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ชีวิตเมื่อวัยเยาว์

หลวงปู่ถือก�ำเนิด ณ บ้ำนปรำสำท ต�ำบลเฉนียง อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
เม่ือวันที ่๔ ตลุำคม พ.ศ. ๒๔๓๑ ตรงกบัวนัแรม ๒ ค�ำ่ เดือน ๑๑ ปีชวด ในรัชสมยั 
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๕

โยมบิดำของท่ำนชื่อ นำยแดง โยมมำรดำชื่อ นำงเงิม นำมสกุล ดีมำก

หลวงปู่มีพี่น้อง ๕ คน คนแรกเป็นผู้หญิงชื่อ กลิ้ง คนที่สองคือตัวหลวงปู่เอง
ชื่อ ดูลย์ คนที่สำมเป็นชำยชื่อ เคน คนที่สี่และห้ำเป็นหญิงชื่อ รัตน์และทอง พี่น้อง 
ทั้ง ๔ คนของท่ำนมีชีวิตจนถึงวัยชรำ และทุกคนเสียชีวิตก่อนที่จะมีอำยุถึง ๗๐ ปี 
มีเพียงหลวงปู่เท่ำนั้นที่ด�ำรงอำยุขัยอยู่จนถึง ๙๖ ปี

พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

ชีวประวัติ
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สู่ร่มกาสาวพัสตร์

หลวงปู่ได้พยำยำมขออนุญำตบวชจำกบิดำมำรดำหลำยคร้ัง แต่ก็ถูกคัดค้ำน
เร่ือยมำ เน่ืองจำกขำดก�ำลงัส�ำคัญทีจ่ะช่วยแบ่งเบำภำระกำรงำนของครอบครัว เพรำะ
ท่ำนเป็นบุตรชำยคนโต เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของบ้ำน หลวงปู่เฝ้ำอ้อนวอนขออนุญำต
ลำบวชหลำยคร้ัง จนในที่สุดบิดำมำรดำไม่อำจขัดขวำงควำมตั้งใจจริงของท่ำนได้  
จึงได้อนุญำตให้บวชตำมควำมปรำรถนำ แต่บดิำกไ็ด้กล่ำวในน�ำ้เสยีงทีอ่อกจะเป็นกำร
ประชดประชันว่ำ “ถ้าบวชแล้วต้องไม่สึก หรืออย่างน้อยต้องให้ได้เป็นเจ้าอาวาส”

ควำมจริงคุณปู่ของท่ำนเคยบวชและได้เป็นเจ้ำอำวำสมำแล้ว ด้วยเหตุนี้กระมัง 
ที่มีส่วนส่งเสริมอุปนิสัยของท่ำนให้โน้มเอียงไปทำงบรรพชำตั้งแต่เยำว์วัย คือมี
อปุนิสยัรักกำรบญุ และเกรงกลวับำป มไิด้เพลดิเพลนิคึกคะนองไปในวยัหนุ่มเหมอืน
คนทั่วๆ ไป

หลวงปู่ได้รับอนุญำตให้บวชเมื่อท่ำนอำยุได้ ๒๒ ปี พวกตระกูลเจ้ำเมืองที่เคย
ชุบเลี้ยงท่ำนได้เป็นผู้จัดแจงเรื่องกำรบวชให้ครบถ้วนทุกอย่ำง
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หลวงปู่ได้เข้ำอุปสมบทก่อนเข้ำพรรษำ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓ ณ พัทธสีมำ 
วัดจุมพลสุทธำวำส ซึ่งตั้งอยู่ในเขตก�ำแพงเมืองรอบนอกของจังหวัดสุรินทร ์
ในสมัยนั้น โดยมีท่ำนพระครูวิมลศีลพรต (ทอง) เป็นพระอุปัชฌำย์ ท่ำนพระครูบึก 
เป็นพระกรรมวำจำจำรย์ และท่ำนพระครูฤทธิ์ เป็นพระอนุสำวนำจำรย์

ในกำรอุปสมบทคร้ังน้ี ท่ำนอุปสมบทในคณะมหำนิกำย ทั้งน้ีเพรำะคณะ 
ธรรมยุตในสมัยนั้นยังไม่มีในจังหวัดสุรินทร์ หลวงปู่ได้รับฉำยำว่ำ อตุโล หมำยถึง 
ผู้ไม่มีใครเทียบได้

นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมำ ก็เท่ำกับเป็นบำทก้ำวแรกแห่งกำรแสวงหำควำมจริง
บนเสน้ทำงธรรมของ หลวงปูด่ลูย์ อตุโล อนัเปน็ควำมจรงิทีน่�ำไปสูก่ำรดบัทกุข์อย่ำง
ถึงที่สุดและสิ้นเชิง
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ปีติ ๕ การฝึกกัมมัฏฐานครั้งแรก

เมื่อได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้ว หลวงปู่มีควำมปรำรถนำแรงกล้ำที่จะศึกษำ
ธรรมให้ยิง่ขึน้เป็นล�ำดบั เม่ือด�ำริอย่ำงน้ัน จึงได้ไปขอเรียนกมัมฏัฐำนทีว่ดับ้ำนคอโค  
ต�ำบลคอโค ซึ่งอยู่ห่ำงจำกบ้ำนของท่ำนไปทำงตะวันตก ห่ำงจำกตัวเมืองสุรินทร์ 
ออกไปประมำณ ๑๐ กิโลเมตร ต้องเดินทำงด้วยเท้ำฝ่ำป่ำรกชัฏไป

ที่วัดคอโค ได้ชื่อว่ำเป็นวัดที่สอนกำรเจริญกัมมัฏฐำนของจังหวัดสุรินทร์ 
ในสมัยนั้น มีหลวงพ่อแอกเป็นเจ้ำอำวำส และเป็นครูฝึกกัมมัฏฐำนท่ำนแรกส�ำหรับ
หลวงปู่

กำรสอนพระกัมมัฏฐำน และกำรอบรมควำมรู้ด้ำนพระศำสนำเมื่อสมัย ๘๐ ปี
ที่แล้ว เป็นกำรกระท�ำไปตำมมีตำมเกิด ถือควำมเห็นของครูอำจำรย์เป็นหลัก

วธิสีอนกมัมฏัฐำนของหลวงพ่อแอกในคร้ังน้ัน ท่ำนให้เร่ิมต้นด้วยกำรจุดเทยีน
ขึ้นมำ ๕ เล่ม แล้วนั่งบริกรรมว่ำ “ขออัญเชิญปีติทั้ง ๕ จงมาหาเรา” บริกรรมไป
จนกว่ำเทียนจะไหม้หมด จัดว่ำเป็นกุศโลบำยที่แยบยลเท่ำที่มีในสมัยนั้น หลวงปู่ได้
พำกเพียรปฏิบัติตำมค�ำชี้แนะของพระอำจำรย์อย่ำงเคร่งครัด ใช้ควำมอุตสำหะและ
พยำยำมท่องบ่นบริกรรมไปจนตลอดพรรษำโดยมิได้ลดละ แต่ก็ไม่ได้เกิดผลอันใด
จนแล้วจนรอด ควำมรู้สึกอิ่มใจ ควำมดื่มด�่ำ ที่เรียกว่ำ ปีติทั้ง ๕ ก็ไม่ได้ปรำกฏขึ้น 
ในดวงหทัย
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ไม่ว่ำจะเป็น ขุททกาปีต ิคือ ปีติเล็กน้อยพอขนชูชัน น�้ำตำไหล

