนุน  
มีควำมกลัวเป็นต้น หนึ่ง มีควำมพอใจที่จะทรมำนตนด้วยวิธีนั้นหรือ 
วธิอ่ืีนด้วยควำมถนดัใจ ไม่พรัน่พรงึต่อควำมตำย หนึง่ แม้การทรมานตน
ด้วยวิธอ่ืีนๆ กโ็ปรดทราบว่าท่านท�าด้วยความมัน่ใจทีเ่คยได้รบัผลมาแล้ว 
มีแต่จะเร่งความเพียรหนักมือขึ้นไป เพื่อความก้าวหน้าของจิตของธรรม
ภายในใจต่อไป จนถึงจุดที่หมายตามใจหวังเท่านั้น

ดังนั้น การฝึกทรมานใจหรือทรมานตนของพระธุดงค์จึงมีวิธีต่างๆ 
กนัไปตามจรตินสิยั แต่โดยมากวธิทีีท่่านท�านัน้เป็นสิง่ท่ีท่านเคยได้รบัผล 
มาแล้ว จึงจ�าต้องพยายามในวิธีนั้นมากกว่าวิธีอื่นๆ เรื่อยไป จริตของคน
เราไม่เหมือนกัน บางรายพอเกิดความกลัวขึ้นมา จิตเลยไม่มีสติรั้งตัว  
กลายเป็นคนหมดสติไปเลย ไม่ว่าจะกลัวอะไรก็ตาม เป็นลักษณะ
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เดียวกันนี้ทั้งนั้น จริตชนิดนี้ไม่สมควรท่ีจะพาทรมานด้วยสิ่งน่ากลัว  
อาจเป็นบ้าเสยีคนไปได้ ค�าว่า “ทรมำน” กต้็องขึน้อยูก่บัจรติของแต่ละราย 
ว่าจะควรทรมานตนด้วยวิธีใดบ้าง จึงจะเหมาะและได้ก�าลังทางจิตใจ 
ไม่เพียงได้ยินว่าทรมานชนิดนั้นได้ผลดีก็ท�าไปตาม โดยไม่ค�านึงถึงจิต 
ของตน จึงไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าที่ควร แต่การกล่าวทั้งนี้ มิได้กล่าว 
เพือ่ให้เกดิความอ่อนแอแก่ท่านนกัปฏิบติัท้ังหลาย กล่าวเพือ่ความเหมาะ
สมที่จะให้ได้รับประโยชน์ตามควรแก่ภาวะของตนต่างหาก บางท่าน 
เมื่ออ่านพบเข้าก็อาจคิดไปว่า อะไรท่ีเห็นว่ายากล�าบากฝืนใจบ้าง ก็จะ
เหมาเอาเสียว่ามิใช่จริตของตัวจะไปท�าอย่างนั้น จริตของตัวต้องอยู่
สบาย ไม่ต้องมีความหวาดความกลัวต่างๆ มาสัมผัสใจ อยู่ไปกินไป
นอนไปอย่างสบายดีกว่าต่างหาก เหมาะกับจริตของตัวซ่ึงชอบสบาย 
แต่ควรคิดว่าพระพุทธเจ้าองค์เอกและพระอรหันต์ที่เป็นสรณะของโลก
ตรัสรู้และบรรลุธรรมได้ ด้วยการฝึกทรมานมากกว่าวิธีอื่นๆ ที่คนขี้เกียจ 
อ่อนแอเห็นว่าดี และไม่เคยมีใครบรรลุธรรมด้วยกำรอยู่ไปกินไปนอน
ไปตำมใจชอบ โดยไม่มีกำรฝืนจิตทรมำนใจบ้ำงเลย ที่น�าวิธีทรมาน
อย่างเผ็ดร้อนของท่านมาลงก็ด้วยเห็นว่า กิเลสของคนเรามักกลัว
แต่อ�านาจบังคับทรมานมากกว่าปล่อยตามใจ ถ้าใช้อ�านาจบังคับบ้างก็
ยอมหมอบเสียนิดหนึ่งพอได้ลืมตาหายใจ ถ้าอนุโลมไปตามบ้างก็ได้
ใจก�าเริบใหญ่ จ�าต้องใช้วิธีทรมานกันหลายอย่างเพื่อกิเลสกลัวบ้างพอ
เย็นใจ ท่านที่ต้องการเห็นความหมอบราบของกิเลสประจักษ์ใจก็น�าเอา 
วิธีเผ็ดร้อนนี้ไปใช้เป็นเครื่องมือฝึกทรมาน ให้พอเหมาะกับจริตของตัว 
ย่อมมีทางผ่านพ้นไปได้เป็นพักๆ หักล้างกิเลสไปได้เป็นตอนๆ บั่นทอน
ทกุข์เครือ่งทรมานใจลงได้เป็นทอดๆ จนถงึท่ีปลอดภัย อันเป็นแดนเกษม
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เปรมใจด้วยวธินีีเ้ป็นเครือ่งสนบัสนนุ ท่านท่ีเคยได้ผลจากการทรมานด้วย
วิธีเผ็ดร้อน ท่านได้จริงๆ เห็นประจักษ์ใจ คือจิตที่ต้องทรมานแบบนี้นั้น 
โดยมากเป็นจติทีผ่าดโผนประจ�านสิยั ชอบเอาจรงิเอาจัง ไม่เหลาะแหละ 
ว่าสู้ก็สู้จริงๆ ว่าตายก็ตายจริงๆ เป็นไม่ถอย เวลาจะทรมานความกลัว 
ท่านกห็าทีท่รมานจรงิๆ เช่นเอาเสอืเป็นครชู่วยการทรมาน สถานทีท่ีเ่หน็
ว่ากลวัมากเท่าไร ท่านยิง่มุง่หน้าไปสูท่ีน่ัน้ และฝึกกนัอย่างเอาเป็นเอาตาย 
จรงิๆ แม้ตายในขณะนัน้ท่านกย็อม ขอแต่ได้เหน็ความกลวัหายไปเพราะ
อ�านาจสติปัญญาเป็นเครื่องฝึก ท่านยอมทั้งนั้น ไม่เช่นนั้นท่านจะฝืนใจ
ดวงก�าลงักลวัๆ ไปอยูใ่นทีก่ลวัๆ นัน้ไม่ได้ แต่ท่านก็ฝืนได้ จนได้เหน็ฤทธิ ์
ของความกลัวที่สู้ฤทธิ์ของธรรมไม่ไหว แล้วสลายตัวไปต่อหน้าต่อตา 
ความกล้าหาญปรากฏขึน้แทนทีอ่ย่างประจักษ์ใจ ซ่ึงเป็นพยานแห่งการฝึก
ด้วยวิธีนั้น ว่ามิได้เป็นโมฆะ แต่กลับเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลที่คาด 
ไม่ถึงเสียอีก บางรายใจสงบลงขณะได้ยินเสียงเสือกระหึ่มมารอบๆ 
บรเิวณกม็ ีบางรายพอได้ยนิบาทย่างเท้าเสอืเดินมาข้างๆ ตามภาษาของมนั  
โดยมไิด้ระวังว่าใครจะสนใจกล้าหรอืกลวัมนั จติรวบสงบลงไปในขณะน้ัน 
ก็มี บางรายท�าความเพียรอยู่ตามปกติธรรมดา จิตไม่ยอมสงบลงได้  
พอหาอุบายไปนั่งภาวนาอยู่ทางที่เสือเคยเดินผ่านไปมา แม้เสือมิได้มา 
ทีน่ัน้ แต่ใจกลบัสงบลงเป็นสมาธไิด้กม็ ีโดยอาศัยความคิดและความกลวั 
ว่าเสอืจะมาหาตน แต่การภาวนาในขณะความกลวัก�าลงัแสดงตัวมสีองวธิี 
คือ ท�าจติให้อยูก่บับทธรรมทีต่นเคยปฏิบติัมา ไม่ยอมส่งจติออกไปคิดปรงุ 
ว่าสัตว์ว่าเสือใดๆ ทั้งสิ้น ภาวนาอยู่กับธรรมบทน้ันด้วยสติเป็นเครื่อง
ควบคุม เป็นกับตายก็หมายพึ่งธรรมบทที่ก�าลังบริกรรมอยู่ในขณะนั้น
เท่านัน้ จิตเมือ่ยอมตนลงหวงัพึง่ธรรมจรงิๆ ไม่คว้าโน้นคว้านี ่ย่อมสงบตัว 
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ลงได้โดยไม่ต้องสงสัย ขณะที่จิตลงสู่ความสงบ ความกลัวหายไปทันที 
นีเ้ป็นวธิปีฏิบติัของผูเ้ริม่ฝึกหดั ส่วนวธิขีองผูท่ี้จิตเป็นสมาธมิหีลกัใจแล้ว  
เวลาความกลัวเกิดขึ้นย่อมพิจารณาโดยอุบายปัญญาคือ แยกดูทั้ง 
ความกลัว แยกดูทั้งสัตว์เสือท่ีจิตส�าคัญว่าเป็นของน่ากลัวออกเป็นช้ิน 
เป็นอัน นับแต่เขี้ยว เล็บ หนัง หัว หาง กลางตัว ตลอดทุกอวัยวะ
ของเสือออกดู ว่าเป็นของน่ากลัวอย่างไรบ้าง จนเห็นชัดเจนด้วยปัญญา  
ความกลัวหายไปเอง นี้เป็นวิธีของผู้ที่เคยด�าเนินทางวิปัสสนามาแล้ว 
ย่อมแก้ความกลวัได้ด้วยอุบายน้ี ท่านทีอ่ยูใ่นป่า ท่านฝึกทรมานท่านด้วย
วิธีดังกล่าวนี้ทั้งนั้นและได้ผลเป็นที่พอใจ โดยที่เสือก็มิได้ท�าอันตรายแก่
ท่านเลย

เขียนมาถึงตอนนี้ มีเรื่องเกี่ยวเนื่องกันที่ควรจะน�ามาลงเพื่อท่าน 
ผู้อ่านได้พิจารณาตามเหตุการณ์ที่เป็นมาแล้ว ในวงพระธุดงค์ซ่ึงเป็น 
ลกูศิษย์ผูใ้หญ่ของท่ำนอำจำรย์มัน่ผูห้น่ึง เวลำนัน้ท่ำนอำจำรย์องค์น้ีเท่ียว
ธุดงค์ไปฟำกแม่น�้ำโขงทำงฝั่งประเทศลำวกับตำปะขำวคนหนึ่ง ขณะนั้น
ท่านพักอยู่ในเงื้อมผาแห่งหนึ่ง ตาปะขาวผู้ถือศีล ๘ ก็พักอยู่เงื้อมผา 
แห่งหนึง่ ห่างกนัประมาณ ๓ เส้น ตามท่ีท่านเล่าให้ฟัง ว่าท่านพกัอยูท่ี่นัน่ 
เป็นเวลาหลายเดือน โดยเห็นว่าเป็นความสะดวกแก่สุขภาพทางกาย 
และทางใจ การบ�าเพ็ญสมณธรรมเป็นไปโดยสม�า่เสมอไม่มีอะไรติดขัด 
ทัง้ท่านเองและตาปะขาว การโคจรบณิฑบาตกส็ะดวก ไม่ห่างจากท่ีพกันกั  
ราว ๔ กิโลเมตร มีหมู่บ้านประมาณ ๑๕ หลังคาเรือน ชาวบ้านเองก ็
ไม่มารบกวนให้ล�าบากและเสยีเวลาบ�าเพญ็เพยีร ต่างคนต่างท�าธรุะหน้าท่ี
ของตนไปตามเรื่อง
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วันหนึ่งตอนบ่าย ท่านรู้สึกไม่ค่อยสบายเหมือนจะเป็นไข้ มีอาการ
ครัน่เนือ้ครัน่ตัวพกิล พอตาปะขาวมาหาทีพ่กั ท่านจึงสัง่ให้แกไปต้มน�า้ร้อน
มาผสมกับยาฉันทดลองดูบ้าง บางทีอาจหายได้ เพราะยาที่ติดตัวไปนั้น 
หมอเขาบอกว่าเป็นยาแก้ไข้ป่าได้ด้วย ท่านเองเกรงจะเป็นไข้ป่ากับเขา 
เนื่องจากท่ีนั้นไข้ป่าชุมและคนก็เป็นไข้ป่ากันมาก เพราะแถวนั้นเป็นป่า
ทึบมาก คนแถวทุ่งๆ ไปอยู่มิได้ ที่นั้นเต็มไปด้วยสัตว์ด้วยเสือนานาชนิด  
กลางคืนเสียงร้องอึกทึกครึกโครม ทราบว่าแถวนั้นมีเสือกินคนอยู่บ้าง
ห่างๆ ท้ังนี้ก็เนื่องจากชาวญวนเหมือนกันเป็นต้นเหตุท�าให้เสือดุร้าย 
ไม่ค่อยกลัวคน พอตาปะขาวทราบแล้วก็ถือกาต้มน�้าไปที่พักของตน  
ต่อจากนัน้กห็ายเงียบไปเลย ไม่เหน็เอาน�า้ร้อนกลบัมาถวายท่านเพือ่ผสมยา

ท่านเองกร็อคอยน�า้ร้อนจากตาปะขาวจนค�า่กไ็ม่เหน็มา ท่านคิดว่าตา
ปะขาวอาจจะลืมไป เมื่อนั่งภาวนาเพลินๆ ท่านเลยทอดธุระ อาการไข้ 
ก็ค่อยเบาบางลงและหายไปในที่สุด ส่วนตาปะขาวเมื่อเอากาน�้าไปแล้ว 
กเ็ตรยีมก่อไฟ แต่ก่อเท่าไรไฟไม่ติด เลยเกดิโมโหขึน้มา จึงลมืว่าตนเป็น
ตาปะขาวลูกศิษย์พระกรรมฐานองค์ส�าคัญ ปุบปับลุกขึ้นพร้อมกับความ
โมโหว่า ไฟนี้เราเคยก่อมันมากี่ร้อยกี่พันครั้งแล้ว แต่ครั้งนี้มันท�าไมก่อ
ไม่ติด ไฟนี้ต้องการน�้าหรืออย่างไร ถ้าต้องการน�้าเราก็จะให้น�้า ว่าแล้วก็  
(ขออภัย) ยืนปัสสาวะรดลงทีก่องไฟจนเปียกหมด แล้วกเ็ดินหนไีปเงียบ 
ไม่มาบอกอาจารย์ที่คอยน�้าร้อนอยู่แต่วันจนค�่าเลย พอตกกลางคืนเรื่อง
ที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าแปลกประหลาดอยู่มาก

แต่ก่อนท่ีเคยพักมานานแล้วไม่เคยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น เฉพาะคืน
วันนั้นเวลาประมาณ ๓ ทุ่ม ตาปะขาวก�าลังนั่งภาวนาร�าพึงถึงความผิด
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พลาดที่ตนได้ท�าความประมาทต่ออาจารย์ด้วยความโมโหเป็นต้นเหตุ  
จึงได้ลุกข้ึนปัสสาวะรดกองไฟ มิหน�ายังไม่ได้ไปเรียนขอขมาอาจารย์ให ้
ท่านงดโทษอโหสกิรรมให้ ขณะทีน่ัง่ร�าพงึโทษของตัวอยูอ่ย่างกระวนกระวาย  
เสียงที่ไม่คาดฝันก็ได้ดังขึ้นข้างมุ้งด้านหลังห่างกันไม่ถึงวาเลย เป็นเสียง
ค�ารามของเสือโคร่งใหญ่ลายพาดกลอนที่ก�าลังหมอบหันหน้า ตาจ้อง
มองมาทางตาปะขาว ราวกับจะโดดตะครุบกินเป็นอาหารในขณะนั้น 
พร้อมท้ังเสียงครวญครางเบาๆ พอเป็นการทดลองความเก่งกาจแห่ง
ความโมโหของลูกศิษย์กรรมฐาน ขนาดพอให้ได้ยินไปถึงอาจารย์ที่อยู่
เง้ือมผาทางโน้น ขณะที่ก�าลังครวญครางนั้น ท้ังเอาหางฟาดลงพื้นดิน
ดังตุบๆ ทั้งเสียงครางเบาๆ ทั้งแสดงท่าขยับหน้าและถอยหลัง ท�าท่าจะ 
ตะครุบตาปะขาวเป็นอาหารสดในขณะนั้นให้จงได้ พอตาปะขาวได้ยิน
เสียงประหลาด ซ่ึงไม่เคยได้ยินใกล้ชิดขนาดนั้นนับแต่มาอยู่ที่นั้นเป็น
เวลาหลายเดือนก็ตกใจกลัว รีบหันหน้าไปดูทันที ระยะนั้นเดือนก�าลัง
หงายเต็มที่ ก็ได้เห็นเสือโคร่งใหญ่หมอบจ้องมองท�าท่าอยู่อย่างชัดเจน 
ตาปะขาวกลัวตัวสั่นราวกับจะสลบไปในขณะนั้น คิดอะไรไม่ทัน ใจหัน 
เข้าพึง่ พทุโธ ธมัโม สงัโฆ เป็นทีฝ่ากเป็นฝากตายว่า ขอพระพทุโธ ธมัโม  
สังโฆ ได้มาคุ้มครอง ปกเกล้าปกกระหม่อมจอมขวัญผู้ข้าเถิด อย่าให้
เสือตัวนี้เอาไปกินเสียในคืนวันนี้ จะไม่ทันได้ไปขอขมาโทษอาจารย์ที่ตน
ท�าผดิต่อท่านเมือ่บ่ายวันน้ี ขอพระพทุโธจงช่วยชีวิตของข้าไว้ให้ตลอดคืน 
วนันีด้้วยเถดิ สิง่ทีข้่าพเจ้าได้ท�าผดิไปแล้ว ขอพระธรรมและอาจารย์จงโปรด 
เมตตาอโหสิให้ อย่าถึงกับเสือต้องกินเป็นอาหารเพื่อเป็นการชดเชย 
ความผดินัน่เลย ทัง้บนทัง้บ่น ทัง้บรกิรรมพทุโธ ท้ังสัน่ท้ังกลวั ท้ังหนัหน้า 
จ้องมองเสอื กลวัมนัจะตะครบุไปกนิเสยีในขณะนัน้ เสอืพอมองเหน็คน 
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หันหน้ามาจ้องมองก็ท�าเป็นถอยห่างออกไปบ้างเล็กน้อย และท�าเสียง
ครวญครางไม่ลดละ สักประเดี๋ยวก็เปลี่ยนท่าเข้ามาทางใหม่ และถอย
ออกไปขยับเข้ามาอยู่ท�านองนั้น ส่วนตาปะขาวเลยจะตายทั้งเป็น ที่ต้อง 
หนัรหีนัขวางไปตามเสอืทีย่กัย้ายเปลีย่นท่าต่างๆ ไปมาอยูร่อบๆ มุง้ไม่ลดละ  
พอคนตั้งท่าจ้องมองหนักเข้าก็ถอยห่างออกไป บางครั้งท�าท่าเหมือนจะ
หนีไปจริงๆ โดยท�าเป็นถอยออกไปห่างๆ พอคนเผลอนิดก็ขยับเข้ามา
เกือบถึงตัว พุทโธกับใจปราศจากกันไม่ได้ ต้องท่องจนติดใจยึดไว้เป็น
หลักประกันชีวิตอยู่ตลอดเวลา พอพุทโธห่างบ้างทีไร เสือเป็นต้องขยับ
เข้ามาทุกที เมื่อเห็นท่าไม่ดีก็รีบบริกรรมพุทโธและวิงวอนให้พุทโธช่วย
ชีวิตไว้ พอพุทโธสนิทกับใจ เสือก็ถอยห่างออกไปราวกับจะหนีไปจริงๆ 
แต่นิสัยคนเราชอบบังคับประจ�าสันดาน ฉะนั้นพอเสือถอยออกห่างบ้าง  
พุทโธก็เริ่มห่างจากใจ คิดว่าตัวจะไม่ตาย ฝ่ายเสือก็เริ่มขยับเข้ามา 
และท�าท่าจะตะครบุอยูท่�านองนัน้ แต่กไ็ม่ท�าไม เป็นแต่เปลีย่นทิศทางเข้า
มาทางนั้นบ้างทางนี้บ้าง ไม่ลดละความเพียรพยายาม ระหว่างเสือกับตา
ปะขาวเป็นสงครามกนัอยู ่โดยต่างฝ่ายต่างไม่ลดราวาศอกให้แก่กนัเลยนัน้  
เริม่แต่เวลา ๓ ทุม่จนสว่าง น�า้ตาตาปะขาวทีไ่หลรนิอยูต่ลอดเวลาเพราะ
ความกลวัตายนัน้ แต่ขณะแรกถงึสว่างคาตาจนไม่มอีะไรจะไหล พอสว่าง
เสือก็ค่อยๆ ถอยห่างออกไปๆ ประมาณ ๔ วา แล้วก็ค่อยๆ เดินหลบ
ฉากห่างออกไปโดยล�าดับจนพ้นสายตา พอเสือพ้นไปแล้ว ตาปะขาว 
ยังต้ังท่าระวังอยู่ในมุ้งอีกนาน ไม่กล้าออกมา กลัวว่ามันจะแอบซุ่มอยู่
แถวบริเวณใกล้เคียงนั้น เวลาคนเผลอตัวออกมาจากมุ้ง มันจะกระโดด
ออกมาคาบไปกินเสีย จ�าใจต้องนั่งรอดูเหตุการณ์อยู่ในมุ้งเป็นเวลานาน  
เหน็มนัเงียบหายไปไม่กลบัมาอีก จึงรบีออกจากมุง้แล้ววิง่ถงึท่ีพกัอาจารย์
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ด้วยตัวสัน่ตาลาย พดูไม่เป็นถ้อยเป็นค�า จับต้นชนปลายไม่ถกู ฝ่ายอาจารย์ 
เห็นอาการแปลกผิดปกติจึงถามดู ก็ได้ความว่า มาขอขมาโทษท่ีท�าผิด
ต่ออาจารย์เมื่อบ่ายวานนี้ และเล่าเหตุที่ท�าผิด ตลอดเรื่องที่เสือมาเฝ้า 
ทัง้คืนแทบเอาชีวิตไว้ไม่รอดถวายท่านทกุประการ แต่แทนทีท่่านจะงดโทษ 
ให้ในทันทีทันใด ท่านกลับพูดท�าท่าขู่เข็ญเพิ่มความเข้าอีกว่า ก็แกชอบ 
สิง่ใดแกกเ็จอสิง่นัน้ ชอบดีกเ็หน็ของดี ชอบช่ัวกเ็หน็ของช่ัว นีแ่กชอบเสอื 
แกก็ได้เจอเสือ แล้วจะมาขอขมาโทษกับเราเพื่อประโยชน์อะไร เรายัง 
อดโทษให้แกไม่ได้ อย่างน้อยแกก็ควรจะได้พบของดีที่แกชอบอีกสัก 
คืนหนึง่ ถ้าไม่ตายเพราะเสอืกนิกพ็อให้ได้ทีร่ะลกึไปนานๆ บ้าง เสอืมนัดี
กว่าอาจารย์ อาจารย์กจ็ะมอบให้เสอืเป็นผูอ้บรมสัง่สอนต่อไป ว่าอย่างไร 
จะมอบให้เสือในคืนวันนี้ ถ้ามันสอนไม่ฟังก็จะมอบให้เป็นอาหารของ
มันไปเสียรู้แล้วรู้รอดไป ขี้เกียจสั่งสอน ว่ายังไง จะเอาไหม ที่เจอเสือ
และฟังเทศน์เสือทั้งคืนนั้นเหมาะกับเหตุดีแล้ว คืนนี้จะให้มันมาสอนอีก  
ถ้ายังขืนเก่งอยู่อีกก็จะมอบให้เป็นเสบียงเดินทางของมันไปเสีย มันคง
สบายท้องไปหลายวัน จะเอาอย่างไหนดีรบีตอบมาอย่ามวัชักช้า อาจารย์
กับเสือใครจะดีกว่ากัน เอาตอบเด๋ียวนี้อย่ารอช้าอยู่ เด๋ียวจะบอกให้
เสือมารับตัวไปใช้สอยเสียเดี๋ยวนี้จะดีกว่าอาจารย์ใช้เป็นไหนๆ ว่าแล้วก็ 
ท�าเป็นเชิงตะโกนเรียกเสือว่า เสือตัวนั้นไปอยู่ที่ไหนเวลานี้ ให้รีบมา 
รับเอาตัวตาปะขาวไปอยู่ด้วยเดี๋ยวนี้ อาจารย์มอบตาปะขาวคนนี้ให้เป็น
ลกูศิษย์ของเสอืแล้ว รบีมารบัเอาไปเด๋ียวนีอ้ย่ารอช้าเลย ตอนนีต้าปะขาว 
ร้องไห้โฮอย่างไม่เป็นท่าและขอร้องอาจารย์ว่ากระผมเข็ดแล้ว ขอท่าน
อย่าได้เรียกมันมา กระผมจะตายขณะนี้อยู่แล้ว คืนนี้ก็นึกว่าตายไป 
หนหนึ่งแล้ว แต่กลับฟื้นคืนมาพอได้สติจึงรีบมาหาอาจารย์ขอความ 
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ช่วยเหลอื มหิน�ายงัจะเรยีกมนัมาอีก กระผมจะไปเอาชีวิตจิตใจมาจากไหน 
ต้านทานกับมัน ขอท่านจงบอกให้มันงดอย่าให้มันมาอีก ทั้งร้องไห้  
ทั้งขอร้องไม่ให้ท่านเรียกเสือมาอีก ท้ังกราบไหว้วิงวอนขอชีวิตชีวาไว้
พอมีลมหายใจต่อไป ทั้งยอมเห็นโทษท่ีท�าผิดแล้วจะส�ารวมระวังต่อไป  
ทั้งปฏิญาณตนด้วยความเข็ดหลาบต่อหน้าท่านว่าจะไม่ท�าอย่างนั้นอีก 
ต่อไป ทั้งร้องขอให้ท่านอโหสิกรรมให้ พอเห็นเป็นการอันควรแล้วท่าน 
จึงรบัขมาโทษ และอบรมสัง่สอนต่อไป และพดูปลอบโยนต่างๆ ว่า ท่ีเสอื 
มานั้นมิใช่อะไรอ่ืนพาให้มา กรรมช่ัวของแกเองบันดาลให้มา ถ้าแกยัง 
ไม่ยอมเหน็โทษแห่งความช่ัวของตัว กต้็องเหน็ดีกนัในคืนนีน้ีแ่ล พอตกมดื 
เสอืตัวนัน้กจ็ะมาและเอาตัวแกไปพร้อมโดยไม่มวัีนกลบัมาอีกแล้ว มนัจะ 
ไม่พูดพล่ามท�าเพลงเหมือนคืนที่แล้วนี้เลย เมื่อเจ็บแล้วต้องจ�า เพราะ
บาปมบีญุมปีระจ�าโลก ใครจะมาลบล้างธรรมท้ังสองอย่างนีไ้ม่ได้ ถ้ำกรรม 
อยู่ใต้อ�ำนำจของผู้หน่ึงผู้ใดได้แล้ว ผู้มีอ�ำนำจนั้นจะต้องลบล้ำงกรรม
เหล่ำนี้ให้สูญไปจำกโลกนำนแล้ว ไม่สำมำรถยังเหลือมำถึงพวกเรำเลย 
เท่ำที่กรรมดี-ช่ัวยังมีอยู่ ก็เพรำะกรรมมิได้ขึ้นอยู่กับผู้ใดโดยเฉพำะ  
แต่ขึ้นอยู่กับผู้ท�ำกรรมนั้นๆ เท่ำนั้น นี่ก็แกท�ากรรมชั่วไว้เมื่อบ่ายวานนี้ 
แกก็ต้องเห็นกรรมชั่วของแกเอง ถ้าแกยังไม่ยอมเห็นโทษของตัว ก็แน่
ทเีดียวในคืนวันนีพ้ญากรรมตัวลายพาดกลอนจะมาตามเอาตัวแกไปดูผล
ของกรรมให้ประจักษ์กับตัวเอง พออบรมเสร็จแล้วก็บอกให้เธอกลับไป
ที่พักตามเดิม แต่ตาปะขาวคนนั้นไม่ยอมไป กลัวว่าเสือตัวนั้นจะแอบมา
โดดคาบเอาไปกินเป็นอาหารอีก ท่านต้องขู่ด้วยอุบายให้กลัวอีกครั้งว่า  
กเ็มือ่กีน้ีก้ว่็ายอมเหน็โทษแห่งความด้ือดึงของตัวว่าจะไม่ท�าอีก แต่พดูยัง
ไม่ขาดค�า ท�าไมจึงแสดงความด้ือด้านข้ึนมาอีกเล่า ถ้าอย่างนัน้กจ็งด้ืออยู่
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ทีน่ีห่ากจะทนต่อเสอืตัวนัน้ได้จรงิๆ พอพดูจบค�าท่านกเ็รยีกหาเสอืตัวนัน้
มาอีกว่า เสอืตัวเป็นอาจารย์ของตาปะขาวคนนีไ้ปไหนเสยี รบีกลบัมารบั
ตาปะขาวผูด้ื้อด้านนีไ้ปอบรมให้หน่อยเถอะ เราเบือ่อบรมจะตายอยูแ่ล้ว 
รบีๆ มาเรว็ๆ หน่อย พอพดูจบค�า ตาปะขาวร้องไห้ขึน้อีก พร้อมรบัค�าว่า 
กระผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้ ขอท่านอย่าให้เสือมาเลย กระผมกลัวมัน คืนนี้ 
แทบปอดหลดุหายอยูแ่ล้ว แต่กร็บีไปท่ีพกัของตนโดยไม่คิดถึงความกลวั
ความตายอีกเลย

เป็นที่น่าประหลาดและอัศจรรย์อย่างยิ่ง นับแต่วันนั้นมาไม่เคย
ปรากฏว่าเสือตัวนั้นมาลอบๆ มองๆ แถบบริเวณนั้นอีกเลย จนกระทั่ง
จากที่นั้นไปซึ่งก็เป็นเวลาอีกหลายเดือน ถ้าคิดตามสามัญส�านึกก็น่าจะมี
อะไรมาบนัดาลใจเสอืตัวนัน้ ให้มาทรมานตาปะขาวผูเ้ก่งกาจอาจหาญพาล
พาโลท�าในสิ่งไม่ควรท�า เช่น ยืนปัสสาวะรดกองไฟ แม้แต่คนธรรมดา
ไม่มศีีลมธีรรมกไ็ม่คิดหาญท�าได้ คนชนดินีไ้ม่มอีะไรจะเอาให้อยูใ่นเง้ือม
มือได้ นอกจากเสือโคร่งใหญ่ตัวนั้นพอเป็นคู่ทรมานกันได้ แกถึงได้ยอม
จ�านนอย่างราบ นับแต่วันนั้นมาท่านว่าตาปะขาวก็ไม่เคยแสดงอาการดื้อ
ดึงอีกเลย นบัว่าได้ผลดี เสอืทรมานคนเก่งมาก ท�าให้เขด็ไปนานเสยีด้วย 
ตอนนี้ขอแทรกเรื่องพิเศษลงสักนิดพอหอมปากหอมคอ คือผู้เขียนเอง
กคิ็ดอยากได้เสอืสกัตัวมาอยูแ่ถวใกล้เคียงวัดป่าบ้านตาด เพือ่ช่วยภาระ
บางอย่างให้เบาลงบ้าง เวลาพระเณรเถรชีหรือท่านผู้ใดก็ตาม ที่ขี้เกียจ
ภาวนาขึ้นมามัวแต่นอน จะได้ช่วยให้ขยันขึ้นบ้าง แม้ไม่มาให้เห็นตัวเสือ 
แต่เพยีงช่วยทางเสยีงกค็งพอจะท�าให้ตาต้ังหกูางและลกุขึน้ภาวนากนับ้าง 
ไม่สนุกนอนจนเกินไป แต่ถ้าเสือมาอยู่ที่นั้นแล้ว สุนัขบ้านที่มาอาศัยวัด 
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อยู่หลายตัวซึ่งเคยเป็นอาจารย์สอนคนผู้ขี้เกียจปิดประตู และเก็บรักษา
สิ่งของไว้รับประทาน จะพากันกลัววิ่งแตกหนีหมด ก็จะขาดก�าลังทาง
หนึ่งไป ความจริงเราอยากได้ไว้ท่ีวัดท้ังสองอาจารย์ คือ อาจารย์เสือ
และอาจารย์หมานัน่แล จะได้ช่วยกนัเตือนทัง้ความพากเพยีร ทัง้การเกบ็ 
รักษาสิ่งต่างๆ ไว้ดีๆ วัดจะสมบูรณ์ทั้งคนขยันท�าความเพียร ทั้งคนขยัน
เก็บรักษาสิ่งของต่างๆ ไว้รับประทานด้วยความปลอดภัย คงดีมากถ้าท�า
อย่างนี้ พระเณรเถรชีตลอดบรรดาลูกศิษย์ท่ีมาจากท่ีต่างๆ ซ่ึงเป็นนัก
กลัวเสือและขี้เกียจเก็บรักษาสิ่งของต่างๆ ก็จะพาลโมโหอาจารย์เข้าให้ 
อีกว่า ไปเอาเสือเอาอะไรมาทรมานกันไม่เข้าเรื่อง ก็จะยุ่งกันใหญ่  
แต่ความจริงก็น่าจะมีอะไรมาคอยช่วยเตือนบ้าง เฉพาะอาจารย์คนเดียว
ดูแลไม่ทัว่ถงึ โดยมากทางครวัท่ีคณะลกูศิษย์ฝ่ายผูห้ญิงและอุบาสกิามา
จากทีต่่างๆ มาพกักนั มกัจะเสยีเปรยีบพวกสนุขับ้านท่ีแอบซ่อนอยูใ่นวัด
เป็นฝูงๆ ขโมยสิง่ของไปกนิเสมอ แม้ไม่ใช่เรือ่งใหญ่และน่าเสยีดาย กเ็ป็น 
ความบกพร่องซ่ึงไม่อยากให้มี เพราะค�าว่าบกพร่องแล้ว อยู่กับอะไร 
ไม่ดีท้ังสิ้น ยิ่งมาอยู่กับคนและไม่สนใจช�าระแก้ไขด้วยแล้วยิ่งไม่ดีเลย 
ที่น�าสัตว์น�าเสือมาลงบ้างต้องขออภัยด้วย เห็นว่าเรื่องเกี่ยวเน่ืองกัน 
พอเป็นคติได้บ้างจึงได้น�าลง

ขอย้อนพดูเรือ่งท่านอาจารย์กบัตาปะขาวต่อไปซ่ึงยงัไม่จบ พอเวลา
ต่อไปตาปะขาวตั้งท่ากลัวเสืออยู่ตลอดทั้งกลางวันกลางคืน ใจมองเห็น
ภาพเสือโคร่งใหญ่ตัวนั้นอย่างชัดเจนตลอดเวลา และคิดเรื่องเสือจะมา
หาแทบทุกลมหายใจกระทั่งเย็น ไม่มีเวลาสบายใจได้เลย มัวคิดว่าเสือ
ตัวนัน้จะโดดโผงผางมางับคอไปกนิอยูเ่รือ่ยไป แต่ดีอยูอ่ย่างหนึง่ทีร่ะลกึ
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เหน็ภาพเสอืทไีรกร็ะลกึถงึพทุโธทนีัน้ไปพร้อมๆ กนั ไม่มเีวลาพลัง้เผลอ 
พอเริ่มมืดก็เริ่มเข้าที่นั่งภาวนาพุทโธบ้าง คิดว่าเสือจะมาบ้างสับกันไป  
ไม่เป็นอันอยูห่ลบันอนและภาวนาได้เหมอืนแต่ก่อนเลย ภาวนาไปตาคอย 
จ้องมองเสือไป คืนน้ันเลยสว่างคาตาไม่ได้หลับนอนตลอดรุ่ง เพราะ 
ถ้าเผลอหลบัไปเผือ่เสอืมาในระยะนัน้จะท�าอย่างไร กเ็ท่ากบันอนคอยท่า
มนัเอาไปกินอย่างง่ายๆ พอสว่างกร็บีไปหาอาจารย์ ท่านถามว่า เป็นอย่างไร 
เสือที่เป็นอาจารย์มาเยี่ยมบ้างหรือเปล่าคืนนี้ แกเรียนตอบท่านว่าไม่มา 
ท่านจงึปลอบใจให้มคีวามอบอุ่นบ้างว่า จะกลวัมนัท�ำอะไร ถ้ำกลวัควำมช่ัว 
ของตัวเองเท่ำกลวัเสอืกพ้็นทกุข์ไปนำนแล้ว จงรบีก�าจัดความช่ัวท่ีซ่องสมุ
อยูใ่นใจให้เบาบางและสิน้ไป จะไปสนใจอะไรกบัเสอื มนัไม่มาท�าไมหรอก  
เช่ือเราเถอะถ้าไม่ท�าช่ัวอีกเสือก็ไม่มา จงภาวนาให้ใจสบาย เสือจะได้
สบายหายห่วงไม่ต้องมาเยี่ยมเยียนอยู่เรื่อย ขาดการหากินของมันไป
เปลา่ๆ ทีเ่สือมานัน้มนัมาช่วยฉุดแกขึน้จากนรกต่างหากเพราะการท�าผิด
ของแก มิฉะน้ันแกจะตกนรกจริงๆ เสือมิได้มาเพื่อต้ังใจจะกิน ถ้าแก 
ไม่ท�าช่ัวอีก คอยรกัษาตัวดีๆ กแ็ล้วกนั ถ้าแกพยายามและขยนัภาวนาแล้ว  
แกจะเห็นเสือเท่าที่เห็นแล้ว จะไม่เห็นมันต่อไปอีกเลยกระทั่งพวกเรา 
จากท่ีนีไ่ป นบัแต่วันนัน้กไ็ม่เคยเหน็เสอืตัวนัน้เดินผ่านกล�า้กรายแถวๆ นัน้ 
อีกเลยดังกล่าวแล้ว แม้จะมีเสียงกระหึ่มไปมาบ้างก็เป็นธรรมดาดังที่
เคยได้ยินทั่วๆ ไป ไม่เคยมารบกวนให้ล�าบากใจ ตาปะขาวก็ขยันภาวนา
และสละทฐิมิานะทกุอย่าง กลายเป็นคนดีท้ังภายในภายนอกไม่มท่ีีต้องติ  
นับแต่วันเสือมาช่วยอบรมให้เพียงคืนเดียว จึงน่าประหลาดใจอยู่ไม่ลืม
จนบัดนี้ ส�าหรับท่านเองท่านไม่นึกกลัวเลย แม้ตาปะขาวมาเล่าให้ฟังก็
เฉยๆ เสือตัวที่มานั้นก็เป็นเสือเทพบันดาลต่างหากท่านว่า



58

ท่านอาจารย์องค์นี้เป็นศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านอาจารย์มั่น ท่านชอบอยู่
ล�าพงัองค์เดียวในป่าในเขาลกึ อาศัยชาวไร่ชาวสวนเป็นทีโ่คจรบณิฑบาต 
เวลาท่านพกัอยูเ่ง้ือมผากบัตาปะขาวนัน้ มคีวามก้าวหน้าทางจติใจมากกว่า 
ทีอ่ื่นๆ จึงได้พกัอยูท่ีน่ัน่หลายเดือน จนก้าวเข้าฤดูฝนจงึได้กลบัมาฝ่ังไทย  
ท่านว่าขณะเสือค�ารามตาปะขาวเบาๆ ท่านก็ได้ยินชัดเจนแต่มิได้สนใจ 
เพราะเคยได้ยินอยู่เสมอจนชินหูเสียแล้ว ต่อเมื่อตาปะขาวมาเล่าให้ฟัง
ด้วยทั้งร้องห่มร้องไห้เพราะความกลัว จึงได้พิจารณาตามเหตุการณ์และ
เทวดามาเล่าให้ฟังจึงทราบว่าเทพบันดาลให้เสือตัวนั้นทรมานแกเพื่อ
หายพยศ ไม่เช่นนั้นแกจะเคยตัวและแสดงความดื้อดึงไปเรื่อยๆ ท�าให้
เป็นบาปเพิ่มขึ้น เวลาตายแกจะลงนรก จึงได้รีบแก้ไขด้วยวิธีที่แกจะ
เข็ดหลาบไม่หาญท�าอีกต่อไป ท่านว่าเป็นความจริงดังเทวดามาเล่าให้
ท่านฟัง เพราะนับแต่วันนั้นมานิสัยใจคอความประพฤติทุกด้านของแก 
เปลีย่นไปหมด จนกลายเป็นคนละคนไปได้ แต่ก่อนแกมนีสิยัด้ือๆ อยูบ้่าง  
บางครั้งเป็นลักษณะเหมือนคนไม่เต็มเต็งบ้าง เราก็ไม่ค่อยถือสากับแก 
ปล่อยไปตามนิสัยของแกเรื่อยมา จนวันเสือมาดัดสันดานหยาบปราบ
ความดื้อดึงของแกลงได้ จึงได้ทราบชัดว่า แกมีนิสัยไม่ดีติดตัวมาจริงๆ 
มใิช่คนไม่เต็มเต็ง มฉิะนัน้แม้ถกูเสอืทรมานแล้วกไ็ม่เขด็ นสิยัไม่เต็มเต็ง
ก็คงกลับมาอีก แต่น่ีนับแต่วันนั้นมาแล้วไม่มีอะไรท่ีไม่ดีกลับมาอีกเลย  
เรียบร้อยดีงามตลอดมา

ท่านอาจารย์องค์นี้ท่านมีคุณธรรมสูงมาก น่ากราบไหว้บูชา แต่ท่าน 
เสยีไปได้ราว ๔-๕ ปีแล้ว เวลาท่านจะจากขนัธ์ไปกท็ราบว่า ไม่ให้ใครวุ่นวาย 
กับท่านมากเป็นกงัวลไม่สบาย ท่านขอตายอย่างเงียบแบบกรรมฐานตาย  
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จึงเป็นความตายที่เต็มภูมิของพระปฏิบัติ ไม่เกลื่อนกล่นวุ่นวาย เวลา
ประชุมเพลิงท่าน ก็ทราบว่าพระผู้ใหญ่ทั้งหลายไม่ค่อยทราบกันเลย 
เนื่องจากท่านไม่ให้บอกใครให้ยุ ่งไปมาก วุ่นเปล่าๆ วุ่นกับคนตาย  
หมดราคาค่างวดแล้วไม่ค่อยเกดิประโยชน์เหมอืนวุ่นกบัคนเป็น ท่านพดู
อย่างสบายง่ายๆ อย่างนี้เอง ใครจึงไม่กล้าขัดขืนค�าท่าน ประการหนึ่งก็
เป็นค�าท่านสั่งเสียด้วยใจจริงด้วย กลัวเป็นบาปถ้าขืนค�าท่าน แม้ว่าท่าน
ยงัมชีีวติอยู ่ผูเ้ขยีนกเ็คยได้ไปพกัอาศัยอยูก่บัท่านในเขาลกึราวครึง่เดือน 
ที่ท่านพักอยู่เวลาน้ันเป็นป่าเขา อาศัยอยู่กับชาวไร่บิณฑบาตพอเป็นไป 
วันหนึ่งๆ ทราบว่าท่านจ�าพรรษาที่นั้นหลายพรรษาเหมือนกัน ท่ีนั้น 
ผูเ้ขยีนเคยต้ังเวลาดูตอนออกเดินทางกลบั จากทีพ่กัท่านออกมาหมูบ้่าน
กว่าจะพ้นจากป่ากเ็ป็นเวลา ๓ ช่ัวโมง ๒๐ นาทพีอดี จนถงึหมูบ้่านกร่็วม  
๔ ชั่วโมง

ชื่อท่านว่า ท่ำนอำจำรย์หล้ำ ภูมิล�าเนาเดิมอยู่เวียงจันทน์ นับแต่
อุปสมบทแล้วท่านเลยอยู่ฝั่งไทยตลอดมาจนวันมรณภาพ เพราะทาง 
ฝ่ังไทยมหีมูค่ณะและครอูาจารย์ทางฝ่ายปฏิบติัมาก การบ�าเพญ็สมณธรรม 
ท่านมีนิสัยเด็ดเด่ียวอาจหาญ ชอบอยู่และไปคนเดียว อย่างมากก็มี 
ตาปะขาวไปด้วยเพยีงคนเดียว ท่านมนีสิยัชอบรูส้ิง่แปลกๆ ได้ดีคือพวก
กายทิพย์ มีเทวดาเป็นต้น พวกนี้เคารพรักท่านมาก ท่านว่าท่านพักอยู่
ที่ไหนมักมีพวกนี้ไปอารักขาอยู่เสมอ ท่านมีนิสัยมักน้อยสันโดษมาก
ตลอดมา และไม่ชอบออกสงัคมคือหมูม่าก ชอบอยูแ่ต่ป่าแต่เขากบัพวก 
ชาวไร่ชาวป่าชาวเขาเป็นปกติตลอดมา ท่านมคุีณธรรมสงูน่าเคารพบชูามาก  
คุณธรรมทางสมาธิปัญญารู้สึกว่าท่านคล่องแคล่วมาก แต่ผู้คนพระเณร
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ส่วนมากไม่ค่อยทราบเรื่องนี้มากนัก เพราะท่านไม่ค่อยแสดงตัว มีเพียง
ผู้ที่เคยอยู่ใกล้ชิดท่านที่ทราบกันได้ดี

ราว พ.ศ. ๒๔๙๓ ทีผู่เ้ขยีนไปอาศัยอยูกั่บท่าน ได้มโีอกาสศึกษาเรยีน
ถามธรรมท่าน รูส้กึว่าซาบซ้ึงจับใจมาก ท่านอธบิายปัจจยาการคืออวิชชา 
ได้ดีละเอียดลออมาก ยากจะมีผู้อธิบายได้อย่างท่าน เพราะปัจจยาการ
เป็นธรรมละเอียดสุขุมมาก ต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติภาคจิตตภาวนา
มาอย่างช�่าชอง จึงจะสามารถอธิบายได้โดยละเอียดถูกต้อง เนื่องจาก
ปัจจยาการหรืออวิชชาเป็นกิเลสประเภทละเอียดมาก ต้องเป็นวิสัยของ
ปัญญาวิปัสสนาขั้นละเอียดเท่าๆ กัน จึงจะสามารถค้นพบและถอดถอน
ตัวปัจจยาการคืออวิชชาจริงได้ และอธิบายได้อย่างถูกต้อง ท่านอาจารย ์
องค์นี้เป็นผู้หนึ่งที่อธิบายอวิชชาปัจจยาการได้โดยละเอียดสุขุม เกิน
ความสามารถของผูเ้ขยีนจะน�ามาอธบิายในท่ีน้ีได้ จงึขอผ่านไปด้วยความ
เสียดาย ท่านอาจารย์องค์นี้ท่านเริ่มฉันหนเดียว และเที่ยวกรรมฐานอยู่
ตามป่าตามเขากับท่านพระอาจารย์มั่น ท่านพระอาจารย์เสาร์ มาแต่เริ่ม
อุปสมบทจนถึงวันมรณภาพ ไม่เคยลดละข้อวัตรปฏิบัติและความเพียร
ทางใจตลอดมา นบัว่าเป็นอาจารย์ทีเ่หนยีวแน่นทางธรรมปฏิบติัทีห่ายาก 
องค์หนึง่ในสมยัปัจจุบนั ควรเป็นคติตัวอย่างแก่ท่านผูส้นใจปฏิบติัทัง้หลาย 
ได้เป็นอย่างดี จึงขอยุติเรื่องท่านไว้เพียงนี้

ก่อนเขียนเรื่องท่านอาจารย์องค์นี้ ได้เขียนเรื่องวิธีการฝึกทรมานใจ
กับสิ่งที่น่ากลัว มีเสือเป็นต้น ของพระธุดงค์มาเป็นล�าดับยังไม่จบ จึงขอ
ด�าเนินเรื่องต่อไป



61

บางท่านไปนัง่ภาวนาอยูท่ีป่ากเหวลกึ ซ่ึงถ้าเผือ่ตกกม็หีวงัแน่ๆ ส�าหรบั
ท่านผูน้ัน้ไม่กลวั จงึต้องท�าวธินีัน้ซ่ึงเป็นวธิฝึีกวิธหีนึง่ เผือ่เผลอสติกย็อม
ตกลงเหวตายไปเลยเพราะเวลาท�าภาวนาอยู ่ตามธรรมดาจิตบงัคับไม่อยู่ 
ชอบยุ่งกับสิ่งนั้น วุ่นกับสิ่งนี้ แล้วก่อความทุกข์วุ่นวายให้ตัวเองไม่เลิก
แล้วสกัท ีไม่ว่าคนหรอืสตัว์ความกลวัตายมเีท่ากนั ดังนัน้เวลาถกูบงัคับให้ 
เข้าตาจนจริงๆ เช่น พาไปนั่งที่ปากเหวลึกๆ จิตต้องท�างานโดยไม่ต้อง
ถูกบังคับขู่เข็ญใดๆ เพราะความตายเป็นสิ่งที่จิตกลัวมากกว่าสิ่งใดๆ มา
ด้ังเดิม ขณะนั้นแลเป็นเวลาจิตต่อสู้กับความตายด้วยความต้ังใจและ
ระลึกสติไว้กับตัวตลอดเวลา ไม่ยอมส่งจิตไปอ่ืน มีสติประคองตัวอยู่
ทุกขณะ จิตเมื่อมีสติคุ้มครองด้วยดีไม่เล็ดลอดออกไปสู่อารมณ์ต่างๆ 
ที่เป็นข้าศึก ก็ย่อมรวมสงบลงได้ในเวลาไม่นานนัก ท่านที่ท�าวิธีนี้ก็ได้รับ
ผลเป็นทีพ่อใจเช่นกนั กำรท�ำด้วยวิธมีสีิง่บงัคับคือควำมตำยย่อมถอืเป็น
เรือ่งส�ำคัญ ควำมเพยีรเพือ่รกัษำควำมเป็นอยูไ่ว้ด้วยควำมมสีติอยูก่บัตัว  
จงึท�ำให้เกิดผลทำงด้ำนธรรมภำยในใจ คือได้เหน็จิตดวงผาดโผน ยอมสงบ 
ตัวลงสู่สมาธิอย่างประจักษ์ ไม่ต้องเสียเวลานาน บางท่านนั่งภาวนาอยู่
ในถ�า้ พอได้ยนิเสยีงเสอืกระหึม่ สงัเกตดูจิตไม่มคีวามรูส้กึหวาดกลวัใดๆ  
ทั้งจิตก็ไม่ยอมลงสู่สมาธิตามต้องการ ท่านต้องหาอุบายขู่จิตโดยวิธีออก
ไปนั่งภาวนาอยู่หน้าถ�้า เวลาเสือมาที่นั้นจิตจะได้กลัวและรีบรวมสงบลง
หาที่ปลอดภัยหายกลัว เสือก็ท�าอะไรไม่ได้ จิตก็รวมลงเป็นสมาธิได้ใน
ขณะนั้น ความรู้สึกของพระธุดงค์โดยมากท่ีเคยได้ก�าลังใจในขณะท่ีจิต
ก�าลังกลัว และฝึกทรมานจนลงสู่ความสงบได้แล้ว แน่ใจว่าอันตราย
จะท�าอะไรไม่ได้ในขณะน้ัน แต่ความจริงจะเป็นอย่างไรนั้นท่านไม่สนใจ  
คิดแต่เพียงเพื่อก�าลังใจเป็นส�าคัญในเวลานั้นและเวลาต่อไป แม้จะตาย 
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ในเวลานั้นท่านก็พร้อมท่ีจะยอมสละได้ เพราะความเช่ือธรรมมากกว่า
ความกลัวตาย ดังนั้น ท่ำนผู้มุ่งต่ออรรถธรรมอย่ำงแท้จริง จึงชอบ 
แสวงหำสถำนทีแ่ละวธิฝึีกตนด้วยอุบำยต่ำงๆ อย่ำงไม่ลดละ เพรำะท่ำน 
เหน็ผลจำกสถำนทีแ่ละวธิน้ัีนๆ ประจักษ์ใจเสมอมำ ราวกบัว่าลงทนุน้อย 
แต่ได้ก�าไรมาก จึงเป็นที่น่าปลื้มใจและควรท�าอยู่เสมอไม่เกียจคร้าน
ร�าคาญใจ ทั้งตัดปัญหาความสงสัยในสิ่งที่ท�าว่าจะเกิดผลหรือไม่เสียได้ 
เพราะการท�านั้นยังผลให้เห็นอยัมภทันตาไปทุกประโยคแห่งความเพียร 
การออกไปนั่งภาวนาอยู่หน้าถ�้าก็ดี การไปเที่ยวนั่งภาวนาอยู่ตามหินดาน 
บนเขาก็ดี การเดินเที่ยวกรรมฐานกลางคืนเพื่อพบกับเสือก็ดี การไปนั่ง
ภาวนาอยู่ทางที่เสือเคยผ่านไปมาก็ดี การเดินจงกรมหรือนั่งภาวนาแข่ง
เสียงเสือกระหึ่มอยู่รอบๆ บริเวณท่ีพักก็ดี สรุปแล้วมีความหมายเพื่อ
จะช่วยให้จิตรวมลงสู่ความสงบรวดเร็วกว่าธรรมดาท่ีควรเป็น หรือเพื่อ
เกิดปัญญาในการพิจารณาสัตว์ร้ายเป็นธรรมะ เพื่อปล่อยวางอุปาทาน 
ความยดึถอืความเป็นความตายและความอาลยัอาวรณ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง
กับจิตให้สิ้นไปโดยล�าดับนั้นแล มิใช่เพื่อท�าลายตัวเองแต่อย่างใด ท่าน
ผู้หวังพ้นทุกข์ทั้งมวลอย่างถึงใจมีความเกิดตายเป็นต้น โดยมากท่านคิด
และท�ากันอย่างนั้นทั้งนั้น แม้พระพุทธเจ้าองค์เอกของโลกทั้งสามก็ทรง
บ�าเพญ็วธิสีละพระชนมชีพด้วยการอดพระกระยาหาร ไม่เสวยอะไรเลย
ได้ ๔๙ วัน ซึ่งเป็นวิธีที่ใกล้เคียงกัน คือเป็นวิธีที่เด็ดเดี่ยวอาจหาญเพื่อ
ชัยชนะข้าศึกศัตรภูายใน เมือ่ทรงเหน็ว่าไม่ใช่ทางจงึทรงงด แล้วทรงกลบั
มาต้ังสัตยาธิษฐานปฏิญญาพระองค์ว่า จะประทับนั่งเจริญอานาปานสติ 
กรรมฐาน จนได้ตรสัรูธ้รรมตามพระทยัหมาย หากยงัไม่ได้ตรสัรูธ้รรมสม
พระประสงค์เมือ่ไร กเ็ป็นอันทรงถวายพระชนมชีพกบัท่ีประทับภาวนานัน้ 



63

โดยไม่เสด็จไปที่ไหนๆ อีกเลย นี่แสดงว่าถ้าไม่ได้ตรัสรู้ธรรมจริงๆ ในที่
ประทับนั่งเจริญอานาปานสติใต้ร่มมหาโพธินั้น ก็ต้องเป็นพระอิริยาบถ
สุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพของพระองค์ในที่แห่งเดียวกันโดยแน่นอน ไม่มี
ทางเป็นอ่ืน คิดดู ท่านผูเ้ป็นตัวอย่างอันดีเลศิของโลก ไม่ว่าพระพทุธเจ้า
และพระสาวก ตลอดครอูาจารย์หรอืท่านนกัปฏิบติัธรรมท่ัวๆ ไป ท�าสิง่ใด 
เป็นสิง่ทีส่ะดุดใจผดิธรรมดาสามญัอยู่มากและประทับใจไม่มวีนัลบเลอืน 
ทีพ่ระธดุงคกรรมฐานบ�าเพญ็เพยีรและฝึกอบรมตนด้วยวธิต่ีางๆ ตามจรติ 
นสิยัและความสามารถของตนแต่ละราย จึงมไิด้เป็นการโลดโผนหรอืใกล้
ต่อความโอ้อวดตัว ว่าเก่งกล้าสามารถยิ่งกว่าครูหรือกว่าใครแต่อย่างใด  
เพราะเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์เพื่อหวังอรรถธรรม น�าตนให้พ้นทุกข์ด้วย 
วิธีนั้นๆ จึงได้พยายามตะเกียกตะกายตามก�าลังความสามารถ และยัง 
ไม่เท่าผงธุลีที่ฝ่าพระบาทของพระพุทธองค์ท่ีหลุดออกในเวลาท่ีทรง
ประกอบความเพียรด้วยความสละตายเลย เพียงเท่านี้จะส�าคัญว่าตน
มีความเพียรเก่งยิ่งกว่าครูได้อย่างไร และจะเข้าใจว่าท�าเพื่ออวดโลกได้
อย่างไร เมื่อความเพียรยังไม่เท่าขี้ผงที่ฝ่าพระบาทของพระพุทธเจ้าเลย 
เมือ่คิดถงึปฏิปทาทีพ่ระพทุธเจ้าทรงด�าเนนิมา กบัปฏิปทาของพวกเราซ่ึง
คอยแต่จะล้มเหลว ท�าความเพียรเพียงเล็กน้อยกลัวแต่จะยิ่งกว่าครูคือ
ศาสดา จึงน่าอับอายขายหน้าตัวเองยิ่งกว่าขายอะไร ผู้เขียนยิ่งตัวเก่ง
ที่กลัวแบบนี้ แต่แบบอื่นที่ไม่ดีไม่เป็นท่า ไม่เห็นกลัว มันอย่างนี้แลใจ
สามญัชนมนัชนดะไป ถ้าเป็นสิง่ทีป่ราชญ์ท่านต�าหนไิม่อยากให้ชน แต่สิง่ 
ท่านประสงค์อยากให้ชนแต่กลบัหลบหน้าไม่กล้าชน คิดแล้วโมโหตัวเอง
ที่เก่งไม่เข้าเรื่อง กรุณาท่านผู้อ่านอย่าถือเป็นตัวอย่าง จะกลายเป็นคน
ไม่เข้าเรื่องไปหลายคน
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พระธุดงค์ที่ท่านหาอุบายทรมานตัวด้วยวิธีต่างๆ กันดังที่กล่าวมานี้  
เคยเป็นมาแต่เริ่มแรกที่ได้รับการอบรมจากท่านอาจารย์มั่นสมัยท่านยัง
เป็นหนุ่ม ท�าการสั่งสอนเรื่อยมาจนทุกวันนี้มิได้ลดละปล่อยวาง โดยถือ
เป็นมรดกที่ท่านมอบให้ด้วยความเมตตาสั่งสอนอย่างถึงใจ ต่างท่านจึง
ได้พยายามประคับประคองมาด้วยความเคารพเชื่อถือ ว่าเป็นปฏิปทาที่
ท่านเคยปฏิบัติและได้ผลเป็นที่พึงใจมาแล้ว ซึ่งได้กลั่นกรองเอาแต่ยอด
ปฏิปทาอย่างเด็ดๆ เผ็ดๆ ร้อนๆ ออกมาแสดง เพื่อท่านผู้ตั้งใจในธรรม
อย่างยิ่งจะได้ยึดเป็นอุบายเครื่องพร�่าสอนและฝึกฝนทรมานตนต่อไป 
สมัยท่านเป็นหนุ่ม ทราบว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติเด็ดเดี่ยวมาก การสั่งสอนก็
เผด็ร้อนมาก พร้อมทัง้ปรจติตวิชชาคือรูว้าระจิตของผูอ่ื้นด้วย แม้แต่ท่าน
มีอายุมากย่างเข้า ๗๒ ปี ซึ่งเป็นระยะที่ผู้เขียนไปอบรมกับท่าน ยังรู้สึก
ว่าเผ็ดร้อนอยู่เลย ไปอยู่และฟังท่านอบรมทีแรกแทบตั้งตัวไม่ติดเพราะ
กลวัมาก แต่เคารพเลือ่มใสท่านมาก ยอมจ�านนต่อความจรงิทกุขัน้ทีท่่าน 
แสดงออกทุกระยะ หาทีค้่านไม่ได้ เวลาท่านแสดงธรรมเกีย่วกบัวธิทีรมาน
ใจนั้นยิ่งน่ากลัวมาก ทั้งเสียงก็ดังและกังวาน ทั้งมือก็ชี้ด้วยว่า โน้นน่ะ 
ป่า โน้นน่ะเขา อันเป็นที่เหมาะกับจิตดวงด้ินรนกวัดแกว่งทรมานยาก  
อย่ามัวมามั่วสุมอยู่กับหมู่กับเพื่อนอย่างนี้ ผู้ปฏิบัติต้องรู้จักนิสัยของตัว 
รู้วิธีการทรมานตัว ถ้าไม่รู้นิสัยของตัวแม้ท�าความเพียรไปจนถึงวันตายก ็
ไม่ได้รับผลเท่าท่ีควร เวลาใจด้ือต้องเด็ดทางความเพียรและทรมาน
ให้หนักมือ ใครกลัวเสือให้เข้าไปอยู่ในป่าในเขากับเสือ ใครกลัวผีให้
เข้าไปอยู่ในป่าช้ากับผีตายชนิดต่างๆ จนใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับผี
แล้วนั่นแล จึงจะเรียกว่าจิตยอมตัวต่อการทรมาน ผู้ที่อยู่ในป่า ถ้าใจยัง
ไม่กล้าต่อเสือเมื่อไร อย่ายอมออกมาจากป่า ผู้ที่กลัวผีถ้าใจยังไม่กล้า
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ต่อผีก็ไม่ยอมออกจากป่าช้า จงถือเอาป่าและเขาเป็นเรือนตายส�าหรับ
ผู้กลัวเสือ และถือเอาป่าช้าเป็นเรือนตายส�าหรับผู้กลัวผี ถ้ายังไม่หาย 
กลวัในสิง่ทีเ่คยกลวั อย่าออกมาให้ความกลวัมนัหวัเราะเย้ยหยนั จะอาย 
ตัวเองไปตลอดวันตาย ไม่มีทางแก้ตัวให้หายได้ ถ้าเห็นแก่ตัวและ 
พระศาสนาด้วยใจจริงแล้ว อย่ายอมให้ความกลัวต่างๆ ขึ้นนอนขับถ่าย
อะไรๆ ลงรดหัวใจได้ รีบคว้ามันลงมาเหยียบย�่าท�าลายด้วยความเพียร
ที่เต็มไปด้วยความทรหดอดทน ใครกลัวตาย คนนั้นจะได้แต่ความตาย
ติดตัวไปในภพชาติต่างๆ ไม่มีวันจบสิ้น ใครกลัวเสือ ไปอยู่ที่ไหนก็จะ
มีแต่ภาพเสือมาหลอกให้กลัวอยู่ตลอดไป ใครกลัวผีก็เช่นกัน ไปอยู่
ทีไ่หนจะมแีต่ภาพผลีกัษณะต่างๆ มาหลอกจนถงึกบัอยูก่นิหลบันอนไม่ได้  
แม้ใบไม้ร่วงจากกิ่งตกลงมา ก็จะคิดหลอกตัวเองว่าเป็นผีมาหลอกอยู่
ร�า่ไป เราเป็นคนไม่จรงิและขีข้ลาดหวาดกลวัเสยีคนเดียว ไปท่ีไหนอยูท่ีใ่ด 
ก็ต้องพบแต่ความขี้ขลาดหวาดระแวงด้วยความกลัวที่จิตคิดปรุงขึ้น
หลอกตัวเองอยู่นั่นแล ไม่พบของจริงได้เลยแม้แต่น้อย ใจจะกลัวถึง
ขนาดไหน ต้องเรียนให้ถึงความกลัวด้วยวิธีทดสอบทรมานกันให้ถึง
ความจริงของความกลัว กลัวเสือก็เรียนให้รู้ถึงความกลัวเสือด้วยสติ
ปัญญา มีความทรหดอดทนเป็นเครื่องหนุนหลัง จนเกิดความกล้าหาญ 
และโดดเข้าหาเสือได้โดยเสือไม่กล้าท�าไมเลย กลัวผีก็เรียนให้รู้เรื่อง
ความกลัวของตัว และรู้เรื่องผีว่าอะไรเป็นผีกันแน่ ถ้าไม่ใช่หัวใจตัวเอง 
เป็นผคิีดหลอกตัวให้กลวัต่างหากเท่านัน้ ไม่มอีะไรมาหลอก ผกีอ็ยูก่บัผี  
เราก็อยู่กับเรา ไม่เห็นยุ่งกัน ถ้าพิจารณาโดยตลอดทั่วถึงแล้ว จงอยู่ให้ 
เป็นสุข อย่าหลุกหลิกทางใจ ดูสิ จะเป็นสุขไหม ท�าไมนักปฏิบัติจึงไม่รู้
จิตหลอกตัวเอง แล้วจะไปรู้อรรถรู้ธรรมได้อย่างไรกัน ผมก็เคยปฏิบัติ 
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มานานพอสมควรได้ ๔๐-๕๐ ปีกว่าแล้ว กลัวก็เคยกลัว กล้าก็เคย
กล้า รักก็เคยรัก ชังก็เคยชัง เกลียดก็เคยเกลียด โกรธก็เคยโกรธ  
เพราะหัวใจมี มิใช่คนตายพระตาย แต่ก็พยายามทรมานตนเต็มความ 
สามารถไม่ท้อถอยตลอดมา สิ่งเหล่านี้ที่เคยมีอ�านาจก็ทลายลงด้วย 
อ�านาจความเพยีรของผูก้ล้าตาย ไม่มอีะไรมาแอบซ่อนอยูใ่นใจได้ อยูท่ี่ไหน 
กส็บายหายกงัวล ไม่มอีะไรมาก่อกวนให้หลงกลวัหลงกล้า หลงรกัหลงชัง  
หลงเกลียดหลงโกรธ อันเป็นเรื่องไฟกิเลสท้ังกองเผาใจดังท่ีเคยเป็น  
ที่กล่าวมานี้ จะเพราะเหตุอะไรถ้าไม่ใช่เพราะการฝึกทรมานใจให้อยู ่
ใต้อ�านาจแห่งเหตุผลคืออรรถธรรม ทุกท่านท่ีมาอบรม ต้องการอยาก 
ให้กิเลสชนิดต่างๆ หมดไปด้วยวิธีใด ถ้าไม่ใช่ด้วยการฝึกทรมานตนด้วย
ความเพียรดังที่กล่าวมา ทางสิ้นกิเลสทั้งหลายมีความกลัวเป็นต้นก็มี 
ทางเดียวเท่านี้ คือต้องฝึกต้องทรมานใจ ดวงก�าลังคะนองโลดเต้นเผ่น
ผยองไปตามอารมณ์ที่ตัวคิดปรุงขึ้นหลอกตัวเองอยู่เวลานี้ พระพุทธเจ้า
และพระสาวกทั้งหลายท่านพ้นทุกข์ทั้งมวลได้ด้วยการฝึกทรมานใจ 
ทางเดียวเท่านี้ ไม่มีทางที่จะพอเล็ดลอดไปได้นอกจากทางนี้ทางเดียว 
ส่วนจะคอยให้ความกลัวความขี้เกียจอ่อนแอเป็นผู้บุกเบิกทางเพื่อ 
พ้นทกุข์นัน้อย่าพากนัหวงั เด๋ียวจะตายเปล่าและเน่าเฟะเปรอะเป้ือนพระ
ศาสนาให้เหม็นไปด้วย อย่าพากันสงสัยไปนานจะเสียกาลเวลาไปเปล่า  
ธรรมของพระพุทธเจ้ามิใช่ธรรมลูบคล�าและหลอกลวง ถ้าใครเช่ือตาม
เหตุผลท่ีประทานไว้และปักใจลงปฏิบัติตามแบบเอาชีวิตชีวาเข้าแลก  
ไม่เป็นห่วงเสียดายว่าธรรมจะพาไปล่มจมป่นปี้ มีแต่ตั้งหน้าปฏิบัติก�าจัด 
สิง่ทีเ่คยเป็นข้าศึกท�าการกดีขวางใจ มคีวามกลวัเป็นต้น ผูน้ัน้จะถงึฝ่ังแห่ง
ความเกษมในไม่ช้า การฝึกฝนทรมานตนด้วยธรรมนี่แลคือทางพ้นทุกข์ 
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โดยถ่ายเดียวไม่เป็นอ่ืน จะนบัประสาอะไรกบัสถานทีท่ีพ่ระขีข้ลาดไปอยู่ 
และบ่นว่ากลัวๆ กัน ทั้งที่ชาวบ้านแถวนั้นเขาถือเป็นธรรมดามิได้กลัว  
ส่วนสถานที่บางแห่งที่ผมไปอยู่บ�าเพ็ญ ชาวบ้านเขากลัวกันท้ังบ้าน 
ไม่อยากให้ผมอยู่ที่นั้น กลัวเสือจะมาเอาผมไปกิน ผมเองไม่เห็นสนใจ
กบัเสือและชาวบ้านทีม่าพูดใหฟ้งัว่าเสือดเุลย ทีไ่มส่นใจนัน้มใิช่อวดเก่ง
ไม่กลัวเสือน่ากลัวของโลกเขา ผมก็กลัวเหมือนกัน แต่มิได้กลัวแบบ
หมอบราบดังพระข้ีขลาดกลวักนั หากกลวัแบบนกัสูว่้า ทีน่ีแ่ลเป็นทีม่ภัีย 
รอบด้าน และต้องเป็นสถานทีส่�าคัญในการบ�าเพญ็ส�าหรบัเราด้วย จะเป็น 
หรือตายเรามอบไว้กับกรรมซ่ึงเป็นคติธรรมดา ถ้าเสือไม่มีเน้ือจะกิน
หรอืเหน็ว่าเนือ้พระหอม มรีสอร่อยกว่าอาหารทีม่นัเคยกนิมาเป็นประจ�า  
มันต้องการก็มอบให้มันไป แต่เราต้องยึดธรรมคือความกล้าหาญความ
เสยีสละเพือ่ธรรมไว้ ไม่ยอมปล่อยวางกระท่ังสิน้ลมหายใจ จะสมศักด์ิศรี
ของพระกรรมฐานผู้แสวงธรรมด้วยความเช่ือบุญเช่ือกรรมจริงและ 
เทิดเกียรติพระศาสนาไว้ ตัดสินใจปลงไว้กับธรรมทุกอย่าง แล้วก็เร่ง
ความเพียรทางใจไม่มีลดละท้อถอย ได้ยินเสียงเสือกระหึ่มไปมาแถว
บริเวณใกล้เคียงเท่าไร ใจยิ่งประหวัดสัมผัสกับธรรมหนักเข้า ประหนึ่ง
ใจกับธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ยิ่งเวลาเข้าสู่สงครามระหว่างเสือกับ
ธรรมท่ีเรามุ่งมั่น ก็ยิ่งเห็นความอัศจรรย์ของใจของธรรมเกินกว่าจะน�า
เรื่องเสือมาคิดให้เสียเวลา เหมือนเด็กไม่มีความคิดอ่านก็เอามือไปจับ
ไฟเล่นให้ไฟไหม้มอืเอา คนทีข่ีข้ลาดหาทางออกไม่ได้กน็�าเรือ่งเสอืเรือ่งผี 
มาคิด แล้วกน็�าความกลวัมาเผาใจตัวเองโดยไม่รูจั้กวิธแีก้ไขเช่นเดียวกบั
เด็กเล่นไฟฉะนั้น
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บางครั้งการปฏิบัติทั้งภายในภายนอกมันเกิดขัดข้องตามๆ กันมา 
ถ้าใจไม่กล้าหาญจริงๆ ต้องล้มละลายแบบไม่เป็นท่า คือทางใจก็ยุ่งและ
ติดปัญหาตัวเองแก้ไม่ตกเมือ่ไร กองทกุข์กส็มุกนัเข้ามา จนกว่าแก้ตกไป 
เป็นตอนๆ ความสบายใจจึงเกิดมีขึ้นมาเป็นพักๆ ทางกายก็เกิดเจ็บไข้
ได้ทุกข์ซ่ึงเป็นเรื่องของใจผู้รับผิดชอบกอบกู้ จะต้องพิจารณาวินิจฉัย
และรักษากันไปตามเหตุการณ์ บางสถานที่อากาศทึบมากจนแทบหายใจ
ไม่ออก ก็ต้องกระทบกระเทือนร่างกายจิตใจ ต้องทนอยู่ไปจนกว่าจะ
แสวงหาที่อยู่อันเหมาะสมกว่านั้นได้ ก็ต้องทนทุกข์ไปหลายวัน สมัยที่ 
ผมกบัท่านอาจารย์เสาร์ออกปฏิบติัทแีรกโน้น ใครจะไปรูว่้ากรรมฐานเป็น
อย่างไร ความอดอยากกันดารทั้งหลายจึงรวมลงในตัวเราผู้เป็นนักต่อสู้
นัน่แล ผูค้นเขามไิด้สนใจเหมอืนทกุวนันี ้พระอยูก่นัอย่างไร หลบันอนกนั 
อย่างไร ขบฉันกันอย่างไร ใช้สอยอะไรกันบ้าง ไม่มีใครเขาสนใจหรอก 
อย่าเข้าใจว่าที่มาเป็นอาจารย์คนอยู่เวลานี้ ได้รับความสะดวกและ
สมบูรณ์พูนผลมาเป็นล�าดับ ความจริงแล้วต้องตะเกียกตะกายปฏิบัติ
มาด้วยความทุกข์ยากล�าบากแทบเป็นแทบตายเรื่อยมา การฉันก็ฉันแต่ 
ข้าวเปล่าๆ น่ันแล มากกว่าจะได้ฉันกับพริกกับปลาดังชาวบ้านเขารับ
ประทานกัน ชาวบ้านเขาก็มีไม่ขาดเขิน ในบรรดาอาหารท่ีเขาเคยรับ
ประทานกนั แต่เขาไม่เข้าใจว่าพระกรรมฐานท่านฉนักนัอย่างไร อย่างมาก 
เขาก็เอากล้วยใส่ให้เสียใบสองใบพอเป็นประเพณีของการตักบาตรบ้าง  
นานวันถึงจะมีห่อพริกห่อเกลือบ้าง บางทีเขาก็ต�าพริกใส่ปลาร้าดิบ  
เมือ่มาถงึทีพ่กัแก้ออกดู ทราบแล้วกน็�าออกเสยี ฉนัไม่ได้ เพราะไม่มโียม 
ติดตามพอจะใช้สอยเขาไปท�าให้สุกได้ โดยมากความเป็นมาของ 
พระกรรมฐานในยุคนั้นเป็นมาอย่างนี้แทบทั้งนั้น ไม่ว่าไปอยู่ที่ไหน โน้น
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อยูน่านๆ ไปจนรูน้สิยัของเขาของเราดีแล้ว เขามาถามจึงพอรูเ้รือ่งกนับ้าง  
จากนั้นก็ไปเที่ยวบ�าเพ็ญท่ีอ่ืนต่อไปอีกตามอัธยาศัยที่เห็นว่าจะเป็น 
ความสะดวก ตอนไปพักอยู่ใหม่ๆ ก็เอาอีกเช่นที่เคยเป็นมาแล้วนั่นแล 
ที่พักท่ีหลับนอนก็จ�าต้องปล่อยตามความจ�าเป็นดังท่ีเคยพบมาแล้วใน 
ที่นั้นๆ ถ้าเป็นหน้าแล้งก็พอสะดวกบ้าง เที่ยวหาหญ้าแห้งใบไม้แห้งมาปู
ทีน่อนพอซุกหวัลงนอนหลบัพกัผ่อนได้เป็นพกัๆ บางบ้านผูค้นกดี็อยูบ้่าง 
พอเห็นพระไปพักแถวใกล้บ้านก็พากันออกมาไต่ถามความทุกข์สุกดิบ 
และถามถึงความประสงค์ว่าจะไปไหนมาไหนกัน มีความประสงค์อะไร 
จะพักอยู่ที่นี่นานเท่าไร เราก็พอพูดและบอกความประสงค์ให้เขาทราบ
ได้บ้าง เขาก็พร้อมกันมาจัดที่พักให้พอได้บังแดดบังลมบ้าง ท�าแคร่ที่พัก
หลบันอนให้บ้าง ท�าทางจงกรมให้บ้างพอเป็นความสะดวกแก่การบ�าเพญ็  
ไม่ว่าที่ไหน โดยมากถ้าพักอยู่นานๆ ไป เขามาท�าที่พักอาศัยและที่อื่นๆ 
ให้จนเกิดความเช่ือเลื่อมใสจริงๆ ถึงคราวจะจากไปก็ไม่อยากให้จาก  
บ่นอาลัยเสียดาย แต่เราก็มีความจ�าเป็นส�าหรับตัวเป็นประจ�า จึงต้อง
เท่ียวบ�าเพ็ญไปเรื่อยๆ เพราะการอยู่ประจ�าในท่ีแห่งเดียวก็ไม่ดีนัก  
ความเพียรไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าที่ควร การอยู่บ้างไปบ้างเป็นการปลุก
ประสาทให้ต่ืนตัวอยู่เสมอนั้น รู้สึกว่าดีส�าหรับนิสัยผม ความเพียรก็
ก้าวหน้า การไปเที่ยวธุดงค์ในที่ต่างๆ โดยไม่มีจุดหมายป้ายบอกจ�ากัด 
สถานท่ีและเวลาเป็นเครือ่งผกูมดัตัวเอง มนัเป็นความสะดวกใจส�าหรบัผม  
ส่วนผู้อ่ืนนั้นไม่ทราบได้ แต่ถ้าเพื่อความไม่พะรุงพะรังแล้วก็ควรจะ 
เหมือนๆ กันไปเรื่อย อยู่เรื่อยตามสถานที่ที่เห็นว่าเหมาะแก่การบ�าเพ็ญ 
ไม่เป็นอารมณ์ห่วงใยกบัอะไร มตัีวคนเดียวเป็นความรบัผดิชอบ กายชีวติ 
ลมหายใจอยู่กับตัว การปฏิบัติอยู่กับตัว แม้มรรคผลนิพพานที่จะพึงได้
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พึงถึงก็อยู่กับข้อปฏิบัติบ�าเพ็ญของตัวเป็นผู้จะท�าให้เกิดให้มีขึ้น การไป
การอยูก่ารบ�าเพญ็เพือ่ธรรมดังกล่าว จึงขึน้อยู่กับเราจะแสวงหาให้เหมาะ
สมกับตัวท่ีควรได้ควรถึงธรรมที่มุ่งหวังอยู่ทุกลมหายใจ เมื่อแน่ใจว่า 
ทุกสิ่งข้ึนอยู่กับเราจะท�าให้เหมาะสมแล้ว ที่ใดเหมาะสม การบ�าเพ็ญ
หรือการฝึกทรมานอย่างไรเหมาะสมกับภาวะของตัว แม้จะไม่อยากไป 
ก็จ�าต้องไป ไม่อยากอยู่ก็จ�าต้องอยู่ ไม่อยากบ�าเพ็ญเพราะเห็นว่าล�าบาก
ก็จ�าต้องบ�าเพ็ญ ไม่อยากทรมานในเวลาท่ีควรทรมานก็จ�าต้องทรมาน  
แม้ไม่อยากอดอยากขาดแคลนกันดารด้วยปัจจัยสี่ก็จ�าต้องอดต้อง
ขาดแคลน เพราะอยากเป็นคนดี อยากรู ้อยากเหน็ธรรม และอยากพ้นทกุข์  
ถ้าจะเอากิเลสออกหน้าให้มันพาด�าเนินก็อย่างที่เห็นๆ กันนั่นแล

เมื่อกี้นี้ก็พูดกันเรื่องความกลัว ไม่อยากอยู่ในท่ีเปลี่ยวเพราะกลัว
เสือเป็นต้น ซ่ึงเป็นเรื่องของกิเลสเหนี่ยวรั้งไว้ไม่อยากให้ไปในที่ที่ควร 
เป็นสถานที่บ�าเพ็ญ ตามเยี่ยงอย่างอริยประเพณีท่านพาด�าเนินและฆ่า
กิเลสประเภทเหล่านี้มาแล้ว แต่อยากพาเข้าไปอยู่ในที่ชุมนุมชนคน 
หนาแน่น เช่น ทีส่นุกสนานรืน่เรงิ โรงลเิก ละคร ทีข่บักล่อมบ�าเรอต่างๆ  
ฯลฯ อะไรเหล่านี้ นี่แล เรื่องกิเลสน�าหน้า มันตวัดใจคนออกจากศีล 
จากธรรมได้อย่างง่ายดาย และตวัดใจพระกรรมฐานให้ออกจากป่าอันเป็น 
สถานที่บ�าเพ็ญ หรือไม่ให้เข้าป่าเพราะกลัวเสือ ผี เป็นต้น แล้วต้อนเข้า
สูค่อก สูโ่รง…ตามชอบใจของมนั จากนัน้กเ็สรจ็ให้มนัไปเลย ผลทีก่เิลส 
เป็นผู้น�าก็เห็นกันประจักษ์ตลอดมา เป็นความประทับใจดังที่กล่าวมา 
ผมจึงได้พยายามฝืน พยายามบึกบึนและฝืนกิเลสตัวที่คอยร้อยหัวใจ
เราอยู่ทุกเวลาที่ได้โอกาสไปตามสถานท่ีที่โลกเขาไม่อยากไป กิเลส 
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ไม่ชอบไป ท�าสิง่ทีโ่ลกไม่อยากท�า กเิลสไม่อยากท�า และทรมานใจทีโ่ลก 
รักสงวนกิเลสก็ชอบไม่อยากให้ทรมานเรื่อยมา โดยอาศัยการเที่ยว
กรรมฐานไปตามสถานที่ต่างๆ ตามอัธยาศัยที่เห็นว่าถูกธรรม อ�านวยผล
เป็นความสงบเย็นใจ และความฉลาดแยบคายพอรู ้เค้าโครงของ 
กองทัพใหญ่ และทัพย่อยของกิเลสอันแท้จริง มันต้ังอยู่ที่ไหนกันแน่
เรื่อยมา จนสติปัญญาแกล้วกล้าสามารถทันกับมันและห�้าหั่นกันแบบ
ใครดีใครอยู่ ใครไม่ดีจงบรรลัย ไม่มีการอ่อนข้อย่อหย่อนต่อกันเลย 
ทั้งนี้ส่วนใหญ่ของภาคอุดหนุนความเพียร ก็คือการเที่ยวไปและสถานที่ 
ดังกล่าวแล้วเป็นส�าคัญทีจ่ะมองข้ามไม่ได้เลย ผมชมเชยและเทดิทนูเสมอ  
ส�าหรับท่านที่พยายามด�าเนินดังกล่าวมา เพราะเป็นทางตรงแน่วต่อ
มรรคผลนิพพานอยู่ทุกสมัย แต่ผู้ที่พอจะเข้าป่าบ้าง มีแต่เสือจะมากิน
เป็นอาหารนั้น น่าเบื่อและสลดสังเวชใจอย่างยิ่ง ทั้งระอาใจในการสอน  
ไม่อยากสอนให้เสยีเวลาและเหนือ่ยเปล่า ประหยดัเวลาและก�าลงัไว้เพือ่
สอนผูส้นใจและเอาจรงิเอาจงับ้าง ธรรมจะได้เป็นประโยชน์แก่โลก สมกบั 
ธรรมเป็นธรรมชาติมีคุณค่ามาก

พอมองเห็นผู้เข้ามาเพื่อรับการอบรมท่ีมีนิสัยอ่อนแอปวกเปียก 
ราวกับกระดูกจะหลุดออกจากร่าง ทั้งที่ยังมั่นคงแข็งแรง มันรู้สึกสลดใจ  
เหมอืนมองเหน็คนป่วยทีม่อีาการเพยีบเต็มท่ี ไม่มทีางหายด้วยยาขนานใดๆ  
ฉะนั้น ธรรมในใจที่เคยให้การอบรมมาเป็นเวลานานนับแต่ออกมาสู ่
หมู่คณะ ก็ไม่ทราบวิ่งหลบซ่อนไปอยู่ที่ไหนหมด ปรากฏแต่ความรู้เฉยๆ 
ซ่ึงท�าประโยชน์อะไรไม่ได้ คิดว่าธรรมก็คงกลัวอ�านาจความอ่อนแอ
ปวกเปียกนั้นเต็มประดาสุดที่จะประคองตัวอยู่ได้ จึงพากันว่ิงหนีหมด 
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คิดหาอะไรมาแสดงไม่มเีลย นัง่อ้ันตู้ดูใจอยูอ่ย่างนัน้แล พดูอะไรไม่ออก  
ท�าไมจงึเป็นเช่นนัน้ ถ้าเป็นหมอกค็งหมดปัญญากบัคนไข้รายน้ัน น่ีกห็มด
ปัญญากบัโรคอ่อนแอปวกเปียกเกนิกว่าจะถไูถกระมงั ธรรมจึงหลบซ่อน
ตัวเสียสิ้น ไม่มีอะไรปรากฏพอได้พูดบ้างเลย บรรดาท่านที่มาอบรมอยู่
ที่นี่ได้พากันคิดบ้างหรือเปล่าว่า โรคขี้กลัวเสือกลัวผีก็เป็นโรคชนิดธรรม
กลัวเช่นกัน ไม่หาญประจันหน้ากับโรคประเภทนี้ได้ ถ้าต้องการให้ธรรม
พอมีทางอยู่ได้ไม่หลบซ่อนวิ่งหายไปหมด ก็ควรพลิกใจเสียใหม่ ใจที่
พลิกใหม่นั้นไม่ต้องมากอะไร ก็พอจะเห็นคุณและโทษของตัวท่ีก�าลัง 
ขี้ขลาดอยู่เวลานี้ได้บ้าง โดยพลิกว่าพระพุทธเจ้าและสาวกท่านก็ดี  
ครอูาจารย์ทัง้หลายก็ดี ล้วนเป็นนกัต่อสูม้าแล้ว อย่างน้อยกต้็องต่อสูก้บั
สิง่ทีเ่ราก�าลงักลวัอยูเ่วลานี ้ถ้าความกลวันัน้เป็นสิง่ศักด์ิสทิธิ ์แต่เมือ่ฝืน
ทรมานให้หลดุลอยออกจากใจแล้วผูน้ัน้ต้องตาย แล้วกท็�าไมไม่เหน็ท่าน 
ที่ฝึกทรมานความกลัวดังที่มีอยู่ในใจเราเวลานี้ ออกจากใจแล้วตายกัน
เสียหมดเล่า แต่เราท�าไมจึงกลัวเอานักหนา จะไม่เข้าขั้นบ้ากลัวแล้ว
หรือเวลานี้ และก็ไม่มีใครทราบได้ถ้าไม่ใช่เราทราบเราเองเท่านั้น ทีนี้
จะปฏิบัติจัดการกับตัวเองอย่างไรดี หรือจะฝืนเป็นคนบ้ากลัวอยู่อย่างนี้
ต่อไปละหรือ หลักฐานพยานก็พอมองเห็นชัดๆ อยู่แล้วว่า พระพุทธเจ้า 
และพระสาวกตลอดครูอาจารย์ท่านทั้งหลาย เฉพาะอย่างยิ่งองค์ท่านที่
ก�าลังสั่งสอนเราให้ช�าระความกลัวอยู่เวลานี้ ท่านมิได้ตายเพราะเสือกิน
ท่านเลย แม้องค์ท่านที่ปรินิพพานไปแล้วก็มิได้เป็นไปเพราะเสือกินท่าน 
แต่ท่านปรินิพพานเพราะ อนิจฺจำ วต สงฺขำรำ ต่างหาก ส่วนเราท�าไม 
จึงคิดแต่อย่างเดียวว่าเสือจะเป็นผู้เก็บศพให้เท่านั้น ราวกับโลกนี้ 
มีเพียงเสือเป็นผู้คอยเก็บศพมนุษย์โดยถ่ายเดียว ทั้งที่ไม่เคยเห็นเสือ
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มาคอยเก็บศพมนุษย์ที่ตายแล้วแม้ตัวเดียว เห็นแต่คนล้วนๆ มาช่วย
สงเคราะห์อนุเคราะห์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยวิธีต่างๆ ตลอดการเผา
ศพเก็บกระดูกมนุษย์ตายแล้ว เพียงเท่านี้เข้าใจว่า ความกลัวก็จะเริ่ม
เตรียมขนครอบครัวผัวเมียลูกเต้าเหล่ากอ ที่ต้ังรากฐานบ้านเรือนอยู่
ในหัวใจอย่างมั่นคงมานาน และขยับขยายออกไปด้วยความกลัวตัว
สั่นเสียใจ เพราะไม่มีทางต่อสู้กับนักรบท่ีมีเครื่องมือท่ีทันสมัย และ
ขนกันออกไปจนหมดสิ้น ไม่มีอะไรมาก่อกวนลวนลามให้เกิดความ
กลัวอีกต่อไป การจับกิเลสแต่ละประเภทออกจากใจ ถ้าไม่มีอุบายสติ 
ปัญญาเป็นเครื่องมือช่วยปราบปราม เพียงแต่ความโมโหท�าท่าขู่ตวาด
ให้กิเลสกลัว ควรทราบว่ากิเลสมิใช่สุนัขตัวโง่พอจะวิ่งหัวหมุนให้ผู้ข่มขู่
ดีใจ แต่กิเลสกคื็อความฉลาดแหลมคมของฝ่ายต�า่ทีเ่กาะกนิอยูบ่นหวัใจ 
คนๆ หนึง่นัน่เอง ยิง่ข่มขูโ่ดยไม่มเีครือ่งมอืคือสติปัญญาให้มนักลวับ้างแล้ว  
ก็เท่ากับท�าให้มันหัวเราะเยาะและสนุกกัดกินๆ จนใจไม่เป็นใจคน
ต่อไปได้ กลายเป็นใจสัตว์ใจผีใจยักษ์ไปหมดนั่นแล อย่าเข้าใจว่า
มันจะกลัวอ�านาจป่าๆ เถื่อนๆ อย่างนั้น ซ่ึงอ�านาจนั้นก็ได้มาจากมัน 
นั่นเองเป็นผู้หยิบยื่นให้และน�ามาขู่มัน มันจึงขบขันและหัวเราะเอา 
ทุกขณะที่ข่มขู่ เพราะมันเห็นว่าเราโง่จนไม่ทราบว่าความข่มขู่นั้นก็คือ
ตัวกิเลสซ่ึงเป็นเรื่องมันดีๆ นั่นเอง ถ้าอยากให้มันกลัวและว่ิงหนีต่อ
หน้าต่อตาละก็ จงด�าเนินตามวิธีที่สอนแล้วนั้น คือที่ไหนกลัวยิ่งเข้าไป
ยิ่งอยู่ยิ่งพิจารณาไม่ลดละความเพียร ตายก็มอบถวายพระธรรมไปเลย  
ไม่ห่วงอาลยัเสยีดาย ถ้าอย่างน้ีมนัต้องบ้านแตกสาแหรกขาดแน่ๆ พากนั 
ว่ิงหนีจนหลงแม่หลงลูกแบบชุลมุนวุ่นวาย ย่ิงกว่าไฟไหม้เมืองหลวง 
เสียอีก ใครไม่เคยเห็นไฟไหม้เมืองหลวง ลองดัดสันดานกิเลสด้วยวิธี
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ที่กล่าวมาลองดู จะเห็นกิเลสวิ่งหัวซุกหัวซุนหมุนติ้วลืมเป็นลืมตายออก
จากใจ ยิง่กว่าไฟไหม้บ้านเป็นไหนๆ ผมเคยท�าได้ผลประจักษ์มาแล้ว ใคร
ไม่มาโกหกได้ จึงกล้าพูดเต็มปากไม่กระดากอายว่า ใครจะหัวเราะหรือ
จะเห็นด้วยเลย เรื่องมันเป็นอย่างนี้จริงๆ ที่ได้ธรรมมาสอนหมู่คณะบ้าง 
ตามก�าลังก็ได้จากการท�ามาอย่างนี้แทบทั้งนั้น จะให้ผมสอนอย่างอ่ืน 
ที่ไม่เคยท�าและไม่เคยเห็นผลมานั้นผมสอนไม่ได้ จะเป็นการอุตร ิ
กันเล่นและท�าคนอ่ืนให้เสีย ผมท�าไม่ลง ถ้าอย่างที่สอนมานี้ก็ถึงไหน
ถึงกัน เพราะเป็นความแน่วแน่ของตัวเองว่าได้เคยท�ามาอย่างนี้ และได้
เหน็ผลมาอย่างนีจ้รงิๆ ประจกัษ์ใจ ใครอยากเหน็กเิลสหลดุลอยออกจาก
ใจก็ควรพยายามท�าตามแบบท่ีสอนมานี ้ใครอยากเหน็กเิลสขนลกูหลาน
และทัพสัมภาระต่างๆ มาตั้งบ้านเรือนและที่ท�างานตลอดที่ขับถ่ายต่างๆ 
บนหวัใจแล้ว กด็�าเนนิแบบวธิหีมอบราบหมอบคาบ กเิลสตัวใดกระดิกตัว 
ออกมานดิกห็มอบราบท�าความเคารพมนั ผูน้ัน้กจ็ะเป็นเจ้าของแห่งภพชาติ  
คือความเกิดตายเกิดตายอยู่ประจ�าวัฏวน ไม่ต้องหนีพ้นมันไปไหนได้
ตลอดอนันตกาล เพราะทางเดินของกิเลสและผู้สั่งสมกิเลสก็คือเรื่อง
เกิดตายเท่านั้น ซ่ึงผิดกับทางเดินของธรรมและผู้สั่งสมธรรม เพื่อตัด
กิเลสวัฏฏะออกจากใจไปทุกประโยคแห่งความเพียร เพียรไม่หยุดรุด
หน้าสู้แบบกล้าตาย แม้ใจที่เคยอ่อนแอมาก็กล้าแข็งได้ จนกลายเป็นใจ
ววิฏัฏะในคนผูเ้ป็นนกัสูน้ัน้ เมือ่ใจกลายเป็นววิฏัฏะแล้ว เรือ่งกเิลสชนดิ
ต่างๆ ไม่ต้องกล่าวถึงมันก็ได้หายซากไปหมด นี่พวกเราจะเอาอย่างไรดี 
จะเป็นนกัต่อสูเ้พือ่เกดิตาย หรอืจะเป็นนกัต่อสูเ้พือ่รือ้ภพรือ้ชาติท่ีฝังเช้ือ 
อยู่ในใจของพวกเราทุกคนให้สิ้นไป รีบวินิจฉัยตัวแต่บัดนี้อย่าเนิ่นนาน 
อย่าเข้าใจว่าลมหายใจจะยดืยาวเหมอืนสายไฟฟ้า แต่ความสัน้ยาวของมนั 
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เพียงขนาดที่สูบเข้าสูบออกแค่ปอดมาจมูกนี้เท่านั้น อย่าพากันหลงลม
ว่าเป็นของยืดยาวเลย

ที่เขียนผ่านมานี้ เป็นโอวาทที่ท่านอบรมพระปฏิบัติในวาระต่างๆ 
เวลาท่านแสดงเพื่อปลุกใจให้เกิดความกล้าหาญรื่นเริงในธรรมปฏิบัติ 
เนื้อธรรมรู้สึกว่าเข้มข้นมากผิดธรรมดา ผู้ไม่เคยได้ยิน แทนที่ใจจะสงบ
ในเวลาฟังเท่าทีค่วรจะเป็น แต่กลบักลวัจนตัวสัน่ไปกม็ ีเข้าใจว่าท่านดุด่า
ขูเ่ขญ็ ความจรงิเป็นวธิกีารแสดงธรรมทีเ่หมาะแก่กาลสถานทีแ่ละบคุคล 
ทีร่บัฟังในขณะนัน้เท่านัน้ มไิด้มคีวามโกรธความโมโหแฝงออกมาด้วยเลย  
แต่ท่านที่เคยฟังแล้ว ยิ่งได้ยินท่านเร่งเนื้อธรรมและความเข้มข้นมากขึ้น
เพียงไร ใจยิ่งเกิดความสงบเย็นมากเพียงนั้น ราวกับท่านช่วยสับช่วย 
ฟันกิเลสภายในให้ขาดเป็นช้ินเป็นอันออกจากใจ ให้เห็นประจักษ์ตา
ประจักษ์ใจในขณะฟัง ด้วยเหตุนี้ พระปฏิบัติจึงสนใจต่อการฟังกับ 
ครอูาจารย์ทีต่นเคารพนบัถอืไม่มวีนัอ่ิมพอ ตลอดมาจนทกุวนันี ้การแสดง
ธรรมภาคต่างๆ แก่ผู้มาอบรมศึกษาตามกาลนั้น คณะกรรมฐานสายท่าน
อาจารย์มั่นถือเป็นประเพณีส�าคัญสืบทอดกันมา ทั้งฝ่ายคณาจารย์และ
คณะปฏบิัตผิู้มาอาศยัมิได้ขาด เพราะการแสดงธรรมภาคปฏบิัติขั้นต่างๆ 
นับแต่สมาธิอย่างอ่อนถึงสมาธิเต็มภูมิ และปัญญาอย่างอ่อนถึงปัญญา 
อันละเอียดที่สุด เป็นการแสดงแผนท่ีการด�าเนินทางจิตใจโดยตรง  
ของคณาจารย์ผูถ้อดออกจากความรูค้วามเหน็ของตนจากภาคปฏิบติัจรงิๆ  
เพื่อผู้มาอบรมได้ก้าวเดินตาม และทดสอบกับใจของตัวว่าผิดแผก 
แตกต่างกันอย่างไรบ้าง เมื่อยังไม่แน่ใจตอนใดก็เรียนถาม เพื่อท่านจะ
ได้อธิบายเพิ่มเติมและแก้ไขในจุดที่เห็นว่ายังบกพร่อง ไม่ปฏิบัติไปแบบ
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สุม่เดาตามความคิดเหน็ของตนโดยล�าพงั คณะปฏิบัติโดยมากเรยีนธรรม
จากอาจารย์โดยตรง นบัแต่ขัน้เริม่ต้นฝึกหดัภาวนาถึงขัน้สงูสดุ คอยสดับ
และทดสอบกับครูอาจารย์อยู่เสมอ ขณะภาวนาเกิดความรู้ความเห็น
อย่างไรขึ้นมาบ้างก็มาเล่าถวายท่าน เผื่อท่านจะอธิบายเพิ่มเติมเสริมต่อ
สติปัญญาให้เป็นทอดๆ และแก้ไขกันไปเป็นพักๆ ทั้งสมาธิทุกขั้นปัญญา
ทุกภูมิ เฉพาะสมาธิขั้นต้นก็ยังไม่สู้ส�าคัญนัก จะมีอยู่บ้างก็เป็นบางรายที่
มคีวามรูแ้ปลกๆ เกีย่วกบัสิง่ภายนอก ท่ีอาจารย์จะคอยให้อุบายวิธปีฏิบัติ 
ต่อสมาธปิระเภทนีเ้พือ่ความถกูต้องต่อไป วิธปีฏิบัติต่อสมาธขิองแต่ละราย 
ก็ยึดหลักการที่เคยปฏิบัติมาแล้ว เช่น ผู้มีความสงบได้ด้วยธรรมมี 
อานาปานสติเป็นต้น ก็ยึดธรรมนั้นปฏิบัติต่อไปเป็นล�าดับ ไม่ลดละ
ปล่อยวาง ผลปรากฏมีข้อแปลกต่างอย่างไรบ้างก็มาเล่าถวายอาจารย์ 
เพื่อท่านจะได้ช้ีแจงให้เป็นที่เข้าใจและปฏิบัติต่อไปโดยสม�่าเสมอ 
ไม่ผิดพลาด ส่วนปัญญาเป็นสิ่งที่จะต้องทดสอบกันอยู่เสมอระหว่าง 
ผูป้ฏิบติักบัอาจารย์ เพราะเป็นเรือ่งสลบัซับซ้อนอยูม่ากเป็นพเิศษ แต่จะ 
อธิบายข้างหน้าเมื่อถึงวาระ

พระธดุงค์สำยท่ำนอำจำรย์มัน่ ท่ำนถอือำจำรย์และเคำรพอำจำรย์มำก
เป็นชีวิตจิตใจจริงๆ เพรำะเรียนธรรมจำกใจอำจำรย์มำเป็นธรรมของตน  
หรือจะเรียกว่ำถอดจำกใจหน่ึงไปสู่อีกใจหนึ่งก็ไม่น่ำจะผิด เพราะเรื่อง
เป็นอย่างนั้น เมื่อพระปฏิบัติมาอยู่รวมในส�านักอาจารย์เดียวกัน ต้องมี 
การประชุมอบรมและปรกึษาหารอืกนัเสมอ ผูม้ปัีญหาจ�าเพาะตน กเ็รยีน
ศึกษาอาจารย์ตามจุดที่สงสัยในโอกาสอันควร เมื่อท่านชี้แจงให้ฟังเป็นที่
เข้าใจแล้วก็น�าไปปฏิบัติ พยายามท�าความรู้ความเห็นและการปฏิบัติให้
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เป็นไปตามแนวทางทีท่่านแนะน�าแล้ว ถ้ามข้ีอข้องใจในวาระต่อไปกเ็รยีน
ศึกษาท่านอีก นักปฏิบติัรปูอ่ืนกป็ฏิบติัโดยท�านองเดียวกนัในเวลาเกดิข้อ 
ข้องใจขึน้มา ไม่ให้เกบ็ความสงสยัน้ันๆ หมกัหมมเอาไว้ ซ่ึงเป็นการชักช้า
ต่อทางด�าเนิน หรืออาจเป็นภัยแก่ตนเองได้ เพราะเป็นทางไม่เคยเดิน  
ซึ่งอาจมีผิดพลาดได้โดยเจ้าตัวไม่รู้ คณะปฏิบัติท่านถือกันอย่างนี้ ใครมี 
อะไรก็เปิดเผยต่อครูอาจารย์หรือหมู่เพื่อนที่เห็นว่าจะพอแก้ไขความ
สงสัยได้ ในวงปฏิบัติท่านอยู่ร่วมกันด้วยความหวังพึ่งกันจริงๆ ไม่สัก
แต่อยู่ ความเกี่ยวเนื่องในการเป็นอยู่ระหว่างกันและกัน ท่านมีความ
สัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกต่อกันมาก นับแต่อาจารย์ลงมาถึงเพื่อน
พรหมจรรย์ด้วยกัน มีความเคารพรักกันมาก เมื่อมีสิ่งจะควรปรึกษา
ปรารภกัน ต่างหวังความรู้ความเข้าใจต่อกันจริงๆ โดยไม่มีทิฐิมานะใดๆ  
แฝงอยู่ การอยู่ร่วมกันจึงเป็นความร่มเย็นผาสุก ไม่ค่อยมีเรื่องราว 
เกิดขึ้นในวงปฏิบัติ ความพร้อมเพรียงสามัคคีกัน ความเมตตาเฉลี่ย 
เผื่อแผ่กันด้วยสังคหวัตถุและอรรถธรรมต่างๆ ความยอมตนต่อกัน  
นับว่าท่านปฏิบัติได้ดีเป็นที่น่าเลื่อมใส ทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยมีความเคารพกัน
ตามอายุพรรษาและคุณธรรม ไม่มีอาการจองหองพองตัว มีแต่ความ
อ่อนน้อมถ่อมตนเจียมตัวอันเป็นมรรยาทดีงามต่อกนัเป็นนสิยั อยูร่่วมกนั
ด้วยความหวังพึ่งสุขพึ่งทุกข์พึ่งเป็นพึ่งตายกันจริงๆ ประหนึ่งเป็นอวัยวะ
อันเดียวกัน ปัจจัยสี่ที่เกิดขึ้นมีมากน้อยภายในวัด ท่านจัดการเฉลี่ย 
เผื่อแผ่ให้ทั่วถึงพระภิกษุสามเณรท่ัวทั้งวัด นอกจากสิ่งของมีน้อย 
ไม่สามารถแจกจ่ายให้ทัว่ถงึ กแ็จกให้เฉพาะท่านทีจ่�าเป็นไปก่อน เมือ่เกิด 
มีขึ้นทีหลังค่อยพิจารณากันต่อไปตามความจ�าเป็นของผู้ท่ีจะควรได้รับ
ก่อนแลหลงั และพยายามแจกจ่ายให้ทัว่ถงึตามปัจจัยสีม่มีากน้อย สิง่ของ
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ที่มีผู้ถวายพระเถระที่เป็นหัวหน้า จะต้องเรียกพระในวัดมาจัดการแจก 
แบ่งให้ทั่วถึงพระเณรด้วยใจเมตตา ราวกับเป็นลูกในหัวอกของท่านเอง
จริงๆ ความรักสงสารพระเณรตลอดการวางตัว ท่านท�าเหมือนพ่อแม่กับ
ลูกปฏิบัติต่อกัน เป็นแต่ท่านไม่น�ากิริยาโลกของพ่อแม่กับลูกที่อาจมีการ
หยอกเล่นกัน ตามประสาของความรกัสงสารกนัมาใช้ในวงศาสนาเท่านัน้ 
การดูแลสอดส่องมรรยาทอัธยาศัยของพระเณรในปกครอง และการ
แนะน�าสั่งสอนตักเตือนว่ากล่าว ท่านถือเป็นกิจส�าคัญประจ�าหน้าที่ไม่ให้ 
บกพร่องตลอดไป แม้พระเณรในปกครองกก็ลวัอาจารย์มาก เคารพมาก 
รักมาก เลื่อมใสมากพอๆ กัน ทางฝ่ายอาจารย์ก็เมตตารักสงวนมาก
เช่นกัน ใครผิดต้องเรียกมาว่ากล่าวสั่งสอนและดุด่าโดยไม่มีการเกรงใจ
ใดๆ เลย เพราะถือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสนิท ชนิดแยกไม่ออก 
ด้วยกนัท้ังสองฝ่าย การปกครองจึงง่ายเพราะต่างฝ่ายต่างเป็นธรรมด้วยกนั  
การท�าผิดด้วยเจตนานั้นคณะปฏิบัติถือกันมาก แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย 
ก็ไม่เป็นที่ไว้วางใจครูอาจารย์และหมู่เพื่อนเลย นอกจากระบายรายนั้น
ออกเสยี หมูค่ณะจึงจะมคีวามสงบสขุ ทีท่่านแสดงความรงัเกยีจผูท้�าผดิ
ด้วยเจตนานั้นเป็นความชอบธรรมแล้ว เพราะคนเราเมื่อผิดด้วยเจตนา 
แม้ในเรื่องเพียงเล็กน้อย ก็คงเพื่อเรื่องใหญ่ในวาระต่อไปอย่างไม่สงสัย  
ทีท่่านพยายามตัดต้นเพลงิเสยีแต่ต้นมอื จงึเป็นสามจิีกรรมท่ีควรเหน็ด้วย  
การประชุมฟังการอบรม ในพรรษาโดยมากเจ็ดวันต่อครั้ง ดังที่เขียนไว้
ในประวติัท่านพระอาจารย์มัน่ วันธรรมดาท่านผูใ้ดมข้ีอข้องใจจะไปเรยีน
ถามท่านก็ได้ตามโอกาสที่ท่านว่าง เวลาพักอยู่ในส�านัก ท่านต่างองค์
ต่างหาทีเ่หมาะสมในป่านอกวัดเป็นทีเ่ดินจงกรมและนัง่สมาธภิาวนาตาม
อัธยาศัยทัง้กลางวันกลางคืน หลายรายเวลานอกพรรษาท่านชอบออกไป 
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แขวนกลดอยูห่่างๆ จากส�านกัเพือ่สะดวกแก่ความเพยีร แต่เวลาปัดกวาด
ลานวัดและท�ากิจต่างๆ ตลอดการบิณฑบาตการขบฉัน ท่านมารวมกับ 
หมู่คณะเป็นปกติ การเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิภาวนาของท่าน ไม่มี
ก�าหนดเวลาตายตัวว่าต้องท�าเวลาใดเท่านั้น พอว่างเมื่อไรท่านก็ท�าของ
ท่านเมือ่นัน้ การก�าหนดเดินหรอืน่ังท�าความเพยีรนานเท่าไรกเ็ช่นกนั ไม่มี 
ก�าหนดตายตัว บางองค์ท่านเดินจงกรมแต่หวัค�า่จนสว่างกม็ ีในบางคืนเดิน  
๒, ๓, ๔, ๕ ช่ัวโมงกม็ ี๖, ๗ ช่ัวโมงก็ม ีการนัง่ส�าหรบัผูฝึ้กหดัใหม่ น่ังได้
ราวช่ัวโมงและค่อยเขยบิขึน้ไปเรือ่ยๆ ตามความช�านาญและความสามารถ
ทางจิตใจ ผู้ที่เคยนั่งอยู่แล้วก็นั่งได้นาน ยิ่งจิตมีภูมิสมาธิหรือปัญญา 
ด้วยแล้วก็ยิ่งนั่งได้นาน ครั้งหนึ่งๆ ตั้ง ๓, ๔ ชั่วโมงบ้าง ๕, ๖ ชั่วโมง
บ้าง ๗, ๘ ชั่วโมงบ้าง นั่งได้ตลอดรุ่งบ้าง การเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิ
ภาวนาครั้งละ ๓, ๔, ๕ ชั่วโมงส�าหรับท่านที่เคยท�ามาเป็นประจ�าแล้ว 
ท่านถือเป็นเรื่องธรรมดาๆ ไม่มีการเจ็บปวดเมื่อยขบอะไรเลย เพราะ
การเดินหรือการนั่งก็เพื่อปฏิบัติต่อจิตใจโดยเฉพาะ และมีความสนใจ 
ต่องานทางใจ มากกว่าจะมาสนใจกงัวลกบัความเจ็บปวดต่างๆ ของร่างกาย  
ฉะนัน้ เวทนาทางกายจึงไม่ค่อยรบกวนท่านเหมอืนนัง่ธรรมดาไม่ได้ภาวนา 
ท่านที่มีภูมิจิตสูงทางสมาธิ เวลาเข้าที่ภาวนา พอจิตรวมลงแล้ว พักอยู่
เป็นเวลาตั้งหลายๆ ชั่วโมงจึงถอนขึ้นมา เช่นนี้เวทนาไม่มีมารบกวนได้ 
ถ้าจิตยังไม่ถอนขึ้นมาตราบใด เวทนาก็ยังไม่เกิดอยู่ตราบนั้น ด้วยเหตุนี้ 
การเดินหรือการนั่งของผู้มีภูมิจิตกับผู้ยังไม่มีภูมิจิตจึงต่างกันอยู่มาก 
ในบุคคลคนๆ เดียวกันนั่นแล เดินจงกรมหรือน่ังสมาธิท้ังท่ีจิตยังไม่มี
ภูมิธรรมอะไรเลย กับเวลาจิตมีภูมิธรรมแล้วยังต่างกันอยู่มากมาย เช่น 
เวลาฝึกหัดใหม่ๆ เดินหรือนั่งเพียงช่ัวโมงเดียวก็แย่อยู่แล้ว พอจิตมี



80

ภูมิธรรมแล้ว เดินหรือนั่งตั้งหลายๆ ชั่วโมงก็ไม่มีเวทนามารบกวน จึงท�า 
ให้เห็นได้ชัดว่า เรื่องใหญ่ขึ้นอยู่กับใจมากกว่ากาย อีกประการหนึ่ง 
อากาศพอเย็นสบายหรือมีฝนพร�าเล็กน้อย ท�าให้ร่างกายสบาย จิตใจ
ปลอดโปร่งดี ขณะเข้าที่ภาวนา จิตจะผิดปกติกว่าเดิมทั้งทางสมาธิและ
ทางปัญญา คือ จิตจะลงได้เรว็และพกัอยูไ่ด้นานจึงจะถอนขึน้มา ขณะจติ 
ถอนขึ้นมาร่างกายจะไม่รู้สึกเจ็บปวดที่ไหนเลย ใจจึงส�าคัญในตัวคน  
ท่านท�าความเพียร ท่านท�าอย่างเอาจริงเอาจัง ต้ังหน้าต่องานในหน้าท่ี
อันเดียว ไม่มีอะไรมายุ่งเกี่ยว ความเพียรจึงสืบต่อกันท้ังเหตุแลผล 
กลมกลืนไปโดยสม�่าเสมอ ความเจริญทางใจก็ปรากฏชัดขึ้นทุกระยะ 
จะเป็นสมาธิก็ทราบชัดว่าจิตลงได้ละเอียดลออ ทางปัญญาก็ทราบชัดว่า  
มีความแยบคายไปทุกระยะที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ เครื่องพิจารณาใจ 
ก็ค่อยๆ ผุดโผล่ขึ้นจากเปือกตมคือกิเลสชนิดต่างๆ โดยล�าดับ เหมือน
พระอาทิตย์อุทยัขึน้จากพืน้พภิพส่องแสงสว่างมาสูโ่ลกฉะนัน้ ผลเหล่านี ้
แลท�าให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายเพลินในความเพียรจนลืมมืดลืมสว่าง 
ลืมวันคืนเดือนปีนาทีโมง เพราะความไม่สนใจค�านึง สิ่งที่จดจ่อต่อเนื่อง
อยู่ตลอดเวลา ก็คือความเพียรกับสติปัญญา ที่จะน�าชัยชนะมาสู่ตนอยู่
ทุกระยะที่บ�าเพ็ญ เห็นความพ้นทุกข์ปรากฏอยู่กับใจดวงก�าลังถูกเวิก
จอกแหนคือกิเลสชนิดต่างๆ ที่ปกคลุมออกด้วยสติปัญญาไม่ขาดวรรค
ขาดตอน นัง่อยูก่เ็วกิ ยนือยูก่เ็วกิ เดินอยูก่เ็วิก นอนอยูก่เ็วกิ เว้นแต่หลบั  
พอต่ืนนอนขึ้นมาก็เตรียมเวิกจอกแหน คือกิเลสออกจากใจเท่านั้น  
เป็นกิจที่จ�าเป็นคู่กับชีวิตท่านจริงๆ

บรรดาครูอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมา ก่อนจะได้มาเป็นอาจารย์สั่งสอน
ประชาชน รู้สึกมีความเข้มแข็งบึกบึนและได้รับความทุกข์ล�าบากจาก
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การฝึกทรมานคล้ายคลึงกัน ทั้งที่ล่วงไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่ ฉะนั้น  
ผู้มีควำมมุ่งหวังต่อธรรมดังที่ท่ำนรู้เห็นและแสดงให้ฟัง จึงไม่ควรปฏิบัติ
ลดัคิวเอำตำมใจชอบแบบทีโ่ลกเขำท�ำกันได้ผล ควรทรำบว่ำธรรมกับโลก
ผดิกนัมำก ถ้ำไม่เดินตำมแบบทีท่่ำนพำด�ำเนนิมำ แต่จะเอำควำมสะดวก
เข้ำว่ำแบบลัดคิวให้เป็นธรรมสมัยใหม่ขึ้นมำในใจนั้น น่ำจะไม่มีหวัง  
เพรำะธรรมมไิด้เป็นไปตำมสมยัเก่ำและใหม่ แต่ธรรมกคื็อธรรม โลกกคื็อ 
โลกมำด้ังเดิมมิได้เปลี่ยนแปลง กำรปฏิบัติธรรมจึงควรด�ำเนินตำมเหตุ
ที่เหมำะสม ผลที่พึงหวังจึงจะมีทำงเกิดได้ การจะดัดแปลงธรรมเอา
ตามชอบใจ ไม่ค�านึงดูความควรหรือไม่ควร จึงเป็นเหมือนการปฏิบัติ
แบบลัดคิว ส่วนผลท่ีมุ่งหวังจะเป็นความขาดคิวหรือตกรอบไปใช้ไม่ได้
จะเกิดความเสียใจ และเหมาเอาว่าตนท�ารอดตายไม่ได้รับผลเท่าที่ควร 
ไม่ท�าเสียดีกว่า ค�าว่า “ดีกว่า” ด้วยการไม่ท�า เพราะความเข้าใจผิด  
ก็จะกลายเป็นพิษเผาตนไปนาน กลายเป็นผิดสองซ�้าย�้าสองหน ซึ่งล้วน
เป็นการท�าลายตนให้เสียไปเปล่า เพราะความมักง่ายชอบปฏิบัติแบบ
ลัดคิว จึงขอเตือนไว้พอเป็นข้อคิดว่า ธรรมเป็นธรรมชาติที่มีกฎเกณฑ์ 
ทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผล ผู้บ�าเพ็ญธรรมเพื่อหวังประโยชน์และความเป็นสิริ
มงคลแก่ตน จึงควรสังเกตวิธีปฏิบัติด้วยดี ไม่เห็นแก่ได้ แก่การกระท�า
อันเป็นลกัษณะแผลงๆ แฝงเข้ามาในวงการปฏิบติั เนือ่งจากความเป็นคน
สมยัใหม่ และอยากดังเป็นตัวจกัรพาหมนุให้ผดิทาง ปราชญ์ท่ีท่านปฏิบติั 
และรู้เห็นมาก่อนจึงเลือกเฟ้นแล้วเฟ้นเล่าด้วยปัญญาอันแหลมหลัก 
กว่าจะน�าธรรมออกในนามสวากขาตธรรมว่าตรัสไว้ชอบแล้ว ถูกต้อง
สมบรูณ์เต็มท่ีแล้ว เหมาะสมแก่กาลสถานทีแ่ละสมยัธรรมนยิมเต็มทีแ่ล้ว  
สมบูรณ์ทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ ถือเอาใจความก็ว่า สมบูรณ์เต็มท่ีแล้ว 
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ทั้งเหตุและผล ควรแก่การปฏิบัติตามไม่มีเคลือบแคลงสงสัย ผลที่จะ 
พงึได้รบักไ็ม่มอีะไรอ่ืนนอกจากความสขุความสมหวังไปโดยล�าดับ นับแต่ 
ขัน้กลัยาณธรรมถงึขัน้อรยิธรรม ถ้าเป็นนามของผูไ้ด้รบัผลกเ็ป็นกลัยาณชน 
และอรยิชนไปตามล�าดับ จนถงึอรหนัตบุคคล ไม่มบีกพร่องทางคุณธรรม
ที่เกิดจากการปฏิบัติเป็นมัชฌิมา ผู้ปฏิบัติเป็นมัชฌิมำตำมหลักธรรมมี
แสดงไว้ว่ำศีล สมำธ ิปัญญำ คือ กำลทีค่วรมศีีลกค็วรสนใจในศีล กำลที ่
ควรมีสมำธิควำมสงบใจก็ควรสนใจในกำรท�ำสมำธิให้เกิด กำลที่ควรมี
ปัญญำก็ควรเจริญปัญญำให้เกิด ไม่ส่งเสริมหรือลบล้ำงส่วนใดส่วนหนึ่ง
ให้เสียไป อันเป็นกำรลบล้ำงตนให้เสียไปในขณะเดียวกัน เพรำะศีล  
สมำธิ ปัญญำเป็นธรรมสมบัติเกี่ยวเนื่องกัน ที่ผู้ปฏิบัติจะควรสนใจ 
เสมอกันตามกาลเวลาที่ควรจะเจริญในธรรมใดเวลาใด ไม่เป็นสิ่งที่ควร
ผลกัออกหรอืคัดเลอืกเอาตามชอบใจ อันเป็นความเหน็ผดิ เนือ่งจากธรรม 
ทัง้นีม้ใิช่สมบติัต่างชนดิกนั โดยเป็นกองเงิน กองทอง และกองเพชรนลิ 
จินดา ว่าตนชอบสิ่งน้ันไม่ชอบสิ่งนี้แล้วตัดออก แต่เพราะศีล สมาธิ 
ปัญญาเป็นคุณธรรมเกี่ยวเนื่องกันกับการปฏิบัติของผู้ต้องการคุณธรรม
นั้นๆ จะควรปฏิบัติให้กลมกลืนกันไปตามความจ�าเป็นของศีล สมาธิ 
ปัญญาแต่ละประเภท คือศีลนั้นเป็นพื้นของผู้มีศีลที่รักษาอยู่ประจ�า  
ส่วนสมาธิกับปัญญาน้ันจะควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสม เพื่อก�าลัง
จะได้เพิ่มขึ้นเป็นคู่เคียงกันไปไม่ให้บกพร่องด้านใดด้านหนึ่ง กำรปฏิบัติ
ต่อธรรมทั้งสองประเภทนี้มีดังนี้ คือ ถ้ำสมำธิยังไม่มีเลย ก็ควรพยำยำม
ให้มีขึ้นด้วยกำรบริกรรมภำวนำหรือวิธีใดที่ถูกกับจริตนิสัยซ่ึงควรจะ
ท�ำให้สมำธิเกิดขึ้นได้ ถ้ำมีบ้ำงแล้วก็ควรเจริญวิปัสสนำปัญญำไปด้วยกัน  
ตำมโอกำสที่สมำธิถอนขึ้นมำและมีก�ำลังพอควรแล้ว กำรพิจำรณำทำง
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ปัญญำนั้นควรแยกแยะธำตุขันธ์ มีรูปขันธ์เป็นต้น ออกพิจำรณำโดย
อนุโลมปฏิโลมถอยหน้ำถอยหลังกลับไปมำ โดยทำงปฏิกูลหรือทำง
ไตรลักษณ์ จนมีควำมช�ำนิช�ำนำญคล่องแคล่ว อันดับต่อไปก็พักจิตโดย
ทำงสมำธิดังที่เคยท�ำมำ อย่ำงน้ีเรียกว่ำกำรบ�ำเพ็ญสมำธิและปัญญำให้
เป็นไปโดยสม�่ำเสมอ ไม่หย่อนในธรรมนั้นยิ่งในธรรมนี้ เพราะสมาธิ
กับปัญญาทั้งสองนี้เป็นธรรมพยุงจิตให้เจริญขึ้นโดยล�าดับไม่มีวันเสื่อม
คลาย ผูบ้�าเพญ็จึงควรสนใจทัง้สองอย่างให้สม�า่เสมอกนัแต่ต้นจนอวสาน 
แห่งการบ�าเพ็ญเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพาน ศีลก็ดี สมำธิก็ดี ปัญญำก็ดี  
มิใช่ธรรมล้ำสมัยและมิใช่ธรรมเลยสมัย แต่เป็นธรรมท่ีเหมำะกับทุก
ยุคทุกสมัยตลอดมำและตลอดไปเป็นอนันตกำล ไม่มีกาลสถานท่ีและ
บุคคลมาบังคับให้ธรรมเหล่านี้ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น เป็นธรรม
ทีเ่หมาะกับกเิลสทกุประเภทท่ีมอียูใ่นใจสตัว์ไม่มสีิง่ใดยิง่ไปกว่า ผูป้ฏิบติั
จงึควรท�าให้เหมาะสมกับธรรมทีจ่ะน�าไปแก้กเิลสชนดิต่างๆ ให้หลดุลอย
ไปจากใจเป็นพักๆ ค�าว่า ศีล สมาธิ ปัญญา นี้เป็นธรรมที่แหลมคมยิ่งใน
ศาสนา ที่ใช้เป็นเครื่องมือแก้กิเลสทุกประเภทให้หมดสิ้นไป ไม่มีกิเลส
ตัวใดเหนอือ�านาจธรรมนีไ้ปได้ และธรรมท้ังสามนีเ้ป็นธรรมเกีย่วเนือ่งกนั  
จะแยกเอาแต่ธรรมใดธรรมหน่ึงไปแก้กิเลสให้สิ้นไปโดยสิ้นเชิงย่อม 
ไม่ได้ ต้องพร้อมองค์กัน

การเขียนปฏิปทาของพระธุดงค์ รู้สึกสับสนวกเวียน ท�าให้ท่าน 
ผู้อ่านเวียนศีรษะไปด้วย ทั้งนี้เนื่องจากการปฏิบัติของท่านมีหลายแขนง 
และรวมค�าว่าปฏิปทาของพระธุดงค์ไว้ด้วยจึงได้แยกออกแสดงเป็น 
แขนงๆ ของแต่ละท่านทีฝึ่กทรมานตน เพยีงการอยูป่่าของท่านกย็งัเขยีน
ไม่จบ จ�าต้องพักไว้เขียนเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกันไปก่อน แล้วค่อยวก 
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มาเขียนต่ออีก จึงขออภัยท่านผู้อ่านไว้ด้วยที่เรื่องหนึ่งๆ ควรจะจบแต่ก็
ยังจบไม่ได้ดังที่เรียนแล้ว

บัดนี้จะเริ่มเรื่องการฝึกทรมานตนโดยวิธีต่างๆ ของท่านต่อไปอีก 
คือท่านท่ีทรมานตนด้วยวิธีใดรู้สึกว่าได้ก�าลังใจกว่าวิธีอ่ืนๆ ท่านก็สนใจ
ทรมานวิธีนั้นต่อไปไม่ลดละ จนเป็นที่แน่ใจว่าจิตไม่แสดงอาการพยศอีก  
เวลาไปอยู่ตามสถานที่ดังกล่าวเป็นความรู้สึกธรรมดาเหมือนสถานที่
ทั่วๆ ไป แล้วท่านถึงจะหยุดการทรมานแบบนั้น และบ�าเพ็ญไปตามปกติ
ธรรมดา

การฝึกจิตทรมานใจ ถ้าฝึกได้แล้วต้องเป็นแบบนี ้คืออยูไ่หนกส็บาย  
ไม่รบกวนตัวเองด้วยเรื่องต่างๆ มีเรื่องกลัวเสือกลัวผีเป็นต้น แต่เมื่อ
ทรมานได้แล้ว แม้จิตไม่แสดงความกลวัเหมอืนแต่ก่อนกต็าม เมือ่เหน็ว่า 
เป็นที่สะดวกใจเพราะสถานที่เช่นไร ท่านมักจะชอบอยู่ในสถานที่เช่น
นั้นเป็นปกตินิสัยตลอดไป ไม่ค่อยผิดกับครั้งพุทธกาลที่พระสาวก
ท่านชอบอยู่ตามนิสัยอะไรนัก เช่น องค์ชอบอยู่ป่าอยู่เขา ท่านก็อยู่ 
ของท่านไปเรื่อยๆ จนถึงอายุขัย ดังพระอัญญำโกณฑัญญะเป็นตัวอย่าง  
เมื่อถึงกาลจะนิพพานแล้วค่อยออกจากป่าจากเขา มาเฝ้าพระศาสดา
และทลูลาเข้าสูน่พิพาน จนพระภิกษหุนุม่สามเณรน้อยทัง้หลายในส�านกั 
พระศาสดาที่ไม่เคยเห็นองค์ท่าน ซ่ึงครองผ้าที่ย้อมด้วยดินแดงเพราะ
ไม่มีสีกรักหรือสีแก่นขนุนจะย้อม เนื่องจากอยู่ในป่าลึกอันรกชัฏ พากัน 
สงสัยนึกว่าขรัวตาบริโภคมาจากที่ไหน จึงทูลถามพระพุทธเจ้าตามความ
รู้สึกของตนๆ ว่าพระพุทธเจ้าข้า ขรัวตาองค์น้ีมาจากที่ไหน ดูสีผ้าแล้ว
น่ากลัวจริง แดงเหมือนกะย้อมด้วยเลือดอะไรไม่ทราบ พระองค์ทรง 
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เห็นอาการไม่ดีของพระหนุ่มเณรน้อยทั้งหลายที่แสดงอาการสงสัย
ไม่เคารพท่าน จึงรับสั่งทันทีว่า นี่แลคือพระอัญญาโกณฑัญญะพี่ชาย
ของเธอทั้งหลาย ซ่ึงบรรลุธรรมก่อนใครๆ ท้ังหมดในบรรดาสาวกของ 
เราตถาคต จงพากันจ�าพี่ชายของเธอทั้งหลายไว้แต่บัดนี้เป็นต้นไป  
พระอัญญาโกณฑัญญะเธอเป็นพระอรหันต์แต่ต้นศาสนาของเราตถาคต  
และปฏิบัติตนเป็นสามีจิกรรมตลอดมา โดยชอบอยู่ในป่าในเขาเป็น
ประจ�านิสัย ไม่ชอบพลุกพล่านวุ่นวายด้วยฝูงชน บัดนี้สังขารของเธอ 
ชราภาพหมดทางเยยีวยา เธอจงึออกจากป่ามาเฝ้าและลาเราตถาคตเพือ่
เข้าสู่นิพพานในไม่ช้าน้ี สาวกที่ชอบอยู่ป่าอยู่เขามีนิสัยดังพระอัญญา 
โกณฑัญญะลูกเราตถาคตนี้หายาก พวกเธอทั้งหลายจงจ�าไว้ว่า ที่ไป
จากเราตถาคตตะก้ีน้ีคือพระอัญญาโกณฑัญญะ ซ่ึงเป็นลูกหัวปีของเรา 
ตถาคต และเป็นพี่ชายใหญ่ของเธอทั้งหลายนั้นเอง มิใช่พระขรัวตา 
มาจากทีไ่หนดังทีเ่ธอทัง้หลายสงสยักนั พอพระพทุธเจ้าทรงช้ีแจงเหตุผล 
ของพระอัญญาโกณฑัญญะให้ฟัง พระหนุ่มเณรน้อยทั้งหลายเกิดความ
เสยีใจ เหน็โทษทีก่ล่าววาจาไม่สมควรต่อท่านต่อพระศาสดาโดยมไิด้ส�านกึ 
อะไรก่อน และเกดิความเลือ่มใสในองค์ท่านพระอัญญาโกณฑญัญะมาก  
ทั้งด้วยความเสียดายที่ท่านได้จากไปเสียก่อนท่ีจะรู้จักเรื่องท่านได้ดี
จากพระศาสดา เรื่องที่ยกมากับเรื่องพระธุดงค์ที่ท่านปฏิบัติด�าเนิน 
ตามท่านอาจารย์มั่น ในการชอบอยู่ป่าอยู่เขาตามนิสัยนั้น มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน ที่ผิดกันก็พระอัญญาโกณฑัญญะท่านเป็นพระอรหันต์
ทราบกนัทัว่แดนพทุธศาสนกิ แต่ท่านท่ีด�าเนนิตามท่านอาจารย์มัน่เรือ่ยมา 
จนทุกวันนี้ ท่านจะเป็นพระอะไรบ้าง จะมีส่วนอย่างท่านบ้าง หรือมีแต่  
“ปุถุ” ล้วนๆ ผู้เขียนทราบไม่ได้ จึงเรียนไว้เท่าที่ความสามารถอ�านวย
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ส่วนท่านทีทั่ง้ฝึกทรมานตนด้วยการอยูป่่าอยูเ่ขา และทรมานตนด้วย
วิธีผ่อนอาหาร ท่านก็ผ่อนของท่านไปเรื่อยๆ ค�าว่าผ่อนนั้นคือ ท่านฉัน 
แต่น้อย มไิด้ฉนัตามความต้องการของธาตุหรอืด้วยอ�านาจตัณหาทีอ่าจมี
แทรกขึน้มาได้ในบางเวลา เช่น ฉนัเพยีง ๗๐% บ้าง ๖๐% บ้าง ๕๐% บ้าง  
๔๐% บ้าง ตามที่เห็นควร หรืออาจเพิ่มขึ้น ผ่อนลงบ้างในบางโอกาส 
ท่านพยายามผ่อนของท่านไปเรื่อย หรืออาจถือเป็นปฏิปทาคู่เคียงกัน 
ไปกับวธิบี�าเพญ็ทัง้หลายเป็นเวลานาน เช่น เป็นเดือนๆ หรอืหลายๆ เดือน 
ก็ได้ ตามแต่สะดวกในการปฏิบัติจิตตภาวนาและธาตุขันธ์ให้พอเป็นไป  
ไม่เกดิโรคภัยและไม่เกดิความหวิโหยอ่อนเพลยีจนเกนิไป ท่านกพ็ยายาม
พยุงความเพียรของท่านไปจนกว่าธาตุขันธ์จะแสดงปฏิกิริยา หรือจิตใจ
ดีขึ้นโดยไม่ต้องฝึกทรมานวิธีนี้เข้าช่วย ก็ด�าเนินไปได้ด้วยความราบรื่น 
สม�า่เสมอ ท่านอาจงดการผ่อนอาหารไปกไ็ด้ ทัง้นีก้แ็ล้วแต่กรณีไม่แน่นอน 
ตายตัวนัก เท่ำที่ทรำบมำ ท่ำนเคยได้ก�ำลังใจจำกวิธีใด ท่ำนมักจะยึด 
วิธีนั้นไว้ไม่ยอมปล่อยวำงไปเสียอย่ำงเดียว แม้มีก�ำลังใจสูงขนำดไหน 
ท่ำนก็มักจะมีลวดลำยไปในทำงที่เคยด�ำเนินมำอยู่เสมอ รำวกับท่ำน
เห็นคุณและระลึกถึงวิธีน้ันอยู่เสมอด้วยควำมส�ำนึกตน ถ้าเป็นคนก็
เรียกว่ารู้บุญคุณต่อผู้ที่เคยท�าคุณแก่ตน ถ้าเป็นธรรมก็คงระลึกถึงคุณ 
ของธรรมที่เคยให้คุณแก่ตน ดังพระองค์ทรงกราบไหว้พระธรรมเป็น
ตัวอย่าง

กำรผ่อนอำหำรฉนัแต่น้อย ท�ำให้ร่ำงกำยทุกส่วนเบำ ก�ำลงักล็ดน้อย
ลงไม่ทับจิต กำรภำวนำก็สะดวกและสงบได้เร็วกว่ำธรรมดำที่ไม่ได้ผ่อน 
(ส�ำหรบัรำยทีถ่กูกบัจรติ) การภาวนาในเวลาผ่อนอาหาร ใจไม่ค่อยมทีไีด้ 
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ทีเสียเกี่ยวกับความสงบ ผิดกับปกตทิี่ไม่ได้ผ่อนซึง่ก�าลังอยู่ในขั้นฝึกหัด 
ขณะผ่อนอาหารเวลาเดินจงกรมก็สะดวก นั่งสมาธิก็สบาย กลางคืน 
กลางวันภาวนามักได้ผลพอๆ กัน ซ่ึงตามปกติเดินจงกรมนั่งสมาธิใน
เวลากลางคืนอันเป็นเวลาที่ธาตุละเอียด มักจะดีกว่ากลางวันอยู่เสมอ  
ส่วนผู้ชอบผ่อนอาหารก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน ถ้าอดไปหลายวันความ
รู้สึกหิวโหยอ่อนเพลียจะมีมาก ส่วนจิตมักละเอียดยิ่งกว่าการผ่อน
อาหารอยู่มาก ทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญามีความคล่องแคล่วกว่ากัน  
การอดท่านมักจะอดแต่น้อยไปหามาก คือแรกก็อดเป็นการทดลอง
ดูเพียง ๒-๓ วันบ้าง ๔-๕ วันบ้าง พอเห็นได้ว่าผลทางการภาวนาดี  
ก็ขยับขึ้นไปอีกเป็นครั้งละ ๖-๗ วันบ้าง ๘-๙ วันบ้าง ในระหว่างที่
ก�าลงัอดกภ็าวนาไปและสงัเกตจิตและธาตุขนัธ์ไปด้วย ถ้าเหน็ว่าทกุส่วน 
ยังดีก็อดไปบ้าง ฉันบ้างสลับกันไป จนกลายเป็นอดครั้งละหลายๆ วัน
ขึ้นไปเรื่อยๆ คือครั้งละ ๑๔-๑๕ วันบ้าง ๑๖-๑๗ วันบ้าง จนถึงเดือน
ก็มีในบางราย ขณะที่ก�าลังอดอาหารนั้น ถ้าธาตุรู้สึกอ่อนเพลียมาก  
ท่านกฉั็นนมบ้างเป็นบางวันระหว่างทีอ่ด ส�าหรบัรายทีถ่กูกบันสิยัย่อมได้
ประโยชน์หลายอย่าง คือ ความง่วงเหงาหาวนอนนับแต่สองคืนล่วงไป 
แล้วไม่ค่อยมี ยิ่งหลายคืนล่วงไปเท่าไร ความง่วงไม่รบกวนเลย นั่งอยู่ 
ที่ไหนกายก็เที่ยงตรงอยู่ตลอดเวลาเหมือนหัวตอ ไม่มีอาการสัปหงก
งกงันใดๆ ทั้งสิ้น สติดีไม่ค่อยเผลอ นานวันไปเท่าไรสติยิ่งดีไม่ค่อย 
เผลอเลย จิตคิดเรื่องอะไรขึ้นมาสติรู้ทันแทบทุกระยะหรือทุกระยะ 
โดยมิได้เข้มงวดกวดขันว่าจะพยายามไม่ให้เผลอสติ แต่ก็เป็นไปได้เอง 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการอดอาหารก็เพื่อความเพียร และต้ังสติเรื่อยมา
นับแต่วันเริ่มแรกอดก็เป็นได้ สติจึงไม่ค่อยเผลอในระยะแรกอด และ



88

ไม่เผลอสติเวลาอดไปหลายวัน การภาวนารู้สึกว่าสะดวกคล่องแคล่ว
ไปเสียทุกอย่าง ทั้งด้านสมาธิและปัญญา เมื่อต้องการให้จิตพักลงใน
สมาธิ ก็ลงได้ตามใจหวัง เวลาต้องการพิจารณาทางปัญญาหลังจากจิต
ถอนขึ้นมาจากสมาธิแล้ว ก็เป็นปัญญาอย่างคล่องแคล่วไปโดยล�าดับ  
ไมอ่ดือาดเนอืยนายดงัทีพ่ิจารณาในเวลาปกต ิในอริิยาบถต่างๆ มีสตอิยู่
กับตัว ไม่ค่อยเผลอไปกับอะไรง่ายๆ พิจารณาเรื่องราวต่างๆ ก็รวดเร็ว
ทันใจและเข้าใจแจ่มแจ้งได้เร็วผิดธรรมดา ร่างกายก็ไม่ค่อยขัดที่นั่นเจ็บ
ปวดที่นี่ และเบาผิดปกติ จิตก็มักเห็นภัยได้ง่าย ไม่ค่อยฝืนความจริง
และด้ือดึงนักเหมือนที่เคยเป็น ผู้อยู่ในขั้นสมาธิก็อยู่ด้วยความสงบ
ในอิริยาบถต่างๆ ผู้อยู่ในขั้นปัญญาก็อยู่ด้วยการใคร่ครวญไตร่ตรอง 
กรองเหตุกรองผลไปตามสิง่ทีม่าสมัผสัชนดิต่างๆ ไม่มปีระมาณ จิตเพลนิ 
ต่อการพิจารณาในธรรมทั้งหลาย หายเหน็ดเหน่ือยเมื่อยล้าราวกับ 
ฉันอาหารอยู่โดยปกติ ถ้ารู้สึกเมื่อยหิวอ่อนเพลียก็ต่อเมื่อจิตถอนออก
จากสมาธิ หรือจิตพักจากการพิจารณาและเวลาออกเปลี่ยนอิริยาบถ 
จึงจะรู้สึกตอนนั้น เวลาจิตเข้าสมาธิและก�าลังพิจารณาธรรมทั้งหลายอยู่  
ไม่รู้สึกหิวหรืออ่อนเพลียเลย เนื่องจากจิตเพลินต่อสมาธิและปัญญา  
ไม่สนใจกบัธาตุขนัธ์ เวทนาทางกายจงึเป็นเหมอืนไม่มใีนเวลานัน้ พอถงึวัน 
ก�าหนดจะฉัน ระหว่างจิตกับขันธ์เกิดทะเลาะไม่ลงรอยกัน ฝ่ายธาตุขันธ ์
ก็ว่าอ่อนเพลียต้องการอาหารเครื่องเยียวยาพอประทังชีวิต ฝ่ายจิตก็ว่า 
ขณะอดอาหารภาวนาดี จิตใจสงบผ่องใส ไม่กังวลวุ่นวายกับสิ่งใดๆ  
พอฉนัแล้วภาวนาไม่ดี อ่ิมแล้วคิดถงึแต่หมอนแทนทีจ่ะคิดถงึอรรถถงึธรรม 
เหมอืนเวลาอด จึงไม่อยากฉนั เพราะเวลาฉนัแล้วภาวนาไม่เป็นท่า แทนที่
กายมีก�าลังแล้วจะดี ระหว่างจิตกับขันธ์ทะเลาะกันอย่างนี้แล เจ้าของ
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ต้องตัดสินให้อดบ้างอิ่มบ้างนั่นแลดี จิตก็ได้ประโยชน์ กายก็รู้จักอดทน
เสียบ้าง ไม่ปรนปรือจนเกินไปซ่ึงเป็นทางของสัตว์เดียรัจฉาน มีแต่กิน
กับนอน การอดมากก็ทนไม่ไหว กายต้องแตก การอิ่มมากก็ขี้เกียจวิ่งหา 
แต่หมอน แทนที่จะวิ่งหาอรรถหาธรรมเหมือนเวลาอด การอดอาหารมี
ประโยชน์หลายอย่างดังนี้แล เวลาท่ีก�าลังอดเป็นเวลาท่ีเร่งความเพียร
เต็มที่ในอิริยาบถต่างๆ การหลับนอนมีน้อย หลับงีบเดียวก็พอกับความ
ต้องการของธาตุโดยไม่มีความโงกง่วงอีกเลย ส�าหรับรายที่ถูกกับจริต 
ท�าให้เหน็ทนัตาทัง้ด้านสมาธแิละปัญญา ความหวิจัดจะมเีฉพาะสองสาม
วันแรก พอเลยไปหลายวันแล้วความหิวก็เบาลง แต่ความอ่อนเพลีย
ค่อยเพิ่มขึ้น จิตก็มีความละเอียดแยบคายไปโดยล�าดับตามวันที่อด  
ดังนั้นถึงวันจะฉันจึงท�าให้เสียดาย อยากจะอดต่อไป แต่ธาตุขันธ์รู้สึก
เต็มทน ต้องผ่อนให้เขาบ้าง ไม่เช่นน้ันท�างานไม่ตลอดสาย ธาตุขันธ์
จะทลายไปก่อนกิเลส จ�าต้องเยียวยากันไป ถ้าจะท�าตามใจ กายคงไป 
ไม่รอดแน่ แต่ถ้าจะปล่อยตามร่างกายทีเ่ขาต้องการ ใจกค็งไม่ได้ด่ืมธรรม
ตามความมุ่งหมายเท่าที่ควรจะได้ การอดอาหารได้ผลประจักษ์ทั้งสมาธิ
และปัญญา จึงท�าให้ระลึกถึงพระพุทธองค์เวลาทรงท�าทุกรกิริยาไม่เสวย 
พระกระยาหาร ด้วยทรงมุง่ความตรสัรูธ้รรมจากการทรงอดโดยถ่ายเดียว
ไม่ทรงบ�าเพญ็เพยีรทางใจ จงึไม่ทรงปรากฏผลในเวลานัน้ แต่พอมาเสวย
ข้าวมธุปายาสที่นางสุชาดาน�าไปถวายแล้ว ในคืนวันนั้นเอง ซึ่งแม้เสวย
แล้วก็ตาม แต่พระอาการทุกส่วนแห่งพระกายยังผ่องใสและเบาหวิวอยู่ 
พอทรงเจริญอานาปานสติอันเป็นความเพียรทางใจ จึงท�าให้พระองค์ได้
ตรสัรูใ้นราตรวัีนนัน้ ผลทางพระกายทีเ่กีย่วกบัการทรงอดพระกระยาหาร
จึงเข้าใจว่ามีส่วนช่วยทางพระทัยอยู่บ้าง ไม่ทับใจจนเกินไปในเวลานั้น 
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แม้พระองค์จะทรงต�าหนิว่าการอดอาหารมิใช่ทางตรัสรู้นั้น คงมิได้หมาย
การอดเพื่อความเพียรทางใจด้วย น่าจะหมายการอดเพื่อตรัสรู้ล้วนๆ  
จึงผิดทาง เพราะการตรัสรู้หรือบรรลุธรรมต้องหมายถึงใจเป็นส�าคัญ  
มไิด้หมายถึงกายแต่อย่างใดเลย เน่ืองจากกเิลสมอียูท่ีใ่จอย่างเดียว มไิด้
อยูท่ีก่าย ส่วนกายเป็นปัจจยัเครือ่งหนุนกิเลสให้ก�าเรบิรนุแรงได้นัน้มทีาง
เป็นได้ เช่น เวลาธาตุมีก�าลังเต็มที่ จะแสดงให้ใจที่อบรมมาด้วยดีแล้ว
รู้ทันทีว่าขันธ์ก�าเริบ ถ้ามีกิเลสอยู่ในใจด้วยแล้วก็ต้องฉุดลากกันไปใหญ่ 
ดีไม่ดีตามไม่ทันเสยีด้วยและพากนัจมปลกัไปเลย จนโผล่ขึน้จากปลกัใน
เวลาพอตัวแล้วถึงจะทราบถ้าสังเกต แต่ถ้าไม่สังเกตก็ไม่มีทางทราบได ้
ตลอดไป ปล่อยให้กิเลสและธาตุขันธ์พาไป แบบถึงไหนถึงนั่นแล กิเลส
กับกายมีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างน้ี แต่ล�าพังขันธ์ล้วนๆ ก็ไม่เป็นภัยแก่
จิตใจที่บริสุทธิ์แล้ว ดังนั้น การอดอาหารจึงมีส่วนดีแก่จิตตภาวนาอยู่ 
ไม่น้อยในบางนสิยั ท่านจึงมไิด้ห้ามไม่ให้อดอาหารไว้โดยเด็ดขาดท่ีมส่ีวน
เกีย่วข้องกบัการภาวนาอยูด้่วย จะเหน็ได้จากพระวนิยับางข้อท่ีว่าด้วยการ
อดอาหารว่า ภิกษุทีอ่ดอำหำรเพือ่กำรอวดโลก เป็นอำบติัทกุครัง้ทีอ่ด และ 
ทุกประโยคที่เคลื่อนไหวเพื่อกำรโอ้อวด แต่ถ้ำอดเพื่อควำมเพียรทำงใจ
แล้วอดเถิด เรำตถำคตอนุญำตดังนี้ ทั้งนี้พระองค์อำจทรงมองเห็นสำระ
ของกำรอดเพือ่ควำมเพยีรทำงใจอยูบ้่ำง ซ่ึงอำจเหมำะกบัจรติเป็นบำงรำย  
จึงทรงอนุญำต ไม่ทรงห้ำมไปเสียทีเดียว ส่วนรายท่ีไม่เกี่ยวกับนิสัย  
แม้ขืนอดก็คงไม่เกิดประโยชน์เช่นเดียวกับกรรมฐานท่ีไม่ถูกกับจริตของ
นักภาวนาฉะนั้น จึงเป็นท�านองว่าลางเนื้อชอบลางยาเป็นรายๆ ไป

เท่าทีส่งัเกตดู ท่านทีถู่กจรติกบัการอดอาหารรูส้กึมมีากแม้ปัจจุบนันี้  
จึงเรียนไว้ในที่นี้บ้างพอเป็นข้อคิด เฉพาะวัดป่าบ้านตาดซ่ึงเป็นวัดของ 



91

ผู้เขียนเองยังมีพระท่านชอบอดอาหารกันบ่อยและมีมากรายด้วยกัน 
แทบทั้งวัดที่ผลัดเปลี่ยนกันอดเสมอมานับแต่เริ่มสร้างวัดมาจนบัดนี้  
ทัง้แล้งทัง้ฝน ทัง้ในพรรษาและนอกพรรษา แม้ทกุวนันีก้ย็งัมผีูอ้ดอาหาร
อยู่ในวัดเช่นกัน พระฝรั่งอังกฤษไม่เลือกหน้า ชอบอดกันทั้งนั้น โดย
ท่านให้เหตุผลว่า เวลาอดอาหารแล้วภาวนาดีกว่าไม่อด จงึต้องอดบ่อยๆ  
ซ่ึงเป็นความสมัครใจของแต่ละท่าน มิได้มีการบังคับขู่เข็ญแต่อย่างใด 
พระฝรั่งก็อดอาหารเก่งเหมือนพระไทยและอดได้ทีละหลายๆ วันจึงฉัน
เสียวันสองวันแล้วก็อดต่อไปอีก บางองค์อดได้ถึง ๑๔-๑๕ วันก็มี นับว่า 
ท่านอดทนอยู่มาก บางองค์ก็อดได้ราว ๙-๑๐ วัน ท่านอดได้เช่นเดียว
กับพระไทยเรา ท่านบอกว่าขณะอดอาหาร จิตไม่ค่อยดิ้นรนกวัดแกว่ง 
บงัคับง่ายกว่าปกติทีไ่ม่ได้อด ท้ังจิตกส็งบเยน็ดีและสม�า่เสมอ ไม่วอกแวก
คลอนแคลนอย่างง่ายดาย จงึท�าให้อยากอดบ่อยๆ เพือ่จติจะได้ก้าวหน้าเรว็ 
เท่าท่ีควร ดังนี้จึงน่าสงสารและอนุโมทนากับท่านที่อุตส่าห์ข้ามน�้าข้าม
ทะเลมาบวชในพระพทุธศาสนา มาจ�าศีลภาวนาด้วยความอดอยากกนัดาร  
ข้าวปลาอาหารก็ไม่ค่อยฉัน ทั้งจากบ้านจากเมืองจากบิดามารดาวงศา
คณาญาติเป็นเวลานานปี ไม่ค่อยบ่นว่าคิดถึงบ้านคิดถึงเมือง คิดถึงหมู่
เพื่อนญาติวงศ์พงศ์พันธุ์ที่เคยอยู่อาศัยใกล้ชิดสนิทสนมมาแต่ก่อนเลย  
นับว่าท่านบวชมาเพื่อแสวงหาธรรมความเจริญจริงๆ สมเป็นชาติที่ฉลาด
มาด้ังเดิม ไม่เคยแสดงความเย่อหยิ่งถือตัวให้ปรากฏเลย มีแต่ความ
อ่อนน้อมถ่อมตนทุกอาการที่น่าเลื่อมใส การวางตนกับพระเณรในวัด
ท่านปฏิบัติได้ดี พระฝรั่งที่อยู่ในวัดนั้นแทบทุกองค์ชอบอดอาหารกัน
โดยมิได้ชักชวน เห็นหมู่เพื่อนอดท่านก็ถาม เมื่อได้ความแล้วท่านก็อด
ทดลองดูบ้าง ต่อมาเลยเหน็ท่านอดกนัเรือ่ยๆ เมือ่ถามกต็อบว่าภาวนาดี
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กว่าปกติ จึงชอบอดบ่อยเรื่อยมา ยิ่งในพรรษาซึ่งเป็นเวลาว่างบ้าง และ
เป็นเวลาท่านเร่งความเพยีรในวดันัน้ บางวันแทบไม่มพีระออกบณิฑบาต
ฉันกัน เพราะเมื่อไม่ฉันก็ไม่จ�าเป็นต้องไป ต่างองค์ต่างอดองค์ละ ๔-๕ 
วันบ้าง ๗-๘ วันบ้าง ๑๑-๑๒ วันบ้าง ครึ่งเดือนบ้าง ค่อนเดือนบ้าง  
จนออกพรรษา ทัง้พระไทยพระเทศอดเหมอืนกนัและได้องค์ละหลายๆ วัน 
เหมือนกัน ที่วัดนั้นในพรรษา ๗ วันประชุมธรรมกันหนหนึ่งตลอดไปจน
ออกพรรษา เพือ่เป็นการส่งเสรมิความเพยีรทางใจให้ก้าวหน้าตามโอกาส
อ�านวย ออกพรรษาแล้วงานยุง่มากเกีย่วกบัประชาชนไปหามาสูเ่พือ่อรรถ
เพื่อธรรม ศีลทานการกุศลต่างๆ ซ่ึงเป็นนิสัยของคนไทยชาวพุทธเคย
ปฏิบติักนัมาแต่ปูย่่าตายาย และถอืเป็นจติใจของชาวพทุธตลอดมา จงึน่า 
อนโุมทนาด้วยเป็นอย่างยิง่ เพราะกจิประเภทนีน้อกจากจะเป็นกศุลผลบญุ 
แก่ผูบ้�าเพญ็แล้ว ยงัเป็นการวางรากฐานอันดีแก่อนชุนรุน่หลงัได้เจรญิรอย 
ตามด้วย

วิธีการฝึกทรมานตนของพระธุดงคกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่น 
มมีาก และต่างๆ กนัเป็นรายๆ การเขยีนก็จะต้องแยกแยะออกเป็นแขนง  
ตามรายที่มีวิธีฝึกอบรมต่างกัน เพื่อท่านผู้อ่านด้วยความสนใจจะถือเอา
ประโยชน์จากวิธีการของท่าน ที่เห็นว่าเหมาะกับจริตนิสัยและเพศวัย
ของตน บางท่านนับแต่เริม่ออกปฏิบติักรรมฐานด้วยความสนใจเป็นเวลา
นานแรมปี จติไม่เคยแสดงความสงบลงเป็นหนึง่ให้เหน็เลยกม็ ีพอได้รบั 
ค�าแนะน�าอุบายการฝึกทรมานด้วยวิธีต่างๆ จากครูอาจารย์และเพื่อน
สหธรรมิกด้วยกัน ยึดไปท�าทดลองดูตามวิธีที่ตนชอบ จิตได้รับความ
สงบเย็นเป็นล�าดับและตั้งรากฐานจิตใจลงได้มั่นคง เพราะอุบายการฝึก 
อบรมที่ถูกกับจริตของตนก็มี ดังท่านที่ท�าจิตให้รวมลงได้ขณะกลัว 
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เสียงเสือกระหึ่มที่บริเวณที่พักซ่ึงไม่น่าเป็นไปได้ ฉะนั้น จริตกับธรรม
เครื่องอบรมจึงเป็นสิ่งส�าคัญ และจ�าเป็นกับผู้บ�าเพ็ญเป็นรายๆ ไป เช่น
รายที่จิตผาดโผนไม่ค่อยลงครูอาจารย์หรือใครง่ายๆ อย่างน้ี โดยมาก
รายนั้นต้องเป็นอาจารย์ฝึกทรมานตนเอง ด้วยอุบายวิธีที่เผ็ดร้อนเป็น
พเิศษแฝงไปด้วย รายเช่นนัน้ท่านชอบเข้าไปอยูใ่นทีคั่บขนั อดๆ อยากๆ 
ด้วยปัจจัยสี่ อดบ้างอิ่มบ้าง ฝืดๆ เคืองๆ และชอบอยู่ในสถานที่น่ากลัว
มากเพือ่ทรมานตน เพราะคนเราทกุเพศทุกวยัมนิีสยัชอบบังคับมาประจ�า
ก�าเนิด จะปล่อยให้เจริญรุ่งเรืองเองไม่มีทางเป็นไปได้ ต้องทั้งตัวเองทั้ง 
ผูอ่ื้นช่วยบงัคับเพือ่ความดีทัง้หลาย จะเหน็ได้จากการดุด่าขูเ่ขญ็ของพ่อแม่  
ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติต่อเรา ย่อมมีค�าดุด่าขู่เข็ญเป็นคู่เคียงกับธรรม 
ทั้งหลายที่น�ามาอบรมสั่งสอนผู้อยู่ในความปกครองเสมอไป จะมีแต่
โอวาทท่ีไพเราะอ่อนหวานอย่างเดียวย่อมไม่เหมาะกบัเหตุการณ์เสมอไป  
เพราะบางรายอาจชอบรสเผ็ดรสเค็มบ้าง การอบรมสั่งสอนจึงต้องมี
ทั้งดุทั้งดีสับปนกันไป พูดถึงบทดุด่าขู่เข็ญก็ท�าให้ระลึกถึงพระคุณท่าน 
อาจารย์มัน่อย่างถงึใจ ซ่ึงเคยเหน็ท่านดุด่าเราและพระอ่ืนๆ ในบางคราวท่ี
ท�าผดิ ขณะนัน้มองดูกริยิาท่าทางท่านซ่ึงก�าลงัเฆีย่นตีหล่อหลอมลกูศิษย์ 
ผู้โง่เขลาให้เป็นผู้เป็นคน ด้วยการดุด่าขู่เข็ญก็น่ากลัวอย่างยิ่ง มองดู
ผู้ถูกดุด่าขู่เข็ญที่ก�าลังกลัวอย่างเต็มที่ จนตัวสั่นเหมือนลูกนกถูกฝนก ็
น่าสงสารมาก แต่ผลที่ได้รับเป็นที่ตรึงใจไปนาน นี่คือผลที่เกิดจากท่าน
ผู้อื่นช่วยฝึก ส่วนผลที่เกิดจากตนฝึกตนเองนั้น ท่านที่เคยฝึกตนอย่าง
เต็มก�าลังมาแล้วย่อมทราบชัดกับตัวเอง เช่นท่านท่ีได้รับความสงบทาง
จิตอย่างเต็มท่ีกับทางจงกรมขณะท่ีก�าลังกลัวเสียงเสือกระหึ่ม จิตกลับ
เกดิความอาจหาญขึน้มาในขณะนัน้อย่างไม่คาดฝันว่าจะเป็นไปได้เป็นต้น 
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ด้วยเหตุนี ้การฝึกทรมานตนจึงเป็นงานส�าคัญ ท่ีผูห้วังความเจรญิก้าวหน้า
ทั้งทางโลกทางธรรมจะมองข้ามไปไม่ได้

ท่านผู้อ่านกรุณาทราบ ในบรรดาปฏิปทาท่ีน�ามาแสดงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติของพระธุดงคกรรมฐาน ทั้งฝ่ายเหตุว่ารายนั้นท่านมีนิสัยชอบฝึก
อบรมตนด้วยวิธีน้ัน รายน้ันท่านชอบฝึกด้วยวิธีนั้นเป็นต้น ทั้งฝ่ายผล 
ที่ได้รับจากการฝึกตนซึ่งก�าลังน�าลงคละเคล้ากันไปกับฝ่ายเหตุก็ดี ที่จะ 
ลงต่อไปตามล�าดับ ทัง้เหตุและผลคละเคล้ากันไปก็ดี ผูเ้ขยีนได้พยายาม
เขียนตามความจริง ที่ได้เห็นได้ยินมาจากอาจารย์ผู้เคยรับการอบรมกับ
ท่านมาแล้ว เป็นแต่ไม่ระบุนามท่านท่ีเป็นเจ้าของท้ังเหตุและผลเท่านั้น 
เพื่อรักษาสิ่งที่ควรสงวนในองค์ท่านไว้ นอกจากจ�าเป็นท่ีอาจระบุบ้าง
เป็นบางราย ค�าว่าบางองค์หรือบางรายท่านชอบฝึกตนด้วยวิธีน้ันๆ  
เป็นต้น โปรดทราบว่าเป็นการระบนุามท่านแล้วโดยปรยิาย ค�าว่าบางองค์ 
หรือบางรายนั่นแลคอืค�ายืนยันว่า ท่านเป็นผู้ฝึกตนทรมานตนด้วยวิธีนั้น  
เช่น อดอาหารหรือเดินจงกรมแข่งเสียงเสือกระหึ่มเป็นต้น ทุกๆ แขนง 
แห่งอุบายวิธีของการฝึกทรมานท่าน ล้วนเป็นวิธีที่ท่านเคยได้รับผล 
เป็นที่แน่ใจมาแล้วจึงได้น�าลง มิได้เขียนด้วยการสุ่มเดาทั้งที่ไม่แน่ในผล
เป็นทีย่นืยนัและยอมรบักนัในวงปฏิบติั ทีเ่ขยีนมาแล้วกดี็ ทีก่�าลงัจะเขยีน
ต่อไปกดี็ โปรดทราบว่าเขยีนไปตามความเป็นมาของท่านโดยตรง ส่วนผดิ 
หรือถูกอาจขึ้นอยู่กับผู้เขียนซ่ึงน�าลงท้ังดุ้น ขาดความไตร่ตรองท่ีเคยมี
ประจ�านิสัยเสมอมา จึงหวังได้รับอภัยจากท่านผู้อ่านตามเคย

วธิฝึีกทรมานตนของท่าน จนได้มาเป็นอาจารย์สัง่สอนประชาชนพระ
เณรอยู่เวลานี้ รู้สึกจะเป็นการกระท�าที่ผู้ไม่เคยได้พบเห็น ไม่เคยได้ยิน
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ได้ฟังมาก่อน และไม่เคยคิดว่าการฝึกตนด้วยวิธีนั้นๆ จะมีผู้กล้าท�ากล้า
เสี่ยงต่อชวีติซึง่เป็นสิง่รักสงวนอยา่งยิง่เหนือสิ่งใดๆ ในโลก และเปน็สิ่ง 
ที่ไม่น่าเช่ือว่าจะเป็นไปได้ในสังคมมนุษย์ปัจจุบันที่ต้องการผลมากกว่า
การบ�ารงุเหตุ แต่กม็ผีูท้�าผูก้ล้าเสีย่งจนเป็นชีวติอัตภาพทีเ่ดนตายมาแล้ว  
ถ้าท่านรูธ้รรมจากวธินีัน้ๆ กน่็าจะเรยีกว่าธรรมเดนตายของท่านรายนัน้ๆ ได้  
เพราะเหตุเดนตาย ผลก็ควรเดนตายเช่นกัน เหตุกับผลเหล่านี้ไม่น่าจะ
มีท่านผู้ใดสนใจน�ามาคิดในชีวิตที่ถือว่าเป็นของมีคุณค่ามาก แม้คิดก็คง
เข้ากนัไม่ได้สนิท เพราะอ�านาจแห่งความรกัในชีวติเป็นเครือ่งปิดบงัคุณค่า
แห่งธรรมที่มีในตน ซึ่งยังมองไม่เห็นในขณะนั้น นอกจากท่านที่สนใจใน
หลักความจริงเสมอชีวิตหรือยิ่งกว่าชีวิต ที่พลอยให้เกิดความยุ่งเหยิง
วุ่นวายไม่เข้าเรื่อง และร่องรอยอยู่เป็นประจ�าเท่านั้น จะน�าไปไตร่ตรอง
และทดสอบความเป็นมาของท่านกับความเป็นมาและเป็นอยู่ของตน 
เข้าสู่หลักความจริงว่า มีอะไรยิ่งหย่อนกว่ากันบ้าง ส�าหรับเราท�าอย่างนี้  
แต่ท่านท�าไมท�าอย่างนั้นโดยไม่กลัวพญามัจจุราชจะหัวเราะเย้ยบ้าง  
เรากับท่านมีอะไรลี้ลับและขัดความจริงแห่งธรรมต่างกันอย่างไรบ้าง  
ท่านท�าไมท�าได้เสี่ยงได้ และทราบว่าท่านมีความรู้เห็นต่างๆ ทั้งตื้นทั้งลึก
ทัง้เปิดเผยทัง้ลีล้บัจากวธินีัน้ๆ ด้วย ไม่น�าชีวิตไปท้ิงด้วยวธิกีารฝึกทรมาน
นั้นเปล่าๆ เหตุกับผลซ่ึงเป็นสมบัติของท่านยังปรากฏเป็นร่องรอยมา 
ให้เราได้อ่านอยู่ขณะนี้ ท่านก็มีร่างกายซึ่งเป็นสิ่งที่รักสงวนเช่นเดียวกับ
เราและท่านกเ็ป็นคนๆ หน่ึง อาจมคีวามรูส้กึคล้ายคลงึกนักบัคนทัว่ๆ ไป  
แต่ท�าไมท่านกล้าสละ ท่านสละเพื่ออะไร สิ่งท่ีท่านท�าแต่เราไม่เคยท�า 
และสิ่งที่ท่านรู้แต่เรายังไม่เคยรู้ ท�าไมคนเหมือนกันทั้งที่สิ่งดีมีค่ามาก  
ต่างกม็คีวามต้องการด้วยกนัทกุคน เราควรน�าอุบายท่านอย่างใดอย่างหนึง่ 
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ที่เหมาะกับจริตและความสามารถ ไปปฏิบัติจัดการกับตน ลองดูผลจะ
เป็นอย่างไรบ้างเหล่านี้ ถ้าสนใจใคร่ครวญเพื่อต้อนเข้าสู่หลักความจริง
ตามธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้ ไม่ว่าเพศหรือวัยใดย่อมมีทางเชื่อและถือเอา 
ประโยชน์ได้ เพราะความจรงิไม่ขึน้อยูก่บัเพศและวัยใดโดยเฉพาะ แต่ขึน้ 
อยู่กับการวินิจฉัยไตร่ตรองหามูลความจริงซึ่งมีอยู่กับทุกคน

พระธดุงคกรรมฐานทีท่่านปฏิบัติตนจนเป็นทีจ่บัใจ ถงึกบัได้น�ามาลง 
ให้ท่านอ่านอยู่เวลานี้ รู้สึกท่านมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าในผลท่ีตน
ปรารถนา จึงมิได้ค�านึงถึงการทุ่มเทความเพียรเพื่อผลนั้นๆ ว่าจะมีความ
หนักเบา หรือเป็นตายได้เสียอย่างไรบ้าง มีแต่ความหมายมั่นปั้นมือจะ
ให้ได้ให้ถงึถ่ายเดียว โดยมไิด้ค�านึงถงึความล�าบากเป็นตายจะพงึมเีพราะ
ความเพยีรทีก่�าลงัเป็นไปอยู ่ประกอบกบัผลทีพ่งึหวังกแ็สดงขึน้ในล�าดับ
แห่งความเพียรซึ่งเป็นผลที่ไม่เคยได้เคยมี จึงท�าให้ลืมอะไรที่กลัวๆ กัน
ไปเสียหมด สิ่งที่น่าคิดพิศวงส�าหรับผู้ไม่เคยประสบมีอยู่มากมายใน 
วงพระธดุงคกรรมฐาน ดังท่านจะได้อ่านไปเรือ่ยๆ จนกว่าจะจบปฏิปทานี้

ขณะนี้ก็ก�าลังจะได้อ่านอีกเรื่องหนึ่ง คือ มีอาจารย์ท่านหนึ่ง ขณะ
เดินจงกรมไปมาอยู่หน้าถ�้าบนภูเขาในเวลากลางคืน โดยมิได้สนใจว่า
จะมีอะไรเกิดขึ้นในเวลานั้น เพราะขณะเดินจงกรมก็มีไฟเทียนไขต้ังใน 
โคมผ้าสีขาวแขวนไว้สว่างไสว พอเห็นทางเดินได้อย่างชัดเจน ปกติ
ไฟเป็นเครื่องหมายของมนุษย์ซ่ึงสัตว์ป่าโดยมากทราบกัน แต่พอท่าน 
เดินจงกรมไปมาเพลินๆ ก็ได้ยินเสียงเสือขู่ค�ารามขึ้นข้างทางจงกรมซ่ึง 
ไม่สูงจากพื้นดินนัก ห่างกันประมาณ ๒ วา
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เสียงเสือที่ขู่ค�ารามนั้นหยุดเป็นพักๆ พอท่านได้ยินก็จ�าได้ทันทีว่า 
เป็นเสยีงเสอืค�าราม ขณะนัน้จติรูส้กึกลวัและหยดุมองดูเสอืตามทศิทาง
ที่มาของเสียงนั้น แต่ก็ไม่เห็นตัวมันจึงเดินจงกรมต่อไป สักครู่ก็ได้ยิน
เสียงค�ารามขึ้นมาอีก ท่านก็หยุดเดินและมองดูมัน แต่ไม่เห็นตัวมันอีก
เช่นเคย ส่วนความกลวัรูส้กึเพิม่ขึน้เป็นล�าดับจนตัวสัน่และเหง่ือแตกโชก
ไปทั้งตัว ทั้งที่ก�าลังเป็นหน้าหนาวและก�าลังหนาวจัดอยู่ด้วยในเวลานั้น  
แต่แข็งใจไว้ไม่ยอมหนีจากที่นั้น เสือก็ค�ารามไม่หยุด ท่านจึงหาอุบาย 
ปลุกปลอบและขู่เข็ญตัวเองว่า เรามาบ�าเพ็ญธรรมเหมือนครั้งพุทธกาล 
ทีท่่านบ�าเพญ็ด้วยความกล้าหาญและยอมเสยีสละทุกอย่าง แม้ชีวติกไ็ม่มี
ความอาลยัเสยีดาย ครัง้โน้นกท็ราบว่ามสีตัว์มเีสอืซ่ึงบางชนดิกท็�าอันตราย
แก่พระท่านได้ แต่ก็ไม่ปรากฏว่าสัตว์ร้ายเหล่าน้ันกินท่านเป็นอาหาร  
แม้มีบ้างตามประวัติก็น้อยเต็มทีเพียงรายสองรายเท่านั้น พระท่านยังได้
บรรลุธรรมถึงความสิ้นกิเลสและสั่งสอนโลกจนเกิดความเช่ือเลื่อมใส 
นับถือท่านเป็นสรณะตลอดมาถึงปัจจุบัน ไม่ปรากฏว่าเสือเอาท่านไป
เป็นอาหารเสียหมด ส่วนเราก็เป็นนักบวชในพุทธศาสนาอันเดียวกัน 
กับท่าน และบ�าเพ็ญตนเพื่อธรรมแท่งเดียวกันคือ มรรคผลนิพพาน  
แต่ท�าไมพอได้ยนิเสยีงเสอืมาเยีย่มและถามข่าวคราวความทกุข์สกุดิบบ้าง  
กลับยืนตัวแข็งและสั่นอยู่แบบคนสิ้นท่า และหึงหวงร่างกายชีวิตจิตใจ 
ราวกบัจะไม่ยอมตายไปกบัโลกเขาแม้ถงึคราวแล้ว ท�าไมจึงมาด้ือดึงฝ่าฝืน 
คติธรรมทีโ่ลกเคยเป็นกนัแต่ผูเ้ดียว ถงึกบัยนืตัวสัน่หงึหวงชีวติไม่อยาก
ตายเอาท่าเดียว ท�าไมจึงมายืนตัวแข็งขวางธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ 
อย่างนี้ ไม่นึกอายเสือตัวก�าลังหัวเราะด้วยเสียงกระหึ่มๆ อยู่เวลานี้บ้าง  
ถ้าไม่อายเสือก็ท�าไมไม่คิดย้อนกลับมาอายตัวเองซ่ึงเป็นพระธุดงค-
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กรรมฐานทัง้องค์ทีก่�าลงัยนืตัวสัน่อยูน่ีบ้้าง จะพอมสีติต่ืนตัวว่าตนเป็นพระ 
ซ่ึงเป็นเพศที่ยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว แต่กลับยืนตัวสั่นเพราะ
เหน็แก่ชีวติยิง่กว่าธรรม เป็นความหยาบคายยิง่กว่าสตัว์เสยีอีก เสอืเป็น
สัตว์เดียรัจฉาน แต่เราเองเป็นถึงมนุษย์และเป็นพระกรรมฐานทั้งองค์  
ท�าไมไปคิดกลัวเสือไม่เข้าเรื่องเข้าราว ขณะท่ีเราก�าลังกลัวเสือและยืน
ตัวสั่นอยู่เหมือนลูกสุนัขตกน�้าเช่นนี้ เผื่อครูอาจารย์ส่งกระแสจิตมา 
เหน็เข้า ท่านกจ็ะหวัเราะเอาเช่นเสอืหวัเราะอยู่เวลาน้ี แล้วเราจะเอาหน้า
ไปไว้ที่ไหนกัน นี่ท�าขายหน้าจริงเลยนะ และยังขายพระศาสนา ขายครู
อาจารย์ตลอดวงคณะปฏิบัติที่เป็นพระธุดงคกรรมฐานด้วยกันอย่างไม่มี
ประมาณอีกด้วย เวลาน้ีเท่ากับเรามาขายตัวให้เสือและเทวดาทั้งหลาย 
ทีส่ถิตอยู่แถบเขาลกูน้ี หวัเราะเยาะไม่มช้ิีนดีเลย เราจะปฏิบติัตัวอย่างไร
จึงจะสามารถกอบกูพ้ระศาสนาและวงคณะกลบัคืนมาได้ ไม่ถกูขายทอด
ตลาดแบบปลาเน่า ทีเ่ราก�าลงัเป็นพ่อค้าประกาศขายท่านเสยีเองอยูเ่วลานี้  
ขณะท่ีท่านก�าลังปลอบโยนและขู่เข็ญตัวเองอยู่อย่างวุ่นวายนั้น เสือก็
แสดงอาการหัวเราะอยู่ด้วยเสียงกระหึ่มๆ และหยุดไปเป็นพักๆ ราวกับ
จะเตือนให้ท่านได้สติยับยั้งตัวเอง ด้วยอุบายแห่งธรรมที่ก�าลังคิดค้นอยู่
อย่างชุลมนุและเอาจรงิเอาจังในเวลานัน้ ยงัไม่ยอมหนไีปไหนง่ายๆ ล�าดับ
ต่อมาท่านระลกึสติได้ มอุีบายขึน้มาในเวลานัน้ว่า สตัว์กดี็ เสอืกดี็ คนกดี็  
เรำก็ดี ในธรรมท่ำนก็สอนไว้แล้วว่ำ เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตำย 
ด้วยกันทั้งสิ้นไม่มียกเว้น แม้เสือตัวก�ำลังค�ำรำมเรำ และเรำผู้ก�ำลัง
กลัวเสือจนจะเป็นบ้ำอยู่เวลำนี้ เมื่อต่ำงก็มีควำมเกิดแก่เจ็บตำยด้วยกัน 
เช่นนี้ เรำจะกลัวหำประโยชน์อะไร เรำกลัวก็ต้องตำย ไม่กลัวก็ต้องตำย  
เมือ่ถึงเวลำแล้วไม่มสีตัว์ตัวใดหลกีพ้นไปได้ เรามาบ�าเพญ็สมณธรรมอยู่
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ที่นี่ก็ไม่มีเจตนาคิดอิจฉาเบียดเบียนใคร ถ้าเสือตัวนี้ต้องการเลือดเนื้อ 
ของเราไปท�าประโยชน์ เพือ่ประทงัชีวิตของมนัพอสบืต่ออายไุปเป็นวันๆ  
เราควรยินดียกให้เป็นทานแก่มนัไป ยงัจะดีกว่ามามวัยนืหวงซากผดิีบอยู่
จนตัวสั่นยังไม่ยอมยกให้มันเลยเป็นไหนๆ นักบวชคือนักเสียสละมิใช่ 
นกัหงึหวงห่วงชีวติจนน่าอับอายขายตัวและพระศาสนา เราเกดิมาแต่เลก็
จนถึงวันนี้เคยเอาเนื้อหนังมังสาของสัตว์ทั้งหลาย ที่ธรรมท่านสอนไว้ 
ว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน มาเป็นอาหารจนใหญ่โตมาขนาดนี้  
แทบหยิกข่วนไม่รู ้จักเจ็บเพราะเน้ือหนังของสัตว์ท้ังหลายหุ้มห่ออยู่ 
รอบตัว บทเวลาจะควรยอมสละเนือ้หนงัของตัวเพือ่เป็นทานแก่เสอืเพยีง
ตัวเดียว ท�าไมจึงเหนียวแน่นแก่คนผู้ตระหนี่หึงหวงนักล่ะ มิหน�ายังหวง
จนตัวสัน่ชนดิแกะไม่ออกบอกไม่ยอมเช่ือฟังธรรมเสยีอีกด้วย ไม่เป็นการ
บวชมาเพื่อเห็นแก่ตัวเพราะกลัวกิเลสตัวอุบาทว์จนไม่มองเห็นใครๆ  
ในโลกไปแล้วหรือ ถ้าเช่ือกิเลสยิ่งกว่าธรรม จงยืนตัวสั่นเฝ้าร่างแห่ง
กองทุกข์อยู่ที่นี่ ถ้าเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้า จงสละเลือดเนื้อให้เสือ
เอาไปเป็นอาหารพอมีลมหายใจสืบชีวิตของมันต่อไปเด๋ียวนี้อย่าชักช้า  
ว่าอย่างไร จะไปตามธรรมหรือจะโดดลงหลุมอุบาทว์แห่งความตระหนี่ 
รบีตัดสนิใจ อย่าให้เสยีเวลาของเสอืท่ีก�าลงัรอฟังนกับวชอันเป็นเพศแห่ง
บคุคลผูเ้สยีสละ จะประกาศความอาจหาญออกมาด้วยปัญญาทีใ่คร่ครวญ
ดีแล้วว่า “จะให้หรือจะหวง”

นับแต่สงครามอันเข้มข้นระหว่างเสือกับท่านก�าลังเป็นไปอยู ่  
ซ่ึงต่างฝ่ายต่างไม่ยอมลดราวาศอกให้แก่กันเป็นเวลาช่ัวโมงเศษๆ ท่าน
องค์นั้นจึงตัดสินใจลงได้ด้วยความเห็นภัยในความหึงหวงแห่งชีวิต  
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กลับเป็นใจที่กล้าหาญและเต็มเปี่ยมด้วยเมตตาสงสารเสือตัวนั้นเป็น
ก�าลัง โดยถือธรรมบทว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย 
ด้วยกนัหมดสิน้ เป็นหลกัใจ มองเหน็ภาพเสอืตัวก�าลงัเป็นศัตรกูลายเป็น
ภาพแห่งมติรอย่างสนทิใจ คิดอยากลบูคล�าอวัยวะของมนัเล่น ด้วยความ
รักสงสารและสนิทสนมในใจจริงๆ จึงก้าวออกจากทางจงกรม ถือเอา 
โคมไฟที่แขวนอยู่ข้างทาง เดินตรงไปท่ีเสืออยู่ทันทีพร้อมด้วยจิตใจท่ี 
อ่อนโยนด้วยความเมตตา พอไปถึงที่ที่เข้าใจว่าเสืออยู่ แต่ไม่ปรากฏ 
มีเสืออยู่ที่นั้นเลย จึงเดินตามหาเสือตัวน้ันท่ัวทั้งป่าแถบบริเวณน้ัน  
ขณะท่ีเดินตามหาเสือด้วยความกล้าหาญและใจอ่อนโยนด้วยเมตตานั้น 
ก็ไม่เห็นเสือตัวนั้นอีกเลย เสือก็ไม่ทราบว่าหายตัวไปที่ไหนอย่างลึกลับ 
ขณะที่เดินตำมหำเสือไม่พบจนอ่อนใจนั้น มีอะไรผุดขึ้นภำยในใจรำวกับ
คนมำเตือนว่ำ จะตำมหำมนัท�ำไมกนั ควำมรูก้บัควำมหลงกต็กอยูก่บัเรำ
คนเดียว มิได้อยู่กับสัตว์กับเสือตัวไหนนี่ ควำมกลัวตำยถึงกับจะเป็นบ้ำ
ไปในขณะนัน้กคื็อควำมหลงของตัวผูเ้ดียว ควำมรูว่้ำธรรมท่ำนสอนไว้ว่ำ  
สตัว์ทัง้หลำยเป็นเพือ่นทกุข์เกดิแก่เจ็บตำยด้วยกนัทัง้สิน้ ถงึกบัสละควำม 
หึงหวงเสียได้ กลำยเป็นคนมีเมตตำจิตอ่อนโยนต่อเพื่อนร่วมโลกก็เป็น
ควำมรู้ของตัวผู้เดียว ทั้งสองประโยคนี้มิได้เป็นสมบัติของใคร แต่เป็น
สมบติัของตนโดยเฉพำะ แล้วจะเทีย่วหำอะไรอีก เมือ่รูก้ค็วรมสีติอยูก่บั
ผู้รู้ เพียรไปกับผู้รู้ จัดว่ำเป็นควำมถูกต้องดีงำมแล้ว จะไปตำมเอำอะไร
กบัสตัว์กบัเสอืให้กลำยเป็นควำมเหน็ผดิไปอีกเล่ำ พอควำมรูผ้ดุขึน้เตือน
จบลง ก็กลับได้สติขึ้นมำทันที

ท่านว่าขณะที่ก�าลังเดินไปหาเสือนั้น เป็นความแน่ใจว่าเสือเป็น
มิตรกับตนอย่างสนิทสามารถจะลูบคล�าหลังและอวัยวะต่างๆ ของมัน
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ได้อย่างเต็มมอืโดยมไิด้นกึคิดว่ามนัจะท�าอะไรตนได้เลย แต่ความจรงิจะ
เป็นอย่างไรไม่ทราบได้ จากนั้นก็กลับมาเดินจงกรมอย่างสบายหายห่วง 
ไม่มคีวามหวาดกลวัเหลอือยู่เลย เสยีงเสอืทีค่�ารามและหยดุไปเป็นพกัๆ 
นั้นก็หายไปในทันที ไม่มาปรากฏอีกเลยทั้งในคืนวันนั้นและคืนต่อๆ ไป  
จนท่านหนจีากทีน่ัน้ ท่านว่าน่าอัศจรรย์ทีจ่ติกลวัแทบต้ังตัวไม่อยูแ่ละจวน
จะเป็นบ้าในขณะนัน้อยูแ่ล้ว แต่พอถกูขูเ่ขญ็ทรมานด้วยอุบายต่างๆ กลบั
เป็นจิตท่ีกล้าหาญขึน้มา สามารถสละเลอืดเนือ้ชีวิตจิตใจพลต่ีอเสอืได้โดย 
ไม่มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวและอาลัยเสียดายเลย นับแต่วันนั้นมา 
เวลาเดินจงกรมหรือนั่งภาวนา ถ้าจิตไม่ยอมสงบง่าย ใจคิดอยากให้เสือ
มาหาและกระหึ่มให้ฟังบ่อยๆ จิตจะได้มีความตื่นตัว อย่างน้อยก็ได้รับ
ความสงบ มากกว่านั้นก็เป็นใจมีเมตตาอ่อนโยนและเป็นสุขไปกับสัตว์
กับเสือ เพราะขณะที่ใจพลิกไปกับเสียงสัตว์ต่างๆ มีเสือเป็นต้น รู้สึก
เป็นสขุอย่างละเอียดทีบ่อกไม่ถกู ขออภัยลมืประโยคทีอ่ะไรผดุขึน้ในใจ
ท่านขณะที่เดินตามหาเสือ ยังเก็บไม่หมด จ�าต้องวกเวียนมาอีก ท่านว่า
อะไรผดุขึน้มาว่า ควำมเมตตำทีแ่สดงเป็นควำมอ่อนโยนนัน่แล เป็นควำม
สนิทสนมกับสัตว์ทั้งหลำย ทั้งที่เป็นศัตรูและทั่วๆ ไป ตลอดมนุษย์มนำ
เทวดำอินทร์พรหมยมยักษ์ทั่วไตรโลกธำตุ ไม่มีอะไรเป็นศัตรูในเวลำนั้น 
ใจของพระพุทธเจ้ำและพระอรหันต์ทั้งหลำย เป็นใจที่เต็มไปด้วยเมตตำ
ในสัตว์ไม่มีประมำณอย่ำงนั้นแล ผู้มีเมตตำ หลับแลต่ืนย่อมเป็นสุข  
สิ่งที่ผุดขึ้นในเวลานั้น เหมือนเป็นโอวาทสั่งสอนเราคนเดียว ปรากฏ
แว่วๆ ขึ้นมาในจิต ฟังได้คนเดียว รู้ได้คนเดียว ชัดถ้อยชัดค�าและผุดขึ้น
มากมาย แต่จ�าไม่ได้ทุกประโยค ยังรู้สึกเสียดายอยู่ไม่หายดังนี้
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การอยู่ป่าอยูเ่ขาซ่ึงเป็นทีเ่ปลีย่วๆ ส�าหรบัผูมุ้ง่ต่อธรรมอย่างยิง่ย่อม 
เกดิประโยชน์ผดิธรรมดาอยูม่าก ดังท่านอาจารย์องค์นีเ้ล่าตอนจติอ่อนโยน 
กับสัตว์เสือต่างๆ ไม่มีประมาณ คิดอยากไปลูบคล�าหลังและอวัยวะ
ต่างๆ ของมนัเล่นด้วยความสงสารนัน้ ผูเ้ขยีนเช่ืออย่างเต็มใจเพราะเคย
ได้ประสบมากับตัวเอง ขณะที่เกิดความกลัวมากๆ จนแทบตั้งตัวไม่อยู่  
ได้พยายามใช้อุบายวิธีฝึกทรมานตนเช่นเดียวกับท่าน จนจิตหายพยศ 
ปรากฏเป็นความอาจหาญและอ่อนโยนด้วยเมตตาขึ้นมา สามารถเดิน
เข้าหาศัตรูทุกชนิดได้โดยไม่มีความหวั่นเกรงใดๆ เลย พอได้ยินท่านเล่า
ให้ฟัง ใจจึงรูส้กึซ้ึงในความเป็นของท่านทันทีว่า ยงัมผีูท้�าแบบป่าๆ เถือ่นๆ  
เช่นเราอยูเ่หมอืนกนั นกึว่าเป็นอะไรไปเฉพาะเราคนเดียว เพราะเป็นเรือ่ง 
ที่พูดได้ยาก เน่ืองจากเป็นเรื่องนอกบัญชีแห่งความนึกคิดของคนทั่วไป
ที่จะคิดกัน

ธดุงค์ ๑๓ แต่ละข้อมคีวามหมายในการปราบปรามกเิลสทุกประเภท
ได้อย่างอัศจรรย์ยากที่จะคาดให้ทั่วถึงได้ แต่ได้อธิบายไว้ในประวัติท่าน
พระอาจารย์มั่นพอสมควรแล้ว ในปฏิปทาฯ นี้จึงคิดว่าจะไม่ขออธิบาย
มากมายนัก ทั้งที่พระธุดงค์บรรดาที่เป็นศิษย์ท่านต่างด�าเนินตามปฏิปทา
สายของท่านเป็นประจ�าตลอดมา ธุดงค์ ๑๓ ข้อที่ได้อธิบายไว้ในประวัติ
ของท่านพระอาจารย์มั่น ปรากฏว่ามีดังนี้ถ้าจ�าไม่ลืม ข้ออยู่รุกขมูลร่มไม้ 
บิณฑบาตเป็นวัตร ฉันในบาตร ฉันหนเดียวในวันหนึ่งๆ ถือผ้าบังสุกุล  
ข้อไม่รบัอาหารทีต่ามส่งทหีลงั ทีอ่าจอธบิายซ�า้อีกบ้างกเ็ป็นเพยีงเพิม่เติม 
เล็กน้อย
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พอเขียนธุดงค์นี้จบลง ไปปรึกษาหมู่เพื่อนว่าจะไม่เขียนซ�้าอีก  
เกรงว่าจะซ�้ากับที่เขียนไว้แล้วในประวัติท่านอาจารย์มั่น แต่โดยมากมี
ความเห็นว่าอยากให้อธิบายธุดงค์ข้อที่เคยเขียนในประวัติท่านอาจารย์
แล้วซ�้าอีก ทั้งนี้ไม่แน่ใจว่าท่านผู้อ่านท้ังหลายอาจจะไม่ได้รับหนังสือ
ประวติัท่านอาจารย์มัน่โดยทัว่ถงึกเ็ป็นได้ จะไม่มโีอกาสทราบว่าธดุงควตัร 
มีความส�าคัญกับการปฏิบัติธรรมอย่างไรบ้าง เลยจ�าต้องอธิบายไว้ในที่นี ้
ซ�้าอีกเล็กน้อย ขอความกรุณาท่านที่เคยได้อ่านธุดงค์ในประวัติท่าน 
พระอาจารย์มัน่มาแล้ว อย่าได้ร�าคาญเพราะส�านวนซ�า้ซาก โปรดคิดเสยีว่า 
เพื่ออนุเคราะห์ท่านที่ยังไม่เคยทราบเรื่องธุดงควัตร ๑๓ ข้อ จะพอมีทาง
ทราบจากที่นี่บ้าง