หรือ ขณิกาปีติ ได้แก่ ปีติชั่วขณะ ท�ำให้รู้สึกแปลบๆ เป็นขณะๆ ดุจฟ้ำแลบ

หรือ โอกกนัตกิาปีต ิได้แก่ ปีตเิป็นระลอกหรือปีตเิป็นพกัๆ ให้รู้สกึซ่ำลงมำในกำย 
ดุจคลื่นซัดต้องฝั่ง

หรือ อุพเพคาปีติ คือ ปีติโลดลอยเป็นอย่ำงแรงให้รู้สึกใจฟู แสดงอำกำร 
บำงอย่ำงโดยมไิด้ตัง้ใจ เช่น เปล่งอทุำน หรือ ให้รู้สกึตวัเบำโลดลอยขึน้มำในอำกำศ 
เป็นต้น

ตลอดจน ผรณาปีติ คือ ปีติซำบซ่ำน ให้รู้สึกเย็นซ่ำนเอิบอำบไปทั่วสรรพำงค์ 
อันเป็นปีติที่ประกอบกับสมำธิกระทั่งน�ำไปสู่จิตรวม

หลวงปูเ่คยกล่ำวถงึจิตรวมว่ำ “เมือ่จิตรวมสงบแล้ว ค�ำบริกรรมกห็ลดุหำยไปเอง  
แล้วก็ถึงรอยเดียวกัน รสเดียวกัน คือมีวิมุตติเป็นแก่น มีปัญญำเป็นยิ่ง”

กำรเพียรพยำยำมของหลวงปู่ตลอดทั้งไตรมำสในคร้ังน้ัน ไม่บังเกิดผลเลย 
ได้เห็นแต่เทียน ๕ เล่ม มิได้บังเกิดปีติทั้ง ๕ ตำมควำมปรำรถนำ

หลวงปูไ่ด้ให้ข้อสงัเกตในภำยหลงั เมือ่ท่ำนผ่ำนกำรปฏิบตักิระทัง่ได้พบธรรมะ
ในใจแล้ว ท่ำนให้ข้อสรุปจำกประสบกำรณ์แห่งธรรมปฏิบัติของท่ำนว่ำ

“กำรเร่ิมต้นปฏิบัติวิปัสสนำภำวนำน้ัน จะเร่ิมต้นโดยวิธีไหนก็ได้ เพรำะผล 
มนัเป็นอนัเดียวกนัอยูแ่ล้ว ทีท่่ำนสอนแนวปฏบิตัไิว้หลำยแนวน้ัน เพรำะจริตของคน 
ไม่เหมือนกัน จึงต้องสร้ำงวัตถุ สี แสง และค�ำส�ำหรับบริกรรม เพื่อหำจุดใดจุดหนึ่ง
ให้จิตรวมอยู่ก่อน”

นอกจำกหลวงปู่จะฝึกบริกรรมเพื่ออัญเชิญปีติทั้ง ๕ ตำมที่กล่ำวมำแล้ว  
ท่ำนยงัทดลองฝึกทรมำนร่ำงกำยเพือ่เผำผลำญกเิลสในตวัเพิม่ขึน้อกีทำงหน่ึง ด้วยกำร 
เข้มงวดกวดขันในกำรขบฉันอำหำร โดยลดจ�ำนวนค�ำข้ำวที่ฉันให้น้อยลงไปเร่ือยๆ 
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เช่น วันก่อนเคยฉัน ๑๐ ค�ำ วนัต่อมำลดเหลอื ๙ ค�ำ ๘ ค�ำ ลดลงไปเร่ือยๆ จนกระทัง่ 
ร่ำงกำยซูบผอม ยำมลุกขึ้นเดินก็โซเซ โงนเงน ไม่มีเรี่ยวแรง

เม่ือฝึกทรมำนร่ำงกำยด้วยกำรอดอำหำรติดต่อกันหลำยวัน หลวงปู่ก็พบว่ำ 
มิได้มีผลอะไร นอกจำกร่ำงกำยซูบผอมอ่อนโรยพลัง ในที่สุดท่ำนก็ตัดสินใจเลิก  
แล้วกลับมำฉันอำหำรดังเดิม

นอกจำกกำรปฏบิัติกัมมัฏฐำน และฝึกทรมำนร่ำงกำยแล้ว หลวงปูก่็ได้ท่องบ่น
บทสวดมนต์ เจ็ดต�านาน บ้าง สิบสองต�านาน บ้ำง แต่มิได้เรียนพระธรรมวินัยซึ่งถือ
เป็นข้อวัตรปฏิบัติเพื่อฝึกฝนขัดเกลำกำย วำจำ ใจ ให้เป็นรำกฐำนของสมำธิภำวนำ 
หลวงปู่ไม่ทรำบเรื่องนี้ เพรำะไม่ได้รับกำรบอกกล่ำวแต่อย่ำงใด

นอกจำกน้ีระหว่ำงที่เรียนอยู่ที่น่ัน ท่ำนยังถูกใช้ให้สร้ำงเกวียนและเลี้ยงโค 
อีกด้วย ท่ำนจึงเกิดควำมรู้สึกสลดสังเวชและเกิดควำมเบื่อหน่ำย
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ไปศึกษาพระปริยัติที่จังหวัดอุบลราชธานี

ในช่วงทศวรรษที่ ๒๔๕๐ ตลอดทั้งภำคตะวันออกเฉียงเหนือ กำรศึกษำใน
แวดวงสงฆ์คึกคักอย่ำงยิ่งที่จังหวัดอุบลรำชธำนี ทั้งนี้ ด้วยกำรริเริ่มสร้ำงสรรค์ของ
ท่ำนเจ้ำประคณุ พระอบุาลคีณุปูมาจารย์ (จันทร์ สริิจนฺโท) และด้วยกำรสำนเสริมต่อ 
ของพระเดชพระคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส) จนกล่ำวได้ว่ำจังหวัด
อุบลรำชธำนีเป็นทิศำปำโมกข์ของผู้รักกำรเรียนพระปริยัติโดยแท้

ในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ขณะทีห่ลวงปูด่ลูย์ยงัเรียนกมัมฏัฐำนทีว่ดับ้ำนคอโค ท่ำนกไ็ด้ 
ยนิกติตศัิพท์เกีย่วกบักำรเรียนกำรสอนพระปริยตัทิีจั่งหวดัอบุลรำชธำนี ตำมแบบของ 
มหำมกุฏรำชวทิยำลยัแห่งวดับวรนิเวศวหิำร หลวงปูม่คีวำมปีตอิย่ำงล้นพ้นเม่ือได้ทรำบ 
ข่ำวนี้ และมีควำมปรำรถนำแรงกล้ำที่จะได้เดินทำงไปศึกษำยังจังหวัดอุบลรำชธำนี

หลวงปูไ่ด้เพยีรขออนุญำตพระอปัุชฌำย์เพือ่จะเดนิทำงไปศกึษำ แต่กถ็กูทดัทำน
ในเบื้องต้น เพรำะในระยะนั้นกำรเดินทำงจำกสุรินทร์ไปอุบลรำชธำนีล�ำบำกยำกเข็ญ
เป็นอย่ำงยิ่ง

หลวงปูเ่พยีรขออนุญำตหลำยคร้ัง เมือ่พระอปัุชฌำย์เหน็ควำมมุง่ม่ันของหลวงปู่  
จึงได้อนุญำต ท่ำนได้ออกเดินทำงไปกับพระภิกษุอีก ๒ องค์ คือ พระคง และ 
พระดิษฐ์
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เม่ือท่ำนได้เดินทำงไปถึงอุบลรำชธำนี หลวงปู่ต้องประสบปัญหำในเร่ืองที่พัก  
เน่ืองจำกหลวงปูบ่วชในมหำนิกำย ขณะทีว่ดัสปัุฏนาราม และวดัสทุศันาราม แหล่งศกึษำ 
พระปริยัติธรรมนั้นเป็นวัดสงฆ์ฝ่ำยธรรมยุต 

โชคดทีีไ่ด้พบพระมนัส ซึง่ได้เดนิทำงมำเรียนอยูก่่อนแล้ว ได้ให้ควำมช่วยเหลอื
ฝำกให้อยู่อำศัยที่วัดสุทัศนำรำมได้ แต่ในฐำนะพระอำคันตุกะ ท�ำให้ควำมรำบรื่นใน
ทำงกำรเรียนค่อยบังเกิดขึ้นเป็นล�ำดับ

กำรเล่ำเรียนพระปริยตัธิรรมในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๕๐ กว่ำๆ น้ัน เป็นไปอย่ำงเข้มงวด  
กำรไล่หรือกำรสอบพระธรรมบทหรือวินัยมุขต่ำงๆ นั้น ผู้สอบจะถูกไล่เรียงซักถำม 
เป็นรำยตวัตำมเน้ือหำทีเ่รียนมำเป็นบทๆ จนจบ ผู้ทีส่อบได้จึงถอืได้ว่ำเป็นผู้ทีถ่งึพร้อม 
ด้วยควำมเพียรพยำยำมอย่ำงที่สุด

หลวงปู่สำมำรถสอบไล่ได้ประกำศนียบัตรนักธรรมชั้นตรี นวกภูมิ เป็นรุ่นแรก
ของจังหวัดอุบลรำชธำนี นับเป็นควำมส�ำเร็จอย่ำงสูงในสมัยนั้น นอกจำกนี้หลวงปู่ 
ยงัได้เรียนบำลไีวยำกรณ์ (มลูกจัจำยน์) ด้วย เพรำะควำมหมำยแห่งบำล ีคอืภำษำทีไ่ด้ 
จดจ�ำและจำรึกรักษำพุทธพจน์แต่เดิมมำอันเป็นหลักในทำงพระพุทธศำสนำ ดังน้ัน  
กำรศึกษำเล่ำเรียนในทำงปริยัติธรรมโดยเนื้อแท้ก็คือกำรศึกษำภำษำบำลีนั่นเอง

หลวงปู่ได้เรียนบำลีไวยำกรณ์จนสำมำรถแปลพระธรรมบทได้

แม้จะน�ำควำมรู้ในระดบันักธรรมตรีไปเทยีบกบัเปรียญธรรม ๙ ประโยค ซึง่เป็น 
คุณวุฒิสูงสุดในทำงปริยัติธรรม อำจถือได้ว่ำห่ำงไกลกันเป็นอย่ำงยิ่ง เหมือนกับน�ำ
ควำมรู้ระดับประถมศึกษำปีที่ ๑ ไปเทียบกับปริญญำเอกก็น่ำจะได้

แต่สิ่งที่ไม่ควรมองข้ำมก็คือ กำรศึกษำในทำงปริยัติธรรมของหลวงปู่น้ัน  
เกิดขึ้นในทศวรรษ ๒๔๕๐ ซึ่งเมื่อเทียบกับกำรศึกษำในทำงโลกเมื่อประมำณ ๘๐ 
ปีก่อน กำรได้เรียนถึงประถมศึกษำปีที่ ๑ หรือ ๒ ก็นับว่ำยอดเยี่ยมล�้ำเลิศแห่งยุค
สมัยแล้ว
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ภำยหลงัต่อมำ เมือ่หลวงปูม่พีรรษำแก่กล้ำ ผ่ำนประสบกำรณ์ด้ำนธรรมปฏบิตัิ 
มำมำก และมำตัง้โรงเรียนสอนปริยัตธิรรมทีว่ดับรูพำรำม จังหวดัสริุนทร์ แล้ว ครำวหน่ึง 
ที่นักเรียนของท่ำนมีพระภิกษุสอบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ได้เป็นองค์แรก และ
ในงำนฉลองพัด ๙ ประโยค ในครั้งนั้น หลวงปู่ได้ให้โอวำทในเชิงปรำรภธรรมว่ำ 

“ผู้ที่สำมำรถสอบเปรียญ ๙ ประโยคได้นั้น ต้องมีควำมเพียรอย่ำงมำก และ 
มีควำมฉลำดเพียงพอ เพรำะถือว่ำเป็นกำรจบหลักสูตรฝ่ำยปริยัติ และต้องแตกฉำน
ในพระไตรปิฎก กำรสนใจในทำงปริยัติอย่ำงเดียวพ้นทุกข์ไม่ได้ ต้องสนใจปฏิบัติ
ทำงจิตต่อไปอีกด้วย”

โดยไม่ต้องตั้งค�ำถำมว่ำ “ท�ำไม” หลวงปู่ก็ให้ค�ำอธิบำยสั้นๆ ว่ำ

“พระธรรมทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ นั้น ออกไปจากจิตของพระพุทธเจ้า
ทั้งหมด ทุกสิ่งทุกอย่างออกจากจิตใจ อยากรู้อะไรค้นได้ที่จิต”

ที่หลวงปู่กล่ำวเช่นน้ี มิได้หมำยควำมว่ำหลวงปู่จะมองข้ำมบทบำทและควำม
หมำยของปริยัติ เน่ืองเพรำะกำรศึกษำในทำงปริยัติน้ันเป็นรำกฐำนหรือสะพำน 
อันก่อให้เกิดควำมรู้ที่จะเชื่อมโยงไปสู่ควำมเข้ำใจในธรรมะ แต่จะขำดกำรปฏิบัติไป
ไม่ได้อย่ำงเด็ดขำด

ปริยัติเพียงอย่างเดียวพ้นทุกข์ไม่ได้ ปัจจัยช้ีขาดโดยแท้จริงอยู่ที่การปฏิบัต ิ
ทางจิต
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เข้าสู่สงฆ์ฝ่ายวิปัสสนาธุระ

เมื่อหลวงปู่ประสบควำมส�ำเร็จในกำรเล่ำเรียนด้ำนปริยัติในระดับหน่ึงแล้ว  
สิง่ทียั่งคงค้ำงคำในใจของท่ำนในขณะน้ันกค็อื ควำมต้องกำรทีจ่ะเปลีย่นจำกนิกำยเดิม 
มำเป็น ธรรมยุติกนิกาย หรือ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ

(คณะสงฆ์ได้แบ่งลกัษณะกำรบริหำรออกเป็น ๒ ฝ่ำย คอื ฝ่ำย คนัถธรุะ ซึง่เป็น 
มหานิกาย กับฝ่ำย วิปัสสนาธุระ ซึ่งเป็น ธรรมยุติกนิกาย ทั้ง ๒ ฝ่ำยปฏิบัติธรรม
เพื่อควำมส�ำเร็จในเป้ำหมำยเดียวกัน แต่ฝ่ำยมหำนิกำยเน้นทำงสร้ำงฐำนพระศำสนำ 
คือสอนคนทั่วไป ส่วนฝ่ำยธรรมยุติกนิกำย เน้นกำรฝึกตนเองไปสู่ควำมหลุดพ้น)

แม้หลวงปู่จะมีควำมต้องกำรญัตติใหม่อย่ำงยิ่งก็ตำม แต่หำได้ด�ำเนินไปด้วย
ควำมรำบร่ืน ทัง้น้ีมใิช่ว่ำหลวงปูข่องเรำจะอ่อนด้อยไม่เหมำะสม หำกแต่พระเถระผู้ใหญ่ 
มสีำยตำยำวไกลมำกกว่ำ กล่ำวคือ พระธรรมปาโมกข์ (อ้วน ตสิโฺส) เจ้ำคณะมณฑล 
ในขณะนั้นเห็นว่ำ “อยำกให้ท่ำนเล่ำเรียนไปก่อน ไม่ต้องญัตติ”