ธดุงค์ข้ออยูร่กุขมลูคือร่มไม้นี ้พระพทุธเจ้าทรงบ�าเพญ็มาก่อนธดุงค์
ทั้งหลาย วันตรัสรู้ธรรมแดนโลกธาตุหวั่นไหวทั่วไตรภพ ก็ตรัสรู้ใต้ร่มไม้ 
คือร่มพระศรีมหาโพธิ์ ที่พุทธบริษัทถือเป็นไม้ศักด์ิสิทธิ์ เป็นคู่เคียง 
พระศาสนาและพระศาสดามาจนทุกวันนี้ เวลาปรินิพพานก็ทรงนิพพาน
ใต้ร่มไม้คือนางรงัทัง้คู่ ทีเ่รยีกว่ารกุขมลูแห่งธดุงค์ข้อนี ้การอยูใ่นกฎีุทีม่งุ
ที่บังมิดชิดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ กับการอยู่ใต้ร่มไม้ มีความแตก
ต่างกันมาก ข้อนี้จะทราบได้ชัดจากผู้ท่ีเคยอยู่ท้ังที่มุงที่บังคือกุฎีวิหาร  
ทัง้เคยอยู่รกุขมลูคือร่มไม้เปลีย่วๆ มาแล้ว ใจจะรูส้กึและว้าเหว่ต่างกนัมาก  
ยิ่งกุฎีในป่าเปลี่ยวและร่มไม้ในป่าเปลี่ยวท่ีเต็มไปด้วยสัตว์เสือด้วยแล้ว 
จะเหน็ได้ชัดว่าระหว่างกฎีุกบัร่มไม้มคีวามแปลกต่างกนัอยูม่าก ผูท่ี้อยูก่ฎีุ
ในป่าเปลีย่วจะสนกุนัง่สนกุนอนมากกว่าจะสนกุภาวนาเสยีซ�า้ อย่างสบาย
หายระแวงต่างๆ ส่วนผูท้ีอ่ยู่ใต้ร่มไม้ในป่าเปลีย่วปราศจากเครือ่งอารกัขา 
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หาที่จะพอหลบซ่อนนั่งนอนให้สบายมิได้ จ�าต้องระวังภัยอยู่ทุกอิริยาบถ 
สติกบัจิตไม่มเีวลาจากกนัเพราะกลวัจะเสยีท่าเวลามอัีนตราย ซ่ึงอาจเกิด
ได้ทุกอิริยาบถ ความสุขทุกข์ของการอยู่ในท่ีต่างกันนั้นรู้สึกต่างกันมาก  
ผูอ้ยูใ่ต้ร่มไม้จะเป็นทกุข์มากแทบทุกด้าน แต่ทางสมาธภิาวนาส�าหรบัผูมุ้ง่
ต่อธรรมแล้ว ผู้อยู่รุกขมูลร่มไม้มีทางเจริญมากกว่า เพราะอยู่ในท่าแห่ง
ความเพียรทุกอิริยาบถ นอกจากเวลาหลับเท่านั้น ความระวังรักษาสติ 
ไม่ให้พรากจากใจเน่ืองจากความกลัวภัยเป็นเหตุนั้น เป็นประโยคแห่ง
ความเพียรที่จะยังจิตให้เจริญทางสมาธิปัญญาได้ไม่มีทางสงสัย ดังนั้น  
กำรอยูร่กุขมลูในป่ำเปลีย่วของนกัรบผูก้ล้ำตำย จึงเป็นเหมอืนเข้ำสูแ่นวรบ 
ในอิริยำบถ แม้จิตที่ไม่เคยสงบ ไม่เคยรู้ว่ำสมำธิเป็นอย่ำงไร ปัญญำเป็น
อย่ำงไรหรือมรรคผลนิพพำนเป็นอย่ำงไรก็ตำม เมื่อต้ังสติเข้ำใกล้ชิด 
ติดแนบกบัใจ พยำยำมรกัษำไม่ให้พลัง้เผลอ จะบรกิรรมภำวนำด้วยธรรม 
บทต่ำงๆ กเ็ป็นภำวนำขึน้มำได้โดยถกูต้องด้วยสติ จะพจิำรณำสภำวธรรม 
เพือ่ควำมเหน็แจ้งทำงปัญญำ กเ็ป็นปัญญำขึน้มำได้ด้วยสติเครือ่งควบคุม  
สติจงึเป็นธรรมจ�ำเป็นและส�ำคัญอย่ำงยิง่เกีย่วกบักจิกำรต่ำงๆ ทัง้ภำยนอก 
ภำยใน ผูอ้ยูใ่นทีเ่ปลีย่วมรีกุขมลูเป็นต้นเป็นท่ีบ�าเพญ็ จึงมโีอกาสส่งเสรมิ 
ความเพียรได้ดีกว่าที่ที่เห็นว่าปลอดภัยไร้กังวลท้ังหลายมีกุฎีเป็นต้น 
คุณสมบติัแห่งการอยูร่กุขมลูร่มไม้ท�าให้ไม่นอนใจ มสีติอยู่กับตัว อันเป็น
ทางเจริญแห่งสมาธิสมาบัติมรรคผลนิพพานโดยล�าดับ ไม่ชักช้าหรือมัว
สงสัยอยู่เพราะความประมาทนอนใจ ผู้ที่เคยอยู่รุกขมูลในป่าเปลี่ยวมา 
จนเคยชินแล้ว ย่อมเป็นเหมือนผู้จัดเจนในสงครามไม่สะทกสะท้านต่อ
ข้าศึก อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ ผิดกับผู้ไม่เคยฝึกหัดอยู่มาก ท่านอาจารย์มั่น
ท่านสรรเสริญการอยู่รุกขมูลอย่างถึงใจ และติดปากติดใจท่านตลอดมา
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จนอวสานแห่งชีวิต และเคยพดูเป็นเชิงเตือนสติพระลกูศิษย์ทัง้หลายให้
ส�านึกตวั เกิดความสนใจในการอยูรุ่กขมูลว่า พระเรำถำ้อยำกทรำบเรื่อง
หยำบละเอียดของตัว และเช่ือควำมสำมำรถของตนว่ำเป็นพระปฏิบัติ
เต็มภูมิหรือไม่เพียงไร จงพำกันไปอยู่รุกขมูลร่มไม้ในป่ำเปลี่ยว ที่เต็มไป 
ด้วยสัตว์เสือเป็นสิ่งเตือนใจ และทดลองความสามารถอาจหาญหรือ 
ความข้ีขลาดไม่เป็นท่าของตัว จนรูค้วามลกึต้ืนแห่งความหมายของการอยู่ 
รุกขมูลที่ทรงบัญญัติไว้ พอทราบความกลัวตามนิสัยด้ังเดิมและความ
กล้าที่เกิดจากความเพียรที่ตนช�าระได้ ศีล สมาธิ ปัญญา ตลอดธรรม
เบื้องสูงขึ้นไปเป็นขั้นๆ ย่อมเจริญขึ้นตามๆ กัน และรู้ประจักษ์ใจตัวเอง
เป็นระยะไป นั่นแลจะเห็นคุณของธุดงค์ข้อน้ีอย่างถึงใจ พระพุทธเจ้า
และสาวกท่านทรงถือและถือธุดงค์ข้อนี้ เป็นคู่กับชีวิตความเพียรไป
ตลอดสายไม่ทรงละเลย เพราะเป็นที่อยู่ของบุคคลผู้ต่ืนตัวต่ืนใจไม่
ประมาทนิ่งนอน ความเพียรด้านจิตใจท่านจึงเจริญและเจริญจนสุดขีด
สุดแดน ไม่มีอะไรเทียบเท่าเสมอได้ในโลกท้ังสาม จึงทรงบัญญัติไว้
เพื่อเป็นกรุยหมายป้ายบอก ราวกับท่านตรัสว่า นี่น่ะทางเดินเพื่อพ้นภัย 
ไร้ทกุข์ทัง้มวล เธอทัง้หลายมวังุ่มง่ามต้วมเต้ียมอยูท่�าอะไรกนั สถานทีน่ี้ 
มิใช่สถานที่งุ่มง่ามทรามสติปัญญา แต่เป็นสถานที่ฟื้นฟูสติปัญญาความ
เพยีรทกุด้านให้แก่กล้าแหลมคม มา เราตถาคตจะพาไปไม่ชักช้า อย่ำมวั 
พะรุงพะรังแบกภำระหนักโดยส�ำคัญว่ำตนมีก�ำลังสำมำรถอยู่เลย เวลำ
คับขนัจะไม่มอีะไรติดตัว รบีแสวงหำชัยสมรภูมทิีบ่�ำเพญ็เหมำะๆ มรีกุขมลู 
เป็นต้น จิตจะได้บรรลธุรรมทีเ่หมำะกบัใจ ไร้กเิลสกองทุกข์ท้ังหลำยเสยีได้  
สถานที่เช่นนี้แลตถาคตปราบปรามกิเลสท้ังมวลให้หมอบราบเสียได้  
โน้นต้นพระศรมีหาโพธิอ์ย่างไรล่ะ ทีเ่ป็นเครือ่งหมายมหาชัยของตถาคต 
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ถ้าไม่เรียกว่ารุกขมูลควรจะเรียกว่าอะไร สิทธัตถรำชกุมำรอุบัติตรัสเป็น
พระพุทธเจ้ำที่โคนต้นพระศรีมหำโพธิ์นั่นแล พวกเธอยังจะสงสัยและจะ
ไปแสวงหำธรรมที่ไหนกันอีก ถ้ำไม่หำดังท่ีตถำคตพำหำพำรู้นี้ สถำนท่ี 
เช่นนี้แลคือที่อันศักด์ิสิทธิ์ของผู้เห็นภัย จะพำกันหลงงมงำยไปหำที่
ศักด์ิสิทธิ์ที่ไหนกัน ควำมศักด์ิสิทธิ์ในตัวเรำเป็นควำมศักด์ิสิทธิ์ที่พึง
ปรำรถนำอย่ำงย่ิงเหนือสิ่งใดๆ จงพำกันค้นหำให้เจอและค้นลงท่ีใจนี้  
โดยอำศัยสถำนที่เหมำะสมเป็นสนำมขุดค้นดังนี้

ท่านพระอาจารย์มั่นแสดงที่ไหน รู ้สึกถึงใจดังที่เขียนผ่านมานี้  
เพราะเป็นโอวาทที่ออกจากความรู้จริงเห็นจริงของท่านจริงๆ ไม่มีที่น่า
สงสยัว่าข้อปฏิบติัมรรคผลนพิพานจะมอียูใ่นทีอ่ื่นใด นอกไปจากข้อปฏิบติั 
ของผู้บ�าเพ็ญด้วยสามีจิกรรมเลย ยิ่งฟังต่อหน้าท่านแสดงด้วยแล้ว 
ราวกับท่านถอดมรรคผลนิพพานออกมาจากใจ ให้คณะศิษย์ผู้ตาบอด
ลบูคล�ากนัพอให้เสยีดาย แล้วท่านกเ็กบ็ไว้ทีเ่ดิมเสยี คือขณะท่านแสดง
ก็เหมือนท่านหยิบยกออกมาให้ดู พอจบการแสดงก็เหมือนท่านเก็บไว้
ท่ีเดิมคือท่ีใจท่านเสีย ขณะฟังเหมือนจะพากันเหาะเหินเดินเมฆไปทาง
อากาศ พอฟังจบแล้วเหมือนคนตาบอด ต่างลูบคล�าแต่หาทางไปไม่ได้  
อันนั้นก็สงสัยอันน้ีก็สงสัย อันน้ันก็เข้าใจว่าดี อันนี้ก็เข้าใจว่าเลิศ  
แล้วคว้าเอาทัง้เปลอืกทัง้กระพีท้ัง้รากแก้วรากฝอย ซ่ึงท�าประโยชน์อะไร
ไม่ได้นั่นแล พอปลง อนิจฺจ� ทุกฺข� อนตฺตำ เราดีๆ นี่เอง

กำรอยูร่กุขมลูนีท่้ำนอำจำรย์ท่ำนว่ำ ท่ำนเคยได้รบัประโยชน์ประทบัใจ 
เรือ่ยมำ จึงชอบอยูใ่นสถำนทีเ่ช่นนัน้ไม่จืดจำง การอยูป่ราศจากทีม่งุทีบ่งั 
อันเป็นเครื่องป้องกันอันตราย จิตใจต้องหวาดระแวงแน่นอน ยิ่งตก
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กลางคืน ถ้าเป็นคนขี้ขลาดมองเห็นอะไรต้องเหมาว่าเป็นเสือไปหมด 
บางรายที่มีนิสัยขี้กลัว ตอนกลางวันต้องสังเกตพุ่มไม้ข้างบริเวณที่อยู่ไว ้
อย่างรอบคอบ เพือ่สงัเกตง่ายในเวลากลางคืน ไม่เช่นนัน้พุม่ไม้ทีอ่ยูร่อบๆ  
บริเวณที่พักนั้นก็จะกลายเป็นเสือขึ้นในมโนภาพความส�าคัญ และ 
หลอกหลอนตลอดคืนไม่เป็นอันอยู่หลับนอนและภาวนาได้ ผู้ที่อยู่
รกุขมลูมคีวามระมดัระวงัผดิกบัผูอ้ยูใ่นทีม่งุทีบ่งัอยูม่าก ทัง้ด้านอิรยิาบถ
เกี่ยวกับความเป็นอยู่หลับนอนและด้านสมาธิภาวนา ฉะนั้น จิตจึงมัก
ก้าวไปเร็วกว่ากัน ท้ังนี้มิได้มีใครบังคับท่านให้จ�าต้องท�า แต่เป็นความ
สมัครใจของแต่ละท่านจะหาอุบายฝึกทรมานตนเป็นรายๆ ไป บางครั้ง
ขณะท่านนัง่ท�าสมาธภิาวนาอยูใ่นมุง้ใต้ร่มไม้ท่ีเรยีกว่ารกุขมลู เสอืยงัแอบ
ด้อมเข้ามาดูท่านอย่างเงียบๆ จนถึงที่อยู่ก็ยังมี พอทราบว่าเป็นคนแล้ว 
กร็บีถอยห่างออกไปไม่มาเกีย่วข้องอีกเลย ท่ีมนัแอบเข้ามาดูน้ัน เข้าใจว่า 
มันคงสงสัยเพราะไม่เคยเห็นมาก่อน แต่เสือบางตัวรู้สึกจะมีเจตนา 
ซ่อนเร้นพิกลที่ไม่น่าไว้ใจแฝงอยู่ด้วย จะทราบได้ขณะท่ีพระท่านก�าลัง
เดินจงกรมอยู่ที่มืดๆ ไม่จุดไฟ มันยังแอบด้อมเข้ามาจนถึงที่สุดทางเดิน
จงกรม ห่างกันประมาณวาเศษเท่านั้น และหมอบราบดูอยู่ที่นั้นไม่ยอม
หนีไปไหน จนพระท่านได้ยินเสียงนิดๆ ผิดสังเกตธรรมดา ฉายไฟไปดูก็ 
เหน็มนัโดดออกไปจากท่ีนัน้ทนัท ีแต่วนัหลงัไม่เหน็มนักลบัมาอีก ท่ีกล่าวนี้ 
หมายถึงเสือโคร่งใหญ่ลายพาดกลอน ตัวขนาดเท่าม้าแข่งเราดีๆ นี่เอง 
มใิช่เสอืดาวซ่ึงเป็นสตัว์ชอบแอบหากินสนัุขกับคนท่ีไปเท่ียวป่า ตามนิสยั
ของสัตว์ชนิดนั้นที่เคยหากินกับคน

การอยูร่กุขมลูของพระธดุงค์ผูเ้ป็นเจ้าของเรือ่งต่างๆ ท่ีน่าหวาดกลวั
ซ่ึงน�ามาลงเพียงเล็กน้อยนี้ ถ้านึกวาดภาพเปลี่ยนให้ท่านที่อยู่รุกขมูล
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และเรื่องที่ท่านประสบมา กลายมาเป็นเรื่องของเราเข้าบ้าง ท่านผู้อ่าน 
จะมีความรู้สึกอย่างไรบ้าง ถ้าทนได้และทรมานได้จนกลายเป็นเจ้าของ
ประวัติอันดีงามได้ก็นับว่าดี เป็นคติแก่อนุชนได้ยึดเป็นหลักใจต่อไป  
เผือ่ทนไม่ได้ทรมานไม่ลงปลงไม่ตก น่ากลวัจะเป็นประวัติทีข่ายหน้าตัวเอง 
และหมู่คณะตลอดพระศาสนาอันเป็นหัวใจของชาวพุทธให้มัวหมอง  
ชนดิไม่มอีะไรมาลบล้างให้หายได้ตลอดกาลนาน และกลายเป็นบคุคลที่
มีปมด้อย วงกรรมฐานที่มีปมด้อย และพระศาสนาที่มีปมด้อยตลอดไป  
เพราะอาศัยเราคนไม่เป็นท่าเพียงคนเดียว พาให้สิ่งที่มีคุณค่าไม่มี
ประมาณทั้งหลายเสียไปด้วย

เพียงนึกวาดภาพทดลองดูขณะเดียวก็พอท�าให้ทราบได้ว่า ท่านที่
อุตส่าห์พยายามตะเกยีกตะกายด้วยวธินีัน้แต่ขัน้เริม่แรกชีวิตแห่งธดุงค- 
กรรมฐาน จนสามารถตั้งรากฐานมั่นคงในธรรมทั้งหลายได้ เพราะความ
เดนตายนั้น จะเป็นความล�าบากกายทรมานใจมากเพียงไร ซึ่งยากจะมี 
ผู้กล้าเสียสละอย่างท่านได้ในวงมนุษย์ผู้เห็นแก่ตัวกลัวทุกข์มากกว่า 
ธรรมเครื่องน�าออก การอยู่ปราศจากท่ีมุงท่ีบังโดยประการท้ังปวงนั้น  
ย่อมเป็นเครื่องส่อให้เห็นแล้วว่า เป็นนักเสียสละทุกอย่างไม่อาลัย
เสยีดาย จะตายไปเพราะเหตุใดกย่็อมให้เป็นไปตามคติธรรมดา ไม่คัดค้าน 
ต้านทานด้วยวิธีเห็นแก่ตัว จะอดอยากขาดแคลนปัจจัยสี่ท่ีโลกอาศัย
และถือกันเป็นส�าคัญ ก็ยอมอดโดยธรรม ไม่แสดงความอึดอัดขัดใจ
อันเป็นทางส่งเสริมทุกข์ให้มากมูน จะเป็นทุกข์ทรมานเพราะความเพียร
กล้าก็ยอมทน เพราะอยากพ้นทุกข์ด้วยความเพียรนั้นๆ แม้สัตว์เสือตัว
หวิโหยอาหารจะมากดัและคาบเอาไปกิน ก็ยอมสละให้มนัด้วยความเป็น
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นกับวชและนกัเสยีสละอย่างพร้อมมลูอยูแ่ล้วภายในใจไม่มอีะไรขดัข้อง
หึงหวง การเสียสละทุกอย่างเพื่อธรรมดวงเลิศ เป็นความอยู่สบายในที่ 
ทุกสถาน แม้ชวีิตของผู้อยู่รุกขมูลร่มไม้ด้วยความเสียสละ จะไม่มีความ
หมายส�าหรบัคนทัว่ไป แต่ใจกลบัมคีวามหมายในธรรมอันมค่ีามาก ฉะนัน้ 
แทนท่ีชีวิตร่างกายท่านจะหมดความหมายไปตามความเสกสรรของโลก
ทั่วๆ ไป แต่กลับเป็นสิ่งที่มีค่ามากยากจะมีผู้สละได้ พระพุทธเจ้าทรง 
เล็งเห็นความส�าคัญแห่งคุณค่าในธุดงค์ข้อนี้ว่า เป็นธรรมเครื่องปราบ
ปรามกเิลสภายในใจสตัว์โลกได้เป็นอย่างดี จงึทรงบญัญัติเป็นแนวทางไว้  
โลกจะได้ด�าเนนิตาม และเผือ่ท่านผูม้ใีจเป็นนกัรบเพือ่การอยูจ่บพรหมจรรย์  
ประสงค์ธรรมข้อนี้เป็นยานพาหนะขับขี่ข้ามโลกสงสาร จะได้ยึดเป็น 
หลกัชัยในการออกสงคราม ตามเสด็จให้ทนัพระองค์โดยไม่ชักช้าเนิน่นาน  
เพราะธรรมข้อนีเ้ป็นเครือ่งปลกุใจ ให้ผูป้ฏิบติัเกดิความอาจหาญต่อแดน 
พ้นทุกข์ไม่มีทางสงสัย โดยอาศัยสิ่งแวดล้อมชนิดต่างๆ เป็นเครื่อง 
เตือนใจให้ประคองความเพียรด้วยความสม�่าเสมอ จนถึงจุดที่มุ่งหมาย
ได้โดยไม่มีอุปสรรค ดังที่อธิบายมาพอเป็นแนวทางเล็กน้อยแก่ท่าน 
ผู้สนใจจะได้น�าไปเทียบเคียง ระหว่างท่านกับเราซ่ึงหวังความเจริญ 
ด้วยกัน จะควรปฏิบติัอย่างไรบ้าง พอมทีางเลด็ลอดปลอดภัยทีค่วรเป็นได้  
ไมน่ัง่นอนคอยรับทกุข์นอ้ยใหญ่จากการกระท�าของจติผูเ้ป็นตวัการ ซึง่มี 
นสิยัชอบในสิง่ทีเ่ลยขอบเขตประจ�าตน ธรรมข้อนีแ้ม้จะเรยีกว่าเป็นหวัใจ
กรรมฐานข้อหนึ่งก็ไม่น่าจะผิด เพราะพระธุดงคกรรมฐานผู้มุ่งต่ออรรถ
ต่อธรรมจริงๆ ท่านชอบปฏิบัติธรรมข้อนี้แทบท้ังน้ัน ผู้เขียนเองแม้จะ
ไม่มีความรู้ความฉลาดอะไรเลย แต่หัวใจมีก็อดจะชอบธรรมข้อนี้ไม่ได้ 
นอกจากจะเอื้อมไม่ถึงเท่านั้น จึงยอมสารภาพตนอย่างไม่อาย
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ธุดงค์ข้อบิณฑบำตเป็นวัตร การบิณฑบาตเป็นกิจจ�าเป็นของพระ 
ผู้บวชเป็นศากยบุตรพุทธชิโนรส ปรากฏในพระพุทธศาสนาโดยทางเพศ
อย่างเปิดเผย ย่อมถือบิณฑบาตเป็นงานส�าคัญประจ�าชีวิต ดังอนุศาสน์
ท่านสอนไว้ ซ่ึงมีทั้งข้อรุกขมูล เสนาสนะและข้อบิณฑบาต ซ่ึงเป็น
เครือ่งพร�า่สอนทีส่�าคัญหลงัจากการอุปสมบทแล้ว พระพทุธเจ้ากท็รงสน
พระทัย และทรงถอืเป็นกจิจ�าเป็นประจ�าพระองค์ตลอดมาจนถงึวนัเสด็จ
ปรินิพพาน หากจะทรงงดบ้างก็เป็นบางสมัยที่ไม่อาจทรงปฏิบัติได้ เช่น 
สมัยทรงจ�าพรรษาที่ป่าเลไลยก์กับช้างปาลิเลยยกะ เป็นต้น เพราะมิใช่
แดนมนุษย์ที่ควรจะถวายความสะดวกแก่พระองค์ได้

กำรบิณฑบำตเป็นกิจวัตร ข้อหนึ่งที่อ�านวยผลแก่ผู้บ�าเพ็ญให้ได้รับ
ความสงบสขุทางใจ คือ เวลำเดินไปในละแวกบ้ำนกเ็ป็นกำรบ�ำเพญ็เพยีรไป
ในตัวตลอดทัง้ไปและกลบั เช่นเดียวกบัเดินจงกรมอยูใ่นสถานท่ีพกั หนึง่  
เป็นกำรเปลี่ยนอิริยำบถในเวลำนั้น หน่ึง ผู้บ�าเพ็ญทางปัญญาโดย
สม�า่เสมอแล้ว เวลาเดินบณิฑบาตขณะทีไ่ด้เหน็หรอืได้ยนิสิง่ต่างๆ ท่ีผ่าน
เข้ามาสมัผสัทางทวาร ย่อมเป็นเครือ่งเสรมิปัญญำ และถอืเอาประโยชน์
จากสิง่นัน้ๆ ได้โดยล�าดับ หนึง่ เพือ่ดัดควำมเกยีจคร้ำน ประจ�านสิยัมนษุย์
ทีช่อบแต่ผลอย่างเดียว แต่ขีเ้กยีจท�าเหตุซ่ึงเป็นคู่ควรแก่กนั หนึง่ เพือ่ดัด 
ทฐิมิำนะ ท่ีเข้าใจว่าตนเป็นคนช้ันสงูออกจากตระกลูสงูและมัง่ค่ังสมบรูณ์
ทุกอย่าง แล้วรังเกียจต่อการโคจรบิณฑบาตอันเป็นลักษณะคนเท่ียว
ขอทานท่าเดียว ได้อะไรมาจากบิณฑบาตก็ฉันพอยังอัตภาพให้เป็นไป 
ไม่พอกพูนส่งเสริมก�าลังทางกายให้มาก อันเป็นข้าศึกต่อความเพียรทาง
ใจให้ก้าวไปได้ยาก การฉันหนเดียวก็ควรฉันพอประมาณ ไม่มากเกินจน
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ท้องอืดเฟ้อย่อยไม่ทัน เพราะเหลือก�าลังของไฟในกองธาตุจะย่อยได้ 
ความอดความหิวถือเป็นเรื่องธรรมดาของผู้พิจารณาธรรมท้ังหลายเพื่อ
ความสิ้นทุกข์โดยไม่เหลือ นอกจากฉันหนเดียวแล้วยังสังเกตอาหารอีก
ด้วยว่า อาหารชนิดใดเป็นคุณแก่ร่างกาย ไม่ท�าให้ท้องเสียและเป็นคุณ
แก่จิต ภาวนาสะดวก จิตไม่มัวหมองเพราะพิษอาหารเข้าไปท�าลาย เช่น 
เผ็ดมากเกินไป เค็มมากเกินไป ซึ่งท�าให้ออกร้อนภายในท้อง ก่อความ 
กังวลแก่จิตใจไม่เป็นอันท�าความเพียรได้สะดวก เพราะกายกับใจเป็น
สิ่งเก่ียวเนื่องกันและกระเทือนถึงกันได้เร็ว ท่านจึงสอนให้เลือกอาหาร
ที่เป็นสัปปายะ ซึ่งเป็นคุณแก่ร่างกายและจิตใจถ้าพอเลือกได้ ถ้าเลือก
ไม่ได้แต่ทราบอยู่ว่าอาหารน้ีไม่เป็นสัปปายะก็งดเสียดีกว่า ฝืนฉันลงไป
แลว้เกดิโทษแกร่า่งกาย ท�าความทกุข์กงัวลแก่จติใจ ผูฉ้ันหนเดยีวมักท�า 
ความรูส้กึตัวได้ดี ไม่ฟุง้เฟ้อเห่อเหมิในรสอาหารชนดิต่างๆ กำรอยูร่กุขมลู
ร่มไม้เป็นวัตรก็ดี กำรบิณฑบำตเป็นวัตรก็ดี กำรฉันหนเดียวเป็นวัตรก็ดี  
ส�ำหรับพระธุดงคกรรมฐำน ล้วนเป็นอุบำยวิธีฝึกทรมำนกิเลส ตัวพา 
ดวงจิตด้ินรนกวัดแกว่งให้ลดก�าลังลง ไม่ฮึกเหิมล�าพองออกนอกลู ่
นอกทาง เหมอืนม้าตัวพยศแหวกแนวจากสนามรบฉะนัน้ คุณสมบัติแห่ง
ธุดงค์เหล่านี้ท�าให้ร่างกายจิตใจเบา ฝึกหัดง่ายกว่าธรรมดา กายก็ไม่มี
ก�าลังทับจิตใจได้มากเหมือนปล่อยให้ฉันตามต้องการ และฉันจิ๊บๆ จั๊บๆ 
พร�า่เพรือ่อันเป็นการบ�ารงุมากไป ผดิกบัลกัษณะของพระธดุงคกรรมฐาน
ผู้ศึกษาอบรมเพื่อรู้จักประมาณในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัว

ฉันในบำตรเป็นวัตร ฉันในภำชนะเดียว น้ีหมายถึงการฉันส�ารวม 
ในบาตร บรรดาอาหารคาวหวานต่างๆ น�าเข้ารวมลงในบาตรใบเดียวทัง้สิน้  
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ไมแ่บ่งแยกไว้ในภาชนะใดทีอ่ยูน่อกบาตรอนัเปน็ความมักมากเหลือเฟอื 
เสยีศักด์ิศรขีองพระธดุงค์ผูต้ั้งตนอยูใ่นความมกัน้อยสนัโดษซ่ึงเป็นความ
เหมาะสมดีแล้ว ไม่พะรงุพะรงัทัง้การเตรยีมฉนัเตรยีมนัง่เตรยีมนอนต่างๆ 
คุณสมบัติที่เกิดจากการฉันในบาตรมีมากตามแต่ก�าลังสติปัญญาของ 
แต่ละรายจะขุดค้นขวนขวายขึ้นมาใช้ส�าหรับตัว ธุดงค์นี้มีอย่างต�่า  
อย่างกลางและอย่างเยี่ยม อย่างต�่าแม้จะน�าอาหารลงรวมในบาตร แต่ก็ 
แยกไว้คนละด้านได้ เช่น คาวอยู่ด้านหนึ่ง หวานอยู่ด้านหนึ่ง หรือมี
อาหารชนิดท่ีควรกั้นได้ เช่น กล้วยเป็นต้น กั้นไว้ไม่ให้คละเคล้ากัน 
อย่างกลางแม้น�าอาหารรวมกันเช่นอย่างต�่า แต่อาจแยกกันโดยปริยาย  
ไม่ผสมกนัทเีดียว อย่างเยีย่ม ไม่ว่าคาวหรอืหวานน�าเข้าผสมกนั ไม่ปรากฏ 
ว่าคาวกับหวานอยู่คนละด้านเลย ท�าให้ผสมกันหมด ก่อนจะลงมือฉัน
ก็ร�าพึงถึงปัจจเวกขณะก่อน คือ ปฏิสงฺขำ โยนิโส ปิณฺฑปำต� ปฏิเสวำมิ  
ฯลฯ เป็นเครือ่งพจิารณาโดยแยบคาย ในบรรดาอาหารชนดิต่างๆ ทีร่วมกนั 
อยูใ่นทีแ่ห่งเดียว ตามก�าลงัสติปัญญาท่ีมอียู ่อย่างน้อยไม่ต�า่กว่าหนึง่นาที  
เพราะของดีที่จะเกิดจากการพิจารณาด้วยดีน้ัน มีซ่อนเร้นอยู่ในอาหาร
ผสมอย่างลึกลับ ทั้งจะได้เห็นตัวตัณหา ท่ีคอยแอบแฝงมากับความ
หวิโหยอย่างไม่คาดฝันในวันหนึง่แน่นอน ตามปกติความหวิโหยของธาตุ
ขันธ์ท่านมิได้จัดว่าเป็นตัณหา แต่ความหิวอันเป็นตัวตัณหาที่คอยแอบ 
ตามมากบัธาตุขนัธ์นัน้เป็นความลกึลบัอยูม่าก ยากจะเหน็และจบัตัวมนัได้  
เพราะมันคอยกลบรอยและสอดแทรกไปกับธาตุขันธ์ท่ีก�าลังหิวโหย 
ในเวลานัน้ จนมไิด้สนใจว่า ความหวิของธาตุกม็กีเิลสประเภทบงัเงาแฝง 
มาด้วย การพจิารณาก่อนฉนัหรอืก�าลงัฉนัไปตามล�าดับแห่งการฉนั จึงมทีาง
รู้เรื่องของกิเลสชนิดแอบแฝงนี้ได้ดี และเห็นคุณของ ปฏิสงฺขำ โยนิโสฯ  
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ว่าเป็นอาวธุเครือ่งประหารกเิลสประเภทบงัเงาได้อย่างดีเยีย่ม แม้กจินอก 
การในใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนก็จะไม่ลืมธรรมบทนี้ จนกลายเป็นผู้มี
ธรรมบทนี้ประจ�าใจอยู่ทุกอิริยาบถ การแยกแยะต่างๆ ทั้งชนิดอาหาร
และวิธีพิจารณาจะไม่ขออธิบายไว้มาก เกรงจะฟั่นเฝือเกินไป

ธุดงค์ข้อถือผ้ำบังสุกุลเป็นวัตร การถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตรเป็นการ 
ตัดทอนกิเลสตัวทะเยอทะยานชอบสวยชอบงามได้ดี กิเลสชนิดนี้เป็นที่
น่าเบือ่หน่ายในวงนกัปราชญ์ทัง้หลาย แต่เป็นทีก่ระหยิม่ลมืตัวของพาลชน 
ทัง้หลาย พระธดุงค์ทีต้่องการความสวยงามภายใน คือ ใจสะอาดผ่องใส  
จ�าต้องฝืนกิเลสตัวชอบสวยงามราวกับจะเหาะเหินเดินเมฆไปทาง 
อากาศนี้ เที่ยวเสาะแสวงหาผ้าบังสุกุลที่เขาทอดทิ้งไว้ตามป่าช้า หรือที่
กองขยะของเศษเดนทั้งหลาย มาซักฟอกแล้วเย็บปะติดปะต่อเป็นสบง
จีวรสงัฆาฏิใช้สอยพอปกปิดกาย และบ�าเพญ็สมณธรรมไปตามสมณวิสยั
อย่างหายกงัวล ไม่คิดเป็นอารมณ์ห่วงใยผกูพนักบัใครและสิง่ใด นอกไป
จากธรรมที่ก�าลังขุดค้นบ�าเพ็ญอยู่ ผ้าบังสุกุลในสมัยนั้นรู้สึกจะเป็นผ้าที่ 
ไร้คุณค่าและความหมายจรงิๆ เช่น ผ้าพนัศพ ผ้าท่ีท้ิงอยูต่ามถนนหนทาง 
มิใช่ผ้าที่ศรัทธาต้ังใจถวายเป็นผ้าบังสุกุลดังท่ีเป็นอยู่ในเมืองเราทุกวันน้ี  
ผู ้ท่ีสามารถชักผ้าชนิดนั้นได้ก็ต้องเป็นผู ้ต้ังหน้าสละความนิยมจาก 
ทางโลก เปลีย่นใจออกมาเป็นความมคุีณค่าและความมุง่หมายในทางธรรม  
นบัแต่ชีวติอัตภาพร่างกายลมหายใจทกุส่วน มอบเป็น พทุธทำส ธรรมทำส  
สังฆทำส ด้วยความเทิดทูนโดยสิ้นเชิง การสลัดปัดทิ้งซึ่งความมีคุณค่า
และความนยิมทัง้หลายทีนั่บถือกนั แทนทีจ่ะเป็นผูห้มดคุณค่าและความ
นิยมดังที่เข้าใจกัน แต่ใจกลับมีคุณค่าขึ้นมาอย่างอัศจรรย์ผิดคาด เช่น 
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พระพุทธเจ้าขณะที่สละราชสมบัติออกทรงผนวชที่เรียกว่าหมดคุณค่า
แห่งความนิยมนับถือของโลกสมัยนั้น แต่ผลกลับปรากฏขึ้นอย่างผิด 
คาดหมาย คือได้เป็นศาสดาของโลกทั้งสามมาจนปัจจุบันนี้ ซึ่งหมดทาง
ที่จะแย้งได้ ธุดงควัตรที่เป็นเครื่องพร�่าสอนพระให้ท�าตนเป็นเหมือน 
ผ้าขี้ริ้ว ก็มีความมุ่งหมายท�านองนั้นเหมือนกัน คือ เพื่อคุณค่าทางจิตใจ

ธุดงค์ข้ออยู่ป่ำเป็นวัตร การอยู่ป่าเป็นวัตรเป็นธรรมเนียมของ 
พระธุดงคกรรมฐานที่เคยปฏิบัติกันมา ในสายตาของท่านอาจารย์มั่น  
ท่านถือเป็นธุดงค์ส�าคัญข้อหนึ่งในบรรดาธุดงค์ท้ังหลาย ธุดงค์ท่ีท่ำน
ปฏิบติักันมำกมำเป็นประจ�ำคือ ข้ออยูป่่ำเป็นวตัร อยูร่กุขมลูร่มไม้เป็นวัตร  
ถือกำรบิณฑบำตเป็นวัตร ฉันหนเดียวเป็นวัตร ฉันในบำตรเป็นวัตร  
ถือผ้ำบังสุกุลเป็นวัตร แต่มิได้ปฏิเสธคหบดีจีวรที่ท่านผู้มีศรัทธาถวาย 
ส�าหรับท่านอาจารย์มั่นท่านไม่รับครองจริงๆ จนอวสานสุดท้ายแห่งชีวิต 
ข้อนี้ไม่ค่อยมีท่านที่ยึดจากท่านได้กี่องค์ ถืออยู่ป่ำช้ำเป็นวัตร 

ถือเนสัชชิ คือไม่นอนเป็นคืนๆ ไป ตามแต่จะก�าหนด 

ถือห้ำมอำหำรที่ตำมส่งทีหลัง ฯลฯ

ข้อเหล่านี้ ท่านชอบปฏิบัติมากในสายท่านอาจารย์มั่น ส่วนข้ออื่นๆ  
นอกจากนี้ก็ปฏิบัติบ้างเป็นครั้งคราว แต่จะขอผ่านไป เพราะได้เคย
อธิบายไว้ในประวัติท่านอาจารย์มั่นบ้างแล้ว ท่านผู้ประสงค์อยากทราบ
โดยละเอียด โปรดดูหมวดธุดงค์ ๑๓ ในธรรมวิภาค ปริเฉท ๒ หากจะ
อธิบายบ้างก็ขอยกออกมาเป็นตอนๆ ท่ีเกี่ยวกับปฏิปทาของพระธุดงค์
แต่ละรายไป ส�าหรับสายท่านอาจารย์มั่น ท่านชอบปฏิบัติเป็นประจ�าก็มี
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ดังที่ระบุมานี้ ส่วนขันธวัตร ๑๔ มีเสนาสนวัตรเป็นต้น ก็จะไม่ขออธิบาย 
เพราะมีอยู่ในหนังสือทั่วไป หาดูได้ง่าย เช่น วินัยมุขเล่ม ๒ เป็นต้น  
ถ้าประสงค์อยากทราบก็กรุณาหาดูตามนั้น

พระกรรมฐานท่านปฏิบัติตามธดุงค์ ๑๓ และขนัธวัตร ๑๔ นีเ้ป็นประจ�า 
แม้จะมีปลีกย่อยออกไปบ้างก็อยู่ในหลักใหญ่ท่ีกล่าวแล้ว มิได้ปฏิบัติ 
นอกลูน่อกทางไปอ่ืน แต่การปฏิบัติและประสบเหตุการณ์นัน้มแีปลกต่าง
กันไปบ้างเป็นรายๆ ตามจริตนิสัยที่ไม่เหมือนกัน โดยมากรายที่ชอบอยู่
ป่าอยู่เขาเป็นนิสัย มักจะประสบเหตุการณ์มากกว่าการอยู่ป่าธรรมดา  
แม้ท่านอาจารย์มัน่ผูเ้ป็นต้นตระกลูของพระธดุงคกรรมฐานสายนี ้กช็อบ
อยู่ป่าอยู่ถ�้าอยู่เขาเป็นนิสัย และชอบสั่งสอนพระให้สนใจในการอยู่ป่า 
อยู่เขา มากกว่าจะสอนให้อยู่ในที่ธรรมดา ฉะนั้น การประสบเหตุการณ์
ของพระผูช้อบอยูป่่าเปลีย่วนัน้จึงมมีากและมอียูเ่สมอ เช่นเกีย่วกบัพวก
ภูตผี เทวดา อินทร์ พรหม นาค พวกสัตว์เสือต่างๆ บ้าง พระสาวก
อรหันต์มาเยี่ยมและอบรมสั่งสอนบ้าง

พูดมาถึงนี้ ก็จะขออาราธนาเรื่องพระเถระผู้ใหญ่ท่ีเป็นศิษย์ท่าน 
อาจารย์มัน่มาลงบ้าง พอท่านผูอ่้านได้ข้อคิดเลก็น้อย ทีท่่านมปีระสบการณ์ 
คล้ายคลึงกับท่านอาจารย์มั่น ว่าจะมีความจริงเพียงไรในความรู้สึกของ 
พวกเรา ผู้เพียงอ่านเรื่องท่านผู้อื่นไปก่อน มิใช่เรื่องของตัวประสบเอง  
เมื่อถึงเวลาเราประสบบ้างถ้ามีความสามารถ จะมีความคิดความรู้สึก
อย่างไรบ้าง จึงขอฝากข้อคิดไว้ พระเถระรูปนั้นปัจจุบันท่านยังมีชีวิตอยู่  
ท่านชอบเที่ยวอยู่ในป่าในเขาเป็นนิสัย ไม่ชอบเกี่ยวข้องด้วยหมู่ชน
พระเณร ท่านเห็นประโยชน์ในการอยู่โดยล�าพังในป่าในเขาลึก ทั้งเพื่อ
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ประโยชน์ท่านเองและประโยชน์ผู้อื่นที่เป็นภูมิลึกลับ คือ พวกเทวบุตร 
เทวดา อินทร์ พรหม ภูตผี นาค อสุรกาย ต่างๆ ภพภูมิเหล่านี้เป็นสัตว์ 
ลึกลับในสายตามนุษย์ทั้งหลาย คล้ายกับไม่มีความหมายและไม่มีอยู่
ในโลกมนุษย์และในตัวในสามภพนี้เลย สัตว์พิเศษเหล่านี้อาราธนาท่าน 
ขอให้เห็นแก่พวกเขาที่มีความเชื่อกรรมดีชั่ว บุญบาป นรกสวรรค์ และ
นิพพาน เช่นเดียวกับมนุษย์ผู้เช่ือกรรมท้ังหลาย เป็นแต่ไม่สามารถ 
แสดงตนและความคิดเหน็ต่างๆ ให้โลกรูเ้หน็ได้อย่างเปิดเผยเหมอืนโลก
ที่เปิดเผยทั้งหลายเท่านั้น นานๆ จะมีท่านที่มีสายตายาว คือ ความรู้
พิเศษ ไม่อคติล�าเอียงต่อสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลาย มาโปรดสักครั้ง สัตว์พิเศษ
เหล่านี้ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์หญิงชาย ผู้หยาบทั้งร่างกายและจิตใจ  
ไม่ค่อยมีความให้อภัยสัตว์โลกกันแทรกอยู่ในจิตเลย นอกจากมนุษย์ท่ี
มีศีลธรรมในใจ แม้กายจะหยาบก็ถือว่าเป็นหลักธรรมชาติของผู้อยู่ใต ้
กฎของกรรมจะยอมรับโดยทั่วกัน เทวดาทั้งหลายมิได้ถือมิได้รังเกียจ  
แต่มนษุย์จ�าพวกนีม้น้ีอยมากและหาคบได้ยาก แม้เขาจะสามารถให้ความ
ร่มเยน็แก่เรา เพราะความดีของเขาทีส่ละเพือ่ผูอ่ื้นด้วยวิธต่ีางๆ แต่เขาก็
ไมส่ามารถรูเ้รื่องและตดิต่อกับเราโดยตรงได้ นอกจากความดทีีป่ระสาน
กันอยู่เท่านั้น มนุษย์พวกนี้ท�าความร่มเย็นแก่โลกได้อย่างกว้างขวาง  
ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ทัง้ทีแ่จ้งแลท่ีลบั ไม่มกีาลสถานที ่ไม่มปีระมาณ 
แม้พวกภูตผทีีม่กีรรมเบาพอประมาณ กไ็ด้รบัความเยน็จากมนษุย์จ�าพวกนี้ 
แผ่ส่วนความดีให้เป็นประจ�า พวกกายทิพย์พลอยอนุโมทนากับเขาอยู่
โดยสม�่าเสมอ ขอให้เขามีความเจริญรุ่งเรืองและท�าประโยชน์แก่โลกได้
นานๆ กว่าจะละโลกนีไ้ปเสวยสมบติัอันมค่ีาของตนๆ ส�าหรบัพระคุณเจ้า
เป็นมนุษย์พิเศษ มีทั้งศีลทั้งธรรม งามทั้งใจ สว่างไสวด้วยความรู้และ
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คุณธรรม น่าเคารพเลือ่มใสมาก พวกข้าพเจ้าทัง้หลายขออาราธนาอยูท่ีน่ี ่
โปรดสัตว์ไปนานๆ เพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกผู้อาภัพ ความมีภพภูมิตาม
สายตาของมนษุย์ทัง้หลาย จะได้พากนัมาฟังโอวาทค�าสัง่สอนแลเพิม่พนู 
บญุญาบารมใีห้ยิง่ๆ ขึน้ไป และเป็นปัจจัยแก่มรรคผลนพิพานอันเป็นธรรม 
สุดโลกดังนี้

ท่านเล่าว่า เวลาท่านพักอยู่ในภูเขาลึก โดยมากมีแต่พวกกายทิพย์
มาเกี่ยวข้องทั้งใกล้ทั้งไกล ทั้งเบื้องบนเบื้องล่าง ตลอดนาคและภูตผ ี
ทั้งหลายแทบไม่เว้นแต่ละคืน การท�าความเพียรก็เป็นไปตามเวลามิได้
หยุดหย่อน การพักผ่อนร่างกายก็สะดวกสบาย การต้อนรับแขกลึกลับ
กม็ไิด้หยดุ วนัคืนหนึง่ๆ ไม่ค่อยมเีวลาว่างอยูเ่ฉยๆ แต่เป็นความสะดวก 
ผิดธรรมดาที่อยู่กับผู้คนพระเณรมากๆ ซ่ึงหาความสงบไม่ค่อยได้ขณะ
ที่มาเกี่ยวข้องกัน ส่วนพวกกายทิพย์จะเป็นภูมิใดก็ตาม แม้มีมาเป็น
จ�านวนมากก็เป็นเหมือนไม่มี การแสดงธรรมก็เป็นมาจากใจล้วนๆ ไม่ได้ 
ใช้ก�าลังกาย ขณะที่แสดงธรรมก็ไม่ปรากฏว่ากายมีในความรู้สึก มีแต่
ความรู้กับธรรมที่สัมผัสกันออกมาเท่านั้น ความเหน็ดเหนื่อยไม่ปรากฏ
ในเวลาแสดงธรรมให้พวกนี้ฟัง ขณะฟังธรรมจบลงรู้สึกมีความยิ้มแย้ม
แจ่มใส และพร้อมกันสาธุการสามครั้ง เสียงสะเทือนไปทั่วโลกธาตุ 
เช่นเดียวกบัทีท่่านอาจารย์มัน่เคยเล่าให้ฟัง การสนทนาธรรมกม็ุง่ความรู้
ความเข้าใจจรงิๆ เช่นเดียวกบัผูเ้ดินทางสายทีต่นยงัไม่เคยเดิน กลวัผดิทาง  
ถามเขาด้วยความสนใจอยากรู้ทางจริงๆ ฉะนั้น บางพวกก็สนทนาด้วย
ภาษาใจธรรมดา แต่บางพวกสนทนาด้วยภาษาบาลีเหมือนพุทธพจน์  
แต่ก็ทราบความหมายของบาลีนั้นๆ อันอยู่ในความหมายแห่งภาษาใจ 



118

อันเดียวกัน ท่านเล่าว่าเวลาออกจากสมาธิแล้ว ท่านพยายามจดบาลี
ปัญหาที่เทวดาถามไว้มากมาย สมัยท่านอาจารย์มั่นยังมีชีวิตอยู่ ก็ไป
เรยีนถามให้ท่านแปลให้ฟัง ท่านอาจารย์มัน่ว่าบาลเีป็นศัพท์ตายตัวเวลาสู่ 
โลกทั่วๆ ไป แต่บาลีที่ผุดขึ้นมาก็ดี เทวดาถามก็ดี เป็นค�าเฉพาะบุคคล  
กาลสถานทีเ่ท่านัน้จะน�าออกไปใช้ทัว่ไปย่อมไม่สะดวก แม้ได้ความชัดเจน
ตามที่แปลออกจากบาลีทั่วๆ ไปก็จริง แต่บาลีท่ีผุดขึ้นเฉพาะบุคคลใน
ความหมายก็มุ่งเฉพาะบุคคลนั้นเท่านั้น มักไม่ทั่วไปแก่ผู้อื่น แม้ผมแปล
ให้ท่านฟังได้ แต่ก็อาจไม่ตรงกับความหมายที่ท่านเข้าใจมากับบาลีนั้น  
ผมจึงไม่อยากแปล เพราะค�าที่ผุดขึ้นมาจากใจจะเป็นค�าบาลีก็ดี เป็น 
ภาษาใจก็ดี เป็นค�าห้ามหรือตักเตือนใดๆ ก็ดี ย่อมเข้าใจและแน่นอน
เฉพาะผูน้ัน้ ผูอ่ื้นจะแยกความหมายท่ีเกดิขึน้เพือ่ผูน้ัน้ไปเป็นอ่ืน ย่อมขัด
ต่อความมุง่หมายของธรรมซ่ึงผดุขึน้เพือ่ผูน้ัน้ ผมพอเข้าใจธรรมทีผ่ดุขึน้
ภายในทัง้เพือ่ตนเองทัง้เพือ่เทวบตุรเทวดา และเพือ่ผูอ่ื้นใดทีม่าเกีย่วข้อง
ได้พอสมควร เพราะธรรมเหล่านี้เคยเกิดกับผมอยู่เสมอ แม้จะเรียกว่า
เกดิคู่เคียงกบัปฏิบัติสมาธภิาวนาโดยสม�า่เสมอกไ็ม่ผดิ นอกจากนัน้เวลา
ปกติธรรมดา ธรรมดังกล่าวยังเกิดได้ บางทีเดินจงกรมอยู่ก็เกิด นั่งอยู่
ธรรมดาก็เกิด เดินไปบิณฑบาตก็เกิด ฉันจังหันอยู่ก็เกิด พูดคุยอยู่กับ 
หมูค่ณะพอหยุดพดูกเ็กดิ ก�าลงัแสดงธรรมอยูพ่อหยดุช่ัวขณะเท่านัน้กเ็กดิ  
เกิดไม่เลือกกาลสถานที่และอิริยาบถ ถ้าจะเรียกว่าเกิดประจ�านิสัยก ็
ไม่ถนัดใจ เพราะแต่เริ่มแรกปฏิบัติที่ยังไม่รู้ภาษีภาษาอะไร ธรรมเหล่านี้ 
ก็ไม่เห็นเกิด เพิ่งเริ่มเกิดบ้างก็เมื่อปฏิบัติพอรู้อะไรนิดๆ หน่อยๆ ขึ้น
บ้าง จนจิตเป็นสมาธิและปัญญาเรื่อยมา ธรรมเหล่านี้ก็ค่อยๆ เกิดเป็น
คู่เคียงกันมาตามก�าลังของจิต จนตลอดปัจจุบันนี้ ธรรมเหล่านี้เกิดไม่มี
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ประมาณ ทัง้ไม่เลอืกว่าอิรยิาบถใดสถานทีใ่ด เกดิได้ทัง้นัน้ แต่จะเกดิใน
อิรยิาบถใดสถานทีใ่ดกต็าม ย่อมถอืเป็นธรรมเฉพาะตัว เข้าใจจ�าเพาะตัว 
ไม่คิดจะให้ใครแปลให้ฟัง นอกจากต้องการทราบความหมายจากผู้อื่นที่
แปลจากธรรมบทนั้น เพื่อเทียบเคียงกับความเข้าใจของตนบ้างเท่านั้น  
จึงถามท่านผูอ่ื้นบ้างในบางครัง้ แต่มไิด้ถามด้วยความอยากรูเ้พราะตนไม่รู้
ความหมายของธรรมบทน้ันมาก่อน ทีท่่านเล่าให้ฟังผมเข้าใจดีทัง้หมดว่า  
เป็นธรรมจ�าเพาะตัวใครตัวเรา ฉะนั้น ผมจึงไม่อยากแปลให้ท่านฟัง  
แม้ผมจะเป็นอาจารย์ท่าน แต่สาระส�าคัญทีท่่านจะพงึรูพ้งึเข้าใจจากธรรมที่
ผดุขึน้กบัท่าน เป็นสิง่ทีม่คุีณค่ามากกว่าผมแปลให้ฟัง แล้วท่านกไ็ม่แปล
ให้ฟังเสีย แต่เราก็มิได้ข้องใจสงสัยอะไรเลย ความจริงก็เป็นดังท่านพูด
ไม่มีผิด ผมยอบรับค�าอย่างเทิดทูนไม่มีที่แย้ง

เทวดามาเยี่ยมฟังธรรมจากพระเถระรูปนี้เสมอ

เช่นเดียวกับท่านอาจารย์มั่น

ท่านเล่าว่าเทวดามาเยี่ยมฟังธรรมท่านแต่ละครั้งมีจ�านวนมากบ้าง
น้อยบ้าง แต่ไม่มากเหมอืนทีม่าเยีย่มฟังธรรมท่านพระอาจารย์มัน่ บางครัง้ 
มาในราว ๕๐-๖๐ บางครั้งราว ๑๐๐-๒๐๐ บางครั้งราว ๕๐๐-๖๐๐ บางครั้ง 
ก็เป็นพันๆ แต่ห่างๆ มา เครื่องนุ่งห่มของเทวดาท้ังเบื้องบนเบื้องล่าง
ที่มาในบางครั้ง มีสีขาวล้วนบ้าง สีแดงล้วนบ้างเป็นแบบเดียวกันหมด
ไม่ก้าวก่ายกัน ทุกพวกและทุกครั้งท่ีมาไม่มีเครื่องประดับตบแต่งใดๆ 
ทั้งสิ้น เวลาเข้ามาหาพระผู้ทรงศีลทรงธรรมเป็นที่เคารพมาก เทวดา
ถือกัน หัวหน้าประกาศห้ามไม่ให้ใส่เครื่องประดับตบแต่งเข้าไปหาพระ 
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ให้นุ่งห่มแบบเรียบๆ เหมือนพุทธมามกะชาวพุทธ มีกิริยามารยาท 
สวยงามมาก ติดตาติดใจ เห็นแล้วไม่จืดไม่จาง มนุษย์เราน่ายึดเอาแบบ 
อย่างของเขามาใช้ เมื่อเวลาเข้าไปหาพระหาสงฆ์ในวัดหรือที่ใดก็ตาม  
จะน่าดู ไม่อุจาดบาดตาบาดใจเกนิไป เหน็แล้วทเุรศปลงไม่ตก กลวัตกนรก 
มากกว่า แต่ใครล่ะจะสามารถน�าเรือ่งของเทวบตุรเทวดามาเล่า มาสัง่สอน 
มนุษย์ให้เช่ือถือและยอมรับปฏิบัติตามได้บ้าง ใครจะกล้ายอมรับท�า
หน้าที่นี้เล่า เพียงได้ยินใครเล่าเรื่องเทวดาเปรตผีให้ฟังบ้าง ไม่ทราบว่า 
เล่าเล่นเล่าจริงก็จะถูกหัวเราะเยาะเย้ยแล้ว ขืนเอากฎระเบียบของ 
เมอืงเทพเมอืงผมีาใช้ในเมอืงมนษุย์ เขากจ็ะหาว่าบ้าไม่มสีติ โรงพยาบาล 
ปากคลองสานก็จะไม่ยอบรับเป็นคนไข้ แล้วจะไม่ตายทิ้งเปล่าๆ ทั้งที่บ้า 
ยังติดตัวไปด้วยละหรือ ท่านพูดแล้วหัวเราะกันไปพักหนึ่ง ผู้เขียนก็ปาก
อยู่ไม่เป็นสุข จึงเรียนเล่นบ้างจริงบ้างเป็นการหยั่งเสียงดูว่าท่านจะว่า
อย่างไร ก็ท่านอาจารย์เองจะเป็นไรไป โลกเขาไปเห็นอะไรในเมืองนอก
เมืองนา เขายังน�ามาเล่ากันฟังได้ และน�าเอากิจการจากเมืองนอกมา
ปรับปรุงแก้ไขในบ้านเมืองของตน โดยออกกฎเกณฑ์ให้คนในประเทศ
ปฏิบัติตามได้ เช่น เมืองไทยเราการแต่งเนื้อแต่งตัวเวลานี้ ก็ก�าลังจะ
กลายเป็นเมืองนอกไปหมดแล้วทั้งหญิงชาย ทั้งหนุ่มสาวเฒ่าแก่ เพราะ
คนไทยเราสั่งสอนง่าย ไม่เป็นคนหัวแข็งหัวด้ือรั้นเหมือนคนเมืองอ่ืนๆ 
ยิ่งการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยแล้วคนไทยยิ่งชอบและถอดแบบของใครๆ 
มาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแม่นย�า หรือยิ่งกว่าครูเสียอีก ท้ังจ�าอะไรๆ  
ทีแ่ปลกหแูปลกตาได้อย่างอัศจรรย์ ยิง่การแต่งกายแบบเมอืงเทพซ่ึงใครๆ 
ไม่เคยไปเหน็ แม้พวกนกัท่องเทีย่วอวกาศ กไ็ม่มหีวงัจะได้เจอได้ชมการ
แต่งกายของพวกเทพพอจะน�ามาอวดโลกได้เลยด้วยแล้ว ถ้ามนษุย์ได้รบั



121

การแนะน�าแนวทางบ้างแล้ว เข้าใจว่าจะมผีูส้นใจไม่น้อย เพราะเป็นแบบ
ของคนชั้นสูง พอจบประโยคต่างคนต่างหัวเราะกันพักใหญ่ แล้วท่านว่า
ให้ผู้เขียนว่า ค�าพูดของท่านมักพิสดารเกินไป ถ้าขืนท�าตามท่านผมต้อง
ไม่ได้อยูใ่นเมอืงไทยแน่ จะต้องถกูเนรเทศไปอยูก่บัพวกเปรตพวกผโีดย
ไม่ต้องสงสัย เพราะเขาจะหาว่าผมเป็นเพื่อนกับพวกนั้น แล้วจะขับไล่ 
ให้ไปอยู่กับพวกเปรตพวกผีนั้นแน่นอน ส่วนจะให้ไปอยู่กับพวกเทพ 
พวกพรหมคงไม่มีหวังแน่ๆ เพราะภูมินี้เป็นภูมิดีมีศักด์ิสูง แต่ภูมิเปรต 
ผนีัน้ซิท่ีเขาจะไล่ผมไปอยูด้่วย เพราะเป็นภูมทิีต่�า่ต้อยด้อยศักด์ิศรไีม่มใีคร 
ปรารถนา เพื่อเป็นการประณาม ถ้าเรื่องเป็นอย่างนี้ท่านจะว่าอย่างไร 
ตอนนี้ทั้งท่านทั้งผู้เขียนต่างหัวเราะกันพักหนึ่ง แล้วท่านพูดต่อไปว่า  
ท่านกรุณาอย่าหาญคิดจะให้ผมเอาระเบียบของเทพของพรหมมาใช้
ในเมืองมนุษย์เลย แม้แต่พวกดังกล่าวนี้ก็ยังเคารพศาสนา เคารพ
พระพุทธเจ้าอย่างเทิดทูน ธรรมดังกล่าวก็อยู่ในมนุษย์เรานี้เอง ถ้าใคร
จะสนใจปฏิบัติตาม กไ็ม่เหน็อะไรบกพร่องในบรรดาธรรมสอนโลกทีม่อียู่
ในแดนมนษุย์เรา ถ้าเราไม่โง่จนเกนิไป เท่าทีผ่มเล่าให้ฟังกถ็อืเป็นกนัเอง 
มไิด้คิดจะไปพดูไปเล่าทีไ่หน แต่พอเล่าให้ฟังตามเหตุการณ์ทีป่รากฏบ้าง 
ท่านกลับขอให้ผมน�าเอาขนบธรรมเนียมของเทวดามาสั่งสอนมนุษย์  
ซ่ึงเป็นเรื่องซวยที่สุดส�าหรับผู้จะเริ่มคิดน�าธรรมเนียมลึกลับมาสอนโลก 
ผมท�าไม่ลง แม้แต่คิดก็ไม่เคยคิด ผู้เขียนเรียนท่านว่า กระผมก็เรียนไป
ตามภาษาอย่างนั้นเอง ถ้าท่านอาจารย์ไม่สะดวกก็ไม่ควรฝืน เราคุยกัน 
สนุกตามแบบพระโดยล�าพังที่ถือเป็นกันเอง
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บรรดาเทวดาหลายพวกทีม่าเยีย่มท่านในวาระต่างๆ กนันัน้ มคีวาม
คิดเหน็รกัชอบธรรมต่างๆ กนั บางพวกชอบรบัศีลก่อนฟังธรรม บางพวก
ขอฟังธรรมเลยทเีดียว บางพวกชอบธรรมสงัโยชน์เบือ้งบน บางพวกชอบ
ฟังสังโยชน์เบื้องต�่า แต่ที่ชอบฟังสังโยชน์เบื้องต�่ามากกว่า บางพวกชอบ 
ฟังธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บางพวกชอบฟังกรณียเมตตสูตร บางพวก 
ชอบฟังสงัคหธรรมเกีย่วกบัการสงเคราะห์กนั ชอบแปลกๆ ต่างๆ กนัตาม
จ�านวนของพวกเทพทีม่าน้ันๆ ต่างมคีวามรกัชอบธรรมไปตามนสิยัเหมอืน
มนุษย์เรา บางพวกชอบฟังเมตตาพรหมวิหาร บางพวกชอบฟังสูตรที่เรา 
ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยก็มี เราจนใจต้องบอกกับเขาว่าไม่เคยรู้ 
ไม่เคยเรยีนมา เขากข็อฟังสตูรอ่ืนๆ ท่ีเขาชอบต่อไป ท่านว่าเทวดาเคารพ
รักท่านมาก ไม่อยากให้ท่านหนีไปที่ไหนเลย อยากให้ท่านพักอยู่กับเขา
นานๆ ขณะที่ท่านพักอยู่ที่นั้น เทวดาว่ามีความสงบเย็นใจมาก กลางคืน
ก็ได้ยินเสียงท่านสวดมนต์และเจริญธรรมบทเมตตา เขามีความซาบซ้ึง 
ในธรรมท่ีท่านสวดมาก ไม่อยากให้จบลงง่ายๆ ท่านว่าการสวดมนต์กเ็พยีง
นกึอยู่ในใจ มไิด้สวดเสยีงดังพอจะได้ยนิถงึใครๆ แต่เวลาเทวดามาเยีย่ม 
เขาขอให้สวดมนต์สูตรนัน้ๆ ให้มากกว่าสตูรอืน่ๆ เขาเปน็สุขใจและชอบ
ฟังมากกว่าสตูรอ่ืนๆ ขณะท่านสวดมนต์เขาสนใจฟังอย่างเพลดิเพลนิดังนี ้
ท่านถามเขาว่าทราบได้อย่างไรว่าอาตมาสวดมนต์สูตรนั้นๆ เขาตอบท่าน
ทนัทว่ีาเสยีงสวดมนต์ของพระคุณท่านสะเทือนไปท่ัวพภิพ จะไม่ให้ได้ยิน
อย่างไรได้ ธรรมเป็นของละเอียดอ่อนอยู่แล้ว เมื่อยกขึ้นประกาศด้วย 
การสวดหรอืสงัวธัยาย กต้็องดังกงัวานไปท่ัวพภิพให้รูท่ั้วถงึกนัท้ังโลกธาตุ 
บรรดาผู้ควรจะทราบได้
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พระอรหันต์มาแสดงธรรมให้ท่านฟัง

ท่านพกัอยูใ่นถ�า้แห่งหนึง่ ตอนกลางคืนยามดึกสงัด ท่านก�าลงัเข้าที่
ท�าสมาธิภาวนาอยู่ มีพระอรหันต์องค์หนึ่งชื่อ พระภำกุละ รูปร่างขาวสูง 
สวยงามมาก มองเหน็แล้วน่าเคารพเลือ่มใสทันที ท่านเหาะทางอากาศมา
เยีย่มท่านทางสมาธภิาวนา ตอนกลางวนัของคืนวันนัน้ บรขิารช้ินหนึง่ของ
ท่านหาย หายังไงก็ไม่พบ พอตกกลางคืนนั่งภาวนา พระอรหันต์องค์นี้ 
ก็เหาะมาเยี่ยมท่านพอดี พอเหาะลงมาถึงพื้น นั่งเรียบร้อยแล้ว ท่านก็ 
ถามขึน้ทันทีว่า ทราบว่าบรขิารช่ือนัน้ของท่านหายเมือ่ตอนกลางวนัใช่ไหม  
ท่านเรียนตอบว่า ใช่ พระอรหันต์องค์นั้นก็ชี้มือบอกว่า “นั่น อยู่ที่นั่น 
มไิด้หาย ท่านลมืทีไ่ว้ต่างหาก” พอเช้าวนัหลงัไปดูท่ีท่านช้ีบอกกเ็หน็จรงิๆ 
ท่านรู้สึกแปลกใจว่าท่านก็มิได้บนบานศาลกล่าวอะไรเลย แต่ท่านท�าไม
ทราบได้ บริขารนั้นก็ได้คืนมาจริงๆ ตามจุดที่ท่านชี้บอก จึงน่าอัศจรรย์
อยู่มากท่านว่า

ขณะทีพ่ระอรหนัต์ท่านเหาะมาเยีย่มท่านอาจารย์องค์นัน้ ท่านชมเชย 
และสรรเสริญท่านท่ีถือธุดงควัตร และปฏิบัติดีปฏิบัติชอบน่าเคารพ
เลือ่มใส จงึดลบนัดาลให้ท่านต้องมาเย่ียมถึงท่ีอยู่ จากนัน้ท่านกแ็สดงธรรม 
เพือ่ความรืน่เรงิแก่ท่าน และสอนเน้นหนกัลงในธดุงควตัรว่า จงพยายาม
รกัษาธดุงค์ไว้ให้มัน่คงต่อไป อย่าให้เสือ่มร่วงโรยไปเสยี ธดุงควัตรเสือ่ม 
กเ็ท่ำกบัว่ำศำสนำเสือ่ม แม้คัมภีร์ธรรมทัง้หลายยงัมอียูก่ไ็ม่อาจทรงคุณค่า
แก่ผู้ไม่สนใจได้เท่าที่ควร ธุดงควัตรเป็นธรรมข้ันสูงมาก ผู้รักษาธุดงค ์
ได้ต้องเป็นผู้มีจิตใจสูง ท่านควรทราบว่า พระอริยเจ้ำทุกประเภทไปจำก
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ธดุงควตัรนีท้ัง้นัน้ เพรำะธดุงค์เป็นธรรมเครือ่งท�ำลำยกเิลสได้ทุกประเภท 
ธุดงควัตรจึงเป็นทำงเดินเพื่ออริยธรรม อริยบุคคล คนไม่มีธุดงควัตรคือ
คนวัตรร้าง เช่นเดียวกับบ้านร้างเมืองร้าง อะไรก็ตามถ้าลงได้ร้างแล้ว 
ไม่เป็นสิง่ทีพ่งึปรารถนาเลย ท่านจงรกัษาธุดงค์อันเป็นเครือ่งท�าลายกเิลส
ไว้ให้ดีและมั่นคง อย่าให้เป็นพระวัตรร้าง จะเป็นทางรั่วไหลแตกซึมแห่ง
มรรคผลนพิพานทีค่วรจะได้จะถงึ พระพทุธเจ้าและสาวกทัง้หลายบรรดา
ที่เลิศแล้ว ล้วนแต่ท่านรักษาธุดงควัตรกันท้ังนั้น ใครประมาทธุดงค์ว่า
ไม่ส�าคัญ ผู้นั้นคือผู้หมดสาระส�าคัญในตัวเอง ท่านจงรักษาความส�าคัญ
ของตนไว้ด้วยธุดงควัตร ผู้มีธุดงควัตรเป็นผู้มีอ�านาจทั้งภายนอกภายใน
อย่างลกึลบัจบัใจทีบ่อกใครไม่ได้ เป็นผูเ้ด่นในวงแห่งทวยเทพชาวไตรภพ
ทั้งหลาย มนุษย์และเทวดาทุกช้ันทุกภูมิเคารพรักผู้มีธุดงควัตรประจ�า 
ตัวอยู ่และไปทีไ่หนไม่เป็นภัยแก่ตัวและผูอ่ื้น มแีต่ความเยน็ฉ�า่อยูภ่ายใน
ทัง้กลางวนัและกลางคืน ธดุงควตัรเป็นธรรมลกึลบัยากทีจ่ะมองเหน็ความ
ส�าคัญ ทั้งที่ธุดงควัตรเป็นธรรมส�าคัญในศาสนามาดั้งเดิม ธุดงควัตรเป็น
หลักใหญ่แห่งพระศาสนา ผู้มีธุดงค์ประจ�าตัว คือผู้รู้ความส�าคัญของตัว 
และรักษาถูกจุดแห่งความส�าคัญได้ดี เป็นที่น่าชมเชยอย่างถึงใจ ผู้มี 
ธดุงควตัรดีเป็นผูม้จีติใจเมตตาอ่อนโยนในสตัว์ทัง้หลาย ถ้ายงัมผีูป้ฏิบติั
รักษาธุดงควัตรอยู่ตราบใด ศาสนาก็ยังทรงดอกทรงผลอยู่ตราบนั้น 
เพราะธุดงค์เป็นทางท่ีไหลมาแห่งมรรคและผลทุกช้ัน ไม่มีสถานท่ีกาล
เวลาหรอืสิง่ใดๆ มาเป็นอุปสรรคกดีขวางทางเดินเพือ่มรรคผลนพิพานได้  
ถ้าธุดงควัตรยังเป็นไปอยู่กับผู้ปฏิบัติทั้งหลาย ท่านจงจดจ�าให้ถึงจิต  
คิดไตร่ตรองให้ถึงธรรมคือธดุงควตัรดังกล่าวมา อยูท่ีใ่ดไปทีใ่ดจะชุ่มเยน็
อยู่กับตัวท่านเอง ธุดงควัตรนี่แลคือบ่อเกิดแห่งธรรมทั้งหลายดังนี้
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พอแสดงธรรมจบลง ท่านกล็าจากไปโดยทางอากาศหายเงียบไปเลย  
เมื่อพระอรหันต์ท่านจากไปแล้ว ท่านน�าธรรมที่ท่านแสดงสั่งสอนมา 
คิดอ่านไตร่ตรอง เกดิความอัศจรรย์ใจตัวเองท่ีไม่คาดฝันว่าจะมพีระอรหนัต์ 
ผู้วิเศษ แม้นิพพานแล้วยังอุตส่าห์มาเมตตาอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับ 
ธุดงควัตรและธรรมอ่ืนๆ มากมาย เกิดความมั่นใจในธรรมท้ังหลายว่า  
ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งชาติ ได้จอมปราชญ์มาเมตตาสั่งสอน  
ซ่ึงเป็นพระขณีาสพทัง้องค์เหาะมาทางอากาศ เราคงมวีาสนาบารมอียูบ้่าง 
ที่ได้เห็นสิ่งท่ีไม่น่าจะเห็น และได้ฟังสิ่งที่ไม่คาดฝันว่าจะได้ยินได้ฟังนับ
แต่เกิดมา การด�าเนินของเราคงไม่เป็นโมฆะในวงพระศาสนา มิฉะนั้น 
พระอรหันต์องค์วิเศษคงไม่เหาะมาโปรดเมตตาให้เสียเวลา

คืนวันน้ันพอออกจากที่ท�าสมาธิมาเดินจงกรม ราวกับตัวจะเหาะ
ลอยขึ้นบนอากาศตามพระอรหันต์ท่านไปจนได้ ท�าความเพียรไม่รู้สึก
เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าใดๆ เลย มรรคผลนิพพานเหมือนกับอยู่ชั่วเอื้อม
มอืถงึ ทัง้ทีจิ่ตกย็งัมกีเิลสอยูใ่นใจนัน่แล จติใจสงบเยน็ กายกเ็บา มองไป 
ในทิศทางใดรู้สึกปลอดโปร่งโล่งไปหมด ไม่ปรากฏสิ่งและอารมณ์ใดๆ 
มาเกี่ยวข้องพัวพันจิตใจให้ล�าบากร�าคาญเหมือนที่เคยเป็นมารต่อกัน 
มาเลย เดินจงกรมจนถงึสว่างโดยไม่รูส้กึเมือ่ยขบใดๆ ท้ังสิน้ ท่ีเคยได้ยิน 
ธรรมท่านแสดงไว้ว่า ธมฺมปีติ สุข� เสติ ผู้มีควำมปีติในธรรมย่อมอยู่ 
หลับนอนเป็นสุขดังนี้ ก็เพิ่งมาปรากฏชัดกับใจในคืนวันนั้นดังนี้ ฟังแล้ว
ขนลุกซู่เพราะความปีติยินดีในประสบการณ์ของท่านท่ีมีวาสนาบารมี 
บ�าเพญ็ธรรมจนเหน็มรรคเหน็ผลอยมัภทนัตา ทัง้ภายนอกมพีระอรหนัต์
องค์วิเศษเหาะมาโปรดเมตตา ทัง้ภายในกไ็ด้ด่ืมธรรมรสปรากฏซาบซ่านไป
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ทัง้กายทัง้ใจ อันเป็นความเยน็ทีห่าได้ยาก ฟากฟ้าแดนดินถิน่ใกล้ถิน่ไกล 
หรอืถิน่ไหนๆ กไ็ม่มใีห้เจอ ถ้าไม่เจอจากความเพยีรพยายามปฏิบัติอบรม
ในธรรมนี้เท่านั้น ท่านที่เพียรทางนี้ย่อมมีวันเจอ เพราะสิ่งที่จะให้เจออยู่
กับธรรม และธรรมก็อยู่กับใจ ไม่แยกหรืออยู่ห่างไกลกันอะไรเลย 

ท่านอาจารย์องค์นี้รู้สึกจะมีประวัติแปลกอยู่บ้างองค์หนึ่ง ในบรรดา
ศิษย์ท่านอาจารย์มั่นในการเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ซ่ึงโดยมากก็เป็น
ความอดอยากกันดารและสัตว์เสือที่เป็นเรื่องเสี่ยงต่อชีวิตที่โลกรัก 
สงวนกันอย่างยิ่ง ผลที่ได้รับก็ประทับใจทั้งภายนอกภายใน คือภายนอก
กไ็ด้เหน็สิง่ลกึลบัทีเ่กนิกว่าสายตาและหขูองมนษุย์ทัง้หลายจะรูเ้หน็และ
ได้ยินได้ แต่ท่านก็ได้เห็นอยู่เสมอเป็นคู่เคียงกับปฏิปทาตลอดมา และ
ภายในคือธรรมรสก็ปรากฏอยู่กับใจโดยสม�่าเสมอ ต่อไปนี้ท่านผู้อ่าน 
ก็จะได้นึกวาดภาพไปตามความเป็นไปแห่งเรื่องของท่านต่อไปอีก ซึ่งจะ
ขออาราธนาเรื่องท่านมาลงไปเรื่อยๆ จนควรแก่การยุติ

คือท่านพักท�าความเพียรอยู่ในถ�้าแห่งภูเขาลูกหน่ึง ทราบว่าห่าง
จากหมู่บ้านมากผิดที่เคยอยู่มาก่อน บิณฑบาตทั้งไปและกลับก็กินเวลา
ราวสองชั่วโมงกว่า จนเหงื่อแตกโชกแทบไม่มีเหลือติดตัวกว่าจะกลับถึง 
ทีพ่กัแต่ละครัง้ แต่ท่านกพ็อใจทีจ่ะอยูบ่�าเพญ็ด้วยความสมคัรใจ ไม่คิดถงึ 
ความล�าบากกันดารใดๆ ทั้งสิ้น การภาวนาก็เป็นไปด้วยความดูดด่ืม 
ไม่จดืจาง คืนวนัหนึง่พอจติสงบตัวลงไม่นานนกั กป็รากฏเหน็พระอรหนัต์
องค์หนึ่ง ชื่อท่านว่า พระกัสสปเถระ เหาะลอยมาทางอากาศ มุ่งหน้า
มาหาท่านและค่อยๆ เหาะลงมาราวกับมีเบรกห้ามล้อเหมือนรถยนต์เรา  
แล้วก็ค่อยๆ หย่อนองค์ท่านลงมาจนถึงพื้น เสร็จแล้วนั่งพับเพียบ
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เรียบร้อยที่ตรงหน้าท่านด้วยสีหน้ายิ้มแย้มท่ีเต็มไปด้วยรัศมีแพรวพราว
รอบองค์ มลีกัษณะท่าทางอ่อนโยนด้วยเมตตา ราวกบัหมอผูม้อัีธยาศัยใจ 
เอ้ืออารีต่อคนไข้ เข้ามาถามดูอาการด้วยความเป็นห่วง หวังจะช่วย
อนเุคราะห์ด้วยหยกูยาและวิธกีารต่างๆ อย่างเต็มสติก�าลงัความสามารถ
ทีม่อียูฉ่ะนัน้ พระอรหนัต์องค์น้ันกเ็ช่นกนั พอนัง่พบัเพยีบเรยีบร้อยด้วย
ทั้งอัธยาศัยที่เต็มไปด้วยเมตตาหวังธรรมานุเคราะห์แก่ท่าน แล้วก็ถาม
ด้วยความเอ้ือเฟื้อว่า เป็นอย่างไร ขันธปัญจกกับใจท่ีเป็นเจ้าของแห่ง
วฏัฏะของท่าน พอเป็นไปอยูล่ะหรอื จติพอจะเหน็โทษและเบือ่หน่ายต่อ
การเกิดตายบ้างหรือยัง ผมเป็นห่วงท่าน กลัวว่าจิตที่เคยนอนไม่ตื่นมา 
เป็นอนันตกาลจนนับประมาณมิได้ จะไม่สนใจอยากตื่นพอมองเห็นทาง
เดนิเพื่อพระนิพพาน อันเป็นแดนลกึลับส�าหรับสัตว์โลกผูไ้ม่สนใจจะตืน่
จากหลบั คือความเพลนิหลงในสิง่หลอกลวงทัง้หลายทีม่ปีระจ�าอยูใ่นแดน 
ของสัตว์โลกผู้ชอบลุ่มหลง ยิ่งกว่าความชอบรู้จริงเห็นจริงทั้งหลาย 
ซ่ึงมอียูใ่นแดนเดียวกนั จงึได้มุง่มา เมือ่มาถงึแล้วกน่็าอนโุมทนาในก�าลงั
ศรัทธาและข้อปฏิบัติที่ท่านบ�าเพ็ญอยู่เวลานี้ นี่เป็นประโยคแรกที่ท่าน
ทักทายไต่ถามด้วยความเป็นห่วงและเมตตา ส่วนท่านอาจารย์องค์นั้น
ท่านปรากฏในนิมติภาวนาว่า ท่านลกุขึน้กราบไหว้ท่านด้วยความต้ืนตันใจ  
ทั้งที่ใจยังอยู่ในสมาธิขณะที่ท่านเหาะลงมาถึงทีแรก ท่านเรียนตอบ 
พระอรหันต์โดยทางสมาธิภาวนาว่า ขันธ์ของเกล้ากระผมก็พอทนกันไป
แบบโลกๆ เขาทนกัน ส่วนจิตก็พยายามตะเกียกตะกายปลุกปล�้ากันไป 
เพื่อความเห็นโทษแห่งการลืมตัวมั่วสุมกับสิ่งที่เป็นพาลภายใน ซ่ึงคอย
หลอกหลอนให้ลุม่หลงไปตามตลอดเวลา พอได้รบัความร่มเยน็เหน็โทษ
แห่งวัฏฏะบ้างเท่าที่สติปัญญาสามารถ



128

เมือ่จบลง ท่านกเ็ริม่แสดงธรรมให้ฟัง โดยเน้นหนักไปทางธดุงควตัร
เช่นเดียวกบัองค์ก่อน แสดงพระวินัยเป็นวาระสดุท้าย ใจความแห่งธรรม
ที่แสดง ท่านยกเอาธุดงควัตรที่อาจารย์องค์นั้นก�าลังปฏิบัติอยู่ขึ้นแสดง 
ว่าที่ท่านปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้น้ันเป็นสามีจิกรรมอันชอบแล้ว พระพุทธเจ้า
และพระสาวกทั้งหลายที่เป็นอัจฉริยบุคคล ท่านชอบอยู่ในป่าเปลี่ยว  
อยู่ในถ�้า เงื้อมผา รุกขมูลร่มไม้ อยู่ในป่าชัฏ อยู่ในป่าช้า อันเป็นสถานที่ 
เตือนบอกเรื่องความตายทุกวันเวลา เกี่ยวกับการท่ีประชาชนมาท้ิงผี  
ทั้งผีหญิงผีชาย ผีชายหนุ่ม ผีหญิงสาว ผีเด็กผีคนเฒ่าคนแก่ อยู่ทุกวัน 
เวลา ท่านอยู่ด้วยความมีสติปัญญาไตร่ตรองกับเหตุการณ์ต่างๆ ซ่ึงมี
อยู่ตลอดเวลา เพื่อสติปัญญาจะได้มีทางตื่นตัวและหาทางออก ท่านอยู่
อย่างทีท่่านก�าลงัอยูบ่�าเพญ็เวลาน้ีแล การอยูข่องท่านจึงเป็นความถกูต้อง  
ไม่เกลื่อนกล่นวุ่นวายด้วยเรื่องส่งเสริมวัฏทุกข์ให้พอกพูนหัวใจจนหาที่
ปลงวางมิได้ แต่สัตว์โลกไม่ค่อยคิดหาที่ปลงวางกัน นอกจากต่างคนต่าง
คิดสั่งสม และส่งเสริมให้เชื้อและทุกข์เพิ่มขึ้นจนเป็นมหันตทุกข์เท่านั้น 
ฉะนั้น การเกิดตายของสัตว์โลกจึงเกลื่อนไปทั่วดินแดน ไม่มีอะไรที่ไหน
จะมากกว่าป่าช้าของสตัว์ทีต้ั่งหน้าเกดิตายกนั แม้ทีเ่ราก�าลงันัง่อยูเ่วลานี้ 
ก็คือป่าช้าของสัตว์ชนิดต่างๆ ทั้งสิ้น ไม่มีที่ว่างว่าไม่มีป่าช้าของสัตว ์
แทรกอยู่ แม้ในตัวเราตัวท่านก็คือป่าช้าของสัตว์เราดีๆ นี่แล ก็เมื่อ
ทกุหนทกุแห่งมแีต่ทีเ่กดิตายของสตัว์เช่นนี ้เราจะหาความสบายท่ีไหนกนั  
ท่านได้พจิารณาบ้างหรอืยงัว่า แม้ในตัวท่านเองกเ็ป็นป่าช้าทีเ่กดิตายของ
สัตว์ชนิดต่างๆ เช่นเดียวกับภายนอก ถ้ายังไม่พิจารณาก็แสดงว่าปัญญา
ยังไม่รอบคอบพอที่วัฏฏะจะเกรงกลัวและหาทางออก ไม่มารบกวนชวน
ให้เกิดตายซ�้าๆ ซากๆ ที่น่าร�าคาญของนักปราชญ์ทั้งหลาย ค�าว่าปัญญา
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กไ็ด้แก่ความแยบคายของใจเอง ต้องสอดแทรกไปหมดไม่มเีว้นแม้ขนาด
เท่าเมด็หนิเมด็ทราย ซ่ึงล้วนเป็นสมมติุสิง่ท�าให้ติดข้องได้ด้วยกนั ปราชญ์
ท่านจึงพิจารณาและรื้อถอนออกจนหมดสิ้นไม่มีเหลืออยู่เลย

ท่านก็เป็นผู้หนึ่งในวงของพระธุดงค์ที่มีใจมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์ 
และปฏิบัติตามเย่ียงอย่างปฏิปทาของอริยบุคคลอันสูงสุด จึงควรใช้
สติปัญญาแบบท่านบ้าง จะเป็นความถูกต้องเหมาะสมตามนโยบายของ
ธุดงควัตรที่ทรงบัญญัติไว้เพื่อส่งเสริมสติปัญญาของผู้ด�าเนินตามให้เกิด
ความฉลาดรอบรู้ในทุกแง่ทุกมุมที่เกี่ยวกับตน และถอดถอนออกได้
เป็นชิ้นเป็นอัน ไม่นั่งเฝ้านอนเฝ้าธุดงควัตรต่างๆ อยู่โดยไม่ทราบความ 
มุ่งหมายว่า ธุดงค์ข้อนั้นๆ เพื่อแก้กิเลสบาปธรรมต่างกันอย่างไรบ้าง  
และอ�านวยประโยชน์แก่ผู ้ด�าเนินตามโดยถูกต้องในทางใดบ้าง  
ซ่ึงความจรงิธดุงค์แต่ละข้อมคีวามมุง่หมายในการแก้หรอืถอดถอนกเิลส
อยู่ในตัวอย่างพร้อมมูลแล้ว ไม่ว่ากิเลสประเภทใดท่ีมีอยู่ในใจสัตว์โลก  
ธดุงค์นัน้ๆ สามารถรือ้ถอนได้โดยสิน้เชิง ถ้าผูป้ฏิบัติสามารถรูท่ั้วถงึความ
มุง่หมายของธดุงค์ได้โดยถกูต้อง เพราะธดุงค์เหล่านีเ้ป็นเครือ่งกลัน่กรอง 
สามัญมนุษย์ให้กลายเป็นอัจฉริยมนุษย์มามากต่อมากแล้ว เท่าที่ท่าน
ปฏิบัติอยู่เวลานี้ก็น่าชมเชยอยู่แล้ว แต่ท่ีอธิบายเพิ่มเติมบ้างก็เพื่อ
เป็นการส่งเสรมิสติปัญญาให้ยิง่ๆ ขึน้ไป สมกบัธดุงค์เป็นเครือ่งกลัน่กรอง
คนให้ฉลาดแหลมคมขึ้นไปโดยล�าดับ ไม่ติดอยู่เพียงแค่ค�าว่าถือธุดงค์ 
เท่านั้น ซ่ึงเป็นความโง่เขลานอนใจ ไม่คิดอ่านทางปัญญาหาความ
ฉลาดใส่ตน ธุดงค์แต่ละข้อมีควำมหมำยลึกซ้ึงมำกมำยท่ีจะรู้ท่ัวถึง  
จึงควรใช้สติปัญญำไตร่ตรองให้ละเอียดถี่ถ้วนเป็นข้อๆ ไป ท่ำนจะได้รับ
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ประโยชน์จำกธุดงค์ไม่มีประมำณ แม้ควำมสิ้นสุดถึงวิมุตติพระนิพพำน  
ก็ไม่นอกเหนือไปจำกธุดงค์ดังกล่ำวเป็นเครื่องส่งเสริมเลย

ท่านอัจฉริยชนท้ังหลายมีความรักชอบธรรมเหล่านี้มาก และท่าน
ฝากชีวิตจิตใจไว้กับธรรมเหล่านี้กันทั้งนั้น ทั้งชมเชยยกย่องท่านผู้สนใจ
ปฏิบัติธุดงค์ว่า เป็นผู้จะยังประโยชน์ตนให้ส�าเร็จไปด้วยดีไม่มีอุปสรรค 
และด�ารงอริยประเพณีไว้ได้ เพราะนี้เป็นอริยประเพณีท่ีท่านด�าเนินมา 
ทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัส 
ตรัสไว้ในสมัยใดและที่ใด จ�าต้องมีธุดงควัตรอันเป็นคู่เคียงพระศาสนา
เสมอมา อย่าเข้าใจว่าธดุงควตัรเหล่านี ้จะมเีฉพาะศาสนาของพระพทุธเจ้า
องค์ใดองค์หนึ่งเท่านั้นเลย แต่มีประจ�ากับทุกๆ ศาสนาของพระพุทธเจ้า
องค์นัน้ๆ ตลอดมาจนถงึพทุธศาสนาปัจจุบนั จะเป็นพระพทุธเจ้าพระองค์ใด 
มาตรัสในพระนามของความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลส พระพุทธเจ้านั้นๆ 
จ�าต้องประกาศสอนธุดงควัตรแก่ภิกษุบริษัทของพระองค์เช่นเดียวกัน 
ทกุๆ ศาสนา เพราะธดุงควตัรเป็นปฏิปทาทีเ่หมาะสมกบันกับวชอย่างยิง่  
ผู้หวังความหลุดพ้นอย่างเต็มใจอยู่แล้ว จะได้ปฏิบัติตามธุดงควัตรด้วย
ความมุ่งมั่นกลั่นกรองกิเลสออกจากใจ ได้ทันกับเหตุการณ์ไม่เนิ่นช้า 
ล้าหลัง

ท่านอาจารย์องค์นัน้เรยีนถามข้อข้องใจ ในระหว่างพระอรหนัต์ท่าน
หยุดช่ัวขณะว่า มีผู้สงสัยว่านับแต่พระพุทธองค์ปรินิพพานจนถึงสมัยนี้  
ถ้านับเวลาก็ได้สองพันกว่าปีแล้ว ถ้าเป็นผลไม้และสิ่งต่างๆ ก็จ�าต้อง 
ร่วงโรยไปตามกฎอนิจจัง ไม่มีอะไรเหลืออยู่แม้ซากแห่งล�าต้นของมัน  
ถ้าเป็นบรษัิทห้างร้านต่างๆ กเ็ป็นผยุผงของดินไปหมดแล้ว ไม่มอีะไรเหลอื



131

พอเป็นเครื่องหมายแห่งบริษัทและตึกรามบ้างเลย แม้แต่ภูเขาแท่งทึบ 
ยงัมกีารเปลีย่นแปลงได้ ไม่มอีะไรเหนอือ�านาจกฎอนจิจัง ส่วนธรรมาภิสมยั 
ทีพ่ระพทุธเจ้าและพระสาวกทัง้หลายตรสัรูแ้ละบรรลใุนสมยันัน้ พอตกมา 
สมัยนี้ น่าจะไม่มีเค้าโครงแห่งมรรคผลนิพพานเหลืออยู่พอกุลบุตร 
ทั้งหลายได้ดื่มบ้าง ด้วยปฏิปทาข้อปฏิบัติของตน น่าจะค่อยๆ เสื่อมสูญ
ไปเช่นเดียวกับสิ่งทั้งหลายฉะนั้น กระผมเองไม่มีปัญญาสามารถแก้ไข
เหตุการณ์ท�านองนีใ้ห้สงบลงได้ แต่วนันีเ้ป็นโอกาสวาสนาสดุทีจ่ะอัศจรรย์
ของกระผมเองที่คาดไม่ถึง ซ่ึงพระผู้ประเสริฐเลิศโลกเหาะลอยลง
มาโปรดด้วยความเมตตาสงสาร จึงขอประทานกราบเรียนถามข้อข้องใจ
ที่เป็นมาว่า เรื่องมรรคผลนิพพานในวงพระศาสนาอันเป็นทางปฏิวัติกับ
สิ่งสมมุติท้ังหลาย ยังจะกลับเป็นธรรมานุวัติไปตามโลกแห่งอนิจจังอยู่
หรือประการใด คือเมื่อโลกแปรปรวน ธรรมก็แปรปรวน โลกเสื่อมธรรม
กเ็สือ่ม โลกสญูธรรมกส็ญู สิง่ต่างๆ หมดความหมายลง ธรรมก็อาจหมด
ความหมายไปตาม และอาจกระเทือนถึงมรรคผลนิพพานว่า จะต้องสิ้น
สุดกุดด้วนไปตามกาลสถานที่แห่งการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าด้วย
หรือประการใด เท่าที่ทราบมาการปรินิพพานของพระองค์นั้น เป็นเรื่อง
ของพระองค์โดยเฉพาะ มไิด้เกีย่วกบัหลกัธรรมวินยัท่ีทรงประกาศสอนไว้
เพือ่มรรคผลนพิพานแต่อย่างใด แต่แล้วผูท้ีส่งสยัเกีย่วกบักาลเวลาแห่ง
การปรินิพพานของพระองค์ ที่ท�าให้มรรคผลนิพพานกระเทือนไปก็ยังมี
อยู ่ดังค�าว่าพระองค์ปรนิพิพานได้สองพนักว่าปีแล้ว ศาสนาของพระองค์
ย่อมจะค่อยๆ ร่วงโรยและหมดมรรคหมดผลไปด้วย แม้ปฏิบัติกันไปก็
ล�าบากเปล่าโดยไม่มผีลตอบแทนแต่อย่างใดเลยดังนี ้ฟังแล้วรูส้กึขดักนั
กับพุทธพจน์อยู่มาก ทั้งเป็นการสร้างความสะเทือนใจแก่วงพระศาสนา
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และประชาชนพุทธบริษัท ให้เกิดความสงสัยลังเลได้พอดู ซึ่งความคิด
เห็นเหล่านี้ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดเลย นอกจากเขย่าศาสนาและ
จิตใจประชาชนให้ขุ่นมัวเท่านั้น

พระอรหันต์ตอบท่านว่า ถ้าธรรมเป็นเหมือนผลไม้ เป็นเหมือน
บริษัทห้างร้าน เป็นเหมือนสิ่งต่างๆ ในแดนสมมุติท่ีตกอยู่ในกฎแห่ง
อนิจจัง ธรรมก็หายซากไปนานแสนนานแล้ว ไม่มีใครได้ดื่มรสแม้เพียง
ผ่านชิวหาประสาทคือใจช่ัวขณะเลย พระพุทธเจ้าท้ังหลายและสาวก
ของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ที่มีจ�านวนมหาศาล ไม่สามารถจะนับจะ
ประมาณ กไ็ม่มโีอกาสปรากฏขึน้ในโลกแห่งอนจิจังนีไ้ด้ แม้ทีจ่ะมาตรสัรู ้
และบรรลขุ้างหน้าซ่ึงไม่มปีระมาณ กเ็ป็นอันดับด้ินสิน้อรยิชาติอรยิวาสน์ 
อริยวงศ์ไปตามๆ กัน เท่าที่พระพุทธเจ้าและสาวกท้ังหลาย ทั้งอดีต
อนาคต ยังปรากฏสืบเนื่องกันมาเป็นล�าดับไม่ขาดมูลสูญราก ยังปรากฏ
ความดีและคนดีวิเศษเป็นร่างเหลืออยู่ให้สัตว์โลกได้กราบไหว้บูชาเป็น
ขวัญตาขวัญใจสืบมาจนทุกวันน้ี ก็เพราะธรรมมิได้เป็นเหมือนตึกราม
บ้านช่องที่คอยแต่จะล้มทับคนตายด้วยกฎอนิจจังบังคับนั่นเอง ค�าว่า 
ธรรมเป็น อกำลโิก ถ้าไม่หมายเอาธรรมฟากแดนสมมติุบรสิทุธิส์ดุส่วนแล้ว  
จะหมายอะไรเป็นธรรมสาระเล่า ธรรมสาระที่เป็นอกาลิโกนั้นแลคือ
ธรรมแท้ ไม่อยู่ในขอบเขตแห่งกุศลธรรมและอกุศลธรรมเป็นต้น ท่ีมี
อนิจจังเป็นทางเดินเช่นเดียวกับสิ่งทั่วๆ ไป เช่น ธรรมเจริญบ้าง ธรรม
เสื่อมบ้าง เป็นต้น อันเป็นกฎเดียวกันกับโลกทั่วๆ ไป ซ่ึงไม่จัดเข้า 
ในธรรมสาระดังธรรมในพระทัยของพระพุทธเจ้า และธรรมในใจของ 
พระขณีาสพทัง้หลายทีเ่ป็นอกาลกิธรรมล้วนๆ ไม่มกีฎใดๆ เข้าไปอาจเอ้ือม 
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ท�าลายได้ ธรรมประเภทน้ันแลคือธรรมสาระแท้ เป็นธรรมไม่มเีหตุปัจจยั
ปรุงแต่งให้เป็นต่างๆ เหมือนสิ่งทั้งหลาย อะไรจะหมดความหมายไป 
มากน้อยเพียงไร จะเสื่อมสูญไปไหนก็ตาม แต่ธรรมสาระนี้ยังเป็นธรรม
ทีม่คีวามหมายในตัวเอง ทัง้ทีใ่ครจะเคารพนบัถอืหรอืไม่กต็าม ธรรมนีย้งั
สามารถทรงตัวอยูด้่วยความสมบรูณ์ และเป็นอกาลกิธรรมอยูต่ลอดกาล  
พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทรงกราบไหว้และกราบไหว้บูชาก็ดี  
โลกระลกึถึงและกราบไหว้บชูากนักดี็ กก็ราบธรรมสาระนีแ้ล การปรนิพิพาน 
ของพระพทุธเจ้าท้ังหลาย ไม่เพยีงพระองค์ใดพระองค์หนึง่ มพีระสมณโคดม 
ของเราเป็นต้น นั่นเป็นเพียงเรือนร่างของพุทธะก้าวเดินไปตามสายทาง 
ของไตรลกัษณ์ทีม่ปีระจ�าสตัว์สงัขารท่ัวๆ ไปเท่านัน้ มไิด้เป็นความกระทบ
กระเทอืนถงึองค์พทุธะทีบ่รสิทุธิ ์อันเป็นธรรมสาระแท้ให้เสือ่มคลายหรอื
ขาดสญูไปแต่อย่างใด พระพทุธเจ้าจะปรนิพิพาน ณ สถานท่ีใด กาลเวลาใด  
ก็ไม่กระทบกระเทือนถึงมรรคผลนิพพาน ที่จะพึงบรรลุของท่านผู้ปฏิบัติ
ด้วยสามีจิกรรม คือ ชอบยิ่งเช่นเดียวกัน ท่านผู้นั้นจะพึงมีหวังในผล 
อันเกิดแต่ข้อปฏิบัติของตนอย่างสม�่าเสมอ เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้ายัง
ทรงพระชนม์อยู่ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น แม้ปรินิพพานไป
แล้วกี่พันกี่หมื่นปี ก็เป็นเพียงเวลานาทีที่โลกถือกันเท่านั้น ส่วนธรรมนี้
มไิด้อยูก่บักาลสถานท่ีดังทีเ่ข้าใจกนั แต่ธรรมอยูก่บัธรรม มไิด้อยูก่บัอะไร
อันเป็นการอาศัย ซึ่งไม่เข้าในลักษณะของธรรมแท้ ธรรมสาระนี้แลเป็น 
สิง่มหศัจรรย์อยูใ่นโลกตลอดมา ทัง้นีใ้ครจะรูห้รอืไม่รู ้ค้นพบหรอืไม่ค้นพบ 
ว่าธรรมคืออะไร มีอยู่ในโลกหรือหาไม่ก็ตาม ธรรมก็คือธรรมอยู่โดย
ธรรมชาติของตน ฉะนั้น การที่ใครๆ จะพูดว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพาน
ไปนานแล้วต้ังสองพันปีสามพันปี มรรคผลนิพพานได้ร่วงโรยหมดเขต
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หมดสมยัไปตามโดยสิน้เชิงแล้ว แม้จะพากนัปฏิบติัเคร่งครดัหรอืดีเยีย่ม 
เพยีงไร ก็เป็นความล�าบากเปล่าโดยไม่มผีลใดๆ เป็นเครือ่งสนองตอบเลย 
ดังนี้ นั้นมิใช่พระประสงค์ของพระพุทธเจ้าผู้ทรงประกาศสอนโลกด้วย
สัจธรรม นั้นมิใช่ทางเดินคือความมุ่งหมายของพระศาสนาที่พระศาสดา
องค์สิน้กเิลสถงึความประเสรฐิของโลกประทานไว้ นัน้มใิช่หลกัวิชาธรรม 
ในพระพุทธศาสนา พอที่ผู้นับถือพระศาสดาและพระธรรมวินัยจะน�ามา
คิดและศึกษาให้ถ่วงเวลาล้าสมัย และสร้างอุปสรรคแก่ตนโดยไม่เกิด 
ผลดีใดๆ เลย นอกจากเป็นความคิดและศึกษาที่ปิดกั้นทางเดินของตน
จนหาทางออกไม่ได้เท่านัน้ ผูเ้ช่ือพระศาสนาอันเป็นธรรมของศาสดาองค์
บริสุทธิ์ประทานไว้ จึงไม่ควรน�าค�าพูดขวากหนามนั้นมาเสียบแทงตัวเอง 
ราวกับคนสิ้นท่าหาทางออกมิได้ทั้งที่ทางออกยังมีอยู่ และจะกลายเป็น
บุคคลที่น่าสังเวชหมดหวัง ทั้งที่ชีวิตความสืบต่อในร่างยังมีอยู่ ซึ่งควร
น�าไปท�าประโยชน์อะไรได้

พระอรหันต์ท่านสอนซ�้าอย่างถึงใจอีกว่า ท่านทราบหรือเปล่าว่า  
คนที่จะคอยแซงหน้าพระศาสนา เพื่อเป็นพระศาสดาองค์เอกของโลก  
ทั้งที่กิเลสและความโง่เขลายังมีในสันดานอย่างเต็มตัว ยังมีอยู่มากมาย
ในโลกทีผ่สมด้วยสิง่โสมมอันนี ้แล้วยงัมท่ีานอีกองค์หนึง่หรอืทีก่ระหาย
รอความเป็นสาวกแห่งศาสดาองค์โสมมนั้นอยู่

พระอาจารย์องค์นั้นเรียนตอบท่านว่า ส�าหรับกระผมเองมิได้มี 
ความหวั่นไหวจากหลักธรรมไปตามค�าพูดเช่นนั้นเลยแม้ขณะจิตหนึ่ง  
ทุกๆ ขณะจิตและอิริยาบถต่างๆ เป็นความหมายมั่นปั้นมือเพื่อมรรคผล
นิพพานจากสวากขาตธรรม อยู่อย่างเพลินใจ เท่าที่กราบเรียนถามนี้  
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เหน็เป็นความจ�าเป็นทีตั่วเองกเ็ป็นผูห้นึง่ ซ่ึงมุง่ประโยชน์แก่โลกอยูอ่ย่าง
เต็มใจ หากแต่เพยีงก�าลงัของตัวกเ็กรงว่า จะไม่สามารถพอในการช้ีแจงแก่
ท่านผูข้้องใจในเรือ่งดังกล่าวมา เพราะเป็นเรือ่งสะเทือนท้ังวงพระศาสนา
และประชาชนพทุธบรษัิททีม่ส่ีวนเกีย่วข้องอยูไ่ม่เบาเลย เมือ่เหน็เป็นกาล 
อันควรกับเวลาที่พระคุณท่านผู้ประเสริฐมาโปรดเมตตา ซ่ึงเป็นองค์
แน่นอนในธรรมทั้งหลาย ยากจะหาพบได้ในโลกมนุษย์ จึงได้ถือโอกาส 
กราบเรียนศึกษา เพื่อเป็นประทีปดวงไฟอันสว่างแก่กระผมเองและ
ประชาชนได้มีหูตาสว่างบ้าง เพราะความเมตตาที่ประพรมโสรจสรงไว้นี้

พระอรหนัต์ท่านให้โอวาทต่อไปว่า การถามเพือ่ประชาชนกถ็กู แต่จะ 
ให้ถูกแท้ ท่านควรดูวาระจิตที่คิดเป็นภัยแก่ตัวเอง แม้นิดก็ควรทราบ
ว่าเป็นภัยและมีทางก�าจัดให้สิ้นไปได้ เพราะภัยภายในมีพิษสงยิ่งกว่า 
ภัยภายนอกดังกล่าวมานั้นมาก ปราชญ์ทั้งหลายท่านถือกัน เพื่อความ
แน่ใจจึงขอย�้าธรรมบทต้นให้ท่านทราบอีกครั้งว่า ไม่มีผู้ใดและสิ่งใดใน
สามภพจะมีอ�านาจมาบังคับธรรมให้ไร้ผลแก่ผู้ปฏิบัติเป็นสามีจิกรรม  
ไม่เพียงแต่กาลสถานที่ดังกล่าวมาเท่านั้น แม้อะไรๆ ทั้งสามโลกธาตุจะ 
ยกพวกยกพลมาบังคับไม่ให้ธรรมให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติชอบอยู่ อะไรๆ ทั้ง 
สามโลกนัน้จะไม่มหีวงัดังใจหมายเลย ธรรมต้องเป็นธรรมและให้ผลโดย
ธรรมอยู่ตลอดไป เมือ่การปฏิบติัถกูต้องดีงามยงัมอียู ่สิง่ท่ีมอี�านาจสามารถ 
ปิดกั้นมรรคผลนิพพานได้ โดยไม่เลือกกาลสถานที่และบุคคลนั้น มิใช่
อะไรๆ อื่นที่ไหน อย่าพากันคิดงมตมงมโคลนเหยียบหนามให้เป็นทุกข์
ทรมานตน ซ่ึงเป็นสิ่งมีคุณค่ามากให้ฉิบหายไปเปล่า ด้วยอ�านาจความ
โง่เขลาบีบบังคับฉุดลากไป น้ันคือสัจธรรมที่มีอยู่ในตัวเองแต่ละราย 
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สัจธรรมเบื้องต้นอันเป็นฝ่ำยผูกมัด คือ ทุกข์กับสมุทัย ทั้งสองนี้แลที่ 
สตัว์โลกผูไ้ม่รูจั้กเป็นจักตาย เพราะฤทธิม์นับบีค้ันชอบสัง่สมกนัมากไม่มี
วันอิ่มพอ คือตัวปิดกั้นมรรคผลนิพพานโดยแท้ ไม่ให้เกิดขึ้นได้ในหัวใจ
สตัว์เมือ่ยงัมคีวามชอบพอและส่งเสรมิมนัอยู ่ทุกข์เวลาเกดิขึน้ในภายใน
ใจสตัว์ ย่อมท�าให้หมดสติปัญญา ความคิดท่ีเคยเฉลยีวฉลาดกก็ลายเป็น 
ความปิดตันอ้ันตู้ไปหมดไม่มทีางออก นอกจากนัง่เฝ้านอนเฝ้าทุกข์ แสดง
ความทุรนทุรายไปตามเรื่องคนไม่มีทางออก ไม่สนใจแสวงหาทางออก 
โดยถูกทางเท่าน้ัน สมุทัยคือความคิดปรุงหรือวาดภาพต่างๆ เกี่ยวกับ
ตัณหาสามตัว คือกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา เป็นผูน้�าและน�าให้คิด
ปรงุแบบไม่มปีระมาณจนเลยขอบเขต และขนทุกข์มาเผาลนจติใจให้กลาย
เป็นไฟชนดิทีก่่อแล้วดับไม่ลง หรอืไม่สนใจจะดับ นอกจากเสรมิให้แสดง 
เปลวขึ้น จนกลายเป็นไฟเผาโลกไปได้ไม่มีทางสิ้นสุด สมุทัยได้แก ่
ตัณหาสามนี่แล คือเครื่องปิดกั้นมรรคผลนิพพานได้อย่างมืดมิดปิดตาย 
ไม่มีวันมีคืนหรือความสว่างใดสามารถก�าจัดได้ และก็มีสัจธรรมนี้เท่านั้น  
ที่สามารถรื้อถอนสมุทัยความมืดมนให้สูญสิ้นไปได้อย่างไม่มีปัญหา 
สจัธรรมทีเ่ป็นฝ่ำยแก้เบ้ืองปลำยคือนิโรธกบัมรรค นีคื่อเครือ่งมอื แม้สมทุยั 
ทุกชนิดไม่มีสิ่งใดสามารถเสมอเหมือนได้ นิโรธย่อมท�าหน้าที่ดับทุกข์ไป
เป็นล�าดับตามอ�านาจของมรรคคือศีล สมาธิ ปัญญาที่มีก�าลัง เมื่อมรรค 
มีก�าลังพอ กิเลสย่อมหาที่ซ่อนตัวอยู่ไม่ได้ กลายเป็นความดับทุกข์ไป
โดยสิ้นเชิง ไม่มีกาลเวลาสถานที่หรือสิ่งใดมาเกี่ยวข้องดังที่เข้าใจกัน  
มีนิโรธกับมรรคนี้เท่านั้นเป็นผู้ท�าหน้าที่รื้อถอนกิเลสแต่ผู้เดียว

ความเช่ือสัจธรรมของพระพุทธเจ้าท่ีผมอธิบายให้ฟังอยู่ขณะน้ี  
ซ่ึงเต็มไปด้วยธรรมของจริงกับความเช่ือลมที่ไม่มีน�้ามีเนื้อ ปรากฏแต่
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เสียงดังกล่าวมาน้ัน มีผลต่างกันอย่างไรบ้าง ควรพิจารณาด้วยปัญญา
และถือเอาประโยชน์จากธรรม อย่าให้สัมผัสแล้วผ่านไปเปล่า ท่านยังมี
ความสงสัยอะไรอยู่อีกก็ควรแสดงออก เพราะโอกาสแห่งธรรมสากัจฉา
ที่เป็นมงคลอย่างนี้หายาก ไม่มีในกาลทั่วไป 

เมื่อพระอรหันต์ท่านหยุดนิ่งไปช่ัวระยะหนึ่ง ไม่เห็นอาจารย์องค์นี ้
เรยีนถามอะไร ท่านจึงอธบิายพระวินยัต่อไปว่า พระวนิยัเป็นเครือ่งประดับ 
สมณะให้สวยงำมทำงควำมประพฤติ มรรยำท ผูเ้คร่งครดัในพระวนิยัคือ
ผู้มีมรรยำทกำยวำจำใจงดงำม ควำมงำมของสมณะ คือ ควำมประพฤติ 
กำรแสดงออกทุกอำกำรไม่มีท่ีต้องติ สมณะมีพระวินัยเป็นคู่ชีวิตควำม
เป็นอยู่ คือสมณะที่เย็น เย็นทั้งอยู่คนเดียว เย็นทั้งอยู่กับหมู่คณะและ
สังคมทั่วไป อยู่ในป่าในเขาหรือเผชิญอันตรายต่างๆ ก็ไม่มีอะไรกล้า
ท�าลาย เทวดาอารกัขา ประชาชนรกัชอบ พระวนิยัเป็นท้ังปุย๋เป็นท้ังรัว้กัน้ 
มรรคและผลมิให้รั่วไหลแตกซึม ชีวิตของสมณะ คือ ควำมเป็นผู้มีศีล
บรสิทุธิ ์เป็นชีวติอันสดช่ืน เราเป็นสมณศากยบตุรทีม่ศีีลบรสิทุธิ ์ไม่จ�าต้อง 
เกิดทันพระพุทธเจ้าโดยถ่ายเดียว แม้เกิดกาลใด สถานที่ใด หรือเป็น 
ลูกเต้าเหล่าชาติชั้นวรรณะใด ก็คือ สมณศากยบุตรคนหัวปี คนกลาง
และคนสดุท้อง โดยสมบูรณ์อยูน่ั่นเอง เช่นเดียวกบัพ่อแม่มลีกูหลายคน 
ซ่ึงต่างเกดิในสถานทีแ่ละเวลาต่างกนั แต่กเ็ป็นลกูของพ่อแม่โดยสมบรูณ์
ด้วยกันฉะนั้น

พอจบการแสดงธรรม ท่านพูดเป็นเชิงสั่งเสียด้วยความเป็นห่วง
พระศาสนาและท่านอาจารย์องค์นั้นอย่างจับใจว่า จากนี้ผมจะได้ลาท่าน
โดยทางภาพสมมุติ ท่านจงเป็นผู้มีศาสดาคือพระธรรมวินัยอยู่กับใจกาย 
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วาจาในทุกอิริยาบถเถิด ไม่มีสิ่งใดจะแน่นอนและตายใจได้ในความ 
หลุดพ้น ยิ่งกว่าพระธรรมวินัยอันเป็นนิยยานิกธรรมนี้เลย ท่านอย่ามอง
อย่าคิดเรื่องอะไรมากไปกว่า การคิดเพื่อธรรมเพื่อวินัยอันเป็นพระนาม
ของศาสดา น้อมสงเคราะห์เข้าสู่ตน ความบริสุทธิ์หลุดพ้นจะเป็นสมบัติ
อันล้นค่าของท่านแต่ผูเ้ดียว ดังนี ้ขณะจะเคลือ่นย้ายองค์จากท่ีและเหาะ
ลอยขึ้นบนอากาศ ท่านได้มองดูท่านอาจารย์องค์นั้นด้วยความอ่อนโยน
ด้วยเมตตาอยู่ครู่หนึ่ง จึงค่อยๆ เหาะลอยขึ้นอย่างเชื่องช้า อันเป็นเชิง
เรียกความสนใจใฝ่ฝันยึดมั่นเป็นอตีตารมณ์ไปนานๆ แก่ท่านอาจารย์ 
องค์นัง่เพ่งเลง็ท่านด้วยความเลือ่มใส อาลยัเสยีดายทางจติตภาวนา ราวกบั 
ไม่กะพริบตาใจเลยในขณะนั้น จากน้ันภาพท่านก็หายไปในท่ามกลาง
อากาศ ไม่มีอะไรเหลืออยู่ นอกจากภาพแห่งความทรงจ�าที่ฝังลึกอยู่
ภายใน ไม่มีวันลบเลือนตลอดอวสานแห่งชีวิตท่านเท่านั้น อันเป็นที ่
น่าอัศจรรย์ซึ่งไม่ค่อยปรากฏแก่ท่านบ่อยนัก ท่านว่า

คืนนี้ท่านก็ภาวนาจนสว่าง เช่นเดียวกับคืนวันพระอรหันต์ภากุละ
เหาะมาเยีย่มแสดงธรรมโปรดเช่นกนั คือพอภาพพระอรหนัต์กสัสปะท่าน
จากไปแล้ว ซ่ึงนบัแต่ท่านมาแสดงธรรมให้ฟังและสนทนากนัอยูเ่ป็นเวลา 
๓ ชั่วโมงเศษ จิตถึงถอนออกมา ล�าดับต่อไปท่านได้น�าพระธรรมวินัยที่
ได้รับเมตตาจากพระอรหันต์ท่าน มาขบคิดอีกต่อหนึ่ง ท�าให้เกิดความ
ซาบซ่านไปทั่วสรรพางค์ร่างกายและจิตใจ จนลืมหลับนอนในคืนวันนั้น  
เพราะธรรมทีไ่ด้รบัจากนมิติทีท่่านมาแสดงให้ฟัง รูส้กึด่ืมด�า่ล�า้ค่า ยากทีจ่ะ 
พรรณนาให้ถกูต้องตามความจรงิได้ แม้เวลาอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้เข้าสมาธภิาวนา
ก็ท�าให้จิตประหวัดถึงท่านไม่ว่างเว้นแต่ละเวลา รู้สึกเป็นก�าลังใจไปนาน 



139

การประกอบความเพียรก็เข้มแข็ง ความมุ่งมั่นในธรรมท่ีจะพึงได้พึงถึง 
ดังท่านเมตตาแสดงให้ฟัง กร็ูส้กึจดจ่อต่อเน่ืองผดิธรรมดาอยูม่าก ราวกบั
จะได้ถึงธรรมแดนพ้นทุกข์อยู ่ทุกขณะที่หวนระลึกถึงค�าสั่งเสียท่าน  
(บางตอนท่านเน้นค�าส�าคัญๆ กับท่านอาจารย์องค์นั้นโดยเฉพาะก็มี  
แต่ผู้เขียนไม่กล้าน�าลง เกรงจะเป็นการกระเทือนท่านและแสลงใจท่าน
ผู้อ่านมากไป จึงขออภัยไว้ด้วยที่ไม่ได้น�าลงให้บางท่านได้อ่านอย่างจุใจ)

งูที่เคยเป็นศัตรูต่อผู้คน 

ได้กลายเป็นมิตรกับพระธุดงคกรรมฐาน

เป็นท่ีแปลกใจทีเ่รือ่งไม่น่าเป็นไปได้ แต่กเ็ป็นไปได้อย่างน่าอัศจรรย์
อีกเรื่องหนึ่งคือ ก่อนที่ท่านจะขึ้นไปพักบ�าเพ็ญสมณธรรมในถ�้าแห่งหนึ่ง 
ชาวบ้านแถบนั้นบอกว่ามีงูพิษสีด�าตัวหน่ึง ใหญ่ขนาดเท่าถ่านไฟฉาย 
ชนิดใหญ่ ยาวประมาณเมตรเศษแต่ดุมากเป็นพิเศษ อาศัยอยู่ในถ�้านั้น
เป็นประจ�ามาหลายปี งูพิษตัวนี้เคยท�าอันตรายแก่คนมาแล้ว แต่ใครๆ  
ไม่กล้าท�าไมมัน กลัวว่าจะมีอะไรอยู่เบื้องหลัง จนชาวบ้านขนานนามให้
มันว่า “เจ้าถ�้า” ใครขึ้นไปพักค้างคืนที่นั่นไม่ค่อยได้ เขาบอกว่าถ้ามีคน
ขึน้ไปพกัค้างคืนในถ�า้น้ัน ตอนเยน็ ตอนกลางคืน หรอืตอนเช้าๆ งูตัวนัน้ 
จะออกมาแผ่แม่เบี้ยขู่ฟ่อๆ ถ้าพอกัดได้ก็กัดจริงๆ ผู้คนเคยเสียทีให้มัน
หลายรายแล้วจนเข็ดกัน ไม่มีใครกล้าไปพักค้างคืนในถ�้านั้น

ท่านอาจารย์องค์นี้คิดอยากไปพักถ�้านั้นเพื่อประกอบความเพียร  
จึงวานให้ชาวบ้านไปส่ง แม้เขาบอกว่างูพิษตัวนี้ดุมากและอาจเป็น
อันตรายได้เพราะมนั กไ็ม่มใีครทราบได้ จึงไม่อยากให้ท่านไปพกั แต่ท่าน
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กข็อให้ญาติโยมไปส่งจนได้ โดยให้เหตุผลว่า ถ้าถงึคราวแล้วแม้นอนอยู่
ในบ้านก็ตาย ไม่มีใครห้ามได้ อาตมาเคยเห็นมาแล้วจนเชื่อกรรมอย่าง 
สนิทใจ การอยู่ถ�้าก็เคยอยู่มาจนเคยชิน ร่างกายจิตใจของอาตมาถ้าเป็น
วิสัยก็ควรเป็นได้ ก็น่าจะกลายเป็นหินเป็นเขาไปหมดแล้ว คงไม่ทนเป็น
กายคนใจพระดังที่เป็นอยู่นี้ได้เลย แม้อาตมาไปอยู่ในถ�้านี้ถ้าไม่ถึงคราว  
ชีวติกค็งจะเป็นชีวิตของพระของอาตมาอยูดั่งทีเ่คยเป็นมา ไม่น่าจะเป็นอ่ืน 
ไปได้ งูเป็นสัตว์ เราเป็นคน และเป็นพระซ่ึงถือศีลถือธรรมประจ�าใจ 
มิได้ถือความอิจฉาบังเบียดท�าลายใคร ถ้างูจะท�าอันตรายก็ยอมตาย
เพราะกรรมไม่ดีของตนที่อาจหาญท�าช่ัวไว้ ดีกว่าการกลับกลัวผลไม่ดี
จะตามสนองในภายหลังเป็นไหนๆ นักปราชญ์ท่านยังจะชมเชยว่าเป็น 
ผู้เช่ือกรรมจริง แม้ตายเพราะเหตุดังกล่าวนี้ เสร็จแล้วท่านก็ไปจริงๆ  
โดยให้ญาติโยมตามส่ง

เมื่อไปพักอยู่ในถ�้านั้นได้ความสะดวกกายสบายใจเพียงคนเดียว 
พอตกวันที่สองตอนเย็นก็เห็นงูด�าตัวนั้นเลื้อยออกมาจากซอกหิน และ
ค่อยๆ เลื้อยตรงมายังท่านซ่ึงก�าลังนั่งร�าพึงอรรถธรรมอยู่บนแคร่เล็กๆ 
ด้วยสัญชาตญาณที่เคยถืออ�านาจในการท�าลาย พอเห็นมันเลื้อยตรงเข้า
มาหาอย่างไม่เกรงกลัว และท�าท่าจะเอาจริงเอาจังกับท่านจริงๆ ท่านก็
ระลกึค�าท่ีชาวบ้านเล่าให้ฟังได้ทนัทว่ีา ต้องเป็นงูเพชฌฆาตตัวท่ีว่านัน้แน่ๆ 
ไม่เช่นนั้นจะไม่แสดงอาการอาจหาญถึงขนาดนี้เลย เรามาบ�าเพ็ญธรรม
อยู่ที่นี่ก็มิได้เบียดเบียนท�าลายใคร แม้สัตว์ตัวเล็กๆ ยังให้ความเมตตา
ต่อเขาเสมอด้วยชีวิตของตน ไม่เคยคิดเย่อหยิ่งในตัวว่า ตนเป็นคน
เป็นพระทีม่ศัีกด์ิสงูกว่าสตัว์ทัง้หลายซ่ึงเป็นเพือ่นเกดิแก่เจบ็ตายด้วยกนั 
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ทั่วไตรภพ แม้งูด�าตัวน้ีก็เป็นสัตว์ที่นับเข้าในจ�านวนเพื่อนสุขเพื่อนทุกข์
เพื่อนเกิดเพื่อนตายด้วยกัน แต่เหตุไฉนอยู่ๆ ไม่มีเรื่องทะเลาะทุบถอง
ตะบองตีอะไรกันเลย งูตัวนี้ยังอุตส่าห์ต้ังหน้าต้ังตาเลื้อยเข้ามาเพื่อจะ
ท�าลายเราซ่ึงเป็นเพื่อนที่เช่ือถือในความเป็นความตายได้ผู้หน่ึง ไม่มี
เพื่อนใดในเขาลูกนี้จะเป็นที่เชื่อถือได้ยิ่งไปกว่า เมื่อย้อนมาระลึกถึงศีล
ของตนก็บริสุทธิ์ ธรรมมีความเมตตาเป็นต้นก็เปี่ยมในจิตใจ ตามอ�านาจ 
ของจิตของธรรมซ่ึงมใีนตนทีอ่บรมมา ถ้าสตัว์ตัวนีย้งัจะกล้าท�าอันตรายเรา 
ได้ลงคอแล้วก็ถือว่า เราเองในอดีตชาติต้องเป็นผู้ทารุณโหดร้ายเหลือ
ประมาณ น่าจะไม่มีนรกหลุมใดต้านทานไว้ได้ ให้พ้นจากผลกรรม 
อันทารุณนั้นมาแล้ว จ�าต้องมาเจอกับความทารุณของงูพิษตัวนี้ ที่ตน
เคยสร้างความทารุณแก่เขามาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และก็ไม่จ�าเป็นต้อง 
หลกีกรรมของตัว เพราะตัวเองกล้าท�า ตัวกต้็องกล้ารบัผล จึงจะสมนาม
ว่าเป็นผู้เชื่อกรรมจริง

พอคิดตกกพ็ดูกบังูตัวเลือ้ยมาหยดุอยูห่่างองค์ท่านประมาณหนึง่วา 
และก�าลงัแผ่แม่เบีย้คอยโอกาสอยูว่่า เรำมำอยูท่ีน่ีม่ไิด้มำเพือ่ควำมมุง่ร้ำย 
หมำยโทษใครเลย แต่มำบ�ำเพ็ญธรรมเพื่อควำมสุขแก่ตนและเพื่อน 
ร่วมชำติ โดยไม่นิยมประเภทว่ำเป็นใคร เรำแผ่เมตตำเพื่อควำมสุขแก่
สตัว์ท้ังปวง มเีธอด้วยผูห้นึง่ทีอ่ยูใ่นข่ำยควรรบัได้ ถ้าเธอยงัหวังความสขุ 
กายสบายใจเช่นสัตว์โลกทั่วๆ ไป ก็ควรรับเมตตาธรรมท่ีเย็นฉ�่านี้ไป
ประดับตัวต่อไป ดีกว่ามาขู่เข็ญท�าลายผู้อ่ืนซ่ึงไม่เกิดประโยชน์อะไร 
เป็นไหนๆ แม้ท�าผู้อ่ืนให้เป็นอันตรายและตายไปด้วยพิษสงของเธอ  
ส่วนตัวเองก็ไม่เห็นได้เลื่อนคุณงามความดีเป็นความสุขความเจริญให้ 
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ยิ่งขึ้นไปอีก นอกจากจะลงไปจมอยู่ในกองทุกข์มีนรกเป็นต้นเท่านั้น  
นี้เป็นผลที่ได้รับจากการเบียดเบียนท�าลายผู้อื่น เราไม่เห็นด้วย ไม่ยินดี
ด้วยกับการท�าของเธอ เพราะเป็นงานส่งเสริมทุกข์เพื่อบีบบังคับตัวเอง 
เราเห็นด้วยเฉพาะผู้ไม่เบียดเบียนท�าลายผู้อื่น อันเป็นงานไม่สร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ใคร ตนก็เย็นผู้อ่ืนก็เย็น มองเห็นกันราวกับมิตรท่ีเคย
สนิทกันมาต้ังพันกัปแสนกัลป์ เราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย 
ด้วยกนั ไม่บงัควรทีจ่ะท�าความทกุข์ร้อนแก่กนัอันเป็นการเพิม่ทกุข์แก่ตัว 
อีกด้วย เรามาอยู่ที่นี่เพื่อสมานมิตรกับเธอและสัตว์ทั่วไป จงเห็นใจเรา
ผูเ้ป็นมติรด้วยความซ่ือสตัย์สจุรติ เธอรบัความเป็นมติรและเมตตาธรรม
จากเราแล้วจงไปอยู่เป็นสุขๆ เมื่อไปแล้วอยากมาเยี่ยมเยียนเราอีกเป็น
ครัง้คราวก็มาได้ตามอัธยาศัย เรายนิดีเป็นมติรกบัเธอตลอดไป ไม่รงัเกยีจ
ว่าเธอเป็นสตัว์ เราเป็นคนและเป็นพระ เราถอืว่าเราเป็นเพือ่นเกดิเพือ่น
ตายด้วยกัน จึงมิได้ถือว่าใครยิ่งหย่อนกว่าใคร ตลอดวาสนาบารมีก็ต่าง
คนต่างมีตามก�าลังของตนที่สร้างมา หรือเธออาจมีวาสนาบารมีแก่กล้า 
ยิ่งกว่าเราก็ไม่อาจทราบได้ เพราะต่างคนต่างมีกรรมดีและชั่วติดแนบอยู่
กบัตัวด้วยกนั บางทเีธอละจากชาติเป็นสตัว์นีแ้ล้ว เลือ่นฐานะขึน้มาเกดิ
เป็นมนุษย์บรรลุถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นไปก่อนเรา ผู้ก�าลังก�าด�าก�าขาว
กับกิเลสตัวโสมมอยู่เวลานี้ก็เป็นได้ ถ้าเธอไม่สร้างความช่ัวทับถมตัว
เข้าไปอีก ดังจะสร้างกรรมไม่ดีกับเราอยู่ขณะนี้

พอพูดกับงูจบลง ท่านนึกอธิษฐานจิตขออ�านาจเมตตาธรรมที่เคย
ค�า้จุนโลกมาประจ�าแผ่นดิน จงดลบนัดาลให้งูตัวนีจ้งกลบัใจจากความเป็น
ศัตรูกลายมาเป็นมิตรสนิทสนมกันโดยธรรมเถิด ดังนี้ เป็นที่ประหลาด
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และอัศจรรย์เกิดคาดว่าอะไรบันดาลก็ไม่น่าจะพูดได้ถูกต้อง ท�าให้งูตัว
ก�าลังจะท�าอันตรายท่านอยู่ในไม่กี่วินาทีข้างหน้า กลับอาการท่ีเป็นศัตรู
ลงในทันทีทันใด คืองูตัวนั้นกลับเอาศีรษะลงหมอบสงบนิ่งอยู่ประมาณ  
๑๐ นาที แล้วหันศีรษะเลื้อยกลับไป และค่อยๆ เลื้อยหายเงียบไปใน 
เวลานัน้ วนัต่อมากม็าหาท่านอีก และมาแทบทกุวนั แต่มไิด้แสดงอาการ
น่ากลวัเหมอืนวนัแรกเลย เป็นเพยีงค่อยๆ เลือ้ยเข้ามาถงึทีเ่ก่า แล้วท�าตัว 
สงบนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เลื้อยกลับไป ท่านว่าท่านเห็นความอัศจรรย์ของ
เมตตาธรรมประจักษ์ในคราวนั้น อย่างถึงใจอีกครั้งหนึ่ง นับแต่วันนั้นมา 
ท่านกับงูตัวนั้นเลยอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข ไม่มีอะไรเป็นท่ีระแวง 
กนัเลย ถงึเวลางูตัวนัน้อยากออกมาเท่ียวป้วนเป้ียนอยูแ่ถวบรเิวณหน้าถ�า้ 
ที่ท่านพักอยู่ ก็มาในฐานะสัตว์ที่คุ้นกับคนด้วยดีแล้ว ต่างไม่ระวังระแวง
ซึ่งกันและกัน เมื่อคิดอยากออกมาเที่ยวตามภาษาของมันเวลาใดก็ออก
มาตามสบาย ไม่ค่อยมเีวล�า่เวลาเหมอืนแต่ก่อน เช่นทีช่าวบ้านเล่าให้ฟัง

เรือ่งท�านองนีผู้เ้ขยีนเช่ือมานานแล้ว จะว่าโง่กย็อมรบั เพราะตัวเอง 
ก็เคยพบบ้างและครูบาอาจารย์ทั้งหลาย มีท่านอาจารย์มั่นเป็นต้น ก็เคย
เล่าให้ฟังอยู่เสมอว่า สัตว์ทุกจ�าพวกไม่ค่อยกลัวพระ และชอบมาอยู่
อาศัยตามบรเิวณทีท่่านพกัอยูเ่ป็นพวกๆ ฝูงๆ ทัง้สตัว์ใหญ่ เช่น หม ูกวาง 
อีเก้ง เป็นต้น ทั้งสัตว์ตัวเล็ก เช่น กระจ้อน กระแต อีเห็น งู เป็นต้น 
เนื่องจากสัตว์ส่วนมากรู้อากัปกิริยาของผู้ไม่เบียดเบียนและท�าลายได้ดี 
พระไปพักอยู่ที่ไหนนานๆ หน่อยมักจะมีสัตว์ต่างๆ เข้ามาอาศัยอยู่ด้วย 
ท่านเองก็เมตตาชอบเล่นกับมันและชอบเอาอาหารให้มันทานเสียด้วย 
ซึ่งสัตว์บางชนิดชอบทานกล้วย ผลไม้ ข้าว ประจ�าชีวิตของมัน ส่วนน�้า
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เป็นอาหารจ�าเป็นของสตัว์แทบทกุประเภท ฉะน้ัน เวลาพระท่านเหน็สตัว์
ต่างๆ มาอาศัยมากเข้า จ�าต้องหาภาชนะใส่น�้าไปตั้งไว้ในที่ที่ควรแก่สัตว์
เหล่านั้นจะมาด่ืมกินกันได้ เพราะเหตุแห่งความมีเมตตาจิตเป็นมูลฐาน  
ท�าให้สตัว์และคนมคีวามสนทิไว้ใจกบัพระเป็นพเิศษ สมกบัเป็นเพศท่ีเยน็  
ไม่เป็นภัยแก่ใครๆ มาแต่กาลไหนๆ ดังนั้นเรื่องที่ท่านอาจารย์องค์นั้น
เล่าให้ฟัง จึงเป็นความจริงตามเหตุการณ์ท่ีเคยเป็นมาด้ังเดิม โดยมาก 
พระธดุงคกรรมฐานทีป่ฏิบติัเด็ดเด่ียวอาจหาญมกัผจญภัยเสมอ แต่กเ็อา
ตัวรอดไปได้ไม่เป็นเหยื่อแก่ภัยนั้นๆ จึงท�าให้คิดและมั่นใจว่า ผู้มีธรรม
ในใจและผู้มุ่งมั่นต่อธรรมอย่างยิ่ง แม้จะเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ก็มัก
มีชัยชนะโดยธรรมเสมอ ไม่ค่อยมีอะไรท�าร้ายให้ล่มจมฉิบหายเหมือน
ธรรมดาท่ัวๆ ไป คล้ายกับมีปาฏิหาริย์ลึกลับอยู่ในตัว แบบพูดยากๆ 
บอกใครไม่ได้ แต่เรื่องก็เป็นอย่างนั้นจริง ท้ังนี้ทราบจากหมู่เพื่อนเคย
เล่าเหตุการณ์ท�านองนี้ให้ฟังเสมอ

ท่านอาจารย์องค์นี้ท่านมีนิสัยเด็ดเด่ียว และชอบไปและอยู่ล�าพัง 
คนเดียวไม่ค่อยเกีย่วข้องกบัเพือ่นฝูง โดยให้เหตุผลเป็นท่ีจบัใจว่า กำรไป 
คนเดียวอยู่คนเดียว ท�ำให้มีสติระลึกรู้ตัวอยู่เสมอ ไม่ค่อยเผลอไผล
ไปกับเรื่องต่ำงๆ ดังอยู่กับหมู่เพื่อนที่จ�ำต้องพูดคุยกันบ้ำงในบำงเวลำ  
ส่วนกำรอยูค่นเดียวนัน้เป็นเรือ่งของคนๆ เดียวแท้ๆ ไม่มอีำรมณ์เก่ียวเกำะ 
อิริยำบถต่ำงๆ เป็นไปกับควำมเพียร มีสติติดต่อสืบเนื่องกันไม่ขำดสำย  
คนเรำถ้ำสติอยู่กับตัวย่อมมีทำงทรำบเรื่องต่ำงๆ ที่เกิดกับตัวได้ดี แม้ถึง
ครำวจวนตัวกไ็ม่พะวกัพะวนกบัใคร มตัีวคนเดียวเป็นผูร้บัผดิชอบในเรือ่ง
ของตัว หำกจ�ำเป็นถึงครำวเข้ำจริงๆ ชีวิตจิตใจก็มอบไว้กับคติธรรมดำ  



145

ไปอย่างเป็นธรรม ไม่ต้องยุ่ง ไม่ต้องห่วงไม่ต้องหวงให้เป็นภาระห่วงใย 
ยอมตายไปกับเหตุการณ์น้ันๆ อย่างสบายหายห่วง เรื่องศพเรื่องเมรุ  
เมื่อเจ้าของหมดความห่วงใยไร้กังวลแล้ว ก็เป็นเพียงวัตถุช้ินหนึ่งที่
ปราศจากราคาค่างวดใดๆ ทั้งสิ้นเท่านั้น นอนจมไปกับดินกับหญ้า เช่น
วัตถุทั้งหลายนั่นเอง ไม่มีอะไรแปลกต่างกัน ท่านพูดน่าฟัง ฟังแล้วจับใจ
ไพเราะ ทัง้เหมาะกบัจรติของผูต้ั้งหน้าเป็นศากยบุตรพทุธชิโนรสตามรอย
พระบาทแท้ นานๆ จะได้เจอสกัราย ฟังแล้วจ�าไว้เพือ่เป็นขวญัตาขวัญใจ
ระลึกไว้นานๆ ประวัติท่านจะเป็นคติตัวอย่างอันดีแก่คนรุ่นหลังสืบต่อ
ก่อแขนงกันต่อไปไม่มีสิ้นสุด ธุดงควัตรที่ประทานไว้เพื่อหมู่ชนก็ไม่เป็น
โมฆะจมไปกบัดินกบัหญ้าเสยีหมด เป็นทีน่่าสงัเวชสลดใจ ยงัมผีูอุ้ตส่าห์ 
ด�าเนินตามและเก็บดอกผลที่เกิดจากการปฏิบัติของตนไม่ขาดสาย  
โดยเป็นความสงบสุขตามล�าดับขั้นภูมิของจิตของธรรม นับแต่ขั้นสมาธิ
ถงึขัน้ปัญญา จนกลายเปน็ขัน้วมิตุตหิลดุพน้เหนืออ�านาจแหง่ไตรลกัษณ์  
คือ อนิจฺจ� ทุกฺข� อนตฺตำ ที่ผู้มีกิเลสทั้งหลายติดข้องอยู่

พระที่ท่านชอบอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ�้าและเงื้อมผา รู้สึกมีเรื่องสะดุดใจ
ให้ท่านผูอ่้านได้คิดอยูม่ากกว่าทีพ่กัอยูใ่นทีธ่รรมดา ดังท่านอาจารย์องค์ที่
ก�าลังน�าลงอยู่เวลานี้ แม้จะถวายนามท่านว่า “นักเผชิญ” ก็ไม่น่าจะผิด
และเสยีความเคารพ เพราะการเผชิญกเ็พือ่บกุเบกิหาธรรมของจรงิ การ
ถวายนามกอ็นวุติัไปตามปฏิปทาของท่านท่ีหนักไปในทางเป็นนกัต่อสูห้รอื
เผชิญ โดยไม่ลดละล่าถอยให้เหตุการณ์นั้นๆ หัวเราะเยาะได้ การเป็น 
นักต่อสู้ในขณะที่ก�าลังเผชิญกับเหตุการณ์นี้ ท่านยังจะได้อ่านเรื่องของ
ท่านไปเรื่อยๆ จนกว่าจะยุติ น่ีก็ก�าลังน�าท่านผู้อ่านชมเหตุการณ์ท่ีท่าน
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เผชิญมา คือขณะที่ท่านพักอยู่ในถ�้าแห่งหนึ่ง คืนนั้นเดือนหงายฟ้าขาว 
เดือนดาวสว่าง อากาศปลอดโปร่งสบาย ท่านก�าลงัเดินจงกรมอยูห่น้าถ�า้ 
ขณะนั้นได้มีเสือโคร่งใหญ่ตัวหนึ่งใหญ่มาก ท่านว่าศีรษะกลมๆ ของมัน 
เท่าที่เห็นแล้ว ถ้าจะให้พูดตามความถนัดใจแล้วอยากพูดว่าใหญ่เท่า 
โอ่งน�้าเราดีๆ นี่เอง ทีแรกได้ยินเสียงมันค�ารามเป็นเชิงขู่ให้กลัว อยู่ห่าง
จากท่านประมาณสิบวา พอเปลี่ยนจากค�ารามก็เป็นกระหึ่ม และกระหึ่ม
อย่างเตม็เสยีงของมัน จนปรากฏสะเทอืนไปทัว่ภเูขา ตอนมันเริ่มค�าราม
มองไปไม่เห็นตัวได้ยินแต่เสียง สักครู่ต่อมาก็ได้เห็นมันโผล่เข้ามาหา 
ท่านด้วย ทัง้เสยีงกระหึม่อย่างเต็มท่ี และเดินเข้ามาหยดุยนืและนัง่แบบ
สนุขันัง่ ไม่หมอบท�าท่าจะท�าอะไรท่านเลย นัง่อยูห่่างท่านประมาณสองวา  
มองเห็นได้ถนัดชัดเจนตลอดลวดลายของมัน เพราะไฟเทียนไขท่ีจุด 
เดินจงกรมก็สว่างไสวอยู่ขณะนั้น เมื่อท่านเห็นมันมานั่งอยู่ต่อหน้า  
ท่านนึกขึ้นมาในใจว่า เสือโคร่งตัวนี้จะมาท�าไมกัน ดินทั้งแผ่นที่กว้าง 
แสนกว้าง มันท�าไมไม่ไป แต่มาคิดสร้างความสนุกบนหัวใจคนซึ่งก�าลัง
กลัวๆ เอาอะไรกัน ท่านยืนดูมันที่ก�าลังนั่งกระหึ่มสนุกอยู่ครู่หนึ่ง ในใจ
มรีูส้กึเสยีวๆ บ้างเพยีงเลก็น้อย ไม่แสดงความกลวัออกมาอย่างเปิดเผย
อะไรเลย จึงค่อยเดินเข้าไปหาและพูดกับมันว่า ที่นี่เป็นที่ของพระท่าน
บ�าเพ็ญสมณธรรมต่างหาก มิใช่ท�าเลเที่ยวของเธอนี่นา ขึ้นมาท�าไมกัน  
โน้นไปเที่ยวสนุกสนานกับหมู่เพื่อนของเธอโน้นซิ ไปเสีย พระก็มิใช่ 
พระอิฐพระปูน สิ่งน่ากลัวก็ต้องกลัวเหมือนสัตว์ทั่วไปนั่นแล

พอพูดจบก็ก้าวเข้าไปหามัน ท่านว่าท่านเดินเข้าไปจวนจะถึงตัวมัน
ประมาณเมตรเศษเท่านั้น มันจึงโดดหนี ปุบเดียวไม่ทราบหายไปไหน 
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และหายไปอย่างรวดเร็วยังกับปาฏิหาริย์ มองดักหน้าดักหลังท่ีไหนก็ 
ไม่เห็น ท�าให้แปลกใจไม่หายแต่บัดนั้นเป็นต้นมา เพราะสถานที่ท่าน
พักอยู่และท่ีที่เสือโคร่งใหญ่ตัวน้ันมานั่งอยู่ก็เตียนโล่ง ไม่มีอะไรปิดบัง
กีดขวางพอจะมองไม่เห็นขณะที่มันโดดหนีไป จึงท�าให้ท่านแปลกใจ 
ตลอดมา พอมาหาท่านอาจารย์มั่น ได้โอกาสจึงเล่าถวายท่านและเรียน
ถามถึงเรื่องเสือที่โดดหายตัวไปอย่างรวดเร็วนั้น ว่าเป็นเพราะเหตุไร

ท่านอาจารย์มัน่ช้ีแจงให้ฟังว่า นัน่มใิช่เสอืจรงิ แต่เป็นเสอืเทพบนัดาล 
ต่างหาก เพราะพวกเทพมฤีทธิม์ากผดิมนษุย์เรา สามารถจ�าแลงกายหยาบ 
กายละเอียด หรือนิรมิตเป็นสัตว์เป็นเสือหรือเป็นคนหญิงชายต่างๆ ได้ 
ไม่ติดขดั บางครัง้เวลาเขามาหาเรา ยงัมาในรปูต่างๆ ได้ในเทพคนเดียวกนั  
เสือตัวที่มาหาท่านนั้น ถ้าเป็นเสือจริงลงได้ต้ังหน้ามาขนาดนั้น ต้องมี
ความมุ่งหวังจะกินคนเป็นอาหารแน่นอนถึงได้มา ทั้งที่รู้อยู่ว่าคนซึ่งเป็น
ที่เกรงขามของสัตว์ของเสือทั้งหลาย เสือที่เทพบันดาลใจก็มี เสือที่เทพ
นิรมิตเองก็มี แต่เสือที่มาหาท่านนั้นเป็นเสือเทพนิรมิต ฉะนั้น การโดด
หนีของเสือตัวนั้นจึงรวดเร็วผิดธรรมดาจนมองไม่ทันว่าไปยังไงมายังไง 
ส�าหรบัผมมนัเคยชินกบัพวกสตัว์เสอื เทวบตุรเทวธดิามาแล้ว เวลาไปอยู ่
ในป่าในเขาคนเดียว การอยูก่อ็ยูเ่พราะธรรม เนือ่งจากธรรมมอี�านาจมาก 
สัตว์ทั้งหลายเคารพรัก ใจที่มีธรรมย่อมทรงอ�านาจในตัวเอง แต่อ�านาจ
ทางธรรมไม่เหมือนทางโลก ซึ่งคอยแต่จะก�าเริบอยู่เสมอ ผู้ถูกข่มขู่นั้น 
กลวัจรงิในขณะทีถ่กูขู ่แต่ใจไม่ยอมลงตามอ�านาจความข่มขู ่เมือ่มโีอกาส
ยังคอยแก้แค้นจนได้ดังที่เห็นๆ กันอยู่ ฉะนั้น การใช้อ�านาจทางโลก
เพียงอย่างเดียว ไม่มีธรรมเข้าสนับสนุน โลกจึงหาความสงบเย็นได้ยาก  
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ท่านจึงสอนให้ปกครองโลกโดยธรรม ปกครองกันโดยธรรม โดยอาศัย
ความถูกต้องดีงามเป็นอ�านาจ ไม่ใช่เอาอารมณ์หรือทิฐิมานะเป็นอ�านาจ  
ค�ำว่ำธรรมมไิด้เป็นรปูเป็นร่ำงทีม่องกนัด้วยตำเนือ้ แต่ธรรมเป็นธรรมชำติที่ 
ละเอียดสขุมุสดุทีจ่ะน�ำมำเทยีบเคียงเปรยีบเทยีบกบัสิง่สมมติุทัง้หลำยได้  
ใจเป็นควำมละเอียดฉันใด ธรรมย่อมมีควำมละเอียดฉันนั้น และใจ
เป็นทีส่ถติอยูข่องธรรมทัง้หลำย นอกนัน้มใิช่ทีส่ถติอันถกูต้องของธรรม  
ธรรมจึงเป็นเรื่องพูดยากทั้งที่รู ้อยู่อย่างเต็มใจ นอกจากผู้ปฏิบัติและ 
รู้ธรรมเป็นขั้นๆ นั่นพอพูดกันได้ และรู้เรื่องธรรมพอประมาณ ถ้ารู้ธรรม
เต็มภูมิจิตภูมิธรรมโดยสมบูรณ์แล้ว ย่อมพูดธรรมกันเข้าใจทุกแง่ทุกมุม
ไม่มีทางสงสัย ค�าว่าธรรมคืออะไร และอยู่ที่ไหนก็ทราบกันทันทีโดยไม่
ต้องตอบให้เสียเวลา การอาศัยการถามและการตอบกันอยู่ ยังไม่เข้าใน
ลกัษณะของผูรู้ธ้รรมอย่างเต็มภูม ินีแ่ล ธรรมแท้เป็นอย่างนี ้ถ้าใจปลอม
พาให้เกิดธรรมปลอม แม้ถามและตอบกันวันยังค�่าก็ได้แต่ตัวทิฐิมานะ
เต็มหัวใจไม่ลงรอยกันได้ นั่นคือธรรมชื่อ คือได้แต่ชื่อของธรรม ไม่ได้
ดวงธรรมแท้มาครองภายในใจ ธรรมช่ือใครเรียนก็จ�าได้ เพราะเป็นสิ่ง
ที่ควรจ�าได้ด้วยกัน แต่ส�าคัญที่ดวงธรรมแท้ที่มีชื่อในตัวเอง โดยไม่ต้อง 
เป็นกังวลท่องบ่นจดจ�าให้ล�าบากนัน้ ปฏิบติัยาก มองเหน็ได้ยาก รูไ้ด้ยาก  
ธรรมแท้ที่ถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติได้ยากรู้ได้ยากนี่แล ที่ไม่ขึ้นอยู่กับค�าถาม
ค�าตอบ เพราะเป็นความจริงล้วน หมดปัญหาโดยประการทั้งปวง และ
ธรรมนี่แลมีอยู่ในโลกตลอดอนันตกาล ไม่เจริญและไม่เสื่อมไปกับอะไร 
ค�าว่าอ�านาจธรรมกคื็อธรรมนีแ่ลจะเป็นอะไรทีไ่หนกนั ทีพ่ดูนีก้ไ็ม่แน่ใจนกั
ว่าหมูค่ณะจะเข้าใจตามได้ทกุแง่แห่งธรรมท่ีพดูมา แต่ถงึกาลท่ีควรพดูบ้าง
ก็จ�าต้องพูด พอเป็น กำเลน ธมฺมสำกจฺฉำ เอตมฺมงฺคลมุตฺตม� ที่จบลง
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นี้เป็นธรรมที่ท่านอาจารย์มั่นตอบ และอธิบายให้ท่านอาจารย์องค์นั้นกับ 
หมูค่ณะฟัง ผูเ้ขยีนกเ็ขยีนสุม่ๆ เดาๆ ไปตามท่ีได้ยนิได้ฟังมาอย่างน้ันเอง  
มไิด้มคีวามเข้าใจในค�าทีท่่านสนทนากนัทกุประโยคอะไรเลย ทัง้ทีไ่ม่เข้าใจ 
ทุกค�าแต่ก็ยังพยายามถูไถมาลงจนได้นั้น เพราะแน่ใจว่าคนเรามีความรู้ 
ความฉลาดและความสามารถต่างกัน แม้ตนไม่รู้ไม่เข้าใจก็ยังมั่นใจว่า 
ท่านผูส้ามารถจะรูจ้ะเข้าใจในค�าพดูของท่านอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนคงมอียู่  
จึงได้น�ามาลงเพื่อช่วยกันขบคิดบ้าง หวังจะเกิดประโยชน์แก่พวกเรา 
ตามฐานะที่ควรเป็นได้ เพราะค�าพูดดังท่ีท่านอาจารย์มั่นพูดสองสาม
ประโยคนี้ เป็นธรรมที่ค่อนข้างหาฟังได้ยาก แม้ไม่เข้าใจก็ยังพอใจฟัง
และพอใจเขียน เพื่อท่านผู้อ่านได้ช่วยพิจารณาต่อไป ซึ่งอาจเป็นเครื่อง
เสริมสติปัญญาได้บ้าง ค�าพูดท่านอาจารย์มั่นในลักษณะนี้ยังมีอีกมาก  
ผูเ้ขียนจะพยายามน�าลงเรื่อยมาตามเรื่องปฏปิทากับเรื่องท่านอาจารยจ์ะ
เข้าสัมผัสที่ควรน�าลงเป็นตอนๆ ไปจนกว่าปฏิปทาจะจบลงด้วยดี 

นี้เป็นอีกถ�้าหนึ่งที่ท่านอาจารย์องค์นั้นพักเป็นเวลานานกว่าที่อ่ืนๆ 
แต่ไม่เคยปรากฏว่ามสีตัว์เสอือะไรมารบกวนให้ล�าบาก แต่จวนๆ ท่านจะ
ออกจากถ�า้นีไ้ปเทีย่ววิเวกแสวงธรรมตามอัธยาศัย เช้าวันหนึง่ จวนเวลา
ท่านจะออกบณิฑบาต กไ็ด้ยนิเสยีงเสอืโคร่งใหญ่ครวญครางกระหึม่ขึน้มา
หาท่านจนถงึทีท่ีท่่านพกัอยูจ่รงิๆ ขณะท่านมองเหน็ตัวก�าลงักระหึม่ขึน้มา  
ทีแรกปรากฏขนลุกซ่าไปทั้งตัว ร่างกายทุกส่วนชาไปหมด รู้สึกกลัวมาก 
แทบหัวใจหยุด (ระยะนี้จิตใจท่านคงยังไม่เข้มแข็งพอ แต่การเขียนเรื่อง 
ก็ไม่ทราบว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อนแลหลังกัน ไม่ได้เรียนถามกาลเวลา
กับท่าน เป็นแต่พอท่านเล่าให้ฟังก็จดจ�ามาลงเลย จึงไม่ทราบระยะ 
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ที่เกิดเหตุนั้นๆ ว่าเกิดขึ้นเมื่อไรของการบ�าเพ็ญ กรุณาถือเอาใจความใน
เรือ่งทเีดียวจะเป็นความสะดวกในการอ่าน) เพราะมนัเดินตรงมายงัท่าน
ด้วยความตั้งใจจริง ทั้งที่มันก็มองเห็นท่านอยู่แล้วนับแต่ขณะที่โผล่หน้า
ขึ้นมา ซ่ึงควรจะหยุดแค่ระยะที่มันมองเห็นท่านอยู่แล้ว แต่ยังท้ังเดิน
ทั้งท�าเสียงครวญครางเข้ามาจนถึงท่าน ซ่ึงห่างกันประมาณสองวาเศษ
เท่านัน้ พอเข้ามาถงึทีน่ัน้แล้วกห็ยดุนัง่เหมอืนสนุขับ้านนัง่ และจ้องมอง
หน้าท่านเขม็งแบบไม่กะพริบตาเลย แต่มิได้หมอบท�าท่าจะท�าอะไรท่าน  
อาการของมันเหมือนตัวที่มาหาท่านคราวท่ีแล้วนั้น ไม่มีอาการว่าจะ 
เอาจรงิเอาจังอะไรกบัท่าน แต่ขึน้ช่ือว่าสตัว์น่ากลวัแล้ว แม้ไม่แสดงอาการ 
เป็นที่น่ากลัวก็จ�าต้องกลัวมันอยู่นั่นเอง พอเห็นมันมองท่าน ท่านเอง 
กม็องมนัด้วยความกลวัอยูพ่กัหนึง่ พอต้ังสติได้ท่านกย็กมอืช้ีบอกมนัว่า  
ที่นี่มิใช่ที่ส�าหรับท่องเท่ียวของเธอ แต่เป็นที่อยู่ของพระท่านบ�าเพ็ญ
ภาวนาต่างหาก จงไปเสียที่อื่นซึ่งมีป่าและเขามากยิ่งกว่าที่นี่ แต่มันก็ยัง 
นั่งมองท่านอยู่ไม่ยอมไป ท่านจึงจับไม้เท้าช้ีบอกมันอีกว่า จงไปท่ีโน้น 
ภูเขาลกูโน้นซ่ึงมท่ีีเทีย่วถมไป อย่ามานัง่ดูให้พระกลวั เรามใิช่สตัว์มใิช่เนือ้  
มิใช่อาหารของเสือเช่นเธอ เราเป็นพระผู้ทรงศีลทรงธรรม อย่ามาท�าให้
เรากลัว เดี๋ยวเวลาเธอตายไปตกนรกหลุมกลัวๆ นะจะว่าไม่บอก แล้วก็
ชี้ไม้เท้าบอกมันอีกว่า จงหนีไปเดี๋ยวนี้ เรากลัวเธอมาก ตาเธอก็ตาเสือ 
แหลมคมยิ่งกว่าอะไร ถ้าขืนมองเรานานๆ เผื่อเรากลัวมากและตายไป 
เธอจะตกนรกจรงิๆ นะ พอจบค�า ท่านกล็กุจากทีช้ี่ไม้และเดินเข้าไปหามนั  
มันจึงโดดหนีไปในขณะนั้น พอมันหนีไปแล้วนึกกลัวขึ้นมาอีก เพราะ
คิดว่ามันอาจตามเราไปเวลาไปบิณฑบาต เพราะเป็นป่าดงพงลึกทั้งสิ้น  
แต่ไม่เหน็มนัตามไปดังทีคิ่ดไว้ วนัน้ันนกึกลวัท้ังวนั เกรงว่ามนัอาจขึน้มาหา
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เราอีกกไ็ด้ ตอนกลางคืนกคิ็ดแต่เรือ่งเสอืจะขึน้มาหาท่าเดียว เลยไม่เป็น 
อันภาวนาให้สนทิใจได้ จ�าต้องสัง่สอนตนแทบทัง้คืน ใจจึงยอมสงบลงได้  
จากนั้นก็หายกลัวอยู่ได้ด้วยความสงบสุข เสือตัวนั้นก็ไม่เห็นกลับมาอีก 
จนกระทัง่ท่านจากท่ีนัน้ไป ท่านว่าเสอืตัวนีใ้หญ่และยาวมาก น่ากลวัจรงิๆ 
คล้ายกับเป็นเสือลึกลับไม่ใช่เสือธรรมดา ใหญ่พอๆ กันกับตัวท่ีมาหา 
ตอนกลางคืนวนัน้ัน ลกัษณะอาการกค็ล้ายคลงึกนั ความรวดเรว็กพ็อๆ กนั  
จงึท�าให้คิดว่าน่าเป็นเสอืเทพบนัดาลดังท่านอาจารย์มัน่ว่าไม่ผดิ เหน็แล้ว
น่ากลัวจนแทบตั้งสติไว้ไม่อยู่ดังนี้

ท่านพรรณนาคุณของการอยูป่่าและคุณของจิตใจทีเ่ผชิญเหตุการณ์
ต่างๆ ให้ฟังอย่างจับใจ แต่ผู้เขียนจ�าไม่ได้มากเพราะนิสัยขี้ลืม ท่านว่า
เวลำจ�ำเป็นด้วยเหตุกำรณ์ต่ำงๆ บังคับ ใจรู้สึกเหมือนมีอะไรป้องกันอยู่
ภำยในชอบกลชนิดบอกไม่ถูก กำรสร้ำงตัวของจิตในเวลำจ�ำเป็นก็ง่ำย 
และรวดเรว็ผดิธรรมดำอยูม่ำก จงึท�ำให้จ�ำต้องชอบอยูใ่นท่ีคับขนั ท้ังท่ีปกติ 
เป็นคนขี้ขลำดหวำดระแวง เวลำเผชิญเหตุกำรณ์แต่ละครั้ง ใจรู้สึก 
เลือ่นฐำนะข้ึนอย่ำงผดิสงัเกตจนตัวเองกแ็ปลกใจ และอยำกให้เหตุกำรณ์
มขีึน้เสมอ เพือ่ใจจะได้พยำยำมสร้ำงตัวเองมำกขึน้ โดยอำศัยเหตุกำรณ์
เป็นเครื่องสนับสนุน กำรอยู่ป่ำอยู่เขำมันดีอย่ำงลึกลับท่ีบอกใครไม่ได้  
ทัง้ไม่คิดอยากพดูคุยกบัใครเกีย่วกบัการอยูป่่าด้วย เพราะเป็นธรรมจ�าเพาะ 
ทีเ่หมาะกบัจรตินิสยัของแต่ละราย ส�าหรบัท่านเองเวลาออกมาอยูท่ีห่รอื 
ป่าธรรมดา ใจคอยแต่จะขี้เกียจและประมาทนอนใจไม่สนใจช่วยตัวเอง  
ผลเป็นท่ีพึงใจไม่ค่อยปรากฏ ฉันก็มากกว่าอยู ่ในที่เคยดัดสันดาน  
นอนกม็าก ความขีเ้กยีจกม็าก อารมณ์ก่อกวนกค่็อยๆ เพิม่ขึน้ทุกวนัเวลา  
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ส่วนสติปัญญาคอยแต่จะลดลงเสื่อมลง สรุปตามนิสัยของท่านแล้ว  
ท่านว่าอยู่ในที่ธรรมดาไม่มีอะไรดีขึ้น นอกจากจะอยู่คอยวันตายแบบ
เปล่าประโยชน์เท่านั้น ถ้าไม่อยากตายแบบโมฆบุรุษก็ควรออกแสวง
ธรรมเพื่อเอาตัวรอด พอคิดตกลงก็ตัดสินใจเข้าป่าเขาตามเคย ใจที่เคย
ประสบความสงบสขุและแพรวพราวด้วยปัญญา เพราะป่าเพราะเขาเพราะ
ถ�้าหรือเงื้อมผามาแล้ว จะให้มาอยู่แบบอดๆ อยากๆ ไม่มีธรรมสัมผัส
ใจเลยย่อมอยู่ไม่ได้ ต้องเข้าป่าเข้าเขาไปตามนิสัย เมื่อเข้าไปอยู่ในที่
เช่นนั้นแล้ว ใจมีความสะดวกสบายไปตามทัศนียภาพโดยไม่ต้องบังคับ 
ขู่เข็ญ ความเพียรกับอิริยาบถต่างๆ จะกลมกลืนกันไปเอง สติปัญญาที ่
เคยเป็นคู่เคียงกับความเพียรก็เป็นมาเองโดยไม่ต้องร้องเรียกขู่เข็ญ  
ความขี้เกียจและฉันมากนอนมากก็ลดกันไปเอง อะไรๆ ที่เป็นอรรถเป็น
ธรรมรู้สึกตามๆ กันมา สิ่งที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเคยบังคับขับไล่ยากๆ เวลา
อยู่ในสถานที่ธรรมดาก็ค่อยๆ ตามกันออกไป โดยไม่จ�าต้องขับไสไล่ส่ง
ให้ล�าบากเหมือนอยู่ที่ธรรมดา การฉัน การนอนหลับ การผ่อนอารมณ์ 
การพากเพียร กลายเป็นความมีประมาณเหมาะสมไปตามๆ กัน ผิดกับ
อยู่ในที่ธรรมดาอยู่มาก เลยท�าให้คิดว่าการถอดถอนกิเลสนั้น อยู่ในป่า 
ในเขาถอดถอนง่ายกว่าอยูใ่นทีธ่รรมดาอยูม่าก อยูใ่นทีธ่รรมดาตามความ
รู้สึกท่านว่า แทนที่จะเป็นการถอดถอนกิเลสดังที่เข้าใจ แต่กลับเป็นการ
สัง่สมและส่งเสรมิกเิลสไปทกุๆ อิรยิาบถ คือ ฉนักม็าก เพราะตัณหาแอบ
มากระซิบให้ฉันมากๆ บอกว่าอาหารถูกปากถูกท้องถูกธาตุถูกอัธยาศัย
และถกูกบัจรตินสิยัของกเิลส กเิลสชอบมาก ต้องฉลองให้มากๆ การนอน 
ก็มากเพราะกิเลสแอบมากระซิบว่าต้องพักผ่อนมากหน่อยไม่ ง้ัน
อ่อนเพลยี ท�าความเพยีรไม่เต็มเมด็เต็มหน่วย พอถงึเวลาความเพยีรจะ 
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เต็มเม็ดเต็มหน่วยเข้าจริง แต่กลับเป็นเวลาพักผ่อนคือนอนเสียอีก  
โดยไม่มีก�าหนดว่าจะควรตื่นเวลาใด กิเลสไม่ก�าหนดให้ตื่นเอาเลย ที่ว่า 
เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยไม่ค่อยโผล่หน้าขึ้นมาให้เห็นบ้าง ว่าได้ท�า 
ความเพียรกี่ชั่วโมงในวันและคืนหนึ่งๆ นอกจากกิเลสกล่อมให้หลับแต่
พอเริ่มฉันเสร็จจนยันค�่า ไม่เห็นความเพียรมีอ�านาจแทรกความขี้เกียจ
เพราะฉนัมากได้บ้างเลย การคิดปรงุกม็ากจนไม่มปีระมาณ แต่ละขณะที่
คิดปรงุล้วนเป็นเรือ่งของตัณหาสมทัุยน�าทาง พาท่องเท่ียวชมตามสถานท่ี
ตึกรามบ้านช่อง และโรงอะไรต่างๆ ของนางและท้าวกามตัณหา ภวตัณหา 
วิภวตัณหา จดัแจงไว้ส�าหรบันกัท่องเทีย่วทีข่บฉนัอย่างอ่ิมหน�าคล�าพงุแล้ว
เที่ยวหย่อนอารมณ์ พูดถึงความขี้เกียจก็มาก ถ้าศีรษะได้ลงหมอนแล้ว 
เป็นหายห่วงไปในขณะน้ัน ใครหรืออะไรอย่ามายุ่งมาปลุกเป็นไม่ได้ผล 
ท่านว่า กำรฉันมำก กำรนอนมำก และควำมขี้เกียจมำก มันเป็นมิตร
สหำยกันมำด้ังเดิมไม่มีใครสำมำรถแยกออกจำกกันได้ ควำมขี้เกียจนี้
เป็นสหำยคนส�ำคัญที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกสหำยผู้ฉันมำก นอนมำก  
สำมสหำยนี้ถึงไหนถึงกัน ไปไหนไปด้วยกัน เป็นหรือตำยไม่ยอม
พลัดพรำกจำกกัน ถ้ำไม่จับถูไถมันเข้ำป่ำเข้ำเขำให้เสือช่วยช�ำระขับไล่  
และควำมอดอยำกขำดแคลนช่วยปรำบปรำมเสียบ้ำง เป็นต้องตำย 
ในเง้ือมมือของมันจนได้ ไปไม่รอด เพื่อดัดมันให้เห็นฤทธิ์กันเสียบ้าง 
จึงฝืนใจอยู่ในที่ที่มันไม่ต้องการ ที่ที่มันกลัวๆ ความพากเพียรทุกด้าน 
จึงเป็นความราบรื่นสม�่าเสมอ อะไรๆ เป็นอรรถเป็นธรรมไปตามๆ กัน 
ไม่เป็นกเิลสตัณหาดังอยูใ่นทีธ่รรมดาซ่ึงเป็นทีม่นัปกครองเราง่าย แต่เรา 
ไม่มีโอกาสปกครองมันได้เลย ท่านว่าผมเป็นคนนิสัยฝึกทรมานยาก  
จ�าต้องหาสถานที่และสิ่งต่างๆ ช่วยบังคับอีกทางหนึ่ง จึงพอมีทางหายใจ
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ได้บ้าง ไม่ตีบตันอ้ันตู้โดยถ่ายเดียว การอยูป่่าอยูเ่ขาอยูใ่นถ�า้และเง้ือมผา 
ดังทีเ่คยอยูม่านัน้ รูส้กึเหมาะกบัจรตินสิยัผมผูม้กีเิลสหนาปัญญาทบึพอ
มีความสงบสบายใจได้บ้าง

ท่านว่าตอนท่านยงัเป็นหนุม่ยิง่ทรมานมาก ท้ังอดอาหาร ผ่อนอาหาร 
ทั้งเที่ยวอยู่ในป่าในเขา ไม่ออกมาอยู่ที่ธรรมดาได้สะดวกใจเหมือนพระ
ทั้งหลายเลย เนื่องจากสิ่งบังคับให้จ�าต้องอยู่ในที่เช่นนั้น มันบ่งบอกอยู่
อย่างชัดเจนว่าต้องทรมานกนัอย่างหนกั ถ้ายังหวังครองมรรคผลนพิพาน
เป็นสมบัติแก่ใจอยู่ ถ้าจะไหลไปตามอ�านาจของตัณหาละก็ จงอยู่แบบ
สัตว์ไม่มีเจ้าของ ไม่กี่วันก็จะเห็นผลของมันแสดงฤทธิ์ให้ดูจนได้ นี่แล
เป็นเหตุให้อยู่อย่างธรรมดาๆ ไม่ได้ เมื่ออุตส่าห์บ�าเพ็ญไปตามสถานที่ 
ดังกล่าว ใจกลับเกิดความร่มเย็น สติปัญญาที่ไม่เคยปรากฏก็ปรากฏ 
สิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นก็รู้เห็นไปตามล�าดับของการฝึกทรมาน จึงท�าให้ใจ
ฮึกหาญสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้เป็นพักๆ จนกลายเป็นความพอใจ
ดูดดื่มในสถานที่ที่เห็นว่าเป็นที่ดัดสันดานนั้น ว่าเป็นสถานที่วิมานธรรม
ขึ้นมาอย่างไม่คาดฝัน ตลอดปัจจุบันนี้ ใจก็มีความเคารพเทิดทูนสถานที่
ป่าทีเ่ขาเหล่านัน้อยูอ่ย่างสนทิใจ อยากไปอยูจ่นสถานทีเ่หล่านัน้กลายเป็น
ทีเ่ผาศพของตนในวาระสดุท้ายปลายแดนแห่งชีวติ ไม่อยากตายในสถาน 
ทีเ่กลือ่นกล่นวุน่วาย การตายในทีเ่ช่นนัน้เป็นการตายทีส่งบ รืน่เรงิในธรรม  
ไม่มอีะไรเข้ามาก่อกวนชวนให้ยุง่เหยงิวุน่วาย ใจมุง่ต่อธรรมล้วนๆ โดยมี 
สติปัญญาเป็นเพือ่นสอง สนกุไตร่ตรองให้ถงึเหตุถงึผลของอรรถของธรรม 
ที่มีอยู่ภายในจิตด้วยความรอบคอบขอบชิด ใจกับธรรมสัมผัสกันอย่าง
สนทิแนบแน่น พอธาตุขนัธ์หมดก�าลงัสบืต่อลงไป กส็ละปล่อยวางไว้ตาม
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ความจรงิของเขา ถ้าเรามสีติปัญญารอบคอบในทกุสิง่ทัง้ภายในภายนอก 
เราก็เป็นเราอย่างเต็มภูมิ ไม่ต้องไปหยิบยืมค�าว่า “เรา” จากสมมุติ 
มาครอง ให้เป็นบุคคลในสมมุติเช่นโลกสมมุติทั่วๆ ไป ภาระคือขันธ์ที่
เคยตะเกียกตะกายแบกหามกันมาก็ปล่อยลงไป ธาตุเดิมของเขา เราก็ 
ปล่อยลงในธาตุเดิมของเขา “อนำลโย” เป็นสมบติัของท่านผูใ้ด ท่านผูน้ัน้ 
ก็ครอง “อนำลยสมบัติ” ไปตามเรื่อง ก็สิ้นเรื่องกันเพียงเท่านี้ จะไป
เที่ยวหาอะไรมาต่อให้เกิดเรื่องยุ่งเรื่องยาวต่อไปอีก ความจริงกิเลสสิ้น
จากใจเสียอย่างเดียว เรื่องทั้งหลายก็สิ้นไปในขณะนั้น นี่เป็นค�าที่ท่าน
พรรณนาสรรเสรญิความดีของป่าเขาล�าเนาไพร ส�าหรบัจรตินสิยัท่านเอง
ท่านเคยได้รับความสงบสุขทางใจจากป่าตลอดมาจนปัจจุบัน ไม่เคยเบื่อ
หน่ายป่าเขาทั้งหลาย สมกับอนุศาสน์ที่พระพุทธเจ้าประทานไว้เพื่อพระ
ผู้บวชแล้ว ให้แสวงหาที่วิเวกสงัดเพื่อบ�าเพ็ญเพียรในป่า มีรุกขมูลร่มไม้
เป็นต้น ท่านอาจารย์องค์นีม้นีสิยัชอบรูส้ิง่ต่างๆ จ�าพวกกายทิพย์ท่ีสายตา
มนุษย์ไม่อาจมองเห็นได้ เช่นพวกเปรต ผี เทวบุตร เทวธิดา พญานาค 
คล้ายคลึงกับท่านอาจารย์มั่น เวลามีโอกาส ท่านสนทนาธรรมกันกับ 
ท่านอาจารย์มั่นเกี่ยวกับพวกกายทิพย์ รู้สึกน่าฟังมาก ท�าให้เพลิดเพลิน 
ไม่อยากให้จบลงง่ายๆ เวลาท่านสนทนาเรื่องพวกกายทิพย์มาฟังธรรม
และถามปัญหายิ่งน่าฟังมาก เพราะต่างคนต่างรู้พูดไม่มีขัดแย้งกันเลย 
เหมือนคนเรียนวิชาแขนงเดียวกัน พูดคุยกันเรื่องวิชาแขนงนั้นนั่นแล  
ท่านอาจารย์องค์นี้รู้สึกช�านาญทางวิชากายทิพย์พอสมควร ผู้เขียนเรียน
ถามเกีย่วกบัพวกกายทพิย์ เช่น พญานาค เป็นต้น ท่านพดูได้ละเอียดลออ 
น่าฟัง ท่านว่าพวกพญานาคมีฤทธิ์มาก นิรมิตกายได้ต่างๆ เวลามา 
เยี่ยมท่าน ท่านให้เขานิรมิตให้ท่านดู เขาเรียนท่านว่าการนิรมิตกายของ
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พวกพญานาคไม่เป็นของยากล�าบากอะไรเลย จะนิรมิตให้เป็นอย่างไร
ก็ได้ตามต้องการ แล้วเขาก็นิรมิตกายต่างๆ ให้ท่านดูในขณะนั้น คือ 
เขาเตือนท่านให้คอยดูขณะทีเ่ขาจะนริมติกาย แล้วเขากห็ายตัวจากทีน่ัน่ 
ไปครู่หนึ่ง แล้วปรากฏเป็นตาปะขาวเดินมาแต่ไกลเข้ามาหาท่านบ้าง 
แล้วหายไปครู่หนึ่ง ไปปรากฏเป็นนายพรานถืออาวุธมาแต่ไกลเข้ามาหา
ท่านบ้าง แล้วหายไปครู่หนึ่งไปปรากฏเป็นช้างใหญ่เดินเข้ามาหาท่านบ้าง  
เป็นต้น ถ้าต้องการจะให้เป็นอะไรก็นิรมิตกายให้เป็นอย่างนั้นได้ตาม
ต้องการ ต้องการจะให้เป็นช้าง เป็นคน หรือเป็นอะไรในที่นั้น ก็ท�าให้
เป็นขึ้นในท่ีนั้นอย่างรวดเร็วทันใจ ท่ีว่าพญานาคพ่นพิษนั้น ท่านเล่าว่า
สมัยท่านไปเที่ยววิเวกแถบฝั่งแม่น�้าโขงกับท่านอาจารย์มั่น ขณะพักอยู ่
ในที่บางแห่งมีบึงน�้าใสสะอาดน่าอาบด่ืมใช้สอย แต่ท่านอาจารย์มั่น
ห้ามไม่ให้พระลงอาบและตักน�้าท่ีนั่นมาด่ืมและใช้สอย กลัวพญานาค
พ่นพิษใส่ในน�้านั้นไว้ เวลาตักมาใช้และอาบด่ืมจะเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยกัน
ล�าบาก เพราะพญานาคพวกนี้ยังไม่มีความเคารพเลื่อมใสในพวกเรา  
เขาพยายามแข่งดกีับเรามาหลายคนืแล้ว แต่ไม่นานทิฐิมานะเขาก็ลงเอง  
สู้ธรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้ พญานาคพวกนี้ยังไม่เลื่อมใสศาสนาและ 
พวกเราเลย เขายังเข้าใจว่าพวกเราที่มาพักอยู่ที่นี่ จะมาแข่งดีและขับไล่ 
เขาให้หนีจากที่น่ีเสีย ฉะนั้นเขาจึงมีปฏิกิริยาท่าทางต่อสู ้กับเรามา 
หลายคืนแล้ว แต่เราไม่สนใจกบัปฏิกริยิาของเขา เพราะแน่ใจว่าความช่ัว 
ไม่เคยชนะความดีแต่ไหนแต่ไรมา พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ชนะ
ความช่ัวด้วยความดี ธรรมบทนี้หรือบทใดก็ตามไม่เคยเปลี่ยนแปลง
ตลอดมา นับแต่เริ่มประกาศธรรมแก่มวลสัตว์จนวันเสด็จเข้าสู่นิพพาน 
เพราะเป็นธรรมของจริงอันตายตัวโดยสมบูรณ์แล้วไม่มีทางเป็นอ่ืน แม้
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ท่านอาจารย์องค์นั้นก็ทราบโดยนัยที่ท่านอาจารย์มั่นเตือน เพราะท่าน 
รูเ้หน็เหตุการณ์เกีย่วกบัพญานาคเหล่านีไ้ด้ดี และเล่าถวายท่านอาจารย์มัน่ 
เช่นเดียวกัน ไม่นานนักพญานาคเหล่านั้นได้พากันยอมตนถือสรณะกับ
ท่านอาจารย์ และถวายอารักขาเพื่อความสะดวกปลอดภัยทุกประการ
ดังท่านอาจารย์มั่นพูดจริงๆ เมื่อพญานาคเกิดความเลื่อมใสยอมตนถือ
สรณะแล้ว ท่านอาจารย์มัน่จึงถามเขาว่า ท�าไมจึงพากนัพ่นพษิใส่น�า้ทีเ่ป็น
ประโยชน์แก่คนและสัตว์ทั่วไปเล่า ไม่กลัวบาปกรรมบ้างหรือเมื่อน�้าเกิด
เป็นพิษแก่ใครเข้า พญานาคเองต้องยอมรับบาปโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยง 
ได้แน่นอนตามกฎของกรรมที่มีมาด้ังเดิม เพราะผลของกรรมมีอ�านาจ
เหนอือ�านาจของพญานาคเป็นไหนๆ ถ้าพญานาคกลวับาปกลวักรรมและ 
กลัวตกนรก ก็จงไปถอนพิษออกจากน�้าในบึงนั้นให้กลายเป็นน�้าบริสุทธิ์
ขึ้นมาเหมือนเดิม อาตมาและพระท้ังหลายมิได้ไปแตะต้องน�้าท่ีนั่นเลย 
เพราะทราบดีว่าพญานาคแกล้งท�าให้อาตมาและพระทัง้หลายเกดิอันตราย
อย่างใดอย่างหนึง่เพราะการอาบด่ืมใช้สอยน�า้นัน้ ตอนนีพ้ญานาคยอมตน
อย่างหมอบราบเลย เพราะตนท�าอย่างนั้นจริง และมิได้บอกท่านว่าตน
พ่นพิษใส่น�้า แต่ท่านอาจารย์มั่นทราบด้วยญาณภายใน เธอยอมรับว่าได้
ท�าอย่างท่านว่าจรงิๆ แล้วรบีไปถอนพษิจากน�า้ในบงึออกหมด จงึกลบัมา
เรยีนท่านและพร้อมกนัอาราธนาให้ท่านและพระทัง้หลายอาบด่ืมใช้สอย
น�้าในบึงนั้นตามสบาย โดยจะไม่มีภัยใดๆ เกิดขึ้น เรื่องพญานาคที่ถือทิฐิ
มานะแข่งดีกบัท่านอาจารย์มัน่ได้กลบัยอมตนลงโดยสิน้เชิงและถวายตัว 
เป็นศิษย์ศึกษาอรรถธรรมกับท่านด้วยความสนใจเลือ่มใสอย่างยิง่ แต่วนันัน้ 
มาเมื่อทราบว่าพญานาคยอมตน และถอนพิษออกจากน�้าหมดแล้ว  
ท่านจึงสั่งให้พระลงอาบน�้าและใช้สอยน�้าในบึงนั้นต่อไป
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การหยั่งทราบเรื่องลึกลับต่างๆ ดังเรื่องพญานาคเป็นต้น ท่าน
อาจารย์มั่นนับว่าท่านละเอียดลออมาก ยากท่ีลูกศิษย์คนใดจะเสมอ
เหมอืนได้ การปฏิบติัต่อพวกกายทิพย์นัน้ ท่านอาจารย์กค็อยแนะน�าพระ 
อยู่เสมอ เช่น เวลาไปพักอยู่สถานท่ีบางแห่ง กลางคืนยามดึกสงัด 
พวกเทพมักพากันมาเยี่ยมฟังธรรมท่านเสมอ ท่านต้องคอยแนะพระให้
พากันส�ารวมระวังมารยาท และบอกให้พกันอนเสยีตอนหวัค�า่ พอตกดึก 
ก็รีบพากันต่ืนนอนและประกอบความเพียรเวลาพวกเทพทั้งหลายมา 
เพื่อให้เขาได้กราบไหว้และชมความเพียรของพระผู้ปฏิบัติพากันบ�าเพ็ญ
ภาวนาในเวลาเขามาเยีย่ม ไม่ให้เขาได้พบเหน็กริยิาแห่งการหลบัของพระ  
ซ่ึงปราศจากสติและความสวยงามทางมรรยาทแห่งการหลบันอน พวกเทพ 
เคยน�าเรื่องของพระที่นอนไม่ค่อยมีมรรยาท มาฟ้องท่านอาจารย์เสมอ  
แม้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยจะแก้ส�าหรับคนนอนหลับไม่มีสติควบคุมมรรยาท 
ในการหลับ แต่ก็อยู่ในวิสัยของพระจะควรแก้ไขได้ ด้วยการไม่นอนใน
ระยะเวลาที่พวกเทพมาหา ท่านจึงแนะให้พักนอนเสียแต่ยังไม่ถึงเวลา
พวกเทพมา พระท่านได้พยายามปฏิบติัตามค�าแนะน�าของท่าน การต�าหนิ 
ติเตียนพระจากพวกเทพกส็งบไป ส่วนท่านท่ีมคีวามสามารถในการรบัแขก 
จ�าพวกกายทิพย์ ก็รับเขาเช่นเดียวกับท่านอาจารย์เคยรับ ผู้ไม่มีนิสัย 
ในทางนี้ก็ท�าสมาธิภาวนาของตนไปในเวลาที่เขามาเยี่ยม

พวกเทวดาทั้งหลายชอบฟังธรรมสูตรต่างๆ กัน

ท่านอาจารย์องค์นั้นกับท่านอาจารย์มั่น พูดเหมือนกันเกี่ยวกับ 
พวกเทวดาทัง้หลายว่ามนีสิยัต่างๆ กนัเหมอืนมนษุย์เรา คือ บางพวกชอบ
ฟังธมัมจกักปัปวตัตนสตูร บางพวกชอบฟังกรณียเมตตสตูร บางพวกชอบ
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ฟังพระอภิธรรม คือ กุสลา ธัมมา อกุสลา ธัมมา ที่พระพุทธเจ้าทรง 
โปรดพระมารดาช้ันดาวดึงส์สวรรค์ บางพวกชอบฟังอปรหิานยิธรรมสตูร  
บางพวกชอบฟังเมตตาพรหมวิหาร แต่พวกที่ชอบเมตตาพรหมวิหารมี
มากกว่าทีช่อบสตูรอ่ืนๆ เทวดาต่างพวกต่างขัน้ต่างภูมต่ิางชอบสตูรต่างๆ 
กันไปตามนิสัยของตนๆ ไม่มีประมาณในสูตรธรรมทั้งหลาย แต่ไม่อาจ
จะน�ามากล่าวไว้ในที่นี้ให้เต็มตามสูตรที่เขาต้องการได้ แม้แต่ผู้เขียนเอง 
ยงัไม่รูเ้หน็และเข้าใจในสตูรทีเ่ทวดาทัง้หลายต้องการกนัเลย จึงไม่สามารถ 
ค้นหาสตูรน้ันๆ มาเพือ่ท่านผูอ่้านได้และขออภัยผ่านไปแบบคนจนตรอก 
ท่านอาจารย์องค์น้ันไปพักอยู่ในท่ีใด บรรดาท่ีเป็นป่าเป็นเขาเทวดา 
ทั้งหลายชอบไปเก่ียวข้องกับท่านเสมอ คล้ายกับท่านอาจารย์มั่นผู้เป็น
อาจารย์

บางครั้งท่านไปพักกับฤาษีดาบสท่ีบ�าเพ็ญอยู ่ในถ�้าเป็นแห่งๆ 
ปราศจากผู้คนพลุกพล่าน โดยมากก็ห่างจากหมู่บ้านประมาณสี่ห้า
กโิลเมตรหรอืยิง่กว่านัน้ และในเขาลกึท่ีไม่ค่อยมผีูค้นสญัจรไปมา เพราะ
พวกนี้ไม่ค่อยมีการโคจรบิณฑบาตเหมือนพระ หุงต้มรับประทานโดย
ล�าพังตนเอง เวลาท่านไปพักกับเขาซ่ึงมีถ�้าอยู่ใกล้เคียงกันก็ได้อาศัย
บิณฑบาตกับเขา วันนั้นฤาษีแกงถั่วมาถวายท่านด้วยความปีติยินดีเป็น 
อันมาก ท่านเล่าตอนนีน่้าขบขนัมากแต่ขอผ่านไป ท่านว่าท่านกก็�าลงัหวิมาก  
ทั้งอ่อนเพลียเพราะเดินทางข้ามน�้าข้ามเขามาสามวันแล้ว การขบฉัน 
ก็เขียมๆ มากตลอดมาในระหว่างเดินทาง เนื่องจากเดินบุกป่าบุกเขามา
พบหมู่บ้านแห่งละสามสี่หลังคาเรือน ซึ่งเป็นชาวป่าที่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่อง
ศาสนา ได้อาศัยเขาบ้างพอประทังชีวิตมาตามทาง ท้ังเดินทางไกลและขึน้ 
ที่สูงลงต�่า ร่างกายจึงอ่อนเพลียมากและต้องการอาหารมากผิดปกติ
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พอฤาษีท�าแกงถั่วมาถวายก็ฉันเสียจนเกลี้ยงไปท้ังข้าวท้ังกับคือ 
แกงถั่ว ไม่มีอะไรเหลือติดถ้วยติดจานเลยวันนั้น พอฉันแล้วแทนที ่
ร่างกายจะแข็งแรง แต่กลับอ่อนเพลียเข้าไปอีก มีแต่อยากหลับนอน 
ท่าเดียว ประกอบกับอาหารฤาษีอร่อยมากด้วย ตัวแกเองก็ดีใจมาก
ด้วยเมื่อเห็นท่านฉันได้มาก เรื่องจึงเข้ากันได้อย่างสนิทชนิดไม่คิดหน้า 
คิดหลงัอะไรเลย พอเหน็อาการไม่ดีจึงเดินเข้าทางจงกรมท�าความเพยีรจน 
กระทัง่บ่าย จึงได้ออกจากทางจงกรมเข้าทีพ่กัภาวนา ขณะนัง่ท�าสมาธภิาวนา 
จิตสงบลง ปรากฏได้ยนิเสยีงฆ้องเสยีงกลองของพวกเทวดา ทีแ่สดงความ 
ยินดีต่อผลเมตตาทีต่นได้รบัจากท่าน และยนิดีในทานของฤาษทีีไ่ด้ถวาย
ท่านอาจารย์องค์หวิมากๆ นัน้ ว่าได้บญุกศุลมหาศาลเหลอืทีจ่ะประมาณได้  
พวกเขามีความปีติยินดีและอนุโมทนาด้วยเป็นล้นพ้น ซ่ึงนานๆ จะมี
ท่านผู้มีศีลมีธรรมเป็นที่น่ายินดีและเคารพเลื่อมใสมาโปรดสักครั้งหนึ่ง 
พวกเขามีความอ่ิมเอิบด้วยผลทานนั้น จึงได้พากันมาแสดงความยินดี
อนุโมทนา และขอมีส่วนแห่งบุญนั้นจากการอนุโมทนาในครั้งนี้ด้วยดังนี้ 
นี่คือค�าของเทวดาทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในเขาลูกนั้น แสดงความยินดีต่อ
ทานของฤาษตีนนัน้ โดยผ่านมาทางท่านอาจารย์องค์หวิจัดฉนัได้มากเพือ่
รบัทราบเป็นพยาน และขอให้ช่วยบอกข่าวสารการอนโุมทนาของพวกเขา 
แก่ฤาษีนั้นด้วย พอตกตอนเย็นท่านจึงถือโอกาสสนทนาธรรมกับฤาษ ี
ตนนัน้ และพดูเปรยีบเปรยให้แกทราบโดยปรยิายว่า วนันีต้อนบ่ายอาตมา
ฝันไปว่า พวกเทวดาจ�านวนมากพากันตีฆ้องตีกลองมาขออนุโมทนา 
ส่วนบญุ ท่ีฤาษถีวายจังหนัแก่อาตมาเมือ่เช้าวันนีเ้ป็นล้นพ้น และพวกเขา 
ขอมีส่วนแห่งบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาด้วยดังนี้ นับว่าคุณฤาษีได้ 
บุญมากจริงๆ ถึงกับเทวดาทั้งหลายต้องพากันมาอนุโมทนาและขอ 
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ส่วนบุญด้วย พอฤาษีได้ทราบก็รีบยกมือท่วมศีรษะสาธุการแก่เทวดา 
ทั้งหลายอีกครั้งหนึ่ง และกล่าวชมเชยท่านอาจารย์ว่าเก่งมากเกี่ยวกับ
ญาณวถิต่ีางๆ แม้แต่นอนหลบักลางวันยงัสามารถได้ยนิเสยีงเทวดากล่าว
ค�าอนโุมทนาสาธกุาร ถ้าเวลาปกติไม่หลบั ท่านอาจารย์องค์นีจ้ะเก่งแค่ไหน  
กระผมไม่สงสัยเลย กระผมมีความเคารพเลื่อมใสท่านอาจารย์มากมา 
แต่ขณะเหน็ทแีรก จึงท�าอะไรเพือ่ท่านด้วยความเต็มอกเต็มใจ ยิง่เหน็ท่าน 
ฉนัได้มากกย็ิง่เพิม่ความปีติยนิดีไม่มปีระมาณเอาเลย ประการหนึง่เทวดา
พวกนีเ้ขาอยูท่ีไ่หนกนัถงึได้ทราบว่ากระผมถวายทานแก่ท่านแล้วพากนัมา 
อนุโมทนา และขอมีส่วนบุญจากกระผมด้วย ส�าหรับกระผมเองท�าไม 
ไม่เคยเหน็เขามาปรากฏตัวเลยนบัแต่มาอยูท่ี่นีจ่นบดันี ้ท่านตอบว่า นีเ่ป็น
พวกรกุขเทพ เขาอยูใ่นทีไ่ม่ห่างไกลพวกเรานกัแล ตอนอาตมาอนโุมทนา 
ยถำ สัพพี ฯลฯ เมื่อเช้านี้ เขายังได้ยินและสาธุการด้วย แต่พวกเรา 
ไม่ทราบเอง จึงเป็นเหมือนไม่มีเขาและอะไรๆ อยู่ในแถบบริเวณนี้