พระคุณเจ้ำได้ชี้แจงเหตุผลว่ำ “เน่ืองจำกทำงคณะสงฆ์ธรรมยุตมีนโยบำยจะ
ให้ท่ำนกลับไปพัฒนำกำรศึกษำพระปริยัติธรรมที่จังหวัดสุรินทร์บ้ำนเดิมของท่ำน 
ให้เจริญรุ่งเรือง ถ้ำหำกญัตติแล้ว เมื่อท่ำนกลับไปสุรินทร์ ท่ำนจะต้องอยู่โดดเดี่ยว 
เนื่องจำกไม่มีวัดฝ่ำยธรรมยุตที่จังหวัดสุรินทร์เลย”
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 ส�าหรับ พระธรรมปาโมกข์ องค์นี้ก็คือ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ในเวลำต่อมำ
น่ันเอง ท่ำนเป็นอำจำรย์ผู้แรกเร่ิมสอนพระปริยตัธิรรมในภำคอสีำน โดยเปิดส�ำนักเรียน 
อบุลวิทยาคม ณ วดัสปัุฏนาราม ในเมอืงอบุลรำชธำนี ท�ำให้กำรศกึษำภำษำบำลแีละ
ธรรมได้แพร่กระจำยไปทั่วมณฑลอีสำนเป็นล�ำดับมำ

แม้พระผู้ใหญ่ที่ทัดทำนกำรญัตติของหลวงปู่ดูลย์จะเปี่ยมด้วยเจตนำอันดี แต่
หลวงปูมิ่ได้มีควำมประสงค์จะกลบัไปสอนพระปริยตัธิรรมทีจั่งหวดัสริุนทร์ แท้จริงแล้ว  
หลวงปู่ต้องการเป็นพระนักปฏิบัติ ดังนั้น ควำมเพียรในกำรขอญัตติจึงด�ำเนินต่อไป

จะสงัเกตได้ว่ำ การด�ารงและการด�าเนินกจิกรรมต่างๆ ของหลวงปู ่มกัจะเร่ิมต้น 
ด้วยการมอีปุสรรคเสมอ และสดุท้ายกส็�าเร็จลงได้ด้วยความพยายามและความตัง้ใจ
จริงของท่าน ซึ่งการญัตติในครั้งนี้ก็เช่นกัน

เหตุกำรณ์ต่อมำ ซึ่งจะนับว่ำเป็นโชคของหลวงปู่ก็ว่ำได้ ที่ท่ำนได้มีโอกำสรู้จัก
คุ้นเคยกับ หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม ซึ่งท่ำนรับรำชกำรครู ท�ำหน้ำที่สอนฆรำวำส  
ทั้งที่ยังเป็นพระสงฆ์อยู่ที่วัดสุทัศนำรำม จังหวัดอุบลรำชธำนี

หลวงปู่สิงห์ และหลวงปู่ดูลย์ มีอำยุรุ่นรำวครำวเดียวกัน แต่หลวงปู่ดูลย์อ่อน
พรรษำกว่ำ หลวงปู่ทั้งสององค์มีควำมสนิทสนมกันมำกข้ึนเป็นล�ำดับ หลวงปู่สิงห์
เห็นปฏิปทำในกำรศึกษำเล่ำเรียน พร้อมทั้งกำรประพฤติปฏิบัติกิจในพระศำสนำ
ของหลวงปู่ดูลย์ว่ำเป็นไปด้วยควำมตั้งใจจริง จึงได้รับภำระในเร่ืองกำรขอญัตต ิ
จนกระทั่งประสบผลส�ำเร็จ

ดังนั้น ใน พ.ศ. ๒๔๖๑ ขณะมีอายุ ๓๐ ปี หลวงปู่จึงได้ญัตติจากนิกายเดิม
มาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในธรรมยุติกนิกาย ณ พัทธสีมาวัดสุทัศนาราม จังหวัด
อุบลรำชธำนี โดยมี พระมหารัฐ เป็นพระอุปัชฌำย์ และ พระศาสนดิลก (เสน)  
เจ้ำคณะมณฑลอุดร เป็นพระกรรมวำจำจำรย์

หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม นับเป็นกัลยำณมิตรอันยอดเยี่ยมของหลวงปู่ 
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กล่ำวในทำงประวัติควำมเป็นมำ หลวงปู่สิงห์ เป็นพระภิกษุที่สอนหนังสือให ้
ฆรำวำส ภำยหลงัทีท่่ำนได้กรำบนมสักำร หลวงปูม่ั่น พระอาจารย์ใหญ่ เป็นล�ำดบัมำ  
ภำยในห้วงนึกคดิของท่ำนกเ็ร่ิมแปรเปลีย่น เน่ืองจำกค�ำชกัชวนของพระอาจารย์ใหญ่ 
ดังกึกก้องในโสตประสำทเสมอ

“การบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์จะต้องปฏิบัติกรรมฐาน คือ พิจารณาตจปัญจก- 
กัมมัฏฐาน เป็นเบื้องแรก เพราะเป็นหนทางพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง”

กล่ำวกันว่ำ จำกกำรฝึกปฏบิตัภิำวนำตำมค�ำแนะน�ำของหลวงปูม่ัน่อย่ำงเอำจริง 
หลวงปู่สิงห์ถึงกับมองเห็นศิษย์อันเป็นฆรำวำสทั้งชำยหญิงกลำยเป็นโครงกระดูก 
น้อยใหญ่ น่ังเรียนและเคลื่อนไหวก๊อกแก๊ก ก๊อกแก๊ก อยู่ในช้ันเรียนที่ท่ำนก�ำลัง
สอนอยู่ พอวันรุ่งขึ้น ท่ำนก็สะพำยกลดธุดงค์ออกบ�ำเพ็ญเพียรตำมป่ำเขำล�ำเนำไพร 
ตั้งแต่นั้นมำ

หลวงปู่สิงห์ได้รับสมญำว่ำเป็นแม่ทัพใหญ่แห่งกองทัพธรรม นั่นคือท่ำนได้รับ
มอบหมำยภำระจำกหลวงปู่มั่นให้น�ำพระภิกษุสงฆ์สำยพระกัมมัฏฐำนออกเผยแผ่
ธรรมะในแนวทำงปฏิบัติ จนกระทั่งแพร่หลำยมำจนทุกวันนี้

ช่วงหลังสุด หลวงปู่สิงห์ ได้มาสร้าง วัดป่าสาลวัน ที่จังหวัดนครรำชสีมำ และ
พ�ำนักอยู่ที่วัดแห่งนี้จนวำระสุดท้ำยในชีวิตของท่ำน

หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม นับเป็นกัลยำณมิตรอันยอดเยี่ยมของหลวงปู่ดูลย์ 
นอกจำกรับเป็นภำระช่วยให้หลวงปูไ่ด้ญตัตอิยูใ่นฝ่ำยธรรมยตุแล้ว ต่อมำได้น�ำพำให้
หลวงปู่เข้ำเป็นศิษย์ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต พระอำจำรย์ใหญ่ฝ่ำยวิปัสสนำกัมมัฏฐำน 
อีกด้วย นับเป็นคุณูปกำรใหญ่หลวงยิ่งในชีวิตของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล ของเรา
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เข้าเป็นศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

เม่ือหลวงปู่ญัตติเข้ำเป็นสงฆ์ฝ่ำยธรรมยุตแล้ว ท่ำนก็มีสิทธิ์เป็นพระอยู่ใน 
วดัสทุศันำรำมได้อย่ำงสมบรูณ์ มิใช่อยูเ่ยีย่งพระอำคนัตกุะเหมอืนเมือ่ก่อน กจิกรรม
กำรเรียนด้ำนปริยัติของท่ำนยังคงด�ำเนินต่อไป เพียงแต่เมื่อเข้ำมำอยู่ใต้ชำยคำแห่ง
สำยวิปัสสนำธุระแล้ว ข้อวัตรปฏิบัติก็มีควำมเคร่งครัดรัดกุมมำกขึ้น ท�ำให้ท่ำนมีใจ
ใฝ่ศึกษำโดยเน้นกำรปฏิบัติธรรมเป็นอย่ำงยิ่ง 

ในช่วงระหว่ำงทศวรรษ ๒๔๖๐ น้ัน ไม่เพยีงแต่สมเดจ็พระมหาวรีวงศ์ (อ้วน ตสิโฺส)  
เท่ำน้ัน ทีท่รงบทบำทเป็นอย่ำงสงูด้ำนพระพทุธศำสนำในภำคอีสำน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ 
ในจังหวัดอุบลรำชธำนี อีกท่ำนหน่ึงที่ได้รับควำมเคำรพรักและศรัทธำเป็นอย่ำงสูง  
ก็คือ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต พระอำจำรย์ใหญ่สำยพระกรรมฐำน

เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๘ หลวงปู่มั่นเดินทางจาก วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ มำพ�ำนัก 
ที่วัดบูรพำ จังหวัดอุบลรำชธำนี นับเป็นข่ำวใหญ่แพร่กระจำยไปในหมู่สงฆ์และ
ประชำชนทั่วไป ท�ำให้บรรดำพระภิกษุสำมเณรและชำวบ้ำนร้ำนตลำดทั้งปวงพำกัน 
แตกตื่นหลั่งไหลไปฟังธรรมเทศนำของหลวงปู่มั่นกันเป็นโกลำหล หลวงปู่สิงห ์
ได้ชักชวนหลวงปู่ดูลย์ไปกรำบเพื่อฟังเทศน์และศึกษำธรรมะจำกพระอาจารย์ใหญ ่ 
ที่วัดบูรพำ เช่นเดียวกับคนอื่นๆ
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พระอาจารย์ใหญ่กล่ำวเม่ือพบหน้ำหลวงปู่สิงห์ว่ำ “เรำได้รอเธอมำนำนแล้ว  
อยำกจะพบและชักชวนไปปฏิบัติธรรมด้วยกัน” พระอำจำรย์ใหญ่มั่นได้กล่ำวใน 
ตอนน้ันอีกว่ำ “กำรบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์จักต้องปฏิบัติกัมมัฏฐำน คือพิจำรณำ 
ตจปัญจกกัมมัฏฐำนเป็นเบือ้งแรก เพรำะเป็นหนทำงพ้นทกุข์ได้อย่ำงแท้จริง” จำกน้ัน 
หลวงปู่สิงห์ กับ หลวงปู่ดูลย์ ก็ถวำยตัวเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นตลอดมำ

หลวงปูท่ัง้สององค์พำกันไปฟังเทศน์จำกพระอำจำรย์ใหญ่เป็นประจ�ำ ไม่เคยขำด 
แม้สักครั้งเดียว นอกจำกจะได้ฟังธรรมะแปลกๆ ที่สมบูรณ์ด้วยอรรถและพยัญชนะ  
มคีวำมลกึซึง้ รัดกมุ และกว้ำงขวำงเป็นทีน่่ำอศัจรรย์แล้ว ยงัมโีอกำสเฝ้ำสงัเกตปฏิปทำ 
ของท่ำนพระอำจำรย์ใหญ่ที่งดงำมเพียบพร้อมน่ำเลื่อมใสทุกอิริยำบถอีกด้วย ท�ำให้ 
เกดิควำมซำบซึง้ถึงใจ แต่ละค�ำพดูมีนัยแปลกด ีไม่เคยได้ยนิได้ฟังจำกทีไ่หนมำก่อน  
จึงท�ำให้หลวงปูท่ัง้สององค์เพิม่ควำมสนใจใคร่ประพฤตปิฏิบตัทิำงธดุงคกมัมฏัฐำนให้มำก 
ยิ่งๆ ขึ้นไป

กำรศกึษำเล่ำเรียนด้ำนพระปริยัตธิรรมของหลวงปูดู่ลย์มคีวำมก้ำวหน้ำตำมล�ำดบั  
ท่ำนได้พิจำรณำตำมข้อธรรมเหล่ำนั้นจนแตกฉำนช�่ำชองพอสมควร และได้พิจำรณำ 
เห็นว่ำ การเรียนพระปริยัติธรรมอย่างเดียวนั้น เป็นแต่เพียงการจ�าหัวข้อธรรมะได้
เท่านั้น ส่วนการปฏิบัติให้เกิดผลและรู้รสพระธรรมอย่างซาบซึ้งนั้น เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ต่างหาก

หลวงปูบ่งัเกดิควำมโน้มเอยีงไปในทำงปฏบิตั ิคอืธดุงคกัมมัฏฐำนอย่ำงแน่วแน่  
จึงได้ตัดสินใจที่จะออกธุดงคกัมมัฏฐำนในฤดูหลังออกพรรษำน้ันอย่ำงแน่นอน  
เป็นเหตุให้กำรเรียนทำงปริยัติธรรมในห้องเรียนของท่ำนเป็นอันสิ้นสุดลง ต่อไปคือ
กำรเข้ำสู่ห้องเรียนที่เป็นธรรมชำติอันกว้ำงใหญ่ไพศำล ประกอบทั้งดินฟ้ำมหำสมุทร 
รวมทัง้กำรเสำะแสวงหำตวัเองในโลกภมิูน้ีอนักว้ำงไกลสดุแสนเหลอืทีจ่ะประมำณได้
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ออกธุดงค์

กำรบวชของหลวงปู่ดูลย์น้ัน ควำมจริงท่ำนมิได้มีเจตนำที่จะรุ่งโรจน์ทำงด้ำน
ปริยัติธรรม หรือด้ำนกำรปกครอง ถึงแม้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส)  
ตั้งควำมหวังว่ำจะให้หลวงปู่เป็นผู้น�ำในกำรเผยแผ่และปกครองเสมือนเป็นหูเป็นตำ 
แทนท่ำนในเขตเมืองสุรินทร์ก็ตำม แต่เน้ือแท้และควำมปรำรถนำอย่ำงแท้จริงของ
หลวงปู ่คอืกำรออกปฏบิตัปิรำรภควำมเพยีรในควำมวเิวกต่ำงหำก เป็นควำมต้องกำร 
ที่เคยมำดหมำยไว้เมื่อแรกบวชที่จังหวัดสุรินทร์ และที่อุตส่ำห์รอนแรมมำจังหวัด
อุบลรำชธำนี ก็เพื่อกำรนี้

ด้วยควำมตัง้ใจของท่ำน เมือ่หลวงปูส่งิห์ออกปำกชวนให้ออกจำริกธดุงค์ไปตำม 
ป่ำเขำแห่งภำคอีสำน จึงสอดรับกับควำมต้องกำรของหลวงปู่อย่ำงดียิ่ง 

คร้ันออกพรรษำแล้ว เมือ่ปลำยปี พ.ศ. ๒๔๖๑ น้ันเอง หลวงปูม่ัน่ พระอาจารย์ใหญ่
กอ็อกธดุงค์อกี หลวงปูท่ัง้สองสหำยคือหลวงปูส่งิห์และหลวงปูด่ลูย์ กต็ดัสนิใจเดด็ขำด
สละละทิง้กำรเรียนกำรสอน ออกจำริกธดุงค์ตดิตำมพระปรมำจำรย์ผู้ยิง่ใหญ่ไปทกุหน 
ทุกแห่งจนตลอดฤดูกำลนอกพรรษำนั้น