ฤาษีมีความเพลิดเพลินในเรื่องเทวดามาอนุโมทนาทานกับตน  
ได้อาราธนาให้ท่านแสดงให้ฟัง ท่านจึงหาอุบายให้ฤาษีได้ท�าภาวนา และ
ท่านเองก็จะได้มีเวลาภาวนาบ้าง ไม่ต้องยุ่งกับเรื่องภายนอกจนเกินไป  
จึงพูดกับฤาษีว่า การดูพวกเปรต ผี เทวบุตร เทวธิดา ต้องดูด้วยตาใน
คือตาใจ การจะรูพ้วกนีด้้วยตาในได้ต้องขยนัภาวนา พจิารณาอาการ ๓๒ 
ภายในกายให้ละเอียดด้วยปัญญา เวลาท�าสมาธิก็ให้จิตอยู่กับลมหายใจ
หรอืบทพทุโธเท่านัน้ไม่ให้เผลอไปทีอ่ื่น เมือ่จิตสงบด้วยภาวนาดังกล่าวมา 
ก็มองเห็นเทวดาได้เอง ไม่ต้องถามผู้อื่นให้ล�าบาก แต่ถ้าขี้เกียจภาวนาก ็
ไม่เหน็เทวดา ท้ังใจก็ไม่สงบเย็นได้ การเหน็พวกเทวดาซ่ึงเป็นพวกกายทิพย์ 
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ต้องเหน็ด้วยใจทพิย์ คือสมาธภิาวนาเป็นเครือ่งมอื ผูไ้ม่มเีครือ่งมอืดังกล่าว 
ก็ไม่มีทางรู้เห็นพวกนี้ได้

พอท่านอธิบายจบลง เขามีความพอใจจะปฏิบัติตามเพื่อรู ้เห็น 
พวกเทวดาดังท่านอธบิายให้ฟัง จากนัน้ท่านกล็าเขาหลกีไปท�าความเพยีร 
พอตกกลางคืนดึกๆ พวกเทวดาก็มาเยี่ยมท่าน และถามถึงเรื่องฤาษี
อยากทราบว่าพวกเทวดาอยู่ที่ไหน และพอใจภาวนาเพื่อทราบเรื่องของ 
เทวดาบ้าง โดยท่านเป็นผู้ช้ีแจงให้เขาฟัง ท่านก็ได้ช้ีแจงให้พวกเขาฟัง
ตามท่ีได้สั่งสอนฤาษีแล้วนั้น ท่านมิได้พักอยู่กับฤาษีนานจึงต้องลาจาก
เขาไป ฤาษตีนนัน้รูส้กึเลือ่มใสในท่านมาก มคีวามอาลยัเสยีดายไม่อยาก
ให้ท่านจากไป

ท่านพักบ�าเพ็ญอยู่ในป่าแห่งหนึ่ง คราวนั้นมีพระไปด้วยสององค์  
ในป่านั้นท่านทราบทีหลังว่า มีชาวบ้านน�าผู้หญิงที่ตายผิดธรรมดาสามัญ 
ซ่ึงชาวบ้านเรยีกว่าตายโหง มาฝังไว้แถวบรเิวณทีท่่านพกัอยู ่หญิงท่ีตายนัน้ 
มเีด็กอยู่ในครรภ์ เป็นพวกชาวป่า อนามยัในการคลอดจงึไม่สมบูรณ์ ปล่อย
ให้กนัตายทิง้อย่างน่าทเุรศสงสารตามทีเ่ขาเล่าถวายท่าน เวลาเข้าภาวนา 
ผีของหญิงนั้นมากวนแทบทุกคืน ท่านว่าคนกับผีมีนิสัยคล้ายคลึงกัน 
ในความรูส้กึ (ขออภัยเขยีนไว้เพือ่พจิารณาหามลูความจรงิตามเรือ่งท่ีเกดิ
ขึน้กบัท่าน) ทางราคะตัณหาทีม่ใีนใจสตัว์โลก ทีเ่หน็ได้ชัดเจนกเ็วลาท่าน
พักภาวนาอยู่ในป่านั้นกับพระสององค์ พอตกกลางคืนเวลาเข้าที่ภาวนา 
จะเห็นหญิงตายโหงคนนั้นเข้ามาหาและแสดงเล่ห์กลมารยาแห่งราคะ
ตัณหาแก่ท่านเสมอ แต่อ�านาจจิตท่านแรงกว่า ผีจึงไม่สามารถท�าอะไร
ท่านได้ส�าเร็จ บางครั้งผีตายโหงแสดงอาการรุนแรงแก่ท่านผิดธรรมดา 
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ถึงจะเข้ามาท�าการข่มขืนท่านให้เป็นไปตามใจของตน แต่ก็ไม่มีทางท�าได้  
ท่านแผ่เมตตาจิตให้ไม่ยอมรับ มีแต่จะท�าตามอารมณ์ที่ตนปรารถนา 
อย่างเดียว เวลาถามผกีบ็อกตามความจรงิไม่โกหก ว่าตายเพราะเหตุนัน้ๆ 
ซึ่งเป็นความจริงตามชาวบ้านเล่าให้ฟัง หลังจากที่ท่านประสบเหตุการณ์
มาแล้วถามดูเรื่องราวกับเขา คือหญิงนั้นก่อนตายสามีหย่าร้างไปมีใหม่ 
เธอเกิดความเสียใจมาก ขณะคลอดบุตรก็ไม่มีใครให้การพยาบาลรักษา 
และตายในขณะนัน้ซ่ึงเด็กกย็งัอยูใ่นครรภ์ เวลาผเีล่ากต็รงกบัทีช่าวบ้าน 
เล่าให้ฟัง ก่อนที่ท่านจะถามเปรียบเทียบชาวบ้าน เพราะได้ปรากฏผีนั้น
มาแสดงความไม่ดีไม่งามให้เหน็ทางสมาธภิาวนาอยูเ่สมอ เวลาเขาเล่าให้
ฟังเรือ่งจึงตรงกบัทีผ่เีล่า ผรีายนีท่้านว่าร้ายมาก เมือ่ท�าอะไรท่านไม่ส�าเรจ็
กไ็ปกวนพระสององค์ ด้วยการข่มขนืท่านขณะนอนหลบั ถงึกบัพระต้อง
ตะโกนขึ้นทั้งหลับ จนท่านเองได้ยินชัดถ้อยชัดค�าว่า “ก็โยมเป็นผู้หญิง 
ส่วนอำตมำเป็นพระ จะให้ท�ำแบบฆรำวำสได้อย่ำงไร ไม่เอำ รีบออกไป 
เดี๋ยวตกนรกยิ่งกรรมหนักกว่ำนี้เข้ำอีก ท่ำนอำจำรย์ช่วยด้วย ผีผู้หญิง 
ก�ำลังข่มขืนกระผมอยู่เวลำน้ี รีบมำเร็วช่วยกระผมด้วย ท่ำนอำจำรย ์
มำเร็ว” ดังนี้ เสียงตะโกนเรียกท่านทั้งที่หลับ เหมือนเสียงคนตะโกน
เรยีกกนัเราดีๆ นีเ่อง ท่านอาจารย์เองซ่ึงก�าลงัออกจากทีภ่าวนา หลงัจาก 
รบกันกับผีผู้หญิงเพิ่งผ่านไปสักครู่ ก็ได้ยินเสียงแปลกอย่างชัดถ้อย 
ชัดค�า ก็ได้รีบไปหาพระองค์ที่เรียกท่านให้ช่วยทันที และปลุกให้ตื่นใน 
บัดเดี๋ยวนั้น เมื่อพระองค์นั้นตื่นขึ้นมา ถามก็ได้ความว่ามีผู้หญิงก�าลังมี
ท้องจะเข้ามาข่มขนื บอกเท่าไรกไ็ม่ฟัง เลยต้องเรยีกให้ท่านอาจารย์มาช่วย  
ก็พอดีท่านมาปลุกให้ต่ืนอยู่ขณะนี้แลดังนี้ ซ่ึงเป็นเรื่องประหลาดมาก  
ยงัไม่เคยปรากฏทีไ่หนมาก่อนเลย ท่านว่าพระทัง้สององค์นัน้ฝันเหมอืนกนั  



164

แต่มไิด้ฝันในคืนเดียวกนั ขณะฝันและกลวัหญิงน้ันจะท�าลายพรหมจรรย์ 
ก็ตะโกนเรียกท่านอาจารย์ให้ไปช่วยอย่างชัดถ้อยชัดค�าเช่นกัน คืนหนึ่ง
องค์หนึ่งตะโกนร้องเรียก อีกคืนหนึ่งองค์หนึ่งตะโกนร้องเรียกอยู่เรื่อย 
ส�าหรับท่านเองก็ถูกกวนทางสมาธิภาวนา พระสององค์ก็ถูกกวนเวลา
นอนหลับแทบทุกคืน ท่านว่าส�าคัญท่ีโรคบ้าพรรค์นี้ไม่ยอมรับส่วนกุศล 
ผลเมตตาอะไรทั้งสิ้น นอกจากสิ่งที่มันต้องการอันเป็นโรคบ้าไม่รู้จัก 
อายนั้นเท่านั้น จึงท�าให้คิดออกไปนอกลู่นอกทางว่า ไม่ว่าโลกใดก็ตาม 
ถ้าโรคบ้าโรคหน้าด้านนีไ้ด้เข้าสงิแล้ว โลกนัน้จะต้องเป็นท�านองเดียวกบั
ผู้หญิงผีคนนั้นมาเป็นกับพระนั่นแล

ผู้เขียนเรียนถำมว่ำ ที่ว่าผีหญิงมาท�าท่าจะท�าไม่ดีไม่งามนั้น เขาท�า
อย่างไร ท่านตอบแบบคนโมโหให้ผยีงัไม่หายว่า จะให้อธบิายให้ฟังอย่าง
เปิดเผยเรือเกยหาดอย่างไรอีก เพียงฟังกันเท่าที่เล่ามานี้ก็อยากเอาหัว 
มดุดินอยูแ่ล้ว จะให้พดูชัดยิง่กว่าคนแก้ผ้าพดูนัน้ ผมพดูไม่ได้ เพราะเรา
ไม่ใช่ผตัีวหน้าด้านคนนัน้ทีจ่ะพดูจนไม่รูจั้กค�าควรไม่ควรนี ่กท็ราบกนัอยู่
แล้วว่า “ข่มขืน” จะให้พูดอย่างไรอีก ผีหรือคนฟังก็ต้องเข้าใจกันอย่าง
ชัดเจนไม่มีทางสงสัย

ผู้เขียนถำมอีกว่ำ ส่วนท่านทั้งสององค์นั้น ท่านไม่ทราบด้วยสมาธิ
ภาวนาบ้างหรือ ผีจึงไปกวนท่านในเวลาหลับนอน ซ่ึงไม่ต้องการความ
สุขใดยิ่งไปกว่าการหลับสนิทในเวลานั้น ท่านว่า ก็ท่านไม่ได้บอกว่าท่าน
ทราบหรอืไม่ทราบ เหน็แต่ท่านตะโกนลัน่ตอนกลางคืนดึกๆ จนเราทนอยู่ 
ไม่ได้ต้องรีบไปปลุก เวลาตื่นขึ้นมาถามได้ความว่า ผีมาปลุกปล�้าข่มขืน 
เรื่องก็เท่านั้น
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ผูเ้ขยีน : ท่านอาจารย์พกัอยูท่ีน่ัน้นานเท่าไร ท่านพกัอยูห่ลายเดือน 
แต่เหตุที่จะได้จากที่นั่นไปก็เนื่องจากท่านสององค์ไม่ชอบอยู่ บอกว่า 
ทนผีมากวนจะเอาตัวไปเป็นอะไรไม่ไหว เลยจ�าต้องพาท่านหนีไป

ผู้เขียน : ก็ผีท่ีรบกวนท่านอาจารย์นั้นไม่นับเข้าในจ�าพวกเปรต 
ที่ควรได้รับส่วนบุญบ้างหรือ ท�าไมเวลาแผ่ส่วนกุศลให้จึงไม่ยินดีรับ  
ท่านว่า จะเป็นจ�าพวกไหนผมก็ทราบไม่ได้ ทราบได้แต่มันจะท�าแบบบ้า 
ของมนัท่าเดียว โดยไม่สนใจกบัอะไรทัง้สิน้เท่านัน้ พดูแล้วท่านยิม้นดิ แล้ว 
พูดต่อไปอีกว่า ผมสงสารพระสององค์ที่อายุยังหนุ่มแน่นมาก แต่ท่าน
เป็นผู้ปฏิบัติดี มีความมุ่งมั่นในธรรมอย่างยิ่งจะอยู่ไม่เป็นสุข เพราะ 
เรื่องนั้นรบกวนท่าน ตอนกลางคืนท่านมีอาการไม่สู้ดี คิดทุกข์คิดยาก 
ทั้งสององค์ ในเวลานอนหลับกลัวผีตัวนั้นจะไปท�าลายดังท่ีเคยเป็นมา 
ท่านไม่อยากอยู่ที่นั่นจึงได้พาหนีไป

ผู้เขียน : เรื่องท�านองนี้จะเป็นได้เฉพาะหญิงเท่าน้ัน หรือผู้ชาย 
ก็มีทางเป็นได้ในเวลาตายไป ท่านฟังแต่ค�าว่าราคะตัณหาก็แล้วกัน  
มันไม่เคยไว้หน้าใครว่าเป็นหญิงเป็นชาย เป็นพระเป็นเณร เป็นเปรต 
เป็นผี หรือเป็นเทวบุตรเทวธิดา มันเป็นนายเสียทั้งนั้น ไม่เคยยอม 
เป็นบ๋อยใครอย่างง่ายๆ เลย จึงมิได้นิยมว่าเป็นใครที่มันจะเป็นนายและ
บังคับไม่ได้ มันบังคับได้ทั้งนั้น ฉะนั้น ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามจึงมีทาง
เป็นได้ด้วยกัน แต่ที่ผมพูดนี้ก็พูดตามเรื่องที่ปรากฏต่างหาก มิได้ตั้งใจ
ต�าหนว่ิาผูห้ญิงไม่ดี ถ้าผูช้ายไม่ดีหรอืไปปรากฏแก่หญิงหรอืแก่นกัภาวนา
หญิงเข้าบ้าง เขากจ็�าต้องพดูท�านองเดียวกนั ใครจะว่าเราหรอืเขาพดูเป็น
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เชิงต�าหนิติเตียนวิญญาณหญิงหรือวิญญาณชาย ก็สุดแต่ผู้จะคิดซึ่งห้าม 
ไม่ได้ อันราคะตัณหานี้เราไม่ควรไปสนใจกับพวกเปรตผีหรืออะไรให ้
เสยีเวลา ว่าเขาเป็นอย่างนัน้อย่างนี ้มนษุย์เรานีซิ่ตัวเก่งและเก่งพอๆ กนั
ทั้งหญิงทั้งชายด้วย แม้ไม่แสดงออกภายนอกก็เก่งอยู่ภายในอยู่นั่นเอง 
เช่นทุกวันนี้กับแต่สมัยผมเป็นเด็กเป็นหนุ่ม ผิดกันมากราวฟ้ากับดิน 
เลยท่าน ดูเอาก็แล้วกัน อย่าให้ต้องพูดต้องบอกท้ังภายนอกภายใน 
เพราะมนัเกลือ่นไปด้วยเรือ่งอันนีท้ั้งน้ันแทบโลกจะเป็นไฟอยูแ่ล้ว เพราะ
เจ้าตัวนี้น�าหน้ากล้าอวดลวดลายของมัน และก็ต่างคนต่างมีต่างคน 
ต่างอวด โลกจงึร้อนขึน้ทกุวัน เพราะไม่มอีะไรเป็นความดีความชอบจาก
การอวดเจ้าตัวน้ี ปกติมันก็เป็นเหมือนวัตถุเครื่องท�าลายสังหารอยู่แล้ว 
เมือ่ใครคิดสนกุคะนองไปยกยอมนัขึน้ว่าดี และน�าออกอวดโลกท่ีต่างคน 
ต่างม ีมนัต้องแผลงฤทธิใ์ห้โลกแตกทลายได้โดยไม่สงสยั ลองดูซิถ้าไม่เช่ือ 
ว่าเป็นความจรงิ ต้องเหน็ฤทธิเ์ดชของมนัประจักษ์แน่นอน ไม่ต้องพดูไป
มากและกว้างขวาง เพยีงสิง่น้ีมอียูใ่นหวัใจของใครมากน้อย กแ็สดงออก
ให้เหน็ความไม่ดีจนได้อยูแ่ล้ว จ�าเป็นอะไรท่ีจะส่งเสรมิให้มนัเจรญิเติบโต
มีอ�านาจมากยิ่งกว่าภูผาป่าไม้ ท่ีจะท�าลายตัวเองและโลกให้ฉิบหายเล่า 
ฉะนั้น ปราชญ์ท่านจึงสอนให้ระวังและระงับดับมัน อย่างน้อยก็พอมี
ความสงบเย็นใจในกลุ่มหนึ่งๆ พอมีทางหายใจได้บ้าง หากท่านถามผม
ก็พูดให้ฟังตามเรื่อง อย่าหาว่าผมต�าหนิติเตียนใคร แม้ตัวผมเองก็เคย
กับเจ้าตัวยุแหย่ก่อกวนนี้มาพอแล้ว จนไม่สงสัยว่าเจ้าตัวนี้จะพาเราไป
เสวยสุขมหาศาลที่ไหนอีก นอกจากมันกระซิบกระซาบและฉุดลากเรา 
ลงนรกอเวจีทั้งเป็นอยู่ทุกวันเวลาเท่านั้น อย่าสงสัยว่ามันจะพาไปสู ่
สันติธรรม อันเป็นความสงบเย็นใจท่ีไหนเลย ถ้าจะเห็นโทษของมันก็ 
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ควรเห็น เพราะในตัวมันก็คือตัวโทษล้วนๆ อยู่แล้ว และก็อยู่กับหัวใจ
เราทุกคนอีกด้วย จะสงสัยมันว่าเป็นอะไรอีก 

ท่านว่าพวกผีพวกเทพมีมารยาทางราคะตัณหามากเช่นมนุษย์เรา
นีเ่อง แต่มไิด้มทีกุรายไป ผูเ้ด่นจนแสดงออกให้เหน็อย่างชัดเจนกม็ ีเช่น
มนษุย์ผูห้นกัในทางนี ้บางทเีทพยงัแสดงมารยาและจะจับเอาท่านทัง้เป็น 
ก็มี โดยบอกว่ารักท่านมาก ท่านต้องช้ีแจงให้เขาฟังจนเป็นที่เข้าใจ  
แล้วเขาก็หยดุไม่ท�าต่อไป แต่กพ็อจับมาเป็นข้อคิดได้ นกึว่าคนละภพละภูมิ 
จะไม่มคีวามรกัใคร่ไยดีต่อกนัในทางอารมณ์ได้ แต่กย็งัแสดงให้เหน็ได้ว่า
ราคะตัณหานัน้ไม่เลอืกหน้า คบได้ทัง้นัน้ตามแต่โอกาสและกรณี ขณะนัน้ 
กายหยาบเราไม่ปรากฏในความรู้สึก คงจะเป็นกายทิพย์ในความรู้ความ
เห็นและความรู้สึกของเทพก็เป็นได้ จึงท�าให้เกิดอะไรขึ้นในใจเทวดา  
ถงึกบัแสดงความรกัออกมาอย่างเปิดเผยไม่กระดากอายยิง่กว่ามนษุย์ผูดี้ 
มีความละอายประจ�านิสัยอีก

เรือ่งท�านองนีใ้นวงปฏิบติัมกัปรากฏเสมอ แต่ท่านไม่ยอมเล่าให้ใคร
ฟังง่ายๆ นอกจากพวกเดียวกัน รูน้สิยักนัดี ไว้ใจกนัได้ หรอืรูใ้นทางเดียวกนั 
ท่านจึงพูด บางท่านที่ไปอยู่ในเขาลึก มักมีเทวดามาคอยอารักขาอยู่แถว
ใกล้เคียงโดยไม่มีใครสามารถรู้เห็นได้ นอกจากพระองค์ท่ีเทวดามีส่วน
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเท่าน้ันจะรู้ได้ แต่มิได้มาแสดงอาการเสียหายแบบ
โลกที่เป็นกายหยาบ เขามาด้วยความหวังดี เคารพเลื่อมใสหวังบุญหวัง
คุณกับท่านจริงๆ บางครั้งท่านอดอาหารหลายวัน ร่างกายอ่อนเพลีย
ไม่ค่อยมีก�าลัง ส่วนใจมีความเข้มแข็งและผ่องใส เทวดาเห็นแล้วเกิด
ความสงสารท่าน อยากจะให้ท่านมีก�าลังทางกาย จึงขออนุญาตปฏิบัติ 
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รกัษาท่านด้วยอาหารทพิย์ อาหารทพิย์ในความรูส้กึของพระนัน้ ขณะมอง 
เห็นในมือของเทวดาที่ถือมานั้นเป็นเหมือนดินสอพองสีขาวจางๆ  
ไม่ขาวจรงิดังผ้าขาว สิง่นัน้แลทีเ่ทวดาบอกกับท่านว่าเป็นอาหารทิพย์ของ
ทวยเทพทัง้หลาย เทวดาผูน้�ามานัน้ มาขออนญุาตท่านเอาอาหารทิพย์นัน้ 
ถูไปตามร่างกายท่านแต่เพียงเบาๆ เพื่อโอชารสของอาหารทิพย์จะได้
ซึมซาบเข้าสู่ร่างกายส่วนต่างๆ โดยรวดเร็ว และมีก�าลังเช่นเดียวกับ 
รบัประทานอาหารทัว่ๆ ไปหรอืยิง่กว่านัน้ พระท่านไม่อาจอนญุาต กลวัเป็น 
อาบติั เพราะตะวันกบ่็ายแล้ว เทวดากเ็ป็นเพศหญิงและมาเพยีงคนเดียว  
เผื่อบัดดลมีใครมาเห็นเข้า อย่างน้อยก็ต�าหนิ แม้ไม่มีความเสียหาย
ในทางพระวินัย มากกว่านั้นเขาอาจเข้าใจว่าเป็นความจริงและต�าหนิ 
ติเตียนแบบโลกๆ ว่าพระกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันสองต่อสองในถ�้าในเขา
เปลี่ยวๆ ไม่มีผู้ชายอยู่เป็นเพื่อนแม้คนเดียว เทวดาซึ่งเป็นกายทิพย์จะ
กลายเป็นเรื่องหญิงผู้ก่อกรรมท�าเข็ญกับพระขึ้นมา เรื่องก็จะไปกันใหญ่ 
และกลายเป็นความเสือ่มเสยีไปมากมาย ซ่ึงความจรงิกไ็ม่มอีะไร ต่างคน 
ต่างบริสุทธิ์โดยปกติ ด้วยเหตุผลท่ีอ้างนี้ ท่านจึงไม่ยอมให้เทวดามา
แตะต้องกาย ไม่เพียงจะน�าอาหารทิพย์มาถูกายเลย เทวดาจึงขอยืนยัน
ตัวเองต่อท่านว่า จะไม่ท�าอะไรให้ท่านเสียหาย เพราะการมาเกี่ยวข้อง
ของเทวดาแม้แต่น้อย เพราะกายเทวดาก็เป็นกายทิพย์ อาหารที่น�ามา 
บ�ารงุกเ็ป็นอาหารทพิย์ ไม่มส่ีวนใดทีจ่ะกระเทอืนถงึพระวนิยัและองค์ท่าน 
ให้เสียไป ที่มองเห็นนี้ก็ใจทิพย์มองเห็นกายทิพย์ และใจทิพย์มองเห็น
อาหารทพิย์ ทีฟั่งการสนทนากนัอยูเ่วลานีก้เ็ป็นหทูพิย์ฟังเสยีงทพิย์ มไิด้
เกี่ยวกับกายหยาบตาเนื้อหูหนังแต่อย่างใดพอจะขัดข้องแก่ท่านและ
วินัยเลย การมาของเทวดาก็เพื่ออุปัฏฐากบ�ารุง หวังบุญหวังกุศลกับ
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ท่านผู้มีความหนักแน่นและมุ่งมั่นต่อธรรมอย่างยิ่ง มิได้มาเพื่อท�าลาย
ท่านและพระศาสนาให้เสียหาย ขอท่านจงเห็นใจ และอนุญาตเมตตา
ให้เทวดาได้มีส่วนกุศลที่ควรจะได้จากท่านบ้างเถิด อย่าได้สลัดปัดทิ้ง
เทวดาผู้หวังบุญเพื่อเป็นปัจจัยต่อเติมเสริมภพชาติให้เจริญรุ่งเรืองใน
ปัจจุบันและอนาคตให้ย่ิงๆ ขึ้นไป จากกุศลท่ีควรจะได้นี้เลย พระพูด
กับเทวดาว่า ขณะที่เทวดามาอยู่กับอาตมา อาตมาหลับตาลงก็มองเห็น
เทวดา ลืมตาขึ้นมาก็มองเห็นเทวดา เผื่อคนอื่นเขามีตามิใช่คนตาบอด 
มาเหน็เราสองคนเข้าทีน่ัง่อยูด้่วยกันเวลานีจ้ะว่าอย่างไร จะเป็นความงาม 
ตามจารีตของผู้หญิงซ่ึงอยู่ด้วยกันสองต่อสองไหมล่ะ ขอจงคิดให้ดี
ก่อนจะท�าอะไรลงไป เทวดาตอบท่านว่า ที่เห็นนี้เป็นใจท่านและตาท่าน 
ผูม้ธีรรม คือมสีมาธมิญีาณสามารถมองเหน็ได้อย่างถนดัชัดเจน แม้ตาเนือ้ 
ท่านมองเห็น ก็เป็นมาจากญาณภายในสนับสนุน จึงท�าให้เห็นได้ราวกับ 
ตาเนื้อมองเห็นจริงๆ ความจริงก็คือตาในท่านต่างหากท�าให้ตาเนื้อมอง
เหน็ไปด้วย ถ้าท่านไม่มญีาณภายในเป็นพืน้ฐานอยูแ่ล้ว ท่านจะไม่สามารถ
มองเหน็กายทพิย์ของเทวดาได้เลย เพือ่ความแน่ใจท่ีท่านจะไม่ต้องระแวง
สงสัยว่า จะมีใครมาสอดรู้สอดเห็นเทวดาที่มานั่งอยู่กับท่าน เทวดาจะ
รบัรองยนืยนัว่านอกจากท่านเพยีงองค์เดียวแล้ว คนอ่ืนแม้ร้อยๆ พนัๆ คน
หรือมากกว่านั้นมาที่นี่ ก็จะไม่ให้มองเห็นเทวดาได้เลยแม้เพียงคนเดียว  
เทวดามอี�านาจพอจะปิดกัน้สายตาคนธรรมดาได้โดยไม่ล�าบากเลย เว้นแต่ 
ท่านผู้มีธรรมและมีญาณหยั่งทราบ เทวดาเคารพ และปิดกั้นไม่ได้  
อีกประการหนึ่ง เทวดาไม่ใช่ผู้วิเศษวิโสมาจากท่ีไหน แต่ก็มาจากแดน
มนุษย์ผู ้รักศีลรักธรรม ยินดีในการท�าบุญสุนทานประจ�านิสัยน่ันแล  
เมื่อมาพบเห็นท่านผู้ปฏิบัติดีก็เลื่อมใสศรัทธาอยากบ�ารุง จะได้มากน้อย
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เพียงไรก็เป็นบุญกุศล และเป็นนิสัยปัจจัยแก่ตัวเพียงนั้น ท่านจึงควร
เห็นใจและเมตตาอนุเคราะห์ให้ท�าในสิ่งที่ควรท�าได้ สิ่งใดที่ผิดวิสัยของ
สมณะ เทวดาจะไม่หาญท�า เพราะดีและช่ัวกอ็อกจากกรรม คือการท�าของ 
ตัวเอง เทวดาเข้าใจและเคารพไม่ฝ่าฝืน แต่สิง่ท่ีอาราธนาวงิวอนขอความ
เมตตาอนเุคราะห์อยูเ่วลานี ้เป็นเรือ่งของธรรมล้วนๆ ไม่มเีรือ่งพระวนิยั
และเรื่องโลกเข้ามาเจือปนเลย เช่นเดียวกับที่ท่านเคยแสดงธรรมแก่
เทวดามาแล้ว จะมคีนเดียวหรอืกีค่นกไ็ม่ขดัข้องทางพระธรรมวินยัฉะนัน้

ขณะเทวดากับพระองค์น้ีก�าลังโต้วาทีกันอยู่นั้น เป็นเวลาที่อยู่ใน
สมาธภิาวนา มไิด้เป็นเวลาปกติธรรมดา แต่ทีท่่านพดูกบัเทวดาว่า เทวดา
มานัง่อยูก่บัอาตมา อาตมาหลบัตากม็องเหน็เทวดา ลมืตากเ็หน็เทวดานัน้  
เป็นกาลสถานทีแ่ละอิรยิาบถทัว่ๆ ไปท่ีท่านพอรูไ้ด้เหน็ได้ตามวสิยั ฉะนัน้ 
ทีเ่ทวดาอ้างเหตุผลเพือ่ขอความอนเุคราะห์จากท่าน จงึน่าจะอยู่ในเกณฑ์
ทีค่วรท�าได้ เพราะเป็นเรือ่งของใจล้วนๆ ทีใ่นสมาธภิาวนา แต่ทีพ่ระท่าน
ถามเทวดายอกย้อนไปมา ก็เป็นการแสดงออกทางสมาธิโดยธรรม มิได้
เกี่ยวกับจะเป็นอาบัติเพราะความฝ่าฝืนพระวินัย ด้วยกิริยาที่ท�าโดยทาง
สมาธิสมาบัติ ขณะท่านท�าสมาธิของบ่ายวันนั้น ปรากฏว่าเทวดาเอา
อาหารทิพย์มาถูร่างกายท่านจริงๆ กายที่เทวดามาถูก็เป็นกายในสมาธิ 
มิได้เป็นกายธรรมดา ความรู้สึกทางสมาธิขณะเทวดาน�าอาหารทิพย์มา 
ถกูาย ปรากฏว่าเบามากผดิธรรมดา เมือ่ออกจากสมาธแิล้ว ร่างกายรูส้กึ
เบาหวิวและมีก�าลังผิดปกติ ราวกับได้ฉันจังหันในวันนั้น ท่านองค์นี้ว่า  
เวลาปกติในบางวันก็มองเห็นเทวดาได้ ไม่เพียงต้องเข้าสมาธิแล้วจึงจะรู้ 
จะเห็นดังนี้
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แต่กำรเห็นเทวดำด้วยสมำธิหรือด้วยตำเนื้อของผู้เริ่มฝึกหัดภำวนำ
ใหม่ๆ ย่อมมีทำงหลอกลวงตัวเองได้ ไม่จริงเสมอไป ฉะนั้น แม้ผู้มีนิสัย
ในทำงนี้และอำจรู้เห็นอะไรต่ำงๆ ได้ก็ตำม อำจำรย์ต้องคอยก�ำชับก�ำชำ
ไว้เสมอ ยังไม่ปล่อยให้ออกรู้ตำมนิสัย ต้องรอไปจนกว่ำสมำธิมีควำม
ช�ำนำญในกำรเข้ำกำรออก และเข้ำใจวิธีปฏิบัติต่อสิ่งรู้เห็นต่ำงๆ ว่ำอะไร
จรงิอะไรปลอมพอควรแล้ว ถงึกำลเวลำทีค่วรปล่อยกป็ล่อยบ้ำง แต่มใิช่
ปล่อยแบบปล่อยตัวไปด้วย โดยไม่ค�ำนึงสิ่งผิดถูกช่ัวดี ท่ีมำเกี่ยวข้อง
กับสมำธิประเภทนั้น ผู้เห็นเทวดาแบบหลอกตนนี้ ย่อมมีแทรกอยู่ในวง
คณะปฏิบติัเช่นกนั แต่ถ้าผูน้ัน้มคีวามมุง่มัน่ในธรรม ไม่เผยอเย่อหยิง่ใน
ความรูท้ีถ่อืว่าพเิศษของตน และไม่หลงไปตามสิง่ทีรู่เ้หน็กแ็ก้ได้ไม่ยากนกั  
ส�าคัญท่ีผู้มีนิสัยชอบพองๆ อยู่บ้างแล้ว พอเจอสิ่งต่างๆ ดังกล่าวเข้า  
น่ากลัวเป็นโรคเรื้อรังไม่สนใจต่อยาเอาเลย นอกจากจะพยายามแพร่
เชื้อให้ระบาดลุกลามออกไปก่อความเสียหายแก่ผู้อื่น ที่ไม่รู้ไม่เข้าใจใน
วิธีการวิธีกลนี้เท่านั้น จึงเป็นโรคชนิดที่น่าระวังอยู่มาก ผู้เขียนมิใช่นักรู้
นักเห็นเทวบุตร เทวธิดา เปรต ผีอะไรเลยก็ตาม แต่ถ้ามีผู้มาคุยเรื่อง
ท�านองนี้ให้ฟัง แบบเรื้อรังลุกลามไม่มีพวงมาลัยและเบรกก�ากับอยู่บ้าง 
ก็ขยาดครั่นคร้ามเหมือนกัน เพราะปกติเราก็อาจมีโรคพรรค์นี้ติดนิสัย
สนัดานอยูแ่ล้ว พอได้เช้ือเพิม่เข้าไป กก็ลวัทางโรงพยาบาลของโรคชนดินี้ 
ไม่ยอมรบัเข้าเป็นคนไข้ ยิง่จะว่ิงเตลดิเปิดเปิงไปใหญ่ เพือ่กนัโรคนีอ้ย่าง 
ได้ผล คือ ขอให้ผู้เป็นอาจารย์เป็นผู้เข้าใจในทางนี้และทางสมาธิปัญญา
อื่นๆ มาด้วยดีเถิด เพียงผู้ใดก็ตามมาพูดแย็บเรื่องท�านองนี้ขึ้น ต้องรู้ 
ทนัทว่ีาเป็นความจรงิหรอืปลอม และสามารถช้ีแจงแก้ไขได้ทนัท ีถ้าผูน้ัน้ 
สนใจฟังเพือ่อรรถเพือ่ธรรมจรงิๆ กป็ฏิบติัตนได้ถกูต้องตามท่านไม่มทีาง
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เสียหาย ที่น่ากลัวก็คือ เมื่ออะไรผ่านเข้ามาก็คว้าเอามาเป็นสมบัติและ
เป็นของจริงเสียสิ้น โดยไม่ค�านึงว่าผิดหรือถูกประการใดบ้าง ของจริง 
ประเภทนีจ้งึมทีางก่อความกระเทอืนและเสยีหายแก่ตนและผูอ่ื้นได้อย่าง
ไม่มีขอบเขต เพราะเป็นของจริงที่น่ากลัวอย่างยิ่งส�าหรับท่านที่เคยผ่าน 
มาแล้ว นักภาวนาจึงควรระวังด้วยสติปัญญาด้วยดี อย่าให้ของจริง
ประเภทนี้เกิดขึ้นได้ จัดว่าเป็นผู้รู้รอบคอบต่อการด�าเนิน เป็นสิริมงคล
แก่ตนและวงพระศาสนา

ท่านทีม่เีทวดามาอารกัขา ท่านเล่าน่าฟัง ผูเ้ขยีนรูส้กึเพลนิไปกบัท่าน  
เวลานั้นท่านไปพักภาวนาอยู่กับพวกชาวไร่ซ่ึงมีเพียงสองสามครอบครัว 
เว้นสี่ห้าวันท่านไปบิณฑบาตกับเขามาฉันหนหนึ่ง แล้วก็หยุดไปเรื่อยๆ 
แต่การภาวนารู้สึกด่ืมด�่าคืบหน้าไม่มีถอย นั่งสมาธิท้ังกลางวันกลางคืน  
ส่วนผลที่ได้รับคล้ายคลึงกัน แต่เวลากลางวันรู้สึกร้อนบ้าง ผิดกับกลาง
คืนทีอ่ากาศเยน็สบาย จิตกล็งได้สนทิเต็มฐานของสมาธ ิและลงได้ครัง้ละ 
หลายๆ ช่ัวโมงกว่าจะถอนขึ้นมา ถ้านึกสงสารเทวดา จะต้อนรับเขา  
จึงถอนจติออกมาดูบ้างตอนดึกๆ ถ้าเหน็เขามากต้็อนรบัเสยีบ้าง เสรจ็แล้ว 
ย้อนจิตเข้าสู่สมาธิตามอัธยาศัย จนกว่าถึงเวลาค่อยถอนขึ้นมา จากนั้น 
ก็พิจารณาภาคปัญญาต่อไปจนเรื่องจะยุติลง รวมเวลาเข้าสมาธิแล้ว
แต่ละครั้ง ถ้าเป็นกลางคืนก็สี่ห้าช่ัวโมง กลางวันราวสองหรือสามสี ่
ชั่วโมง และเดินจงกรมต่อไปหลังจากท�าสมาธิแล้ว ท�าอย่างนี้เป็นประจ�า  
ไม่ค่อยสนใจกับเวล�่าเวลายิ่งกว่าความเพียรท่ีก�าลังเป็นไปอยู่ในธรรม
ทั้งหลาย ท่านว่าอาหารจะฉันหรือไม่ก็มิได้เกิดความหิวโหย จะมีบ้าง 
เพียงส่วนร่างกายเล็กน้อย ไม่ถึงกับรบกวนให้วุ่นวายไปตาม ที่เทวดาว่า 
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หวินัน้ เป็นเรือ่งของเทวดาต่างหาก องค์ท่านเองมไิด้เป็นอารมณ์กบัความ
หิวโหยอะไรเลย เพราะเพลินในธรรมที่สัมผัสใจอยู่ตลอดเวลา อันเป็น
โอชารสท่ีละเอียดอ่อนยิง่กว่าอาหารอ่ืนใด ส่วนเทวดาท่านว่า เวลากลางวนั 
บางครั้งมองไปเห็นนั่งพับเพียบเรียบร้อย คอยดูแลท่านอยู่บนก้อนหิน 
ห่างกนัประมาณเส้นสองเส้น บางครัง้กลางวนัเงียบๆ เทวดายงัลงมาหาท่าน  
ดังวันมาขออนุญาตเอาอาหารทพิย์มาถรู่างกายท่าน เป็นต้น บางครัง้มอง
เหน็เทวดาทีม่านัง่อยูด้่วยห่างกนัประมาณสองวาอย่างชัดเจน ราวกับเหน็
ด้วยตาเนื้อจริงๆ ลืมตาขึ้นมาก็ยังเห็นชัดเช่นเดียวกับหลับตา ขณะนั้น
จิตสงบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซ่ึงไม่น่าจะมองเห็นได้ ปกติของจิตที่ควร
รับแขกจ�าพวกกายทิพย์ต้องขยับลงกว่านั้นบ้าง บางครั้งรู้สึกกระดาก
พิกลถึงกับต้องถามเทวดาว่า นี่เทวดานิรมิตกายให้หยาบเหมือนกาย 
มนษุย์หรอื จึงมองเหน็ได้ชัดเจนท้ังตาใจทัง้ตาเนือ้เหมอืนมองเหน็สิง่ต่างๆ  
เทวดาบอกท่านว่า เทวดาจะท�าให้กายละเอียดกไ็ด้ หยาบกไ็ด้ ไม่ล�าบาก
ยากเยน็อะไรเลย ขณะนีเ้ทวดานริมติกายหยาบหรอืกายละเอียด ท่านถาม  
นิรมิตเป็นกายหยาบ เขาบอกท่าน ก็เวลามีคนมาที่นี่มองเห็นเข้าจะท�า
อย่างไร ท่านถาม กท็�าให้เหน็เฉพาะท่านเพยีงองค์เดียวเท่านัน้ ดังได้เล่า
ถวายแล้วอย่างไรเล่า ท่านไม่ต้องกลวั เทวดาบอกท่าน แต่การสนทนากนั 
มิได้สนทนาด้วยปาก แต่สนทนาทางใจล้วนๆ

เทวดายังสามารถรู้บุพเพนิวาสได้เช่นเดียวกับพระที่ท่านมีนิสัยใน
ทางนี้ ดังเทวดาองค์น้ีเล่าบุพเพนิวาสให้พระท่านฟังอย่างละเอียดลออ 
ว่าเคยประพฤติตนมาอย่างไรบ้างในอดีต แต่ขอผ่านไปทั้งที่เสียดาย 
เพราะผู้เขียนไม่สามารถจ�าได้ทุกแง่ทุกกระทง ท่ีน�ามาลงบ้างก็เพื่อท่าน 
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ผูอ่้านได้พจิารณาว่า จติดวงทีเ่ข้าสวมร่างนัน่ร่างนีอ่ยูต่ลอดภพตลอดชาติ 
ไม่มีเวลาหยุดยั้งนั้น ได้หมุนตัวไปอย่างไร ทั้งที่บางรายก็ปฏิเสธว่าตาย
แล้วสญู การสญูกบัความจรงิทีไ่ม่สญูและค้านกนัอยูใ่นบคุคลคนเดียวนัน้  
ฝ่ายไหนจะเป็นผู ้ยอมรับผลและรับความจริงที่เป็นของตายตัวนั้น 
นอกจากผู้ปฏิเสธกับผู้ยอมรับความจริงแล้ว ไม่มีผู้ใดจะเป็นผู้รับผล
คือการเกิดตาย ต้องเป็นหน้าที่ของสัตว์โลกเป็นกันเอง สุขและทุกข์
ที่มีในระหว่างแห่งภพชาตินั้นๆ ก็เป็นหน้าท่ีของผู้เกิดตายรับเอง มิใช่
ค�าปฏิเสธว่า “ตำยสูญ” และ “ตำยเกิด” เป็นผู้รับผลแทน พอจะมี 
แก่ใจปฏิเสธอย่างสบายโดยไม่ค�านึงถึงความจริงว่าเป็นอย่างไรกันแน ่ 
การบ�าเพญ็ทางจติตภาวนาเป็นทางจะรูเ้รือ่งของตัว เฉพาะอย่างยิง่การเกดิ 
กับการตายที่มีอยู่กับตัวได้ดีเย่ียมกว่าวิธีพิสูจน์อ่ืนใดที่ท�าให้เสียเวลา 
ไปเปล่า ไม่พบความจริงเป็นเครื่องยับยั้งใจไม่ให้คิดคะนองไปต่างๆ  
ไม่เข้าเรือ่งเข้าราวโดยหาความจรงิมไิด้ ตัวท่ีถูกยอมรบัว่ำตำยแล้วเกดิอีก 
กคื็อใจ ทีถ่กูปฏิเสธว่ำตำยแล้วสญูกคื็อใจ ซ่ึงเป็นสิง่ลกึลบัผดิสิง่ทัง้หลำย
ทีค่วรพสิจูน์ได้ด้วยจิตตภำวนำเท่ำนัน้ อันเป็นกำรพสิจูน์อย่ำงเยีย่ม และ
เห็นผลจำกควำมจริงได้อย่ำงแน่นอน ข้อส�ำคัญ ขอให้จิตหยั่งลงถึงฐำน
เดิมของตนเป็นล�ำดับไป อย่ำงไรต้องทรำบเรื่องของตัวแน่นอน ทั้งเรื่อง
เกิดเรื่องตำย ทั้งเรื่องไม่เกิดไม่ตำยซึ่งอยู่ในใจดวงเดียวกัน ทั้งเรื่องตำย
แล้วสูญว่ำไม่ปรำกฏมีอยู่ในใจดวงท่องเที่ยวนี้เลย แม้ในธรรมท่ำนก็มิได้
กล่ำวไว้ว่ำตำยแล้วสญูมอียูใ่นใจดวงนี ้เวลำท�ำจิตตภำวนำไปกไ็ม่เคยเจอ
ว่ำจิตตำยแล้วสญู ถ้ำเจอกเ็จอแต่เรือ่งตำยกบัเกดิเท่ำนัน้ ถ้ำจติรูตั้วอย่ำง 
เต็มที่แล้ว ก็เจอเอำควำมไม่เกิดไม่ตำยในจิตนั่นไปเสีย ไม่เคยเจอควำม
ตำยแล้วสูญเลย ดังที่ขยันปฏิเสธกันในพวกเราผู้ไม่สนใจค้นหาเหตุท่ีมี
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อยู่กับตน และประกาศตัวอย่างเปิดเผยอยู่ตลอดเวลานี้ ข้อส�าคัญถ้าใจ 
ซึ่งเป็นตัวการ ไม่ยอมพิจารณาตามสาเหตุที่ควรรับทราบจากตัวเองแล้ว 
แม้จะมีใครสักกี่ร้อยกี่พันคนมาบอกความจริงซ่ึงเป็นสมบัติของผู้นั้น 
ค้นพบเอง กไ็ม่มทีางท�าให้เขายอมรบัเพือ่ถอืเอาความจรงินัน้มาปรบัปรงุ
แก้ไขตนให้เป็นคนมีเหตุมีผลและถือเอาประโยชน์ขึ้นมาได้ สุดท้ายก็คง
เป็นผูเ้กดิและตายท้าทายตัวเองอยูร่�า่ไป ไม่มอีะไรจะยิง่กว่าเท่าท่ีเป็นอยู่
ในปัจจุบัน เช่นเดียวกับคนไข้หนักท่ีไม่สนใจคิดเรื่องของตัวมากไปกว่า
ความสนใจคิดเรือ่งห้องในโรงพยาบาล เรือ่งหยกูยา เรือ่งหมอ และเรือ่ง
นางพยาบาลว่า ไม่ดี ไม่ถูกใจตัวเอง แล้วบ่นและร้องครวญครางอย่าง
ไม่มีขอบเขตให้คนอื่นร�าคาญด้วย ทั้งที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยฉะนั้น

ได้น�าเรื่องพระที่มีเทวดามาเยี่ยม และเล่าถึงบุพเพนิวาสท่านให้ฟัง  
ผูเ้ขยีนได้น�ามาประกอบกบัเรือ่งตายเกดิและตายสญู พอเป็นเครือ่งพสิจูน์ 
แก่พวกเราทีย่งัตกอยูใ่นวงแห่งปัญหาท้ังสองนัน้จะควรพสิจูน์ตัวเองจบลง  
จากนี้จะเริ่มล�าดับเรื่องต่อไป 

การปฏิบัติของพระธุดงคกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่น โดยมาก 
ท่านชอบอยู่ในป่าในเขาดังกล่าวมา เพื่อหลีกเร้นอยู่สบายในการบ�าเพ็ญ 
สมณธรรมตามเวลาต้องการ ไม่ท�าเวลาให้เสยีไปด้วยกจิอ่ืนๆ ทีไ่ม่จ�าเป็น  
กำรก่อสร้ำง ท่ำนถือเป็นขำ้ศึกแก่สมณธรรม ดังท่ีท่ำนแสดงไว้ในมหำ 
ขนัธกวินยั เกีย่วแก่กำรบ�ำเพญ็ของพระผูเ้ริม่ต้นฝึกหดัใหม่ซ่ึงยงัไม่มหีลกั
จิตภูมิใจ ท่ำนสอนให้หลบหลีกปลีกตัวหำอยู่ในที่สงัด เช่น ไม่ควรอยู่ 
ในท่ีใกล้ท่าน�้าที่ผู้คนหญิงชายจอแจ ไม่ควรอยู่ในส�านักท่ีก�าลังก่อสร้าง
หรือซ่อมแซม เป็นต้น คิดดูเพียงบาดแผลเล็กๆ ที่ควรจะหายได้ด้วยยา 
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ในเวลาไม่นาน แต่เมือ่ถกูกระทบกระเทอืนจากสิง่ต่างๆ อยูเ่สมอ กย่็อม
ก�าเริบได้ทั้งที่รักษาอยู่ ใจก็ย่อมเป็นเหมือนแผลซ่ึงต้องกำรกำรรักษำ 
และมีทำงก�ำเริบได้จำกสิ่งต่ำงๆ สัมผัสสัมพันธ์อยู่เสมอเช่นกัน ไม่ว่า
จิตท่ีเพิง่เริม่ฝึกหดั หรอืฝึกหดัมานานแต่ยงัไม่ได้หลกัเกณฑ์ทีพ่อไว้ใจได้ 
หรือไว้ใจได้อย่างเต็มภูมิแล้ว ย่อมมีทางก�าเริบได้เช่นเดียวกับแผลใหม่
และแผลเก่านั่นแล ถ้าไม่ระวังรักษา ฉะนั้น การระวังรักษาจึงเป็นความ
ไม่ประมาท ทั้งผู้เริ่มฝึกหัดและผู้ฝึกหัดมานานแล้ว จะถือว่าตนเป็น 
กรรมฐานเก่าอบรมมานาน เข้าไหนเข้าได้ อย่างนัน้ไม่ได้ เป็นความประมาท  
หรือจะมีใครมาว่าประมาทจน “ด้าน” ก็น่าจะจริงค�าเขา เพราะเพียงการ
ฝึกเก่าหรือใหม่ไม่ส�าคัญเท่าความเป็นหลักฐานมั่นคงของใจ นั่นเป็นจุด 
มุง่หมายของธรรมทีป่ระทานไว้ ฉะนัน้ ในสมยัปัจจบุนั ท่ำนพระอำจำรย์มัน่ 
จึงสอนบรรดำศิษย์เน้นหนักในทำงควำมเพียรในสถำนท่ีสงัด ส�ำหรับ
พระธุดงค์สำยของท่ำน และไม่สอนให้เป็นอำจำรย์ใครก่อน สอนให้เป็น 
อำจำรย์ตนในอันดับแรก เพื่อใจจะได้มีหลักฐำนมั่นคงจนสำมำรถรักษำ
ตัวได้ ไปที่ไหนไม่มีภัยแก่ตนและผู้อื่น ส่วนประโยชน์เพื่อผู้อื่นจึงค่อย
ตำมมำเอง เมื่อนักปฏิบัติผู้นั้นมีภูมิจิตภูมิธรรมเท่ำที่ควรหรือสมบูรณ์
เต็มทีแ่ล้ว เริม่แรกท่านต้องสอนเพือ่ตนก่อนอ่ืน คล้ายกบัจะไม่ให้มองดู 
หน้าใครเลย นอกจากมองดูความผิดถูกช่ัวดีของตนเท่านั้น ท้ังสอน 
ให้ระวังสิง่ท�าลายจติใจโดยทางอ้อม คือ เรือ่งก่อความยุง่ยากหรอืเครือ่ง
กังวลใส่ตน ด้วยการจัดนั้นสร้างนี้อันเป็นงานของโลกเขาท�ากัน มิใช่
งานส�าคัญของพระธุดงค์ผู้มุ่งความหลุดพ้นในขั้นด�าเนิน และสอนให้ 
สนใจภาวนาดูกิเลสความฟุ้งเฟ้อของตัว มากกว่าการเสริมมันด้วยการ
หาภาระหยาบๆ มาเกี่ยวข้องวุ่นวายจนกลายเป็นยาเสพย์ติดขึ้นมาในใจ  



177

ไม่ได้จัดนั้นสร้างน้ีอยู่ไม่ได้ เพราะกิเลสรบกวน ต้องพามันเที่ยวด้วย 
ท�ากจินัน้งานนีพ้อเป็นอารมณ์เครือ่งอาศัยไปช่ัวคราว เสรจ็แล้วกก็วนอีก 
และกวนอีกจนต้องพามันเที่ยวประจ�าแก้ไม่ตก ทีแรกก็คิดว่าท�าเพื่อ 
แก้ร�าคาญ ไม่ได้ท�าอยูไ่ม่ได้ สดุท้ายเลยหนกัเข้าจนกลายเป็นเพิม่ร�าคาญ  
กลายเป็นเรื่องกวนทั้งตนและผู้อ่ืนให้ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปตามๆ กัน 
เพราะนักปฏิบัติยึดทางนี้เป็นทางเดินของการแก้กิเลส และความสงบ
สขุของตนและบ้านเมอืง กเิลสจึงได้ใจอยากให้พามนัเทีย่วแบบนีจ้นไม่มี
เวลาพกัผ่อนหย่อนใจเข้าสูค่วามสงบเลยยิง่ดี วงปฏิบติัจะได้ไม่มข้ีอวตัร
ปฏิบัติที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เหลืออยู่ ขณะท่านเน้นธรรมลงอย่างถึงใจ 
ท่านเองรู้สึกน่ากลัวมาก เพราะไม่ถึงใจเราที่ชอบในทางตรงข้ามกับท่าน 
เช่น ท่านเน้นลงว่า เอา นกัปฏิบติัคนใดอยากแซงไอ้เฒ่าผูโ้ง่เขลาเต่าปลา 
ก็แซงไป เมือ่ได้ธรรมดวงเลศิมาด้วยวธินีัน้กข็อนมินต์มาโปรดไอ้เฒ่าบ้าง 
พอได้เห็นฟ้าเห็นดินกับเขาบ้าง ไอ้เฒ่าอยู่แต่ในป่าภาวนาแบบหลับ
หูหลับตา ไม่ได้มองดูเดือนดาวและโลกสงสารว่าเจริญหรือเสื่อมไป 
อย่างไรบ้าง ผู้ต้องการความเจริญก้าวหน้าแบบทันสมัยก็จงเอาแบบ 
ทันสมัยมาใช้ ภิกษุเฒ่าไม่มีปัญญาหาแบบทันสมัยมาใช้ ก็เอาแบบ 
ธุดงควัตรเก่าแก่ที่พระพุทธเจ้าประทานให้มาใช้ไปตามภาษาของตน  
แต่ใครๆ กช็อบมายุ่งมาก วุน่อยูไ่ม่วาย ไม่ให้อยูส่บายได้พอช่ัวขณะบ้างเลย  
เมือ่มาแล้วแทนทีจ่ะใช้สติปัญญาสอดส่อง มองข้อวตัรปฏิบติัเป็นเครือ่งยดึ 
ด�าเนินตามแต่กลับเป็นพระสมัยเดินทางลัดตัดกิเลสด้วยกิจนั้นงานนี้ 
เพื่ออวดโลกว่าตนมีความสามารถวาสนา นั่นหรือวาสนา เห็นแต่กิเลส
มันร้อยรัดเอาจนหาเวลาอยู่สงบสุขไม่ได้แม้แต่ขณะเดียว มีแต่อารมณ์
ฉุดลากไปตรอกนั้นซอยนี้จนก้นไม่ติดพื้น นั่นหรือวาสนาของพระปฏิบัติ 
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ผมโง่ ไม่ทราบว่าวาสนาเป็นอย่างไร และการส่งเสรมิวาสนาทีถ่กูทางของ
พระปฏิบติัส่งเสรมิอย่างไร กง็านของผูป้ฏิบติัเพือ่เอาตัวรอดเป็นยอดตน 
กับงานท่ัวไปนั้นมันผิดกันเพียงไร ท�าไมจึงชอบยุ่งไม่เข้าเรื่องเข้าราว 
เพยีงผมยงัมชีีวติอยูก่เ็หน็เป็นอย่างนีอ้ยูแ่ล้ว เวลาผมตายไปแล้วจะเป็น
อย่างไร แม้จะโง่แสนโง่กพ็อทราบได้จากพฤติการณ์ท่ีก�าลงัเป็นไปอยูใ่นวง
ปฏิบัติเวลานี้ ประกำรหนึ่ง พอออกไปจำกที่นี่แล้วก็จะเที่ยวพูดอวดโลก 
เขำว่ำ ตนเป็นลูกศิษย์ท่ำนอำจำรย์มั่น เป็นลูกศิษย์ท่ำนอำจำรย์มั่น  
อย่ำงไม่มีเวลำงับปำกจนเขำเบื่อจะฟัง นั่นซิ ท่ีส�ำคัญตอนหนึ่ง ท่ีนี่
อำจำรย์มัน่เป็นพระป่ำๆ แต่ลกูศิษย์อำจำรย์มัน่โดยมำกเป็นพระท่ีทันสมยั 
นั่นซิ ตอนมันจะเน่ำเฟะไปหมด ด้วยศิษย์อำจำรย์มั่นประกำศขำย  
ผมจึงวิตกกับพระปฏิบัติเรำที่จะแสดงตัวแผลงๆ ออกนอกลู่นอกทำง 
โดยอ้ำงเอำครูอำจำรย์เป็นสินค้ำหน้ำร้ำนขำยกิน ประกำรหนึ่งก็ท�ำให้
ประชำชนหลงเช่ือว่ำเป็นลกูศิษย์ท่ำน แต่มไิด้เข้ำใจว่ำเป็นประเภทกำฝำก 
คอยดูดเลือดท่ำนและประชำชนอย่ำงลึกลับ ประกำรที่สอง ก็ท�ำให้เขำ
เอือมระอำในกำรประกำศตน กำรกระท�ำ และกำรรบกวนต่ำงๆ ที่ไม่มี
ประมำณ ซ่ึงล้วนเป็นเรือ่งท�ำลำยตน ท�ำลำยครอูำจำรย์ ท�ำลำยวงปฏิบติั
และพระศำสนำให้เสียหำยไปด้วยทั้งสิ้น นิมิตที่เคยปรากฏขณะภาวนา
ว่ามีพระว่ิงแซงหน้าแซงหลังไป ซ่ึงเป็นการส่อแสดงถึงความเก่งกล้า
หน้าด้านของพระปฏิบัติผู้ไม่มีหิริโอตตัปปธรรมในใจนั้น เริ่มแสดงเป็น
ประจักษ์พยานขึ้นมาทุกที ทั้งที่ผมยังไม่ตาย ตอนผมตายไปแล้ว ใครมี
ลวดลายแห่งเสือโคร่งเสือเหลืองอย่างไรที่ซุกซ่อนอยู่ภายใน จะต้องน�า
ออกแสดงอย่างเต็มฝีมือโดยไม่สงสัย การขายตัวและขายครูอาจารย์ก็
เริ่มขายเล็กขายน้อยไปบ้างแล้วแต่บัดนี้ ด้วยวิธีการต่างๆ ตามลวดลาย
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ของแต่ละคน อันเป็นการแสดงความเสียหายในอนาคตให้เห็นอย่าง
ชัดเจนแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ท่านเน้นว่า มีใครบ้างที่อยากเป็นคนเก่งกล้าหน้าด้านไม่มียางอาย
แต่ขณะนี้อยู่แล้ว ทั้งที่อยู่กับผมเวลานี้ให้บอกมา จะได้ยกให้เป็น
ศาสตราจารย์ทางภาคปฏิบติัเสยีแต่บดันีท้ัง้ทีย่งัโง่เต็มตัว แต่อยากให้เขา
ชมว่าตนเป็นผูฉ้ลาดเต็มภูมใิห้สมใจทีอ่ยากเป็น จงแสดงตัวออกมาเด๋ียวนี้  
คนเก่งหายากเราอยากพบ เวลาตายแล้วจะเสยีดาย หมดวาสนาไม่ได้พบ  
จึงขอพบขณะนี้ที่ลมหายใจยังอยู่ดังนี้

นี่แล เวลาเด็ดท่านเด็ดจริงจนผู้ฟังเหงื่อแตกโชก ร้อนยิ่งกว่าถูกไฟ 
ส่วนผู้ฟังด้วยความสนใจต่ออรรถต่อธรรมและมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติจริง 
เด็ดเท่าไรใจยิ่งหมอบยิ่งยอมยิ่งเย็น ผิดกับท่านแสดงธรรมดาเป็นไหนๆ

ที่น�ามาลงนี้เพื่อท่านผู้อ่านได้รู้เรื่องท่านท้ังฝ่ายดีฝ่ายเด็ดและอะไร
ต่างๆ ตลอดฝ่ายลูกศิษย์ทั้งหลายที่อาจมีผู้เข้าใจว่า จะดีตามท่านไปเสีย 
ทกุอย่างหรอืทกุราย ความจรงิกย่็อมมดีีช่ัวสบัปนกนัไป เช่นเดียวกบัพ่อแม่ 
มลีกูหลายคนซ่ึงมทีัง้ดีและไม่ดีผสมกนัไปฉะนัน้ ลกูศิษย์ของท่านอาจารย์
ก็เป็นคนมีกิเลส อาจมีดีและมีท่ีต�าหนิสับปนกันไปอย่างหลีกไม่พ้น  
การสังเกตพิจารณาด้วยดีทุกกรณีทั้งภายในภายนอกแล้วด�าเนินนั้น  
เป็นความรอบคอบชอบธรรม และเป็นมงคลแก่ผูน้ัน้โดยเฉพาะ ก่อนจะ
เป็นมงคลแก่ท่านผู้อื่นที่พลอยได้รับ

บางตอนทีท่่านแสดงในวงพระปฏิบัติล้วนๆ และแสดงอย่างเผด็ร้อน 
ซึ่งเป็นธรรมเฉพาะไม่ควรน�ามาลง แต่ผู้เขียนเป็นคนนิสัยไม่ดี กลับไป
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ชอบใจที่เผ็ดๆ ร้อนๆ มากกว่าธรรมดา เพราะถึงใจที่อยู่ลึกและไม่ชอบ 
โผล่หน้าขึ้นมารับอรรถรับธรรมง่ายๆ เวลาโผล่ขึ้นมารับธรรมบ้าง  
แม้เผ็ดร้อนก็ยอมทนเอา จึงได้น�ามาลงไว้เพื่อท่านผู้อ่าน ซึ่งมีความรู้สึก
คล้ายคลงึกนั อาจสะดุดใจน�าไปคิดเพือ่ประโยชน์ส�าหรบัตัวบ้าง หากเป็น 
การไม่สมควรก็ขออภัย ตามธรรมดาธรรมก็ย่อมมีทั้งลึกทั้งตื้น ทั้งหยาบ 
ทั้งละเอียด การแสดงก็ควรจะมีลักษณะต่างๆ กันไปตามนัยแห่งธรรม  
เพือ่ผูฟั้งซ่ึงมนีสิยัต่างๆ กนัจะได้สนกุเลอืกเอาตามจรติทีช่อบ ทีน่�ามาลงนี้ 
ก็คิดในท�านองน้ันเหมือนกัน ตามแต่จะเลือกติเลือกชมเพื่อประโยชน์
ส�าหรบัท่านเอง เฉพาะผูเ้ขยีนนบัว่าสดุก�าลงั ท่ีอยากให้ท่านได้รบัประโยชน์ 
จากหนังสือโดยทั่วกัน

พวกภูตผีย้ายครอบครัวเช่นเดียวกับมนุษย์

ขอย้อนกลบัมาด�าเนนิเรือ่งอาจารย์องค์ทีย่งัค้างอยูต่่อไป คือ ท่านพกั 
อยู่ในถ�้าแห่งหน่ึงที่จังหวัดเชียงใหม่ การบ�าเพ็ญธรรมรู้สึกสะดวกมาก  
รูเ้หน็สิง่ต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกมากมายกว้างขวางผดิกบัท่ีท้ังหลาย
อยู่มาก เหน็เป็นโอกาสดี ท่านจึงพกับ�าเพญ็อยูท่ีน่ัน่เป็นเวลาหลายเดือน 
การพิจารณาแจ่มแจ้งดีทั้งกลางวัน กลางคืน อากาศก็ดี ถ�้าก็อยู่เปิดเผย 
รบัลมได้ดีตลอดเวลา จงึไม่มปัีญหากบัดินฟ้าอากาศ เยน็สบายสม�า่เสมอ 
แต่ที่นั่นรู้สึกมีอะไรพิเศษอยู่บ้างทั้งภายในภายนอกเกี่ยวกับด้านสมาธิ
ภาวนา เวลาพิจารณาภายในใจก็สงบได้อย่างละเอียดมาก เวลาออก
เดินทางปัญญาก็คล่องแคล่วไม่อืดอาดล่าช้า อันเป็นลักษณะเกียจคร้าน
เข้าแอบแฝง ท่านว่าที่นั่นเทวดามักมาเยี่ยมเสมอ หลายช้ันหลายภูมิ 
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ทัง้เบือ้งบนเบือ้งล่างไม่ค่อยขาด เรือ่งเหล่านีท่้านถอืเป็นธรรมดา ท่ีแปลก 
อยูบ้่างกคื็อ พวกผพีากนัย้ายบ้านเรอืนครอบครวัจากแถบบ้าน...บ้าน... ฯลฯ  
ใกล้ภูเขา...จังหวัด...ทางภาคอีสาน ไปอยู่ภูเขาทางจังหวัดเชียงใหม่กัน
มากมาย มีทั้งขี่ม้า ขี่วัว อุ้มลูก หาบกระบุงตะกร้า ขนครอบครัวผ่านไป 
หน้าบริเวณที่ท่านพักอยู่ พอไปถึงหน้าบริเวณนั้น หัวหน้าผีพาบริษัท
บรวิารเข้าไปกราบไหว้ท่าน ท่านถามการไปมาของผเีหล่านัน้ ได้รบัค�าตอบ 
จากเขาว่า ก�าลงัพากนัย้ายครอบครวัลกูหลานมาจากบ้านนัน้ๆ ดังกล่าวแล้ว  
มาอยู่ภูเขา...จังหวัดเชียงใหม่ โดยพวกผีบอกว่าทางโน้นอดอยาก 
กันดารมาก ผู้คนไม่มีศีลธรรม มีแต่ฉกลักปล้นขโมยและฆ่าฟันรันแทง
กันไม่เว้นแต่ละเวลา ผีก็มีนิสัยคล้ายกันกับมนุษย์ คือกลายเป็นผีไม่มี 
ศีลธรรมไปตามมนษุย์ เบยีดเบยีนกนัท�าลายกนัเหมอืนมนษุย์ ท�าให้เกดิ
ความเดือดร้อนระส�า่ระสายอยูไ่ม่เป็นสขุเหมอืนแต่ก่อน ทราบจากญาติๆ 
เขามาเยีย่มบอกว่าทางเชียงใหม่นีม้คีวามผาสกุ มนษุย์กม็ศีีลธรรมดีกว่า
ที่อ่ืนๆ สัตว์จ�าพวกมนุษย์ไม่รู้จักดังพวกผมนี้ท่ีอยู่เชียงใหม่ก็มี และม ี
ศีลธรรมดี มคีวามร่มเยน็เป็นสขุดีกว่าท่ีอ่ืนๆ จึงได้พากนัย้ายครอบครวัมา 
ตามค�าญาติเล่าให้ฟัง (ค�าว่าญาติกรณุาทราบว่าเป็นผเีช่นกนั) ท่ำนถำมเขำ 
ว่ำ ค�าว่าอดอยากกันดารนั้น อดอยากกันดารอย่างไร เพราะไม่ได้อาศัย
ข้าวปลาอาหารบ้านเรอืนเสือ้ผ้าเครือ่งนุ่งห่มใช้สอยเหมอืนมนษุย์ จะต้อง
ปลูกสร้างขวนขวายให้ล�าบาก และมีการเบียดเบียนแย่งชิงกันอยู่กันกิน
เหมอืนมนษุย์ เขาตอบว่า ขึน้ช่ือว่ำสตัว์ทีม่วีบิำกกรรมติดตัวอยูแ่ล้ว จะไป
เกดิไปอยูท่ีไ่หน กม็วีบิำกกรรมเป็นเครือ่งสนบัสนนุและบบีค้ันรำวเีหมอืน
กันหมด จะเกิดเป็นรูปร่ำงวัตถุหรือร่ำงใดไม่ส�ำคัญหรอกท่ำน มันส�ำคัญ
อยู่ที่กรรมดีชัว่มีอยู่กับตัวเท่ำนั้น ไปเกิดไปอยู่ในก�ำเนิดใดที่ใดก็คือผู้นั้น
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อยูน่ัน่เอง ส�ำหรบัควำมสขุทกุข์ท่ีจ�ำต้องอำศัย ฉะนัน้ ค�ำว่ำอดอยำกและ
สมบูรณ์จึงมีได้ในสัตว์ที่มีกรรมดีชั่วหนักเบำไปตำมภูมิของตน

ท่ำนถำม : ทีว่่าผมีศีีลธรรมและไม่มศีีลธรรมน้ันเป็นอย่างไร ผก็ีรูจั้ก 
ศีลธรรมเช่นมนุษย์ทั้งหลายเหมือนกันหรือ

เขำตอบ : ค�าว่าศีลธรรมน้ันมอียูท่ัว่ไป ไม่เพยีงแต่มนษุย์อย่างเดียว 
ความดีและความสขุในหลกัธรรมชาตินัน้ สตัว์รูก้นัท่ัวโลก แต่ช่ือนัน้อาจรู้ 
หรอืไม่รูก้ไ็ด้ เพราะไม่ส�าคัญเท่าธรรมชาติท่ีสตัว์ท้ังหลายชอบและจ�าต้อง 
อาศัยโดยทัว่กนั ควำมดีนัน่แลคือศีลธรรม สขุท่ีเกดิจำกควำมดีนัน่แลคือ
ศีลธรรมอีกเหมือนกัน แต่เป็นฝ่ำยเหตุกับฝ่ำยผล ต่ำงกันเพียงเท่ำนั้น 
ที่ว่าผีมีศีลธรรมคือผีผู้ดี มีนิสัยดี กิริยาที่แสดงออกต่อเพื่อนผีด้วยกันดี 
ที่ว่าผีไม่มีศีลธรรมก็คือผีผู้ไม่ดี มีนิสัยไม่ดี กิริยาที่แสดงออกทุกอาการ
ต่อเพือ่นผด้ีวยกนัไม่ดี เช่นเดียวกบัมนษุย์ผูดี้และมนษุย์ผูไ้ม่ดีแสดงออก
ต่างกันนั่นแล ฉะนั้น ศีลธรรมมีอยู่ที่ไหนที่นั้นจึงร่มเย็น ขาดศีลธรรม
ที่ไหนที่นั่นจึงร้อน

ท่ำนถำม : ค�าว่าญาตินั้นหมายความว่าอย่างไร และเคยเป็นญาติ 
กันมาแต่เมื่อไร

เขำตอบ : ญาติผกีบัญาติคนกเ็หมอืนกนั คือ แต่เมือ่ครัง้เป็นมนษุย์
เคยเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างสนิทติดจมเช่นเดียวกับมนุษย์เป็นกัน เวลา
ตายไปกลับได้มาเกิดเป็นผีด้วยกัน และต่างคนยังจ�ากันได้อย่างถนัด
ชัดเจน จึงเป็นญาติกันโดยสายโลหิตมาแต่มนุษย์จนปัจจุบันอย่างแยก 
ไม่ออก นอกจากกรรมจะแยกให้ไปเกิดในที่ต่างกันจึงสุดวิสัยที่จะจ�า
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ท่ำนถำม : เวลามาอยู่เชียงใหม่แล้วจะไม่คิดถึงบ้านเก่าที่เคยอยู่มา 
เช่นมนุษย์ย้ายบ้านใหม่แล้วยังคิดถึงบ้านเก่าละหรือ

เขำตอบ : ไม่มีอะไรให้คิดถึง เพราะผีไม่มีไร่นาสาโทบ้านช่องแบบ
มนุษย์ มีแต่สิ่งละเอียดติดตัวเท่านั้น จึงไม่คิดถึง

ท่ำนถำม : กระบุงตะกร้าทีพ่ากนัหาบพะรงุพะรงัมานี ้เอามาท�าไมกนั  
ม้า วัว เหล่านั้นเอามาท�าไม ทิ้งไว้โน้นไม่ได้หรือ

เขำตอบ : ก็เครื่องใช้ของผี สมบัติของผี ผีต้องน�าติดตัวไปด้วย 
หรือจะว่าวิบากกรรมของผี วิบากกรรมของคน สมบัติของผี สมบัติ 
ของคนก็ไม่ผิด เมื่อวิบากกรรมมีอยู่กับตัว

ท่ำนถำม : การอยู่ทางโน้นก็ดี การมาอยู่เชียงใหม่ก็ดี ต้องมีบ้าน
เรือนอยู่และมีหมู่มีเพื่อนอยู่ด้วย หรือต่างคนต่างอยู่

เขำตอบ : ต้องมีบ้านเรือนและมีหมู่เพื่อนลูกหลาน เช่นเดียวกับ
มนุษย์และสัตว์อ่ืนๆ น่ันแลท่าน เพราะพวกนี้ก็เป็นสัตว์ประเภทหนึ่ง 
เช่นเดียวกบัสตัว์ทัง้หลาย เป็นแต่มรีปูกายไม่ปรากฏในสายตามนษุย์และ
สัตว์บางจ�าพวกเท่านั้น แต่เปิดเผยในจ�าพวกกายทิพย์ด้วยกัน ความสุข
ความทุกข์มีเหมือนกัน เพราะใจผีกับใจสัตว์ท้ังหลายมีกรรมและวิบาก
กรรมเหมือนกัน จะเกิดในภพก�าเนิดใด อยู่ท่ีใด จึงมีวิบากกรรมเป็น
เครื่องเสวยเหมือนกัน

ท่านว่า เวลามองพวกผทีีห่อบขนครอบครวั ผวัเมยีลกูหลานผ่านมา 
เป็นจ�านวนมากนั้น ไม่ผิดอะไรกับมนุษย์เราย้ายครอบครัวเหย้าเรือน 
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ลักษณะการไปที่เต็มไปด้วยภาระแบกหามต่างๆ ย่อมแสดงให้เห็นความ
ทุกข์ความกังวลหม่นหมอง เช่นเดียวกับมนุษย์ย้ายครอบครัว และสัตว์
บางจ�าพวกเช่นมด ขนไข่จากทีน่ีไ่ปอยูท่ีน่ัน้นัน่แล ท�าให้คิดในธรรมบทว่า  
กรรมจ�าแนกแจกสัตว์ให้เป็นต่างๆ กัน และเสวยผลต่างๆ กันตามวิบาก
ของตนทีท่�าไว้ ใครเกดิเป็นอะไร อยูท่ี่ใด ย่อมตกอยูใ่นอ�านาจแห่งกรรมดี  
ชั่ว สุข ทุกข์ด้วยกัน ไม่มีพิเศษจากกรรมต่างกันอะไรเลย ผู้ท�าดี ผลที่ 
สนองตอบก็เป็นสุข ผู้ท�าช่ัว ผลนั่นก็เป็นทุกข์ ค�ำว่ำสุขหรือทุกข์มีได ้
ในสัตว์ท่ัวไปไม่นิยมชำติก�ำเนิด เป็นเพียงหยำบละเอียดต่ำงกันเท่ำน้ัน  
ทัง้กำยหยำบ กำยละเอียด สรปุแล้วกคื็อเรอืนร่ำงแห่งควำมสขุ ทกุข์เรำ 
ดีๆ นีเ่อง จงึไม่ควรต่ืนเต้นในกำรเกดิซ่ึงเท่ำกบักำรตำย ในขณะเดียวกนั 
ผู้ไม่อยำกตำย แต่ยังปรำรถนำอยำกเกิดเป็นนั่นเป็นนี่อยู ่ก็เท่ำกับ
ปรำรถนำควำมตำยอยู่นั่นเอง

ท่านว่า ผมน�าเรื่องของผีของเทพที่เคยพบเห็นมาเทียบกับเรื่อง 
ของตัวและสตัว์ทัว่ไปจนได้ความชัดเจนว่า ล้วนตกอยูใ่นกองทกุข์ด้วยกนั  
เช่นเดียวกับสัตว์ชนิดต่างๆ ที่ถูกขังไว้ในที่แห่งเดียวกันฉะนั้น ท�าให้เกิด
ความสลดสังเวชต่อความเกิดตายที่เราและสัตว์ทั้งหลายก�าลังตกอยู่  
โดยไม่มวัีนเวลาว่าจะพ้นไปได้เมือ่ไร และท�าให้มคีวามขยนัทางจติตภาวนา 
เพื่อรื้อถอนกิเลสอันเป็นตัวน�าของภพชาติมากขึ้น ตามเหตุการณ์ท่ี 
ประสบมา ค�าว่าภพหรอืชาติกคื็อทีต้ั่งแห่งทกุข์โดยตรง ผูป้ระสงค์ควำมสขุ 
อันสมบูรณ์จึงไม่ควรปรำรถนำควำมเกิด ซึ่งเป็นกำรขัดแย้งหรือตัดรอน
ควำมประสงค์นั้น นอกจำกควำมสิ้นเช้ือภำยในใจนั้นเป็นควำมสุข 
อันสมบูรณ์แท้
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ท่านว่า ไม่เพียงทราบเรื่องเปรตผีเทวบุตรเทวดาเท่านั้น แม้ท่ำน 
อำจำรย์มั่นที่นิพพำนแล้ว ยังเมตตำมำเยี่ยมและแสดงธรรมโปรดท่ำน
เสมอ ส่วนมำกโอวำทท่ำนอำจำรย์มั่นที่แสดงแก่ท่ำน หนักไปในควำม 
ไม่ประมำท โดยยกสติข้ึนเป็นเครื่องประกันควำมเพียรว่ำผู้มีสติใน
อิริยำบถนั้นๆ ไม่เฉพำะเวลำเข้ำที่ท�ำสมำธิภำวนำ หรือเข้ำทำงจงกรม
โดยควำมมีสติ จึงจะเรียกว่ำท�ำควำมเพียร สตินั่นแลคือธรรมรับรู ้  
ธรรมต้ำนทำน ธรรมต่อสู้ ธรรมหลบฉำกในวิธีกำรรบ ธรรมคืบหน้ำ
กล้ำตำยในสงครำมระหว่ำงกิเลสกับจิต ถ้ำขำดสติเพียงอย่ำงเดียวก็เจ๊ง 
ท่ำนอำจำรย์มั่นสอน นักปฏิบัติจึงควรบ�ำรุงสติ สติควรมีอยู่กับธรรม 
ทุกขั้นทุกภูมิของจิต ไม่ว่ำขั้นเริ่มฝึกหัด ไม่ว่ำขั้นจิตเป็นสมำธิ ไม่ว่ำขั้น
เริ่มฝึกหัดทำงปัญญำ ไม่ว่ำขั้นปัญญำและขั้นปัญญำอันแหลมคม สติมี
ควำมจ�ำเป็นกับธรรมทุกขั้นไปตลอดสำย สติไม่ควรให้อยู่ในวงจ�ากัดว่า
ควรมน้ีอยเพยีงนัน้ หรอืควรมมีากเพยีงนัน้ แต่ควรให้มจีนแก่กล้าเป็นขัน้ 
มหาสติได้ยิ่งดี เพราะสติเป็นธรรมส�าคัญในวงความเพียรที่ผู้ปฏิบัติควร
สนใจอย่างยิง่ ไม่ว่ากจิใดทัง้ในและนอก ทัง้หยาบและละเอียด สติเป็นธรรม
จ�ำเป็นทีค่วรแทรกอยูด้่วยทกุกรณี สมำธทุิกขัน้ปัญญำทุกภูม ิสติต้องเป็น 
พี่เลี้ยงให้เป็นไป ถ้ำขำดสติเป็นเรื่องขำดมำกกว่ำงำนทุกช้ินที่ขำดไป 
ไม่ได้ท�ำ จะท�างานใดหรอืไม่ แต่สติไม่ควรให้ขาดไปจากตัวจากใจ ผูพ้ยำยำม 
บ�ำรงุสติไม่ลดละ ไม่ว่ำกเิลสจะหนำแน่นเพยีงไรในหวัใจ จะต้องเบกิทำง 
ให้เดินจนได้ คือสมาธทิกุขัน้ปัญญาทกุภูมจิะเกดิและมกี�าลงัได้ด้วยอ�านาจ
สติเป็นเครื่องบ�ารุงหนีไม่พ้น ทางเช่ือมโยงแต่ขั้นเริ่มแรกจนถึงวิมุตติ 
พระนิพพาน ได้แก่สตินี่แลเป็นผู้สนับสนุน ใครจะเจริญสมถะหรือ
วปัิสสนาขัน้ใดกต็าม ถ้าขาดสติแล้ว สมถะและวิปัสสนานัน้ไม่มทีางเจรญิ
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ได้เลย นับแต่เริ่มแรกปฏิบัติมาจนสุดทางเดิน ผมไม่มองเห็นธรรมใด 
ทีเ่ด่นและฝังลกึในใจเท่าสตินีเ่ลย สติเป็นท้ังพีเ่ลีย้งเป็นท้ังอาหาร เป็นท้ัง 
ยารกัษาของสมาธแิละปัญญาทกุขัน้ ธรรมดังกล่าวนีจ้ะเจรญิได้จนสดุขัน้
ของตน ล้วนขึ้นอยู่กับสติเป็นผู้บ�ารุงรักษาโดยจะขาดไม่ได้ ท่านจงฟัง
ให้ถึงใจ ยึดไว้อย่าหลงลืมว่า สตินี่แลคือขุมก�ำลังใหญ่แห่งควำมเพียร 
ทกุด้ำน ต้องผ่ำนสตินีก่้อนจะเคลือ่นไหวโยกย้ำยควำมคิดเหน็ไปในทำงใด  
หยำบหรือละเอียดในธรรมขั้นใด ต้องมีสติเป็นตัวกำรส�ำคัญในวง 
ควำมเพียร ปัญญาเมื่อถึงคราวคิดค้น จงคิดค้นให้เต็มฝีมืออย่าออมแรง  
กลวัปัญญาจะล้นฝ่ัง ถ้าสติมกี�ากบัปัญญาไปทุกระยะทีพ่จิารณาคิดค้นแล้ว  
ปัญญาจะไม่ล้นฝั่งกลายเป็นความเหลวไหลไปได้ ที่ปัญญากลายเป็น
น�้าล้นฝั่งจนหาที่จอดแวะและยุติไม่ได้นั้น เพราะขาดสติก�ากับ ปัญญา
จึงกลายเป็นสัญญาไปจนหาจุดความจริงไม่เจอ ปัญญำที่มีสติเป็นเพื่อน
สองต้องก้ำวขึ้นสู่หำปัญญำโดยไม่คำดหมำย ลงใจมีมหำสติมหำปัญญำ
เป็นเพื่อนสองแล้ว กิเลสจะหนำแน่นยิ่งกว่ำภูเขำท้ังลูกก็ไม่ทนควำม 
แตกทลำย เพรำะอ�ำนำจของมหำสติมหำปัญญำไปได้ กำรท�ำควำมเพียร  
อย่ำสนใจมองดูเวลำสถำนที่หรือสิ่งใด ยิ่งไปกว่ำกำรมองดูจิตหรือ
เหตุกำรณ์ที่เกิดดับอยู่ภำยในจิตด้วยสติ พิจำรณำด้วยปัญญำ นี่แลคือ
ทำงพ้นทุกข์ทั้งมวลอยู่ตรงนี้ ไม่อยู่กับสถำนที่กำลเวลำ แต่การแสวงหา
ที่วิเวกสงัดเพื่อชัยภูมิอันเหมาะสมนั้นเป็นความชอบธรรม แต่ระวังอย่า
ถือสิ่งนั้นเป็นอารมณ์จนกลายเป็นการสร้างอุปสรรคแก่ตน เพราะความ
กงัวลแสวงหาสถานที ่การแสวงหาสถานทีก่แ็สวงจนเป็นท่ีพอใจ สติกต้ั็ง 
ปัญญาก็คดิไปในขณะเดียวกันอย่าให้เสียเวลาไปเปล่า สติปัฏฐำนสี่และ
สัจธรรมสี่ นั่นคือสนำมรบ จงทุ่มเทสติปัญญำศรัทธำควำมเพียรลงที่นั่น  
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อย่ำสงสยัว่ำมรรคผลนพิพำนจะมอียูใ่นทีอ่ื่นใด นอกไปจำกวงสติปัฏฐำนสี่ 
และสัจธรรมสี่นี้ ธรรมดังกล่ำวเป็นที่ยืนยันรับรองมรรคผลมำแต่
ดึกด�ำบรรพ์ และยังเป็นธรรมรับรองมรรคผลเต็มภูมิอยู่อย่ำงสมบูรณ์
ไม่มีอะไรบกพร่อง การบกพร่องไม่สามารถถึงท่ีประสงค์ได้ ขึ้นอยู่กับ
สติปัญญาศรทัธาความเพยีรของแต่ละราย มไิด้ขึน้อยูก่บัธรรมดังกล่าวที่
เป็นธรรมยืนยันรับรองตายตัวอยู่แล้ว ท่านจงท�าความมั่นใจต่อมรรคผล 
ด้วยการคุ้ยเขี่ยขุดค้นสติปัฏฐานสี่หรือสัจธรรมสี่ให้เต็มภูมิสติปัญญาที่ 
มีอยู่ ท่านจะเป็นผู้หยิบยื่นมรรคผลให้แก่ท่านเอง ด้วยความสามารถ 
ของตนโดยไม่คาดฝัน ในวันหนึ่งข้างหน้าแน่นอน

ที่อธิบายนี้คือที่รวมแห่งมรรคผลว่า ไม่มีอยู่ในที่อ่ืนใด ท่านจง
พยายามตามนี้ จงหายสงสัยในองค์พระศาสดา องค์พระธรรม และองค์
พระสงฆ์ ตลอดครูอาจารย์ ที่โลกว่าท่านเข้าสู่นิพพานไปแล้ว

ค�ำว่ำนพิพำนมไิด้อยูต่ำมจุดท่ีโลกคำดคะเนหรอืเดำกนั แต่อยูท่ีโ่ลก 
ไม่สำมำรถคำดเดำได้ ท่ำนจะเหน็นพิพำนทีน่ัน่ เหน็พระพทุธเจ้ำ พระธรรม  
พระสงฆ์ เห็นครูอำจำรย์ และเห็นท่ำนเองที่ตรงนั้น แล้วหำยสงสัย 
โดยประกำรทั้งปวง ที่นั่นคือที่ไหนเล่ำ? ก็คือสติปัฏฐำนสี่และสัจธรรม 
ทัง้สี ่กบัใจทีม่มีหำสติมหำปัญญำคุ้ยเขีย่ขดุค้นอย่ำงละเอียดทัว่ถงึ จนเป็น 
ธรรมของจริงล้วนๆ ขึ้นมำทุกส่วน ไม่มีควำมรู้ควำมเห็นใดปลอมแปลง
แฝงอยู่ในสติปัฏฐำนสี่และสัจธรรมทั้งสี่นั่นเลย ต่ำงอันต่ำงจริง คือ 
สติปัฏฐำนสีก่จ็รงิ สจัธรรมทัง้สีก่จ็รงิ ใจกจ็รงิด้วยปัญญำ นัน่แลคือวิมตุติ 
นั่นแลคือนิพพำน น่ันแลคือที่สถิตอยู่แห่งองค์ศำสดำ องค์พระธรรม  
องค์พระสงฆ์ และครูอำจำรย์ที่ท่ำนบริสุทธิ์ จะเป็นที่ไหนกันอีกเล่ำ?  
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นั่นแลคือที่ยุติควำมกังวล นั่นแลที่ปล่อยวำงภพชำติทั้งมวล นั่นแลคือ
ที่ปล่อยวำงทุกข์ทั้งปวง ท่ำนปล่อยวำงกันที่ตรงนั้น ท่านจงพยายามใน
ข้อปฏิบัติเพื่อความปล่อยวางที่จุดนั้น อย่าคาดคะเนอย่าเดาให้เสียเวลา 
และเหนื่อยเปล่า เพราะธรรมนั่นมิใช่ธรรมคาดคะเน มิใช่ธรรมเดา  
แต่เป็นธรรมจริง ใครจริงในข้อวัตรปฏิบัติที่ประทานไว้ ผู้นั้นจะเข้าถึง
ธรรมจริงปราศจากความด้นเดาใดๆ ทั้งสิ้นดังนี้

พอเมตตาสั่งสอนจบลง ท่านอาจารย์องค์นั้นก้มลงกราบโดยทาง
สมาธิภาวนา เสร็จแล้วท่านอาจารย์มั่นขยับเคลื่อนองค์เล็กน้อยแล้ว
หายลับไปเลย คราวนี้ท่านมิได้เหาะมาโดยทางอากาศ เวลาท่านจากไป 
องค์ท่านก็หายลับไปเลย ท่านว่าตามนิมิตส�าหรับท่านอาจารย์มั่นเอาแน่
ไม่ค่อยได้ คือ บางทีท่านเหาะลอยมาทางอากาศและกลับไปทางอากาศ 
แต่บางทกีเ็ดินมาอย่างธรรมดาและหายไปอย่างธรรมดา รปูลกัษณะท่าน
เป็นร่างเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ทุกครั้งที่ท่านเมตตาสั่งสอน ท่านมา
ในร่างเดิม ท่านว่า ท่านอาจารย์มั่นมาเมตตาสั่งสอนท่านเสมอ

ท่านอาจารย์องค์น้ีมีนิสัยวาสนาแปลกๆ อยู่บ้าง ที่ส�าคัญก็คือ  
ท่านชอบอยู่ในป่าในเขาและชอบเที่ยวคนเดียว แม้จะออกมาเกี่ยวข้อง
กับหมูค่ณะบ้างกเ็พยีงช่ัวคราว และชอบเผชิญกบัเหตุการณ์ต่างๆ มเีสอื 
เป็นต้น แต่ชีวิตท่านก็ผ่านมาได้ด้วยความราบรื่นปลอดภัย ครั้งหนึ่ง 
ตอนกลางวนัท่านพกัจ�าวดัอยูใ่นกฎีุเลก็ๆ เผอิญวนันัน้โยมมารดาท่านไป
ที่วัด ไม่ทราบอะไรดลใจให้โยมท่านไปร้องเรียกท่านให้ลงไปศาลาอย่าง
รีบด่วน โดยบอกว่าเวลานี้มีพระนางมัทรีมาอยู่ที่ศาลา ขอนิมนต์ท่าน 
ลงไปศาลาเดี๋ยวนี้ๆ ทั้งร้องเรียก ทั้งยืนคอยท่านอยู่หน้ากุฎีให้รีบลงไป 
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โดยด่วน จนท่านตกใจต่ืนทั้งหลับและรีบลงมาจากกุฎีทันที มิได้คิดว่า 
อะไรเป็นอะไร ที่ว่าพระนางมัทรีอยู่ที่ศาลาจะจริงหรือเท็จ ก็ยังมิได้
พจิารณา รบีลกุพรวดพราดลงจากกฎีุเลยในเด๋ียวนัน้ น่าอัศจรรย์เกนิคาด  
เรื่องไม่คาดฝันก็ได้เริ่มเกิดขึ้นในขณะน้ัน คือพอท่านลงจากกุฎีมาด้วย
ความรบีด่วนได้ประมาณสามวาเท่านัน้ ต้นไม้ใหญ่หน้ากฎีุท่านกห็กัล้มลง
ทับกุฎีท่านในขณะนั้น จนแหลกละเอียดไม่มีชิ้นเหลืออยู่เลย ถ้าท่านยัง
นอนหลับอยู่ในกุฎีโดยโยมท่านมิได้มาปลุกอย่างกะทันหันแล้ว อย่างไร
ก็คงหลับเตลิดไปเลยจนป่านนี้ คงไม่มีวันตื่นแน่นอน ท่านว่า นี่แลคือ
กรรมท่ียังสืบต่ออยู่จึงยังไม่ถึงที่ ชีวิตก็ยังผ่านมาได้ถึงวันนี้ ไม่ง้ันก็คือ
ขณะนั้นแน่นอนเป็นวาระสุดท้ายท่าน พอเรื่องผ่านไปแล้ว ท่านจึงถาม 
โยมมารดาว่า เพราะเหตุไร อยู่ๆ จึงมาเรียกปลุกท่านอย่างรีบด่วนจน
ไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัว รีบลุกออกมาทั้งที่ก�าลังเป็นบ้าหลับบ้าตื่น และเวลา
ตื่นขึ้นมาแล้วยังงงงันอยู่เลย แม้กระทั่งไม้ล้มทับกุฎี โยมมารดาบอกว่า  
เหมอืนมอีะไรบนัดาลใจให้ต้องรบีไปปลกุท่านให้ลกุเพือ่มาดูพระนางมทัรี  
ประกอบกบัขณะนัน้ กป็รากฏเหน็พระนางมทัรมีาน่ังอยู่บนศาลาจรงิๆ ด้วย  
โดยพระนางทรงบอกเองว่าตนเป็นพระนางมัทรี จึงอยากให้พระลูกชาย
มาต้อนรับและดูพระนางมัทรี แต่ก่อนเคยได้ยินแต่ชื่อในพระเวสสันดร
ชาดก ไม่คาดฝันว่าจะได้เห็นองค์พระนางมัทรีเองเสด็จมาอยู่ท่ีศาลา
ในป่าเช่นนั้น จึงท�าให้เกิดความตื้นตันใจอย่างบอกไม่ถูก จึงรีบไปปลุก
ลกูชายให้ต่ืนและรบีลงไปศาลาหาพระนางมทัร ีเรือ่งกดั็งทีป่รากฏนัน่แล  
โยมท่านว่า ผมเองก็อัศจรรย์ไม่เคยคาดคิดว่าเรื่องท�านองนี้จะเกิดขึ้น  
ไม่เช่นนั้นผมต้องตายแล้วแต่บัดนั้น ท่านว่า
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ขณะฟังท่านเล่า ขนลุกซู่ทุกที ท่านว่ากรรมบันดาลจริงๆ ที่ว่า 
พระนางมัทรีมาน่ังอยู่ที่ศาลาน้ัน น่าจะเป็นเทวดานิมิตเพศเป็นพระนาง 
มัทรีมาช่วยชีวิตท่านไว้ ไม่เช่นนั้นก็คงจบไปแล้วในวันนั้น มิได้เป็นท่าน
มาจนบัดนี้เลย ฟังโยมท่านพูดว่าเป็นผู้หญิงจริงๆ นั่งอยู่บนศาลา รูปร่าง 
สวยงามมาก ไม่เคยเห็นหญิงใดสวยงามเหมือนหญิงท่ีประกาศตนว่า 
เป็นพระนางมทัรซ่ึีงนัง่อยูบ่นศาลานัน้ แต่เวลาพากนักลบัมาดูอีกหลงัจาก 
เหตุการณ์ผ่านไปแล้ว ไม่เห็นมีพระนางมัทรีอยู่ท่ีนั่นเลย เห็นแต่รูป 
พระเวสสันดรกับรูปพระนางมัทรีที่มีอยู่บนศาลามาดั้งเดิมเท่านั้น ใครๆ 
นกึประหลาดและอัศจรรย์ไปตามๆ กนัทีเ่หตุการณ์เปลีย่นไปในท�านองนัน้  
ท่านอาจารย์องค์นีรู้ส้กึหวุดหวดิต่อชีวิตมาหลายครัง้ คือเคยเผชิญกบัเสอื 
มาหลายครั้ง ไม้ล้มทับกุฎีแหลกละเอียด องค์ท่านเทวดาบันดาลให้หนี
พ้นไปได้อีก ครั้งสุดท้ายนี้ก็หวุดหวิดไปเหมือนกัน คือวันนั้นเดินทาง 
ไปพกัในป่าใหญ่นอกบ้านแห่งหนึง่ เนือ่งจากเดินทางมาจากเขา พอมาถงึ 
ทีน่ัน้ค�า่พอดี จงึแวะพกัในป่านัน้ พอตกกลางคืนราว ๓ ทุ่ม ท้ังฝนท้ังพาย ุ
โหมกันมาอย่างหนัก ทั้งลูกเห็บเม็ดโตๆ ก็ลงพร้อมกัน หาที่หลบหลีก
ไม่ได้ ต้องยืนพิงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งด้วยความจ�าเป็น ตามองไม่เห็นอะไร 
ฝนกต็กเต็มที ่ลกูเหบ็กล็งราวกบัพงัหนิลงจากภูเขา พายใุหญ่กโ็หมกนัมา
เหมือนต้นไม้จะถอนไปทั้งรากทั้งโคน ขณะยืนเปียกฝน มือข้างหนึ่งถือ
กลดกางไว้ บ่าข้างหนึ่งสะพายบาตร ยืนหนาวตัวสั่นอยู่ใต้ต้นไม้เหมือน 
ลูกนกถูกฝน ไม่นึกไม่ฝัน เหตุไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นในขณะนั้น คือ  
กิ่งไม้ใหญ่ถูกพายุพัดทนไม่ไหว หักขาดตกลงถูกกลดในมือท่านแหลก
ละเอียดหมด บาตรหลุดบ่าตกกระเด็นไปคนละทิศละทาง คราวนี้เป็น
อันว่ายังเหลือแต่ตัวกับลมหายใจทนหนาวอยู่ คอยวาระสุดท้ายจะมาถึง 
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บรขิารช้ินใดตกไปไหนกไ็ม่มทีางทราบได้ เพราะเป็นเวลากลางคืน ฝนก�าลงั 
ตกหนกั พายกุ�าลงัแรงเต็มที ่ตามองไม่เหน็อะไร มแีต่ยนืหลบัตาดูลมหายใจ 
อยู่เท่านั้นว่าจะหยุดท�างานกันขณะใด ยังมีติดตัวอยู่เฉพาะสบงกับจีวร 
ที่นุ่งห่มปกปิดกายเท่านั้น ทั้งเปียกปอนไม่มีดีเลย ความหนาวเหน็บ
เจ็บปวดปรากฏว่ารวดร้าวไปทั้งร่าง ชนิดพูดไม่ออกบอกไม่ถูก นึกว่า 
ตัวเองตายไปครึ่งหน่ึงแล้ว เน่ืองจากความทุกข์ทรมานแสนสาหัสจนหา
อะไรเทียบไม่ได้เวลานั้น ยืนนึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูที่ทรงได้รับ
ความทุกข์ทรมานยิ่งกว่าตัวที่ก�าลังได้รับอยู่เวลานั้นมากมาย ท่านไม่เห็น
เป็นอะไร ยงัเลด็ลอดอันตรายทัง้หลายมาจนได้ตรสัรูเ้ป็นศาสดาสอนโลก 
ส่วนเรามทีกุข์บ้างช่ัวระยะเวลาฝนตกเท่านีย้งัทนไม่ไหว กค็วรตายไปเสยี
อย่าเสียดายชีวิตเลย พอฝนและพายุสงบลงซ่ึงเป็นเวลานานประมาณ 
๒ ชั่วโมงเศษ จึงพอมีลมหายใจคืนมาบ้าง ทีแรกนึกว่าตายไปกับฝนกับ
พายุและลูกเห็บหมดแล้ว คืนนั้นไม่ได้พักหลับนอนทั้งคืน ทั้งยืนทั้งนั่ง
ตัวสัน่อยูต่ลอดสว่าง ขณะทีฝ่นก�าลงัตกน้ัน ก็บงัเอิญมงูีสามเหลีย่มใหญ่ 
ตัวหนึง่เลือ้ยเข้ามาหาท่าน ไล่ก็ไม่ยอมหน ีมนัเลือ้ยเฉยีดมาทีเ่ท้า ก้มลง 
ดูใกล้ๆ จงึทราบว่าเป็นงูสามเหลีย่ม ท่ีพอมองเหน็ได้บ้างกเ็พราะเป็นหน้า 
เดือนหงาย แม้จะมืดด้วยอากาศฝนก็ยังพอมองเห็นได้ งูตัวนั้นจากไล่ 
ไม่ยอมหนแีล้ว มนัยงัมาขดตัวอยูข้่างๆ คนอีก ห่างกันประมาณครึง่เมตร 
เท่านั้น จึงท�าให้คิดปลงอนิจจังว่า คราวนี้เราเป็นทุกข์เต็มทน แต่งูตัวนี ้
เวลาฝนตกคงนึกสนุกจึงออกเที่ยวหาอาหารกิน แทนท่ีจะไปเท่ียวหา
อาหาร ท�าไมจงึกลบัมานอนขดอยูข้่างเราอย่างนี ้ซ่ึงไล่กไ็ม่ยอมหน ีชะรอย 
มันคงจะมาเป็นมิตรกับเราในยามทุกข์ยากกระมัง พอปลงอนิจจังตก 
ก็เลยหยุดไล่ ปล่อยให้มันนอนอยู่ตามสบาย แต่ไม่แสดงกิริยาท่าทาง 
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น่ากลัวอะไรเลย คงอยู่ตามธรรมดาของมันอย่างนั้นเอง จวนสว่างมัน
ถึงได้หนีไป ส่วนท่านเองหนีไปไหนไม่ได้เพราะตามองไม่เห็นอะไร ไฟก็ 
จุดไม่ได้ ไม้ขีดไฟที่เก็บไว้ในบาตรก็ถูกกิ่งไม้ใหญ่ตกลงมาทับหลุดมือ 
หายไปไหนก็ไม่มีทางทราบได้ เทียนไขและโคมไฟที่อยู่ในบาตรก็เช่นกัน  
ไม่ทราบตกหายไปไหน จ�าต้องทนนั่งลิงนอนลิงเฝ้างูสามเหลี่ยมอยู่จน 
ถึงสว่าง เมื่อสว่างพอมองเห็นอะไรได้บ้าง จึงเที่ยวค้นดูบริขารต่างๆ  
ทีต่กหายไป เฉพาะกลดถกูกิง่ไม้ทบัแหลกไม่มช้ิีนดีเลย ส่วนบาตรถกูไม้ 
ทบับูบ้ีไ้ปหมดแต่ยงัพอแก้ไขได้ จงึน�ามาทุบตีท่ีบบุๆ ออก พอได้ใส่อาหาร 
ฉนัในวันต่อไป ตอนเช้าชาวบ้านออกมาดูท่าน ต่างพากนัมาปลงธรรมสงัเวช 
ว่า ท่านมบีญุมาก ไม่ตายไปเสยีแต่คืนนี ้น่าสงสารท่านเหลอืประมาณ แต่ก็ 
ช่วยอะไรไม่ได้เวลานัน้ เพราะทางบ้านกห็ลงัคาถกูพายพุดักระเจิงไปตาม 
ลมกม็เียอะ เหตุการณ์ขนาดนีถ้้ายงัไม่ถงึคราวกผ่็านพ้นไปได้ แต่ใครเล่า 
จะอยากเจอบ้างเหตุการณ์ท�านองนี้

นีแ่ล ชีวิตของพระธดุงคกรรมฐานท่ีท่านพยายามฟันฝ่ามาแต่ละองค์ 
ก่อนจะได้เป็นครอูาจารย์น�าธรรมมาสัง่สอนคณะลกูศิษย์ ชีวิตท่านเป็นมา
กับความทุกข์ทรมานดังที่ทราบอยู่ขณะนี้ แม้เช่นนั้นท่านก็ไม่ยอมลดละ
ความเพียร ที่ท่านนั่งลิงนอนลิงทนหนาวตลอดคืนก็คือการรบข้าศึกอีก 
วธิหีนึง่ วิธนีีเ้รยีกว่า วิธจีนตรอก ถกูข้าศึกคือฝนตก พายพุดั ลกูเหบ็ตก 
และกิ่งไม้หักตกลงมาทับบริขารแหลกกระจุยกระจาย ซึ่งเป็นข้าศึกชนิด
ล้อมรอบขอบชิดจนหาทางออกไม่ได้ ที่เรียกว่ารบข้าศึกแบบวิธีจนตรอก 
ตัวเองแทบตาย แต่ก็ยังผ่านพ้นมาได้ นับว่ายังไม่ถึงคราว และผ่านมา
จนได้เป็นครอูาจารย์ให้อรรถให้ธรรม คณะลกูศิษย์ยงัได้ฟังธรรมเดนตาย
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จากท่าน ถ้าองค์ท่านไม่เหลือเดนมา ธรรมก็คงไม่เหลือเป็นธรรมเดนมา 
ถึงพวกเรา เมื่อคิดดูแล้วคณะลูกศิษย์รู้สึกได้เปรียบท่านอยู่มาก อยู่ๆ ก็ 
ได้ฟัง ไม่ยากเย็นเข็ญใจเหมือนท่านผู้ขวนขวาย

ท่านอาจารย์องค์นีท้กุข์กม็าก ทัง้เป็นทกุข์ซ�า้ซากนบัแต่เริม่ปฏิบติัมา 
ภูมธิรรมท่านกส็งู น่าเคารพบูชาเป็นขวัญตาขวัญใจแก่พวกเรา แม้ทุกวนันี้ 
ท่านมิได้ลดหย่อนความพากเพียร เพราะท่านเคยได้ผลด้วยความเพียร 
จึงพยายามเพียรเรื่อยมา ไม่เคยเห็นผลจากความเกียจคร้านอ่อนแอ 
ท่านจึงไม่ยอมอ่อนแอ ท่านที่เคยเห็นผลในทางใดก็มักเพียรในทางนั้น 
ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น ท่านอาจารย์องค์นี้ควรเป็นทิฏฐานุคติได้เป็น 
อย่างดี ยากจะมผีูท้�าได้อย่างท่าน ภูมจิิตภูมธิรรมท่านน่าเคารพเลือ่มใสมาก  
ทางสมาธกิเ็ก่ง รูไ้ด้ทัง้ข้างในข้างนอกเกีย่วกบัพวกเปรต ผ ีเทวดา พญานาค  
ยากจะมผีูรู้เ้หน็ได้อย่างท่าน ทางปัญญาท่านกดี็ ธดุงควัตรนบัว่าท่านเป็น 
ผู้รักชอบมากและรักษาไว้ด้วยดีตลอดมา ท่านเป็นผู้มีคุณธรรมสูงใน 
บรรดาลกูศิษย์ท่านอาจารย์มัน่ด้วยกนั สมยัท่านอาจารย์มัน่ยงัอยู่ ท่านได้ 
รบัความชมเชยว่ามนีสิยัในการสงเคราะห์เทวดา พดูเรือ่งเทวดา เปรต ผี 
พญานาค รู้เรื่องกัน เป็นผู้มักน้อยสันโดษ ชอบอยู่โดดเดี่ยวในป่าในเขา 
คนเดียว มีนิสัยเด็ดเด่ียวอาจหาญดี ประคองความเพียรดี ไม่ค่อย 
ต่ืนเต้นตามโลกสงสารที่นิยมนั้นๆ นี้ๆ กันอย่างง่ายดาย ถือป่าเข้าถ�้า 
เง้ือมผาเป็นท่ีอยูเ่รือ่ยมาตามทางด�าเนนิของครอูาจารย์ทีพ่าด�าเนนิ ไม่เป็น 
คนมีนิสัยกลับกลอกประจบสอพลอที่เข้านอกออกในวิ่งใต้เข้าเหนือได้  
แต่ยึดถือเอาสารประโยชน์อะไรไม่ค่อยได้ ชอบมีแต่ช่ือไม่มีตัวจริง  
ถ้าเป็นเงินกม็แีต่บญัชี ไม่มตัีวเงิน ส่วนท่าน…น้ีเป็นผูม้คุีณธรรมท่ีน่าชมเชย  
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และชมว่าเป็นผู้พูดน้อยแต่ต่อยมาก ไม่ค่อยมีการพูดพล่ามลมๆ แล้งๆ 
ซึง่ความจริงไมค่่อยมีดงัทีค่วรจะเปน็ แต่ท่าน …นี้ชอบพดูจรงิท�าจรงิเป็น
นสิยั สมเป็นพระปฏิบติันบัแต่วนับวชมาจนบดันีดั้งนี ้ส�าหรบัอติเรกลาภ
ท่านไม่ค่อยมมีาก แต่บรรดาพระและคณะศิษย์ท่านกท็ราบได้ดีถงึสาเหตุ
ที่ท่านไม่ค่อยมีสิ่งเหล่าน้ีมาก เน่ืองจากท่านชอบเที่ยวอยู่แต่ป่าแต่เขา 
เป็นนสิยั ไม่ค่อยออกมาบ้านเมอืงทีม่ผีูค้นมาก และท่านอยู่ไม่ค่อยเป็นท่ี
เป็นฐานทีผู่ค้นจะพอทราบและเข้าถงึท่านได้ง่ายๆ อีกประการหน่ึง ท่านม ี
นิสัยไม่ชอบเกลื่อนกล่นวุ่นวายกับผู้คนและเครื่องไทยทานท้ังหลาย 
ย่ิงกว่าการสนใจในธรรม จึงท�าให้มีนิสัยชอบในทางเป็นนักแสวงธรรม 
และอยู่ตามสถานทีท่ีเ่หน็ว่าการบ�าเพญ็เพือ่ธรรมทีต่นมุง่หมายจะสะดวก

ท่านอาจารย์องค์นี้ปกติชอบเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับ 
สัตว์ร้าย ซ่ึงน่าจะเคยมีอริศัตรูต่อกันกับสัตว์ทั้งหลายมาแต่อดีตอยู่
มากมาย จึงชอบเด่นในทางประสบภัยบ่อยที่สุดในชีวิตแห่งนักบวชท่าน 
แต่เมื่อสังเกตดูตามเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมา ไม่ว่ารายใดมักจะมาเสริม
ก�าลังทางจิตใจท่านให้เด่นขึ้นทุกคราวที่เผชิญ มิได้ท�าให้เกิดความอาภัพ
อับเฉาเศร้าใจและเป็นอันตรายแก่ชีวิตพรหมจรรย์ท่านแต่ประการใด  
ยิง่เผชิญบ่อยกย็ิง่ท�าให้ท่านเช่ือบญุเช่ือกรรม เช่ือศีลเช่ือธรรม และเช่ือ
สมรรถภาพทางจิตใจตนเองมากขึ้นกว่าปกติธรรมดา ที่ไม่ประสบพบปะ
สิ่งใดๆ เสียเลย จึงท�าให้สันนิษฐานหรือคิดด้นเดาไปตามความรู้สึกของ 
วงนกัปฏิบติักรรมฐานด้วยกนัว่า เพราะอ�านาจแห่งเมตตาจิต อ�านาจแห่ง 
จิตของผูป้ฏิบติั และอ�านาจแห่งธรรมอันเป็นธรรมทีเ่คยให้ความไว้วางใจ
และความร่มเยน็แก่โลกตลอดมากไ็ด้ จึงท�าให้แคล้วคลาดปลอดภัย และ
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ได้ก�าลังจิตใจไปทุกระยะที่มีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น ท่านอาจารย์องค์นี ้
กน่็าจะอยูใ่นข่ายแห่งความเป็นผูม้เีมตตาจิตแรง พอให้เกดิความสะดุดใจ 
เพื่อลดความโหดร้ายทารุณของสัตว์ต่างๆ ลงได้ จนกลายเป็นมิตรภาพ
อันสนทิสนมทางภายในแก่กนัและกนัได้ มฉิะนัน้คงเป็นอันตรายแก่ชีวิต
พรหมจรรย์ไปนานแล้ว ไม่ได้มาเป็นเจ้าของประวติัท้ังทีอ่งค์ท่านยงัมชีีวิต 
อยู่ได้เลย ธรรมจึงเป็นความมหัศจรรย์เกินคาดส�าหรับผู้ที่ได้สัมผัส 
รับทราบประจักษ์ด้วยตนเอง แต่เป็นสิ่งลึกลับส�าหรับรายที่ไม่อยู่ในวิสัย
จะมีทางทราบได้ แต่อย่างไรก็ตาม ธรรมต้องเป็นธรรมคู่เคียงกับโลกอยู่
เสมอไป มไิด้ขึน้อยูก่บัความสมัผสัรบัรูห้รอืไม่รู ้เช่ือหรอืไม่เช่ือของใครๆ 
เพราะธรรมเป็นเอกสิทธิ์เอกธรรมตามหลักธรรมชาติของตนมาด้ังเดิม 
มิได้ขึ้นอยู่กับอะไรพอจะเอนเอียงหรือคล้อยตามไปกับสิ่งนั้นๆ

ท่านอาจารย์องค์นี้ท่านคงเช่ือคุณธรรมท้ังหลายดังกล่าวมาอย่าง
ฝังใจ จึงชอบบกุป่าฝ่าอุปสรรคนานาชนดิ ไม่มท้ีอถอยอ่อนแอ แต่รูส้กึท่าน
พอใจและด�าเนินวธิน้ีีอย่างสนิทใจมากขึน้ เราทราบได้เวลาออกพรรษาแล้ว  
ท่านต้องออกเดินธุดงค์เข้าป่าเข้าเขาหายเงียบไปเลยทุกปี ไม่เห็นท่าน
มาอยู่มั่วสุมคลุกคลีกับใครๆ เห็นแต่ท่านเข้าป่าเข้าเขาเร่งความเพียร 
ทางใจไม่มีลดละปล่อยวาง ท่านพูดเรื่องป่าเรื่องเขาเรื่องถ�้าเง้ือมผาใน
สถานที่ต่างๆ ได้อย่างคล่องปากด้วยท่าทางอันพอใจจริงๆ ยิ่งให้ท่าน
พรรณนาป่าพรรณนาเขา พรรณนาถ�า้พรรณนาเง้ือมผาด้วยแล้ว ท�าให้ผูฟั้ง 
สนใจในสภาพเช่นน้ันอยู่แล้วเกิดความเพลินใจไม่อยากให้จบลงอย่าง
ง่ายๆ และวาดมโนภาพไปตามอย่างสุดซึ้งเพลินใจ ประหนึ่งตนก็จะไป 
ปลงภาระอันหนักหน่วงคือกิเลสทุกประเภทจากบนบ่าคือดวงใจลงโดย
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สิ้นเชิงในที่ดังกล่าวนั้นจริงๆ ฟังแล้วเกิดก�าลังใจคิดอยากไปและอยู่ในที ่
เหมาะๆ ดังท่านเล่าให้ฟังเป็นที่บ�าเพ็ญ ใจจะได้สงบเยือกเย็นง่ายกว่า
ที่ธรรมดาท่ีเคยอยู่มาจนจ�าเจ ท่านเล่าว่า บางครั้งจะเป็นเวลาเราก�าลัง
นั่งภาวนาอยู่ หรือจะเป็นเวลาเรานอนหลับก็ทราบไม่ได้ ตอนกลางคืน
ไม่ทราบว่าเป็นเวลาเท่าไหร่ เสือโคร่งใหญ่ด้อมเข้ามาจนถึงแคร่เล็กๆ  
ที่เราพักนอนโดยไม่รู้สึกตัวเลย ต่ืนเช้าจึงเห็นรอยมัน เพราะบริเวณ 
ทีอ่ยูอ่าศัย เราปัดกวาดไว้อย่างเตียนโล่ง อะไรเดินเข้ามาต้องเหน็รอยทนัที 
พอเหน็รอยมนัตอนเช้าข้างๆ บรเิวณ จึงตามดูรอยมนัเข้ามา ทีไ่หนได้มนั
เข้ามาจนถงึแคร่ทีน่อนเราจรงิๆ ไม่ได้ห่างกนัอะไรเป็นเมตรๆ ศอกๆ เลย  
เรากะดูรอยเท้าที่มันเหยียบไว้กับแคร่ที่นอนห่างกันเพียงศอกเดียว 
กไ็ม่ถงึ มนัคงจะสดูดมกลิน่คนดิบดีแล้วค่อยถอยออกไป เวลาไปกก็ลบั
ออกไปทางเก่าทีม่นัเข้ามาน่ันเอง ไม่เทีย่วเดินตามบรเิวณรอบๆ ท่ีเราพกั
อยู่เลย พอเห็นรอยมันที่กล้าหาญเข้ามาจนถึงตัวคน เรารู้สึกเสียวนิดๆ 
เพราะรอยมนัใหญ่มากผดิปกติ แต่กเ็หน็มาเพยีงคืนเดียวเท่านัน้ ไม่เหน็
มาอีกเลย เราเองกพ็กัอยูท่ีน่ัน่เป็นเดือนๆ ถ้ามนัสนใจจะเอาเราเป็นอาหาร 
จริงๆ ก็คงกลับมาอีก แต่เห็นหายเงียบไปเลย ได้ยินแต่เสียงมันร้อง
ครวญครางอยู่ตามรอบๆ บริเวณธรรมดาเหมือนที่เคยได้ยินทั่วๆ ไป

ผูเ้ขยีนเป็นคนนสิยัซอกแซก พอได้ยนิท่านเล่าให้ฟัง กร็บีเรยีนถาม
เป็นเชิงส่งเสริมทันทีว่า นั่นเข้าใจว่ามันเข้ามาไหว้ชมบารมีท่านอาจารย์
ต่างหาก มิได้เข้ามาฐานเป็นศัตรู เพราะมันเป็นสัตว์บวชบ�าเพ็ญธรรม 
ไม่ได้เหมือนมนุษย์ เมื่อเดินเท่ียวเปะปะมาเจอพระผู้มีเมตตาเข้าบ้าง 
ก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธา จะเข้ามากราบไหว้ชมบารมีในเวลาธรรมดา
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ก็เกรงว่าพระท่านจะกลัว เลยแอบด้อมเข้ามาในเวลาท่านหลับจะได้ชม
สนทิใจ ทัง้พระท่านกไ็ม่รูส้กึตัวและไม่กลวั อันเป็นการเขย่าขวัญโดยผดิ
ความมุ่งหมายที่มันอุตส่าห์มากราบเยี่ยมทั้งที พอได้ไหว้อย่างสมใจแล้ว
ก็รีบถอยออกไปทันที กลัวท่านจะตื่นและกลัว ซึ่งอาจแสดงอาการหรือ 
ร่ายมนต์วิชาคาถาอาคมอย่างใดอย่างหนึ่งใส่มันก็ได้พอให้เสียเส้นใจ 
ที่มันเคารพเลื่อมใส กระผมคิดว่าควรจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าอย่างอ่ืน 
ไม่เช่นนั้น มันคงไม่กล้าเข้ามาจนถึงที่อยู่แน่ๆ

ท่านหัวเราะเบาๆ แล้วพูดว่า มันจะไปรู้ความเลื่อมใสศรัทธาอะไร 
กับเรา นอกจากมันอาจคิดว่า น่ีเป็นอาหารว่างของเราหรืออะไรกันแน่
เท่านัน้ จึงแอบเข้ามาดู พอทราบว่าเป็นคนซ่ึงเป็นสิง่ท่ีมนัเคยกลวัมาแต่เกดิ  
จึงรีบหลบหนีไป นับแต่วันนั้นแล้วไม่เห็นมันมาด้อมๆ มองๆ อีกเลย 
จนกระทัง่เราหนจีากทีน่ัน่ ท่านว่าสตัว์พรรค์นีก้แ็ปลก ราวกบัมอีะไรเข้าสงิใจ 
ให้มันคิดอยากมาดูพระกรรมฐานที่ก�าลังนั่งท�าสมาธิภาวนาบ้าง ก�าลัง
เดินจงกรมท�าความเพียรอยู่บ้าง ก�าลังนั่งภาวนาอยู่ภายในมุ้งบ้าง ก�าลัง
นอนหลับอยู่บ้าง บางทีอยู่ๆ ตอนเช้ามันคิดอยากขึ้นมาหาเรา ก็ขึ้นมา
นั่งแบบสุนัข นั่งแล้วดูเราเอาอย่างดื้อๆ โดยไม่ท�าท่าให้เรากลัว บางที
กลางคืนก็ท้ังเดินทั้งร้องครวญครางขึ้นมาหาเราอยู่ในถ�้า เมื่อมาถึงแล้ว 
ก็นั่งดูเราเฉยๆ แบบสุนัขนั่ง เสร็จแล้วก็ลงไปโดยไม่ท�าท่าท�าทางให้เป็น 
ที่น่ากลัวอะไรเลย แต่เราก็อดขยาดมันไม่ได้ เพราะเป็นสัตว์ที่น่ากลัวมา
แต่ไหนแต่ไรอยูแ่ล้ว ทีแ่ปลกกคื็อไม่ว่าตัวใดมาหาเรา ณ ท่ีใดและเวลาใด 
ซ่ึงมีแต่ชนิดลายพาดกลอนตัวใหญ่ๆ และยาวเหยียดน่ากลัวทั้งนั้น  
แต่มไิด้แสดงอาการค�ารามอย่างใดอย่างหน่ึงให้เป็นท่ีน่ากลวัเลย เพยีงมา 
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ดูๆ เสร็จแล้วก็หนีไป ไม่กลับมาอีกเลย ไม่ว่าเราพักอยู่ในที่เช่นไร เวลา 
เขามาหาเราก็มาในลักษณะเดียวกัน คือมิได้แสดงตัวเป็นศัตรูและ
พยายามจะกดัฉกีเป็นอาหาร แต่มาในลกัษณะสตัว์บ้านทีม่คีวามเช่ืองชิน 
ต่อคนมาแล้ว จึงมิได้แสดงตัวเป็นศัตรูต่อเรา แต่แสงตาที่มันมองมาหา 
เราแต่ละครั้งนั้น รู้สึกคมกล้ามากตามธรรมชาติของมัน ทั้งที่มันมิได้ 
ใช้แสงตาสัมปยุตไปด้วยความกริ้วโกรธหิวโหยจะตะครุบเรากินเป็น 
อาหารเลย แต่ก็เป็นแสงตาที่คมกล้าน่ากลัวตามธรรมชาติของมันอยู่
นั่นเอง ผู้เขียนปากอยู่ไม่เป็นสุข จึงเรียนถามท่านว่า เวลามันเข้ามาหา
ท่านอาจารย์ อาจารย์ได้พูดอะไรกับมันบ้างหรือเปล่า

ท่ำน : พดูบ้างเหมอืนกนั เช่นว่าจะขึน้มาท�าไมทีน่ี ่เพราะไม่ใช่ท�าเล
หากนิของแก เป็นทีพ่กัภาวนาของพระท่านต่างหาก ไปเสยี ไปเท่ียวท่ีอ่ืน  
อย่าขึน้มาท่ีนี ่เด๋ียวพระท่านกลวัแก จะเป็นบาปตกนรกนะ ท่ีว่าเด๋ียวพระ 
ท่านกลวั น่ันว่าเฉยๆ ความจรงิเรากลวัมนัอยูแ่ล้วแต่ขณะทีม่องเหน็ทแีรก

ผู้ถำม : ท่านอาจารย์เคยเดินเข้าไปหามันบ้างหรือเปล่า ขณะที่มัน
ขึ้นมานั่งดูท่านอาจารย์อยู่ต่อหน้า

ท่ำน : บางครั้งก็เดินเข้าไปหามันเหมือนกันเวลาบอกให้มันหนีไป 
แต่มันยังไม่ไป คงนั่งดูเราเฉยอยู่ เราก็เดินเข้าไปหามันซ่ึงอยู่ห่างกัน
ประมาณสามสีว่าเท่าน้ัน ทัง้เดินเข้าไป ทัง้ช้ีไม้ช้ีมอืบอกมนัว่า โน้น ท�าเล
เที่ยวของแกไม่อด มีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้น จะเที่ยวที่ไหนก็ได้ตามชอบใจ  
ดีกว่ามาเทีย่วทีน่ีใ่ห้พระท่านกลวั ไปเด๋ียวนี ้อย่าขึน้มานัง่เล่นให้พระกลวั  
ท่านก�าลังภาวนา เดีย๋วตกนรกนะ เวลาจะไป มันโดดปุ๊กเดยีวแล้วกห็าย
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เงียบไปเลย มนัคงรูเ้รือ่งของพระอยูบ้่างผมว่า ถ้าไม่รูม้นัจะขึน้มาหาอะไร
ในถ�า้ทีเ่ราอยู ่เพราะถ�า้บางแห่งกโ็ล่งโถงไม่น่าอยูแ่ละไม่น่าขึน้มาส�าหรบั
สัตว์พรรค์นี้ ซ่ึงชอบอยู่ในที่ก�าบังหลบซ่อนเก็บเนื้อเก็บตัวตามนิสัย  
มนัต้องรูเ้รือ่งของพระอยูบ้่าง จึงอุตส่าห์ขึน้มาหาเราในลกัษณะคล้ายคลงึ
กับเด็กที่คิดสนุก ก็พากันขึ้นไปหาพระบนถ�้าซึ่งเคยมีอยู่บ่อยๆ ในเวลา
กลางวันเงียบๆ แต่เสือผิดกับเด็กอยู่บ้างท่ีชอบมาหาพระตอนกลางคืน
หรือตอนเช้าๆ ก่อนบิณฑบาต

ผู้ถำม : ก่อนที่เสือจะขึ้นมานั้น ท่านอาจารย์เคยนึกอยากให้มัน 
ขึ้นมาหาบ้างหรือเปล่า

ท่ำน : จะคิดอยากให้มันขึ้นมาหาประโยชน์อะไรเล่า แม้มันมา 
ช่ัวขณะเท่านัน้ กก็ลวัมนัแทบจะตายและเหง่ือแตกโชกอยู่แล้ว ถ้ามนัขนื 
อยู่ที่นั่นนานๆ ไม่ยอมลงไป น่ากลัวไข้จับสั่นเล่นงานในขณะนั้นโดย 
ไม่ต้องสงสัย ใครจะคิดคะนองด้ือด้านอยากให้เสือขึ้นมาหาไม่เข้าเรื่อง
เข้าราวอย่างนั้นเล่า แล้วท่านหัวเราะนิดหนึ่ง

ก็เห็นท่านอาจารย์กล้าหาญไม่นึกกลัวอะไร อยู่คนเดียวไม่มีเพื่อน
คุยแก้ง่วง นึกสนุกขึ้นมาอยากให้เสือมาเป็นเพื่อนคุยบ้าง กระผมจึงได้
เรียนถามอย่างนั้น

ท่านยิ้มแล้วพูดว่า หาเรื่องตายไม่เข้าท่าเข้าทีอะไรเลย ใครจะไป
หาญคิดเช่นนั้น ซึ่งเป็นความประมาทผิดธรรม เผื่อมันโผล่ขึ้นมาท�าท่า
เอาจริงเอาจัง จะมีโลกไหนให้คนกล้าไม่รู้จักตายอยู่ล่ะ ดังนี้
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ปฏิปทาของพระกรรมฐานที่ท่านปฏิบัติกันมา ถ้าพิจารณาตามความ
คิดเหน็ของคนทัว่ไป กน่็าจะเรยีกว่าล่อแหลมต่ออันตราย แต่ถ้าพจิารณา
ไปตามธรรม ก็รู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาท่ีคนเราเคยได้ประโยชน์ในทางใด 
ก็ชอบแสวงหาในทางน้ัน ท่านที่เคยได้ผลจากการปฏิบัติในทางนี้ก็ย่อม
ตะเกียกตะกายในทางนี้ แม้ยากล�าบากและเสี่ยงต่อความทุกข์และภัย
ต่างๆ ก็จ�าต้องอดทนเอาบ้าง บรรดาท่านที่พอทรงตัวเป็นหลักฐานทาง 
จิตใจได้ จนได้เป็นครูอาจารย์ของประชาชนพระเณร โดยมากท่าน 
ปฏิบัติกันแบบนี้แทบทั้งนั้น ดังท่ำนอำจำรย์มั่นพูดว่ำ ธรรมอยู่ฟำกตำย  
ถ้ำไม่รอดตำยก็ไม่เห็นธรรมดังนี้ ก็เพราะการเสี่ยงต่อชีวิตจิตใจความ 
เป็นความตายจริงๆ มีจิตใจมุ่งมั่นต่อธรรมแดนหลุดพ้นเป็นหลักยึด 
พระกรรมฐานผูต้ั้งหน้าปฏิบติัจรงิๆ จึงมกัเจอกบัความอดอยากขาดแคลน
ประจ�าชีวิตในคราวเร่งความพากเพยีร แต่จติใจอ่ิมเอิบด้วยธรรม มคีวาม
สงบผ่องใสเป็นเรือนอยู่ของใจ ไม่ส่ายแส่วุ่นวาย ธุดงควัตร ๑๓ ข้อ  
เป็นธรรมจ�ำเป็นส�ำหรับท่ำนและเป็นธรรมคู่ชีวิตในกำรด�ำเนินเพื่อ
มรรคผลนิพพำน เช่นเดียวกับธุดงควัตรเป็นธรรมจ�าเป็นของพระครั้ง
พุทธกาลฉะน้ัน บางองค์ชอบอยู่ร่มไม้ในหน้าแล้งจนมุ้งกลดขึ้นราด�าๆ  
ด่างๆ ไปหมดทัง้ผนืเพราะน�า้ค้างมาก และตกลงถกูกลดถกูมุง้ซ่ึงปราศจาก 
ที่มุงที่บังในเวลากลางคืน ถ้าเป็นหน้าหนาว น�้าค้างก็ยิ่งมาก กลดกับมุ้ง
ต้องเปียกทกุคืน ตอนเช้าน�าออกตากแดดทุกเช้า แม้เช่นน้ันกไ็ม่พ้นขึน้รา  
ถ้าลงผ้าได้ขึ้นราเป็นจุดด�าเล็กๆ แล้ว แม้จะซักฟอกเท่าไรก็ไม่ยอมออก  
ต้องขาดไปด้วยกัน แต่ก็เป็นเรื่องสุดวิสัยท่ีจะไม่ให้ขึ้นราได้เมื่อทน 
ตากน�้าค้างไปนานๆ และแห้งไปกับตัว กว่าจะน�าออกตากแดดให้แห้ง 
การเดินจงกรม ท่านก็เดินจริงๆ พอให้เกิดผลเป็นความสงบสุขขึ้นมาได้ 
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เดินแต่ละครั้งเป็นเวลาสาม สี่ ห้าชั่วโมง จนรู้สึกเมื่อยจริงๆ ถึงจะออก
จากทางจงกรม แล้วเปลี่ยนมานั่งภาวนาต่อไปเป็นเวลาหลายๆ ชั่วโมง
เช่นกนัจึงจะหยดุพกัผ่อน ผูต้ั้งใจปฏิบติัธดุงคกรรมฐำนด้วยควำมเอำจรงิ  
จึงจะเห็นคุณค่ำของธุดงค์แต่ละข้อว่ำสำมำรถอ�ำนวยประโยชน์ให้มำก
น้อยเพียงไร เพรำะธุดงค์แต่ละข้อล้วนเป็นเครื่องสนับสนุนเพื่อธรรม
เบื้องสูงขึ้นไปเป็นล�ำดับ ไม่มีแม้ข้อเดียวจะเป็นอุปสรรคต่อกำรด�ำเนิน
เพื่อมรรคผลนิพพำน เป็นธรรมเครื่องฝึกให้ผู้ปฏิบัติเกิดความอาจหาญ
ร่าเริงในธรรม และเป็นนักต่อสู้ทุกวิถีทางที่จะยังกิเลสให้เบาบางและ
หมดสิ้นไปจากใจ ผู้ที่เคยอยู่แต่ในบ้านไม่เคยออกป่า ย่อมไม่อาจเห็น
เหตุการณ์ต่างๆ ทีจ่ะพงึเกดิมใีนป่า อาจเหน็เพยีงเหตุการณ์ในบ้านอันเป็น 
เรื่องธรรมดาที่ท่านๆ เราๆ เคยประสบกันมาจนเคยชิน แต่ไม่อาจคิด
เพือ่เหน็โทษจากเหตุการณ์นัน้ๆ บ้างเพือ่ปลดเปลือ้งตนให้พ้นไป วนัแล้ว 
วันเล่าก็จ�าต้องโดนแต่เหตุการณ์ที่เคยโดนและได้รับความทุกข์ไม่เว้น
แต่ละวันเวลา โดยไม่สนใจค้นหาสาเหตุพอให้มทีางผ่านไปได้ การอยูป่่า 
ที่อยู่ให้ถูกตามความมุ่งหมายของธุดงค์จริงๆ ผู้อยู่ป่าต้องเป็นนักต่อสู้
เพื่อกู้ตนจากอุปสรรคต่างๆ ภายในใจจริงๆ ไม่สักแต่อยู่แบบสัตว์ป่าท่ี
เคยกับป่ามาจนจ�าเจ แต่อยู่เพื่อพิจารณาเรื่องของตัวที่เกิดขึ้นในแง่ต่างๆ 
โดยมีธรรมเป็นจุดมุ่งหมาย อะไรที่เป็นข้าศึกต่อการอยู่ป่า เรื่องใหญ่ 
ก็คือความกลัวซ่ึงเป็นกิเลสประเภทกีดขวางถ่วงใจให้ไม่อยากอยู่ป่า  
เมื่อทราบว่าเป็นกิเลสเครื่องกีดกันทางเดินเพื่อมรรคผล ก็จ�าต้องช�าระ
ก�าจัดปัดเป่าออกจากใจจนสิน้ไป เหลอืแต่ความกล้าหาญชาญชัย ไปทีไ่หน 
ไปได้ อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ นอนที่ไหนก็นอนได้ ไม่กลัวตาย อันเป็นกิเลส 
อีกประเภทหนึ่ง ย่อมเห็นคุณค่าแห่งธุดงค์ข้อน้ีประจักษ์ใจว่ามีความ 
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ส�าคัญเพยีงไร พระพทุธเจ้าจึงทรงบญัญัติธดุงค์ข้ออยูป่่าเป็นวัตร นอกจากนัน้ 
ยังเห็นคุณในการอยู่ป่าว่า ไม่เกลื่อนกล่นวุ่นวายกับสิ่งผสมทั้งหลาย ซึ่ง 
โดยมากมักกดถ่วงจิตใจให้จมดิง่ลง ไม่มีวันฟื้นฟูขึ้นพอเป็นตัวของตัวได้ 
แม้ช่ัวระยะหนึ่ง การชมทัศนียภาพต่างๆ ในป่าที่มีอยู่ตามธรรมชาติ  
ก็ไม่เป็นเครื่องยุแหย่ก่อกวนจิตใจให้ว้าวุ่นขุ่นมัวเหมือนสิ่งท่ีปรุงแต่งขึ้น 
ที่คอยแต่จะท�าให้สลบไสลขณะที่โดนเข้าแต่ละสิ่งละอย่าง ยิ่งโดนอยู ่
ทั้งวันท้ังคืนตลอดเวลาไปก็ยิ่งพูดไม่ถูกว่าจะสามารถประคองตัวไปได ้
ก่ีเวลา กว่าจะหมดสติล้มทัง้ยนืเพราะยาพษิต่างๆ ทีส่ดูดมอยูต่ลอดเวลา
จากสิง่นัน้ๆ ท่านผูคิ้ดอ่านไตร่ตรองธดุงค์ตามพระประสงค์เข้าใจมากน้อย
เพยีงไร ย่อมเหน็คุณค่าของธดุงค์ข้ออยูใ่นป่าได้มากเพยีงนัน้ เพราะธดุงค์ 
ย่อมเป็นธรรมเครื่องส�าอางอันสวยงามประดับพระศาสนาไว้อย่างน่า
อัศจรรย์ตลอดไป ไม่อับเฉาเศร้าหมองในวงพุทธบริษัทผู้รักษาไว้ได้และ
ไม่ปล่อยให้ร่วงโรยเสียไป และประดับพระผู้ทรงธุดงค์ข้อนี้ไว้ได้ให้เป็น
สังฆโสภณาในธรรมวินัย ไม่มีที่ต้องติทั้งภายในภายนอก

ในถ�้า เงื้อมผา ป่า เขา ล�าเนาไพร ป่าช้า ป่ารกชัฏ ในเขานอกเขา 
ที่มีอยู่ตามธรรมชาติและอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้าน เป็นสถานท่ีให้สติ
ปัญญาความรู้ความฉลาดแก่พระผู้สนใจในธรรมเพื่อเปลื้องตน ไม่ชอบ
เกลื่อนกล่นวุ่นวายกับสิ่งใดที่เป็นข้าศึกต่อการด�าเนินเพื่อความพ้นทุกข์ 
สถานที่ดังกล่าวนี้เป็นความนิยมทางพุทธศาสนามาดั้งเดิม ครั้งพุทธกาล 
มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นแนวหน้ากล้าหาญ ไม่ทรงสะทกสะท้านกับความ
เป็นความตาย ทรงบ�าเพ็ญพระองค์อยู่ในสถานที่เช่นนั้นมาก่อน จนได้
ตรสัรูธ้รรมดวงเลศิและสัง่สอนเวไนย สาวกทัง้หลายทีไ่ด้สดับธรรมและ
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สถานท่ีทีเ่หมาะสมต่างๆ จากพระองค์ ต่างพากนับ�าเพญ็ตามรอยพระบาท 
จนเกิดสติปัญญาความฉลาดทันกลมารยาภายในที่เคยหลอกลวงพาให้
ตกนรกในภพน้อยภพใหญ่มานานแสนนาน และสลดัปัดทิง้ความสกปรก 
โสมมภายในใจของตนเสยีได้โดยสิน้เชิง ในป่านัน้ๆ บ้าง ในเขาลกูนัน้ๆ บ้าง  
ในถ�้านั้นๆ บ้าง ในเง้ือมผาป่าไม้แถบนั้นๆ บ้าง ในป่าช้านั้นๆ บ้าง  
ในเรือนร้างว่างเปล่านั้นๆ บ้าง ใต้ร่มไม้ท่ีอยู่โดดเด่ียวในราวป่าราวเขา 
นัน้ๆ บ้าง ทีเ่ชิงเขานัน้ๆ บ้าง สถานทีเ่หล่านัน้จึงเป็นทีเ่พาะปลกูธรรมภายใน
ใจของผู้ปฏิบัติให้มีหลักฐานมั่นคงภายในได้ตลอดมาถึงปัจจุบันสมัย  
ถ้าเทียบตามความนิยมในสมัยนี้ ก็ไม่ผิดอะไรกับมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ  
ที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นสถานที่ท�าปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือ 
มหาบัณฑิตอะไรสุดแต่จะเรียก ส�าหรับนักศึกษาท้ังหลายท่ีสนใจเพื่อ
เรียนความรู้จบแล้วกลับมาสู่ภูมิล�าเนาของตนๆ และท�าประโยชน์แก่
ประเทศชาติต่อไป สถานท่ีเหล่านี้ ครั้งพุทธกาลถือเป็นส�าคัญเรื่อยมา
ตลอดปัจจุบัน ส�าหรับนักศึกษาปฏิบัติธรรมขั้นต่างๆ ได้บ�าเพ็ญเต็มสติ
ก�าลงัของตน วิชาขัน้ต่างๆ ทีค่วรได้ควรถงึมหาวทิยาลยัป่าเป็นต้นน้ัน คือ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก จนถึงขั้นอัครมหาบัณฑิต ขั้นธรรม 
ที่เรียนและปฏิบัติในสถำนที่ดังกล่ำวซ่ึงควรเรียกมหำวิทยำลัย ได้แก่  
ขั้นโสดำปัตติมรรค-ผล สกิทำคำมิมรรค-ผล อนำคำมิมรรค-ผล และ
อรหตัมรรค-ผล แล้วบรรลถุงึนพิพำนหนึง่ในขณะเดียวกนั ซ่ึงควรเทดินำม 
ว่ำอัครมหำบณัฑติ เพรำะผูเ้รยีนจบขัน้สดุท้ำยนีแ้ล้วเป็นปญุญักเขตแก่ตน 
และผู้อื่นโดยสมบูรณ์ ไม่มีวิชำใดที่ยิ่งกว่ำนี้ในไตรภพ
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ดังนัน้ ป่าเขาล�าเนาไพรเป็นต้น เพือ่สอดคล้องต้องกนักบัโลกทีเ่ป็น 
คู่เคียงกันมาด้ังเดิม จึงควรให้นามสถานที่เหล่านี้ว่าเป็น มหำวิทยำลัย
ของอัครมหำบัณฑิต คือพระพุทธเจ้าผู ้ทรงเป็นเจ้าของพระศาสนา  
ทรงจัดขึ้นนับแต่วันเริ่มประกาศพระศาสนาและประทานแก่ภิกษุบริษัท
ตลอดมา โดยใจความย่อว่า รกุขฺมลูเสนำสน� เป็นต้น ล�าดับต่อมายงัประทาน 
ธุดงค์เพิ่มเข้าอีก ๑๓ ข้อ ซึ่งมีข้ออยู่ป่าและอยู่รุกขมูลร่มไม้อยู่ในธุดงค์
นั้นด้วย มหาวิทยาลัยเหล่านี้แลที่พระครั้งพุทธกาลท่านสนใจอยู่เรียน
และปฏิบัติกันเป็นล�่าเป็นสันเป็นน�้าเป็นเนื้อจริงๆ จนส�าเร็จเป็นปริญญา
ตรี โท เอก และอัครมหาบัณฑิต น�าธรรมที่บริสุทธิ์เนื้อแท้มาประกาศ
สัง่สอนหมูช่นแทนพระศาสดา พอทรงเบาพระภาระลงบ้าง พระศาสนาก็
เจริญรุ่งเรืองออกไปยังหมู่ชนเหล่าต่างๆ ไม่มีประมาณ ทั้งนี้เพราะอาศัย
มหาวิทยาลัยป่าเขาเป็นต้น เป็นสถานที่อ�านวยประโยชน์มหาศาลทั้งแก่
พระศาสดาและสาวกทัง้หลาย ให้ส�าเรจ็วชิาอัครมหาบณัฑติขึน้มาให้โลก 
ได้กราบไหว้บชูาเป็นขวัญตาขวัญใจตลอดมาถงึชาวเราทัง้หลาย ได้ถอืเป็น
เส้นชีวติจิตใจและปฏิบติัตามตลอดมา พอรูป้ระสปีระสาว่าเป็นผูเ้ป็นคน
ตามภูมิมนุษย์ที่นิยมกัน

ธุดงควัตร เมื่อเทียบกับสถานท่ีท่ีควรต้ังมหาวิทยาลัย และวิชา 
ที่ควรบรรจุเข้าในหลักสูตรมหาวิทยาลัยทางโลก ธุดงควัตร ๑๓ กับ 
ขันธวัตร ๑๔ ของทางศาสนา ก็เป็นได้ทั้งสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย และ
หลักวิชาแห่งมหาวิทยาลัยสงฆ์ โดยแยกออกจากธุดงค์บางข้อท่ีควร 
เป็นสถานท่ีมหาวิทยาลัยแห่งการอยู่บ�าเพ็ญศึกษาตามกาลอันควร คือ 
ข้อถือการอยู่ป่าเป็นวัตร อยู่รุกขมูลคือร่มไม้เป็นวัตร อยู่ป่าช้าเป็นวัตร 
การเย่ียมป่าช้าเป็นวัตร การอยู่เสนาสนะที่ท่านจัดให้อย่างไรเป็นวัตร  
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อยู่ที่แจ้งปราศจากที่มุงที่บังเป็นวัตร สถานท่ีท่ีควรอนุโลมเข้าในท่ีนี่ก็
อนุโลมได้ เช่น ถ�้า เงื้อมผา เรือนว่างที่ปราศจากคนอยู่อาศัย เป็นต้น 
สว่นทีค่วรสงเคราะห์เข้าในหลกัวชิาคอืภาคปฏบิัตแิหง่มหาวทิยาลัยสงฆ์ 
ก็สงเคราะห์เข้าตามควร เช่น การถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร การถือเฉพาะ
ผ้าสามผืนเป็นวัตร การบิณฑบาตเป็นวัตร การฉันในบาตรเป็นวัตร  
การฉนัหนเดียวในวันหนึง่ๆ เป็นวัตร การห้ามภัตรท่ีตามมาทีหลงัเป็นวตัร  
การไม่พกันอนเป็นคืนๆ ไปเป็นวตัร กรรมฐาน ๔๐ ห้อง ซ่ึงเป็นหลกัวชิา 
ทางภาคปฏิบัติก็สงเคราะห์เข้าด้วยกันกับธุดงค์ภาควิชาการ สรุปแล้ว 
พทุธศำสนำ เป็นศำสนำท่ีสมบรูณ์ด้วยวชิำแขนงต่ำงๆ และเป็นมหำวิทยำลยั 
ศำสนำมำแต่พระศำสดำเริม่ประกำศธรรมสอนโลก สถานท่ีต้ังมหาวทิยาลยั 
และหลักวิชาประจ�ามหาวิทยาลัยก็มีหลายแห่งด้วยกัน ตามแต่นักศึกษา 
จะเลือกอยู่และศึกษาอบรม สถานท่ีส�าคัญท่ีพระพุทธเจ้าทรงชมเชยว่า
เป็นมหาวิทยาลัยช้ันเยี่ยม คือ ป่าหนึ่ง โคนไม้หนึ่ง ป่าช้าป่าชัฏหนึ่ง  
ทีแ่จ้งหนึง่ ทีพ่เิศษออกไป คือ ถ�า้ เง้ือมผา บนเขา ไหล่เขา หบุเขา ชายป่า  
ชายเขา เหล่านีล้้วนถอืเป็นส�าคัญและทรงชมเชยเป็นคู่เคียงกนัมา วชิาที ่
นบัเข้าในหลกัสตูรมหาวทิยาลยัได้แก่ ธดุงควัตรภาคปฏิบติัประจ�าอิรยิาบถ
ต่างๆ ดังท่ีเขียนผ่านมาแล้ว คือ ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร ถือไตรจีวร 
เป็นวัตร ถือบิณฑบาตเป็นวัตร ถือฉันในบาตรเป็นวัตร ถือฉันหนเดียว 
ในวนัหนึง่ๆ เป็นวตัร เป็นต้น และกรรมฐาน ๔๐ มอีานาปานสติ เป็นต้น 
(นี่ถ้ามีโอกาสจะอธิบายทีหลัง) ล้วนเป็นหลักวิชาที่ผู้ปฏิบัติตามจะไม่ 
ผิดหวัง ในปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และอัครมหาบัณฑิต 
ซ่ึงให้ต�าแหน่งแก่นักศึกษาบ�าเพ็ญ ผู้สนใจตามหลักวิชาอยู่แล้วทุกรุ่น 
และทุกช้ันแห่งปริญญา สถานท่ีมหาวิทยาลัยดังกล่าวมีบริเวณ 
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กว้างขวางมาก ไม่คับแคบเหมอืนมหาวิทยาลยัทัง้หลายทีโ่ลกเรยีนกนัและ
มอียูท่ัว่ไป บรรจุคนได้เป็นจ�านวนมากทัง้หญิงทัง้ชาย นกับวชและฆราวาส  
ทกุชาติช้ันวรรณะ ไม่ก�าหนดเพศวยัตลอดวทิยฐานะ เปิดรบัทัง้หน้าแล้ง 
หน้าฝน ทั้งกลางคืนกลางวัน ทั้งวันธรรมดา และวันเสาร์วันอาทิตย์  
เปิดอยู่ตลอดเวลา นบัแต่วนัต้ังมหาวทิยาลยัเป็นต้นมาจนบดันี ้เป็นเวลา 
นานร่วมสองพันหกร้อยปี โดยพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้อ�านวยการสร้าง 
และเป็นศาสตราจารย์สัง่สอนด้วยพระองค์เอง เริม่รบัสอนแต่ขัน้อนบุาล  
ประถมมูล จนถึงข้ันปริญญาอัครมหาบัณฑิตจิตเป็นธรรมแท่งเดียว 
นกัศึกษาของพระพทุธเจ้าเรยีกว่าพทุธบรษิทัสี ่คือ ภิกษ ุภิกษณีุ อุบาสก 
อุบาสกิา เวลานีภิ้กษุณีไม่ม ีจึงเอาสามเณรเข้าแทน นกัศึกษาบ�าเพญ็จาก
มหาวิทยาลัยรุ่นแรก คือ เบญจวัคคีย์ทั้งห้า มีพระอัญญาโกณฑัญญะ 
เป็นต้น รุ่นที่ ๒ คือ พระยสกุลบุตรกับสหาย ๖๐ คน รุ่นที่ ๓ คือ ชฎิล 
สามพี่น้องที่เป็นอาจารย์ รวมทั้งบริวารของแต่ละอาจารย์เป็นจ�านวนพัน
สามองค์ด้วยกัน ท่านเหล่านี้ล้วนส�าเร็จการศึกษาอบรมจากหลักวิชา
วิมุตติแห่งมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นขั้นอัครมหาบัณฑิตท้ังสิ้น และเป็น
ศาสตราจารย์ขั้นรองพระพุทธเจ้าลงมาโดยฐานะต�าแหน่ง คือเป็นสาวก 
อรหันต์ ท�าการสั่งสอนประชาชนช่วยพระภาระของพระศาสดาให้เบาลง  
สินน�้าใจเป็นเครื่องตอบแทนคือผลงานที่เกิดแก่ประชาชนมากน้อย  
นัน่ท่านถอืเป็นทีพ่อใจคุ้มค่ากบัความเมตตาท่ีมแีก่หมูช่นแล้ว ถ้าพดูแบบ
โลกนยิมเกีย่วกบัค่าตอบแทน ท่านกม็นีติยภัตเดือนละ ๓๐ บาทเสมอกนั 
ทุกองค์ นับแต่พระศาสดาลงมาถึงสามเณรน้อยๆ นับว่าเป็นความ 
เสมอภาคดีมาก ยากจะหาน�า้ใจใดเสมอด้วยน�า้ใจของพระอัครมหาบณัฑติ 
ทั้งหลายที่มีเมตตาต่อโลกเสมอมาไม่มีลดหย่อนผ่อนคลาย
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ฉะนัน้ ชาวพทุธเราจึงกล้ายนืยนัได้ว่า มหาวทิยาลยักดี็ หลกัสตูรต่างๆ  
แห่งมหาวิทยาลัยก็ดี ของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงอ�านวยการ
สร้างและการสอนเอง และรับสั่งพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายให้สั่งสอน
แทนในสมัยนั้น เป็นมหาวิทยาลัยและหลักวิชาท่ีเลิศโลก ไม่มีวิชาใด 
เสมอเหมือนในไตรภพ แม้เทวบุตรเทวดา อินทร์ พรหม ยม ยักษ์ นาค 
ครุฑทั้งหลาย ยังยอมรับนับถือและยกย่องพระองค์เป็นครูเอกอัครมหา
บัณฑิตในสามภพ ดังมีในบทพุทธคุณว่า สัตถำ เทวมนุสสำนัง เป็นต้น 
แม้พระพทุธเจ้าผูเ้ป็นเจ้าของแห่งศาสนากท็รงอุบติัตรสัรูข้ึน้ในท่ามกลาง
แห่งมหาวิทยาลัย และวิชาวิมุตติทั้งหลายดังกล่าวมา จึงทรงยกย่อง
เทดิทนูสถาบนัป่าเหล่านีม้าประจ�าศาสนาของพระองค์ เวลากลุบตุรบวช 
เป็นพระ ก็ทรงสอนกรรมฐานห้าและอนุศาสน์ มีการอยู่ร่มไม้เป็นต้น  
ให้เป็นเข็มทิศทางเดินของปฏิปทาข้อปฏิบัติ และเป็นเครื่องมือฟาดฟัน
บุกเบิกดงหนาป่าทึบคือกิเลสชนิดต่างๆ ภายในใจที่ปิดกั้นกันจิตไม่ให้
มองเห็นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพาน ให้เตียนโล่งไปด้วยธรรมาวุธที่
ประทานให้ เวลาบวชเป็นเณรกส็อนกรรมฐานห้าให้เป็นเครือ่งมอืต่อสูก้บั
มารร้ายต่างๆ ให้พินาศขาดสูญไปจากใจ เป็นเพียงไม่ทรงสอนอนุศาสน์
เกีย่วกบัการอยูป่่าอยูเ่ขาเท่านัน้ ทัง้นีอ้าจทรงเหน็ว่ายงัเลก็อยู ่จึงยงัไม่ส่ง
เข้าแนวรบอันเป็นชัยสมรภูมิส�าคัญ พระสาวกอรหันต์จ�านวนมากในครั้ง
พทุธกาล แทบพดูได้ว่าร้อยทัง้ร้อยทีส่�าเรจ็จากสถาบนัแห่งป่าดังกล่าวมา

พระพุทธเจ้าก็ดี พระสาวกทั้งหลายก็ดี ท่านเรียนปริญญาธรรมจบ
ถึงขั้นอัครมหาบัณฑิตจากป่าจากเขา วิชาท่ีท่านส�าเร็จจากมหาวิทยาลัย 
ดังกล่าวล้วนเป็นวิชาประเภทวิมุตติ เวลาน�าออกมาประกาศสั่งสอนโลก
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จึงเป็นวิชาที่แน่นอนและไว้ใจได้ ทั้งองค์ท่านผู้ส�าเร็จและวิชาที่ส�าเร็จมา  
ไม่มีสิ่งแปลงปลอมเคลือบแฝงอยู่เลย ผิดกับวิชาและผู้ศึกษาทั่วไป 
อยู่มาก แต่มหาวทิยาลยัสงฆ์ดังกล่าวนีห้าท่านผูส้มคัรเรยีนยาก อาจเป็น 
เพราะสถาบันนี้มอบความเป็นใหญ่ให้เจ้าตัว ซ่ึงก�าลังเป็นนักศึกษา
ปกครองตนเองมากกว่าผู ้ อ่ืนจะมาปกครองและบังคับบัญชาเช่น
มหาวทิยาลยัทางโลกเขาท�ากนั คือ การเข้าอยูศึ่กษาในสถาบนันีแ้ต่ละแห่ง 
ก็ให้เลอืกเอาตามใจชอบ การเรยีนวชิาตามหลกัสตูรต่างๆ ท่ีมอียูใ่นสถาบนั 
ก็มอบให้เป็นสทิธิค์วามสมคัรใจของแต่ละท่านจะเลอืกเรยีนเอง อาจารย์
กับนักศึกษาให้เลือกเอาจากตัวเอง ถ้าอาจารย์กล้าหาญมีอุบายต่างๆ  
สอนศิษย์คือตัวเอง บังคับตัวเองด้วยความแยบคาย ทั้งอาจารย์และ
นักศึกษาซึ่งอยู่ในคนๆ เดียวกัน ก็จะก้าวเข้าสู่ความสงบสุข แม้เข้าไป
อยู่ในป่ากับสตัว์เสอืนานาชนิดกไ็ม่กลวั อยูด้่วยความสงบสขุเยน็ใจ และ 
สนุกรื่นเริงไปกับเสียงสัตว์ชนิดต่างๆ ที่มาขับกล่อมบรรเลงเพลงป่า 
ตามประสาของเขาให้ฟังอย่างเพลนิใจ ได้คติไม่ขาดทนุสญูทรพัย์เหมอืน
เพลงมนษุย์ท่ีแสนบาดลกึลงขัว้หวัใจ ถ้าใจยงัต่ืนเต้นอยู ่คอยแต่จะโผล่หวั 
ออกมารบัอากาศ อาจถกูพายเุพลงพดัผนัให้ขาดกระจุยกระจายไปอย่าง
ไม่เป็นท่าน่าดูเลยก็ได้ และเสียไปทั้งคนทั้งทรัพย์จนยับยั้งต้ังตัวไม่ได้
และเสียไปจริงๆ แต่เพลงของสัตว์ป่าที่ขับกล่อมตามกาลเวลาของเขา 
ฟังแล้วท�าให้เพลินและสงสารอย่างจับใจ ยิ่งพระกรรมฐานไปพักอยู่ที่ใด  
สัตว์ต่างๆ ไม่ว่าสัตว์สองเท้า สัตว์สี่เท้า สัตว์มีปีกไม่มีปีกชนิดต่างๆ  
มักจะรุมกันมาอยู่แถบบริเวณที่ท่านพักเสมอ พักอยู่นานเท่าไรยิ่งพากัน 
มามากเข้าทกุท ีเสยีงเรยีกร้องหากนัสน่ันป่าไปหมดในบางเวลาตามภาษา
สตัว์ท่ีมเีพือ่นฝูงเช่นเดียวกบัมนษุย์เรา และคิดถงึกนัเป็นธรรมดาของสตัว์
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ทีม่หีวัใจ เป็นเพยีงพดูภาษามนษุย์ให้เราฟังไม่เป็นเท่านัน้ แต่เขากม็ภีาษา
ประจ�าชาติของตนทกุๆ ชนดิเช่นเดียวกบัมนษุย์เรานีเ่อง การร้องเรยีกหรอื
คร�่าครวญหากันนั่นแล พระท่านเรียกว่าเขาร้องเพลง และมีเป็นระยะๆ  
ตอนเช้าเปน็พวกหนึง่รอ้ง ตอนสายพวกหนึ่งรอ้ง ตอนบา่ยพวกหนึง่รอ้ง 
ตอนเย็นพวกหนึ่งร้อง ตอนกลางคืนพวกหนึ่งร้อง ตอนดึกพวกหนึ่งร้อง  
ตอนค่อนคืนพวกหนึง่ร้อง ตอนจวนสว่างพวกหนึง่ร้อง ราวกบัผลดัเปลีย่น 
เป็นเวรกัน ความจริงก็คงเหมือนไก่บ้านเราขันตามเวลาของมันนั่นเอง 
แต่สัตว์มีหลายพวกและนิยมเที่ยวหากินและร้องในเวลาต่างๆ กัน 
จงึไม่ค่อยขาดระยะแม้เวลากลางคืน เพราะสตัว์ทีห่ากนิในเวลากลางคืน
ก็มีมากเช่นเดียวกับสัตว์ที่หากินในเวลากลางวัน ฉะนั้น เสียงร้องคราง
ต่างๆ จึงมีไม่ขาดระยะตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง

การอยู่และศึกษาวิชาธรรมตามนโยบายทางพุทธศาสนาในสถาบัน
ดังกล่าว จึงรู้สึกล�าบากผิดกับที่เรียนตามคัมภีร์อยู่มาก แต่ถ้าทนเรียน
และปฏิบัติได้ หากมีผลมากมีอานิสงส์มาก และทราบประจักษ์ใจตัวเอง  
คุ้มค่าทีอุ่ตส่าห์บกึบึนแทบเป็นแทบตาย ผูไ้ม่ใจกดัใจกล้าหน้านกัรบจรงิๆ  
ย่อมอยู่ไม่ได้ เพราะเป็นราวกับถูกดัดสันดานอยู่ตลอดเวลา ส่วนจะ
มีใครมาบังคับขู่เข็ญน้ันไม่มี นอกจากเจตนาความหวังก้าวหน้าของตน
เป็นเครื่องบังคับไปในตัวเท่านั้น งานทางศาสนานี้ เมื่อเราได้ท�าด้วย 
ตัวเองจนเห็นฤทธิ์เดชของความล�าบากทรมานทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนั่นแล  
จะเห็นความเก่งกาจอาจหาญของพระพุทธเจ้าและสาวกท้ังหลายว่า 
เป็นเลือดนักรบที่เก่งจริง เรื่องที่จะตัดความสงสัยทั้งหลายลงได้อย่าง
ประจักษ์กับตัวเองคือคนอ่ืนกลัว ถ้าเรายังไม่ประสบความกลัวแบบนั้น 
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ก็ยังไม่เห็นเป็นของแปลกที่น่าคิด คนอื่นทุกข์ ถ้าเรายังไม่ประสบทุกข์ 
แบบนัน้ กย็งัไม่เหน็เป็นของแปลกทีน่่าคิด คนอ่ืนทรมานตนด้วยความเพยีร 
โดยวิธีต่างๆ ที่แสนทุกข์แสนล�าบาก ถ้าเรายังไม่ประสบความทุกข ์
ความทรมานแบบนั้นด้วยตัวเอง ก็ยังไม่เห็นเป็นของแปลกท่ีน่าคิด 
ความทุกข์ความทรมานเพราะเหตุต่างๆ ที่เกิดจากการฝึกอบรมด้วย
ความเพียรของผู้อ่ืน ถ้าเรายังไม่ประสบสิ่งนั้นด้วยตัวเอง ก็ยังไม่เห็น
เป็นของแปลกที่น่าคิด ตลอดความสุขท่ีเป็นผลน้อยมากท่ีเกิดจากการ 
ฝึกทรมานนัน้ๆ ของผูอ่ื้น ถ้าเรายงัไม่ได้ประสบด้วยใจตัวเอง กย็งัไม่เหน็ 
เป็นของแปลกที่น่าคิดน่าอัศจรรย์อะไรนัก หากจะเป็นความเช่ือว่า
เป็นอย่างนั้นได้จริงตามค�าบอกเล่าก็ยังไม่ถึงใจอยู่นั่นเอง ต่อเมื่อเรา
ได้ประสบด้วยตัวเราเองทั้งฝ่ายเหตุ คือการฝึกทรมานตนด้วยวิธีต่างๆ 
และได้รับทุกขเวทนาร้อยแปดพันประการจากการนั้นๆ และฝ่ายผล
คือความสุขที่ได้รับจากการฝึกอบรมด้วยวิธีต่างๆ นับแต่ขั้นต�่าไปถึง
ขั้นสูงสุดด้วยใจตัวเองแล้วนั่นแล จึงจะเห็นเป็นของแปลกท่ีน่าคิดมาก 
และอาจพูดได้ว่าน่าคิดอย่างเต็มหัวใจ เห็นทุกข์โทษก็เห็นอย่างเต็ม 
หัวใจ เห็นคุณที่เกิดจากเหตุที่ท�าก็เห็นอย่างเต็มใจ หายสงสัยทุกอย่าง 
ไม่ต้องไปถามใครอีกแล้วเพราะเป็นสิ่งประจักษ์ใจ ทั้งโทษทั้งคุณ ทั้งสุข
ทั้งทุกข์ที่เกิดจากตนผู้เดียว

พระพุทธเจ้าผู้มีพระเมตตามหาคุณแก่โลก มีพระประสงค์อยากให้
สตัว์โลกปฏิบติัและรูเ้หน็อะไรหรอืสมัผสัอะไรด้วยตัวเอง ไม่ประสงค์ให้
เช่ือแบบมงคลต่ืนข่าวทีค่นอ่ืนเล่าให้ฟังแม้เป็นความจรงิ การปฏิบติัธรรม
ทุกขั้นอันเป็นวิสัยของตนจะควรรู้ควรเห็น ก็อยากให้รู้เห็นด้วยใจตัวเอง  
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ดีกว่าไปฟังจากใครรูจ้ากใครทีม่ใิช่สมบติัของตนผูท้�าเอง แต่มพีระประสงค์ 
ให้ท�าเองรู้เองเห็นเองอันเป็นสมบัติของตัวแท้ ไม่มีใครกล้ามาแบ่งส่วน 
ให้บกพร่องไปจากตัวได้ การเข้าป่าก็มีประสงค์ให้ผู้ปฏิบัติเข้าอยู่เอง  
แม้จะเจอสตัว์ร้ายมเีสอืเป็นต้น  กข็อให้เจอด้วยตัวเอง ขณะเจอกบัเสอื 
มคีวามกลวัมากน้อยเพยีงไรกใ็ห้ทราบกบัตัวเอง การหลบหลกีแก้ไขด้วย
อุบายต่างๆ ก็ขอให้เป็นความฉลาดแห่งสติปัญญาของตัวเอง ใจที่ฝึก 
ทรมานได้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นๆ ก็ขอให้เป็นใจของตัวเอง  
ความสุขกายสบายใจที่ได้รับจากการฝึกทรมานได้นั้น ก็ขอให้เป็นใจอัน 
มีค่าของตัวเอง ดีกว่าเป็นข่าวดีมีค่าของผู้อ่ืน จิตบรรลุมรรคผลทุกขั้น
เพราะการฝึกทรมานนั้นๆ ก็ขอให้เป็นใจของตัวเป็นผู้บรรลุ การหลุดพ้น 
จากทกุข์ทางใจ กข็อให้เป็นใจของตัวหลดุพ้นไปเอง ดีกว่าเป็นข่าวของผูอ่ื้น 
หลุดพ้นไปเพราะความพากเพียรของเขา สมกับศาสนาเป็นสมบัติของ 
ผู้สนใจบ�ารุงรักษาโดยเฉพาะ ปกติศาสนาเป็นสมบัติกลางของทุกคน
ที่สนใจปฏิบัติรักษา แต่กลับเป็นสมบัติของเราอย่างสมบูรณ์ด้วยการ
บ�าเพ็ญให้สมบูรณ์ในใจเราเอง จะเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดใช้อุบายสติปัญญา
ของตัวเองพาข้ามโลกข้ามสงสารถึงพระนิพพานตามความมุ่งหมายของ
พระศาสดาผู้เป็นเจ้าของศาสนา ท่ีสอนหมู่ชนด้วยพระปรีชาสามารถ  
มุ ่งความเฉลียวฉลาดแก่ผู ้มาอาศัยร่มเงาแห่งพระบารมีให้ได้บรรลุ 
มรรคผลเป็นพระอริยบุคคลขั้นสุดยอดปลอดภัย สิ้นความเสนียดจัญไร 
ที่เคยเป็นข้าศึกมาประจ�าภพชาติ เมื่อบรรลุถึงขั้นอัครมหำบัณฑิต 
จอมปรำชญ์แล้ว ก็ช่ือว่ำเรียนจบหลักวิชำในมหำวิทยำลัยสงฆ์แห่ง
พระพุทธศำสนำโดยสมบูรณ์ ไม่จ�ำต้องไปเรียนที่ไหนต่ออีกในอัตภำพที่
เป็นอยู่ ท่ำนเรียกว่ำเรียนจบพรหมจรรย์โดยสมบูรณ์ ที่ว่ำพระพุทธเจ้ำ 
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และสำวกทัง้หลำยท่ำนเรยีนจบนัน้ ท่ำนเรยีนจบเรือ่งในพระทัยและในใจ
นีแ่ล มใิช่จบทีไ่หนอ่ืนนอกไปจำกใจ เพรำะใจเป็นผูพ้ำให้หลงเกดิและตำย
เพยีงดวงเดียวเท่ำนัน้ เมือ่เรยีนจบท่ีใจแล้วกห็มดเรือ่งท้ังมวลโดยสิน้เชิง

พระธุดงคกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่น ท่านพยายามเรียนอยู่แถว
กายนครและจตินครทีเ่ป็นแหล่งใหญ่แห่งไตรภพ แม้จะไปอยูใ่นป่าในเขา 
ในถ�้าเง้ือมผาหรือสถานที่ใด จุดใหญ่ก็เพื่อรู ้เรื่องของจิตเป็นส�าคัญ  
แม้ปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่ามีพระกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นจ�านวนมาก
จ�าพรรษาอยู่ในป่าในเขาเช่นเดียวกับท่านพาด�าเนินมา ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ
เรื่องของจิตเป็นส�าคัญ การฝึกทรมานด้วยวิธีต่างๆ ตามจริตนิสัยและ
สติปัญญาความสามารถ กเ็พือ่รูจ้ดุจบคือใจนีเ่องเป็นส�าคัญ ท่านทีมุ่ง่ต่อ
ความหลดุพ้นอย่างแรงกล้า จึงเป็นเหมอืนผูต้ายไม่มป่ีาช้าคอยให้คนอ่ืน
เผาศพเก็บซากศพ ถึงคราวแล้วที่ไหนก็ได้ไม่เป็นกังวล และนั่นคอืป่าช้า 
อันตายตัวแล้ว เวลายงัครองขนัธ์อยู ่พออยูท่ีไ่หนเป็นทีส่ะดวกแก่ความ
เพียรก็อยู่ที่นั่นไป ประกอบความเพียรไปไม่ลดละหยุดยั้ง นั่งอยู่ก็เพียร 
ยืนอยู่ก็เพียร เดินอยู่ก็เพียร นอนอยู่ก็เพียร เว้นแต่หลับ ไม่เช่นนั้น
ไม่ทันร่องรอยของกิเลสตัณหาซึ่งมีวิชาพาสัตว์ตายรอบโลกสงสาร และ
รวดเรว็ย่ิงกว่าพายบุแุคม เพยีงขณะเดียวมนัฉดุไปได้รอบโลกในสามภพ
ตามไม่ทนั และขนทกุข์มาให้เจ้าของผูโ้ง่เขลาเบาปัญญากว่ามนัได้รบัเสวย 
ทัง้เผ็ดทั้งรอ้น ทั้งทกุขท์รมาน ไมม่ีรสแหง่ทกุข์ใดเสมอกับรสแห่งทุกขท์ี่
กิเลสชนดิต่างๆ ขนมาทบัถมหวัใจ ฉะนัน้ ผูเ้หน็โทษของมนัอย่างถงึใจแล้ว  
จ�าต้องเพียรละทุกเวลานาที ไม่มีค�าว่าเช้า สาย บ่าย เย็น เพื่อพักผ่อน
นอนใจให้กิเลสตัณหาเหยียบย�่าท�าลายอีกต่อไป อย่างไรจะถึงฝั่งแห่ง
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ความปลอดภัยไร้ทกุข์ แม้จะยากล�าบากก็ฝืนทน โดยคิดประมวลภพชาติ 
ต่างๆ ของตนที่จ�าต้องหมุนไปเพราะแรงของอวิชชาตัณหาว่าทุกข์ต้อง 
แทรกสิงอยู่ได้ในภพนั้นๆ ถ้าไม่รีบแก้ไขปลดเปลื้องให้ผ่านพ้นไปเสียใน
ชาติทีค่วรแก่การอยูเ่วลานี ้เพราะชาตินีเ้ป็นทีแ่น่ใจว่าตัวเป็นมนษุย์เต็มภูมิ  
และเป็นเพศแห่งนักบวชที่ควรจะท�ากิเลสให้เหือดแห้งจากใจได้อย่าง 
มั่นเหมาะ ไม่มีชาติใดที่จะคาดได้ถึงในอนาคตว่าจะเป็นชาติที่เหมาะสม
เหมือนปัจจุบันที่ก�าลังเป็นอยู่เวลานี้ กิจใดที่จะควรรีบบ�าเพ็ญให้เต็มภูมิ
ที่มนุษย์ควรได้ควรถึง กิจนั้นคือกิจที่เราก�าลังบ�าเพ็ญอยู่เวลานี้ ควรให้
เสร็จสิ้นไปภายในขันธ์ยังครองตัวอยู่ อย่าให้เนิ่นช้ามัวเสียเวลาไปนาน 
เวลาอันธพาลตัวมีอ�านาจมากคือความตายเข้าถึงตัวแล้วจะล�าบาก และ
เสียการไปทุกอย่างที่ควรได้ควรมีในเวลานี้

เหล่านี้เป็นอุบายที่ท่านปลุกปลอบตัวเองให้รีบเร่งความพากเพียร  
ในสถานที่และอิริยาบถต่างๆ ไม่นอนใจ ท่านที่อยู่ขั้นสมาธิก็เร่งเร้าให้มี
ก�าลังมากขึ้น เผื่อเวลาพิจารณาทางปัญญาจะได้มีก�าลังและรวดเร็วตาม 
ใจหวัง ท่านที่เริ่มขั้นปัญญาหรืออยู่ขั้นปัญญาก็เร่งการพิจารณาเข้าเป็น
ล�าดับ จนรูแ้จ้งเหน็จรงิในธาตุขนัธ์อายตนะและกเิลสประเภทต่างๆ ท่ีแทรก 
สิงอยู่กับอาการต่างๆ ของกายและจิต ถอดถอนออกได้เป็นชิ้นเป็นอัน
ตามวนัเวลาทีม่คีวามเพยีรประคองตัวอยูโ่ดยสม�า่เสมอ โดยอาศัยป่าเขา
ล�าเนาไพรเป็นชัยสมรภูมช่ิวยอ�านวยความสะดวกในการรบฟันหัน่แหลก 
กับกิเลสท้ังหลายท่ีต้ังกองพนักองพลซ่องสมุอยูภ่ายในให้พนิาศปราศไป 
วนัละเท่าไรสดุแต่สติปัญญาศรทัธาความเพยีรมกี�าลงักล้าสามารถเพยีงไร  
บางท่านก็ได้ชัยชนะเป็นขั้นๆ ออกมาจากมหาวิทยาลัยแห่งป่าชัฏบ้าง  
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แห่งเขาบ้าง แห่งถ�้าบ้าง แห่งเง้ือมผาบ้าง แห่งป่าช้าบ้าง บางทีท่าน
ได้ชัยชนะออกมาอย่างเต็มภูมิยิ้มแย้มแจ่มใสใจบริสุทธิ์เต็มดวงเหมือน
พระจันทร์ในวันเพญ็ฉะนัน้ เวลามาพบปะหมูค่ณะและสนทนาถึงผลแห่ง
การปฏิบัติของตนๆ สู่กันฟังเป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งท่ีจะหาฟังได้ในท่ี 
ทั้งหลายไม่ว่าสังคมใด จะได้ฟังธรรมบริสุทธิ์สดๆ ร้อนๆ ราวกับสาวก
อรหันต์ในครั้งพุทธกาล ท่านสนทนามรรคผลนิพพานที่ตนบรรลุสู่กันฟัง 
เป็นสิ่งที่หาฟังยากอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบัน แต่ยังมีท่านท่ีสามารถฉลาด
รู้ถึงธรรมนั้นพอได้สนทนากันเป็นขวัญใจในวงพระปฏิบัติสมัยปัจจุบัน 
ธรรมของท่านเหล่านีแ้ล เป็นธรรมทีส่ามารถท�าความต่ืนเต้นแก่วงปฏิบติั
ให้มีศรัทธากล้าแข็ง มีเรี่ยวแรงทางกายทางใจขะมักเขม้นเข่นฆ่ากิเลส
ของตนๆ ไม่มีความอ่อนข้อย่อหย่อนทางความเพียรตลอดมา โดยยึด 
ปฏิปทาที่อาจารย์มั่นท่านประสิทธิ์ประสาทให้แต่สมัยยังมีชวีิตอยู่ ป่าเขา  
เป็นต้น จึงเป็นท�าเลท่องเที่ยวบ�าเพ็ญของพระธุดงคกรรมฐานสายของ
ท่านเรือ่ยมา แม้ปัจจุบนันีก้ป็รากฏว่ามพีระกรรมฐานจ�านวนมากจ�าพรรษา 
อยูต่ามป่าตามเขาเช่นเดียวกบัสมยัท่านอาจารย์มัน่พาอยู ่พระท่ีจ�าพรรษา 
อยู่ป่าเหล่าน้ัน โดยมากมีลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นเป็นอาจารย์ผู้น�าใน
การปฏิบัติเป็นแห่งๆ ไป สถานที่มีพระกรรมฐานสายนี้จ�าพรรษาอยู่มาก 
พอควรเวลานีคื้อ จังหวดัหนองคาย แถบอ�าเภอท่าบ่อ อ�าเภอศรเีชียงใหม่ 
อ�าเภอโพนพสิยั อ�าเภอบงึกาฬ ซ่ึงเป็นป่าเป็นเขาโดยมาก พระกรรมฐาน 
ท่านชอบที่เช่นนั้นเป็นท�าเลบ�าเพ็ญ ที่ไม่มีดงหนาป่าทึบและภูเขามาก 
ท่านไม่ค่อยชอบเที่ยวไป อย่างมากก็เพียงเดินผ่านหรือพักชั่วคราวตาม
ค�าอาราธนานมินต์ของชาวบ้านเพือ่การสงเคราะห์กนัเป็นบางกาลเท่านัน้ 
จังหวัดนครพนมแถบอ�าเภอค�าชะอีและเขตติดต่อกับอ�าเภอเลิงนกทา  
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จังหวัดอุบลฯ ซ่ึงมีป่ามีเขามาก ท่านชอบพักอยู่ตามแถบนี้ อ�าเภอ
ศรสีงครามมป่ีามาก อ�าเภอบ้านแพงมป่ีามเีขามาก อ�าเภอมกุดาหารมป่ีา 
มีเขามาก แถบนี้ท่านชอบพักอยู่เสมอมาจนทุกวันนี้ จังหวัดสกลนคร 
แถบอ�าเภอสว่างแดนดิน อ�าเภอพรรณานคิม มป่ีามเีขาอยูท่างทศิใต้ของ
อ�าเภอ จังหวัดอุดรฯ แถบอ�าเภอบ้านผือ อ�าเภอหนองบัวล�าภู อ�าเภอ
นากลาง อ�าเภอหนองหาน อ�าเภอเมอืง มป่ีามเีขาเป็นแถบๆ จงัหวัดเลย 
แถบอ�าเภอวังสะพุง อ�าเภอเมือง มีป่ามีเขามาก พระกรรมฐานท่านชอบ
พักอยู่ตามอ�าเภอและจังหวัดเหล่านี้มากกว่าทุกจังหวัดทางภาคอีสาน 
ท่านที่สนใจปฏิบัติด้วยความมุ่งอรรถมุ่งธรรมอย่างยิ่งยังมีอยู่มาก มีพระ
เณรมารวมกันเป็นคราวๆ เวลามีงาน เช่น งานฌาปนกิจศพครูอาจารย์
ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ ดังงานศพท่านอาจารย์พรหม บ้านดงเย็น อ�าเภอ 
หนองหาน จังหวัดอุดรฯ ที่ท่านชอบมาในงานเช่นนั้น โดยมุ่งจะได้ฟัง
อรรถธรรมจากครูอาจารย์ทั้งหลายซ่ึงเป็นที่เคารพนับถือที่มาในงานนั้น 
ท่านที่มีปัญหาข้องใจเกี่ยวกับจิตตภาวนาก็ได้กราบเรียนศึกษาท่านใน
เวลานั้น พอเสร็จงานต่างก็กลับเข้าป่าเข้าเขาอันเป็นสถานท่ีอยู่บ�าเพ็ญ
ของตนๆ มองดูเวลาพระกรรมฐานท่านมารวมกันเป็นจ�านวนมากน้ัน 
น่าเลื่อมใส และสงสารเณรตัวเล็กๆ ที่ก�าลังน่ารักมากกว่าจะน่าเลื่อมใส 
ที่ติดตามอาจารย์ของตนออกมาในงาน เราพอทราบได้ว่าท่านผู้ใดก�าลัง
จติใจสงูส่งเพยีงไรนัน้ ทราบได้จากเวลาท่านมาในงานนัน้ๆ และมโีอกาส
ได้สนทนาจิตตภาวนากันบ้าง เวลาท่านมาหาโดยเฉพาะในกาลอ่ืนบ้าง  
ได้พบกนัในทีต่่างๆ บ้าง เพราะพระกรรมฐานพบกนัโดยมากมแีต่สนทนา
กนัเกีย่วกบัธรรมภายในใจ ไม่ได้คุยเรือ่งอ่ืน แม้จะสนทนากนันานเพยีงไร 
ก็มีแต่เรื่องธรรมภายในใจโดยเฉพาะ ไม่มีเรื่องอ่ืนเข้ามาสับปนเลย  
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เหน็แล้วจึงน่าเลือ่มใสและสงสารมากในความอุตส่าห์ของท่านแต่ละองค์ 
เรายังแน่ใจและอบอุ่นอยู่ว่า ถ้ายังมีท่านผู้สนใจปฏิบัติธรรมด้วยความ
อุตส่าห์พยายามอย่างนีอ้ยูต่ราบใด ผลเป็นเครือ่งสนองตอบแทนให้องค์ 
ท่านและประชาชนได้รับความชุ่มเย็นยังคงสืบต่อกันไปโดยสม�่าเสมอ
ตราบนั้น ไม่ขาดทุนสูญดอกไปอย่างแน่นอน ดังหลักธรรมที่ว่า ดูก่อน 
อำนนท์ ถ้ำผูป้ฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรมยงัมอียู ่พระอรหนัต์ย่อมไม่สญู
ไปจำกโลกดังนี้

การปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรมนัน้ ปฏิบติัอย่างไรจงึเรยีกว่าสมควร 
ในข้อนี้เมื่อถือเอาใจความแล้ว น่าจะได้แก่ความเหมาะสมเรานี่เอง  
ความเหมาะสมของธรรมคือพร้อมด้วยเหตุด้วยผลจากพระโอษฐ์แห่งพระ
ศาสดาตรัสเอง ที่เรียกว่า สวำกขำตธรรม ตรัสไว้ชอบแล้วทุกอย่างไม่มี
อะไรบกพร่อง ถ้าเป็นทาง กต็รงแน่วต่อจุดทีห่มาย ไม่มทีางปลกีทางแวะ 
ให้ผิดส�าหรับผู้เดินตาม ถ้าเป็นอาหารก็สมบูรณ์เต็มท่ีจากแม่ครัวผู้ม ี
ฝีมือเยี่ยมทรงรสชาติไว้พอเหมาะพอดี ไม่เผ็ดไม่เค็มเกินไป เหมาะกับ 
ชิวหาประสาทของผูร้บัทัว่ๆ ไป ถ้าเป็นเสือ้กางเกงกเ็ป็นชนดิทีว่ดัจากตัว 
ของผูส้วมใส่เอง ไม่คับไม่หลวมเกินไป พอดิบพอดีกบัผูส้วมใส่ทัง้หลาย  
ไม่เหมือนท่ีเขาตัดเย็บเพื่อคนฟิตๆ จัดจนดูไม่ได้ทั้งหญิงท้ังชาย ขืนดู 
มากไปตาแตกโดยไม่รูตั้ว ปลงธรรมสงัเวชสามเดือนไม่จบสิน้ลงได้ เพราะ 
พิสดารเกินมนุษย์มนาเทวดาอินทร์พรหมแม้อยู่ในโลกทิพย์ ความ 
เหมาะสมแห่งธรรมทกุบททุกบาททีค่วรแก่มรรคผลนพิพานโดยถ่ายเดียว 
ไม่เป็นอ่ืน เรยีกว่าธรรมสมควร คือ สมควรแก่มรรคแก่ผลนัน่เอง ส่วนค�าว่า 
ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้น คือ ปฏิบัติตามธรรมที่เรียกว่า สุปฏิบัติ 
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อุชุ ญำยะ สำมีจิ นั่นแลเป็นปฏิบัติสมควร ไม่ออกนอกลู่นอกทาง ไม่ยิ่ง 
กว่าธรรม ไม่หย่อนกว่าธรรม ไม่ปฏิบติัแบบแผลงๆ แฝงๆ เอาตามใจชอบ 
ราวกบัเป็นศาสดาของธรรมทัง้หลาย เรยีกว่าปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม  
ถ้าปฏิบัติตามแบบ สุปฏิบัติ อุชุปฏิบัติ ญำยปฏิบัติ สำมีจิปฏิบัติ  
ก็จัดว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแท้ ผลย่อมเป็นที่ยอมรับกันอย่าง
หนีไม่พ้น ไม่ว่าสมัยพุทธกาลหรือสมัยใดย่อมข้ึนอยู่กับการปฏิบัติเป็น
ส�าคัญกว่าอ่ืน เช่นเดียวกับการเดินทางราบรื่นซ่ึงถูกต้องเพื่อไปสู่จุด 
ทีห่มายนัน้ๆ จะเดินกลางวนักลางคืน หรอืเดินหน้าแล้งหน้าฝน เมือ่ไม่มี
ปลีกแวะจากเส้นทางที่ถูกต้อง ก็ย่อมถึงจุดหมายได้เช่นเดียวกัน ฉะนั้น 
ส�าคัญทีต้่องเดินให้ถกูทาง ไม่ว่าทางทางโลกหรอืทางทางธรรมเหมอืนกนั  
เพราะธรรมที่สมควรดังกล่าวย่อมเป็นอกาลิกธรรม คือตรงแน่วต่อ
มรรคผลนิพพานอยู่ตลอดเวลาโดยไม่นิยมกาลสถานที่ นิยมเฉพาะ 
การปฏิบัติถูกธรรมเป็นส�าคัญยิ่งกว่าเรื่องอ่ืนใด ถ้าปฏิบัติไม่ถูกธรรม  
ไม่ว่าสมัยใดไม่มีหวังผลที่พึงได้รับ เพราะขัดต่อหลักท่ีว่าปฏิบัติธรรม
สมควรแก่ธรรม การปฏิบติัผดิไม่เข้ากบัหลกัทีว่่าสมควรแก่ธรรม ย่อมเป็น 
ข้าศึกต่อตนและต่อธรรมอีกด้วย ธรรมที่ตรัสไว้แล้วเหมาะสมกับสภาพ
ทั่วๆ ไป ไม่ขัดแย้งกับสิ่งใดในโลก จึงเรียกว่าตรัสไว้ชอบแล้ว ดังนั้น  
ผู้หวังผลเป็นท่ีพึงพอใจ จึงควรค�านึงถึงเหตุท่ีก�าลังด�าเนินอยู่ว่าเข้ากับ
หลกัทีว่่าสมควรแก่ธรรมหรอืไม่ ถ้าไม่เข้ากช่ื็อว่าปลกีหรอืขดัแย้งต่อธรรม
และมรรคผลนิพพานโดยไม่ต้องสงสัย

ขออภัย ผู้เขียนมักเพ้อเสมอ พอไปๆ เลยไปใหญ่ กว่าจะรั้งสติ 
คืนมาได้ก็เลยมุมโลกไปแล้ว จึงขอย้อนอธิบายเรื่องพระธุดงค์ต่อไป 
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พระกรรมฐานสายท่านอาจารย์มัน่ทีท่่านปฏิบติัจรงิๆ ยงัมอียูม่าก โดยมาก 
ท่านไม่ค่อยออกจากป่าจากเขา ประชาชนทีอ่ยูใ่นเมอืงหรอืในเมอืงหลวง
จึงไม่ค่อยมีโอกาสทราบได้ว่า ท่านพักอยู่ในท่ีเช่นไร และอยู่จังหวัด
อะไรกันบ้าง จึงจะเรียนให้ทราบตามจังหวัดที่ท่านชอบพักอยู่ แต่ในตัว
จังหวัดจริงๆ ท่านไม่ค่อยชอบอยู่ ชอบอยู่ตามอ�าเภอนอกๆ ซึ่งเป็นป่า 
เป็นเขาท่ีสงบเงียบ ห่างจากอ�าเภอและตัวจังหวัดอยู่มาก บางแห่งรถ
เข้าไม่ถึง บางแห่งรถพอเข้าได้ แต่ล�าบากต้องบุกป่าบุกโคลนเข้าไป  
ถ้าหน้าฝนก็เข้าไม่ได้ ปกติพระกรรมฐานท่านจะไปไหนมาไหนชอบ 
เดินแบบธุดงค์ คือ เดินเท้าเปล่าไปเรื่อยๆ ขึ้นเขาลูกนี้ ปีนเขาลูกนั้น  
หาทีพ่กัภาวนาไปตามวสิยั ไม่ค่อยสนใจจะออกมาบ้านมาเมอืง ท่านปฏิบติั 
กันอย่างเงียบๆ ใครๆ ไม่ค่อยทราบ แต่พระกรรมฐานด้วยกันท่านทราบ
เรื่องของกันตลอดทั้งภายในภายนอกว่าท่านองค์ใดพักอยู่ที่ไหนกันบ้าง  
อ�าเภอใดในจังหวัดน้ันๆ มีพระเณรประมาณเท่าไร ท่านทราบกันได้ดี 
ทกุระยะ เพราะท่านตดิต่อกนัอยูเ่สมอ ยิง่ครูอาจารย์ผูใ้หญ่เป็นทีเ่คารพ
นับถือด้วยแล้ว พระกรรมฐานยิ่งชอบมากราบเยี่ยมศึกษาอรรถธรรมกับ
ท่านเสมอมไิด้ขาด คณะนัน้ไป คณะนีม้า ผลดัเปลีย่นกนัไปมาอยูไ่ม่ขาด  
ทัง้หน้าแล้งหน้าฝน เว้นเฉพาะหน้าพรรษาทีอ่ยูห่่างไกลกม็าล�าบาก จ�าต้อง 
ขาดการติดต่อไปช่ัวคราว ส่วนที่อยู่ใกล้พอไปมาหาสู่กันได้ ท่านย่อม
ไปมาหาสู่กับครูอาจารย์และหมู่คณะเสมอเพื่อศึกษาอรรถธรรมด้วย
ความเคารพนับถือครูอาจารย์ผู้มีคุณธรรม และถือเป็นประเพณีของ
พระกรรมฐานมาด้ังเดิมที่ต้องมากราบเยี่ยมฟังการอบรมต่างๆ ตาม
โอกาสที่ควร ฉะนั้น ท่านจึงทราบการอยู่การไปของกันและกันได้ดี  
พดูถงึภูมจิิตภูมธิรรมของท่านทีส่งูๆ กย็งัมอียูม่าก แต่โดยมากท่านเหล่านี ้
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มีสมบัติไม่ค่อยน�าออกจับจ่ายเรี่ยราด เหมือนคนมีทรัพย์ไม่ชอบอวดตัว 
เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ใช้อย่างคนธรรมดาๆ ไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมให้ 
วุน่ไป พระทีมุ่ง่ต่ออรรถธรรมจรงิๆ ท่านปฏิบติัตัวแบบนัน้ ต่างท่านต่างอยู ่
อย่างเงียบๆ ตามอัธยาศัยของผูห้นกัในธรรม ไม่ชอบคุยโม้โอ้อวดอันเป็น
ลักษณะของโลก กรรมฐานสายนี้ท่านมีนิสัยเงียบๆ ชอบเงียบทั้งทางหู  
เงียบทัง้ทางปาก เงียบทัง้ทางตา เงียบทัง้ทางใจ ถ้าไม่ใช่พวกกนัเองจรงิๆ 
ท่านไม่ค่อยพูดเกี่ยวกับธรรมภายในของท่านให้ใครทราบเลย ฉะน้ัน  
เมื่อได้ยินใครก็ตามคุยเขื่องๆ หน่อยโดยหาเหตุผลมิได้ตามนิสัยของ 
คนชอบอวดตัว ท่านเหล่าน้ีจึงมกัเวยีนศีรษะ คอยแต่จะเป็นลมตามนสิยั
พระกรรมฐานสายนีท้ีช่อบเป็นคนธาตุอ่อนในทางคุยโม้โอ้อวด เนือ่งจาก
ท่านไม่สันทัดจัดเจนกับสังคมซึ่งมักมีเรื่องเขื่องๆ ปะปนอยู่เสมอ เรื่อง
อย่างนี้ท่านมักถือกันมาแต่ครูอาจารย์ที่พาด�าเนินมาอย่างสงบเสง่ียม  
ถ้าใครคุยเขือ่งหน่อย ท่านมกัท้องเสยีไปตามๆ กนั เกดิปวดมวนท้องขึน้มา 
ทันทีทันใด และชอบลุกหนีไปหาฉันยาแก้โรคชนิดนี้ทันที ปกติท่าน 
ไม่เคยเขือ่งในวงกรรมฐานด้วยกนั ถ้าใครคุยเขือ่งๆ บ้าง ท่านมกัหวัเราะ
อยูใ่นล�าคอ และหนัหน้าเข้าฝาบ้างเข้าป่าบ้าง กลวัเป็นลมถ้าทนฟังไปนาน  
ในวงเดียวกัน ถ้าองค์ใดชอบคุยเข่ืองๆ เช่นนั้น ท่านรังเกียจว่าสู้แมว 
และเสือก็ไม่ได้ เพราะสัตว์ชนิดนี้เขายังรู้จักซ่อนเล็บซ่อนเข้ียวของเขา
ดีกว่าพระบ้าน�้าลาย ถึงเวลากางเล็บแยกฟันตามเหตุการณ์ที่ควรเขาจึง
แสดงออก ส่วนเราเป็นมนุษย์และเป็นพระกรรมฐาน ซึ่งเป็นเพศที่ควร
ใคร่ครวญโดยละเอียดสุขุมก่อนจะระบายอะไรออกมา แต่ยังมาคุยโม้
โอ้อวดได้โดยไม่รู้จักอายต่อสถานที่บุคคลกาลเวลาบ้างเลย ท่านจึงมัก
เข้าใจผิดๆ ไปว่า องค์เช่นนั้นเป็นกรรมฐานหน้าไม่รู้จักอาย และท่านที่
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หนักในธรรมทั้งหลายไม่ค่อยเต็มใจคบค้าสมาคมด้วย โดยถือกันว่าเลย
พลเมืองดีทั้งหลายไปแล้ว ด้วยเหตุนี้ นอกจากวงปฏิบัติด้วยกันแล้ว จึง
ยากทีจ่ะรูภู้มจิติภูมธิรรมท่านได้อย่างง่ายๆ นอกจากผูเ้ขือ่งๆ ซ่ึงใครกอ็าจ 
รู้ภูมิเสียก่อนแต่ยังไม่สนใจถาม พระท่ีท่ำนปฏิบัติจริง ท่ำนไม่ชอบคุย 
นอกจำกเกบ็ตัวเงียบๆ เพือ่สัง่สมธรรมภำยในให้ยิง่ขึน้ไปเท่ำนัน้ ไม่ชอบ 
ให้ธรรมที่ก�ำลังรักสงวนกระจำยออกไปโดยใช่เหตุ อันเป็นลักษณะสุก
ก่อนห่ำมและขำยก่อนซ้ือ ทีโ่ลกกถ็อืกนัว่ำเป็นควำมเลวทรำม วงปฏิบติั 
จึงระมัดระวังกันมำกตลอดมำแต่ครูอำจำรย์ โดยมีควำมเห็นว่ำ กำรพูด 
ธรรมภำยในซ่ึงเป็นสมบติัของตัวโดยเฉพำะแก่บคุคลทีไ่ม่คุ้นเคยและไว้ใจ
กนัมำก่อน เป็นควำมไม่รูจ้กัควำมเหมำะสมในตัวเอง ในสงัคม และในธรรม 
ทั้งหลำย ซึ่งเป็นกำรขำยตัวแทนที่จะเกิดประโยชน์

เรือ่งท�านองนีไ้ม่ว่าเฉพาะทางธรรมซ่ึงเป็นความละเอียดเลย แม้แต่
โลกทีม่สีมบติัผูดี้ติดตัว เขายงัรูจั้กถ่อมตนระวงัตัว ไม่คุยโม้โอ้อวดอันเป็น 
ลกัษณะประกาศความลามกของตัวให้คนมสีมบัติผูดี้เบือ่ร�าคาญ ธรรมยิง่ 
เป็นสมบติัล�า้ค่าของนักปราชญ์มาประจ�าแผ่นดิน ซ่ึงควรระมดัระวงัสมกบั 
ผู้มีภูมิธรรมในใจ ไม่เปิดปล่อยให้เรี่ยราดสาดกระจายไปแบบไม่รู้จัก
ประมาณความพอดี จนเป็นที่น่าสลดสังเวชแก่วงปฏิบัติแลพุทธบริษัท
ด้วยกัน ราวกับสิ่งไม่มีคุณค่าอะไรเลย

ทีว่งปฏิบติัท่านสงวนตัวสงวนธรรมนัน้ชอบแล้ว ผูเ้ขยีนแม้ไม่มคีวามรู้ 
ที่แหลมหลักนักปราชญ์ชาติกวีอะไรเลยยังรู้จักเลื่อมใสท่าน เพราะเป็น
ปฏิปทาทีส่งบเสง่ียมเจยีมตน ไม่เผยอเย่อหยิง่ อันเป็นลกัษณะลงิได้แก้ว  
แต่ไม่รู้จักวิธีใช้ให้เกิดประโยชน์ พาห้อยโหนโยนตัวไปบนกิ่งไม้ใกล้ตลิ่ง
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ชันๆ พอโหนไปไม่ถึงไหนก็พาแก้วหล่นตูมลงก้นเหวลึกแหลกละเอียด 
ไปทั้งตัวทั้งแก้วอันมีค่าและฉิบหายไปด้วยกัน จึงพอเป็นคติเตือนใจ 
ได้ท้ังทางโลกทางธรรมว่า ไม่ควรเอาอย่างลงิได้แก้วมาใช้ให้เลอะเทอะแก่
โลกแก่ธรรมต่อไป จะกลายเป็นโรคเรือ้รงัระบาดท�าลายโลกและธรรมให้
ฉิบหายไม่มีประมาณว่าจะยุติลงได้

พระกรรมฐานบางองค์แม้อายพุรรษายงัน้อย แต่ปฏิปทาคือข้อปฏิบติั
ท่านโดดเดี่ยวอาจหาญดี น่าเป็นคติและประดับเกียรติแก่วงคณะปฏิบัติ
ได้ดี ยงัมอียูห่ลายท่านบรรดาทีเ่ป็นลกูศิษย์บัน้ปลายของท่านอาจารย์มัน่  
ระยะนี้ท่านก�าลังเร่งรีบทางความเพียรภายใน ต่อไปจะได้อาศัยท่าน 
เหล่านี้เป็นก�าลังพระศาสนาและเป็นผู้น�าหมู่คณะต่อไป เมื่อครูอาจารย์
ทีเ่ป็นลกูศิษย์ผูใ้หญ่ของท่านล่วงลบัไป อันเป็นคติธรรมดาทีใ่ครๆ จะอด
ระลึกไว้ก่อนมิได้ วันนี้ท่านองค์นี้ล่วงไปคนนี้ล่วงไป วันหน้าท่านองค์นั้น
ล่วงไปคนนัน้ล่วงไป วันหน้าเดือนหน้าปีหน้าองค์นัน้ล่วงไปคนนัน้ล่วงไป  
หรือวันนี้เดือนนี้ปีนี้เราท่านอาจล่วงไป หรือวันหน้าเดือนหน้าปีหน้า 
เราท่านอาจล่วงไปก็ได้ เพราะเป็นสิ่งไม่แน่นอนด้วยกันทั้งสิ้น เนื่องจาก 
ต่างคนต่างเดินเหยยีบย�า่ไปมาอยูก่บัโลกอนจิจังด้วยกนัตลอดเวลา ไม่ทราบ 
ว่าเราหรือท่านผู้ใดจะเหยียบผิดพลาด อาจตกลงไปในหลุมแห่งอนิจจัง
คือความสลายตายจากเมือ่ไร ท่านจึงสอนไม่ให้ประมาทนอนใจในสงัขาร
คือตัวเราตัวท่านเอง พระองค์ท่านที่เด็ดเด่ียวรีบเร่งตักตวงความเพียร 
ไม่หยดุยัง้นัน้ ท่านอาจเลง็เหน็ “กฎพนิาศ” ทีห่ลกีเว้นมไิด้นีอ้ย่างเต็มใจ
ก็ได้ จึงพยายามแหวกว่ายด้วยวิธีต่างๆ มิได้ลดละปล่อยวางความเพียร 
คราวจ�าเป็นที่จะต้องปฏิบัติต่อกฎของชาติโดยทางบ้านเมืองขออาราธนา
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ท่านลงมาจากภูเขาช่ัวคราว เพราะเป็นแดนที่ไม่น่าปลอดภัยทั้งท่านเอง
และท่านผู้อ่ืนจ�านวนมาก เกี่ยวกับความสับสนวุ่นวายของบ้านเมืองที่
ก�าลังเป็นสองฝักสองฝ่าย ซึ่งอาจมีทั้งร้ายทั้งดีที่ไม่ควรนอนใจ เมื่อบ้าน
เมอืงสงบพอเป็นท่ีเยน็ใจแล้วค่อยขึน้ไปพกับ�าเพญ็ตามอัธยาศัย ท่านยงั
รูส้กึอึดอัดใจทีจ่�าต้องปฏิบติัตาม โดยออกจากป่าจากเขาลงมาอยูส่ถานที่
ธรรมดา แม้เป็นเสนาสนะป่าทีม่คีวามสงัดวเิวกอยูบ้่างไม่วุ่นวายจนเกนิไป  
ทั้งนี้เพราะความสะดวกต่อการบ�าเพ็ญที่เคยได้รับผลในสถานที่เช่นนั้น
มาเป็นประจ�า และถูกกับอัธยาศัยของผู้มุ่งหวังอรรถธรรมอย่างแรงกล้า
ภายในใจมาประจ�านิสัย ไม่อยากพลัดพรากจากแดนที่เคยให้ความสุข 
ส�าราญแก่ใจ เวลาไปอยู่ที่อ่ืนก็ไม่แน่ใจนักในการบ�าเพ็ญว่าจะได้รับ 
ความสะดวกทางใจเพียงไร

ความอดอยากขาดแคลนของพระกรรมฐาน

พระธุดงคกรรมฐานที่มุ่งหน้าต่อแดนพ้นทุกข์อย่างถึงใจ มักจะ
ประสบแต่ความอดอยากกนัดารในปัจจยัทัง้หลายประจ�าปฏิปทาด้วยความ
สมคัรใจ คือ ท่านชอบอยูใ่นทีอั่ตคัดกนัดาร นอกจากความขาดแคลนตาม
สภาพของสิง่เกีย่วข้องในทีน่ัน้ๆ แล้ว ยงัเป็นความสมคัรใจท่ีจะท�าตนเป็น
ความอดอยากขาดแคลนอีกด้วย อาหารบิณฑบาตได้มามากแต่รับเพียง
เลก็น้อยบ้าง รบัเพยีงข้าวเปล่าๆ ทัง้ทีอ่าหารมอียู่บ้าง ต้ังใจไม่ฉนัเสยีบ้าง 
เป็นวันๆ ไป อดไปทีละหลายๆ วันสลับกันไปบ้าง ทั้งนี้ท่านสังเกตใจ 
เป็นส�าคัญ ขณะทีฝึ่กด้วยวธิต่ีางๆ แต่ละแบบนัน้ ขณะภาวนาจิตได้รบัผล 
แห่งความสงบและแยบคายทางสติปัญญาต่างกันอย่างไรบ้าง ท�าความ
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สังเกตก�าหนดวิธีที่เกิดผลดีกว่าวิธีอ่ืนๆ  ไว้ แล้วพยายามท�าตามวิธีนั้น 
โดยสม�่าเสมอ บางทีก็อดไปหลายวันแล้วมาฉันด้วยวิธีผ่อนบ้าง หรือ
ผ่อนไปหลายวันแล้วหยุดฉันเสียบ้าง ราวสี่ห้าวันจึงฉันและผ่อนไป 
พอประมาณ การสังเกตธาตุขันธ์กับจิตใจต้องสังเกตไปพร้อมๆ กัน  
ถ้าธาตุขันธ์รูส้กึอ่อนเพลยีมากกฉ็นัเพิม่ขึน้อีกพอประมาณ แต่ไม่ให้พอกบั
ความต้องการของธาตุทเีดียว จะทบัจิตเกนิไป เช่น เพิม่ขึน้จากท่ีเคยผ่อน
อยู่แล้ว ๕๐% เป็น ๖๐% ถ้ารู้สึกว่าธาตุจะวิการเพราะขาดอาหารมากไป  
ก็งดการผ่อนและการอดเสียช่ัวระยะหนึ่ง จนธาตุพอต้ังตัวได้แล้วค่อย
ผ่อนหรอือดอาหารอีกต่อไป เฉพาะจิตของผูถ้กูกบัจรติในทางนี ้ย่อมเจรญิ 
ก้าวหน้าขึน้ไปโดยล�าดับ แม้ถึงกาลทีค่วรจะอนโุลมผ่อนผนัตามธาตุขนัธ์
ที่ก�าลังวิการอ่อนเพลีย แต่ใจก็ไม่อยากอนุโลมตาม ยังอยากผ่อนหรือ 
อดอยูร่�า่ไป เพราะเคยเหน็ผลทางใจเพิม่ขึน้ทุกระยะท่ีผ่อนหรอือดอาหาร 
หากจ�าเป็นต้องผ่อนผันสั้นยาวเข้าหากันจนพอดีท้ังธาตุขันธ์และจิตใจ 
ก็ควรท�า การด�าเนินจึงสะดวกตามความประสงค์ที่มุ่งหมาย ระหว่างการ
ผ่อนอาหารหรอือดอาหารไปนานๆ ร่างกายย่อมมคีวามหวิโหยอ่อนเพลยี
บ้างเป็นธรรมดา ถ้าจะถือเป็นความทุกข์กังวลกับความหิวโหยก็ท�าไป 
ไม่ได้ นี่ก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งในการปฏิบัติธรรม ฉะนั้น กรรมฐาน 
ผู้หวังความสงบสุขทางใจ จึงมักท�าตนให้อดอยากขาดแคลนเสมอท้ังท่ี
ไม่อยากท�า แต่จริตนิสัยและความหวังในธรรมนั้นพาให้จ�าเป็นต้องทน 
ต้องท�า ที่ว่าอดบ้าง อิ่มบ้าง หรือผ่อนอาหารบ้าง อดอาหารบ้าง นั้นมิใช่ 
ท�าอยู่เพยีงเดือนสองเดือน แต่พยายามท�าอย่างสม�า่เสมอไปเรือ่ยๆ เป็นปีๆ  
หรือจนเป็นท่ีแน่ใจตัวเองว่าจะไม่ต้องท�าแบบนั้นอีก จิตก็ด�าเนินตน
ไปได้ด้วยความสะดวกราบรื่นไม่ขลุกขลัก ก็หยุดจากวิธีเหล่านั้นได้  



224

ปฏิบัติด�าเนินไปธรรมดาทั้งทางกายและทางใจ แต่โดยมากเท่าที่เคย 
สงัเกตมา ขึน้ช่ือว่ากเิลส ไม่ว่าชนดิใดและมมีากมน้ีอยเพยีงไร ต้องแสดงตัว 
เป็นข้าศึกต่อเราอยู่เสมอตามฤทธิ์ของมันท่ียังเหลืออยู่ในใจมากน้อย 
ไม่เคยไว้หน้าใครแต่ไหนแต่ไรมา ฉะนั้น นักปฏิบัติท่ีถือว่ากิเลสเคย
เป็นข้าศึกแก่ตนอย่างฝังใจ ย่อมไม่นอนใจท่ีจะเลี้ยงกิเลสไว้ด้วยความ 
นิ่งนอนใจว่ามันจะกลายเป็นมิตรแก่ตน ไม่ก่อพิษภัยให้ได้รับความทุกข์
ร้อนใดๆ อีกต่อไป แต่กลบัเหน็เสยีว่าถ้าได้ท�าลายให้สิน้ซากลงไปในขณะนี้ 
จะเป็นทีพ่อใจอย่างยิง่ ยิง่กว่าจะเลีย้งไว้ท�าพษิแก่ตนในวนัอ่ืนต่อไป นีแ่ล
เป็นเหตุส�าคัญทีท่�าให้ท่านไม่ลดละความพยายามท่ีจะตามต้อนกเิลสด้วย
วิธีต่างๆ เช่น การผ่อนหรืออดอาหาร อันเป็นวิธีสนับสนุนความเพียร
ทางใจให้สะดวกแก่การท�าสมาธิภาวนายิ่งขึ้นกว่าปกติธรรมดา จึงท�าให้
ท่านลดละปล่อยวางวิธีที่เคยได้ผลมาเสียมิได้ โดยมากท่ีท่านพยายาม
ตะเกยีกตะกายฝึกทรมานด้วยวธิต่ีางๆ ท่ีเหน็ว่าได้ผลดี ไม่ยอมลดละแม้
เป็นเวลาหลายปี กเ็พราะมเีหตุบงัคับทีจ่�าต้องให้ท่านพยายามดังกล่าวมา

การผ่อนและการอดอาหารเพื่อความเพียรทางใจ รู้สึกมีมากองค์ใน 
สายนี ้น่าจะได้ผลดีกว่าวธิอ่ืีนๆ เช่น อดนอน เป็นต้น ท่านจึงชอบอดกนั 
ตลอดมาจนทุกวันนี้ การอดนอนถ้าลงได้ผ่อนอาหารอดอาหารแล้ว 
ย่อมเป็นไปในตัวโดยไม่จ�าต้องอดนอนด้วยความต้ังใจ เพราะการผ่อน
และการอดอาหารย่อมท�าให้ไม่ง่วงเหงาหาวนอนไปเอง จะอยู่ตลอดคืน 
ไม่นอน ก็ไม่มีการโงกง่วงเหมือนรับอาหารเป็นปกติ การพักนอนบ้างนั้น 
เพื่อเป็นก�าลังทางกายไม่ให้อ่อนเพลียจนเกินไปต่างหาก มิใช่เพราะ 
ความโงกง่วงบังคับให้ต้องหลับนอนในขณะที่ก�าลังผ่อนหรืออดอาหาร 
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ควำมจรงิท่ำนทีผ่่อนหรอือดอำหำรได้สำมสีว่นัล่วงไปแล้ว ย่อมหมดควำม 
โงกง่วงซ่ึงพอจะลดหย่อนในกำรหลบันอนไปได้อย่ำงสะดวก โดยไม่ต้อง 
มกีำรบงัคับไม่ให้หลบัแต่อย่ำงใด แล้วกำรต้ังสติกง่็ำย กำรควบคุมจิตใจ 
ก็ง่ำย จิตไม่ค่อยผำดโผนและคึกคะนองไปในอำรมณ์ต่ำงๆ สติไม่ค่อย 
เผลอตัว รู ้เหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่มำสัมผัสได้เร็วกว่ำเวลำปกติท่ีไม่ได ้
ผ่อนหรืออดอำหำร ท�ำสมำธิก็ลงสู่ควำมสงบได้ง่ำย เดินทำงปัญญำก็ 
คล่องแคล่วรวดเรว็ผดิธรรมดำอยูม่ำก เพราะท่านเหน็คุณค่าแห่งการผ่อน 
หรืออดอาหารว่าได้รับความสะดวกหลายทางส�าหรับรายที่ถูกกับจริต  
จึงได้พยายามเรื่อยมา แม้จะล�าบากผิดธรรมดาบ้าง เพราะนิสัยวาสนา 
ของตัวอ�านวยไปในทางนั้น จ�าต้องฝืนเอาบ้างเพราะอยากได้ของดี  
จะท�าตามวธิง่ีายๆ และสะดวกแบบ สขุำปฏิปทำ ขปิปำภิญญำ ทัง้ปฏิบติั
สะดวกทัง้รูไ้ด้เรว็นัน้ นสิยักไ็ม่อ�านวย น่าจะอยูใ่นข่ายแห่ง ทุกขำปฏิปทำ 
ทนัธำภิญญำ ทัง้ปฏิบติัล�าบากทัง้รูไ้ด้ช้ากระมงั จงึต้องขดัขนืกลนืล�าบากเอา
นกัหนา จะกลนืความสงบสขุคือสมาธ ิและกลนืความฉลาดคือสติปัญญา 
เข้าสู่ใจได้แต่ละครั้ง ต้องประมวลความทุกข์เข้าสู่กายสู่ใจอย่างมากมาย
ก่อนแทบทนไม่ไหว ดีไม่ดีถ้าลมหายใจไม่ยาวอยู่บ้าง ก็น่ากลัวจะตาย
ไปก่อนได้รับผล เมื่อคิดถึงความเสือกคลานของนักปฏิบัติแต่ละท่าน 
กว่าจะได้ดื่มธรรมรสแต่ละครั้งละคราว รู้สึกแสนอดแสนทนที่น่าสงสาร
อย่างจับใจ แต่ก็ยังดีที่ยังมีท่านผู้พอใจฝืนอดฝืนทนฝึกฝนทรมานตน
เรื่อยมาไม่ลดละความเพียร พอได้ดื่มแสงอาทิตย์แสงจันทร์จากกระแส
แห่งธรรมด้วยการปฏิบัติของตนบ้าง ไม่ทนอดทนหิวไปตลอดภพชาติ
ต่างๆ ทีจิ่ตเทีย่วจับจองไว้จนไม่มปีระมาณพอนบัอ่านได้ ถ้าพจิารณาตาม
ความจริงท่ีจิตจ�าต้องยอมรับตามเหตุการณ์ท่ีตนจะพึงประสบในภพชาติ 
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ต่อไป ท�าให้ท้อใจต่อการแบกหามภาระนั้นๆ ที่ตนต้องไปเกิดและเสวย 
อยู่ร�า่ไป ถ้าไม่รบีพยายามตัดทอนให้สัน้เข้าแต่บัดน้ี เพือ่ภาระหนักท้ังหลาย 
จะได้เบาลงหรือสิ้นไป อันเป็นการปลดเปลื้องภาระให้เสร็จสิ้นไปในตัว  
ความเห็นโทษในสงสารอย่างถึงใจที่มารวมอยู ่กับตัวคนเดียวเป็น 
ผู้รับเหมาทั้งสิ้นนี้ ท�าให้มีแก่ใจทุ่มเทก�าลังทุกส่วนลงเพื่อความเพียร  
ไม่อ่อนข้อย่อหย่อนผ่อนก�าลงัว่าจะสูไ้ม่ไหว มแีต่ความขะมกัเขม้นเด่นชัด 
ทางการต่อสูเ้พือ่เอาตัวรอดเป็นยอดคน ความเพยีรทกุด้านไม่ยอมให้จน  
ความอดทนต่อหน้าที่ไม่ยอมให้ขาด สติปัญญาความฉลาดเพื่อฟาดฟัน
หั่นแหลกกับกิเลสผลิตขึ้นทุกเวลานาที แม้ทุกข์แสนทุกข์ก็ไม่ยอมหนี 
พยายามอด พยายามทน พยายามตีจนทกุข์แตกแยกตัวออกได้ไม่ยอมจน  
สมกับเป็นศิษย์ของพระทศพลญาณผู้แกล้วกล้าหน้านักรบ ไม่ยอมหลบ 
ไม่ยอมหลีก

ทกุข์สมทุยัตัวกเิลสหุม้ห่อดวงใจหนาแน่นเพยีงไร พยายามแก้ไขกดั
ฉกีออกด้วยสติปัญญา ศรทัธา ความเพยีร เครือ่งฟาดฟัน จนปรากฏธรรม
อัศจรรย์เกิดขึน้ในดวงจติชนดิไม่เคยรูเ้คยเหน็มาแต่กาลไหนๆ เป็นความ
อัศจรรย์ใจตัวเองเกนิคาด ไม่มสีิง่ใดสามารถจะก�าไว้ในอ�านาจอีกต่อไปได้  
นั่นแลคือธรรมฟากตาย ดังท่านอาจารย์มั่นอุทานในวาระสุดท้ายแห่ง
การรบพุ่งชิงชัยยุติลง ตามที่เขียนไว้ในประวัติท่านแล้ว ธรรมนี่แลที่ท่าน 
นักปฏิบัติทั้งหลายตะเกียกตะกายเพื่อชมอยู่ทุกวันเวลา ไม่ลดละความ
เพยีรพยายามด้วยวธิต่ีางๆ ซ่ึงโดยมากมแีต่วิธเีด็ดๆ เผด็ๆ ร้อนๆ ดังกล่าวมา  
ไม่มีวิธีใดพอได้ผ่อนคลายหายเหนื่อยบ้างเลย ถ้าพระพุทธองค์ยังทรง
พระชนม์อยู่ และเสด็จมาพบเข้าขณะที่ท่านก�าลังห�้าหั่นกลั่นความเพียร
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ต่อยทุธกบักเิลสกองทกุข์ทัง้หลายอยู่อย่างทรหดอดทน น่าจะพอพระทัย
ทรงอนุโมทนา พร้อมกับลูบคล�าศีรษะปลอบโยนส่งเสริมด้วยพระวาจา 
อันอ่อนหวานว่า ดูก่อนเธอผูล้กูพระตถาคต ผูป้รากฏเด่นชัดทางความเพยีร  
เพื่อแดนแห่งพระนิพพานอันเป็นบรมสถาน เวลานี้เธอก�าลังแสดงความ
กล้าหาญชาญชัยต่อยุทธกับศัตรูคู่อริอยู่อย่างเต็มฝีมือเพื่อรื้อภพรื้อชาติ
ให้ขาดกระเด็นออกจากใจไม่ลดละ เพื่อชื่อเสียงเกียรติคุณระบือลือลั่น 
สนั่นทั่วไตรภพ ก�าลังพยายามขุดค้นต้นตอแห่งจอมข้าศึกคืออวิชชา 
ผูม้หาอ�านาจพาให้เกดิตายด้วยสติปัญญาอันแหลมคมอยูห่รอื? เราตถาคต 
ขออนุโมทนาสาธุการ ขอเธอจงท�าให้แจ้งซึ่งพระนิพพานภายในใจอย่าง
เรว็ไวรบีด่วนเถิด ธรรมดวงประเสรฐิก�าลงัรอจะตกเข้าสูเ่ง้ือมมอืของเธอ
ผู้เก่งกาจฉลาดด้วยสติปัญญาอยู่แล้วเวลานี้ ทั้งทรงปลอบทรงปลุกใจ 
ให้กล้าหาญ ทัง้ทรงลบูทรงคล�าศีรษะไปมาให้เกดิศรทัธาเหนยีวแน่นแก่น
นกัรบ ด้วยพระวาจาอันอ่อนหวาน ทรงขบัขานเกลีย้กล่อมให้ก�าลงัใจด้วย 
การทรงอนโุมทนาในความเพยีรของศากยบตุร ผูก้�าลงัจะทรงวิมตุติธรรม
ทางใจในเร็ววัน น�าธรรมอัศจรรย์มาสู่โลก เพื่อหายโศกศัลย์ปั่นป่วน 
แห่งมวลมนุษย์ที่ก�าลังตกอยู่ในความเดือดร้อนวุ่นวายด้วยกิเลสตัณหา  
อันฉาบทายาพษิชนดิแก้ไม่หาย นอกจากธรรมโอสถโสรจสรงลงทีด่วงใจ 
จากท่านผู้มีธรรมอัศจรรย์ทางภายใน ส่วนท่านที่ควรจะได้รับชัยชนะจาก
ข้าศึกศัตรูเพราะความเพียรกล้า แต่พระศาสดาไม่ได้เสด็จมาสมโภช
โมทนาธรรมด้วยเสยี เพราะปรนิิพพานไปเสยีโดยทางพระกาย ส่วนพระทัย 
อันบรสิทุธิย่์อมเป็นเครือ่งยนืยนัไว้อย่างหนกัแน่นตายตัวว่า ผูใ้ดเหน็ธรรม  
ผูน้ัน้ช่ือว่าเหน็เราตถาคต ดังนี ้ทีอ่ธบิายซ�า้อีกบ้างนีเ้ป็นความเพยีรเกีย่วกบั 
การผ่อนหรืออดอาหารของพระปฏิบัติที่หนักในทางนี้ ผลที่พึงได้รับ  
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กรณุาพสิจูน์เอาเองตามนัยทีเ่ขยีนผ่านมา ปฏิปทาทีน่�ามาลงในนี ้ผูเ้ขียน 
แน่ใจทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลว่าเป็นเครื่องกลมกลืนกันไป เพราะได้น�า 
สิ่งที่ท่านเคยด�าเนินและได้ผลมาแล้วมาลง เพื่อท่านผู้สนใจจะได้น�าไป 
ปฏิบัติบ้าง ซึ่งอาจเกิดผลดังกล่าวมา

ท่านที่ชอบทรมานทางอ่ืน เช่น การนั่งสมาธิภาวนานานเป็นเวลา
หลายช่ัวโมง ในบางโอกาสท่านกฝึ็กของท่านไปตามเหตุการณ์ การนัง่นาน
รู้สึกจะเป็นความทุกข์ทรมานมากกว่าวิธีอื่นๆ เพราะเกี่ยวกับทุกขเวทนา 
ที่โหมกันมาในขณะนั้น ถ้าสติปัญญาไม่ทันกับทุกขเวทนาที่โหมกันมา
อย่างหนักหน่วงแทบไม่มีปลงวางกายวางใจลงได้เวลานั้น ย่อมจะฝืนทน 
นั่งต่อไปมิได้ บัลลังก์สมาธิที่ขัดไว้ด้วยดีในเวลาปกติ น่าจะแตกจากกัน 
ในไม่กี่ช่ัวโมงอย่างไม่เป็นขบวน เพราะความเจ็บปวดรวดร้าวเป็นไป
ทุกอวัยวะน้อยใหญ่ หลังมือ หลังเท้า ราวกับถูกไฟเผา ท�าให้ร้อน
กระวนกระวายทัง้กายทัง้ใจ ส่วนภายในร่างกายเป็นเสมอืนกระดูกทกุท่อน 
ที่ต่อกันจะแตกกระเด็นออกคนละชิ้นละอัน เพราะความเจ็บปวดระบม 
ไปทัว่ร่างกาย นอกนัน้ใจยงัแสดงความระส�า่ระสายไปด้วย เพราะกลวัตัว
จะตายในขณะนัน้จนได้ ท�าให้หวัน่ไปทัว่ร่างกายและจิตใจกลวัจะทนต่อไป
ไม่ไหว ทุกขเวทนาที่แสดงขึ้นในเวลานั้น ก่อนจะถึงเวทนาใหญ่ที่ส�าคัญ
กว่าเพื่อน มีถึงสามวาระ ล้วนแต่เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานๆ กว่าจะสงบลง
ล�าพังตัวเอง โดยไม่มีการก�าจัดต้านทานด้วยวิธีต่างๆ อย่างใด พอสงบ
ลงไปสักพักก็เริ่มขึ้นมาอีก ท�านองนี้ถึงสามครั้ง แต่ละครั้งเวทนาเหล่านี้
ต้องต้ังอยู่และซาบซ่านไปตามสรรพางค์ร่างกายน้อยใหญ่เป็นเวลานาน
ค่อยสงบลง จนถงึวาระท่ีสีซ่ึ่งเป็นวาระของทุกขเวทนาใหญ่ หรอืกองทพั
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กองทุกข์ใหญ่เข้ามาถึง บัลลังก์ที่นั่งขัดสมาธิอยู่เวลานั้น นับแต่กองทัพ
กองทกุข์ใหญ่เข้าถงึตัวแล้วเท่านัน้ ร่างกายทกุส่วนเป็นเหมอืนกองเพลงิ
ทัง้กองเอาเลย ข้างนอกกายเหมอืนถกูไฟลน ข้างในกายเหมอืนถกูทบุตี
ด้วยค้อนและทิ่มแทงด้วยเหล็กอันแหลมคม ปรากฏว่าระบมไปหมด 
ทัง้ร่างราวกบัจะแตกทลายจากกนัเป็นผยุผงไปคนละทิศละทางในขณะนัน้  
เพราะอ�านาจความทุกข์ทรมานเผาผลาญอยู่รอบด้าน ทุกขเวทนาใหญ่นี้
นับแต่ขณะที่ก้าวเข้ามาถึงกายแล้ว ไม่มีเวลาขยับขยายตัวออกพอได้รับ
ความผ่อนคลายทางกายบ้างเลย มีแต่บีบขยี้ทุบตีให้แหลกไปท่าเดียว 
ตอนนี้แม้จิตจะก�าลังพิจารณากับธรรมแขนงใดอยู่ ก็จ�าต้องถอยทัพกลับ 
ย้อนสติปัญญาและก�าลังทุกด้านเข้ามาพิจารณาทัดทานกันอย่างเอาจริง
เอาจัง มิฉะนั้นร่างกายจิตใจจะกลายเป็นทะเลไฟไปเสียหมด เพราะ
ทุกขเวทนากล้าสาหัสก�าลังเหยียบย�่าท�าลายกาย และยังเขย่าใจให้สั่น
สะเทือนไปด้วยความกลัวตายว่าจะสู้ไม่ไหว เพราะกายทั้งร่างกลาย
เป็นไฟทั้งกองในตัวเรา ไม่มีส่วนใดอยู่เย็นใจได้โดยไม่ถูกความกระทบ
กระเทือนจากทกุขเวทนาประเภทนี ้นบัแต่ขณะเริม่นัง่จนถงึขัน้เวทนาใหญ่ 
เกิดขึ้น ถ้าผู้ยังไม่เคยประสบมาก่อนก็น่าจะไม่ทราบว่าอันไหนเป็น 
เวทนาเล็ก อันไหนเป็นเวทนาใหญ่ กลัวจะเริ่มเหมาไปแต่เวทนาเล็ก 
ซึ่งเป็นเพียงลูกหลานของมันเท่านั้นว่าเป็นเวทนาใหญ่ไปเสียหมด ทั้งที่ 
เวทนาใหญ่ยังไม่ตื่นนอนก็เป็นได้ แต่ถ้าผู้เคยประสบมาแล้ว ก็ทราบได้ 
ทันทีว่าเป็นเวทนาอะไร เพราะเวทนาใหญ่จะเริ่มปรากฏตัวนับแต่ห้า หก  
ชั่วโมงล่วงไปแล้ว ก่อนหน้านี้มีแต่เวทนาเล็กซึ่งเปรียบกับลูกๆ หลานๆ 
เท่านั้นมาเยี่ยมหยอกเล่นพอให้ร�าคาญ ส�าหรับผู้ยังไม่เคยนั่งนานและ 
ไม่เคยพบมาก่อน น่าจะเริม่โดนทัง้ลกูหลานท้ังปูย่่าตายายของทุกขเวทนา
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แต่ขัน้แรก คือ สองสามช่ัวโมงแรก และให้เกิดความทุกข์กระวนกระวาย
แต่บัดนี้เป็นต้นไป ถ้าสติปัญญาแก้ไขเหตุการณ์ไม่ทัน อาจจะทนนั่งต่อ
ไปไม่ไหว ทั้งอาจจะรื้อบัลลังก์สมาธิเสียแต่ระยะน่ังได้เพียงสองสาม
ช่ัวโมงแรกก็ได้ ท้ังที่เวทนาใหญ่ยังไม่ปรากฏเลย แต่จะเหมาเอาว่า
ตนได้เผชิญกับเวทนาใหญ่จนทนไม่ไหวเสียแล้ว ความจริงยังไม่ถึงขั้น
แตกหักกันเลย เฉพาะผู้เคยนั่งสมาธิภาวนาและเคยมีความสงบจิตมา
พอประมาณ ตลอดการนั่งก็ได้นานพอสมควร ราวสอง สาม สี่ชั่วโมง 
เป็นประจ�า ความเพียรในเวลาหนึ่งๆ ย่อมทราบทุกขเวทนาต่างๆ ได้ 
พอประมาณ ทกุขเวทนาเลก็ทีเ่กดิขึน้ สอง สาม วาระแล้วสงบลงไปเองนัน้  
ถ้ายังไม่เคยเจอเวทนาใหญ่มาก่อน ก็น่าจะเรียกว่าเป็นเวทนาใหญ่ได้
เหมอืนกัน แต่พอเจอเวทนาใหญ่จรงิๆ แล้ว เวทนาเหล่านัน้เลยกลายเป็น 
เรื่องเล็กไป เพราะความรุนแรงระหว่างเวทนาท้ังสองนี้ผิดกันอยู่มาก  
ราวช้างกบัแมวนัน่แล เวทนาใหญ่เมือ่เกดิขึน้เต็มท่ีแล้ว อวยัวะส่วนต่างๆ  
ปรากฏว่าเจ็บปวดรวดร้าวและระบมไปหมด ราวกับจะแตกทลายลง
เข้าในขณะนั้นจริงๆ ความออกร้อนตามหลังมือหลังเท้ารุนแรงมาก  
เหมอืนมคีนมาก่อไฟหงุต้มแกงอะไรๆ ในทีน่ัน้ กระดูกในอวัยวะส่วนต่างๆ  
เหมือนมีคนเอาค้อนมาทุบตีให้แตกให้หักไปในขณะน้ัน เพราะความ 
เจ็บปวดแสบร้อนสาหัสจนไม่มีที่ปลงวางร่างกายจิตใจลงได้เลย ปรากฏ 
เป็นกองเพลิงไปทั้งร่าง สิ่งท่ีจะสามารถต้านทานกันได้เวลานั้น มีแต ่
สติปัญญา ศรัทธา ความเพียร มีความอดความทนเป็นเครื่องหนุนหลัง  
ไม่ยอมถอยทพักลบัแพ้ข้าศึกทีก่�าลงัโหมกนัมาอย่างเต็มท่ีราวกบัจะบดให้ 
แหลกละเอียดเป็นผุยผงไปในเวลานั้น ไม่ยอมปล่อยให้ชีวิตลมหายใจ
สืบต่อกันไปได้อีกเลย ขณะที่ก�าลังเข้าตาจนนั้น จิตจะหาทางออกด้วย 
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วิธีอ่ืนใดไม่ได้ทั้งสิ้น นอกจากต้องปักหลักต่อสู ้กันด้วยสติปัญญา 
อย่างถึงเป็นถึงตายเพื่อความจริงในกายในจิตที่ควรรู้ควรเห็นจากความ
เพียรเท่านั้น ความอยากให้เวทนาหายและความคิดท้อใจว่าจะทนสู้ไป 
ไม่ไหวเป็นต้น นีคื่อสมทุยัเครือ่งส่งเสรมิทุกข์ให้มกี�าลงักล้ายิง่ขึน้ จะปล่อย 
ให้คิดขึน้มาในขณะนัน้ไม่ได้เด็ดขาด ถ้าไม่อยากล้มละลายแบบไม่เป็นท่า  
มีสติกับปัญญาเท่านั้นที่ต้องผลิตขึ้นมาด้วยอุบายต่างๆ เพื่อให้ทันกับ 
เวทนาในเวลานั้น โดยแยกแยะกาย เวทนา จิต ออกทดสอบเทียบ
เคียงกันดูจนทราบความจริงของแต่ละสิ่งอย่างชัดเจนด้วยปัญญา  
การแยกแยะกายควรถือเอาจุดส�าคัญที่ว่าเป็นทุกข์ มากกว่าที่อื่นใดออก 
พิจารณา เช่น กระดูกขาหรือกระดูกเข่าเป็นทุกข์มาก ก็ก�าหนดจิต
ต้ังสติพิจารณาปัญญาลงในจุดน้ันว่า กระดูกนี้เป็นทุกข์หรือทุกข์เป็น 
กระดูกกันแน่ ถ้ากระดูกเป็นทุกข์จริงดังท่ีเข้าใจ เวลาทุกข์ดับไปแล้ว  
ท�าไมกระดูกจึงไม่ดับไปด้วยทุกข์เล่า ถ้าเป็นอันเดียวกันดังท่ีเข้าใจ  
สิง่ทัง้สองต้องดับไปด้วยกนัจึงจะถกูกบัหลกัความจรงิ อนึง่ เวลาคนตาย
และหมดทกุข์ในร่างกายไปแล้ว กระดูกยงัมอียู ่ขณะน�าไปเผาไฟ กระดูก
แสดงอาการเป็นทุกข์อย่างไรให้ปรากฏหรือไม่ ถ้าไม่แสดงทุกข์คือความ
เจ็บปวดรวดร้าวให้ปรากฏเลย กระทัง่ถกูไฟเผาจนกลายเป็นเถ้าเป็นถ่าน
ไปเช่นนัน้ การไปเหมาเอาด้วยความส�าคัญว่ากระดูกเป็นทุกข์ท้ังท่ีกระดูก
มิได้เป็นทุกข์ดังเข้าใจนั้น จะไม่อับอายกระดูกและอวัยวะส่วนต่างๆ ที่มี
ลักษณะเช่นเดียวกัน ซึ่งมิได้เป็นตัวทุกข์ตามค�ากล่าวหาบ้างหรือ และ
ถ้าทุกข์เป็นกระดูกจริงๆ กระดูกมีมาแต่วันเกิดจนถึงบัดนี้ แต่ทุกข์ท�าไม
จึงมีขึ้นเฉพาะกาล เช่น เริ่มมีขึ้นในขณะนั่งสมาธินี้เท่านั้น ท�าไมจึงไม่มี
ทุกข์ติดทุกข์ต่อกันมาเช่นเดียวกับกระดูกที่มีต่อเนื่องกันมาแต่เริ่มแรก
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เกิดเล่า เมื่อเป็นเช่นนี้ จะถือว่ากระดูกเป็นทุกข์ หรือทุกข์เป็นกระดูก 
กต้็องเป็นความเหน็ผดิ เป็นความถอืผดิจากความจรงิ ซ่ึงเป็นท่ีน่าอับอาย 
ความจรงิอย่างย่ิงทีม่ไิด้เป็นไปตามความส�าคัญมัน่หมายใดๆ เลย ขณะที่ 
ก�าลังคลี่คลายแยกแยะกระดูกกับเวทนาเพื่อทราบความจริงนั้น จิตและ
สติปัญญาต้องจดจ่อและท�าหน้าทีด้่วยความสนใจกบังานนัน้จรงิๆ จะส่งจิต 
ไปอ่ืนไม่ได้ ต้องหมนุตัวอยู่กบักิจทีก่�าลงัพจิารณา และพจิารณาย้อนหน้า
ย้อนหลงัจนเป็นท่ีเข้าใจประจักษ์ จะพจิารณากีเ่ท่ียวไม่ส�าคัญ แต่พจิารณา 
จนเข้าใจ อันเป็นจุดมุ่งหมายของงานนี้ เมื่อเข้าใจชัดเพียงส่วนใด 
ส่วนหนึ่งแล้ว จิตย่อมซึมซาบไปในอวัยวะอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน
ไปเอง

อันดับต่อไป ในเวลาเดียวกันก็แยกเวทนากับจิตออกทดสอบเทียบ
เคียงกนัดูด้วยสติปัญญาอย่างละเอียดถีถ้่วนเช่นเดียวกบัการแยกกายกบั
เวทนาออกพจิารณา โดยต้ังปัญหาถามตัวเองว่า จิตเป็นเวทนาหรอืเวทนา
เป็นจิตอย่างไรกนัแน่ ถ้าจติเป็นเวทนาจรงิดังความส�าคัญ เวลาทกุขเวทนา
ดับไป ท�าไมจิตจึงมิได้ดับไปด้วยเล่า และถ้าเวทนามาเป็นจิต เมื่อจิต 
มีอยู่ตราบใด ทุกขเวทนานี้ต้องมีอยู่ตราบน้ัน จะดับไปไม่ได้ แต่แล้ว 
ทกุขเวทนาท�าไมจงึมเีกดิๆ ดับๆ ทัง้ท่ีจิตทรงความรูค้วามเป็นจิตอยูต่ลอด
เวลา อกำลโิก มไิด้ดับไปด้วยเวทนา เมือ่เป็นเช่นนีจ้ะถอืว่าจิตกบัเวทนา
เป็นอันเดียวกันนั้น ไม่ฝืนความจริงและไม่อับอายความจริงบ้างหรือ  
ที่คิดกลืนความจริงให้กลายเป็นของปลอมไปตามความรู้ความเห็นแบบ
ป่าๆ เถื่อนๆ เช่นนั้น การแยกแยะ ไม่ว่าแยกแยะกายกับเวทนา หรือ
แยกแยะจิตกับเวทนา สติกับปัญญาต้องหมุนติ้วอยู่ในวงงานที่ท�า จะส่ง
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ออกไปอื่นไม่ได้ เวลานั้นทุกขเวทนาแสดงตัวมากเพียงไร สติปัญญายิ่ง
พิจารณาไม่หยุดหย่อนเพื่อความรู้จริงในสิ่งท่ีประสงค์อยากรู้อยากเห็น
อยากเข้าใจ เวทนาจะก�าเรบิหรอืลดตัวลงหรอืว่าจะดับไป กใ็ห้รูป้ระจกัษ์
ในวงการพิจารณาเป็นส�าคัญ ข้อส�าคัญ อย่าตั้งความหวังให้ทุกข์ดับไป 
โดยที่พิจารณายังไม่เข้าใจความจริงของกาย ของเวทนา และของจิต ว่า 
ต่างอันต่างเป็นความจริงของตนอย่างไรกันแน่ พิจารณาจนเข้าใจทั้งกาย
ทั้งเวทนาทั้งจิต เมื่อเข้าใจด้วยสติปัญญาจริงๆ แล้ว กายก็สักแต่ว่ากาย 
ไม่ได้นิยมว่าตนเป็นทุกข์เป็นเวทนา เวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาอยู่เท่านั้น 
ไม่นิยมว่าตนเป็นกายเป็นจิต แม้จิตก็สักแต่ว่าเป็นจิตอยู่เท่านั้น ไม่นิยม
ว่าตนเป็นกายเป็นเวทนา ดังที่เคยส�าคัญแบบสุ่มๆ เดาๆ มาแต่เวลา 
ที่ยังมิได้พิจารณาให้เข้าใจ พอสติปัญญาพิจารณารอบแล้ว ทุกขเวทนา
ทั้งหลายก็ดับลงในขณะนั้น ไม่ก�าเริบต่อไป จิตก็รวมลงอย่างสนิทชนิด
ไม่รับรู้กันเลย อีกประการหนึ่ง แม้จิตจะไม่รวมลงถึงขั้นดับสนิท แต่ก็ 
มิได้รับความกระทบกระเทือนจากเวทนา คือกายก็จริง เวทนาก็จริง  
จิตก็จริง ต่างอันต่างจริง ต่างอันต่างอยู่ตามความจริงของตน ขณะที ่
ต่างอันต่างจรงินัน้ จะได้เหน็ความอัศจรรย์ของจิตและเหน็ความอาจหาญ
ของจิตว่าสามารถแยกตนออกจากเวทนาทั้งหลายได้อย่างอัศจรรย์ 
เกินคาด นอกจากนั้นยังเกิดความอาจหาญต่อความเป็นความตายที่
ขวางหน้าอยู่อย่างไม่สะทกสะท้านใดๆ อีกด้วย เนื่องจากได้เห็นหน้าตา
เวทนาท่ีเคยหลอกลวงให้กลัวเป็นกลัวตายอย่างประจักษ์ใจแล้วใน 
ขณะนัน้ คราวต่อไป แม้เวทนาจะแสดงความกล้าสาหสัมากมายขนาดใด  
ใจกส็ามารถพจิารณาได้ท�านองทีเ่คยพจิารณาและเข้าใจมาแล้ว การรูเ้หน็ 
อย่างนี้แลคือการรู้เห็นสัจธรรมด้วยสติปัญญาแท้ แม้จะมิใช่รู้เห็นขั้น 
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เด็ดขาดฟาดกิเลสให้จมไปโดยสิ้นเชิงก็ตาม แต่กิเลสจะจมมิดหัวไม่มี 
ฟื้นได้ ก็ต้องอาศัยวิธีนี้เป็นเครื่องด�าเนินในวาระต่อไป

ท่านผู้ใดกล้าหาญต่อสู้กับทุกขเวทนาด้วยการพิจารณาตามวิธีนี้  
ไม่ยอมถอยทัพพับบัลลังก์แบบสิ้นท่า ท่านผู้นั้นต้องก�าชัยชนะจากวิธีนี้
โดยไม่มีทางสงสัย ทั้งยังจะเห็นรอยพระบาทที่พระศาสดากับพระสาวก
เสด็จไปอย่างสดๆ ร้อนๆ โดยล�าดับและอาจลมืค�าว่า พระองค์ปรนิพิพาน
ไปได้ ๒๕๐๐ ปีเศษแล้ว ซึ่งแสนนานก็ได้ เพราะความจริงกับศาสดาเป็น
อันเดียวกนั ศาสดาแท้มใิช่กาลสถานทีบ่คุคล พอจะเปลีย่นแปลงห่างเหน็ 
ว่าไกลกันลิบลับกับเราต้ัง ๒๕๐๐ ปีเศษ แต่ควรทราบว่าความจริงอยู ่
ทีใ่ด ศาสดากอ็ยูท่ีน่ัน้ เพราะธรรมเกดิจากความจรงิท่ีพจิารณารูเ้หน็อย่าง 
เต็มภูมิ ไม่นอกเหนือไปจากนี้ ดังนั้น ท่านที่สามารถพิจารณาทุกขเวทนา
จนถงึความจรงิของกาย ของเวทนา ของจิต ย่อมเหน็ธรรมอย่างประจักษ์
โดยล�าดับ ซึ่งไม่นิยมกาลสถานที่เป็นเครื่องพิสูจน์ตัดสินเลย ดังธรรม
แสดงไว้ว่า ดูก่อนอานนท์ ถ้าการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมยังมีอยู่ 
พระอรหันต์ย่อมไม่สูญจากโลกดังนี้ ซ่ึงเป็นพระโอวาทที่ตรัสเพิ่งสิ้น 
พระกระแสเสยีงไปเมือ่สกัครูน่ีเ้ท่านัน้ เพราะธรรมของจรงิย่อมไม่ขึน้กบั
เวลานาทีอะไรเลย แต่จริงอยู่อย่างสม�่าเสมอ ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่กว่า
ความจริงในโลกทั้งสาม

การอธิบายวิธีพิจารณาทุกขเวทนานี้เป็นเพียงโดยย่อ พอเป็นคติ 
แก่ท่านผู้มีนิสัยในทางเป็นนักต่อสู้เพื่อกู้ภพชาติ ประหยัดความเกิดตาย 
ไม่ปล่อยให้เรี่ยราดสาดกระจายไปตามภูมิก�าเนิดต่างๆ ไม่มีที่สิ้นสุด  
เพื่อทรงวิมุตติหลุดพ้นไม่กังวลกับกองทุกข์น้อยใหญ่ทั้งหลายอีกต่อไป
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เป็นเวลานาน ซ่ึงแสนน่าร�าคาญและกังวลใจนักหนา ได้น�าไปพิจารณา
เพือ่หาทางออก โดยอาศัยกองทกุข์ในขนัธ์เป็นหนิลบัสติปัญญาให้คมกล้า 
ตามแต่อุบายจะพลกิแพลงแก้ไขตนด้วยวธิต่ีางๆ ซ่ึงมมีากมายเหลอืทีจ่ะ
น�ากล่าวได้ละเอียดทั่วถึง เพราะการพิจารณาธรรมทั้งหลายเป็นเทคนิค
ของแต่ละรายจะผลิตมาใช้เพื่อเปลื้องตน 

ใครเป็นนกัใคร่ครวญไตร่ตรอง ผูน้ัน้จะเจอทางออกจากกองทุกข์ใน
เรือนจ�าแห่งวัฏสงสาร มีพระนิพพานเป็นที่สถิต มีความสงบสุขเป็นนิจ 
นิรนัดร แต่ใครกลัวทกุข์ไม่ยอมพิจารณา ก็เท่ากบัสงวนหัวหนามที่ฝังจม 
อยูใ่นฝ่าเท้าไว้ให้ก�าเรบิเป็นหนองและท�าความเจ็บปวดแสบร้อนนอนคราง 
ไปนาน และอาจท�าความก�าเริบจนเท้าเสียใช้การอะไรไม่ได้ กลายเป็น 
คนพิการง่อยเปลี้ยเสียอวัยวะไปได้ ส่วนผู้เห็นภัยรีบถอดถอนหนาม
ออกเสีย แม้จะเจ็บปวดเพียงไรในขณะนั้นก็ยอมทนเอา แผลก็นับวัน
จะหาย ความเจ็บปวดก็ไม่ทรมานไปนาน และมีวันจะหายกลายเป็น 
ผู้หมดทุกข์กังวลในวันข้างหน้า เพราะกล้าเผชิญทุกข์เพื่อน�าสุขมาสู่ตน 
ท่านผู้นี้นับว่าสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนโดยถูกทาง ท่านที่กล้าหาญ
ต่อสูพ้จิารณาทกุขเวทนาในขนัธ์กเ็ช่นกนั แม้ทกุข์จะมมีากน้อยกส็ามารถ
พิจารณาจนรู้ทั่วถึงความจริงทุกส่วน ไม่สงวนไว้เพื่อก่อไฟเผาตนไปนาน 
ค�าว่า “นิพพำน” จะเป็นสมบัติอันพึงพอใจในวันหนึ่งแน่นอน หนีไม่พ้น

ท่านว่าทุกข์ควรก�าหนดรู้นั้น ก�าหนดจนรู้ประจักษ์ใจจริงๆ ดังท่ี
อธิบายมานี่แล ชื่อว่าก�าหนดรู้ และละสัจจะทั้งสอง คือ ทุกข์กับสมุทัย 
ด้วยมรรคคือสติกับปัญญาที่ท�างานถอดถอนกิเลสไปพร้อมๆ ในขณะ
เดียวกนั ท่านว่าทุกข์ควรก�าหนดรู ้สมทุยัควรละนัน้ ถ้าไม่น�าสติกบัปัญญา 
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ซ่ึงเป็นองค์ของมรรคมาก�าหนดรู้และละถอนแล้ว จะเอาอะไรมารู้และ 
มาละถอน นิโรธความดับกิเลสกองทุกข์ท้ังหลายจึงจะมีทางดับทุกข์ได้  
จ�าต้องน�าสติกับปัญญามาท�างานด้วย ในขณะเดียวกันทุกข์ก็จะ 
ดับไปโดยล�าดับจนดับสนทิด้วยอ�านาจของมรรค จึงเป็นทางแสดงออกได้  
การเก่ียวโยงกันระหว่างสัจธรรมทั้งสี่จึงแยกกันไม่ออก ต้องท�างาน 
เกี่ยวเนื่องกันเหมือนลูกโซ่ตลอดไปแต่ต้นจนอวสาน สติปัญญาที่เป็น 
องค์ของมรรคมีก�าลังมากเพียงไร กิเลสชนิดต่างๆ ก็ย่อมอ่อนก�าลังลง 
เพียงนั้น แม้นิโรธความดับแห่งกิเลสกองทุกข์ทั้งหลายย่อมค่อยๆ  
ดับไปตามก�าลังของมรรค จนไม่มีกิเลสกองทุกข์เหลือหลออยู่ภายใน 
กลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาล้วนๆ โดยไม่ต้องไปหามาจากที่ไหน แต่มี 
อยู่ที่ใจดวงหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแล ค�าว่าพุทธะแท้ก็หมายอันนี้  
ธรรมะแท้กห็มายอันนี ้สงัฆะแท้กห็มายความบรสิทุธิน์ี ้ค�าว่าธรรมคืออะไร  
ก็คืออันนี้แลที่เป็นธรรมแท้ ซึ่งโลกกราบไหว้ใฝ่ฝันมานาน

ท่านผูป้ระสงค์อยากพบอยากเหน็ธรรมแท้คืออะไรอย่างถงึใจ จงึไม่ 
ควรมองข้ามการอบรมใจดวงพร้อมท่ีจะเป็นธรรมท้ังแท่งอยู่ทุกเวลาน้ี  
การแปลชื่อของธรรมว่าคืออะไร จะแปลจนจรดขอบฝั่งมหาสมุทรทะเล 
กไ็ม่มวีนัหายสงสยัได้ แปลไปกว้างขวางเท่าไร ความสงสยัไม่มทีางสิน้สดุ 
ยุติลงได้ เช่นเดียวกับคนไม่เคยเห็นเพชรนิลจินดา แม้จะถ่ายภาพมาด ู
จนกองเท่าภูเขา กเ็ป็นเพยีงภาพของเพชรนลิจนิดาอยูเ่ท่านัน้ มใิช่ตัวจรงิ 
ของเพชรนิลแท้ พอจะท�าความสงสัยให้หายได้ด้วยการดูภาพนั่นเลย 
แต่จะท�าให้หายสงสัยได้ด้วยการเห็นเพชรนิลอันแท้จริง ฉะนั้น ธรรมจึง 
เป็นธรรมชาติลึกลับเมื่อยังค้นไม่พบ แม้จะอ่านธรรมเรียนธรรมได้
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มากมายเพียงไร ก็เท่ากับการถ่ายภาพเพชรนิลจินดามาให้คนไม่เคยพบ 
เคยเห็นดูกันนั่นแล จะไม่สามารถตัดความสงสัยได้เลย

การตัดความสงสยัในธรรมว่าคืออะไรเป็นต้นได้นัน้ จึงควรเรยีนเรือ่ง
ของใจซ่ึงเป็นเรือ่งของธรรมโดยตรง เรยีนรูม้ากเพยีงไรย่อมจะทราบเรือ่ง
ตัวของธรรมมากเพยีงน้ัน จนทราบธรรมโดยตลอดทัว่ถงึภายในใจตัวเอง 
เมื่อทราบประจกัษก์บัใจโดยสมบูรณ์แลว้ ย่อมสิน้สงสยัลงในทนัททีนัใด 
และสิน้สงสยัตลอดกาล ค�าว่า ธรรม คืออะไร กคื็อสิง่ทีรู่้ๆ  เหน็ๆ อยูก่บัใจ 
นีเ่อง จะเป็นอะไรอ่ืนมาจากไหน แต่ท้ังท่ีรูอ้ยู่อย่างเต็มใจ เวลาจะอธบิาย
ให้ถูกต้องตามความจริงของธรรมแท้นั้น ไม่มีทางอธิบายได้เลย เพียง
เปรียบๆ เปรยๆ ไปอย่างนั้นเอง เหมือนเวลาเกิดคันภายในล�าคอขึ้นมา  
ไม่ทราบจะเกาอย่างไรให้ถกูกบัจุดทีคั่นนัน้ได้ เกาเท่าไรกเ็กาได้แต่ภายนอก  
ส่วนภายในที่คันจริงๆ เกาไม่ได้ เกาไม่ถูก ทั้งที่รู้จุดที่คันอยู่อย่างเต็มใจ
ฉะนัน้ ดังนัน้ ค�าว่า ธรรม จงึเป็นธรรมชาติละเอียดสขุมุมากในความรูส้กึ 
ทั่วๆ ไป และมีผู้สงสัยไต่ถามกันยุ่งตลอดมา แต่ก็ไม่มีท่านผู้ใดสามารถ
อธบิายให้เป็นทีเ่ข้าใจพอหายสงสยัได้ตลอดมา และยงัแน่ใจว่าตลอดไป 
อีกเช่นกัน ท่านนักปฏิบัติที่ทรมานตนด้วยความเด็ดๆ เผ็ดๆ ร้อนๆ 
เช่น การนั่งต่อสู้ทุกขเวทนาด้วยสติปัญญาไม่ท้อถอย มักเจอธรรมดวง
ที่แปลยากๆ อธิบายยากๆ เร็วกว่าธรรมดาที่ควรจะเป็น โดยมากครู
อาจารย์ที่ได้ธรรมเด็ดๆ จังๆ มาสอนหมู่ชน ท่านมักได้ด้วยวิธีดังกล่าว
เป็นส่วนมาก มากกว่าได้โดยทางธรรมดาที่ค่อยเป็นค่อยไป แม้เวลา
มาสอนผู้อ่ืนก็มักจะสอนตามนิสัยที่ท่านเคยฝึกอบรมมา คือสอนชนิด
เผ็ดๆ ร้อนๆ ทั้งกิริยาอาการและสุ้มเสียงอรรถธรรม มันกลมกลืนกันไป 
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ในขณะเดียวกนั ดังท่านอาจารย์มัน่เป็นตัวอย่าง แต่ผูต้ั้งใจต่ออรรถธรรม 
จริงๆ ฟังแล้วถึงใจ ได้ผลผิดธรรมดาอยู่มาก ผู้เขียนเป็นคนป่า มีนิสัย 
หยาบมาด้ังเดิม จึงชอบการแสดงแบบนั้นมาประจ�านิสัยไม่จืดจาง 
กิเลสคงยังหยาบอยู่มาก จึงชอบของแข็งๆ ตีเอาๆ ใจรู้สึกหมอบง่าย 
ไม่กล้าล�าพองผยองตัวยั่วยุนัก เหมือนที่เคยเก่งกาจฉลาดกว่าครูตอนที่ 
ยังไม่เคยพบของแข็งของคมสับเขก ท่านอาจารย์มั่นท่านรู้นิสัยคนเก่ง
ไม่ได้เรื่องได้ราว จึงมักมอบแต่เครื่องดัดสันดานเจ้าบอนนี่ให้เสมอมา 
แทนที่จะยื่นผลไม้ลูกหอมหวานให้ เมื่อถูกยาขนานส�าคัญๆ หนักๆ เข้า  
เพียงได้ยินเสียงและได้ยินช่ือท่านเท่านั้น เจ้าบอนนี่วิ่งหาท่ีหมอบหลบ
ซ่อนเร็วยิ่งกว่าลิง ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีดีเยี่ยมและเหมาะสมเสียเหลือเกิน  
แม้ทุกวันนี้เจ้าบอนนี่ยังกลัวท่านอยู่ เลยไม่หาญโดดก่ิงน้ันก่ิงนี้อย่าง
โลดโผนนัก เพียงระลึกถึงท่านก็หมอบราบทันที

ท่านทีช่อบเทีย่วหาทีเ่ด็ดๆ เป็นทีบ่�าเพญ็หนึง่ ท่านทีช่อบนัง่อยูใ่นที่
เปลี่ยวๆ น่ากลัวหนึ่ง ท่านที่ชอบอดอาหารเพื่อเร่งความเพียรอย่างถึงใจ
หนึง่ ท่านทีช่อบนัง่สมาธนิานๆ และต่อสูก้บัทกุขเวทนาด้วยสติปัญญาหนึง่  
และท่านท่ีชอบฝึกทรมานตนด้วยวิธต่ีางๆ เหล่านี ้เวลาสนทนาธรรมภายใน 
กับท่านรู้สึกอัศจรรย์ใจอย่างบอกไม่ถูก ธรรมท่ีท่านเล่าให้ฟังแต่ละครั้ง 
เป็นธรรมที่เกิดจากจิตใจจริงๆ ทั้งแปลก ทั้งพิสดาร ทั้งอัศจรรย์ หาฟัง 
ได้ยาก ดูกิริยาท่าทางเคร่งขรึมส�ารวมเป็นที่น่าขยาดครั่นคร้ามอยู่ภายใน 
สมกับธรรมท่ีท่านระบายออกอย่างแท้จริงและน่าเลื่อมใสอย่างลึกซ้ึง  
แต่กับบุคคลทั่วๆ ไป ท่านท�าตัวเหมือนคนโง่ที่ไม่รู้อรรถรู้ธรรมอะไรเลย  
พูดน้อย ไม่ชอบสังคมกับใคร ชอบอยู่ล�าพังคนเดียว ชอบไปคนเดียว 
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ไม่ชอบเทศน์ชอบสนทนากับใคร เหมือนไม่รู้อะไรเสียจริงๆ แต่กับ 
ผู้สนิทสนม เวลาท่านพูด ฟังแทบไม่ทัน ธรรมไม่ทราบไปเอามาจากไหน  
ไหลออกมาเหมือนน�้าเหมือนท่าไม่มีอัดมีอั้น พูดไม่ค่อยซ�้าซาก วันหนึ่ง 
ได้เรื่องหนึ่งมาพูด อีกวันหนึ่งได้เรื่องหนึ่งมาสนทนา ซ่ึงเป็นธรรม
ภายในล้วนๆ เมื่อคิดเดาตามความรู้สึกแล้ว ท่านน่าจะรู้ธรรมภายในใจ 
เรื่อยๆ ในวันเวลาหน่ึงๆ สมกับเป็นผู้มีความเพียรกล้าไม่กลัวตาย 
ไม่หมายป่าช้า ถงึกาลเวลาแห่งชีวิตสงัขารท่ีไหน คงสลดัท้ิงอย่างไม่อาลยั
เสยีดายเลย ผดิกบัคนทัง้หลายมากราวฟ้ากบัดิน การขบฉนักง่็าย อะไรๆ 
ได้ทั้งนั้น การพักอยู่หลับนอนก็ง่าย การไปก็ง่าย ไม่ห่วงหน้าห่วงหลัง  
ก้นเบา หไูว ใจเด็ดราวกบัฝังเพชรไว้ในใจ เวลาเข้าทางจงกรมแล้วกีช่ั่วโมง
ก็ไม่ออกมา ไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืน ประกอบความเพียรเหมือนคน 
มรีาตรเีดียวเสมอกนั เวลาเข้านัง่สมาธภิาวนา ร่างกายเป็นเหมอืนหวัตอ  
กี่ช่ัวโมงไม่ยอมลุกจากท่ี ท�าแบบให้เกิดความอัศจรรย์แก่เราผู้ได้เห็น 
ได้ชมเสยีทกุอย่างไม่มทีางต้องติ และเป็นคติตัวอย่างอันดีทกุๆ อิรยิาบถ 
เมื่อเป็นเช่นนั้น กิเลสจะมีจ�านวนกี่พันกี่ล้านตัวก็พลอยถูกท�าลายด้วย
ความเพียรท่าต่างๆ นอนตายกองกันอยู่ในที่ต่างๆ กองเท่าภูเขาเป็นแน่ 
ถ้าเป็นเหมือนด้านวัตถุ คือตายอยู่ในทางจงกรมบ้าง ตายอยู่ที่นั่งสมาธิ
ภาวนาบ้าง ตายอยู่ใต้ร่มไม้ชายเขาบ้าง ตายอยู่บนหินดานกลางเขาบ้าง 
ตายอยูต่ามหนิผาหน้าถ�า้บ้าง ตายอยูเ่ง้ือมผาป่าไม้บ้าง ตายอยูต่ามป่าช้า
ป่าชัฏบ้าง ตายอยู่ในที่นั่งที่ยืนที่เดินท�าความเพียรบ้าง ตายอยู่บนที่นอน
หมอนมุ้งบ้าง ทั่วบริเวณสถานที่ท�าความเพียรต่างๆ ถ้ากิเลสเป็นตัว 
เป็นตนเหมอืนสตัว์เหมอืนคน กค็งเป็นป่าช้าท่ีน่ากลวัมาก มท้ัีงผดิีบผสีด 
ผีตายเก่าตายใหม่ และตายด้วยการถูกท�าลายเพราะความเพียรวิธีต่างๆ 
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จนไม่ชนะจะเผาจะฝังซากศพนัน้เลย ถกูผูเ้ป็นนกักลวัผไีปเจอเข้า น่ากลวั 
จะไม่มลีมหายใจว่ิงกลบัไปบ้าน เพราะผกีเิลสชนดิต่างๆ ถกูสงัหารท�าลาย
ด้วยน�้ามือของท่านผู้กล้าตายในสงครามแห่งวัฏวนมากต่อมาก รวมท้ัง
ตายเก่าตายใหม่ ตายทบัตายถมตายเกลือ่นกลาดบาดตา สลดใจท่ีไม่เคย 
พบเคยเห็นมาในชวีิตจนประมาณไม่ถูก แต่ท่านผู้สังหารกิเลสชนิดต่างๆ 
ด้วยความเพียร ท่านกลับเป็นผู้สบายหายกังวลหม่นหมอง สนุกครอง
มหาสมบติัภายในอันประเสรฐิแต่ผูเ้ดียว ไม่มอีะไรเข้าไปเกีย่วข้องวุน่วาย 
ผิดกับสมบัติภายนอก ซึ่งมีมากมายเพียงไร คอยแต่จะหลุดมือหายไป 
ด้วยเหตุต่างๆ ทั้งจากตัวเองเป็นผู้ท�าลายสังหาร ท้ังจากโจรจากมาร  
ซึ่งมีมากยิ่งกว่าตาสับปะรด นอนก็เป็นทุกข์ นั่งก็เป็นทุกข์ เพราะการ
คอยระวงัรกัษา แม้เช่นนัน้ยงักลบัเป็นภัยแก่เจ้าของอีกด้วย ดังธรรมท่าน 
ว่า โลโภ ธมฺมำน� ปริปนฺโถ ควำมโลภเป็นภัยแห่งธรรมคือควำมสงบเย็น 
ทั้งหลำย ดังนี้ ผู้มีความโลภเข้าครองเป็นเจ้าอ�านาจวาสนาบนหัวใจแล้ว  
ธรรมคือความสงบสุขย่อมไม่มีทางเจริญงอกงามในใจได้ ต้องถูกความ
โลภท�าลายหายสญูเกลีย้งไม่มเีหลอืหลออยูไ่ด้ ฉะนัน้ ผูห้วงัความผาสกุ 
เจริญใจด้วยธรรมเป็นที่จอดแวะพักพิง จ�าต้องส�านึกตัวกลัวความโลภ
อันเป็นตัวมหาวนิาศ และท�าความเข้มงวดกวดขนัมนัทีค่อยท�าลายธรรม
ภายในใจอยู่ทุกเวลา อย่าปล่อยให้เป็นเจ้าอ�านาจ ซึ่งอาจถึงขนาดท�าเรา 
ให้ตายท้ังเป็นก็ได้ ถ้าเผลอตัวมั่วสุมกับมันมากนัก ความโลภตัวนี้ 
ถ้าเป็นสัตว์ก็คือสัตว์ตัวคอยท�าลายโลก ไม่เคยท�าคุณให้แก่ใครแม้แต่
น้อยเลย ถ้าเป็นเช้ือโรคกเ็ป็นชนดิทีโ่ลกขยาดครัน่คร้ามมาก ยากจะรกัษา 
ให้หายได้ ถ้าลงได้เกาะกนิรายใดเข้าแล้ว เป็นโรคชนดิทีผู่น้ัน้ต้องหมดหวงั 
ทั้งท่ีลมหายใจยังมีอยู่ เพียงรอวันเวลาที่วาระสุดท้ายปลายแดนของ
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ชีวิตจะสิ้นลงเท่าน้ัน อย่างอ่ืนที่โลกต้องการนั้นไม่มีหวังจากโรคพรรค์นี้  
ดังนั้น ผู้หวังสารคุณเป็นเครื่องหนุนเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยหายใจ
เต็มปอดทั้งปัจจุบันและอนาคต จึงควรเริ่มคิดนึกตรึกตรองเพื่อเห็นโทษ 
ของมันที่บรรจุโทษไว้อย่างเต็มตัว ยิ่งกว่าวัตถุระเบิดเครื่องท�าลายเป็น
ไหนๆ เพราะวัตถุเครื่องท�าลายต่างๆ โดยมากเวลาแสดงตัวย่อมมีเสียง
สะเทือนสะท้านขู่ค�ารามให้ปรากฏพอโลกได้ทราบฤทธิ์ของมัน และ
เกิดความกลัวรีบพากันหาที่หลบซ่อน จนสุดวิสัยที่จะตะเกียกตะกาย
เพื่อหลบภัยเอาตัวรอดได้ ส่วนความโลภออกแสดงตัวมิได้ท�าแบบนั้น  
แต่ชอบวางกบัดักไว้อย่างลกึลบัในหวัใจคนทกุชาติช้ันวรรณะ แม้พระเณร
เถรชกี็ไมเ่ลือกหนา้ว่าจะเกรงขามบา้งเลย ถ้าหัวใจต�า่ทรามพอมันคว้าได้
ต้องคว้ามาขยี ้มาเป็นเครือ่งมอื มาเป็นคนงานของมนัทันที และต้ังโรงผลติ 
ลงที่หัวใจดวงน้ัน บังคับบัญชาใจผู ้ที่มันฝึกอบรมมาจนเช่ียวชาญ
คล่องแคล่วให้ออกท�างานคิดหารายได้ร�า่รวยด้วยอุบายวธิต่ีางๆ จะได้มา 
ด้วยวิธีผิดๆ พลาดๆ ฉลาดแกมโกงใดๆ เป็นเอาทั้งนั้น ขอแต่ให้ได้มา
ก็เป็นที่พอใจของนายผู้ตั้งรายรับรายจ่ายไว้สูง จนใจที่มีความระลึกรู้บุญ
บาปอยู่บ้าง บรรดามนุษยธรรมทั่วๆ ไปไม่สามารถอาจเอ้ือมท�าลงได้ 
มันมอบหน้าที่ให้พนักงานตัวโปรดส�าคัญคือใจ เป็นผู้ด�าเนินงานคิดค้น
และสั่งเสียกิจการต่างๆ ออกทางกายทางวาจา ให้เที่ยวแสวงหารายได้
คนละทิศละทาง ทั้งใกล้และไกล ทั้งในและนอก ทั้งทางน�้าและทางบก 
ทั้งกลางวันและกลางคืน ทั้งยืนทั้งเดิน ทั้งนั่งทั้งนอน เว้นแต่เวลาหลับ 
ตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเหน็ว่าเหยือ่ชุกชุมมาก ท้ังกอบโกยท้ังโรยทกุข์ลงบน 
หัวคนไม่ไว้หน้าว่าเป็นใคร ทั้งกล้าคิดกล้าพูด กล้าท�าได้ท้ังท่ีแจ้งท่ีลับ 
ไม่มีกระดากอายว่าใครจะต�าหนิติเตียนและเกลียดขี้หน้าหรือเคียดแค้น
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เพียงไร ขอให้ได้ตามค�าสั่งของมหาอ�านาจ คือ โลโภ ธมฺมำน� ปริปนฺโถ  
ก็เป็นที่พึงพอใจ การเก็บรักษาไม่ยอมให้รั่วไหลไกลมือนั้น นายโลภต้อง 
สัง่เก็บแบบไม่คิดว่าโลกกว้างแสนกว้างจะมทีีเ่กบ็หรอืไม่ แต่เกบ็สัง่สมเสยี 
จนลมืคิดว่า “เรำนีจ้ะฝืนเป็นคนอยูค่�ำ้ฟ้ำท้ำทำยควำมตำยตลอดไป หรอื
เป็นคนมีป่ำช้ำเหมือนมนุษย์ทั่วๆ ไป หรือเป็นคนประเภทไหนกันแน่”  
เพราะมนัร่ายมนต์ปิดหปิูดตาและปิดใจไว้อย่างมดิชิด ชนดิไม่ให้มโีอกาส 
เหลอืบมองดูหน้าตามนัว่ามคีวามลบัลมคมในประการใดบ้างเลย แม้อาการ 
ของความโลภทีพ่าให้แสดงตัวออกมากไ็ม่มท่ีาทางทีน่่าดูเลย ไม่ว่าจะพาให้ 
มนษุย์เพศวยัใดแสดง หรอืคนชาติช้ันวรรณะใดมอี�านาจมากน้อยเพยีงไร
แสดง ไม่เป็นทีน่่าดูเอาเลย นอกจากน่าเกลยีด น่าเอือมระอา น่าโลกจะ
แตกบรรลยัไปถ่ายเดียวเท่านัน้ เพราะไฟแห่งความโลภระบาดเผาผลาญ
ทนหมกตัวอยู่ไม่ได้

เพราะเหตุดังทีรู่้ๆ  เหน็ๆ กนัอยูอ่ย่างเต็มตาเต็มใจไม่ปิดบงัลีล้บันีแ่ล  
ธรรมของพระพทุธเจ้าจงึควรได้รบัรองยนืยนัส่งเสรมิว่าเป็น สวำกขำตธรรม 
ทีต่รสัไว้ชอบแท้ ดังความโลภทีธ่รรมท่านแสดงไว้ว่าเป็นอันตรายแก่ความ
สงบสขุของบ้านเมอืง ทีท่่านว่าความโลภเป็นภัย กม็ไิด้ว่าไว้เพยีงวันนีแ้ละ
วานนี้เท่านั้น แต่ธรรมนี้เคยปรากฏแก่โลกมานานพร้อมกับศาสนาท่ีน�า
ออกประกาศสอนโลก โลกจึงพอทราบหรือพอเดาได้ว่า ความโลภนี้เคย
เป็นภัยแก่โลกมานานเช่นเดียวกบัธรรมทีส่อนไว้เป็นเวลานาน จงึควรรูส้กึ
โทษของมันบ้างแม้ช่ัวขณะฟ้าแลบ ก็ยังจะมีความสงบสุขช่ัวระยะหนึ่ง  
ไม่มืดมิดปิดตาอยู่ตลอดไป ภัยตัวโลภนี้ไม่เคยท�าคุณให้แก่ผู้ใดแต่ไหน 
แต่ไรมา แม้ใครจะชมมันว่าดีทั่วโลก แต่ผลจะไม่เป็นไปตามความคิด
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ความคาดหมายของใครทั้งสิ้น ต้องเป็นไปตามแผนของมันที่เคยเป็นมา 
ด้ังเดิมอันตายตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลง นักปราชญ์ท่านฆ่าความโลภ 
ตัวอุบาทว์ได้แล้ว ท่านอยูเ่ป็นสขุ ผดิกบัพวกเราท่ีต่างพากนัส่งเสรมิความ
โลภให้เจรญิ และมอี�านาจยิง่ขึน้จนแทบจะไม่มโีลกให้มนัอยู ่ถ้าเป็นวัตถุ 
เช่นกับวัตถุทั้งหลาย ต้องล้นโลกไม่มีที่เก็บเลย เพราะต่างคนต่างผลิต 
ต่างคนต่างน�าออกใช้อย่างออกหน้าออกตา จนลมืส�านกึในความกระดาก
อายภูมิมนุษย์ของตัวที่ได้รับยกย่องว่าเป็นภูมิที่สูงส่งด้วยความฉลาด 
และศีลธรรม แม้จะแสวงหาทรพัย์สมบติัมาได้กองเท่าภูเขา เพราะอ�านาจ
แห่งความโลภทีผ่ดิทางเป็นผูบ้งัคับฉดุลากให้ท�า กห็าความสขุมไิด้ ตลอด
วันตายก็ตายไปเปล่าๆ เฝ้าแต่กองทุกข์ที่ความโลภพาขวนขวายสร้างไว้
อย่างมากมนู ความเป็นสิง่ทีน่่าสลดนี ้ถงึตัวเองไม่นกึกลวั คนอ่ืนๆ กน็กึ 
กลวัแทน เพราะมใิช่เป็นสิง่ทีค่วรกล้าหาญ บทเวลาเผาผลาญ มนัเผาผลาญ 
จริงๆ ไม่ไว้หน้าใคร เท่าที่โลกทั้งส่วนย่อยส่วนใหญ่ปรากฏเป็นความ
เดือดร้อนข้ึนทุกวัน แทบพูดได้ว่าเป็นทวีคูณ ก็เพราะความโลภนั่นแล
เป็นตัวจักรส�าคัญท่ีทุกสิ่งจะพึงหมุนตามอย่างยั้งตัวไม่ได้ จะมีอะไร
ที่ไหนมาเป็นตัวทรงอ�านาจราชศักด์ิให้โลกต้องหมุนตามจนไม่เป็น
ตัวของตัวอยู่ตลอดมายิ่งกว่าความโลภท่ีได้รับเสกสรรปั้นยอให้เป็น 
เจ้าใหญ่นายโตบนหัวใจคนอยู่เวลานี้ ค�าว่าเจ้าตัวโลภนี้ มันโลภได้ทุกสิ่ง
ทกุอย่างไม่เลอืกหน้าว่าเป็นอะไร ขอแต่ให้มนัชอบใจ แม้พระจนัทร์บนฟ้า
มนักบ็งัคับให้ขึน้ไปจับจองปักธงบ่งบอกว่าเป็นเจ้าของได้ ไม่เกรงกลวัและ
อายใครจะหัวเราะเยาะเอาบ้างเลย คือกิเลสกามมันก็ไม่กลัว วัตถุกาม 
มันกไ็มถ่อย ถ้าลงได้ชอบใจแลว้มันโลภอย่างไมม่ีเมืองพอ ตายเป็นตาย  
สู้เสมอไม่มีถอย แม้จะมีเครื่องบ�ารุงบ�าเรอแวดล้อมอยู่อย่างพอกพูน
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ทบัถม จนมองไม่เหน็ตัวมนั มนักไ็ม่กลวัหนกั ถงึหลงัจะหกัมนักส็ูก้แ็บก  
ไม่มีค�าว่ากลัวว่าถอย ค�าว่าถอยหรือพอทีเถอะกับเรื่องทั้งหลายพรรค์นี้ 
เป็นไม่ปรปิากพดู เพราะท้องมนัมไิด้หุม้ด้วยหนงัด้วยเนือ้เหมอืนท้องคน 
ท้องสัตว์ แต่หุ้มด้วยความโลภไม่มีเมืองพอดีชนิดเดียวกัน มันจึงอยู่ 
ด้วยกันไปด้วยกันสู้ด้วยกันได้อย่างพอตัว ชนิดถึงไหนถึงกัน ไม่กลัวว่า
ท้องจะแตกหลงัจะหกัตัวจะตายและขายหน้าไม่มช้ิีนดี สิง่ท่ีต้องใจมเีท่าไร 
มนัเทีย่วเกบ็กวาดมาไว้เต็มหวัใจ ถ้าใจเป็นเหมอืนภาชนะอ่ืนๆ ต้องแตก
เป็นผยุผงไปนานแล้ว แต่ใจเป็นนามธรรมอันเหนยีวแน่นแก่นทนทานต่อ
ภาวะทั้งหลาย จึงพอทนอยู่ได้ไม่บรรลัยไปกับสิ่งกดถ่วงท�าลายทั้งหลาย 
ซ่ึงมอียูก่บัใจเป็นประจ�า แม้เช่นน้ันเรายงัไม่สะดุดใจค�านงึถงึความส�าคัญ
ของจิตยิ่งกว่าค�านึงถึงสิ่งท�าลายทั้งหลาย ฉะนั้น ใจแม้เป็นสิ่งที่รับท�า
ประโยชน์แก่เราอย่างมหาศาล จึงมักถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามยถากรรม  
ไม่ค่อยมผีูส้นใจเหลยีวแลบ้างเท่าท่ีควร แต่สิง่ทีเ่ป็นข้าศึกต่อใจนัน้มกัจะ
ได้รับความยกย่องชมเชยจากคนทุกชั้น สิ่งนั้นจึงนับวันเพิ่มความฉลาด
แหลมคมและฉดุลากใจให้เกดิความชอกช�า้ต�า่ทรามลงไปทกุท ีไม่มเีวลา
เป็นอิสระได้แม้ช่ัวระยะหนึง่ พอให้ทราบได้ว่าขณะนีเ้ป็นโอกาสของใจที่
พอมคีวามสงบสขุบ้างจากการกดถ่วงต่างๆ สมกบัใจเป็นใหญ่และมสีาระ
ส�าคัญในตัวเราตัวท่านทั่วโลกดินแดน แทนท่ีจะเป็นเช่นนั้นบ้าง แต่ใจ
กลับเป็นผู้ยอมรับเสวยผลทนทุกข์อยู่เป็นนิจ ทั้งที่มีสมบัติเงินทองมาก 
แทบไม่มีท่ีเก็บรักษา ซ่ึงหามาเพื่อบ�ารุงความสุขทางกายทางใจ แต่ไม่
สามารถน�ามาบ�าบัดเยียวยาพอมีความสุขได้บ้างเท่าที่ควร ไม่ทุกข์ร้อน
จนไม่มีวันก�าหนดปลดปล่อยเสียบ้าง
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ปฏิปทาที่พระธุดงคกรรมฐานท่านพยายามตะเกียกตะกายเพื่อ 
ความหลดุรอดด้วยวธิต่ีางๆ ดังทีท่่านก�าลงัอ่านอยูข่ณะนี ้นอกจากเกีย่วกบั 
กิเลสตัวอุบาทว์เหล่าน้ีเป็นเหตุให้ท่านต้องทนทุกข์ทรมานด้วยข้อปฏิบัติ
เพื่อก�าจัดมันแล้ว ก็ยังมองไม่เห็นว่าท่านท�าเพื่ออะไร ท่ีพอทราบและ 
มาลงนี้ก็ล้วนแต่อุบายวิธีท่านผู ้หวังเล็ดลอดจากบ่วงมารที่กล่าวมา  
ท่านพยายามเสือกคลานตามสติก�าลังความสามารถของแต่ละท่าน ดังที่
เห็นความแปลกต่างกันในวิธีด�าเนิน องค์หนึ่งหนักไปในทางหนึ่ง องค์ที ่
ก�าลังพรรณนาเรื่องท่านยังไม่จบ คือองค์ชอบนั่งสมาธินานๆ เป็นเวลา
หลายช่ัวโมงเพือ่รูแ้จ้งทกุขเวทนาในกายในใจ แต่เผอิญมเีรือ่งกเิลสตัวโลภ 
เข้ามายุ่งในวงการ จึงได้หยิบยกขึ้นแสดงพอหายเพ้อบ้างตามนิสัยคน 
มกัเพ้อ แล้วจงึได้ย้อนกลบัมาแสดงเรือ่งท่านต่อไปอีก หวังว่าท่านผูอ่้าน
คงทราบคนมีนิสัยเลยขอบเขตได้ดีและให้อภัยตามเคย

เท่าท่ีทราบมาในวงปฏิบัติ พระธุดงค์ท่ีท่านชอบฝึกทรมานตนด้วย
การนั่งนานๆ นั้น รู้สึกมีมากองค์เช่นเดียวกับวิธีอื่น มีการผ่อนอาหาร
หรืออดอาหารเป็นต้น โดยท่านให้เหตุผลว่าการน่ังนานมิได้น่ังเพื่อ
ต่อสู้กับทุกขเวทนาแบบต้ือท่ีไม่ใช้หัวคิดปัญญา แต่น่ังด้วยการใช้หัว  
สู้ด้วยหัว คือสติปัญญาเป็นต้น หัวคิดปัญญาเพื่อรู้แจ้งเวทนาทั้งหลาย 
อันเป็นหลักสัจธรรมซึ่งมีอยู่ในกายในจิต การก�าหนดทุกขเวทนาด้วยวิธี 
เปลี่ยนอิริยาบถต่างๆ นั้น ท่านว่าเมื่อพิจารณาแล้วเป็นเรื่องเรากลัวทุกข์ 
ต่างหาก มิใช่เรื่องสู้เพื่อรู้ทุกข์ เพราะอิริยาบถปิดบังทุกข์ไม่สามารถ
มองเห็นทุกข์ได้อย่างประจักษ์พอเชื่อตัวเองได้ในคราวจ�าเป็น การรู้เห็น 
ความจริงในสัจธรรมมีทุกข์เป็นต้นนั้น รู้เห็นด้วยการต่อสู้ในเวลานั่ง  
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รูส้กึว่ารูเ้หน็อย่างถงึเหตุถงึผลถงึจิตถงึใจจรงิๆ เป็นท่ีแน่ใจและเช่ือตัวเอง 
ได้ทั้งปัจจุบันและอนาคต ไม่สะทกสะท้านหวั่นไหวต่อทุกขเวทนาแม้จะ
มีความกล้าสาหัสเพียงไรในเวลานั้น ตลอดวาระสุดท้ายคือความตาย  
ทีเ่คยหวาดกลวัมาประจ�านสิยักไ็ม่มกีลวั เพราะการกลวัตายกบักลวัทกุข์ 
ขึน้อยูใ่นฉากอันเดียวกนั ซ่ึงเป็นการฝืนความจรงิอันเกดิจากการพจิารณา
ไม่รอบคอบตามหลกัความจรงิ เมือ่พจิารณารอบคอบจนเหน็ความจรงิใน
ทกุข์และความจรงิในค�าว่าเกดิว่าตายอย่างถงึใจแล้ว จะกลวัลมกลวัแล้ง
ไปหาประโยชน์อะไร เพราะตามธรรมชาติของธาตุสี่ คือ ดิน น�้า ลม ไฟ 
ประชุมกนัในร่างกายและสภาพของใจแล้ว ต่างกเ็ป็นธาตุด้ังเดิมและเป็น
ของไม่ตายด้วยกัน เป็นเพียงเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเท่านั้น คือ 
ธาตุสี่เมื่อสลายจากส่วนผสมแล้ว ก็ลงไปสู่ธาตุเดิมของตนอยู่เท่านั้น 
มิได้ฉิบหายไปไหน ส่วนใจก็เป็นใจอยู่ตามเดิม ทั้งที่อาศัยอยู่ในร่างคน
ร่างสัตว์ชนิดต่างๆ ในสามภพ ทั้งที่มิได้อาศัยอยู่ในร่างใดๆ เช่น ใจของ
พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระขีณาสพทั้งหลาย ท่ีเป็นใจ
บริสุทธิ์ล้วนๆ แล้ว จึงไม่ควรจะกลัวที่หาเหตุผลกลไกอะไรมิได้ ซึ่งเป็น 
เรือ่งก่อกวนจิตใจให้ฟุง้เฟ้อขุน่มวัไปเปล่าๆ เพราะความคิดนัน้เป็นสาเหตุ 
การรู้เห็นสัจธรรมในขณะนั่งพิจารณาต่อสู้กันด้วยสติปัญญานั้น ท�าให้
เกิดความรู้เห็นผลรวดเร็วผิดธรรมดาที่ควรจะเป็น เมื่อได้รู้เห็นแล้ว
เป็นเครื่องฝังใจและยืนยันในตัวอย่างมั่นคงตลอดไป แม้จะไม่สามารถ
พิจารณาเห็นความจริงดังที่เคยเห็นแล้วทุกๆ ครั้งไปก็ตาม แต่สิ่งที่เคยรู้
เหน็แล้วย่อมไม่กลบักลายเป็นอ่ืน คงเป็นความจรงิอยูภ่ายในใจตลอดไป 
นอกจากจะท�าให้ช�านิช�านาญและกว้างขวางในความจรงิส่วนละเอียดยิง่ๆ 
ขึ้นไป จนรู้เท่าและปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงเท่านั้น ฉะนั้น การพิจารณา 
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ทกุขเวทนาทีเ่กดิขึน้ในเวลานัง่นานๆ กดี็ ในเวลาเจบ็ไข้ได้ทุกข์กดี็ จงึเป็น 
ทางให้รู้เห็นสัจธรรมอย่างเปิดเผยได้โดยไม่มีปัญหาส�าหรับท่านท่ีเป็น 
นกัต่อสูด้้วยสติปัญญาจรงิๆ แต่ทกุขเวทนาท้ังหลายย่อมไม่เกดิประโยชน์
แก่รายทีท้่อแท้อ่อนแอแบบ่นให้ทกุข์หายไปตามใจชอบ โดยมไิด้พจิารณา
เพือ่หาทางออกอะไรเลย ทกุข์ยงัจะเป็นภัยแก่ผูน้ัน้เพิม่ขึน้โดยล�าดับทีคิ่ด 
ฝืนความจริง ดังนั้น ทุกข์แม้จะเป็นของมีอยู่ในคนและสัตว์ทั่วหน้ากัน 
จึงไม่ค่อยมใีครสามารถถอืเอาประโยชน์จากทุกข์นัน้ได้ โดยมากกม็กัคว้า 
เอาทุกข์ที่ไม่พึงปรารถนานั้นๆ มาเผาลนตัวเองด้วยความคิดฝืนธรรม 
แทนที่จะพิจารณาเพื่อน�าทุกข์สมุทัยออกจากกายจากใจตามส่วนที่ควร 
แก่ฐานะดังที่ศาสนาสอนไว้

พระธดุงคกรรมฐานท่านมคีวามรูค้วามเหน็ผดิกบัคนทัง้หลายอยูม่าก 
ดังปฏิปทาทีน่�ามาลงเป็นเรือ่งเป็นแขนงตามทีท่่านเคยด�าเนนิมา นบัว่าเป็น
สิง่ทีน่่าคิดอยูม่าก ทัง้นีจ้ะว่าเป็นความคิดเหน็และการปฏิบัติท่ีออกนอกลู ่
นอกทางก็ไม่ถนัดใจ เพราะหลักปฏิบัติท่ีท่านด�าเนินน้ันเข้ากับหลัก 
ความจริงคือสัจธรรมได้อย่างสนิท ไม่มีที่น่าต้องติ จะว่าปฏิบัติเพื่อความ
อวดตัวเย่อหยิ่งก็ไม่ใช่ เพราะท่านมิได้มีเจตนาเกี่ยวกับเรื่องภายนอก  
แต่เป็นเจตนาเพื่อฝึกทรมานตนโดยเฉพาะเท่านั้น แม้ผลที่ได้รับก็ถูก 
ตามความมุ่งหมายของธรรม คือรู้สัจธรรมอันเป็นหลักใหญ่ของศาสนา 
ท่านอาจารย์มั่นเองซึง่เป็นอาจารย์ของพระกรรมฐานสายนี้ ท่านก็ด�าเนิน
แบบนี้ และอบรมสั่งสอนสานุศิษย์ตามที่ท่านเคยด�าเนินมา มีการสอน 
ให้เป็นนกัต่อสูเ้พือ่รูท้กุขเวทนาต่างๆ ท่ีเกดิขึน้เป็นต้น ส�าหรบัผูเ้ขยีนเอง 
ไม่มสีติปัญญาสามารถจะน�าปฏิปทาแง่ต่างๆ ของท่านมาวินจิฉยั เป็นเพยีง 
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คิดไปตามประสาว่า ถ้าเรามีความอาจหาญสามารถต่อต้านกับกิเลส 
กองทกุข์ในขนัธ์ในจติของตนได้อย่างท่าน ป่านนีน่้าจะพ้นทกุข์ไปถงึไหนแล้ว  
คงไม่เป็นคนงุ่มง่ามทรามความคิดไหวพริบปัญญาดังที่เป็นอยู่เวลานี้  
ซ่ึงน่าร�าคาญตัวเองเหลอืประมาณ การพดูการเขยีนเรือ่งของท่านผูอ่ื้นนัน้  
เมื่อทราบเรื่องของท่านย่อมพอพูดพอเขียนได้ แต่ส�าคัญที่เป็นคน 
จนปัญญาของตัวแบบพูดไม่ออกเขียนให้ใครฟังใครอ่านไม่ได้ จึงได้แต่
น�าเรื่องท่านผู้อ่ืนมาเขียนลงให้ท่านผู้อ่านทราบซ่ึงอาจเป็นประโยชน์บ้าง 
เท่านั้น เพราะคนเราต่างมีนิสัยวาสนาลึกลับอยู่ภายในไปคนละแง ่
คนละทาง ท่านจึงสอนไม่ให้ประมาทกัน ท่านผู้อ่านทั้งหลายทั้งหญิง 
ทั้งชายย่อมมีวาสนาบุญญาภิสมภารมาก หรือมากกว่าพระธุดงค์ที่เป็น
เจ้าของเรื่องและผู้เขียนราวฟ้ากับดินราวหินกับเพชร แต่ใครก็ไม่อาจ
ทราบได้ เท่าที่ตะเกียกตะกายเขียนนี้ก็โดยคิดไปท�านองมหาเศรษฐี 
มีเงินเป็นล้านๆ ย่อมไม่อาจแยกตนออกจากคนใช้ในบ้านได้ จ�าต้อง
ติดต่อใช้สอยเขาอยูเ่รือ่ยไปในกจิการต่างๆ ท้ังท่ีตนกเ็ป็นเศรษฐ ีนีก่คิ็ดว่า 
คนนั้นได้เรื่องหนึ่งคนนี้ได้เรื่องหนึ่ง มาเล่าสู่กันฟังเพื่อถือเอาประโยชน์
ตามทีเ่หน็ควร เช่นเดียวกบัเศรษฐถีอืเอาประโยชน์จากคนใช้ในบ้านฉะนัน้  
ท่านที่อ่านและถือเอาประโยชน์จากวิธีการที่พระท่านปฏิบัติต่อกิเลส 
ของตนก็น่าจะได้รับประโยชน์บ้างพอควร เพราะกิเลสชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ 
กับพระย่อมเป็นชนิดเดียวกันกับที่มีอยู่ในมนุษย์หญิงชายทั่วไป เราจึง
พอมีทางคิดดัดแปลงแก้ไขกิเลสชนิดโลดๆ โผนๆ ชอบโดนเรื่องนั้น
ชอบชนเรื่องนี้อยู่เสมอ ให้อยู่ในความพอดีงามตาเย็นใจได้บ้าง ไม่เป็น
กิเลสที่แสนงอนเอาใจยากดังที่เคยเป็นอยู่ ซ่ึงโดยมากมักคล้อยตาม
มันแทบทุกกรณี จนมันได้ใจและกลายเป็นกิเลสที่เอาแต่ใจตัวและพา
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ประพฤติฝ่าฝืนต่างๆ โดยไม่ค�านึงถึงความเสียหายอันจะเกิดขึ้นแก่ตน
และครอบครัว ตลอดวงงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้กลายเป็น
ความเสียหายจนไม่มีประมาณพอแก้ไขได้ การฝืนกิเลสโดยชอบธรรม
แม้จะน้อยเพยีงไรย่อมไม่เป็นความเสยีหาย นอกจากจะเกดิประโยชน์ไป 
โดยล�าดับ จนกลายเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ตนและบ้านเมือง
เท่านัน้ ผดิกบักเิลสฝืนเราและเราคล้อยตามกเิลสเป็นไหนๆ มนัฝืนได้มาก 
และคล้อยตามมันมากเพียงไร เราย่อมต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบมันมาก
เพียงนั้น การปล่อยให้มันฝืนมากและปล่อยตามใจมันมากไปยิ่งนับวัน
เสยีเปรยีบมาก จนกลายเป็นคนหมดคุณค่าสาระส�าคัญในตัวโดยไม่รูส้กึ 
กว่าจะรู้ตัวก็ก้าวเข้าขั้นสุดวิสัย ซึ่งน่าเสียดายอย่างยิ่งที่เป็นคนทั้งคนแต่
ยอมปล่อยตนเป็นสะพานทอดให้กเิลสชนิดต่างๆ ไต่ข้ามศีรษะเหยียบย�า่
ไปมาราวกับสัตว์ที่ตายแล้ว ผู้เขียนเพียงคิดเรื่องกิเลสเอารัดเอาเปรียบ
เราเท่านั้นก็นึกโมโหขึ้นมา โดยลืมนึกไปว่าความโมโหก็คือกิเลสตัวหนึ่ง
ซ่ึงก�าลังไต่ข้ามศีรษะเหยียบย�่าไปมาอยู่เช่นกัน แต่การนึกโมโหเพื่อจะ 
เอารัดเอาเปรียบเอาชัยชนะกิเลสซึ่งเราเคยแพ้มันมานานนั้น รู้สึกจะไม่
เป็นกิเลสชนิดที่ท�าคนให้เสีย หากความโมโหให้กิเลสเพื่อแก้แค้นกิเลส
ของตัวกลับเป็นการเพิ่มพูนกิเลสให้มากมูนขึ้นแล้ว ก็คงไม่มีท่านผู้ใด 
ผ่านพ้นทุกข์ไปได้ เพราะความเป็นคนใจจืดไม่มีมานะฮึดฮัดสู้กับมัน 
บ้างเลย ตามสญัชาตญาณแห่งการต่อสูท้ัว่ๆ ไป ทัง้คนท้ังสตัว์ย่อมมมีานะ 
หรอืความโมโหเข้าสนบัสนนุอยูเ่บือ้งหลงั จึงมกี�าลงัใจประกอบงานนัน้ๆ  
จนส�าเร็จลุล่วงไปได้ เพียงเขาเล่นกีฬากันยังมีมานะหรือความโมโห 
เข้าช่วยสนบัสนนุจนวาระสดุท้าย ส่วนจะแพ้หรอืชนะไม่ส�าคัญเพราะเป็น 
คนละเรื่อง
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พระธุดงค์บางท่านเล่าว่า ความโกรธแค้นระหว่างกิเลสกับท่านรู้สึก
จะไม่ผิดอะไรกับเขาท�าสงครามกัน มันมานะมันเคียดแค้นจนเห็นได้ชัด
จริงๆ เวลาสู้กับกิเลสตัวส�าคัญในคราวส�าคัญจนไม่ยอมลดราวาศอก 
ให้กันเอาเลย กิเลสก็เก่งไปทางหนึ่งที่ชอบเอาชนะเวลาเราเผลอตัว  
เราก็เก่งไปทางหนึ่งที่ชอบเผลอตัวให้มันอยู่เสมอ ทั้งที่ตั้งท่าไม่ให้เผลอ 
ก็ยังเผลอให้มันจนได้ ตอนรู้สึกตัวว่าเผลอให้กิเลสเอาของดีไปกิน
เกือบหมดแล้วนี่แล มานะมันก็ขึ้น ความโมโหก็เกิด ความเพียรที่ได้รับ
การสนับสนุนจากมานะกับความโมโหก็เร่งใหญ่ จนไม่รู้จักเป็นจักตาย  
ไม่รู้จักสุขและทุกข์อะไรเลยเวลานั้น มีแต่ฟาดฟันหั่นแหลกกันจนสุด 
ฝีมือของสติปัญญา ศรัทธา ความเพียร ที่มีอยู่ กว่าจะเอาชนะมันได้ 
แต่ละทอด เราแทบตายไปก่อนให้มันเป็นผู้เผาศพเราก็ยังมีในบางครั้ง 
เพราะความเพียรกล้า หวังเอาชนะกิเลสเป็นทอดๆ ไป ท่านว่า ผมเอง 
ถ้าไม่มีมานะความโมโหเข้าช่วย รู้สึกท�าอะไรไม่ค่อยเป็นช้ินเป็นอัน  
ยิ่งการรบกับกิเลสความลามกของตัวด้วยแล้ว จะท�าเล่นๆ แบบคนไม่มี
หัวใจนั้นไม่ได้ แม้จะเดินจงกรมเกือบตลอดคืนก็ไม่เห็นมีผลพอเป็น 
ที่ระลึกบ้างเลย แต่ถ้าท�าแบบนักต่อสู้อันมีมานะหรือความโมโหอย่างใด 
อย่างหนึง่เข้าสนบัสนนุแล้ว ความเพยีรนัน้เป็นความเพยีรทีเ่หน็ประจกัษ์ใจ 
ชนดิจ�าไม่ลมืในชีวติ แม้ความรูเ้หน็นัน้จะไม่ติดต่อกนัตลอดไป จงึได้อาศัย 
วธินีีช่้วยตัวเองตลอดมา พอธรรมสองข้อนีห่้างจากตัวบ้าง กเิลสขยบัตัว
เข้ามาทนัที จ�าต้องจับธรรมนีแ้นบกบัตัวอยูต่ลอดเวลา จนสงครามระหว่าง
เรากับกิเลสตัดสินกันลงอย่างเด็ดขาดแล้ว โดยฝ่ายเราเป็นฝ่ายชนะ 
ทุกประตูนั่นแล จึงจะพอผ่อนคลายตัวลงได้ ผู้เขียนเป็นคนมีนิสัยด้ือ  
จึงเรยีนถามท่านว่า เวลาน้ีได้ตัดสนิกนัแล้วหรอืยงั ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายชนะ
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ทกุประตูล่ะ ท่านยิม้และตอบว่า การต่อสูกั้บกิเลสทุกชนิดด้วยวธิต่ีางๆ น้ัน 
เราพดูกนัได้ แต่การชนะนัน้ เราคอยฟังกนัไปกแ็ล้วกนั ผมเช่ือแน่ว่าลงได้ 
ท�างานแล้ว ผลต้องปรากฏไปตามล�าดับของงานที่ท�า นับแต่ส่วนเล็กไป
ถึงส่วนใหญ่และใหญ่สุด ผมเช่ือพระพุทธเจ้าว่าไม่เคยตรัสเป็นสองกับ 
ค�าหลอกลวง ตรสัค�าใดค�าน้ันต้องเป็นค�าจรงิเสมอมา จงึเช่ือการกระท�าของ
ตัวว่าผลต้องเป็นของตัวแน่นอน นบัแต่หยาบถงึละเอียดและละเอียดสดุ  
ว่าจะต้องได้ครองในวนัหนึง่ถ้าไม่ได้ครองเวลานี ้ผูถ้าม : เวลานีท่้านครองบ้าง 
หรือยัง ตอนนี้ท่านไม่ตอบเลย มีแต่ยิ้ม

เท่าท่ีทราบมาน้ีก็พอจับเง่ือนสาระส�าคัญได้ว่า ความมุมานะ และ
ความโมโหให้กับกิเลสที่มีอยู่ในตน แล้วท�าการแก้ไขหรือแก้แค้นกัน
ด้วยวิธีต่างตามอุบายของมรรคคือสติปัญญา ธรรมท้ังสองนี้น่าจะ
กลายเป็นธรรมคือทางมรรคอันเป็นฝ่ายแก้ มานะกับความโมโหนี้ 
ก็ไม่เป็นกิเลส ถ้าเทียบก็เท่ากับหนามยอกเอาหนามบ่ง ปกติของหนาม
เวลาปักคนกต้็องเจบ็ปวด เวลาน�ามาบ่งหนามออกจากเท้ากเ็ป็นประโยชน์ 
มานะกับความโมโหถ้าน�าไปใช้ในทางผิดก็เป็นกิเลสและเกิดโทษได้ตาม
ส่วนของมัน เมื่อน�ามาใช้ในทางที่ถูกก็เป็นธรรมและเป็นคุณประโยชน์
ตามส่วนเช่นเดียวกัน ดังพระธุดงค์ท่านใช้เป็นธรรมโอสถแก้กิเลสชนิด
ต่างๆ ประจ�าความเพียรท่านเสมอมา ข้อนี้ผู้เขียนเห็นด้วยอย่างจริงใจ 
ทัง้นี ้พอทราบได้จากวิธกีารฝึกทรมานของพระพทุธเจ้าท่ีทรงสละทุกอย่าง 
เพื่อเอาชนะกิเลสทั้งมวล แม้พระชนมชีพก็ไม่ทรงอาลัยเสียดาย และ
พระสาวกที่ด�าเนินตามปฏิปทาท่ีประทานไว้ด้วยการฝึกทรมานโดย 
วิธีต่างๆ กัน ซึ่งล้วนเป็นวิธีที่ต้องมุมานะอย่างแรงกล้า ฝ่าฝืนอุปสรรค
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นานาประการอันเป็นเรื่องของกิเลสชนิดต่างๆ หว่านล้อมไว้ ซ่ึงดีไม่ดี
อาจติดกับมันได้ไปไม่รอด แต่ท่านพยายามฝ่าฝืนจนผ่านพ้นไปได้ด้วย 
ความมานะ ซ่ึงบางครัง้อาจมคีวามโมโหให้ตัวเองหรอืกเิลสของตัวแทรก
ขึน้มาในวงความเพยีรกไ็ด้ อันเป็นเครือ่งสนบัสนุนให้ความเพยีรกล้าเพือ่
ความสมใจทีมุ่ง่หมาย ตลอดครอูาจารย์เป็นล�าดับมาถงึนกัปฏิบติัท้ังหลาย
ผูส้นใจในธรรม จ�าต้องน�าธรรมทัง้สองน้ีมาใช้อย่างหลกีไม่พ้น เพราะเป็น
ธรรมเพิ่มพลังทางใจได้ดี

การฝึกทรมานตนด้วยอุบายวิธีต่างๆ ที่เห็นว่าควรแก่การถอดถอน
กเิลสบาปธรรมทัง้หลายได้ ย่อมต้องมธีรรมท้ังสองนีเ้ป็นเครือ่งสนับสนุน
ไปทุกระยะกาล เพื่อใจจะได้มีความอาจหาญและต้านทานกับสิ่งที่เป็น
ข้าศึกภายในเต็มความสามารถ ไม่อ่อนแอท้อถอยในเวลาเข้าสู่ตาจนซึ่ง
มกัมอียูเ่สมอในวงความเพยีร เช่นเดียวกบัการเดินทางเข้าดงหนาป่าทบึ  
จ�าต้องประสบกับเหตุการณ์ที่มีอยู่ตามรายทางเป็นระยะๆ จนกว่าจะ 
ผ่านพ้นไปได้ ผู้ปฏิบัติเพื่อก�าจัดกิเลสภายในใจก็เท่ากับผู้ก�าลังเดินทาง 
ไปตามดงหนาป่าทบึทีเ่ต็มไปด้วยกเิลสชนิดต่างๆ ท้ังชนิดน่ากลวั ท้ังชนิด 
น่ากล้า ท้ังชนดิน่ารกั ทัง้ชนิดน่าชัง น่าเกลยีด น่าโกรธ น่าร้องไห้ น่าหวัเราะ  
น่าอิดหนาระอาใจ น่ากระหย่ิมยิ้มย่อง จนพรรณนาไม่จบ ดังท่านว่า
กิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปด ซึ่งซ่องสุมเรียงรายดาดาษขวางหน้าปฏิปทา 
ข้อปฏิบติั อันเป็นเส้นทางผ่านไปไม่มเีว้นระยะท่ีผูเ้ดินทางจะพอหายใจได้
บ้างเลย กเิลสทัง้มวลทีพ่รรณนาไม่จบสิน้ลงได้นี ้ล้วนมอียูใ่นตัวสตัว์โลก
เต็มไปหมด ไม่ปรากฏรายใดว่าจะไม่มีสิ่งรกรุงรังเหล่าน้ีซ่องสุมอยู่เลย  
ผู้เดินทางสายนี้ต้องใช้สติปัญญา ศรัทธา ความเพียร เป็นเครื่องบุกเบิก 
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พอผ่านไปได้เป็นระยะๆ โดยมคีวามมมุานะเป็นต้นช่วยสนับสนนุ ถ้าเป็น 
รถยนต์ก็เท่ากับเกียร์ช่วยให้รถมีก�าลังบุกตมบุกโคลนจนผ่านพ้นไปได้  
ความมุมานะนี้ ไม่ว่าทางโลกทางธรรม ผู้หวังพึ่งตัวเองเพื่อความอยู่รอด
ปลอดภัย ไม่ประสงค์เป็นคนขัดสนจนมุมเพราะความทุกข์ร้อนต่างๆ  
อันจะเกิดจากความขาดแคลนกันดาร หรือเกิดเพราะกิเลสชนิดต่างๆ  
ทับถมหัวใจ จ�าต้ องได้น�ามาใช้ในกิจการต่างๆ เพื่อส�าเร็จผลตามความ 
มุง่หมายเป็นตอนๆ ไป ยิง่ผูต้ั้งรายรบัไว้สงูกย็ิง่ทุ่มเทก�าลงัทุกด้านลงชนดิ 
ไม่ค�านึงถึงเป็นถึงตายกันเลย มุ่งจะให้งานนั้นๆ ส�าเร็จตามใจหวังโดย 
ถ่ายเดียว ดังพระธดุงค์ท่านฝึกทรมานตนด้วยวิธต่ีางๆ ตามท่ีเขยีนผ่านมา  
ล้วนเป็นความหมายมั่นปั ้นมือเพื่อมหาสมบัติคือมรรคผลนิพพาน  
เป็นหลกัชัยไร้ทกุข์ความกงัวลน้อยใหญ่ทัง้สิน้ จึงกล้าเสีย่งต่อความทกุข์
ความเป็นความตายไม่เสียดายชีวิต เช่น ท่านเดินเข้าไปหาเสียงเสือท่ี
ก�าลังขู่ค�ารามกระหึ่มๆ อยู่อย่างน่ากลัว ถ้าเป็นเราๆ ท่านๆ ก็น่ากลัวจะ 
สิน้ลมหายใจเสยีก่อน ทัง้ทีเ่สอืยงัมไิด้เข้ามาถงึตัวเลย ส่วนท่านผูก้ล้าตาย
เพือ่ธรรมอันเลศิ ยงัอุตส่าห์เดินไปหาเสอืได้อย่างน่าชมเชย ซ่ึงนบัจ�านวน 
เป็นร้อยๆ คน จะหาสักคนก็น่ากลัวจะหาไม่เจอ เมื่อเทียบเราเทียบท่าน
ที่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้น ท่านจึงควรเป็นผู้ได้รับค�ายกย่องชมเชยและ
เทิดทูนอย่างถึงใจว่าเป็นเลือดเนื้อแห่งนักรบของศากยบุตรพุทธชิโนรส
ผู้กล้าตายในสงครามจริงๆ สมกับค�าเปล่งวาจาถึงพระองค์ว่าเป็นสรณะ
นับแต่วันเริ่มบวช

ผูก้ล้าตายถวายชีวติเพือ่พทุธบชูา ธรรมบชูา และสงัฆบชูา ด้วยใจจรงิ  
เป็นบคุคลทีห่าได้ยากและเป็นพระทีห่าได้ยาก สมกบัธรรมเป็นธรรมชาติ 



254

ที่เกิดได้ยากมาด้ังเดิม ผู้เพาะธรรมเพื่อให้เกิดในนิสัยสันดานชนิด
ประจักษ์ใจนั้น จึงมักเป็นผู้กล้าเสียสละทุกอย่าง แม้ชีวิตก็ยอมสละได้  
ดังท่านทีเ่ดินเทีย่วกลางภูเขาในเวลาค�า่คืน ท่านท่ีเดินจงกรมแข่งกบัเสยีง 
เสือกระหึ่มรอบบริเวณที่พักในกลางคืน ท่านท่ีไปนั่งท�าสมาธิภาวนาอยู่ 
หน้าเหวชันๆ ลึกๆ ท่านที่ไปนั่งภาวนาอยู่ทางเสือเดินขึ้นลงจากถ�้าเสือ 
ในเวลากลางคืน ท่านทีไ่ปนัง่ภาวนาอยูห่นิดานกลางภูเขาในเวลากลางคืน  
ท่านที่เดินจงกรมทั้งที่เสือโคร่งใหญ่มานั่งดูอยู่ไม่ห่างไกลเลย ท่านที่
ก�าลังนั่งภาวนาอยู่ในมุ้งทั้งที่เสือแอบเข้ามาดูจนถึงมุ้ง ท่านท่ีภาวนาแต่
หัวค�่าจนสว่าง ท่านที่อดอาหารภาวนาเป็นเวลาหลายๆ วันไม่ฉัน ท่านที่ 
เดินจงกรมแต่หัวค�่าจนสว่าง ท่านที่พยายามภาวนาอยู่ด้วยอิริยาบถสาม  
คือ ยืน เดิน นั่ง ไม่นอนเป็นคืนๆ และในบรรดาความเพียรที่ท่าน
พยายามท�าอย่างเด็ดๆ เผ็ดๆ ร้อนๆ ไม่กลัวความทุกข์ความตายเหล่านี้  
ถ้าไมม่ีความมมุานะแบบเอาชวีติเข้าแลก จะสามารถฝืนความทกุข์ความ
ทรมานไปได้อย่างไร ต้องล้มเหลวไปอย่างไม่เป็นท่าแน่นอน แต่เพราะ 
ความเพียรแบบมุมานะเอาตายสู้น่ีแล แทนท่ีท่านจะเป็นทุกข์หรือล้ม
ละลายไป แต่กิเลสเป็นฝ่ายล้มละลายหายซากไปจากใจไม่มีเหลือ  
กลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาล้วนๆ เหนือสิ่งที่เคยกดถ่วงใดๆ ดังนั้น  
ความมานะกดี็ ความโมโหเคียดแค้นให้กบักเิลสของตัวกดี็ จึงเป็นบาทฐาน 
และก�าลังช่วยให้งานที่ท�าเสร็จลงได้โดยปราศจากอุปสรรค นักปราชญ์
ท่านจึงชมเชยผูเ้อาชนะตนว่าเยีย่มกว่าเอาชนะผูอ่ื้นหรอืสิง่อ่ืนเป็นไหนๆ 
ดังบทธรรมว่า อตฺตำ หเว ชิต� เสยฺโย ช�ำนะตนนั่นแลประเสริฐสุด  
ด้วยเหตุนีค้วามมมุานะกบัความโมโหให้กเิลสของตัว จึงเป็นบพุพประโยค 
ที่จะให้ถึงความเป็นผู้ชนะตนโดยสมบูรณ์
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เมือ่พรรณนาความมมุานะและความโมโหมายดืยาว กคิ็ดอยากจะน�า 
เรื่องของพระธุดงคกรรมฐานท่านหนึ่งซ่ึงเป็นลูกศิษย์รุ ่นกลางของ 
ท่านอาจารย์มัน่มาลงให้ท่านได้อ่านบ้าง พอเป็นเรือ่งประกอบกบัธรรมบท 
ว่า ความมมุานะกบัความโมโหให้กบักเิลสของตัว เพราะท่านอาจารย์องค์นี้ 
รู้สึกมีนิสัยหนักไปในธรรมสองบทนี้มาประจ�าปฏิปทา จนถึงสมัยปัจจุบัน
คือทุกวันนี้ แต่ขอเรียนให้ท่านผู้อ่านทราบไว้ก่อนว่า ท่านเป็นพระส�าคัญ
องค์หนึง่ในเวลานีแ้ละยงัมชีีวิตอยู ่พอเอ่ยช่ือท่านเท่านัน้ ใครกท็ราบกนั 
แทบทัว่ประเทศไทย แต่ขอสงวนนามดังทีเ่คยเรยีนแล้ว เพราะเป็นปฏิปทา
รวมพระธุดงค์ทั้งหลายที่ไม่ประสงค์ออกนามท่าน ท่านอาจารย์องค์นี้ม ี
นสิยัเด็ดเด่ียวเอาจรงิเอาจังมากมาต้ังแต่เป็นฆราวาส เวลาบวชจงึมนีสิยันัน้ 
ติดตัวมาด้วย ยิ่งบวชในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาจริง และสั่งสอน
คนให้ท�าจรงิในสิง่ทีค่วรด้วยแล้ว ท่านยิง่รูส้กึซาบซ้ึงในหลกัธรรมมากขึน้
โดยล�าดับ ก่อนบวชทราบว่าท่านเคยมีครอบครัวมาก่อน แต่เกิดความ 
เบื่อหน่ายในสังสารวัฏ มุ่งจะบ�าเพ็ญตนให้ถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบัน  
ถ้าไม่ตายเสยีในระหว่าง ฉะนัน้ พอบวชแล้วจงึเทีย่วเสาะแสวงหาครอูาจารย์ 
ผูเ้ช่ียวชาญทางจติตภาวนา ตอนก่อนปฏิบติักรรมฐาน กท็ราบว่าท่านเคย 
ได้รับอารมณ์เขย่าก่อกวนใจนานาประการที่จะให้เป็นอุปสรรคต่อการ
บ�าเพ็ญจากคนทั้งหลายทั้งเป็นพระท้ังเป็นฆราวาสว่า เวลานี้มรรคผล
นิพพานหมดเขตหมดสมัยไปนานแล้ว ใครจะบ�าเพ็ญถูกต้องดีงามตาม 
พระธรรมวินยัเพยีงไร กไ็ม่สามารถบรรลผุลส�าเรจ็ตามใจหวังได้บ้าง ว่าการ
บ�าเพ็ญภาวนาท�าให้คนเป็นบ้า ถ้าใครอยากเป็นบ้าก็ออกบ�าเพ็ญภาวนา  
ถ้าใครยังอยากเป็นคนดีเหมือนชาวบ้านเขา ก็ไม่ควรออกกรรมฐานเพื่อ
ความเป็นบ้าบ้าง ว่าสมยันีเ้ขาไม่มพีระธดุงคกรรมฐานกนัหรอก นอกจาก
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พระธดุงคกรรมฐานทีจ่�าหน่ายตะกรดุ คาถาวชิาอาคมของขลงัต่างๆ เช่น 
พวกเสน่ห์ยาแฝด อยูย่งคงกระพนัชาตร ีดูฤกษ์งามยามดี ดูชาตาราศีเท่านัน้  
ส่วนพระธุดงคกรรมฐานที่ด�าเนินตามทางพระธุดงค์นั้นไม่มีแล้วส�าหรับ
ทุกวันนี้ อย่าไปท�าให้เสียเวลาและเหนื่อยเปล่าเลย สู้อยู่สบายอย่างนี้
ไม่ได้บ้าง บรรดาอุปสรรคท่ีกดีขวางทางออกบ�าเพญ็ธดุงควตัรในเวลานัน้  
รู้สึกมีมากมาย ส�าหรับท่านเองไม่ยอมฟังเสียงใคร แต่ไม่คัดค้านให้เป็น
ความกระเทอืนใจกนัเปล่าๆ ไม่เกดิประโยชน์อะไรท้ังสองฝ่าย ในความรูส้กึ 
ที่ฝังลึกอยู่ภายในท่านมีว่า คนเหล่านี้และพระอาจารย์เหล่านี้มิได้เป็น
เจ้าของศาสนา มไิด้เป็นเจ้าของมรรคผลนพิพาน และมไิด้เป็นผูม้อี�านาจ 
ท�าผูอ่ื้นให้เป็นบ้าเป็นบอได้พอจะเช่ือถอืได้ เราเช่ือพระพทุธเจ้าพระองค์เดียว 
กับพระธรรมและพระสงฆ์สาวกอรหันต์เท่านั้น ว่าเป็นผู้ประเสริฐในโลก 
ทั้งสาม ท่านที่พูดหว่านล้อมกีดกันไม่ให้เราออกกรรมฐานด้วยอุบาย 
ต่างๆ นี้ มิใช่ผู้วิเศษวิโสอะไรเลย เพียงมองดูกิริยาท่าทางที่แสดงออก 
ก็พอทราบได้ว่าเป็นนักปราชญ์หรือเป็นคนพาลมีสันดานเป็นอย่างไรบ้าง 
ฉะนั้น ค�ากีดกันหวงห้ามใดๆ ที่แสดงออกจึงไม่เป็นสิ่งท่ีเราจะน�ามา
วินิจฉยัให้เสยีเวลา เราจะต้องออกปฏิบติักรรมฐานโดยถ่ายเดียวในไม่ช้านี้  
และจะค้นหาของจรงิตามหลกัธรรมทีป่ระทานไว้จนสดุก�าลงัความสามารถ
ขาดดิ้นสิ้นซาก พระกรรมฐานคือตัวเราเอง ตายก็ยอมถวายชีวิตไว้กับ 
พระธรรมดวงเลศิ เมือ่พร้อมแล้วท่านกอ็อกเดินธดุงค์ในท่ามกลางประชาชน  
และครูอาจารย์ทั้งหลายที่ก�าลังชุมนุมกันอยู่ในวัดเวลานั้น เวลาจะไป
ท่านพูดสั่งเสียด้วยความจริงใจเพื่อเป็นการแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีคัดค้าน 
โดยปรยิายว่า เมือ่กระผมและอาตมาไปแล้ว ถ้าสอนตัวเองไม่ได้เต็มภูมจิติ 
ภูมิธรรมตราบใด จะไม่มาให้ท่านทั้งหลายเห็นหน้าตราบนั้น จะหวังตาย
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เพื่อความรู้ความเห็นแจ้งในธรรมเท่านั้น ไม่เป็นอย่างอื่นแน่นอน กรุณา
ช่วยจ�าค�านี้ไว้ด้วย หากยังมีวาสนาได้กลับมาพบหน้ากันอีกจะลืมไปเสีย  
การท่ีเราจะมโีอกาสได้พบเหน็กนัในอนาคต จึงมอียูเ่พยีงอย่างเดียวดังที่
เรยีนแล้ว ท่านว่าขณะทีผู่ค้นส่วนมาก ทัง้พระอาจารย์ใหญ่ๆ ทัง้ฆราวาส
ทีช่าวบ้านเคารพนบัถอืกนัว่าเป็นนกัปราชญ์ราชบณัฑติ พดูคัดค้านกดีกนั
อยูน่ัน้ ใจเราเหมอืนจะกดัเพชรทัง้ก้อนให้แหลกเป็นผยุผงไปในนาทีเดียว 
และเหมอืนจะเหาะเหนิเดินไปทางอากาศให้เขาดูในเวลานัน้ รูส้กึมนัมานะ 
มันกระหยิ่มยิ้มย่องอยู่ภายในใจราวกับจะออกแสงแจ่มจ้าพุ่งออกมาให ้
คนทั้งหลายเหล่านั้นเห็นเสียที ซึ่งเป็นลักษณะประกาศตนว่า “นี่ไงล่ะ  
แสงเพชรอยู่ในใจข้ำนี้ไงล่ะ พำกันเห็นหรือยัง จะพำกันมัวประมำทข้ำว่ำ 
จะไปเป็นบ้ำลูบคล�ำอะไรต่ำงๆ นั้นหรือ ใจข้ำกับใจท่ำนทั้งหลำยมันมิได้
เป็นใจดวงเดียวกัน พอจะกวำดรวบเข้ำมำมั่วสุมชุมนุมกันตำยแบบไม่มี
คุณค่ำรำวกับหมำตำยอย่ำงไรกัน ข้ำยังไม่พอใจจะตำยตำมแบบที่ท่ำน
ทั้งหลำยจะพำตำยอยู่เวลำนี้ ข้ำประสงค์จะตำยแบบพระพุทธเจ้ำพำตำย  
ซ่ึงไม่มีเช้ือแห่งภพเหลือหลออยู่เลย ตำยแบบนี้ข้ำเคยตำยมำแล้วจน 
ไม่สำมำรถจะพรรณนำป่ำช้ำของตนได้ แม้ไม่รู ้ด้วยญำณ ข้ำก็เช่ือ
พระพุทธเจ้ำผู้ทรงญำณอันเอก ไม่มีใครเสมอเหมือน” เสร็จแล้วก็ลา 
พระอาจารย์นักปราชญ์ทั้งหลายออกเดินทางท่ามกลางประชาชน 
จ�านวนมาก มุ่งหน้าไปทางพระธาตุพนม เดินบุกป่าฝ่าดงไปด้วยเท้าตาม
ทางล้อทางเกวียน เพราะสมัยนั้นถนนไม่มีแม้แต่รูปร่าง นอกจากทางคน
เดินเท้าและทางเกวียนเท่านั้น ในดงใหญ่นั้นช้างก็ชุมเสือก็มาก สัตว์ป่า
ชนิดต่างๆ มีเต็มไปทุกหนทุกแห่ง เพราะไม่มีบ้านผู้บ้านคนมากเหมือน
สมยัทกุวันนี ้ซ่ึงไปทีไ่หนมเีต็มไปด้วยผูค้นบ้านเรอืน ป่ากป่็าจรงิๆ ถ้าเดิน 
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ผิดทางก็มีหวังอดข้าวหรืออาจตายได้ เนื่องจากไม่พบบ้านพบเรือนคน
ทีไ่หนเลย แม้เดินทางต้ังวนักแ็ทบจะไม่เจอบ้านคน อุตส่าห์เดินบกุป่าฝ่าดง 
มาจนถึงพระธาตุพนม ลุถึงอุดร หนองคาย เพื่อตามหาท่านอาจารย์มั่น  
ซึ่งทราบว่าท่านจ�าพรรษาอยู่ที่อ�าเภอท่าบ่อ ได้พักอบรมกับท่านชั่วระยะ
เท่านั้น ท่านก็หนีจากเราไปทางเชียงใหม่หายเงียบไปเลย คราวนั้น 
ก็นับว่าเป็นคนสิ้นท่าไปพักหนึ่ง เพราะไม่มีครูอาจารย์ให้โอวาทสั่งสอน  
พอทราบข่าวว่าท่านอาจารย์มั่นไปพักบ�าเพ็ญเพียรอยู ่ ท่ีเชียงใหม่  
จึงพยายามตามหลังท่านไปโดยการเท่ียวธุดงคกรรมฐานไปเรื่อยๆ ตาม
ล�าแม่น�้าโขง จนลุถึงเชียงใหม่ และเที่ยวบ�าเพ็ญอยู่ตามอ�าเภอต่างๆ  
ด้วยความสงบสุข ที่ที่ท่านพักบ�าเพ็ญแต่ละแห่งนั้น ล้วนเป็นป่าเป็นเขา
และห่างไกลจากหมู่บ้านมาก ท่านอาจารย์มั่นเองก็เที่ยวอยู่ตามแถบนั้น
เช่นกนั แต่ตามท่านไม่พบอย่างง่ายๆ เพราะท่านชอบปลกีตัวจากหมูค่ณะ 
อยู่เสมอ ไม่ยอมให้ใครพบอย่างง่ายดาย ท่านก็พยายามตามท่านอย่าง 
ไม่ลดละจนได้พบ และได้ฟังการอบรมจากท่านจริงๆ แต่ท่านไม่ค่อย 
ให้ใครอยู่ด้วย ท่านชอบอยู่เฉพาะองค์เดียว ท่านว่า ท่านก็พยายาม 
ไปอยู่ในแถวใกล้เคียงท่าน พอไปมาหาสู่เพื่อรับโอวาทได้ในคราวจ�าเป็น 
เมือ่เข้าไปเรยีนศึกษาข้ออรรถข้อธรรม ท่านกเ็มตตาสัง่สอนอย่างเต็มภูมิ
ไม่มปิีดบงัลีล้บั แต่ไม่ค่อยให้ใครอยูด้่วย ท่านว่า ท่านกพ็อใจท่ีท่านเมตตา
สั่งสอนในเวลาจ�าเป็นเข้าไปเรียนถาม เมื่อหมดข้อข้องใจแล้วก็กราบลา 
ท่านไปบ�าเพ็ญตามล�าพัง มีการเข้าๆ ออกๆ อยู่เสมอ เมื่ออยู่นานไป
บางปีท่านก็เมตตาให้เข้าไปจ�าพรรษาด้วย รู้สึกดีใจเหมือนตัวจะลอย 
ที่พยายามมาหลายปีเพิ่งส�าเร็จ จากนั้นก็ได้จ�าพรรษากับท่านเรื่อยมา  
การบ�าเพ็ญทางจิตตภาวนารู ้สึกได้ก�าลังขึ้นเป็นล�าดับ ตอนไปอยู่ที่
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เชียงใหม่แล้ว พร้อมกับได้ครูอาจารย์ผู้เช่ียวชาญคอยแนะน�าสั่งสอน  
ใจจึงเหมือนจะเหาะจะบินด้วยอ�านาจแห่งความอ่ิมเอิบในธรรมท่ีปรากฏ
อยู่กับใจ ไม่มีความอับเฉาเศร้าใจเพราะความเป็นลุ่มๆ ดอนๆ ของใจ
เหมือนพักอยู่ที่อ่ืนๆ ใจนับวันเจริญขึ้นโดยล�าดับท้ังด้านสมาธิและด้าน
ปัญญา มีความเพลิดเพลินในความเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มี
เวลาอิ่มพอ

ช้างใหญ่เข้ามาหาท่านในเวลากลางคืนยามดึกสงัด

คืนวนัหนึง่ในพรรษา ทราบว่าท่านจ�าพรรษาอยู่ด้วยกัน ๒ องค์ เวลา
ดึกสงัด ท่านก�าลังนั่งภาวนาอยู่ในกุฎีเล็กๆ ขณะนั้นช้างใหญ่เชือกหนึ่ง 
ที่เจ้าของเขาปล่อยให้เที่ยวหากินตามล�าพังในป่าเขาแถบนั้น ไม่ทราบว่า 
มาจากทีไ่หน เดินต้วมเต้ียมเข้ามาในบรเิวณด้านหลงักฎีุท่าน และเดินตรง 
เข้ามาหากุฎีท่าน แต่เผอิญกุฎีด้านหลังมีม้าหินใหญ่ก้อนหนึ่งบังอยู่  
ช้างจงึไม่สามารถเข้ามาถงึตัวท่านได้ พอมนัเข้ามาถงึหนิก้อนน้ันแล้วกเ็อา 
งวงสอดเข้ามาในกุฎีจนถึงกลดและมุ้งบนศีรษะท่านท่ีก�าลังนั่งภาวนาอยู่ 
เสยีงสดูลมหายใจดมกลิน่ท่านดังฟดูฟาดๆ จนกลดและมุง้ไหวไกวไปมา  
และเยน็ไปถงึศีรษะท่าน องค์ท่านเองกน็ัง่ภาวนาบรกิรรมพทุโธๆ อยูอ่ย่าง
ฝากจิตฝากใจ ฝากเป็นฝากตายกับพุทโธจริงๆ ไม่มีท่ีอาศัย ช้างใหญ ่
ตัวนั้นก็ยืนนิ่งอยู่ที่นั้นไม่ยอมหนีไปไหนเป็นเวลา ๒ ชั่วโมงเศษๆ และ
คงยืนดักนิ่งอยู ่ท�านองนั้นราวกับจะคอยตะครุบท่านให้แหลกไปใน 
เวลานัน้ นานๆ จะได้ยินเสยีงลมหายใจและสดูกลิน่ท่านอยูน่อกมุง้ครัง้หนึง่ 
แล้วเงียบไป จากนั้นก็เดินกลับออกไปทางด้านตะวันตกกุฎี แล้วเอางวง 
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ล้วงเข้าไปในตะกร้ามะขามเปรี้ยวที่ข้างต้นไม้ ซ่ึงโยมเขาเอามาไว้เพื่อ
ขัดฝาบาตรออกมากิน เสียงเคี้ยวดังกร้วมๆ อย่างเอร็ดอร่อย ท่านจึง 
นึกว่าทีนี้มะขามส�าหรับขัดฝาบาตรเราคงเกลี้ยงไม่มีเหลือแน่นอน ถ้าลง 
เจ้าท้องใหญ่พงุหลวงได้คว้าถกูมอืแล้ว เมือ่มนักนิมะขามเปรีย้วในตะกร้า
หมดแล้วก็ต้องเดินเข้ามากุฎีเรา คราวนี้ต้องเข้าถึงตัวและบดขยี้เรา 
แหลกไปอย่างแน่นอน อย่ากระนัน้เลยเราควรออกไปพดูกบัมนัให้รูเ้รือ่ง
กนัเสยีบ้างเพราะสตัว์พรรค์นีม้นัรูภ้าษาคนได้ดี เนือ่งจากมนัเคยอยูก่บัคน
มานาน เวลาเราออกไปพูดกับมันด้วยดีให้รู้เรื่องแล้ว มันคงฟังเสียงเรา 
น่าจะไม่ฝืนดื้อทะลึ่งเข้ามา หากมันฝืนทะลึ่งพรวดพราดเข้ามาจะฆ่าเรา 
ก็ยอมตายเสียเท่านั้น แม้เราไม่ออกไปพูดกับมันแต่เวลามันกินมะขาม
หมดแล้ว ก็ต้องเข้ามาหาเราจนได้ ถ้ามันจะฆ่าก็ต้องตาย หนีไม่พ้น 
แน่นอน เพราะเป็นเวลาค�า่คืน ตากม็องไม่เหน็หนอะไรด้วย พอตกลงใจแล้ว 
ท่านก็ออกจากกุฎีเล็กมายืนแอบโคนต้นไม้หน้ากุฎี แล้วพูดกับมันว่า  
พี่ชาย น้องขอพูดด้วยสักค�าสองค�า ขอพี่ชายจงฟังค�าของน้องจะพูด
เวลานี ้พอได้ยนิเสยีงท่านพดูขึน้ มนักห็ยดุนิง่เงียบราวกบัสตัว์ไม่มหีวัใจ 
จากนั้นท่านก็เริ่มมธุภาษิตกับมันว่า พี่ชายเป็นสัตว์ของมนุษย์น�ามาเลี้ยง
ไว้ในบ้านเป็นเวลานานจนเป็นสัตว์บ้าน ความรู้สึกทุกอย่างตลอดภาษา
มนุษย์ที่เขาพูดกันและพร�่าสอนพี่ชายตลอดมานั้น พี่ชายรู้ได้ดีทุกอย่าง
ยิ่งกว่ามนุษย์บางคนเสียอีก ดังนั้น พี่ชายควรจะรู้ขนบธรรมเนียมและ
ข้อบังคับของมนุษย์ ไม่ควรท�าอะไรตามใจชอบ เพราะการท�าบางอย่าง
แม้จะถกูใจเรา แต่เป็นการขดัใจมนษุย์กไ็ม่ใช่ของดี เมือ่ขดัใจมนษุย์แล้ว 
เขาอาจท�าอันตรายเราได้ ดีไม่ดีอาจถึงตายก็ได้ เพราะมนุษย์เป็น 
สัตว์ฉลาดแหลมคมกว่าบรรดาสัตว์ท่ีอยู่ร่วมโลกกัน สัตว์ท้ังหลายจึง
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กลัวมนุษย์มากกว่าสัตว์ด้วยกัน ตัวพี่ชายเองก็อยู่ในบังคับของมนุษย์ 
จึงควรเคารพมนุษย์ผู้ฉลาดกว่าเรา ถ้าด้ือดึงต่อเขา อย่างน้อยเขาก็ตี 
เขาเอาขอสับลงท่ีศีรษะพี่ชายให้ได้รับความเจ็บปวด มากกว่านั้นเขาฆ่า 
ให้ตาย พีช่ายจงจ�าไว้อย่าได้ลมืค�าทีน้่องสัง่สอนด้วยความเมตตาอย่างยิง่นี้  
ต่อไปนีพ้ีช่ายจงรบัศีลห้า น้องเป็นพระ จะให้ศีลห้าแก่พีช่าย จงรกัษาให้ดี  
เวลาตายไปจะได้ไปสู่ความสุข อย่างต�่าก็มาเกิดเป็นมนุษย์ผู้มีบุญมี
คุณธรรมในใจ ยิ่งกว่านั้นก็ไปเกิดบนสวรรค์หรือพรหมโลกสูงขึ้นไปเป็น
ล�าดับ ดีกว่ามาเกดิเป็นสตัว์เดียรจัฉาน เช่น เป็นช้าง เป็นม้า ให้เขาขบัขี ่
เฆี่ยนตีและขนไม้ขนฟืน ซ่ึงเป็นความล�าบากทรมานจนตลอดวันตาย 
ก็ไม่ได้ปล่อยวางภาระหนักดังที่เป็นอยู่เวลานี้

พี่ชายจงต้ังใจฟังและต้ังใจรับศีลด้วยเจตนาจริงๆ คือ ข้อท่ีหนึ่ง 
ปำณำฯ อย่าฆ่าคนฆ่าสัตว์ให้เขาตายด้วยก�าลังการกระท�าของตน และ
อย่าเบียดเบียนคน เบียดเบียนสัตว์ด้วยกัน มันเป็นบาป ข้อสอง  
อทินนำฯ อย่าลักขโมยของที่มีเจ้าของหวงแหน เช่น มะขามในตะกร้า
ที่พี่ชายเคี้ยวกินอยู่เมื่อกี้นี้ ซึ่งคนเขาเอามาให้น้องขัดฝาบาตร แต่น้อง
ไม่ให้พี่ชายเป็นบาปเป็นกรรมอะไรหรอก เพียงบอกให้ทราบว่าเป็นของ 
มเีจ้าของ ถ้าเขาไม่ให้อย่ากนิ อย่าเหยยีบย�า่ท�าลาย มนัเป็นบาป ข้อสาม  
กำเมฯ อย่าเสพสัตว์ที่เขามีเจ้าของหวงแหน มันเป็นบาป ถ้าจะเสพ 
ก็ควรเสพเฉพาะสัตว์ตัวไม่มีคู่ ไม่มีเจ้าของ จึงไม่เป็นบาป ข้อสี่ มุสำฯ 
อย่าโกหกหลอกลวง กริยิาแสดงออกให้ตรงต่อความจรงิ อย่าแสดงเป็น
กิริยาที่หลอกลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อ มันเป็นบาป ข้อห้า สุรำฯ อย่ากิน 
ของมึนเมา มีสุราเมรัย เป็นต้น กินแล้วเป็นบาป ตายไปตกนรกทนทุกข์
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ทรมานเป็นเวลานานต้ังกัปต้ังกัลป์กว่าจะหมดกรรมขึ้นจากนรก แม้พ้น 
จากนรกขึ้นมาแล้ว ยังมีเศษแห่งกรรมชั่วติดตัวมาอีก มาเสวยชาติเป็น 
เปรต เป็นผี เป็นสัตว์เดียรัจฉาน ทรมานตามวิบากของตนที่เคยท�ามา  
กว่าจะได้มาเกิดเป็นคนจึงแสนล�าบากเพราะกรรมช่ัวกดถ่วงไว้ พี่ชาย 
จงจ�าไว้ให้ดีและท�าตามค�าท่ีน้องสั่งสอนนี้ จะได้พ้นจากก�าเนิดของสัตว์
ไปเกิดเป็นมนุษย์ เทวบุตร เทวดา ในชาติต่อไปโดยไม่สงสัย เอาละ  
น้องสั่งสอนเพียงเท่านี้ หวังว่าพี่ชายจะยินดีท�าตาม ต่อนี้ไปขอให้พี่ชาย
จงไปเที่ยวหาอยู่หากินตามสบายเป็นสุขกายสุขใจเถิด น้องก็จะได้เริ่ม 
บ�าเพ็ญภาวนาต่อไป และอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาให้พี่ชายเป็นสุขๆ  
ทุกวันเวลาไม่ลดละเมตตา เอ๊า พี่ชายไปได้แล้วจากที่นี่

เป็นที่น่าประหลาดใจเหลือจะกล่าว ขณะที่ท่านก�าลังให้โอวาท 
สัง่สอนอยู่นัน้ ช้างใหญ่ตัวนัน้ยนืนิง่ราวก้อนหนิ ไม่กระดุกกระดิกอวยัวะ
ส่วนใดส่วนหนึง่แม้แต่น้อยเลย ยนืนิง่ฟังท่านอธิบายจนจบ พอท่านให้ศีล 
ให้พรสิ้นสุดลงและบอกให้ไปได้ มันจึงเริ่มเคลื่อนไหวอวัยวะเสียง 
ปึงปังๆ ราวกบัฟ้าดินจะถล่มไปด้วยในขณะทีม่นัเริม่หนัหลงักลบัตัวออก
จากท่ีนัน้หนไีป และไปแบบรูเ้รือ่งราวกบัค�าสัง่เสยีทกุอย่างจรงิๆ คิดดูแล้ว 
น่าสงสารมากที่กายเป็นสัตว์แต่ใจเป็นมนุษย์ รู ้ดีรู ้ช่ัวในค�าสั่งสอน  
ไม่ด้ือดึงฝ่าฝืน สมเป็นสัตว์ใหญ่มีก�าลังมาก แต่กลับอ่อนโยนด้วยใจ 
ทีร่ะลกึรูใ้นค�าผดิถกูช่ัวดีทกุอย่าง พอพระท่านว่าทนีีพ้ีช่ายไปได้แล้วเท่านัน้  
ก็หมุนตัวกลับไปเลยในทันที เวลาฟังค�าสั่งสอนก็ต้ังใจฟังเสียจนแทบ
ไม่หายใจ เหมือนคนฟังเทศน์พระด้วยความเคารพธรรมฉะนั้น จึงเป็น
เรื่องที่น่าคิดและอัศจรรย์ทั้งสองฝ่าย คือฝ่ายผู้สั่งสอนช้างก็ช่างมีอุบาย
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แยบคาย เลือกเฟ้นค�าแปลกๆ มาสอนได้อย่างจับใจไพเราะ ไม่เพียงแต่
ช้างเป็นสตัว์จะสนใจฟัง แม้มนษุย์เราถ้าได้ฟังในขณะนัน้กค็งเคลบิเคลิม้
หลงใหลอย่างไม่มีปัญหา เพราะเป็นค�ามธุภาษิตที่หาฟังได้ยาก ไม่มีใคร 
อาจพูดได้อย่างนั้น ฝ่ายช้างใหญ่ก็สนใจฟังด้วยความสนิทติดใจ  
ไม่กระดุกกระดิกอวยัวะกระทัง่หหูาง จนพระท่านเทศน์จบกณัฑ์และบอก
ให้ไป จงึยอมไปเทีย่วหากนิตามประสาสตัว์ท่ีแสนดีหายาก จงึท�าให้คิดซ้ึง 
ในใจเพิ่มเข้าไปอีกว่า ไม่ว่าสัตว์ว่ามนุษย์ ถ้าได้ประสบสิ่งที่ต้องใจแล้ว 
ย่อมท�าให้หูแจ้งตาสว่างไปได้เหมือนไม่มีกลางคืน ใจซาบซ่านไปด้วยปีต ิ
ความพอใจไยดีในปิยวาจาท่ีแสนมีรสชาติซ่ึงปรารถนามานาน แม้จะ 
รบัประทานไปมากเพยีงไรกไ็ม่มวีนัอ่ิมวนัพอ เพราะเป็นสิง่ทีม่คุีณค่ามาก
แก่จิตใจ

ท่านอาจารย์องค์นี้ท่านช่างพูดช่างยอ พูดยอเสียจนช้างใหญ่ตัวนั้น
เคลิ้มหลับไปด้วยค�าอ่อนหวานที่มีรสซึ้งฝังอยู่ภายใน เช่นค�าว่า “พี่ชำย
พี่มีก�ำลังมำก ส่วนน้องเป็นผู้น้อย ไม่มีเรี่ยวแรงเหมือนพี่ชำย น้องกลัว 
พี่ชำยมำก” ฟังแล้วซึ้งสุดจะกล่าว จนช้างใหญ่หลับทั้งยืนลืมสนใจเสีย 
ทุกอย่าง แม้มะขามเปรี้ยวที่ได้หลงเค้ียวกลืนเข้าไปบ้างแล้ว ก็อยาก
จะคายออกมาใส่ตะกร้าให้น้องชายผู้น่ารักน่าสงสารเสียสิ้น ไม่อยากให้ 
ติดปากติดท้องไปเสียเลย จะเสียศักด์ิศรีของช้างตัวใหญ่มีก�าลังและ
แสนรู้ประหนึ่งตู้มงคลเคลื่อนที่ได้ พอได้รับค�าสั่งสอนเต็มพุงแล้ว ก็ไป
เที่ยวหากินตามล�าพัง มิได้มาเกี่ยวข้องรบกวนพระท่านอีกเลย กระทั่ง
ท่านออกพรรษาแล้วเที่ยวไปที่อ่ืน ก็ไม่ปรากฏว่ามันกลับมารบกวน
ท่านอีก จึงน่าอัศจรรย์ใจสัตว์ตัวแสนรู้ องค์ท่านเองก็ออกเที่ยวไปตาม
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อัธยาศัยเพือ่บ�าเพญ็สมณธรรมให้ยิง่ๆ ขึน้ไป ท่านรูส้กึเป็นพระกรรมฐาน
ที่อาจหาญเด็ดเดี่ยวมากประจ�านิสัย ท�าอะไรท�าจริง ท่านพักอยู่ในภูเขา
ได้ให้โยมท�าทางเดินจงกรมไว้สามสาย สายหนึง่เพือ่เดินบูชาพระพทุธเจ้า 
สายที่สองเดินบูชาพระธรรม สายท่ีสามเดินบูชาพระสงฆ์สาวกท่าน  
ท่านเดินจงกรมทัง้สามสายนีต้ามเวลาเป็นประจ�าไม่ให้ขาดได้ พอฉนัเสรจ็
ก็เริ่มเดินจงกรมสายพุทธบูชา จนถึงเที่ยงวันท่านจึงหยุดพัก พอบ่าย  
๒ โมงก็เริ่มลงเดินสายธรรมบูชา จนบ่าย ๔ โมงถึงเวลาปัดกวาดสรงน�้า 
จึงหยุด เมื่อท�าข้อวัตรทุกอย่างเสร็จแล้วก็เริ่มลงเดินสายสังฆบูชาไป
จนถึง ๔-๕ ทุ่มจึงเข้าที่พักภาวนา หลังจากนั้นก็พักจ�าวัด พอตื่นขึ้นมา 
กเ็ริม่เข้าทีท่�าสมาธภิาวนาจนสว่าง ถดัจากน้ันกล็งเดินจงกรมต่อไป จนถึง
เวลาออกบิณฑบาตค่อยหยุดเดิน บางคืนท่านนั่งภาวนาจนตลอดสว่าง
โดยไม่ลุกจากที่นั่งเลยก็มี คืนที่ท่านนั่งภาวนาตลอดรุ่ง ใจรู้สึกสว่างไสว 
แม้ออกจากสมาธิภาวนามาแล้วในเวลาปกติ ขณะนั่งภาวนาตลอดรุ่งนั้น 
ปรากฏว่าโลกธาตุได้ดับหายไปจากความรู้สึกโดยสิ้นเชิง แม้กายตัวเอง
ก็ไม่ปรากฏว่ามีอยู่เลยเวลานั้น เป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่ง นับแต่ขณะ
นั่งพิจารณาทุกขเวทนาจนดับไปด้วยการพิจารณา จิตได้หยั่งลงสู่ความ
สงบอย่างละเอียดแนบแน่น ขณะน้ันปรากฏจ�าเพาะความรูเ้พยีงอันเดียว  
ที่ทรงตัวอยู่ด้วยความสงบสุขละเอียดอ่อนจนบอกไม่ถูก ไม่มีอารมณ์ใด
แม้ส่วนละเอียดปรากฏขึ้นภายในจิต จึงเป็นเหมือนโลกธาตุดับไปพร้อม
กบัอารมณ์ทีดั่บไปจากจิต จนกว่าถอนขึน้มา อารมณ์ทีเ่คยปรงุจิตจึงค่อยๆ 
ปรากฏตัวขึ้นกับจิตทีละเล็กละน้อย จากนั้นก็ท�าความเพียรต่อไปตาม 
ธรรมดา ขณะทีจิ่ตรวมตัวลงสูค่วามสงบแม้เป็นเวลาหลายช่ัวโมง กไ็ม่รูส้กึ 
ว่านานตามเวลาท่ีผ่านไป คงเป็นเอกจิตเอกธรรมอยู่จ�าเพาะใจเพียง 
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ดวงเดียวไม่มีสองกับสิ่งใด เวลาจิตถอนขึ้นมา จึงรู้ได้ว่าจิตรวมสงบอยู่
เป็นเวลาเท่าน้ันช่ัวโมง เท่าน้ีช่ัวโมง ถ้าคืนใดจิตภาวนาสะดวกสงบลง 
ได้ง่าย คืนนั้นแม้จะนั่งจนตลอดรุ่งก็เท่ากับนั่งราว ๒-๓ ชั่วโมงเท่านั้น  
ไม่ท�าการกดถ่วงเนิน่นานอะไรเลย ท่านว่า ท่านอาจารย์องค์นีช้อบเผชิญ 
อันตรายเกี่ยวกับช้างมากกว่าอย่างอ่ืน ท่านว่าพอผ่านอันตรายจาก 
คราวนัน้มาแล้วไม่นานนกัเลย กไ็ปเจอกบัช้างใหญ่ตัวหนึง่เข้าอีก ทีแ่ม่ปาง  
จังหวัดล�าปาง แทบเอาตัวไม่รอดคราวนี้ ตัวนี้เป็นช้างป่าจริงๆ มิได้เป็น
ช้างบ้านที่เขาเลี้ยงไว้เหมือนคราวที่แล้วนั้น คือ ตอนกลางคืนท่านก�าลัง
เดินจงกรมอยู่ ได้ยินเสียงมันเดินบุกป่าฝ่าดง และเสียงไม้หักดังปึงปังๆ 
มาตลอดทาง โฉมหน้ามุง่มายงัท่านและเดินใกล้เข้ามาทกุท ีจะหลบหลกี
ปลีกหนีไปไหนก็ไม่ทัน จึงตัดสินใจว่าธรรมดาช้างป่าท้ังหลายมักกลัว 
แสงไฟ ท่านจึงรีบออกจากทางจงกรม ไปเอาเทียนไขในที่พักมาจุด 
ทลีะหลายๆ เล่มปักเสยีบรอบไว้ตามสายทางเดินจงกรมยาวเหยียดเชียว 
คนเรามองดูแล้วสว่างไสวงามตาเยน็ใจ แต่ช้างมนัจะมองไปในแง่ไหนนัน้
เราทราบไม่ได้ พอจุดเทียนปักเสียบไว้เสร็จเท่าน้ันช้างก็เดินมาถึงท่ีน่ัน
พอดี ขณะนั้นท่านเองไม่มีทางหลบหลีกปลีกตัว มีแต่ต้ังสัตยาธิษฐาน
ขอบันดาลคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ จงช่วยคุ้มครองป้องกัน
อย่าให้ช้างใหญ่ตัวนี้ท�าอันตรายแก่ข้าพระพุทธเจ้าได้ พออธิษฐานจบลง 
ช้างก็เข้ามาถึงที่น่ันพอดี และหยุดยืนกางหูตัวผึ่งอยู่ไม่กระดุกกระดิก
อวยัวะส่วนใดๆ ณ ข้างทางจงกรมห่างจากท่านประมาณวาเศษ ท่ามกลาง
ไฟก�าลังสว่างไสวอยู่รอบตัวท่านเวลานั้น ซึ่งมองเห็นช้างได้ถนัดชัดเจน 
ท่านว่าช้างตัวนั้นใหญ่เท่าภูเขาลูกย่อมๆ นี่เอง ท่านเองก็เดินจงกรมไป
มาอยู่อย่างไม่สนใจกับมันเลย ทั้งที่กลัวมันอย่างเต็มที่ ใจเหมือนกับ 
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ขาดลมหายใจไปแล้วแต่ขณะมองเหน็มนัเดินเข้ามาหาอย่างผึง่ผายทีแรก  
มีเพียงความรู้สึกที่เกี่ยวพันกับองค์พุทโธอย่างเหนียวแน่นท่ีน้อมมา 
ระลึกเป็นองค์ประกันชีวิตเท่านั้น นอกน้ันไม่คิดเห็นอะไรเลย แม้ช้าง 
ทั้งตัวที่ใหญ่เท่าภูเขาทั้งลูกมายืนอยู่ข้างทางจงกรม ก็ไม่ยอมส่งจิตออก
ไปหามัน กลัวจิตจะพรากจากพุทโธซึ่งเป็นองค์สรณะอันประเสริฐสุดใน 
เวลานั้น พุทโธกับจิตกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนใจหายกลัว 
เหลอืแต่ความรูก้บัค�าบรกิรรมพทุโธซ่ึงกลมกลนืเป็นอันเดียวกนั ช้างกค็ง 
ยืนดูท่านอยู่แบบภูเขาไม่ยอมกระดุกกระดิกตัวเลยขณะนั้น หูกางผึ่ง
ราวกับจะแผ่เมตตาให้ไม่ยอมรบั เพราะลกัษณะท่าทางทีม่นัเดินเข้ามาหา 
ท่านทีแรก เหมือนจะเข้ามาขยี้ขย�าอย่างไม่มีรีรอแม้ช่ัววินาทีหนึ่งเลย 
แต่พอมาถึงที่นั่นแล้วกลับยืนตัวแข็งทื่อราวกับสัตว์ไม่มีหัวใจ พอจิตกับ 
พุทโธเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว ท่านก็หายกลัว มิหน�ายังกลับ 
เกิดความกล้าหาญขึ้นมา สามารถจะเดินเข้าไปหามันได้อย่างไม่สะทก
สะท้านอะไรทั้งสิ้น แต่มาคิดอีกแง่หนึ่งว่า การเดินเข้าไปหามันซ่ึงเป็น
สัตว์ร้ายอาจเป็นฐานะแห่งความประมาทอวดดีก็ได้ เป็นสิ่งไม่ควรท�า  
จึงเป็นเพยีงเดินจงกรมแข่งกบัการยนืของมนัอย่างองอาจกล้าหาญราวกบั
ไม่มีอันตรายใดๆ จะเกิดขึ้นในที่นั้น นับแต่ขณะช้างตัวนั้นเดินเข้ามา 
ยนือยูท่ี่นัน่เป็นเวลาช่ัวโมงเศษๆ ไฟเทยีนไขชนดิดีๆ ยาวๆ ทีจุ่ดไว้บางเล่ม 
ก็หมดไป บางเล่มก็จวนจะหมดมันจึงได้กลับหลังหัน แล้วเดินกลับ 
ออกไปทางเก่าและเที่ยวหากินในแถบบริเวณน้ัน เสียงหักไม้กินเป็น
อาหารสนั่นป่าไปหมด

ท่านได้เห็นความอัศจรรย์ของจิตและของพุทโธประจักษ์ใจใน 
คราวนัน้เป็นครัง้แรก เพราะเป็นคราวจ�าเป็นจรงิๆ ไม่สามารถจะหลบหลกี 
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ปลกีตัวไปทีไ่หนให้พ้นได้ นอกจากต้องสูด้้วยวธินีัน้เท่านัน้ แม้ตายกย็อม 
โดยไม่มีทางเลือกได้ นับแต่ขณะนั้นมาแล้ว ท�าให้เกิดความมั่นใจว่า 
เป็นเรื่องอะไรก็ตำม ถ้ำ “จิต กับ พุทโธ” เป็นต้น ได้เข้ำกันสนิทสนม
กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยหลักธรรมชำติแล้ว ไม่สำมำรถท�ำ
อันตรำยได้อย่ำงแน่นอน นี่เป็นความเชื่ออย่างสนิทใจตลอดมา ท่านว่า  
ช้างตัวนั้นก็เป็นสัตว์ที่แปลกอยู่มาก เวลาเข้ามาถึงที่นั้นแล้วแทนที่จะ
แสดงอาการอย่างไรก็ไม่แสดง คงยืนนิ่งหูกางอยู่อย่างสงบ แลดูท่าน
เดินจงกรมกลบัไปกลบัมาอย่างไม่เบือ่ พอดูเต็มตาแล้วกก็ลบัหลงัหนัคืน 
ทางเก่า แล้วเทีย่วหากนิไปเรือ่ยๆ แบบทองไม่รูร้้อน แล้วหายเงียบไปเลย  
ซ่ึงเป็นสัตว์ที่น่ารักอีกตัวหนึ่ง ไม่ด้อยกว่าตัวที่ผ่านมาแล้วซ่ึงเป็นสัตว์
บ้านที่รู้ภาษาคนได้ดี ส�าหรับตัวหลังนี้ เป็นสัตว์ป่ามาแต่ก�าเนิด ซึ่งมีอายุ 
ไม่ต�่ากว่าร้อยปี ไม่อาจรู้ภาษาคนได้ ท่านจึงไม่ได้พูดอะไรกับมัน เป็นแต่ 
เดินจงกรมเฉยอยู่เท่านั้น ตัวหลังนี้ไม่มีลูกพรวนแขวนคอเหมือนตัวนั้น 
ทั้งชาวบ้านก็บอกว่าเป็นช้างป่า และเคยเป็นนายโขลงมานาน เฉพาะ
คราวนี้ ท�าไมจึงมาเที่ยวตัวเดียวก็ไม่ทราบ อาจจะพรากจากโขลงมา
ชั่วคราวก็ได้ ดังนี้ แม้ช้างตัวนั้นหนีไปแล้ว ท่านยังเดินจงกรมต่อไปด้วย
ความอัศจรรย์ใจ และเห็นคุณของช้างตัวนั้นที่มาช่วยให้จิตท่านได้เห็น
ความอัศจรรย์ในธรรมเกี่ยวกับความกลัวความกล้า แต่คราวนี้ช้างมา
ช่วยเสริมให้รู้เรื่องนี้ได้อย่างประจักษ์ใจหมดทางสงสัย ช้างตัวนั้นจึงเป็น 
เหมือนช้างเทวบุตร หรือช้างเทพบันดาล ก็น่าจะไม่ผิด เพราะธรรมดา 
ช้างในป่าซ่ึงไม่คุ้นเคยและให้อภัยแก่ผูใ้ด นอกจากจะสูไ้ม่ไหวจรงิๆ แล้ว
จงึรบีวิง่หนเีอาตัวรอดเท่านัน้ แต่ช้างตัวนีต้ั้งหน้าต้ังตาเดินมาหาเราอย่าง
อิสระ มิได้ถูกบังคับขับไล่ด้วยวิธีใดๆ จากผู้ใด และเดินมาหาเราทั้งที่ไฟ
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ก็ตามสว่างอยู่รอบด้าน แทนที่มันจะตรงเข้าขยี้ขย�าเราให้แหลกเป็นจุณ 
วิจุณไปด้วยก�าลงักไ็ม่ท�า หรอืจะต่ืนตกใจกลวัไฟรบีวิง่หวัซุกหวัป�าเข้าป่าไป
ก็ไม่ไป เมือ่เดินองอาจชาติอาชาไนยเข้ามาถงึทีเ่ราอยูแ่ล้ว ยงักลบัยนืทือ่
ดูเราอยูเ่ป็นเวลาต้ังช่ัวโมงเศษๆ จงึหนไีปแบบธรรมดา มไิด้กล้ามไิด้กลวั
อะไรท้ังสิน้ จึงเป็นสตัว์ท่ีน่าคิดพศิวงงงงันอยูไ่ม่ลมืจนบดันี ้จากคราวนัน้ 
มาแล้ว จะไปเที่ยวหรือพักอยู่ในที่เช่นไร ก็ไม่คิดกลัว เพราะเชื่อธรรม
อย่างถึงใจแต่บัดนั้นเป็นต้นมา สมกับธรรมบทว่า “พระธรรมย่อมรักษำ
ผู้ปฏิบัติ” ไม่ปล่อยให้ตายจมดินจมน�้าแบบขอนซุงแน่นอน

ความรู้เรื่องของจิตของธรรมอย่างถึงใจ ย่อมรู้กันในเวลาคับขัน 
ถ้าไม่คับขัน จิตมักเล่นตัวยั่วเราด้วยกิเลสชนิดต่างๆ ไม่มีประมาณจน
ตามแก้ไม่ทัน ยอมให้มันข้ามศีรษะไปต่อหน้าต่อตา ประหนึ่งไม่มีความ 
สามารถหักห้ามตามแก้มันให้หลุดไปได้เลย พอเวลำเข้ำท่ีคับขันจนมุม
จริงๆ ก�ำลังของจิตของธรรมไม่ทรำบว่ำมำจำกไหน ใจก็หมอบและยอม
เช่ือเรำเช่ือธรรม ไม่ฝ่ำฝืน ก�ำหนดบงัคับให้อยูอ่ย่ำงไร หรอืกบัธรรมบทใด  
ก็อยู่อย่ำงนั้นไม่ฝ่ำฝืน คงจะเป็นเพราะความกลัวตายก็เป็นได้ถ้าฝ่าฝืน  
จึงกลายเป็นจิตทีว่่านอนสอนง่ายไม่ด้ือดึงในเวลาเช่นนัน้ น่าจะเป็นเพราะ
เหตุนี้ที่พระธุดงค์กรรมฐานท่านชอบเข้าแต่ป่าแต่เขาทั้งที่กลัวตาย และ
ใจหนึ่งไม่อยากเข้า ส�าหรับจิตผมเป็นเช่นนี้ ส่วนจิตของท่านผู้อ่ืนนั้น 
ไม่ทราบได้ แต่ถ้าต้ังใจฝึกให้ถึงเหตุถึงผลจริงๆ ก็น่าจะเหมือนๆ กัน 
เพราะจิตเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมและกิเลส ที่ท�าให้มีความรู้สึกกล้า  
รู้สึกกลัว รู้สึกดี ชั่ว ต่างๆ เช่นเดียวกัน การฝึกฝนที่ถูกกับเหตุผลซึ่ง 
เป็นจดุมุง่หมายของธรรม จงึสามารถท�าให้กเิลสชนดิต่างๆ ยอมจ�านนและ 
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สิ้นสูญไปจนไม่เหลือเป็นเชื้ออีกต่อไป ผมเองซึ่งมีนิสัยหยาบ จึงมักเชื่อ 
ต่อการทรมานชนิดหยาบๆ เพื่อให้ทันกับกิเลสซ่ึงเป็นธรรมชาติหยาบ
ที่มีอยู่ในตน ดังคราวช้างใหญ่เดินเข้ามาหาขณะก�าลังเดินจงกรมอยู่  
เป็นขณะที่ได้เห็นกิเลสและธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนภายในใจ  
เพราะปกติจิตที่มีกิเลสเป็นเจ้าอ�านาจครองใจ รู้สึกฝึกทรมานยาก ดีไม่ดี 
เราผู้จะฆ่ามันให้ฉิบหายสิ้นซากไป แต่กลับจะตายก่อนมัน เพราะความ
เหนียวแน่นแก่นอาสวะที่เกาะกินเรามานานเสียด้วยซ�้า แต่พอเข้าตาจน 
และได้ช้างใหญ่มาช่วยเท่านั้น กิเลสตัวดื้อด้านต้านทานความเพียรเก่งๆ 
ไม่ทราบหายหน้าไปไหน ใจก็บอกง่าย สั่งให้อยู่อย่างไรและให้อยู่กับ
ธรรมบทใด ก็ยอมรับทันทีทันใดราวกับน�้ามันเครื่องหล่อลื่น ไม่ฝ่าฝืน
ดังที่เคยเป็นมาเลย พอกิเลสขยายตัวออกจากใจ ธรรมที่เตรียมพร้อม 
อยูแ่ล้วในขณะเดียวกนั กแ็สดงความสว่างไสวและความองอาจกล้าหาญ 
ต่อทุกสิง่ขึน้มาภายในใจทนัทีให้ได้เหน็ได้ชมอย่างเต็มใจทีก่ระหายมานาน  
ความกลัวตายไม่ทราบหายหน้าไปไหน จึงท�าให้เห็นได้ชัดว่าความกลัว
ก็คือกิเลสตัวเคยออกหน้าออกตามานานเราดีๆ นี่เอง พอความกลัวซึ่ง
เป็นเครื่องกดถ่วงลวงใจดับลงไปแล้ว แม้จะไม่ดับไปโดยสิ้นเชิง แต่ก็
ท�าให้เห็นโทษของมันอย่างประจักษ์ในขณะนั้น วาระต่อไปถึงจะเกิดขึ้น
มาอีกตามความมอียูข่องมนั กย็งัพอให้เราระลกึรูไ้ด้บ้างว่า “ควำมกลวันี้  
มิใช่หน้ำมิตรมงคลของเรำ แต่เป็นหน้ำศัตรูท่ีเคยมำในรูปร่ำงแห่งมิตร
ต่ำงหำก” จึงไม่ท�าให้ใจเช่ือชนิดติดจมในมันเหมือนท่ีแล้วๆ มา และ
พยายามก�าจัดมันออกทุกวาระแห่งความเพียร จนสภาพแห่งศัตรูที่มา
ในสภาพแห่งมิตรเหล่าน้ีสูญสิ้นไปจากใจนั่นแล จึงจะนอนใจและอยู่
เป็นสขุ หายกังวลโดยประการทัง้ปวงได้ ตามความรูส้กึของผมว่า คนเรา 
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ถ้าหวังพึ่งธรรม สนใจในธรรม รักใคร่ใฝ่ใจในธรรมปฏิบัติตามธรรมจริง 
ตามที่พระองค์ประทานไว้ด้วยความแน่พระทัยและพระเมตตาจริงๆ  
ค�ำว่ำรูธ้รรมเหน็ธรรมขัน้ต่ำงๆ ดังพทุธบรษิทัครัง้พทุธกำลรูเ้หน็กนั จะไม่ 
เป็นปัญหำที่สุดเอ้ือมตำมควำมคำดคิดอะไรเลย จ�ำต้องรู้เห็นกันได ้
ธรรมดำๆ เหมอืนท่ำนทีรู่เ้หน็กนัมำแล้วในครัง้พทุธกำลนัน่แล ทีก่ำลสถำนที่ 
และบุคคลสมัยนี้ขัดกับครั้งพุทธกำลโดยทำงมรรคทำงผลอยู่เวลำนี้  
ก็เพรำะเรำเองท�ำตัวให้ขัดกับทำงด�ำเนินของตัวเอง โดยต้องการผล 
แต่มิได้สนใจกับเหตุ คือวิธีด�าเนินว่าถูกหรือผิดประการใดบ้าง จะควร
ดัดแปลง กาย วาจา ใจ ให้ตรงต่อธรรม คือทางด�าเนินเพื่อมรรคผล 
นพิพานอย่างไรบ้าง ถ้ามกีารทดสอบตนกบัธรรมอยูเ่สมอเพือ่ความมุง่หมาย 
จะส�าเร็จตามใจบ้าง อย่างไรต้องส�าเร็จในขั้นใดขั้นหนึ่งแน่นอนตาม
ก�าลังสติปัญญาของตน เพราะครั้งพุทธกาลกับสมัยนี้ก็เป็นสมัยที่กิเลส
จะพึงแก้ด้วยธรรมและหายได้ด้วยธรรมเช่นเดียวกัน ดังโรคนานาชนิด 
ในสมัยต่างๆ ที่หายได้ด้วยยาที่ถูกกับโรคตลอดมาฉะนั้น ผมเองเช่ือ
อย่างนีม้านานแล้ว ยิง่ปฏิบติัมานานเพยีงไรกย็ิง่เช่ืออย่างฝังใจถอนไม่ขึน้ 
เพียงนั้น และยิ่งได้ฟังค�าที่ท่านอาจารย์มั่นสั่งสอนอย่างถึงใจสมัยท่ีอยู ่
กบัท่าน ความเช่ือมัน่กย็ิง่ฝังใจลกึลงจนกลายเป็นอันหนึง่อันเดียวกนักบัใจ  
โดยท่านสอนว่า กำรดูกเิลสและแสวงธรรม ท่ำนทัง้หลำยอย่ำมองข้ำมใจ 
ซ่ึงเป็นท่ีอยู่ของกิเลส และเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมท้ังหลำย กิเลสก็ดี  
ธรรมก็ดี มิได้อยู่กับกำลสถำนที่ใดๆ ทั้งสิ้น แต่อยู่ที่ใจ คือเกิดขึ้นที่ใจ  
เจรญิขึน้ท่ีใจ และดับลงทีใ่จดวงรู้ๆ  นีเ้ท่ำนัน้ กำรแก้กเิลสท่ีอ่ืนและแสวง
ธรรมที่อ่ืน แม้จนวันตำยก็ไม่พบสิ่งดังกล่ำว ตำยแล้วเกิดเล่ำก็จะพบ 
แต่กิเลสที่เกิดจำกใจ ซ่ึงก�ำลังเสวยทุกข์เพรำะมันนี้เท่ำนั้น แม้ธรรม 
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ถ้ำแสวงหำทีใ่จกจ็ะมวีนัพบโดยล�ำดับของควำมพยำยำม สถำนทีก่ำลเวลำ
นัน้เป็นเพยีงเครือ่งส่งเสรมิและเครือ่งกดถ่วงกเิลสและธรรมให้เจรญิขึน้
และเสื่อมไปเท่ำนั้น เช่น รูป เสียง เป็นต้น เป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสที่
มีอยู่ในใจให้เจริญยิ่งขึ้น และการเข้าบ�าเพ็ญในป่าในเขา ก็เพื่อส่งเสริม 
ธรรมทีม่อียูใ่นใจให้เจรญิยิง่ขึน้เท่านัน้ กเิลสแท้ธรรมแท้อยูท่ีใ่จ ส่วนเครือ่ง 
ส่งเสริมและกดถ่วงและธรรมนั้น มีอยู่ทั่วไปทั้งภายในภายนอก ฉะนั้น
ท่านจึงสอนให้หลบหลีกปลีกตัวจากสิ่งยั่วยวนกวนใจ อันจะท�าให้กิเลส
ที่มีอยู่ภายในก�าเริบล�าพอง มี รูป เสียง เป็นต้น และสอนให้เท่ียว
อยู่ในที่วิเวกสงัด เพื่อก�าจัดกิเลสชนิดต่างๆ ด้วยความเพียรได้ง่ายขึ้น  
อันเป็นการย่นวัฏฏะภายในใจให้สั้นเข้า ด้วยเหตุนี้การแสวงหาที่อยู ่
อันเหมาะสมเพือ่ความเพยีรส�าหรบันกับวชผูห้วงัความพ้นทกุข์ภายในใจ  
จึงเป็นความชอบยิ่งตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นภัยประจักษ์
พระทัยประทานไว้เพื่อหมู่ชน เพราะการอยู่ในท่ีธรรมดากับการอยู่ในท่ี
แปลกๆ เปลี่ยวๆ ความรู้สึกในใจดวงเดียวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานที่อยู่เสมอ ไม่แน่นอน ยิ่งพอทราบว่าจิตมีอาการชินชาต่อสถานที ่
เท่านั้น ผู้เป็นนักสังเกตตัวเองจะทราบได้ทันที และรีบเปลี่ยนแปลง 
โยกย้ายสถานทีเ่พือ่ความเหมาะสม ไม่นิง่นอนใจ อันเป็นการเปิดโอกาส
ให้กเิลสสัง่สมก�าลงัเพือ่ท�าลายตนโดยไม่รูส้กึ การแก้เหตุการณ์ด้วยความ
ไม่ประมาทได้ทันท่วงที กิเลสย่อมไม่มีโอกาสก่อตัวและสั่งสมก�าลังขึ้น
ท�าลายจิตและธรรมซึ่งมีอยู่ภายในใจดวงเดียวกันได้ และมีทางก้าวหน้า
ไม่เสื่อมคลาย ผู้ปฏิบัติเพื่อความเห็นภัยต้องเป็นผู้มีสติระลึกรู้อยู่กับใจ
ตลอดเวลาไม่พลัง้เผลอได้เป็นการดี ความไม่พลัง้เผลอนัน่แล คือท�านบ
เครื่องป้องกันกิเลสต่างๆ ที่ยังไม่เกิดไม่ให้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ที่มีอยู่ซ่ึง 
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ยังแก้ไม่หมดก็ไม่ก�าเริบล�าพอง และท�าความพยายามก�าจัดปัดเป่าด้วย
สติปัญญา ศรัทธา ความเพียร ไม่ลดละท้อถอย สถานที่ใดจิตกลัว และ
มีสติระวังตัวดี สถานที่นั้นคือป่าช้าเผาผลาญกิเลสทั้งมวลด้วยตปธรรม
คือความเพยีร มสีติปัญญาเป็นเครือ่งมอืเผาผลาญท�าลาย ค�าว่าฌานกดี็ 
สมาธิก็ดี ปัญญาก็ดี วิมุตติหลุดพ้นก็ดี และค�าว่ากิเลสเสื่อมอ�านาจก็ดี  
กิเลสตายไปโดยล�าดับไม่ก�าหนดสถานที่เวลานาทีก็ดี หรือกิเลสตายไป
จนหมดสิ้นภายในใจก็ดี จะปรากฏประจักษ์กับใจในสถานที่บ�าเพ็ญอัน 
ถูกต้องเหมาะสมของผู้มีความเพียรเป็นไปด้วยความรอบคอบนั่นแล 
ไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดและดับของกิเลสทั้งมวล โปรดทราบไว้อย่างถึงใจว่า  
ธรรมเจรญิ ณ ทีใ่ด กเิลสย่อมเสือ่มและดับสญูไป ณ ท่ีน้ัน ค�าว่า “ท่ีใด”  
นักปฏิบัติท้ังหลายพึงทราบว่าคือที่ใจดวงเดียวเท่านั้น ฉะนั้น จงพากัน 
ห�้าหั่นฟันฝ่าฆ่ากิเลสด้วยความกล้าตายในสนามรบ คือที่ใจ โดยอาศัย
สถานท่ีเหมาะสมเป็นเครือ่งหนนุก�าลงัเพือ่ชัยชนะเอาตัวรอดเป็นยอดคน 
ด้วยประโยคแห่งความเพยีรของตนเถดิ อย่าหนัเหเรรวนว่ากเิลสกองทกุข์ 
จะมอียูใ่นท่ีอ่ืนใด นอกจากมอียูใ่นใจดวงเดียวนีเ้ท่านัน้ เท่ำท่ีปฏิบติัมำแต่
ขั้นเริ่มแรก ซึ่งเป็นไปด้วยควำมตะเกียกตะกำยและลูบๆ คล�ำๆ เพรำะ
ขำดครอูำจำรย์ผูอ้บรมสัง่สอนโดยถกูต้อง จนได้มำเป็นครอูำจำรย์สัง่สอน
หมู่คณะ ก็มิได้เห็นกองทุกข์และควำมแปลกประหลำด พร้อมกับควำม 
อัศจรรย์เกินคำดทั้งหลำยที่ไม่เคยรู้เคยเห็นมำก่อนแสดงขึ้น ณ ท่ี 
แห่งใดเลย นอกจำกแสดงขึ้นที่ใจดวงเดียวซ่ึงเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรม
และกิเลสทั้งหลำยนี้เท่ำนั้น และมีทุกข์กับสมุทัยที่มีอยู่ในใจของเรำของ
ท่ำนแต่ละรำยน้ีเท่ำน้ัน เป็นสิง่ทีม่อี�ำนำจมำกเหนอืสิง่ใดๆ ในโลกทัง้สำม  
ทีส่ำมำรถปิดกัน้ทำงเดินเพือ่มรรคผลนพิพำนได้อย่ำงมดิชิด แม้เครือ่งมอื
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ท�ำกำรขดุค้นบกุเบิกทกุข์ สมทุยั เพือ่มรรคผลนพิพำนให้ปรำกฏขึน้อย่ำง
เปิดเผย กไ็ม่มอีะไรในสำมโลกทีส่ำมำรถยิง่ไปกว่ำนโิรธกบัมรรคซ่ึงมอียู่
ในใจดวงเดียวกันนี้ เรื่องมีอยู่เพียงเท่ำนี้ อย่ำไปสนใจคิดถึงกำลสถำนที ่
หรือบุคคลใดๆ ว่ำเป็นภัยและเป็นคุณให้เสียเวลำ และล่ำช้ำไปเปล่ำ
โดยไม่เกิดประโยชน์อะไร ยิ่งกว่ำกำรคิดเรื่องกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ที่ใจ  
จะผิดพระประสงค์ควำมมุ่งหมำยของศำสดำผู้ประทำนธรรมสอนโลก
ด้วยควำมถกูต้องแม่นย�ำตลอดมำ นีเ้ป็นใจความโอวาททีท่่านอาจารย์มัน่ 
สั่งสอนอย่างถึงเหตุถึงผลสมัยอยู่กับท่านที่เชียงใหม่ จ�าได้อย่างฝังใจ 
ไม่เคยหลงลืมจนบัดนี้ ท่านว่า

บางครัง้ท่านอาจารย์องค์นีเ้กดิความสงสยั เรยีนถามท่านอาจารย์มัน่ 
ท่านยังดุเอา โดยท่านว่าถามเอาตามความชอบใจของตน มิได้เล็งดู 
หลกัธรรมคือความจรงิควรจะเป็นอย่างไรบ้าง ความสงสยัทีเ่รยีนถามนัน้
มีว่า ในครั้งพุทธกาลตามประวัติว่ามีผู้ส�าเร็จมรรคผลนิพพานมากและ
รวดเรว็กว่าสมยันีซ่ึ้งไม่ค่อยมท่ีานผูใ้ดส�าเรจ็กนั แม้ไม่มากเหมอืนครัง้โน้น  
หากมกีารส�าเรจ็ได้กร็ูส้กึจะช้ากว่ากนัมาก ท่านย้อนถามทนัทว่ีา ท่านทราบ 
ได้อย่างไรว่าสมัยนี้ไม่ค่อยมีท่านผู้ได้ส�าเร็จมรรคผลกัน แม้ส�าเร็จได้ก็ช้า 
กว่ากันมากดังนี้ ท่านเรียนตอบท่านว่า ก็ไม่ค่อยได้ยินว่าใครส�าเร็จ
เหมือนครั้งโน้น ซึง่เขียนไว้ในต�าราว่าส�าเร็จกันครั้งละมากๆ แต่ละครั้งที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรด ตลอดการบ�าเพ็ญโดยล�าพังในที่ต่างๆ 
ก็ทราบว่าท่านส�าเร็จโดยรวดเร็วและง่ายดายจริงๆ น่าเพลินใจด้วยผล 
ที่ท่านได้รับ แต่มาสมัยทุกวันนี้ท�าแทบล้มแทบตายก็ไม่ค่อยปรากฏผล
เท่าท่ีควรแก่เหตุบ้างเลย อันเป็นสาเหตุให้ผู้บ�าเพ็ญท้อใจและอ่อนแอ
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ต่อความเพียร ท่านอาจารย์มั่นถามท่านว่า ครั้งโน้นในต�าราท่านแสดงไว ้
ด้วยหรือว่าผู้บ�าเพ็ญล้วนเป็นผู้ส�าเร็จอย่างรวดเร็วและง่ายดายทันใจ 
ทุกรายไป หรือมีทั้งผู้ปฏิบัติล�าบากทั้งรู้ได้ช้า ผู้ปฏิบัติล�าบากแต่รู้ได้เร็ว 
ผู้ปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้า และผู้ปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็ว อันเป็นไปตาม
ประเภทของบคุคลท่ีมภูีมอุิปนสิยัวาสนายิง่หย่อนต่างกนั ท่านเรยีนตอบว่า  
มีแบ่งภาคไว้ต่างๆ กันเหมือนกัน มิได้มีแต่ผู้ส�าเร็จอย่างรวดเร็วและ
ง่ายดายอย่างเดียว ส่วนผูป้ฏิบติัล�าบากทัง้ส�าเรจ็ได้ช้า และปฏิบติัล�าบาก
แต่รู้ได้เร็วก็มี แต่รู้สึกผิดกับสมัยทุกวันนี้อยู่มาก แม้จะมีแบ่งประเภท
บคุคลไว้ต่างกนัเช่นเดียวกบัสมยันี ้ท่านอาจารย์อธบิายว่า ข้อนีข้ึน้อยูก่บั
ผู้แนะน�าถูกต้องแม่นย�าผิดกัน ตลอดอ�านาจวาสนาระหว่างพระพุทธเจ้า
กบัพระสาวกและพวกเราผดิกนัอยูม่ากจนเทียบกนัไม่ได้ อีกประการหนึง่
ความสนใจธรรมต่างกันมากส�าหรับในสมัยนี้กับสมัยพุทธกาล แม้พื้นเพ 
นสิยัก็ผดิกันกบัครัง้นัน้มาก เมือ่อะไรๆ กผ็ดิกนั ผลจะให้เป็นเหมอืนกนั  
ย่อมเป็นไปไม่ได้ เราไม่ต้องพูดถึงเรื่องผู้อ่ืนสมัยอ่ืนให้เยิ่นเย้อไปมาก 
แม้ตัวเราเองยังแสดงความหยาบกระทบกระเทือนตัวเองอยู่ตลอดเวลา
ทั้งที่เป็นนักบวชและนักปฏิบัติ ซึ่งก�าลังเข้าใจว่าตัวประกอบความเพียร
อยู่เวลานั้น ด้วยวิธีเดินจงกรมอยู่บ้าง นั่งสมาธิภาวนาอยู่บ้าง แต่นั้น
เป็นเพียงกิริยาแห่งความเพียรทางกาย ส่วนใจมิได้เป็นความเพียรไป
ตามกิรยิาเลย มแีต่ความคิดสัง่สมกเิลสความกระเทอืนใจอยูต่ลอดเวลา 
ในขณะที่เข้าใจว่าตนก�าลังท�าความเพียรด้วยวิธีนั้นๆ ดังนั้น ผลจึงเป็น
ความกระทบกระเทือนใจโดยไม่เลือกกาลสถานท่ี แล้วก็มาเหมาเอาว่า
ตนท�าความเพียรรอดตายไม่ได้รับผลเท่าที่ควร ความจริงตนเดินจงกรม
นั่งสมาธิสั่งสมยาพิษท�าลายตนโดยไม่รู้สึกตัวต่างหาก มิได้ตรงความจริง
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ตามหลักแห่งความเพียรเลย ฉะนั้น ครั้งพุทธกาลที่ท่านท�าความเพียร 
ด้วยความจริงจังหวังพ้นทุกข์จริงๆ กับสมัยที่พวกเราท�าเล่นราวเด็ก 
กับตุ๊กตา จึงน�ามาเทียบกันไม่ได้ ขืนเทียบไปมากเท่าไรยิ่งเป็นการขาย 
กิเลสความไม่เป็นท่าของตัวมากเพียงนั้น ผมแม้เป็นคนในสมัยท�าเล่นๆ 
ลวงๆ ตัวเองก็ไม่เห็นด้วย ค�าพูดดูถูกศาสนาและดูถูกตัวเองดังที่ท่านว่า
มานัน้ ถ้าท่านยงัเห็นว่าตวัยงัพอมีสารคณุอยูบ้่าง ท่านลองท�าตามแบบที่
พระพทุธเจ้าทรงสอนไว้โดยถกูต้องดูซิ อย่าท�าตามแบบท่ีกเิลสพาฉดุลาก
ไปอยูท่กุวีท่กุวนัทุกเวลา แม้ขณะก�าลงัเข้าใจว่าตนก�าลงัท�าความเพยีรอยู่  
มรรคผลนพิพานทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสอนไว้เป็นสมบติักลาง จะเป็นสมบติั
อันพงึใจท่านในวันหนึง่แน่นอน โดยไม่มคี�าว่ายากล�าบากและส�าเรจ็ได้ช้า
มาเป็นอุปสรรคได้เลย ขนาดทีพ่วกเราท�าความเพยีรแบบกระดูกจะหลดุ
ออกจากกัน เพราะความขี้เกียจอ่อนแออยู่เวลานี้ ผมเข้าใจว่าเหมือน
คนที่แสนโง่และขี้เกียจ เอาสิ่งอันเล็กๆ เท่านิ้วมือไปเจาะภูเขาทั้งลูก  
แต่หวังให้ภูเขานั้นทะลุในวันเวลาเดียว ซ่ึงเป็นที่น่าหัวเราะของท่าน 
ผู้ฉลาดปราดเปรื่องด้วยปัญญาและมีความเพียรกล้าเป็นไหนๆ พวกเรา
ลองคิดดู ประโยคแห่งความเพียรของท่านผู้เป็นศากยบุตรพุทธสาวก 
ในครัง้พทุธกาลท่านท�ากนั กบัความเพยีรของพวกเราทีท่�าแบบเอาฝ่ามอื
ไปแตะแม่น�้ามหาสมุทร ซึ่งสุดที่น่าสมเพชเวทนาเหลือประมาณ แต่หวัง
พระนิพพานด้วยความเพียรเท่าฝ่ามือนั้น ลองคิดดู กิเลสเท่ามหาสมุทร
แต่ความเพียรเท่าฝ่ามือนั้นมันห่างไกลกันขนาดไหน คนสมัยฝ่ามือแตะ
มหาสมุทร ท�าความเพียรเพียงเล็กน้อยแต่ความหมายมั่นปั้นมือว่าจะ
ข้ามโลกสงสาร เมื่อไม่ได้ตามใจหวัง ก็หาเรื่องต�าหนิศาสนาและกาล
สถานที่ ตลอดคนสมัยนั้นสมัยนี้ ไม่ละอายการประกาศความไม่เป็นท่า 
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ของตัวให้นักปราชญ์ท่านหัวเราะด้วยความอ่อนใจว่า เราเป็นผู้หมด
ความสามารถโดยประการทั้งปวง การลงทุนแต่เพียงเล็กน้อยด้วยความ
เสียดายเรี่ยวแรง แต่ต้องการผลก�าไรล้นโลกล้นสงสารนั้น เป็นทางเดิน 
ของโมฆบรุษุ สตร ีผูเ้ตรยีมสร้างป่าช้าไว้เผาตัว และนอนจมอยูใ่นกองทกุข์ 
ไม่มีวันลดหย่อนผ่อนวัฏฏะว่าจะผ่านพ้นไปได้เมื่อไร ค�าถามของท่านท่ี
ถามผมเป็นเชิงชมเชยศาสนธรรม ชมเชยกาลสถานที่และบุคคลในครั้ง
พุทธกาล แต่ต�าหนิศาสนธรรม ต�าหนิกาลสถานท่ีและบุคคลในสมัยนี้ 
จึงเป็นค�าชมเชยและติเตียนของโมฆบุรุษ สตรี ที่ปิดกั้นทางเดินของตน
จนหาทางเล็ดลอดปลอดจากภัยไปไม่ได้ และเป็นค�าถามของคนสิ้นท่า 
เป็นค�าถามของคนผู้ตัดหนามกั้นทางเดินของตัว มิได้เป็นค�าถามเพื่อ
ช่วยบุกเบิกทางเดินให้เตียนโล่งพอมีทางปลอดโปร่งโล่งใจ เพราะความ
สนใจปลดเปลื้องตนจากกิเลสด้วยสวากขาตธรรมอันเป็นมัชฌิมา ที่เคย
ใหค้วามเสมอภาคแก่สตัว์โลกผูส้นใจปฏบิตัติามโดยถกูต้องตลอดมาแต่
อย่างใดเลย