ตำมธรรมเนียมธดุงคกมัมฏัฐำนของพระอาจารย์ใหญ่มัน่น้ันมอียูว่่ำ เมือ่ถงึกำล
เข้ำพรรษำ ไม่ให้จ�ำพรรษำรวมกนัมำกเกนิไป ให้แยกย้ำยกนัไปจ�ำพรรษำตำมสถำนที ่
อันวิเวก ไม่ว่ำจะเป็นวัด เป็นป่ำ เป็นเขำ โคนไม้ ลอมฟำง เรือนว่ำง หรืออะไร 
ตำมอัธยำศัยของแต่ละบุคคลแต่ละคณะ



18

ขณะเดียวกัน เม่ือออกพรรษำแล้ว ก็จะถงึวำระแห่งกำรประชุมกนั หำกทรำบข่ำวว่ำ 
พระอาจารย์ใหญ่มั่น อยู่ ณ ที่ใด ก็จะพำกันไปจำกทุกทิศทำงมุ่งตรงไปยัง ณ ที่นั้น  
ควำมประสงค์ก็เพื่อเรียนพระกัมมัฏฐำน และเล่ำแจ้งถึงผลของกำรประพฤติปฏิบัติ 
ทีผ่่ำนมำ เมือ่มอีนัใดผิด พระอำจำรย์ใหญ่กจ็ะช่วยแนะน�ำแก้ไข อนัใดถกูต้องดแีล้ว 
ท่ำนจะได้แนะน�ำข้อกัมมัฏฐำนให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

ในปีแรกที่ร่วมออกธุดงค์ติดตำมพระอาจารย์ใหญ่มั่นนี้ หลวงปู่บอกว่ำยังไม่มี
อะไรมำก เพียงแต่เป็นกำรฝึกกำรใช้ชีวิตแบบพระป่ำ และใช้หลักควำมรู้ในกำรฝึก
ปฏิบัติเบื้องต้น เป็นกำรสร้ำงฐำนควำมรู้ให้มั่นคง ส�ำหรับผู้ที่มีควำมตั้งใจจริงอย่ำง
หลวงปูแ่ล้ว ท่ำนไม่ปล่อยเวลำให้ล่วงไปโดยเปล่ำประโยชน์ ท่ำนได้เร่งกำรฝึกปฏบิตัิ
ควำมเพียรอย่ำงเคร่งครัด โดยมีฉันทะ คือควำมเชื่อมั่นและศรัทธำในควำมส�ำเร็จ 
ที่หวังว่ำจะต้องเกิดขึ้นในตัวท่ำนอย่ำงแน่นอน

จำกกำรได้มีโอกำสฝึกปฏิบัติกับท่ำนพระอำจำรย์ใหญ่ ตลอดกำรออกธุดงค ์
ในช่วงน้ี ท�ำให้หลวงปู่เกิดควำมเลื่อมใสในแนวทำงธุดงคกัมมัฏฐำนเป็นอย่ำงยิ่ง  
เมือ่ใกล้ฤดกูำลเข้ำพรรษำในปีน้ัน (พ.ศ. ๒๔๖๒) คณะของหลวงปู ่ซึง่น�ำโดยหลวงปูส่งิห์  
กแ็ยกย้ำยจำกพระอำจำรย์ใหญ่ พำหมูค่ณะแสวงหำทีส่งบวเิวกเพือ่บ�ำเพญ็เพยีรในช่วง 
เข้ำพรรษำต่อไป
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เหนือความตาย

คณะที่น�ำโดยหลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม ก็มี พระอาจารย์บุญ พระอาจารย์สีทา  
พระอาจารย์หนู และหลวงปูด่ลูย์ อตโุล รวม ๕ องค์ เมือ่แยกทำงจำกพระอาจารย์ใหญ่ 
มั่น ภูริทตฺโต แล้ว ก็เดินธุดงค์เลียบเทือกเขำภูพำนไปเรื่อยๆ เมื่อถึงป่ำท่ำคันโท 
อ�ำเภอท่ำคนัโท จังหวดักำฬสนิธุ ์ได้พจิำรณำเหน็ว่ำสภำพป่ำแถวน้ันมีควำมเหมำะสม 
ทีจ่ะอยูจ่�ำพรรษำ จึงได้สมมตขิึน้เป็น เสนาสนะป่าท่าคนัโท แล้วทัง้ ๕ องค์ กอ็ธษิฐำน 
อยู่จ�ำพรรษำ ณ สถำนที่นั้น เมื่อพิจำรณำที่จ�ำพรรษำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทุกองค์
ก็ตั้งสัจจะปรำรภควำมเพียรอย่ำงอุกฤษฏ์ ด�ำเนินข้อวัตรปฏิบัติตำมค�ำอบรมสั่งสอน
ของพระอำจำรย์ใหญ่อย่ำงสุดชีวิต

ป่ำท่ำคันโท แถบเทอืกเขำภพูำน ในสมัยน้ันยงัรกชฏัอดุมไปด้วยสตัว์ป่ำนำนำชนิด  
ที่ร้ำยกำจก็คือ มีไข้ป่ำชุกชุม ชำวบ้ำนเรียกว่ำ “ไข้หนาว” ใครก็ตำมที่เป็นจะมีอำกำร 
หนำวสั่น เหมือนมีคนจับกระดูกเขย่ำให้โยกคลอนไปทั้งกำย ปรำกฏว่ำพระทุกองค์  
ยกเว้นพระอำจำรย์หนูเพียงองค์เดียวที่ไม่ถูกพิษไข้หนำวเล่นงำนเอำ นอกน้ันต่ำง 
ล้มเจ็บได้รับควำมทุกข์ทรมำนอย่ำงแสนสำหัสด้วยกันทั้งสิ้น

ในท่ำมกลำงป่ำทึบดงเถื่อนเช่นนั้น หยูกยำอะไรก็ไม่มี ได้แต่เยียวยำช่วยกัน
รักษำกันไปตำมมีตำมเกิด ในกลำงพรรษำ พระสหธรรมิกรูปหนึ่งก็ถึงแก่มรณภำพ
ไปต่อหน้ำต่อตำ ยังควำมสลดสังเวชให้กับหมู่เพื่อนเป็นอย่ำงยิ่ง อย่ำงไรก็ตำม  
ควำมตำยมิอำจท�ำให้เกดิควำมหวัน่ไหวรวนเรในหมู่พระนักปฏบิตัทิัง้ ๔ รูป ทีเ่หลอือยู่
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เม่ือจัดกำรฝังสรีระของพระสหธรรมกิแล้ว ต่ำงองค์ต่ำงกรี็บเร่งควำมเพยีรหนัก
ยิง่ขึน้ เสมือนหน่ึงจะช่วงชงิชยัชนะเหนือควำมตำยทีรุ่กคืบเข้ำมำ เบือ้งหน้ำคือควำมตำย  
เบือ้งหน้ำคือควำมยำกล�ำบำก เบือ้งหน้ำคอืกำรจำกพระสหธรรมกิทีร่่วมเส้นทำงกนัมำ  
นับเป็นบททดสอบอันเด็ดขำดยิ่งที่ต้องเผชิญเป็นครั้งแรกในชีวิตธุดงค์ของหลวงปู่