ถ้าท่านจะมีสติปัญญาเปลื้องตนพอเป็นที่ชมเชยบ้าง แม้โดยการ
เทียบเคียงว่า โรคทุกชนิดไม่ว่าชนิดร้ายแรงหรือชนิดธรรมดา เมื่อสนใจ
รกัษาและโรคถกูกบัยา ย่อมมทีางสงบและหายได้ด้วยกนั แต่ถ้ามไิด้สนใจ 
รกัษา โรคย่อมก�าเรบิและเป็นอันตรายได้ นอกจากโรคหวัดหรอืโรคเลก็ๆ 
น้อยๆ ตามผิวหนัง ซึ่งบางชนิดไม่รักษาก็มีทางหายได้ตามกาลของมัน  
โรคกเิลสซ่ึงมใิช่โรคหดิ โรคเหำ โรคกลำก โรคเกลือ้น พอจะหำยไปเอง 
ต้องรักษำด้วยยำ คือธรรมในทำงควำมเพียร ตำมแบบของศำกยบุตร 
พทุธสำวกทีท่่ำนท�ำกนั จะเป็นกเิลสชนดิร้ำยแรงหรอืไม่เพยีงไร กจ็�ำต้อง
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สงบและหำยได้ไม่มีทำงสงสัย ท่านคิดเพียงเท่านี้ผมก็พอเบาใจ และ
ชมเชยว่าท่านก็เป็นผู้มีความคิดแยบคายบ้างผู้หนึ่งที่จะพอเช่ือความ
สามารถของตัวได้ว่าจะเป็นผู้ข้ามโลกสงสารได้ และเช่ือความสามารถ 
ของพระพทุธเจ้าและศาสนธรรมว่าเป็นผูต้รสัรูธ้รรมด้วยพระปรชีาสามารถ  
ทรงประกาศศาสนธรรมไว้โดยชอบ และเป็นนิยยานิกธรรมน�าสัตว์ให้ 
ข้ามพ้นได้จริง ไม่ต�าหนิติเตียนตนว่ามีกิเลสหนา ท�าให้รู้ธรรมได้ช้า  
โดยไม่สนใจแก้ไข ไม่ติเตียนพระพุทธเจ้าว่าทรงประกาศสอนธรรม 
ไม่เสมอต้นเสมอปลาย ไม่ติเตียนพระธรรมว่าไร้สมรรถภาพหรอืเรยีวแหลม  
ไม่สามารถแก้กิเลสของสัตว์ในสมัยนี้ได้เหมือนครั้งพุทธกาล

ท่านอาจารย์มัน่ว่า ท่านมไิด้ปฏิเสธเกีย่วกบักเิลสของคนท่ีมหีนาบาง 
ต่างกนั และยอมรบัว่าคนในพทุธสมยัมคีวามเบาบางมากกว่าสมยัปัจจบุนั 
แม้การอบรมสั่งสอนก็ง่ายผิดกับสมัยนี้อยู่มาก ประกอบกับผู้สั่งสอนใน
สมัยนั้นก็เป็นผู้รู้ยิ่งเห็นจริงเป็นส่วนมาก มีพระศาสดาเป็นพระประมุข 
ประธานแห่งพระสาวกในการประกาศสอนธรรมแก่หมู่ชน การสอนจึง
ไม่ค่อยผดิพลาดคลาดเคลือ่นจากความจรงิ ทรงถอดออกมาจากพระทยั
และใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆ หยิบยื่นให้ผู้ฟังอย่างสดๆ ร้อนๆ ไม่มีธรรม 
แปลกปลอมเคลือบแฝงออกมาด้วยเลย ผู้ฟังก็เป็นผู้มุ่งต่อความจริง
อย่างเต็มใจ ซ่ึงเป็นความเหมาะสมทั้งสองฝ่าย ผลที่ปรากฏเป็นขั้นๆ 
ตามความคาดหมายของผู้มุ่งความจริง จึงไม่มีปัญหาท่ีควรขัดแย้งได้  
ว่าสมยันัน้คนส�าเรจ็มรรคผลกนัทลีะมากๆ จากการแสดงธรรมแต่ละครัง้
ของพระศาสดาและพระสาวก ส่วนสมยันีไ้ม่ค่อยมใีครส�าเรจ็ได้ คล้ายกบั 
คนไม่ใช่คน ธรรมไม่ใช่ธรรม ผลจึงไม่ม ีควำมจรงิคนกคื็อคน ธรรมกคื็อ
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ธรรมอยู่นั่นเอง แต่คนไม่สนใจธรรม ธรรมก็เข้ำไม่ถึงใจ จึงกลำยเป็นว่ำ 
คนก็สักว่ำคน ธรรมก็สักว่ำธรรม ไม่อำจยังประโยชน์ให้ส�ำเร็จได้ แม้คน
จะมีจ�ำนวนมำกและแสดงให้ฟังท้ังพระไตรปิฎก จึงเป็นเหมือนเทน�้ำใส่ 
หลังหมำ มันสลัดออกเกลี้ยงไม่มีเหลือ ธรรมจึงไม่มีควำมหมำยในใจ 
ของคน เหมือนน�้ำไม่มีควำมหมำยบนหลังหมำฉะนั้น ท่านถามอาจารย์
องค์นัน้ว่า ท่านเล่า เวลานีใ้จเป็นเหมอืนหลงัหมาหรอือย่างไรกนัแน่ จงึมวั 
ต�าหนิแต่ธรรมโดยถ่ายเดียวว่าไม่ยังผลให้เกิดขึ้นแก่ตนเพื่อส�าเร็จมรรค 
ผลนิพพานง่ายๆ เหมือนครั้งพุทธกาล โดยไม่ค�านึงใจตัวบ้าง ซึ่งก�าลัง 
สลดัปัดธรรมออกจากใจยิง่กว่าหมาสลดัน�า้ออกจากหลงัของมนั ถ้าย้อน
มาคิดถึงความบกพร่องของตนบ้าง ผมเข้าใจว่าธรรมจะมีท่ีซึมซาบและ
สถติอยู่ในใจได้บ้าง ไม่ไหลผ่านไปๆ ราวกับล�าคลองไม่มีแอ่งเก็บน�้าดังที่
เป็นอยูเ่วลานี ้คนสมยัพทุธกาลมกิีเลสบางหรอืหนา กเ็ป็นคุณและโทษของ 
คนสมยันัน้โดยเฉพาะ มไิด้มาท�าความล�าบากหนกัใจให้แก่คน คนสมยันี ้
ซ่ึงมกีเิลสชนดิใดกก่็อความเดือดร้อนให้แก่กนัเองแทบจะไม่มโีลกให้อยู่ 
ถ้าไม่สนใจแก้ไขพอให้โลกว่างจากการวางเพลงิเผากนับ้าง การต�าหนติิชม 
ใครและสมัยใดก็ตามย่อมไม่เกิดประโยชน์ทั้งสิ้น ถ้าไม่สนใจต�าหนิติชม 
ตัวเองผู้ก�าลังก่อไฟเผาตัวและผู้อื่นให้เดือดร้อนอยู่ด้วยเวลานี้ อันเป็น 
การพรากไฟราคะ โทสะ โมหะ ออกจากกันและกันที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่ 
พอมีทางก้าวเดินเข้าสู่ความสงบสุขได้บ้าง ไม่ร้อนระอุด้วยไฟเหล่านี้จน 
เกนิตัว สมกับโลกมนษุย์อันเป็นแดนของสตัว์ผูฉ้ลาดกว่าสตัว์อ่ืนๆ บรรดา 
ที่อยู่ร่วมโลกกัน ดังนี้

ท่านว่า ท่านอาจารย์มั่นเข่นใหญ่เกี่ยวกับปัญหาโลกแตกของเราท่ี
เรียนถาม แม้ไม่เรียนมากมายนัก แต่เวลาท่านหยิบยกออกมาคล้ายกับ 
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ปัญหานี้เป็นเสี้ยนหนามแก่พระศาสนาและท่านตลอดตัวเราเองแบบจะ
เยยีวยาไม่ได้ เรารูส้กึเหน็โทษของตัว และเกดิความไม่สบายใจหลายวนั  
ทั้งที่ความจริงเราก็มิได้สงสัยว่าสมัยนี้จะไม่มีผู้สามารถบรรลุธรรมได้  
ท่านเลยสบัเขกเอาเสยี นบัว่าพอดีกบัคนปากไวอยูไ่ม่สขุ แต่กดี็อย่างหนึง่ 
ทีไ่ด้ฟังธรรมท่านอย่างถงึใจ เท่าทีผ่มเล่ามานี ้ยงัไม่ถงึเสีย้วหนึง่แห่งธรรม
ลึกซึ้งและเผ็ดร้อนที่ท่านแสดงนั่นเลย นั้นยิ่งลึกซึ้งและเผ็ดร้อนยิ่งกว่า
มหาสมทุรสดุสาครและไฟในนรก แม้เรือ่งผ่านไปแล้ว ท่านยงัใส่ปัญหาผม 
อย่างเหน็บแนมเรื่อยมา บางครั้งยังยกปัญหานั้นมาประจานผมต่อหน้า 
ที่ประชุมอีกด้วยไม่ให้เสร็จสิ้นลงง่ายๆ ว่า มิจฉาทิฐิบ้าง เทวทัตท�าลาย
ศาสนาบ้าง แหลกไปหมดไม่มช้ิีนดีเลย จนท�าให้หมูเ่พือ่นสงสยัมาถามกม็ ี
ว่าเป็นดังทีท่่านว่าจรงิๆ หรอื ผมต้องได้ช้ีแจงให้ท่านทราบว่า ผมมไิด้เป็นไป 
ตามปัญหาทีเ่รยีนถามท่าน เป็นแต่อุบายเพือ่ฟังธรรมท่านเท่านัน้ ปกติถ้า 
ไม่มีอุบายแปลกๆ ขึ้นเรียนถามท่านไม่เทศน์ให้ฟัง แต่การยกอุบายขึ้น 
เรียนถามนั้น ผมเองก็โง่ไปโดดไปคว้าเอาค้อนมาให้ท่านตีหัวเอา แทนที่
จะยกอุบายอันราบรืน่ดีงามขึน้เรยีนถาม และฟังท่านอธบิายพอหอมปาก
หอมคอ

ตามปกติก็เป็นดังท่านอาจารย์องค์นี้เล่าให้ฟัง ถ้าไม่มีอะไรแปลกๆ 
เรยีนถาม ท่านกพ็ดูไปธรรมดา แม้เป็นธรรม กเ็ป็นไปอย่างเรยีบๆ ไม่ค่อย 
ถงึใจนกั เมือ่เรยีนถามปัญหาชนดิแปลกๆ รูส้กึท่านคึกคัก และเนือ้ธรรม 
ที่แสดงออกเวลานั้นก็เหมาะกับความต้องการ ดังที่เคยเรียนแล้วใน
ประวัติท่าน ความจรงิท่านกม็ไิด้สงสยัท่านอาจารย์องค์นีว่้าเหน็ผดิไปต่างๆ  
ดังท่ีท่านดุด่าขู่เข็ญ แต่เป็นอุบายของท่านผู้ฉลาดในการแสดงธรรม  



280

ย่อมมีการพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงไปต่างๆ เพื่อปลุกประสาทผู้ฟังให้ได้
ข้อคิดเป็นคติเตือนใจไปนานๆ บ้าง ไม่เช่นนัน้กจ็ะพากนันอนกอดความโง่  
ไม่สนใจคิดอะไรกันบ้างเลย และจะกลายเป็นกบเฝ้ากอบัวอยู่เปล่าๆ  
พอถกูท่านสบัเขกเสยีบ้าง ดูเหมอืนหต้ัูงตาสว่างขึน้ได้บ้าง นสิยัพระธดุงค- 
กรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นชอบขู่เข็ญสับเขกอยู่เสมอ จึงพอได้สติ
ปัญญาขบคิดบ้าง ถ้าแสดงไปเรียบๆ ฟังไปเงียบๆ ไม่มีที่สะดุดฉุดใจให้
ตื่นเต้นตกใจและกลัวบ้าง ใจคอยแต่จะหลับใน ไม่ค่อยได้อุบายพอเป็น 
เครื่องส่งเสริมสติปัญญาบ้างเลย กิเลสชนิดต่างๆ ที่คอยจะแซงหน้า 
อยู่แล้ว มักได้โอกาสออกเพ่นพ่านก่อกวนและรังควานใจ เพราะอุบาย
ไม่ทันกับความฉลาดของมัน เมื่อได้รับอุบายแปลกๆ จากท่านเพราะการ
เรียนถามปัญหาเป็นสาเหตุ สติปัญญาก็รู้สึกคึกคักแพรวพราวขึ้นบ้าง  
ดังนัน้ทีท่่านอาจารย์องค์นีเ้รยีนถามท่านอาจารย์มัน่ แม้จะผดิบ้างถกูบ้าง 
จึงอยู่ในข่ายที่ควรได้รับประโยชน์จากปัญหาธรรมนั้นๆ ตามสมควรดังที่
เคยได้รับเสมอมา

ท่านว่า ปีจ�าพรรษากบัท่านอาจารย์มัน่ปีแรกท่ีเชียงใหม่ เกดิความปีติ 
ยินดีอย่างบอกไม่ถูก สมที่พยายามติดตามท่านมาหลายปี แม้จะได้ฟัง
โอวาทท่านบ้างในทีต่่างๆ กเ็พยีงช่ัวระยะไม่จุใจ เด๋ียวกถ็กูท่านขบัไล่หนไีป 
คนละทิศละทาง เมื่อสบโอกาสวาสนาช่วยได้จ�าพรรษากับท่านจริงๆ  
ในพรรษานั้นจึงดีใจมาก และเร่งความเพียรใหญ่แทบไม่ได้หลับนอน  
บางคืนประกอบความเพยีรตลอดรุง่ คืนวนัหนึง่จติสงบรวมลงอย่างเต็มท่ี 
ไปพักใหญ่จึงถอนขึ้นมา เกิดความอัศจรรย์ในความสว่างไสวของใจซ่ึง 
ไม่เคยเป็นถึงขนาดนั้นมาก่อน ท�าให้เพลิดเพลินในธรรมจนสว่างคาตา  
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ไม่ได้หลบันอนเลยในคืนวันนัน้ พอต่ืนเช้าได้เวลาเข้าไปท�าข้อวตัรอุปัฏฐาก
ท่านอาจารย์มั่น และขนบริขารท่านลงมาที่ฉัน พอท่านออกจากที่ภาวนา  
ตาท่านจับจ้องมองดูท่านอาจารย์องค์นี้จนผิดสังเกต ท่านเองรู ้สึก 
กระดากอายและกลัวท่านว่าตนท�าผิดอะไรไปหรืออย่างไร สักประเดี๋ยว
ท่านก็พูดออกมาว่า ท่านขาวนี้ภาวนาอย่างไร คืนน้ีจิตจึงสว่างไสวมาก 
ผิดกับที่เคยเป็นมาทุกๆ คืนนับแต่มาอยู่กับผม ต้องอย่างนี้ซิจึงสมกับ 
ผู้มาแสวงธรรม ทีนี้ท่านทราบหรือยังว่าธรรมอยู่ที่ไหน คืนนี้สว่างไสวอยู่
ที่ไหนล่ะท่าน สว่างอยู่ที่ใจครับผม ท่านเรียนตอบ ทั้งกลัวทั้งอายแทบ
ตัวสั่นที่ไม่เคยได้รับค�าชมเชยแกมค�าซักถามเช่นนั้น แต่ก่อนธรรมไปอยู่
ทีไ่หนเล่า ท่านจึงไม่เหน็ นัน่แลธรรม ท่านจงทราบเสยีแต่บดันีเ้ป็นต้นไป  
ธรรมอยู่ท่ีใจนั่นแล ต่อไปท่านจงรักษาระดับจิตระดับความเพียรไว้ให้ดี
อย่าให้เสือ่มได้ นัน่แลคือฐานของจติ ฐานของธรรม ฐานของความเช่ือมัน่ 
ในธรรม และฐานแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ที่นั่นแล จงมั่นใจและเข้มแข็ง
ต่อความเพียรถ้าอยากพ้นทุกข์ การพ้นทุกข์ต้องพ้นที่นั่นแน่นอน ไม่มี 
ที่อ่ืนเป็นท่ีหลุดพ้น อย่าลูบคล�าให้เสียเวลา เรามิใช่คนตาบอดพอจะ 
ลบูคล�า คืนนีผ้มส่งกระแสจิตไปดูท่าน เหน็จิตสว่างไสวทัว่บรเิวณ ก�าหนด 
จิตส่งกระแสไปทีไรเห็นเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดจนสว่าง เพราะคืนนี ้
ผมมไิด้พกันอนเลย เข้าสมาธภิาวนาไปบ้าง ต้อนรบัแขกเทพบ้าง ก�าหนดจิต 
ดูท่านบ้าง เรื่อยมาจนสว่างโดยไม่รู้สึก พอออกจากที่จึงต้องมาถามท่าน 
เพราะอยากทราบเรื่องของหมู่คณะมานาน สบายไหม อัศจรรย์ไหมทีนี้ 
ท่านถาม ท่านเล่าว่าท่านนิง่ไม่กล้าเรยีนตอบท่าน เพราะท่านดูตับดูปอดเรา 
จนหมดแล้วจะเรยีนตอบเพือ่ประโยชน์อะไร นบัแต่วันนัน้มายิง่กลวัและ
ระวังท่านมากขึ้น แม้แต่ก่อนก็เชื่อท่านว่ารู้จิตใจคนอย่างเต็มใจ ไม่มีทาง 
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สงสัยอยู่แล้ว ย่ิงมาโดนเข้าคืนน้ันก็ยิ่งเช่ือยิ่งกลัวท่านมากจนพูดไม่ถูก  
นับแต่วันนั้นเป็นต้นมา ท่านต้ังหลักใจได้อย่างมั่นคงและเจริญย่ิงขึ้น 
โดยล�าดับไม่มเีสือ่มถอยเลย ท่านอาจารย์มัน่กจ็ีใ้จเราอยูเ่สมอ เผลอตัว 
ไม่ได้เป็นโดนท่านดุทันที และดุเร็วยิ่งกว่าแต่ก่อน การที่ท่านช่วยจี้ช่วย
เตือนเรื่อยมานั้น ความจริงท่านช่วยรักษาจิตรักษาธรรมให้เรากลัวจะ
เสื่อมไปเสีย นับแต่นั้นมาก็ได้จ�าพรรษากับท่านเรื่อยมา พอออกพรรษา 
แล้วก็ออกเที่ยวบ�าเพ็ญในที่ต่างๆ ที่เห็นว่าสะดวกแก่ความเพียร  
ท่านอาจารย์เองก็ไปอีกทางหนึ่งโดยล�าพัง ท่านไม่ชอบให้พระติดตาม  
ต่างองค์ต่างแยกกันไปตามอัธยาศัย เมื่อเกิดข้อข้องใจค่อยไปเรียนถาม 
เพื่อท่านชี้แจงแก้ไขให้เป็นพักๆ ไป ความเพียรทางใจท่านอาจารย์องค์นี ้
นับวันเจริญก้าวหน้า สติปัญญาค่อยแตกแขนงออกไปโดยสม�่าเสมอ
จนกลมกลืนเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับใจ อิริยาบถต่างๆ เป็นอยู่ด้วย 
ความเพียร มีสติกับปัญญาเป็นเพื่อนสองในการประกอบความเพียร 
จิตใจรู้สึกอาจหาญชาญชัยไม่หวั่นเกรงต่ออารมณ์ท่ีเคยเป็นข้าศึก และ
แน่ใจต่อทางพ้นทุกข์ไม่สงสัยแม้ยังไม่หลุดพ้น

เย็นวันหนึ่ง เมื่อปัดกวำดเสร็จ ท่ำนออกจำกท่ีพักไปสรงน�้ำ ได้เห็น
ข้ำวในไร่ชำวเขำก�ำลงัสกุเหลอืงอร่ำม ท�ำให้เกดิปัญหำขึน้มำในขณะนัน้ว่ำ  
ข้ำวมันงอกขึ้นมำเพรำะมีอะไรเป็นเช้ือพำให้เกิด ใจท่ีพำให้เกิดตำยอยู่
ไม่หยุด ก็น่ำจะมีอะไรเป็นเชื้ออยู่ภำยในเช่นเดียวกับเมล็ดข้ำว เชื้อนั้น 
ถ้ำไม่ถกูท�ำลำยเสยีทีใ่จให้สิน้ไป จะต้องพำให้เกดิตำยอยูไ่ม่หยดุ กอ็ะไร
เป็นเช้ือของใจเล่ำ ถ้ำไม่ใช่กเิลสอวชิชำ ตัณหำ อุปำทำน คิดทบทวนไปมำ 
โดยถืออวิชชำเป็นเป้ำหมำยแห่งกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ พิจำรณำย้อนหน้ำ
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ถอยหลงัอนโุลมปฏิโลมด้วยควำมสนใจอยำกรูตั้วจรงิแห่งอวิชชำ นบัแต่
หวัค�ำ่จนดึก ไม่ลดละกำรพจิำรณำระหว่ำงอวิชชำกบัใจ จวนสว่ำงจึงตัดสนิ
ใจกันลงได้ด้วยปัญญำ อวิชชำขำดกระเด็นออกจำกใจไม่มีอะไรเหลือ  
กำรพิจำรณำข้ำวก็มำยุติกันที่ข้ำวสุกหมดกำรงอกอีกต่อไป กำรพิจำรณำ 
จิตก็มำยุติกันที่อวิชชำดับ กลำยเป็นจิตสุกขึ้นมำเช่นเดียวกับข้ำวสุก  
จิตหมดกำรก่อก�ำเนิดเกิดในภพต่ำงๆ อย่ำงประจักษ์ใจ สิ่งที่เหลือให้ชม
อย่ำงสมใจคือควำมบริสุทธิ์แห่งจิตล้วนๆ ในกระท่อมกลำงเขำ มีชำวป่ำ 
เป็นผูอุ้ปัฏฐำกดูแล ขณะทีจ่ติผ่ำนดงหนำป่ำกเิลสวัฏฏ์ไปได้แล้ว เกดิควำม 
อัศจรรย์อยู่คนเดียวตอนสว่ำง พระอำทิตย์ก็เริ่มสว่ำงบนฟ้ำ ใจก็เริ่ม
สว่ำงจำกอวิชชำขึ้นสู่ธรรมอัศจรรย์ถึงวิมุตติหลุดพ้นในเวลำเดียวกันกับ
พระอำทิตย์อุทัย ช่ำงเป็นฤกษ์งำมยำมวิเศษเอำเสียจริงๆ 

พอฤกษ์งามยามมหาอุดมมงคลผ่านไปแล้ว กไ็ด้เวลาออกบิณฑบาต  
ท่านเริม่ออกจากทีม่หามงคล มองดูกระท่อมเลก็ทีใ่ห้ความสขุความอัศจรรย์  
และมองดูทศิทางต่างๆ ขณะนัน้ปรากฏอะไรๆ กก็ลายเป็นมหาอุดมมงคล
ไปกับใจดวงอัศจรรย์โดยสิ้นเชิง ทั้งที่สิ่งท้ังหลายก็เป็นอยู่โดยธรรมดา
ของตนๆ นั่นแล ขณะไปบิณฑบาตใจก็อิ่มธรรม มองเห็นชาวป่าชาวเขา 
ที่เคยอุปัฏฐากดูแลท่านมา ราวกับเป็นชาวฟ้ามาจากบนสวรรค์กันทั้งสิ้น 
จิตระลกึถงึบญุถงึคุณทีเ่ขาเคยมแีก่ตนอย่างเหลอืล้นพ้นทีจ่ะพรรณนาคุณ
ให้จบสิ้นลงได้ เกิดความเมตตาสงสารชาวป่าแดนสวรรค์เป็นประมาณ 
อดที่จะแผ่เมตตาจิตอุทิศส่วนกุศลแก่เขามิได้ ตลอดสายทางที่ผ่านมา 
จนถึงบริเวณที่พักอันแสนส�าราญ ขณะจัดอาหารทิพย์ของชาวเขาลง 
ในบาตร ใจกอ่ิ็มธรรม ไม่คิดสมัผสักบัอาหารทีเ่คยด�ารงและให้ความผาสกุ 
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แก่อัตภาพมาแต่อย่างใด แต่ก็ฉันไปตามธรรมเนียมที่ธาตุกับอาหารเคย
อาศัยกนัมา ท่านเล่าว่านบัแต่วันเกดิมาก็เพิง่มาเหน็ชีวติธาตุขนัธ์กับจติใจ 
ปรองดองสดช่ืนต่อกันเหลือจะพรรณนาให้ถูกต้องกับความจริงได้ในเช้า
วันนั้นเอง เป็นความอัศจรรย์และพิเศษผิดคาดผิดหมาย และกลายเป็น
ประวัติส�าคัญของชีวิตอย่างประทับใจตลอดมา

นับแต่ขณะโลกธาตุไหวฟ้าดินถล่ม วัฏจักรภายในจิตจมหายไปแล้ว 
ธาตุขันธ์และจิตใจทุกส่วนต่างอันต่างเป็นอิสระไปตามธรรมชาติของตน 
ไม่ถูกจับจองกดถ่วงจากฝ่ายใด อินทรีย์ห้า อายตนะหก ท�างานตาม 
หน้าที่ของตนจนกว่าธาตุขันธ์จะหาไม่ โดยไม่มีการทะเลาะวิวาทกระทบ
กระเทือนกันดังที่เคยเป็นมา (การทะเลาะ ท่านหมายถึงความไม่ลงรอย 
ระหว่างสิง่ภายในกบัภายนอกสมัผสักนั ท�าให้เกดิความยนิดียนิร้ายกลาย
เป็นความสุขทุกข์ขึ้นมา และเก่ียวโยงกันไปเหมือนลูกโซ่ไม่มีวันจบสิ้น 
ลงได้) คดีต่างๆ ภายในจิตทีม่มีากและวุ่นวายยิง่กว่าคดีใดๆ ในโลก ได้ยติุ 
ลงอย่างราบคาบ นับแต่ขณะศาลสถิตยุติธรรมได้สร้างขึ้นภายในใจโดย
สมบูรณ์แล้ว เรื่องก่อกวนลวนลามต่างๆ ไม่มีประมาณซ่ึงเคยยึดจิต
เป็นสนามเต้นร�าและทะเลาะวิวาทบาดหมางไม่มีเวลาสงบลงได้ เพราะ
อวิชชาตัณหาเป็นหัวหน้าบงการบัญชางานให้โกลาหลวุ่นวายร้อยแปด
พันประการนั้น ได้สงบลงอย่างราบรื่นชื่นใจ กลายเป็นโลกร้างว่างเปล่า 
ภายในจิตทีผ่ลติวิชาธรรมอันบวรขึน้เสวยเมอืงจิตราชแทนอธรรม กจินอก 
การภายในได้เป็นไปโดยธรรมความสม�า่เสมอ ไม่มอีรข้ิาศึกศัตรมูาก่อกวน
วุ่นวาย ตาเห็น หูได้ยิน จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายสัมผัสเย็นร้อน
อ่อนแข็ง ใจรับทราบอารมณ์ต่างๆ เป็นไปโดยธรรมชาติ ไม่อาจเอ้ือม
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ปีนเกลียวยุแหย่แปรรูปคดีให้ผิดเป็นถูก ผูกเป็นแก้ แย่เป็นดี ผีเป็นคน  
พระเป็นเปรต เปรตกลับเป็นคนดี ดังที่เจ้าอธรรมมีอ�านาจบัญชางานมา
แต่เก่าก่อน น่ังอยู่สบาย แม้เป็นหรอืตายกม็คีวามสขุ นีคื่อท่านผูน้ริทกุข์
นริภัยแท้ ปราศจากเครือ่งร้อยรดัโดยประการท้ังปวง ซ่ึงเป็นค�าท่านอุทาน
ในใจท่านเวลานั้น

ท่านอาจารย์องค์น้ีก็เป็นอีกองค์หนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่น 
ซึ่งเปลื้องทุกข์สิ้นภัยออกจากใจได้ที่จังหวัดเชียงใหม่ ท่านเล่าว่าสถานที่ 
บ�าเพ็ญจนถึงความสิ้นทุกข์ภายในก็ดี กระท่อมกุฎีเล็กๆ พอหมกตัว
ท�าความเพียรและพักผ่อนกายก็ดี สถานที่เดินจงกรมก็ดี สถานที่นั่ง
สมาธิภาวนาในกลางวันและกลางคืนก็ดี หมู่บ้านเป็นท่ีโคจรบิณฑบาต
พอยังอัตภาพให้เป็นไปในละแวกนั้นก็ดี รู้สึกเป็นที่ซาบซ้ึงประทับใจ 
ผิดที่ทั้งหลายอย่างบอกไม่ถูก และฝังใจตลอดมาจนทุกวันนี้มิได้จืดจาง 
รางเลอืนไปเลย นบัแต่ขณะทีว่ฏัจักรได้ถกูคว�า่ลงจากใจเพราะความเพยีร
สงัหารแล้ว สถานทีน่ัน้ได้กลายเป็นท่ีบรมสขุในอิรยิาบถทัง้หลายตลอดมา 
ราวได้เข้าเฝ้าพระศาสดาในสถานทีต่รสัรูแ้ละท่ีทรงบ�าเพญ็เพยีรในท่ีต่างๆ 
โดยตลอดทัว่ถงึฉะนัน้ หายสงสยัในพระพทุธเจ้าแม้ทรงปรนิพิพานไปนาน
ตามกาลของสมมุติ ประหนึ่งประทับอยู่บนดวงใจเราทุกขณะ มิได้ทรง 
จากไปตามกาลแห่งปรินิพพานเลย หายสงสัยในพระธรรมว่ามากน้อย 
ลึกต้ืน หยาบละเอียด ที่ประทานไว้แก่มวลสัตว์ ปรากฏว่าพระธรรม
เหล่านั้นสถิตอยู่ในใจดวงเดียว และใจดวงเดียวบรรจุธรรมไว้อย่าง 
พร้อมมูลไม่มีอะไรบกพร่อง หายสงสัยในพระสงฆ์สาวกองค์สุปฏิปันโน 
ผู้บริสุทธิ์ ทั้งสามรัตนะนี้ได้เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
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ภายในใจมีความเป็นอยู่ด้วย พุทธะ ธรรมะ และสังฆะ องค์บริสุทธิ์
รวมกันเป็นธรรมแท่งเดียว มคีวามสบายหายห่วงนบัแต่บดันัน้เป็นต้นมา  
ไม่มีเครื่องกดถ่วงลวงใจ อยู ่ในอิริยาบถใดก็เป็นตัวของตัวไปตาม 
อิรยิาบถนัน้ๆ ไม่มสีิง่กดขีห่รอืแอบแทรกขอแบ่งกนิแบ่งใช้เหมอืนแต่ก่อน
ที่อยู่กับนักขอทานโดยไม่รู้สึกตัว เด๋ียวขอนั้นเด๋ียวขอนี้อยู่ทุกอิริยาบถ 
ค�าว่าขอนั่นขอนี่นั้น ท่านหมายถึงกิเลสตัวบกพร่องขาดแคลนไม่มีเวลา
อ่ิมพอประจ�านิสัยของมัน เมื่อมีอ�านาจต้ังบ้านเรือนบนหัวใจคนและ 
สัตว์แล้ว จึงต้องท�าการบังคับหรือขออยู่ไม่ถอย ซึ่งเป็นงานประจ�านิสัย
ของมัน โดยขอให้คิดอย่างนั้น ขอให้พูดอย่างนี้ ขอให้ท�าอย่างโน้น  
ตามอ�านาจของมันอยู่ไม่หยุด ถ้าไม่มีธรรมไว้ปิดกั้นความรั่วไหลจากการ
บังคับ และการขอเอาอย่างด้ือด้านของเหล่ากิเลส จึงมักแบ่งหรือเสีย
ให้มนัเอาไปกนิจนหมดตัว ไม่มคีวามดีติดตัวพอเป็นเครือ่งสบืภพต่อชาติ
เป็นคนดีมีศีลธรรมต่อไปได้ เกิดภพใดชาติใดก็ล้วนแต่เกิดผิดที่ผิดฐาน 
ไม่มีความส�าราญบานใจได้บ้างพอควรแก่ภพก�าเนิดที่อุตส่าห์เกิดกับเขา
ทั้งชาติ ที่ท่านเรียกว่าขาดทั้งทุนสูญทั้งดอกนั้น ก็คือผู้ประมาทนอนใจ
แบ่งให้แต่กิเลสเป็นเจ้าบ้านครองจิตใจ ไม่มกีารป้องกนัฝ่าฝืนมนับ้างเลย 
มนัจึงบงัคับเอาแบ่งเอาจนไม่มอีะไรเหลอืติดตัวดังกล่าวแล้ว ท่านผูห้มด
หนี้สินความพะรุงพะรังทางใจแล้ว จึงอยู่เป็นสุขทุกๆ อิริยาบถในขันธ์
ที่ก�าลังครองตัวอยู่ เมื่อถึงเวลาแล้วก็ปล่อยวางภาระในขันธ์ เหลือแต ่
ความบริสุทธิ์พุทโธเป็นสมบัติทั้งดวง นั่นแลคือความสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง 
ตลอดกาลซ่ึงเป็นความสิ้นอย่างอัศจรรย์ และเป็นกาลอันมีคุณค่า
มหาศาล ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนในไตรภพ ผิดกับความเป็นของสมมุติ 
ทัง้หลายทีต่่างปรารถนาความเกดิเป็นส่วนมากและออกหน้าออกตา มไิด้
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สนใจในทุกข์ที่จะติดตามมาพร้อมกับความเกิดนั้นๆ บ้างเลย ความจริง 
การเกิดกับความทุกข์นั้นแยกกันไม่ออก แม้ไม่มากก็จ�าต้องมีจนได้  
นักปราชญ์ท่านจึงกลัวความเกิดมากกว่าความตาย ผิดกับพวกเราที่กลัว
ความตายซ่ึงเป็นผลมากกว่ากลวัความเกดิทีเ่ป็นต้นเหตุ อันเป็นความกลวั 
ทีฝื่นคติธรรมดาอยูม่าก ทัง้นีเ้พราะไม่สนใจติดตามร่องรอยแห่งความจรงิ  
จึงฝืนและเป็นทุกข์กันอยู่ตลอดมา ถ้าปราชญ์ท่านมีกิเลสประเภทพาคน 
ให้หัวเราะเยาะกันแล้ว ท่านคงอดไม่ได้ อาจปล่อยออกมาอย่างเต็มท่ี 
สมใจท่านที่ได้เห็นคนแทบทั่วโลก ต้ังหน้าต้ังตาฝืนความจริงกันอย่าง
ไม่มองหน้ามองหลังเพื่อหาหลักฐานความจริงกันบ้างเลย แต่ท่านเป็น
ปราชญ์สมชื่อสมนามจึงมิได้ท�าแบบโลกๆ ที่ท�ากัน นอกจากท่านเมตตา
สงสารและช่วยอนุเคราะห์สั่งสอน ส่วนท่ีสุดวิสัยก็ปล่อยไปด้วยความ
หมดหวังจะช่วยได้

ท่านอาจารย์องค์นี้เป็นผู้ผ่านพ้นภัยพิบัติสารพัดท่ีเคยมีในสงสาร 
บัดนี้ท่านถึงสอุปาทิเสสนิพพานในสถานท่ีมีนามว่า “โหล่งขอด” แห่ง 
อ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในราวพรรษาที่ ๑๖ หรือ ๑๗ ผู้เขียน 
จ�าไม่ถนัด จ�าได้แต่เป็นฤดูเริ่มเก็บเกี่ยวตอนออกพรรษาแล้วใหม่ๆ  
ท่านเล่าให้ฟังอย่างถึงใจในเวลาสนทนาธรรมกัน ซ่ึงเริ่มแต่ ๒ ทุ่ม  
ถึง ๖ ทุ่มเศษ ไม่มีใครมาเกี่ยวข้องรบกวนให้เสียเวลาในขณะนั้น  
การสนทนาธรรมจึงเป็นไปด้วยความราบรื่นทั้งสองฝ่าย จนถึงจุดสุดท้าย
แห่งธรรมซ่ึงเป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติ โดยเริ่มสนทนาแต่ต้นจาก 
แม่ ก.ไก่ ก.กา สระอะ สระอา คือการฝึกหัดขั้นเริ่มแรกที่คละเคล้าไป
ด้วยทัง้ความล้มลกุคลกุคลาน ทัง้ความล้มความเหลว ทัง้ความดีความเลว 
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สับปนกันไป ทั้งความดีใจเสียใจอันเป็นผลมาจากความเป็นลุ่มๆ ดอนๆ 
ของการปฏิบัติที่เพิ่งฝึกหัดในเบื้องต้น จนถึงสุดท้ายปลายแดนแห่งจิต
แห่งธรรมของแต่ละฝ่าย ผลแห่งการสนทนาจากท่านเป็นทีพ่อใจอย่างยิง่  
เมื่อได้โอกาสจึงได้อาราธนาน�าลงในปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน 
สายท่านอาจารย์มั่น เพื่อท่านผู้อ่านที่สนใจใคร่ธรรมจะได้น�ามาพิจารณา
ไตร่ตรอง และคัดเลอืกเอาเท่าทีค่วรแก่จรตินสิยัของตนๆ ผลอันพงึหวัง 
จากการเลือกเฟ้นคงเป็นความราบรื่นดีงามตามความพยายามของ 
แต่ละท่าน เพราะพระอาจารย์องค์นีท่้านเป็นพระทีพ่ร้อมจะยงัประโยชน์ 
ให้เกิดแก่โลกผู้เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่เสมอไม่มีความบกพร่อง ทั้งมารยาท
การแสดงออกทางอาการ ทั้งความรู้ทางภายในที่ฝังเพชรน�้าหนึ่งไว้อย่าง 
ลึกลับยากจะค้นพบได้อย่างง่ายดาย ถ้าไม่รอดตายก็ไม่อาจรู้ได้ เฉพาะ
องค์ท่านผู้เขียนลอบขโมยถวายนามท่านว่า “เพชรน�้ำหนึ่ง” ในวง
กรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นมาเกือบ ๓๐ ปีแล้ว โดยไม่กระดาก
อายคนจะหาว่าบ้าเลย เพราะเกิดจากศรัทธาของตัวเอง เวลาน้ีท่าน
ยังมีชีวิตอยู่และให้ความเมตตาอบอุ่นแก่พระเณรจ�านวนมาก ตลอด 
ประชาชนในภาคต่างๆ แห่งประเทศไทย พากันไปกราบไหว้บูชาฟังการ 
อบรมกับท่านเสมอมิได้ขาด ทางวัดเห็นความล�าบากในองค์ท่านเพราะ
เข้าวัยชราแล้ว จ�าต้องจัดให้มีกาลเวลาที่ควรเข้ากราบเยี่ยมรับการอบรม
และเวลาพักผ่อนพอสมควรเพื่อท�าประโยชน์แก่โลกไปนาน ไม่หัก 
ขาดสะบั้นลงในระหว่างที่อายุยังไม่ถึงกาลที่ควรจะเป็น โดยมากการ
ต้อนรับขับสู้กันระหว่างพระผู้เป็นครูอาจารย์กับประชาชนจ�านวนมาก
ที่มาจากที่ต่างๆ ประกอบนานาจิตตังด้วยแล้ว พระอาจารย์องค์นั้นๆ  
มกัจะเป็นฝ่ายบอบช�า้อยูเ่สมอทกุเวลานาททีีม่ผีูไ้ปเกีย่วข้องซ่ึงส่วนมาก
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กห็วงัให้ได้อย่างใจของตัว ไม่ค�านงึถงึความล�าบากและหน้าทีก่ารงานของ 
ท่านทีท่�าประจ�าวันเวลาบ้างเลย จงึมกัถกูรบกวนยิง่กว่าน�า้บงึน�า้บ่อเสยีอีก 
หากไม่สมใจหวงับ้าง กท็�าให้เกดิความขุน่มวัภายในว่า ท่านรงัเกยีจถอืตัว
ไม่ให้การต้อนรับขับสู้สมกับเพศที่บวชมาเพื่อช�าระกิเลสประเภทถือตัว 
และขัดใจคน นอกจากนั้นกต็ัง้ขอ้รังเกียจขึ้นภายในและระบายออกในที ่
ต่างๆ อันเป็นทางให้เกิดความเสื่อมเสียตามๆ กันมาไม่มีสิ้นสุด พระที่
ควรเคารพเลื่อมใสและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ก็อาจกลายเป็นพระ
ที่มีคดีติดตัวโดยไม่มีศาลใดกล้าตัดสินลงได้ ความจริงพระบวชมาก็เพื่อ
ท�าประโยชน์แก่ตนและแก่โลกเต็มความสามารถไม่นิ่งนอนใจ เวลาหนึ่ง
ท�างานอย่างหนึง่ อีกเวลาหนึง่ท�างานอย่างหนึง่ ไม่ค่อยมเีวลาว่างในวนัคืน 
หนึ่งๆ ทั้งจะเจียดเวลาไว้ส�าหรับโลก ท้ังจะเจียดไว้ส�าหรับพระเณรใน
ปกครองและทัว่ไปทีม่าเกีย่วข้อง ทัง้จะเจียดไว้ส�าหรบัธาตุขนัธ์และจิตใจ
ให้จีรังไปนานเพื่อท�าประโยชน์แก่โลกสืบไป วันคืนหนึ่งๆ กายกับใจ 
หมนุตัวเป็นกงจกัร ไม่มเีวลาพกัผ่อนหย่อนกายหย่อนใจบ้างเลย คิดดูแล้ว 
แม้แต่เครื่องใช้สอยต่างๆ เช่นรถยนต์เป็นต้น ยังมีเวลาพักเครื่องหรือ 
เข้าโรงซ่อมแก้ไขส่วนบกพร่องให้สมบูรณ์เพื่อท�าประโยชน์ต่อไป  
ไม่เช่นนั้นก็ฉิบหายบรรลัยไปในไม่ช้า พระก็มิใช่พระอิฐพระปูนที่ต้อง 
ถูกโยนขึ้นบนตึกนั้นร้านนี้เพื่อการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนต่างๆ สุดแต่
นายช่างเหน็สมควรจะโยนขึน้ ณ ทีแ่ห่งใด เมือ่เป็นเช่นนีจ้�าต้องมเีมือ่ยหวิ
อ่อนเพลยี และมกีารพกัผ่อนหย่อนภาระทีตึ่งเครยีดมาตลอดเวลา พอได้
มีเวลาเบากายสบายจิตบ้าง โดยมากญาติโยมเข้าหาพระ มักจะน�านิสัย
และอารมณ์ตามชอบใจเข้าไปทับถมรบกวนพระให้ท่านอนุโลมท�าตาม 
โดยมิได้คิดค�านึงว่าผิดหรือถูกประการใด เพราะนิสัยเดิมมิได้เคยสนใจ
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ในเหตุผลผดิถกูดีช่ัวเท่าทีค่วรมาก่อน เมือ่เกดิความต้องการประสงค์ใน 
แง่ใดและจะให้ท่านช่วยเหลอืในแง่ใด จึงไม่ค่อยคิดนกึว่าพระกบัฆราวาส
มีจารตีประเพณต่ีางกนั คอืพระท่านมีหลักธรรมวนิยัเป็นเครื่องประพฤติ
ด�าเนิน จารีตประเพณีของพระก็คือพระธรรมวินัยเป็นเครื่องแสดงออก  
ซ่ึงจ�าต้องค�านึงความผิดถูกช่ัวดีอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งนี้ควรหรือไม่ควร
เป็นต้น ส่วนฆราวาสไม่ค่อยมธีรรมวนิยัประจ�าตัวเป็นหลกัปฏิบติั โดยมาก 
จึงมักถือความชอบเป็นความประพฤติ เมื่อน�าเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระ  
ฝ่ายพระจึงมกัถกูรบกวนและท�าลายโดยไม่มเีจตนา หรอืถกูท�าลายทางอ้อม 
อยู่เสมอ เช่น ไปขอให้ท่านบอกเบอร์ซ่ึงเป็นการขัดต่อพระธรรมวินัย
ของพระ ไปขอให้ท่านท�าเสน่ห์ยาแฝดอันเป็นการท�าให้หญิงกับชายรัก 
ชอบกนั ไปขอให้ท่านบอกฤกษ์งามยามดีเพือ่โชคลาภร�า่รวย หรอืเพือ่อะไร
ร้อยแปดพรรณนาไม่จบ ให้ท่านดูดวงชาตาราศี ท�านายทายทัก ให้ท่าน 
บอกคาถาอาคมเพื่ออยู่ยงคงกระพันชาตรี ยิงฟันไม่ออก แทงไม่เข้า  
ทบุตีไม่แตก ไปขอให้ท่านรดน�า้มนต์เพือ่สะเดาะเคราะห์เขญ็เวรภัยร้ายดี 
ต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งเป็นการขัดต่อจารีตประเพณีคือพระธรรมวินัยของพระ
ที่จะอนุโลมได้ ยิ่งครูอาจารย์ที่ประชาชนเคารพนับถือก็ยิ่งได้รับความ
กระทบกระเทือนด้วยเรื่องดังกล่าวและเรื่องอ่ืนๆ ในท�านองเดียวกัน 
มากมายจนไม่อาจพรรณนาได้ในวันหนึง่ๆ เฉพาะพระธดุงค์ท่ีท่านมุง่อรรถ 
มุ่งธรรม มุ่งความหลุดพ้นในสายท่านอาจารย์มั่น ท่านมิได้สนใจกับสิ่ง
พรรค์นี้ ท่านถือว่าเป็นข้าศึกต่อการด�าเนินโดยชอบธรรม และเป็นการ 
ส่งเสริมคนให้หลงทางผิดมากขึ้น หนักเข้าอาจเป็นการท�าลายพระและ
พระศาสนาอย่างออกหน้าออกตากไ็ด้ เช่น เขาให้นามว่าพระบตัรพระเบอร์  
ศาสนาบตัรเบอร์ พระเสน่ห์ยาแฝด ศาสนาเสน่ห์ยาแฝด เป็นต้น ซ่ึงท�าให้ 
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พระและศาสนามวัหมองและเสือ่มคุณภาพลงโดยล�าดับอย่างหลกีไม่พ้น 
ที่ผลนั้นสืบเนื่องมาจากการกระท�าดังกล่าว การกล่าวทั้งนี้มิได้คิดต�าหนิ
ท่านสาธุชนทั่วๆ ไป และมิได้คิดต�าหนิท่านผู้เข้าหาพระโดยชอบธรรม 
เป็นเพยีงเรยีนเผดียงเพือ่ทราบวิธปีฏิบติัต่อกนัระหว่างพระกบัประชาชน
ซึ่งแยกกันไม่ออกแต่ไหนแต่ไรมา จะได้ปฏิบัติต่อกันโดยสะดวกราบรื่น 
สมกบัต่างฝ่ายต่างหวังดีและพึง่เป็นพึง่ตายกันตลอดมา และต่างฝ่ายต่าง
หวังเชิดชูพระศาสนาด้วยกัน

สิ่งที่ชาวพุทธเราควรทราบอย่างยิ่ง คือวัดเป็นสถานที่ส�าคัญในวง
พทุธศาสนาและพทุธบรษิทั ซ่ึงน่าจะอดคิดเป็นสริมิงคลอย่างใดอย่างหนึง่ 
ขึ้นมาภายในใจไม่ได้ ขณะที่เดินเข้าวัดหรือเดินผ่านวัด เพราะค�าว่า 
“วัด” เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาแต่โบราณกาล โดยไม่นิยมว่าเป็นวัดบ้าน 
หรือวัดป่า เนื่องจากวัดเป็นที่รวมจิตใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอด
เจตนาดีสงูส่งของพทุธบรษิทัไม่มปีระมาณไว้โดยไม่มทีางรัว่ไหล แม้วดัจะ 
ช�ารุดทรุดโทรมหรือสวยงามเพียงไร ใจท่านผู้นับถือพระพุทธศาสนา 
ทั่วๆ ไปย่อมมีความเคารพอยู่อย่างสม�่าเสมอ ด้วยเหตุน้ีชาวพุทธ 
ผู้ก้าวเข้าไปในวัดใดจะเป็นกรณีใดก็ตาม จึงควรระวังส�ารวมอินทรีย ์
ด้วยดี ให้อยู่ในความดีงามพอสมควร ตลอดการนุ่งห่มต่างๆ ควรสนใจ
เป็นพิเศษ สมกับเราเป็นลูกชาวพุทธก้าวเข้าไปในสถานที่อันสูงศักด์ิ  
ที่ได้รับสถาปนายกย่องมาจากพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาแห่งโลกท้ังสาม 
เฉพาะวัดป่าต่างๆ พระท่านเป็นเหมือนพระลิงพระค่าง ไม่ค่อยมีโอกาส
วาสนาได้เหน็ได้ชมบ้านเมอืงทีเ่จรญิแล้วด้วยวตัถแุละวัฒนธรรมน�าสมยั 
เมื่อเห็นท่านผู้น�ายุคแต่งตัวทันสมัยเข้าไปในวัด ท่านรู้สึกหวาดเสียวใจ 
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พิกลคล้ายจะเวียนศีรษะและเป็นไข้ในเวลานั้น ทั้งนี้อาจเป็นความต่ืน
ตกใจทีไ่ม่เคยพบเหน็เพราะความเป็นป่ากส็นันษิฐานยาก เพราะปกติท่าน
กเ็ป็นป่าอยูแ่ล้ว แต่พอมาเจอสิง่แปลกตาล่าธรรมเข้า จึงแสดงความวิปรติ
จิตแปรปรวนชวนให้สลดสังเวชขึ้นมา โดยมากพระธุดงค์ป่าๆ ท่านพูด 
ในท�านองเดียวกันซ่ึงน่าเห็นใจสงสาร แม้จะมีผู้อธิบายเรื่องความเจริญ
ของบ้านเมืองทั้งด้านวัตถุและวัฒนธรรมให้ท่านฟังว่าเป็นสิ่งเจริญ
ทดัเทยีมกนัหมดเวลานี ้ทัง้นอกและในประเทศ ท้ังในเมอืงและบ้านนอก 
ทัง้วดับ้านและวดัป่า ทัง้ในทีธ่รรมดาและในป่าในเขา แต่ท่านไม่ยอมเช่ือ 
มีแต่ความขยะแขยงและหวาดกลัวสลดสังเวชเอาท่าเดียว จนผู้ช้ีแจง 
ให้ฟังหมดปัญญา ไม่มทีางท�าให้ท่านหายตกใจหวาดเสยีวได้ จงึน่าสงสาร
ที่ท่านเป็นป่าเถื่อนและห่างความเจริญเอาเสียจริงๆ 

วดัท่านอาจารย์องค์นีอ้ยูใ่นป่าในภูเขา เป็นท�าเลบ�าเพญ็ภาวนาดีมาก 
เต็มไปด้วยหินผาป่าไม้น่ารื่นรมย์ ทราบว่าท่านพยายามหลบหลีกบรรดา
สิ่งดังกล่าวมาก ถ้าจะว่าท่านเป็นป่าเถื่อนเหมือนพระธุดงค์ทั้งหลาย 
ก็ไม่อาจต�าหนิได้ลงคอ เพราะท่านมีคุณธรรมสูงมาก พ้นทางที่น่าต�าหนิ
เสียแล้วในความรู้สึกของผู้เขียน จึงเพียงสันนิษฐานว่าท่านอาจมีนิสัย
ระวังตัวกลัวภัยในป่าติดตัวมา แม้มีคุณธรรมสูงสุดแล้วก็ยังละนิสัยนั้น 
ไม่ขาด อาจเป็นตามธรรมทีท่่านแสดงไว้ว่า นสิยัด้ังเดิมพระสาวกท้ังหลาย 
ละไม่ขาด นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ทรงละพระนิสัย
พร้อมกับวาสนาได้โดยเด็ดขาดสิ้นเชิง ท่านอาจารย์องค์นี้ เวลามีคน 
เข้าไปพลกุพล่านไม่เข้าเรือ่งเข้าราวมากๆ ท่านจะปลกีตัวหนไีปอยูต่ามป่า
ตามซอกหนิบนภูเขาโน้นจนกว่าเรือ่งสงบลง ตอนเยน็ๆ หรอืค�า่มดืถงึจะ
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กลับลงมาที่พัก เมื่อถูกถามว่าท�าไมท่านจึงหลบหลีกปลีกตัวออกไปอยู่ 
ในที่เช่นนั้นเล่า? ท่านก็ให้เหตุผลว่า ธรรมเรำมีน้อย สู้ก�ำลังของโลกที่ 
เช่ียวจดัไม่ไหว จ�ำต้องหลบหลกีไป ขนือยู่ต่อไปธรรมต้องแตกทลำย ท่ีไหน
จะพอประคองตัวได้กค็วรคิดเพือ่ตัวเอง แม้ไม่มวีำสนำพอจะเพือ่ผูอ่ื้นได้ 
ดังนี้ แต่เท่าที่ทราบมาท่านมีความเมตตาอนุเคราะห์ประชาชนอยู่มาก
ตามปกตินิสัย ที่ท่านปลีกตัวหลบหลีกไปในบางกรณีนั้น น่าจะเหลืออด
เหลือทนดังท่านว่า ที่ฝ่ายท�าลายโดยไม่มีเจตนาหรือมีก็ไม่อาจทราบได้ 
ซ่ึงมจี�านวนมากและโดนอยูเ่สมอ แต่ฝ่ายพยายามประคองรกัษาศีลธรรม
ความดีงามไว้มีจ�านวนน้อย ต้านทานน�้าหนักไม่ไหว ก็จ�าต้องได้รับความ 
ล�าบากเป็นธรรมดา ส่วนมากประชาชนเป็นฝ่ายสังเกตพระมากกว่าจะ 
สงัเกตตัวเอง เวลาเข้าไปในสถานทีค่วรเคารพนบัถอืจึงมกัสะดุดหสูะดุดตา  
น่าคิดส�าหรับท่านผู้มีความสังเกตเก่ียวกับการปล่อยตัวไม่ปล่อยตัว 
ไม่ส�ารวมที่เคยเป็นนิสัยมา โดยมิได้สนใจว่าใครจะสังเกตหรือมีอะไรกับ
ตนเองบ้าง จึงล�าบาก

เวลาท่านไม่สบายอยู่ในป่าอยู่ในเขา ท่านไม่ค่อยสนใจกับหยูกยา
อะไรเลยยิ่งไปกว่าการระงับด้วยธรรมโอสถ ซ่ึงได้ผลทั้งทางร่างกาย
และจิตใจไปพร้อมๆ กัน และยึดเป็นหลักใจระลึกไว้ได้นานกว่าธรรมดา  
ท่านเคยระงับไข้ด้วยวธิภีาวนามาหลายครัง้จนเป็นทีม่ัน่ใจต่อการพจิารณา
เวลาไม่สบาย เริ่มแต่จิตเป็นสมาธิคือมีความสงบเย็นใจ เวลาเป็นไข้ทีไร
ท่านต้องต้ังหน้าสูต้ายกบัการภาวนาด้วยความมัน่ใจท่ีเคยเหน็ผลประจักษ์
มาแลว้ แรกๆ ได้อาศยัทา่นอาจารย์มั่นคอยใหอ้บุายเสมอในเวลาเป็นไข้ 
โดยยกเรือ่งท่านขึน้เป็นพยานว่าท่านจะได้ก�าลงัใจส�าคัญๆ ทีไร ต้องได้จาก
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การเจ็บป่วยแทบทั้งสิ้น เจ็บหนักป่วยหนักเท่าไร สติปัญญายิ่งหมุนตัวดี
และรวดเร็วไปกับเหตุการณ์นั้นๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาเจ็บป่วย โดยไม่ต้อง 
ถูกบังคับให้พิจารณา และไม่สนใจกับความหายหรือความตายอะไรเลย 
นอกจากจะพยายามให้รู้ความจริงของทุกขเวทนาท้ังหลายท่ีเกิดขึ้นและ
โหมเข้ามาในเวลานั้น ด้วยสติปัญญาท่ีเคยฝึกหัดอยู่เป็นประจ�าจนช�านิ 
ช�านาญ บางครัง้ท่านอาจารย์มัน่มาเตือนขณะเป็นไข้เป็นเชิงปัญหาเหนบ็ๆ ว่า  
ท่านเคยคิดไหมว่าท่านเคยทุกข์ก่อนจะตาย ทุกข์มากยิ่งกว่าทุกข์ที่ก�าลัง
เป็นอยู่ในขณะนี้ในภพชาติที่ผ่านๆ มา เพียงทุกข์ในเวลาเป็นไข้ธรรมดา
ซึง่โลกๆ เขามิได้เรียนธรรม เขายงัพออดพอทนได้ บางรายเขายังมีสตดิี 
มมีรรยาทงามกว่าพระเราเสยีอีก คือเขาไม่แสดงอาการทรุนทรุายกระสบั 
กระส่ายร้องครางท้ิงเนื้อทิ้งตัวเหมือนพระบางองค์ที่แย่ๆ ซ่ึงไม่น่าจะมี
ในวงพุทธศาสนาเลย และไม่น่าจะมีจะท�าศาสนาให้เปื้อนเปรอะไปด้วย  
แม้เจ็บมากทุกข์มาก เขายังมีสติควบคุมมรรยาทให้อยู่ในความพอดี 
งามตาได้อย่างน่าชม ผมเคยเห็นฆราวาสป่วยมาแล้ว โดยลูกๆ เขามา
นมินต์ผมเข้าไปเยีย่มพ่อเขาเวลาจวนตัวจะไปไม่รอด พ่อเขาอยากพบเหน็
และกราบไหว้ในวาระสดุท้ายพอเป็นขวญัใจระลกึได้เวลาจะแตกดับจรงิๆ 
ขณะเราเข้าถึงบ้าน พ่อเขาพอมองเห็นเราก�าลังก้าวเข้าไปที่เตียงนอน
เท่านั้น ทั้งที่ก�าลังป่วยหนัก ปกติลุกนั่งคนเดียวไม่ได้ ต้องช่วยพยุงกัน  
แต่ขณะนั้นเขายังสามารถพรวดพราดลุกขึ้นคนเดียวได้ด้วยสีหน้าที ่
ยิม้แย้มแจ่มใสเต็มที ่ไม่มอีาการไข้และป่วยหนักใดๆ ปรากฏเหลอือยูพ่อ
ให้ทราบได้ว่าเขาป่วยหนักเลย ทั้งกราบทั้งไหว้ด้วยความรื่นเริงบันเทิงใจ 
ในจิตใจและมรรยาทที่อ่อนน้อมสวยงาม จนใครๆ ในบ้านเกิดพิศวง
งงงันไปตามๆ กันว่าเขาลุกขึ้นมาโดยล�าพังคนเดียวได้อย่างไร เมื่อปกติ 



295

แม้จะพลิกตัวเปลี่ยนการนอนท่าต่างๆ ก็ได้ช่วยกันอย่างเต็มไม้เต็มมือ 
เพราะความระมัดระวังกลัวจะถูกกระทบกระเทือนมาก และอาจสลบ
หรือตายไปเสียในขณะนั้น แต่พอเห็นท่านเข้ามา กลับเป็นคนใหม่ขึ้นมา 
จากคนไข้ที่จวนจะตายอยู่แล้ว จึงอัศจรรย์ไม่เคยเห็นดังนี้ และชาวบ้าน 
พดูกบัผมว่า เขาตายไปหลงัจากเวลาทีผ่มออกมาไม่นานนกัเลย ด้วยความ 
มสีติตลอดเวลาสิน้ลมหายใจ และไปอย่างสงบประสบสคุโตไม่ผดิพลาด 
ส่วนท่านเองไม่เห็นเป็นไข้หนักถึงขนาดนั้น ท�าไมนอนใจไม่พิจารณา  
หรือมันหนักด้วยความอ่อนแอทับถมจิตใจ จึงท�าให้ร่างกายอ่อนเปียก 
ไปด้วย พระกรรมฐานถ้าขนืเป็นกันลกัษณะนีม้ากๆ ศาสนาต้องถกูต�าหนิ 
กรรมฐานต้องล่มจม ไม่มีใครสามารถทรงไว้ได้เพราะมีแต่คนอ่อนแอ 
กรรมฐานอ่อนแอ คอยแต่ขึ้นเขียงให้กิเลสมันสับเอาย�าเอา สติปัญญา
พระพุทธเจ้าท่านมิได้ประทานไว้ส�าหรับคนขี้เกียจอ่อนแอ โดยนอนเฝ้า
นั่งเฝ้าไข้อยู่เฉยๆ ไม่คิดค้นพิจารณาด้วยธรรมดังกล่าวเลย การหายไข้
หรือการตายของผู้อ่อนแอไม่เป็นประโยชน์อะไรเลย สู้หนูตายตัวเดียว
ก็ไม่ได้ ท่านอย่าน�าลัทธิและวิชาหมูนอนคอยเขียงอยู่เฉยๆ มาใช้ในวง 
ศาสนาและวงพระกรรมฐาน ผมอายฆราวาสผูเ้ขาดีกว่าพระ และอายหนู
ตัวที่ตายแบบเรียบๆ ซ่ึงดีกว่าพระท่ีเป็นไข้แล้วอ่อนแอและตายไปด้วย
ความไม่มีสติปัญญารักษาตัว ท่านลองพิจารณาดูซิว่าสัจธรรมมีทุกขสัจ 
เป็นต้น ท่ีปราชญ์ท่านว่าเป็นธรรมของจริงสุดส่วนนั้น จริงอย่างไรบ้าง  
และจริงอยู่ที่ไหนกันแน่ หรือจริงอยู่ท่ีความประมาทอ่อนแอดังท่ีพากัน
เสริมสร้างอยู่เวลานี้ นั่นคือการเสริมสร้างสมุทัยทับถมจิตใจให้โงหัว 
ไม่ขึ้นต่างหาก มิได้เป็นทางมรรคเครื่องน�าให้หลุดพ้นแต่อย่างใดเลย  
ผมทีก่ล้ายนืยนัว่าเคยได้ก�าลงัใจในเวลาป่วยหนกันัน้ ผมพจิารณาทกุข์ที่
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เกิดกับตัวจนเหน็สถานทีเ่กดิขึน้ต้ังอยูแ่ละดับไปของมนัอย่างชัดเจนด้วย 
สติปัญญาจริงๆ จิตที่รู้ความจริงของทุกข์แล้วก็สงบตัวลง ไม่แสดงการ 
ส่ายแส่แปรสภาพไปเป็นอ่ืน นอกจากด�ารงตนอยูใ่นความจรงิและเป็นหนึง่ 
อยู่เพียงดวงเดียว ไม่มีอะไรมารบกวนลวนลามเท่านั้น ไม่เห็นความ 
แปลกปลอมใดๆ เข้ามาเคลือบแฝงได้เลย ทุกขเวทนาก็ดับสนิทลงใน
เวลานัน้ แม้ไม่ดับ กไ็ม่สามารถทบัจิตใจเราได้ คงต่างอันต่างจรงิอยูเ่พยีง
เท่านัน้ นีแ่ลทีว่่าสจัธรรมเป็นของจรงิสดุส่วน จรงิอย่างนีเ้องท่าน คือท่าน 
อยูท่ีจิ่ตดวงมสีติปัญญารอบตัวเพราะการพจิารณา มใิช่เพราะอ่อนแอ เพราะ 
นั่งทับนอนทับสติปัญญาเครื่องมือที่ทันกันกับการแก้กิเลสอยู่เฉยๆ 

ผมจะเปรยีบเทยีบให้ท่านฟัง หนินัน้ปาหวัคนกแ็ตก ทับหวัคนกต็ายได้  
แต่น�ามาท�าประโยชน์เช่นเป็นหินลับมีดหรืออะไรๆ ก็ได้ ตามแต่คนโง่จะ
น�ามาท�าลายสังหารตน หรือคนฉลาดจะน�ามาท�าเป็นหินลับมีดหรืออื่นๆ  
เพื่อประโยชน์แก่ตนตามต้องการ สติปัญญาก็เช่นกัน จะน�าไปใช้ใน
ทางผิดคิดไตร่ตรองในทางไม่ชอบ ฉลาดประกอบอาชีพในทางผิด เช่น 
ฉลาดหาอุบายฉกลักปล้นจ้ีเขาเร็วยิ่งกว่าลิงจนตาไม่ทัน ก็ย่อมเกิดโทษ 
เพราะน�าสติปัญญาไปใช้ในทางที่ผิด จะน�าสติปัญญามาใช้เป็นการอาชีพ 
ในทางที่ถูก เช่น คิดปลูกบ้านสร้างเรือน เป็นช่างไม้ช่างเขียน ช่างแกะ
ลวดลายต่างๆ เป็นต้น หรือจะน�ามาใช้แก้กิเลสตัณหาตัวเหนียวแน่น 
แก่นวัฏฏะที่พาให้เวียนเกิดเวียนตายอยู่ไม่หยุดจนหมดสิ้นไปจากใจ  
กลายเป็นความบริสุทธิ์ถึงวิมุตติพระนิพพานท้ังเป็นในวันนี้เดือนน้ีปีน้ี 
ชาตินี ้กไ็ม่เหลอืวสิยัของมนษุย์จะท�าได้ ดังท่ีท่านผูฉ้ลาดท�าได้กนัมาแล้ว
แต่ต้นพทุธกาลจนถงึปัจจบุนัคือวนันี ้ปัญญาย่อมอ�านวยประโยชน์ให้แก่ 
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ผู้สนใจใคร่ครวญไม่มีทางสิ้นสุด เพราะสติกับปัญญาไม่เคยจนตรอก
หลอกตัวเองแต่ไหนแต่ไรมา พอจะท�าให้กลัวว่าตนจะมีสติปัญญามาก 
เกนิไป จะกลายเป็นคนดีซ่านผลาญธรรม ประคองตัวไม่รอด และจอดจม
ในกลางคัน สติปัญญำนี้ ปรำชญ์ท่ำนชมว่ำเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดอย่ำงออก
หน้ำออกตำแต่ดึกด�ำบรรพ์มำไม่เคยล้ำสมยั ท่ำนจึงควรคิดค้นสติปัญญำ 
ข้ึนมำเป็นเครือ่งป้องกนัและท�ำลำยข้ำศึกอยูภ่ำยในให้สิน้ซำกไป จะเหน็ใจ 
ดวงประเสรฐิว่ำมอียูก่บัตัวแต่ไหนแต่ไรมำ การสอนท่านด้วยธรรมเหล่านี้  
ล้วนเป็นธรรมที่ผมเคยพิจารณาและได้ผลมาแล้ว มิได้สอนแบบสุ่มเดา
เกาหาทีคั่นไม่ถกู แต่สอนตามทีรู่ท้ีเ่หน็ทีเ่คยเป็นมาไม่สงสยั ใครทีอ่ยำก
พ้นทุกข์แต่กลัวทุกข์ที่เกิดข้ึนกับตนไม่ยอมพิจำรณำ ผู้นั้นไม่มีวันพ้น 
ทกุข์ไปได้ เพรำะทำงไปนพิพำนต้องอำศัยทุกข์กบัสมทัุยเป็นท่ีเหยยีบย่ำง 
ไปด้วยมรรคเครือ่งด�ำเนนิ พระพทุธเจ้ำและพระสำวกอรหนัต์ทุกๆ พระองค์ 
ท่ำนส�ำเรจ็มรรคผลนพิพำนด้วยสจัธรรมสีก่นัทัง้นัน้ ไม่ยกเว้นแม้องค์เดียว 
ว่ำไม่ได้ผ่ำนสัจธรรมสี่โดยสมบูรณ์ ก็เวลานี้มีสัจจะใดบ้างท่ีก�าลัง 
ประกาศความจริงของตนอยู่ในกายในใจท่านอย่างเปิดเผย ท่านจง 
พิจารณาสัจจะนั้นด้วยสติปัญญาให้รู้แจ้งตามความจริงของสัจจะนั้นๆ  
อย่านัง่เฝ้านอนเฝ้ากนัอยูเ่ฉยๆ จะกลายเป็นโมฆบรุษุในวงสจัธรรมซ่ึงเคย
เป็นของจรงิมาด้ังเดิม ถ้าพระธดุงคกรรมฐานเราไม่สามารถอาจรูค้วามจรงิ
ทีป่ระกาศอยู่กบัตนอย่างเปิดเผยได้ กไ็ม่มใีครจะสามารถอาจรูไ้ด้ เพราะ 
วงพระกรรมฐานเป็นวงท่ีใกล้ชิดสนทิกบัสจัธรรมอยูม่ากกว่าวงอ่ืนๆ ทีค่วร 
จะรู้จะเห็นได้ก่อนใครหมด วงนอกจากนี้แม้จะมีสัจธรรมประจ�ากาย 
ประจ�าใจด้วยกนักจ็รงิ แต่ยงัห่างเหนิต่อการพจิารณาอันเป็นทางรูแ้จ้งผดิกนั  
เนื่องจากเพศและโอกาสที่จะอ�านวยต่างกัน เฉพาะพระธุดงคกรรมฐาน
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ซ่ึงพร้อมทกุอย่างแล้วในการด�าเนนิ และเดินก้าวเข้าสูค่วามจรงิท่ีประกาศ 
อยูก่บัตัวทกุเวลา ถ้าท่านเป็นเลอืดนกัรบสมนามทีศ่าสดาทรงขนานให้ว่า 
ศากยบุตรพุทธชิโนรสจริงๆ แล้ว ท่านจงพยายามพิจารณาให้รู้แจ้งสัจจะ
คือทุกขเวทนาทีก่�าลงัประกาศตัวอยูอ่ย่างโจ่งแจ้งเปิดเผยในกายในใจท่าน
เวลานี้ อย่าให้ทุกขเวทนาและกาลเวลาผ่านไปเปล่า ขอให้ยึดความจริง
จากทกุขเวทนาขึน้สูส่ติปัญญา และตีตราประกาศฝังใจลงอย่างแน่นหนา
แต่บดันีเ้ป็นต้นไปว่า ความจรงิสีอ่ย่างท่ีพระพทุธเจ้าทรงประกาศไว้ตลอด
มานั้น บัดนี้ทุกขสัจได้แจ้งประจักษ์กับสติปัญญาเราแล้วไม่มีทางสงสัย 
นอกจากจะพยายามเจรญิให้ความจรงินัน้ๆ เจรญิยิง่ขึน้โดยล�าดับจนหาย
สงสัยโดยสิ้นเชิงเท่านั้น ถ้าท่านพยายามดังที่ผมสั่งสอนนี้ แม้ไข้ในกาย
ท่านจะก�าเริบรุนแรงเพียงไร ท่านเองจะเป็นเหมือนคนมิได้เป็นอะไร คือ 
ใจท่านมิได้ไหวหว่ันสั่นสะเทือนไปตามอาการแห่งความสุขความทุกข์ที่
เกิดขึ้นในกายนั่นเลย มีแต่ความภาคภูมิใจที่สัมผัสสัมพันธ์กับความที่ 
ได้รูแ้ล้วเหน็แล้วโดยสม�า่เสมอ ไม่แสดงอาการลุม่ๆ ดอนๆ เพราะไข้ก�าเรบิ 
หรือไข้สงบตัวลงแต่อย่างใด นี่แลคือการเรียนธรรมเพื่อความจริง  
ปราชญ์ท่านเรียนกันอย่างนี้ ท่านมิได้ไปปรุงแต่งเวทนาต่างๆ ให้เป็นไป
ตามความต้องการ เช่น อยากให้เป็นอย่างนั้น อยากให้เป็นอย่างนี้ตาม
ชอบใจ ซึ่งเป็นการสั่งสมสมุทัยให้ก�าเริบรุนแรงยิ่งขึ้น แทนที่จะเป็นไป 
ตามใจชอบ ท่ำนจงจ�ำไว้ให้ถงึใจพจิำรณำให้ถึงอรรถถึงธรรม คือควำมจรงิ
ที่มีอยู่กับท่ำนเอง ซึ่งเป็นฐานะที่ควรรู้ได้ด้วยตนเองแต่ละรายๆ ผมเป็น
เพยีงผูแ้นะอุบายให้เท่าน้ัน ส่วนความเก่งกาจอาจหาญหรอืความล้มเหลว 
ใดๆ นั้นขึ้นอยู่กับผู้พิจารณาโดยเฉพาะ ผู้อ่ืนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย  
เอานะท่าน จงท�าให้สมหน้าสมตาทีเ่ป็นลกูศิษย์มคีรสูัง่สอน อย่านอนเป็น 
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ที่เช็ดเท้าให้กิเลสขึ้นย�่ายีตีแผ่ได้ จะแย่และเดือดร้อนในภายหลัง จะว่า
ผมไม่บอก

ท่านเล่าว่า พอท่านเทศน์ให้เราแบบพายุบุแคมอยู่พักใหญ่แล้วก็
หนีไป เราเองรู้สึกตัวจะลอยเพราะความปีติยินดี และตื้นตันในโอวาทที่
ฉลาดแหลมคม และออกมาจากความเมตตาท่านล้วนๆ ไม่มีอะไรจะมี 
คุณค่าเสมอเหมือนได้ในเวลานั้น พอท่านไปแล้วเท่านั้น เราเองก็น้อม
อุบายท่ีท่านเมตตาสั่งสอนเข้าพิจารณาแก้ทุกขเวทนาท่ีก�าลังแสดงตัว
อยู่เต็มความสามารถ โดยไม่มีความย่อท้ออ่อนแอแต่อย่างใดเลย ขณะ
พิจารณาทุกขเวทนาหลังจากท่านไปแล้ว ราวกับท่านนั่งคอยดูและคอย 
ให้อุบายช่วยเราอยูต่ลอดเวลา ยิง่ท�าให้มกี�าลงัใจท่ีจะต่อสูก้บัทุกข์มากขึน้  
ขณะพิจำรณำนั้น ได้พยำยำมแยกทุกข์ออกเป็นขันธ์ๆ คือแยกกำยและ
อำกำรต่ำงๆ ของกำยออกเป็นขันธ์หนึ่ง แยกสัญญำ ท่ีคอยมั่นหมำย 
หลอกลวงเรำออกเป็นขนัธ์หนึง่ แยกสงัขำรคือควำมคิดปรงุต่ำงๆ ออกเป็น 
ขันธ์หนึ่ง และแยกจิตออกเป็นพิเศษส่วนหนึ่ง แล้วพิจำรณำเทียบเคียง
หำเหตุผลต้นปลำยของตัวทกุข์ทีก่�ำลงัแสดงอยู่ในกำยอย่ำงชุลมนุวุ่นวำย 
โดยมิได้มีก�ำหนดว่ำทุกข์จะดับเรำจะหำย หรือทุกข์จะก�ำเริบเรำจะตำย 
แต่สิ่งท่ีหมำยมั่นปั้นมือจะให้รู้ตำมควำมมุ่งหมำยเวลำนั้น คือควำมจริง
ของสิ่งทั้งหลำยเหล่ำนั้น เฉพาะที่อยากรู้มากในเวลานั้นคือทุกขสัจว่า
เป็นอะไรกันแน่ ท�าไมจึงมีอ�านาจมาก สามารถท�าจิตใจของสัตว์โลกให้
สะเทอืนหว่ันไหวได้ทกุตัวสตัว์ ไม่ยกเว้นว่าเป็นใครเอาเลย ทัง้เวลาทกุข์
แสดงขึน้ธรรมดาเพราะความกระทบกระเทอืนจากเหตุต่างๆ ทัง้แสดงข้ึน 
ในวาระสดุท้ายตอนจะโยกย้ายภพภูมไิปสูโ่ลกใหม่ภูมใิหม่ สตัว์ทกุถ้วนหน้า 
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รู้สึกหว่ันเกรงกันนักหนาไม่มีรายใดหาญสู้หน้ากล้าเผชิญ นอกจากทน
อยูด้่วยความหมดหนทางเท่านัน้ ถ้าสามารถหลบหลกีได้ กน่็าจะหลบไป
อยู่คนละมุมโลก เพราะความกลัวทุกข์ตัวเดียวนี้เท่านั้น เราเองก็นับเข้า
ในจ�านวนสัตว์โลกผู้ขี้ขลาดหวาดกลัวทุกข์ จะปฏิบัติตัวอย่างไรกับทุกข์
ที่ก�าลังแสดงอยู่นี้ จึงจะเป็นผู้องอาจกล้าหาญด้วยความจริงเป็นพยาน  
เอาละ เราต้องสู้กับทุกข์ด้วยสติปัญญาตามทางศาสดาและครูอาจารย ์
สัง่สอนไว้ เมือ่สกัครูน้ี่ท่านอาจารย์มัน่ ท่านกไ็ด้เมตตาสัง่สอนอย่างถงึใจ
ไม่มีทางสงสัย ท่านสอนว่าให้สู้ด้วยสติปัญญา โดยแยกแยะขันธ์นั้นๆ 
ออกดูอย่างชัดเจน กเ็วลานีทุ้กขเวทนาเป็นขนัธ์อะไร เป็นรปู เป็นสญัญา  
เป็นสังขาร เป็นวิญญาณ และเป็นจิตได้ไหม? ถ้าเป็นไม่ได้ ท�าไมเราจึง 
เหมาเอาทกุขเวทนาว่าเป็นเรา เป็นเราทกุข์ เราจรงิๆ คือทกุขเวทนานีล้ะหรอื  
หรืออะไรกันแน่ ต้องให้ทราบความจริงกันในวันนี้ ถ้าเวทนาไม่ดับ และ
เราไม่รู้แจ้งทุกขเวทนาด้วยสติปัญญาอย่างจริงใจ แม้จะตายไปกับที่นั่ง 
ภาวนานี้เราก็ยอม แต่จะไม่ยอมลุกจากที่ให้ทุกขเวทนาหัวเราะเย้ยหยัน 
เป็นอันขาด นับแต่ขณะน้ันสติปัญญาท�าการแยกแยะห�้าหั่นกันอย่าง
เอาเป็นเอาตายเข้าว่า ระหว่างสงครามของจิตกับทุกขเวทนาต่อสู้กันอยู่
เวลานั้นกินเวลาห้าชั่วโมง จึงได้รู้ความจริงจากขันธ์แต่ละขันธ์ได้ เฉพาะ
อย่างย่ิงรู้เวทนาขันธ์อย่างชัดเจนด้วยปัญญา ทุกขเวทนำดับลงในทันที 
ทีพ่จิำรณำรอบตัวเต็มที ่ท่ำนว่ำ ท่ำนได้เริม่เช่ือสจัธรรมมทีกุขสจั เป็นต้น 
ว่ำเป็นของจริงแต่บัดนั้นมำอย่ำงไม่หวั่นไหว แต่นั้นมาเวลาเกิดเจ็บไข้ได้
ป่วยต่างๆ ขึ้นมา ใจมีทางต่อสู้กันเพื่อชนะทางสติปัญญา ไม่อ่อนแอ
ปวกเปียก ใจมักได้ก�าลังในเวลาเจ็บป่วยเพราะเป็นเวลาเอาจริงเอาจัง 
เอาเป็นเอาตายกันจริงๆ ธรรมที่เคยถือเป็นของเล่นโดยไม่รู้สึกตัวมา
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ประจ�านสิยัปุถชุนในเวลาธรรมดาไม่จนตรอก กแ็สดงความจรงิให้เหน็ชัด 
ในเวลานั้น ขณะพิจารณาทุกขเวทนารอบแล้วทุกข์ดับไป ใจก็รวมลงถึง 
ฐานของสมาธิ หมดปัญหาต่างๆ ทางกายทางใจไปพักหนึ่ง จนกว่าจิต
ถอนขึน้มา ซ่ึงกนิเวลาหลายช่ัวโมง มอีะไรค่อยพจิารณากนัต่อไปอีกด้วย
ความอาจหาญต่อความจริงที่เคยเห็นมาแล้ว

ท่านว่าเมื่อจิตรวมลงถึงฐานสมาธิเพราะอ�านาจการพิจารณาแล้ว 
ไข้ได้หายไปแต่บัดนั้นไม่กลับมาเป็นอีกเลย จึงเป็นท่ีน่าประหลาดใจว่า
เป็นไปได้อย่างไร ข้อนี้ส�าหรับผู้เขียนเชื่อทั้งร้อยไม่คัดค้าน เพราะเคย
พิจารณาแบบเดียวกันนี้มาบ้างแล้ว ผลก็เป็นแบบเดียวกับท่ีท่านพูดให ้
ฟังไม่มีผิดกันเลย จึงท�าให้สนิทใจตลอดมาว่าธรรมโอสถสามารถรักษา 
โรคได้อย่างลกึลบั และประจกัษ์กบัท่านผูป้ฏิบติัทีม่นีสิยัในทางนี ้โดยมาก 
พระธดุงคกรรมฐานท่านชอบพจิารณาเยยีวยาธาตุขนัธ์ของท่าน เวลาเกดิ 
โรคเกิดภัยไข้เจ็บอย่างเงียบๆ โดยล�าพัง ไม่ค่อยระบายให้ใครฟังง่ายๆ  
นอกจากวงปฏิบัติด้วยกันและมีนิสัยคล้ายคลึงกัน ท่านจึงสนทนากัน
อย่างสนิทใจ ที่ว่ำท่ำนบ�ำบัดโรคด้วยวิธีภำวนำนั้น มิได้หมำยควำมว่ำ
บ�ำบัดได้ทุกชนิดไป แม้ท่านเองก็ไม่แน่ใจว่าโรคชนิดใดบ�าบัดได้และโรค
ชนิดใดบ�าบัดไม่ได้ แต่ท่านไม่ประมาทในเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับตัวท่าน 
ถึงร่ำงกำยจะตำยไปเพรำะโรคในกำย แต่โรคในจิตคือกิเลสอำสวะต่ำงๆ  
ก็ต้องให้ตำยไปด้วยอ�ำนำจธรรมโอสถท่ำนบ้ำงเหมือนกัน ฉะนั้น การ
พจิารณาโรคต่างๆ ทัง้โรคในกายและโรคในใจ ท่านจงึมไิด้ลดละทัง้สองทาง  
โดยถอืว่าเป็นกจิจ�าเป็นระหว่างขนัธ์กบัจิต จ�าต้องพจิารณาและรบัผดิชอบ 
กันจนวาระสุดท้าย
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พระอาจารย์องค์น้ีท่านชอบรกัษาไข้ด้วยธรรมโอสถตลอดมา ครัง้หนึง่ 
ท่านพักอยู่ภูเขาแถบจังหวัดสกลนคร ซ่ึงเป็นที่ชุมชุมด้วยไข้มาลาเรีย 
หลังจากฉันเสร็จวันนั้นก็เริ่มไข้จับสั่นขึ้นในทันทีทันใด ผ้าห่มกี่ผืนก็มีแต่
หนักตัวเปล่าๆ หาความอุ่นไม่มีเลย ท่านจึงสั่งให้งดการบ�าบัดหนาวทาง 
ภายนอก จะบ�าบัดทางภายในด้วยธรรมดังที่เคยได้ผลมาแล้ว และสั่งให้
พระหลกีจากท่านไปให้หมด และให้รอจนกว่ามองเหน็บานประตูกระต๊อบ
กุฎีเล็กๆ เปิดเมื่อไรค่อยมาหาท่าน เมื่อพระไปกันหมดแล้ว ท่านก็เริ่ม
ภาวนาพจิารณาทกุขเวทนาดังทีเ่คยพจิารณามา ทราบว่าเริม่แต่เก้านาฬิกา
คือสามโมงเช้าจนถึงบ่ายสามโมงจึงลงกันได้ ไข้ก็สร่างและหายไปแต่
บดันัน้ จติกร็วมลงถงึฐานและพกัอยูร่าวสองช่ัวโมงเศษ จนร่วมหกโมงเยน็ 
จึงออกจากที่สมาธิภาวนาด้วยความเบากายเบาใจ ไม่มีอะไรมารบกวน 
อีกเลย ไข้ก็หายขาด จิตก็ปราดเปรื่องลือเลื่องในองค์ท่านและอยู่ด้วย
วิหารธรรมเรื่อยมาจนปัจจุบัน

ท่านเป็นพระที่อาจหาญเฉียบขาดทางความเพียรมาก ยากจะหา 
ผูเ้สมอได้องค์หนึง่ แม้อายจุะก้าวเข้าวยัชราภาพแล้ว แต่การท�าความเพยีร 
ยังเก่งกล้าสามารถเสมอมามิได้ลดละ เดินจงกรมแต่ละครั้งต้ังห้าหก
ชั่วโมงจึงหยุดพัก แม้แต่พระหนุ่มๆ ยังสู้ท่านไม่ได้ นี่แลความเพียรของ
ปราชญ์ท่านต่างกบัพวกเราอยูม่าก ซ่ึงคอยแต่จะคว้าหาหมอนเอาท่าเดียว  
ประหนึง่หมอนเป็นสิง่ประเสรฐิเลศิกว่ามรรคผลนพิพานเป็นไหนๆ คิดดู
แล้วน่าอับอายตัวเองที่เก่งในทางไม่เป็นสาระ

ที่แปลกอยู่อย่างหนึ่ง คือเวลาท่านนึกถึงอะไร สิ่งนั้นมักจะมาตาม
ความร�าพงึนกึคิดท่านเสมอ เช่น นึกถงึช้างว่าหายหน้าไปไหนเป็นปีๆ แล้ว 
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ไม่เห็นผ่านมาทางนี้บ้างเลย หรือถูกนายพรานยิงตายเสียแล้ว พอตก 
กลางคืนดึกๆ ช้างตัวนัน้กม็าหาจรงิๆ และเดินตรงเข้ามายงักฏิุทีท่่านพกัอยู่  
มายืนลูบคล�าสิ่งต่างๆ ในบริเวณกุฏิท่านพอให้ทราบว่าเขามาหา แล้วก็ 
กลบัเข้าป่าเข้าเขาและหายเงียบไปเลย ไม่กลบัมาอีก เวลาร�าพงึนกึถงึเสอื 
ก็เหมือนกัน ว่าเสือที่เคยเดินผ่านมาที่นี่บ่อยๆ บัดนี้หายหน้าไปไหน 
นานแล้ว ไม่เห็นมาอีก หรือถูกเขาฆ่าตายกันหมดแล้ว เพียงนึกถึงเสือ
ตอนกลางวัน แต่พอตกตอนกลางคืน เสือก็มาเที่ยวเพ่นพ่านภายในวัด  
และบริเวณที่ท่านพักอยู่จริงๆ พอเป็นนิมิตให้ท่านทราบว่าเขายังอยู่ 
ยงัไม่ตายดังทีว่ติกถงึ แล้วกห็นไีปไม่มาซ�า้ๆ ซากๆ อีกเลย ท่านเล่าว่าตอน
นกึถึงสตัว์ต่างๆ รูส้กึแปลกอยูม่ากผดิธรรมดา พอนึกถงึทีไร ถงึสตัว์ชนดิไร  
สัตว์ชนิดนั้นมักจะมาหาท่านแทบทุกครั้งที่นึกถึงเขา คล้ายกับมีอะไรไป
บอกข่าวให้สัตว์นั้นๆ ทราบและให้มาหาท่าน พระวิเศษทางภายในอย่าง
ท่านคงมีเทพาอารักษ์คอยให้อารักขา และคอยอ�านวยความสะดวกตาม
ความคิดเห็นต่างๆ อยู่เสมอ พอคิดอะไรขึ้นมาจึงมักมีเครื่องสนองตอบ 
ทางความคิดเสมอมา ถ้าไม่ม ีท�าไมจะมอีะไรมาหาท่านตรงตามความคิดเสยี 
ทุกครั้งเช่นนั้น อย่างเราๆ ท่านๆ คิดคนละกี่พันเรื่องและกี่ร้อยกี่พันหน  
ก็ไม่เห็นมีอะไรมาตอบสนองความนึกคิดความต้องการบ้างเลย พอให้
ทราบว่าเราก็มีอะไรดีๆ พอตัวผู้หน่ึงท่ีควรได้รับความเทิดทูนอย่างท่าน 
นอกจากคิดลมๆ แล้งๆ ไปพอให้กวนใจได้รับความล�าบากทรมานเปล่าๆ 
เท่านั้น ไม่เห็นมีอะไรพอเป็นชิ้นดีแฝงมาบ้างเลย จึงน่าอับอายความคิด
ของตัวทีข่นแต่กองทุกข์มาให้วนัละกีร้่อยกีพ่นัเรือ่ง จนสมองทือ่หมดก�าลงั 
ที่จะท�างานต่อไป
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พระอาจารย์องค์นี้ท่านมีลูกศิษย์มากมาย ทั้งพระเณรและฆราวาส
จากภาคต่างๆ ของเมอืงไทย มาศึกษาอบรมศีลธรรมกบัท่านเสมอมไิด้ขาด  
แต่ทกุวันนีท่้านพยายามรกัษาความสงบเฉพาะองค์ท่านมากกว่าปกติท่ีเคย
เป็นมา เพื่อวิบากขันธ์จะได้สืบต่อกันไปเท่าที่ควร และเพื่อท�าประโยชน์
แก่โลกทีค่วรได้รบัซ่ึงมอียูม่ากมาย ปกติหลงัจากฉนัเสรจ็แล้ว ท่านเริม่เข้า
ทางจงกรมท�าความเพียรราวหนึ่งถึงสองชั่วโมง แล้วออกจากทางจงกรม
เข้าห้องพักและท�าภาวนาต่อไปจนถึงบ่ายสองโมง ถ้าไม่มีธุระอื่นๆ ก็เข้า 
ทางจงกรม ท�าความเพียรต่อไปจนถึงเวลาปัดกวาดลานวัด ท่านถึงจะ
ออกมาจากที่ท�าความเพียร หลังจากสรงน�้าเสร็จก็เข้าทางจงกรม และ
เดินจงกรมท�าความเพยีรต่อไปถงึสีห่รอืห้าทุม่จงึหยดุ แล้วเข้าทีส่วดมนต์ 
ภาวนาต่อไป จนถึงเวลาจ�าวัดแล้วพักผ่อนร่างกาย ราวสามนาฬิกาคือ
เก้าทุ่มเป็นเวลาต่ืนจากจ�าวัด และท�าความเพียรต่อไปจนถึงเวลาโคจร
บิณฑบาต จึงออกบิณฑบาตมาฉันเพื่อบ�าบัดกายตามวิบากที่ยังครองอยู่ 
นี่เป็นกิจวัตรประจ�าวันที่ท่านจ�าต้องท�ามิให้ขาดได้ นอกจากมีธุระจ�าเป็น
อย่างอื่น เช่น ถูกนิมนต์ไปในที่ต่างๆ ก็มีขาดไปบ้าง ท่านผู้มีคุณธรรมสูง 
ขนาดนี้แล้ว ท่านไม่หวังความสุขรื่นเริงจากอะไรยิ่งกว่าความสุขรื่นเริง
ในธรรมภายในใจโดยเฉพาะ ท่านมีความเป็นอยู่อันสมบูรณ์ด้วยธรรม 
ภายใน อยูใ่นท่าอิรยิาบถใดใจก็มคีวามสขุเสมอตัว ไม่เจรญิขึน้และเสือ่มลง  
อันเป็นลักษณะของโลกที่มีความเจริญกับความเสื่อมเป็นของคู่กัน ทั้งนี้
เพราะท่านมีใจดวงเดียวที่บริสุทธิ์สุดส่วน มีธรรมแท่งเดียวเป็นเอกีภาพ 
ไม่มสีองกบัอะไรพอจะเป็นคู่แข่งดีแข่งเด่น จึงเป็นความสงบสขุท่ีหาอะไร
เปรียบมิได้ จิตที่มีความบริสุทธิ์เต็มภูมิ เป็นจิตที่มีความสงบสุขอย่าง
พอตัว ไม่ต้องการอะไรมาเพิ่มเติมส่งเสริมให้เป็นความกระเพื่อมกังวล 
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เปล่าๆ ไม่เกิดประโยชน์แก่จิตดวงนั้นเลยแม้แต่น้อย ท่านที่ครองจิต 
ดวงนีจ้งึชอบอยูค่นเดียว ไม่ชอบความเกลือ่นกล่นวุ่นวาย เพราะสิง่เหล่านี้ 
เป็นเครื่องรบกวนความสงบสุขในหลักธรรมชาติที่เป็นอยู่อย่างพอตัวให้
กระเพื่อมรับทราบทางทวารต่างๆ ท่านจึงชอบหลีกเร้นอยู่ตามอัธยาศัย 
ซึ่งเป็นการเหมาะกับจริตนิสัยที่สุด แต่ผู้ไม่เข้าใจตามความจริงของท่าน  
ก็มักคิดไปต่างๆ ว่า ท่านไม่ต้อนรับแขกบ้าง ท่านรังเกียจผู้คนบ้าง  
ท่านหลบหลีกเอาตัวรอดแต่ผู้เดยีว ไม่สนใจอบรมสั่งสอนประชาชนบ้าง 
ความจรงิกเ็ป็นดังทีเ่รยีนมานัน่เอง การอบรมสัง่สอนคนจะหาใครท่ีอบรม
ด้วยความบริสุทธิ์ใจและเต็มไปด้วยความเมตตา ไม่สนใจกับอามิสหรือ 
สิง่ตอบแทนใดๆ เหมอืนท่าน รูส้กึจะหายากมาก เพราะการอบรมสัง่สอน 
คนทุกชั้นทุกเพศทุกวัย ท่านสอนด้วยความรู้จริงเห็นจริงจริงๆ และมุ่ง
ประโยชน์แก่ผู้รับด้วยความเมตตาหาท่ีต�าหนิมิได้ นอกจากท่ีไปรบกวน
ท่านแบบนอกลู่นอกทางดังท่ีเขียนผ่านมาแล้วเท่านั้น จึงไม่อาจต้อนรับ
และสั่งสอนได้ทุกรายไป เพราะสุดวิสัยของพระจะท�าไปนอกลู่นอกทาง
ตามค�าขอร้องเสยีทกุอย่างของผูไ้ม่มขีอบเขตความพอดี ท่านเองกพ็ลอย
ได้รับความล�าบากและเสียหายไปด้วยที่น่าสงสาร

การจ�าพรรษา บางปีท่านจ�าที่ภูเขาองค์เดียว โดยอาศัยชาวไร่เพียง
สองสามครอบครัวเป็นที่โคจรบิณฑบาต ท่านว่าเป็นความผาสุกเย็นใจ
อย่างย่ิงในชีวิตของนักบวชเพื่อปฏิบัติธรรม วันคืนหนึ่งๆ เต็มไปด้วย 
ความเพียร ไม่มีภารกิจการใดๆ เป็นเครื่องกังวล เวลาเป็นของตัว  
ความเพยีรเป็นของตัวทกุๆ อิรยิาบถ จติใจกบัธรรมเป็นของตัวในอิรยิาบถ
ทั้งปวง ไม่มีอะไรมาแบ่งสันปันส่วนพอให้เบาบางลงไปจากปกติเดิม  
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วัน คืน เดือน ปี ของนักบวชผู้มีราตรีเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรนี้ เป็นสิ่ง 
ที่มีคุณค่ามากจนหาอะไรเทียบมิได้ ท่านว่าตอนท่านจ�าพรรษาองค์เดียว
ที่ภูเขาแห่งหน่ึงเขตจังหวัดสกลนครกับกาฬสินธุ์ต่อกัน ซ่ึงอยู่ห่างจาก
หมูบ้่านราวสามสีร้่อยเส้น ทีน่ัน่มสีตัว์ป่าชุกชุมมาก เช่น เสอื ช้าง กระทิง 
วัวแดง อีเก้ง หมู กวางต่างๆ เวลากลางคืนจะได้ยินเสียงสัตว์เหล่านี้
ร้องกังวานป่า และเที่ยวหากินมาใกล้ๆ บริเวณที่ท่านพักอยู่แทบทุกคืน 
บางครั้งแทบมองเห็นตัวมัน เพราะมาใกล้ๆ ที่อยู่ท่านมาก ท่านเองรู้สึก
เพลิดเพลินไปกับสัตว์เหล่านี้ด้วยความเมตตาสงสารเขา

ปีท่านเข้าไปจ�าพรรษาอยู่องค์เดียวในภูเขาลูกนี้ แต่จ�าไม่แน่ว่าเป็น 
พ.ศ. เท่าไร จ�าได้แต่เพียงว่าท่านจ�าพรรษาที่นั่นหลังจากท่านอาจารย์มั่น 
มรณภาพแล้วไม่นานนกั ท่านว่าในพรรษาน้ันเวลาท�าสมาธภิาวนา ปรากฏว่า 
ท่านอาจารย์มั่นมาเยี่ยมและแสดงสัมโมทนียธรรมให้ฟังเสมอตลอด
พรรษา การท�าข้อวตัรในบรเิวณถ�า้ทีพ่กัจ�าพรรษา ตลอดการจดับรขิารต่างๆ  
ไม่ถูกต้องประการใด ท่านได้ตักเตือนอยู่เสมอ พรรษานั้นจึงเป็นเหมือน 
อยู่กบัองค์ท่านอาจารย์มัน่ตลอดเวลา ท่านมาแสดงประเพณีของพระธดุงค์ 
ผู้มุ่งต่อความหลุดพ้นให้ฟังว่า ธุดงควัตรต่างๆ ควรรักษาให้ถูกต้องตาม
ทีพ่ระพทุธองค์ประทานไว้ อย่าให้เคลือ่นคลาด และยกธดุงควตัรสมยัที ่
ท่านพาหมู่คณะปฏิบัติเวลามีชีวิตอยู่ขึ้นแสดงซ�้าอีกเพื่อความแน่ใจว่าที่
ผมพาหมู่คณะด�าเนินตลอดวันสิ้นอายุของผม ก็เป็นธุดงควัตรที่แน่ใจ 
อยู่แล้วไม่มีสงสัย จึงควรเป็นที่ลงใจและปฏิบัติตามด้วยความเอาใจใส ่
และอย่าพงึเข้าใจว่าศาสนาเป็นสมบัติของพระพทุธเจ้าและเป็นสมบติัของ
พระสาวกองค์หนึง่องค์ใด แต่เป็นสมบติัของผูร้กัใคร่สนใจปฏิบติัทกุๆ คน 
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ทีมุ่ง่ประโยชน์จากศาสนา พระพทุธเจ้าและพระสาวกท้ังหลายท่านไม่ทรง 
มส่ีวนอะไรกบัศาสนาทีป่ระทานไว้ส�าหรบัโลกเลย อย่าไปเข้าใจว่าพระองค์ 
และสาวกทั้งหลายจะพลอยมีส่วนดีและมัวหมองไปด้วย จะปฏิบัติผิด 
หรอืถกูประการใดกเ็ป็นเรือ่งของเราเป็นรายๆ ไป มไิด้เกีย่วกบัพระพทุธเจ้า 
และสาวกทั้งหลาย ท่านมาปฏิบัติอยู่ท่ีนี่ก็เป็นความมุ่งหมายของท่าน 
โดยเฉพาะ การปฏิบติัผดิหรอืถกูจึงเป็นเรือ่งของท่านเองโดยเฉพาะเช่นกนั  
ฉะนั้น จงท�าความระมัดระวังการปฏิบัติเพื่อความอยู่สบายในทิฏฐธรรม  
ท่านเองก็ก�าลังจะเป็นอาจารย์ของคนจ�านวนมาก จึงควรท�ากรุยหมาย 
ที่ถูกต้องดีงามไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กุลบุตรสุดท้ายภายหลัง ผู้ด�าเนิน 
ตามจะไม่ผิดหวัง ความเป็นอาจารย์คนน้ันส�าคัญมาก จึงควรพิจารณา
ด้วยดี อาจารย์ผิดเพียงคนเดียวอาจพาให้คนอ่ืนๆ ผิดไปด้วยเป็น
จ�านวนมากมาย อาจารย์ท�าถูกเพียงคนเดียว ก็สามารถน�าผู้อ่ืนให้ถูก
ด้วยไม่มีประมาณเช่นเดียวกัน ท่านควรพิจารณาเกี่ยวกับความเป็น
อาจารย์หมู่มากให้รอบคอบ เพื่อคนอ่ืนจะมีทางเดินโดยสะดวกราบรื่น
ไม่ผิดพลาด เพราะความยึดเราเป็นอาจารย์สั่งสอน ค�าว่า “อำจำรย์”  
ก็คือผูฝึ้กสอนหรอือบรมกริยิาความเคลือ่นไหวทีแ่สดงออกแต่ละอาการ  
ควรให้ผู้อาศัยยึดเป็นหลักด�าเนินได้ ไม่เป็นกิริยาที่แสดงออกจากความ
ผดิพลาด เพราะขาดการพจิารณาไตร่ตรองก่อนแสดงออกมา พระพทุธเจ้า
ทีว่่าทรงเป็นศาสดาสอนโลกนัน้ มไิด้เป็นศาสดาเพยีงเวลาแสดงธรรมให้
พุทธบริษัทฟังเท่านั้น แต่ทรงเป็นศาสดาอยู่ทุกอิริยาบถ ทรงสีหไสยาสน์
คือนอนตะแคงข้างขวากดี็ ประทบันัง่กดี็ ประทบัยนืกดี็ เสด็จไปในท่ีต่างๆ 
แม้ที่สุดเสด็จภายในวัดก็ดี ล้วนเป็นศาสดาประจ�าพระอาการทุกอยู่ทุกๆ 
อิรยิาบถ พระองค์ไม่ทรงท�าให้ผดิพลาดจากความเป็นศาสดาเลย ผูม้สีติ 
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ปัญญาชอบวินิจฉัยไตร่ตรองอยู่แล้ว ย่อมยึดเป็นคติตัวอย่างเครื่องพร�่า
สอนตนได้ทุกๆ พระอาการที่ทรงเคลื่อนไหว อย่าเข้าใจว่าพระองค์จะ 
ทรงปล่อยปละมรรยาทเหมือนโลกท้ังหลายที่ชอบท�ากิริยาต่างๆ จาก
คนๆ เดียวในสถานที่ต่างๆ อยู่ที่หนึ่งประพฤติตัวอย่างหนึ่ง ไปอยู่ที่หนึ่ง 
ประพฤติตัวอีกอย่างหนึ่ง ไปอยู่ในที่อีกแห่งหนึ่งแสดงกิริยาอาการ 
อย่างหนึ่ง เป็นลักษณะเปรตผีทั้งเป็นคนดีทั้งเป็นคนชั่วทั่วทุกทิศ ไม่มี
ประมาณให้พอยึดเป็นหลักได้ทั้งตัวเองและผู้อื่น ส่วนพระพุทธเจ้ามิได้
เป็นอย่างโลกดังกล่าวมา แต่ทรงเป็นศาสดาอยู่ทุกพระอิริยาบถตลอด 
วันนิพพาน แต่ละพระอาการท่ีแสดงออก ทรงมีศาสดาประจ�ามิได้
บกพร่องเลย ใครจะยดึเป็นสรณะคือหลกัพึง่พงิเพือ่ด�าเนนิตามเมือ่ไรกไ็ด้
เมือ่นัน้ โดยไม่เลอืกว่าเป็นพระอิรยิาบถหรอืพระอาการใด จึงสมพระนาม
ว่าเป็นศาสดาของโลกทั้งสาม แม้ขณะจะเสด็จนิพพานก็ทรงสีหไสยาสน์
นิพพาน มิได้นอนทิ้งเนื้อทิ้งตัวกลัวความตายร่ายมนต์บ่นเพ้อไปต่างๆ  
ดังท่ีโลกเป็นกนัมาประจ�าแผ่นดิน แต่ทรงสหีไสยาสน์นพิพาน ส่วนพระทยั
ก็ทรงท�าหน้าที่นิพพานอย่างองอาจกล้าหาญ ราวกับจะทรงพระชนม์อยู่
กับโลกตั้งกัปตั้งกัลป์ ความจริงคือทรงประกาศความเป็นศาสดาในวาระ
สุดท้ายด้วยการเข้าฌานและนิโรธสมาบัติ ทรงถอยเข้าถอยออกจนควร
แก่กาลแล้ว จึงเสด็จปรนิพิพานไปแบบศาสดาโดยสมบรูณ์ ไม่ทรงเยือ่ใย 
กับสิ่งใดๆ ในสามภพ นั่นแลศาสดาของโลกทั้งสาม ท่านทรงท�าตัวอย่าง 
เป็นแบบฉบับของโลกตลอดมาแต่ขณะตรัสรู ้จนวันเสด็จปรินิพพาน  
ไม่ทรงลดละพระอาการใดๆ จากความเป็นศาสดาให้เป็นกิริยาอย่างคน 
สามญัธรรมดาท�ากนั ทรงปฏิบติัหน้าท่ีโดยสมบรูณ์จนวาระสดุท้าย จึงควร 
น้อมน�าตัวอย่างของศาสดามาปฏิบัติด�าเนิน แม้ไม่สมบูรณ์ตามแบบ
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ศาสดาทกุๆ กระเบยีด แต่กย็งัอยูใ่นเกณฑ์ของลกูศิษย์ท่ีมคีรสูัง่สอนบ้าง 
ไม่เคว้งคว้างเหมอืนเรอืทีล่อยล�าอยูก่ลางทะเลซ่ึงมพีายจัุดไม่ได้ทอดสมอ 
การปฏิบัติของนักบวชที่ไม่มีหลักยึดอย่างถูกต้องตายตัวนั้น ย่อมไม่ม ี
จุดหมายว่าจะถงึฝ่ังแห่งความปลอดภัย หรอืจะเป็นอันตรายด้วยภัยต่างๆ  
ไม่มอีะไรเป็นเครือ่งตัดสนิได้ เช่นเดียวกบัเรอืไม่มหีางเสอืบงัคับ ย่อมไม่ 
สามารถแล่นไปถึงที่หมายได้ และยังอาจลอยไปตามกระแสน�้าและ
เป็นอันตรายได้อย่างง่ายดาย ฉะนั้น หลักธรรมวินัยมีธุดงควัตรเป็นต้น  
คือหางเสอืของการปฏิบติัเพือ่ให้ถงึทีป่ลอดภัย จงยดึให้มัน่คงอย่าโยกคลอน 
หว่ันไหว ผู้คอยด�าเนินตามซ่ึงมีจ�านวนมากที่ยึดเราเป็นเยี่ยงอย่างจะ
เหลวไหลไปตาม ธดุงควัตรคือปฏิปทาอันตรงแน่วไปสูจุ่ดหมาย โดยไม่ม ี
ปฏิปทาใดเสมอเหมอืน ขอแต่ผูป้ฏิบติัจงใช้สติปัญญา ศรทัธา ความเพยีร 
พยายามด�าเนนิตามเถดิ ธรรมทีมุ่ง่หวงัย่อมอยูใ่นวิสยัของธดุงค์ทีป่ระทานไว้ 
จะพาให้เข้าถงึอย่างไม่มปัีญหาแลอุปสรรคใดๆ กดีขวางได้ เพราะธดุงควัตร 
เป็นทางเดียวที่พาให้พ้นทุกข์ไม่เป็นอย่างอ่ืน จึงไม่ควรท�าความเคลือบ
แคลงสงสัย และธรรมน้ีเป็นที่รวมปฏิปทาเครื่องด�าเนินเข้าสู ่ความ
ดับทุกข์ท้ังหลายด้วย พระที่มีความรักชอบในธุดงควัตร คือผู้มีความ 
รกัชอบและจงรกัภักดีต่อพระศาสดาผูเ้ป็นบรมคร ูพระผูม้ธีดุงควัตรเป็น
เครือ่งด�าเนนิคือผูม้ฝ่ัีงมฝีา มศีาสดาเป็นสรณะในอิรยิาบถท้ังปวง อยูท่ี่ใด
ไปทีใ่ดมธีรรมคอยคุ้มครองรกัษาแทนศาสดา ไม่ว้าเหว่เร่ร่อนคลอนแคลน 
มีหลักใจเป็นหลักธรรม มีหลักธรรมเป็นดวงใจ หายใจเข้าหายใจออก
เป็นธรรมและกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจ ผู้นี้คือผู้มีราตรีอยู่ 
กับธรรมไม่หวั่นไหวเอนเอียง ส�าหรับท่านเองไม่มีอะไรวิตกก็จริง แต่ผู้
เกีย่วเนือ่งกบัท่านมมีากมาย จงึควรเป็นห่วงหมูค่ณะและประชาชนท่ีคอย
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เดินตามหลังบ้าง เขาจะได้มีความอบอุ่นในปฏิปทาท่ียึดจากท่านไปเป็น
เครื่องด�าเนินว่าเป็นความถูกต้องแม่นย�าไมม่ีผิดพลาดดงันี้ ท่านสอนผม

ท่านเล่าว่า เพียงนอนตื่นผิดเวลาบ้างเล็กน้อย ท่านยังมาเตือนว่า  
อย่าเช่ือตัวเองยิง่กว่าธรรม ตัวเองคือวัฏฏะ ธาตุขนัธ์เป็นผลของวัฏฏะมา
ดั้งเดิม ควรอนุโลมให้เขาเท่าที่อนุโลมได้ อย่าปล่อยตามขันธ์จนเกินไป  
ผิดวิสัยของพระที่เป็นเพศไม่น่ิงนอนใจ การหลับนอนของนักปราชญ์
ท่านเพยีงเพือ่บรรเทาธาตุขนัธ์ไปช่ัวระยะเท่าน้ัน ไม่ได้หวังความสขุความ
ส�าราญอะไรจากการระงับความอ่อนเพลียทางธาตุขันธ์นั้นเลย พระนอน
ตามแบบพระจริงๆ ต้องระวังตัวเพื่อจะตื่น เหมือนแม่เนื้อนอน ซึ่งมีสติ
ระวังตัวดีกว่าปกติเวลาเที่ยวหากิน ค�าว่า จ�ำวัด ก็คือความระวังตั้งสติ
หมายใจจะลกุตามเวลาท่ีก�าหนดไว้ตอนก่อนนอน มไิด้นอนแบบขายทอด
ตลาดดังสนิค้าทีห่มดราคาแล้ว ตามแต่ลกูค้าจะให้ในราคาเท่าไรตามความ 
ชอบใจของตน พระท่ีนอนปล่อยตัวตามใจชอบมใิช่พระศากยบตุรพทุธบรษิทั  
ผูร้กัษาศาสนาให้เจรญิในตนและผูอ่ื้น แต่เป็นพระประเภทขายทอดตลาด
ตามยถากรรมจะตีราคาเอาเอง การจ�าวัดของพระที่มีศีลวัตร ธรรมวัตร  
ต้องมกี�าหนดกฎเกณฑ์บงัคับตัวในเวลาก่อนหลบั และระวงัตัวอยูต่ามวสิยั 
ของพระผูก้�าลงัจ�าวดัคือหลบันอน พอรูส้กึตัวต้องรบีลกุขึน้ทนัทไีม่ซ�า้ซาก  
อันเป็นลักษณะคนขี้เกียจนอนตื่นสาย และตายจมอยู่ในความประมาท
ไม่มีวันรู้สึกตัว การนอนแบบน้ีเป็นลัทธิของสัตว์ตัวไม่มีความหมายใน
ชีวิตของตัว และเป็นนิสัยของคนเกียจคร้านผลาญสมบัติไม่มีงอกเงย 
ข้ึนมาได้ ไม่ใช่ทางของศาสนา จึงไม่ควรส่งเสรมิ จะกลายเป็นกาฝากขึน้มา
ในวงศาสนาและพระธดุงค์ทัง้หลายซ่ึงเป็นเรือ่งท�าลายตัวเอง  ดังกาฝาก 
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ท�าลายต้นไม้ทีม่นัอาศัยนัน่แล ท่านควรขบคิดค�าว่า จ�าวดั กบัค�าว่า นอน  
ซึ่งเป็นค�าทั่วๆ ไป เทียบกันดูจะเห็นว่าผิดกัน และมีความหมายต่างกัน
อยู่มากระหว่างค�าว่า จ�าวัด ของพระศากยบุตร กับค�าว่า นอน ของคน
และสัตว์ทั่วไป ดังนั้น ความรู้สึกของพระศากยบุตรที่จะปลงใจจ�าวัด 
แต่ละครั้ง จึงควรมีความส�าคัญติดตัวในขณะนั้นและเวลาอ่ืนๆ จะสม
ช่ือว่าผู้ประคองสติผู้มีปัญญาคิดอ่านไตร่ตรองในทุกกรณี ไม่สักว่าคิด 
สักว่าพูด สักว่าท�า สักว่านอน สักว่าตื่น สักว่าฉัน สักว่าอิ่ม สักว่ายืน  
สักว่าเดิน สักว่านั่ง ซ่ึงเป็นอาการปล่อยตัวเกินเพศเกินภูมิของ 
พระศากยบุตรที่ไม่สมควรอย่างยิ่งในวงปฏิบัติ โดยมากมักเข้าใจกันว่า 
พระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ทั้งหลายนิพพานไปแล้ว สาบสูญไปแล้ว 
ไม่มคีวามหมายอะไรเกีย่วกบัท่านและตนเองเสยีแล้ว กพ็ระธรรมอันเป็น
ฝ่ายเหตุทีส่อนกนัให้ปฏิบติัอยูเ่วลานี ้เป็นธรรมของท่านผูใ้ดขดุค้นขึน้มา
ให้โลกได้เห็นและได้ปฏิบัติตามเล่า? และพระธรรมต้ังตัวอยู่ได้อย่างไร  
ท�าไมจึงไม่สาบสญูไปด้วยเล่า? ความจรงิพทุธะกบัสงัฆะกคื็อใจดวงบรสิทุธิ์ 
ทีพ้่นวิสยัแห่งความตายและความสาบสญูอยูแ่ล้วโดยธรรมชาติ จะให้ตาย 
ให้สาบสูญให้หมดความหมายไปได้อย่างไร เมื่อธรรมชาตินั้นมิได้เป็นไป
กับสมมุติ มิได้อยู่ใต้อ�านาจแห่งความตาย มิได้อยู่ใต้อ�านาจแห่งความ
สาบสญู มไิด้อยูใ่ต้อ�านาจแห่งการหมดความหมายใดๆ พทุธะจงึคือพทุธะ
อยู่โดยดี ธรรมะจึงคือธรรมะอยู่โดยดี และสังฆะจึงคือสังฆะอยู่โดยดี 
มิได้สั่นสะเทือนไปกับความส�าคัญใดๆ แห่งสมมุติที่เสกสรรท�าลายให้
เป็นไปตามอ�านาจของตน ฉะนั้น การปฏิบัติด้วยธรรมานุธรรมะจึงเป็น
เหมอืนเข้าเฝ้าพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ อยูต่ลอดเวลาท่ีมธีรรมา- 
นุธรรมะภายในใจ เพราะการรู้พุทธะ ธรรมะ สังฆะ โดยหลักธรรมชาติ 
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จ�าต้องรู้ขึ้นที่ใจ ซ่ึงเป็นที่สถิตแห่งธรรมอย่างเหมาะสมสุดส่วน ไม่มี
ภาชนะใดยิ่งไปกว่า ดังนี้

นี้เป็นโอวาทที่ท่านอาจารย์มั่นมาเตือนท่านในสมาธิภาวนา ในเวลา
ท่านเหน็ว่าท่านอาจารย์องค์นีอ้าจท�าอะไรผดิพลาดไปบ้าง เช่น การปฏิบติั 
ธุดงควัตรไม่ถูกเป็นบางข้อหรือบางประการ และการจ�าวัดต่ืนผิดเวลา 
ความจริงท่านว่าท่านอาจารย์มั่นมิได้เตือนด้วยความมั่นใจว่าท่านท�าผิด 
โดยถ่ายเดียว แต่ท่านเตือนโดยเห็นว่าท่านอาจารย์องค์นี้จะมีส่วน
เกี่ยวข้องกับหมู่คณะทั้งพระเณรและประชาชนจ�านวนมากในวาระต่อไป  
ท่านจึงเตือนไว้เพือ่ท่านอาจารย์องค์นีจ้ะได้ตระหนกัในข้อวตัรต่างๆ ต่อไป
ด้วยความเข้มแข็ง เพื่อถ่ายทอดแก่บรรดาประชาชนพระเณรที่มาอาศัย
พึง่ร่มเงาจะได้ของดีไปประดับตัว ดังองค์ท่านอาจารย์มัน่เคยพาหมูค่ณะ 
ด�าเนินมาแล้ว ท่านว่าการวางบริขาร เช่น บาตร กาน�้า สบง จีวร หรือ
บริขารอ่ืนๆ ที่ใช้ในส�านัก ต้องวางหรือเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
เช่น ผ้าเช็ดเท้า เป็นต้น ถ้าเห็นไม่สะอาดควรแก่การใช้สอย ต้องเก็บ
ไปซักฟอกให้สะอาดจึงน�ามาใช้อีก หลังจากใช้แล้วต้องพับเก็บไว้เป็นท่ี
เป็นฐาน ไม่ทิ้งระเกะระกะ ถ้าวันใดเกิดเผลอขึ้นมาเพราะธุระอย่างอื่น 
มาแทรก พอตกกลางคืนเวลาท�าสมาธภิาวนา จะปรากฏเหน็ท่านอาจารย์มัน่ 
มาเตือนและแสดงธรรมให้ฟังจนได้ ท่านพักอยู่ถ�้าดังกล่าวในพรรษานั้น
เพยีงองค์เดียว กลางคืนจะปรากฏท่านอาจารย์มัน่มาเยีย่มเสมอโดยทาง
นิมิตภาวนา แม้กลางวันเงียบๆ เวลาน่ังภาวนาในบางวัน ยังเห็นท่าน 
มาเยีย่มเช่นเดียวกบักลางคืน ท่านว่าท่านสนกุเรยีนถามปัญหาต่างๆ กบั
ท่านจนเป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้ง เพราะท่านอธิบายแก้ปัญหาได้คล่องแคล่ว
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ว่องไวมาก และได้ความชัดเจนหายสงสัยทุกๆ ข้อไป ปัญหาบางอย่าง
เพยีงแต่ร�าพงึสงสยัตามล�าพงัโดยมไิด้นกึถงึท่านเลย พอตกกลางคืนเข้าที่ 
ภาวนา ท่านกม็าอธบิายให้ฟังเสยีแล้ว โดยยกข้อท่ีเราสงสยัขึน้อธบิายให้
เราฟังราวกับได้เรียนท่านไว้แล้ว ท่านว่าแปลกและอัศจรรย์มาก แต่พูด
ให้ใครฟังไม่ได้ เดี๋ยวเขาหาว่าเป็นกรรมฐานบ้า แต่ธรรมเครื่องแก้กิเลส
ชนดิต่างๆ โดยมากย่อมเกดิจากทางสมาธภิาวนาโดยล�าพัง และเกดิจาก 
ทางนิมิตมีท่านอาจารย์มั่นเป็นต้น มาเตือนให้อุบายและแสดงธรรม 
สัง่สอนโดยสม�า่เสมอ อันเป็นการส่งเสรมิสติปัญญาให้คิดอ่านไตร่ตรองมิ
ให้ประมาท ท่านว่าพรรษาที่จ�าอยู่ในถ�้าแห่งดงหนาป่าเปลี่ยวนี้ ท�าให้เกิด
อุบายต่างๆ ทีแ่สดงขึน้ทัง้ภายในภายนอกมากมายตลอดเวลาทัง้กลางวนั
กลางคืน ผดิทีท่ัง้หลายอยูม่าก เป็นผูม้รีาตรเีดียวด้วยความรืน่เรงิอยูก่บั
ธรรมในอิริยาบถต่างๆ ยืน เดิน นั่ง นอน เต็มไปด้วยธรรมปีติ ระหว่าง
สันติธรรมที่มีเป็นฐานเดิมประจ�าความบริสุทธิ์ และธรรมประเภทต่างๆ  
ทีผ่่านเข้ามาสมัผสักบัใจ แล้วแสดงความหมายไปในแง่ต่างๆ กนั ท�าให้กาย 
และจิตชุ่มชื่นรื่นเริง เหมือนต้นไม้ที่ได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยปุ๋ยและน�้ามี 
อากาศเป็นที่เหมาะสมคอยชโลมให้ล�าต้นก่ิงก้านสาขาดอกใบของมัน
สดช่ืนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้น ท่านว่าคนเราเมื่อจิตมีราตรีเดียวกับธรรม
ความสงบร่มเยน็ ไม่ว้าวุน่ขุน่มวัมัว่สมุกบัสิง่ใดแล้ว กม็คีวามสขุอยูใ่นโลก
แห่งขันธ์เรานี่เอง ไม่จ�าต้องดิ้นรนหาความสุขในที่อื่นภพอื่น ซึ่งเป็นการ
วาดภาพหลอกตัวเองให้เกิดความทะเยอทะยานเสริมตัณหาสมุทัยอัน
เป็นเช้ือแห่งทุกข์เข้ามาเผาลนตัวเองให้เกิดความทุกข์ล�าบากไปเปล่าๆ 
เพราะความสขุทีรู่อ้ยูเ่หน็อยูเ่ป็นอยูก่บัใจนัน้ เป็นความสขุทีพ่อกบัตัวแล้ว  
โลกนี้ทั้งโลกและโลกอื่นๆ ไม่มีประมาณในสงสารราวกับไม่มีอยู่ สิ่งที่มี
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และเด่นชัดประจกัษ์กคื็อใจกบัธรรมท่ีปรากฏครอบโลกธาตุ ไม่มขีอบเขต
เหตุผลพอจะน�ามาเทยีบมาวดัได้ เพราะจิตกบัอัจฉรยิธรรมท่ีครอบกนัอยู่
มิใช่สมมุติ จึงไม่เป็นฐานะจะน�ามาเทียบกัน

พอออกพรรษาแล้ว คณะศรัทธาญาติโยมที่เคยอุปัฏฐากรักษาท่าน
ก็พากันไปอาราธนานิมนต์ท่านลงมา และอาราธนาท่านให้โปรดเมตตา 
สัง่สอนตามหมูบ้่านแถบอ�าเภอสว่างแดนดิน จังหวดัสกลนคร ท่านจ�าต้อง 
ลงมาทั้งที่อาลัยเสียดายสถานที่แห่งนั้น ไม่คิดจะจากไปไหนง่ายๆ เมื่อ
ลงมาอบรมสั่งสอนชาวบ้านพอสมควรแล้ว ได้โอกาสท่านก็ออกเที่ยว
ธุดงคกรรมฐานไปตามอธัยาศยั โดยข้ามไปทางฝ่ังแมน่�า้โขงของประเทศ
ลาวบ้าง ข้ามมาฝั่งไทยเราบ้าง แล้วเที่ยวบ�าเพ็ญอยู่แถบอ�าเภอบึงกาฬ 
อ�าเภอโพนพสิยั ซ่ึงมป่ีามเีขามาก ทีน่ัน้เรยีกว่าดงหม้อทอง และมที�าเลดี 
เหมาะกับการบ�าเพญ็อยูห่ลายแห่ง มหีมูบ้่านท่ีไปต้ังใหม่อยูไ่ม่กีห่ลงัคาเรอืน  
เขาอาราธนาท่านให้อยู่จ�าพรรษาเพื่อโปรดเขา ซ่ึงเป็นสถานที่สบกับ
อัธยาศัย ท่านจึงตกลงจ�าพรรษาที่นั่น ตอนท่านพักบ�าเพ็ญธรรมอยู่ใน
ภูเขาเขตอ�าเภอโพนพิสัยนั้น ท่านว่าท่านเพลิดเพลินรื่นเริงไปกับสัตว์ป่า 
ชนดิต่างๆ ด้วยความเมตตาเขามาก มไีก่ป่า ไก่ฟ้า นกนานาชนดิ มนีกเงือก  
นกยูง เป็นต้น และเม่น อีเห็น อีเก้ง หมู กวาง ลิง ค่าง บ่าง ชะนี 
หมาป่า เสือโคร่ง เสือดาว ช้าง กระทิง วัวแดง ซึ่งแต่ละชนิดมีมากมาย
ผิดกับที่ทั้งหลาย เที่ยวมาเป็นฝูงๆ โขลงๆ ทั้งกลางวันกลางคืนจะได้ยิน
เสียงสัตว์เหล่านั้นส่งเสียงร้องลั่นสนั่นป่าตามวาระของเขาอยู่เสมอ  
บางวันเวลาออกไปบิณฑบาต ก็ยังพบเสือโคร่งใหญ่เดินฉากหน้าท่านไป 
อย่างสวยงามน่าดูโดยไม่ห่างไกลท่านเลย ด้วยความองอาจและสง่า
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ผ่าเผยตามนสิยัของมนั ท่านว่าขณะท่ีมนัเดินฉากหน้าท่านไปซ่ึงเป็นทีโ่ล่ง 
พอสมควร ดูการก้าวเดินของมันรู้สึกสวยงามมาก ขณะที่พบกันทีแรก
มันช�าเลืองดูท่านนิดเดียวก็เดินต่อไปโดยไม่มองกลับมาดูท่านอีกเลย  
ดูลักษณะท่าทางมันก็ไม่กลัวท่านนัก แต่อาจระวังตัวอยู่ภายในตามนิสัย
ของสัตว์ที่มีสติดีและมีความระวังตัว ไม่ค่อยพลั้งเผลอให้กับอะไรง่ายๆ 
เฉพาะท่านเองกไ็ม่นกึกลวัมนั เพราะเคยได้เหน็มนัมาบ้างและเคยได้ยนิ
เสียงมันอยู่เสมอจนชินชาไปเสียแล้วเวลาพักอยู่ในท่ีต่างๆ เรื่อยมา  
ซ่ึงโดยมากมกัมสีตัว์พรรค์นีป้ระจ�าอยูเ่สมอในทีบ่�าเพญ็นัน้ๆ จึงไม่นกึกลวั

คืนวันหนึ่ง ท่านก�าลังนั่งอบรมกรรมฐานแก่พระที่จ�าพรรษาด้วยกัน 
ราวสามสี่องค์ ท่านว่าได้ยินเสียงนักเลงโตสามตัวลายพาดกลอนดัง 
กระหึ่มๆ ขึ้นข้างๆ บริเวณที่พักแห่งละตัว จากนั้นก็ได้ยินเสียงค�าราม 
ขูเ่ขญ็กนับ้าง เสยีงกดักนับ้าง แล้วกเ็งียบหายไป เด๋ียวกไ็ด้ยนิเสยีงขูเ่ขญ็ 
และกัดกันขึ้นอีกข้างๆ ที่พักนั่นแล ทีแรกได้ยินเสียงมันเล่นและกัดกัน 
อยูข้่างนอกบรเิวณทีพ่กั นกึว่าจะพากนัหนไีปทีอ่ื่นหายเงียบไปแล้ว เพราะ
เสียงสงบเงียบไปพักหนึ่ง แต่ที่ไหนได้จากการหายเงียบไปได้พักหนึ่ง 
เท่านั้น ประมาณสามทุ่มก็ชักชวนกันเข้ามาอยู่ใต้ถุนบรรณศาลาเล็กๆ 
ที่พระก�าลังนั่งสมาธิฟังการอบรมธรรมอยู่ ซ่ึงสูงประมาณเมตรกว่า 
นิดหน่อยเท่านั้น และส่งเสียงกระหึ่มค�าราม และกัดกันอยู่ใต้ถุนศาลา
เลก็ๆ นัน้ จนท่านต้องตะโกนบอกว่า เฮ้ย สามสหาย อย่าพากนัส่งเสยีง
อื้ออึงนักซิ พระท่านก�าลังเทศน์และฟังธรรมกัน เดี๋ยวเป็นบาปตกนรก
หลุมฉิบหายกันหมดนะจะว่าไม่บอก เพราะที่นี่ไม่ใช่ที่เอ็ดตะโรโฮเฮกัน 
นี่นา จงพากันไปเท่ียวร้องครางที่อ่ืน ที่นี่เป็นวัดของพระที่ท่านชอบ 



316

ความสงบ ไม่เหมอืนพวกแก ไปเสยี พากนัไปร้องทีอ่ื่นตามสบาย ไม่มใีคร 
ไปยุ่งกับพวกแกหรอก ที่นี่เป็นที่พระท่านอยู่บ�าเพ็ญธรรม ท่านจึงห้าม 
ไม่ให้พวกแกส่งเสียงอื้ออึงนัก พอได้ยินเสียงพระท่านร้องบอก ก็พากัน
สงบอารมณ์ไปพกัหนึง่ แต่ยงัพอได้ยนิเสยีงเกีย้วพาราสกีนัซุบซิบอู๋อ๋ีเบาๆ 
อยู่ใต้ถุนศาลา อันเป็นลกัษณะบอกกนัว่าพวกเราอย่าส่งเสยีงดังกนันกัซิ  
พระท่านร�าคาญและร้องบอกมานัน่ไงล่ะ ท�าเสยีงเบาๆ หน่อยเถอะเพือ่น 
เด๋ียวเป็นบาปขี้กลากขึ้นหัว เบาไปพักหนึ่ง ต่อไปก็มีเสียงครวญคราง
ขู่เข็ญและกัดกันขึ้นอีก ไม่ยอมหนีไปที่อื่นตามค�าท่านบอก และพากัน 
เหมาใต้ถุนบรรณศาลาเป็นที่เล่นสนุกกัน ต้ังแต่หัวค�่าจนสองยามคือ
หกทุ่มจึงพากันหนีไป พระนั่งท�าสมาธิภาวนากันบนศาลาหลังจากฟัง 
การอบรมธรรมแล้ว เสือโคร่งใหญ่สามตัวก็ส่งเสียงขู่เข็ญค�ารามและ 
กดักนัอยูใ่ต้ถนุศาลาจนถงึหกทุม่จึงเลกิจากกนัไป พระกล็งไปท่ีพกัของตน  
เสือก็เข้าป่าไป คืนนั้นเป็นความประหลาดเป็นพิเศษนับแต่เท่ียวธุดงค- 
กรรมฐานมาหลายปีและเคยเที่ยวไปสถานท่ีต่างๆ หลายแห่งหนต�าบล
หมู่บ้านและป่าเขาต่างๆ แต่ไม่เคยมีสัตว์เสือมาตีสนิทมิตรรักกับพระ 
ราวกับเคยเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายผู ้ฝากเป็นฝากตายกันมานาน 
เพิง่มาพบในคืนวันนัน้เอง ตามปกติเสอืเป็นสตัว์กลวัคนตามสญัชาตญาณ  
แม้จะเป็นสัตว์ที่มีอ�านาจท�าให้คนขยาดครั่นคร้ามอยู่บ้างกว่าสัตว์อ่ืนๆ 
แต่เสือย่อมกลัวและหลบซ่อนคนมากกว่าคนจะกลัวเสือและหาที่หลบ
ซ่อน แต่เสือสามตัวนี้นอกจากไม่กลัวคนแล้ว ยังพากันมาแอบยึดเอา
ใต้ถนุศาลาหลงัเลก็ทีพ่ระยงัชุมนมุกนัอยูข้่างบนเป็นทีเ่ล่นสนกุ โดยไม่คิด
กลวัพระซ่ึงเป็นคนเหมอืนมนุษย์ท้ังหลายเลย จงึเป็นเรือ่งอัศจรรย์ทีส่ตัว์ 
ไม่เคยรูเ้รือ่งกบัศีลธรรมเหมอืนมนษุย์ทัง้หลาย แต่กริยิาท่ีเขามาตีสนทิสนม 
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กับพระนั้น ราวกับเขาก็เป็นผู้หนึ่งที่ทราบศลีธรรมด ีและปฏบิัตศิลีธรรม 
เช่นเดียวกับมนุษย์ทั้งหลายด้วย จึงไม่แสดงท่าทางให้พระท่านกลัว 
นอกจากเขาแสดงต่อพวกเขาเอง ซึ่งก็ทราบกิริยาท่าทางของกันและกัน
อยู่แล้ว ท่านว่า ฟังท่านเล่าแล้วขนลกุกลวับ้าอยูค่นเดียวทัง้ทีเ่รือ่งกผ่็าน 
ไปนานแล้ว เรือ่งของคนไม่เป็นท่ากเ็ป็นอย่างนีเ้อง แม้ท่านแสดงเรือ่งต่างๆ  
อันเป็นคติธรรมให้ฟังกต็าม แต่คนไม่เป็นท่าย่อมไม่ยอมฟังเพือ่ยดึเป็นคติ 
ได้เลย แต่จะดันไปเฉพาะเส้นทางสายไม่เป็นท่าของตนนัน่แล ดังผูเ้ขยีน 
แสดงความกลัวที่น่าอับอายต่อหน้าท่านในเวลาฟังค�าบอกเล่านั่นแล 
นอกจากนั้นยังมาประกาศขายความขี้ขลาดของตัวในหนังสือให้ท่าน 
ผู้อ่านหัวเราะเข้าอีก ซึ่งนับว่าเลวพอใช้ อ่านแล้วกรุณาระวังอย่าให้เรื่อง
ท�านองนีแ้ทรกสงิเข้าไปสูจิ่ตใจได้ จะกลายเป็นคนขีข้ลาดไม่เป็นท่าไปอีก
หลายคน

ท่านเล่าว่า คืนวนันัน้พระท่ีนัง่ฟังการอบรมและท�าสมาธภิาวนาต่อไป  
หลงัจากการอบรมแล้ว ต่างมคีวามต่ืนเต้นตกใจและตาต้ังหกูางไปตามๆ กนั 
ที่ได้ยินอาจารย์ใหญ่ทั้งสามตัวมาให้การอบรมช่วยท่านอาจารย์อยู่ที ่
ใต้ถนุ ในลกัษณะแผลงฤทธิเ์จอืกบัความสนกุของเขา ท�าเอาพระนัง่ภาวนา 
กลัวตัวแข็งไปตามๆ กัน จิตไม่อาจส่งไปนอกลู่นอกทางได้ เพราะกลัว 
อาจารย์ใหญ่ทั้งสามจะพากันโดดขึ้นมาให้โอวาทบนศาลาเล็กด้วยท่าทาง 
ต่างๆ แต่กดี็และน่าชมสตัว์สามตัวทีไ่ม่แสดงโลดโผนเกนิกว่าเหตุ อุตรโิดด 
ขึน้บนศาลาในเวลานัน้ ยงัรูจ้กัฐานะของตัวของท่านบ้าง ไม่ก้าวก่ายหน้าท่ี 
อันควรแก่ภาวะของตน แสดงเพียงเบาะๆ พอหอมปากหอมคอแล้ว 
ก็เลิกรากันไป นับแต่วันนั้นผ่านไปแล้วก็ไม่เห็นเขากลับมาอีกเลย 
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ส่วนสถานที่และบริเวณที่พระอาศัยอยู่นั้น ก็คือท�าเลเที่ยวของสัตว์
จ�าพวกนี้และสัตว์อ่ืนๆ เราดีๆ น่ีเอง ไม่เว้นแต่ละคืนต้องมีจ�าพวกใด 
จ�าพวกหนึง่เข้ามาจนได้ เพราะทีน่ัน้เป็นทีอ่ยูอ่าศัยของสตัว์ป่าทกุจ�าพวก 
เนือ่งจากป่าและเขาแถบนัน้กว้างขวางมาก คนเดินผ่านเป็นวันๆ กไ็ม่พ้น
สัตว์ชนิดต่างๆ ดังที่เขียนผ่านมาจึงมีมาก พวกช้างเป็นโขลงๆ หมูป่า 
เป็นฝูงๆ ซ่ึงแต่ละโขลงละฝูงมีจ�านวนมากมายและไม่สู้จะกลัวผู้คน 
มากนัก ปีท่านจ�าพรรษาที่นั่น อุบายต่างๆ เกิดขึ้นโดยสม�่าเสมอ และ
ต้องคอยเตือนพระเสมอไม่ให้ประมาทในการรักษาธุดงควัตร เพราะอยู่
ในท่ามกลางสิ่งที่ควรระวังหลายอย่างต่างๆ กัน โดยอาศัยธุดงควัตร 
เป็นเส้นชีวิตจิตใจ มีธรรมวินัยเป็นที่ฝากเป็นฝากตาย ใจจึงอยู่เป็นสุข
ไม่หวาดเสียวสะดุ้งกลัวต่างๆ การขบฉันก็น้อย เพียงเยียวยาธาตุขันธ์
ไปวันๆ เท่านั้น เพราะศรัทธาญาติโยมมีน้อย และเป็นบ้านเพิ่งตั้งใหม่ 
มไีม่กีห่ลงัคาเรอืน ยงัไม่เป็นหลกัฐานมัน่คง และเป็นความมุง่หมายของ
ท่านผู้หนักแน่นในธรรมจะพึงฝึกฝนอดทนเพื่อธรรมความอยู่สบายทาง
ภายใน จึงไม่กังวลกับที่อยู่อาศัย อาหารบิณฑบาตให้มากไป อันจะเป็น
อุปสรรคต่อความเพียร ยาแก้ไข้ก็ถือความอดทนต่อสู้ด้วยความเพียร 
ทางสมาธภิาวนา โดยถอืเอาสตัว์ป่าชนดิต่างๆ เป็นเพือ่นและสกัขพียานว่า  
เขาก็มิได้เกิดมากับหยูกยาชนิดต่างๆ และคลอดที่โรงพยาบาล มีหมอ
และนางพยาบาลคอยรกัษาผดุงครรภ์ แต่เขายงัเป็นสตัว์ชนดิต่างๆ สบืต่อ 
กันมาได้เต็มป่าเต็มเขา โดยไม่แสดงความโศกเศร้าเสียใจว่าตนขาดการ 
บ�ารุงรักษาด้วยหมอด้วยยาและนางพยาบาลตลอดเครื่องบ�ารุงต่างๆ  
ส่วนพระเป็นมนุษยชาติและเป็นศากยบุตรพุทธชาติ ศาสดาองค์ลือ
พระนามสะเทือนทั่วไตรภพว่าเป็นผู ้ทรงเรียนจบคัมภีร์ไตรภูมิด้วย 
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พระขันติ วิริยะ พระปัญญาปรีชาสามารถในทุกทาง ไม่มีค�าว่าจนตรอก
อ่อนแอท้อถอย แต่พระเราจะมาถอยหลังหลั่งน�้าตาเพราะความทุกข์
ล�าบากเพียงการเจ็บไข้ได้ป่วยอันเป็นของธรรมดาแห่งขันธ์เท่านี้ ก็ต้อง
เป็นผู้ขาดทุนล่มจม จะน�าตนและศาสนาไปไม่ตลอด นอกจากต้องเป็น
ผูอ้าจหาญอดทนต่อสภาพความมคีวามเป็นความสมัผสัทัง้หลายด้วยสติ 
ปัญญาหยั่งทราบไปตามเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องเท่านั้น ไม่มีทางเพื่อ
เอาตัวรอดหวังจอดในที่ปลอดภัยได้ จิตเมื่อได้รับการอบรมในทางที่ถูก  
ย่อมมคีวามรืน่เรงิในธรรม พอใจประคองตนไปตามวิถแีห่งมรรคและผล
ไม่มกีารปลกีแวะ ไม่สร้างความอับจนไว้ทับถมตัวเอง ปฏิปทากส็ม�า่เสมอ
ไม่ท้อถอยน้อยใจว่าตนขาดที่พึ่งทั้งภายนอกภายใน มีใจกับธรรมเป็น
เครื่องชโลมหล่อเลี้ยงให้เกิดความอบอุ่นเย็นใจ อยู่ท่ีใดไปท่ีใดก็เป็น  
สุคโต แบบลูกศิษย์ตถาคต ไม่แสดงความอดอยากขาดแคลนในทางใจ 
พระธดุงคกรรมฐานทีมุ่ง่ต่อธรรมท่านไปและอยูโ่ดยอาการอย่างนี ้ท่านจึง 
อยู่ได้ไปได้ ยอมอดยอมทนความล�าบากหิวโหยได้อย่างสบายหายห่วง
กับสิ่งทั้งปวง มีธรรมเป็นอารมณ์ของใจ

เรือ่งสตัว์ต่างๆ ทีช่อบมาอาศัยพระ ท่านผูอ่้านกรณุาคิดว่าจะเป็นความ 
จริงได้เพียงไรบ้าง แต่ก่อนคิดเรื่องสัตว์ป่า กรุณาคิดเรื่องสัตว์บ้านก่อน  
ที่ชอบเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านของท่านผู้มีเมตตาจิต และเข้าไปอาศัยวัด
พออยู่รอดปลอดภัยไปในวันหนึ่งๆ สุนัขและนก เป็นต้น ที่ชอบเข้าไป 
อาศัยวัดบางวัดจนแทบไม่มีที่และต้นไม้ให้สัตว์เหล่านี้อาศัยเพราะมีมา
มากด้วยกัน อันดับต่อไปค่อยคิดไปถึงสัตว์ป่าชนิดต่างๆ ที่มักเข้าไป 
เทีย่วป้วนเป้ียนและอาศัยอยูต่ามสถานที ่และวดัทีพ่ระธดุงค์ท่านพกัอยู ่
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ดังท่ีเขียนผ่านมามากพอดู ทั้งประวัติท่านอาจารย์มั่นและปฏิปทา 
พระธุดงค์สายของท่านอาจารย์มั่น ซ่ึงมีเรื่องสัตว์มาอาศัยพระลงแฝง
มาเสมอๆ ตามประสบการณ์ที่ได้รับทราบมาเป็นความจริง จึงเป็นเรื่อง 
น่าคิดในแง่ธรรมอันเป็นหลักธรรมชาติให้ความร่มเย็น และเป็นธรรมแก่ 
สัตว์โลกทุกชาติทุกภาษา โดยที่สัตว์ทุกๆ จ�าพวกไม่จ�าเป็นต้องทราบว่า 
ธรรมคืออะไรก็ตาม แต่สิ่งที่แสดงออกให้สัตว์ยินดีรับกันท่ัวโลกไม่ม ี
ใครรงัเกยีจนัน้คือธรรมโดยธรรมชาติ ธรรมนัน้แสดงอาการความสงบสขุ  
ความร่มเยน็ ความไว้วางใจ ความมแีก่ใจ ความเมตตา ความเอ็นดูสงสาร 
ความมาเถดิอยูเ่ถดิไม่เป็นภัยแน่นอน เป็นต้น การแสดงออกแห่งกระแส
ธรรมเพียงเท่านี้ สัตว์ทุกจ�าพวกชอบและยอมรับกันทันที โดยไม่ต้องมี
โรงเรียนไว้สอนเขาเลย เพราะจิตใจกับกระแสธรรมเป็นของคู่ควรกัน 
ย่ิงกว่าอ�านาจราชศักด์ิใดๆ ซ่ึงเป็นสิง่ปรงุแต่งและเสรมิกนัขึน้ ย่อมสลาย
ไปตามเหตุการณ์ไม่แน่นอน ดังน้ัน สัตว์แม้จะไม่เคยทราบว่าธรรมคือ
อะไรกต็าม แต่สิง่ทีช่อบและยอมรบัโดยธรรมชาติ สตัว์ย่อมแสวงหาเอง  
ดังสุนัขเข้าไปอาศัยวัด สัตว์ป่าเข้าไปอาศัยพระธุดงค์ เพราะธรรมคือ
ความเย็นความไว้วางใจ เป็นต้น ท่ีสัตว์เข้าใจว่ามีอยู่ในท่ีนั้น จึงเสาะ
แสวงหาไปตามประสา แม้แต่ผูไ้ม่เคยสนใจกับธรรมเลย ยงัรูจ้กัสถานทีที่่
ไม่มภัียและชอบไปเทีย่วสนกุเฮฮาในทีเ่ช่นนัน้แต่โบราณกาลมาถงึปัจจุบนั 
เพราะไปท�าทีอ่ื่นไม่ปลอดภัยเหมอืนทีเ่ช่นนัน้ เพยีงเท่านีก้พ็อทราบได้ว่า 
ธรรมและสถานที่ผู ้บ�าเพ็ญธรรมเป็นที่ไว้ใจแก่สัตว์และมนุษย์ทั่วไป  
จึงไม่ค่อยระแวงระวังกัน และบางรายบางพวกไม่ระวังเสียจนปล่อยตัว
เลยเถิด โดยไม่คิดถึงหัวใจมนุษย์ด้วยกันและพระศาสนาซ่ึงเป็นสมบัติ
ของประเทศบ้างเลย แม้ผูป้ฏิบติัธรรมเหล่านัน้กย่็อมทราบความดีความช่ัว  
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คนดีคนชั่ว สัตว์ดีสัตว์ชั่ว ได้เช่นมนุษย์ทั่วไป จึงควรคิดและเห็นใจผู้อื่น
ที่รักสงวนสมบัติของตนบ้าง ไม่ปล่อยร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเสียทีเดียวในที่ 
ทกุสถาน ยังจะพอมเีขตแดนแห่งมนษุย์และสตัว์เป็นท่ีอยูอ่าศัยคนละวรรค 
ละตอนบ้าง ไม่คละเคล้ากันไปเสียหมดจนไม่อาจทราบได้ว่าใครเป็นใคร 
เพราะอะไรๆ ก็แบบเดียวกันเสียสิ้น

ท่านอาจารย์องค์นี้ชอบเที่ยวหาที่วิเวกและเปลี่ยนที่ท�าความเพียร
อยู่เสมอ ปกติก็ชอบเที่ยวธุดงค์ไปตามป่าตามเขาอยู่แล้ว แล้วยังชอบ
เที่ยวเปลี่ยนที่ท�าความเพียรอยู่เรื่อยๆ เช่น ไปพักอยู่ที่นั่นเป็นปกติแล้ว 
แต่เวลาเช้าไปท�าความเพยีรอยูท่ีห่นึง่ ตอนบ่ายๆ หรอืเยน็กเ็ปลีย่นไปท�า 
อีกแห่งหนึง่ กลางคืนกเ็ทีย่วไปท�าความเพยีรอยูอี่กแห่งหนึง่ในแถบท่ีท่าน
พักอยู่นั่นแล เปลี่ยนทิศทางบ้าง ไปใกล้บ้าง ไกลบ้าง ไปอยู่ในถ�้าอื่น 
จากถ�้าเดิมบ้าง ขึ้นไปอยู่บนหลังเขาบ้าง ตามหินดานบ้าง ดึกๆ จึงกลับ
ที่พัก ท่านให้เหตุผลส�าหรับนิสัยท่านว่า เวลาก�าลังชุลมุนวุ่นวายกับการ 
แก้กิเลส การเปลี่ยนอุบายต่างๆ เช่นนั้น ปัญญามักเกิดขึ้นเสมอ กิเลส
ตั้งตัวไม่ติดเพราะถูกอุบายของสติปัญญาตีต้อนในท่าต่างๆ ให้หลุดลอย 
ไปเป็นพักๆ ถ้าอยู่ในที่แห่งเดียวท�าให้ชินต่อสถานท่ี แต่กิเลสมิได้ชิน 
กบัเรา มนัสัง่สมตัวขึน้เสมอไม่ว่าเราจะชินกบัอะไรหรอืไม่กต็าม เราจ�าต้อง 
พลกิแพลงเปลีย่นแปลงอุบายและสถานทีอ่ยูเ่สมอ เพือ่ทนักบักลมารยา
ของกิเลสที่ปักหลักสั่งสมตัวเอง และต่อสู้กับเราไม่มีเวลาพักผ่อนตัว 
ตลอดเวลา ถ้าเว้นบ้างก็เพียงเวลาหลับสนิทเท่านั้น นอกนั้นเป็นเวลา
ท�างานของมันเสียสิ้น ดังนั้น การท�าความเพียรจะลดหย่อนอ่อนข้อและ 
ผดัเพีย้นเลือ่นเวลาอยู ่จงึท�าให้กเิลสตัวขยนัหวัเราะเอา การเปลีย่นสถานท่ี 
และอุบายอยู่เสมอจงึพอมองเหน็ความแพ้ความชนะกบักเิลสบ้าง ไม่ปล่อย 
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ให้มันรับเหมาเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว ดังนี้ เหตุผลของท่านก็น่าฟังและ 
เป็นคติได้ดีส�าหรบัผูไ้ม่นอนใจให้กเิลสขึน้เหยยีบย�า่ท�าลายเอาทุกๆ กรณี 
ที่จิตไหวตัว ท่านชอบเที่ยวไปทางภูสิงห์ ภูวัว ภูลังกา และดงหม้อทอง  
เขตอ�าเภอเซกา อ�าเภอโพนพสิยั จงัหวัดหนองคาย และอ�าเภอบ้านแพง 
จังหวัดนครพนม แถบน้ันมเีขามาก เช่น ภูสงิห์ ภูววั และภูลงักา ซ่ึงล้วน 
เป็นท�าเลดีๆ เหมาะแก่การบ�าเพญ็ธรรมอย่างยิง่ แต่ห่างไกลหมูบ้่านมาก  
บิณฑบาตไม่ถึง ต้องมีคนผลัดเปลี่ยนกันขึ้นส่งอาหาร ที่ดังกล่าวเหล่านี้ 
เป็นที่ชุมนุมของสัตว์ป่านานาชนิด มีเสือ ช้าง กระทิง วัวแดง เป็นต้น 
พอตกบ่ายๆ และเย็น จะได้ยินเสียงสัตว์เหล่านี้ร้องสนั่นหว่ันไหวไป 
ทั่วทั้งป่า ผู้ไม่สละตายจริงๆ ยากจะอยู่ได้ เพราะเสือชุมมากเป็นพิเศษ  
และไม่ค่อยกลัวคนด้วย บางคืนพระท่านเดินจงกรมท�าความเพียร 
ไปมาอยู ่มนัยงัแอบมาหมอบดูท่านได้โดยไม่กลวัท่านเลย แต่ไม่ท�าอะไร  
มันอาจสงสัยแล้วแอบด้อมเข้ามาดูก็ได้ พอท่านได้ยินเสียงผิดสังเกต
นึกประหลาดใจ ส่องไฟฉายไปดู ยังเห็นเสือโคร่งใหญ่โดดออกไป 
ต่อหน้าต่อตาก็ยงัม ีแม้เช่นนัน้ท่านกย็งัเดินจงกรมท�าความเพยีรต่อไปได้ 
ไม่คิดกลัวว่าเสือจะโดดมาคาบเอาไปกินเลย ทั้งนี้เพราะความเชื่อธรรม
มากกว่าความกลัวเสือ จึงพออดทนท�าความเพียรต่อไปได้ บางวันพอ 
ตกเย็น พระท่านก็ขึ้นบนไหล่เขา แล้วมองลงไปดูโขลงช้างใหญ่ซึ่งก�าลัง
พากันออกเที่ยวตามหินดานอันกว้างยาวเป็นกิโลๆ สามารถมองเห็นช้าง
ทั้งโขลงได้อย่างชัดเจนทั้งตัวเล็กๆ และตัวใหญ่ ซ่ึงก�าลังเริ่มจะพากัน 
ออกเที่ยวหากิน ท่านว่าเวลาดูช้างทั้งโขลงใหญ่ๆ ที่ก�าลังหยอกเล่นกัน
อย่างเพลิดเพลินเช่นนั้น ท�าให้เพลินดูมันจนค�่าไม่รู้ตัวก็มี เพราะสัตว์
พรรค์นี้ชอบหยอกเล่นกันเหมือนมนุษย์เรานี่เอง



323

ท่านอาจารย์องค์นี้มีความเด็ดเด่ียวมากดังท่ีเขียนผ่านมาแล้ว  
การนั่งภาวนาตลอดสว่างท่านท�าได้อย่างสบายไม่มีอะไรเป็นอุปสรรค  
กก็ารนัง่ภาวนาแต่หวัค�า่ยันสว่างน้ันมใิช่เป็นงานเลก็น้อย ถ้าไม่เป็นผูม้ใีจ
กล้าหาญกัดเหล็กกัดเพชรจริงๆ จะท�าไม่ได้ จึงขอชมเชยอนุโมทนาท่าน
อย่างถึงใจ ดังนั้น ท่านจึงสามารถเป็นอาจารย์สั่งสอนคณะสานุศิษย์ให ้
ได้รับความร่มเย็นเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้ ท่านเป็นที่แน่ใจในองค์ท่านเอง
ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเป็นผู้สิ้นภพสิ้นชาติอย่างประจักษ์ใจท้ังท่ียังครอง 
ขันธ์อยู่ ปล่อยขันธ์เมื่อไรก็เป็น ปรม� สุข� ล้วนๆ เมื่อนั้น หมดความ
รับผิดชอบกังวลโดยสิ้นเชิง การเขียนประวัติย่อของท่านอาจารย์องค์
ส�าคัญองค์หนึ่งในบรรดาลูกศิษย์ของท่านอาจารย์มั่นก็ขอยุติลง กรุณา
สังเกตตามที่เขียนมานี้ว่าคือองค์ใดแน่ ปัจจุบันท่านยังมีชีวิตอยู่และเป็น 
ทีเ่คารพเลือ่มใสของประชาชนพระเณรจ�านวนมาก แต่ผูเ้ขยีนไม่อาจระบุ
นามท่าน เกรงจะเป็นการกระทบกระเทือนในองค์ท่าน เพราะท่านพ้นจาก
โลกามสิใดๆ ทัง้สิน้แล้ว ครองแต่ธรรมท่ีบรสิทุธิก์บัขนัธ์ห้าเครือ่งก่อกวน
วุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเท่านั้น ไม่มีทางสงสัยท่านว่าจะเป็นอื่น ขอความ
สวัสดีมงคลจงเกิดมีแด่ท่านผู้อ่านประวัติของท่านผู้อัศจรรย์โดยทั่วกัน 
ถ้าไม่ลดละความเพียรพยายามในการบ�าเพ็ญตน วันหนึ่งเราท่านต้องได้
ชมธรรมสมบัติบริสุทธิ์ที่พึงใจอย่างท่านแน่นอนภายในใจท่านเอง สมกับ
ธรรมเป็นสมบัติของทุกคนผู้ปฏิบัติเป็นสามีจิกรรม

ท่านอาจารย์มั่นผู้รู้เห็นธรรมประจักษ์ใจด้วยปฏิปทาอันราบรื่นดีงาม 
ที่ควรเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาได้อย่างเต็มปากเต็มใจองค์หนึ่งในสมัย
ปัจจุบัน แต่มิได้เขียนวิธีเดินจงกรมที่ท่านเคยด�าเนินมาลงในประวัติท่าน
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ว่าท่านท�าอย่างไร ก�าหนดทิศทางอย่างไรบ้างหรือไม่ ทางจงกรมส�าหรับ 
เดินท�าความเพยีรในท่าเดินสัน้และยาวเพยีงไร ก่อนจะเริม่ท�าความเพยีร
ในท่าเดินท่านท�าอย่างไร ผู้เขียนลืมลงไว้ขณะที่เขียนประวัติท่าน จึงขอ 
น�ามาเขียนลงในปฏิปทาสายของท่าน เพื่อท่านผู้สนใจจะได้ยึดเป็น 
หลกัฐานต่อไป ความจรงิพระธรรมวนิยัเป็นแบบฉบับของมชัฌิมาปฏิปทา 
ส�าหรับท่านผู้สนใจด�าเนินตามอย่างถูกต้องตายตัวก็มีอยู่แล้ว ดังน้ัน  
ท่านอาจารย์มั่นจึงยกแบบฉบับนั้นเป็นเครื่องด�าเนินอย่างหาท่ีต้องติมิได้ 
ทัง้อิรยิาบถธรรมดาและอิรยิาบถแห่งความเพยีรในท่าต่างๆ แต่จะอธบิาย
วิธีเดินจงกรมก่อนวิธีอ่ืน ทิศทางและความสั้นยาวของทางส�าหรับเดิน
จงกรมมดัีงนี ้ทางเดินจงกรมตามทีท่่านก�าหนดรูไ้ว้และปฏิบติัตามเรือ่ยมา 
นั้นมีสามทิศด้วยกัน คือ ตรงไปตามแนวตะวันออก-ตะวันตก หนึ่ง  
ไปตามแนวทศิตะวนัตกเฉยีงใต้ หนึง่ และไปตามแนวตะวนัออกเฉยีงเหนอื  
หนึง่ การเดินจงกรมกเ็ดินไปตามแนวทัง้สามทีก่�าหนดไว้ในแนวใดแนวหนึง่  
ความสั้นยาวของทางจงกรมแต่ละสายนั้น ท่านว่าตามแต่ควรส�าหรับ
รายนั้นๆ ไม่ตายตัว ก�าหนดเอาเองได้ตามสมควร แต่อย่างสั้นท่านว่า 
ไม่ควรให้สั้นกว่าสิบก้าวส�าหรับเวลาอยู ่ในท่ีจ�าเป็นหาทางเดินมิได้  
ทางจงกรมขนาดธรรมดายาวราวยีส่บิก้าว ขนาดยาวราวยีส่บิห้าถงึสามสบิก้าว 
เป็นความเหมาะสมทั่วๆ ไป เฉพาะทิศทางท่านถือเป็นแบบฉบับและ
ปฏิบติัตามนัน้จรงิๆ ไม่ให้เคลือ่นคลาดในเมือ่ไม่จ�าเป็นจรงิๆ และสัง่สอน 
พระเณรให้ปฏิบติัตามนัน้ด้วย บางครัง้ท่านเหน็พระเดินจงกรมผดิทิศทาง 
ท่านยังเรียกมาดุด่าสั่งสอนเอาบ้างว่า ที่สั่งสอนหมู่คณะจะเป็นทางธรรม
ก็ดี ทางวินัยก็ดี ได้สอนตามแบบฉบับเรื่อยมาไม่เคลื่อนคลาด แม้การ 
เดินจงกรมซ่ึงเป็นทางธรรมกม็แีบบฉบบัไปตามธรรมเช่นกนั การเดินจงกรม 
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ในครั้งพุทธกาลท่านมีก�าหนดทิศทางกันอย่างไรบ้างหรือไม่ ได้ทราบว่า 
มีทิศทางอยู่สาม ดังที่เคยอธิบายให้ฟังเสมอมา หมู่คณะจึงไม่ควร
ถือว่าเป็นเรื่องไม่ส�าคัญแล้วไม่สนใจปฏิบัติตาม ก็แสดงว่าไม่ได้ต้ังใจ
มาศึกษาด้วยความสนใจ แม้สิ่งอ่ืนๆ ก็จะเห็นว่าเป็นของไม่ส�าคัญดังที ่
เป็นมาแล้วและผ่านไปๆ โดยไม่เห็นอะไรส�าคัญ ความเป็นทั้งนี้จึงส่อ 
ให้เห็นความไม่ส�าคัญของผู้มาอบรมศึกษาอย่างเต็มตาเต็มใจ เวลาออก 
จากที่นี่ไปก็จะต้องน�าลัทธินิสัยความไม่มีอะไรส�าคัญน้ีไปใช้ กลายเป็น 
เรื่องไม่ส�าคัญในตัวของผู้ปฏิบัติไปเสียสิ้น การมาอยู่กับครูอาจารย์ท่ี
เราเคารพนับถือ ยังไม่เห็นความส�าคัญในค�าตักเตือนสั่งสอนอยู่แล้ว 
ก็เท่ากับจะเริ่มสร้างสิ่งท�าลายตนขึ้นในเวลาเดียวกัน นี่แลเป็นสิ่งท่ี 
ไม่ท�าให้สนทิตายใจกบัหมูค่ณะทีม่าอาศัยว่าจะได้สิง่ทีเ่ป็นสาระอะไรบ้าง 
ไปเป็นหลักข้อปฏิบัติในกาลต่อไป เห็นมีแต่ความไม่ส�าคัญไปเสีย  
ความจรงิธรรมทีน่�ามาสัง่สอนหมูค่ณะทกุๆ แขนงได้พจิารณากลัน่กรองแล้ว 
กลั่นกรองเล่าจนเป็นที่แน่ใจ มิได้สอนด้วยความพรวดพราด หลุดปาก 
กพ็ดูออกมาท�านองนัน้ แต่สอนด้วยความพจิารณาแล้วท้ังสิน้ ท้ังส่วนหยาบ  
ส่วนละเอียด การก�าหนดทิศทางเดินจงกรมเคยได้อธิบายให้หมู่คณะฟัง
มาหลายครั้งแล้วจนน่าร�าคาญทั้งผู้สอนผู้ฟัง แทนที่จะพากันพิจารณา
ตามบ้างพอเป็นพยานแห่งการมาศึกษา แต่ท�าไมความฝ่าฝืนจึงโผล่ขึ้น
มาอย่างไม่อายครูอาจารย์และใครๆ ที่อยู่ด้วยกันบ้าง การพิจารณา
ทิศทางของความเพียรท่าต่างๆ นี้ ผมเคยพิจารณามานานและทราบมา
นานแล้ว จึงกล้าน�ามาสั่งสอนหมู่คณะด้วยความแน่ใจ เมื่อเห็นความ 
ฝ่าฝืนจงึท�าให้อดสลดสงัเวชใจไม่ได้ว่า ต่อไปจะเหน็แต่ของปลอมเต็มวัด 
เต็มวาเต็มศาสนาและเต็มพระเณรเถรชีพุทธบริษัท เพราะความชอบใจ 
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ความสะดวกใจพาให้เป็นไป มิใช่ความไตร่ตรองดูเหตุดูผลด้วยดีพาให้
เป็นไป ศาสนานั้นจริงไม่มีที่ต้องติ แต่ศาสนาจะถูกต้องติเพราะผู้ปฏิบัติ
ดึงศาสนามาเป็นเครื่องมือของกิเลสท่ีมีเต็มหัวใจ ผมน่ะกลัวตรงนี้เอง 
เพราะเห็นอยู่กับตาดังที่ว่าอยู่ขณะนี้แล ดังนี้ ซ่ึงผู้เขียนได้เห็นท่าน 
เรียกพระมาดุด่าสั่งสอนอย่างเข้มข้นด้วยตาตัวเอง จึงจ�าไม่ลืมตลอดมา  
เมื่อมีโอกาสจึงได้น�ามาลงไว้บ้าง ฉะนั้น ทางเดินจงกรมเฉพาะท่าน
อาจารย์มั่น ท่านมีแบบฉบับจริงๆ ดังกล่าวมา

ท่านอาจารย์มั่นก�าหนดรู้ทิศทางของทางเดินจงกรม

การก�าหนดรูท้ศิทางของสายทางเดินจงกรม ท่านอาจารย์มัน่ก�าหนด
ดูตามอรยิประเพณีในครัง้พทุธกาล ท่านทราบว่ามกี�าหนดกฎเกณฑ์มาแต่
ด้ังเดิม ท่านเองจงึได้ปฏิบติัตามแบบนัน้เรือ่ยมา การเดินจงกรมจะครองผ้า 
ก็ได้ ไม่ครองก็ได้ ตามแต่สถานที่ควรปฏิบัติอย่างไรเหมาะ ทั้งทิศทาง
ของสายทางส�าหรับเดินจงกรม ทั้งวิธีเดินจงกรม ทั้งการครองผ้าหรือ 
ไม่ครองในเวลาเดินจงกรม ทั้งขณะยืนร�าพึงที่หัวจงกรม เวลาจะท�า 
ความเพียรในท่าเดินจงกรม ท่านอาจารย์มั่นก�าหนดดูตามอริยประเพณี
ทราบโดยละเอียดและได้ปฏิบัติตามที่ก�าหนดทราบแล้วเรื่อยมา คือการ
เดินจงกรมท่านสอนให้เดินไปตามตะวันหรือเยื้องตะวันไปทางทิศเหนือ
หรือทิศใต้ ท่านว่าการเดินตามตะวันเป็นที่หนึ่ง เยื้องตะวันทั้งสองสาย
เป็นอันดับรองลงมา ส่วนการเดินตัดตะวันหรือไปตามทิศเหนือทิศใต้ 
ไม่เห็นท่านเดินเลย นอกจากไม่เห็นท่านเคยเดินแล้ว ยังได้ยินท่านว่า 
ไม่ควรเดินด้วย แต่จะเพราะเหตุไรนั้น ลืมค�าอธิบายท่านเสียสิ้น
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วิธีเดินจงกรมภาวนา

การเดินจงกรมกลับไปกลับมา ไม่ช้านักไม่เร็วนัก พองามตางาม
มรรยาทตามเยี่ยงอย่างประเพณีของพระผู ้ท�าความเพียรท่าเดินใน 
ครัง้พทุธกาล เรยีกว่า เดินจงกรมภาวนา เปลีย่นจากวธินีัง่สมาธภิาวนามา 
เป็นเดินจงกรมภาวนา เปลีย่นจากเดินมายนื เรยีกว่ายนืภาวนา เปลีย่นจาก 
ยนืมาเปน็ท่านอน เรียกว่าท่าสีหไสยาสนภ์าวนา เพราะฝังใจว่าจะภาวนา
ด้วยอิริยาบถนอนหรือสีหไสยาสน์ การท�าความเพียรในท่าใดก็ตาม  
แต่ความหมายมั่นปั้นมือก็เพื่อช�าระกิเลสตัวเดียวกันด้วยเครื่องมือชนิด
เดียวกนั มไิด้เปลีย่นเครือ่งมอืคือธรรมท่ีเคยใช้ประจ�าหน้าท่ีและนสิยัเดิม  
ก่อนเดินจงกรมพงึก�าหนดหนทางทีต่นจะพงึเดินสัน้หรอืยาวเพยีงไรก่อน 
ว่าเราจะเดินจากที่นี่ไปถึงที่นั้นหรือถึงที่โน้น หรือตกแต่งทางจงกรมไว้ 
ก่อนเดินอย่างเรยีบร้อย สัน้หรอืยาวตามต้องการ วธิเีดินจงกรม ผูจ้ะเดิน 
กรณุาไปยนืทีต้่นทางจงกรมทีต่นก�าหนดหรอืตกแต่งไว้แล้วนัน้ พงึยกมอื
ทั้งสองขึ้นประนมไว้เหนือระหว่างค้ิว ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย คือ
พระพทุธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ทีต่นถอืเป็นสรณะคือทีพ่ึง่ทีย่ดึเหนีย่ว 
ของใจ และระลึกถึงคุณของบิดามารดาอุปัชฌาย์อาจารย์ ตลอดท่าน 
ผู้เคยมีพระคุณแก่ตน จบลงแล้วร�าพึงถึงความมุ่งหมายแห่งความเพียร 
ทีก่�าลงัจะท�าด้วยความต้ังใจเพือ่ผลนัน้ๆ เสรจ็แล้วปล่อยมอืลง เอามอืขวา 
ทับมือซ้ายทาบกันไว้ใต้สะดือตามแบบพุทธร�าพึง เจริญพรหมวิหาร ๔ 
จบแล้ว ทอดตาลงเบื้องต�่า ท่าส�ารวม ตั้งสติก�าหนดจิตและธรรมที่เคย
น�ามาบริกรรมก�ากับใจหรือพิจารณาธรรมท้ังหลายตามแบบท่ีเคยภาวนา
มาในท่าอ่ืนๆ เสร็จแล้วออกเดินจงกรมจากต้นทางถึงปลายทางจงกรม
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ที่ก�าหนดไว้ เดินกลับไปกลับมาในท่าส�ารวม มีสติอยู่กับบทธรรมหรือ 
สิง่ทีพ่จิารณาโดยสม�า่เสมอ ไม่ส่งจติไปอ่ืนจากงานทีก่�าลงัท�าอยูใ่นเวลานัน้  
การเดิน ไม่พึงเดินไกวแขน ไม่พึงเดินเอามือขัดหลัง ไม่พึงเดินเอามือ
กอดอก ไม่พงึเดินมองโน้นมองน่ีอันเป็นท่าไม่ส�ารวม การยนืก�าหนดร�าพงึ 
หรอืพจิารณาธรรมนัน้ ยนืได้โดยไม่ก�าหนดว่าเป็นหวัทางจงกรมหรอืย่าน
กลางทางจงกรม ยนืนานหรอืไม่ ตามแต่กรณีท่ีควรหยดุอยูห่รอืก้าวต่อไป  
เพราะการร�าพงึธรรมน้ันมคีวามลกึต้ืนหยาบละเอียดต่างกนัทีค่วรอนโุลม
ตามความจ�าเป็น จนกว่าจะเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก้าวเดินต่อไป บางครั้ง 
ต้องยืนพิจารณาร่วมช่ัวโมงก็มีถึงจะเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก้าวเดินต่อไป  
การเดินก�าหนดค�าบริกรรมหรือพิจารณาธรรมไม่นับก้าวเดิน นอกจากจะ 
ถือเอาก้าวเดินนั้นเป็นอารมณ์แห่งความเพียรก็นับก้าวได้ การท�าความ
เพียรในท่าใด สติเป็นสิ่งส�าคัญประจ�าความเพียรท่านั้นๆ การขาดสติไป
จากงานที่ท�าเรียกว่าขาดความเพียรในระยะน้ันๆ ผู้บ�าเพ็ญพึงสนใจสติ
ให้มากเท่ากับสนใจต่อธรรมที่น�ามาบริกรรม การขาดสติ แม้ค�าบริกรรม
ภาวนาจะยังติดต่อกันไปเพราะความเคยชินของใจก็ตาม แต่ผลคือ 
ความสงบของจิตจะไม่ปรากฏตามความมุ่งหมาย 

การเดินจงกรมจะเดินเป็นเวลานานหรือไม่เพียงไร ตามแต่จะ 
ก�าหนดเอง การท�าความเพียรในท่าเดินก็ดี ท่ายืนก็ดี ท่านอนก็ดี ท่านั่ง 
กดี็ อาจเหมาะกบันิสยัในบางท่านทีต่่างกนั การท�าความเพยีรในท่าต่างๆ นัน้ 
เพื่อเปลี่ยนอิริยาบถไปในตัวด้วย ไม่เพียงมุ่งก�าจัดกิเลสโดยถ่ายเดียว  
เพราะธาตุขนัธ์เป็นเครือ่งมอืท�าประโยชน์จ�าต้องมกีารรกัษา เช่น การเปลีย่น 
อิรยิาบถท่าต่างๆ เป็นความเหมาะสมส�าหรบัธาตุขนัธ์ทีใ่ช้งานอยูเ่ป็นประจ�า  
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ถ้าไม่มีการรักษาด้วยวิธีต่างๆ ธาตุขันธ์ต้องกลับมาเป็นข้าศึกแก่เจ้าของ
จนได้ คือต้องพิกลพิการไปต่างๆ สุดท้ายก็ท�างานไม่ถึงจุดที่มุ่งหมาย 

พระธุดงค์ท่านถือการเดินจงกรมเป็นงานประจ�าชีวิตจิตใจจริงๆ  
โดยมากท่านเดินครัง้ละหนึง่ช่ัวโมงขึน้ไป ตอนเช้าหลงัจังหนัแล้วท่านเริม่
เข้าทางจงกรม กว่าจะออกมาก็ ๑๑ นาฬิกา หรือเที่ยง แล้วพักเล็กน้อย  
บ่ายหนึ่งโมงหรือสองโมงก็เข้าทางและเดินจงกรมต่อไปอีกจนถึงเวลา
ปัดกวาดที่พัก อาบน�้า เสร็จแล้วเข้าเดินจงกรมอีกจนถึงหนึ่งถึงสองทุ่ม 
ถ้าไม่ใช่หน้าหนาว ก็เดินต่อไปจนถึงสี่ถึงห้าทุ่ม ถึงจะเข้าที่พักท�าสมาธิ
ภาวนาต่อไป อย่างไรก็ตามการเดินจงกรมกับนั่งสมาธิ ท่านต้องเดินนาน
นั่งนานเสมอเป็นประจ�าไม่ว่าจะพักอยู่ในที่เช่นไรและฤดูใด ความเพียร
ท่านเสมอตัวไม่ยอมลดหย่อนผ่อนตัวให้กิเลสเพ่นพ่านก่อกวนท�าความ
ร�าคาญแก่ใจท่านนัก ท่านพยายามห�้าหั่นอยู่ทุกอิริยาบถจึงพอเห็นผล
จากความเพียรบ้าง ต่อไปก็เห็นผลไปโดยล�าดับ ขั้นเริ่มแรกที่ฤทธิ์กิเลส
ก�าลังแข็งแรงนี้ล�าบากอยู่บ้าง ดีไม่ดีถูกมันจับมุดลงหมอนสลบครอกไป
ไม่รู้สึก กว่าจะรู้สึกตัวขึ้นมามันเอาเครื่องในไปกินจนอิ่มและหนีไปเที่ยว 
รอบโลกได้หลายทวีปแล้ว จึงจะงัวเงียต่ืนขึ้นมาและบ่นให้ตัวเองว่า  
เผลอตัวหลับไปงีบหน่ึง วันหลังจะเร่งความเพียรให้เต็มที่ วันนี้ความ
โงกง่วงท�าพิษจึงท�าให้เสีย ความจริงคือกิเลสท�าพิษนั่นเอง วันหลังยัง 
ไม่มองเหน็หน้ามนัเลย ถูกมนัจบัมดัเข้าอีกแต่ไม่เขด็ เจบ็กเ็จ็บแต่ไม่เขด็  
คือกิเลสเฆี่ยนคนนี่แล นักภาวนาเคยถูกมันดัดมาพอแล้ว บ่นกันยุ่งว่า 
ลวดลายไม่ทันมัน สมกับมันเคยเป็นอาจารย์ของคนและสัตว์ท้ังโลก
มาเป็นเวลานาน ตอนเริ่มฝึกหัดความเพียรทีแรกนี่แลตอนกิเลสโมโห 
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พยายามบีบบังคับหลายด้านหลายทาง พยายามท�าให้ขี้เกียจบ้าง ท�าให้
เจบ็ท่ีนัน่ปวดท่ีนีบ้่าง ท�าให้ง่วงเหงาหาวนอนบ้าง ท�าหาเรือ่งว่ายุง่ไม่มเีวลา
ภาวนาบ้าง จิตกระวนกระวายน่ังภาวนาไม่ได้บ้าง บุญน้อยวาสนาน้อย 
ท�าไม่ได้มากนัง่ไม่ได้นานบ้าง ท�าให้คิดว่ามวัแต่นัง่หลบัตาภาวนาจะไม่แย่ไป 
ละหรือ อะไรๆ ไม่ทันเขา รายได้จะไม่พอกับรายจ่ายบ้าง ราวกับว่าก่อน
แต่ยังไม่ได้ฝึกหัดภาวนาเคยมีเงินเป็นล้านๆ พอจะเริ่มภาวนาเข้าบ้าง  
ตัว “เริ่มจะ” เอาไปกินเสียหมด ยิ่งถ้าได้ภาวนาเข้าจริงๆ ตัวกิเลสจะ
ไม่ท้องใหญ่ปากกว้างยิง่กว่ายกัษ์ใหญ่เอาไปกนิหมดละหรอื พอถกูกเิลส
เท่านีเ้ข้าเกดิคันคายเจ็บปวดระบมไปท้ังตัว สดุท้ายยอมให้มนัพาเถลไถล
ไปทางที่เข้าใจว่าไม่มียักษ์มีมาร แต่เวลากลับกระเป๋ามีเท่าไรเรียบวุธ  
ไม่ทราบอะไรมาเอาไป คราวนีไ้ม่บ่นเพราะไม่รูจั้กตัวผูม้าขโมย ไม่ทราบว่า 
เป็นใคร เพราะกระเป๋ากติ็ดอยูก่บัตัว ไม่เผลอไผลวางทิง้ไว้ทีไ่หนพอขโมย
จะมาลกัไปได้ เป็นอันว่าเรยีบตามเคยโดยไม่รูจ้กัต้นสายปลายเหตุ วนัหลงั 
ไปใหม่ก็เรียบกลับมาอีก แต่จับตัวขโมยไม่ได้ นี่แลทางเดินของกิเลส 
มนัชอบเดินแต้มสงูๆ อย่างน้ีแล จึงไม่มใีครจบัตัวมนัได้ง่ายๆ แม้พระธดุงค์ 
ไม่มีสมบัติอะไรก็ยังถูกมันขโมยได้ คือขโมยสมาธิจิตจนไม่มีสมาธิ
วิปัสสนาติดตัวนั่นแล ท่านเคยถูกมาแล้ว จึงได้รีบเตือนพี่น้องชาวพุทธ
ทั้งหลายโปรดพากันระวังตวัเวลาเริ่มเข้าวัดเข้าวาหาศลีหาธรรมหาสมาธิ
ภาวนา กลัวว่ามันจะมาขโมยหรือแย่งเอาตัวไปต่อหน้าต่อตาแล้วจับตัว
ไม่ได้ไล่ไม่มีวันจนดังพระท่านถูกมาแล้ว ถ้าทราบไว้ก่อนบ้างจะพอมี
ทางระวังตัว ไม่สิ้นเนื้อประดาตัวไปเปล่าแบบไม่มีปี่มีขลุ่ยขับกล่อมให้
อาณัติสัญญาณว่ากิเลสมากอบโกยเอาของดีไปใช้ไปทานเสียจนหมดตัว 
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ท่านท่ีเริ่มฝึกหัดใหม่ กรุณาก�าหนดเวลาในการเดินจงกรมเอาเอง 
แต่กรุณาก�าหนดเผื่อไว้บ้าง เวลากิเลสตัวร้อยเล่ห์พันลวงมาแอบขโมย 
เอาสิ่งของ จะได้เหลือค�าภาวนาติดตัวไว้บ้าง ขณะเดนิจงกรมพึงก�ำหนด
สติกับค�ำบริกรรมให้กลมกลืนเป็นอันเดียวกัน ประคองควำมเพียรด้วย
สติสัมปชัญญะ มีใจแน่วแน่ต่อธรรมที่บริกรรม เช่น ก�าหนดพุทโธให้จิต 
รูอ้ยูก่บัพทุโธทกุระยะทีก้่าวเดินไปและถอยกลบัมา ช่ือว่าผูม้คีวามเพยีร 
ในท่านัน้ๆ ไม่ขาดวรรคขาดตอนไปในระหว่างตามท่ีตนเข้าใจว่าบ�าเพญ็เพยีร  
ผลคือความสงบเยน็ ถ้าจิตไม่เผลอตัวไปสูอ่ารมณ์อ่ืนในระหว่างเสยีก่อน  
ผู้ภาวนาต้องหวังได้ครองความสุขใจในขณะนั้นหรือขณะใดขณะหนึ่ง
แน่นอน ข้อนี้กรุณเชื่อไว้ก่อนก็ได้ว่า พระพุทธเจ้าและครูอาจารย์ที่ท่าน
สอนจริงๆ ด้วยความเมตตาอนุเคราะห์ ท่านไม่โกหกให้เสียเวลาและ
เปล่าประโยชน์แน่นอน ก่อนท่านจะได้ธรรมมาสั่งสอนประชาชน ท่านก็
คือผู้ล้มลุกคลุกคลานมาด้วยความล�าบากทรมานผู้หนึ่งก่อนเราผู้ก�าลัง
ฝึกหัด จึงไม่ควรสงสัยท่านว่าเป็นผู้ล้างมือคอยเปิบมาก่อนท่าเดียวโดย 
ไม่ลงทุนลงรอนมาก่อน ทุนของพระพทุธเจ้ากคื็อความสลบไสลไปสามหน  
ทุนของพระสาวกบางองค์ก็คือฝ่าเท้าแตกและเสียจักษุไปก็มีต่างๆ กัน 
แต่ได้ผลทีพ่งึใจทัง้เลศิทัง้ประเสรฐิท้ังอัศจรรย์เหนอืโลก เป็นเครือ่งสนอง 
ตอบแทนสิง่ทีเ่สยีไปเพราะความเพยีรอันแรงกล้าน้ันๆ ท่านข้ามโลกไปได้
โดยตลอดปลอดภัยไร้ทกุข์ทัง้มวล ทัง้นีเ้พราะการยอมเสยีสละสิง่ท่ีโลก
รกัสงวนกนั ถ้าท่านยงัมวัหงึหวงห่วงความทกุข์ความล�าบากอยู ่กค็งต้อง
งมทกุข์บกุโคลนโดนวฏัฏะอยูเ่ช่นเราทัง้หลายนีแ้ล จะไม่มใีครแปลกต่าง
กันในโลกมนุษย์ เราจะเอาแบบไหนดิ้นวิธีใดบ้าง จึงจะหลุดพ้นจากสิ่ง 
ไม่พึงปรารถนาทั้งหลายที่มีเกลื่อนอยู่ในท่านในเราเวลานี้ ควรฝึกหัด
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คิดอ่านตัวบ้างในขณะที่พอคิดได้อ่านได้ เมื่อเข้าสู่ที่คับขันและสุดความ
สามารถจะด้ินรนได้แล้ว ไม่มีใครสามารถเข้าไปนั่งท�าบุญให้ทานรักษา
ศีลท�าสมาธิภาวนาอยู่ในกองฟืนกองฟอนในเตาแห่งเมรุได้ เห็นมีแต่ไฟ
ท�างานแต่ผู้เดียว จนร่างกายเป็นเถ้าเป็นถ่านไปถ่ายเดียวเท่านั้น เราเคย
เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาด้วยกัน ซึ่งควรสลดสังเวชและน่าฝังใจไปนาน

การเดินจงกรมน่ังสมาธิภาวนาคือการกลั่นกรองหาสิ่งที่เป็นสารคุณ
ในตัวเรา ซึ่งเป็นงานส�าคัญและมีผลเกินคาดยิ่งกว่างานอื่นใด จึงไม่ควร
ยอมให้กเิลสตัณหาอวชิชามาหลอกเล่นให้เหน็เป็นงานล่อลวงล่มจมป่นป้ี 
ไม่มีช้ินดี ความจริงก็คือตัวกิเลสเสียเองน่ันแลเป็นผู้ท�าคนและสัตว์ให ้
ฉบิหายป่นป้ีเรือ่ยมา ถ้าหลงกลอุบายมนัจนไม่ส�านกึตัวบ้าง การกลัน่กรอง 
จิตด้วยสมาธิภาวนาก็คือการกลั่นกรองตัวเราออกเป็นสัดเป็นส่วน  
เพื่อทราบว่าอันไหนจริงอันไหนปลอม อันไหนจะพาให้เกิดทุกข์ อันไหน
จะพาให้เกดิสขุ อันไหนจะพาไปนรก อันไหนจะพาไปสวรรค์ และอันไหน 
จะพาไปนิพพานสิ้นทุกข์ทั้งมวลนั่นเอง

ความจ�าเป็นที่เราทุกคนจะต้องเผชิญนี้มิใช่งานของพระพุทธเจ้า  
มใิช่งานของพระสาวกองค์ใด และมใิช่งานของศาสนาจะพงึโฆษณาให้คน 
เชื่อและนับถือเพื่อหวังผลจากการนั้น ธรรมประเสริฐสามดวงที่กล่าวถึง 
นั้นเป็นความสมบูรณ์ตลอดกาลอยู่แล้ว ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจากใคร
และอะไรแม้แต่น้อย งานนั้นจึงตกเป็นงานของเราของท่านผู้ต้องเผชิญ 
กบัความจ�าเป็นอยูเ่ฉพาะหน้า จะพงึแสวงหาทางหลบหลกีปลกีตัวเต็มสติ
ก�าลังความสามารถของแต่ละรายเพื่อแคล้วคลาดไปได้เป็นพักๆ มิใช่จะ 
นั่งนอนคอยสิ่งน่ากลัวทั้งหลายอยู่โดยไม่คิดอ่านอะไรบ้างเลย ราวกับ
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หมูคอยขึ้นเขียงด้วยความเพลิดเพลินในแกลบร�าเพราะเห็นแก่ปากแก่
ท้องเพยีงเท่านัน้ เพราะชาติมนษุย์กับชาติสตัว์ตัวไม่รูจ้กัคิดอ่านไตร่ตรอง
อะไรเลยนั้น ผิดกันลิบลับราวกับฟ้ากับดิน ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะปล่อยให้
ร่างกายจิตใจไปท�าหน้าที่ระคนคละเคล้ากันกับสัตว์ท่ีไม่มีความหมายใน
สารคุณอะไร นอกจากกระเทียมและหัวหอมที่เป็นของคู่ควรกันกับสัตว์
เหล่านั้นเท่านั้น

การกล่าวทั้งนี้มิได้มุ ่งติเตียนท�าลายท่านสุภาพชนทั้งหลายด้วย
อรรถธรรมที่กล่าวมา แต่กล่าวมาเพื่อช่วยพยุงส่งเสริมจิตใจกายวาจา
ที่ก�าลังถูกสิ่งลามกตกโคลนมาท�าหน้าที่เป็นนายเขียงสับย�าเป็นอาหาร 
อันอร่อยของมันต่างหาก เพื่อสติปัญญาจะได้สะดุดตัวทราบว่าเวลานี้
เราตกอยู่ในสภาพเช่นไร จึงพยายามด้วยอุบายที่เห็นว่าจะพอเป็นเครื่อง
ช่วยให้พ้นภัยจากมนับ้างสมเป็นพทุธศาสนิกชน ทางท่ีพอจะทราบได้กคื็อ 
การหัดอ่านตัวเองด้วยสมาธิภาวนา ซ่ึงเป็นอุบายที่ควรทราบได้ง่ายกว่า 
วิธีอ่ืน เพราะกิจนี้อยู่กับตัวท�าหน้าที่อยู่ในตัว และคิดอ่านเรื่องของ
สัตว์โลกไปในตัวโดยตรง ผิดกับถูก ดีกับชั่ว สุขกับทุกข์ ก็มีอยู่กับตัว  
เมื่ออ่านบ่อยๆ ก็ค่อยทราบไปเอง เมื่อทราบตวัเองก็ต้องทราบเรื่องทุกข์ 
ที่เกิดกับตัว จิตใจก็นับวันจะเด่นดวงและมีคุณค่าขึ้นราวกับสินค้าขึ้น 
ราคานัน่แล ใครหดัคิดหดัอ่านตัวเองมากๆ ผูน้ัน้จะทราบหนทางหลบหลกี 
ปลีกทุกข์ไม่เหมากันไปตลอดกาลดังที่เคยเป็นมา ความเห็นภัยในทุกข์ 
ที่มีอยู่กับตัวก็นับวันจะเห็นไปโดยสม�่าเสมอ มีหนทางหลบหลีกภัย
ไปเรื่อยๆ พ้นไปได้โดยล�าดับ การเห็นทุกข์ก็เห็นอยู่กับตัวไปทุกระยะ 
ที่ทุกข์เกิดขึ้น แม้การพ้นทุกข์ก็ทราบว่าพ้นอยู่กับตัวด้วยก�าลังสมาธ ิ
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สติปัญญา พดูถงึความทกุข์ ความเป็นความตาย และภพชาติท่ีจะเผชิญกัน 
มากน้อยเพยีงไรกไ็ม่วติกกงัวล เพราะได้ประมวลมารูเ้หน็ในขนัธ์เฉพาะหน้า 
ทีร่วมรบัรูอ้ยูก่บัดวงใจเดียวทีก่�าลงัฝึกซ้อมตัวอยูข่ณะนีแ้ล้ว ยงัเป็นอยู่ 
ก็เยน็ใจเพราะคุณธรรมอยูก่บัตัว แม้ตายไปกม็สีคุโตเป็นทีอ่ยูเ่สวย นีคื่อ
ผลของการท�าสมาธิเดินจงกรมภาวนา สามารถยังผู้บ�าเพ็ญให้เกิดความ
รืน่เรงิอาจหาญได้ผดิคาดผดิหมาย จงึเป็นกจิทีค่วรท�าเพือ่ตัวเราเองไม่ควร 
ประมาท ซึ่งอาจเป็นภัยอย่างคาดไม่ถึง

การก�าหนดจิตต้ังสติในเวลาเดินจงกรมกรุณาท�าเป็นล�่าเป็นสัน  
สมทีเ่จตนามุง่หน้าหาของดี การเดินจงกรมภาวนาเป็นการแสวงหาของดี
ที่ถูกทาง ไม่มีข้อควรต�าหนิ นักปราชญ์ชมเชยกันทั่วโลก ควรพยายาม
ท�าจิตใจให้สงบในเวลานั้นจนได้ อย่าสักแต่ว่าท�า จะเห็นความประเสริฐ
อัศจรรย์ของตัวเอง คือจิตที่ถูกห่อหุ้มด้วยของเศษเดนทั้งหลาย จนขาด
ความสนใจว่าสิง่ทีถ่กูหุม้ห่อน้ันไม่ส�าคัญ ยิง่กว่าสิง่เศษเดนท่ีหุม้ห่อ จึงมกั 
พากันหลงไปกับสิ่งนั้นจนลืมส�านึกตัว ความจริง พระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ์ ที่กระเดื่องเลื่องลือในไตรภพตลอดมานั้น ก็ออกจากใจที่เป็น
ทั้งเหตุและผลอัศจรรย์ดังกล่าวมา คือใจดวงหลุดลอยจากของเศษเดน
ทั้งหลายออกมาแล้วน่ันแลที่มีพระนามว่าพระพุทธบ้าง พระสงฆ์บ้าง  
ตามอาการของผูท้รง เมือ่ปราศจากผูท้รงแล้วก็เป็นธรรมล้วนๆ ไม่มคี�าว่า 
จติว่าพระพทุธเจ้าอนัเป็นสมมตุขิัน้สูงสุดอยูใ่นนัน้อกีเลย เหลือแต่ค�าว่า  
“ธรรม” พระนามนี้ก็เป็นสมมุติขั้นสูงสุดอีกพระนามหนึ่ง แต่จ�าต้องทรง
พระนามนีไ้ว้เป็นหลกัใหญ่ของโลกผูห้วงัพึง่ธรรม จนกว่าได้บรรลถุงึความ
ไม่หวังพึ่งสิ่งใดแล้ว ค�าว่าธรรมกับผู้นั้นก็ทราบกันเองไม่มีทางสงสัยแม้ 
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ไม่เคยทราบมาก่อน ดังนั้นค�าว่า “จิต” ท้ังจิตท่านจิตเราย่อมเป็น 
เช่นเดียวกันทั้งโลก แต่สิ่งที่ท�าให้จิตผิดกันไปต่างๆ จนคาดไม่ออกบอก 
ไม่ถูก มองไม่เห็น พิสูจน์ไม่ได้ในสังคมสามัญของคนมีกิเลสนั้น เพราะ 
สิง่แวดล้อมทัง้หลายซ่ึงมมีากและต่างๆ กนัจนพรรณนาไม่จบเข้าเกีย่วข้อง
พวัพนั จติทีถ่กูสิง่เหล่านัน้ปกคลมุคละเคล้าจนเป็นอันเดียวกนัจึงเป็นจิต
ที่ผิดกันมาก จนไม่อาจทราบได้ว่าจิตนั้นมีความหนาบางจากสิ่งดังกล่าว
มากน้อยเพียงไร และพิสูจน์ไม่ได้ว่าจิตของผู้นั้นเดิมมาจากภพชาติ 
อะไรบ้าง มอีะไรปกคลมุหุม้ห่อมากทีส่ดุ บรรดาทีม่นีามว่ากเิลสหรอืของ
เศษเดนแห่งท่านผูวิ้เศษทัง้หลาย ท่านผูใ้ดพยายามช�าระแก้ไขสิง่ดังกล่าว
ออกได้มากน้อยเพียงไร ย่อมได้รับความสุขมากน้อยตามเหตุที่ช�าระได้ 
ถงึขัน้บรสิทุธิก์เ็ป็นผูส้ิน้ทกุข์ทางใจในท่ามกลางแห่งขนัธ์ทีก่�าลงัครองอยู่  
ดังพระพทุธเจ้าและพระอรหนัต์ท่านท่ีตรสัรูแ้ละบรรลธุรรมแล้ว ย่อมทรง 
เสวยและเสวยวิมุตติสุขในขณะนั้นโดยไม่อ้างกาลสถานที่เลย ขอแต่
กเิลสทีเ่ป็นตัวข้าศึกแก่จิตใจได้สิน้สญูไปกพ็อแล้ว ฉะน้ัน จึงมเีพยีงกเิลส
อย่างเดียวกัน้กางมรรคผลนพิพานไม่ให้จิตบรรลถุงึได้ นอกนัน้ไม่มอีะไร
หรอืผูใ้ดมอี�านาจกัน้กางได้ การสอนธรรมจึงสอนลงทีจิ่ตซ่ึงเป็นทีซ่่องสมุ 
ของกิเลสทัง้มวล ด้วยธรรมปฏิบติั คือ ศีล สมาธ ิปัญญา อันเป็นหลกัใหญ่ 
ในบรรดาธรรมแก้ไขบุกเบิก

การเดินจงกรม จึงเป็นวิธีหนึ่งท่ีจะสามารถท�ากิเลสให้หลุดลอย 
ออกจากใจได้เช่นวธิทีัง้หลาย มกีารนัง่สมาธภิาวนา เป็นต้น จึงควรสนใจ 
ฝึกหัดท�าแต่บัดนี้เป็นต้นไป เช่นเดียวกับงานทางโลกอันเป็นงานอาชีพ 
และงานเพือ่เกยีรติแห่งสงัคมมนุษย์ทีน่ยิมกนั ส่วนงานคือการท�าความดี 
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มีการเดินจงกรมเป็นต้นดังกล่าวมา เป็นงานพยุงตนทั้งภายในและ
ภายนอก และเป็นงานพยุงเพื่อนมนุษย์และสัตว์ในโลกอีกด้วยตามแต่
ก�าลังความดีของแต่ละท่านละคนจะแผ่ความสุขให้โลกได้รับมากน้อย 
เพยีงไร เช่น พระพทุธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงท�าความร่มเยน็แก่โลกทัง้สาม 
ได้มากมหามาก ไม่มีท่านผู้ใดกล้าเป็นคู่แข่งได้ พระอรหันต์แต่ละองค์
ท�าความร่มเย็นให้แก่โลกได้มากพอประมาณ รองพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 
ลงมา และมากกว่าสามัญชนท�าต่อกัน สุภาพชนถ้าเป็นผู้ใหญ่มีอ�านาจ
วาสนามาก กท็�าประโยชน์แก่ประชาชนราษฎรได้มาก ราษฎรเคารพนบัถอื 
และยกย่องเป็นพ่อพระแม่พระผูห้น่ึง และรกัมากราวกบัพ่อแม่ของตนจรงิๆ  
ยิ่งมีผู้ใหญ่เป็นคนดีจ�านวนมากเพียงไร ก็เป็นการแสดงออกแห่งความ
เจรญิรุง่เรอืงของหมูช่นมากเพยีงนัน้ ศาสนาและผูป้ระกาศสอนธรรมการ 
สงเคราะห์โลกด้วยวธิต่ีางๆ โดยไม่คิดค่าตอบแทนในทางอามสิและสนิจ้าง 
รางวัลใดๆ ช่ือว่าผูส้ร้างความกระหย่ิมปริม่ด้วยความเมตตาวหิารธรรม และ 
จงรักภักดีแก่ประชาชนได้รับไม่มีวันจืดจางอิ่มพอ หลับและตื่น เขาย่อม 
ระลึกบูชาเป็นขวัญตาขวัญใจอยู่ตลอดเวลา ไปท่ีไหนไม่เป็นภัยแก่โลก  
นอกจากสร้างบุญสร้างคุณแก่ผู้อ่ืนให้เต็มต้ืนไปด้วยความปีติยินดีโดย 
ทั่วกันถ่ายเดียวเท่าน้ัน ศาสนากับผู้สงเคราะห์โลกด้วยธรรมและอามิส 
จึงเป็นเหมือนนายแพทย์และนางพยาบาลที่มีความสงสารเมตตาเที่ยว
แจกยา และรักษาโรคให้หมู่ชนผู้จ�าเป็นที่ชีวิตอยู่กับยาและหมอ แม้เขา
หายโรคแล้วแต่บุญคุณที่เขาระลึกต่อหมอผู้มีคุณนั้นจะไม่มีวันลืมเลย
นี่แลอ�านาจของความดี ไม่เลือกชาติช้ันวรรณะ ย่อมมีความปรารถนา 
ทั่วหน้ากัน ควำมดีและศำสนำจึงมิได้เป็นของล้ำสมัยดังท่ีบำงคนเข้ำใจ 
ทั้งที่เขาก็ยังหวังพึ่งผู้อ่ืนอยู่ด้วยความกระหายต่อความเมตตาอารีของ
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ท่านผูใ้จบญุทัง้หลาย อันมศีาสนาเป็นแหล่งผลติคนดี เพราะศาสนาเป็น
แหล่งแห่งความดีทั้งมวล ถ้ามิใช่คนดี จะน�าศาสนาออกสอนโลกไม่ได ้
แน่นอน หลกัศำสนำอย่ำงน้อยกคื็อหวัใจของคนดีนัน่แล ยิง่กว่านัน้กคื็อ 
หัวใจของท่านที่บริสุทธิ์วิมุตติธรรมท้ังดวง ดังศาสดาของศาสนาพุทธ 
เป็นต้น จะเป็นใครอ่ืนมาจากทีไ่หนท่ีจะมแีก่ใจและความสามารถ ใครบ้าง 
ที่มีแก่ใจเสียสละเพื่อหมู่ชนเหมือนหัวใจของเจ้าของศาสนาผู้น�าธรรม
ออกสอนโลก ดังพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ทรงเสียสละเต็มพระทัยแล้ว 
และพระสาวกอรหันต์ของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ท่ีท�าประโยชน์แก ่
หมูช่น ถ้าไม่ใช่ท่านผูม้ใีจขาวสะอาดปราศจากความเหน็แก่ตัวแล้ว จะยอม 
เสียสละทุกอย่างเพื่อโลกไม่ได้เลย ข้อนี้น่าเช่ือเหลือเกิน แม้ไม่มีใคร
เชื่อด้วยก็ยอมโง่เชื่อคนเดียว เพราะเราท่านเกิดมาในโลกนี้ก็นานพอจะ
ทราบความคับแคบ ความกว้างขวาง ความเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ผู้อื่น  
เพื่อนฝูงที่เป็นมนุษย์ด้วยกันได้ดี เพราะต่างก็อยู ่โลกอันเดียวกัน  
ความทกุข์สกุดิบเกีย่วเนือ่งกนัอยูท่กุวันเวลาอย่างแยกไม่ออก จะไม่ทราบ
เรือ่งของกันนัน้เป็นไปไม่ได้ ต้องทราบแน่นอน คนท่ีเบือ่หน่ายเกลยีดชังกนั 
ก็เพราะทราบเรื่องของกัน คนท่ีรักชอบขอบใจตายใจเช่ือสนิทต่อกัน 
ก็เพราะทราบเรือ่งของกนั การแสดงออกแห่งศาสนาของศาสดาแต่ละองค์ 
ซึ่งเป็นการสะเทือนโลกธาตุ เพราะการปลุกปลอบใจสัตว์ทั้งหลายให้ตื่น 
จากหลับที่เคยจมอยู่ในกองกิเลสทั้งหลายให้ฟื้นต่ืนตัวด้วยธรรมจักร  
ที่หมุนไปด้วยอริยสัจของจริงอันประเสริฐ ท�าไมจะทราบไม่ได้ว่าบุคคล
เช่นไรเป็นผูป้ระกาศ และประกาศด้วยอัธยาศัยท่ีสมัปยตุด้วยอะไร ถ้าไม่ 
สมัปยตุด้วยพระเมตตาตามหาคุณล้นโลกแล้ว ผูเ้ขยีนกไ็ม่ทราบจะเรยีน
อย่างไรจึงจะสมใจของท่านผูอ่้านทัง้หลาย ถ้าท่านเป็นเสมอืนเราๆ ท่านๆ 
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ทีข่ดุค้นดูในตัวในใจเหน็แต่ความคับแคบตีบตัน ความเหน็แก่ตัวแบบเข้า 
กับใครไม่ได้นี้แล้ว ศาสนาและศาสดาจะไม่มีวันอุบัติข้ึนมาให้โลกได้
กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจได้เลย เท่าที่โลกยังเป็นโลกและมีคนดี
คนชั่วสับปนกันอยู่ ไม่สูญปราชญ์ราชบัณฑิตไปจากพันธุ์มนุษย์ ก็เพราะ
อาศัยร่มเงาแห่งใจทีข่าวสะอาดของท่านผูไ้ม่เหน็แก่ตัวกลวัคนอ่ืนจะดีกว่า  
มาชุบเลีย้งชโลมไว้ด้วยด้วยศาสนธรรมนัน่เอง จึงพอมคีนดีไว้ประดับโลก  
การเกิดมาเป็นมนุษย์จึงไม่ควรคิดเอาง่ายๆ ว่าเป็นภพท่ีเกิดได้ง่ายและ 
ตายยาก แต่อาจเป็นภพทีเ่กดิง่ายตายง่าย และเกดิยากตายง่ายเช่นเดียว
กับสัตว์ทั่วไป เพราะชีวิตเป็นอยู่กับธาตุขันธ์เหมือนกัน ลมหายใจหยุด
หมดความสบืต่อกคื็อคนตายสตัว์ตายนัน่แล จะเรยีกอย่างไรให้ยิง่กว่านัน้ 
ไปอีกได้ จะมีความเที่ยงทนถาวรที่ไหนพอจะประมาทนอนใจไม่คิดอ่าน
เรื่องของตัวพอเป็นสุคตินิสัยสืบไปในอนาคต

วิธีนั่งสมาธิภาวนา

การกล่าววธิเีดินจงกรมมากม็ากพอควร จึงขอเริม่อธบิายวิธน่ัีงสมาธ ิ
ภาวนาต่อไปพอเป็นหลกัฐานของผูเ้ริม่ฝึกหดั เพราะงานทุกแขนงทุกชนดิ 
ย่อมมีแบบฉบับเป็นเครื่องด�าเนิน งานสมาธิภาวนาก็จ�าต้องมีแบบฉบับ
เป็นหลักเกณฑ์ วิธีนั่งสมาธิภาวนาท่านสอนไว้ว่า พึงน่ังขัดสมาธิ คือ
นั่งขัดสมาธิตามแบบพระพุทธรูปองค์แทนศาสดา เอาขาขวาทับขาซ้าย  
มือขวาทับมือซ้าย วางมือท้ังสองไว้บนตักหรือบนสมาธิ ต้ังกายให้ตรง 
ธรรมดา อย่าให้ก้มนักเงยนัก อย่าให้เอียงซ้ายเอียงขวาจนผิดธรรมดา  
ไม่กดหรือเกร็งอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งอันเป็นการบังคับกายให้ล�าบาก 
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ปล่อยวางอวัยวะทุกส่วนไว้ตามปกติธรรมดา แต่เวลาท�าหน้าที่ภาวนา 
ต่อไปแล้ว กรุณาท�าความสนใจกับหน้าที่นั้นอย่างเดียว ไม่พึงกลับมาท�า 
ความกงัวลรกัษาท่าสมาธทิีก่�าหนดไว้เดิม โดยเกรงท่านัง่นัน้จะเคลือ่นจาก 
อาการเดิม เป็นการก้มเกินไปหรือเงยเกินไป เอียงซ้ายเกินไป เอียงขวา
เกินไป ซึ่งเป็นการกังวลกับอาการทางกายมากกว่าทางจิต สมาธิภาวนา
จะด�าเนินไปไม่สะดวก ดังนั้น พอเริ่มต้นทางจิตตภาวนาแล้ว จึงไม่ควร
เป็นกังวลกับทางกาย ตั้งหน้าท�างานทางจิตต่อไปจนถึงวาระสุดท้ายแห่ง
การออกจากท่ีสมาธิภาวนา กำรเริ่มต้นทำงจิตตภำวนำพึงต้ังควำมรู้สึก 
คือจิตลงเฉพำะหน้ำทีเ่รยีกว่ำปัจจุบนัธรรม อันเป็นทางรูค้วามเคลือ่นไหว
ของจิตของธรรมารมณ์ต่างๆ ดีชั่วได้ดีในเวลานั้นมากกว่าเวลาอื่นๆ คือ  
ตั้งจิตลงเฉพาะหน้า มีสติ คือความระลึกรู้อยู่กับใจอันเป็นการเตือนตน 
ให้รู้ว่าจะเริ่มท�างานในขณะนั้น กรุณาระวังไม่ให้จิตส่งออกไปสู่อารมณ์
ต่างๆ ทัง้อดีต อนาคต ทัง้ดีและช่ัว ทีน่อกจากงานบรกิรรมภาวนาซ่ึงก�าลงั 
ท�าอยู่ในเวลานั้น

วิธีต้ังสติเฉพำะหน้ำ จิตเป็นผู้รู้โดยธรรมชำติเท่ำนั้น ไม่มีความ
แยบคายใคร่ครวญในตัวเอง เป็นเพียงรู้คิด รู้นึก รู้เย็น รู้ร้อน จากสิ่ง
สัมผัสต่างๆ เท่านั้น ไม่มีความแยบคายใคร่ครวญ ไม่รู้การพินิจพิจารณา
และตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดลงไปได้ คือ ไม่รู้จักผิดถูกชั่วดีโดยล�าพัง
ตนเอง จึงต้องอำศัยสติและปัญญำตัวรู้ตัววินิจฉัยใคร่ครวญก�ำกับรักษำ 
เพราะสติปัญญามีอ�านาจเหนือจิต สามารถรู้เท่าทันจิตที่คิดไปในอารมณ์
ต่างๆ ได้ดี ฉะนั้นพึงก�าหนดเอาสติ คือความระลึกรู้ชนิดหนึ่งที่มีอ�านาจ
เหนอืจิตนัน้มาไว้เฉพาะหน้า ท�าหน้าท่ีก�าหนดรูแ้ละรกัษาจติไม่ให้ส่งไปอ่ืน 
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จากอารมณ์ท่ีภาวนา การมีสติรักษาจิตอยู่ทุกระยะนั้น สติสัมปชัญญะ 
จะพงึเป็นสมบติัทีค่วรได้รบัในวาระนัน้หรอืวาระต่อไปแน่นอน การภาวนา
ด้วยบริกรรมกับธรรมบทใดบทหนึ่งนั้น พึงให้เป็นไปตามจริต ไม่ควรฝืน 
ธรรมบทใดเป็นทีส่บายใจในเวลานัน้ พงึน�าธรรมบทนัน้มาบรกิรรมภาวนา
สืบต่อไปดังที่เคยอธิบายมาแล้ว

วิธีนึกค�ำบริกรรมภำวนำ การนึกค�าบริกรรมภาวนานั้น จะนึกกับ
ธรรมบทใดบทหนึ่งตามนิสัยชอบดังกล่าวแล้วก็ได้ เช่น พุทโธ ธัมโม 
สังโฆๆๆ ๓ จบ แล้วก�าหนดเอาเพียงบทเดียวติดต่อกันไปด้วยความ
มีสติ แต่จะก�าหนดธรรมบทใดก็ตามนอกจากสามบทนี้ ก่อนจะเจริญ 
ธรรมบทนั้นๆ ทุกครั้ง ควรเจริญร�าลึกธรรมสามบท คือ พุทโธ ธัมโม 
สงัโฆ ๓ ครัง้ อันเป็นองค์พระรตันตรยัก่อน จากนัน้ค่อยบรกิรรมบทท่ีตน 
ต้องการต่อไป เช่น อานาปานสติ หรืออัฐิ หรือตโจ เป็นต้น การที่ท่าน
ให้มีค�าบริกรรมภาวนาเป็นบทๆ ก�ากับใจในเวลานั้นหรือเวลาอื่น ก็เพื่อ
เป็นอารมณ์เครื่องยึดของใจในเวลาต้องการความสงบ เพราะใจเป็นของ
ละเอียดตามธรรมชาติ ทั้งยังไม่สามารถพึ่งตัวเองได้ เนื่องจากจิตยัง 
ไม่เป็นตัวของตัวโดยสมบรูณ์ดังพระพทุธเจ้าและพระอรหนัต์ท่าน จ�าต้อง 
มีบทเป็นค�าบริกรรมเพื่อผูกใจหรือเพื่อเป็นอารมณ์ของใจเวลานั้น  
การบริกรรมภาวนาในธรรมบทใดก็ตาม กรุณาอย่าคาดหมายผลที่จะพึง
เกิดขึ้นในเวลานั้น เช่น ความสงบจะเกิดขึ้นในลักษณะนั้น นิมิตต่างๆ  
จะเกดิขึน้ในเวลานัน้ หรอือาจจะเหน็นรกสวรรค์ขมุใดหรอืช้ันใดในเวลาน้ัน  
เป็นต้น นั้นเป็นการคาดคะเนหรือด้นเดาซ่ึงเป็นการก่อความไม่สงบให้
แก่ใจเปล่าๆ ไม่เกิดประโยชน์อะไรจากการวาดภาพนั้นเลย และอาจ
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ท�าใจให้ท้อถอยหรือหวาดกลัวไปต่างๆ ซ่ึงผิดจากความมุ่งหมายของ 
การภาวนาโดยถูกทางที่ท่านสอนไว้ ท่ีถูกควรต้ังจิตกับสติไว้เฉพาะหน้า  
มคี�าบรกิรรมเป็นอารมณ์ของใจเพยีงอย่างเดียวเท่านัน้ โดยมใีจกับสติสบื 
ต่ออยู่กับค�าบรกิรรม เช่น พทุโธๆ สบืเนือ่งกนัไปด้วยความมสีติ และพยายาม 
ท�าความรูส้กึตัวอยูก่บัค�าบรกิรรมนัน้ๆ อย่าให้จติเผลอตัวไปสูอ่ารมณ์อ่ืน  
ระหว่างจติสติกบัค�าบรกิรรมมคีวามสบืต่อกลมกลนืกนัได้เพยีงไร ยิง่เป็น
ความมุ่งหมายของการภาวนาเพียงนั้น ผลคือความสงบเย็นหรืออ่ืนๆ  
ที่แปลกประหลาดไม่เคยพบเคยเห็น อันจะพึงเกิดขึ้นให้ชมตามนิสัย 
วาสนาในเวลานัน้จะเกดิขึน้เอง เพราะอ�านาจของการรกัษาจิตกบัค�าบรกิรรม 
ไว้ได้ด้วยสตินั่นแล จะมีอะไรมาบันดาลให้เป็นขึ้นไม่ได้

ข้อควรสังเกตและระวังในขณะภำวนำ โดยมากมักคิดและพูดกัน
เสมอว่าภาวนาดูนรกสวรรค์ ดูกรรมดูเวรของตนและผูอ่ื้น ข้อนีท่้านทีมุ่ง่ 
ต่ออรรถธรรมส�าหรับตัวจริงๆ กรุณาสังเกตขณะภาวนาว่า จิตได้มีส่วน
เกี่ยวข้องผูกพันกับเรื่องดังกล่าวเหล่านี้บ้างหรือไม่ ถ้ามีควรระวังอย่า
ให้มีขึ้นได้ ส�าหรับผู้ภาวนาเพื่อความสงบเย็นเห็นผลเป็นความสุขแก่ใจ
โดยถูกทางจริงๆ เพราะสิ่งดังกล่าวเหล่านั้นมิใช่ของดีดังที่เข้าใจ แต่เป็น
ความคิดท่ีรเิริม่จะไปทางผดิ เพราะ จิตเป็นสิง่ทีน้่อมนกึเอำสิง่ต่ำงๆ ทีต่น
ชอบได้แม้ไม่เป็นควำมจริง นำนไปสิ่งท่ีน้อมนึกนั้นอำจปรำกฏเป็นภำพ 
ขึ้นมำรำวกับเป็นของจริงก็ได้ นี่รู้สึกแก้ยาก แม้ผู้สนใจในทางนั้นอยู่แล้ว
จนปรากฏสิ่งที่ตนเข้าใจว่าใช่และชอบขึ้นมาด้วยแล้ว ก็ยิ่งท�าความมั่นใจ
หนักแน่นขึ้นไม่มีทางลดละ จะไม่ยอมลงกับใครง่ายๆ เลย จึงได้เรียน 
เผดียงไว้ก่อนว่าควรสงัเกตระวงัอย่าให้จิตนกึน้อมไปในทางนัน้ จะกลาย
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เป็นนักภาวนาที่น่าทุเรศเวทนา ทั้งที่ผู้นั้นยังทะนงถือความรู้ความเห็น
ของตัวว่าเป็นสิง่ทีถ่กูต้องอยู ่และพร้อมจะสัง่สอนผูอ่ื้นให้เป็นไปในแนว 
ของตนอกีด้วย จติถ้าได้นกึน้อมไปในสิ่งใดแลว้ แม้สิ่งนัน้จะผดิก็ยงัเห็น
ว่าถูกอยู่นั่นเอง จึงเป็นการล�าบากและหนักใจแก่การแก้ไขอยู่ไม่น้อย  
เพราะจติเป็นของละเอียดมากยากทีจ่ะทราบได้กับบรรดาอารมณ์ท่ีจติเข้า
เกาะเกี่ยวว่าเป็นอารมณ์ดีหรือช่ัวประการใด นอกจากท่านที่เช่ียวชาญ
ทางด้านภาวนาซ่ึงเคยผ่านเหตุการณ์ต่างๆ มาแล้วอย่างโชกโชน เช่น  
อาจารย์มั่นเป็นต้นนั้น ท่านพอตัวเสียทุกอย่างไม่ว่าภายในภายนอก  
ท่านคลี่คลายดูโดยละเอียดทั่วถึงไม่มีทางสงสัย จึงสมนามที่ท่านเป็น
อาจารย์หรอืครช้ัูนเอกในการสอนธรรมกรรมฐานแก่บรรดาศิษย์ ท่านผูใ้ด 
จะมคีวามรูค้วามเหน็ในด้านภาวนามากน้อยท้ังภายในภายนอกมาเพยีงไร  
เวลาเล่าถวายท่านจบลงแล้ว จะได้ยนิเสยีงท่านแสดงออกด้วยความเข้มข้น 
มั่นใจในความรู้ความเห็นของท่านเองอย่างจับใจและหายสงสัย ทั้งท่าน
ที่มาเล่าถวายและบรรดาศิษย์ที่แอบฟังอยู่ท่ีนั้น ท้ังเกิดความรื่นเริง 
ในธรรมนัน้สดุจะกล่าว แม้ผูน้ัน้จะยงัสงสยัในบางแขนง ขณะท่านอธบิาย
จบลงแล้ว ได้แยกแยะเรียนความรู้ความเห็นของตนให้ท่านฟังซ�้าอีก  
ท่านจะช้ีแจงเหตุผลของสิง่นัน้ๆ ให้ฟังทันทีด้วยความมัน่ใจท่ีท่านเคยผ่าน
มาแล้ว ท่านจะว่าท่านองค์นั้นว่าท่านลงไปงมกองมูตรกองคูถอยู่ท�าไม 
ผมเคยงมมาก่อนท่านแล้ว และล้างมือด้วยสิ่งซักฟอกต่างๆ ตั้งสามวัน
กย็งัไม่หายกลิน่ และท่านยงัขยนัน�าสิง่นัน้มาทาตัวชโลมศีรษะโดยเข้าใจ
ว่าเป็นน�้าหอมอยู่หรือ นั่นคอืกองมูตรคถูที่เขาถ่ายมาได้สองสามวันแล้ว
ซ่ึงก�าลังส่งกลิ่นฉุนเต็มที่ ท่านอย่ากล้าหาญอวดเก่งไปสูดดมเล่นเด๋ียว
น�้าในบ่อจะหมด แต่สิ่งท่ีท่านนึกว่าหอมนั้นจะยังไม่หายกลิ่น จะว่าผม 
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ไม่บอก ผมเคยโดนมาแล้วจงึได้เขด็และรบีบอก กลวัท่านจะโดนเข้าไปอีก  
ถ้าไม่มนี�า้ล้าง อาจร้ายกว่าผมท่ีเคยโดนมาทัง้ทีม่นี�า้ล้างยงัแย่และเขด็อยู่
จนป่านนี้ ดงันี ้ซึง่เป็นค�าทีอ่อกรสอย่างยิง่ส�าหรับผูเ้ขยีนซึง่มีนิสัยหยาบ 
ท่านผูม้นีสิยัละเอียดอาจเกดิความขยะแขยงไม่น่าฟัง แต่การท่ีท่านแสดง
เช่นนัน้ เป็นค�ายนืยนัอย่างหนกัแน่นแม่นย�าในใจ ท้ังทางผดิและทางถกูท่ี 
ท่านเคยผ่านมาให้ผู้มาศึกษาฟัง และหายสงสัยในสิ่งท่ีตนยังเห็นว่าถูก 
ว่าดีนั้น แล้วพยายามติดตามท่านด้วยความแน่ใจ จะไม่โดนกองมูตร 
กองคูถอีก ซ่ึงร้ายกว่าค�าที่ท่านช้ีแจงให้ฟังที่คิดว่าเป็นค�าหยาบเสียอีก 
การยกธรรมท่านมาแทรกบ้างกเ็พือ่ท่านนกัอบรมทัง้หลายจะได้น�าไปเป็น 
ข้อคิดว่า ความรูท้างด้านภาวนานีไ้ม่สิน้สดุอยูก่บัผูใ้ดทีพ่อจะยนืยนัได้ทเีดียว  
โดยมิได้ไตร่ตรองหรือไต่ถามผู้รู้มาก่อนเสียก่อน นอกจากท่านท่ีช�านิ
ช�านาญมาอย่างเต็มภูมิแล้ว นั่นไม่นับเข้าในจ�าพวกท่ีก�าลังเห็นกอง 
มูตรคูถท่ีท่านต�าหนิว่าเป็นของดี แล้วช่ืนชมในความรู้ความเห็นของตน  
แม้ผูเ้ขยีนเองกเ็คยอวดเก่งในความหางอ่ึงของตนและถกเถยีงท่านแบบ
ตาแดงมาแล้ว จนไม่อาจนับได้ว่ากีค่รัง้กีห่นเพราะท�าอยูเ่สมอ รูข้ึน้มาอยู่
เสมอและส�าคัญตัวว่าถูกอยูเ่สมอ ค�าถกเถยีงท่านทกุประโยคทีต่นเข้าใจ
ว่าถูกต้องดีแล้ว เหมือนยื่นไม้แต่ละชิ้นให้ท่านตีเอาๆ จนแทบศีรษะไม่มี
ผมเหลือค้างอยู่นั่นแล จึงจะได้ความฉลาดอันแหลมคมและความดีจาก
ปัญหาขุยไม้ไผ่ (ปัญหาฆ่าตัวเอง) ของตนท่ีถือว่าถูกว่าดีมาจากท่ีไหน 
นอกจากท่านตีเอาอย่างถนัดมือ แล้วก็ยื่นยาใส่แผลที่ถูกตีมาให้ไปใส่
แผลเอาเองเท่านั้น จะได้ดีกรีอะไรมาจากความฉลาดหางอึ่งนั้นเล่า ที่ว่า
ท่านยื่นยามาให้ไปใส่แผลเอาเองนั้น ได้แก่ท่านแก้ความรู้ความเห็นทาง
ด้านภาวนาที่ตนส�าคัญผิดไปนั้น แล้วเรากลับยอมเห็นตามท่าน กว่าจะ
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ยอมลงได้ด้วยเหตุและผล ก็ถูกท่านเข่นเอาเจ็บพอเข็ดหลาบที่เรียกว่า 
ถูกตีนั่นแล ฉะนั้น จึงเรียนไว้เพื่อทราบว่าคนที่รู้แล้วกับคนที่ยังหลงอยู่
ในกองกิเลสนั้นผิดกันอยู่มาก ถ้าไม่ใช่ผู้รู้มาแก้ความรู้ความเห็นผิดนั้น  
ปล่อยให้เฉพาะพวกที่เก่งๆ แก้กันเอง ท่ีนั้นจะต้องกลายเป็นเวทีมวย
ฝีปากที่ไม่ยอมลงกันได้ แบบไม่มีใครกล้าจองต๋ัวเข้าฟังด้วยได้แน่นอน 
เพราะกลัวจะไปเหยียบน�้าลายของนักมวยฝีปากบนเวทีเสียจนลื่น และ
เลอะไปท้ังตัวโดยไม่มีผลดีอะไรติดตัวมาบ้างเลย ทั้งนี้เพราะความรู ้
ภายในจากการภาวนาเป็นความสลับซับซ้อนมาก ยากจะก�าหนดได้ว่า 
อันไหนถูกอันไหนผิด ผู้ปฏิบัติที่ไม่มีครูอาจารย์คอยอบรมสั่งสอนต้อง
ลูบคล�า ผิดก็คล�า ถูกก็คล�า คล�าท้ังน�้าท้ังเนื้อ ท้ังเปลือกท้ังกระพี้  
ทั้งรากแก้วรากฝอย ทั้งกิ่งทั้งใบเอาไปท�าบ้านเรือน คือเครื่องอยู่ของจิต
ที่ภาคภูมิใจด้วยไม้ท้ังต้น แล้วก็ชมว่าสวยงามเอาเองท้ังที่คนอ่ืนดูไม่ได้  
การปฏิบัติภาวนาที่ไม่ใช้วิจารณญาณก็เป็นท�านองนี้เหมือนกัน อะไรๆ  
ก็จะเหมาเอาเสียว่าถูกไปหมด เวลาระบายออกมาให้ผู้อื่นฟังกับปากกับ
หูตัวเองซ่ึงอยู่ใกล้ๆ แทบติดกัน ก็ไม่ยอมฟังว่าท่ีพูดไปนั้นถูกหรือผิด
ประการใดบ้าง แต่จะเข้าใจว่าถูกและพูดฟุ้งไปทีเดียว ความเสียหายจึง
ไม่เปื้อนเฉพาะผู้ไม่พิจารณาส�ารวมให้รอบคอบและรู้จักประมาณเพียง
เท่านัน้ ยังมส่ีวนแปดเป้ือนเลอะเลอืนแก่วงพระศาสนาอันเป็นจดุส่วนรวม 
อีกด้วย จึงควรส�ารวมระวังไว้ให้มากเป็นการดี

ขณะนึกค�ำบริกรรมภำวนำที่เป็นควำมถูกต้อง ท่านนักภาวนาควร
สนใจกบัค�าบรกิรรมของตน โดยเฉพาะในขณะนัง่บรกิรรมภาวนา ไม่ควร
เป็นกังวลกับท่านั่งที่ก�าหนดไว้ถูกต้องแต่ต้นแล้ว คือขณะภาวนาที่ก�าลัง
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ท�าความก�าหนดจดจ่อกับงานที่ท�านั้น กายอาจเอียงหน้าเอียงหลังเอียง
ซ้ายเอียงขวาไปบ้าง เพราะขาดความสนใจกบักาย เวลานัน้มคีวามสนใจ
กับการภาวนาโดยเฉพาะ ดังนั้น แม้กายจะเอียงไปบ้างก็ตาม แต่จิตขอ 
อย่าให้เอียงไปจากอารมณ์ภาวนาเป็นการดี เพราะจุดส�าคัญทีต้่องการจรงิๆ  
อยู่กับภาวนา ถ้าจิตมากังวลกับกายอยู่เรื่อยๆ กลัวจะเอนหน้าเอียงหลัง 
ท�าให้จิตเผลอตัวจากค�าภาวนา ไม่อาจเข้าสูค่วามละเอียดเท่าท่ีควรได้ตาม
ก�าลังของตน เพื่อให้จิตได้ท�าหน้าที่เต็มความสามารถของตนในเวลานั้น  
จึงไม่ควรกังวลกับกายภายนอก แต่ควรท�าความจดจ่อต่อค�าภาวนา 
อย่างเดียว จนจิตสงบและรูเ้หตุรูผ้ลของตนได้ตามความมุง่หมาย แม้ขณะ 
ที่จิตสงบรวมลงสู่ภวังค์คือที่พักผ่อน ตัวหมดความรู้สึกกับสิ่งภายนอก 
มีกายเป็นต้นก็ตาม เวลาจิตถอนขึ้นมาแล้วเห็นกายเอนเอียงไปใน
ลกัษณะต่างๆ กไ็ม่ควรสงสยัข้องใจว่ากายนัน่ไม่เท่ียงตรงตามท่ีก�าหนดไว้  
การกงัวลทางกายและกงัวลทางใจ นอกจากก่อความวุน่วายให้แก่จิตท่ีไม่รู้
หน้าที่ของตนแล้ว ผลที่จะพึงได้รับเวลานั้นจึงไม่มีอะไรปรากฏยิ่งไปกว่า
กายกบัใจเกดิยุง่กนัในเวลาภาวนาโดยไม่รูส้กึตัว จึงควรท�าความเข้าใจไว้
แต่ขณะเริ่มลงมือภาวนา

ที่ต้ังฐำนสูงต�่ำแห่งอำรมณ์ของจิต กรรมฐานบางประเภทอันเป็น
อารมณ์ของจิตย่อมมีฐานเป็นตัวอยู่แล้ว เช่น ผม ขน เล็บ ฟัน มีฐาน 
เป็นของตัวอยูโ่ดยเฉพาะ ส่วนหนังบางส่วนท่ีถกูก�าหนดเป็นฐาน ย่อมทราบ 
ว่าอยู่ในที่เช่นไร สิ่งที่ถูกก�าหนดนั้นๆ พึงทราบไว้ว่ามีอยู่ อารมณ์แห่ง
กรรมฐานในที่เช่นน้ันๆ สูงหรือต�า่ประการใด สิ่งนั้นๆ มีฐานของตนท่ี
เปน็อยู่ตายตัว เช่น ฟันมีอยู่ในมุขทวาร ผมตัง้อยู่บนศรีษะมีสว่นสูงเป็น 
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ที่อยู่ นอกนั้น เช่น หนัง ผม ขน เอ็น กระดูก มีอยู่ในที่ทั่วไปตามแต่
จะก�าหนดเอาอาการใดเป็นอารมณ์แห่งกรรมฐาน และอาการนัน้ๆ ต้ังอยู่
ในที่เช่นไร เวลาก�าหนดสิ่งนั้นๆ เป็นอารมณ์ตามฐานของตนที่ตั้งอยู่สูง 
หรอืต�า่ประการใด กรณุาทราบไว้ตามฐานของสิง่นัน้ๆ เวลาก�าหนดอาการใด 
อาการหนึง่ทีก่ล่าวมาเป็นอารมณ์ในขณะภาวนา พงึก�าหนดเฉพาะอาการ
นัน้เป็นส�าคัญกว่าความสงูหรอืต�า่ทีก่�าหนดไว้เดิม เช่นเดียวกบัท่านัง่สมาธิ
ที่เอนเอียงไปบ้างไม่ส�าคัญ ความสูงหรือต�่าที่เราก�าหนดไว้เดิมอย่างไร  
ก็ปล่อยตามสภาพเดิม อย่ายกกรรมฐานท่ีเคยก�าหนดแล้วว่าอยู่ในท่ี 
เช่นนั้นมาตั้งใหม่เรื่อยๆ โดยเข้าใจว่าเคลื่อนจากที่เดิม ถ้ายกมาตั้งใหม่
ตามความส�าคัญของใจ จะท�าให้เป็นกังวลไปกับฐานนั้นๆ ไม่เป็นอัน
ก�าหนดภาวนากับกรรมฐานบทนั้นได้อย่างถนัดชัดเจน เช่น ก�าหนด
กระดูกศีรษะและเพ่งสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ จนปรากฏเห็นเป็นภาพชัดเจน
เหมือนกับดูด้วยตาเนื้อ แต่แล้วเกิดความส�าคัญขึ้นว่ากระดูกศีรษะนั้น  
ได้เคลื่อนจากฐานบนมาอยู่ฐานล่างซึ่งผิดกับความจริง แล้วก�าหนดใหม่ 
ดังนี้เป็นต้น ซึ่งเป็นการสร้างความลูบคล�าสงสัยให้แก่ใจอยู่เสมอ ไม่มี
เวลาพจิารณาอาการนัน้ๆ ให้แนบสนทิลงได้ ทีถ่กูควรก�าหนดอาการนัน้ๆ 
ให้อยู่ในความรูส้กึหรอืความเหน็ภาพแห่งอาการนัน้ๆ ด้วยความรูส้กึทาง
สติไปตลอดสาย แม้ภาพของอาการนั้นๆ จะแสดงอาการใหญ่ขึ้นหรือ 
เลก็ลงหรอืแสดงอาการแตกสลายไป กค็วรก�าหนดรูไ้ปตามอาการของมนั 
โดยไม่ค�านึงถึงความสูงต�่าที่เคยก�าหนดไว้เดิม การท�าอย่างนี้จะท�าให้จิต
แนบสนทิและเกดิความสลดสงัเวชไปกบัอาการท่ีก�าหนด ซ่ึงแสดงอาการ
แปรสภาพให้เห็นอย่างเต็มใจ
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การก�าหนดลมหายใจและฐานทีต้ั่งของลมกเ็หมอืนกนั เมือ่ก�าหนดลม 
ทีแรกได้ก�าหนดไว้ในที่เช่นไร เช่น ก�าหนดที่ดั้งจมูกเป็นต้น เวลาดูลม 
เพลนิไปด้วยความสนใจอาจเกดิความสงสยัขึน้มาในเวลานัน้ได้ว่า ลมได้
เคลื่อนจากดั้งจมูกไปอยู่ในฐานอื่นเป็นต้น แล้วตั้งลมที่ดั้งจมูกใหม่ดังนี้ 
เรียกว่าก่อกวนตัวเองด้วยความส�าคัญ จะไม่เกิดผลได้เลย เพราะความ
สงสยัมาแย่งเอาไปเสยีหมด เพือ่ความถูกต้องและหายกังวลในฐานต่างๆ 
จึงควรปฏิบัติตามที่กล่าวมาในอาการอื่นๆ คือพึงท�าความรู้ชัดในกองลม
ที่ผ่านเข้าผ่านออกด้วยสติทุกระยะไปจนถึงที่สุดของลม แม้ฐานของลม 
จะปรากฏว่าสงูต�า่ หรอืผดิฐานเดิมไปตามความเข้าใจกต็าม จะไม่ท�าให้การ 
ก�าหนดนัน้เสยีไปแม้แต่น้อยเลย ยิง่จะท�าให้จติกบัลมสนทิแนบต่อกนัไป 
ตลอดที่สุดของการภาวนาหรือที่สุดของลม

ลมหำยใจดับไปในควำมรู้สึก ขณะภาวนาอานาปานสติในบางครั้ง 
ที่สุดของลมคือดับไป ที่สุดของใจคือรวมลงสนิท หมดความรับผิดชอบ
กับลม ตั้งอยู่เป็นเอกจิตคือมีอารมณ์เดียว เพียงรู้อย่างเดียวไม่เกี่ยวกับ 
สิ่งใดต่อไปอีก ที่เรียกว่าจิตรวมสนิททางสมาธิภาวนา แต่ผู้ภาวนา 
อานาปานสติ เมื่อเข้าถึงลมละเอียดและลมดับไปในความรู้สึกขณะนั้น 
เกิดตกใจด้วยความคิดหลอกตัวเองว่า “ลมดับต้องตำย” เพียงเท่านี ้
ลมกก็ลบัมมีา และกลายเป็นลมหยาบไปตามเดิม จติกห็ยาบ สดุท้ายการ
ภาวนาก็ไม่ก้าวไปถึงไหน คงได้เพียงขั้นกลัวตายแล้วถอยจิตถอยลมขึ้น
มาหาที่ที่ตนเข้าใจว่าจะไม่ตายนี้เท่านั้น การภาวนาแบบนี้มีมากรายใน 
วงปฏิบติั จงึได้เรยีนไว้บ้าง เพราะอาจเกดิมแีก่ท่านทีภ่าวนาอานาปานสติ
เป็นบางราย แล้วอาจเสียท่าให้กับความหลอกลวงนี้ได้
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การภาวนาเพือ่เหน็ความจรงิกบัลมในอานาปานสติ กรณุาก�าหนดลม 
ด้วยสติจนถงึทีส่ดุของลมและของจิต จะเหน็ความอัศจรรย์อย่างเด่นชัด 
ขณะผ่านความกลัวตายในระยะที่เข้าใจว่าลมดับไปแล้วด้วยความ 
กล้าหาญ คือ ขณะเจริญอานาปานสติไปถึงลมละเอียดและลมดับไปใน
ความรู้สึกขณะนั้น โปรดท�าความเข้าใจว่า แม้ลมจะดับไปจริงๆ ก็ตาม 
เมื่อความรู้สึกคือใจยังครองตัวอยู่ในร่างนี้ อย่างไรก็ไม่ตายแน่นอน  
ลมจะดับก็จงดับไป หรืออะไรๆ ในกายจะดับไปตามลม ก็จงดับไปตาม
ธรรมชาติของตน ส�าหรบัใจผูไ้ม่ดับไม่ตายไปกบัสิง่เหล่านัน้ จะก�าหนดดู 
ให้รู้ทุกอย่างบรรดาที่ผ่านเข้ามาในความรู้สึกขณะน้ี แต่จะไม่เป็นกังวล 
กบัอะไรทีเ่ป็นสภาพเกดิๆ ดับๆ เพยีงเท่านีจิ้ตจะตัดความกลวัและกงัวล
ต่างๆ ท่ีเคยสัง่สมไว้ออกได้อย่างไม่คาดฝัน และสงบลงถงึฐานของสมาธิ
โดยไมม่ีอะไรมากดีขวางได้เลย สิ่งทีเ่ป็นอปุสรรคกดีขวางขณะลมจะดบั
หรอืขณะลมดับไป กม็เีฉพาะความกลวัตายเท่านัน้เอง พอผ่านอุปสรรคนี ้
ไปได้ด้วยอุบายดังกล่าวเพยีงครัง้เดียวเท่านัน้ ครัง้ต่อไปความกลวัหายหน้า 
ไปเลย ไม่อาจกลับมาหลอกได้อีก เราจึงพอมองเห็นเล่ห์เหลี่ยมของ
กิเลสได้ชัดตอนนี้แล ครั้นแล้วเราก็ไม่เห็นตายดังความคาดคิด ก็ยิ่งท�า 
ให้เห็นตัวมารที่แสนปั้นเรื่องขึ้นหลอกได้ชัดเจน ฉะนั้น ท่านที่ภาวนา 
อานาปานสติ กรุณาจ�าหน้ามารตัวนี้ไว้ด้วยดี เวลาเจอกันในวันข้างหน้า
จะได้ทราบวิธีหลบหลีกแก้ไข และด�าเนินไปได้โดยสะดวกจนถึงฝั่งแห่ง
ความปลอดภัยไร้ทุกข์ทั้งมวล ดังองค์ศาสดาท่านที่ทรงด�าเนินธรรมบทนี ้
มาก่อน จนได้ตรัสรู้และนิพพานด้วยธรรมบทนี้เป็นบาทฐาน

ภวงัคจิต ค�าว่า จิตตกภวงัค์ บางท่านอาจไม่เข้าใจ จึงขออธบิายไว้บ้าง 
เล็กน้อย ค�าว่า ภวังค ์แปลอย่างป่าๆ ตามนิสัยที่ถนัดใจ จึงขอแปลว่า  
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องค์แห่งภพ หรือเรือนพักเรือนนอนของอวิชชามาต้ังแต่ดึกด�าบรรพ ์
แสนกัปนับไม่ถ้วน ค�าว่า จิตตกภวังค ์คือ อวิชชารวมตัวเข้าไปอยู่ในที่
แห่งเดียว ไม่ท�างานและไม่ใช้สมุนให้ออกเที่ยวล่าเมืองขึ้นตามสายทาง
ต่างๆ นั่นแล ทางออกทางเข้าของสมุนอวิชชา คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย  
เมืองขึ้นของอวิชชา คือ รูปร้อยแปด เสียงร้อยแปด กลิ่นร้อยแปด  
รสร้อยแปด เครื่องสัมผัสร้อยแปด ซ่ึงล้วนเป็นท่ีรักชอบของอวิชชา 
ทัง้สิน้ สมนุของอวชิชา คือ ราคะตัณหา โดยอาศัย สญัญา สงัขาร วญิญาณ 
เหล่านี้ เป็นเครื่องมือช่วยจัดการงานต่างๆ ให้เป็นไปตามความหวัง  
ขณะท่ีจิตตกภวังค์ด้วยก�าลังของสมาธิ อวิชชาก็พักงานไปช่ัวระยะหนึ่ง 
พอจิตถอนขึ้นมาก็เริ่มท�างานอีกตามหน้าท่ีของตน แต่ไม่รุนแรงเหมือน 
ที่ยังไม่ถูกหักแข้งหักขาจากสมาธิภาวนา ดังนั้น สมาธิภาวนาจึงเป็น 
เครื่องมือตัดก�าลังของอวิชชาได้ดี เพื่อปัญญาจะได้ท�าการกวาดล้างไป 
โดยล�าดับ จนไม่มอีวชิชาเหลอือยูภ่ายในใจ ค�าว่า ภวังคจิต นี ้เริม่ทราบได้ 
จากการภาวนาเมื่อจิตรวมสงบตัวลงไป พอถอนออกมา เรียกว่าจิตออก
จากภวังค์ และเริ่มยุ่งไปกับเรื่องร้อยแปดที่อวิชชาเป็นผู้บงการ ไม่มีวัน
ส�าเร็จเสร็จสิ้นลงไป ฉะนั้น จึงไม่มีงานใดจะยืดยาวจนสืบสาวราวเรื่อง 
หาเหตุผลต้นปลายไม่ได้ เหมือนงานของอวิชชาที่แผ่กระจายไปทุกแห่ง
หนต�าบลหมู่บ้านตลอดโลกสงสาร และกล้าได้กล้าเสียต่องานของตน 
รักชังเกลียดโกรธ เป็นงานประจ�าของอวิชชาไม่มีรังเกียจ พอใจท้ังรัก 
ทัง้ชัง พอใจทัง้เกลยีดทัง้โกรธ แม้จะมคีวามทุกข์ทรมานแก่ผูร้บัใช้เพยีงไร  
อวิชชาเป็นไม่ยอมให้ถอย ยุให้รักให้ชัง ให้เกลียดให้โกรธ จนผู้รับผล 
เกิดความฉิบหายป่นปี้ไปเพราะสิ่งเหล่านี้ อวิชชาก็ไม่ยอมเห็นใจและ
สงสาร บังคับให้ท�าจนผู้รับใช้แหลกลาญไปกับมัน นั่นแลคือความเป็น 
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ธรรมของอวชิชาทกุๆ อวชิชาทีม่อียูใ่นใจสตัว์โลก งานทีอ่วชิชาพาให้ท�านัน้ 
ไม่มีวันสิ้นเสร็จส�าเร็จเหมือนงานอ่ืนๆ นอกจากแตกแขนงกว้างขวาง
ออกไปเรื่อยๆ ไม่มีวันเวลาเป็นกฎเกณฑ์ขอบเขตเท่านั้น ผู้มีธรรมในใจ  
เช่น ผู้มีสมาธิปัญญาบ้าง จึงพอเห็นโทษของอวิชชาที่พาท�างานไม่หยุด  
ดังนั้น เมื่อจิตรวมลงสู่ภวังค์ที่เรียกว่าอวิชชาพักงานชั่วคราว จึงปรากฏ
มีความสุขสบายหายห่วงไปพักหนึ่ง ตอนที่จิตพักงานนี้แลที่พอเห็นโทษ
แห่งความหมนุของตนทีม่อีวิชชาอยูห่ลงัฉาก ซ่ึงความหมนุนัน้ผดิธรรมดา
ทีอ่ยู่ในภวังค์มากมาย ขณะทีจ่ิตถอนขึ้นมาใหม่ๆ ใจก็ยังมีความสงบเย็น
อยู่ด้วยก�าลงัของสมาธหิล่อเลีย้ง จติมคีวามสงบเพราะสมาธมิากเพยีงไร 
ก็เห็นโทษแห่งความวุ่นวายของอวิชชาเป็นเหตุมากเพียงนั้น ด้วยเหตุนี้ 
ผูป้ฏิบติัจึงมกัติดสมาธจินไม่สนใจจะแก้ด้วยวธิใีดๆ เพราะเป็นความสงบ
เย็นมากพอให้ติดได้ สุดท้ายจิตกลับเห็นโทษแห่งความวุ่นวายเพราะ
อวิชชา แต่กติ็ดในสมาธซ่ึิงเป็นบ้านพกัเรอืนนอนของอวชิชาจนได้ เพราะ
ไม่มทีางออกซ่ึงเหน็ว่าดีกว่านี ้นีแ่ลผูป้ฏิบติัจะเหน็คุณของสติปัญญาอย่าง
ถงึใจ กม็าเหน็ตอนพยายามถอดถอนท�าลายอวชิชานีแ่ล เพราะนอกจาก
สติกับปัญญาแล้ว ไม่มีเครื่องมือใดสามารถท�าลายได้

ภวังคจิตจะสูญสิ้นไปได้เมื่อไร ภวังคจิตไม่มีวันสูญสิ้นไปโดยล�าพัง 
เพราะเป็นแหล่งสร้างภพสร้างชาติสร้างกเิลสตัณหามานาน และทางเดิน 
ของอวิชชาก็คือการสร้างภพชาติบนหัวใจสัตว์โลกอยู่ตลอดไป ไม่มีวัน 
เกียจคร้านและอ่ิมพอ ผู้ปฏิบัติถ้ายังรักสงวนภวังคจิตและรักฐานแห่ง 
สมาธิของตนอยู ่ ไม่คิดหาทางขยับตัวเข้าสู ่ปัญญาเพื่อสอดส่องดู 
ตัวอวิชชาที่เปรียบเหมือนนางบังเงาอยู่ในจิต หรือในภวังคจิตในสมาธิ  
ก็เท่ากับเป็นสมุนของภพชาติอยู่เรื่อยไปไม่มีวันพ้นไปได้ ถ้าต้องการ 



351

หลดุพ้น กต้็องสร้างสติปัญญาขึน้กบัใจจนคล่องแคล่วแกล้วกล้า สามารถ
ท�าลายภวังคจติอันเป็นตัวภพชาตินัน้เสยี ภวงัคจติกส็ลายหายซากไปเอง  
ผู ้จะทราบภวังคจิตได้ ต้องเป็นผู ้มีสมาธิอันมั่นคงและมีสติปัญญา 
อันแหลมหลัก เข้าเขตข่ายแห่งมหาสติมหาปัญญานั่นแล นอกนั้น 
ไม่สามารถทราบได้ แม้เรียนจบพระไตรปิฎก ก็ไม่พ้นจากความพกเอา
ความรู้อวิชชาไว้อย่างเต็มพุงไปได้ เครื่องมืออันยอดเยี่ยมก็คือมหาสติ
มหาปัญญา นี่แลเป็นเครื่องสังหารท�าลายภวังคจิตภวังคอวิชชา พระป่า 
ก็เขียนไปตามนิสัยป่าอย่างน้ันเอง กรุณาอย่าได้ถือสาและยึดเป็นหลัก
เป็นเกณฑ์นกัเลย เพราะพดูไม่มแีบบมฉีบบัเป็นเครือ่งยนืยนัรบัรอง เวลา
ปฏิบัติก็อยู่ในป่า เวลาเรียนก็เรียนในป่า ธรรมจึงเป็นธรรมป่า รวมแล้ว
มีแต่เรื่องป่า ไม่มีค�าว่าคัมภีร์แฝงอยู่บ้างเลย

การอธิบายวิธีเดินจงกรมกับวิธีนั่งสมาธิก็ไม่ค่อยเป็นแถวเป็นแนว 
เนื่องจากความเกี่ยวโยงแห่งแขนงธรรมต่างๆ ท่ีควรอธิบายมีสัมผัสกัน 
เป็นตอนๆ จึงเขียนวกเวียนซ�้าซากไปตามความจ�าเป็น ผู้เริ่มฝึกหัดใหม่ 
อาจเป็นปัญหาและท�าให้เกิดความร�าคาญอยู ่บ้าง แต่อาจเกิดผล 
ในวาระต่อไป จึงขอสรุปวิธีการทั้งสองลงว่า ถ้าเห็นว่าการเดินจงกรม
เหมาะกับนิสัย และได้รับความสงบหรือเกิดอุบายต่างๆ ขึ้นมากกว่า 
วิธนีัง่สมาธ ิกค็วรเดินมากกว่าน่ัง ถ้าการนัง่ จติได้รบัผลมากกว่ากค็วรนัง่
มากกว่าเดิน แต่ไม่ควรปิดทางของการเปลีย่นอิรยิาบถ ซ่ึงเป็นความส�าคัญ
ส�าหรับกายที่เป็นเครื่องมือท�างาน ทั้งสองนี้จะเป็นวิธีใดก็คือการท�าลาย
กิเลสสิง่พอกพนูภพชาติและกองทกุข์ทัง้มวลภายในใจอันเดียวกนันัน่แล  
กรุณาท�าความสนใจกับจิตซ่ึงเป็นสิ่งส�าคัญของโลกด้วย โลกกับเราจะ
อยู่ด้วยกันเป็นผาสุก ไม่อยู่ด้วยความเดือดร้อนนอนครางนัก เพราะจิต 
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ได้รับการอบรมพอ มีเครื่องป้องกันหลบซ่อนบ้าง ดีกว่าท่ีไม่มีอะไรใน 
ตัวเลย เวลาดับขันธ์จะได้อาศัยพึ่งร่มพึ่งเงาความดีภายในตัวที่สั่งสมไว้  
สัตว์โลกเป็นไปกับกรรมดีกรรมช่ัวและเสวยผลเป็นสุขบ้างทุกข์บ้าง 
ตลอดมา ไม่เคยมีสัตว์ตัวใดหรือผู้ใดหลีกพ้นไปได้โดยไม่ยอมเสวยผล
ที่ไม่พึงปรารถนา แม้ในโลกมนุษย์เราก็รู้เห็นกันอยู่อย่างเต็มตาเต็มใจ
ทั้งท่านและเราตลอดสัตว์ ซ่ึงมีสุขบ้างทุกข์บ้างเจือปนกันไปเป็นคราวๆ  
ในรายหนึง่ๆ การอบรมความดีมศีีลสมาธปัิญญาเป็นต้น เพือ่เป็นเรอืนใจ  
อันเป็นสิง่ทีผู่บ้�าเพญ็จะพงึรูเ้หน็ในปัจจุบนั วันนีช้าตินีไ้ม่สงสยั เช่นเดียวกบั 
สมัยพุทธกาล ส่วนขณะจิตที่รวมลงเป็นสมาธิซึ่งมีหลายขณะต่างๆ กัน 
ตามนสิยันัน้ ไม่ขอแสดงไว้ ณ ทีน่ี ้เกรงว่าท่านท่ีเริม่ปฏิบติัจะคิดคาดหมาย 
ไปต่างๆ ซ่ึงมิใช่ความจริงที่เป็นเองจากสมาธินิสัยของตน ท่ีอธิบายวิธ ี
เดินจงกรมและน่ังสมาธภิาวนาทีผ่่านมานี ้อธบิายเป็นกลางๆ น�าไปปฏิบติัได้
ทัง้พระและฆราวาส ส่วนผลคือความเป็นของจิตท่ีเกดิจากการเดินจงกรม 
หรือนั่งสมาธินั้น ส่วนใหญ่คือความสงบของจิต เวลารวมลงไปถึงที่แล้ว 
จิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวกัน ส่วนย่อยที่อาจเป็นไปตามนิสัยนั้นผิดกัน  
ผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรเป็นกังวลเมื่อได้ทราบจากเพื่อนฝูงเล่าให้ฟังว่า จิตเขา 
เป็นอย่างนั้น รู้อย่างนั้น เห็นอย่างนั้น และรู้เห็นนิมิตต่างๆ อย่างนั้น  
โปรดถือหลักใหญ่คือความสงบ ขณะท่ีจิตรวมลงเป็นส�าคัญน้ีเป็นหลัก
รับรองผลของสมาธิโดยท่ัวไป ท่านที่มีความเพียรพยายามอยู่แล้ว 
ไม่นิยมว่าเป็นนักบวชหรือสาธุชน ย่อมจะเห็นความอัศจรรย์ของจิตจาก
สมาธิภาวนาในวันหนึ่งแน่นอน ข่าวท่ีเคยอ่านในประวัติของอริยสาวก 
ทัง้หลาย จะกลายมาเป็นข่าวของตนในวันหนึง่จนได้ เพราะสิง่ท่ีเป็นกเิลส
บาปกรรมและธรรมเครือ่งแก้กเิลสนัน้มอียูก่บัทกุคนและทัง้ครัง้โน้นครัง้นี้
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ไม่ล�าเอียง ผูป้ฏิบติัเป็นสามจิีกรรม ชอบในสมาธวิิธ ีผลเป็นทีพ่อใจเหมอืน
อรยิสาวกในครัง้พทุธกาลได้รบั ตนจะพงึได้รบัเช่นกนั ข้อส�าคัญอย่าคาด
กาลสถานที่ว่าเป็นที่เกิดแห่งมรรคผลนิพพาน ยิ่งไปกว่าการปฏิบัติตน 
ด้วยมรรคโดยชอบธรรมเถิด นี่แลเป็นเครื่องปลดเปลื้องกิเลสกองทุกข์
ทางใจออกได้โดยสิน้เชิง และมรรคนีแ่ลคือธรรมแก้กเิลสโดยตรงเรือ่ยมา 
แต่ครั้งโน้นถึงครั้งนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง กรุณาน�ามาแก้จิตซ่ึงเป็นท่ี
เกิดท่ีอยู่แห่งกิเลสทั้งมวลให้เห็นประจักษ์ขึ้นกับใจ ว่าใจได้เปลี่ยนตัว
จากความเคยเป็นภาชนะแห่งกเิลสท้ังหลาย มาเป็นภาชนะแห่งธรรมโดย
ล�าดับจนเป็นธรรมทั้งดวง ใจถ้าลงได้เป็นธรรมท้ังดวงแล้ว อยู่ท่ีไหนๆ 
ก็อยู่เถิด ความเกิดทุกข์ทางใจจะไม่มีมาเยี่ยมมาผ่านอีกเลย นอกจาก 
ธาตุขันธ์อันเป็นเรือนของทุกข์โดยตรงอยู่แล้ว ขันธ์ก็เป็นขันธ์และทุกข์ 
ก็เป็นทกุข์ไปตามเคย จนถงึวันสดุท้ายปลายแดนแล้วกส็ิน้ซากจากความ
เป็นขันธ์เป็นทุกข์ไปตามกัน ค�าว่าอวิชชาที่เคยเรืองอ�านาจบนหัวใจก็สิ้น
อ�านาจขาดความหมายไป ในขณะท่ีจิตกลายเป็นธรรมท้ังดวงไปแล้ว นีแ่ล 
งานของธรรมมีความสิ้นสุดยุติและหลุดพ้นไปได้ ไม่เหมือนงานของ
อวชิชาซ่ึงแผ่กระจายไปทัว่โลกสงสารไม่มปีระมาณและเวลาจบสิน้ลงได้ 
จึงพอน�าผลมาเทียบกันดูว่างานหนึ่งไม่มีประมาณและเวลาจบสิ้นลงได้ 
แม้จะท�าไปกี่กัปกี่กัลป์ก็พาให้หมุนเวียนอยู่ตลอดไป แต่งานหนึ่งมีทาง
เสร็จสิ้นลงได้ ไม่ต้องวกวนขนทุกข์ให้แบกหามอยู่เรื่อยไป ทั้งสองงานนี้ 
ผูเ้คยผ่านมาพอจะทราบผลทีผ่ดิกนัเป็นคนละโลก ถ้าให้เลอืกด้วยความ
เป็นธรรมจะเอางานไหน เพียงเท่านี้ก็พอมีทางออกได้ ไม่ติดจมอยู่กับ 
งานวนงานเวียนนัน้จนลมืสนใจคิดถงึธรรมสมบัติเพือ่ตนเองในกาลต่อไป
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กำรออกจำกสมำธิภำวนำ เวลาจะออกจากท่ีภาวนา พึงออกด้วย
ความมีสติประคองใจ ถ้าจิตยังสงบอยู่ในภวังค์นั้น มิใช่ฐานะจะบังคับ 
ให้ถอนขึ้นมาแล้วออกจากที่ภาวนา แม้ถึงเวลาจะต้องไปท�างานการหรือ
ออกบิณฑบาตก็ไม่ควรรบกวน ปล่อยให้รวมสงบอยู่จนกว่าจะถอนข้ึน 
มาเอง งานภายนอกแม้จ�าเป็นก็ควรพักไว้ก่อนในเวลาเช่นนั้น เพราะ
งานของภวังคจิตส�าคัญกว่ามากมายจนน�ามาเทยีบกนัไม่ได้ หากไปบงัคับ 
ให้ถอนขึน้มาทัง้ทีจิ่ตยงัไม่ช�านาญในการเข้าการออก จะเป็นความเสยีหาย 
แก่จิตในวาระต่อไป คือจิตจะไม่รวมสงบลงได้อีกดังท่ีเคยเป็นแล้ว จะเสยีใจ 
ภายหลัง เพราะเรื่องท�านองนี้เคยมีเสมอในวงปฏิบัติ จึงควรระมัดระวัง
อย่าให้เรื่องซ�้ารอยกันอีก การออกถ้าจิตรวมสงบอยู่ก็ต้องออกในเวลา 
ทีจิ่ตถอนขึน้มาแล้ว หรอืเวลาทีรู่ส้กึเหนือ่ย ขณะออกกค็วรมสีติ ไม่ควร 
ออกแบบพรวดพราดไร้สติสัมปชัญญะ ซึ่งเป็นธรรมประดับตัวตามกิริยา
ที่เคลื่อนไหว ก่อนออกควรนึกถึงวิธีท�าที่ตนเคยได้ผลในขณะที่ท�าสมาธิ
ก่อนว่า ได้ต้ังสติก�าหนดจิตอย่างไร นึกค�าบริกรรมบทใด ช้าหรือเร็ว 
ขนาดใดใจจึงรวมสงบลงได้ หรือเราพิจารณาอย่างไรด้วยวิธีใด ใจจึงมี
ความแยบคายได้อย่างนี้ เมื่อก�าหนดจดจ�าทั้งเหตุและผลที่ตนท�าผ่านมา
ได้ทกุระยะแล้ว ค่อยออกจากสมาธภิาวนา การท่ีก�าหนดอย่างนีเ้พือ่วาระ
หรือคราวต่อไปจะท�าให้ถูกต้องตามรอยเดิมและง่ายขึ้น

เฉพาะนักบวชที่เป็นนักปฏิบัติอยู่แล้ว แม้ออกจากสมาธิมาแล้ว 
สติที่เคยประคองจิตก็ไม่ควรปล่อยวางในอิริยาบถต่างๆ คือ ยืน เดิน  
นั่ง นอน และท�าข้อวัตรหรือท�างานอะไรอยู่ ก็ควรมีสติก�ากับค�าบริกรรม  
หรอืมสีติสมัปชัญญะอยูก่บัตัว ไม่ปล่อยใจให้ส่ายแส่ไปตามอารมณ์ต่างๆ  
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ตามนิสัยของจิตที่เคยต่ออารมณ์ การมีสติอยู่กับค�าบริกรรมหรือมีสติ
อยู่กับตัว กิริยาที่แสดงออกต่างๆ ทางกายวาจาย่อมไม่ผิดพลาด และ
เป็นความงามไม่แสลงหูแสลงตาผู้อ่ืน แม้จะมีนิสัยเช่ืองช้าหรือรวดเร็ว
ประการใด ก็อยู่ในกรอบแห่งความน่าดูน่าฟังและงามตา ขณะท�าสมาธิ
ภาวนาจิตก็สงบลงได้เร็ว เพราะสติเครื่องควบคุมใจและงานที่ตนกระท�า 
อยู่กับตัว ถ้าเป็นสัตว์ก็อยู่ในความอารักขาจะจับมาใช้งานเมื่อไรก็ง่าย  
ภัยก็ไม่ค่อยเกิดได้ง่ายเหมือนปล่อยไปตามยถากรรม จิตท่ีพยายาม
รักษาอยู่ทุกเวลาแม้ไม่รวมสงบลงได้ดังใจหวัง ก็ไม่ค่อยเที่ยวก่อกรรม 
ท�าเขญ็ใส่ตัวเหมอืนทีป่ล่อยไปตามยถากรรม การรกัษาจิตได้แทบทกุครัง้ 
หรือได้ทุกเวลานั้น เป็นการบ�ารุงสติและจิตเพื่อควรแก่งานทางด้าน
สมาธิภาวนาและงานอ่ืนๆ ได้ดี งานใดก็ตามที่ผู้ท�าท�าด้วยความจงใจ  
มีสติจดจ่ออยู่กับงาน งานนั้นย่อมเป็นที่น่าดูไม่ค่อยผิดพลาด ตัวเอง
ก็ไม่เป็นคนเผอเรอ เป็นคนหรือพระที่อยู่ในระดับ ไม่ลดฐานะและ 
การงานให้เป็นของน่าเกลยีด ทีว่่า “สติจ�ำต้องปรำรถนำในทีท่ัง้ปวง” นัน้  
ถูกต้องเหมาะสมอย่างย่ิงหาที่คัดค้านไม่ได้ ท้ังนี้เราจะเห็นความจ�าเป็น 
ของสติในเวลาท�าสมาธภิาวนา หรอืการพจิารณาธรรมภาคทัว่ไป สติจ�าต้อง 
ตามกิจการนั้นๆ อยู่ทุกระยะ จึงจะทราบเรื่องราวของจิตของธรรมได้
ละเอียดลออสมความมุ่งหมาย ยิ่งผู้มีภูมิจิตภูมิธรรมสูงมากเพียงไร  
สติกย็งัเป็นธรรมจ�าเป็นทกุระยะโดยปราศจากไม่ได้เลย ปัญญาจะคมกล้า
สามารถเพียงไร ย่อมขึ้นอยู่กับสติเป็นเครื่องพยุงส่งเสริม แม้ปัญญาจะ
ก้าวขึน้สูภู่มมิหาปัญญา กเ็ป็นการแสดงถงึสติว่าต้องก้าวขึน้สูภู่มมิหาสติ
เช่นเดียวกัน เพราะสติเป็นธรรมเครื่องน�าทางของงานทุกชนิด คนเรา 
ธรรมดาสามัญเพียงขาดสติไปบ้างเป็นบางเวลา กิริยาที่แสดงออก 
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ไม่น่าดูเลย ยิ่งปล่อยให้ขาดไปมากแบบไม่สนใจเลยแล้ว ก็นับว่าจวน 
จะเข้า..แน่นอนไม่สงสัย

ด้วยเหตุนี้นักปฏิบัติที่บรรลุธรรมช้าหรือเร็วแม้จะต่างกันตาม 
นิสัยวาสนา ก็ยังขึ้นอยู่กับสติปัญญาเป็นของส�าคัญอยู่ด้วย ผู้เร่งรัดทาง
สติมาก สมาธกิป็รากฏได้เรว็ คิดอ่านทางปัญญากไ็ปได้เรว็ผดิกนั เราคิด 
เพยีงงานเขยีนหนงัสอืกพ็อทราบได้ คือถ้าวันใดสติเลือ่นลอยเพราะความ
คิดสับสนมาก วันนั้นเขียนหนังสือก็ผิดๆ ถูกๆ ทั้งขีดทั้งฆ่ายุ่งไปหมด  
แต่ถ้าวันใดใจไม่ยุ่ง สติมีอยู่กับตัวบ้าง วันนั้นเขียนหนังสือก็ถูกดี 
ไม่ค่อยขีดฆ่าอะไรนักเลย ท่านที่มีช่ือเสียงกิตติศัพท์กิตติคุณในทางจิต
ทางธรรมโดยมากมักเห็นความส�าคัญของสติ ท่านพยายามต้ังสติอยู่
ตลอดมาไม่ยอมให้พลั้งเผลอไปได้ ยิ่งเวลาท�าสมาธิภาวนาและพิจารณา
ธรรมทั้งหลายด้วยแล้ว สติกับปัญญาต้องกลมกลืนเป็นอันเดียวกันไป
โดยตลอด ไม่ยอมให้ขาดวรรคขาดตอนได้ ผู้เช่นนั้นท�าอะไรอยู่ที่ใด  
ก็คือผู้มีชาครธรรมเครื่องต่ืนอยู่กับตัว เป็นผู้มีเครื่องป้องกันตัวอย่าง 
แน่นหนามั่นคง ข้าศึกยากจะเข้าถึงได้ ภัยทางใจจึงไม่มี ผิดกับผู้ไม่มีสติ
ซึ่งเป็นพวกกอบโกยทุกข์เป็นไหนๆ มีเท่าไรรับเหมาจนหมด

ท่านอาจารย์มั่นท่านสั่งสอนเน้นหนักทางสติมาก ไม่ว่าความเพียร
ในท่าใด อิริยาบถใด ไม่ว่าผู้เริ่มอบรมใหม่หรือเก่า ท่านเป็นต้องสอนสติ 
ตามไปกับโอวาทเพื่อภูมิจิตภูมิธรรมของผู ้มาศึกษานั้นไม่ลดละเลย  
ท่านว่า ท่านเคยเหน็โทษแห่งความขาดสติและเหน็คุณในความมสีติท้ังใน 
ระยะเริ่มต้นแห่งความเพียร ตลอดไปถึงที่สุดจุดหมายปลายทางมาแล้ว 
ว่าเป็นสิ่งส�าคัญด้วยกันทั้งสองอย่าง ประมาทไม่ได้ โดยให้ความมั่นใจ
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แก่นักปฏิบัติว่า นักปฏิบัติในเพศใดวัยใดก็ตำม ถ้ำเป็นผู้สนใจกับสติ 
อยูเ่สมอ ไม่ให้ขำดวรรคขำดตอนในอิรยิำบถและอำกำรต่ำงๆ นักปฏิบัติน้ัน 
จะพึงมีหวังได้ชมสมำธิสมำบัติมรรคผลนิพพำนไม่พ้นมือไปได้ เริ่มแรก
แต่การอบรม ขอให้มีสติเป็นพี่เลี้ยงรักษาเถิด ความรู้สึกตนและรู้สึก 
ผิดถูกช่ัวดีที่เกิดกับตนและผู้อ่ืนนั้น อย่างไรต้องทราบได้ตามล�าดับ 
ทีส่ติอยูก่บัตัว ไม่ยอมพลัง้เผลอปล่อยให้กิเลสฉดุลากและล้วงเอาของดี
ไปกินเสีย ย่อมมีหวังแน่นอน โดยมากผู้ปฏิบัติธรรมกลายเป็นนักต�าหนิ
ธรรมว่าไม่ให้ผลเท่าที่ควร หรือไม่ให้ผลแก่ตนในเวลาบ�าเพ็ญนั้น เพราะ
กเิลสตัวพาให้เผลอนัน้แลแอบมาท�าหน้าทีก่่อนสติซ่ึงเป็นผูน้�า และแอบ
ท�าหน้าท่ีแฝงไปกับจิต ทั้งเวลาประกอบความเพียรและเวลาธรรมดา  
จงึท�าให้ผดิหวังไม่ได้ดังใจหมาย แล้วแทนทีจ่ะต�าหนตัิวผูเ้สยีท่าให้กเิลส 
แต่กลับไปต�าหนิธรรมว่าไร้ผลไปเสีย จึงมีแต่เรื่องขาดทุนโดยถ่ายเดียว 
ในข้อนี้เป็นเพราะผู้ปฏิบัติไม่สนใจสังเกตกิเลสตัวพาให้เผลอนั้นเป็น
ภัยต่อตนและความเพียร เจ้าตัวนี้จึงได้โอกาสออกหน้าออกตาอยู่กับ 
นักปฏิบัติ โดยผู้นั้นไม่รู้สึกว่าตนได้ถูกมันลากจูงอยู่ตลอดเวลา ถ้าเป็น
นักสังเกตอยู่บ้าง จะพอทราบได้ในช่วงระยะเวลาไม่ถึงนาทีเลย คือ 
ขณะเริ่มประกอบความเพียรด้วยท่าต่างๆ โดยเริ่มต้ังสติต่อความเพียร
นัน่แล เป็นขณะทีจ่ะทราบได้ว่าความต้ังสติกบัความเผลอสติจะรบกนัให้
ผู้ปฏิบัติดู และไม่นานเลยความเผลอสติอันเป็นฝ่ายกิเลสที่คอยจดจ้อง
มองทอียู่จะเป็นฝ่ายชนะ และฉดุลากจิตหายเงียบไปเลย จากนาทนีัน้กม็ ี
แต่ร่างของนักปฏิบัติผู้ไม่มีสติท�าความเพียรอยู่เปล่าๆ ถ้าเดินจงกรม 
ก็สักแต่กิริยาว่าเดิน ถ้านั่งสมาธิอยู่ ก็สักแต่กิริยาว่านั่ง ถ้ายืนเป็นท่า 
ร�าพงึธรรม กส็กัแต่กริยิาว่ายนือยูเ่ท่านัน้ เหมอืนหุน่หรอืตุ๊กตาเราดีๆ นีเ้อง  
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หาเป็นความเพียรตามองค์ของผู้บ�าเพ็ญอย่างแท้จริงไม่ เพราะสติที่เป็น
องค์ความเพียรอันจะยังผลนั้นๆ ให้เกิด ได้ถูกกิเลสตัวเผอเรอเอาไป
กินเสียสิ้นแล้ว เหลือแต่ร่างซึ่งเป็นเพียงกิริยาแห่งความเพียรอยู่เท่านั้น 
นี่แลกิเลสท�าลายคนท�าลายความเพียรของนักปฏิบัติ มันท�าลายต่อหน้า
ต่อตาและท�าเอาอย่างสดๆ ร้อนๆ ด้วยวิธีกล่อมให้หลับสนิทขณะก�าลัง
ท�าความเพยีรนัน่เอง ถ้าอยากทราบว่ากเิลสประเภทต่างๆ มคีวามสามารถ
อาจเอ้ือมเพยีงไรย่อมจะทราบได้ทกุระยะ แม้ขณะเริม่จะท�าความเพยีรก็
ทราบได้ไม่ยากเยน็อะไรเลย แต่โดยมากไม่อยากทราบกนั อยากทราบแต่ 
สมาธิสมาบัติมรรคผลนิพพานอย่างเดียว หาทราบไม่ว่าธรรมเหล่านี ้
จะปรากฏขึ้นมาได้เพราะอะไร ถ้าไม่ใช่เพราะสติกับปัญญาเป็นเครื่องมือ
บุกเบิกอันส�าคัญ หาใช่เพราะความเผอเรอไม่ พอที่จะไม่สนใจระวังมัน 
อันเป็นตัวท�าลายธรรมทั้งหลายที่ตนพึงประสงค์ ดังนี้

ท่านเทศน์บางครั้งผู้ฟังทั้งหลายอดหัวเราะอยู่ภายในไปตามๆ กัน 
ไม่ได้เพราะขบขัน ผู้เขียนจ�าได้เฉพาะความขบขัน ส่วนเนื้อธรรมที่ท่าน 
แสดงขนัๆ นัน้จ�าไม่ค่อยได้มาก ท่านว่าถ้าพากนัสนใจท�าความเพยีรเหมอืน 
คนมีชีวิตจิตใจอยู่กับตัวบ้างแล้ว ความเจริญทางใจก็พอจะมีทางงอกเงย
ขึ้นได้ ไม่เหมือนคนเดินเข้าโลงผีทั้งเป็น ดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ แต่นี้มอง
ไปทศิใดทางใดเหน็มแีต่เศษพระเศษเณร เหมอืนเศษเหลก็เคลือ่นทีเ่ดิน
ไปมาตามทางจงกรมงุ่มง่ามต้วมเต้ียม ไม่มีสติความรู้สึกอยู่กับตัวและ
ปัญญาความแยบคายใดๆ บ้างเลย ถ้านั่งภาวนาก็นั่งอยู่เฉยๆ เหมือน
เศษเหล็กที่เขากองทิ้งไว้ในร้านหรือในโรงงานต่างๆ นั่นแล แต่เศษเหล็ก
มันยังไม่แสดงความโยกเยกประหงกหน้าประหงกหลัง เหมือนคนก�าลัง
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จะตายอยู่ในท่าแห่งความเพียรให้เราดูพอร�าคาญใจ ส่วนพระกรรมฐาน
นั่งสัปหงกงกงันจะล้มเเหล่ไม่ล้มแหล่ จะตายแหล่ไม่ตายแหล่ พอให้
ร�าคาญในการเตรยีมท่องกสุลามาติกา นัน่ซิมนัน่าทเุรศน่ะ และบางครัง้ที่
เป็นเวลากลางคืน ซ่ึงเป็นเวลาแร้งกาหมาหลบันอนกนัเสยีแล้ว เผือ่เกดิ 
เป็นอะไรขึน้มาในเวลานัน้ ไม่ทราบว่าใครจะมาช่วยจัดการกสุลามาติกาศพ 
ให้ตามประเพณีที่มนุษย์นิยมกัน ถ้าเหตุเช่นนั้นเกิดขึ้นในเวลากลางวัน  
ก็พอให้แร้งการ�าคาญอีกแง่หนึ่ง คือเวลาเขาบินมาดูคิดว่าพอเป็นอาหาร
ได้แล้ว ก็ยังมีลมหายใจและมีอาการกระดุกกระดิกอยู่ เห็นท่าไม่ได้การ
เขากลัว รีบพากันบินหนีไปและจับต้นไม้คอยดูอีกต่อไป บางทีมีหวัง 
แล้วมองกลับมาดูสิ่งที่น่าร�าคาญนั้นอีก พอเห็นราวกับว่าเรียบร้อยไป
แล้วคงจัดการได้ละทีนี้ เอ๊า พอบินกลับมาดูเข้าจริงๆ กลับมีสติคืนมา 
และแหงนหน้าข้ึนมองดูเขาจนพากันกลัวบินหนีไปด้วยความหมดหวัง 
พอจะบินไปเที่ยวหากินที่อ่ืน อาการของนักภาวนาในร่างแห่งคนตาย
ครึ่งนั้นก็เป็นเหมือนร้องเรียกเขาให้บินกลับมาอีกว่า “จัดกำรได้แล้วทีนี้ 
ส�ำเร็จแล้ว” อยู่เรื่อยไป ซึ่งพอให้เขาร�าคาญกับพระเศษคนเคลื่อนที่อยู่
นั่นแล นี่คือผู้ปฏิบัติให้แร้งกาหมาป่าหมาบ้านร�าคาญ ไม่ว่าเพียงแร้งกา
และหมาทัง้หลายจะร�าคาญเลย แม้ผูส้อนกอ็กจะแตกยิง่กว่าสตัว์จ�าพวก 
ทีค่อยจะกนิเนือ้กนิหนงัพระทีต่ายทัง้เป็น เพราะไม่มสีติประคองตัวเสยีอีก  
ปฏิปทาแบบนี่คือแบบเตรียมการไม่หยุดแต่ไม่เกิดผล

พอเทศน์มาถึงจุดนี้ ท่านก็นิ่งไปพักหนึ่งราวกับจะก�าหนดดูใจพระ
ใจเณรที่ก�าลังน่ังฟังว่าจะพากันคิดอย่างไรบ้าง พอเห็นแต่ละองค์ต่าง
นั่งเงียบ คงทั้งกลัวบ้างขบขันบ้างน่ันเอง เสียงท่านก็เริ่มขึ้นอีกราวกับ 
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ตอบค�าสงสัยว่า ก็เตรียมกุสลามาติกาพระทั้งเป็นอย่างไรล่ะ คนตาย 
เขายังมีกุสลาบังสุกุล พระน่ังภาวนาหลับแบบตายท้ังเป็นจะไม่กุสลา
มาติกาให้บุญ ก็จะพากันไปตกนรกทั้งหมดละซิ แม้เวลาเดินจงกรมหรือ
นั่งภาวนาก็ท�าท่าโยกหน้าโยกหลังเหมือนจะโดดลงนรกทั้งเป็นอยู่แล้ว 
เมื่อถึงเวลาเข้าจริงๆ จะโดดไปที่ไหน ถ้าไม่โดดลงนรกขุมนอนไม่ตื่นเล่า 
ค�าว่านรกขุมนอนไม่ตื่น พวกเราก็ไม่เคยได้ยินกันมาบ้างเลย แต่ท่านก ็
น�ามาแสดงจนได้

พอเลกิจากประชุมแล้ว ต่างพากนัออกมาแอบคุยกนัรอบๆ สภาหนู
สนุกไปพักหนึ่ง ก่อนจะเลิกรากันไปสถานที่ที่ท�าความเพียรของตนอัน 
เป็นสถานที่ที่ท่านว่า โรงพักศพของพระที่ตายครึ่งคอยเตรียมรับกุสลาฯ 
แต่แปลกดังท่ีเคยเรียนแล้ว พระเณรไม่ว่าองค์ใด ไม่เคยแสดงอาการ
หงุดหงิดไม่พอใจในค�าที่ท่านเทศน์ดุด่าเฆี่ยนตีนั่นเลย มีแต่ต่างองค ์
ต่างฟังกันอย่างถึงใจและเพลิดเพลินไปตามค�าเทศน์ขบขันท่านเสียอีก 
ไม่อยากให้จบลงง่ายๆ เลย ทัง้นีค้งเป็นเพราะความเช่ือมัน่ในองค์ท่านว่า 
เป็นผู้บริสุทธิ์ และมีจิตเต็มเปี่ยมด้วยเมตตาเป็นพื้นฐานและเหตุผล
นั่นเอง จึงไม่มีท่านผู้ใดสนใจคิดวิพากษ์วิจารณ์ไปในแง่ต่างๆ แทนที่จะ
ขยะแขยงต่อค�าเทศน์ประเภทกุสลามาติกานั้น แต่กลับได้สติระลึกเห็น
โทษแห่งความเผลอสติของตนไปตามๆ กนั องค์ท่านเองกแ็สดงสุม้เสยีง
และท่าทางน่ากลัวเฉพาะเวลานั้นเท่านั้น พอพ้นไปแล้วก็มีอากัปกิริยา 
ธรรมดาเหมือนไม่เคยแสดงท่าทางอย่างนั้นมาก่อนเลย แม้พระที่ท่าน
เคยอยู่กับท่านมานานจนทราบนิสัยท่านได้ดีพอแล้ว หลังจากฟังเทศน์
แบบนั้นมาแล้ว ท่านก็สนทนาปราศรัยกับท่านอย่างสนิทสนมธรรมดาๆ 
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เหมอืนไม่มอีะไรเคยเกดิขึน้เมือ่ครูก่่อนนัน้บ้างเลย นอกจากท่านท่ีเพิง่ไป 
ฝึกหัดใหม่ที่ยังไม่เคยกับธรรมเครื่องดัดสันดานแบบนั้น จึงไม่ว่าท่าน 
ว่าเรา เมื่อมาเจอเข้าอย่างจังๆ ก็ต้องมีอาการต่างๆ ทั้งจะผุดลุกผุดนั่ง  
ทัง้จะปวดหนกัปวดเบา ทัง้ร้อนทัง้หนาว ไม่มสีติพอยบัยัง้ต้ังตัวได้ เหมอืน
จับสุนัขโยนใส่เสือตายเราดีๆ นี่เอง ได้ยินแต่เสียง “แหงก” ค�าเดียว  
แล้วตัวกเ็ผ่นหนตีายแบบไม่อาลยัชีวิตเอาเลย เหน็แต่อะไรๆ ท่ีไม่คาดคิด
ของมนัหลดุทิง้เรีย่ราดสาดกระจายเต็มอวัยวะเสอืท้ังตัวนัน่แล นัน้ใครจะ
คิดว่าเป็นอะไรทีห่ลดุทะลกัออกมาจากตัวมนัลงกองเรีย่ราดเต็มตัวเสอืที่
มนักลวัๆ นัน่เล่า? ส่วนตัวสนุขัเองน้ันเผ่นหนตีายจนไม่มท่ีียบัยัง้ต้ังตัวได้

พระที่ไปอบรมกับท่านใหม่ๆ โดยมากมักเป็นท�านองจับสุนัขโยน 
ใส่เสอืตายนัน่แล ไม่ค่อยจะมสีติยบัยัง้ตัวได้เท่าท่ีควร ยนื เดิน นัง่ นอน  
มีแต่ความกลัวว่าท่านจะดุด่าเอาท่าเดียว โดยมิได้คิดถึงเหตุผลกลไก
อะไรบ้างเลย ยิ่งกว่าสุนัขกลัวเสือตายเสียอีก (ค�ำว่ำสุนัขกลัวเสือนั้น
กลัวจริงๆ มีอะไรอยู่ในท้อง ต้องหลุดลอยออกหมด ไปแต่ตัวขณะท่ี 
เจอเสอื แต่โดยมำกสนัุขเจอเสอืว่ิงหนไีปไหนไม่เป็น ยนืตัวแขง็ ปล่อยให้ 
อะไรๆ ไหลออกจนหมดนั่นแล เพียงถูกจับโยนใส่เสือที่ตำยแล้วยังเป็น 
ดังที่เรียนแล้ว ทั้งนี้เพรำะสัญชำตญำณของสัตว์พรรค์นี้กลัวกันแต่ไหน 
แต่ไรมำ ท่ำนที่เคยอยู่ตำมแถบป่ำที่มีเสือชุมย่อมทรำบเรื่องสุนัขกับ 
เสอืได้ดี แต่ท่ำนทีอ่ยูแ่ต่ในเมอืงหรอืในกรงุเทพฯ มำแต่ต้นไม่อำจทรำบได้  
หรือไม่เช่ือว่ำจะเป็นได้ดังท่ีเขียนก็เป็นได้ แต่ควำมจริงก็เป็นอย่ำงน้ัน) 
เฉพาะท่านที่เคยอยู่อบรมกับท่านมานาน ท่านดุด่าขู่เข็ญมากเพียงไร  
ย่ิงเป็นเหมือนเร่งยาแก้ไข้ให้หายรวดเร็วทันใจยิ่งขึ้น ไม่มีคนไข้ใดที ่
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โกรธแค้นให้หมอผู้เร่งยาเพื่อช่วยตัวเองให้หายจากโรคท่ีก�าลังบีบบังคับ
อยู่จนหาทางรอดตัวไม่ได้ นอกจากจะเกดิความอบอุ่นและขอบคุณหมอว่า 
ตนยงัพอมทีางรอดตายได้เพราะความเมตตาอนเุคราะห์ของหมอเท่านัน้ 
นกัปฏิบติัผูเ้หน็ภัยในความโง่เพราะกเิลสของตัวบีบบังคับทับถม กย่็อมมี
ความกระหยิม่ยิม้ย่องต่อโอวาทหนกัเบาเพือ่บรรเทาและแก้กเิลสของตัว 
จากครูอาจารย์ผู้มีเมตตาจิตคิดอนุเคราะห์ด้วยอุบายต่างๆ อันเป็นทาง 
ปลดเปลื้องเลี่ยงกิเลสกองทุกข์ไปได้ ไม่นอนจมล้มเหลว เพราะอ�านาจ
กิเลสบีบบังคับท�าลายโดยถ่ายเดียว

การฟังโอวาทท่าน ถ้าฟังอย่างผู้มุ่งอรรถมุ่งธรรมจริงๆ ไม่สงวนตัว 
น�ากิเลสตัวทิฐิมานะเข้าไปต้านทานผลักดันธรรมท่ีท่านแสดง เปิดใจฟัง
หยั่งความรู้ไปตามเหตุตามผลจริงๆ แล้ว จะได้ฟังธรรมท่านอย่างถึงใจ 
แก้กิเลสไปได้เป็นวรรคเป็นตอนประจักษ์ใจในขณะท่ีฟังทุกๆ ระยะที่ 
ท่านแสดง ยิง่มเีรือ่งท�าให้ท่านสะดุดใจถอืเป็นเหตุ จะเป็นเรือ่งใดหรอืเรือ่ง 
ของท่านผู้ใดก็ตามที่เป็นต้นเหตุยกขึ้นแสดงในเวลานั้น ยิ่งน่าฟังผิดกับ
ที่ท่านแสดงธรรมดาอยู่มาก ผู้มุ่งกลัวท่านก็ได้กลัวเต็มภูมิที่อยากกลัว
แทบต้ังตัวไม่ติดนั่นแล ผู้มุ่งเอาเหตุผลอรรถธรรมก็ได้ผลเต็มความ
สามารถแห่งสติปัญญาของตน ธรรมทีป่รากฏขึน้ในเวลานัน้ต้องไม่เหมอืน 
ครัง้ใดๆ ทีเ่คยผ่านมา แต่เป็นธรรมทีเ่หมาะสมกบัเหตุการณ์นัน้โดยเฉพาะ  
และไม่มกีารซ�า้รอยเดิมทีเ่คยแสดงมาแล้วด้วย เพราะนสิยัท่านอาจารย์มัน่ 
แสดงธรรมโดยปกติกไ็ม่ซ�า้รอยเก่าอยูแ่ล้ว นอกจากผ่านกนัไปมาเท่านัน้ 
แม้แต่ภาษติเก่าทีเ่คยยกขึน้แสดง เวลาแปลยงัไม่ซ�า้กบัทีท่่านเคยแปลไว้ 
เดิมเลย หากมเีลีย่งๆ เฉยีดๆ กนัไปพอให้เกดิอุบายแก่ผูฟั้งเราดีๆ นีเ่อง  
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จึงอดชมเชยท่านแล้วเล่าไม่ได้ว่า สมกับท่ีท่านพิจารณาองค์ท่านเองว่า  
“เป็นปฏิสัมภิทำนุศำสน์จริงๆ” ผู้ท่ีเคยอยู่กับท่านนานเท่าไรยิ่งชอบฟัง 
ธรรมเด็ดเผ็ดร้อนจากท่านมากกว่าธรรมดา เพราะมีรสซาบซ้ึงผิดกัน 
อยู่มาก แต่ผู้ไม่เคยฟังก็ว่าท่านดุด่า แล้วกลัวจนลืมสนใจกับเหตุผล
ความจริงในเวลานั้น ผลที่ได้รับจากการฟังธรรมท่านในเวลาเดียวกันจึง
ต่างกันราวกับฟังเทศน์คนละกัณฑ์ เวลาท่านแสดงธรรมสอนพระในวง
ปฏิบัติใกล้ชิด ท่านแสดงอย่างถึงเหตุถึงผลจริงๆ ไม่มีการแบ่งรับแบ่งสู้  
ทั้งด้านสมาธิทุกขั้นปัญญาทุกภูมิและไตรลักษณ์ท้ังหลาย ท่านรื้อฟื้น
บุกเบิกและเปิดเผยให้ฟังตามความมีความเป็นของสิ่งนั้นๆ อย่างถึงใจ 
สมท่านเช่ียวชาญทางจติตภาวนาทกุภูมจิรงิๆ แต่ผูเ้ขยีนไม่อาจน�ามาลงได้ 
ทุกๆ ประโยคไป เพราะเป็นธรรมคู่ควรแก่ท่านผู้แสดงและท่านผู้ฟังโดย
เฉพาะเท่านั้น เรียนได้แต่ว่าธรรมประเภท “สะเด็ดเผ็ดร้อน” เท่านั้น 
ซ่ึงกิเลสกลัวและหลั่งไหลออกเป็นกองๆ เพราะอ�านาจตปธรรมเครื่อง
แผดเผาไหลออกจากอนุศาสนีปาฏิหาริยะท่าน เหมือนน�้าไหลไฟสว่าง  
ราวกับจะมองเห็น ปู่ ย่า ตา ยาย ครอบครัว ผัวเมีย ลูกเต้าหลานเหลน 
ของกิเลสชนิดต่างๆ แตกทัพดับสลายไม่เป็นขบวนไปในเวลานั้น ที่ว่า 
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจบลง พุทธบริษัทได้บรรลุมรรคผลธรรม
วิเศษนับแต่อริยธรรมขั้นต�่าจนถึงขั้นสูงสุดมีจ�านวนเท่านั้นๆ นั้น ในสมัย
ปัจจุบัน ถ้ายกธรรมประเภทที่ท่านอาจารย์มั่นแสดงในวงพระปฏิบัติชนิด
เปิดโลกธาตุ แม้เป็นเพยีงธรรมย่อยๆ ของธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดง 
ก็ตาม ขึ้นเทียบเคียงกันเพื่อหามูลความจริงกันแล้ว ผู้เขียนก็อดเช่ือ 
ไม่ได้ ต้องเช่ือจรงิๆ ท่านผูใ้ดจะว่าหเูบาเช่ือง่ายกก็รณุาว่ากนัไป ส่วนผูเ้ช่ือ 
ก็เชื่อไปดังที่เรียนแล้ว เพราะกิเลสก็เป็นของจริงในอริยสัจ ธรรมเครื่อง
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แก้กเิลสกเ็ป็นของจรงิในอรยิสจัอันเดียวกนั เมือ่ความจรงิเข้าถงึความจรงิ
เต็มที่แล้ว จ�าต้องแสดงผลเป็นของจริงออกมาได้ทุกกาลสถานที่บุคคล 
ไม่เลือกหน้า พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมของจริง ท่านอาจารย์มั่นก็
แสดงธรรมของจริง เพื่อแก้กิเลสอันเป็นของจริงมาทุกกาลทุกสมัยเช่น
เดียวกัน การที่กิเลสหลุดลอยไปเพราะการแสดงธรรมซักฟอกของท่าน 
ผูใ้ดก็ตาม จงึเป็นความชอบด้วยเหตุผล ไม่ควรจะมอีะไรมาเป็นอุปสรรคได้  
เพราะกิเลสมิได้ขึ้นอยู่กับอะไร มรรคเครื่องแก้กิเลสก็ไม่ขึ้นอยู่กับอะไร
เช่นกัน แต่ขึ้นอยู่กับการสั่งสมกิเลสและการแก้กิเลสเท่านั้นเป็นส�าคัญ 
เช่นเดียวกบัสิง่หรอืสถานทีส่กปรก จะสะอาดได้กข็ึน้อยูก่บัการช�าระล้าง
ด้วยน�้าที่สะอาดเท่านั้น

ขณะฟังท่านอาจารย์มั่นแสดงธรรม เฉพาะท่านที่จิตเข้าสู่ภูมิปัญญา
ควรแก่การพจิารณาตามท่านได้แล้วนัน้ เป็นความเหน็ชัดระหว่างปัญญากบั
กเิลสปลดเปลือ้งกนั โดยอาศัยธรรมท่านเป็นเครือ่งบกุเบกิ ผูฟั้งพจิารณา
ไปตาม ในขณะเดียวกันก็แก้กิเลสไปตามเป็นตอนๆ ฟังคราวนี้พิจารณา 
แก้ความสงสัยได้ขนาดนี้ ฟังคราวต่อไปพิจารณาต่อไปและแก้กิเลสได้
ขนาดนั้น หลายครั้งต่อหลายคราวก็จ�าต้องผ่านพ้นดงหนาป่ากิเลสไปได้ 
แล้วจะไม่ให้ท่านเชื่อว่าการฟังธรรมอาจบรรลุมรรคผลได้ ก็รู้สึกจะอวด
กเิลสตัวเคยชอบอวดเกินไป เพราะปกติกเิลสไม่ชอบเหตุผล ชอบแต่ความ
อวดตัวยอตัวว่าเก่งทัง้ทีไ่ม่เก่ง และทัง้ทีท่่านผูฉ้ลาดและยิง่ใหญ่กว่าต�าหนิ
และสาปแช่งอยู่เสมอ ผู้ที่อยู่ในภูมิสมาธิความสงบ พอได้ฟังธรรมท่าน 
ใจกส็งบลงง่ายกว่าทีท่�าโดยล�าพงัตนเอง เพราะธรรมท่านช่วยกล่อมเกลา 
ในเวลานั้น การฟังธรรมจึงเป็นภาคปฏิบัติส�าคัญแขนงหนึ่งในบรรดา 
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ความเพียร ส่วนผู้ไม่เคยปฏิบัติและไม่เคยฟังพอปรากฏผลมาบ้างเลย 
เพียงจะด้นเดาเอาตามความคิดเห็นของตนไปคัดค้านนั้นก็คัดค้านได้  
ถ้าจะตรงความจรงิและเกดิประโยชน์ ความจรงิแล้วมใิช่ทางให้เกดิประโยชน์ 
แต่อย่างใด นอกจากจะสร้างมลทนิให้แก่พระศาสนา และสร้างความร�าคาญ 
ให้แก่ผูอ่ื้นทีต้ั่งใจบ�าเพญ็ ให้เกดิความเอือมระอาไปตามๆ กนั และหวัเราะ 
อยูภ่ายในเท่านัน้ว่า “นกัปรำชญ์หวักะททิีส่�ำเรจ็ด้วยกำรปฏิเสธและด้นเดำ”  
มรรคผลนิพพานปัดทิ้งให้กาลสถานที่และบุคคลอื่นเอาไปครอง ตัวเอง
ดื่มแต่อารมณ์แห่งความปฏิเสธด้นเดาก็ภูมิใจ

ที่อำจำรย์ฝ่ำยปฏิบัติถำมลูกศิษย์หลังจำกกำรแสดงธรรมจบลงว่ำ  
“ฟังเทศน์ได้ควำมหรือเปล่ำ” นั้น หมำยถึงได้ควำมสงบเย็นและ 
ควำมแยบคำยทำงปัญญำตำมภูมิจิตภูมิธรรมท่ีมีต่ำงกันในขณะฟัง มิได้
หมายถึงการจดจ�าเนื้อธรรมที่ท่านแสดง แต่บทธรรมใดท่ีตกค้างอยู่
ในความทรงจ�า บทธรรมนั้นก็จ�าได้เอง ที่ผ่านไปก็ไม่จ�าเป็นต้องจดจ�า  
ส�าคัญที่ขณะฟังท�าจิตให้ต้ังตัวมีความรู้สึกอยู่เฉพาะหน้า ไม่พลั้งเผลอ
ไปกับอารมณ์อ่ืน มีสติกับจิตท�าหน้าท่ีรู ้ตัวอยู่ภายใน กระแสธรรม
ที่ท่านแสดงจะเข้ามาสัมผัสกับความรู ้ท่ีต้ังไว้ดีแล้วนั้น และได้ยิน 
ชัดถ้อยชัดค�าย่ิงกว่าการส่งจิตออกไปรบัธรรมเสยีอีก จิตกบักระแสธรรม 
ทีส่มัผสัรบัรูก้นัโดยสม�า่เสมอไม่ขาดวรรคขาดตอนนัน้ คือ การกล่อมเกลา 
จิตให้สงบตั้งมั่นลงเป็นสมาธิได้ในขณะฟัง อารมณ์อื่นไม่เข้ามายุ่ง หรือ
จิตไม่ส่งออกไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ภายนอกอันเป็นเครื่องก่อกวนใจ 
ให้ขุ ่นมัว มีเฉพาะจิตกับธรรมสัมผัสกันอยู่เท่าน้ัน จิตย่อมสงบตัว
ลงไปเอง ขณะจิตสงบไม่คิดปรุงอารมณ์ก่อกวนต่างๆ ย่อมท�าให้ลืม
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ความเหน็ดเหน่ือยเมื่อยล้าและเวล�่าเวลาไปเอง กายก็เป็นเหมือนไม่มี 
เวลานั้น มีแต่ความสงบเย็นเป็นผลให้จิตได้ด่ืมโอชารสแทนอารมณ์อ่ืน  
ขณะที่จิตกับธรรมกลมกลืนเป็นอันเดียวกันนั้น นั่งนานเพียงไรก็ไม่เกิด
ความเหนื่อยร�าคาญ ถ้าความสงบนั้นไม่ถอนตัวขึ้นมาตราบใด กายก็
ไม่มีทุกขเวทนามารบกวน อารมณ์ก็ไม่รบกวนใจตราบนั้น ใจกับธรรม 
อยู่ด้วยกัน มีแต่ความสงบเย็นไม่เคยเป็นข้าศึกต่อกันแต่ไหนแต่ไรมา  
แต่ถ้าอารมณ์อ่ืนปรากฏขึน้เมือ่ไรกเ็กดิเป็นข้าศึกกนัเมือ่นัน้ กายกเ็หนือ่ย 
ใจกร็�าคาญ ความง่วงกม็าก เนือ้หนงัเส้นเอ็นท่ัวอวยัวะส่วนต่างๆ กแ็สดง 
อาการเจ็บปวดรวดร้าวไปหมด ราวกับจะผุพังไปตามๆ กันในเวลานั้น 
เพราะกิเลสตัวขี้เกียจมักกวนและเที่ยวยุแหย่ไปตามส่วนต่างๆ ของ 
ร่างกายให้เจ็บปวดร�าคาญไปหมด สุดท้ายความเพียรก็แตกสามัคคี  
แผ่สองสลึงลงแบบไม่เป็นท่าเพราะมันจนได้ นี่แลเรื่องของกิเลส ไม่ว่า
ชนิดใดย่อมท�าลายคนและสัตว์ได้เหมือนกันหมด ท่านจึงเรียกว่ามาร  
มีน้อยก็กวนน้อย ท�าลายน้อย มีมากก็กวนมาก และท�าลายมาก ผิดกับ
ธรรมซ่ึงเป็นเครื่องช่วยพยุงส่งเสริมเป็นไหนๆ ธรรมมีมากเพียงไรย่อม
ท�าใจให้สงบเย็นเพียงนั้น ยิ่งมีมากจนใจทั้งดวงคนทั้งคนกลายเป็นธรรม
ทั้งแท่งแล้ว นั่นแลคือผู้ทรงธรรมทั้งแท่ง ผู้ทรงบรมสุขตลอดอนันตกาล 
ทีท่่านถามว่าฟังเทศน์ได้ความไหมน้ัน คือได้ความดังกล่าวมา นบัแต่ความ 
สงบสขุในขณะฟังเป็นล�าดับไป และได้ความสว่างไสวทางปัญญา ละกเิลส 
ได้เป็นระยะไปตามภูมิของตน เรียกว่าฟังเทศน์ได้ความ กระทั่งได้ความ
สดุสิน้แห่งการละกเิลสและรูแ้จ้งในธรรมทัง้หลายในขณะนัน้ ท่านเรยีกว่า 
ได้ความทัง้สิน้ พระธดุงคกรรมฐำนโดยมำกท่ำนฟังธรรมได้ควำม ท่ำนหมำย 
เอำได้ควำมระหว่ำงใจกบัธรรมสมัผสักนั ปรำกฏผลเป็นควำมสงบเยน็และ
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เห็นแจ้งขึ้นมำที่ใจ ส่วนกำรจดจ�ำเนื้อธรรมจำกกำรแสดงนั้น ท่ำนไม่ถือ 
เป็นกิจส�ำคัญยิ่งกว่ำกำรก�ำหนดรู้ระหว่ำงธรรมกับใจสัมผัสกัน ท่านนั่ง 
ฟังเทศน์อยู่ด้วยกันจ�านวนมากน้อยเพียงไรจึงเหมือนไม่มีคน ต่างองค์
ต่างนัง่ก�าหนดจดจ่อฟังอยูท่ีใ่จของตนราวกบัหวัตอ ไม่มกีารกระดุกตุกติก
อันเป็นการเหนื่อยหน่ายร�าคาญแต่อย่างใด ได้ยินเฉพาะเสียงอาจารย ์
ผูใ้ห้ธรรมซ่ึงแสดงด้วยความเข้มข้นราวกบัฝนตกหนกั ทัง้ลกูเหบ็ทัง้ลมจัด 
พัดผันปั่นป่วน เหมือนกิเลสบาปกรรมท้ังหลายจะขาดทลายกลายเป็น 
กระแสลมไปตามกระแสธรรมในเวลานั้น เพราะขณะที่ฟังอยู่ด้วยความ
หมายมั่นปั้นมือ ไม่มีกิเลสตัวใดจะโผล่หน้าอ้าปากออกมาแสดงความ
อวดดีกับสติปัญญาที่ก�าลังฟาดฟันหั่นแหลกกันอย่างสุดก�าลังเวลานั้น  
มีแต่ธรรมล้วนๆ ทั้งภายนอกคือเสียงแห่งธรรม ทั้งภายในคือใจกับธรรม
กลมกลืนเป็นอันเดียวกัน มีแต่ความรื่นเริงบันเทิงไปกับธรรมความสงบ
เยือกเย็นที่รู้เห็นขึ้นกับใจเท่านั้น กว่าจะจบการแสดงธรรมแต่ละครั้ง 
กนิเวลาสามสีช่ั่วโมง หลงัจากการฟังธรรมผ่านไปแล้ว หากยงัมข้ีอข้องใจ 
ในบางตอนส�าหรับบางราย ก็กราบเรียนถามท่านผู้เป็นอาจารย์ได้ช่วย
ช้ีแจงจนเป็นที่เข้าใจ แล้วค่อยเลิกไปท่ีพักของตนๆ จากนั้นต่างองค์ก็
เข้าทางเดินจงกรมต่อไป เพือ่คลายทกุข์ในร่างกายและระบายกเิลสออก 
จากใจด้วยอุบายต่างๆ ตามสติปัญญาของแต่ละท่านจะมีอุบายหนักไป 
ในทางใด กว่าจะออกจากทางเดินจงกรมเพื่อพักผ่อนก็กินเวลาหลาย
ช่ัวโมง วันทีม่กีารประชุมธรรม การพกัผ่อนหลบันอนจ�าต้องเลือ่นออกไป 
พักดึกกว่าปกติธรรมดาบ้าง เพราะวันนั้นถือเป็นกรณีพิเศษซ่ึงมิได้มี 
ทกุวนัไป บางท่านจึงประกอบความเพยีรด้วยอิรยิาบถสาม คือ ยนื เดิน น่ัง  
ตลอดสว่าง ไม่หลับนอน การไม่ยอมหลับนอนตลอดรุ่งของท่านมี 
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สองประการ คือ ไม่นอนเพราะความตะเกียกตะกายในความเพียร  
เพื่อบูชาธรรมที่ท่านอุตส่าห์แสดงด้วยความเมตตาในธรรมทุกขั้นอย่าง
ถึงใจ ฟังแล้วเกิดศรัทธาเพิ่มขึ้น ท�าให้มีความอุตส่าห์พยายามอยาก
ให้เป็นไปตามที่ท่านเมตตาสั่งสอน หนึ่ง ไม่นอนเพราะความด่ืมด�่าใน 
ธรรมท่าน และธรรมโอชาที่มีอยู่กับใจตัวเองเป็นเครื่องประสานกันหนึ่ง  
ส่วนความดูดด่ืมธรรมภายในใจของแต่ละท่านนั้นต่างกันไปตามภูมิที ่
มีอยู่กับใจ บางท่านมีสมาธิอย่างอ่อน บางท่านมีอย่างกลาง บางท่านมี 
อย่างละเอียดแนบแน่น ซ่ึงแต่ละขัน้ก็เป็นธรรมปีติพอให้เกิดความดูดด่ืม 
รืน่เรงิได้ตามภูมขิองตน และบางท่านเริม่ฝึกหดัวิปัสสนาปัญญาอย่างอ่อน
ไปตามขั้นสมาธิของตน บางท่านพิจารณาวิปัสสนาอย่างกลาง บางท่าน
เจรญิวปัิสสนาข้ันสงูขึน้ไป และบางท่านกเ็จรญิวปัิสสนาภูมอัิตโนมติั คือ
สติปัญญาที่หมุนตัวไปกับธรรมประเภทต่างๆ ที่มาสัมผัสใจ ไม่มีลดละ
ปล่อยวาง ถ้าเป็นฝนกช็นดิตกพร�าทัง้วนัและคืนไม่มหียดุ ถ้าเป็นน�า้กช็นดิ 
น�้าซับน�้าซึม ไหลรินอยู่ตลอดเวลาทั้งหน้าแล้งหน้าฝน เมื่อเป็นวิปัสสนำ
ธรรมจึงให้นำมตำมนิสัยและส�ำนวนป่ำว่ำ “สติปัญญำอัตโนมัติ” หำกจะ
เรียกชื่อดังครั้งพุทธกำลท่ำนเรียกกันว่ำ มหำสติมหำปัญญำ ก็ไม่น่ำจะ 
บกพร่องทำงคุณสมบัติ เพรำะสติปัญญำขั้นนี้ท�ำหน้ำที่เต็มภูมิอยู่ตลอด
เวลำ ไม่มีชะงักชักช้ำและต้องถูกบังคับถูไถแต่อย่ำงใดเหมือนปัญญำ 
ทั่วๆ ไป แต่เป็นสติปัญญาที่รู้จักการงานในหน้าที่ของตนโดยสมบูรณ์ 
อยู่แล้ว แต่จะให้นามว่าเป็นมหาสติมหาปัญญาแบบครั้งพุทธกาลท่าน 
วิสัยป่าไม่อาจเอื้อมตีเสมอได้ จึงหันมาใช้สติปัญญาอัตโนมัติแทน รู้สึก
เหมาะสมกับภูมินิสัย ธรรมเหล่านี้แลที่พาให้พระธุดงค์ท่านเพลินใน
ความเพยีรไม่ค่อยหลบันอนกนั ต่างท่านต่างเพลนิในธรรมตามภูมขิองตน  



369

องค์ท่ีเกิดความสงสัยแต่ไม่กล้าเรียนถามท่านได้ในเวลาปกติ เมื่อถึง 
วันประชุมจงึเป็นเหมอืนจะเหาะเหนิเดินอากาศได้ เพราะความดีใจทีจ่ะได้
ฟังการบุกเบิกส่งเสริมตามจุดที่ตนก�าลังพิจารณา และตอนที่ก�าลังสงสัย
เพื่อผ่านไปเป็นพักๆ ต่างก็ตั้งท่าตั้งทางประกอบความเพียรเตรียมรอรับ
การโสรจสรงธรรมจากอาจารย์กัน ราวกับกระหายมาเป็นปีๆ พอจวน 
ถึงเวลา ต่างองค์ต่างทยอยกนัเข้ามาสูท่ีป่ระชุมด้วยความสงบเสง่ียมงาม
ตาน่าเคารพเลื่อมใสเป็นอันมากยากจะหาพบได้ การก้าวเข้าสู่ท่ีประชุม
ของแต่ละองค์มีความประสงค์ในธรรมอย่างแรงกล้า มุ่งหน้าสดับธรรม
อย่างถึงใจ ต่างองค์ต่างกราบและนั่งเรียบราบคอยสดับธรรม พอได้
โอกาสอาจารย์ผู้ให้โอวาทก็เริ่มแสดงธรรม และค่อยๆ หลั่งไหลออกมา 
ไม่ขาดวรรคขาดตอน ราวกับฝนเริ่มโปรยเม็ดลงมาทีละหยดละหยาด
ฉะนัน้ และก่อนท่านจะเริม่แสดงมสีงบอารมณ์พกัหนึง่ ถ้าตามความคิดเดา 
ของผู้เขียนก็น่าจะก�าหนดบทธรรม ที่ควรแก่กรณีของผู้รอฟังอยู่แล้ว 
อย่างพร้อมเพรียงเวลานั้น จากนั้นจึงเริ่มแสดง ธรรมที่ท่านสั่งสอน 
พระธุดงค์โดยเฉพาะน้ัน รู้สึกจะเริ่มแต่ขั้นสมาธิขึ้นไปหาปัญญาเป็น
ส่วนมาก จนถึงธรรมขั้นสูงสุดวิมุตติหลุดพ้นเป็นที่ยุติ ขณะที่แสดง
ไม่มีเสียงอะไรมารบกวน มีแต่เสียงธรรมประกาศกังวานอยู่ทั่วบริเวณ
สถานที่ประชุมอย่างเดียว ผู้ฟังๆ ด้วยความสนใจใคร่รู้ใคร่เห็นตามท่าน
อย่างเต็มใจไม่พลั้งเผลอยอมให้จิตส่งไปอ่ืน คอยก�าหนดดูอยู่เฉพาะ
ใจดวงเดียวซ่ึงเป็นคู่ควรแก่ธรรมทุกขั้น ธรรมท่ีท่านแสดงกับใจท่ีต้ังรอ
รับไว้โดยชอบ ย่อมควรแก่การรู้เห็นสิ่งต่างๆ ท่ีเข้าไปสัมผัสเกี่ยวข้อง 
ไม่มีประมาณ สัจธรรมก็ดี สติปัฏฐำนก็ดี ไตรลักษณะ คือ อนิจฺจ� ทุกฺข�  
อนตฺตำ กดี็ ทีเ่ป็นควำมจรงิตำมส่วนครอบแดนมนษุย์และสตัว์ทัว่โลกธำตุ  
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ซ่ึงท่ำนน�ำมำแสดงในเวลำน้ัน จึงเป็นเหมือนได้ฟังควำมจริงทั่วไตรภพ 
ที่ไหลมำบรรจบในใจดวงเดียว ซ่ึงเตรียมรับทราบอยู่อย่างเต็มใจให้ได้
ฟงัอย่างถงึใจ เพราะความสัมผัสไปมาแหง่ธรรมทัง้ใกลท้ัง้ไกลทัง้ในและ
นอกขณะท่านแสดงประมวลมา เป็นธรรมสงเคราะห์ลงในกายในจิต 
ของผู้ฟังได้โดยตลอดทั่วถึงไม่มีทางสงสัย ใจที่เคยเก็บกอบหอบหิ้ว
กิเลสท้ังหลายโดยถือว่าเป็นของดีมาด้ังเดิม เมื่อได้ฟังทั้งคุณและโทษ
ที่ท่านโปรดเมตตาแล้ว จะไม่ยอมสละท้ิงปล่อยวางก็รู ้สึกจะมืดมิด
ปิดตายเกินไป แต่จะมีใครที่ต้ังหน้ากอบโกยโรยทุกข์ใส่ตัวเองเวลานั้น  
ทั้งที่ต้ังหน้ามาฟังความจริงอย่างเต็มใจจากครูอาจารย์ ผู้แสดงธรรม 
ของจรงิล้วนๆ นอกจากจะฟังเพือ่เหน็ทัง้โทษและคุณทีท่่านแสดงไปตาม
ธรรมจริงเท่านั้น สิ่งที่เป็นโทษควรละย่อมละ สิ่งที่เป็นคุณควรยึดและ
ส่งเสริมไปตามความจริงและเจตนาไม่มีทางเป็นอ่ืน ดังนั้น ผู้ฟังเพื่อ
ความจริงตามธรรมที่ท่านแสดงตามความจริง จึงมีทางรู้ทางละเป็นผล
เครื่องยืนยันรับรองส�าหรับตัว โรคที่ยอมหายด้วยยาและกิเลสที่ยอม 
หมดสิ้นไปด้วยธรรม จึงเป็นคติธรรมดาที่โลกและธรรมเคยปฏิบัติ 
ต่อกนัมา นอกจากโรคชนดิไม่ฟังยา และกเิลสชนดิไม่มองดูธรรมเท่านัน้ 
เป็นข้ึนก่ีรายก็ต้องฉิบหายไปตามๆ กันไม่มีทางเหลือหลอ เรียกว่า 
โรคสุดวิสัย

การประหยัดของพระธุดงคกรรมฐาน

การนุง่ห่มใช้สอยบรขิารต่างๆ ของพระธดุงค์ เฉพาะท่านอาจารย์มัน่
รู้สึกท่านพิถีพิถันและมัธยัสถ์เป็นอย่างยิ่ง ไม่ยอมสุรุ่ยสุร่ายเป็นอันขาด
ตลอดมา ปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆ มีมากเพียงไร ก็มิได้ใช้แบบฟุ่มเฟือย
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เห่อเหมิไปตามเลย ปฏิปทาคือข้อปฏิบติัต้องคงเส้นคงวาอยูโ่ดยสม�า่เสมอ 
แต่การสงเคราะห์ให้ทานนั้น สิ่งของมีเท่าไรเป็นให้ทานไม่มีเหลือ และ 
ไม่เห็นท่านเก็บสั่งสมอะไรไว้บ้างเลย ท่านสงเคราะห์ให้ทานทั้งพระเณร
เถรชีและฆราวาสผู้ยากจนที่มาหา เท่าที่สังเกตรู้สึกว่าจิตท่านทั้งดวงเต็ม
ไปด้วยความเมตตาสงสารโลกมากไม่มปีระมาณ แต่การนุง่ห่มใช้สอยท่าน
ปฏิบัติอีกแบบหนึ่ง เหมือนพระอนาถาไม่มีอะไรติดตัว ผ้าสังฆาฏิ จีวร  
สบง ผ้าอาบน�า้ ขาดๆ ว่ินๆ มองเหน็แต่รอยปะติดปะต่อปะๆ ชุนๆ เต็มไป 
ทั้งผืน เห็นแล้วอดสลดสังเวชมิได้ เพราะไม่เคยเห็นในวงคณะสงฆ์ไทย 
ท�ากันอย่างนั้นมาก่อนเลย เพิ่งได้เห็นท่านอาจารย์เป็นองค์แรกที่ท�า 
อย่างนี ้ท่านพยายามปะชุนเสยีจนไม่มทีีจ่ะปะจะชุน จนเนือ้ผ้าเก่าทีม่อียู่
ด้ังเดิมเป่ือยหายไปหมด ปรากฏแต่ผ้าใหม่ทีป่ะชุนทหีลงัทัง้นัน้ ผ้าทัง้ผนื
ที่ปะแล้วชุนเล่าจนรอยด่างๆ ดาวๆ เหมือนลายเสือโคร่งเสือดาวเราดีๆ  
นี่เอง ไม่ยอมทิ้งแบบเปล่าประโยชน์อย่างง่ายๆ เมื่อเห็นหมดสาระใน
การนุ่งห่มแล้ว ก็ท�าเป็นผ้าเช็ดมือหรือเช็ดเท้าหรืออื่นๆ ต่อไปที่พอเกิด 
ประโยชน์ได้อีก จนแหลกละเอียดเสียจริงๆ ไม่มีทางจะท�าอะไรต่อไปได ้
อีกแล้ว ท่านถึงจะยอมท้ิง ไม่ว่าผืนใดขาดในบรรดาผ้า ผ้าครองหรือ 
ผ้าบริขารที่ท่านนุ่งห่มใช้สอย ผืนนั้นต้องถูกปะถูกชุนจนคนทั่วไปดูไม่ได้  
เพราะไม่เคยเห็นใครท�ากันในเมืองไทยที่เป็นเมืองสมบูรณ์เหลือเฟือ 
จนท�าให้คนลมืตน มนีสิยัฟุง้เฟ้อฟุม่เฟือยแม้เป็นคนจนๆ ท่านเองไม่เคย
สนใจว่าใครจะต�าหนิติชมเพราะการท�าเช่นนั้น แม้บริขารเครื่องใช้ในวัด 
เช่น ครุ (เครื่องตักน�้า) กระป๋อง กระบวยตักน�้า หรือสิ่งอื่นๆ ที่ช�ารุดลง  
ท่านจะน�ามาแก้ไขดัดแปลงเสียใหม่แล้วน�าไปใช้ได้อีกจนสุดสาระของ
สิ่งนั้นๆ ท่านถึงจะยอมทิ้ง การเก็บรักษาบริขารและเครื่องใช้สอยต่างๆ  
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ภายในวัดหรอืทีพ่กั ท่านเข้มงวดกวดขนัมาก ต้องเกบ็รกัษาหรอืจัดวางไว้ 
อย่างเป็นระเบียบงามตา ไม่ปล่อยท้ิงให้เสียหายและเกะกะกีดขวาง 
สถานที่และทางเดินได้เลย ใครวางสิ่งใช้สอยต่างๆ ไว้ไม่ดี ท่านจะเรียก
หาตัวมาสอบถามและดุด่าสั่งสอนทันที ไม่ให้ท�าเช่นนั้นต่อไปอีก

บางท่านอาจจะคิดข้องใจสงสัยหรือจะเป็นการหยั่งเสียงก็เหลือ 
จะเดาถูก โดยเรียนถามท่านอย่างดื้อๆ ก็มี ว่าอย่างอื่นๆ ก็ไม่ส�าคัญนัก  
แต่เฉพาะผ้าสงัฆาฏิ ผ้าจวีร ผ้าสบง ซ่ึงเป็นบรขิารส�าหรบัองค์และส�าคัญ 
กว่าบริขารอื่นใด ท่านอาจารย์ก็มิได้อดอยากขาดแคลน มีท่านผู้ศรัทธา 
น�ามาบรจิาคถวายอยูเ่สมอ ควรจะใช้สอยผนืใหม่เพือ่ฉลองศรทัธาเขาบ้าง  
ส่วนผืนเก่าก็ควรสละออก เผื่อท่านผู้ใดประสงค์จะรับไปไว้สักการบูชา
ก็กรุณาให้ไป ไม่ควรสงวนใช้จนขาดละเอียดและปะชุนเสียจนด่างดาว 
ไปทั้งผืนราวกับเสือเดินผ่านตลาดดังที่เป็นอยู่เวลานี้ คณะลูกศิษย์เห็น
แล้วเกิดความอับอายชาวบ้านที่หลั่งไหลเข้ามากราบนมัสการ และถวาย
ทานแก่ท่านอาจารย์มไิด้ขาด ไทยทานแต่ละอย่างทีค่ณะศรทัธาน�ามาถวาย
แต่ละครั้งมีไม่น้อย ไม่น่าจะประหยัดใช้แบบปะๆ ชุนๆ ดังที่เป็นอยู่นี้  
ซ่ึงน่าอับอายแทนอาจารย์เหลือเกินไม่อยากให้ท�า แต่อยากให้ท่าน
อาจารย์ท�าพอสมเกียรติบ้างว่า เป็นอาจารย์สั่งสอนคนแทบท่ัวประเทศ 
การกราบเรียนนี้ก็เพราะความเคารพเลื่อมใสและรักสงวนอย่างฝังใจ  
แต่เมือ่เหน็ท่านอาจารย์นุง่ห่มใช้สอยบรขิารต่างๆ แบบขาดๆ เขนิๆ ต่อๆ 
ติดๆ ปะๆ ชุนๆ อยูเ่ป็นประจ�า ไม่มกีารผลดัเปลีย่นเลยทัง้ทีส่ิง่ของมอียู่ 
ก็ท�าให้นึกน้อยใจและอับอายชาวบ้าน ราวกับอาจารย์ของตนหมดราคา 
ค่างวดไม่มช้ิีนดีเลย ผดิถกูประการใดกข็อประทานโทษ เพราะกราบเรยีน
ด้วยเจตนาหวังดีและเทิดทูนยิ่งกว่าชีวิตจิตใจ ดังนี้
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ขณะพระกราบเรียนจบลง ท่านเองนั่งเฉยราวกับไม่ได้ยิน ต่างองค ์
ต่างเงียบไปพักหน่ึง จากน้ันท่านจึงเริ่มพูดออกมาแบบเรียบๆ ว่า 
พระพุทธเจ้าเป็นผู้ฉลาดเหนือโลก ความสุขที่ทรงค้นพบจากความฉลาด
ก็เหนือโลกเป็นองค์แรก พระโอวาทท่ีทรงสั่งสอนหมู่ชนก็มาเหนือเมฆ
คือเหนือสมมุติทั้งปวง ไม่มีใครจะสามารถปฏิบัติและสั่งสอนได้เหมือน
อย่างพระองค์ ศาสนธรรมที่ออกจากพระโอษฐ์ก็เป็นมัชฌิมธรรมซ่ึง
เหมาะกับกาลสถานที่บุคคลตลอดมา ไม่มีการขัดแย้งกับความจริงที่
ควรต�าหนสิ�าหรบัหมูช่นผูห้วงัเหตุผลเป็นเครือ่งด�าเนนิเพือ่ความอยูร่อด 
ปลอดภัยตามพระโอวาท การปฏิบติักท็รงท�าด้วยความรอบคอบ การรูเ้หน็ 
ธรรมก็ทรงรู้เห็นด้วยความรอบคอบชอบธรรม การสั่งสอนก็ทรงท�าด้วย
ความรอบคอบตามหลักของศาสดาผู้เป็นบรมครู ไม่ปรากฏว่ามีสิ่งบกๆ 
พร่องๆ ตามมากับศาสนธรรมของพระองค์เลย ฉะนั้น พวกเราผู้เพียง
ปฏิบติัตามพระโอวาท ซ่ึงถ้าเทยีบกบัการทรงขวนขวายด้วยความล�าบาก
ทรมานของพระองค์เพือ่หมูช่นแล้ว กเ็ท่ากบัพวกเราพากนัขาอ่อนมอือ่อน 
คอยล้างมือรับประทานเท่าน้ัน ไม่มีความยากเย็นอะไรเลย ลองคิดดู 
พระองค์ที่ทรงน�าสาวกด�าเนินมานั้น ทรงน�ามาด้วยความฟุ้งเฟ้อเห่อ
คะนอง หรือทรงน�ามาด้วยความสันโดษยินดีตามมีตามเกิดแห่งปัจจัย
เครื่องอาศัยทั้งหลาย ทรงน�ามาด้วยความมักมากแบบพาตัวเป็นซากศพ
ของกิเลสตัณหา หรือด้วยความมักน้อยปล่อยกังวลทั้งหลาย ทรงน�ามา 
ด้วยความประหยัด ดัดความอยากที่หลากมาท่วมหัวใจไม่มีเวลาอิ่มพอ  
หรอืด้วยความฟุม่เฟือยเรีย่ราดเพราะความประมาทขาดสติเล่า เพยีงเท่านี้ 
ก็พอทราบได้ว่า พระที่ท�าตนเป็นคนฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยนั้น ก็คือพระที่ตน
และผูอ่ื้นเลีย้งยาก ปากกก็ว้างท้องกโ็ต กเิลสในใจแม้พลเมอืงดียงัสูไ้ม่ได้  
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การพยายามเกบ็รกัษาสิง่ทีเ่หน็ว่ายงัจะเกดิประโยชน์ต่อไปได้อีกตามสาระ
ของมัน และการประหยัดมัธยัสถ์ในสมบัติทั้งหลายเพื่อความจีรังยั่งยืน 
ไม่รบกวนชวนให้เกิดความฉิบหายอยู่ไม่มีวันสุดสิ้นนั้น เป็นทางของคน
ฉลาดในเหตุผลท่านด�าเนนิกนั ท่านเหล่านัน้มใิช่ผูฟุ้ง้เฟ้อเห่อคะนองพอง
ตัวแต่หาเนื้อติดกระดูกมิได้ สมบัติเงินทองมีเท่าไรจ่ายไปเสียไป สิ่งท่ี 
จะเป็นผลก�าไรพอต้ังรากต้ังฐานแห่งชีวิตและความดีต่อไป ไม่มีเท่า 
เสี้ยวหนึ่งของคนจนที่มีนิสัยประหยัดฝึกหัดตัว แต่ท่านเหล่านั้นแลเป็น 
ผูว้างรากวางฐานอันดีงามไว้พอให้โลกมหีนทางขบคิดและต้ังตัว มหีลกัฐาน 
ทางสมบัติและจิตใจสืบต่อกันมา มิใช่ผู้สุรุ่ยสุร่ายจ่ายด้วยอ�านาจความ
ทะเยอทะยานพาฉุดลากไป ไม่มีวันยับยั้งตั้งตัวได้จนวันตาย ใครโง่อุตริ
คิดเอาอย่างคนแบบนัน้มาใช้ จะกลายเป็นคนตายแบบไม่มป่ีาช้าไปตลอด 
สายแห่งสกุล ท่านย้อนถามพระองค์ท่ีเรียนถามว่า ท่านเคยเห็นลิง 
รับอาหารจากมือคนไปกินหรือเปล่าว่ามันรับอย่างไรและกินแบบไหน? 
ท่านองค์นัน้เรยีนตอบท่านว่า เคยเหน็เหมอืนกนั แต่มไิด้สงัเกตว่ามนัรบั 
แบบไหนและกินอย่างไร ท่านว่าเพียงความกินอยู่ของลิงท่านยังมิได้
สงัเกต เวลาถกูถามกต็อบไม่ได้ แล้วท่านท�าไมจงึมาถามเรือ่งการใช้สอย
บรขิารต่างๆ กบัผม โดยไม่มเีหตุผลทีน่่ารบัฟังบ้างเลย ผมยนิดีฟังท้ังค�าติ 
ค�าชม เพราะธรรมของพระพทุธเจ้ามอียูท่ั่วไป แม้ค�าติชมกเ็ป็นธรรมด้วย
ถ้าพิจารณาให้เป็นธรรม แต่ถ้าไม่พิจารณาก็เป็นโลกและท�าคนให้หลงได้ 
ทั้งค�าติและค�าชมเชย เพียงการอยู่กินของลิงท่านยังไม่สนใจสังเกต
พอทราบลัทธิของมันบ้าง แล้วท่านจะทราบความเป็นอยู่ใช้สอยของ
พระพุทธเจ้าและสาวกท่านได้อย่างไรว่าท่านทรงปฏิบัติองค์ท่านอย่างไร
ในความเป็นศาสดา และเป็นศากยบตุรทีค่วรเป็นสรณะของโลกได้อย่าง
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มั่นใจตลอดมา ท่านยังคิดอยากทราบอยู่บ้างหรือเปล่าว่า ลิงมีลัทธินิสัย
ต่างจากคนอย่างไรบ้าง ถ้าไม่อยากทราบลัทธิของลิงไว้บ้างพอประดับ 
สติปัญญา แต่จะปีนป่ายอยากทราบอริยประเพณีของศาสนาก็รู้สึกว่า 
จะปีนสูงมากไป ผมจึงไม่อยากอธิบายให้ท่านฟังแม้พออธิบายได้  
ท่านองค์นั้นเรียนตอบว่า แต่ก่อนกระผมก็ไม่เคยได้ยินท่านผู้ใดมาพูด
เรือ่งลงิให้ฟังว่ามนัมลีทัธนิสิยัอย่างไร แต่พอท่านอาจารย์ถามจึงท�าให้เกดิ
ความสนใจอยากทราบว่า ลิงมีนิสัยต่างจากมนุษย์อย่างไรบ้าง แต่ก่อน
ก็พอทราบได้จากสายตาที่เคยเห็นมันอยู่เสมอจนเบื่อไม่อยากดู เพราะ 
ความท่ีมันเป็นสัตว์ที่มีนิสัยหลุกหลิกไม่อยู่เป็นสุขประจ�าตัว ท่ีลึกซ้ึง 
ยิ่งกว่านี้กระผมไม่ทราบได้

ต่อจากน้ีเป็นค�าสนทนาระหว่างท่านอาจารย์มั่นกับพระองค์ที ่
เรียนถาม ท่านองค์นี้อยากทราบลัทธินิสัยลิง ท่านอาจารย์มั่นเริ่มตอบ
ท่านว่า ลงิกเ็หมอืนคนทีม่นิีสยัหลกุหลกิ ไม่ชอบอยูเ่ป็นความสงบสขุตาม
ท�านองคลองธรรมเหมือนสุภาพชนท้ังหลายน่ันเอง เป็นสัตว์ท่ีชอบอยู ่
ด้วยความคะนองทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ ท้ังตัวผู้ตัวเมีย มาตลอดโคตรแซ่
ของมนั ความคะนองของลงิไม่มขีอบเขตจ�ากดั เหมอืนคนทีไ่ม่ได้รบัการ
อบรมศีลธรรมมาบ้างเลย แม้จะแก่จนผมหงอกขาวโพลนเป็นส�าลีไปทั่ว 
ทัง้ศีรษะ กไ็ม่รูจั้กความสงบร่มเยน็คืออะไร และสิง่นัน้จะเกดิได้ด้วยวิธใีด  
เป็นสัตว์ท่ีไว้ใจไม่ได้ตลอดวัย แม้เลี้ยงมันให้อยู่กับคนมาแต่เล็กจนโต  
แต่นิสัยก็เป็นของตัวมันเอง ไม่สนใจยึดเอานิสัยของมนุษย์ไปใช้เลย
แม้แต่น้อย สัตว์พรรค์นี้เกิดแบบลิง อยู่แบบลิง และตายแบบลิง ไม่มี
แบบอ่ืนใดมาเจือปนเลย คนทียึ่ดเอาลทัธนิสิยัลงิมาเป็นตัวของตัวจึงเลว
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ร้ายยิง่กว่าลงิ และท�าความเดือดร้อนให้โลกได้รบัร้ายแรงและกว้างขวาง
มากย่ิงกว่าลิง สิ่งที่เห็นด้วยตาตัวเองก็คือ เวลาไปพักบ�าเพ็ญอยู่ในถ�า้ 
ซ่ึงเป็นที่ชุกชุมของสัตว์เหล่านี้ นี่พูดถึงตอนออกเที่ยวธุดงค์ใหม่ๆ  
ยงัไม่ทราบนสิยัของสตัว์พวกนีไ้ด้ดีพอ เวลาเขามาเท่ียวหากนิตามบรเิวณ
หน้าถ�้าที่เราพักอยู่ ทีแรกมองเห็นเราก็กลัว แต่พอเห็นอาการเราไม่เป็น
ภัยต่อเขาๆ ก็ไม่กลัว และพากันเที่ยวหากินมาที่นั้นแทบทุกวัน เราเอง
กคิ็ดสงสารเหน็เขามาเป็นฝูงๆ และปีนป่ายขึน้ลงอยูบ่รเิวณหน้าถ�า้ทัง้ตัว
เล็กตัวใหญ่ไม่สนใจกับคน พอได้อาหารมาเหลือจากฉันก็แบ่งไว้ให้เขา  
เวลาเขามาก็เอาอาหาร มีกล้วยบ้าง ข้าวบ้าง ผลไม้ต่างๆ บ้าง ไปวางไว ้
ตามก้อนหินให้เขาเก็บกินเอง พอเราน�าอาหารไปวางต่อหน้าเขาแล้ว 
หนัหลงักลบัมาเท่านัน้ ต่างตัวต่างแย่งกนักนิอย่างชุลมนุวุน่วาย โดยมไิด้
คิดเกรงกลวัเราบ้างเลย วนัหลงัยิง่พากนัมาแต่เช้าและคอยอาหารท่ีเราจะ
เอาไปให้ เพียงสองสามวันเท่านั้นก็ได้การ คือต่างแสดงฤทธิ์อย่างเต็มที ่
ไม่มคีวามเกรงกลวัเราบ้างเลย และพากนัเท่ียวยุม่ย่ามเข้ามาค้นหาอาหาร
ในท่ีพกัเรา จนสิง่ของบรขิารต่างๆ ตกกระจยุกระจายเกลือ่นไปหมดเวลา 
ไปบณิฑบาต นอกจากนัน้บางตัวยงัท�าท่าจะกดัเราอีกด้วย แยกเขีย้วยงิฟัน 
ท�าปากขมบุขมบิค้ิวขมวดขึน้ขมวดลงขูเ่รา ราวกบัจะบอกว่ามวยลงิรวดเรว็ 
ยิง่กว่ามวยมนษุย์ มวยมนษุย์สูไ้ม่ได้ ถ้าไม่อยากเจ็บอย่ามายุง่ เด๋ียวโดน
จะว่าไม่บอก ฉะนัน้ เราต้องใช้อุบายขูด้่วยวธิต่ีางๆ จงึพากนัหนไีป จากนัน้ 
ก็ไม่อาจให้อาหารแก่สัตว์จ�าพวกนี้อีกทั้งที่สงสาร และไม่ท�าอาการให้เขา
สนิทสนมเหมือนแต่ก่อน ต่อไปจึงไม่มารบกวนอีก

นี่แลสัตว์จ�าพวกไว้ใจไม่ได้ ถึงจะสงสารเลี้ยงดูเขาดีเท่าไร เขาก็คือ 
ลิงตัวคะนองไม่รู้จักคุณและไม่รู้จักคนอยู่นั่นเอง ขณะท่ียื่นอาหารให้  
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ต่างตัวต่างวิง่มารมุเราจนน่าเกลยีดน่ากลวั บางตัวแทบจะกดัเราในเวลานัน้ 
เข้าด้วย เพราะความโลภมากในอาหาร แสดงอาการลุกลี้ลุกลนจนแทบ
ดูไม่ได้ ทั้งวิ่งดักหน้าดักหลัง ทั้งรุมล้อม ทั้งส่งเสียงก๊อกแก๊กขู่เข็ญเรา
ผู้เมตตาให้อาหาร สัตว์ที่น่ากลัวและน่าร�าคาญก็คือลิงนั่นแล ท่านพอ
ทราบบ้างหรือยัง บรรดาลิงที่เขาเลี้ยงไว้ในบ้าน เวลายื่นอาหารให้เขา 
แสดงอาการอย่างไรบ้างต่ออาหารทีใ่ห้ และต่อผูใ้ห้อาหารเขา พระองค์นัน้ 
เรยีนตอบท่านว่ากระผมไม่ทราบ เพราะเป็นแต่เคยให้อาหารเขา แต่ไม่เคย 
สังเกตขณะให้อาหารว่าเขาแสดงอาการอย่างไรบ้าง ท่านอาจารย์เลย
อธิบายให้ท่านฟังต่อไปว่า ใครจะเอาอาหารให้มันก็ตาม แต่สัตว์พรรค์นี้ 
จะไม่สนใจคนย่ิงกว่าอาหารที่มันจะได้ในเวลานั้นเลย ตามันจะจับจ้อง
มองดูแต่อาหารและโดดขึ้นโดดลงท่าเดียว ถ้าอยู่ที่ราบก็วิ่งไปวิ่งมาและ
มอืคว้ามาทีอ่าหารกบัมอืคนเท่านัน้ พอยืน่อาหารให้ถึงมอืแล้ว จะคว้ามบั
รีบปอกปากกัดฉีกกินทันที ส่วนตามันจะมองนั้นมองนี้หลุกหลิกๆ และ
มองผลไม้ในมือมัน ทั้งเค้ียวท้ังกลืนท้ังกัดท้ังฉีก ถ้ามองเห็นอาหารใน
มือคนยังเหลือพอมีทางได้อยู่อีก มันจะรีบกัดรีบกินและรีบซ่อนอาหาร
เข้าไว้ในกระพุ้งแก้มทันที แล้วตามองมาที่มือคนและเอื้อมมือมาขออีก  
ถ้าคนให้อีก มันจะรีบกินบ้าง ซ่อนไว้ในกระพุ้งแก้มบ้าง เหลือจากนั้นก็ 
ทิ้งบ้างแล้วเอื้อมมือมาขอใหม่ ไม่มีความอิ่มพอในการขอ ให้เท่าไรเป็น 
เอาหมดจนไม่มอีะไรจะให้โน้นแลมนัจึงจะหยดุ และหนัมาเค้ียวกลนืส่วน
ทีม่นัซ่อนไว้ในปากต่อไป ลงิเป็นสตัว์ทีส่รุุย่สรุ่ายมาก และไม่มคีวามอ่ิมพอ 
ในอาหารเมื่อยังพอจะได้จากใครอยู่ แม้ท้องมันจะเล็กๆ เหมือนสัตว ์
ธรรมดาทัว่ๆ ไป แต่ความโลภและความสรุุย่สรุ่ายฟุม่เฟือยมนันัน้เหลอืตัว  
ยากที่จะมีสัตว์ตัวใดเสมอได้
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เท่าที่ยกตัวอย่างของลิงมาเป็นข้อเปรียบเทียบเพียงเล็กน้อยน้ี  
ท่านพอทราบได้กระมังว่าที่ท่านมาขอให้ผมผลัดเปลี่ยนเครื่องบริขาร 
เสยีใหม่โดยทิง้ของเก่าไปเสยี ทัง้ทีส่ิง่น้ันยงัพอให้ประโยชน์ได้อยู ่น้ันคือ
ท่านขอให้ผมปฏิบติัตามแบบลงิ และขอให้ลงิเป็นศาสดาสัง่สอนผมแทน
ศาสนาของพระพทุธเจ้า ผูท้รงรูจั้กประมาณพอดีทุกอย่าง เพราะแบบท่ีท่าน 
ขอผมนั้นเป็นแบบลิงใช้กันอยู่ตามวิสัยของสัตว์ที่ไม่รู้จักธรรมคืออะไร  
ผู้รู้จักธรรมคืออะไรอยู่บ้าง ก็ควรคิดค�านึงสภาพของตนและของธรรม
ว่าอะไรควรหรือไม่ควร การพูดด้วยเจตนาหวังดีนั้นเห็นใจ แต่เจตนานั้น 
ไม่คุ้มค่ากบัความเสยีไปแห่งธรรม มคีวามสนัโดษมกัน้อย เป็นต้น ซ่ึงเป็น 
ธรรมทีย่งัโลกให้สงบเยน็มานาน เพราะธรรมนีเ้ป็นความเหมาะสม ส�าหรบั 
โลกผูย้นิดีในขอบเขตมฝ่ัีงมฝีาภายในใจจะพงึรกัสงวน และอุตส่าห์ปฏิบติั 
ตามด้วยความยินดี ไม่ให้คุณค่าสาระอันจะเกิดจากธรรมนี้ผ่านไปเปล่า 
จะเสียใจภายหลัง ท่านควรคิดดูให้ละเอียดถี่ถ้วนของศาสนา และท่าน 
ผู้เป็นเจ้าของศาสนาบ้างว่าเป็นบุคคลเช่นไร พระองค์เป็นมาแบบโลก 
เป็นกันหรอืเป็นมาอย่างไร การสัง่สอนศาสนาทรงสัง่สอนอย่างไร โลกจึง 
ตกลงปลงใจยอมกราบไหว้บูชาและปฏิบัติตามเรื่อยมาจนถึงพวกเรา  
ศาสนธรรมท่ีประทานไว้ทกุแง่ทกุมมุล้วนเป็นสวากขาตธรรมโดยสมบรูณ์  
และเป็นนิยยานิกธรรม ความระงับดับทุกข์ความกังวลน้อยใหญ่ได้โดย 
สิน้เชิงแก่ผูป้ฏิบัติตามๆ กันมาอย่างสมบรูณ์ ท่านควรคิดให้ละเอียดตาม
หลักศาสนาลงไปอีกว่า ผู้ท�าตัวเป็นคนฟุ่มเฟือยต่ืนโลกต่ืนสมัย กับผู้ 
ปฏิบติัตัวโดยสม�า่เสมอต่อความจ�าเป็นไปตามกรณี ใครจะมทีกุข์กงัวลทาง
กายใจมากน้อยต่างกันอย่างไรบ้าง ส�าหรับความเห็นของผมผู้เรียนน้อย 
เห็นว่า ผู้ท�าตัวเป็นคนฟุ่มเฟือยพองตัวใหญ่กว่าโลกนั่นแล คือผู้ตั้งหน้า 
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ฆ่าตัวเองโดยไม่รู้สึกว่าตัวเป็นเพชฌฆาตท�าลายตน คนเราเมื่อคิดเกิน 
ความพอดีเหมาะสมแล้ว ต้องเป็นผู้ก่อเรื่องกระจุยวุ่นวายแก่ตัวเอง 
จนหาความสงบสุขทางกายและทางใจมิได้แน่นอน ใจต้องคิดเพื่อ
พอกพูนมากขึ้นจนไม่มีเวลาพักผ่อนได้ ถ้าเป็นน�้าก็ขุ่นเป็นตมเป็นโคลน
จนหาท่ีอาบด่ืมใช้สอยมิได้ ใจกับกายต้องหมุนเป็นกงจักรเพื่อได้มาซ่ึง 
สิ่งนั้นๆ ถ้าไม่ได้ต้องกระวนกระวายเพราะหาไม่ทันกับความอยากน�้า 
ล้นฝ่ังนัน้ เมือ่ไม่ได้ทางตรงกต้็องหาทางอ้อม ไม่ได้ทางสจุรติกต้็องหาทาง
ทุจริต พอลักขโมยได้ก็ขโมยเอา พอหยิบฉวยได้ก็หยิบฉวยเอา พอจี้ได้ 
ก็จี้เอา พอปล้นได้ก็ปล้นเอา พอคิดโกงได้ก็คิดโกงเอา พอรีดไถได้ก็รีด
ไถเอา กลนืได้กก็ลนืเอา หรอืแม้พอฆ่าได้เป็นฆ่าเอาท้ังสิน้ ไม่สนใจคิดว่า 
เกรงใจอายโลกหรือกลัวบาปกลัวกรรมเพราะอ�านาจนั้นบังคับ สุดท้าย
ก็ถูกจับตัว ผู้ยิ่งใหญ่ไปนอนในห้องขังให้เสวยผลความอยากของตนอยู่
ในเรือนจ�า หรือถูกเขาฆ่าตายทิ้งหมกป่าหมกโคลนไม่มีใครไปสืบสาว 
ราวเรือ่ง ปล่อยให้หายซากไปเลยย่ิงกว่าสตัว์ ซ่ึงน่าทุเรศผดิมนษุย์ท้ังหลาย

นี่แลโทษของวิชาลิงที่เป็นสัตว์มีนิสัยบกพร่องต้องการอยู่เสมอ  
ไม่มีความอ่ิมพอในสิ่งทั้งปวง ทั้งท่ีปากและท้องของมันก็ไม่ใหญ่โตกว่า
สตัว์ทัง้หลาย แต่ลงินัน้ตายเพราะความอยากทางใจมากกว่าความหวิโหย
อาหาร เมือ่ใครน�าวชิาท�าลายตัวแบบลงิมาใช้ไม่ว่าพระหรอืฆราวาส ผูน้ัน้ 
ต้องเป็นคนผดิสงัเกตต่างจากโลกท้ังหลายท่ีมคีวามพอดี ถ้าเป็นพระก็จะ 
พยายามเสาะแสวงหาแต่ปัจจยัโดยอุบายวิธต่ีางๆ ด้วยความกระวนกระวาย  
มากกว่าจะละอายหรอืสนใจในพระธรรมวนิยัอันเป็นความดีงามของสมณะ  
จนประชาชนเอือมระอาไปตามๆ กนั ไปในทิศทางใด ประชาชนหลบหลกี
เป็นทิวแถว ทั้งที่เขามีความเลื่อมใสศาสนธรรมอยู่อย่างฝังใจ แต่ที่ต้อง 
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หลบหลกีตัวให้พ้นไปกเ็พราะทนเพทบุายในการรบกวนขอเงิน หรอืสิง่ต่างๆ  
จากพระทีแ่ก่วชิาไม่ไหว ท่านย้อนถามท่านองค์นัน้ว่า ท่านทราบไหมว่าทีว่่า 
พระแก่วิชานั้นคอืวิชาอะไร เรียนว่าไม่ทราบ ท่านอาจารย์ตอบเสียเองว่า 
ก็วิชาขอไม่หยุดนะซิ เพราะพระเราถ้าลงได้ด้านด้วยความฟุ้งเฟ้อ
ทะเยอทะยานอยากและการแสวงหาลาภปัจจัยแล้ว ต้องด้านทุกอาการ
ไม่มียางอายติดตัว มีแต่ความมุ่งหมายและมุ่งมั่นต่อปัจจัยลาภต่างๆ 
โดยถ่ายเดียวว่า “ขอให้ได้มำ” ค�าภาวนาก็คือ “ขอให้ได้มำๆ” เท่านั้น 
ไม่ต้องสวดมนต์ภาวนาด้วยคาถายืดยาวเหมือนท่านผู้บ�าเพ็ญภาวนา 
ทั้งหลายสวดกัน เพียงภาวนาบทเดียวเท่านั้นก็กระเทือนโลกพออยู่แล้ว 
ถ้าขืนต่อคาถาให้ยืดยาวไปกว่านั้น โลกจะต้องแตกแน่นอน

ท่านอาจารย์ถามท่านองค์นั้นว่า ท่านต้องการคาถาย่อนั้นหรือเปล่า 
จะได้ส�าเรจ็มรรคผลง่ายๆ ซ่ึงไม่มพีระสาวกองค์ไหนส�าเรจ็แบบน้ี กระผม 
ไม่ต้องการเพราะเป็นคาถาท�าลายศาสนาและท�าลายประชาชน ถ้าไม่ต้องการ  
ท่านขอให้ผมปฏิบัติแบบลิงเพื่ออะไร คาถานี้ก็มาจากลิงนั่นเองท่ีกลาย
มาเป็นคาถาย่อบทนี้อยู่เวลานี้ กระผมขอประทานโทษที่กราบเรียนไป
ตามความรูส้กึทีคิ่ดว่าจะเป็นความสะดวกสบายแก่ท่านอาจารย์ โดยไม่ท�า 
ให้ท่านอาจารย์และปฏิปทาในวงศาสนาเสียไปด้วย ถ้าคิดว่าจะเป็นไป 
ในท�านองท่านอาจารย์อธิบายปฏิปทาลิงที่เป็นสัตว์ฟุ้งเฟ้อ กระผมก็ 
ไม่กราบเรียน เพราะไม่ประสงค์จะให้อะไรเสียไปเพราะการเรียนข้อนั้น 
ท่านตอบว่า แม้ท่านไม่มีความนึกคิดไปในทางนั้นก็ตาม แต่การขอร้อง
ก็ช้ีบอกอยู่แล้วอย่างชัดเจน คนเราไม่ถึงกับต้องขอร้องให้ท�าตามกัน
หมดทุกอย่างหรอกท่าน เพียงผ่านทางตาทางหูกลางตลาดเท่านั้น ก็เป็น 
ทศันศึกษาอันสมบูรณ์พอยดึไปเป็นแบบฉบบัได้แล้ว สิง่ต่างๆ ทีจ่ะท�าคน 



381

ให้ดีและเสียคนได้นั้นมีอยู่ทั่วไป ไม่จ�าต้องจัดเข้าในตารางสอนคนก็มี
ทางยดึได้ ถ้าเป็นฝ่ายดีกท็�าผูป้ฏิบติัตามให้เป็นคนดีและเจรญิได้ ถ้าเป็น 
ฝ่ายช่ัวก็พาผู้ท�าให้เสื่อมเสียไปโดยไม่ต้องประกาศโฆษณาชวนเช่ือใดๆ 
เช่นคนหรือครอบครัวที่ชอบสุรุ่ยสุร่ายเป็นนิสัย คนในครอบครัวนั้นมัก 
เอาอย่างกันจนกลายเป็นครอบครวัผวัเมยีลกูหลานทีส่รุุย่สรุ่ายไปตามๆ กนั  
รายได้มมีาไม่พอกบัการจบัจ่าย เพราะต่างคนต่างเป็นนกัจ่ายด้วยกนัไม่มี
ใครสนใจประหยัดรักษา แม้แต่น�้าล�าคลองยังเหือดแห้งไปได้เมื่อไหล 
ไม่หยุด เราลองน�าครอบครวัทีม่กีารประหยดัรกัษา และจ่ายไปด้วยความ
มีเหตุมีผลเป็นเครื่องควบคุม กับครอบครัวที่ชอบสุรุ่ยสุร่ายจ่ายไม่ม ี
ประมาณเป็นนิสยัมาเทียบกนัดูว่า ครอบครวัไหนจะมคีวามสงบเยน็ มคีวาม 
เดือดร้อน เพราะการเป็นอยูใ่ช้สอยมากกว่ากนั ผมตอบแทนเลยทเีดียว
ก็ได้ว่า ครอบครัวที่มีหลักใจเป็นหลักทรัพย์นั่นแล จะมีควำมสงบสุข  
ทั้งควำมเป็นอยู่โดยล�ำพังและภำคทั่วๆ ไป ยิ่งกว่ำครอบครัวที่เป็นโรค
ไม่มยีำและหมอรกัษำเป็นไหนๆ (คนไม่มขีอบเขตในกำรจ่ำยและกำรเกบ็
รักษำ) นอกจากเป็นความสงบสุขของตัวและครอบครัวแล้ว ยังเป็นการ
เพาะเด็กลูกๆ หลานๆ ตลอดผู้เกี่ยวข้องในวงศ์สกุล ให้เป็นคนดีมีขื่อ
มีแปทางความประพฤติและการจับจ่าย ตลอดการเก็บรักษาสมบัติต่างๆ 
ให้เป็นหลกัฐานมัน่คงต่อไปตลอดกาลนานอีกด้วย ส่วนคนและครอบครวั
ไม่มีประมาณในการรักษาตัวนั้น นอกจากจะเป็นความเดือดร้อนใน 
ปัจจบุนัแล้ว ยงัอาจแพร่พนัธุดี์แตกแหวกแนวให้ลกูๆ หลานๆ ในวงศ์สกลุ 
เสียไปด้วยตลอดกาลนาน

ผมไม่เคยเหน็คนทีไ่ม่มหีลกัใจเป็นหลกัทรพัย์ ต้ังเนือ้ต้ังตัวทางสมบติั
ได้เลย เห็นแต่ความฉิบหายป่นปี้ติดหนี้สินพะรุงพะรัง เหยียบย�่าท�าลาย
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เขาจนต้ังตัวไม่ติดนั่นแล จะมีความเจริญมั่นคงมาจากท่ีไหนพอจะน่า
ชมเชย คนเราถ้าไม่มอีะไรบงัคับใจกายวาจาความประพฤติไว้บ้างพอเป็นที่
ยบัยัง้ช่ังตวง เวลาอารมณ์บ้าร้อยแปดมนัขึน้สมองซ่ึงมอียูก่บัทกุคน แม้จะ 
มีความรู้วิชาและฐานะดีเพียงไรก็ไปไม่รอด ต้องจอดจมจนได้เพราะการ
ท�าลายตนด้วยวธิต่ีางๆ ดังกล่าวมา มใิช่เป็นของดีทีน่่าสรรเสรญิ ปราชญ์
ท่านระวังมากจากการท�าลายตนด้วยวิธีต่างๆ นั้น ยิ่งกว่าการถูกท�าลาย
จากผู้อื่นหรือสิ่งอื่นเป็นไหนๆ ในขณะเดียวกันท่านพยายามประคองตน 
ในทางดีงามโดยสม�า่เสมอ ไม่ยอมปล่อยตัวไปตามยถากรรมดังทีเ่หน็ๆ กนั 
จนน่าทเุรศ ซ่ึงมจี�านวนมากกว่าทีน่่าอนโุมทนาสรรเสรญิ ยิง่ใครชอบมนีสิยั 
ต่ืนเงำตัวเองต่ืนสมัย โดยไม่ค�ำนึงถึงสำรประโยชน์หรือโทษทัณฑ์อะไร
จำกสิง่นัน้ๆ พอควรก่อน เพยีงสิง่นัน้ๆ ผ่ำนหผู่ำนตำ คอยแต่จะฉวยมบั
จับปุ๊บมำเป็นควำมโก้หรูตำมควำมเห่อเหมือนลิงด้วยแล้วละก็ จะเขียน
ใบตำยไว้เลยก็ได้ โดดไปไม่ก่ีก้ำวก็ต้องลงเหวให้แมลงวันบินตำมไม่มี
ทำงสงสัย การกล่าวทั้งนี้ผมมิได้กล่าวเพื่อต�าหนิโลกหรือท่านผู้หนึ่งผู้ใด 
โดยเฉพาะ แต่กล่าวตามความจรงิทีรู่้ๆ  เหน็ๆ กนัอยูป่ระจกัษ์ตาประจักษ์ใจ 
ในวงมนุษย์เรานี่แล ไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้ว่าการปฏิบัติตัวแบบนั้นจะ 
ไม่ล่มจมฉิบหาย ต้องเป็นหนทางเดียวคือเขียนใบเสร็จใบตายให้พร้อม 
ทัง้ทีผู่น้ัน้ยงัคุยอวดตัวว่ามคีวามฉลาดรอบรู ้และมฐีานะดีมเีงินเป็นล้านๆ 
เพราะเงินก็ตนเป็นผู้หามา จะได้มาจากทางไหนใครไม่ทราบได้ แต่การ
ท�าลายนัน้ท�าได้ง่ายนดิเดียว เช่นเดียวกบัสมบติัในบ้านมจี�านวนมากมาย
เพียงไร พอถูกไฟก�าจัดท�าลายเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็เรียบเป็นเถ้าถ่านไปเอง
อย่างไม่มีปัญหา
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ผมพยายามเรียนและปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้ามาแต่เริ่มบวช
จนถงึวนันี ้ซ่ึงหลายปีพอควร เรยีนและปฏิบติัไปเท่าไร ยิง่มองเหน็ความโง่ 
ของตัวมากขึ้นโดยล�าดับ แทนที่จะได้ความฉลาดฉาดฉานพอมีความรู้
แปลกๆ มาคัดค้านธรรมของพระองค์ท่านบ้างว่าตรัสไว้ไม่จริง ไม่เป็น 
สวากขาตธรรม และไม่เป็นนยิยานกิธรรมดังทีป่ระกาศสอนไว้ในบางหมวด 
บางขั้นบางตอน แต่ไม่ว่าธรรมขั้นใดหมวดใดตอนใด เรียนไปปฏิบัติไป 
เท่าไร กย็ิง่ท�าให้เช่ือให้ยอมไปเสยีหมด ไม่มคีวามรูพ้อได้อวดตัวว่าเก่งกาจ 
สามารถคัดค้านธรรมของพระองค์ได้เลย หมวดไหนคัมภีร์ใดก็มีแต่
พระองค์ตรัสเรื่องความโง่ของสัตว์ผู้ยังอวดตัวว่าเก่งกาจฉลาดรู้ แต่สู้
ลิงที่กลัวหาวิธีหลบซ่อนคนก็ไม่ได้ ถ้าว่าพวกเราเก่งกว่าลิง ก็ต้องรู้สิ่งที่
เป็นหายนะและหลบซ่อนผ่อนคลายตัวเองบ้าง อย่าอาจหาญท้าทายมัน
นักหนา นี่มองไปที่ไหนก็เห็นแต่คนอวดเก่งต่อความชั่วเสียหาย ทั้งท่าน
และเราท้ังหลาย ไม่มีใครพอมีความฉลาดปราดเปรื่องพอหลีกเลี่ยงสิ่ง 
ที่น่าต�าหนินั้นๆ ไปได้บ้าง ไม่ผูกมิตรปิดตายเป็นสหายกับมันไปท้ังวัน 
ทัง้คืน ยืนเดินนัง่นอนแข่งกนัเลย ไม่มวีนัโผล่พอมองเหน็ธรรมในดวงใจ 
ที่กายวาจาระบายออกมาพอเย็นใจ ท่านได้พิจารณาบ้างหรือเปล่าว่า 
ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้ามีความละเอียดสุขุมเพียงไร เพียงพวกเรา
จะเอาใจทีเ่ต็มไปด้วยกเิลสทีแ่สนสกปรกโสมมไปหยัง่ธรรมของพระองค์ 
ก็จะได้แต่ค�าต�าหนิติเตียนติดขึ้นมาเท่านั้นว่า ธรรมปฏิบัติยาก ผู้ปฏิบัติ
ธรรมต้องฝืนกระแสโลกจงึปฏิบติัได้บ้าง พระพทุธเจ้าตรสัธรรมไว้ไม่เหน็
ตรงกับสภาพความเป็นจริงของโลกบ้าง ธรรมแสดงไว้ว่าท�าดีได้ดี ท�าชั่ว 
ได้ช่ัว แต่เราท�าดีแทบตายไม่เห็นได้ดีอะไร ส่วนเขาไม่เห็นท�าดีอะไร 
ยังร�่ารวยเป็นเศรษฐีมีเงินมหาศาล ข้ามหน้าข้ามตาเราผู้ท�าดีไปหยกๆ 
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ธรรมไม่เห็นจริงตามที่ตรัสไว้ ถ้าจริงว่าบาปมีจริง คนท�าบาปไม่เห็น 
ได้รบัโทษ สว่นคนท�าดเีวลาจ�าเป็นไมเ่หน็บญุมาช่วยบ้าง บาปบญุคงไมม่ี  
นรกสวรรค์นิพพานคงไม่มี ถ้ามีอยู่ที่ไหน คนตายแล้วทั้งคนดีคนชั่วเห็น
แต่หายเงียบไปเลย ไม่เหน็กลบัมาบอกบ้าง พอมแีก่ใจอยากท�าบญุให้ทาน 
รักษาศีลบ�าเพ็ญภาวนาบ้าง เผื่อเวลาตายไปจะได้ไปสวรรค์นิพพานกัน 
เหล่านีเ้ป็นต้น ทีจ่ะติดใจของพวกเราขึน้มาเวลาหยัง่ธรรมของพระพทุธเจ้า  
เพราะโลกชอบกันอย่างน้ี จะให้ของดีตามที่ธรรมแสดงไว้ติดขึ้นมานั้น
ไม่มหีวัง เพราะกเิลสไม่หวงัธรรม แต่หวังเฉพาะกเิลสเท่านัน้ จึงได้กเิลส 
ความลามกขึ้นมา ธรรมมิได้ตรัสไว้เพื่อคนจ�าพวกคอยตามล้างตาม 
ผลาญธรรม ด้วยความคิดเห็นต่างๆ แต่ธรรมมีไว้เพื่อคนจ�าพวกที่ท่าน
พสิจูน์หาความจรงิจากธรรมจรงิๆ จงึมใิช่ธรรมบ่นเอา เดาเอา คาดคะเนเอา  
ดังพวกเราที่หยั่งดูธรรมด้วยใจอันโสมมของตน แล้วคว้าเอาความโสมม
ขึน้มาสดูดมเล่นด้วยความบ่นให้ธรรม แล้วกภู็มใิจว่าตนคิดได้พดูได้อย่าง
อิสรเสรี หาทราบไม่ว่าตัวสูดดมสิ่งสกปรกของตัว โดยไม่มีธรรมบทใด 
เข้ามาเกีย่วข้องได้เสยีด้วยเลย ใครจะต�าหนติิเตียนธรรมมากน้อยเพยีงไร  
ธรรมจึงไม่มีส่วนกระทบกระเทือนด้วย นอกจากผู้นั้นจะพึงรับความ
กระทบกระเทือนจากการคิดการพูดของตัวแต่ฝ่ายเดียว ท้ังท่ีนึกครึ้ม 
ในใจว่าตนมีเกียรติเพราะคัดค้านต�าหนิธรรมได้อย่างสบาย

ธรรมมีความละเอียดสุขุมมากยากท่ีใจซ่ึงมีกิเลสอย่างเราๆ ท่านๆ 
จะหย่ังถึงได้ดังกล่าวมา ฉะนั้น ค�าขอร้องท่านแม้จะเป็นเจตนาหวังดี  
จึงเป็นการกระเทอืนส่วนใหญ่แห่งธรรมแฝงอยูด้่วย เพราะความประหยดั  
ความมธัยัสถ์ ความสนัโดษ ความมกัน้อย ธรรมเหล่าน้ีคือความไม่ประมาท 
ลมืตัว ผูป้ฏิบัติธรรมเหล่านี ้ไม่ว่านกับวชหรอืฆราวาสย่อมประคองตัวได้ 
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อย่างน่าชม พระแม้จะมีอติเรกลาภมาก มีประชาชนเคารพนับถือมาก  
หรือฆราวาสมีสมบัติมากน้อยเพียงไร ก็ไม่เย่อหยิ่งจองหองและลืมตัว
กับสิ่งเหล่านั้นอย่างง่ายดาย ยังสามารถน�าสิ่งนั้นๆ ไปท�าประโยชน์ได ้
ตามฐานะของมันอีกด้วย ทั้งเป็นเครื่องส่งเสริมความสุขแก่เจ้าของและ 
ประดับเกียรติ สมกับสมบัติมีไว้เพื่อเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ในคราวจ�าเป็น
อย่างแท้จรงิ ไม่กลายมาเป็นข้าศึกเครือ่งท�าลายตนให้เสยีไปด้วย ซ่ึงมกัม ี
อยู่จ�านวนมาก แต่ไม่ค่อยสนใจคิดและแก้ไขกันพอให้มีความสงบเย็น
และน่าดู ผู้มีธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องปกครองและประดับตัว ย่อมเป็น 
ผู้สง่างามในสายตาแห่งสุภาพชนทั้งหลาย ยิ่งกว่าผู้ชอบประดับตัวด้วย
เครื่องมัวเมาเย้ากิเลส ซึ่งเห็นแล้วน่าเวียนศีรษะ ส�าหรับตัวเองนั้นเห็น
ว่าโก้หรูเทวดาบนฟ้าสู้ไม่ได้ ส่วนสุภาพชนเห็นแล้วปวดเศียรเวียนเกล้า
ไปตามๆ กัน ท่านลองคิดเทียบเคียงดูก็พอจะทราบได้ระหว่างธรรม 
ทั้งสองนี้ต่างกันอย่างไรบ้าง คือมองธรรมตรงข้ามกับธรรมที่กล่าวมานี้ 
ความประหยัด ความมัธยัสถ์ ความสันโดษ ความมักน้อยเหล่านี้ ผมจะ 
แปลเอาความย่อๆ ให้ฟัง ควำมประหยัด ได้แก่ ความเอาใจใส่ในการ
เก็บรักษาสมบัติเครื่องใช้สอยต่างๆ ท่ีมีอยู่ของตน ไม่ให้เสียไปด้วย
ความประมาทขาดการเอาใจใส่ ไม่ใช้แบบสรุุย่สรุ่าย เวลาใช้กร็ะมดัระวงั  
ไม่ควรเสียด้วยเหตุไม่จ�าเป็นก็ไม่ให้เสีย เพราะสิ่งของแต่ละอย่างเกิดมี
ขึน้ด้วยการขวนขวายหรอืการแสวงหา มไิด้เกิดมขีึน้มาเองพอท่ีจะไม่เหน็ 
คุณค่าของมัน

ควำมมธัยสัถ์ ออกจากใจของผูม้คีวามรกัใคร่ใฝ่ใจในการใช้สอยและ
การเก็บรักษาสมบัติต่างๆ ด้วยความระมัดระวัง ไม่ใช้สอยแบบเรี่ยราด
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สาดกระจาย เมื่อหยุดใช้ก็เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย ความมัธยัสถ์ คือ 
ความเหน็คุณค่าแห่งสมบติัทกุช้ินว่ามปีระโยชน์ตามฐานะของมนั การกนิ
อยูใ่ช้สอยไม่ฟุม่เฟือย และไม่ท�าให้ฝืดเคืองเมือ่สิง่ของเครือ่งสนองมอียู่ 
แต่ไม่ลมืตัวไปกบัสมบติัทีม่มีาก พยายามท�าสมบัติน้ันๆ ให้เกิดประโยชน์ 
ตามฐานะของมัน ไม่ตระหนี่เหนียวแน่น มีการสงเคราะห์ให้ทาน 
เช่นเดียวกบัคนทัว่ไป หรอือาจท�าได้มากกว่าด้วยเหตุผลทีค่วร เพราะความ 
ประหยัดกับความมัธยัสถ์เป็นธรรมของปราชญ์ผู้มีเหตุผลรอบตัวและ 
สิ่งเกี่ยวข้องทั่วๆ ไป การประหยัดกับการมัธยัสถ์ของผู้นั้น จึงมิได้เอน
ไปในทางทีน่่าต�าหน ินอกจากเป็นวิธกีารด�าเนนิทีน่่าชมเชยโดยถ่ายเดียว  
คนประหยัดและมัธยัสถ์เป็นบุคคลท่ีรอบคอบในสังคมและเหตุการณ์
ต่างๆ ได้ดี ไม่ค่อยเสียไปเพราะสิ่งยั่วยวนกวนใจของกิเลสเวลาสัมผัส
ทางทวาร และเป็นผู้ยับยั้งต้านทางสิ่งเคลือบแฝงแปลงปลอมของโลก 
สังคมด้วยวิจารณญาณได้ดี ไม่ต่ืนไปกับสิ่งหลอกหลอนชอนไชอย่าง
ง่ายดาย มีความสันโดษยินดีในสมบัติที่มีอยู่ของตน ไม่ชอบโลดโผน
โดนโน้นชนนี้ด้วยความล้นฝั่งแห่งราคะตัณหา วางตัวกับสิ่งทั้งหลายได้
โดยสม�่าเสมอ

ผมจะยกตัวอย่างทางฆราวาสให้ท่านฟังพอเป็นข้อคิดในธรรมข้อนีว่้า 
มีคุณค่าแก่จิตใจคนมากน้อยเพียงไร และเป็นธรรมจ�าเป็นแก่จิตใจโลก 
เพียงไร เช่น ผู้มีภรรยาสามีเป็นสมบัติอันตายตัวของแต่ละฝ่ายแล้ว  
มคีวามยนิดีกบัสมบติัของตน ไม่ปล่อยให้จิตผาดโผนโลดเต้นเผ่นไปเทีย่ว
รกัสามภีรรยาหรอือีหนูๆ  ตามถนนหนทางอันเป็นการละเมดิธรรมสนัโดษ 
คือ ภรรยาสามีอันเป็นสมบัติเก่าที่มีอยู่ของตน แม้จะมีความต้องตา 
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ต้องใจอยู่บ้างตามนิสัยปุถุชนที่ชอบกินไม่เลือก และไม่มีเมืองพอก็ตาม 
แต่ธรรมสนัโดษต้องเข้มแขง็ ผลกัดันต้านทานอารมณ์กาฝากนัน้ไว้ ไม่ยอม 
ให้จิตและกายกับสิ่งนั้นไหลผ่านเข้ามาประสานคละเคล้ากับสมบัติเก่า
ของตน จะกลายเป็นศึกกลางเมือง กลางบ้าน กลางสามีภรรยาเข้า  
ครอบครัวจะแตก สมบัติจะรั่วไหลไปสู่ความฉิบหาย คนใกล้จะกลาย 
เป็นอ่ืน ความสขุทีเ่คยครองเพราะธรรมสนัโดษช่วยป้องกันจะแตกทลาย
หายสูญ เพื่อธรรมสันโดษเป็นชีวิตจิตใจ ไม่สนใจไยดีกับสิ่งใดนอกจาก
สมบัติเดิมที่มีอยู่ของตน แม้สมบัติอ่ืนที่มิใช่ของตนก็ไม่ใฝ่ใจไยดีและ
ละโมบโลภมากอยากได้ของเขา ผู้นั้นครอบครัวนั้นย่อมเป็นสุขร่วมกัน
ตลอดอวสาน ไม่มีความร้าวรานเพราะการยินดีเลยขอบเขต สามีภรรยา
และลูกเต้าย่อมมีความสงบสุขและตายใจโดยท่ัวกันไม่มีความระแวงมา
ท�าลาย สมบัติต่างๆ ก็มีความสนิทใจว่าเป็นของตนอย่างแท้จริง ไม่มี
สมบัติประเภทกาฝากที่เที่ยวคดเที่ยวโกงเขามาสับปน มีเฉพาะสามี
ภรรยาลูกเต้าหลานเหลนและสมบัติของตนล้วนๆ จึงมีแต่ความอบอุ่น
เย็นใจ เพราะธรรมสันโดษคุ้มครองรักษา ยังคนและครอบครัวนั้นๆ  
ให้มีคุณค่าทางใจ ส่วนควำมมักน้อยนั้น เป็นธรรมที่ละเอียดมากกว่า 
ความสนัโดษขึน้อีกมากมาย แต่เป็นธรรมคู่ควรแก่ครอบครวัและชายหนุม่ 
หญิงสาวอย่างยิง่ จะพงึปฏิบติัตัวให้มขีอบเขต คือถ้าชายหนุม่กบัหญิงสาว 
ก็ให้มีรักเดียว ไม่มีพ่วงมีแพมาแอบแฝงทางใจอีกฝ่ายหนึ่งให้เกิดความ
น้อยเนือ้ต�า่ใจว่า อีกฝ่ายหนึง่หาเศษหาเลย ไม่เหน็คุณค่าของตน แล้วเกดิ 
ความอิดหนาระอาใจทีจ่ะฝากชีวิตจิตใจฝากเป็นฝากตายในกนัต่อไป คือ 
เมื่อเป็นคู่รักก็ต้องรักเดียวไม่มีสองกับใครอื่น ทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
มีความซ่ือสัตย์ต่อกันแต่ขั้นเริ่มเป็นคู่รักจนเป็นคู่ครองตลอดอวสาน 
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แห่งชีวิต ไม่ยนิดีกบัใครอ่ืนซ่ึงมใิช่คู่รกัของตน มเีพยีงคู่รกัคนเดียวเท่านัน้
เป็นจติใจทีจ่ะสดูลมหายใจร่วมได้อย่างสนิทใจ นอกน้ันถอืว่าเป็นประเภท
กาฝาก ที่จะคอยท�าลายความสัมพันธ์ให้แตกร้าวไปโดยไม่สงสัย ถ้าเป็น 
คู่ครองกม็เีพยีงสามภีรรยาของตนเท่านัน้ นอกนัน้แม้เป็นเทวดามากไ็ม่เกีย่ว  
เพราะมิใช่สมบัติอันแท้จริงของตน มีความยินดีและตายใจด้วยเพียงพ่อ
อีหนูกับแม่อีหนูสองคนเท่านั้น นอกนั้นมิใช่ความมักน้อยของผู้ต้องการ
ความสงบสุขในครอบครัว ซึ่งสามีภรรยาจะตายใจได้

เมื่อกล่าวถึงความประหยัด ความมัธยัสถ์ ความสันโดษ และความ
มักน้อยแล้ว ก็ควรน�าธรรมตรงข้ามมาเทียบเคียงกัน พอทราบความ 
หนักเบาของธรรมทั้งสองว่า มีคุณสมบัติและโทษต่างกันอย่างไรบ้าง  
เพื่อผู้สนใจในเหตุผลความจริง จะได้น�าไปพิจารณาและคัดเลือกปฏิบัติ
ตามทีเ่หน็ควร คือ ความฟุง้เฟ้อเห่อเหมิในวตัถแุละอารมณ์ ความสรุุย่สรุ่าย 
ฟุ่มเฟือย ความมีหนึ่งแล้วคิดอยากมีสองมีสาม ไม่ยินดีในของมีอยู่ 
ของตน และความมักมากในทุกสิ่งบรรดาที่เป็นข้าศึกแก่ตนและผู้อ่ืน 
เหล่านี้เป็นข้าศึกต่อธรรมที่กล่าวแล้วเหล่านั้น การปีนเกลียวกับธรรม
มีความประหยัด เป็นต้น เป็นทางเสื่อมเสียโดยถ่ายเดียว แม้ใครจะ 
ต้องการความสงบสขุและความเจรญิโดยท�าลายธรรมดังกล่าวนัน้ ย่อมหา 
ความสงบสุขและความเจริญมิได้เพราะผิดทาง ไม่ว่าพระหรือฆราวาส 
ใครก็ตามถ้าเดินทางผิดย่อมเกิดความเสื่อมเสียได้เช่นเดียวกัน เพราะ
ธรรมเป็นสายกลางแห่งทางด�าเนนิเพือ่ความเจรญิ ทัง้นกับวชและฆราวาส  
แม้มีแยกกันไว้บ้างก็เพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่นั้นเหมือนกันดังความ
สนัโดษมกัน้อย เป็นต้น พระกด็�าเนนิไปตามสายของพระ ฆราวาสกป็ฏิบติั 
ไปตามสายของตน ผลย่อมเป็นความสงบสุขไปตามเหตุที่ปฏิบัติได้
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พระสาวกสมัยพุทธกาลที่เป็น สงฺฆ� สรณ� คจฺฉำมิ ของพวกเรา 
โดยมากท่านปฏิบัติกันตามสายความสันโดษและมักน้อย ไม่กลัวความ 
อดอยากขาดแคลนและความเป็นความตายยิ่งกว่าความกลัวไม่รู้ไม่เห็น
ธรรม ท่านกลวัไม่รูไ้ม่เหน็ธรรม ท่านจึงพยายามทุ่มเทก�าลงัทุกส่วนลงทาง 
ความเพยีรเพือ่รูเ้พือ่เหน็ ท่านจงึได้รูไ้ด้เหน็ธรรมอย่างสมใจ ส่วนพวกเรา 
กลัวแต่จะอดอยากขาดแคลน กลัวจะล�าบากทรมาน กลัวแต่จะตาย 
อะไรขาดเหลอืบ้างไม่ได้ ใจหดหูเ่หีย่วแห้งไม่เป็นอันบ�าเพญ็พากเพยีรได้  
ภายในใจจึงมีแต่กิเลสความกลัวตายเต็มไปหมด ธรรมเลยหยั่งลงไม่ได้
เพราะกิเลสกีดขวางไม่มีทางซึมซาบได้ ไปที่ไหนอยู่ที่ใดถ้ามีประชาชน
ญาติโยมห้อมล้อมนับถือ และหิ้วอาหารเป็นปิ่นโตๆ เดินตามหลัง  
ตามถ้วยชามต่างเกลื่อนไปด้วยอาหารคาวหวานชนิดต่างๆ ใจก็เบิกบาน
เพราะความชุ่มเยน็ด้วยอาหาร ทัง้ยิม้ท้ังพดูชมเชยด้วยความพอใจว่า ท่ีน่ี 
อากาศดีมากนะโยม ทั้งปลอดโปร่งทั้งโล่งใจดี ภาวนาก็สะดวกสบาย  
ใจก็ไม่ต้องบังคับยาก สงบไปเลย ความจริงมันภาวนาสะดวกหรือนอน
หลบัสบายกย็ากจะสนันิษฐาน ส�าหรบัพระท่ีชอบอากาศแบบนี ้เพราะการ
กินได้มากกับการนอนหลับดีและนอนได้มากนั้น มันเป็นคู่มิตรกันอย่าง
แยกไม่ออก ผมเคยผ่านมาแล้วรู้เรื่องได้ดี ถ้าไปอยู่สถานที่จะพอภาวนา
ดีบ้างเพราะปราศจากสิ่งรบกวน แต่ขาดแคลนอากาศคืออาหารหน่อย 
เพราะไม่ค่อยมป่ิีนโตเถาใหญ่ๆ เดินตามหลงัเป็นคณะๆ เป็นพวงๆ ทีน่ัน่ 
อากาศท่าจะแย่ทนไม่ไหว และบ่นว่า แหม โยมที่นี่อากาศแย่ ทนอยู่ไป 
ไม่ไหว ทึบเกนิไป หายใจอึดอัดไม่สะดวก ภาวนากไ็ม่สงบ จติใจกบ็งัคับยาก  
ผดิธรรมดาทีเ่คยเป็น อาตมาทนอากาศทบึมากไม่ไหวต้องลาโยมไปวนันี้  
แล้วก็เผ่นไปหาอากาศดีๆ ใหม่เพื่อการภาวนาจะได้รุดหน้า นั่นฟังซิท่าน 
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ฟังพระธดุงคกรรมฐานอากาศอ�านวยภาวนาจิตสงบลงได้ดี พอป่ินโตห่าง 
จากข้างบ้างช่ัวอึดใจเดียว เกิดอากาศทึบขึ้นมาแล้ว ภาวนาจิตไม่สงบ 
เผือ่ว่าสิง่นัน้กบ็กพร่อง สิง่นีข้าดเขนิเข้าหลายๆ อย่างด้วยกนั อากาศจะ
เป็นอย่างไร ผมว่าน่าจะตายในไม่ช้าเพราะไม่มีอากาศหายใจ กรรมฐาน
อากาศแบบนี้ท่านฟังแล้วเป็นไงชอบใจไหม? ผมว่าเข้าทีดีนะ

ถ้าท่านต้องการเหน็พระตถาคตและพระอรหนัต์องค์แท้จรงิประจักษ์ใจ  
โดยไม่มกีาลสถานทีเ่ข้ามาเกีย่วข้อง ท่านจงพจิารณาให้เหน็ความบกพร่อง
ขาดแคลนและสมบูรณ์ของบรรดาปัจจัยสี่ว่าเป็นของธรรมดา ซ่ึงเพียง
อาศัยเพื่อบรรลุถึงความมุ่งหมายเท่านั้น ไม่ควรเป็นอารมณ์กับสิ่งใด 
มากกว่าธรรมอันเป็นจุดที่หมายของการบ�าเพ็ญ ความสันโดษมักน้อย
นั่นแลคือทางเดินของพระอริยเจ้าทั้งหลาย ส่วนความเหลือเฟือนั้นคือ
ทางเดินของพระกรรมฐานอากาศดังกล่าวมา จะไม่มีวันพ้นทุกข์ไปได ้
ถ้าใจยังติดแน่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้น การตัดกังวลกับสิ่งเก่ียวข้องต่างๆ  
กเ็พือ่ความเบาบางทางอารมณ์ทีเ่ป็นกเิลสแต่ละประเภท ผูใ้ดก็ตำมถ้ำยงั 
ไม่เห็นคุณค่ำแห่งธรรมคือควำมสันโดษ และควำมมักน้อยเป็นต้น ผู้นั้น
ยังไม่เห็นคุณค่ำแห่งธรรม พอจะพยายามตะเกียกตะกายไปด้วยความ
บึกบึนอดทน แต่จะมากังวลกับปากกับท้องกับความกลัวอดกลัวตาย
อยู่นี้เท่านั้น สุดท้ายก็ติดจมอยู่กับเรื่องของปากของท้องซึ่งเคยท�าความ
กังวลมาเป็นประจ�า การปฏิบัติธรรมถ้าไม่ยอมปล่อยวางอารมณ์กับสิ่ง 
เหล่านี้ ก็ไม่มีทางผ่านพ้นกิเลสทั้งหลายไปได้ เพราะสิ่งดังกล่าวนั้นเป็น
กิเลสเครื่องผูกพันทั้งสิ้น ท่านควรทราบว่า ความกังวลกับสิ่งเหล่านั้น 
ท�านักปฏิบัติให้ติดจมอยู่จนถอนตัวไม่ขึ้น หรือไม่คิดว่าเป็นกิเลสพอจะ
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สนใจคิดและถอดถอนเสยีซ�า้ไป จะไปบ�าเพญ็ท่ีใดพอจะปลดปล่อยกเิลส
บนหวัใจออกได้บ้าง แต่กม็าหวงมาห่วงกเิลสเหล่านัน้จะสิน้ไปจากใจไม่มี
อะไรมาให้พาสนกุพาเกา จ�าต้องพะรงุพะรงักนัไปกบัสิง่เหล่านี ้คิดไปพดู
ไปกร็ูส้กึสลดสงัเวชทีนั่กปฏิบัติเรา ไม่เหน็ความพ้นทุกข์เป็นธรรมมคุีณค่า 
ย่ิงไปกว่ากิเลสที่เคยทรมานใจ โดยเห็นความห่วงปากห่วงท้องเป็นของ 
ส�าคัญกว่าความปล่อยวางเพื่อความหลุดพ้น ผู้กระหยิ่มในธรรมเห็น 
ครูอาจารย์พากันด�าเนินเด็ดเด่ียวอาจหาญเพียงไร ก็ยิ่งมีความบากบั่น
มั่นใจต่อความเพียรของตนยิ่งขึ้นเพียงน้ัน สมกับมาศึกษาอบรมเพื่อ
อรรถเพื่อธรรมเพื่อความหลุดพ้น โยนกิเลสกองทุกข์ออกจากใจจริงๆ 
ท่านก็คนเราก็คน ท่านก็ใจเราก็ใจ ท่านทนได้เราก็ทนได้ ท่านถึงไหนเรา 
จะพยายามให้ถึงนั่น ไม่ยอมถอยหลังให้กิเลสหัวเราะเย้ยหยันได้  
ท่านหลุดพ้นเราก็จะพยายามให้หลุดพ้นตามท่านจนได้ กิเลสท่านกับ
กเิลสเรามอียูเ่พยีงหวัใจดวงเดียวเสมอกนั มไิด้กองรอคอยทบัถมเพิม่พนู
อยูข้่างหน้าข้างหลงัเท่าภูเขาป่าไม้อะไรเลย ผูม้คีวามสนใจใฝ่ต่อการศึกษา 
อบรมเพื่อตนเพื่อธรรมจริงๆ ดังกล่าวมานี้ ผมแน่ใจด้วยว่าต้องมีวัน 
ผ่านพ้นไปได้ในวันหนึ่งข้างหน้าแน่นอน