ส�ำหรับหลวงปูด่ลูย์ เมือ่ต้องประสบชะตำกรรมเช่นน้ี กไ็ด้อำศยัควำมส�ำเหนียกรู้  
เผชิญกับควำมตำยอย่ำงเยือกเย็น ควำมเป็นจริงที่เห็นและเป็นอยู่ก็คือกำรเผชิญกับ 
โรคำพยำธิ ขณะที่หยูกยำขำดแคลนอย่ำงน่ำใจหำย หลวงปู่เกิดควำมคิดขึ้นในใจว่ำ  
สิ่งที่จะพึ่งได้ในยำมน้ีก็มีแต่อ�านาจพุทธคุณเท่ำน้ัน แม้ท่ำนจะได้รับพิษไข้อย่ำง 
แสนสำหัส ด้วยใจอดทนและมุ่งมั่น ท่ำนได้ร�ำลึกถึงพระพุทธคุณ แล้วตั้งสัจวำจำ
อย่ำงแม่นมัน่ว่ำ “ถงึอย่ำงไร ตวัเรำคงไม่พ้นเง้ือมมอืแห่งควำมตำยในพรรษำน้ีแน่แล้ว  
แม้เรำจักตำย ก็จงตำยในสมำธิภำวนำเถิด” จำกนั้น หลวงปู่ก็เริ่มปรำรภควำมเพียร 
ตัง้สตใิห้สมบรูณ์เฉพำะหน้ำ ธ�ำรงจิตให้อยูใ่นสมำธอิย่ำงม่ันคงทกุอริิยำบถ พร้อมทัง้ 
พิจำรณำควำมตำย คือใช้มรณสติกัมมัฏฐำนเป็นอำรมณ์ โดยมิได้ย่อท้อพร่ันพรึง 
ต่อมรณภยัทีก่�ำลงัจะคกุคำมมำถงึตวัในไม่ช้ำน้ีเลย เมือ่ไม่หวาดหวัน่ต่อความตายแล้ว 
ความตายจะมีบทบาทและความหมายอะไรอีกเล่า
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แยกจิตออกจากกิเลส

ณ ป่ำท่ำคันโท จังหวัดกำฬสินธุ์ นี้เอง แม้จะเป็นพรรษำแรกของกำรปฏิบัติ 
กมัมฏัฐำนกต็ำม แต่ด้วยควำมพยำยำมและด้วยปณธิำนอนัแน่วแน่ไม่ลดละ ผลแห่ง 
กำรปฏิบตักิเ็ร่ิมบงัเกิดขึน้อย่ำงเตม็ภำคภูม ิกล่ำวคือ ในระหว่ำงทีน่ั่งภำวนำซึง่เร่ิมตัง้แต่ 
หวัค�ำ่ไปจนถงึดกึสงัด จิตของท่ำนค่อยๆ หยัง่ลงสูค่วำมสงบ เกดิควำมปีตชิุม่เยน็ แล้ว
เกดินิมติทีช่ดัเจน คือได้เหน็องค์พระพทุธรูปปรำกฏขึน้ในตวัท่ำนสวมทบัร่ำงของท่ำน 
ได้สัดส่วนพอดี จนดูประหนึ่งว่ำท่ำนเองเป็นพระพุทธรูปองค์หนึ่ง

ท่ำนพยำยำมพิจำรณำรูปนิมิตน้ันต่อไปอีก ก็จะเห็นเป็นอย่ำงน้ันอยู่ตลอด  
แม้กระทั่งออกจำกสมำธิแล้ว รูปนิมิตน้ันก็ยังเห็นติดตำอยู่อย่ำงน้ัน จนกระทั่งเช้ำ 
ได้ออกบิณฑบำตสู่ละแวกบ้ำนของชำวบ้ำนแถบน้ัน นิมิตก็ยังปรำกฏอยู่เช่นน้ัน  
ท่ำนสังเกตดูนิมิตนั้นไปเรื่อยๆ โดยไม่ได้ปริปำกบอกใครเลย ขณะเดินทำงกลับจำก
บณิฑบำต ก่อนทีรู่ปนิมิตน้ันจะหำยไป หลวงปูไ่ด้พจิำรณำถงึตวัท่ำนเอง กป็รำกฏเหน็ 
กระดูกทุกสัดส่วนอย่ำงชัดเจน ด้ำนนอกมีเน้ือและหนังหุ้มพันเอำไว้ เมื่อเพ่ง 
พจิำรณำต่อ กเ็หน็ว่ำกระดูกและเน้ือหนังเหล่ำน้ันล้วนแต่ประกอบด้วยธำตทุัง้ ๔ คอื  
ดิน น�้ำ ลม ไฟ นั่นเอง

เม่ือพจิำรณำเหน็อย่ำงน้ัน ท่ำนเกดิควำมรู้สกึไม่อยำกฉันอำหำรในวนัน้ัน แต่รู้สกึ 
อิ่มเอิบจำกกำรที่จิตเป็นสมำธิ จึงท�ำควำมเพียรต่อไป ก็ปรำกฏว่ำรูปนิมิตนั้นหำยไป 
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พอออกจำกสมำธแิล้ว ปรำกฏว่ำฤทธิไ์ข้ทีท่่ำนเป็นอยูก่ห็ำยไปสิน้ เหมอืนถกูปลดิทิง้ไป 
ตั้งแต่นั้น นี่คือควำมมหัศจรรย์

หลวงปู่เร่งกระท�ำควำมเพียรต่อไปอีก โดยเดินจงกรมบ้ำง นั่งสมำธิบ้ำง สลับ
กันไปตลอดทั้งวันทั้งคืนอย่ำงไม่รู้จักเหน็ดเหน่ือย ด้วยอำศัยควำมอิ่มเอิบแห่งจิต 
ที่เป็นสมำธิ 

เมื่อจิตสงบได้ที่ พลันก็บังเกิดแสงแห่งพระธรรมปรากฏแก่จิตของท่านอย่าง
แจ่มแจ้ง จนกระทั่งท่านสามารถแยกจิตกับกิเลสออกจากกันได้ 

รู้ได้ชัดเจนว่า อะไรคือจิต และอะไรคือกิเลส 
จิตปรุงกิเลส หรือ กิเลสปรุงจิต 
และเข้าใจสภาพเดิมของจิตที่แท้จริงได้ 
ยิ่งไปกว่านั้น ท่านยังรู้ได้อย่างแจ่มแจ้งด้วยว่า กิเลสส่วนไหนละได้แล้ว และ

ส่วนไหนบ้างที่ยังละไม่ได้

ในคร้ังน้ัน หลวงปู่ยังไม่ได้เล่ำให้ใครฟัง นอกจำกบอกหลวงปู่สิงห์ให้ทรำบ
เพียงว่ำจิตของท่ำนเป็นสมำธิเท่ำนั้น ซึ่งหลวงปู่สิงห์ก็ชมว่ำ “ท่ำนมำถูกทำงแล้ว และ
อนุโมทนำสำธดุ้วย” หลวงปูรู้่สกึบงัเกดิควำมแจ่มแจ้งในตนอย่ำงไม่เคยปรำกฏมำก่อน  
รอให้ถงึเวลำออกพรรษำ จะได้ไปกรำบเรียนให้พระอำจำรย์ใหญ่ทรำบและขอค�ำแนะน�ำ 
ในกำรปฏิบัติขั้นต่อไป
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กราบนมัสการหลวงปู่มั่น

กำลเวลำที่รอคอยได้มำถึง เมื่อออกพรรษำในปีน้ันซึ่งเป็นปี พ.ศ. ๒๔๖๒  
พระทีจ่�ำพรรษำ ณ เสนำสนะป่ำท่ำคันโท กำฬสนิธุ ์ต่ำงกแ็ยกย้ำยกนัเดินธดุงค์ต่อไป  
เพื่อค้นหำพระอำจำรย์ใหญ่ คือ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต หลวงปู่ดูลย์ร่วมเดินธุดงค์ 
ไปกับหลวงปู่สิงห์ แล้วต่อมำก็แยกทำงกัน ต่ำงองค์ต่ำงก็มุ่งตำมหำพระอำจำรย์ใหญ่
ตำมประสงค์