การปฏิบัติต่อบรขิารต่างๆ เช่น การปะการชุนหรอืดัดแปลงซ่อมแซม
ไปตามกรณีนั้น ก็เพราะเห็นคุณค่าแห่งธรรมเหล่านี้มาประจ�านิสัย และ
ความเป็นห่วงหมู่คณะจะไม่มีทางเดินในกาลต่อไป เพราะสมัยนี้มักมีแต่
กรรมฐานขีเ้กียจมกัง่าย ท�าอะไรกม็กัจะท�าแบบสกุเอาเผากนิกนัเสยีมาก 
พอเผาสกุบ้างกก็นิหมดไปกบัปากกบัท้องกบักองไฟพร้อมๆ กนัไม่มอีะไร
เหลอืเผือ่วันพรุง่น้ี (น้ีหมายความว่า พอออกจากทีภ่าวนากไ็ม่มคุีณธรรม
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มีความสงบเย็นเป็นต้นเหลืออยู่ ปลิวไปกับอารมณ์เสียหมด) กิจการที่ 
ผมท�านัน้ ผมเช่ืออย่างฝังใจว่าเป็นอรยิกจิอรยิประเพณีทีท่่านด�าเนนิกนัมา  
เพราะเป็นกิจที่ท�าด้วยความเห็นภัยไม่ลืมตน มิใช่แบบลิงท่ีท้ังกินท้ังท้ิง 
ทั้งคว้าหาของใหม่ ไม่สนใจกับของเก่าที่ยังพอกินเป็นอาหารอยู่เลย 
ถ้าเป็นคนก็แบบบ้าต่ืนสมัยนั่นแล จะมีหลักใจพอเป็นหลักเกณฑ์เพื่อ 
ทรงทรัพย์สมบัติได้อะไรกัน ใส่เสื้อกางเกงเครื่องนุ่งห่มใช้สอยต่างๆ  
เพียงตัวหรือผืนละหนสองหนก็หาว่าเก่าว่าคร�่าครึล้าสมัยไม่ทันเขาก็ทิ้ง 
แล้วคว้าหาใหม่ราวกบัเงินทองไหลมาเองเหมอืนน�า้มหาสมทุรสาครฉะนัน้ 
โดยมิได้ค�านึงว่าแม้จะเอาสิ่งที่มีราคาค่างวดมากมายเพียงไรมาประดับ
ตกแต่ง กคื็อคนๆ เดียวกบัผูก้�าลงัเฟ้อๆ อยูน่ัน่แล จะหาคุณค่าสาระอัน
ยิ่งยวดมาจากไหน สวมใส่ประดับประดาเข้าไปแล้วก็เท่าเดิม นิสัยดีชั่ว 
ก็เท่าเดิม ถ้าไม่ปฏิบัติตัวให้มีคุณค่าด้วยความประพฤติ เพราะคนเรา 
มีคุณค่าอยู่กับความรู้วิชาและความประพฤติตัวต่างหาก มิได้มีอยู่กับ 
เครื่องประดับประดาอะไรเลย พอที่จะหลงหลับจนไม่รู ้ จักต่ืนกัน 
นอกจากท�าเพื่อหลอกคนที่ตาฝ้าฟางให้หลงตามแบบกระต่ายต่ืนตูม 
และว่ิงจนแข้งหักขาหักไปตามๆ กันเท่าน้ัน ไม่เห็นมีอะไรท่ีน่าชมว่า 
เขามีคุณค่าขึ้นเป็นกอง เพราะการแต่งตัวด้วยเครื่องหรูหราท่ีร้อยผลัด
พันเปลี่ยนวันหนึ่งหลายๆ ชุด สิ่งที่ได้รับอย่างหลีกไม่พ้นก็คือความเสีย 
นสิยั ใจรัว่ ใจไม่มหีลกั ไม่เป็นตัวของตัวได้ด้วยหลกัเกณฑ์ทีดี่ สร้างความ 
ฉิบหายแก่ตนและสังคมตลอดอนุชนรุ่นหลังให้หลงตามกันไปไม่สิ้นสุด  
นีคื่อผลไม่ดีต้องติดตามแน่นอน ใครท�ากผ็ูน้ั้นต้องประจักษ์กบัตัว ไม่ต้อง 
หากรรมการมาตัดสินให้ล�าบากเหมือนประกวดสิ่งของต่างๆ สิ่งที่ช่ัว 
ย่อมทราบว่าชั่ว ดีก็ย่อมทราบว่าดี ทุกข์ย่อมทราบว่าทุกข์ สุขย่อมทราบ
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ว่าสขุ รูอ้ยูก่บัตัวไม่จ�าต้องให้ใครบอกถงึจะทราบ การปฏิบติัธรรมกเ็ช่นกนั  
ท่านทีป่ฏิบติัมาก่อนท่านได้รบัผลเป็นท่ีพอใจมาแล้ว จงึได้วางแนวท่ีถูกไว้
ให้ด�าเนินตาม ยังจะหาเรื่องว่าล�าบากคร�่าครึล้าสมัย ไม่ลงใจที่จะปฏิบัติ
ตามท่านด้วยความเต็มใจอยูแ่ล้วกห็มดหนทาง เหมอืนคนตายไม่รูจั้กดีช่ัว
สุขทุกข์อะไรเท่านั้น รองจากนั้นลงมาก็ปฏิบัติตัวแบบลิง ไม่ต้องมีกฎมี 
ระเบียบข้อบังคับกัน อยากท�าอะไรก็ปล่อยให้เป็นไปตามนิสัยสัตว์ท่ี 
ไม่รู้ภาษา แต่เราเป็นคนเป็นพระ จะท�าอย่างนั้นก็อยู่กับโลกเขาไม่ได้  
ต้องถกูไล่เข้าไปอยู่ในป่าช้ากับคนตาย หรอืถกูไล่เข้าไปอยูใ่นป่ากบัฝูงลงิ  
แต่ก็จะไม่ยอมไปเพราะยังถือว่าตัวเป็นคน ยังมีชีวิตอยู่ มิใช่คนตาย 
และถือว่าตัวเป็นคนมิใช่ลิง จะไปอยู่ในที่เช่นนั้นไม่ได้ ก็จะกลายเป็นคน 
ขวางโลกขวางธรรมอยู่ร�่าไป และท�าให้สังคมรังเกียจเดือดร้อนไปด้วย 
การปฏิบัติธรรมแบบสะเทินน�้าสะเทินบกไม่เอาจริงเอาจัง เป็นเรื่องขวาง
วงปฏิบัติอย่างนี้แล แล้วยังจะเป็นกรรมฐานกาฝากในวงปฏิบัติแฝงหมู ่
แฝงคณะผู้ตั้งใจท�าจริงไปด้วย ไม่ยอมแยกจากวงคณะให้หายเปื้อนหาย
กลิ่นสาบโคลน เผื่อมีผู้มาติดต่อสอบถามธรรมะธัมโมบ้าง จะได้คุยโม้ 
กับเขาด้วยว่า เป็นพระธดุงคกรรมฐานสายท่านอาจารย์มัน่ ท่านอาจารย์เสาร์  
แล้วขายครูขายอาจารย์กินไปเรื่อยๆ ยิ่งกว่าปลาเน่าในตลาดเสียอีก

การกล่าวทัง้นี ้ผมมไิด้ต้ังใจต�าหนท่ิานว่าเป็นพระกรรมฐานดังกล่าว
มาแต่อย่างใด แต่อะไรทีจ่ะเป็นคติแก่หมูเ่พือ่นและวงคณะในฐานะผมเป็น 
อาจารย์ ก็จ�าต้องตักเตือนสั่งสอน เพื่อรู้หนทางหลบหลีกปลีกตัวและ
เลือกปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงาม ผลย่อมเป็นของท่านทั้งหลายเอง ผมก็นับวัน 
แก่ชราลงทุกวันเวลา ต่อไปกห็วงัในหมูค่ณะจะบรหิารกนัไปตามเยีย่งอย่าง 
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ประเพณีทีพ่าด�าเนนิมา ค�าทีท่่านขอร้องผมนัน้กม็ไิด้เป็นสิง่ท่ีผดิในฐานะ
ลูกศิษย์กับครู เพราะความสุขความทุกข์เป็นสิ่งเกี่ยวเนื่องกัน เมื่อเห็น 
ครูอาจารย์ท�าอะไรก็กลัวล�าบาก อยากให้อยู่สบายด้วยความเคารพรัก 
และหวังพึ่งเป็นพึ่งตายอย่างจริงใจ ก็พูดปรึกษาปรารภตามความหวังดี 
ผมมไิด้ถือว่าท่านเป็นผูผ้ดิเพราะการขอร้องนัน้ แต่เพือ่ด�ารงอรยิประเพณี
อันราบรื่นดีงามต่อไป เพื่อตนและกุลบุตรสุดท้ายภายหลังจะได้ยึดเป็น
หลกัและด�าเนนิตาม ผมจงึขอนมินต์หมูค่ณะให้ต้ังใจบ�ำเพญ็ตนในควำม
ประหยัด มัธยัสถ์ สันโดษ มักน้อยในปัจจัยท้ังหลำยด้วยควำมจริงใจ
สืบทอดกันไป จะเป็นผู้ด�ำเนินปฏิปทำไปโดยสม�่ำเสมอ กิเลสมำรยำ 
ทั้งหลำยจะไม่รังควำนรบกวนเกินกว่ำเหตุ เพรำะมีธุดงควัตรเป็นเครื่อง
ก�ำจัดปัดเป่ำอยู่เสมอ ธรรมสี่ข้อนี้มีควำมส�ำคัญมำกในวงปฏิบัตินิมนต ์
พำกนัทรำบไว้อย่ำงถงึใจ ผูม้ธีรรมเหล่ำนีอ้ยูใ่นใจตรำบใด จะเป็นผูส้งบเยน็
ทั้งใจทั้งกิริยำที่แสดงออก ไม่มีมลทินติดตำมมำตรำบนั้น ไปที่ใดอยู่ที่ใด 
จะเป็นสุคโต มีกำยวำจำใจอันสงบไม่เป็นภัยแก่ผู้ใด กิริยำที่แสดงออก 
ของพระผู้มีธรรมเหล่ำนี้อยู ่ในใจ เป็นที่งำมตำเย็นใจหมู่คณะและ
ประชำชนทุกช้ัน ตลอดเทวดำ อินทร์ พรหม นำค ครฑุทัง้หลำย ขอนมินต์ 
ทุกท่ำนจดจ�ำไว้อย่ำงถึงใจ และพยำยำมปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนอย่ำได้
ลดละปล่อยวำง ธรรมเหล่ำนี้ คือ หัวใจของพระอริยเจ้ำทั้งหลำยที่ท่ำน
รักสงวนมำกเสมอด้วยชีวิตจิตใจ ส่วนสำมัญธรรมดำอำจมีควำมคิดเห็น
ต่ำงกัน ดังนั้น เพื่อควำมถูกต้องแม่นย�ำและแน่ใจ จงยึดค�ำว่ำ สงฺฆ� 
สรณ� คจฺฉำมิ ให้มั่นคงถึงใจ ธรรมสี่บทนั้นกับสังฆสรณะมีคุณค่ำและ
น�้ำหนักเท่ำกัน
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ปัญหาของพระที่ขอร้องท่านให้อนุโลมผ่อนผัน ได้กลายเป็นกัณฑ์
เทศน์อย่างเผ็ดร้อนและยืดยาว การแสดงธรรมของท่านยากท่ีจะม ี
ผู้ตามทัน บรรดาอุบายต่างๆ ทั้งอุบายขู่เข็ญและปลอบโยน ล้วนเป็น
สาระส�าคัญแก่ผูฟั้งอย่างถงึใจ ไม่มอีงค์ใดบรรดาทีน่ัง่ฟังจะคิดหรอืพดูว่า  
ท่านเทศน์ดุด่าขู่เข็ญด้วยถือกิเลสเป็นอารมณ์หรือเป็นเครื่องมือ มีแต่
พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า วันน้ีท่านเทศน์ถึงใจเหลือเกิน ต้องอย่างนี้ซิ 
อยู่เฉยๆ ไม่ได้ฟังเทศน์แบบนี้ ถ้ามีผู้อาราธนาท่านแบบนี้รู้สึกว่าสนุก
และอร่อยจริงๆ ใครมีอะไรก็เรียนถามท่านบ้างซิ อยู่เฉยๆ ท่านไม่เทศน์ 
แบบนี้ให้ฟังง่ายๆ นา พระท่านคุยกันหลังจากฟังเทศน์ท่านจบลงแล้ว  
ลงมายนืชุมนมุกนัทีส่ภาหนลูบัๆ ตามเคย ปกติกเ็ป็นดังนัน้จรงิๆ ถ้าไม่มี
ท่านผู้ใดเป็นต้นเหตุให้ท่านต้องเทศน์ ท่านก็เทศน์ไปธรรมดา แม้เป็น
ธรรมขัน้สงูกร็ูส้กึไม่เข้มข้นเหมอืนมเีหตุบนัดาลให้ท่านเทศน์ ผูเ้ขยีนชอบ
ฟังแบบนี้ถึงใจดี เพราะเป็นผู้มีนิสัยหยาบมาดั้งเดิม ถ้าไม่ถูกหนักๆ บ้าง 
ธรรมไม่ค่อยเข้าถึงใจแม้ใจก็ไม่ค่อยได้อุบายต่างๆ เหมือนฟังแบบนั้น

ขนาดบาตรของพระกรรมฐาน

บาตรเป็นบริขารจ�าเป็นของพระไทยในวงพระพุทธศาสนาที่จะ 
ขาดไปไม่ได้ และเป็นบรขิารส�าคัญแต่วันเริม่อุปสมบทตลอดชีวิต แต่บาตร 
มหีลายชนดิและมขีนาดต่างๆ กนัตามหลกัพระวนิยัก�าหนดไว้ เฉพาะบาตร 
พระกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่น รู้สึกจะมีขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
เป็นส่วนมาก ทัง้นีเ้นือ่งจากท่านชอบเทีย่วธดุงค์ไปในทีต่่างๆ ตามป่าตาม
ภูเขาประจ�านิสยั ไม่ค่อยอยู่เป็นทีเ่ป็นฐานในเวลาออกพรรษาแล้ว การเท่ียว 
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ท่านชอบเดินด้วยเท้าเปล่าไปตามอัธยาศัย บรขิารจ�าเป็นท่ีควรน�าติดตัวไป
ด้วยในเวลาออกเที่ยวธุดงค์นั้นไม่มีมาก มีเพียงบาตร สังฆาฏิ จีวร สบง 
ผ้าอาบน�้า กลด มุ้ง กาน�้า เครื่องกรองน�้า มีดโกน รองเท้า เทียนไข
บ้างเลก็น้อย และโคมไฟทีเ่ยบ็หุม้ด้วยผ้าขาวส�าหรบัจดุเทยีนเดินจงกรม
ท�าความเพยีร และถอืหิว้ไปมาตามบรเิวณทีพ่กัในเวลาค�า่คืนแทนตะเกยีง 
บริขารบางอย่าง เช่น ผ้าสังฆาฏิ มุ้ง มีดโกน เทียนไข และโคมไฟ ท่าน
ชอบใส่ลงในบาตร ดังนัน้ บาตรพระธดุงค์จงึมกัใหญ่ผดิธรรมดาบาตรทัง้
หลายที่ใช้กัน เพราะจ�าต้องใส่บริขารเพื่อความสะดวกในเวลาเดินทาง 
พอบาตรเต็มบริขารก็หมดพอดี เมื่อใส่บริขารลงเต็มบาตรแล้ว ก็เตรียม
สะพายออกเดินทาง บ่าข้างหนึ่งแบกกลดและสะพายย่ามเล็กๆ อีกข้าง
หนึง่สะพายบาตรซ่ึงหนกัเอาการ เฉพาะท่านท่ีไม่เคยชินกน่็าจะแย่อยูบ้่าง
หรอือาจสะพายไปไม่ไหว แต่ความเป็นพระกรรมฐานกเ็ทยีบกบันกัรบใน
สงคราม จ�าต้องอดทนต่อเหตุการณ์ที่จะพึงเผชิญ

บาตรทีม่ขีนาดใหญ่บ้าง เวลาฉนัจงัหนักส็ะดวก เพราะท่านฉนัส�ารวม 
ในบาตรใบเดียว มีคาวมีหวานท่านรวมลงในบาตรทั้งสิ้น ไม่เกี่ยวกับ
ภาชนะถ้วยชาม พอฉันเสร็จก็ล้างและเช็ดบาตรให้สะอาดปราศจาก 
กลิน่อาย การล้างบาตรอย่างน้อยต้องล้างถงึสามน�า้ เมือ่เช็ดแห้งแล้วถ้ามี
แดดกผ็ึง่ครูห่น่ึง แล้วเกบ็ไว้ในทีค่วร ถ้าอากาศแจ่มใสฝนไม่ตก กเ็ปิดฝาไว้ 
เพือ่ให้หายกลิน่ทีอ่าจค้างอยูภ่ายใน การรกัษาบาตรท่านรกัษาอย่างเข้มงวด 
กวดขันเป็นพิเศษ คนไม่เคยล้าง ไม่เคยเช็ดและไม่เคยรักษาบาตร  
ท่านไม่อาจมอบบาตรให้อย่างง่ายดาย เพราะกลัวบาตรจะเข้าสนิม  
กลวัจะวางไว้ในทีไ่ม่ปลอดภัย กลวับาตรจะกระทบของแขง็และกลวัตกลง
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ถกูอะไรๆ แตกหรอืบุบแล้วเกิดสนมิในวาระต่อไป เมือ่เกดิสนมิแล้วต้อง
ขัดใหม่หมดทั้งลูกทั้งข้างนอกข้างใน แล้วระบมด้วยไฟอีกถึงห้าไฟตาม 
พระวินัยจึงจะใช้ได้ต่อไป ซึ่งเป็นความล�าบากมากมาย ท่านจึงรักสงวน
บาตรมากกว่าบริขารอื่นๆ ไม่ยอมปล่อยมือให้ใครง่ายๆ

เคยมผีูไ้ปขอรบับาตรท่านเวลาขากลบัจากบณิฑบาต เมือ่ท่านไม่แน่ใจ 
กบัผูม้าขอรบับาตรว่า เคยปฏิบติัต่อบาตรมาแล้วอย่างไรหรอืไม่ ท่านมกั 
จะพูดอุบายต่างๆ อันเป็นลักษณะห้ามโดยปริยาย ไม่ยอมมอบบาตร
ให้อย่างง่ายดาย จนกว่าได้สอนวิธีวางบาตร วิธีล้างบาตร วิธีเช็ดบาตร  
และวิธรีกัษาบาตร จนผูน้ัน้เป็นทีเ่ข้าใจดีแล้ว ท่านถงึจะมอบบาตรให้ นีเ่ป็น 
ธรรมเนยีมรกัษาบาตรของพระกรรมฐานสายท่านอาจารย์มัน่ทีเ่คยปฏิบติั 
กันมา แต่โลกมีอนิจจังเป็นทางเดิน จึงไม่อาจทราบได้ในสมัยนี้ว่า  
พระธรรมวินัยอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นอนิจจังไปโดยประการใด 
หรอืไม่ เท่าทีส่งัเกตกพ็อท�าให้น่าวิตกได้อยูบ้่างแล้ว เนือ่งจากสิง่แวดล้อม
ก�าลังคืบคลานเข้ามาในวงปฏิบัติทีละเล็กละน้อย และค่อยๆ เจริญขึ้น
เรื่อยๆ จวนจะเข้าขั้นจะอพยพ ส�าหรับท่านที่เป็นสุปฏิบัติมีใจหนักแน่น
ในธรรม เพราะอาจฝืนทนอยู่มิได้ เนื่องจากความแสลงแทงตาสะดุดใจ
ทีจ่ะทนอยูไ่ด้ อากปักริยิาของผูป้ฏิบติัก�าลงัเริม่ไหวตัวไปตามสิง่ดังกล่าว  
อันเป็นการแสดงบอกลักษณะความสนใจและต่ืนเต้นพิกลท้ังท่าน 
และเรา ชนิดที่อาจเดาไม่ผิด ถ้าไม่ยอมส�านึกและขยับตัวเข้าใกล้ชิดต่อ
หลกัเดิม คือ พระธรรมวินยัและธดุงควัตรท้ังหลาย อันเป็นเหมอืนเกราะ
หลบภัยดังทีค่รอูาจารย์ท่านพาด�าเนนิมา กน่็ากลวัจะกลายเป็นพระธดุงค- 
กรรมฐานประเภทจรวดดาวเทียม ชนิดมองไม่ทันไปได้ในไม่ช้า เพราะ
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ความรวดเรว็เกนิสมยัทีท่่านพาด�าเนนิมานัน่เอง การกล่าวทัง้นี ้มไิด้ต้ังใจ 
จะต�าหนติิเตียนท่านทีป่ฏิบติัดีปฏิบติัชอบแต่อย่างใด แต่กล่าวด้วยความที่ 
น่าวิตกกับพระธรรมวินัยและธุดงควัตร ที่ผู ้ปฏิบัติเราซ่ึงชอบความ
เปลี่ยนแปลงเอาตามใจชอบ จะฉุดลากลงมาสู่ตลาดแห่งความสะดวก
ของตน เพราะสมัยนี้การเรียนลัดกัน พระธุดงค์เราก็อาจต้องการความ
รวดเร็วทันใจ และอาจเรียนและปฏิบัติแบบรัดกุมยิ่งกว่าศาสดาและ 
ครูอาจารย์ที่พาด�าเนินมาก็ได้ ซ่ึงการรัดกุมแบบนี้น่าจะเป็นแบบล้างมือ
คอยเปิบ แต่สุดท้ายก็หมดหวังนั่งซึม จึงขอฝากธรรมนี้ไว้กับพระธุดงค์
เราทุกท่านได้ช่วยกันพิจารณาสิ่งตามใจทั้งหลายที่ก�าลังคืบคลานเข้ามา
แอบซ่อนอยู่ตามมุมวัดมุมกุฎีชายสบงจีวร และการแสดงออก จะได ้
ถอยตัวห่างออกไป ไม่มีโอกาสมาซ่องสุมก�าลังท�าลายวงคณะกรรมฐาน
เราให้ฉิบหายไปอย่างรวดเร็วกว่าเวลาที่ควรจะเป็น

อย่างไรก็ตาม นักปฏิบัติเราถ้าเพลินมองข้างนอกยิ่งกว่ามองข้างใน 
คือ ตัวเองเทยีบกบัหลกัธรรมวินยัแล้ว ต้องจดัว่าเป็นความเผลอตัวเพือ่
เปิดทางให้เหล่าร้ายทั้งหลายคืบคลานเข้ามาต้ังวัดใหม่ท่ีรกรุงรังขึ้นแทน
วดัเก่า ต้ังเราตัวด้ือด้านขึน้แทนเราตัวเดิมท่ีเคยมธีรรมในใจให้จมมดิชนิด
มองไม่เห็นของเดิมแน่นอน ค�าว่า ธรรมกลายเป็นโลก คนฉลาดกลาย 
เป็นคนเขลา คนมีสติกลายเป็นคนเมา คนที่เคยเป็นเจ้านายของตัวแต ่
กลายมาเป็นบ๋อยด้อยสารคุณนัน้ กก็ลายไปจากบคุคลคนเดียวกนันัน่แล  
เพราะความรู้สึกคิดนึกพาให้กลาย กายวาจาท่ีเคยเป็นเครื่องมือท�าดี 
ก็กลายเป็นเครื่องมือสังหารตนให้ฉิบหายวายป่วงไปสิ้น ไม่มีส่วนใดจะ
ขืนต้ังตัวดีเด่นคงเส้นคงวาอยู่ได้ ถ้าลงใจได้เปลี่ยนสภาพความคิดเห็น
เป็นอ่ืนแล้ว ท่านนกัปฏิบติัจึงควรเตรยีมพร้อมเพือ่รบัมรดกอันดีเยีย่มไว้ 
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อย่างเต็มภูมิแห่งความสามารถขาดด้ินในการปฏิบัติ แม้สิ้นชีพก็อย่าให ้
สิน้ลวดลายทีเ่คยเป็นลกูนกัรบ ถงึจะจบชีวิตลงในนาทีนัน้ เพราะการสูร้บ
กิเลสนานาชนดิด้วยข้อปฏิบติัอันทรหดอดทน กข็อให้สิน้ไปในท่ามกลาง
แนวรบ ซากศพที่ตายในสงครามแห่งกิเลส แทนที่จะเป็นของปฏิกูล 
น่าเกลยีดน่ากลวั แต่จะกลายเป็นซากศพท่ีหอมหวนทวนลมตลบอบอวล
ไปทกุทศิทกุทางทัง้เบ้ืองบนเบ้ืองล่าง และเป็นศูนย์กลางแห่งความดึงดูด
จิตใจของมนุษย์มนาเทวดาอินทร์พรหมท้ังหลายให้มีความกระหยิ่มยิ้ม
ย่องต้องใจ อยากมาพบมาเห็นและกราบไหว้สักการบูชาเป็นขวัญตา
ขวัญใจระลกึไว้ไม่ลมืเลอืน เหมอืนองค์พระศาสดาและพระสาวกทัง้หลาย 
ตลอดครูอาจารย์ท่านนิพพาน ซ่ึงเป็นสักขีพยานแห่งความทรงจ�าของ 
พวกเรามาแล้วอย่างประจักษ์ใจ พระอัฐพิระอังคารเถ้าถ่านของท่าน ไม่ม ี
ผู้ใดรังเกียจเดียดฉันท์และกลัวกัน มีแต่ความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าด้วย
ก�าลังศรัทธา ต่างประสงค์พระอัฐิธาตุท่านมาไว้สักการบูชาเป็นขวัญใจไว้
ระลึกทุกเช้าค�่าวันคืนยืนเดินนั่งนอน เพื่อความสวัสดิมงคลแก่ตนและ
สถานที่บ้านเรือน และเพื่อความแคล้วคลาดปลอดภยันตรายท้ังหลาย 
จะได้ไม่มาถูกต้องสัมผัสชีวิตร่างกายซ่ึงเป็นสมบัติที่รักสงวนอย่างยิ่ง 
ในโลกทั้งสาม

 ชีวิตอัตภาพของท่านนักปฏิบัติ จึงขอวิงวอนให้เป็นไปด้วยความ
แกล้วกล้าสามารถในการห�้าหั่นฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการ ท่ีกิเลส
สันดานก่อก�าแพงกั้นไว้อย่างหนาแน่นมั่นคงจนทะลุไปได้ ดังท่านผู้เป็น 
ศาสดาและอาจารย์พาด�าเนนิและได้ชัยชนะมาสูโ่ลก ตนกห็ลดุพ้น ศาสนา 
กพ็ลอยเด่น โลกกพ็ลอยเฟ่ืองฟ ูเพราะคนทีดี่มใีจเป็นธรรมซ่ึงรอกราบไหว้ 
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บูชายังมีอยู่มาก และคอยเหนี่ยวคอยเกาะท่านผู้พาด�าเนินด้วยความ
อาจหาญและถกูต้องแม่นย�าในการเป็นผูน้�าด้วยความราบรืน่ช่ืนใจ โลกยงั 
หิวโหยต่อความดีและคนดีอยู่มากจนไม่อาจประมาณนับได้ แม้ตน 
ไมส่ามารถดดัแปลงแต่งกายแต่งใจใหด้เีป็นทีพ่งึพอใจได้ แต่กอ็ยากเห็น
ท่านนกัปฏิบติัทีน่่าเลือ่มใส น่าเข้าใกล้ชิดสนิทธรรม อยากเคารพเลือ่มใส
และกราบไหว้เทิดทูนเป็นขวัญใจไม่มีวันอ่ิมพอ โลกแม้จะพากันอยู่กับ
ความโกลาหลอลหม่าน อันเป็นความวุ่นวายอบายมุขของมนุษย์มานาน 
จนแทบหมดหวังในการแสวงหาทางออกก็จริง แต่หัวใจยังมีความหวัง 
ยังสืบต่อ เมื่อเห็นสิ่งที่น่าเกาะก็อยากเกาะ เห็นสิ่งที่น่ายึดก็อยากยึด  
เหน็สิง่ท่ีน่าพึง่พงิกอ็ยากพึง่พงิไม่มคีวามเบือ่หน่ายอ่ิมพอ เพราะความรูส้กึ 
ต่อความสขุของโลกเป็นอันเดียวกนั การปฏิบติัเพือ่หวัใจตนด้วยสปุฏิบัติ
นั่นแล คือเพื่อหัวใจของโลกด้วยในอันดับต่อไป ข้อนี้พระพุทธองค์ทรง
ด�าเนินมาแล้ว สมัยที่ทรงทรมานพระองค์มิได้ทรงคิดทรงวิตกกังวลใน
พระทยัว่าจะเพือ่ผูใ้ด แม้พระชายาทีเ่ปรยีบกบัดวงพระทยักท็รงท�าความ
พยายามปล่อยวางทัง้สิน้เวลานัน้ ทรงทุ่มเทความพากเพยีรเพือ่พระองค์
ผูเ้ดียว เมือ่สมพระทยัไร้กงัวลหม่นหมองทกุอย่างแล้ว จงึทรงหวนระลกึ
ความหลังท่ีเคยท�าความปรารถนาไว้และทรงท�าหน้าที่ของศาสดาเพื่อ
ประกาศธรรมสอนโลก แม้พระสาวกทั้งหลายก็ด�าเนินองค์ตามแนวทาง
ของศาสดา คือสนใจสัง่สอนตนก่อนอ่ืน จนส�าเรจ็ไปด้วยดีแล้วค่อยสัง่สอน 
หมูช่น จึงเป็นผูต้ามเสด็จด้วยความแคล้วคลาดปลอดภัย ท่านผูใ้ดด�าเนนิ 
ตามเยี่ยงอย่างของพระองค์และสาวก ท่านผู้นั้นจะเป็นองค์แทนธรรม
มรดกท่ีประทานไว้แน่นอนไม่สงสยั ท่านนกัปฏิบติัจึงควรภูมใิจในแนวทาง
อันเป็นสุคโตนี้ 
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เมือ่กล่าวมาถงึความเปลีย่นแปลงของการปฏิบติั ซ่ึงชักจะออกนอก
ลู่นอกทางที่ท่านพาด�าเนินมา ท�าให้ระลึกได้ในโอวาทอันเกี่ยวกับความ
เผด็ร้อนทีอ่อกมาจากความสะเทอืนใจท่านพระอาจารย์มัน่ คราวทีพ่กัอยู่
วัดหนองผือ สกลนคร คือ เย็นวันหนึ่ง หลังจากปัดกวาดลานวัดและ
สรงน�้าเสร็จแล้ว มีพระทยอยกันขึ้นไปกุฎีท่านหลายองค์ ท่านเองก็ได้
ปรารภธรรมในแง่ต่างๆ ให้ฟัง วันนั้นท่านปรารภถึงท่านอาจารย์เสาร์ท่ี 
เป็นอาจารย์ให้พวกเราฟังอย่างถึงใจว่า ท่านอาจารย์เสาร์เป็นอาจารย์ที่มี
เมตตามหานิยมเป็นหลักใจแก่โลกมาก ผิดอาจารย์ทั้งหลายอยู่มากเป็น 
ผู้เด่นในวงคณะ ใครเข้าไปใกล้ชิดเป็นต้องสนิทรักใคร่เลื่อมใสในองค์
ท่านทันที แต่การให้โอวาทสั่งสอนประชาชนพระเณรนั้น ท่านไม่ค่อย 
สั่งสอนพิสดารกว้างขวางเหมือนผู้อ่ืน พูดเพียงประโยคสองประโยค
เท่านั้นก็หยุด แล้วนั่งตัวตรงและเฉยอยู่ราวกับพระพุทธรูป ไม่มีการ 
ไหวติงอวัยวะส่วนใดเลย แต่คนติดใจในโอวาทและองค์ท่านชนดิฟังและ
เหน็แล้วไม่จืดจาง กลบัมาแล้วยงัคิดอยากเหน็อยากฟังท่านไม่มวีนัอ่ิมพอ 
ใครๆ กพ็ดูเป็นเสยีงเดียวกนัว่ารกัเลือ่มใสท่านมาก แต่น่าเสยีดาย บรรดา
พระเณรที่เป็นลูกศิษย์ท่านมักไม่เข้มแข็ง และมีหลักเกณฑ์ทางภายใน 
ภายนอกสมกับได้อาจารย์ดีวิเศษเป็นผู้อบรม ทั้งนี้คงเป็นเพราะความ
ลืมตัวนอนใจและหยิ่งในตัวมากกว่า ทั้งที่ไม่มีอะไรที่ควรหยิ่งและภูมิใจ 
เมื่อเห็นท่านใจดีมีเมตตา ไม่ค่อยดุด่าจ�้าจี้จ�้าไชเหมือนอาจารย์ท้ังหลาย 
แม้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนต่อหน้าซ่ึงควรจะดุด่าว่ากล่าวบ้างพอผู้ผิดได ้
มสีติระวังตัวต่อไป ไม่ลมืตนก้นด้านจนชินชา และเป็นคนใจด้านสนัดานจม  
พอท่านอาจารย์มัน่หยดุการให้โอวาทช่ัวคราว เหน็ได้โอกาสพระองค์หนึง่
กเ็รยีนถามขึน้อย่างด้ือๆ ชนดิไม่มคีวามแยบคายอะไรเลย คล้ายนสิยัของ
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ผูเ้ขยีนท่ีมติีดสนัดานมาจนบดันีว่้า ท่านอาจารย์เสาร์ท่านสิน้กเิลสอาสวะ
แล้วดังค�าเล่าลือจริงไหมครับผม? องค์ท่านเองซ่ึงสนใจพยายามอบรม 
สั่งสอนพระเณรให้ฉลาดแหลมคมอยู่แล้ว พอได้ยินค�าถามชนิดไม่น่า
จะมีใครกล้าหาญแบบนั้นถามขึ้น ท่านเองก็ยิ้มนิดและหยุดไปช่ัวคราว  
แล้วมองไปยงัพระองค์ซ่ือๆ ทีน่่าสงสารซ่ึงมเีจตนาบรสิทุธ์นัน้ด้วยอาการยิม้  
แฝงไปด้วยความเหน็ใจและสงสารเธอทีซ่ื่อและโง่เขลาเกนิกว่าจะต�าหนิ
ติโทษใดๆ แล้วพูดเป็นเชิงอนุโลมในลักษณะโง่ๆ ไปด้วย เพื่อต้อนรับ
ความโง่ความซ่ือของเธอองค์นั้น เช่นเดียวกับม้าอาชาไนยปฏิบัติตัวต่อ
ยายแก่ผู้เลี้ยงดูตนฉะนั้นว่า ท่านสิ้นสุดวิมุตตินิพพานไปนานแล้ว ตั้งแต ่
ท่านเองยงัไม่เกดิโน่น ท่านยงัจะหลงบ้าสงสยัมาถามอะไรอยูอี่ก การศึกษา 
ไต่ถามอะไรกไ็ม่มอุีบายแยบคายบ้างเลยสกันดิ พอเป็นเครือ่งหมายของ
คนมสีติปัญญาเพือ่แก้กเิลสความโง่เขลาของตนบ้าง ฉะนัน้ จิตใจจึงสนุก
นอนจมอยู่กับความโง่ตลอดเวลา การภาวนาก็มีแต่ความโง่เขลาโงกง่วง 
นั่งทับอยู่บนศรีษะไม่มีเวลาสร่าง ชะโงกหน้าชะโงกหลังราวกับลิงชะโงก
ดูคน คนโง่หรือฉลาดเพียงแสดงอาการออกมาก็พอทราบได้ เฉพาะ 
ท่านรู้สึกจะโง่เอาเสียจนน่าทุเรศ ธรรมจะไม่อาจแทรกลงสู่ดวงใจได้ใน
เวลาฟังการอบรม ผู้ให้การอบรมเองก็คงจะระอาเช่นกันถ้าเป็นนิสัย
ปัญญาอยู่บ้าง นอกจากจะเป็นอาจารย์ด้วยการเสกสรรตัวเอาเองเพราะ
บวชนาน นั่นอาจไม่มีทางทราบได้กระทั่งตัวเองเป็นอย่างไรบ้าง จากนั้น
ท่านก็อบรมสั่งสอนต่อไปด้วยความเอ็นดูสงสารพระองค์นั้น ราวกับการ 
เรยีนถามแบบโง่ๆ น้ันแฝงอยูด้่วยอุบายความฉลาดอาราธนาท่านให้แสดง
ธรรมให้ฟังฉะนั้น
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ใจความแห่งธรรมที่แสดงในขณะนั้น แทนที่จะเป็นธรรมเผ็ดร้อน
ดังที่เคยเป็นมา แต่กลับเป็นธรรมที่เต็มไปด้วยเมตตา แสดงด้วยความ
อ่อนหวานอ่อนโยนซาบซ้ึงจบัใจอย่างบอกไม่ถูก เหมอืนพ่อแม่อบรมเด็ก
เลก็ด้วยความรกัสงสาร จนท�าให้เด็กเหน็โทษใจอ่อนน�า้ตาไหลคลอไปได้ 
เนื้อธรรมที่แสดงนั้นผู้เขียนจ�าได้เพียงเล็กน้อย จึงขออภัยหากผิดพลาด 
เพราะเจ้าโมหะอันเดียวพาให้เป็น มใีจความว่าหมูค่ณะกน็บัว่าโง่เขลาขึน้
ทุกวนั แทนทีจ่ะฉลาดตามอุบายทีอ่บรมสัง่สอน แต่ผมเองกน็บัวันแก่ลง
ทุกวัน การท�าประโยชน์แก่หมู่คณะก็นับวันด้อยลงทุกวัน ความเมื่อยหิว
อ่อนเพลยีกน็บัวนัเพลยีลงทุกวนั สงัขารร่างกายกน็บัวันร่วงโรยลงทกุวัน 
เพียงดูลมหายใจไปเป็นวันๆ เท่านั้น อาหารต่างๆ ที่เคยมีคุณแก่ร่างกาย 
มาด้ังเดิม ธาตุมนักลบัเหน็เป็นโทษไม่อยากรบัอยากฉนั และกลบัเบือ่หน่าย 
คลายความยนิดีต่อสิง่เยยีวยาทัง้หลายไปทกุวนัเวลา วนัเวลาของการตาย
ก็คืบคลานเข้ามาทกุท ีไม่มกีารหยดุพกัเพือ่ให้การผ่อนคลายแก่ธาตุขนัธ์
บ้างเลย ลมหายใจทีเ่คยสดูเข้าสดูออกสบายโดยอัตโนมติั กแ็สดงอาการ
ฝืดเคืองขึ้นมาทุกเวลานาที ราวกับจะไปจากเราอยู่ทุกขณะที่ได้โอกาส  
แต่เวลามองดูผลจากการอบรม ที่ควรจะเกิดตามเจตนาที่อบรมสั่งสอน
หมูค่ณะ แต่กลบัมองเหน็แต่สิง่ทีไ่ม่เคยคาดหมาย บ้างกเ็ป็นความขีเ้กยีจ
มักง่ายอ่อนแอ บ้างก็เป็นความซึมเซาเหงาหงอยไม่ร่าเริงในความเพียร 
บ้างก็เป็นความเคลื่อนคลาดจากหลักปฏิบัติที่พาด�าเนินมา บ้างก็เห็นแต่
ความโง่เขลาเบาความคิดอ่านไตร่ตรอง ดังท่ีถามเรื่องท่านอาจารย์เสาร์
เมือ่ครูน่ีเ้อง ซ่ึงมใิช่ทางเดินของผูม้าอบรมศึกษาหาความพ้นทุกข์ตามทาง
ศาสดาทีพ่าด�าเนนิ เพราะเป็นความโง่เขลาอย่างน่าทุเรศเหลอืจะทนฟังได้ 
จึงวิตกกังวลกับหมู่คณะอยู่ไม่วาย เวลาผมตายไปจะไม่มีผู้เป็นหลักฐาน
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ทางจติใจและปฏิปทาเครื่องด�าเนนิสืบต่อไป กลัวจะเปน็ดงัทีก่ลา่วมานั้น 
จึงขอวิงวอนหมู่คณะที่มาศึกษาอบรมด้วยสะดุดใจในความมาอยู่ร่วมกัน  
ซ่ึงมิใช่เป็นของเที่ยงถาวรพอจะพากันนอนใจ วันเวลาล่วงไปตัวเรา 
แต่ละคนก็มีทางจะล่วงไปเช่นเดียวกัน ผู้ประมาทก็จะไม่มีของดีใดๆ 
ติดตัวไป เวลาทีผ่่านไปนัน้สิง่ทีต้่องติดตัวไปอย่างแยกไม่ออก กคื็อความ
เหลวไหลท่ีเคยติดอยู่ในนิสัยสันดานเดิม ผลแห่งความประมาทก็คือ
ความจนตรอกพอกพนูทกุข์ไม่มปีระมาณ อยูท่ีใ่ด ไปทีใ่ดกม็แีต่มารคอย 
รงัควานกวนใจให้เกดิความทกุข์เดือดร้อนต่างๆ ไม่มสีถานทีแ่ละเวลาปลง 
วางลงได้ ทุกกาลสถานทีข่องคนประมาท มแีต่ทุกข์ติดแนบกบัตัวยิง่กว่าเงา  
เพราะโทษแห่งการต้ังตัวเป็นมารแก่ตัวเองโดยมไิด้ส�านกึว่า ความประมาท 
เป็นตัวภัยตัวมารคอยล้างผลาญตัวเอง ส่วนผู้ไม่ประมาทย่อมได้ของดี
ไปประดับและเชิดชูตน ผลคือความสขุกายสบายใจไปตลอดกาลสถานท่ี  
ไม่มภัียมเีวร ไม่มเีคราะห์เขญ็เวรภัยคอยเบยีดเบยีนราว ีทกุสิง่ทีเ่ป็นผล 
ก็เป็นมิง่มงคลแก่ตนโดยตลอด ผมพยายามเต็มความสามารถทกุวถิทีาง 
ในการให้อุบายสั่งสอนท่านทั้งหลาย เพื่อสร้างความเป็นมิตรแก่ตน  
ด้วยความไม่ประมาทในหน้าทีข่องนกับวชและนกัปฏิบติั เพราะทราบอยู่
เสมอว่าไม่นานร่างของผมก็จะจากท่านทั้งหลายไปตามทางสมมุติที่โลก 
ให้นามกัน เวลามีชีวิตอยู่ การสั่งสอนก็ได้พยายามเลือกเฟ้นอรรถธรรม
ทีค่วรแก่ฐานะและเพศแห่งนักบวชมาแสดงอย่างเต็มภูม ิมไิด้ปิดบงัซ่อน
เร้นส่วนใดไว้แม้แต่น้อย ดังนั้น การเห็นหรือได้ยินสิ่งไม่ดีในวงคณะ  
มีความประมาทนอนใจ เป็นต้น จึงขัดกับความมุ่งหมายของตนท่ีมีแก่
บรรดาศิษย์มาอย่างสนทิใจ ไม่อยากเหน็ ไม่อยากได้ยนิ ไม่อยากให้ท่าน
ผู้ใดสนใจใคร่ประพฤต ิเพราะขึ้นชือ่ว่าความประมาทแล้ว ไม่ว่าประมาท
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ในสถานใด ย่อมท�าคนให้เสยีได้ทกุกรณี จึงเป็นสิง่ไม่ควรสนใจใคร่คิดกบั
ความไม่ดีนัน้ๆ เลย ขอนมินต์ทกุท่านจงเหน็ใจผูใ้ห้การอบรมสัง่สอนท่ีได้ 
ตัง้หนา้ท�าหนา้ทีอ่ย่างเตม็ภมูิด้วยความเตม็ใจและเมตตา จงพยายามฝึก
ทรมานตนด้วยหลักธรรมที่พร�่าสอนตลอดมา อย่าให้เป็นลักษณะของ
ทพัพหีรอืช้อนระคนอยูก่บัแกง แต่ไม่รูร้สของแกงว่าเป็นอย่างไรบ้างเลย 
แต่ให้เป็นแบบลิ้นกับรสอาหารชนิดต่างๆ ที่สัมผัสกัน ซ่ึงทราบรสของ 
อาหารนัน้ๆ ทนัท ีผมประสงค์อยากเหน็อยากทราบใจท่านท้ังหลายกบัธรรม 
ประเภทต่างๆ ที่แสดงให้ฟังเสมอมาว่า เข้าถึงกันมากน้อยไปโดยล�าดับ
ที่แสดง ทั้งภาคปฏิบัติ ทั้งความรู้ชนิดต่างๆ ที่เกิดจากภาคปฏิบัติ และ
ความรู้ที่เกิดขึ้นรับกันในขณะฟัง อันเป็นการปฏิบัติภาคพิเศษ ว่ามีความ
กลมกลนืกนัไปโดยสม�า่เสมอ ไม่มส่ีวนใดส่วนหนึง่ลดด้อยถอยลง อันเป็น 
การขาดวรรคขาดตอนจากเหตุซ่ึงจะยงัผลประเภทนัน้ๆ ให้เกดิขึน้ได้ยาก  
เพราะเหตุคือการท�าเกิดอุปสรรค ผลจึงพลอยเป็นอุปสรรคไปด้วย  
เพื่อความราบรื่นสม�่าเสมอแห่งผลที่พึงหวัง จึงกรุณาบ�าเพ็ญเหตุด้วย
ความสนใจ ผลไม่เป็นสิ่งพึงบังคับเหมือนเหตุ แต่จะเกิดขึ้นมาเองดังนี้

พอท่านแสดงธรรมเพื่อสงเคราะห์พระที่น่าสงสารจบลง ตอนนี้
ขออภัยเรยีนตามเหตุผลหลกัธรรมทีท่่านแสดงในขณะนัน้ เพือ่เป็นข้อคิด
ส�าหรับชาวพุทธเรา หากไม่น�าลงก็น่าจะขาดความหนักเบาแห่งธรรม 
ที่ท่านแสดงในเวลานั้นไป ซ่ึงเป็นเนื้อธรรมที่น่าเสียดายส�าหรับท่าน 
ผูห้วงัเทดิทนูศาสนธรรมและครบูาอาจารย์ คือ หลงัจากท่านแสดงจบลง  
มพีระอีกองค์หนึง่กราบเรยีนเรือ่งอัฐท่ิานอาจารย์เสาร์ว่า มพีระบางพวกท่ี 
เป็นลูกศิษย์ท่านเอง จังหวัด...น�าอัฐิท่ามาบดให้ละเอียดผสมกับผง
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ชนิดต่างๆ ที่ถือกันว่าขลังๆ แล้วปั้นเป็นองค์พระเล็กๆ จ�าหน่ายกันเป็น
จ�านวนมาก องค์ละราคาแพงๆ ด้วย มีผู้เช่าไปบูชากันมากโดยไม่สนใจ
กับราคาค่างวดว่าแพงหรือไม่แพงเลย กระผมเห็นแล้วอดสลดสังเวชใจ
ไมไ่ด้ เพียงเท่านีเ้อง ท่านก็อทุานขึน้ทนัทว่ีา โอ้โฮพากนัเป็นถงึขนาดนั้น
เทียวหรอืนี ่พระจ�าพวกท�าลายพระศาสนา ท�าลายครอูาจารย์ พากนัเป็น 
หมากดัแทะกนักระทัง่กระดูกท่านกนิยิง่กว่าหมาเสยีอีก นีคื่อพวกสิน้คิด 
และหมดทางหากิน จึงพากันกัดแทะกันกระทั่งกระดูกอาจารย์ของตน 
หมามนัยงัรูจั้กเจ้าของไม่ยอมกดัแทะ แต่นีม่นัยิง่กว่าหมาจึงไม่รูจ้กัเจ้าของ 
กัดแทะกินเรียบไปเลย พวกนี้พวกหมดยางอายถึงได้กัดแทะกระดูก 
ครูอาจารย์ไปขายกิน

เฮ้อ พร้อมทั้งช้ีนิ้วส่ายไปมารอบๆ บริเวณท่ีพระนั่งอยู่ด้วยเสียง 
เผ็ดร้อนว่า พวกที่มาอยู่กับผมเวลานี้ พากันมาอยู่แบบพระหรือมาอยู่
แบบหมากันแน่ รีบตอบเด๋ียวน้ี ถ้ามาอยู่แบบพระก็สนใจในธรรมและ
ตั้งใจปฏิบัติ ถ้ามาอยู่แบบหมาดังที่เป็นมาแล้วก็ต้องรอคอยแย่งกระดูก
กนัไปกัดแทะ ด้วยการจ�าหน่ายขายกระดูกผมกนิดังพวกสิน้คิดนัน้ นัน้คือ 
พวกปฏิบติัแบบหมามใิช่แบบพระ คอยแทะท้ังเป็นแทะทัง้ตายไม่มวีนัอ่ิม
พอและอายบาปบ้างเลย พวกจิตใจต�่าทรามคอยท�าลายศาสนา ท�าลาย
ครูอาจารย์อย่างไม่อาย มีใครบ้างที่เก่งๆ อยู่ท่ีนี่ ซ่ึงคอยจะกัดแทะ
เนื้อหนังและกระดูกผมไปขายในเวลาเป็นและเวลาตายไป รีบบอกมา  
จะได้เสรมิช่ือเสรมินามให้สงูส่งเสยีแต่ท่ีผมยงัไม่ตายว่า “คณะพ่อค้าขาย 
กระดูกครอูาจารย์กนิ” พระพวกนีน้อกจากท�าแบบหมาคอยแทะกระดูกแล้ว  
ยังมกีโลบายขายครอูาจารย์กนิได้หลายทางอีกด้วย ไปทีไ่หนชอบอวดตัว 
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ว่าเป็นลกูศิษย์อาจารย์นัน้ อาจารย์นี ้ซ่ึงมคีนเคารพเลือ่มใสมาก เพือ่เป็น 
ทางประกาศตัวและประจบหากิน พวกนี้คือพวกเชือดเนื้อเฉือนหนัง 
แทะกระดูกครูอาจารย์ขายกินชนิดไม่มีวันอ่ิมพอ กินจนตายขายจน
หมดตัว ทั้งขายกินอย่างไม่อาย และขายกินไปตลอดชาติและประกาศ
โฆษณาขายยิ่งกว่าพ่อค้าเสียอีก ไปที่ไหนประกาศขายที่นั่น ปากไม่อยู่ 
เป็นสุขเพราะหนอนคือความทะยานอยากเข้าบ่อนไช จนประชาชน 
พระเณรที่รักศีลธรรมรักข้อปฏิบัติเบื่อเอือมระอาไปตามๆ กัน ไม่อยาก
เข้าหน้าคบค้าสมาคมแม้เป็นลกูศิษย์อาจารย์เดียวกนัแล้ว ยงัมใีครอีกบ้าง 
ที่อยู่กับผมเวลานี้ ซ่ึงก�าลังเรียนวิชาหมาแทะกระดูก และปฏิบัติแบบ
หมาคอยกัดแทะกระดูกทั้งเวลาเป็นอยู่และเวลาตายไปของผม ท่านพูด
ย�้าแล้วย�้าเล่าจนผู้ฟังตัวชาไปตามๆ กัน แม้เช่นนั้นก็ยังไม่ยุติเอาง่ายๆ 
ยังมีเหน็บๆ แนมๆ เฉียดหน้าเฉียดหลังเฉียดใกล้เฉียดไกลอยู่นั่นเอง 
จนผู้นั่งฟังตั้งตัวไม่ติด กระวนกระวายอยู่ภายใน ทั้งร้อนทั้งหนาว ทั้งจะ 
ปวดหนกัปวดเบา ทัง้อยากมดุลงพืน้ดิน ทัง้จะเป็นลมสลบไปในขณะนัน้  
เพราะความกลัวและความอับอายชนิดไม่มีท่ีปลงวาง ราวกับตัวเองก็
เป็นหมาตัวกัดแทะเก่งๆ ตัวหน่ึง แม้ไม่ได้เป็นดังท่านว่า จากนั้นท่าน 
ก็บรรยายเรื่องพระที่มีจิตใจต�่าทรามหมดรัศมีแห่งธรรมภายในใจ  
หมดความหวังในธรรม หมดความพากเพียรทางใจ หมดความสนใจ
ฝักใฝ่ในธรรม เปลีย่นความรูค้วามเหน็จากภายในออกสูภ่ายนอก เพราะ
จิตใจกลับกลายคลายจากธรรมไปสู่โลกโดยสิ้นเชิงแล้ว อาศัยโลกามิส
เป็นอารมณ์ และเรือนอยู่ของใจเป็นเครื่องประดับเกียรติ พูดประจบ
ประแจงหว่านล้อมด้วยอุบายต่างๆ ให้ประชาชนท่ีมีนิสัยเช่ือพระมาแต่
บรรพบุรุษหลงเช่ือตาม และกวาดต้อนมาเป็นบริษัทบริวารเพื่อประดับ
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เกียรติว่า ตัวมีโวหารปฏิภาณดี ฉลาดแหลมคม มีอ�านาจวาสนามาก  
มผีูค้นเคารพนบัถือมาก มลีกูศิษย์บรษิทับรวิารมาก นบัวนัลมืตัวและพองตัว 
มัว่สมุจนหมดความส�านกึโดยสิน้เชิง วนัคืนกาลเวลาผ่านไปด้วยความเขย่า 
ก่อกวนต่างๆ ไม่มีประมาณ โดยการชักชวนผู้นั้นให้ผลิตสิ่งนั้น ชักชวน 
ผู้นี้ให้สร้างสิ่งน้ี ว่าดีมีอานิสงส์มาก ท้ังที่ตนก�าลังเตรียมโดดลงนรก
หลุมก่อกวนวุ่นวายอยู่ทุกขณะอยู่แล้ว ไม่อาจด�ารงตัวให้อยู่ด้วยความ
สงบสุขได้แม้ชั่วขณะหนึ่ง เพราะหัวใจแตก ดีแตก และเพราะหัวใจที่
เต็มไปด้วยความพอกพูนส่งเสริมกิเลสประเภทโลกามิสตลอดเวลานาที 
พาให้รบเร้าก่อกวน พาให้ออกเทีย่วชักชวนก่อกวนประชาชนพทุธบรษิทั
ด้วยวิธีการต่างๆ มีเรี่ยไรบ้าง พาผลิตพาสร้างสิ่งศักด์ิสิทธิ์ชนิดขลังๆ  
ราคาแพงๆ บ้าง ร้อยแปดจนเราตามไม่ทนั อุบายของพระจ�าพวกนีน้บัว่า 
พสิดารเกนิคาด แต่ทางแห่งความสงบสขุทางใจท้ังตนและผูอ่ื้นนัน้ไม่ยอม
สนใจ แม้มาอยูก่บัครบูาอาจารย์กม็าอยูพ่อเป็นปากเป็นทาง พอเป็นพธิว่ีา 
ตนมาศึกษากบัครอูาจารย์องค์ส�าคัญ เวลาออกไปจะได้ประกาศตนอย่าง
เต็มยศของนกัปฏิบติัประเภทจอมโฆษณาอวดตัวว่าเก่งพอตัวแล้ว จนออก 
รศัมสีแีสงแพรวพราว เพราะไปอยูเ่ป็นลกูศิษย์ใกล้ชิดผูโ้ปรดท่านอาจารย์
องค์ส�าคัญ เพิ่งออกมาจากส�านักท่านอย่างสดๆ ร้อนๆ ยังไม่ได้ทดลอง
ฝีมอืความเก่งกล้าสามารถของตนบ้างเลย เพิง่ฟิตตัวมาใหม่ๆ ก�าลงัคันฟัน  
ใครอยากให้ทดลองฝีมือ รีบเข้ามารับการอบรม ให้สมศักดิ์ศรีของวิชา
ที่เพิ่งได้รับประสิทธิ์ประสาทมาใหม่ๆ จะได้มรรคได้ผลรวดเร็วสมความ
ปรารถนาท่ีกระหายมานานไม่แกล้งอวดตัวว่าเก่ง แต่วิชาเป็นอย่างนัน้จรงิๆ  
ดังนี้ คนเราที่เป็นลูกชาวพุทธเลือดเนื้อชาวพุทธอยู่แล้ว ไม่เชื่อพระก็จะ
ไปเชื่อใครที่พอจะลงใจได้ ก็จ�าต้องเชื่อพระ แต่ไปเจอเอาพระประเภท
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กัดแทะกระดูกเนื้อหนังครูอาจารย์และประชาชนเข้า ก็พลอยล่มจมไป
ด้วยที่น่าสงสาร

นีแ่ลผมวติกเหลอืเกนิว่า เรือ่งมนัจะเป็นไปท�านองนีแ้น่นอน เพราะ
ความต�่าทรามแห่งจิตใจของพระปฏิบัติประเภทกาฝาก ที่คอยท�าลายวง
คณะและจติใจพทุธบรษิทัให้ฉบิหายล่มจมไปด้วยไม่มปีระมาณ เพยีงท่าน
อาจารย์เสาร์ท่านมรณภาพผ่านไปไม่กี่ปีเลย คณะลูกศิษย์ของท่านเอง  
ก็เป็นตัวบุ้งตัวหนอนพากันท�าลายเสียเองด้วยวิธีการต่างๆ ผมจึงเช่ือ 
ไม่ได้ว่าคณะลูกศิษย์ประเภทกาฝากที่มาอาศัยผมมาเป็นยุคๆ คราวๆ  
จะท�าอย่างนั้นหรือยิ่งกว่านั้นไม่ได้ ส่วนพระประเภทศิษย์มีครูก็จะอยู่
ล�าบาก และพลอยเสียไปด้วยตามโลกวัชชะ คือโลกติเตียนนินทา 
เพราะความเกี่ยวเน่ืองกัน การกระท�าด้วยความต�า่ทรามทางจิตใจเช่นนี้ 
จะไม่มีวันรู้สึกส�านึกตัวได้เลยตลอดวันตาย จึงน่าวิตกกับท่านผู้ปฏิบัติ
ดีซ่ึงมีอยู่จ�านวนมาก จะพลอยได้รับความกระทบกระเทือนไปด้วยพระ 
จ�าพวกประพฤติตัวเป็นมูตรเป็นคูถ เท่ียวฉาบทาให้เปรอะเปื้อนและ 
ส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปตามๆ กัน ผมเคยพูดเสมอด้วยความวิตกเป็นห่วง 
วงคณะ ทีท่�าให้วติกมากกจ็�าพวกคอยท�าลายตัวเองและหมูค่ณะให้เสือ่ม
เสียไปด้วยนั่นแล เพราะพวกนี้ไม่ใช่ผู้จะคอยรับฟังเหตุผลดีช่ัวของ 
ครูอาจารย์หรือของใคร ด้วยความสนใจใฝ่ธรรมนักเลย แม้ขณะอยู่กับ
ครูอาจารย์ ก็ยังมีการแสดงลวดลายแห่งนิสัยของผู้จะก้าวไปเพื่อความ 
ต�่าทรามให้เห็นอย่างชัดเจนอยู่แล้ว เวลาออกไปจากครูอาจารย์แล้ว 
จะแสดงลวดลายให้เต็มฝีไม้ลายมอืเพยีงไรนัน้ผมไม่สงสยั อย่าเข้าใจว่า 
ผมจะไม่ทราบ เพราะเป็นเรื่องหยาบๆ ท่ีไม่จ�าต้องท�าความพยายาม
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สงัเกตถงึจะทราบได้ แม้ไม่พยายามก็พอทราบได้ และทราบอยู่ทุกอาการ
เคลื่อนไหวทั้งภายในภายนอกนั่นแล เป็นแต่ไม่พูดเท่านั้น ขณะที่อยู่กับ
ครอูาจารย์หรอืเวลาครอูาจารย์ยงัมชีีวิตอยู ่กพ็ยายามซ่อนเลบ็เกบ็เขีย้ว
ไว้บ้างพอเป็นกิริยาให้โลกงามตา ไม่ผาดโผนโยนตัวจนเกินไป แต่เวลา 
ครอูาจารย์ตายจากไปแล้วนัน่แล เป็นโอกาสท่ีพระจ�าพวกกาฝากนี ้จะแสดง 
ลวดลายของตัวในแง่ต่างๆ อย่างเต็มฝีมือ เพราะไม่มีที่เกรงขามพอให้
เกิดความกระดากอายบ้าง 

คนเราเมื่อหมดความสนใจในธรรมเสียอย่างเดียว ย่อมท�าความชั่ว 
ได้ทุกอย่างโดยไม่มีความกระดากอายอะไรทั้งสิ้น จ�าพวกนี้แลท่ีจะท�า 
ความเสียแก่วงคณะและพระศาสนาได้มาก โดยอาศัยผ้ากาสาวพัสตร์
เครื่องบริขารของพระธุดงคกรรมฐานเป็นเครื่องมือหากินและท�าลายไป
ในตัว ผมกลวันกักลวัหนา เพราะเป็นประเภททีชิ่นชาและต้านทานยาคือ
ธรรมเก่ง ไม่มีจ�าพวกไหนเก่งเท่าบรรดานักบวชที่หมดหิริโอตตัปปธรรม 
ภายในใจ ผมไม่ชมพระที่ท�าตัวไม่น่าชมเชย ไม่ต�าหนิพระที่ไม่ควรต�าหนิ 
และผมชมเชยพระทีป่ฏิบติัดีเป็นทีน่่ายกย่องชมเชย ต�าหนพิระทีน่่าต�าหนิ 
เพราะพระท่ีมาปฏิญาณตนว่าเป็นลูกศิษย์ของผมทั้งเก่าและใหม่ มีทั้ง
ประเภทช่ัวท่ีน่าต�าหนิ และประเภทดีท่ีน่าชมเชย สับปนกันมาตามยุค
ตามสมัยเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ผู้ชั่วก็มี ผู้ดีก็มาก ท่านที่ยังมีความ
หวังในธรรมเป็นสมบัติอันพงึได้รบัอยู ่กข็อนมินต์คิดให้ถงึใจบรรดาธรรม
ที่แสดงเหล่านี้ ผู้ที่จะสร้างความหมดหวังแก่ตนต่อไปไม่ยอมเห็นโทษก็ 
ไม่ควรอยูใ่ห้หนกัพระศาสนาและครอูาจารย์ตลอดวงคณะ จงไปสร้างเสยี 
คนเดียวให้เป็นทีน่่าพอใจ ตายแล้วจะไม่ได้สร้าง และเสวยผลแห่งกรรม
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ที่ตนรักชอบยิ่งนักนั้นแต่ผู้เดียว ไม่มีใครไปแย่งชิงกวนใจ คงจะสนุกอยู่
คนเดียว เพราะวิบากประเภทนี้โลกผู้ดีขยะแขยงและหวาดกลัวกันมาก 
ไม่มีใครหาญไปแย่งชิงแน่นอน การอบรมสั่งสอนแต่ต้นถึงปัจจุบันจนผม
แก่ขนาดนีซ่ึ้งไม่นานกจ็ะตาย นบัว่าสอนอย่างหมดไส้หมดพงุ ทัง้ภายนอก
ภายในไม่มอีะไรเหลอืหลออยูพ่อเป็นเช้ือผสมยาได้อีกแล้ว ใครยงัเหน็ว่า
ไม่สมใจก็ควรผลิตขึ้นเอง แต่ระวังอย่าให้กลายเป็นยาพิษเผาผลาญตน
และวงคณะดังที่เห็นๆ และได้ยินอยู่เวลานี้ก็แล้วกัน ผมอนุโมทนาด้วย

พอท่านแสดงธรรมประเภทอสนีบาต (ฟ้าผ่า) จบลง พระที่นั่งฟัง
อยูด้่วยกนัหลายองค์เวลาน้ัน ไม่มอีงค์ใดกล้ากระดุกกระดิกกายบ้างเลย  
คงนัง่ตัวแขง็เงียบไปตามๆ กนั พอเหน็อาการของพระกลวัมากและน่าสงสาร  
ท่านจึงเริ่มธรรมประเภทปลอบโยนขึ้นใหม่อย่างแผ่วเบา ราวกับไม่ใช ่
องค์เดียวกันเป็นผู้แสดงว่า ที่พูดเช่นนั้นก็เพื่อบ�าราบปราบปรามโรค
ชนิดร้ายแรงเอาไว้ มิฉะนั้นก็จะลุกลามเข้ามาในวงคณะให้กลายเป็น 
โรคระบาดสาดกระจายไปทัว่ทกุหนทกุแห่ง คนดีกจ็ะอยูไ่ม่ได้ กลายเป็น
ไฟเผาโลกไปตามๆ กัน ท่านที่มุ่งมาด้วยความสนใจใคร่ธรรมก็น่าเห็นใจ 
แต่การแสดงธรรมต่อโลกสมมุตินั้นมิได้มีห้องเก็บเสียงและแบ่งสัด 
แบ่งส่วนเฉพาะบุคคลนั้นๆ จะควรรับฟังหรือไม่ควร เมื่อแสดงออกแล้ว
จ�าต้องได้ยินทั่วกัน โดยไม่นิยมว่าใครผิดใครถูกใครดีใครช่ัวประการใด 
แต่ข้อพสิจูน์ตัวเองในขณะฟังกม็อียูว่่า ตนมคีวามผดิพลาดคลาดเคลือ่น 
หรอืยังคงทีดี่งามอยูป่ระการใดบ้าง ย่อมเป็นเครือ่งวัดความผดิถกูไปในตัว  
ธรรมท่ีได้ยินได้ฟังก็เป็นแสงสว่างช่วยให้มองเห็นทางผิดทางถูกในการ
ปฏิบัติ ทั้งปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี สมกับความตั้งใจมาอบรม
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ศึกษาหาความรู้ความฉลาดใส่ตน เพราะผู้สนใจในธรรมอย่างแท้จริงยัง
มีอยู่มาก แต่ยังไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติก็ยังมี ถ้าไม่ได้ยินได้ฟังเพื่อเป็นแนว 
ไว้บ้าง เห็นใครท�าผิดพลาดประการใดก็ท�าตาม โดยขาดความคิดอ่าน
ไตร่ตรองก็อาจม ีซ่ึงเป็นทางเสยีหายได้โดยไม่ต้ังใจว่าจะท�าผดิ ยิง่ไปเจอ 
เอาจ�าพวกปลาฉลามใหญ่ดังทีก่ล่าวมาด้วยแล้ว กจ็ะถกูกลนืเอาอย่างง่ายๆ  
และน่าเสียดาย เนื่องจากมีการศึกษาน้อยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หลังจากนั้น 
ท่านก็พูดคุยธรรมดาราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น พระทั้งหลายจึงพอมี 
ลมหายใจคืนมาบ้าง ไม่เหมือนถูกขังดัดสันดานในตุ่มที่ปิดฝาไว้อย่างมิด 
ไม่มีลมพอหายใจ และถูกเผาด้วยตปธรรมเมื่อครู่ก่อนนั้น

พอได้เวลา ต่างกราบท่านลงมาและต่างองค์ต่างแสดงความยิม้แย้ม
ต่อกนัตามประสาของนกัโทษทีถ่กูปล่อยตัว และแอบสนทนากนัท่ีสภาหนู 
(ทีล่บัหลงั) ตามเคย บางองค์ท่านจะโมโหอยูบ้่าง ปล่อยโพล่งออกมาทนัทว่ีา  
ท่านอุตริไปพูดขึ้นท�าไม ค�าอ่ืนเรื่องอ่ืนที่ควรพูดกว่านั้นไม่มีบ้างหรือ  
เห็นไหมล่ะ เป็นอย่างไรบ้าง มีผู้สลบบ้างหรือเปล่าเมื่อกี้นี้ โดนจังๆ เข้า 
แบบนั้น ท�าไมไม่ถามล่ามผู้เคยแปลเขาบ้างล่ะ (ท่านที่เคยรู้นิสัยท่าน) 
อวดดี เมื่อเจอของดีเข้าแล้วเข็ดบ้างไหม ถ้ายังไม่พอวันหลังหาเรื่อง 
ไปเรียนท่านใหม่ เลือกเอาที่จังๆ กว่าวันนี้นะ ผมน่ะไม่ขึ้นแน่วันหลัง 
ปล่อยให้คนดีคนเก่งรับตะบองใหญ่คนเดียว ก็ผมไม่นึกว่าท่านจะใช้
ไม้ตายแบบนี้นี่นา จึงได้เรียนแบบซื่อๆ เซ่อๆ อย่างนี้ องค์ที่ถูกรุมให้
เหตุผล ใครว่าท่านดุด่า ผู้น้ันก็ไม่เห็นความผิดของตนละซินะ ผมยัง 
อยากให้ท่านลงหนักย่ิงกว่านี้อีก วันนี้จิตผมหมอบราบเลยราวกับคน
ตายแล้ว สมน�้าหน้าจิตตัวคะนองวิ่งรอบโลกเหลือเกินวันนี้ ผมภาวนา
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คนเดียวจิตมันด้ือกระโดดโลดเต้นไม่ยอมสงบเอาเลย เหมือนจับลิง 
ทัง้ฝูงเข้ากรงนัน่แล แต่วันนีพ้อโดนธรรมท่านหนกัๆ เข้า จิตไม่มทีางออก
เพราะถูกท่านตีต้อนด้วยธรรม เลยหมอบสงบลงได้อย่างง่ายดาย แหม 
ดีจริงวันนี้ ผมขออนุโมทนาด้วยท่านที่หาญอาราธนาท่านแบบนี้ วันหลัง 
จะมใีครได้เรือ่งแปลกๆ และเผด็ๆ ร้อนๆ ไปเล่าถวายท่านอีก เผือ่ลงิ (จติ)  
ผมจะได้อยู่สงบสุขบ้าง ขณะท่านสับเขกอย่างแรง วันนี้ดีเหลือเกิน  
นบัแต่ฟังเทศน์ท่านมากม็วีนัน้ีเป็นวันส�าคัญส�าหรบัผม อีกองค์หนึง่พดูขึน้ 
ด้วยความพอใจ

 บรรดาพระทั้งที่นั่งฟังอยู่บนกุฎีท่าน ทั้งที่แตกตื่นกันมาแอบฟังอยู่ 
ตามข้างๆ และใต้ถนุกฎีุท่านเป็นจ�านวนมาก ความรูส้กึไม่เหมอืนกนัเลย  
หลายองค์กลัวท่านจนแทบลืมหายใจ หลายองค์ท่ีชอบฟังเทศน์ชนิด 
เผด็ร้อน เมือ่ฟังแล้วจติได้รบัความสงบอย่างแน่วแน่ในขณะนัน้หลายองค์  
แต่โดยมากเพิง่มาอยูก่บัท่านใหม่ๆ ท้ังกลวัทัง้อายอยากมดุดินลงในขณะนัน้  
จิตร้อนเป็นไฟไม่มคีวามสขุเลย ทัง้ท่ีไม่มคีวามผดิท่ีเคยท�ามาพอประสาน
กบัธรรมท่านบ้างเลย เฉพาะผูเ้ขยีนความรูส้กึเป็นไปได้ร้อยแปดยิง่กว่าบ้า 
มารวมกันอยูใ่นหวัใจ สิง่ทีถ่งึใจและฝังใจมากจนไม่มวีนัลมื กคื็อตอนท่าน 
ว่าพากนัมาเรยีนและปฏิบติัแบบหมาหรอืแบบไหนกนัแน่นัน่แล ความจรงิ 
ก็เพราะตนไม่อยากเป็นหมาน่ันเอง ท้ังท่ีตัวเองขโมยเป็นหมาไปแล้ว
ด้วยความไม่รอบคอบ แต่ยงัไม่ทราบว่าตนได้กลายเป็นหมาไปแล้วอย่าง
สมบรูณ์ แต่ขณะแรกทีท่่านเทศน์เรือ่งหมากดัแทะกระดูก โดยนกึอวดตัว 
อยู่ภายในว่า ตนมิได้มาปฏิบัติเพื่อเป็นหมา แต่ปฏิบัติเพื่อเป็นพระอย่าง
สมบูรณ์แบบต่างหาก และไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อแย่งอัฐิท่านแต่อย่างใด 
ปฏิบัติเพื่อธรรมคือมรรคผลนิพพานต่างหาก นับแต่วันที่ตนได้กลาย
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เป็นหมาอย่างเงียบไม่มีใครทราบ แม้ตนเองก็ไม่ทราบว่าได้เป็นหมาลับๆ 
อย่างสมบูรณ์ นับแต่ขณะแรกฟังท่านแล้ว เป็นความมั่นใจและปักใจ 
ตัวเองว่า เรามใิช่มาอยูแ่ละปฏิบติักบัท่านแบบหมานีน่า ต้องขออภัยท่าน
ผู้อ่านมากๆ ที่เรียนตามความโง่จนเกินไป น่าจะไม่มีอะไรเลยเป็นความ 
ดีงามส�าหรบัผูเ้ขยีนจงึได้น�าความโง่มาประกาศ กรณุาฝืนใจอ่านด้วยความ
สงสาร เพราะมีอย่างนี้จริงๆ 

ดังนั้น เวลาท่านมรณภาพและถวายเพลิงเสร็จ จวนถึงวันแจกอัฐิ 
และบริขารท่านไว้เป็นที่ระลึกบูชา จึงรีบโดดเข้าป่าเข้าเขาไปเงียบ  
ด้วยความคิดเห็นที่เข้าใจว่าตนฉลาด ถ้าขืนอยู่ท่ีนั่นต่อไปจนถึงวันแจก 
จะต้องได้รับแจกบริขารช้ินต่างๆ และอัฐิท่านแน่นอน แล้วก็จะไม่พ้น 
ความเป็นหมาดังท่านว่า สุดท้ายหมาตัวฉลาดเกินโลกก็เผ่นเข้าป่า 
เข้าเขาจริงๆ ไม่ยอมอยู่เพื่อรับแจกสิ่งใดของท่านทั้งสิ้น นี่แลคือความโง ่
ของคนที่เข้าใจว่าตนฉลาด ขนาดเป็นหมาไปแล้วเพราะความคิดโง่นั้น  
ยังเข้าใจว่าตนเป็นพระอยู่อย่างเย็นใจ และยังกลัวว่าตนจะเป็นหมาอยู่
ร�า่ไป น่าสลดสงัเวชใจในความโง่แบบอัศจรรย์ตอนนี ้ธรรมเทศนาของท่าน 
กัณฑ์นี้แล ที่ท�าให้ผู้เขียนเป็นหมาไปได้อย่างแนบเนียนโดยไม่ส�านึกตัว
แม้แต่นิด ยังขืนอวดดีกลัวว่าตนจะเป็นหมาอยู่ได้

จนท่านมรณภาพผ่านไปร่วมปีจึงมาระลึกโทษได้ว่า ได้คิดผิดอย่าง
ถนัดเกินกว่าจะได้รับอภัยโทษโปรดปรานจากท่าน สาเหตุที่ระลึกโทษได้
ไม่สายจนเกินไปนักถึงกับยมบาลคัดออกจากบัญชี “ประเภทนรกแตก” 
ก็เพราะความหวนระลึกถึงพระคุณท่านในแง่ต่างๆ แล้วเล่าตลอดเวลา
ประจ�าอิริยาบถเรื่อยมา จึงมาสะดุดใจจนสะดุ้งว่า โอ้โฮพุทธบริษัทที ่
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เคารพพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ แม้พระพุทธรูปปฏิมากรรม  
พระบรขิารและสถานท่ีเคยประทบั พระธรรมทีจ่ารกึลงคัมภีร์ใบลานและ
วัตถุต่างๆ ตลอดพระสงฆ์ท่ีเป็นรูปแทนองค์และช่ือเสียงเรียงนามของ
ความปฏบิัต ิตลอดการก�าจัดกเิลสของท่าน ยงัเปน็ความเคารพอนัดีงาม
และเป็นเนติแบบฉบบัอันยอดเยีย่มเพือ่พวกเราชาวพทุธสดุท้ายภายหลงั
ได้ยึดเป็นคติอันดีหาที่ต�าหนิมิได้ตลอดมา เหตุไฉนเราจะรับบริขารและ
อัฐท่ิานอาจารย์มัน่ซ่ึงเป็นอาจารย์ทีเ่ราเคารพรกัสดุหวัใจ จนสามารถยอม
สละทกุสิง่ทกุอย่างแทนท่านได้โดยไม่อาลยัเสยีดาย ไว้สกัการบชูาเทดิทนู 
แทนองค์ท่านเหมือนบรรดาศิษย์ท้ังหลายท�ากัน ท�าไมกลัวเป็นหมา 
โอ้โฮ มิใช่เรากลายเป็นหมาในร่างของพระผู้อวดดีไปแล้ว เพราะความ
โง่เขลาท�าลายแต่ขณะแรกฟังเทศนท์่านวนันั้นแลว้ละหรือ แล้วกัน ตวัดี  
ตัวฉลาดแหลมหลัก แต่ไม่รู้จักว่าอะไรให้เป็นหมาหรือเป็นพระเป็นคน 
เธอตัวฉลาดมาโดนต�าแหน่งหมาเข้าเสียแล้ว เป็นเพียงไม่มีหางเหมือน
หมาทัว่ไปเท่านัน้เอง น่าสลดสงัเวชตนท่ีไม่มอีะไรให้อภัยได้เพราะสายไป 
เสียแล้ว ท่านอาจารย์มั่นผู้เคยเมตตากลัวเราจะเป็นหมาต่อหน้าท่าน
ก็นิพพานไปเสียแล้ว เพราะท่านสอนแล้วไม่ยอมรับ แต่กลับเห็นผิด
คิดแหวกไปเป็นหมา ทั้งที่ท่านตวาดห้ามไว้ไม่ยอมฟัง ตายจริง คราวนี้  
อนิจฺจำ วต สงฺขำรำ สังขารช่างหลอกพระให้เป็นหมาได้ต่อหน้าต่อตา  
อุปำทวยธมฺมิโน ขณะนี้เราก�าลังเกิดเป็นหมาในร่างพระ อุปฺปชฺฌิตฺวำ  
นริชฺุฌนติฺ เกดิเป็นหมาแล้วจะดับความเป็นหมาของตนด้วยอุบายวิธใีดเล่า  
รีบคิดหาทางดับอย่านอนใจ ราวกับตนเป็นพระทั้งที่ก�าลังเป็นหมาอยู ่
ขณะนี้ เตส� วูปสโม สุโข การระงับดับความคิดทั้งปวงที่พาให้เป็นหมา
เสียได้ หมาในตัวเราก็ระงับไป ใจเป็นสุขหมดเรื่องไปเอง
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พอระลึกโทษได้ก็กราบขอขมาโทษท่านอย่างถึงใจ แล้วรีบไปขออัฐิ
ท่านทีเ่ชิญไว้สกัการบชูาเป็นส่วนรวมในหน้าเทศกาล จนกว่าพระอุโบสถ
จะสร้างเสร็จแล้วเชิญท่านไปบรรจุไว้ใต้ฐานพระประธานในพระอุโบสถ 
วดัสทุธาวาส จังหวดัสกลนคร กบัท่านพระครอุูดมธรรมคุณ (พระอาจารย์
มหาทองสุก สุจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส ท่านเองก็อนุเคราะห์ด้วย
ความเต็มใจและเมตตาพระที่แสนโง่ แม้ได้อัฐิท่านมาอย่างสมใจแล้ว 
ก็ท�าให้มีอะไรๆ สะกิดใจอยู่เสมอมา ราวกับวิบากแห่งหมานั้นยังติดตัว
แก้ไม่ตก เฉพาะอัฐิเวลาได้มาแล้วก็คอยวันคอยคืนอยากให้อัฐิของท่าน 
กลายเป็นพระธาตุ ในขณะเดียวกนักม็อีะไรสะกดิใจอยูเ่สมอมาว่า อัฐท่ิาน 
ไม่มวีนักลายเป็นพระธาตุ ถ้ายงัอยูใ่นกรรมสทิธิข์องเราทีเ่คยประมาทท่าน
ด้วยความคิดโง่ของตน ถ้าท่านจากเราไปมทีางกลายเป็นพระธาตุได้อย่าง
ไม่มปัีญหา เป็นทีน่่าประหลาดและอัศจรรย์เกนิคาด พอแจกให้ท่านผูอ่ื้น
ไปสักการบูชา อัฐิท่านได้กลายเป็นพระธาตุไปอย่างรวดเร็ว ผิดธรรมดา
ทีอ่ยู่กบัคนบาปหนาปัญญาท�าลายตนอย่างมากมายจนไม่น่าเช่ือ แต่เรือ่ง 
ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ กรรมตอนนี้ยังไม่หมดสิ้นไปง่ายๆ แม้ท่านมาอยู่กับ
เรากค็อยแต่จะพรากจากไปทัง้ทีเ่คารพรกัท่านมากมายสดุหวัใจ จนกลาย
เป็นสภาพเดิม คืออยู่แต่ตัวเปล่าราวกับหมาตัวเดิมแล้วเหมาะกับภูม ิ
ของตนโดยแท้ ทุกวันนี้เมื่อพยายามเสาะแสวงอัฐิหรือพระธาตุท่านจน
หมดหวัง ไม่มีทางได้ท่านมาสักการบูชาแล้ว เลยท�าให้อยู่เฉยได้เหมือน
คนสบายหมดหวัง ทั้งที่ใจก็ยังกระวนกระวายอยากได้ท่านอยู่นั่นเอง  
จึงได้เตือนตนว่า คราวนีเ้ช่ือหรอืยงั กรรมทีเ่หน็กบัตาตัวเองอย่างประจักษ์ 
ไม่จ�าต้องถามใครอีกแล้ว อันเป็นค�าสอนแกมประชดเพื่อได้สติบ้าง  
ต่อไปจะได้คิดหลายแง่หลายกระทงไม่อวดดีอวดเก่งด้วยความคิดเพียง
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หน้าเดียว ไม่ทบทวนซ�้าซากให้ได้หลายสันพันคมมาใช้ อันเป็นอุบาย
ของท่านผู้ฉลาดที่เคยปฏิบัติกันมา

นบัแต่บดันัน้มา แม้จะยอมเหน็โทษของตนแล้วเพยีงไร แต่เรือ่งอัฐิ
ท่านกับเราคงยังมีอะไรกันอยู่ภายในใจนั่นเอง ไม่ยอมลบเลือนและหาย
ไปเหมอืนสิง่ดีช่ัวธรรมดาทัง้หลาย ท่ีท่านว่ามโนกรรมนัน้ แต่ก่อนกเ็ช่ือว่า
มีผลเช่นเดียวกับกรรมอื่นๆ ที่ท�าด้วยทวารทั้งหลาย แต่ไม่สะดุดใจมาก
เหมอืนคราวนี ้พออัฐท่ิานอาจารย์มัน่ประจักษ์กบัตัวแล้วท�าให้หายสงสยั
ในกรรมต่างๆ โดยสิ้นเชิงว่า กรรมให้ผลนั้นให้ผลอย่างไร ผู้ท�ากรรมที่ 
ไม่หลงลมืในกรรมท่ีท�าของตน ย่อมทราบด้วยตัวเอง นอกจากไม่กล้าพดู 
ให้ผู้อ่ืนฟังเท่านั้น ที่ท่านอาจารย์มั่นเทศน์วันนั้น ก็เต็มไปด้วยเจตนา
เมตตาสงเคราะห์อย่างหาที่เปรียบมิได้ ท่านช่วยปิดกั้นทางไหลมาแห่ง
ความลามกทั้งหลาย กลัวจะไหลบ่ามาแปดเปื้อนของท่ียังดีใช้การได้ให้
เสยีไปด้วย ท่านช่วยปิดกัน้อย่างเต็มก�าลงัความสามารถ เพราะการน�าอัฐิ
ของครูอาจารย์ไปจ�าหน่ายขายกิน เป็นความลามกโสมมอย่างยิ่งส�าหรับ
พระกรรมฐานที่เคยได้รับอบรมมาด้วยดี พอทราบบุญบาปได้เท่าท่ีควร
แล้วไม่น่าจะท�าอย่างนั้น ท่านจึงเทียบการกระท�านั้นเหมือนการกระท�า 
ของสุนัข เพราะเป็นการกัดการแทะแบบสัตว์ท่ีไม่รู ้บาปบุญคุณโทษ  
อันเป็นภูมแิละขนบธรรมเนียมของมนษุย์ปฏิบติักนัมา เมือ่เราไม่ท�าแบบ
กัดแบบแทะเหมือนหมาก็จะเป็นหมาไปไม่ได้อยู่เอง เฉพาะคนไม่พอดี
จึงกลับคิดเลยเถิดไปตามนิสัย โดยกลัวการน�าอัฐิท่านไปเคารพบูชาจะ 
ไม่พ้นความเป็นหมา สุดท้ายก็เป็นหมาเพราะความโง่ของตนจนได้  
ท่านผู้อ่านผู้ฟังท้ังหลาย กรุณาอย่ายึดความคิดความเห็นหน้าเดียวไป
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เป็นทางด�าเนิน จะกลายเป็นผู้ไม่รอบคอบและผิดพลาดไปอีกหลายคน  
ความคิดท่ีได้รับการทดลองใคร่ครวญอยู ่อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว  
ย่อมเป็นความคิดที่ควรแก่การงานท้ังหลายทั้งทางโลกและทางธรรม  
ไม่ค่อยมีผิดพลาด แม้การปฏิบัติต่อตัวเองโดยเฉพาะเพื่อความเจริญ
รุ่งเรือง ก็ควรสนใจความคิดประเภทนี้ จะไม่ผิดพลาดและเสียใจใน
ภายหลัง ผู้นับถือพุทธศาสนาจึงควรมีความรอบคอบด้วยเหตุผลใน 
การปฏิบัติศาสนา งานทางโลกและทางธรรมจะไม่ผิดพลาดจากความ 
มุง่หมาย เพราะหลกัพทุธศาสนามเีหตุผลก�ากบัอยูด้่วยทกุระยะทุกวรรค 
ทกุตอน บรรดาธรรมในวงศาสนาทีป่ระกาศสอนไว้ การทีผู่น้บัถอืพทุธศาสนา  
อันเป็นศาสนธรรมของพระพทุธเจ้าพระองค์เดียวกนั แต่มกีารปฏิบัติเป็น
ไปในรูปลักษณะต่างกัน โดยแอบอิงศาสนาเป็นที่รองรับความถูกต้อง  
จนบางแขนงลงกนัไม่ได้ ทัง้นีก้น่็าคิดอยูบ้่างส�าหรบัชาวพทุธผูต้ระหนกัใน
เหตุผลตามหลกัธรรม เพือ่การกระท�าจะไม่เป็นลุม่ๆ ดอนๆ จะกลมกลนื 
กับหลักศาสนธรรมอันเป็นองค์ของศาสดาแท้ ท้ังเหตุและผลจะไม ่
ขัดแย้งกัน ดังที่มักมีอยู่เสมอในวงพุทธบริษัทอันเดียวกัน หากใช้ความ
ใคร่ครวญตามส่วนใหญ่ส่วนย่อยของศาสนาบ้าง แม้จะผิดแผกแตก
ต่างกันบ้างตามแขนงต่างๆ แห่งธรรมและจริตนิสัย ก็คงไม่มากมายจน 
น่าร�าคาญนักดังที่ปรากฏอยู่ ซ่ึงแทบพูดได้ว่าเป็นยาประจ�าบ้านแห่ง
สงครามคารมชาวพุทธที่สาดน�้าสงกรานต์ใส่กันโดยไม่เลือกกาลสถานท่ี
ควรหรอืไม่ประการใด แม้เจตนาจะบรสิทุธิต่์อศาสนาด้วยกนัทัง้สองฝ่าย 
แต่ก็พอทราบความบกพร่องของชาวพุทธเราท่ีต่างปฏิบัติไปตามความ 
คิดเห็น มากกว่าความหนักแน่นในหลักธรรมอันเป็นเข็มทิศทางด�าเนิน
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การขบฉันของพระธุดงคกรรมฐาน

ท่ีเขียนผ่านมาได้กล่าวถึงบาตรและขนาดของบาตรพระกรรมฐาน 
ซ่ึงถือเป็นบริขารจ�าเป็นทั้งยามปกติและเวลาออกเท่ียววิเวกเพื่อบ�าเพ็ญ
สมณธรรม ยามปกติถ้ายังฉันอยู่ ท่านจ�าต้องออกบิณฑบาตเป็นกิจวัตร 
ทกุวนั และฉนัในบาตรเป็นประจ�า เวลาออกเทีย่วกรรมฐานกอ็าศัยบาตร
เป็นภาชนะส�าหรับใส่บริขารต่างๆ เช่นเดียวกับฆราวาสถือกระเป๋าเป็น 
เพือ่นเดินทาง การฉนัจงัหนัของพระกรรมฐาน ท่านฉนัส�ารวมดังกล่าวแล้ว  
เวลาไปบิณฑบาตกลับมาถึงที่พักหรือวัดแล้ว ก่อนฉัน ถ้ามีหลายองค ์
ด้วยกัน เช่น อยู่ในส�านักหรือออกเที่ยวด้วยกันหลายองค์ในบางครั้ง  
ทีท่่านเคยปฏิบติัมาเมือ่ได้อาหารมามากน้อยจากบณิฑบาต ต่างน�าอาหาร
ต่างๆ ออกจากบาตรมาแก้รวมกัน แล้วแจกจ่ายใส่บาตรให้ท่ัวถึงกัน  
เสร็จแล้วถ้ามีญาติโยมตามออกมาแม้แต่คนหนึ่งขึ้นไป ท่านอนุโมทนา 
ยถำ สพัพฯี ก่อนแล้วค่อยลงมอืฉนั แต่โดยมากมกัท�าอนโุมทนาอยูใ่นบ้าน 
เสร็จแล้วค่อยออกมา โดยญาติโยมท�าร้านเล็กๆ ไว้ในบ้านแห่งหนึ่งหรือ
สองแห่งเพื่อท่านนั่งอนุโมทนาเสร็จแล้วค่อยออกมา ญาติโยมจึงไม่ค่อย
ตามมา มอีะไรเขากเ็ตรยีมใส่บาตรให้พร้อมเสรจ็ เมือ่จดัอาหารใส่ในบาตร
เสร็จแล้ว ท่านเริ่มท�าความสงบอารมณ์พิจำรณำปัจจเวกขณะ ปฏิสังขำ 
โยนิโส ฯลฯ ในอำหำรชนิดต่ำงๆ ที่รวมในบำตร โดยทำง อนิจฺจ� ทุกฺข�  
อนตฺตำ บ้ำง ทำงปฏิกูลสัญญำบ้ำง ทำงธำตุบ้ำง ตามแต่ความถนัดของ
แต่ละท่านจะพจิารณาแยบคายในทางใด อย่างน้อยประมาณหนึง่นาทขีึน้
ไป แล้วค่อยเริ่มลงมือฉันด้วยท่าส�ารวมและมีสติประจ�าตัวในการขบฉัน  
ไม่พูดสนทนาเรื่องใดๆ ในเวลานั้น นอกจากความจ�าเป็นจะต้องพูด  
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ก็ท�าความรู้สึกตัวไว้แล้วค่อยพูดตามความจ�าเป็น แล้วหยุด ก่อนจะพูด
ก็รอให้อาหารหมดในมุขทวารก่อน ค่อยพูดออกมาอย่างชัดถ้อยชัดค�า  
ไม่ให้มเีสยีงรวัเรยี อันเป็นการผดิมรรยาทของการพดูในเวลานัน้ ขณะพดู 
ก็ต้ังใจท�าหน้าที่ในการพูดจนจบก่อน แล้วค่อยลงมือฉันต่อไปด้วยท่า
ส�ารวมตามปกติ มีสติระวังการบดเคี้ยวอาหารไปทุกระยะ ไม่ให้มีเสียง
ดังกรอบแกรบมูมมามซ่ึงเสียมารยาทในการฉัน และเป็นลักษณะของ
ความเผอเรอและตะกละตะกลาม ตามองลงในบาตร ท�าความส�าคัญ
อยู่ในบาตรด้วยความมีสติ ไม่เหม่อมองสิ่งนั้นสิ่งนี้ในเวลาฉัน อันเป็น
ลกัษณะของความลมืตัวขาดสติ ขณะฉนักพ็จิารณาไปด้วยตามความถนัด
ในแง่แห่งธรรม โดยถืออาหารที่ก�าลังฉันเป็นอารมณ์บ้าง ถือธรรมที่เคย
พิจารณาประจ�านิสัยเป็นอารมณ์บ้าง แต่โดยมากท่านมักพิจารณาอาหาร
ที่ก�าลังฉันมากกว่าธรรมอื่นๆ ในเวลานั้น การฉันในท่าส�ารวมด้วยความ
มีสติพิจารณาด้วยปัญญา มักเกิดอุบายแปลกๆ ขึ้นมาในเวลาฉันเสมอ 
บางครั้งถึงกับเกิดความสลดใจขึ้นมาในเวลาฉันก็มี จนต้องหยุดฉันไป
พกัหนึง่หรอืหยดุเลยกม็ ีเพราะรสแห่งธรรมทีเ่กดิขึน้ในเวลานัน้ มคีวาม 
ส�าคัญเกินกว่าที่จะมัวเพลินในรสแห่งอาหารที่ก�าลังฉันอยู ่มากมาย  
การหยิบอาหารใส่มุขทวารก็มีสติประจ�าไปทุกระยะ เช่นเดียวกับการ
ท�าความเพียรในท่าอ่ืนๆ เพราะกำรขบฉันก็เป็นกิจวัตรของพระข้อหน่ึง 
ไม่ด้อยกว่ำกิจวัตรอื่นๆ อันเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสภำยในได้เสมอกัน  
ถ้าไม่ประมาทเพลิดเพลินไปกับรสอาหารเสียจนลืมตัว การขบฉันจะ
กลายเป็นเรื่องโลกๆ ไป ไม่เป็นกิจวัตรประจ�าองค์พระผู้หวังเห็นภัยใน
ทุกสิ่งท่ีอยู่ในความสามารถ อาจรู้เห็นในสถานที่และอิริยาบถทั้งปวง  
ดังนัน้ การขบฉนั ครอูาจารย์ทัง้หลายมท่ีานอาจารย์มัน่ เป็นต้น จึงถอืเป็น
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กิจส�าคัญเสมอมา ขณะฉันจะมีพระอยู่ร่วมกันจ�านวนมากเพียงไรก็ตาม 
ย่อมเป็นเหมือนไม่มีพระอยู่ในที่นั้นเลย เพราะมิได้พูดคุยกัน ต่างองค์
ต่างท�าหน้าที่ของตัวด้วยความสงบส�ารวม เนื่องจากท่านถือการฉันเป็น
กิจวัตรที่ควรสนใจ อันเป็นธรรมเช่นเดียวกับกิจวัตรทั้งหลาย

ประเพณีของพระกรรมฐานเคารพในครูอาจารย์

และเคารพในกันและกัน

ประเพณีของพระกรรมฐานมีความเคารพในหัวหน้ามาก ถ้าหัวหน้า
ยังไม่ลงมือฉันท่านก็ยังต้องรอ จนกว่าหัวหน้าลงมือฉันไปบ้างแล้ว  
พระอันดับจงึจะลงมอืฉนักนัต่อไป ถ้าครอูาจารย์ผูใ้หญ่ไม่อยูก่เ็คารพองค์
ทีร่องลงมา โดยมากส�านกักรรมฐานท่านปฏิบติัอย่างนีเ้รือ่ยมาจนทกุวนันี้  
ยงัไม่ปรากฏว่ามกีารเปลีย่นแปลง แต่ต่อไปข้างหน้ากน่็าสงสยั เพราะโลก 
มีการเปลี่ยนแปลงและนับวันเจริญ พระกรรมฐานอาจเปลี่ยนแปลงและ
เจรญิรอยไปตามโลกกเ็ป็นได้ เพราะค�าว่า “ความเจรญิ” ใครๆ กต้็องการ 
พระเณรก็เป็นคนมีหัวใจเช่นเดียวกับโลก จะไม่ให้ต้องการความเจริญ
กับเขาก็น่าพิศวงสงสัย ส�าหรับท่านที่แก่ชรามากและพอเป็นรัตตัญญู 
ในทางโลกและทางธรรมมาพอสมควรแล้ว อะไรจะเจริญหรือเสื่อม  
ท่านคงไม่มีความสามารถอาจรู้อะไรกับเขาได้ คงเป็นขรัวตาเฝ้าวัดอยู่ 
เพยีงรอลมหายใจถงึวันอวสานแห่งขนัธ์ไปเป็นวันๆ เท่านัน้เอง ผูเ้ขยีนนี้ 
ก็ไปอีกแง่หนึ่งได้แต่เขียนไปแบบหลวงตาโดยไม่ส�านึกว่า ท่านผู้ใดจะ
สนใจหรือไม่เพียงไร มีแต่เขียนร�่าไปแบบหลับหูหลับตาอย่างนั้นเอง 
กรุณาอย่าถือสา ตอนใดประโยคใดไม่เป็นสาระพอจะสละเวลาอ่านได ้
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กรุณาผ่านไป สงวนเวลาไว้ท�าประโยชน์อย่างอ่ืนที่มีคุณค่าสาระกว่า  
ก็นับว่าเป็นผู้รู้จักคุณค่าของเวลา

เฉพาะท่านอาจารย์มัน่ ก่อนฉนัท่านพจิารณาอยูน่านราวกบัท�าภาวนา
นั่นแล บางวันตอนเย็นๆ หรือกลางคืน โอกาสดี ท่านยังเมตตาเล่าเรื่อง
การพจิารณาปัจจเวกขณะในเวลาฉนัให้พวกเราฟังว่า ธรรมมกัปรากฏขึน้ 
ในเวลาฉันเสมอ บางครั้งเกิดอุบายต่างๆ ขึ้นมา ท�าให้ติดตามคิดอยู่
หลายวันก็มี บางครั้งเกิดความปฏิกูลเบื่อหน่ายขึ้นมาจากอาหารในบาตร 
ถงึกบัจิตเกดิความเบ่ือหน่ายในอาหารจะไม่ยอมฉนักม็ ีตอนนัน้เป็นสมยั
ที่ท่านก�าลังปฏิบัติอย่างเข้มงวดกวดขันเอาจริงเอาจัง เมื่อเกิดความรู้ท่ี
กระเทือนธรรมขึ้นมา ต้องใช้อุบายปราบปรามแก้ไขกิเลสประเภทเบื่อ
ตัวเอง (อาหาร) กันอย่างหนักหน่วง จึงยอมรับและลงสู่สภาพความจริง  
คือสายกลางได้ มิฉะน้ันจิตจะไม่ยอมฉันเอาเลย โดยเห็นอาหารใน
บาตรเป็น....อะไรไปหมด การบังคับให้ฉันในเวลานั้น จึงเป็นเหมือนคน 
ที่ถูกบังคับให้เข ้าไปชมความสวยงามของคนตายในป่าช ้าฉันนั้น  
ต้องพิจารณาแก้ไขกิเลสประเภทบังเงาซ่ึงไม่เคยปรากฏมาก่อนอย่าง 
เอาจรงิ เช่นเดียวกบัพจิารณาความงามให้เป็นของปฏิกลูนัน่เอง จิตจงึลง 
สู่สภาพเดิมได้ และฉันได้อย่างธรรมดาต่อไป จากนั้นต้องใช้อุบาย 
หลายด้านประสานกันไป คอื ทั้งให้รู้ ทั้งให้รอบตัว ทั้งให้กลัว ทั้งให้กล้า 
สลับสับปนกันไป แต่ที่จิตแสดงความรู้ในลักษณะนั้นขึ้นมาก็ดีอย่างหนึ่ง 
ท�าให้สติปัญญาความแยบคายพลกิแพลงใช้ได้หลายสนัหลายคม ทันกบั 
กลมารยาของกิเลสตัวแสนปลิ้นปล้อนหลอกลวงได้ดี ยิ่งจิตมีนิสัย
ผาดโผนโลดเต้นด้วยแล้ว จะพิจารณาไปธรรมดาไม่ได้ ต้องไปเจอเอา
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กเิลสประเภทสวมรอยเข้าจนได้ ฉะนัน้ จงึกล้าพดูอยูเ่สมอว่า สติปัญญา
เป็นอาวุธส�าคัญในวงการพิจารณาธรรมท้ังหลาย ท้ังหยาบ ละเอียด  
มีสติปัญญาเป็นเครื่องมืออย่างเอกไม่ยอมแพ้อะไรเอาง่ายๆ ดังเรา 
พิจารณาอาหารในบาตรให้เป็นของปฏิกูลเพื่อตัดความพะวงหลงรส  
ให้ปรากฏสักว่าธาตุหรือธรรม เพียงอาศัยกันไปวันหนึ่งๆ เท่านั้น  
แต่เวลาปรากฏขึ้นมาในจิตขณะพิจารณา เลยกลับเป็นของน่าเบื่อหน่าย 
จนเกิดความขยะแขยงถึงกับจะฝืนฉันต่อไปไม่ได้ ราวกับสิ่งนั้นๆ ไม่เคย 
เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตธาตุขันธ์มาก่อนเลย ความเบื่อชนิดนี้เป็น
โลกานุวัตรแบบโลกเบื่อกันทั่วไป เป็นความเบื่อแฝงธรรม มิใช่มัชฌิมา
ที่ท่านพาด�าเนิน

 ท่านว่าความเบื่อชนิดนี้แล ที่ท�าให้พระบางองค์ในครั้งพุทธกาล
เบื่อตัวเอง ถึงกับจ้างเขามาฆ่าตัวให้ตาย ซ่ึงเป็นการเบื่อผิดทาง และ
เป็นความเบื่อชนิดท่ีท�าให้เกิดความคับแคบตีบตันขึ้นภายใน ไม่ปลอด
โปร่งโล่งใจ ซึ่งเป็นการสร้างกิเลสขึ้นมาอย่างลึกลับโดยไม่รู้สึกตัว และ
เชื่อตามอย่างสนิทใจ ผมมาจับมารยาของกิเลสตัวนี้ได้ก็ตอนเบื่ออาหาร
ครั้งนั้นเอง แต่สติปัญญาเราทันกลมารยาของมันเสียก่อนท่ีมันจะได้ท่า 
และลุกลามกว้างขวางออกไป เบื่ออวัยวะและชีวิตจิตใจ พอพิจารณารู้
เท่าทัน ความเบื่อชนิดนั้นก็สงบตัวลงไป เกิดความเห็นจริงชนิดหนึ่งขึ้น
มาแทนท่ี จึงได้ยึดธรรมนั้นเป็นหลัก และยึดความเบื่อนี้เป็นบทเรียน
ได้ตลอดมา ไม่ว่าจะพิจารณาภายในหรือภายนอก กว้าง แคบ หยาบ 
ละเอียดเพียงไร ต้องมีทั้งไม้เป็นไม้ตาย ทั้งไม้รับไม้ต่อย คือ พิจารณา 
ทบทวนก้าวหน้าถอยหลังเพื่อความละเอียดรอบคอบในงานของตน  
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แต่บัดนี้เป็นต้นมา ไม่เคยปล่อยตัวด้วยการพิจารณาไปธรรมดาๆ เลย  
ความรู้ประหลาดครั้งนั้นจึงเป็นหินลับสติปัญญาได้เป็นอย่างดี ท�าให้ 
ไม่นอนใจกบัอะไรอย่างตายใจ นอกจากได้พจิารณาทบทวนด้วยสติปัญญา
ชนิดนี้จนเป็นที่พอใจ หาที่แย้งตัวเองไม่ได้แล้วเท่านั้น ผลจึงเป็นความ
ตายใจอย่างสนทิได้ในธรรมทกุขัน้ จงึกล้าพดูได้อย่างเต็มปาก แน่ใจได้อย่าง
ภาคภูมว่ิา คนเรำหำอะไรกไ็ด้สิง่นัน้ คือ หำควำมโง่กไ็ด้แต่ควำมโง่ หำควำม 
ฉลำดก็ได้ควำมฉลำด หำควำมโลภก็ได้แต่ควำมโลภ หำควำมโกรธก็ได้
แต่ควำมโกรธเต็มหวัใจ หำช่ัวกไ็ด้ช่ัว หำดีกไ็ด้ดี หรอืหำบำปกไ็ด้แต่บำป  
หำบุญก็ได้แต่บุญ หำนรกก็ได้แต่นรกควำมแผดเผำตัวเอง หำสวรรค์ 
ก็ได้สวรรค์ แม้หำนพิพำนกพ้็นควำมพยำยำมแสวงหำไปไม่ได้ ไม่ผดิจำก 
ต้นเหตุคือกำรหำกำรท�ำ เพราะมผีูเ้คยหาผูเ้คยเจอผลจากเหตุแห่งการหา 
การกระท�านั้นๆ มาแล้วก่อนพวกเราเป็นเวลานานแสนนาน นับแต่ต้ัง 
แผ่นดินเป็นสัตว์เป็นมนุษย์สมมุติบัญญัติมา จะมามัวเกาหมัดปฏิเสธ
ดีช่ัวสุขทุกข์ อันเป็นการปิดทางเดินของตัวให้โง่และเสียเวลาไปเปล่า
ท�าไมกนั ถ้าว่ามนษุย์เป็นผูฉ้ลาดกว่าสตัว์จรงิดังค�าเสกสรรตัวเอง ค�านัน้ 
ก็ไร้ความหมายอย่างเต็มตัว เกิดมาตายเปล่าๆ เพราะความโง่เง่าฆ่าตัว 
ราวกับขุยไม้ไผ่นั้นแล ใครจะคิดก็รีบคิด อย่ามามัวนั่งอมลิ้นอมฟันฟัง  
และยนืเดินนัง่นอนสัง่สมความโง่อยูเ่ปล่าๆ บทเวลาตายแล้วจะเสยีกาล  
ทั้งเสียข้าวสุกข้าวสารอาหารหวานคาวเครื่องนุ่งห่มใช้สอยของชาวบ้าน
ที่บริจาคให้ทานหวังบุญ เพื่ออุดหนุนก�าลังผู้บวชด้วยศรัทธาหวังเทิดทูน 
และตั้งใจละกิเลสทั้งหลายให้ขาดจากใจ แต่ครั้นแล้วแม้สติปัญญาเพียง
เท่าเมลด็งาขาริน้ขายงุพอจะมาฆ่ากเิลสแม้ตัวหนึง่ให้ตายกไ็ม่มใีนใจแล้ว 
กิเลสจะตายไปด้วยเหตุผลกลไกอันใดเล่า เมื่อสติปัญญาและความ
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พากเพียรยังเป็นอยู่แค่นี้ ผมรู้สึกจะหมดสติปัญญาแทนท่านทั้งหลาย 
แล้วเวลานี้ ดังนี้ บทสุดท้ายท่านคงร�าคาญจึงตีเอาๆ เสียบ้าง พอไม่เสีย
ลวดลายของอาชาไนยผู้เกรียงไกรในวงศาสนาแห่งยุคปัจจุบัน

การพิจารณาด้วยสติปัญญาอยู่โดยสม�่าเสมอ แม้ขณะขบฉันหรือ 
รบัประทาน กระแสแห่งธรรมเครือ่งส่องสว่างยงัมทีางเกดิได้ไม่เลอืกกาล 
ดังท่านอาจารย์มั่นเมตตาเล่าให้ฟังทั้งเรื่องผิดและเรื่องถูก นับว่าเป็น
เครื่องเสริมสติปัญญาส�าหรับท่านท่ีสนใจได้ดี เรื่องเกิดความเบื่อหน่าย
ในอาหารขณะพจิารณาก่อนลงมอืรบัประทาน แม้อุบาสกิาท่ีนุง่ขาวห่มขาว 
ก็เป็นเหมือนท่านอยู่บ้าง ในวงพระปฏิบัติก็มีบางรายเป็นในลักษณะ
เดียวกันกับท่าน แต่จะขอผ่านไป จะน�ามาลงบ้างเป็นบางตอนเฉพาะ 
ผู้หญิงนุ่งขาว คือสมัยท่านพักอยู่วัดหนองผือ สกลนคร ก็มีอุบาสิกา 
คนหนึ่งมาเล่าถวายท่านถึงเหตุการณ์ที่ตนรับประทานอาหารไม่ได้มา 
สองสามวันแล้ว เพราะความปฏิกลูเบ่ือหน่ายอาหาร ตลอดร่างกายทุกส่วน
ของตนและผูอ่ื้น ท�าให้เบ่ือทัง้อาหาร เบือ่ทัง้ร่างกาย และเบือ่ทัง้ชีวิตความ
เป็นอยูใ่นอิรยิาบถต่างๆ นอนไม่หลบั มองดูอาหารซ่ึงเคยถอืว่าเป็นเครือ่ง 
หล่อเลีย้งร่างกายจติใจมาแต่วนัเกดิ กก็ลายเป็นสิง่ปฏิกลูเหลอืประมาณ
เกนิกว่าจะฝืนรบัได้ลงคอ มองดูร่างกายของตนและของผูอ่ื้นเหน็เต็มไป
ด้วยความปฏิกลูทัง้สิน้ ราวกบัป่าช้าผดิีบมาต้ังอยูก่บัร่างกายทุกส่วน ไม่มี
เว้นส่วนใดว่าไม่เป็นปฏิกูลและป่าช้าเสียเลย นอกจากเบื่อหน่ายอาหาร 
แล้วยงัท�าให้เบือ่หน่ายตัวเอง และเครือ่งนุง่ห่มทีห่ลบันอนต่างๆ เบือ่หน่าย 
ความเป็นอยู่ เบื่อหน่ายโลกทั้งมวล ไม่มีแม้สิ่งหนึ่งที่น่ารักชอบใจและ
ชวนให้อยู่ ในอิริยาบถต่างๆ มักบ้วนแต่น�้าลายเป็นประจ�า เพราะความ
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ปฏิกูลสัญญาคอยเตือนอยู่เสมอ ท่านอาจารย์ได้เมตตาอธิบายให้ฟัง 
อย่างเผด็ร้อนถงึใจเช่นกนั จนอุบาสกิาคนนัน้ยอมรบัความส�าคัญผดิต่างๆ  
ที่หลอกลวงตัวเองจนเลยขอบเขตความพอดีแห่งธรรม ว่าเป็นความผิด
โดยสิน้เชิง นบัแต่วนันัน้เวลาเธอมากราบเยีย่มรบัการอบรม ท่านถามถงึ 
เรื่องนั้นเธอก็กราบเรียนด้วยความเลื่อมใส และปฏิบัติตามท่านโดย
สม�า่เสมอตลอดมา เรือ่งท�านองนัน้กไ็ด้หายไปไม่มาปรากฏอีกเลย จึงเป็น 
เรื่องน่าคิดในวงปฏิบัติที่มักมีสิ่งแปลกๆ แฝงขึ้นมากับบางรายอยู่เสมอ
ทั้งผิดและถูก ถ้าไม่มีครูอาจารย์คอยแนะแนวทางให้ก็อาจเห็นผิดไปได้
ทั้งที่ตนเข้าใจว่าถูก สติปัญญาจึงเป็นธรรมจ�าเป็นต่อการปฏิบัติในธรรม
ทุกช้ันไม่ควรให้ห่างไกล การปฏิบัติแบบสบายเกินไปไม่ละเอียดถี่ถ้วน 
ในกจิทีท่�า อาจได้รบัความสลดสงัเวชและสมเพชเวทนาจากผูอ่ื้น เพราะ
ความรู้ง่ายเห็นง่ายและจ่ายเร็วของตน โดยขาดการพิจารณาไตร่ตรอง 
ให้รอบคอบก่อนน�าออกใช้ก็ได้ การปฏิบัติและผลท่ีได้รับแทนท่ีจะเด่น
เลยกลับด้อยลง เพราะความไม่รอบคอบเข้าท�าลาย ข้อนี้ท่านนักปฏิบัต ิ
ธรรมเราควรสนใจเป็นพเิศษ หากไม่สดุวสิยัของสติปัญญาจรงิๆ อย่าให้ม ี
ขึน้ได้ เนือ่งจากธรรมไม่เหมอืนโลก เพราะเป็นความละเอียดสขุมุต่างกัน 
อยู่มาก โลกคิดไม่ผิด พูดไม่ผิด และท�าไม่ผิด แต่ผู้ปฏิบัติธรรมฝืนคิด 
แบบโลก พดูแบบโลก และท�าแบบโลกย่อมผดิอย่างน่าสงัเวชในทันทีทันใด  
เพราะความนยิมระหว่างโลกกบัธรรมมลีกึต้ืนหยาบละเอียดต่างกนั เช่น 
โลกเขาเรียนและสอนเป็นช้ันเป็นภูมิตามกฎและความนิยม เวลาสอบ
ได้ต้องมีประกาศนียบัตรเป็นเครื่องแสดงและรับรองยืนยันตามช้ันที่ 
สอบได้ เพื่อความสะดวกในการงานจากวิชาที่สอบได้ และเกียรติยศ
ช่ือเสียงตามวิสัยของโลกที่นิยมกัน แต่ธรรมปฏิบัติของผู้บ�าเพ็ญจะคิด
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แบบโลกพูดแบบโลก และท�าแบบโลก เช่น สอบและให้คะแนนกันว่า
ได้ส�าเรจ็ขัน้ภูมน้ัิน หรอืได้สมาธสิมาบติัอรหตัมรรคอรหตัผล ย่อมขดัต่อ
จารตีประเพณีของผูป้ฏิบติัธรรม ธรรมย่อมกลายเป็นโลกและหยาบโลน 
ยิ่งกว่าโลกเสียอีก แทนที่จะน่าอนุโมทนาในกิริยาที่แสดงออก แต่กลับ
ท�าให้ผู้อ่ืนเอือมระอาไปตามๆ กัน เพื่อความราบรื่นดีงามของผู้ปฏิบัติ 
มุ่งอรรถมุ่งธรรมเป็นที่อบอุ่น มั่นใจแก่ตน ควรจะเป็นไปในทางสงบ  
แม้จะส�าเร็จจนถึงขั้นพระอรหัตผลก็รู้โดยทาง สนฺทิฏฺ€โิก หรือ ปจฺจตฺต� 
เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ แห่งความบริสุทธิ์ใจ ไม่แสดงออกแบบโลกๆ อันเป็น
ความอยากหวิโหย ย่อมเป็นการเทดิเกยีรติทัง้แก่ตนและพระศาสนาอย่าง
สุขุมนุ่มนวล ไม่แฝงไปกับความกระเทือนน�้าล้นฝั่ง ซึ่งสุดท้ายก็คือโลก
เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่มีธรรมของจริงตามค�ากล่าวอ้างแม้กระพี้ติดแก่น 
ที่เรียกว่า ธรรมสมเพชเวทนา

ท่ำนผูบ้รรลธุรรมแล้ว ผูอ่ื้นจะทรำบได้หรอืไม่โดยทำงใดนัน้ ย่อมทรำบ 
ได้โดยทำงเหตุผลของกำรโต้ตอบสนทนำระหว่ำงผู้ปฏิบัติด้วยกันและ 
รูด้้วยกนั หนึง่ ทรำบได้จำกกำรบรรยำยธรรมในภำคปฏิบติัทำงจิตตภำวนำ  
หนึ่ง ทรำบได้จำกกำรอธิบำยธรรมให้ผู้มำศึกษำจิตตภำวนำที่ก�ำลังติดขัด
อยูใ่นจุดใดจุดหนึง่ตำมภูมขิองตน จนเข้ำใจหำยสงสยัในจดุนัน้ๆ หนึง่ เช่น  
ผูป้ฏิบติัก�าลงัติดขดัอยู่ในอวิชชาว่า ขณะจิตจะหลดุพ้นจากอวชิชาจรงิๆ นัน้  
จิตปฏิบัติต่ออวิชชาอย่างไรจึงหลุดพ้นไปได้ ผู้ท่ีหลุดพ้นอวิชชาไปแล้ว
ย่อมตอบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย แม้ผู้ก�าลังจะก้าวจากภูมิอวิชชา
อยู่แล้วก็เข้าใจความหมายไปโดยล�าดับ หรืออาจเข้าใจและก้าวล่วงไป
ตามอุบายที่ท่านให้นัยในขณะน้ันก็ได้ แต่ถ้าจิตยังไม่หลุดพ้นจะอธิบาย 
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ไม่ถูกกับจุดของอวิชชาอย่างแท้จริงเลยแม้เรียนอวิชชามาจนช�่าชอง 
เพราะอวชิชาในความจ�ากบัอวชิชาแท้ไม่เหมอืนกนั หรอืไม่ใช่อันเดียวกัน 
ผูรู้อ้วชิชาตัวจรงิแล้ว แม้ไม่ได้เรยีนลวดลายเล่ห์เหลีย่มของอวชิชาอย่าง
กว้างขวางมากมายกไ็ม่สงสยั และไม่ติดอวิชชา เช่นเดียวกบัผูรู้อ้ภิธรรม
แท้แล้วแม้ไม่เรียนอภิธรรมอย่างกว้างขวางพิสดาร ก็ไม่สงสัยและไม่ติด 
อภิธรรม ผิดกับผู้เรียนอวิชชาและเรียนอภิธรรม แต่ไม่รู้ตัวจริงของ
อวิชชาและตัวจริงของอภิธรรมเป็นไหนๆ นอกจากทั้งเรียนทั้งรู้จริงแล้ว 
แม้ไม่มีใครบอกก็เข้าใจ เพราะผู้ไม่เข้าใจกับผู้เข้าใจธรรมเหล่านั้นอยู่
ในฉากเดียวกัน จึงหมดทางอยากรู้อยากเห็นว่าธรรมเหล่านั้นเป็นอะไร
ต่อไปอีก เช่นเดียวกับเจ้าของโคอยากพบตัวโค แล้วติดตามรอยโคไป 
ไม่ลดละจนถึงตัวโค ย่อมหยุดตามรอยโคในขณะที่พบตัวโคทันทีฉะนั้น 
เมื่อท่านอ่านมาพบโวหารป่า กรุณาให้อภัยผู้เขียนซ่ึงเป็นป่าเอามากๆ 
ด้วยทีเ่พ้อไปไม่เข้าหลกัเข้าเกณฑ์ เพราะภายในตัวพระป่ามแีต่ธรรมเพ้อ 
จนน่าเวยีนศีรษะ ไม่ค่อยมธีรรมทีน่่าเพลนิแฝงอยูเ่ลย กรณุำปฏิบติัด้วย
ตัวเองจนรู้ขึ้นกับตัวนั่นแล จะเป็นท่ีแน่ใจและภำคภูมิยิ่งกว่ำกำรอ่ำน 
กำรฟังจำกผู้อื่น เพราะการทราบจากค�าบอกเล่าหรือต�ารับต�ารา จ�าต้อง
ตกอยูใ่นห้วงแห่งความวิพากษ์วจิารณ์กว่าจะยติุลงปลงใจเช่ือได้ กต้็องรบ
กบัค�าติชมทีเ่กดิขึน้ภายในอย่างหนกั ดีไม่ดีอาจแพ้ตัวเองได้โดยเข้าใจว่า
ตนเป็นฝ่ายได้เปรยีบ เพราะการตัดสนิหรอืการให้คะแนนจากการวิจารณ์
นัน้กไ็ด้ เพราะปกติจิตสามญัเรามกัส่งออกข้างนอกมากกว่าส่งเข้าข้างใน 
ผลที่ได้รับจึงมักแพ้ตัวเองเสมอ

วิธีท่านแก้จิตท่านเองและหญิงคนนั้น ให้คลายจากปฏิกูลสัญญา
ความเบื่อหน่ายในอาหาร และในชีวิตความเป็นอยู่แห่งอัตภาพร่างกาย
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ของตนและของผู้อื่นนั้น เป็นสิ่งที่น่าสนใจส�าหรับพวกเราที่ก�าลังตกอยู่ 
ในปัญหานี้ ซ่ึงอาจจะเจอเข้าวันใดก็ได้ จึงได้น�ามาลงไว้เล็กน้อยเท่าท่ี 
จ�าได้ดังนี้ ขณะพิจารณาอาหาร ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในเวลานั้น ท่านว่า 
ท่านกบัท่านหญิงคนนัน้มคีวามรูส้กึต่ออาหารคล้ายคลงึกนั คือพอพจิารณา 
เป็นปฏิกูลทั้งอาหารใหม่ที่ก�าลังผสมอยู่ในบาตร ทั้งอาหารเก่าที่ผสมกัน
อยู่ภายในร่างกาย และน�าสิ่งเหล่านั้นมาเทียบเคียงกัน โดยถือภายใน 
เป็นหลกัยนืตัวแห่งความเป็นปฏิกลู เมือ่พจิารณาหนกัเข้าและเทียบเคียง 
กันหนักเข้า อาหารที่อยู่ในบาตรค่อยเปลี่ยนสภาพจากความเป็นอาหาร
ที่น่ารับประทานไปโดยล�าดับ จนกลายเป็นสิ่งปฏิกูลไปเช่นเดียวกับส่วน 
ภายในอย่างชัดเจน และเกดิความสลดใจเบือ่หน่ายขึน้เป็นก�าลงั แต่เดชะ 
เวลานัน้ท่านอยูเ่พยีงองค์เดียว จงึมโีอกาสได้พจิารณาแก้ไขกนัเต็มความ
สามารถอยู่พักใหญ่ จิตจึงได้ยอมรับความจริงและฉันได้ปกติธรรมดา 
แต่จะรอไว้ลงตอนท่านสั่งสอนหญิงคนนั้นซ่ึงมีเนื้อธรรมอย่างเดียวกัน 
นับแต่วันนั้นมาท่านจึงได้เห็นความผาดโผนของจิตว่าเป็นได้ต่างๆ ไม่มี
ประมาณ และเพิ่มความระมัดระวังต่อการพิจารณาขึ้นอีกเพื่อความ
ละเอียดถีถ้่วน โดยใช้อุบายพลกิแพลงหลายเล่ห์หลายเหลีย่มหลายสนั
พนันยั จนเป็นทีแ่น่ใจต่องานนัน้ๆ ไม่ให้ผดิพลาดไปได้ จติกน็บัวนัฉลาด
แยบคายต่อการพิจารณาไม่มีสิ้นสุด

เมือ่ท่านมาพกัอยูว่ดัหนองผอืกม็หีญิงคนดังกล่าวมาเล่าถวาย ซ่ึงมี 
ลักษณะคล้ายคลึงกัน ท่านจึงได้อธิบายให้เธอฟังในเวลานั้น บรรดาพระ 
และเณรกพ็ลอยได้ฟังธรรมพเิศษจากท่าน โดยยกท่านขึน้เป็นต้นเหตุแห่ง
การแสดงว่า เรื่องท�านองที่โยมเป็นนี้อาตมาเคยเป็นมาแล้ว และเข้าใจ
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กลมารยาของกเิลสประเภทสวมรอยหรอืประเภทบงัเงามาแล้ว ถ้าเทยีบ 
ก็นี่แลคือมหาโจรระดับคนช้ันผู ้ดี ซ่ึงแต่งตัวสวยงามโก้หรูราวกับ 
ท้าวสักกเทวราชและนางสุชาดามาจากแดนสวรรค์ เดินผ่านผู้คนสังคม
ช้ันไหนไม่มใีครสงสยัว่าเป็นสตัว์นรกในร่างแห่งมนษุย์เลย เขาจึงสนกุอยู ่
และไปไหนมาไหนได้อย่างองอาจ ราวกบันกัปราชญ์ในแดนมนษุย์ผูบ้รสิทุธิ ์
ผุดผ่องไม่มีใครจับตัวได้ง่ายๆ เพราะแผนการที่ท�านั้นเกินกว่าความรู้สึก
ของมนษุย์ทัว่ไปจะนกึสงสยั นอกจากผูม้นียัน์ตาแหลมคมมปัีญญาฉลาด 
และได้รับการศึกษากลมารยาของพวกนั้นในทางนี้มาโดยเฉพาะ เช่น 
เจ้าหน้าที่ จึงจะรู้เท่าทันและจับตัวมาลงโทษได้ นอกนั้นมันลูบศีรษะเอา
จนเกลี้ยงไม่มีผมเหลือค้างอยู่เลย

กิเลสประเภทนี้มีลักษณะอย่างนั่นแล มันคอยแทรกเข้ากับความ
ปฏิกูลแห่งธรรมที่ปัญญาหยั่งไม่ถึงจนได้ ส่วนความมุ่งหมายของธรรม 
ทีพ่จิารณาให้เป็นปฏิกลูนัน้ เพือ่ตัดความโลภความหลงในอาหาร ซ่ึงเป็น 
เครือ่งผกูพนัจติใจให้กงัวลหม่นหมองต่างหาก มไิด้เป็นปฏิกลูเพือ่ส่งผลให้
คนอดตายและฆ่าตัวตาย ซ่ึงเป็นเรือ่งของกเิลสพวกนีม้าบงัเงาแห่งธรรม  
ท�าหน้าทีข่องตนแบบโลกทีถ่กูกเิลสชักจงูท�ากนั แต่เป็นปฏิกลูแบบธรรม 
คือ ส่วนปฏิกูลก็รับทราบว่าเป็นปฏิกูล ส่วนที่ต้องอาศัยก็ยอมรับว่าต้อง
อาศัยกนัไปตลอดกาลของขนัธ์ ดังร่างกายกเ็ป็นส่วนหนึง่แห่งความปฏิกลู  
อาหารก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งความปฏิกูล ของปฏิกูลด้วยกันอยู่ด้วยกัน
ก็ได้ ไม่เป็นข้าศึกต่อกัน ไม่ควรแยกจากกันโดยการไม่ยอมรับประทาน
อาหาร ซ่ึงเป็นความเห็นผิดไปตามกิเลสประเภทสวมรอยหรือบังเงา  
ส่วนผูพ้จิารณาคือใจ กเ็ป็นส่วนหนึง่ต่างหากจากสิง่ปฏิกลูนัน้ๆ มไิด้มส่ีวน 
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แปดเปื้อนด้วยสิ่งดังกล่าว พอจะให้เกิดความเบื่อหน่ายเกลียดชังขนาด
ลงกันไม่ได้ ธรรมคือความพอดีทกุแขนงของธรรม การพจิารณาทัง้หลาย 
ไม่ว่าส่วนใดหรือสิ่งใด ก็เพื่อลงสู่ธรรมคือความพอดีไม่ปีนเกลียว  
การพิจารณาปีนเกลียวจนอาหารกับร่างกายและกับใจลงกนัไม่ได้นั้น คอื
เรื่องของกิเลสโดยตรง ไม่สงสัยว่าเป็นสิ่งท่ีควรติดใจและด�าเนินต่อไป 
ต้องพิจารณาจนความปฏิกูลทั้งข้างในข้างนอกลงกันได้ ใจเป็นกลางอยู่
สบายนั่นแล จึงถูกกับความมุ่งหมายของธรรม ไม่ล�าเอียงดังที่ก�าลังเป็น
อยู่เวลานี ้ความปฏิกลูกเ็ป็นธรรมเครือ่งแก้ความลมืตัวทีไ่ปส�าคัญว่าสิง่นัน้ 
สวยงาม สิ่งนี้เอร็ดอร่อยน่ารักน่ารับประทานนั่นเอง เมื่อพิจารณาจนจิต
ผ่านความลืมตัวขั้นนี้ไปแล้ว ใครจะไปหาบหามกอบโกยเอาความปฏิกูล
ไปนิพพานด้วยเล่า เพราะเหล่านี้เป็นเพียงทางเดินเพื่อพระนิพพาน
อันเป็นธรรมไม่เกาะเกี่ยวข้องแวะกับสิ่งใดในสมมุติ เมื่อจิตติดความ 
สวยงาม กเ็อาธรรมปฏิกลูมาแก้ จิตติดชังกเ็อาธรรมเมตตามาแก้ ติดโลภ 
ก็พิจารณาความเห็นแก่ตัวจัดมาแก้กัน ติดหลง ค�าว่าหลงนี้ลึกซ้ึงมาก 
แต่จะอธิบายย่อๆ พอได้ความเอาโอปนยิกธรรม คือ พิจารณาดูใจตัว 
ลุม่หลงกบัสิง่เกีย่วข้องอันเป็นอุบายรูตั้วและแก้กนัไปโดยล�าดับ ติดโกรธ
ก็พิจารณาตัวโกรธที่ก�าลังเป็นไฟเผาตัวอยู่ภายในก่อนจะระบาดออกไป 
เผาผู้อ่ืน จนเห็นโทษแห่งความโกรธของตัว เมื่อพิจารณาแก้ถูกจุด  
สิง่เหล่านัน้กค่็อยเบาลงและดับไปเอง เพราะไม่มเีครือ่งส่งเสรมิ มแีต่เครือ่ง 
ตัดรอน กิเลสจะได้อาหารท่ีไหนมาเลี้ยงให้อ้วนหมีพีมันสืบอายุต่อไป  
เมื่อไม่มีใครยินดีด้วยช่วยประคับประคอง มันต้องตายแบบสัตว์ไม่ม ี
เจ้าของแน่นอนไม่ต้องสงสยั เคยเหน็มใิช่หรอื พระประวติัของพระพทุธเจ้า 
และสาวกท่าน ท่านส่งเสริมหรือท่านฆ่ามันเล่า ผลของท่านที่ได้รับเป็น
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อย่างไรบ้าง อัศจรรย์ไหม ใครบ้างในโลกเสมอเหมือนท่าน แต่พวกเรา 
ท�าไมมแีต่พากนัต้ังหน้าส่งเสรมิประคองเลีย้งดูมนัจนเหลอืเฟือ แต่ตัวเอง 
กลบัจะตาย ยงัไม่สนใจคิดกนับ้าง บ้านเรอืนตึกห้างเรอืนโรงต่างๆ กอ็ยากได้ 
ร้อยช้ันพนัช้ัน เครือ่งประดับตกแต่งต่างๆ ก็อยากได้ดาวบนฟ้ามาประดับ
ให้งามระยับจับตาถูกใจกิเลสตัวไม่มีความอ่ิมพอ เงินทองก็อยากได ้
กองใหญ่สูงจรดฟ้า มองมาจากทิศใดก็ให้เห็นแต่กองสมบัติของตน 
คนเดียว แม้สถานทีจ่ะเต็มไปด้วยกองสมบติัจนเจ้าของไม่มทีีอ่ยูห่ลบันอน 
ก็ยอมทนทุกข์เอา ขอแต่ให้มีให้ได้อย่างใจกิเลสก็เป็นพอ สามีภรรยา 
หญิงชายมเีท่าไรในโลกกอ็ยากเทีย่วกว้านมาเป็นของตัวคนเดียว ไม่ยอม 
ให้ใครมายุ่งเกีย่ว เพราะจะผดิใจกเิลสตัวมหาโลโภทีเ่ป็นจอมโลภบนหวัใจ

 ว่าอย่างไร จะยอมอดตายไปกับความปฏิกูลจ�าพวกสวมรอย หรือ
จะยอมรับประทานไปตามความพอดีคือธรรม ด้วยสติปัญญาเป็นเครื่อง
แบ่งสันปันส่วน อาตมาเคยเป็นมาแล้วและเคยรบจนเห็นด�าเห็นแดงกัน 
มาแลว้ จงึกลา้พูดอย่างไมอ่ายและไมก่ลัวใครจะว่าบา้หรือว่าอะไรทัง้สิ้น  
นีแ่ลคือความรูแ้ฝงธรรม จงท�าความเข้าใจไว้เสยีแต่บัดนี ้นกัภาวนาท่ีเกดิ 
ความรู้ความเห็นไปต่างๆ บางรายที่เป็นขึ้นในแง่ธรรมอื่นๆ ไม่มีผู้เตือน
จนน่าสมเพชเวทนาของพาหิรชนและชาวพุทธด้วยกัน ก็เพราะความรู้ 
ประเภทนีแ้ล น่ียงัดีมผีูเ้ตือนไว้ก่อน ยงัไม่ถงึขนาดยอมอดตาย หรอืร้อง 
ตะโกนว่าเบื่ออาหาร เบ่ือร่างกายของตัว เบื่อโลกที่เต็มไปด้วยของ
ปฏิกูลเกลื่อนแผ่นดินถิ่นอาศัย ตลอดที่นอนหมอนมุ้ง ส่งกลิ่นฟุ้งไป 
ทั่วพิภพ ความจริงกลิ่นที่ว่านั้นไม่มี แต่เป็นขึ้นเพราะสัญญาความส�าคัญ
หลอกลวงตน จนกลายเป็นความเช่ือมั่นจมด่ิงท่ียากจะถอนตัว นี่เป็น 
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ค�าสรปุของการแสดงทีจ่วนท่านจะยติุอันเป็นเชิงซักถาม แล้วแสดงต่อไป 
เลก็น้อยก็จบลง พอการแสดงธรรมจบลง หญิงคนนัน้แสดงอาการยิม้แย้ม 
แจ่มใส ราวกับมิใช่หญิงคนที่แบกทุกข์ เพราะความเบื่อหน่ายมาหาท่าน
นั้นเลย เท่าที่จ�าได้ก็น�ามาลงเพียงเล็กน้อย น่าเสียดายธรรมกัณฑ์นี ้
ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังจากใครที่ไหนมาก่อนเลย เพิ่งมาประสบเอาโดย
บังเอิญ ตอนที่ท่านแสดงแก่หญิงคนที่มาเล่าถวายท่านเท่านั้น แต่ก่อน
กไ็ม่เคยมใีครมาเล่าถวายท่านพอได้ฟังบ้างเป็นขวญัใจ ธรรมนีผู้เ้ขยีนให้ 
ช่ือว่า “ธรรมขวญัใจ” เพราะฟังแล้วจับใจไพเราะเหลอืจะพรรณนาให้ถกู
กบัความจรงิทีท่่านแสดงได้ จากนัน้ท่านกไ็ม่เคยแสดงแก่ใครทีไ่หนอีกเลย

การท�าวัตรสวดมนต์ของพระกรรมฐาน

สายท่านอาจารย์มั่น

กจินีค้ล้ายกบัเป็นขนบธรรมเนยีม ทีท่่านอาจารย์เสาร์ ท่านอาจารย์มัน่  
พาบ�าเพ็ญมา คือ วันปกติธรรมดา ท่านไม่นัดให้มีการประชุมไหว้พระ 
สวดมนต์เลย จะมีเฉพาะวันอุโบสถปาติโมกข์เท่านั้น ท่ีท่านพาท�าวัตร
ก่อนลงอุโบสถเป็นประจ�าทกุอุโบสถ วันธรรมดาแม้จะมกีารประชุมอบรม  
พอถึงเวลาพระมารวมกันพร้อมแล้ว ท่านก็เริ่มธรรมบรรยายเป็นภาค
ปฏิบัติไปเลยทีเดียว ตอนก่อนหรือหลังจากการอบรม ท่านที่มีข้อข้องใจ
ก็เรียนถามท่านได้ตามอัธยาศัย พอถามปัญหาจบลง ท่านก็เริ่มช้ีแจง 
ให้ฟังจนเป็นที่เข้าใจ หลังจากการอบรมถ้าไม่มีปัญหาสอดแทรกขึ้นมา 
ต่างก็พร้อมกันกราบเลิกประชุมและไปสถานที่อยู่ของตน เท่าที่ทราบมา
ทีท่่านไม่นดัประชุมท�าวตัรเช้าเยน็นัน้ ท่านประสงค์ให้พระเณรท�าวตัรและ
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สวดมนต์ตามอัธยาศัยโดยล�าพงั จะสวดมากน้อยหรอืถนัดในสตูรใดและ 
เวลาใด กใ็ห้เป็นความสะดวกของแต่ละรายไป ดังนัน้ การท�าวตัรสวดมนต์ 
ของท่านจึงเป็นไปโดยล�าพงัแต่ละรายตามเวลาท่ีต้องการ และเป็นภาวนา
ไปในตัว เพราะความระลึกอยู่ภายในอย่างเงียบ มิได้ออกเสียงดังเช่น
ท�าด้วยกันหลายคน บางองค์ท่านสวดมนต์เก่งเป็นชั่วโมงๆ ก็มี ท่านว่า 
ท่านเพลินไปกับบทธรรมที่สวดน้ันๆ กว่าจะจบสูตรที่สวดในคืนหนึ่งๆ  
จึงกินเวลานาน ท่านสวดตามความถนดัใจในสตูรต่างๆ ทัง้สตูรสัน้สตูรยาว  
สมัยท่านอาจารย์เสาร์ ท่านอาจารย์มั่น ท่านชอบสวดมนต์มากและ 
สวดทีละนานๆ ขณะสวดจิตก็มิได้กังวลไปกับอะไร มีความเพลิดเพลิน
ไปกับบทธรรมที่สวดจนจิตสงบเย็นไปในเวลานั้น ท่านอาจารย์เสาร์  
ท่านอาจารย์มั่น ท่านสวดมนต์เก่งแต่ไหนแต่ไรมา จนกระทั่งหมดความ
สามารถที่จะสวดได้ในเวลาป่วยหนัก ขณะที่ท่านเริ่มสวด จะได้ยินเสียง
พมึๆ เบาๆ เรือ่ยไปไม่ขาดวรรคขาดตอน จนจบการสวดซ่ึงเป็นเวลานาน 
หลังจากนั้นก็นั่งสมาธิภาวนาต่อไปจนถึงเวลาพักจ�าวัด ซึ่งเป็นกิจประจ�า
ท่านจริงๆ 

 แต่ตกมาสมยันีซ่ึ้งเป็นสมยัคนฉลาด พระกรรมฐานทัง้ท่านและเรา
ซึ่งออกมาจากคน ก็อาจจะฉลาดและเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นไปต่างๆ 
เช่น เปลีย่นเป็นแบบสกุเอาเผากนิกไ็ม่มใีครทราบได้ ดังนัน้ การไหว้พระ
สวดมนต์อันเป็นสริมิงคลและความดีงามแก่ตนและผูอ่ื้นทีค่รอูาจารย์พา
ด�าเนินมา จึงอาจถูกเปลี่ยนแปลงไปโดยเห็นเป็นของล่าช้าล้าสมัย และ
บั่นทอนความขี้เกียจอ่อนแอที่ก�าลังพอกพูนบนหัวใจให้น้อยลงได้ ซึ่งจะ
ขาดความสขุประจ�านสิยัทีเ่คยได้รบัจากสิง่เหล่านัน้มาเป็นประจ�ากเ็ป็นได้  
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ส่วนท่านที่พยายามตะเกียกตะกายตามปฏิปทาที่ท่านพาด�าเนินมา  
กข็อเทดิทนูไว้บนเศียรเกล้าสมความเมตตากรณุาทีท่่านได้อุตส่าห์อบรม 
สัง่สอนด้วยความเอ็นดูตลอดมา ท้ังนีพ้อทราบได้ในเวลามท่ีานผูใ้ดกต็าม 
ประพฤติผิดพลาดทั้งภายในภายนอกขณะที่มาอยู่อาศัยใต้ร่มเงาแห่ง
ความเมตตาของท่าน จะถกูดุด่าสัง่สอนไปตามกรณี ไม่ปล่อยให้หมกัดอง 
ไว้จนกลายเป็นไอเสียไปนาน

ขนบธรรมเนียมหรือพิธีการต่างๆ 

เกี่ยวกับพระกรรมฐาน

ขออภัย เรียนตามความจริงที่เป็นไปโดยมาก พระกรรมฐานสายนี้ 
รูส้กึจะคร�า่ครอึยูม่ากเกีย่วกบัพธิกีารหรอืขนบธรรมเนยีมต่างๆ ของสงัคม 
ดังนั้น เวลาท่านถูกนิมนต์มาในงานพิธีต่างๆ จึงอาจได้พบเสมอในความ
ไม่สนัทัดจัดเจนของพระกรรมฐานสายนีท้ีแ่สดงอาการเก้อๆ เขนิๆ อยูใ่น 
พิธีนั้นๆ เช่นในงานศพ งานสวดมนต์ฉันเช้า เป็นต้น เวลาท่านถูกนิมนต์ 
มาเฉพาะวงคณะพระกรรมฐานด้วยกันก็ดี มาสับปนกับพระอื่นๆ ที่ท่าน 
มคีวามสนัทดัจดัเจนในพธินีัน้ๆ กดี็ ความระเกะระกะไม่น่าดูต่างๆ จะมา 
รวมอยู่กับพระกรรมฐานทั้งสิ้น บางทีท่านผู้เป็นเจ้าภาพอาจทนอาย 
แขกเหรื่อทั้งหลายที่อุตส่าห์สละเวลามาให้เกียรติในงานไม่ได้ก็มี เพราะ
ท่านไม่เคยชินกบัสงัคมและพธิกีารต่างๆ ว่านยิมกนัอย่างไรบ้าง เนือ่งจาก 
ท่านไม่ค่อยมโีอกาสได้เข้าพธิแีละสงัคมต่างๆ ทีป่ระชาชนนิยมกัน อยูแ่ต่ 
ในป่าในเขากับพวกชาวป่าชาวเขา ซ่ึงไม่ค่อยมีพิธีและขนบธรรมเนียม
ส�าคัญๆ อะไรนัก เวลาถูกนิมนต์มาในงานต่างๆ ในบ้านใหญ่เมืองหลวง  
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จึงมักปฏิบัติไม่ถูกกับกาลเทศะที่โลกนิยมกัน ท่านไม่ทราบจะจับด้าย 
สายสญิจน์มอืไหน จับพดัมอืไหน ชักบงัสกุลุมอืไหนอย่างไรจึงจะถกูตาม
ความนยิม บางครัง้ท่านยงัจับพดัเอาข้างในของพดัออกข้างนอก และเอา
ข้างนอกของพัดเข้ามาข้างใน จนประชาชนและคณะลูกศิษย์ที่นั่งดูอยู่
ทนไม่ได้ ต้องหันหน้าเข้าฝาก็มีเพราะอายแทนท่าน ส่วนท่านเองยังคง
อยู่สบายและวางเฉยราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทั้งที่ประชาชนทนดูไม่ไหว 
แทบมดุศีรษะลงพืน้ไปตามๆ กนั พระกรรมฐานท่านเป็นอย่างนีเ้อง ผูเ้ขยีนนี ้
ก็ตัวส�าคัญ ที่ถูกนิมนต์ไปขายหน้าเจ้าภาพและคณะลูกศิษย์บ่อยที่สุด 
โดยมากในกรุงเทพฯ ที่ถูกนิมนต์มาในงานศพบ้าง พิธีอื่นๆ บ้าง ขอร้อง
ไม่ให้นิมนต์มาเพราะจะมาขายหน้าลูกศิษย์เปล่าๆ ก็ไม่ฟัง ไปนิมนต์มา
จนได้ สดุท้ายกข็ายหน้าจรงิๆ ด้วย แต่กไ็ม่ยอมเขด็กนั ยงัขยนัไปนมินต์ 
อยูเ่สมอ เรือ่งเช่นนีแ้ม้คณะลกูศิษย์พอจะทนอายแทนได้ แต่อาจารย์เอง 
ก็ทนอายไม่ไหวจึงไม่อยากมา คิดดูก็เหมือนจับลิงป่าโยนเข้าในสังคม 
มนษุย์เราดีๆ นีเ่อง จะสวยงามน่าดูทีต่รงไหน มแีต่จะน่าอายทัง้สองฝ่าย 
นัน่เอง ขนาดโดนเอาๆ ยงัไม่จ�า จึงโดนบ่อยกระท่ังทุกวนัน้ี งานไหนงานน้ัน 
เป็นไม่พ้นไปได้ เมื่อคิดถึงหมู ่เพื่อนและครูอาจารย์ทั้งหลายที่อาจ 
ถูกนิมนต์มาในพิธีต่างๆ ในเมืองหรือในกรุงจึงอดจะอายไว้ก่อนแต่เนิ่นๆ 
ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ขึน้ช่ือว่าพระกรรมฐานสายนีถ้กูนมินต์แล้ว ต้องเป็น 
ท�านองดังกล่าวแน่นอน เพราะทราบเรื่องของกันและกันได้ดีว่าคร�่าครึ
จริงๆ เนื่องจากไม่ได้ส�าเหนียกศึกษาทางนี้มาก่อน พอถูกนิมนต์ทีไรจึง
ต้องโดนเอาๆ แทบทุกงานและทุกองค์ไม่ว่าแก่หรืออ่อนพรรษา บางที
เสรจ็งานแล้วออกมา ลกูศิษย์ฝ่ายฆราวาสสงสารยงัตามมากระซิบบอกว่า  
ท่านท�าไมท�าอย่างนั้น น่าอายจริงๆ แต่ท่านเองยังไม่ทราบว่าท�าผิดอะไร
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เสียอีก จนเขาต้องกระซิบบอกว่าให้ท�าอย่างนั้นๆ อย่าท�าอย่างนั้นต่อไป 
มันผิด เดี๋ยวเขาจะขโมยหัวเราะเอา วันนี้ผมก็หน้าชาไปบ้างเหมือนกัน 
พอเหน็ท่านท�า...ซ่ึงพระท่ีนีท่่านมไิด้ท�ากนัดังนี ้พอไปทีหลงั กโ็ดนอย่างใด 
อย่างหนึ่งเข้าอีกแล้ว ยิ่งกว่าเด็กเสียอีก ไม่รู้จักจดจ�าบ้างเลย เรื่องเป็น
อย่างนี้แลพระกรรมฐานสายน้ีที่ถูกนิมนต์เข้ามาในงานพิธีต่างๆ แต่ทำง
วินัยอันเป็นระเบียบขนบธรรมเนียมของพระนั้น ท่ำนรู้สึกปฏิบัติถูกต้อง
แม่นย�ำดี ไม่ค่อยผิดพลำดเหมือนพิธีกำรต่ำงๆ อันเป็นขนบธรรมเนียม
ที่โลกนิยมกัน ที่น่ำชมท่ำนก็คือ ท่ำนไม่ถือเป็นอำรมณ์ข้องใจ บางทีก็
พวกเดียวกันใส่ปัญหาหยอกเล่นกันเสียเอง เวลามองไปเห็นองค์หนึ่ง 
ก�าลงัจบัพดัหนัรหีนัขวาง จบัข้างในของพดัออกข้างนอก และจับข้างนอก 
เข้าข้างในตัวเอง แล้วหลับตาให้ศีลเขาอยู่อย่างสบายวางเฉยอุเบกขา 
องค์ผู้มองเห็นเองอดข�าไม่ได้โดยสุดวิสัยท่ีจะเตือนท่าน เพราะอยู่ห่าง
ไกลกัน ต้องทนอายและนั่งเฉยไปจนเสร็จพิธี เวลากลับออกมาจึงพูด 
หยอกเล่นกนัว่า แหม วนันีท้�าเสยีเต็มยศเทียวนะ ผูท้นดูแทบใจขาดตาย  
ส่วนท่านองค์นั้นไม่ทราบจึงถามว่า เต็มยศอะไรกัน ก็ท่านจับพัดหันหลัง
พดัออกสูแ่ขก หนัหน้าพดัเข้าสูตั่วแล้วหลบัตาให้ศีลเฉยอยูไ่ด้ จะไม่ให้ว่า 
เต็มยศกร็ูส้กึจะใจด�าน�า้ขุน่เกนิไป กจ็�าต้องชมเชยกนับ้างเพือ่สมศักด์ิศรี
กรรมฐานไงล่ะ ท่านองค์น้ันงงและยิ้มเล็กน้อย แล้วถามว่าอย่างนั้น 
จรงิๆ หรอื กไ็ม่ได้สนใจน่ีนา นึกว่าพดัแล้วกจ็บัยกขึน้ว่าไปเลย มไิด้สะดุดใจ 
คิดว่าด้านหน้าด้านหลงัเป็นด้านไหนอะไรกนันี ่นีแ่ลเรือ่งกรรมฐานมกัจะ
ขายหน้าอยู่ทุกแห่งทุกหนในงานพิธีต่างๆ จะว่าขายกันก็ยอมรับ เพราะ
ความจริงเป็นอย่างนั้น แม้ผู้เขียนก็เคยเป็นมาเสียยิ่งกว่าเคย เนื่องจาก
การส�าเหนยีกศึกษาหนกัไปคนละทาง ส่วนทางระเบียบวนิยัแล้วท่านรูส้กึ 
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องอาจ ไม่ค่อยสะทกสะท้านหวัน่ไหวในสงัคมท่ัวไป เพราะท่านศึกษาและ 
ปฏิบัติอยู่เป็นประจ�าอิริยาบถ ส่วนขนบธรรมเนียมหรือพิธีการต่างๆ นั้น 
นานๆ ถึงจะมีครั้งหนึ่ง และไม่อยู่ในข่ายแห่งความสนใจนัก จึงมีการ
เคลือ่นคลาดบาดตาอยูเ่สมอ ส�าหรบัผูเ้ขยีนเคยโดนมาจนน่าอับอายและ
เข็ดหลาบ แต่ก็ยังไม่วายที่จะโดนอยู่เรื่อยมาจนบัดนี้

พูดมาถึงนี้ ก็ควรจะได้อ่านเรื่องกรรมฐานเสียบ้าง พอทราบความ 
เป็นไปของป่าและบ้านว่าต่างกนัอย่างไรบ้าง คือ ราว พ.ศ. ๒๔๗๖-๒๔๗๗  
มีพระกรรมฐานองค์หนึ่งนับแต่บวชมาท่านไม่เคยเข้าอยู ่ในเมือง  
ชอบบ�าเพ็ญอยู่แต่ในป่าเรื่อยมา ท่านมิได้เรียนและสอบเหมือนพระ 
ทั้งหลาย เรียนเฉพาะกรรมฐาน ๕ และอาการ ๓๒ กับอาจารย์แล้วก็ 
เข้าบ�าเพ็ญเพียรอยู่ในป่ากับอาจารย์และหมู่คณะ โดยมุ่งมั่นทางสมาธิ
ภาวนาเป็นที่ตั้ง เพราะอายุก็ร่วมเข้า ๔๐ ปีแล้ว กลัวสังขารจะไม่อ�านวย 
ไปนานอาจตายเสียก่อน วันหนึ่งเพื่อนนักปฏิบัติด้วยกันมาพูดคุยเรื่อง
พระกรรมฐานทางโคราชให้ฟังว่า เวลาน้ีมีพระกรรมฐานมากผิดปกติ 
สถานที่บ�าเพ็ญก็มีเยอะ ตามป่าและภูเขาแถบทิศใต้และตะวันตกของ 
โคราช เช่น เขาพรกิ เขาใหญ่ เป็นต้น ซ่ึงล้วนเป็นท่ีสงัดวเิวกและสะดวก 
แก่การสมาธภิาวนามาก พอเพือ่นเล่าให้ฟังท่านเลยคิดอยากไป จึงตกลง
ใจไปกับท่านองค์นั้น โดยเธอเองเป็นผู้น�าทางจนถึงจุดที่หมาย พอไปถึง 
โคราชกเ็ข้าพกัทีวั่ดป่าสาลวัน ซ่ึงสมยันัน้วัดป่าสาลวนัเพิง่สร้างขึน้ใหม่ๆ 
มีท่ำนอำจำรย์สิงห์ ขนฺตยำคโม เป็นเจ้าอาวาส ตอนเช้าท่านก็ออก
บิณฑบาตสายในเมืองกับพระที่นั่น เผอิญวันนั้นศรัทธาญาติโยมห่อเม็ด
อะไรใส่บาตร ซ่ึงท่านเองก็ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนนับแต่วันเกิดมา 
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เพราะก�าเนิดภูมิล�าเนาเดิมท่านเป็นคนบ้านนอกทางภาคอีสานอยู่แล้ว  
จงึยากทีจ่ะได้พบเหน็สิง่ดังกล่าวนัน้ นบัแต่ขณะทีเ่ขาเอาห่อเมด็อะไรนัน้ 
ใส่บาตรท่านแล้ว ท�าให้เกิดความสงสัยข้องใจอยู่ไม่วาย เพราะขณะท่ี 
เปิดฝาบาตรออกรบับาตรทไีร จะปรากฏกลิน่อะไรพกิลฉนุๆ จมกูอยูเ่สมอ  
แต่ไม่กล้าปรปิากพดูให้ใครฟัง ท�าให้นกึสงสยัไปถงึความไม่ดีไม่งามต่างๆ 
ของศรัทธาญาติโยมว่า จะท�าได้ลงคอละหรือ เราเป็นพระซึ่งปราศจาก
ความอิจฉาเบียดเบียนใครๆ ตลอดสัตว์ทั่วไปหมดแล้ว ตั้งหน้าบ�าเพ็ญ 
เพียรเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างเดียว ไม่น่าจะมาท�าพระอย่างเราได้
ลงคอ ชะรอยจะมีพระบางองค์ที่ประพฤติตัวไม่ดีท�าตัวให้เป็นที่รังเกียจ 
ของประชาชนก็ได้ เขาจึงเกลียดชังและท�าได้อย่างนี้ เดินบิณฑบาตก็ 
ครุ่นคิดไป กลิ่นฉุนๆ นั้นก็เตะจมูกเรื่อยไป ขณะเปิดฝาบาตรเพื่อรับ
ไทยทานศรัทธาทุกระยะไป พยายามอดใจไว้ไม่แสดงอาการใดๆ ออก
มาให้ใครทราบ เพราะตนก็เพิ่งมาอยู่ใหม่ๆ และมาเจอเอาเรื่องอย่างนี้ 
เข้าด้วยจึงควรอดทน พอพ้นหมูบ้่านออกมาแล้วทนไม่ไหว จึงเปิดฝาบาตร 
ออกค้นหาดูห่อส�าคัญที่เกิดเรื่องกันมาตลอดทาง ก็ไปเจอเอาห่อเม็ด 
ทเุรยีนทีเ่ขาแกะห่อใส่บาตรด้วยศรทัธาเข้า จึงอุทานขึน้มาทนัทว่ีา โธ่ พ่อคุณ  
เรานึกว่า...ตัวส่งกลิ่นฟุ้งที่เขาห่อใส่บาตรดัดสันดานพระ เรานึกโมโห 
ทั้งน้อยใจและเสียใจมาตลอดทาง ที่ไหนได้มันเป็นเม็ดขนุนเน่าได้สามปี
กับสี่เดือนนี้เองหรือ ท�าเอาเราจนใจ ไม่เป็นใจพระกลายเป็นใจอะไรไป  
แทบไม่ได้สติประคองตัวเสียนาน พร้อมกับโยนเม็ดขนุนเน่าห่อนั้น  
(เมด็ทเุรยีนนัน่เอง) ลงในคลองข้างทางตูม แล้วกไ็ปอย่างสบายหายห่วง 
และหายสงสัยในปัญหาทั้งมวล เพียงแต่วิพากษ์วิจารณ์ผลไม้ไปต่างๆ 
ตามความรูส้กึว่า ขนนุเน่าเมอืงน้ีกบัขนนุเน่าเมอืงเราต่างกนัมาก ขนนุเน่า 
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เมืองเราแม้จะเน่าขนาดเปื่อยเละเพียงไร ก็มิได้ส่งกลิ่นฉุนมากมาย 
แทบทนไม่ไหวเหมือนขนุนเมืองนี้ ผู้ใส่บาตรแม้ไม่มีเจตนาร้ายต่อพระ  
คงขาดความสงัเกตพจิารณาและเอาใจใส่อยูบ้่าง จึงหาญเอาเมด็ขนนุเน่า 
จนใช้ไม่ได้มาใส่บาตรพระให้ทนดมมาตลอดทาง เรื่องเม็ดขนุนเน่าน้ี 
ท่านคงเป็นอารมณ์ให้คิดมากพอดู จึงท�าให้ระบายให้พระที่ไปด้วยกัน
ฟังในตอนบ่าย โดยตั้งปัญหาขึ้นว่า ท�าไมจังหวัดนี้กับจังหวัดโน้นซึ่งเป็น
ภาคอีสานอันเดียวกัน ดินฟ้าอากาศจึงแตกต่างกันมากมาย ถึงกับผลไม้ 
ชนิดเดียวกันต้องมีกลิ่นต่างกันมาก พระองค์นั้นจึงถามขึ้นบ้างว่า อะไร
ต่างกันและต่างกันอย่างไร ท่านตอบ ก็ขนุนเมืองเราแม้เน่าจนเละ 
ฉันไม่ได้ ยังมิได้ส่งกลิ่นอะไรเลย ส่วนขนุนเมืองนี้ดูก็ไม่เห็นสุกจนเละ  
แต่ท�าไมจึงส่งกลิ่นฉุนนักหนาจนแทบทนไม่ไหว ขนุนที่ไหนเป็นอย่างนั้น  
ผมยังไม่เคยเห็นเลย ก็ขนุนที่เขาใส่บาตรมาเมื่อเช้านี้ไงล่ะท่าน จะให้
ส่งกลิ่นขนาดไหนจนผมทนเอามาวัดไม่ไหว ต้องโยนทิ้งลงคลองข้างทาง 
ขนนุนีเ้ขาไม่ได้ใส่บาตรท่านบ้างหรอื เพราะท่านเดินออกหน้าผมน่าจะได้นี่  
ที่เขาใส่เมื่อเช้านี้หรือ นั่นมันมิใช่ขนุนท่าน โอตายจริง ท่านนี่น่าจะยัง 
ไม่เคยเห็นทุเรียนเสียแล้วกระมังนี่ นั่นหรือที่ท่านเอาโยนลงคลองน่ะ  
ใช่ เพราะเหลอืจะทน ใครจะสะพายไปท�าไม องค์น้ันออกอุทาน ต๊ายตาย 
ท่านนี่แย่จริง ท่านไม่รู้จักทุเรียนหรือ ที่เขาใส่บาตรเมื่อเช้านี้คือทุเรียน  
ซ่ึงเป็นผลไม้ที่มีค่าสูงสุดในเมืองไทย คนไม่มีสตางค์ไม่มีวาสนาร้องไห้
อยากกินก็ไม่ได้กิน ตายทิ้งเปล่าๆ นั่นแล นี่เขาอุตส่าห์ใส่บาตรมาด้วย
ศรัทธาจริงๆ ท�าไมท่านโยนทิ้งเสีย น่าจะถามผู้อื่นบ้างสักค�าก่อนจะโยน
ของดีทิ้งทั้งที แล้วกัน ท่านไม่เคยเห็นทุเรียนมาก่อนบ้างหรืออย่างไร 
เปล่าเพิ่งจะมาเจอเอาเมื่อเช้านี้เอง แทบเป็นลมทนไม่ไหว ใครจะว่าดี
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วเิศษขนาดไหนกต็าม จมกูเรามไีม่ยอมให้ใครมาโกหกได้ กเ็ช้าน้ีผมทราบ
ด้วยจมกูผมเองขนาดทนไม่ไหวถงึได้โยนทิง้ แล้วยงัจะมาเสกสรรว่าเป็น
ของดิบดีวิเศษอะไรกันอีก เพราะจมูกคนกับจมูกสุนัขมันต่างกันนี่ท่าน 
จมูกสุนัขมันว่าไปอย่างหนึ่ง แต่คนฉลาดกว่าสุนัข จะขืนเอาความรู้ของ 
สุนัขมาลบล้างความรู้คน ผมไม่เห็นและลงใจด้วย เม็ดพรรค์นี้มันตั้ง...
จริงๆ ไม่ว่าแต่มันจะราคาแพงๆ เลย ให้เปล่าๆ ผมยังไม่ยอมรับ ไม่งั้น
จะโยนทิง้ท�าไม กเ็พราะมนัทนไม่ไหวนัน่เอง จึงต้องหาทางออกด้วยวิธนีัน้ 
ท่านองค์นัน้มแีต่ยิม้ขนัๆ แล้วพดูว่า ท่านนีน่่าจะเกดิไม่หมดชาติเสยีแล้ว 
เหน็ของดีมค่ีากไ็ม่ทราบว่าเป็นของดี ยงัหาว่าเป็นของเก๊ไปได้ ผมกห็มด
ปัญญาจะอธบิายอะไรให้ท่านฟังอีกแล้ว ท่านขนนุเน่าเป็นเพยีงยิม้ แต่พดู
อย่างหนักแน่น ไม่สนใจกับค�าพูดยกย่องชมเชยทุเรียนขององค์นั้นเลย

เท่าที่เล่ามานี้ ท่านผู้อ่านพอจะทราบได้กระมังว่า กรรมฐานป่าแท้ๆ  
ท่านยอมฟังเสียงใครเอาง่ายๆ เมื่อไร นอกจากไม่ฟังแล้ว ท่านยังโต้แย้ง
ยนืยนัอย่างหนกัหน่วงอีกด้วย ดังท่านขนนุเน่าเป็นตัวอย่าง ดังนัน้ คนป่า 
พระป่ากับคนบ้านพระในเมืองจึงรู้สึกต่างกันอยู่มาก เพียงเจอทุเรียนก็
เข้าใจว่าขนุนเน่าถึงกับโยนลงคลอง ถ้าเป็นผู้ใช้ความสังเกตพิจารณา
บ้างสมกับต�าหนิเขาว่าขาดความสังเกตและความเอาใจใส่ ตัวเองควร 
อุตส่าห์สะพายบาตรทีปิ่ดฝาดีแล้วไปถงึวดั เพือ่ถามผูอ่ื้นดูก่อนจะโยนท้ิง  
อันเป็นลักษณะของความขาดปัญญา ความจริงก็น่าเห็นใจเพราะไม่เคย
เหน็ทเุรยีนเนือ่งจากอยูใ่นป่า การคมนาคมสมยัโน้นผดิกบัสมยันีอ้ยูม่าก  
จึงไม่มีทางได้เห็นสิ่งแปลกๆ เหมือนทุกวันนี้ นี่แลพระป่าเข้ามาใน 
งานนิมนต์ในเมืองหรือในกรุง ต้องเป็นลักษณะพระป่ามาเจอขนุนเน่า 
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เข้าจนได้ แต่ท่านที่เป็นกรรมฐานประเภทคล่องแคล่วทันสมัยเสียจน 
เขด็ฟัน กอ็าจมสีบัปนกนัไปเหมอืนดีกบัช่ัวนัน่แล ความคร�า่ครเึกนิไปกดี็  
ความคล่องแคล่วทันสมัยเกินไปก็ดี คงตกอยู่ในความไม่เหมาะสมน่าดู
เช่นกัน เพราะผิดกับหลักมัชฌิมาแห่งธรรมท่ีเป็นความพอดีเหมาะสม
โดยแท้ แต่คร�่าครึแบบนี้ก็น่าสงสาร

การสนทนาธรรมของพระกรรมฐาน

เท่าท่ีเป็นมา การสนทนาธรรมของพระกรรมฐานเป็นท่ีน่าเลื่อมใส 
และให้คติแก่ผูฟั้ง สมดังมงคลสตูรบทว่า “กำเลน ธมมฺสำกจฉฺำ เอตมมฺงฺ- 
คลมตฺุตม� การสนทนาธรรมตามกาลเป็นมงคลอันสงูสดุ” เพราะเป็นกริยิา
ที่แสดงออกแต่ละฝ่ายอย่างน่าชม เนื่องจากเป็นความมุ่งอรรถมุ่งธรรม 
เพือ่ประโยชน์จากการศึกษาไต่ถามกนัทัง้สองฝ่าย โดยไม่นยิมว่าแก่หรอื
อ่อนพรรษา ข้อนี้ผู้เขียนขอชมธรรมสากัจฉาท่านว่า เป็นไปตามทางของ
ปราชญ์ที่น่าเลื่อมใสจริง มิได้เป็นไปแบบ...ซ่ึงเห็นแล้วเอือมระอาและ 
ยิง่นบัวันมมีากดาษด่ืน จนบางท่านให้นามสภาประเภทนีว่้า “สภาน�า้ลาย
ไหลนอง ถ้าเป็นสภาธรรมตามหลักธรรมสากัจฉา ก็ควรจะมียุติกันด้วย
เหตุผลและการยอมรบั” การกล่าวนีโ้ดยทราบว่าชาวพทุธเราต่างมกีเิลส
ด้วยกัน แต่เป็นผู้มุ่งต่ออรรถธรรมด้วยกัน จึงเมื่อทราบดีชั่วประการใด
ก็น�ามาลงจากการติชมของผู้อ่ืน ล�าพังเราติชมตัวเองคงไม่สามารถยัง 
กิเลสความเห็นแก่ตัวให้ไหวตัวได้บ้างเลย จ�าต้องอาศัยผู้อ่ืนช่วยอยู่ 
โดยดี หากเป็นผูมุ้ง่ช�าระสิง่ไม่ดีในตัวจรงิแล้ว ค�าติกบัค�าชมเชยน่าจะถอื
เอาประโยชน์ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น เรื่องผิดถูกดีชั่วของพระกรรมฐาน 
ผูเ้ขยีนจงึกล้าน�ามาลง เพราะหวังประโยชน์จากสิง่ทัง้สองนัน้ มไิด้ต�าหน ิ
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เพือ่เหยยีบย�า่ท�าลายแต่อย่างใด การสนทนาธรรมของพระกรรมฐานท่าน  
ที่น่าชมเชยก็เพราะท่านมุ่งเพื่อยึดคติจากธรรมของกันและกันจริงๆ  
ไม่มีทิฐิมานะเข้าแฝงเลย แม้ต่างคนต่างยังมีกิเลสด้วยกัน การสนทนา
ธรรมนั้น ท่านสนทนาตามภูมิจิตภูมิธรรมที่ปรากฏขึ้นจากจิตตภาวนา 
ซึ่งตนบ�าเพ็ญมา เริ่มแต่ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ ตามขั้น
ทีบ่�าเพ็ญ และสงสยักศ็กึษาไต่ถามกนัเป็นระยะไป ท่านทีเ่ข้าใจกอ็ธิบาย
ให้ฟังตามล�าดับแห่งความสงสยัจนอีกฝ่ายหนึง่เข้าใจ และปัญญาเป็นขัน้ๆ 
เช่นเดียวกับสมาธิ ผู้สงสัยในปัญญาขั้นใดเกี่ยวกับสิ่งที่ก�าลังพิจารณา 
ยังผ่านไปไม่ได้ ท่านทีเ่ข้าใจหรอืผ่านไปแล้วกอ็ธบิายให้ฟังเป็นตอนๆ ไป
ตามที่สงสัย จนเป็นที่เข้าใจเหมือนภูมิอื่นๆ ที่ผ่านมา การสนทนาธรรม
ระหว่างกันและกันของพระกรรมฐาน รู้สึกรื่นเริงไปตามธรรมขั้นนั้นๆ 
เพราะผู้ถามก็ถอดออกจากใจที่ปฏิบัติรู้เห็นมาอย่างไรบ้าง ผู้อธิบาย 
ก็ถอดถอนจากใจที่ปฏิบัติรู้เห็นมาเช่นเดียวกัน ต่างได้พยานหลักฐาน
ความจริงจากการปฏิบัติด้วยกัน และเป็นคติต่อเติมกันไปไม่มีสิ้นสุด  
วันหนึ่งท่านองค์หนึ่งมาสนทนาเรื่องหนึ่ง อีกวันหรือเวลาหนึ่งท่าน 
องค์หนึง่มาสนทนาอีกเรือ่งหนึง่ สบัเปลีย่นถ่ายทอดกนัไปเรือ่ยๆ เพราะ 
ต่างองค์ต่างปฏิบติั ต่างองค์ต่างรูใ้นลกัษณะต่างๆ กนัทัง้ภายนอกภายใน  
การสนทนาธรรมที่เกิดจากความรู้ภายในใจ แม้ผู้มาเล่าและเรียนถาม
ปัญหาจะมีพรรษาอ่อนกว่ากันอยู่มาก แต่การเล่าและการไต่ถามนั้น  
แฝงอยูด้่วยความอาจหาญมัน่ใจในความรูแ้ละปัญหาของตน ไม่พรัน่พรงึ 
หวั่นไหวหรือประหม่า กลัวท่านจะซักหรือทักท้วงแต่อย่างใด พูดไป 
และถามไปตามความรู้สึกของตน และยอมรับกันโดยทางเหตุผลของ
แต่ละฝ่าย ถ้าตอนใดเหตุผลยังลงกันไม่ได้ ก็ซักซ้อมกันอยู่ในจุดนั้น  
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จนเป็นท่ีเข้าใจแล้วค่อยผ่านไป โดยไม่มฝ่ีายใดสงวนศักด์ิศรดีีช่ัวของตน
อันเป็นลักษณะโลกแฝงธรรม ให้นอกเหนือจากความหวังเข้าใจต่อกัน 
ผิดหรือถูกประการใด ผู้เล่าหรือไต่ถามจะด�าเนินไปตามความถนัดใจที่รู้
เห็นมา โดยไม่คิดว่ากลัวจะผิด ผู้ฟังก็ตั้งใจฟังไปตามจุดที่ผู้นั้นถามและ
เล่าให้ฟังด้วยความสนใจ และไม่สนใจกับอะไรยิ่งไปกว่าปัญหาธรรม 
ทีก่�าลงัเป็นไปอยูเ่ฉพาะหน้า ไม่ว่าท่านผูใ้ดสนทนาและฟัง ต่างมคีวามสนใจ 
เอ้ือเฟ้ือต่อธรรมของกนัโดยสม�า่เสมอ แต่ต้นจนอวสานแห่งปัญหาธรรม 
ไม่แสดงความอิดหนาระอาใจ ไม่แสดงความดูถกูเหยยีดหยามด้วยภูมจิิต
ภูมิธรรมของกันและกัน ต่างสนทนากันด้วยความบริสุทธิ์ใจ หวังความรู้
และความอนุเคราะห์จากกนัจรงิๆ เมือ่ผูเ้ล่าและเรยีนถามถกูคัดค้านจาก
ผู้รับฟังในเรื่องใดตอนใด เรื่องนั้นตอนนั้นต้องกลายเป็นปัญหาการบ้าน 
ของเจ้าของปัญหาทนัที ทีจ่ะน�าไปขบคิดเพือ่แก้ไขดัดแปลงต่อไปจนเป็นที่ 
แน่ใจ จนกว่าปัญหานั้นเป็นที่สนิทใจไม่ขัดแย้งจากอาจารย์ผู้ให้อุบาย 
และตนก็เข้าใจตามนั้น จึงจะปล่อยให้ผ่านไป ตามธรรมดาผู้ถูกคัดค้าน
แทนที่จะเสยีใจ แต่กลับเพิ่มความสนใจยิง่ขึน้ในปญัหาที่ถูกคดัค้านนั้นๆ 
ดังนั้น การสนทนาธรรมระหว่างผู้ปฏิบัติด้วยกันในลักษณะนี้ จึงน่าจะ
เกิดมงคลได้ตามหลักธรรมว่า การสนทนาธรรมตามกาลย่อมเป็นมงคล 
อันสูงสุด การสนทนาที่เป็นข้าศึกหรือท�าลายธรรมบทว่า กำเลน  
ธมฺมสำกจฺฉำ เอตมฺมงฺคลมุตฺตม� นั้น น่าจะได้แก่การสนทนาที่ท�าให้
เกิดกิเลส หรือสนทนาอวดกิเลสกันมากกว่ามุ่งประโยชน์ในธรรม แต่นี้ 
กล่าวตามความด้นเดาของวิสัยป่าไปอย่างนั้นเอง กรุณาอย่าได้ถือเป็น
หลักเกณฑ์นัก เพราะค�าว่าป่าหรือเถื่อนก็เป็นค�าประกาศตัวอยู่แล้วว่า 
เป็นสภาพเช่นนั้นอยู่ในตัวเอง
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อะไรจะเกดิประโยชน์โดยธรรมแก่ตนด้วยวิธใีด ควรพยายามตักตวง 
วิธีนั้นให้เต็มก�าลังความเพียรของตน แม้วิธีนั้นจะอยู่ในท่ามกลางแห่ง
ความต�าหนขิองใครทีม่กีเิลสประเภทชอบติเพือ่ยกตนหรอืท�าลายมากกว่า 
ความเป็นธรรม ก็ไม่สามารถลบล้างวิธีนั้นได้ หากสามารถลบล้างได้ 
พระพทุธเจ้าซ่ึงทรงบ�าเพญ็อยูใ่นท่ามกลางเจ้าทิฐท้ัิงหลายท่ีควรเรยีกได้ว่า 
คลงักเิลส คงไม่เลด็ลอดมาเป็นศาสดาของพวกเราชาวพทุธของพระองค์ได้  
มีควำมจริงเท่ำนั้นชนะสิ่งจอมปลอมท้ังหลำยได้ คือชนะตนได้ก็เพรำะ 
ควำมจริง ชนะโลกได้ก็เพรำะควำมจริง หนีควำมจริงไปไม่พ้น ผู้มั่นใน
ศำสนำพุทธจึงควรมั่นในควำมจริงซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศำสนำ

ดังนัน้ กำรสนทนำธรรมและปฏิบติัธรรมจะเป็นวธิใีดกต็ำม ถ้ำท�ำลงไป 
กิเลสกลัวและหลุดลอยออกจำกใจได้ กำรท�ำนั้นก็เป็นมงคลแก่ตน  
แม้กิเลสจะไม่เห็นเป็นมงคลด้วยก็ไม่เป็นปัญหำ แต่โดยมากพวกเรามัก
ท�าตัวให้เป็นมงคลแก่กเิลสมากกว่าเป็นมงคลแก่ตัว จึงควรจะระวงัมงคล
ชนิดนี้ ถ้าขืนให้เป็นมากๆ อาจจมไปทั้งที่เข้าใจว่าตัวเจริญ ดังแบบเที่ยว
คดโกง จี้ ปล้น รีดไถสมบัติของคนอื่นมาเป็นสมบัติและมงคลแก่ตน  
โดยเข้าใจว่าตัวฉลาดมบีญุมาก มอี�านาจวาสนามาก รวยเงินกองเท่าภูเขา  
บญัชีเงินฝากธนาคารอ่านทัง้วันไม่จบ แต่ความจรงิกคื็อมงคลช่ัวลมหายใจ 
มงคลดินเหนียวติดศีรษะที่จะพาให้จมย่อยยับ โดยไม่มีท่านผู้รู้ใดสงสัย
กันว่านั่นคือมงคลอะไรกันแน่ ความจริงการวินิจฉัยมงคล ท่านสอนให้ 
วินิจฉัยความเคลื่อนไหวเพื่อการกระท�าของตนว่าเป็นไปในทางใด 
ในวันเวลาหนึ่งๆ ความเคลื่อนไหวนั้นๆ จะเป็นขึ้นที่กายวาจาใจของเรา
แต่ละราย ความเป็นมงคลหรืออัปมงคลซ่ึงเป็นส่วนผลจะตามมากับ
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ความเคลื่อนไหวนั้นๆ อย่างแยกไม่ออก ที่ผ่านมากล่าวความเป็นมงคล
ของการสนทนาธรรมที่ถูกกับสุขลักษณะทางใจ นับว่าเป็นที่น่ายินดีใน 
วงปฏิบติัทีท่่านสนทนาธรรมตามเยีย่งอย่างของธรรมสากจัฉา ซ่ึงเป็นผล 
ยงักนัและกนัให้รืน่เรงิตามธรรมกถา เครือ่งบรรเทาและก�าจัดกเิลสภายใน
โดยล�าดับ

เวลาสบโอกาสที่ต่างท่านต่างลงมาจากภูเขาและจากป่า อันเป็นที่
ให้ความสุขความส�าราญทางใจมารวมกันในบางกาล เวลานั้นเป็นโอกาส 
อันดีที่ท่านต้องสนทนาปกิณกธรรมต่อกันด้วยความหิวกระหาย เพราะ
นานๆ จะมสีกัครัง้ ขัน้เริม่แรกโดยมากก็เป็นปัญหาของพระท่ีอ่อนพรรษา
เริ่มต้นก่อน โดยพระอาวุโสเริ่มอารัมภบทก�าหนดรายองค์เป็นผู้ริเริ่ม
ปัญหาก่อนด้วยภาคปฏิบัติ คือจิตตภาวนาตามที่รู้เห็นมา พอองค์นั้น 
เล่าจบ บางทีพระอาวุโสก็ซักและแทรกธรรมลงในระหว่างบ้างเพื่อแก้ไข
จดุบกพร่องและส่งเสรมิธรรมทีท่่านองค์นัน้กล่าวถกูต้องแล้วให้สมบรูณ์
ย่ิงขึ้น องค์นอกนั้นเมื่อยังไม่ถึงเวลาของตนก็นั่งฟังในท่าสงบเพื่อฟัง
อุบายต่างๆ จากการสนทนากันระหว่างองค์แรกกับท่านที่คอยให้นัย  
ตอนท่ีท่านสนทนากันน้ีเป็นที่ประหลาดและอัศจรรย์อย่างไม่คาดฝันว่า 
ธรรมที่ต่างคนต่างปฏิบัติ ต่างคนต่างรู้เห็นอยู่คนละทิศทาง แต่เวลามา 
พดูขึน้กลบัเป็นธรรมกลมกลนืกนัได้กบัทีต่นรูเ้หน็มาในบางแขนง ราวกบั
ว่าใจดวงเดียวกัน ธรรมแท่งเดียวกัน ทั้งที่ธรรมก็มีหลายแขนง ใจก็มี 
หลายดวง เพราะต่างคนต่างม ีไม่น่าจะมาตรงกนัอย่างเหมาะสมเช่นนัน้ได้  
พูดเรื่องภูตผีก็ดี เรื่องเทพก็ดี เรื่องสัจธรรมบางแขนงก็ดี เรื่องอุบาย
ปัญญาบางแขนงกดี็ หรอืเรือ่งกเิลสชนดิต่างๆ กดี็ ท่านเข้าใจกนัได้ราวกบั 
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ได้เห็นในขณะเดียวกัน ฉะนั้น ผู้นั่งฟังก็ดี ผู้เล่าผู้ถามก็ดี ผู้รับฟัง 
เพือ่วินจิฉัยกดี็ ย่อมมส่ีวนได้รบัประโยชน์จากปัญหานัน้เช่นเดียวกบัท่าน
ชี้แจงให้ตนฟังโดยเฉพาะ นอกจากความสามารถอันเป็นเรื่องของแต่ละ
รายไปเท่านั้นที่ยิ่งหย่อนต่างกัน จึงอาจเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง เวลาฟัง 
ค�าช้ีแจงเฉพาะปัญหาที่ยกขึ้นนั้น สามารถอ�านวยประโยชน์แก่ผู้ฟัง 
ได้โดยทั่วถึง เพราะอยู่ในฐานะท่ีควรได้รับเสมอกัน ดังในต�าราว่า
พระพุทธเจ้าทรงก�าลังแก้ปัญหาธรรมแก่ผู้ใดผู้หนึ่งอยู่ ขณะนั้นยังมีผู้ได้
รับประโยชน์จนส�าเร็จมรรคผลนิพพานได้ ทั้งที่เป็นปัญหาของผู้อื่นและ
ก�าลังทรงแก้ปัญหาเพื่อผู้อื่นอยู่ ทั้งนี้เพราะธรรมเป็นศูนย์กลางของโลก 
จึงส�าเร็จประโยชน์แก่ผู้ควรได้รับโดยไม่เลือกกาลสถานท่ีบุคคลท่ีอยู่ใน
ฐานะควรได้รับ

การสนทนาธรรมในเวลาทีน่ัง่อยูด้่วยกนัหลายองค์ ย่อมเกดิประโยชน์ 
แก่ผู้ฟังโดยทั่วกัน แต่ปัญหามีหลายชนิด มีทั้งเกี่ยวกับภายนอกและ
ภายในเอาประมาณไม่ได้ ที่ควรแก่สาธารณะก็มี ท่ีไม่ควรก็มี จึงยาก
ที่จะพูดและฟังโดยทั่วไปได้ จะเป็นปัญหาชนิดใดก็ตาม ผู้เป็นเจ้าของ
ย่อมทราบเอง ถ้าเป็นปัญหาชนิดที่ควรแก่สาธารณะ ผู้อ่ืนก็มีโอกาส
ได้ฟังด้วย ถ้าเป็นปัญหาเฉพาะผู้เป็นเจ้าของ ก็หาโอกาสเล่าและเรียน 
ถามครูอาจารย์โดยล�าพังตามความเหมาะสม ปัญหาท่ีกล่าวเหล่านี้เป็น
ปัญหาทางจิตตภาวนาล้วนๆ เพราะการบ�าเพ็ญอยู่เสมอในอิริยาบถต่างๆ  
ทัง้ด้านสมาธแิละด้านปัญญา ปัญหาจึงเกดิขึน้เสมอโดยไม่เลอืกอิรยิาบถ 
ปัญหาหรอืธรรมบางอย่างเมือ่ปรากฏข้ึนมาจากใจ เจ้าของทราบได้ชัดเจน
ในขณะนั้นก็มี บางอย่างก็พอแก้ไขได้โดยล�าพังไม่ต้องให้ผู้อ่ืนช่วย  
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บางอย่างเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องใช้เวลาพิจารณานานพอควรจึงเข้าใจและ
ผ่านไปได้เป็นระยะๆ แต่ปัญหาบางอย่างเมื่อเกิดขึ้นแล้วตัวเองไม่ทราบ 
วิธีแก้ไข ต้องอาศัยท่านผู้อ่ืนช่วยแนะน�า ปัญหาบางอย่างล่อแหลม 
ต่ออันตรายต้องรีบแก้ไข ถ้าไม่สามารถแก้ด้วยตัวเอง ต้องรีบไปหา 
ครอูาจารย์ช่วยแก้ไข ขนืปล่อยไว้อาจท�าให้หลงผดิและเสยีไปได้ อย่างไร
กต็าม สติปัญญาเป็นธรรมส�าคัญทุกกรณีแห่งการแก้ไขหรอืส่งเสรมิปัญหา 
ที่เกิดขึ้นกับตน ต้องน�าสติปัญญามาทดสอบพิจารณาจนเป็นที่แน่ใจ  
ทั้งฝ่ายที่เข้าใจว่าผิดหรือถูกโดยทางเหตุผล มิใช่โดยความเข้าใจ 
หรือชอบกับอารมณ์ของตนแล้วก็ยึดถือว่าเป็นถูก ก่อนจะยอมรับกัน  
แต่ละปัญหาต้องผ่านการพิสูจน์ด้วยปัญญาโดยทางเหตุผล ดังนั้น  
พระกรรมฐานจึงแสวงหาครอูาจารย์และเคารพเลือ่มใสเช่ือฟังอาจารย์มาก 
ผิดกับทางปริยัติ เพราะปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากจิตตภาวนาเป็นปัญหา 
ส�าคัญโดยเฉพาะ ต้องเป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่เคยผ่านมาแล้วเท่านั้น 
จะสามารถแก้ได้ ผูไ้ม่เคยภาวนา แม้ได้ศึกษามามากกไ็ม่อาจแก้ได้ เพราะ
ปัญหาที่เกิดทางจิตตภาวนาโดยมากไม่ค่อยตรงกับปริยัติท่ีเคยเรียนมา  
หากมแีอบๆ แฝงๆ เลยีบๆ เคียงๆ กนัไปน่ันแล จะว่าผดิกบัปรยิติัไปเลย 
ทีเดียวก็ไม่ใช่ จะว่าถูกกันทีเดียวก็ไม่เชิง จึงล�าบากในการวินิจฉัยหา 
ความจรงิอยู่ไม่น้อยส�าหรบัผูไ้ม่เคยผ่าน การพดูเช่นนี ้ท่านทีไ่ม่เคยปรากฏ 
และไม่เคยภาวนาอาจไม่เข้าใจ หรืออาจหัวเราะก็ได้ว่า พูดป่าๆ เถื่อนๆ 
ไม่มหีลกัเกณฑ์ แต่ความจรงิกเ็ป็นอย่างน้ันในวงปฏิบัติ ส�าหรบัท่านท่ีเคย
ปรากฏจากหลักภาวนามาแล้ว พอแย้มออกก็เข้าใจได้ทันที
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ปัญหาที่เกิดขึ้นในวงสมาธิกับวงปัญญาต่างกัน

ค�าว่า ปัญหา เป็นค�ากลางๆ ยังไม่บ่งชัดลงไปว่าปัญหาอะไรบ้าง  
เกิดขึ้นมาได้อย่างไร และเกิดขึ้นในระยะใดบ้าง จึงขอช้ีแจงไว้พอเป็น
แนวทางส�าหรับท่านที่เป็นนักจิตตภาวนาเพื่อเป็นข้อคิด เวลาปรากฏกับ 
ตัวเองจะพอมีทางแก้ไข โดยอาศัยยึดหลักท่ีอธิบายไว้เป็นแนวทาง 
ทดสอบแก้ไข ปัญหาที่เกิดในวงสมาธิมักจะเกิดแก่รายท่ีจิตสงบลง  
แล้วถอยออกไปรู้สิ่งต่างๆ ท่ีมาเกี่ยวข้องไม่มีประมาณ เพื่อตัดปัญหา
ความยุ่งยากเกินภูมิแห่งขั้นเริ่มแรกของตนที่เริ่มฝึกหัด ควรย้อนจิต 
เข้าสู่ภายในองค์สมาธิเสีย ไม่ตามวินิจฉัยใคร่ครวญสิ่งท่ีมาปรากฏนั้นๆ 
ต่อไป ขณะจิตเข้าสู่ความสงบ ควรมีสติระวังให้จิตอยู่กับความสงบนั้น 
ไม่ยอมให้ความผลักดันพาจิตออกสู่ภายนอก เช่น พาเหาะเหินเดินฟ้า
เที่ยวชมนรกสวรรค์วิมาน หรือความคะนองในสมาธิ คิดอยากดูจิตของ
ผู้อื่นในขณะที่จิตสงบ เหล่านี้เป็นเครื่องเขย่าก่อกวนจิตให้กระเพื่อมตัว 
ออกสูอ่ารมณ์ ควรให้จิตเป็นสขุสงบอารมณ์อยูใ่นองค์สมาธ ิคือความสงบ 
ในเวลานั้น จะได้ชมความสุขอย่างบริสุทธิ์ใจ ไม่มีอะไรรบกวนชวนให้ยุ่ง
และเกดิปัญหาขึน้มาโดยไม่มปีระโยชน์ เพราะยงัมใิช่กาลเวลาและฐานะ 
ทีค่วรจะรูแ้ละได้รบัประโยชน์จากปัญหานัน้ๆ เรือ่งบาปบญุมจีรงิ นรกมจีรงิ  
สวรรค์มีจริง นิพพานมีจริงหรือไม่ เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาใจแตก หรือ
โลกภายในใจแตก จึงควรสร้างสมาธ ิสร้างปัญญา อันเป็นทางรูบ้ญุรูบ้าป 
รู้นรกรู้สวรรค์ และรู้นิพพานให้มั่นคง สิ่งเหล่านี้จะไม่พ้นวิสัยของใจท่ี 
ขดัเกลาด้วยดี หรอืขดัเกลาดีแล้วไปได้ ต้องรูป้ระจกัษ์ยิง่กว่าการคาดคิด 
ซ่ึงเป็นปัญหาท�าลายหัวใจเป็นไหนๆ และควรทราบว่าท่านที่มาช้ีแจง 



450

บาปบุญ นรก สวรรค์ นิพพาน ให้พวกเราด้นเดาจนหัวเสียไปตามๆ กัน 
แบบเด็กขึ้นบนบ้านโดดชูชีพด้วยร่มกันแดดกันฝน สิ่งท่ีได้รับคือขาหัก 
สลบเหมือดไปพักหนึ่งนั้น ท่านรู้ด้วยหลักใจหลักธรรมเป็นเครื่องพาให้รู้
ให้เห็น ท่านจึงรู้ได้ชัด พูดได้ชัด ชี้แจงได้ชัด ไม่ผิดพลาดจากความจริง 
แม้สิง่นัน้จะมจีรงิจากความรูค้วามเหน็จรงิท่าน แต่พวกเรายงัด้นเดาไม่ถกู 
สิ่งท่ีถูกอย่างปฏิเสธไม่ได้ก็คือความเหลวไหลไร้สาระ และค�าปฏิเสธว่า 
สิง่เหล่านัน้ไม่ม ีแล้วกส็ร้างกรรมพอกพนูทบัถมตัวเองจนหาบขนไปไม่ไหว  
แม้เช่นนัน้กย็งักล้าด้นเดาและปฏิเสธต่อไปอีกด้วยความลบูคล�าก�ามอืว่า
ตายแล้วก็สญูเท่านัน้ ไม่มอีะไรมาคอยรบัผลแห่งกรรมเหล่านีส้บืต่อไปอีก  
โดยมิได้ค�านึงว่าโลกที่เกิดมาบ่นว่าทุกข์กันนั้น ถ้าเสียงบ่นให้ความทุกข์
ทรมานที่ทับถมจนหาทางออกมิได้ดังเหมือนเสียงฟ้าเสียงระเบิดแล้ว 
โลกนีค้งตับแตกหวัใจวายตายฉบิหายป่นป้ีกนัไปหมด เพราะเสยีงระเบดิ 
แห่งความบ่นดังสนั่นแผดเผาทั่วโลกธาตุ ไม่มีกาลสถานท่ีพอให้หายใจ
ได้บ้างเลย แม้ต่างคนต่างบ่นให้กับทุกข์ท่ีอยู่บนหัวใจของตัวด้วยกัน  
ยงัไม่ทราบว่ากรรมมแีละกรรมให้ผลมาตลอดสายแต่อดีต ปัจจุบนั ตลอด
อนาคต ไม่มสีิน้สดุ แล้วกย็ากจะหากรรมดีช่ัวให้เจอได้ในนรกสวรรค์วิมาน 
หลังไหนกัน ผู้เขียนก็อยู่ในแดนแห่งทุกข์ด้วยกัน จึงไม่มีปัญญาจะแนะ
บอกวิธีให้เห็นกรรมและผลของกรรม ตลอดสถานที่อยู่ของผู้มีกรรม 
ทีต้่องรบัเสวยได้ นอกจากจะบอกว่าตัวทกุข์อยูท่ีไ่หน ตัวกรรมกอ็ยูท่ีน่ัน่
เท่านั้น ใครสิ้นทุกข์ ผู้นั้นก็สิ้นกรรม ดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลาย 
ที่ทรงสิ้นทุกข์ไปแล้ว กรรมจึงไม่มีอ�านาจตามบังคับให้ทรงรับเสวยได ้
เช่นโลกจอมบ่นทั้งหลาย
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ที่กล่าวมาเกี่ยวกับการคิดเรื่องนรกสวรรค์เป็นต้น นั้นคือต้นปัญหา
ท�าลายจิตใจ ควรระวังอย่าด่วนให้เกิดขึ้น แต่พยายามท�าใจให้รู้แจ้งแทง
ตลอดสิ่งปกปิดก�าบังท้ังหลาย หากจะรู้ไปเองปิดไม่อยู่ ต้องรู้แน่นอน 
สิ่งมีอยู่เหล่านั้นไม่ปิดบังตัวเอง นอกจากโลกปิดบังตัวเองไม่มีอะไรมา
ปิดบัง โลกมีจักษุคือตาในเปิดเผยก็เห็นเอง สมาธิจิตอาจให้เกิดปัญหา 
ได้หลายทาง แต่ปัญญาคือฝ่ังหรอืท�านบกัน้นัน้ ปัญหาทุกชนิดพ้นไปไม่ได้  
ถ้าน�ามาใช้ต้องเห็นผลทันตา แต่การเริ่มแรกปฏิบัติไม่ควรวิตกให้เกิด
ปัญหาสลับซับซ้อนก่อนปัญหาจะเกิดดังที่กล่าวมา ปกติธรรมดาถ้าจิต 
มคีวามสนใจอยูเ่ฉพาะบทธรรมท่ีบรกิรรมและรวมสงบตัวลงอยูด้่วยความ
สงบสขุเท่านัน้ กไ็ม่ค่อยเกดิมปัีญหาต่างๆ มารบกวนให้จติฟุง้ซ่าน ส�าคัญ 
ทีช่อบคิดไม่มเีหตุผลจงึมกัก่อความกงัวลใส่ตนอยูเ่สมอ ปัญหาทางสมาธิ
มีมาก แต่ขอยุติไว้เพียงนี้เพื่ออธิบายปัญหาทางปัญญาต่อไป

แต่ก่อนจะอธบิายปัญหาทางด้านปัญญา จะขอเล่าเรือ่งผลของปัญหา 
ทางสมาธิที่อบรมดีแล้วให้ท่านฟังพอเป็นคติต่อไป เพราะภูมิสมาธิและ 
ปัญหาต่างๆ ทีเ่กิดจากสมาธขิองรายทีม่จิีตผาดโผน เมือ่ฝึกอบรมถกูทางแล้ว 
ย่อมใช้ท�าประโยชน์ได้ลึกซ้ึงและกว้างขวางผิดธรรมดา ดังที่เคยทราบ
จากประวัติท่านอาจารย์มั่น เป็นต้น ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีจิตผาดโผนในขั้น 
ฝึกทรมาน และเป็นจิตอาชาไนยหลงัจากท่านฝึกดีแล้ว แต่ทีจ่ะเล่าต่อไปนี้  
เป็นผู้หญิงซ่ึงเคยเป็นลูกศิษย์ที่ได้รับการอบรมมาจากท่านในขั้นต้น  
ขณะนีห้ญิงคนนัน้เป็นอุบาสกิานุง่ขาวห่มขาวแล้วและยงัมชีีวิตอยู ่จิตของแก 
มีนิสัยผาดโผนคล้ายคลึงกับท่านอาจารย์มั่นอยู่หลายแขนง ซึ่งพอจะน�า 
มาลงไว้เป็นข้อคิดแก่ท่านนักปฏิบัติได้พิจารณาหาสาระเท่าท่ีควรเป็นได้  
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สมยัแกยงัเป็นสาว ท่านอาจารย์มัน่เคยไปจ�าพรรษาอยูท่ีบ้่านแกหนึง่พรรษา  
พร้อมพระเณรเป็นจ�านวนมาก ทราบว่านบัแต่ต้ังบ้านนัน้มา เพิง่มพีระมา 
อยู่จ�าพรรษาราว ๔๐–๕๐ องค์ คราวนั้นเอง พระเถรานุเถระท่ีมีอาย ุ
พรรษามากซ่ึงเป็นลูกศิษย์ท่านก็มีมาจ�าพรรษาด้วยหลายองค์ องค์ที่ม ี
ความรูท้างปรจิตตวิชชา รูว้าระจิตของคนอ่ืนกม็ ีและท�าหน้าทีช่่วยดักจบั 
พระท่ีชอบขโมยเก่งๆ (จิตพระทีช่อบขโมยคิดออกนอกลูน่อกทาง) อีกด้วย  
คือก่อนท่านจะแสดงธรรมอบรมพระในเวลากลางคืน บางครั้งท่านสั่ง
พระองค์ที่มีความสามารถในทางปรจิตตวิชชานั้นว่า วันนี้ท่านช่วยผม 
ปราบขโมยหน่อยนะ ขณะเทศน์ ผมไม่ค่อยมีโอกาสดักจับขโมยเหล่านี้ 
แม้จบัได้กไ็ม่ถนดัดังทีค่อยซุ่มดักจับอยู่ท่ีประตู (คอยก�าหนดจติดักจับจิต
ที่คิดต่างๆ ของผู้อื่นอยู่โดยเฉพาะ ไม่มีงานอื่นเข้ามาแทรก) เนื่องจาก
ผมท�าหน้าที่แสดงธรรมไม่มีเวลาคิดอย่างอื่น กว่าจะย้อนจิตมาตรวจจับ 
ขโมยก็รีบไปกว้านเอาอะไรแล้วรีบกลับมาเสียก่อน เรื่องจึงมักจะเย็นไป 
ไม่ได้คาหนังคาเขา จึงขอให้ท่านช่วยจับให้ได้คาหนังคาเขาให้หน่อย  
ขโมยพวกนีเ้ก่งนกั คอยด้อมออกเวลาเรามธีรุะจ�าเป็น คอยดักเอาตัวเก่งๆ  
ที่ฉลาดให้ได้ พอสั่งเสร็จก็เริ่มแสดงธรรมต่อไปโดยไม่สนใจกับอะไรอีก 
สักประเด๋ียวขโมยก็ด้อมออกเที่ยวเพ่นพ่านตามเคย และก็ได้ยินเสียง
ท่านองค์ท�าหน้าที่ปราบทักขึ้นในเวลาต่อมาว่า ท่าน... คิดอะไรอย่างนั้น  
ท่านอาจารย์หยดุเทศน์ช่ัวคราว และช่วยเสรมิการปราบของท่านองค์นัน้ว่า  
มนัต้องอย่างนัน้จึงจะทนักบัพวกพรรค์นีท้ีแ่สนรวดเรว็ แล้วกแ็สดงธรรม
ต่อไป สักครู่ต่อมาขโมยรายใหม่ก็โผล่ออกมาอีก ท่านองค์ปราบก็ทัก 
อีกว่า ท่าน....คิดอะไรอย่างนัน้ล่ะ จงก�าหนดจิตให้อยูก่บัตัวซิ อย่าส่งจติ 
ออกไปคิดเรื่องต่างๆ อย่างนั้นมันผิด ขโมยกลับกลัวท่านและเข็ดหลาบ
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ไม่กล้าออกเที่ยวเพ่นพ่านเหมือนแต่ก่อน ท่านทักไม่กี่ราย โจรผู้ร้ายก็
สงบลงเห็นกับตา แต่บางรายกลับกลัวท่านมากท้ังในขณะนั้นและวาระ 
ต่อไป ไม่กล้าส่งจิตออกเท่ียวนักเหมือนแต่ก่อน นี่ท่านสั่งให้ท�าเป็น 
ครัง้คราว ส่วนจะมคีวามหมายอย่างไรบ้างนัน้ พวกเราทราบไม่ได้ เพราะ 
ท่านไม่บอก แม้องค์ที่เคยช่วยท่าน ถ้าท่านไม่สั่ง ก็ท�าเป็นเหมือนไม่รู้ 
ไม่เหน็ราวกบัว่าไม่รูอ้ะไร แต่พระเณรกก็ลวัท่านมากรองท่านอาจารย์ลงมา  
นี่เขียนออกนอกลู่นอกทางยิ่งกว่าขโมยพระเสียอีก จึงขอย้อนกลับเข้า
รอยเดิมที่วางแนวเอาไว้

 หญิงสาวคนนัน้ก่อนทีจ่ะเริม่ฝึกหดัภาวนา กเ็นือ่งจากท่านอาจารย์
ไปจ�าพรรษาที่นั้น และแกก็เคยไปวัดกับชาวบ้านอยู่เสมอ ท่านจึงสั่งให้
ท�าภาวนาและแนะวธิใีห้ไปท�าทีบ้่าน ได้ผลอย่างไรให้ออกไปเล่าให้ท่านฟัง 
เพื่อท่านจะได้อธิบายต่อให้ ตอนบวชเป็นชีแล้ว แกเล่าให้ผู้เขียนฟังว่า  
พอท่านสัง่แล้วสัง่อีกหลายครัง้หลายหนให้ท�าภาวนา แกจึงคิดสะดุดใจว่า 
ชะรอยเราจะพอมีวาสนาอยู่บ้างกระมัง ท่านอาจารย์จึงมักเมตตาเราเป็น 
พิเศษเสมอมา ถ้าไม่มีอะไรดีอยู่บ้าง ท่านจะมาสนใจอะไรกับเราที่เป็น 
เพยีงเด็กกลางบ้านคนหนึง่ ซ่ึงเทยีบกบัหมาตัวหนึง่เราดีๆ นีเ้อง ไม่มอีะไร 
ดียิง่กว่านัน้ ต่อไปนีเ้ราควรท�าภาวนาตามวธิทีีท่่านเมตตาแนะน�า แกเล่าว่า  
ท่านแนะให้ภาวนาพุทโธ กลางคืนวันหนึ่ง พอทานอาหารเย็นเสร็จแล้ว 
กเ็ตรยีมเข้าห้องนอนแต่หวัค�า่ ความมุง่หมายจะเข้าท่ีท�าภาวนาอย่างเอาจรงิ 
เอาจังตามค�าท่านสัง่ พอไหว้พระเสรจ็กเ็ริม่เข้าทีภ่าวนาตามวธิทีีท่่านแนะ  
พอเริ่มบริกรรมภาวนาพุทโธๆ ไปได้ราว ๑๕ นาที จิตก็สงบรวมลงไป  
แต่แกเองไม่ทราบว่าจิตของตัวรวม เพราะไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นมาก่อน 
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เพิง่มาเป็นเอาวนันัน้ ขณะทีจิ่ตรวมลงนัน้ เหมอืนตัวเองตกลงไปก้นบ่อลกึ  
พับเดียวแล้วหายเงียบไปพักหนึ่ง จากนั้นปรากฏว่าตัวแกเองตายจริงๆ 
คือภาพตัวแกเองมาตายอยู่ต่อหน้า มองเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นตัวแกจริง
ตายอยู่ต่อหน้า และเชื่อแน่ในขณะที่เห็นภาพนั้นว่าตัวเองตายแล้วจริงๆ 
แต่สิ่งหนึ่งนึกขึ้นมาว่า โอหนอ เราตายเสียแล้วบัดนี้ วันพรุ่งนี้ใครจะนึ่ง
ข้าวใส่บาตร (ทางภาคอีสานทานข้าวเหนียวกันโดยมาก) แทนเราหนอ  
เวลาท่านอาจารย์มาบณิฑบาตไม่เหน็เราใส่บาตร ท่านกจ็ะถามถงึ แล้วใคร 
จะเรียนตอบท่านแทนได้ว่าเราตายเสียแล้วตอนนั่งภาวนาคืนนี้ เลยนึก 
ตัดสินใจในขณะนั้นว่า เอ๊า ตายเป็นตาย คนและสัตว์ทั้งโลกล้วนจะตาย 
เช่นเดียวกับเรานี่แล ไม่มีใครจะมาจับจองครองโลกแต่ผู ้เดียวได ้
ไม่ยอมตาย พอตัดสินใจได้แล้ว ก็ย้อนจิตมาสนใจกับภาพศพตัวเอง 
ทีก่�าลงันอนตายอยูต่่อหน้าไม่เลอืนรางหายไปไหน ราวกบัเตือนให้รูส้กึตัว 
ว่าตายแล้วไม่มทีางสงสยั ขณะทีก่�าลงัร�าพงึการตายของตัวเองยงัไม่ถงึไหน  
ชาวบ้านพากันมาหามศพนั้นไปป่าช้าในขณะนั้น พอไปถึงป่าช้าก็มอง
เห็นท่านอาจารย์มั่นกับพระทั้งหลายก�าลังเดินตรงเข้ามาที่ศพซ่ึงนอนอยู่ 
เฉพาะองค์ท่านอาจารย์มั่นพูดกับพระว่า นี่เด็กหญิงคนนี้ตายแล้ว เอ๊า 
พวกเรามาติกา แต่ค�ามาติกานั้น เป็นค�าของท่านอาจารย์มั่นพูดออกมา 
องค์เดียว ในท่ามกลางพระสงฆ์ทีก่�าลงัยนืมงุดูอยู ่ว่า อนจฺิจำ วต สงฺขำรำ  
สังขำรร่ำงกำยตำยแล้วใช้งำนอะไรไม่ได้ แต่จิตไม่ตำย ยังใช้งำนได้ 
ตลอดไป นอกจำกจะน�ำไปใช้ในทำงทีเ่สยีใจกเ็ป็นภัยแก่ตัวเอง ว่าสามหน 
ซ�้าๆ กันอยู่ประโยคเดียว เสร็จแล้วปรากฏว่าท่านเอาไม้เท้าท่านเขี่ยไป 
ตามร่างศพเบาๆ พร้อมกับพูดว่า ร่ำงกำยไม่เที่ยง เกิดแล้วต้องตำย แต่ 
จิตใจเทีย่ง ไม่มเีกดิไม่มตีำยไปกบัร่ำงกำย เป็นเพยีงหมนุไปตำมเหตุปัจจัย 
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พำให้เป็นไป และพดูซ�า้ซากไปมา แต่ไม้ท่านเขีย่ไปถงึท่ีใด เน้ือหนังมงัสงั 
เปื่อยออกไปถึงนั่น จนเปื่อยไปหมดท้ังร่าง เพราะท่านเขี่ยไปท่ัวร่าง 
ของศพนั้น จนเหลืออยู่เฉพาะหมากหัวใจ ท่านจึงหยิบเอาหมากหัวใจ
ออกมา และพูดว่า หัวใจนี้ท�ำลำยไม่ได้ ถ้ำท�ำลำย ต้องตำยไม่มีฟื้นอีก  
ตัวแกกดู็อยูด้่วยตลอดเวลาแต่ขณะแรกปรากฏ จงึคิดขึน้มาว่า กค็นตาย 
จนเป่ือยไปหมดทัง้ร่างแล้ว ยงัเหลอืแต่กระดูกจะเอาอะไรมาฟ้ืน ท่านตอบ 
ความคิดนกึของแกทนัทแีต่ไม่ได้มองดูหน้าแกว่า ต้องฟ้ืนซิ ไม่ฟ้ืนอย่างไร  
เพราะสิง่ทีจ่ะพาให้ฟ้ืนยงัมอียู ่จวนสว่างพรุง่นีก้ฟ้ื็นเท่านัน้เองดังนี ้นบัแต่ 
ชุลมุนวุ่นวายอยู่กับศพแต่หัวค�่าจนเรื่องจะยุติลง และท่านอาจารย์กับ 
พระสงฆ์จะจากไปกินเวลานานแสนนานแกว่า แกเล่าเหตุการณ์ของแก
ยืดยาว ผู้เขียนจ�าไม่ค่อยหมด แกว่าจิตเริ่มปรากฏแต่ขณะสงบลงทีแรก 
และต่อเรื่องราวไปจนจวนสว่างจึงถอนขึ้นมา พอจิตถอนรู้สึกตัวขึ้นมา 
จึงได้ยนิเสยีงไก่ขนักระช้ันจวนสว่าง มองดูตัวยังนัง่อยู่ตามปกติ มไิด้ตาย 
ดังทีเ่ข้าใจในเวลานัน้ จึงกลบัดีใจคืนมาว่าตัวมไิด้ตายไปกบัเรือ่งทีป่รากฏ  
เมือ่ทราบเรือ่งของตัวโดยตลอดว่าไม่ตายจรงิๆ แล้วกม็านกึต�าหนตัิวเองว่า  
ท่านให้นัง่ภาวนา แต่ท�าไมเราจึงน่ังหลบั และหลบัเสยีจนฝันว่าตัวตายไป 
ทั้งคืนก็ยังไม่ตื่น แหม คืนนี้ภาวนาเลวจริงๆ 

 พอรุง่เช้าวันต่อมา ท่านอาจารย์มาบณิฑบาต กส็ัง่แกในขณะนัน้ว่า  
ประมาณพระฉนัเสรจ็ให้ออกไปหา โดยทีแ่กมไิด้เรยีนอะไรให้ท่านทราบไว้
ก่อนเลย แม้แต่ก่อนท่านกไ็ม่เคยสัง่ให้แกออกไปหา เพิง่มคีรัง้นัน้เท่านัน้ 
จึงเป็นที่น่าประหลาดว่าท่านต้องทราบเรื่องของตนแต่ตอนกลางคืนแล้ว 
อย่างชัดเจน พอออกไปท่านก็ถามทันทีว่า เป็นอย่างไรภาวนาเมื่อคืนนี้  
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แกเรียนตอบว่า ภาวนาไม่ได้เรื่องอะไรเลย พอภาวนาพุทโธๆ ไปได้ราว  
๑๕ นาที จิตก็ตกลงไปก้นบ่อแล้วหลับ และฝันไปเลยเกือบตลอดคืน  
จวนสว่างตื่นขึ้นมาจึงรู้สึกเสียใจไม่หายจนบัดนี้ กลัวหลวงพ่อจะดุเอาว่า 
ภาวนาไม่เป็นท่า ได้แต่หลับ พอทราบเท่านั้น ท่านก็หัวเราะชอบใจและ 
ถามทนัทว่ีา มนัหลบัอย่างไรและฝันอย่างไรบ้าง ลองเล่าให้ฟังดูที แกเล่า 
ถวายท่านดังกล่าวมา ท่านยิง่หวัเราะใหญ่และพดูออกมาด้วยความชอบใจ 
ว่า นั่นไม่ใช่หลับ ไม่ใช่ฝัน นั่นแลจิตสงบจิตรวม จงจ�าไว้ ที่ว่าฝันมิใช่ฝัน  
แต่เป็นนิมิตที่เกิดจากสมาธิภาวนาต่างหาก นี่แลที่ท่านว่าภาวนาเห็น
นิมิตต่างๆ นั้นคือเห็นอย่างที่หนูเห็นนั่นเอง ท่านอธิบายให้ฟังจนเป็นที่
เข้าใจแล้วก็บอกให้พากันกลับบ้าน และสั่งก�าชับให้ภาวนาต่อไป และ 
บอกว่าจิตจะรู ้เห็นอะไรก็ปล่อยให้มันเห็นไปไม่ต้องกลัว หลวงพ่อ 
ไม่ให้กลวั อะไรผ่านมาในขณะภาวนา จงก�าหนดรูใ้ห้หมด เวลาหลวงพ่อ 
อยู่ที่นี่ไม่เป็นอะไร ไม่ต้องกลัว เวลาภาวนารู้อะไรเห็นอะไรให้ออกมา 
เล่าให้ฟัง จากนัน้มาแกกพ็อใจภาวนา เหตุการณ์เป็นไปเรือ่ยๆ ในลกัษณะ 
ต่างๆ กัน จนเวลำท่ำนจะจำกไป จึงสัง่ให้ออกไปหำ และสัง่ก�ำชับให้หยดุ 
ภำวนำไปพักหนึ่งก่อน เมื่อถึงกำลแล้วจะค่อยเป็นไปเอง คือเวลำท่ำน 
จำกไป ห้ำมไม่ให้ภำวนำ ท่ำนคงคิดพอแล้วว่ำแกมีนิสัยของจิตผำดโผน 
หำกเป็นอะไรขึน้เวลำท่ำนไม่อยู ่จะไม่มผีูช่้วยแนะแก้ไขอำจมทีำงเสยีได้  
จงึห้ามไม่ให้ท�าต่อไป ตัวแกเองกไ็ม่ทราบความหมาย แต่เช่ือตามท่านสัง่  
จึงมไิด้ภาวนาต่อไปทัง้ทีอ่ยากท�าแทบใจจะขาด จนอายแุกจวนย่างเข้า ๔๐ ปี  
จึงได้สละครอบครัวออกบวชและฝึกหัดภาวนาต่อไป นิสัยที่เคยรู้เคย
เห็นสิ่งต่างๆ ก็ปรากฏรู้เห็นเรื่อยมา ตอนแกพบผู้เขียนและเล่าภาวนา
ให้ฟัง จึงทราบนิสัยและทราบความมุ่งหมายของท่านอาจารย์ที่ห้าม 
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ไม่ให้แกภาวนา เพราะเป็นนิสัยผาดโผน ถ้าไม่มีผู้รู้ที่เหนือกว่าจะรั้งไว้ 
ไม่อยู่เวลาเป็นขึ้นมา เนื่องจากไม่มีอุบายจะรั้งนั่นเอง อาจมีทางเสียได้  
จึงขอสรุปเรื่องของแกเอาแต่ใจความมาประกอบกับปัญหาทางสมาธิ
และปัญญาเท่าที่ควร ความรู้แปลกๆ ของแกมีมากพอสมควร แม้ตอน 
ท่านอาจารย์มัน่ป่วยหนกัคราวจะมรณภาพ แกกท็ราบทางสมาธเิหมอืนกนั  
ทัง้ทีอ่ยูค่นละจงัหวดั ระยะทางห่างไกลกนัมาก คือตอนกลางคืนเวลาเข้า
ทีส่มาธ ิปรากฏท่านอาจารย์มัน่เหาะมาทางอากาศ มายบัยัง้อยูบ่นอากาศ 
แล้วประกาศก้องลงมาว่า พ่อป่วยหนัก จงรีบไปเยี่ยมพ่อเสียแต่เนิ่นๆ  
พ่อจะลาโลกเพราะการป่วยครัง้นีแ้น่นอน ทีท่่านเหาะมาโดยทางอากาศนัน้ 
แกทราบโดยทางสมาธิภาวนาแทบทุกคืน โดยมาเตือนให้รีบไป เดี๋ยวจะ 
ไม่ทันเห็นร่างของพ่อจะตายก่อน ยิ่งจวนวันท่านจะมรณภาพเท่าไร  
ก็ย่ิงมาปรากฏให้เห็นทุกคืนไม่มีวันเว้นเลย ตามปกติเวลาแกบวชแล้ว 
ก็เคยไปกราบนมัสการเยี่ยมท่านเพื่อฟังการอบรมทุกปีมิได้ขาด ในระยะ
ที่ปรากฏเห็นองค์ท่านอาจารย์มาปรากฏบ่อยนั้น จะว่ากรรมหรืออะไรก็
ยากจะเดาถูก เพราะขณะปรากฏทางสมาธินิมิต ก็ได้เล่าให้หมู่เพื่อนฟัง 
อยู่เสมอว่า ท่านอาจารย์ป่วยหนักจวนเต็มทีแล้ว ท่านอุตส่าห์เมตตา
เหาะมาบอกแทบทุกคืน และต่อมาก็มาปรากฏทุกคืน พวกเรายังไม่ได้ 
ไปกราบเยีย่มท่านเลย ยงัติดธรุะนัน่น่ีอยูไ่ม่มวีนัสร่างซา พอนดักนัวนัน้ัน 
วันนี้ว่าจะออกเดินทางไปกราบเยี่ยมท่านก็ไม่ส�าเร็จ พอวันสุดท้ายที่
ก�าหนดออกเดินทาง ก็เป็นวันท่านมรณภาพมาถึง และก็คืนนั่นแล 
ท่านได้เหาะมาทางอากาศยามดึกสงัด มายนืประกาศกกึก้องอยูบ่นอากาศว่า  
เห็นไหม พ่อบอกหลายครั้งแล้วว่าให้รีบไปเยี่ยมพ่อ บัดนี้หมดเวลา 
เสียแล้ว จะพากันนอนจมกองมูตรกองคูถอยู่ที่นี่ก็ตามใจ ถ้าไม่สนใจ 
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ค�าของพ่อก็เป็นอันหมดหวังเพียงวันนี้ ไม่ได้พบร่างพ่ออีกแล้ว บัดนี้พ่อ
ลาโลกไปเสียแล้ว พากันทราบหรือยัง ถ้ายัง ก็คอยฟังข่าวเสีย พ่อบอก 
ความจรงิให้แล้วไม่เช่ือ ไปกเ็หน็แต่ซากนัน่แลทีไ่ม่มอีะไรรบัรูเ้หลอือยูแ่ล้ว  
บัดนี้พ่อลาโลกแล้วนะ เชื่อหรือยัง หรือยังไม่เชื่ออยู่อีก เพราะกรรม 
เกิดจากความประมาทตัวเดียวนั่นแลพาโลกให้ผิดหวัง พ่อลาโลกในคืน
วนันีแ้ล้วไม่สงสยัดังนี ้แล้วกห็ายไปในอากาศ พอจติถอนออกจากสมาธิ 
กจ็วนสว่าง ตัวแกเองทนไม่ไหว เพราะเหน็ท่านเมตตาโปรดทกุคืนในระยะ 
จวนจะลาโลกลาขนัธ์ ต้องร้องไห้อยูค่นเดียวหลงัจากสมาธแิล้ว พอสว่าง 
ก็รีบมาบอกหมู่คณะว่า ท่านอาจารย์มั่นนิพพานไปเสียแล้วเมื่อคืนนี้  
ฉันทราบทางนิมิตภาวนาอย่างชัดเจนไม่สงสัย ดังที่เคยเตือนให้ทราบ 
อยู่เสมอมา และร้องไห้ต่อหน้าหมู่เพื่อนอย่างไม่อาย จนใครก็งงงันไป
ตามๆ กัน ถ้าจะว่าแกเป็นบ้าหรือก็ไม่ถนัดใจ เพราะความรู้ทางสมาธิ 
ของแกเคยแม่นย�ามาแล้วจนเช่ืออย่างตายใจยิง่กว่าจะมาคิดว่าแกเป็นบ้า  
ขณะท่ีพูดสนทนากันยังไม่ขาดค�า ก็มีคนว่ิงตารีตาขวางออกมาบอกว่า 
ท่านอาจารย์มัน่มรณภาพเสยีแล้วเมือ่คืนนี ้คุณแม่ทราบหรอืยงั วทิยทุาง
อ�าเภอประกาศเมือ่เช้านีเ้วลา ๘ นาฬิกา ว่าท่านอาจารย์มัน่ ภูรทิตัตเถระ  
องค์ลือนามในวงปฏิบัติสมัยปัจจุบันได้มรณภาพเสียแล้วแต่เวลา  
๒.๓๓ น. ที่วัดสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร ผมทราบเพียงเท่านี้ก็รีบกลับ 
มาบ้านบอกใครต่อใครบ้าง แล้วกว่ิ็งมาเรยีนให้คณะคุณแม่ทราบ เกรงว่าจะ 
ยังไม่ทราบกันดังนี้ พอทราบความแน่นอนในวาระท่ีสองว่าท่านอาจารย์
มั่นมรณภาพแล้วจริงๆ เท่านั้น ส�านักแม่ชีได้กลายเป็นสภาน�้าตาขึ้นมา
อีกวาระหนึ่ง หลังจากพากันหลั่งน�้าตาไปแล้วในตอนเช้าที่แม่ชีคนนั้น
เล่านิมิตให้ฟัง
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แม่ชีคนนี้แกมีความรู้ทางสมาธิแปลกๆ ผิดธรรมดาอยู่หลายแขนง 
ทราบว่าแกเพลินติดความรู้ประเภทนี้อยู่เป็นเวลาสิบกว่าปี วันใดภาวนา
ไม่รู้เห็นสิ่งต่างๆ โดยทางสมาธินิมิต แกถือว่าวันนั้นไม่ได้รับประโยชน์ 
ทางสมาธิภาวนาเลย แกติดทางนี้จนฝังใจว่าการเห็นนิมิตต่างๆ เป็นทาง 
มรรคผลของการภาวนาจริงๆ ต่อเมื่อมีพระที่เป็นสายท่านอาจารย์ไปพัก 
จ�าพรรษาทีน่ัน่ และอบรมสัง่สอนทัง้ด้านนมิติและด้านอ่ืนๆ จนเป็นทีแ่น่ใจ 
และรู้วิธีปฏิบัติต่อสมาธินิมิต และทางด�าเนินอันเป็นทางมรรคทางผล  
จนกลายเป็นความราบรื่นดีงามตลอดมา ไม่ก�าเริบเป็นต่างๆ ดังท่ีเคย 
เป็นอยู่เสมอ แกจึงยอมแก้ไขดัดแปลงไปตาม และเห็นผลเป็นที่พอใจ  
ไม่ต่ืนเต้นอับเฉาไปตามนมิติต่างๆ ท่ีมาปรากฏ ด�ารงตนอยูด้่วยสติปัญญา 
อันเป็นทางด�าเนินเพื่อความพ้นภัยไร้ทุกข์ แกจึงได้รับความสะดวกใน 
การบ�าเพ็ญตลอดมาจนปัจจุบันทุกวันนี้ การปฏิบัติต่อสมาธินิมิตของแก 
จึงไม่มีอะไรที่น่าวิตกอีกต่อไป สมาธิประเภทนี้จึงกลายเป็นความ
ส�าคัญข้ึนในการท�าประโยชน์ตนและส่วนรวม แกมีความรู้แปลกๆ ที่
นักปฏิบัติทั้งหลายไม่ค่อยมีกัน เรื่องเหตุการณ์ในอดีต อนาคต เปรต  
ภูตผี เทวดา จ�าพวกกายทิพย์ประเภทต่างๆ แกรู้ได้ดีพอสมควร จะขอ 
ยกตัวอย่างมาลงโดยสังเขปพอเป็นข้อคิดเก่ียวกับตาในใจทิพย์ของ 
ผูป้ฏิบติัทีม่นิีสยัในทางน้ี คือคืนวนัหนึง่แกนัง่ภาวนา ปรากฏมสีตัว์ชนดิหนึง่ 
เข้ามาหาในภาพแห่งบุรุษ มาร้องทุกข์ว่าเธอเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านนี้  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าของว่าใช้สอยแกมาต้ังแต่พอลากคราด 
ลากไถใส่ล้อใส่เกวียนได้เรื่อยมา แทนที่จะเห็นบุญคุณแกบ้าง นอกจาก 
ทรมานเฆี่ยนตีในเวลาลากเข็นและเวลาปกติธรรมดาแล้ว ยังถูกจูงไป 
มัดคอใส่ต้นไม้แล้วฆ่าแทงแกจนตายและกินเนื้อกินหนังเสียอีก ซึ่งเป็น 
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การกระท�าที่โหดร้ายทารุณสิ้นมนุษยธรรมเสียจริงๆ ก่อนจะตายก็ทน 
ทกุข์ทรมานแสนสาหสัทนไม่ไหว จงึได้ตายทัง้ทีไ่ม่อยากตาย รูส้กึมคีวาม 
เคียดแค้นในเจ้าของเป็นอย่างมากแทบไม่มีที่ปลงวางจิตใจเวลานี้ จึงได ้
เดินโซซัดปัดเป๋มาหาคุณแม่ให้ช่วยบรรเทาทุกข์ และขอพึ่งบุญบารมี 
แบ่งส่วนกศุลผลบุญทีคุ่ณแม่ได้บ�าเพญ็มา พอมส่ีวนได้ไปเกดิเป็นมนษุย์ 
กบัเขา พอมทีางหายใจระบายทกุข์บ้าง ไม่ถกูกดขีบั่งคับทรมานจนเกินไป
ดังที่เป็นมาเวลานี้ การเกิดเป็นสัตว์ล�าบากทรมานมากเหลือเกิน เพราะ
ถูกบังคับทรมานด้วยประการต่างๆ ทั้งจากมนุษย์และจากสัตว์ด้วยกัน 
การเกิดเป็นมนุษย์แม้จะอดอยากกันดาร สองวันหิวสามวันอ่ิมปากอ่ิม
ท้องครัง้หนึง่ กย็งัดีกว่ามาเกดิเป็นสตัว์ ซ่ึงมคีวามทกุข์ล�าบากทรมานอยู่
ตลอดเวลา แม่ชีจึงถามบุรุษนั้นบ้างว่า ท�าไมว่าเขาไม่รู้จักบุญคุณของเรา
และว่าเขาไม่มีมนุษยธรรมในใจ ฆ่าตีทรมานโดยประการต่างๆ จนถึงกับ
ผูกโกรธผูกแค้นจองกรรมจองเวรในเขา มิใช่เราไม่ดีไปเที่ยวหาลักขโมย
สิ่งของหวงแหนที่เขาปลูกไว้ตามไร่นารั้วสวนมากินละหรือ อยู่ดีๆ ท�าไม
เขาจะเอาตัวมาเฆี่ยนตีทรมานและน�าตัวไปฆ่า มนุษย์แถวนี้ก็ปรากฏว่าด ี
มีศีลธรรมพอเชื่อถือได้ ท�าไมเขาจะท�าได้ลงคอถ้าเรายังดีอยู่ นี่น่ากลัว 
จะไปเทีย่วท�าไม่ดีอย่างแม่ว่ากระมงั เขาจงึได้ท�าอย่างนัน้ให้เราเพือ่สาสม
กบัความไม่ดีของตน เราได้ท�าดังทีแ่ม่ว่าบ้างหรอืเปล่าล่ะ เขาตอบน่าสงสาร 
จับใจว่า กเ็พราะความหวิโหยอดอยากเกีย่วกบัปากท้องอันเดียวนีแ่ลเป็น
ส�าคัญในมวลสัตว์โลก เห็นอะไรก็เข้าใจว่าเป็นอาหารจะพอประทังชีวิต  
จงึไม่ทราบว่าอะไรเปน็สมบัตขิองใคร อะไรใครหวงแหนหรือไม่หวงแหน  
พอคว้าถึงปากก็กัดก็แทะกินไปตามประสาสัตว์อย่างนั้นเอง ถ้ารู้ภาษา 
อยู่บ้างเหมือนมนุษย์ก็คงไม่ท�าและไม่มาเกิดเป็นสัตว์ให้เขาฆ่าตีท�าลาย 
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ดังที่เป็นอยู่เวลานี้ ส่วนมนุษย์ผู้มีความฉลาดกว่าสัตว์ก็น่าจะเห็นใจ 
ให้อภัยบ้าง ไม่ท�าตามอ�านาจจนเกินไปซ่ึงผิดจากศีลธรรมของมนุษย์ 
มนษุย์ผูดี้เขาไม่ท�าอย่างนี ้เพราะเป็นความอุจาดบาดใจขายชาติของตัวเอง  
ที่ว่ามนุษย์แถวน้ีเป็นคนดีมีศีลธรรม เขาคงไม่ท�าช่ัวแก่สัตว์ได้ลงคอนั้น  
จรงิส�าหรบัมนษุย์ทีม่ธีรรมดังคุณแม่ว่า แต่มนษุย์คนช่ือว่า….ท่ีเป็นเจ้าของ 
ของผมนี ้มใิช่มนษุย์ทีดี่มศีีลธรรมติดใจพอเป็นเช้ือสายของมนษุย์บ้างเลย  
มันเป็นเพียงเศษมนุษย์มาเกิดต่างหาก ฉะนั้น เขาจึงมีใจโหดร้ายทารุณ 
ที่อะไรๆ จะให้อภัยเขาไม่ได้ แม้แต่มนุษย์ด้วยกัน เขาก็ท�าร้ายได้  
อย่าว่าแต่สตัว์ซ่ึงอาภัพวาสนาเลย แม่ชีจงึให้โอวาทสัง่สอนเขาด้วยความ 
เมตตาสงสาร และแบ่งส่วนกศุลให้เขาด้วยใจเอ็นดูอย่างถงึใจ พร้อมกบั 
ให้ศีลให้พร ขอให้กุศลผลเมตตาของแม่ที่แบ่งให้นี้ จงเป็นเสบียงเครื่อง 
หล่อเลีย้งส่งเสรมิและน�าทางให้คุณได้ไปเกดิในสคุติสถาน มอีาหารทพิย์ 
และวมิานทองเป็นทีอ่ยูเ่สวยเถดิ พอเขาสาธรุบัส่วนกศุลแล้ว กล็าคุณแม่ 
เขาไปด้วยอาการอันแช่มช่ืนเบิกบาน ราวกับจะได้ไปเกิดในก�าเนิดและ
สถานที่อันสมหวังในขณะนั้น

 พอรุ่งขึ้นก็เรียกหลานชายในบ้านมากระซิบบอกว่า คืนนี้แม่นั่ง
ภาวนาปรากฏ…ขอให้แกหาอุบายไปสืบดูพฤติการณ์ของนาย…ให้แม่ที  
จากคนใดคนหนึง่ทีพ่อทราบได้ (นาย.. คือคนทีส่ตัว์ลกึลบัระบช่ืุอว่าเป็น
ผู้ที่น�าเขาไปฆ่า) แต่อย่าให้เขารู้ตัวว่าแม่สั่งให้ไปสืบถาม เด๋ียวเขาจะ 
อายเราหรืออาจคิดไม่ดีต่อเราแล้วจะเป็นบาปหนักเพิ่มขึ้นอีกก็ยิ่งจะ 
แย่ใหญ่ พอเรยีกหลานมากระซิบสัง่ดังนัน้ หลานกบ็อกขึน้ทันทีเพราะอยู่
ในหมูบ้่านเดียวกนักบัอีตาคนนัน้ และทราบเรือ่งนีไ้ด้ดีว่า คุณแม่จะให้ผม 
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ไปถามให้เสียเวลาท�าไม ก็เมื่อคืนนี้ราวสองทุ่ม แกลากเอาควายของแก 
ไปฆ่าอยู่ท่ี…เสียงควายร้องเพราะความทุกข์ทรมานได้ยินถึงไหนโน่น  
เสร็จแล้วก็เอาเนื้อมันมากินเลี้ยงกันใหญ่ เสียงเอ็ดตะโรโฮเฮจนเกือบ
สว่างจึงได้สงบลง ป่านนีม้นัต่ืนนอนกนัหรอืยงักไ็ม่รู ้ผมรูเ้รือ่งนีดี้ จึงอย่า
ให้ไปสืบถามให้เสียเวลาเลยดังนี้ ความจริงท่ีแม่ชีเล่าให้ฟังเป็นอย่างน้ี  
การปรากฏนิมิตก็ปรากฏในคนืเดยีวกัน เป็นเพียงแกปรากฏตอนดกึสงดั
ซึ่งผิดเวลากันเล็กน้อย จึงเป็นเรื่องที่น่าคิดส�าหรับพวกเราที่ก�าลังตกอยู่
ในห้วงวัฏฏะ ซึ่งมีทางเป็นได้ด้วยกันโดยไม่เลือกกาลสถานที่และใครๆ

 เรื่องที่สองนี้เป็นหมูป่า นี้ก็น่าประหลาดไปอีกทางหนึ่ง คือหมูป่า
ตัวนี้ก็เท่ียวหากินมาตามชายเขาโดยล�าพัง ไม่นึกว่าจะมีคนดักซุ่มอยู่
ตามบริเวณนั้น เพราะอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านมาก นัยว่านายพรานไป
ดักซุ่มยิงสัตว์ป่าที่มาหากินน�้าในแอ่งหินชายภูเขา เผอิญคืนนั้นกรรม
ของหมปู่าตัวนีม้าถงึ จึงลงไปกนิน�า้ในแอ่งหนิทีเ่ขาก�าลงันัง่ห้างคอยทีอยู่ 
ก่อนแล้ว พอมาถงึน�า้ก็โดนยงิตายในขณะนัน้ จวนสว่างหมตัูวนัน้กม็าหา 
แม่ชีซ่ึงก�าลังน่ังสมาธิภาวนาอยู่ด้วยเพศแห่งบุรุษเช่นเดียวกัน แม่ชีจึง
ถามว่า มีเหตุทุกข์ร้อนอะไรหรือถึงได้มาหาเรา บุรุษนั้นก็เล่าเหตุการณ์ 
ที่เป็นมาให้ฟังว่า ตนได้ถูกนาย…ยิงตายเสียแล้วขณะท่ีมากินน�้าเพราะ
ความหิวโหย แม่ชีถาม ตอนลงกินน�้ามิได้คิดระวังเนื้อระวังตัวบ้างหรือ  
การระวัง ก็ระวังอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเผลอตัวเพราะกลัวอันตราย  
ความเป็นสัตว์นี้ล�าบากมาก ไม่มีอิสระในตัวเอง ไปที่ไหนก็มีแต่ภัย 
แต่เวรรอบด้าน ต้องระวังตัวอยู่เสมอ แม้เช่นนั้นก็ยังถูกเขาฆ่าจนได้  
แต่การตายคราวนี้ก็มิได้ติดใจเสียดายอะไรยิ่งกว่าการไปเกิดในภพต่อไป 
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กลวัจะไปเกดิเป็นสตัว์อีกดังทีเ่คยเกดิมาแล้ว ซ่ึงแสนทกุข์ทรมานเพราะ
ความอดอยากและการระวังภัยนั่นแลพาให้เกิดทุกข์ จนกลายเป็นชีวิต 
ที่เต็มไปด้วยความระแวงระวังอยู่รอบด้านไม่เป็นอันกินอยู่หลับนอน  
ที่ตะเกียกตะกายมานี้ก็เพราะความกลัวการเกิดจะผิดพลาดไม่อาจ 
ห้ามได้ หากไม่มบีญุช่วยค�า้ชูอุดหนนุ จึงได้กระเสอืกกระสนมาหวังพึง่บญุ
บารมีคุณแม่ผู้บ�าเพ็ญธรรมมีบุญค�้าหนุนโลก ได้ช่วยอนุเคราะห์เมตตา
สตัว์ผูอ้าภัพอับวาสนาในคราวนีด้้วยเถดิ อาจได้ไปเกดิในท่ีและก�าเนดิอัน
สมหวัง ผมไม่มีสมบัติใดติดตัวพอเป็นเครื่องอบอุ่นมั่นใจในคติภพ มีแต่
ร่างกายเนื้อหนังที่ถูกท�าลายตายไปเมื่อคืนนี้เท่านั้น พอได้ถวายเป็นทาน 
บชูาธรรมแด่ท่านผูท้รงธรรมบ�าเพญ็พรหมจรรย์ จึงได้มากราบเรยีนวิงวอน
ไว้เพือ่คุณแม่ทราบเหตุการณ์และอนเุคราะห์ด้วย คือเวลาเขาเอาอวัยวะ
เครือ่งภายในอันเป็นของมค่ีา และเนือ้หนงัมงัสงัอวัยวะภายนอกของผม 
มาให้ท่านที่น่ี ขอคุณแม่ได้โปรดเมตตาบริโภคขบฉันให้ผมด้วยเถิด  
เผื่อบุญอันเกิดแต่ทานนี้จะได้เป็นเครื่องอุดหนุนเชิดชูให้ผมได้ไปเกิด
เป็นมนุษย์ในภพต่อไปสมความมุ่งปรารถนา สิ่งท่ีเป็นน�้าใจอันประสงค์
อยากถวายทานอย่างยิง่ของผมนัน้คือ เครือ่งในแห่งอวัยวะของหมท่ีูตาย 
อันเป็นตัวผมเอง แต่มนุษย์มีความละโมบโลภมากกว่าสัตว์ท้ังหลาย 
จึงกลัวว่าเนื้อช้ินใดที่ดีๆ เขาจะเก็บสั่งสมไว้เพื่อพุงของตัวมากกว่าเพื่อ
ท�าบญุ แล้วไม่น�ามาให้ทาน เพราะกลวัจะหมดจากลิน้จากปากด้วยอ�านาจ
กิเลสตัวโลโภพาให้เป็นไป ผมจึงมีความวิตกกังวลมาก เกรงไม่สมใจ 
ที่อยากให้ทานในวาระสุดท้าย แม่ชีได้เมตตาอบรมสั่งสอนเขาพร้อมกับ
ให้ศีลให้พรและแผ่ส่วนกุศลแก่เขา ขอให้ได้ไปเกิดในก�าเนิดที่มุ่งหมาย
ตามใจหวัง เขารับอนุโมทนาส่วนบุญแล้วได้ลาจากไปในขณะนั้น
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พอรุ่งเช้าแกก็มากระซิบบอกคณะแม่ชีด้วยกันว่า แกนั่งท�าสมาธิ
ภาวนาอยู่ตอนดึกราว ๓ นาฬิกา ได้มีนิมิตปรากฏเห็นบุรุษคนหนึ่งเข้า 
มาหาด้วยท่าทางที่มีความทุกข์ทรมานใจมาก เมื่อถูกถามก็ได้ความว่า
บุรุษนั้นเป็นหมูป่าอาศัยอยู่ในภูเขา...มาหลายปี คืนนี้ขณะหมูป่าตัวน้ัน 
ลงมากนิน�า้ท่ีแอ่งหนิชายภูเขา จงึถกูนาย...อยูห่มูบ้่าน...ซ่ึงนัง่ห้างคอยทอียู่ 
ยงิตายในขณะนัน้ จากร่างหมตัูวทีต่ายนัน้จึงนริมติเพศเป็นมนษุย์มาหาฉนั  
แสดงความประสงค์อยากอุทิศร่างกายอวัยวะของตัวที่ถูกเขาฆ่า ให้ทาน 
แก่พวกเราเพื่อรับประทานเนื้อหนังมังสังของเขา เผื่อภพต่อไปเขาจะได้ 
เกดิเป็นมนษุย์เพราะผลแห่งทานน้ี จึงได้เล่าเหตุการณ์ให้ทราบล่วงหน้าว่า  
เมื่อเขาน�าเนื้อหนังมังสังส่วนใดก็ตามมาให้ทานที่นี่ ขอให้พวกเรา 
อนุเคราะห์เมตตาบริโภคให้เขาด้วย เพื่อบุญนี้ได้เกื้อหนุนเขาได้ไปเกิด 
เป็นมนษุย์ในภพชาติต่อไป ท�าไมจงึเป็นอย่างนีก้ไ็ม่ทราบ ฉนัเองกไ็ม่เคย 
ปรากฏเช่นนีม้าก่อนเลยทีส่ตัว์เดียรจัฉานคิดใจบญุอยากให้ทานเนือ้หนงั 
ของตนดังหมูป่าตัวนี้ ถ้าเป็นความจริง คอยสังเกตดูต่อไป จะจริงหรือ 
เท็จประการใดบ้างก็ทราบกนัคราวนี้เอง เปน็ที่นา่ประหลาดและอศัจรรย์
อยูไ่ม่น้อยถ้าตามเหตุผลทีเ่ป็นมานี ้คือพอสายหน่อยประมาณ ๘ นาฬิกา  
กเ็หน็ผูห้ญิงสองสามคนกบัภรรยาของนาย…..นัน่เอง คนหนึง่น�าเนือ้หมปู่า 
มาให้ทานที่นั่น พอคณะแม่ชีมองเห็นเนื้อท่ีเขาน�าออกแสดงก็ทราบกัน 
โดยนยัว่าต้องเป็นเนือ้หมปู่าตัวนัน้แน่นอนไม่สงสยั เมือ่ถามเขา กท็ราบ 
เป็นความจรงิทกุประการ แม้ผูย้งิหมปู่าตัวนัน้กเ็ป็นนาย…จรงิๆ ด้วย นีคื่อ 
นมิติต่างๆ ทีเ่กดิในสมาธขิองนกัปฏิบติับางราย และปัญหาทีเ่กดิจากสมาธ ิ
ก็มีมากดังกล่าวมา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้



465

ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นตามขั้นปัญญายิ่งมีมากกว่าสมาธิ ทั้งลึกซึง้และ
สลบัซับซ้อนกว่าสมาธอีิกมากมาย วนัหนึง่ๆ เกดิได้ไม่มกี�าหนด ต้องอาศัย
ปัญญาเป็นผู้คลี่คลายแยกแยะแก้ไขเป็นตอนๆ ไป มิฉะนั้นไม่มีทางผ่าน
พ้นไปได้ นอกจากไม่สามารถผ่านไปได้แล้ว ยงัท�าให้เกดิงงงันอ้ันตู้อยูเ่ป็น
พักๆ เป็นวันๆ เพราะปัญหาแต่ละข้อมีความหนักเบาต่างกัน นักภาวนา 
จ�าต้องเป็นนักใคร่ครวญไปในตัวโดยไม่มใีครมาบงัคับ ปัญหาต่างๆ ท่ีเกดิขึน้ 
แต่ละปัญหาหากเป็นเครือ่งเขย่าสติปัญญาให้ต่ืนตัวไปเอง นบัแต่ขัน้อสภุะ 
จนถึงขั้นนามธรรมอันเป็นส่วนละเอียด ย่อมเป็นทางเดินของสติปัญญา
โดยแท้ นกัปฏิบติัต้องเกดิปัญหาและปัญญาในตอนนีแ้ล มากกว่าทกุขัน้
ทุกตอนที่ผ่านมา ถ้าเข้าใจว่าตนมีภูมิจิตภูมิธรรมละเอียดคล่องแคล่วใน 
อสภุธรรม และนามธรรม คือ เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ แต่ปัญหามไิด้
เกดิขึน้มารบกวนใจ เลยคิดภาคภูมว่ิาตนเป็นประเภท สขุำ ปฏิปทำ คือ ปฏิบัติ
สะดวก นัน่คือการภาคภูมใินความนอนใจของการปฏิบติัเพือ่รือ้ถอนราก
แก้วรากฝอย หรอืรากเหง้าเค้ามลูของกเิลสทัง้ปวงโดยไม่รูส้กึตัว เพราะ 
การแก้กิเลสด้วยปฏิปทาเริ่มแต่ขั้นสมาธิถึงขั้นปัญญาตามล�าดับขั้นน้ันๆ 
โดยมากต้องเกดิปัญหาต่างๆ แทรกขึน้ในระหว่างเป็นระยะไป ซ่ึงเป็นการ
ปลุกหรือเขย่าสติปัญญาให้ตื่นตัวไปในขณะเดียวกัน ผู้ปฏิบัติธรรมไม่มี
ปญัหาใดๆ เกิดขึ้นบา้งเลย นั่นนา่จะปฏบิัตสิะดวกเกนิไป ถ้าเปน็ชิน้เนื้อ 
ต่างๆ กช็นดิเขยีงกลวัไปตามๆ กนั ไม่กล้าเข้ามารองรบัให้สบัหัน่ นีก่น่็ากลวั 
ตัวประมาทนอนใจหรือตัวโมหะพากันกลัวไปตามๆ กัน ไม่กล้ารับเข้า 
ในบัญชี กลัวจะไปท�าลายจ�าพวกโมหะที่มีอยู่มากพอแล้วให้แตกคอก
แหวกแนวไปเสยีหมดนัน่เอง เฉพาะขัน้ปัญญาโดยตรงด้วยแล้ว ต้องเป็น
เรือนรังแห่งปัญหาแง่ต่างๆ จะพึงเกิดขึ้นเสมอในวันเวลาหนึ่งๆ ขณะที่
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ปัญหาต่างๆ เกดิขึน้ สติปัญญาจะน่ิงนอนใจอยูไ่ม่ได้ เพราะถกูปัญหานัน้ๆ 
เขย่าเซ้าซี้อยู่ไม่หยุดจนทนอยู่เฉยๆ ไม่ได้ จ�าต้องท�าการพิจารณาแก้ไข 
ให้ลุล่วงไปเป็นตอนๆ ซึ่งเป็นการด�าเนินผ่านพ้นไปด้วยในขณะที่ปัญหา
แต่ละข้อตกไป อุบายแยบคายต่างๆ ย่อมเกิดขึ้นเสมอ โดยสติปัญญา 
ทีข่ดุค้นคลีค่ลายพาให้เป็นไป การปฏิบัติท่ีไม่มปัีญหาใดๆ เกดิขึน้บ้างเลย  
ย่อมแสดงถงึความนอนใจของผูป้ฏิบติัเองว่า ไม่แสวงหาทางหลดุพ้นด้วย
ความสนใจเท่าทีค่วร เพราะโดยมากปัญหาย่อมเกดิขึน้จากการใคร่ครวญ
ไตร่ตรองหาเหตุ จติเป็นตัวการคอยรบัเหตุดีช่ัวอยูต่ลอดเวลา เมือ่สงัเกต
ใคร่ครวญอยู่บ้าง ย่อมต้องเจอสิ่งที่จะให้เกิดปัญหาเรื่องต่างๆ ขึ้นมา  
อันเป็นทางให้เกิดปัญญาในอันดับต่อไปส�าหรับผู้สนใจต่อปัญญาเครื่อง
ตัดฟันกิเลส

 จึงขอเรียนตามความรู้สึกว่า นักปฏิบัติใดที่ไม่มีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น
จากการปฏิบติับ้างเลยนบัแต่ขัน้สมาธเิป็นต้นไป นกัปฏิบติันัน้มไิด้ปฏิบติั
เพื่อปัญญาความรู้แจ้งในสัจธรรมทั้งหลายอย่างแท้จริง และย่อมจะหา 
ทางหลดุพ้นไปไม่ได้ เพราะสจัธรรมฝ่ายผกูมดัจิตอันมสีมทุยัเป็นส�าคัญนัน้  
คือแหล่งแห่งปัญหาเครื่องปลุกหรือเขย่าทั้งมวล และมรรคมีสัมมาทิฐิ 
สัมมาสังกัปปะเป็นส�าคัญ เป็นแหล่งแห่งปัญญาทุกขั้นซ่ึงเป็นเครื่องแก้
ปัญหาทีเ่กดิจากสมทุยัสจั ธรรมทัง้สองน้ีต้องท�าหน้าท่ีต่อกนัอย่างเต็มภูมิ
ก่อนจะผ่านไปได้แต่ละขัน้ละภูม ิการทีส่ติปัญญาท�าหน้าทีต่่อสมทุยัอันเป็น 
ต้นเหตุแห่งปัญหาน้ัน เรยีกว่าปัญหาเกดิ และเรยีกว่าแก้ปัญหาในวงปฏิบติั 
ของนักภาวนาทั้งหลาย ดังนั้น ผู้ก้าวเข้าสู่ความสงบบ้างแล้ว จึงควรใช้
ปัญญาหาเหตุผลในล�าดับต่อไป หรอืเรยีกว่าเริม่ต้นหาเรือ่งให้เกดิปัญหา 
เพื่อปัญญาจะได้มีงานท�าต่อไปไม่ว่างงาน อันเป็นลักษณะของคนขี้เกียจ 
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ท�าความสนทิติดจมอยูก่บัความนอนใจทีเ่รยีกว่าโมหะ กล่อมให้หลบัตลอด 
เวลาไม่มีวันตื่นเอาเลย ซึ่งมิใช่ทางเดินของสมาธิ ปัญญา อันเป็นทาง
หลดุพ้นตามหลกัของผูแ้ก้กเิลสด้วยสติปัญญา แต่จะอธบิายระบวุ่าปัญหา 
ที่เกิดต้องเป็นปัญหานั้น ต้องเกิดในลักษณะนั้น และปัญญาที่จะน�ามา
แก้ไขปัญหาต้องเป็นปัญญาเช่นน้ัน ต้องใช้อุบายอย่างนัน้ดังนี ้ย่อมไม่ได้  
เรื่องท�านองนี้ต้องเป็นเทคนิค คือความแยบคายของแต่ละรายจะคิด 
ผลติขึน้เพือ่เหมาะแก่กรณีนัน้ๆ เป็นข้อๆ และเป็นรายๆ ไป เพราะค�าว่า 
ปัญหาก็ดี ปัญญาก็ดี มีมากมายและสลับซับซ้อนไปตามกลมารยาของ
กิเลสสมุทัย และความแยบคายของสติปัญญา ดังนั้น จึงลงไว้เท่าที่ควร  
ไม่ฟั ่นเฝือเรื้อรังเกินไปจนท�าให้ท้อถอยน้อยใจก่อนจะลงมือปฏิบัติ  
อย่างไรกต็าม การปฏิบติัทางใจเพือ่เหตุเพือ่ผลจรงิๆ จ�าต้องมปัีญหาและ 
ปัญญาเป็นข้าศึกศัตรกูนัตลอดไป จนถงึท่ีสดุของเหตุและผลโดยสมบรูณ์
แล้วนั่นแล ปัญหาเกี่ยวกับสมุทัยก็ดี ปัญหาเกี่ยวกับมรรคเครื่องแก้ก็ดี 
ย่อมหมดไปตามๆ กัน ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจึงกรุณาหนักแน่นในสติ
กับปัญญาที่จะพิสูจน์ปัญหาแง่ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นกับตัวในทางสมาธิ และ
ทางความร�าพึงไตร่ตรองหรือทางปัญญาให้ลุล่วงไปด้วยความมีเหตุผล
เป็นเครื่องด�าเนิน กิเลสที่แทรกอยู่กับปัญหานั้นๆ จะหลุดลอยไปด้วย 
ขณะทีปั่ญหาสิน้สดุลงแต่ละข้อ การอธบิายปัญหาทีจ่ะพงึเกดิขึน้โดยทาง 
สมาธแิละทางปัญญาทีคิ่ดว่าพอเป็นแนวแก่ท่านผูส้นใจกน็บัว่าพอสมควร 
จึงยุติไว้เพียงนี้

 การสนทนาธรรมของพระกรรมฐาน ย่อมมีการเกี่ยวโยงไปถึง
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากด้านสมาธิและด้านปัญญาอย่างแยกไม่ออก 
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จึงได้น�าเรื่องที่ควรคิดหรือเป็นตัวอย่างบางตอนของผู้มีประสบการณ์
จากการปฏิบัติมาลงไว้ ดังเรื่องของแม่ชีคนนั้นเป็นต้น ที่น�ามาลงนี้เพียง 
เอกเทศเท่านัน้ มไิด้กว้างขวางมากมายนกัดังท่ีปรากฏกบัท่านผูป้ฏิบัติเอง 
เป็นรายๆ ไปที่มีนิสัยต่างๆ กัน การสนทนาธรรมของท่านจึงรู้สึกสลับ 
ซับซ้อนมากตามภูมขิองผูป้ฏิบติัน้ันๆ จะรูเ้หน็ไปในแง่ต่างๆ กนั ปัญหาที ่
เก่ียวกับสมาธิที่รวมลงแล้วมีลักษณะแสดงออกอย่างไรในขณะนั้นบ้าง  
รวมลงแล้วหยดุอยูใ่นขัน้ใด เช่น ขัน้ขณิกะ อุปจำระ อัปปนำ บ้าง ขณะท่ี 
รวมลงเพียงขั้นอุปจาระ จิตออกไปสัมผัสรับรู้กับอะไรบ้าง ซึ่งเป็นสมาธิ 
ทีม่กัมปัีญหามากกว่าสมาธอ่ืินๆ บ้าง เหล่าน้ีเป็นแหล่งแห่งปัญหาท่ีผูป้ฏิบติั 
อาจปรากฏเป็นบางราย แล้วน�ามาสนทนากับหมู่คณะหรือครูอาจารย ์
ทีต่นเคารพเช่ือถอืด้วยความจ�าเป็น ผูม้ปัีญหาเกีย่วกบัภูมนิีห้รอืภูมปัิญญา 
เป็นขั้นๆ ก็น�ามาสนทนาต่อกันเพื่อทดสอบความรู้ความเห็นให้เป็น 
ทีแ่น่ใจทัง้สองฝ่าย คือฝ่ายผูม้าศึกษาไต่ถามกแ็น่ใจว่าไม่มคีวามล่อแหลม
ต่อความผดิพลาดในบรรดาปัญหาทีส่นทนาผ่านมาแล้ว ฝ่ายผูใ้ห้การศึกษา 
ก็แน่ใจว่าปัญหาของท่านนั้นเป็นไปในร่องรอยเพื่อการถอดถอนกิเลส 
และเป็นเครื่องส่งเสริมในการพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆ ตามความจ�าเป็น

 ปัญหาเกี่ยวกับความติดขัดในการพิจารณาเพื่อผ่านไปเป็นพักๆ นี้
ส�าคัญมาก ขณะพจิารณานัน้ จิตติดอยูก่บัอะไร จะควรพจิารณาแก้ไขอย่างไร 
จึงจะถกูและจะผ่านไปได้ คู่สนทนาหรอือาจารย์ต้องพยายามช้ีแจงวิธแีก้ไข 
จุดนัน้ๆ จนเป็นทีเ่ข้าใจ เพือ่ผูน้ั้นจะน�าไปปฏิบติัถกูและได้ผลเป็นระยะไป  
ปัญหาต่างๆ ทีป่รากฏขึน้แต่ละปัญหาทัง้ด้านสมาธแิละด้านปัญญาขัน้นัน้ๆ  
ย่อมสร้างความหนกัใจแก่เจ้าของได้พอดู นอกจากจะวนิจิฉยัด้วยตัวเองแล้ว  
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ยังต้องอาศัยท่านทีเ่คยผ่านมาแล้วเป็นคู่ปรกึษาเป็นทอดๆ ไป เพือ่ความ 
แน่ใจในการปฏิบติั และปัญหาทีว่นิจิฉยัและปรกึษาแล้วนัน้เป็นความมัน่ใจ 
ด้วยเหตุผลสมบรูณ์แล้ว ด้วยเหตุนีพ้ระกรรมฐานจึงมกัมกีารสนทนาธรรม 
กันอยู่เสมอ เนื่องจากการปฏิบัติเป็นไปอยู่ตลอดเวลา

 เวลาท่านสนทนากันอย่างถึงพริกถึงขิง ถึงเหตุผลอรรถธรรม 
จริงๆ นั้น ท่านมักสนทนากันระหว่างสองต่อสอง การสนทนาแบบนี้ต้อง
เป็นโอกาสเหมาะๆ และนานๆ ท่านจะได้มาพบกัน ซ่ึงต่างฝ่ายต่างมี 
ความกระหายอยากฟังผลแห่งการปฏิบัติธรรมทางใจของกันและกัน  
การสนทนาจึงมกัเริม่ต้นจากการปฏิบติั หนึง่ เริม่จากท่ีเคยสนทนากนัแล้ว 
เป็นต้นไป หนึ่ง โดยฝ่ายหนึ่งเริ่มเรื่องของตัวจากล�าดับดังกล่าวเรื่อยไป 
จนถึงปัจจุบันที่จิตก�าลังเป็นอยู่ ล�าดับต่อไปถ้ายังไม่มีโอกาสซักซ้อม
ปัญหาท่ีผู้ฟังข้องใจ ผู้ฟังก็เริ่มเล่าเรื่องของตนให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังต่อไป  
เริ่มแต่ต้นจนเต็มภูมิที่รู ้ที่เป็นมา จากน้ันถ้าท่านผู้ใดยังข้องใจในแง ่
แห่งธรรมหรือปัญหาที่มีแฝงอยู่ในธรรมท่ีฝ่ายหนึ่งเล่าให้ฟัง ท่านผู้นั้น 
ก็สนทนาซักซ้อมความเข้าใจต่อกนัต่อไปอีก จนเป็นทีล่งกนัได้ด้วยความ
สนิทใจ อีกประการหนึ่ง ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเห็นว่าปัญหาบางแขนงที่ 
น�ามาสนทนาต่อกันนั้น ยังไม่เป็นที่สนิทใจของฝ่ายที่มีภูมิเหนือกว่า  
ก็อธบิายแนะแนวให้ ถ้าควรดัดแปลงแก้ไขกอ็ธบิายวธิแีก้ไขให้ฟัง ถ้าควรงด 
ไม่ควรด�าเนินวิธีนั้นต่อไปจะมีความเสียหายตามมา ก็ชี้แจงให้ฟังจนเป็น
ที่เข้าใจ การสนทนาธรรมทางด้านปฏิบัติจึงเป็นมงคลทั้งสองฝ่ายตาม 
ความรู้สึกของผู้เขียน เพราะต่างฝ่ายต่างฟังกันด้วยความจดจ่อต่อเนื่อง 
ต้ังแต่ต้นจนอวสานแห่งการสนทนา และได้รบัธรรมานสุรณ์จากกนัไปเป็นที ่
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ระลกึและปฏิบติัตามอย่างหาคุณค่าใดๆ มาเทยีบประมาณมไิด้ ความระลกึ 
ในบุญคุณของกันและกันก็ไม่มีเวลาสิ้นสุดตลอดวันตายไม่มีทางเป็นอื่น

 ขณะทีท่่านก�าลงัสนทนาธรรมกนั บางครัง้กย็งัมพีระขีด้ื้อไม่เข้าเรือ่ง  
เช่นผู้เขียนขโมยไปแอบฟังจนได้ จะว่าผิดพระวินัยเพราะไปแอบฟังค�า
ของภิกษอ่ืุนทะเลาะวิวาทกนัฯ ปัญหานีก้ไ็ม่เข้าในลกัษณะนัน้ จงึพอเป็น 
โอกาสให้พระประเภทไม่เข้าเรื่อง มีช่องทางแสวงธรรมจากวิธีนั้นได้  
ขณะนั้นแลคือเวลาเป็นทองเป็นธรรมทั้งแท่งของทั้งคู่สนทนา ทั้งผู้ไป 
แอบฟังยิ่งกว่าเวลาอ่ืนใด เพราะเป็นเวลาที่ทั้งสองท่านถ่ายทอดธรรม 
ออกจากดวงใจมาเป็นขวัญหูขวัญใจของกันและกัน แม้ประเภทแอบฟัง 
กส็นกุขโมยเกบ็กวาดธรรมจากท่านมาเป็นขวัญใจของตนต่อไปอีกต่อหนึง่ 
แบบนกัปราชญ์ขโมยธรรม ซ่ึงไม่ค่อยจะปรากฏมมีากนกัในวงพทุธศาสนา 
เฉพาะวงปฏิบัติทั้งครั้งพุทธกาลและสมัยปัจจุบันน่าจะมีแฝงอยู่บ้าง 
เรือ่ยมา เพราะเป็นสิง่ทีห่าฟังได้ยากในธรรมสภาท่ัวไป เน่ืองจากธรรมน้ัน 
มิใช่ธรรมสภาที่ควรออกในท่ีสาธารณะ แต่เป็นธรรมที่มีอยู่เฉพาะของ
แต่ละราย จะหาโอกาสสนทนากันตามความถนัดใจเป็นบางกาลบาง 
สถานที่ และกับบุคคลบางคนเท่านั้น

 การสนทนาธรรมของบางท่านที่มีภูมิจิตภูมิธรรมสูงสนทนากันนั้น  
กินเวลาหลายช่ัวโมงกว่าจะจบลงได้แต่ละฝ่าย เพราะเกี่ยวกับวิธีการ
บ�าเพญ็ สถานทีบ่�าเพญ็ การแก้ปัญหาส�าคัญลงได้แต่ละปัญหาซ่ึงมจี�านวน
มากต่อมากด้วยกัน และเวลาเข้าใจธรรมแต่ละขั้นหลังจากแก้ปัญหา 
ส�าคัญลงได้ จึงเป็นเรือ่งยดืยาวและสลบัซับซ้อนมาก กว่าจะพรรณนาเรือ่ง 
ความเป็นมาของจิตแม้เพียงตอนส�าคัญๆ จบลง ก็ยังต้องกินเวลานาน  
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แต่ละฝ่ายเล่ากย็งัมนียัแห่งการพรรณนาความเป็นมาของตนยืดยาว และ
สลับซับซ้อนคล้ายคลึงกัน ทั้งนี้เพราะเป็นความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จ�าต้อง
เล่าในประเด็นส�าคัญที่ควรเล่าเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ ระหว่างเหตุกับผล 
ว่าสมดุลหรือขัดแย้งกันประการใดบ้าง เนื่องจากผลแห่งธรรมทุกขั้นที่
ปรากฏขึน้จากการปฏิบัติ จ�าต้องแสดงถงึเหตุคือวธิกีารด�าเนนิก�ากบัไปด้วย  
ดังน้ันการสนทนาธรรมจึงต้องกล่าวถงึเหตุเป็นคู่เคียงกนัไป จะเป็นฝ่ายใดรู ้
ฝ่ายใดเล่าก็ตาม ต้องยกเหตุคือการด�าเนินเป็นเครื่องยืนยัน และผลที่ 
ได้รับขึ้นแสดงเป็นคู่เคียงกันไป ที่น่าฟังมากและจับใจไม่ลืมแม้วันตาย  
ก็ตอนท่านเล่าถึงขณะจิตท่ีพลิกตัวด้วยอุบายสติปัญญาทันกับกลมารยา
ของกิเลสแต่ละประเภท แล้วผ่านพ้นไปได้เป็นระยะ กับขั้นสติปัญญา
พอตัวรูเ้ท่าทนัราคะตัณหา แล้วจิตกบักเิลสประเภทนีข้าดจากความสบืต่อ 
กนัไปในขณะน้ัน และขัน้ทีจิ่ตมกี�าลงัเต็มภูมแิล้ว คว�า่อวชิชาซ่ึงเป็นรากแก้ว 
ของวัฏฏะลงได้ เหล่านี้ซ่ึงเป็นธรรมอัศจรรย์หาฟังได้ยากในชีวิตของ 
คนๆ หนึง่ ซ่ึงเกดิมาส่วนมากทัง้ท่านและเรามกัจะตายเปล่า ไม่เคยมเีสยีง 
ของท่านผูป้ฏิบติัและรูธ้รรมประเภทนีม้าผ่านหเูลย นอกจากเสยีงอีโรโปเก 
ที่เหยียบย�่าท�าลายสุขภาพทางกายและทางใจ ดังเราๆ ท่านๆ ฟังกันอยู่ 
ทกุวนันีจ้นเบือ่แทบอกแตกตายอยูแ่ล้ว แม้เช่นนัน้กอ็ดพดูอดฟังกนัไม่ได้  
เพราะเป็นประเภทอาหารก้นหม้อ ถ้าไม่ทานก็ไม่ทราบจะทานอะไร

แต่การสนทนาธรรมกัน ท่านกล่าวไปตามหลักธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง
กบัจิตในวงปฏิบติั มไิด้กล่าวถงึขัน้ถงึภูมแิห่งธรรมนัน้ๆ เลยว่า ได้ขัน้นัน้ 
ขัน้นี ้เช่น ได้บรรลโุสดาฯ อรหตั ไม่ว่าท่านองค์ใดสนทนา ท่านรูส้กึถนดั 
ไปตามวิสัยป่าเสียมากกว่าจะเป็นวิสัยของผู้เจริญและจัดเจนในสังคม 
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ในวงปฏิบัติ ถ้าได้ยินท่านองค์ใดพูดแบบบ้านเมืองที่เจริญแล้วออกมาว่า  
“ส�ำเรจ็ขัน้นัน้ขัน้น้ี” ดังนี ้เพือ่นฝูงจะรูส้กึอะไรๆ ไม่สนทิใจกบัท่านองค์นัน้ 
ขึ้นมาแบบพิกล และออกจะเริ่มคลายความสนิทตายใจทันที เพราะ
กิริยาชนิดนั้นไม่มีท่านผู้ใดแม้มุ่งต่อธรรมขั้นนั้นๆ อยู่อย่างเต็มใจอาจ
พูดออกมาได้ เนื่องจากท่านเห็นว่าเป็นธรรมอันสูงสุดในแดนแห่งธรรม 
ทีท่่านสมมติุไว้ จึงพากนัเทดิทนูไม่กล้าอาจเอ้ือมในทางวาจา แต่มุง่สมัผสั 
ทางใจด้วยข้อปฏิบัติมากกว่าการแสดงกิริยาอันน่าเกลียดออกมาให ้
โลกเห็น แต่การแสดงออกด้วยความส�าคัญว่าตนส�าเร็จ ซ่ึงเกิดจาก
ความไม่รอบคอบแต่เจตนายังดีอยู่ก็มี การแสดงออกเป็นอุบายวิธีจะไป
เท่ียวโลกพระจันทร์ พระอังคารก็มี ซ่ึงเป็นเจตนาท่ีหยาบคายร้ายกาจ
สิ้นดี ไม่ควรจะมีในวงปฏิบัติ ประเภทแรกพอให้อภัย ควรช่วยเหลือได้ 
ด้วยวิธีใด ต่างก็พยายามช่วยเหลือสุดความสามารถ ไม่ค่อยมีท่านผู้ใด
รังเกียจ นอกจากสงสารแล้วช่วยตักเตือนด้วยความเมตตา เพราะเรื่อง
ท�านองนี้อาจมีได้ในวงปฏิบัติ เพราะทางไม่เคยเดินย่อมมีรู้มีหลงได้ทั้ง 
ท่านและเรา ดังเคยมมีาแล้วในสมยัปัจจบัุนน้ีเอง ท่านท่ีว่านีก้เ็ป็นนักปฏิบัติ 
มีความสนใจในธรรมอย่างแรงกล้า ไปบ�าเพ็ญธรรมอยู่ในภูเขา พอตอน
ดึกสงัด จิตก็เกิดสงัดขึ้นมาในเวลาเที่ยงคืน ท่านเองเข้าใจว่าตนส�าเร็จ 
พระอรหัตไปแล้ว จึงคว้าเอากล่องยานัตถุ์ในย่ามมาเป่าแทนนกหวีด 
“ปี๊ดๆๆ” ให้สัญญาณเร่งเรียกเพื่อนๆ ที่ไปด้วยกันมาหาในขณะนั้น  
เมื่อต่างตกใจรีบมาถาม ท่านก็บอกตามตรงว่า “ผมส�ำเร็จแล้ว ส�ำเร็จ 
เมื่อสักครู่นี่เอง นึกสงสำรเพื่อนๆ จึงได้เป่ำนกหวีดเรียกให้มำหำ”  
ส่วนจะจรงิหรอืเทจ็นัน้ไม่มใีครทราบได้ ขณะนัน้เพือ่นๆ สององค์นกึต�าหน ิ
อยู่ภายในว่า “ส�ำเร็จแบบเป่ำนกหวีดนี้มันอะไรกันก็ไม่รู้ พิสดำรเกินไป
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แล้วนี่” แต่ไม่กล้าออกปากพูดออกมา พอเที่ยงคืนวันหลังก็ได้ยินเสียง
นกหวีดดังลั่นสน่ันภูเขาข้ึนอีกแล้ว เพื่อนๆ ได้ยินก็นึกเอือมในใจว่า  
“เป่ำนกหวีดครำวนี้จะส�ำเร็จขั้นบ้ำหรือขั้นอะไรกันอีกนำนี่ เมื่อคืนนี้ก็
ส�ำเรจ็อรหตัไปแล้ว แล้วบดันีจ้ะส�ำเรจ็อะไรกนัอีกกไ็ม่รู ้ยุง่จรงิพระอรหนัต์ 
องค์นี”้ แต่กฝื็นใจมาเพราะมาด้วยกนั จะท�าเฉยเสยีกดู็กระไรอยู ่พอมาถงึ 
ก็ถามว่าคราวนี้ส�าเร็จขั้นไหนกันอีก พระอรหันต์นกหวีดตอบว่า ก็มันไม่ 
ส�าเร็จนี่ท่าน คืนที่แล้วเข้าใจผิดต่างหาก เพิ่งมาเข้าใจเดี๋ยวนี้ว่ามันยังอยู่ 
จึงได้รบีเป่านกหวดีให้มาหา จะได้แก้ข่าวว่ามนัยงัไม่ส�าเรจ็ นีม่นัโกหกผม 
ต่างหาก กเิลสนีเ้ก่งจรงิ ต่อไปนีจ้ะทรมานมนัอย่างหนกั โมโหจรงิ ถกูกิเลส 
หลอกได้ เพือ่นถาม กคื็นท่ีแล้วกดี็ คืนนีก้ดี็ ท�าไมจึงพดูออกมาแบบพล่ามๆ  
ไม่มีสติอยู่กับใจบ้างหรืออย่างไร เดี๋ยวเขาจะว่ากรรมฐานบ้า ผมน่ะอาย 
จะตายอยู่แล้วเวลานี้ ก็กิเลสมันหายเงียบไปนี่ นึกว่ามันตายแล้ว ก็ต้อง 
ฉลองชัยชนะบ้างซิท่าน ด้วยการเป่านกหวีดไงล่ะ แต่คืนนีม้นัโผล่ขึน้มาอีก 
มิได้ตายดังที่เข้าใจ จึงรีบบอกหมู่เพื่อนอีกน่ะซิ ถ้าเป็นความส�าคัญผิด 
แบบนี้ก็ไม่มีใครถือสา นอกจากนึกขบขันและน่าหัวเราะไปธรรมดา
ส่วนประเภทหลังเป็นประเภทที่น่าเกลียดน่ากลัวมาก แต่ผู้ชอบไปโลก 
พระจนัทร์นัน้ มกัจะชอบประเภทนีก้นัมาก จงึมกัมโีรคพระจนัทร์แฝงอยู่
ในวงปฏิบัติเรื่อยมาอย่างแก้ไม่ตก

เฉพาะท่านอาจารย์มั่น เท่าที่ทราบมาไม่เคยปรากฏเลยที่จะพูด
พาดพงิองค์ท่านไปเกีย่วกบัมรรคผลว่า ท่านได้ขัน้นัน้ภูมนิี ้รูส้กึท่านเคารพ 
ในขั้นภูมิธรรมน้ันๆ มาก นอกจากจะพูดไปตามความจริงของธรรมท่ี
ปรากฏขึน้กบัท่านเอง แม้ทีเ่ขยีนไว้ในประวติัว่าท่านส�าเรจ็ขัน้นัน้ๆ เฉพาะ
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องค์ท่านเองก็มิได้แสดงออกอย่างนั้น แต่หากเป็นเพราะผู้เขียนซ่ึงเป็น
คนโง่น�าเรื่องท่านมาลงตามความเข้าใจที่ได้ฟังธรรมในหลักธรรมชาติ
ของท่านต่างหาก ที่น�าลงเช่นนั้นโดยมีความมุ่งหมายอยากให้ท่านผู้อ่าน 
ผู้ฟังได้อ่านได้ฟังอย่างถึงใจ แม้ตนมิได้เป็นอย่างท่าน ก็พอได้อ่านได้ฟัง 
เป็นขวัญใจและอบอุ่นกระตุ้นเตือนประสาทพอต่ืนตนบ้าง ไม่นอนจมปลกั
อยู่โดยถ่ายเดียว การพูดเรื่องอุบายของสติปัญญาท�าการพลิกแพลง 
กับกิเลส และวิถีจิตที่ด้นดั้นบั่นทอนกิเลสทั้งหลายด้วยวิธีต่างๆ อันเป็น 
ลักษณะท่าทางของอาชาไนยนั้น ยกให้ท่านอาจารย์มั่นผู้เป็นเจ้าของ
ประวัติในสมัยปัจจุบันโดยไม่มีทางติได้ส�าหรับผู้เขียน แต่ที่ท่านจะพูดว่า
ผมส�าเรจ็ขัน้นัน้ภูมน้ีิแห่งธรรมนัน้ ไม่เคยได้ยนิจากท่านเลย เพราะความ
ฉลาดแหลมคมของท่านผู้เป็นเนติแบบฉบับแก่โลกสมัยปัจจุบัน จึงไม่
แสดงออกซ่ึงสิ่งแสลงต่อหลักความดีงามแห่งพระธรรมวินัยอันเป็นองค์
แทนของศาสดา ความฉลาดรอบรู้หากเตือนให้ทราบในฐานะของศาสดา
กับของท่านเองซึ่งเป็นสาวกว่ามีความแตกต่างกันโดยทางสมมุติ ขณะที่ 
ท่านเองก็ยังอยู่ในสมมุติโดยทางธาตุขันธ์แม้จิตผ่านพ้นไปแล้ว จึงควร
ยึดมาเป็นคติแก่อนุชนรุ่นท่านๆ เราๆ พอจะมียางอายติดตัวติดใจบ้าง  
ไม่เลยเถิดเตลิดเปิดเปิงจนผู้ปฏิบัติธรรมกลายเป็นบุคคลท่ีน่าขยะแขยง
ในสังคมที่ยังเคารพสมมุติอันดีงามทั้งหลายอยู่

ความจรงิผูป้ฏิบติัธรรมทีม่ภูีมธิรรมในใจทีน่่าเคารพนบัถอื เพยีงกริยิา 
ที่แสดงออกก็พอทราบได้ว่าเป็นผู้ควรแก่โลกแก่ธรรมเพียงไร ไม่จ�าต้อง 
น�าสิ่งที่น่าเอือมออกประกาศ โลกก็เคยใช้ความสังเกตพอรู้เรื่องดีชั่วกัน
มาอยู่แล้ว เพราะในโลกมนุษย์พุทธบริษัทเรามิได้มีเฉพาะคนโง่รักษา 
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ศาสนาโดยถ่ายเดียว ทีค่วรจะน�าวธิกีารซ่ึงนกัปราชญ์ชาติอรยิะจะพงึต�าหน ิ
มาใช้ประกาศศาสนา เน่ืองจากวิธทีีดี่งามและละเอียดสขุมุ ซ่ึงเต็มไปด้วย 
อรรถด้วยธรรมความจริงทั้งหลายท่ีท่านเคยพาใช้เพื่อความราบรื่นช่ืนใจ 
แก่หมู่ชนยังไม่หายสาบสูญไปจากศาสนาและวงปฏิบัติ ยังเป็นวิธีท่ี
ทรงดอกทรงผลที่น่ารื่นรมย์ช่ืนตาเย็นใจแก่ผู้ได้เห็นได้ชมตลอดมาถึง 
ปัจจุบัน ดัง พระอัสสชิอรหันต์ ท่านแสดงธรรมแก่ พระสำรีบุตร 
พุทธสำวก ซ่ึงเป็นความถ่อมตนเจียมตัวสมนามท่านท่ีเป็นพระขีณาสพ 
ไม่มีโลกามิสใดๆ เข้าไปแอบแฝงใจได้ มีนัยแห่งธรรมที่แสดงออกใน
เวลานั้นว่า รูปเพิ่งบวชในธรรมวนิยัใหม่ๆ  ยงัไมม่ีความรูล้ึกซึง้กว้างขวาง 
จึงไม่อาจแสดงธรรมให้ท่านฟังอย่างพิสดารกว้างขวางได้ จะขอแสดงแต่
ใจความเพยีงย่อๆ เท่านัน้ว่า ธรรมทัง้หลายเกดิแต่เหตุ และดับเพราะเหตุ
พาให้ดับ พระสมณโคดมผู้เป็นศาสดาของรูปทรงแสดงสั่งสอนอย่างนี้  
เพยีงเท่านีพ้ระสารบีตุรคลงัปัญญาทีก่�าลงัเป็นปรพิาชก และก�าลงัยนือยู่
ระหว่างทางสองแพร่งแห่งลัทธิเดิมกับพระพุทธศาสนา ก็ทราบธรรมรส
ทันทีในขณะนั้น และยึดสายทางแห่งพุทธศาสนาเข้าสู่ดวงใจอย่างฝังลึก
ทนัท ีราวกบัจะอุทานว่าได้พบเส้นชีวติทีฝ่ากเป็นฝากตายอย่างสมใจแล้ว  
จากท่านผู้มหาคุณอัสสชิเถระอย่างไม่คาดฝัน เป็นเพียงเพศเดิมแห่ง 
ปริพาชกเท่านั้นยังปรากฏอยู่ในร่าง ส่วนสมณเพศที่หนึ่งทางภายในที่ได้
รับจากพระอัสสชิเถระนั้น ได้เป็นอริยสาวกผู้หนึ่งโดยธรรมชาติไปแล้ว  
แม้เช่นนั้นปริพาชกอุปติสยังไม่ทราบเลยว่าอาจารย์ผู ้ให้ก�าเนิดแห่ง 
อริยภูมิแก่ตนเป็นสมณะที่เท่าไร เพราะท่านพระอัสสชิมิได้สนใจกับการ
ประกาศตนอันเป็นเพียงลมปากผ่านออกมาแล้วก็หายไป ยิ่งกว่าการ
ประกาศธรรมของจริงให้อุปติสได้รับผลเป็นที่พึงพอใจในเวลานั้น นี่คือ 



476

อริยประเพณีของท่านผู้มีความสิ้นสุดจากโลกามิสอันมีพิษราวกับเบ็ด 
ทีเ่ป็นภัยแก่ฝูงปลาฉะนัน้ การปฏิบัติต่อโลกจึงมแีต่ของอัศจรรย์ออกแสดง  
กระแสเสยีงและกริยิาทีท่่านแสดงธรรมแก่อุปติสปรพิาชกครัง้นัน้ แม้จะ 
เป็นเวลานานได้สองพันปีแล้ว ก็เหมือนยังกึกก้องกังวานอยู่ในโสต
ประสาทของชาวพทุธเรา มไิด้ร่วงโรยไปตามกาลสมยัเลย แม้อุปติสทีไ่ด้ 
ถูกชุบชีวิตใหม่จนกลายเป็นพระสารีบุตรพุทธสาวกแล้ว ก็มิได้ผยอง
พององค์ดังที่มักปรากฏอยู่เสมอมาเลย ยังยิ่งมีความเคารพระลึกใน
พระคุณท่านผู้เป็นอาจารย์ จนเป็นที่ปรากฏเด่นในวงพระสาวกทั้งหลาย
ตลอดมา ทั้งได้รับความยกย่องสรรเสริญจากพระบรมศาสดาด้วยว่า  
เป็นผูรู้จั้กบญุคุณของผูอ่ื้นทีเ่คยมแีล้วแก่ตนแม้น้อยกม็ไิด้หลงลมื ดังเรือ่ง 
รำธพรำหมณ์ เป็นตัวอย่าง ซ่ึงได้รับการบวชเพราะพระสารีบุตรเป็น 
ผู้รับอาสา ได้ด้วยความระลึกในบุญคุณที่ราธพราหมณ์เคยน�าข้าวมา 
ใส่บาตรท่านทัพพีหนึ่ง ซ่ึงถ้าเทียบกับธรรมดาของสามัญทั่วๆ  ไปก็คง
ไม่มีอะไรพอเป็นเครื่องระลึกได้ เพราะความเป็นอัครสาวกเบื้องขวาอัน
เป็นต�าแหน่งใหญ่โตรองพระพุทธเจ้าลงมาอาจบดบังลบล้างความเป็น
ของเล็กน้อยไปในตัว แต่ธรรมและอัครสาวกผู้เป็นคลังแห่งธรรมจึงมิได้
เป็นดังที่โลกมักเป็นกัน คือย่ิงดียิ่งเด่น ใครไปบ�าเพ็ญความดีกับท่าน 
แม้น้อยก็พลอยเด่นไปด้วย เพราะความดีของท่านพาให้เด่น ทั้งนี้เพราะ 
ความดีนอกกับความดีใน สมบัติภายนอกกับสมบัติภายในต่างกัน  
การแสดงออกของผูม้สีมบติัดังกล่าวต่างๆ กันจงึมลีกัษณะต่างกัน ดังนัน้  
การเสวยกับการประดับสมบัติทั้งสองนี้จึงมีความสวยงามลึกซ้ึงต่างกัน  
ดังเหตุระหว่างพระอัสสชิกบัพระสารบีตุรคราวยงัเป็นอุปติสปรพิาชกแสดง 
ต่อกัน จึงเป็นที่ซาบซึ้งตรึงใจ เพราะเป็นกิริยาของท่านผู้หมดเยื่อใยใน 
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อามสิท้ังปวงทีโ่ลกปรารถนากนั จึงเป็นการแสดงออกทีบ่อกให้โลกทราบ 
โดยนยัว่า “ท่ำนสมบรูณ์ทกุอย่ำงแล้ว” ไม่มคีวามบกพร่องต้องการอะไรอีก 
แม้ค�าสรรเสริญเยินยอ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงกาฝากที่คอยเกาะกิน 
เพื่อสร้างเน้ือหนังของตัวให้เจริญด้วยการท�าลายสิ่งที่ตนอาศัยให้ 
ยอ่ยยับไป ท่านจงึไมย่อมใหส้ิ่งเหล่านี้ไปอาศยัเกาะกิน ดงัทีโ่ลกยอมตวั 
เป็นภาชนะของมันตลอดมาไม่มีวันอ่ิมพอ ฝ่ายพระสารีบุตรซ่ึงเป็น 
คลงัแห่งมหาสติมหาปัญญา กตัญญูกตเวทติา เวลาประกาศคุณสมบติัของ 
ท่านผู้มีคุณแก่ตนออกมา แทนที่การประกาศความดีของผู้อ่ืนที่มีแก่ 
ท่านให้โลกทราบ แต่กลบัเป็นการส่อแสดงถึงความเป็นผูเ้ด่นในคุณธรรม 
ข้อนีม้ากขึน้ เพราะการแสดงออกนัน้ไม่มคีวามเยือ่ใยเสยีดายทิฐมิานะว่า  
ท่านเป็นถงึขัน้อัครสาวก ไม่ควรแสดงคุณของท่านผูอ่ื้นจนเป็นการลบล้าง
ฐานะของตน แต่กลบัคว้าเอาฐานะทีน่่าสงวนอย่างย่ิงน้ันขึน้มาเป็นเครือ่ง
ร�าลึกว่า สิ่งอัศจรรย์ในตัวเราเหล่านี้เกิดมีขึ้นมาได้เพราะท่านผู้อ่ืนช่วย
อนเุคราะห์เมตตา แล้วประกาศคุณธรรมทีไ่ด้รบัจากท่านผูน้ัน้ให้สงูยิง่ขึน้ 
โดยไม่มีการแบ่งรับแบ่งสู้ อันเป็นนิสัยของคนเห็นแก่ตัวเหลืออยู่เลย  
ด้วยเหตุนี้คุณธรรมทุกด้านบรรดาท่ีมีอยู ่ในองค์ท่านพระสารีบุตร 
พุทธสาวก จึงปรากฏเด่นในวงพุทธศาสนาตลอดสมัยปัจจุบัน

 ปฏิปทาที่พระอัสสชิกับพระสารีบุตรด�าเนินมา จึงเป็นที่ประทับใจ
ท่านทีห่วังพึง่ผูอ่ื้นเพือ่เป็นเครือ่งพยงุตลอดเวลาทีย่งัหวังพึง่ผูอ่ื้นอยู ่และ
เทิดทูนคุณธรรมนัน้ไว้บนเศียรเกล้าตลอดกาล ไม่มวัีนเสือ่มคลายหายสญู
ไปเสยี ศาสนากเ็จรญิ หวัใจคนผูร้กัธรรมและเทิดทูนธรรมข้อนีก้ส็งบเยน็ 
เห็นความสุขในปัจจุบันทันตา ท่านอาจารย์มั่นเองก็ปรากฏเด่นในทางนี ้
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อยู่มาก เราพอทราบได้ตอนท่านพูดยกคุณท่านอาจารย์เสาร์ขึ้นเทิดทูน
อยูเ่สมอ โดยยกการแรกบวชและออกปฏิบติัทแีรกทีไ่ด้อาศัยอยูก่บัท่าน 
เรือ่ยมา ท่านอาจารย์เสาร์เป็นผูใ้ห้การอบรมทกุอย่างเกีย่วกบัความเป็นอยู่ 
และความประพฤติของนกับวช ตลอดการอบรมภาวนา พอมคีวามเข้าใจ 
อะไรบ้างก็เพราะได้อาศัยท่านเป็นองค์แรกท่ีให้ก�าเนิดความเป็นพระ 
และเป็นกรรมฐานเรื่อยมา อันดับต่อมาก็พรรณนาคุณของคณะศรัทธา
ญาติโยมและชาวป่าชาวเขาที่เคยมีคุณแก่ท่านในคราวบ�าเพ็ญเพียร 
แบบเอาเป็นเอาตายเข้าแลกกัน สมัยท่านอยู่จังหวัดเชียงใหม่ ท่านเคย 
ไปพกัทีไ่หน มกัจะพรรณนาคุณของคณะศรทัธาในแถวน้ันมไิด้ขาด ข้อน้ี 
รูส้กึจะเป็นนสิยัประจ�าองค์ท่าน มฉิะนัน้คงไม่แสดงออกจนเหน็ได้ชัดแก่ 
ผู้อื่น 

ตอนทีผ่่านมาได้พรรณนาการสนทนาธรรมของพระกรรมฐานทีม่นียั
แห่งธรรมและปัญหาต่างๆ กันตามภูมิและนิสัยของแต่ละท่าน พอสรุป 
ได้ว่า ควำมหำยสงสัยปัญหำภำยในใจเกิดจำกกำรวินิจฉัยได้เอง หนึ่ง  
เกิดจำกกำรสนทนำกันหรือมีครูอำจำรย์เป็นคู่สนทนำด้วย หนึ่ง เกิดจำก 
กำรฟังขณะท่ำนแสดงธรรมอบรม หนึง่ กำรสนทนำธรรมระหว่ำงกรรมฐำน 
ด้วยกันเป็นไปอย่ำงเงียบๆ ถ้ำเทียบกับสภำกรรมฐำนก็คือสภำหนูเรำดีๆ 
นี่เอง มิใช่สภำแมวอะไรเลย แต่กำรสนทนำธรรมกันท่ำนถือเป็นส�ำคัญ
และเป็นคู่เคียงกบักำรปฏิบติั ฉะนัน้พระกรรมฐำนจึงมกีำรสนทนำกนัอยู่
เสมอจนปัจจุบันทุกวันนี้

จวนวาระสุดท้ายแห่งปฏิปทา จึงขอกล่าวถึงพระอาจารย์ส�าคัญอีก 
องค์หนึ่งซ่ึงเป็นลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นบ้างเล็กน้อย เพื่อเป็น 
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อนุสรณุตตริยะแด่ท่านที่ไม่เคยผ่านประวัติท่าน คือ พระอำจำรย์พรหม 
ท่านอยูว่ดับ้านดงเยน็ อ�าเภอหนองหาน จังหวดัอุดรธาน ีทีเ่พิง่มรณภาพ
ไปเมื่อเร็วๆ นี้ ผู้เขียนเคยได้อ่านประวัติย่อท่ีพิมพ์แจกในงานศพท่าน
เหมือนกัน แต่หลงลืมไปบ้างแล้ว ทางวัดได้ถวายเพลิงท่านเมื่อวันที่ ๖ 
มีนาคม ๒๕๑๔ ท่านมีประวัติย่อประจ�าองค์อยู่แล้ว แต่ที่มาเขียนซ�้าอีก
เล็กน้อยนี้ เพื่อท่านที่ยังไม่ได้รับหนังสือนั้นจะพอมีทางทราบได้บ้างว่า 
ท่านเป็นพระเช่นไร ที่ระบุนามท่านนี้เพราะประวัติท่านได้ระบุไว้อย่าง
ชัดเจนแล้ว จึงคิดว่าน่าจะไม่ขดักนักบัทีเ่ขยีนผ่านมาซ่ึงมไิด้ระบนุามท่าน
องค์อ่ืนๆ แต่การเขยีนนีจ้ะไม่ขอกล่าวถงึความเป็นมาแห่งฆราวาสของท่าน  
จะน�ามาลงเฉพาะที่จ�าเป็นและปฏิปทาที่เกี่ยวกับนักบวชท่านเท่านั้น

ก่อนบวชทราบว่าท่านประกาศความใจบุญอันกว้างขวางแก่โลก 
ให้คนแถบนัน้ทราบโดยทัว่กนัว่า ท่านประสงค์จะสละทานในบรรดาสมบติั
ทีม่อียู่ทัง้สิน้ ทัง้ทีม่วีญิญาณและหาวญิญาณมไิด้จนหมดสิน้ แล้วท่านและ
ศรีภรรยาคู่บารมีได้ออกบวชตามเสด็จพระพุทธเจ้าและสาวกท้ังหลาย 
ให้ทันในชาตนิี้ ไม่ขออยู่ในโลกเกิดตายให้เนิ่นนานต่อไป ท่านผู้ประสงค์
การสงเคราะห์โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ กรณุามารบัทานนีไ้ปเป็นสมบติั 
อันชอบธรรมของตนภายในก�าหนดที่ก�าลังประกาศนี้ ทราบว่าท่าน
ประกาศให้ทานอยูห่ลายวัน ประชาชนผูย้ากจนต่างๆ จึงพากนัหลัง่ไหลมา
รบัทานเป็นจ�านวนมาก จนวัตถทุกุประเภทหมดสิน้ไปภายในไม่ก่ีวนั ท้ังนี้
เนื่องจากท่านเป็นผู้มีฐานะมั่นคงมั่งมีสมบัติมากในแถบน้ัน เพราะท่าน 
เป็นพ่อค้าสารพดัอย่าง แต่ไม่มลีกูหญิงชายเป็นของตัวนบัแต่วันแต่งงาน 
กันมา มีเฉพาะศรีภริยาและเหล่าหลานญาติมิตรบ้างเท่านั้น ซึ่งต่างยินด ี
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ในการสละทานเพื่อความออกเป็นนักบวชด้วยกัน เมื่อการให้ทานเสร็จ
สิ้นลงแล้ว ทั้งสองคนต่างแยกทางกันเดิน ท่านเองก็ออกบวชเป็น 
พระธดุงคกรรมฐาน มุง่หน้าต่อท่านพระอาจารย์มัน่เป็นทีฝ่ากเป็นฝากตาย 
ในชีวิตพรหมจรรย์ ส่วนศรภีรยิาก็ไปอีกทางหนึง่เพือ่บวชเป็นชี มุง่หนสีงสาร 
สมความปณิธานที่ปรารถนาไว้ และด�ารงตนอยู่ในเพศพรหมจรรย์จน
อวสานแห่งชีวติ มไิด้เอนเอียงหวัน่ไหวต่อโลกามสิใดๆ ทัง้สิน้ ซ่ึงควรเป็น 
ตัวอย่างได้เป็นอย่างดี

เฉพาะท่านอาจารย์พรหม ตอนบวชทีแรกยังไม่สมความมุ่งหมาย 
ทีต้ั่งไว้ ต้องไปอาศัยท่านพระอำจำรย์สำร  เป็นผูพ้าอยูอ่บรมไปก่อนจนกว่า
โอกาสจะอ�านวย จากนั้นจึงได้เที่ยวไปทางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแสวงหา
ท่านพระอาจารย์มั่น ซ่ึงเวลานั้นท่านพักอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ นัยว่า 
ท่านอาจารย์พรหมนี้ได้เที่ยวไปในที่ต่างๆ จนถึงประเทศพม่า และพักอยู่ 
หลายเมืองด้วยกัน มีท่านอำจำรย์ชอบ ซึ่งมีนิสัยเด็ดเดี่ยวอาจหาญชนิด 
ถึงไหนถึงกัน แบบเพชรน�้าหนึ่ง เป็นหัวแหวนในวงเดียวกันเป็นเพื่อน
เดินทาง เรื่องเหล่านี้ท่านอาจารย์พรหมเคยเล่าให้ผู้เขียนฟังเหมือนกัน
แต่หลงลืมไปบ้างแล้ว มีปรากฏเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยที่ได้น�ามาเขียนนี้
เท่านั้น ผิดพลาดจึงขออภัยด้วย

ท่านมีเรื่องแปลกๆ และอัศจรรย์เกี่ยวกับการปฏิบัติทั้งภายในและ 
ภายนอกอยู่มากทั้งในและนอกประเทศ แต่จะขอผ่านไป ฟังแล้วท้ัง 
น่าสงสารทั้งน่าต่ืนเต้นเพลิดเพลินและน่าอัศจรรย์ในความเป็นนักต่อสู้
และความรู้ความเห็นของท่านในการบ�าเพ็ญและการเดินบุกป่าฝ่าดงไป 
ในทีต่่างๆ ทีป่ราศจากบ้านเรอืนผูค้น ในเวลาเช่นนัน้ มแีต่ความอดอยาก
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ทรมานมากกว่าความอ่ิมกายสบายใจ ท่านว่าบางวันก็พบหมู่บ้านและ 
ได้บิณฑบาตมาฉันพอประทังชีวิต บางวันก็ยอมอดยอมทนต่อความ
หวิโหยอ่อนเพลยีเพราะหลงทาง ทัง้นอนค้างอยูใ่นป่าในเขา เฉพาะเวลา 
ไปเท่ียวประเทศพม่านัน้ ท่านว่าล�าบากมากในเวลาเดินทาง เพราะทางทีไ่ป 
มีแต่ป่าแต่เขาซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์เสือนานาชนิด บางครั้งต้องปลงอนิจจัง 
ต่อความเป็นอยูท่ี่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานซึ่งสุดแสนจะทนได้และมี
ชีวติสบืต่อไปในวนัข้างหน้า ขณะนัน้ปรากฏว่าอะไรๆ ภายในตัวราวกบัจะ 
สดุสิน้ลงพร้อมในเวลาเดียวกัน ลมหายใจกเ็หมอืนจะขาดความสบืต่อลงไป 
ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งในบรรดาเหตุท้ังหลายที่เป็นเครื่องกดถ่วงทรมาน
ร่างกายและจิตใจ แต่กพ็อทนต่อไปได้ตามเหตุการณ์และวันเวลาท่ีผ่านไป

การบ�าเพ็ญทางจิต ท่านก็มีก�าลังก้าวหน้าและเป็นที่แน่ใจตัวเอง  
ก็ตอนที่ไปถึงท่านอาจารย์มั่น รับการอบรมโดยสม�่าเสมอเรื่อยมา บางปี
ท่านเมตตาอนุเคราะห์ให้จ�าพรรษาด้วย และมีการเข้าๆ ออกๆ อยู่เสมอ 
คือออกเทีย่วบ�าเพญ็ในสถานทีต่่างๆ ตามอัธยาศัย เมือ่เกดิปัญหาข้องใจ
ก็เข้ามารบัการศึกษาอบรมกบัท่านเป็นระยะไป สมยัอยูก่บัท่านอาจารย์มัน่
ที่จังหวัดเชยีงใหม่ ทราบว่าท่านบ�าเพ็ญอยู่ที่เชยีงใหม่อีกหลายปี แล้วจึง
ได้ตามท่านอาจารย์มั่นกลับไปจังหวัดสกลนคร

ท่านอาจารย์องค์นีเ้ป็นผูม้นิีสยัเคร่งขรมึและเด็ดเด่ียวมาก สมท่ีสละ
สมบัติอันมีค่าออกบวชจริงๆ จึงขอสรุปผลแห่งการปฏิบัติที่ท่านได้รับ 
เป็นทีพ่งึใจว่า ท่านได้สมบติัอันล้นค่ามหศัจรรย์ท่ีจงัหวัดเชียงใหม่ ในเขาลกึ 
กบัคนชาวป่า ตามทีท่่านเล่าให้ฟังถ้าจ�าไม่ผดิ แต่จ�าไม่ได้ว่าเป็นหมูบ้่านอะไร  
เขาลกูใด และอ�าเภอใด ทีน่ัน่แลเป็นท่ีปลดเปลือ้งภาระแห่งวัฏวนภายในใจ 
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ออกได้โดยสิน้เชิง เมือ่ท่านอาจารย์มัน่กลบัไปจังหวดัสกลนครได้หลายปีแล้ว 
ท่านจึงได้ตามท่านไปราว พ.ศ. ๒๔๘๖ และจ�าพรรษาอยู่ที่วัดสุทธาวาส  
จังหวดัสกลนคร จากน้ันท่านจงึได้หวนกลบัมาสร้างวดัทีบ้่านดงเยน็ อ�าเภอ
หนองหาน จงัหวดัอุดรธาน ีอันเป็นภูมลิ�าเนาเดิม และได้มรณภาพลงทีน่ัน่  
ดังที่เขียนผ่านมาแล้ว

เมื่อถึงวันงานถวายเพลิงศพท่าน บรรดาพุทธบริษัทนักแสวงบุญ 
ทั้งหลาย ทั้งใกล้ทั้งไกล ตลอดชาวนครหลวง ก็อุตส่าห์สละเวลาไปเป็น
จ�านวนมาก แม้พีน้่องชาวเชียงใหม่กย็งัอุตส่าห์ไปกนั ทกุๆ ท่านทีไ่ปมไิด้ 
ค�านงึถงึความล�าบากและสิน้เปลอืงใดๆ เลย มุง่แต่ความสมหวงัดังใจหมาย 
ในงานโดยถ่ายเดียว ฉะนัน้ วดัทีต้ั่งของงานแม้จะกว้างใหญ่ไพศาลในยาม
ปกติธรรมดาแห่งสายตาคนทั่วไป แต่ก็ได้กลายเป็นวัดท่ีคับแคบแออัด 
ขึ้นมาในเวลานั้น เพราะผู้คนพระเณรจ�านวนมากต่างหลั่งไหลกันมาใน
งานท่าน แม้เช่นนัน้กม็ไิด้เป็นความเอิกเกรกิวุน่วายแก่งานแต่อย่างใดเลย  
เพราะต่างท่านต่างมาด้วยจิตผ่องใสใจศรัทธา มิได้มาด้วยความหวัง 
อย่างอ่ืนทีอ่าจเป็นอันตรายแก่งานและประชาชนทีม่าในงานได้ ตอนกลางคืน 
ของงาน คณะกรรมการวัดได้จัดให้มีการอบรมกรรมฐานตลอดรุ่ง โดย
ขออาราธนาพระอาจารย์กรรมฐานผู้ทรงคุณวุฒิเป็นองค์แสดง ด้วย 
ปกิณกธรรมบ้าง ด้วยสมาธิธรรมบ้าง ด้วยปัญญาธรรมบ้าง สับปนกันไป  
เพื่อประโยชน์แก่ท่านที่เป็นนักบวชฝ่ายธุดงคกรรมฐานซึ่งนานๆ จะได้มี 
โอกาสมาฟังกันบ้าง เพื่ออุบาสกอุบาสิกาท่ีสนใจธรรมปฏิบัติบ้าง เพื่อ
สาธุชนทั่วๆ ไปบ้าง
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การถวายเพลงิจรงิท่านเริม่เวลาประมาณสีทุ่ม่ของคืนวันที ่๖ มนีาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๔ ขณะประชุมเพลงินัน้ มปีระชาชนพระเณรมาแสดงธรรมสงัเวช 
เป็นจ�านวนมากมาย ต่างท่านต่างมีท่าอันสงบงามตาอย่างยิ่ง ราวกับต่าง
ระลกึร�าพงึถงึพระคุณและความดีงามท่านอาจารย์พรหมผูเ้คยบ�าเพญ็มา
ด้วยความกล้าหาญชาญชัย และความเสยีสละทกุอย่างไม่อาลยัเสยีดาย 
และเคยประสิทธิ์ประสาทธรรมแก่บรรดาศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์
หญิงชายไม่มปีระมาณ แล้วได้จากไปตามกฎอนจิจงั และไม่มใีครแม้มคีวาม 
เคารพรกัเลือ่มใสท่านอย่างสดุจิตสดุใจ จะช่วยต้านทานไว้ได้สกัรายเดียว 
บางท่านท่ีไม่เคยพบเห็นท่านมาก่อน อาจคิดไปในแง่กฎอนิจจังอันเป็น
ธรรมสอนโลกและสอนตนมากกว่าจะคิดถึงแง่แห่งคุณธรรมท่าน

ขณะทีก่�าลงัถวายเพลงิ ในบรเิวณเมรจุะมเีฉพาะคณะกรรมการทีท่�า
หน้าที่ต่อศพท่านเท่านั้น ไม่มีใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ค�าโฆษณาประกาศเตือนอยู่เป็นพักๆ ก็ได้ หรืออาจเป็นเพราะมรรยาท
ของท่านผู้เห็นภัยและคุณในขณะนั้น ก็ยากแก่การสันนิษฐาน

อัฐิท่านได้กลายเป็นพระธาตุในเวลาอันสั้น

อัฐิท่านที่ได้ท�าการแจกจ่ายแก่ท่านที่มาในงานไปไว้เป็นที่ระลึก 
สักการบูชาในที่ต่างๆ มีมากต่อมาก จึงไม่อาจทราบได้ว่าของท่านผู้ใดได้
แปรสภาพจากเดิมหรอืหาไม่ประการใดบ้าง แต่เมือ่ไม่นานมานี ้ได้มท่ีานท่ี
ได้รบัแจกอัฐท่ิานมาแล้ว อัฐน้ัินได้กลายเป็นพระธาตุสององค์ และได้เชิญ
ไปให้ผูเ้ขยีนดูทีวั่ดอย่างประจักษ์ หลงัจากนัน้กไ็ด้ทราบจากหนงัสอืพมิพ์ 
“ศรสีปัดาห์” อีกว่า อัฐท่ิานได้กลายเป็นพระธาตุแล้วกม็ ีท่ียงัไม่กลายกม็ ี
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ซึ่งอยู่ในผอบอันเดียวกัน จึงท�าให้เกิดความอัศจรรย์ในคุณธรรมท่านว่า  
ท่านเป็นผู้บรรลุถึงแก่นธรรมโดยสมบูรณ์แล้ว ดังวงปฏิบัติเคยพากัน 
คาดหมายท่านมาเป็นเวลานาน แต่ท่านมิได้พูดออกหน้าออกตาเหมือน
ทางโลกปฏิบติักัน เพราะเป็นเรือ่งของธรรมซ่ึงผูป้ฏิบติัธรรมจะพงึส�ารวม
ระวังให้อยู่ในความพอดี

ความผ่านพ้นทุกข์ทางใจของท่าน

กาลเวลาที่ท่านผ่านพ้นดงหนาป่ากิเลส และกองทุกข์ทางใจทั้งมวล 
ไปได้นั้น ท่านเล่าให้ผู้เขียนฟังเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๖ ว่า ท่านผ่านไปแต่สมัย 
พักอยู่จังหวัดเชียงใหม่ แต่ไม่ทราบว่าผ่านไปกี่ปีแล้ว ท่านจึงได้กลับไป 
จังหวดัสกลนคร จึงขอสรปุแต่ใจความว่า ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ท่ีท่านไปจ�าพรรษา 
ทีวั่ดสทุธาวาส สกลนคร จนถงึ พ.ศ. ๒๕๑๓ อันเป็นปีท่านมรณภาพ กค็ง 
ไม่น้อยกว่า ๒๘–๒๙ ปี จงึพอจบัใจความได้ว่า นบัแต่วันจิตหลดุพ้นและ 
ครองขนัธ์ด้วยใจท่ีบรสิทุธิต์ลอดมาจนถงึวาระสดุท้าย นบัว่านานพอสมควร  
ดังนั้น การที่อัฐิท่านสามารถกลายเป็นพระธาตุได้อย่างรวดเร็วในภายใน 
ไม่ถึงปีเต็ม จึงเป็นฐานะที่ควรเป็นได้ไม่มีทางสงสัย

เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่าที่ทราบมา มีพระอรหันต์สมัยปัจจุบัน 
อุบติัขึน้ทีน่ัน่ถงึ ๓ องค์ คือ ท่านพระอาจารย์มัน่ซ่ึงเป็นอาจารย์ของท่าน
ทั้ง ๒ องค์นี้เป็นองค์แรก ท่านอาจารย์พรหม และท่านอาจารย์…..ท่าน
ยังมีชีวิตอยู่เป็นองค์ต่อมา ส่วนจังหวัดอื่นๆ ทางภาคอีสาน เช่น จังหวัด 
สกลนคร เป็นต้น กม็พีระประเภทอัศจรรย์ได้ครองธรรมบรสิทุธิไ์ม่ด้อยกว่า 
จังหวัดเชียงใหม่เหมือนกัน นอกจากไม่มีใครทราบได้เท่านั้น เพราะท่าน
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ไม่เป็นนักพูดนักโฆษณา ต่างท่านต่างรู้กันอยู่ในวงเฉพาะของนักปฏิบัติ
เท่านั้น สถานที่นั้นหมายถึงป่าและเขาแห่งจังหวัดนั้นๆ ที่ท่านนักปฏิบัติ 
ไปอาศัยบ�าเพ็ญและได้บรรลุมรรคผลสมความมุ่งหมายอย่างเงียบๆ  
ไม่ค่อยมีใครทราบ ถ้าไม่น�าเรื่องท่านมาเขียนไว้บ้างพอเป็นร่องรอย  
ศาสนธรรม ก็จะปรากฏแต่ชื่อแต่นาม ส่วนตัวจริงแท้จะไม่ปรากฏ จึงได้
ตัดสินใจเขียนลงในท่ามกลางแห่งขวากหนาม ซ่ึงน่าจะไม่พ้นจากความ
ทิ่มแทงที่เกิดจากความขัดข้องสงสัยในแง่ต่างๆ ดังที่เคยเป็นมา 

การกล่าวทั้งนี้กล่าวด้วยความเช่ือสมรรถภาพของท่านนักปฏิบัติ  
ที่สามารถท�าตนให้เป็นหลักจิตหลักธรรมอย่างมั่นคง และเช่ือถือตน 
ได้อย่างตายใจ หนึ่ง กล่าวด้วยความเชื่อสวากขาตธรรมที่ประทานไว้ว่า 
จะเป็นสวากขาตธรรมอยู่อย่างตายตัว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสมัย
นิยมแห่งสมมุติทั้งหลายที่แสนปลิ้นปล้อนหลอกลวงประจ�าตน ผู้เข้ายึด
อาศัยไม่มทีางไว้ใจพอหายใจเต็มปอดตลอดมา หนึง่ กล่าวทางภาคปฏิบติั 
ปฏิเวธ อันเป็นทางแสดงออกแห่งผลของการปฏิบัติว่าไม่เป็นโมฆะโดย
เสียก�าลังไปเปล่า ไม่มีผลเป็นเครื่องสนองตอบแทนความเหนื่อยยาก
จากการปฏิบัติ หนึ่ง

ท่านอาจารย์ที่กล่าวถึงเหล่านี้ เป็นอาจารย์ท่ีทรงมรรคข้อปฏิบัติ 
ด้วยศีล สมาธ ิปัญญา อย่างเต็มภูม ิไม่มทีางต้องติ และเป็นอาจารย์ทีค่วร 
ทรงผลคือวิมุตติหลุดพ้นอย่างสมเหตุสมผลตามธรรมที่ประทานไว้จริง
ไม่ขัดแย้งกัน ท่านที่ยังเชื่อว่าธรรมยังเป็นธรรมอยู่ ท่านอาจารย์เหล่านี้ 
กค็วรเป็นผูท้รงมรรคทรงผลด้วยข้อปฏิบติัตามนโยบายแห่งธรรม และอยู่
ในข่ายแห่ง ปญุญักเขต  ได้อย่างไม่แคลงใจ ไม่ฝืนใจในการเขยีนเรือ่งท่าน
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น�าลงในหนังสือเล่มต่างๆ และไม่แสลงใจท่านผู้อ่านทั้งหลายดงักล่าวมา  
ที่นอกเหนือไปจากนี้ ท่านผู้ใดจะคิดเห็นอย่างไรนั้น ขอมอบให้เป็นสิทธิ
ของแต่ละรายโดยไม่ขอยื้อแย่งแบ่งส่วนด้วย เพราะธรรมมีบอกไว้ว่า  
สตัว์มกีรรมและผลกรรมเป็นของตน คนอ่ืนจึงไม่ควรเข้าไปเกีย่วข้องแย่งชิง  
จะผิดกับกฎแห่งกรรมข้อนี้ที่ประกาศไว้อย่างตายตัวมาแต่ดึกด�าบรรพ์

ท่านอาจารย์องค์นี้ได้เคยพูดความขี้ขลาดไม่เป็นท่าของท่านให ้
ผู้เขียนฟัง โดยกล่าวถึงสมัยบวชใหม่และคราวไปพักอยู่ในภูเขาจังหวัด
เชียงใหม่ว่า คราวท่านบวชใหม่ยงัไม่ได้พรรษา ท่านไปเทีย่ววเิวกในภูเขา
แถบอ�าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ขากลบัจากเท่ียว ท่านมาตามทางสาย
อ�าเภอนาแกที่ตรงไปจังหวัดสกลนคร ซ่ึงแต่ก่อนไม่มีถนน แม้ทางล้อ 
ทางเกวียน และทางคนเดินเท้ารกรงุรงัมากแทบมองไม่เหน็ทาง เพราะระยะ
ทางท่ีห่างจากอ�าเภอนาแกมาประมาณสี่กิโลเมตร เป็นป่าดงกว้างใหญ ่
รกชัฏ ด้านยาวติดกบัภูเขา มสีตัว์เสอืชุกชุมพอเรยีกความหวาดกลวัจาก
คนขี้ขลาดได้ไม่ยากเลย เผอิญพอท่านเดินทางมาถึงดงนั้นก็เป็นเวลา 
ค�่ามืดพอดี เทียนไขก็ไม่มีเหลือติดมาเลย ถ้าจะฝืนเดินทางต่อไปก็กลัว
หลงทาง เพราะแถบนัน้ไม่มบ้ีานคน ทัง้ทางกร็กชัฏตีบตันปกคลมุไปด้วย 
ป่าไม้ท้ังหลาย ไม่เหมอืนทกุวนันีซ่ึ้งไปทีไ่หนเจอแต่บ้านและผูค้น แม้ป่าดง 
ดังกล่าวนีก็้ได้กลายเป็นบ้านเรอืนนาสวนไปหมดแล้ว จนไม่มซีากแห่งป่า
เหลอืหลออยูบ้่างเลย ท่านจงึตัดสนิใจพกัค้างคืนในดงนัน้ โดยปลกีออก
จากทางไปเพยีงเลก็น้อย แล้วกแ็ขวนกลดกบักิง่ไม้ มอืลบูคล�าเกบ็กวาด
ใบไม้แห้งแถบบริเวณที่พักน้ันมารวมกันพอเป็นท่ีนอนได้ เสร็จแล้วก ็
พกัผ่อนและภาวนาต่อไป เวลาประมาณสามทุม่ ซ่ึงเป็นขณะทีท่่านก�าลงั 
นัง่ท�าสมาธภิาวนาอยูด้่วยความหวาดระแวงเรือ่งต่างๆ ขณะนัน้ได้มอีีเก้ง
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ตัวหนึ่งด้อมๆ เข้ามาที่บริเวณที่พักโดยไม่รู้ตัว พออีเก้งโผล่หน้าออกมา
ก็มาเจอเอากลดกับมุ้งที่กางและลดลงไว้อย่างมิดชิดพอดี เพราะความ 
ต่ืนตกใจกลวัของสตัว์ทีม่นีสิยัระแวงประจ�าตัวตลอดเวลาอยูแ่ล้ว กร้็องขึน้
อย่างเต็มเสยีง “เก้ก” ค�าเดียว พร้อมกบักระโดดชนป่า ศีรษะโดนต้นไม้ 
โครมครามๆ ดังสนั่นไป ท่านเองก็สะดุ้งตกใจสุดขีดจนเผลอตัวร้อง
ออกมา “เอิ้กอ้ำก” เช่นกัน อีเก้งตื่นเสียงคน วิ่งหูตั้งตาถลนป่าเลิกไป  
ในขณะเดียวกนัพอได้สติ ท่านนกึอายความไม่เป็นท่าของตัว จนอดขบขนั 
หวัเราะตัวเองไม่ได้ว่า พระท้ังองค์แท้ๆ ออกบวชด้วยความเสยีสละทุกสิง่ 
ทกุอย่าง แม้ตายทีไ่หนกย็อมแล้วด้วยความปลงใจใฝ่ธรรม แต่ท�าไมเพยีง
อีเก้งซ่ึงเป็นสตัว์ป่าธรรมดา มใิช่เสอื หม ีผ ีเปรต ท่ีควรจะน่ากลวั ท้ังมนั 
กว็ิง่หนตีายจนสดุขดีและร้องออกมาด้วยความกลวัเราแท้ๆ เพราะความ
ตกใจไร้สติ แต่เราเองซ่ึงเป็นคนและเป็นพระกรรมฐานทัง้องค์ยงัตกใจกลวั
มนัแทบหวัใจหยดุ ตายทิง้เปล่าๆ ไม่มสีติรัง้ใจ ถงึกบัปล่อยความต�า่ทราม 
ชนิดขายตัวและพระศาสนาออกมาให้มันได้ยินอย่างถนัดชัดเจน จนมัน
วิ่งป่าเปิงไปไม่คิดชีวิต ถ้าอีเก้งตัวนี้มีความฉลาดพอทราบได้ว่าพระเป็น
เพศที่เชื่อกรรมและเสียสละ ไม่ขี้ขลาดหวาดกลัวเหมือนพระกรรมฐาน
องค์ก�าลงัแสดงความกลวัตายอย่างสดุขดีไม่มสีติอยูก่บัตัวเวลานี ้มนัคง
นึกขบขันและกลับมาหัวเราะเยาะเย้ยเราจนอับอายไม่มีหน้าพระเหลือ
อยู่เลยเป็นแน่ แต่นี้มันเป็นสัตว์พอน�าชีวิตผ่านไปได้ก็หมดปัญหากันไป  
ไม่สนใจว่าใครจะเป็นคนบ้าหรือคนดีอะไรต่อไป

คราวท่านพกัอยูใ่นภูเขา จังหวัดเชียงใหม่นัน้ ท่านว่าเป็นเรือ่งธรรมดา 
ไม่ติดใจในเหตุการณ์ คือตอนเย็นราวบ่ายห้าโมง ท่านลงไปสรงน�้าใน
คลองลกึทีอ่ยูตี่นเขา ไม่ได้คิดนกึว่าจะมอีะไรเกดิขึน้เวลานัน้ เพราะท่าน 
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เคยไปทกุเย็น แต่เฉพาะเยน็วันน้ัน พอท่านเดินลงไปตามคลองแคบและ
ลกึชันมาก พอไปถงึตอนนัน้ซ่ึงเป็นคลองคดเค้ียวและชันมาก ท่านก็โผล่
ออกไป เจ้าหมีใหญ่ตัวหนึ่งก็โผล่ออกมาจ๊ะเอ๋กันอย่างจังๆ พอดี ขณะที่ 
ต่างคนต่างเจอกันอย่างจังๆ ไม่มีทางหลบหลีก เจ้าหมีใหญ่ตกใจกลัว
กระโดดขึ้นฝั่งคลองชันๆ แล้วตกลงมา กระโดดขึ้นตกลงมา ตกลงมา 
และพยายามโดดขึ้น ตกลงอยู่ถึงสี่ห้าครั้งก็ไม่ส�าเร็จ จึงได้สติวิ่งกลับคืน
ทางเก่าแล้วหายไป ส่วนท่านเองขณะนัน้จะว่ากลวักพ็ดูไม่ถกู จะว่าไม่กลวั 
ก็ผิดถนัด เพราะทั้งสองฝ่ายต่างตกตะลึงงงงันจนไม่มีสติรั้งใจด้วยกัน 
ตลอดจนการแสดงต่อเหตุการณ์ของทัง้สองฝ่ายในขณะนัน้ บ่งบอกด้วย
ความกลัวตายอย่างชัดเจนไม่สงสัย คือฝ่ายหมีก็กระโดดปีนขึ้นฝั่ง และ 
ปีนป่ายด้วยความกลัวเต็มประดา ฝ่ายท่านก็ยืนย�่าเท้าอยู่บริเวณนั้น 
จนพื้นที่ที่เหยียบย�่าเหลวแหลกเป็นตมเป็นโคลนไปหมด ราวกับเขาขย�า
ดินเหนียวปั้นอิฐหรือท�าภาชนะดินฉะนั้น พร้อมกับพูดหลุดปากออกมา
โดยไม่รู้สึกตัวว่า เอ้าๆๆ ไม่หยุดปาก พอหมีใหญ่ตวัน่ารักน่าสงสารถึงใจ
ว่ิงหนีไปแล้ว ท่านว่าท่านเลยเดินกลับที่พักด้วยความขบขันและสงสาร 
หมใีหญ่ตัวแสนรูแ้สนดีนัน้เป็นก�าลงั ท่านเองไม่ทราบว่าเหง่ือหรอืยางตาย
ออกมาเวลานั้น เปียกมหาเปียกยิ่งกว่าลงอาบน�้าเป็นไหนๆ 

ท่านว่าที่ท่านไม่เดินเลยไปสรงน�้าแอ่งหินท่ีเคยสรงนั้น ท่านคิดว่า 
บางทีหมีใหญ่ตัวนั้นมันโดดและวิ่งเสียจนอ่อนเพลียแล้ว อาจไปลงนอน
แช่น�า้ในแอ่งหนินัน้เพือ่บรรเทากไ็ด้ เผือ่ไปเจอกนัเข้าอีก กลวัเหตุการณ์ 
จะไม่เป็นดังทีเ่คยเป็นมาแล้ว วนัต่อไปท่านจึงไปสรงน�า้ทีน่ัน่ ขณะเดินไป 
ถึงที่ท่ีหมีกับคนจ๊ะเอ๋กัน จึงได้มีโอกาสตรวจดูสภาพของความกลัวตาย
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ประจ�าสัตว์โลก พอดูแล้วท่านว่า ท่านอดหัวเราะออกมาคนเดียวไม่ได้  
เพราะดูรอยหมีโดดปีนฝั ่งคลองกับรอยท่านย�่าเท้าไปมาน้ันราวกับ 
รอยหม ี๑๐ ตัว และรอยพระกรรมฐาน ๑๐ องค์ เล่นกฬีากนั บรเิวณนัน้
แหลกเป็นตมเป็นโคลนไปหมดไม่มช้ิีนดีเลย ดูแล้วท�าให้หวาดเสยีวและ 
สงสารหมีเป็นอารมณ์เครื่องระลึกเตือนใจอยู่จนกระท่ังวันท่านจากไป 
เพราะขณะที่พักอยู่ ท่านลงไปสรงน�้าทุกวัน และเห็นรอยคนและสัตว์
แสดงความกลัวตายทุกวัน ตามธรรมดาสัตว์พรรค์นี้โดยมากเมื่อเจอกัน
ซึ่งๆ หน้า มันมักจะโดดมาตะปบและกัดคนให้เจ็บและเสียท่าก่อนแล้ว 
จึงจะโดดหนีไป การเจอคนระหว่างหมีกับเสือ หมีร้ายกว่าเสือ ต้องกัด 
คนก่อนแล้วจึงจะโดดหนไีป เสอืถ้าถกูยงิเจ็บร้ายกว่าหม ีฉะนัน้ ท่านจงึนกึ 
หวาดกลัวในเหตุการณ์อยู่ไม่วาย แม้ไม่เป็นอันตราย ที่ได้พยายาม
ตะเกียกตะกายเขียนปฏิปทาพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นมา  
กร็ูส้กึว่าเป็นภาระอันหนักส�าหรบัผูเ้ขยีนอยูม่าก แต่ความหนกันีก้ย็งัเป็น 
รองการเขยีนประวัติท่านพระอาจารย์มัน่ จึงพอมเีวลาหายใจได้บ้าง แม้จะ 
เป็นภาระหนกัในการเขยีน แต่กไ็ด้พยายามจนสดุก�าลงัความสามารถเรือ่ยมา  
ดังท่านผูอ่้านทัง้หลายได้เหน็ได้อ่านอยูเ่วลาน้ี ผดิถกูดีช่ัวประการใด จ�าต้อง 
ยอมรับค�าติชมโดยไม่มีข้อแก้ตัว เพราะสุดก�าลังจริงๆ ทั้งสองเรื่อง

พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นนั้นมีมาก นับแต่รุ ่นหัวปี  
รุน่กลาง รุน่สดุท้าย และรุน่หลานเหลน ท่ีได้รบัการอบรมสบืทอดปฏิปทา
สายเดียวกนัมาจนปัจจบัุน แต่การเขยีนปฏิปทานีไ้ด้เคยเรยีนไว้บ้างแล้วว่า  
ขอไม่ระบุนามท่านประกอบในปฏิปทาท่ีท่านด�าเนิน เพราะเป็นความ 
ไม่สะดวกส�าหรบัผูเ้ขยีนและองค์ท่านเอง ดังทีเ่คยระบนุามท่านมาบ้างแล้ว 
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ในเล่มประวัติฯ รู้สึกเป็นความขัดข้องส�าหรับท่านผู้เป็นเจ้าของเรื่องที่ 
ผูเ้ขยีนน�ามาลง บางท่านเคยต่อว่าให้ผูเ้ขยีนบ้างเหมอืนกนั ซ่ึงกเ็หน็ด้วย
ท่านและยอมรบัไม่ฝ่าฝืน คราวนีจ้งึได้ระงับการระบนุามท่านเสยี เหลอืแต่ 
ปฏิปทาคือข้อปฏิบัติซึ่งน�ามาลงอยู่เวลานี้

การปฏิบติัของแต่ละองค์มคีวามหนักเบาไปในแง่แห่งธรรมต่างๆ กนั 
องค์ทีห่นกัไปในแง่ใด เช่น อดนอน ผ่อนอาหาร เป็นต้น ท่านกเ็ร่งด�าเนนิ
ทางนั้นโดยสม�่าเสมอ จนเห็นผลประจักษ์ใจโดยล�าดับไม่มีการท้อถอย
อ่อนแอ แต่ผลที่ได้รับจากวิธีนั้นๆ ย่อมเป็นความสงบสุขทางจิตใจ และ
เกดิสติปัญญาเป็นช้ันๆ ซ่ึงเป็นธรรมเครือ่งหนนุจิตให้ถงึจดุหมายปลายทาง 
เช่นเดียวกนั ดังนัน้ การปฏิบติัธรรมจึงส�าคัญทีจ่รตินสิยักบับทธรรมทีน่�า 
มาก�ากับเป็นค�าบริกรรมภาวนาไปตามขั้นเป็นรายๆ ไป มิได้ขึ้นอยู่กับ 
อาจารย์ผู้ให้การอบรมสั่งสอนนัก ท่ีจะช้ีขาดลงแต่ผู้เดียว แล้วมอบ
ธรรมบทเดียวบาทเดียวกันแก่คณะศิษย์เป็นจ�านวนมากไปปฏิบัติภาวนา 
โดยไม่ค�านึงจริตนิสัยของศิษย์เป็นรายๆ ไป เพราะจะท�าให้ขัดต่อจริต 
ของศิษย์รายที่ไม่ถูกกับธรรมบทนั้นบาทนั้น แล้วจะไม่เกิดผลเท่าที่ควร 
อาจารย์เป็นเพียงคอยแนะแนวทางให้ หลังจากอธิบายธรรมหลายบท
หลายหมวดให้ฟัง และผู้มาศึกษาอบรมเลือกน�าไปปฏิบัติจนปรากฏผล
มาเล่าให้ฟัง ตอนใดที่เห็นว่าจะควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอย่างไร ก็ช้ีแจง
ให้ฟังเป็นรายๆ ไป มใิช่ผูช้ี้ขาดในการมอบบทธรรมให้ศิษย์โดยถ่ายเดียว 
นอกจากอาจารย์เป็นผู้เช่ียวชาญในธรรมปฏิบัติและฉลาดรู้ปรจิตตวิชชา  
คือสามารถรูอุ้ปนสิยัและวาระจิตของผูอ่ื้น พร้อมกบัอุบายแห่งการสัง่สอน 
ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวเท่านั้น จึงจะสามารถชี้ขาดได้ตามความรู้เห็น
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อันถูกต้องของตน แต่สมัยนี้จะมีใครบ้างท่ีสามารถฉลาดรู้ได้ในธรรม 
ดังกล่าวนี ้รูส้กึจะหายากยิง่กว่าเพชรนลิจินดาเป็นไหนๆ เพยีงจะปฏิบติัตน 
ให้รูถึ้งเหตุถงึผลของกเิลสทีเ่กดิมอียูก่บัใจแต่ละราย จนสามารถถอดถอน 
ออกได้ประจักษ์ใจ แล้วน�ามาสั่งสอนคนอ่ืนด้วยความถูกต้องแม่นย�า
ก็ยังหายาก จนแทบจะกล่าวตู่พระพุทธศาสนาว่าเป็นโมฆะหาสาระ
มิได้อยู่แล้ว ทั้งที่พุทธศาสนาเป็นสถาบันรับรองมรรคผลนิพพานมาแต่ 
องค์พระศาสดาแรกเริ่มตรัสรู้ ตลอดมาจนปัจจุบันวันนี้ เมื่อเป็นเช่นนี ้
ในบรรดาพทุธบรษิทัจะมใีครบ้างหรอืไม่ทีท่รงไว้ซ่ึงปรจติตวชิชา สามารถ
รู้อุปนิสัยและวาระจิตของผู้อื่น พอจะกล้ายืนยันสั่งสอนด้วยธรรมเพียง
บทเดียวบาทเดียวโดยข้อยนืยนัทางภายในของตน และท�าให้บรรดาศิษย์ 
จ�านวนมากมายได้รับผลเป็นที่พึงใจไปโดยล�าดับ จนสามารถบรรลุถึง 
ที่สุดแห่งธรรมได้โดยไม่มีการยักย้ายเปลี่ยนแปลงธรรมไปตามภูมิจิต
ภูมิธรรม และความเปลี่ยนแปลงของกิเลสอาสวะซ่ึงเต็มไปด้วยความ
สลับซับซ้อนยิ่งกว่าตามรอยโคในคอกเป็นร้อยเท่าพันทวี นอกจากจะ
สั่งสอนด้วยพลการในฐานะที่เขายกย่องว่าเป็นอาจารย์มากกว่าความมี
คุณธรรมภาคปฏิบติัภายในใจ ผูเ้ขยีนจึงไม่แน่ใจนกัเลยในการสัง่สอนด้วย
ธรรมบทเดียวบาทเดียว เพราะตัวเองกเ็ป็นพระประเภทล้มลกุคลกุคลาน 
มาประจ�าฐานะและนิสัยอยู่แล้ว แต่เมื่อมีท่านผู้ฝักใฝ่ใคร่ธรรมมาศึกษา
ไต่ถามก็เรียนตอบไปแบบมือหนึ่งจับงู อีกมือหนึ่งจับปลาอย่างนั้นเอง  
เพื่อผู้ศึกษาจะได้เลือกถือเอาตามอัธยาศัยไม่ขัดต่อจริต ถ้าจับเพียง 
มอืเดียวเผือ่ถกูมอืทีจ่บัปลากดี็มปีระโยชน์แก่ตนและผูอ่ื้นอยูบ้่าง เผือ่ไป
ถูกมือที่จับงูเข้าก็จะเป็นภัยแก่ผู้มาศึกษาไม่มีประมาณ คือใครมาหาเพื่อ
รับการอบรมก็สอนแต่ธรรมบทเดียวบาทเดียวดะไปเลย ราวกับศาสนา 
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มธีรรมสอนโลกเพยีงเท่าน้ัน ทัง้ทีศ่าสดาและสาวกทัง้มวลมไิด้ส�าเรจ็จาก
ธรรมบทเดียวบาทเดียว แต่ส�าเร็จด้วยธรรมแง่ต่างๆ กี่ร้อยกี่พันนัยและ
ทรงสั่งสอนและสั่งสอนโลกด้วยธรรมท่ีนับพอประมาณท่ีสัตว์โลกจะพึง
รบัได้ แต่รูส้กึน้อยมากส�าหรบัความรูค้วามฉลาดแห่งภูมขิองพระพทุธเจ้า
ผู้เป็นจอมศาสดาของโลก

การปฏิบัติและอุบายแห่งการสั่งสอนลูกศิษย์

ของท่านพระอาจารย์มั่น

หนังสือนี้จวนจะสิ้นสุด จึงขอน�าวิธีที่ท่านพระอาจารย์มั่นปฏิบัติ
ทางจิตตภาวนาและอุบายวิธสีัง่สอนลกูศิษย์ผูเ้ข้าไปรบัการอบรมกบัท่าน  
มาลงไว้พอเป็นแนวทางเล็กน้อย คล้ายท�านองสรุปความ แต่จะเขียน 
ปฏิปทาการด�าเนนิของท่านโดยเฉพาะก่อน จึงจะเขยีนวธิกีารท่ีท่านสัง่สอน 
สานศิุษย์ในวาระต่อไป การเขยีนคราวนีจ้ะไม่ระบกุาลสถานทีท่ีท่่านบ�าเพญ็ 
และได้รับผลนั้นๆ ลงอีก เพราะเคยเขียนลงแล้วในเล่มประวัติท่าน  
จะเขียนเฉพาะวิธีปฏิบัติจิตตภาวนาของท่านอย่างเดียว เรื่องภายนอก 
เช่น เปรต ผี เทวบุตรเทวดา นาค ครุฑ อะไรๆ จะไม่เกี่ยวข้องอีกดังที่
เคยเขียนมาแล้ว จิตท่านพระอาจารย์มั่นเป็นจิตที่ผาดโผน และรวดเร็ว 
ต่อเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องมากผิดธรรมดา การภาวนาเบ้ืองต้นท่านใช้
พุทโธเป็นบทบริกรรม พอจิตสงบรวมลงแล้วปรากฏภาพนิมิต ซ่ึงเป็น
องค์ท่านเองออกไปตายอยู่ต่อหน้าบ้าง เป็นซากผีมาตายอยู่ต่อหน้าบ้าง 
ดังทีเ่คยเขยีนผ่านมาแล้วในประวัติท่าน ท่านจึงก�าหนดนมิติท่ีปรากฏนัน้ๆ 
เป็นองค์พยานแห่งการภาวนาต่อไป โดยก�าหนดเป็นของปฏิกูลด้วยวิธี
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ต่างๆ ตามแต่ความแยบคายของสติปัญญาจะหนกัไปในทางใด ก�าหนดให้
แตกสลายลงไปเหลือแต่โครงกระดูกล้วนๆ บ้าง ก�าหนดให้โครงกระดูก
หลุดจากกันตกเรี่ยราดอยู่เฉพาะหน้าบ้าง ก�าหนดเก็บกวาดกระดูกนั้นๆ 
มารวมกันเป็นกองเดียว แล้วก�าหนดไฟเผาจนกลายเป็นเถ้าถ่านลงใน 
ขณะนัน้บ้าง ทัง้ซากผตีายและซากองค์ท่านตายเป็นภาพนมิติอยูเ่ฉพาะหน้า  
ท่านก�าหนดโดยวิธีเดียวกัน เป็นแต่ต่างวาระกันไปตามความสะดวก
ของการพิจารณาในเวลานั้นๆ เท่านั้น หลังจากก�าหนดไฟเผากระดูกจน 
ละเอียดเป็นเถ้าถ่านไปแล้ว จิตท่านรวมลงถงึฐานแห่งสมาธอิย่างเต็มภูมิ  
และพกัอยูน่านเป็นช่ัวโมงๆ จึงถอนขึน้มา พอจิตถอนขึน้มาแล้วกก็�าหนด
ต่อไป ท่านว่านับแต่วันที่จิตปรากฏภาพนิมิตและก�าหนดให้เป็นต่างๆ ได้
ตามต้องการ ตลอดการเผาผลาญซากนั้นๆ ลงได้ประจักษ์ใจทุกเวลาที่
ต้องการแล้ว ไม่ว่ายืน เดิน นั่ง นอน หรืออยู่ในท่าใดๆ ท่านก�าหนด
เอาซากศพที่ก�าหนดให้เป็นโครงกระดกูตดิแนบอยู่กับตวัท่านทุกเวลาไป 
เว้นเฉพาะเวลาพจิารณาซากศพน้ันด้วยวิธต่ีางๆ แล้วจติรวมลงเป็นสมาธิ
พักอยู่โดยล�าพัง จึงไม่สนใจกับอะไรในขณะนั้น

ก�าลังจิตท่านเริ่มก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดและได้หลักสมาธิมั่นคง  
ก็เพราะได้นิมิตเป็นหินลับสติปัญญาอยู่โดยสม�่าเสมอ จนสามารถน้อม 
โครงกระดูกแห่งนิมติภาพให้เข้าอยูก่บัตัว ตัวกบัโครงกระดูกเป็นอันหนึง่ 
อันเดียวกัน จนปราศจากความสงสัยว่าโครงกระดูกนี้เป็นมาจากไหน  
ใครมาเป็นโครงกระดูกนี ้แล้วท่านจึงปล่อยการก�าหนดโดยลกัษณะนัน้เสยี  
เพราะเมือ่ภาพนมิติกลบัมาเป็นองค์ท่านเสยีเองแล้ว การส่งจติไปก�าหนด
ภาพภายนอกจึงไม่จ�าเป็นนับแต่ขณะนั้นมา จากนั้นท่านก�าหนดถือเอา 
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กายท่านเป็นที่ต้ังแห่งการพิจารณาตามแต่ความถนัดและความแยบคาย
ของสติปัญญา จะพจิารณากายให้เป็นไปในลกัษณะใด กก็�าหนดเอาตาม 
ต้องการ ตอนนี้ท่านว่าสมาธิรู้สึกแน่นหนามั่นคงมาก เพราะอาศัยการ
พิจารณากายด้วยปัญญา จนจิตพักรวมลงเป็นสมาธิได้อย่างง่ายดาย

ค�าบรกิรรมภาวนาพทุโธทีเ่คยก�ากบัจติมาด้ังเดิม กเ็ริม่ปล่อยวางนบัแต่ 
วันปรากฏภาพนิมิตนั้นโดยชัดเจนแล้ว ท่านยึดนิมิตกับค�าบริกรรมว่า 
อัฐิๆ  เป็นอารมณ์ของใจแทนพทุโธ มแีต่การก�าหนดและพจิารณาโดยความ
ต้ังขึน้แปรสภาพไปแตกไปแห่งกายอยูท่กุอิรยิาบถ เว้นแต่ขณะหลบัเท่านัน้  
จนร่างกายท่านเองแม้มีอยู่ก็ได้กลายเป็นอากาศธาตุไปด้วยการพิจารณา 
จิตว่างเปล่าจากวัตถมุกีายเป็นต้น เพราะอ�านาจแห่งสติปัญญาทีพ่จิารณา 
ไม่ลดละปล่อยวาง สมาธิทุกขั้นก็ช�านาญ วิปัสสนาขั้นรูปธรรมก็ช�านาญ
และรวดเรว็ทนัใจ ท่ำนว่ำวปัิสสนำขัน้นีท้�ำจิตให้สว่ำงไสวมำกน่ำอัศจรรย์ 
ถ้ำเป็นควำมสะเพร่ำคอยหำแต่ควำมสุขสบำย ไม่ตระหนักในปัญญำ 
คงจะติดจมอยูก่บัควำมว่ำงเปล่ำนีโ้ดยไม่รูตั้ว ด้วยควำมเข้ำใจว่ำนพิพำน
อย่ำงแน่นอน เพรำะควำมเคยได้ยนิจนฝังใจว่ำนพิพำนคือควำมว่ำงเปล่ำ 
นั่นเอง แต่หำทรำบไม่ว่ำนิพพำนนั้นว่ำงเปล่ำในลักษณะใด เฉพำะควำม
ว่ำงเปล่ำทีป่รำกฏอยูข่ณะนีม้อีะไรแฝงอยูบ้่ำง นัน่คือตัวกเิลสส่วนลกึลบั
ของใจเรำดีๆ นีเ่อง จะเป็นควำมว่ำงแห่งนพิพำนมำแต่ทีไ่หนกนั แต่ก่อน 
จะผ่านรูปธรรมคือกายทั้งภายในภายนอกไปได้ ด้วยการพิจารณาโดย 
วธิต่ีางๆ สติปัญญาต้องหมนุตัวอยู่กับกายแทบทุกเวลา นอกจากจติผูท้�าการ 
ขุดค้นจนอ่อนเพลียเพราะการท�างานมากไป ก็เข้าพักสงบในสมาธิเสีย 
ช่ัวระยะหนึง่ พอถอนออกมาและมกี�าลงัแล้ว กท็�าการพจิารณาคลีค่ลาย
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ร่างกายอีกต่อไป โดยถือหลักไตรลักษณ์เป็นทางเดิน เพราะกายเป็น 
สิ่งส�าคัญในวงปฏิบัติ ผู้พิจารณากายได้ละเอียดคล่องแคล่วเพียงไร  
ย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหาญต่อปฏิปทาเครื่องด�าเนินของตนเพียงนั้น 
เนื่องจากกายเป็นรวงรังของราคะตัณหามานะทิฐิส่วนหยาบๆ ท้ังหลาย 
ทีอ่าศัยอยูอ่ย่างเปิดเผยและออกหน้าออกตา บางรายถงึกบัลมืตัวปล่อย
ให้แสดงออกมาอย่างหยาบโลน แม้ผูม้กีเิลสด้วยกนักท็นดูไม่ได้ จนเกดิ
ความสลดสังเวชเอือมระอาไปตามๆ กัน 

ด้วยเหตุดังกล่าวมา นักปฏิบัติผู้มุ่งท�าลายกิเลสด้วยใจจริง จ�าต้อง
สนใจต่อกายวิภาค จนเกิดความช�านิช�านาญและตัดราคะตัณหาไปได้
ประจักษ์ใจเป็นทอดๆ เพราะกิเลสมานะทิฐิประเภทแสลงแทงใจตนและ
ผูอ่ื้นมากกว่ากิเลสชนดิอ่ืนๆ นัน้ มกัเป็นกเิลสปากคอกทีค่อยแสดงออก
อย่างรวดเรว็ ซ่ึงอาศัยอุปาทานความยดึถอืกายเป็นส�าคัญ ท่ำนจึงสอนให้
พจิำรณำกำยคตำสติในสติปัฏฐำนสี ่และอรยิสจัสี ่อันเป็นธรรมส�ำคัญใน 
วงศำสนำให้มำกจนหำยสงสยั แล้วผ่านไปอย่างหมดเยือ่ใย ท่านอาจารย์มัน่ 
ท่านช�านาญคล่องแคล่วในกายานปัุสสนาสติปัฏฐานมาก ท่านจึงแตกฉาน
ในธรรมทั้งหลายทั้งภายในภายนอกผิดนักปฏิบัติทั้งหลาย ท่านว่าขณะที ่
ผ่านกายคตาไปได้แล้ว กามราคะกห็มดปัญหาไปในขณะเดียวกนั โดยไม่ 
จ�าต้องถามใครให้เสียเวลา และแสดงความโง่งมงายของตนให้ผู้อ่ืน 
หัวเราะเปล่าๆ เพราะเป็นของมีอยู่กับตัวและสิ้นไปจากตัวคนเดียวกัน 
ด้วยความรอบคอบแห่งสติปัญญาขัน้น้ี เพยีงขัน้ราคะตัณหาตายหายซาก 
ไปจากใจก็เป็นอยู่สบาย ทรงตัวได้ ไม่เดือดร้อน เพราะราคะตัณหา
ประเภทกินไม่รู้จักอิ่มพอรบรวนกวนใจ กระซิบยุแหย่แผ่อ�านาจบนหัวใจ 
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ท�าให้เป็นคนขี้ขลาดหวาดกลัวท้อแท้อ่อนแอต่อทางด�าเนินเพื่อมรรคผล
นิพพานที่มีอยู่ในวงสัจธรรมและสติปัฏฐาน อันผู้ปฏิบัติจะพึงบรรลุได้
ด้วยความเพียร

ก่อนกายจะหมดปัญหาในการพิจารณา ท่านว่ากายที่เราพิจารณา
ด้วยวธิต่ีางๆ น้ัน ได้รวมตัวเข้าสูใ่จดวงเดียว สงัขารทัง้ฝ่ายสมทุยัทีคิ่ดว่า 
ร่างกายเป็นของสวยของงามน่ารักใคร่ชอบใจมาด้ังเดิม และสังขาร 
ซ่ึงเป็นฝ่ายมรรคที่คิดปรุงว่าร่างกายเป็นปฏิกูลน่าเกลียด เป็น อนิจฺจ�  
ทุกฺข� อนตฺตำ ย่อมระงับตัวลงในขณะเดียวกันกับร่างกายภาพที่รวมตัว
เข้าสู่ใจ สุภะความสวยงาม และอสุภะความไม่สวยงาม จึงแยกตัวออก 
ปล่อยเป็นทางเดินของใจที่ก้าวผ่านไปในระหว่างแห่งธรรมทั้งสองนั้น 
อย่างหมดเยื่อใย ไม่มีนิมิตใดติดตามไปหลอกลวงว่าสวยงามและ 
น่าเกลียดอีกต่อไป พิจารณาทีไรก็เห็นแต่จิตเป็นผู้แสดงกิริยาเป็นภาพ
อยู่ภายใน แล้วก็ดับไปอยู่เพียงเท่านั้น จากนั้นก็เป็นจิตว่างเปล่าจาก
วัตถุต่างๆ ทั้งร่างกายที่มีอยู่กับตัวและวัตถุต่างๆ ภายนอกที่มีอยู่ทั่วไป 
ไม่มีอะไรเป็นนิมิตเครื่องหมายว่าเป็นสุภะและอสุภะอีกดังท่ีเคยเป็นมา  
มแีต่ความสว่างไสว และเป็นจติว่างจากสิง่ทัง้หลายอยูท่ัง้ดวง และหมนุตัว 
อยูด้่วยความใคร่ครวญโดยสติปัญญาเป็นเครือ่งจักรผูพ้าเดิน ล�าดับต่อไป
สิ่งที่เป็นเป้าหมายแห่งสติปัญญาที่จะท�าหน้าที่ต่อไปก็คือ เวทนา สัญญา  
สงัขาร วญิญาณ อันเป็นธรรมทีเ่กิดกบัดับพร้อมอยูก่บัใจ และอวชิชา ซ่ึงเป็น 
ตัวเดิมแห่งกิเลสทั้งหลาย
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การพิจารณาปัจจยาการของท่านพระอาจารย์มั่น

ท่านว่าปัจจยาการมีแยกเป็นสองนัย คือที่แสดงไว้ในต�ารานั้น  
ท่านแสดงเป็นความเกี่ยวโยงแห่งความเจริญของอวิชชา หนึ่ง แสดง
ความดับไปโดยล�าดับแห่งอวิชชาจนไม่เหลอืหลอ หน่ึง ถ้าเทียบกเ็หมอืน
แบบแปลนแผนผังของบ้านเรือนที่ผู้จะปลูกบ้านสร้างอาคารใดๆ จ�าต้อง 
ท�าตามแปลนที่นายช่างท�าเป็นแบบไว้แล้วจนส�าเร็จรูปเป็นบ้านเรือน 
ขึ้นมา แม้การรื้อถอนบ้านเรือนจะไม่มีแปลนบอกไว้เหมือนวิธีการดับ
อวิชชาก็ตาม แต่ผู้รื้อถอนก็ย่อมค�านึงถึงวิธีการรื้อถอนด้วยสติปัญญา
อันเป็นธรรมคู่ควรแก่เหตุผลด้วยดีก่อนท�าการ

อวิชชาในต�าราเป็นเพยีงความบอกเล่าว่า อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกดิสงัขาร  
สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ จนถึง สมฺภวนฺติ เป็นฝ่ายสมุทัย
ล้วนๆ และการดับอวิชชาเพียงอันเดียว สังขาร วิญญาณ นามรูป ฯ  
ย่อมดับไปตามๆ กนั ไม่มกีเิลสตัวใดเหลอือยูพ่อจะเป็นเช้ือแห่งภพชาติ
ต่อไป อันเป็นฝ่ายนิโรธ ดังบทสุดท้ายแห่งอวิชชาว่า นิรุชฺฌนฺติ ทั้งฝ่าย
ส่งเสริมอวิชชาให้ติดต่อก่อแขนงกลายเป็นภพชาติ เป็นสัตว์เป็นบุคคล 
จนถึงความชราคร�่าคร่าและสลายไปในที่สุด ทั้งฝ่ายบ�าราบปราบปราม
อวิชชาให้สิ้นไปจากใจ หมดการต่อภพต่อชาติ ดังท่านที่ท�าพระนิพพาน
ให้แจ้งด้วยการดับอวิชชา มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ทั้งสองนัยนี้ท่านแสดง
เรื่องหรือโครงร่างความเป็นไปของอวิชชาและการดับอวิชชาไว้เท่านั้น 
มิได้แสดงวิธีส่งเสริมอวิชชาว่าท�าอย่างไร อวิชชาจึงมีก�าลังก�าเริบถึงกับ
พาสตัว์ให้เกดิตายไม่มทีีส่ิน้สดุไว้ และมไิด้แสดงวธิกีารระงับดับอวชิชาว่า 
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ท�าอย่างไร อวิชชาจึงถูกตัดก�าลังลงโดยล�าดับจนดับไปจากใจโดยสิ้นเชิง 
ไม่สามารถท�าใจท่ีอวชิชาไปปราศแล้วให้เกดิตายต่อไปอีกได้ ในปัจจยาการ 
ที่แสดงไว้ก็มีเพียงเท่านี้ท่านว่า

ผูป้ฏิบติัเพือ่ก�าจดัอวิชชาให้สิน้ไป จ�าต้องยดึอรยิสจัสีห่รอืสติปัฏฐานสี ่
อันเป็นทีร่วมแห่งอวิชชาเป็นทางด�าเนนิ ท่านเองว่าเมือ่จิตก้าวขึน้สูค่วาม 
ว่างเปล่าจากรูปธรรมทั้งหลายแล้ว ก็มีแต่ตามติดสังขารความปรุงของ
ใจกับวิญญาณที่สัมผัสรับรู้จากสิ่งต่างๆ และเวทนาจิตที่แสดงผลให้
ปรากฏจากการปรุงการรับรู้ทางวิญญาณ ด้วยสติกับปัญญาที่มีอยู่ในที่
แห่งเดียวกนัเท่านัน้ เพราะสงัขารกป็รงุจากจติ วญิญาณกร็บัทราบจากจิต  
ต่างก็ดับลงท่ีจิต เมือ่สติตามทนั ปัญญาค้นพบสาเหตุและวิพากษ์คลีค่ลาย
ทันกับเหตุการณ์ สิ่งเหล่านั้นย่อมก�าเริบรุนแรงไปไม่ได้ การตามรู้สังขาร
วิญญาณว่าปรุงเรื่องอะไร รับทราบเรื่องอะไร เพียงเท่านั้นยังไม่สากับใจ
ที่มีสติปัญญาอัตโนมัติเป็นพี่เลี้ยงอยู่ตลอดเวลาไม่เผลอตัว ยังสามารถ 
ขุดค้นลงถึงต้นตอที่เกิดแห่งสังขารและวิญญาณอีกว่าเกิดมาจากท่ีไหน 
อะไรเป็นเครื่องผลักดันให้เกิดอยู่ไม่หยุดไม่ถอย ตัวที่ผลักดันนี้คือตัว
อวิชชาแท้ การพิจารณาอวิชชาเพื่อถอนรากถอนโคนจริงๆ จึงอยู่ที่ตรงนี้  
คือ ขุดค้นลงที่ใจอันเป็นเรือนรังของอวิชชาฝังจมอยู่นั่นแล จึงเห็นตัว
อวชิชาแตกกระจายสลายตัวลงในขณะทีม่หาสติมหาปัญญาเข้าถงึตัว นีคื้อ 
การพจิารณาอวชิชาแท้ และคือวิธกีารถอดถอนอวิชชาออกจากใจตามทาง
มรรคทางผลที่พระศาสดาทรงสั่งสอนไว้แท้ ไม่เพียงไปอ่านแต่แบบแผน
ต�ารับต�าราแล้วก็มาถกเถียงกันจนตาด�าตาแดงหาที่สิ้นสุดยุติมิได้ พอให้
อวิชชาร�าคาญและหัวเราะเปล่าๆ โดยไม่มีกิเลสแม้ตัวเดียวที่ถูกกระทบ
กระเทือนจากการถกเถียงกันพอผิวถลอกปอกเปิกไปบ้างเลย เราเป็น 
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ชาวพุทธที่มีศาสดาองค์เอกเป็นครูสั่งสอน จึงควรมีเหตุมีผลเป็นเครื่อง
ตามเสด็จบ้าง อย่ามีแต่ทิฐิมานะความรู้ความเห็นด่ิงลงไปถ่ายเดียว 
ท�านองกเิลสบาปธรรมทัง้หลายอยูใ่นต�ารา แล้วกม็าถกเถยีงกนัแทนการ
แก้กิเลส สิ่งที่ได้รับจึงมักมีแต่ลมปาก ไม่มีเนื้อมีหนังติดมือมาบ้างเลย  
ถ้าเป็นท�านองนีเ้รยีนมากเท่าไรรูม้ากเท่าไร ขึน้เวทีโต้เถยีงจดัเจนเพยีงไร  
ก็ยิ่งเหลวไปเพียงนั้น ไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายของปราชญ์ตามทาง
ศาสดาและศาสนธรรมเลย

อวชิชาตัณหาจรงิๆ มนัอยูท่ีใ่จ สร้างโครงร่างขึน้ทีใ่จคนใจสตัว์ และ
ท�าการระงับดับลงที่ใจเรานี่เท่านั้น ไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดและสร้างโครงร่าง
ตลอดความดับของอวชิชาตัณหาทัง้มวล ขณะอวิชชาดับลงอย่างราบคาบ 
แล้วนัน่แล จงึเหน็ความโง่ความหลงงมงายของตัวของมนษุย์และของสตัว์ 
ทั้งหลายท่ีอยู่ใต้อ�านาจแห่งความบังคับทรมานของมันว่าแสนโง่แสน 
ล�าบากตลอดกาล แม้จะมีความสุขบ้างก็ช่ัวขณะราวฟ้าแลบเท่านั้น  
แต่สตัว์โลกก็หลงพอใจกนัและอยูก่นัอย่างเพลดิเพลนิ ไม่คิดถงึภัยว่าจะ
มแีก่ตัวหนกัเบามากน้อยเพยีงไร คนๆ เดียวกนั จติดวงเดียวกนั เมือ่ถกู 
ขัดเกลาด้วยดีจนเต็มภูมิแล้ว ย่อมผิดกันอยู่มากยิ่งกว่าฟ้ากับดิน จิตที่ 
พ้นจากอ�านาจอวิชชานัน้ เป็นจติทีไ่ม่อยูใ่นขอบเขตแห่งข้อบงัคับของสิง่ใด 
ในโลกสมมุติ เป็นจิตที่ทรงอิสระสุดส่วนเกินความคาดหมายที่จะด้นเดา 
ได้ถูก นั่นแลที่ท่านเรียกว่าแดนแห่งความเกษมส�าราญ เป็นภูมิของท่าน
ผู้ทรงอ�านาจเหนือสมมุติทรงไว้และเสวยกัน ถ้าอยากรู้อยากเห็นก็อย่า
พากันขี้เกียจอันเป็นเหย่ือล่อของกิเลสตัณหาอวิชชาท้ังมวล เราเป็น 
ภิกษุบริษัทที่พร้อมแล้วทุกอย่าง จงพากันต่ืนตัว อย่ามัวเอากิเลสออก 
อวดกนั ด้วยอากปักริยิาทีข่ดัต่อธรรมเครือ่งน�าออกจากกองทกุข์ จะเสยี
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ชาติที่เกิดซึ่งเป็นภาชนะที่เหมาะแก่ศาสนธรรมอยู่แล้ว ในชาติและเพศ 
ที่เป็นอยู่ขณะนี้

พอท่านแสดงอวชิชาจบลง แทนทีจ่ะเมตตาฝากของดแีห่งผลทีเ่กิด
จากการถอดถอนอวชิชาคือวชิชาวิมตุติให้เพยีงเท่านัน้ ยงัเมตตาฝากธรรม 
เผ็ดร้อนแก่บรรดาศิษย์ให้เป็นที่ระลึกไม่ลืมอีกวาระหนึ่ง ท�าให้จดจ�าได้ดี  
ดังท่ีน�ามาเขียนให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายได้อ่านอยู่ขณะนี้ ปกตินิสัยท่าน  
ถ้าลงได้พดูธรรมขัน้สงู กริยิาท่าทางต้องแสดงความเข้มข้นออกมาตามธรรม 
ขัน้นัน้ๆ จนผูฟั้งท่ียงัไม่เคยชินต่อนสิยัท่านต้องตกใจกลวัในเวลาน้ัน โดย 
คิดว่าท่านดุด่าเฆีย่นตีด้วยวาทะ ความจรงิเพราะอ�านาจแห่งธรรมเป็นพลงั  
สามารถยงักริยิาท่านให้แสดงออกในลกัษณะนัน้ต่างหาก พอแสดงธรรม 
จบลง กิริยาก็เป็นปกติทันทีราวกับไม่เคยแสดงอย่างนั้นมาก่อนเลย  
บางครัง้ยงัมคีวามขบขนัและเสยีงหวัเราะแทรกออกมากบักริยิาเผด็ร้อน
นั้นด้วยก็มี จึงไม่มีใครสามารถดูนิสัยท่านออกเป็นความจริงได้เลย

การอธิบายอวิชชาของท่าน ก็ท�านองท่ีน�ามาลงให้ท่านได้อ่านอยู ่
เวลานี ้ส่วนความหลดุพ้นจากอวชิชาตามทีท่่านเล่าให้ฟัง รูส้กึกว้างขวาง
พสิดารจบัใจอย่างยิง่ แต่น�ามาลงเฉพาะเนือ้ความทีเ่หน็ว่าเหมาะกบัเราๆ 
ท่านๆ ที่อยู่ในฐานะแห่งการศึกษา ถ้าลึกมากนักก็อาจไม่เข้าใจ การอ่าน
ก็เสียเวลาไปเปล่า ไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าที่ควร

การอบรมสัง่สอนของท่านไม่มตีารางสอน ไม่มแีผนผงั ไม่มหีลกัสตูร 
ไม่มีหลักวิชาแน่นอนตายตัวว่า เวลานั้นสอนหลักสูตรนั้น เวลานั้นสอน
วชิานัน้ กลุม่น้ีต้องสอนสตูรนี ้คณะนีต้้องสอนวชิานี ้เวลานัน้ฝึกแบบนัน้  
เวลานั้นฝึกแบบนี้ เวลานั้นฝึกกายกรรม เวลานั้นฝึกวจีกรรม เวลาโน้น
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ฝึกมโนกรรม เวลานัน้ออกก�าลงัด้วยท่าต่างๆ ดังทีโ่ลกฝึกท�ากนั แต่ท่าน
ถือธรรมวินัยที่เป็นหลักตายตัวอยู่แล้วเป็นแบบฝึกหัดอบรมสานุศิษย์  
แล้วแต่ท่านผู้ใดชอบธรรมบทใด ก็น�าธรรมบทนั้นไปปฏิบัติตามอัธยาศัย 
ใครมาเรียนถามตามภูมิจิตภูมิธรรมที่ปรากฏจากจิตตภาวนาของตน  
ท่านก็อธิบายให้ฟังเป็นตอนๆ และเป็นรายๆ ไป โดยไม่อัดไม่อั้นในการ
สงเคราะห์ด้วยอรรถธรรมภายในใจ นอกจากไม่มีผู้มาศึกษา เมื่อถึงวัน
ประชุมอบรมพระเณร ท่านแสดงธรรมทางภาคปฏิบติัเป็นกลางๆ เริม่แต่ 
ธรรมขั้นต�่าคือวิธีฝึกอบรมสมาธิขึ้นไปโดยล�าดับ เพื่อผู้ฟังที่มีภูมิต่างกัน
จะได้รับประโยชน์จากการอบรมโดยทั่วถึง การถามปัญหาก็ไม่มีจ�ากัด 
ตามแต่ผู้มาอบรมจะมีธรรมข้อข้องใจสงสัยในแง่ใด โดยไม่นิยมว่าเป็น
ความรู้เกี่ยวกับภายนอก เช่น เปรตผี เทวบุตรเทวดา เป็นต้น หรือ
ภายในเกี่ยวกับสมาธิหรือปัญญาขั้นใด ท่านย่อมช้ีแจงให้ฟังเป็นเรื่องๆ  
และเป็นรายๆ ไปตามโอกาสที่ควร ผู้เขียนจึงรู้สึกเสียดายที่ท่านผู้อ่าน
ทัง้หลายไม่มโีอกาสได้เข้าใกล้ชิดสนทิองค์ท่านเมือ่เวลาท่านยงัมชีีวติอยู่  
จะได้พบเห็นท่านประจักษ์ตาและฟังธรรมท่านอย่างถึงใจหายสงสัย  
ไม่ต้องมาลังเลคาดเดาภาพและกิริยาอาการท่านในลักษณะต่างๆ ดังท่ี
เป็นอยู่เวลานี้ เพราะคนเราโดยมากมีความรู้สึกคล้ายคลึงกัน และมี
เหตุผลเป็นท่ีรับฟังและยินยอม เมื่อได้ฟังธรรมท่านท้ังภายนอกภายใน
ที่เต็มไปด้วยเหตุผลและน่าฟังน่าเชื่อ ย่อมจะไม่มีท่านผู้ใดกล้าฝืนใจไป
เช่ือความคาดคะเนด้นเดาที่ไม่มีเหตุผลแฝงอยู่บ้างเลยว่าเป็นความจริง
หรือไม่จริงตามใจชอบอย่างเลื่อนลอย เพราะท่านอาจารย์มั่นท่านปฏิบัติ
ด้วยเหตุผลล้วนๆ เสมอมา แม้เวลารู้ก็น่าจะรู้ด้วยเหตุผลที่ควรจะรู้  
ด้วยหลกัปฏิบติัทางใจ การระบายความรูน้ัน้ๆ ออกมา จึงมเีหตุผลตามมา 
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ด้วยเสมอ ไม่เคยเห็นท่านพูดออกมาอย่างลอยๆ เลย ท่านผู้ไปศึกษา
อบรมจากท่าน จึงมกัเช่ือท่านอย่างฝังใจในธรรมทกุประเภทแม้ตนยงัไม่รู้ 
เนือ่งจากธรรมนัน้มเีหตุผลเป็นทีเ่ช่ือถอืได้ ส�าหรบัผูเ้ขยีนไม่อาจยกยอตน 
ว่าเก่งว่าดใีนแง่ใดๆ เลย นอกจากจะกลา้ต�าหนตินอย่างไมส่ะทกสะท้าน
มาเป็นประจ�า เพราะสิ่งที่ควรต�าหนินั้นมีอยู่ในหัวใจแทบล้นฝั่งก็ว่าได้  
สิ่งนั้นคือทิฐิมานะที่ไม่ยอมลงใครเอาง่ายๆ ถ้าไม่ได้ต่อสู้จนสุดก�าลังทิฐิ 
ทีม่อียู่เสยีก่อน เมือ่เหน็ท่าจะสูไ้ม่ได้จรงิถงึได้ยอมลง เพราะหมดหนทาง
ต่อสู้ ส�าหรับท่านอาจารย์มั่นที่ผู้เขียนเคารพเทิดทูนอยู่เวลานี้ ก่อนหน้า 
จะก้มลงกราบแบบบคุคลผูส้ิน้ท่า กไ็ด้เหน็ได้ฟังท่านมานานพอสมควร และ 
ได้ต่อสู้ท่านตามนิสัยคนที่มีทิฐิจัด จนบางครั้งราวกับวัดจะแตก พระเณร 
จะร้างวัด เมื่อได้ยินเสียงจิ้งหรีดกับพญาราชสีห์โต้วาทีกันบนกุฏีท่าน
อย่างเอาเป็นเอาตาย ด้วยเหตุผลที่ตนเข้าใจว่าถูก ซึ่งสุดท้ายผู้เขียนที่
เทียบกับจิ้งหรีดที่หมดฤทธิ์ ก้มกราบและยอมตนเป็นที่เช็ดเท้าให้ท่าน 
ดุด่าเฆี่ยนตีตามอัธยาศัย หากท่านผู้อ่านได้เห็นท่านแสดงออกทาง
มารยาทในอิริยาบถต่างๆ และได้ฟังส�าเนียงการแสดงธรรมอบรมราวกับ
ราชสีห์ที่กังวานด้วยอัจฉริยธรรมในแง่ต่างๆ ก็น่าจะมีความรู้สึกอัศจรรย์
ภายในใจ เช่นเดียวกบัท่านทีเ่คยฟังมาแล้วจ�านวนมาก คงไม่สงสยัวพิากษ์
วิจารณ์นิมิตภาพและอากัปกิริยาตลอดความรู้ธรรมแง่ต่างๆ ของท่านให้
เป็นการกังวลใจ

ท่านที่ประสงค์อยากทราบปฏิปทาเครื่องด�าเนินของท่านโดยสังเขป  
ทีผู่เ้ขยีนมไิด้อธบิายไว้โดยกว้างขวางละเอียดลออ ทัง้ธรรมขัน้ต�า่ ขัน้กลาง  
และขัน้สงู กก็รณุาตามอ่านเรือ่งท่านท่ีน�ามาลงนี ้คิดว่าจะพอเป็นแนวทาง
แห่งการปฏิบติัส�าหรบัท่านทีส่นใจได้พอสมควร ถ้าจะลงให้พสิดารมากไป 
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ก็เกรงจะฟั่นเฝือเหลือก�าลังจะคิดค้นและปฏิบัติตามได้ เนื่องจากความรู้ 
ทางสมาธิก็ดี ทางปัญญาก็ดี ความวิมุตติหลุดพ้นก็ดีของท่าน รู้สึกว่า
กว้างขวางพิสดารเกินกว่าภูมิของเราทั้งหลายจะสามารถติดตามท่านได้
ทุกแง่ทุกมุม จึงควรยุติปฏิปทาท่านไว้แค่ก�าลังของผู้เขียนเพียงเท่านี้  
ผดิถกูประการใด หวงัว่าคงได้รบัความกรณุาอภัยจากท่านผูอ่้านโดยทัว่กนั

ประมวลปฏิปทาพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่น

การน�าปฏิปทาของพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มัน่ มาลงมาก 
ท่านด้วยกันโดยสงวนนามท่านไว้ เรื่องของบางท่านก็ยืดยาวพอควร  
แต่ของบางท่านกส็ัน้ โดยตัดเอาเฉพาะท่ีจ�าเป็นมาลง โดยมไิด้ขออนญุาต
จากท่านก่อน จึงขออภัยโทษโปรดเมตตาจากครูบาอาจารย์ทั้งหลาย 
ตลอดท่านนักปฏิบัติด้วยกันที่ได้น�าปฏิปทามาลง เพื่อเป็นประโยชน์แก่
ท่านที่สนใจและอนุชนรุ่นหลังได้ยึดเป็นร่องรอยปฏิบัติตาม กลายเป็น
ประโยชน์แก่หมู่ชนไม่มีสิ้นสุด ดังเราทั้งหลายที่ได้อาศัยบรรพบุรุษและ
ครูอาจารย์พาด�าเนินมาจนถึงสมัยปัจจุบัน จึงพอมีหูมีตาอ้าปากได้บ้าง 
ไม่โง่เขลาเฝ้าร่างแห่งมนุษย์ผู้ควรฉลาดอยู่เปล่าๆ ยังพอมีสติปัญญา
เอาตัวรอดได้ทั้งทางโลกและทางธรรม ดังนั้น การน�าปฏิปทาท่านมาลง
เพื่อเป็นร่องรอยแห่งการปฏิบัติ จึงหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน 
พระเณรอยู่บ้างดังกล่าวมา

ปฏิปทาน้ีเป็นที่ถูกจริตจิตใจท่านผู้ใดในตอนใด กรุณายึดไปปฏิบัติ
เพือ่ก�าจัดสิง่รกรงุรงัภายในใจของเราให้เบาบางลงบ้าง ส่วนมากกคื็อความ 
เหน็แก่ตัวตามนโยบายของกเิลสทีม่กัพาคนให้เกยีจคร้านในการงานทีช่อบ  
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และเป็นประโยชน์ในทางสงบสขุ ไม่กระทบกระเทอืนตนและผูอ่ื้นนัน่แล  
เป็นงานที่กิเลสพาให้ขัดขืนไม่อยากให้ท�า แต่ที่ไม่เกิดประโยชน์โดย 
ชอบธรรม และเปน็ความเสียหายทัง้แก่ตนและผูอ้ืน่นั้น มันชอบยเุราให้
ท�าอยู่เสมอ ท�าได้มากเท่าไรยิ่งดี มันชอบและชมเชยส่งเสริมว่าดี ทั้งที่
ตนและโลกได้รับความกระทบกระเทือนเดือดร้อนและติเตียน เพราะ 
งานนั้นไม่ถูกไม่ดี คนเราเมื่อมีธรรมในใจอยู่บ้าง ย่อมมีทางทราบความ
ผิดถูกของตัวได้ และมีการระมัดระวัง ไม่กล้าเอาตนเข้าไปเสี่ยงกับสิ่ง 
ไม่ดีและเป็นโทษทัง้หลาย ฉะนัน้ มนษุย์เราจึงดีเพราะธรรม เพราะความ
ประพฤติ มคุีณค่าเพราะความประพฤติ สตัว์มคุีณค่าเพราะเนือ้เพราะหนงั  
อวัยวะและก�าลังงานของมัน สัตว์ตัวหนึ่งๆ ตายลงไป เนื้อหนังมังสัง
ตลอดอวัยวะต่างๆ ของมันเป็นเงินเป็นทอง จนกลายเป็นสินค้าซื้อขาย 
กันทั่วโลกให้คนและสัตว์ได้อาศัยมีความสุขเป็นชีวิตจิตใจตลอดมา  
ส่วนคนตายแล้วไม่มอีะไรเกดิประโยชน์ นอกจากกลวัผกีนัเท่านัน้ ยิง่เวลา 
มชีีวิตอยูส่นกุท�าตัวให้เหมน็คลุง้ไปด้วยความประพฤติทีเ่ชือดเฉอืนสมบติั 
และหัวใจมนุษย์ด้วยกันให้ฉิบหายวายปวง ท�าให้คนเกลียดกลัวกัน
มากมาย เวลาตายไม่มใีครมามองหน้าศพ มหิน�าเขายิง่อยากให้ตายวันละ 
กี่ร้อยกี่พันคน แผ่นดินจะได้สูงขึ้นบ้าง ไม่หนักมากเกินไปแทบจะทรุด 
หรอืถล่ม เพราะคนชนดิทีม่คีวามหนกัหน่วงเกินกว่าธรรมดา การท�าตัวให้ดี 
ด้วยความรู้ความประพฤติ หน้าที่การงานที่สะอาดปราศจากโทษเท่านั้น 
จะเป็นเครือ่งส่งเสรมิคุณค่าเกียรติยศช่ือเสยีงให้คนเป็นคนสมบรูณ์แบบ 
และทรงคุณค่าอันสงูส่งไม่มปีระมาณไว้ได้ ชาวโลกเคารพนบัถอืไม่มใีคร
รังเกียจ เกียรติยศช่ือเสียงก็หอมหวนทวนลม ใครอยู่ที่ใดก็อยากชม 
บุญบารมี เวลาตายก็สลายไปเพียงรูปร่าง ส่วนคุณงามความดีทั้งหลาย
ยังฟุ้งขจรอยู่ในโลก มิได้สลายร่วงโรยไปด้วย
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ปฏิปทานี้จึงเข้าใจว่าจะเป็นเครื่องประดับท่านนักปฏิบัติและวง
กรรมฐานให้สง่างามได้ต่อไปนีเ้ป็นเวลานาน เพราะเป็นปฏิปทาท่ีได้รบัผล 
มาแล้วตามจริตนิสัยของท่านผู้หนักในแง่ใดแห่งวงปฏิปทานี้ เน่ืองจาก
ปฏิปทานี้มีหลายแบบมีหลายรสหลายชาติที่ต่างท่านต่างปฏิบัติตามจริต
ของตน และได้รับผลเป็นเครื่องตอบแทนมาด้วยกัน จึงได้น�ามาลงรวม
ไว้ในที่แห่งเดียว อาจจะเป็นความสะดวกแก่ท่านท่ีสนใจเลือกเฟ้นเพื่อ
ถูกกับนิสัยของตนๆ น�าไปปฏิบัติเพื่อเกิดประโยชน์ต่อไป

แต่ปฏิปทาสายนีน่้าจะเป็นความล�าบากในความรูส้กึท่ัวๆ ไป ส�าหรบั
ท่านผูเ้ป็นต้นเรือ่งกร็ูส้กึล�าบากทรมานเหมอืนกนั ทัง้ในขณะทีท่�าและผ่าน
มาแล้ว เพราะเป็นกิจที่ไม่ควรหลงลืมอย่างง่ายดาย เนื่องจากเป็นกิจที่
ออกมาจากใจจริงของผู้ท�าแต่ละท่าน และเป็นความทุ่มเทก�าลังทุกด้าน
ลงแบบไม่คิดชีวิตว่าจะเป็นหรอืจะตายในขณะทีท่�า มุง่ต่อผลทีต่นพงึหวัง
เป็นที่ตั้งเท่านั้น จึงไม่มีอะไรที่จะมามีอ�านาจเหนือกว่าความหวังในธรรม 
เวลาผลปรากฏขึ้นมาก็สมเหตุ คือถึงใจไม่มีทางต�าหนิ ไม่ว่าท่านองค์ใด
ลงได้ทุ่มเทก�าลังกายก�าลังใจลงจนถึงเหตุถึงผลถึงเป็นถึงตายจริงๆ แล้ว 
ผลทีไ่ด้รบันัน้มกัจะพดูเป็นเสยีงเดียวกนัว่า “ถงึใจ” จะอย่างไรกต็ามท่ีว่า
ล�าบาก กไ็ม่ปรากฏว่าท่านผูใ้ดมคีวามเพยีรยิง่กว่าครคืูอศาสดาไปได้เลย 
อย่างมากก็พออนุโลมได้ว่าปฏิบัติแบบลูกศิษย์มีครูสอนเท่าน้ัน เฉพาะ 
ผูเ้ขยีนไม่มอีะไรทัง้ฝ่ายเหตุและผลท่ีควรจะน�ามาออกสงัคมหน้ากระดาษ 
ให้ท่านผู้อ่านได้อ่านได้ชมบ้างเลย จึงขอเพียงได้น�าเรื่องครูอาจารย์และ
เพือ่นฝูงทีป่ฏิบัติด้วยกนัมาลงให้ท่านได้อ่าน กพ็อแก่วาสนาของตนอยูแ่ล้ว  
จึงขอเชิญวิงวอนให้ท่านผูอ่้านทัง้หลายได้อ่านและได้ปฏิบติัจนปรากฏผล 
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เป็นท่ีพอใจเถิด จะสมเจตนาความมุ่งหมายของผู้เขียนที่ต้ังปณิธานไว้
เพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมอยู่แล้วอย่างพึงใจ

ในอวสำนแห่งปฏิปทำนี้ จึงขอขอบคุณ ม.ล.หญิง จิตติ นพวงศ์ 
บรรณำธิกำรหนังสือพิมพ์ศรีสัปดำห์เป็นอย่ำงยิ่ง สุดจะกล่ำวได้ถูกต้อง
ตำมควำมรูส้กึ ซ่ึงอุตส่ำห์ตำมใจทกุอย่ำงทีข่อควำมอนเุครำะห์ช่วยเหลอื
มำทุกกรณี ได้น�ำปฏิปทำนี้ลงในศรีสัปดำห์แต่ต้นตลอดมำ ซึ่งส�ำนวนป่ำ
บำงประโยค บำงตอน ผูเ้ขยีนไม่สงสยัว่ำต้องท�ำควำมยุง่ยำกล�ำบำกและ
ฝืนใจแก่ท่ำนผูป้ฏิบติัตำมอยูเ่รือ่ยมำ แต่ก็จ�ำต้องทนและปฏิบัติเต็มควำม 
สำมำรถจนถึงวำระสุดท้ำยแห่งหนังสือนี้ เพรำะควำมเป็นผู้มีจิตใจสูง  
เล็งเห็นประโยชน์แก่ส่วนรวม จึงกล้ำเสียสละทุกอย่ำงด้วยควำมเต็มใจ
ไม่มอีะไรมำเป็นอุปสรรคได้ และขอขอบคุณเจ้ำหน้ำท่ีผูช่้วยจดัท�ำทุกท่ำน
มำพร้อมนี้ ขอควำมสวัสดีมงคลที่พึงปรำรถนำ จงเกิดมีแด่ ม.ล.จิตติ 
บรรณำธิกำรและคณะผู้จัดท�ำศรีสัปดำห์ทุกท่ำนดังใจหมำยเถิด

หนังสือปฏิปทาน้ี หากมีท่านผู ้ศรัทธาพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน  
ผู้เขียนมีความยินดีอนุโมทนาด้วยทุกโอกาส กรุณาทราบตามนัยที่เรียน
มาแล้วนี้ จะไม่เป็นกังวลในการต้องขออนุญาตอีกในวาระต่อไป แต่การ
พิมพจ์�าหนา่ยนัน้ขอสงวนลิขสิทธิ์ ดงัทีเ่คยปฏบิัตมิากบัหนังสือทุกเล่มที่
ผู้เขียนเป็นผู้เรียบเรียง เพราะมุ่งประโยชน์แก่โลกด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
ไม่ประสงค์ให้มีอะไรเป็นเครื่องผูกพัน จึงขอความเห็นใจมาพร้อมนี้ด้วย 
ขอความเป็นสริมิงคลทีโ่ลกปรารถนา จงเกิดมแีด่ท่านผูอ่้านผูฟั้งและท่าน
ผู้ปฏิบัติตามทั้งหลายโดยทั่วกัน
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พระธรรมเทศนา

โดย พระธรรมวิสุทธิมงคล

(ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

แสดง ณ วัดป่าสุทธาวาส อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๓

นายวศิิษฏ์ วฒันสชุาติ ได้กราบขอร้องให้ท่านพระอาจารย์ฯ ช่วยเขยีนต้นฉบบัพระธรรมเทศนา
กณัฑ์นีใ้ห้ ส�าหรบัเป็นธรรมบรรณาการ ในโอกาสทีส่มควร จึงเป็นลายมอืของท่านพระอาจารย์ฯ  
ที่บันทึกไว้หลังจากที่ได้แสดงพระธรรมเทศนาแล้ว
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หนังสืออ้างอิง

พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน), ปฏิปทาของ
พระธุดงคกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต, ๒๕๓๙, โรงพิมพ์
เรือนแก้วการพิมพ์.



ตั้งนะโม ๓ จบ พร้อมกัน

มหากศุลผลบญุทัง้หมด ทีป่วงข้าฯ ทัง้หลาย ได้อุตส่าห์บ�าเพญ็เพยีรมาแล้ว ด้วยกาย  
วาจา ใจ ได้สร้างพุทธสถานทรัพยากร วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม สร้างศาลาที่ประชุม
เจรญิพระพทุธมงคล สร้างพทุธปฏิมากรพระประธาน พระนาคปรกไว้บนศาลา และสร้าง
พระปางนัง่ขดัสมาธไิว้ทีพ่พิธิภัณฑ์ ได้น้อมบรรจุพระบรมสารรีกิธาตุ วตัถมุงคลมหามงคล  
พร้อมด้วยสิ่งศักด์ิสิทธิ์ในสากลโลก สร้างถนนลาดยางเข้าถึงประตูวัด สร้างแหล่งน�้า  
สร้างก�าแพงรอบพืน้ทีว่ดั พร้อมด้วยสร้างเสนาสนะ น้อมถวายจตุปัจจัยไทยทานแก่พระสงฆ์ 
มาจากทศิทัง้สี ่สร้างคลงัพสัดุและโรงครวั สร้างอาคารพพิธิภัณฑ์ สร้างหนงัสอืโอวาทธรรม 
ของวสิทุธบุิคคล ถวายไว้ในบวรพทุธศาสนา พร้อมด้วยอานสิงส์รกัษาศีล ๕ ทอดผ้าบงัสกุลุ  
รวมมหากุศลผลบุญทั้งหมด และที่ได้บ�าเพ็ญมาแต่ปางก่อน อันเกิดจากน�้าใจใสศรัทธา 
ของปวงข้าฯ ทั้งหลาย

ณ โอกาสนี ้ปวงข้าฯ ทัง้หลาย ขอน้อมจติแผ่อุทศิให้บดิามารดา ผูม้พีระคุณหาประมาณ 
มไิด้ พระอุปัชฌาย์ผูเ้ลศิคุณ พระอาจารย์ผูเ้กือ้หนนุ และพระมหากษัตรยิาธริาชเจ้า ผูท้รงมี 
พระคุณแก่แผ่นดินไทยทกุพระองค์ ผูท้รงพระคุณอันประเสรฐิ พร้อมด้วยพระบรมวงศานวุงศ์ 
ทีล่่วงลบัไปแล้ว ตลอดท่านผูม้บีญุมพีระคุณทัง้หลาย จงได้รบัมหากศุลผลบญุของปวงข้าฯ  
ทัง้หลาย ทีไ่ด้พร้อมใจกนัอุทศิในกาลนี ้โดยเจตนาต้ังใจในวันนี ้แผ่อุทศิมหากศุลผลบญุ 
ให้แก่สรรพสัตว์ และเปรตญาติทั้งหลาย นับแต่บรรพบุรุษในสมัยโบราณกาล ตลอดมา
จนถงึปัจจบุนั ณ วนันี ้และดวงวญิญาณของเหล่านกัรบผูพ้ลชีีพ เพือ่ปกป้องแผ่นดินไทย  
รวมทัง้ญาติมติรหรอืมใิช่ญาติมใิช่มติร และสตัว์เหล่าอ่ืนท่ีเป็นกลางๆ พร้อมท้ังเทพท้ังปวง 
ใน ๑๐ แดนโลกธาตุ จงได้รับและอนุโมทนา ส่วนมหากุศลผลบุญ ที่ปวงข้าฯ ทั้งหลาย 
ได้ท�าการอุทิศให้ในกาลครั้งนี้ เพื่อประโยชน์สุขไม่มีประมาณ

อนึง่ สตัว์เหล่าใดยงัไม่รบัรู ้ส่วนมหากศุลผลบญุ ของปวงข้าฯ ทัง้หลายท�าการอุทศิให้  
ขอเชิญเทพทัง้ปวงทกุช้ันภูม ิจงน�ามหากศุลผลบุญไปแจ้งแก่สรรพสตัว์ท้ังหลาย ให้ได้รบั 
และอนุโมทนา ที่ปวงข้าฯ ทั้งหลายตั้งใจอุทิศให้ เมื่อตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ เมื่อมี
สุขขอให้มีสุขยิ่งๆ ขึ้นไป ตราบก้าวเข้าสู่แดนบรมสุขเกษมส�าราญ โดยทั่วกันเทอญ...

สำธุ สำธุ สำธุ

ค�าแผ่กุศลแก่สรรพสัตว์ทั่วแดนแห่งไตรภพ

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.