หลวงปู่ออกจำริกตำมล�ำพังมำถึงหนองหำร จังหวัดสกลนคร แวะไปพ�ำนักที่ 
เกำะเกต อนัถือกนัในหมูพ่ระธดุงค์ว่ำเป็นแดนแห่งควำมขลงัและอำถรรพ์แรง ชำวบ้ำน 
ในแถบนั้นต่ำงก็เกรงกลัวไม่กล้ำเข้ำไป และก็ขอร้องไม่ให้หลวงปู่เข้ำไป เกรงท่ำนจะ
ไม่ปลอดภัย แต่หลวงปูข่องเรำกลบัเหน็ว่ำสถำนทีแ่ห่งน้ันเหมำะสมทีจ่ะบ�ำเพญ็ภำวนำ 
เพรำะเป็นที่สงบสงัด ชำวบ้ำนไม่กล้ำเข้ำไปรบกวน เหมำะสมยิ่งนักที่จะตรวจสอบ
ควำมแข็งแกร่งของจิต

หลวงปูพ่�ำนัก ณ สถำนทีแ่ห่งน้ันหลำยวนั แล้วจึงเดนิทำงต่อไปจนถงึบ้ำนตำลเน้ิง  
อ�ำเภอสว่ำงแดนดิน สกลนคร สอบถำมชำวบ้ำนได้ควำมว่ำมีพระธุดงค์จ�ำนวนมำก
ชุมนุมในป่ำใกล้ๆ หมู่บ้ำนนั่นเอง หลวงปู่รู้สึกยินดีอย่ำงมำก คิดว่ำคงจะเป็นพระ
อำจำรย์ใหญ่มั่นอย่ำงแน่นอน
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หลวงปู่รีบรุดไปสถำนที่แห่งนั้น และพบว่ำเป็นควำมจริง เห็นหลวงปู่สิงห์และ
พระรูปอืน่ๆ น่ังด้วยอำกำรสงบแวดล้อมพระอำจำรย์ใหญ่อยู่ พระอำจำรย์ใหญ่หนัมำ
ทำงหลวงปู่ แล้วบอกแก่คณะว่ำ “โน่นๆ ท่ำนดูลย์มำแล้ว ท่ำนดูลย์มำแล้ว” หลวงปู่ 
มีควำมปลำบปลื้มเป็นอย่ำงยิ่ง จนถึงกับร�ำพันในใจว่ำ “ด้วยอ�ำนำจพระพุทธคุณ 
ประสงค์อย่ำงไรก็ส�ำเร็จอย่ำงนั้น”

หลวงปู่เข้ำไปกรำบนมัสกำรพระอำจำรย์ใหญ่ด้วยควำมเคำรพอย่ำงสุดซึ้ง 
ได้สนทนำธรรมกันอยู่นำนพอสมควร โดยพระอำจำรย์ใหญ่เป็นผู้สอบถำมและ 
หลวงปูด่ลูย์เป็นผู้กรำบเรียน ถงึตอนหน่ึง หลวงปูดู่ลย์กรำบเรียนพระอำจำรย์ใหญ่ว่ำ  
“เดี๋ยวน้ีกระผมเข้ำใจแล้ว กระผมได้ท�ำควำมรู้จักกับกิเลสของกระผมได้ดีแล้วคือ  
ถ้ำรวมกนัทัง้หมดแล้วแบ่งเป็น ๔ ส่วน ส่วนทีห่น่ึง กระผมละได้เดด็ขำดแล้ว ส่วนทีส่อง  
กระผมละได้คร่ึงหน่ึง และส่วนทีส่ำมกบัส่วนทีส่ี ่กระผมยงัละไม่ได้ขอรับ” เมือ่ได้ยนิ 
ดงัน้ัน พระอำจำรย์ใหญ่จึงเอ่ยว่ำ “เก่งมำก ฉลำดมำก ทีส่ำมำรถรู้จักกเิลสของตนเอง 
และกำรปฏิบัติที่ผ่ำนมำที่เล่ำบอกนั้นก็เป็นกำรถูกต้องดีแล้ว”

จำกบทสนทนำน้ีแสดงให้เหน็ว่ำ กำรบ�ำเพญ็เพยีรตำมแนวค�ำสอนของพระพทุธองค์ 
ก็คือ กำรค้นหำควำมจริงของตนเอง เป็นกำรมองลึกลงไปในสภำพตัวตนที่เป็นจริง
ของตน และอีกประกำรหนึ่ง เป็นกำรค้นหำสภำพควำมเป็นจริงแห่งกองทุกข์ นั่นคือ 
กเิลส เพรำะหำกไม่รู้จักตนเอง และไม่รู้จักกิเลส กไ็ม่รู้จักกองทกุข์ เมือ่ไม่รูจั้กกองทกุข์  
ก็ไม่สำมำรถดับทุกข์ให้หมดสิ้นไปได้ เปำ้หมำยสูงสุดคือสำมำรถดับทุกข์อย่ำงชนิด
ไม่มีเหลืออยู่เลย

พระอำจำรย์ใหญ่และหลวงปูด่ลูย์ได้สนทนำธรรมกนัอย่ำงจริงจัง แล้วพระอำจำรย์ 
ก็ฝำกกระแสธรรมเบื้องละเอียดลึกซึ้งให้หลวงปู่ไปพิจำรณำซึ่งความเป็นอนิจจัง
ของสังขาร และภาวะแห่งการแปรเปลี่ยนโดยเร่ิมจากกายและสังขารแห่งตน โดย
พระอำจำรย์ใหญ่ได้บอกเป็นค�ำบำลีเป็นกำรบ้ำนให้หลวงปู ่น�ำไปพิจำรณำว่ำ  
“สพเฺพ สงฺขารา สพพฺสญญฺา อนตตฺา” น่ีคอืกำรบ้ำนทีพ่ระอำจำรย์ใหญ่มอบให้หลวงปู่  
ก่อนกำรอ�ำลำในครั้งนั้น
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เป็นทุกข์เพราะความคิด

หลังจำกหลวงปู่ดูลย์ได้รับค�ำแนะน�ำพร้อมทั้งรับการบ้านจำกพระอำจำรย์ใหญ่ 
แล้ว จึงได้กรำบลำและปลีกตัวไปบ�ำเพ็ญภำวนำตำมล�ำพัง หลวงปู่นั่งเข้ำที่ท�ำสมำธิ 
ประเด๋ียวเดียวจิตก็สงบ แล้วยกหัวข้อธรรมซึ่งเป็นกำรบ้ำนที่ว่ำ สพฺเพ สงฺขารา 
สพพฺสญญฺา อนตตฺา ขึน้พจิำรณำ เพยีงช่ัวประเดีย๋วเดยีวกเ็กดิควำมสว่ำงแจ้งในธรรม  
คือเห็น ปฏิจจสมุปบาท กระจ่ำงชัดตลอดสำย นั่นคือ

เห็นความเป็นมาของสังขารทั้งหลายว่า เกิดจากความคิดปรุงแต่งของวิญญาณ 
ทีไ่ด้รู้จากอายตนะของตนน่ันเอง เมือ่ละสงัขารเหล่าน้ีได้ ความทกุข์กด็บัหมดตลอดสาย  
และนี่คือหลักการของปฏิจจสมุปบาท 

แม้จะไม่มีค�ำอธิบำยโดยพิสดำรในที่นี้ แต่เมื่อน�ำค�ำสอนของหลวงปู่ในหนังสือ 
หลวงปู่ฝากไว้ มำพิจำรณำ จะเห็นว่ำท่ำนพูดสั้นๆ เพียงว่ำ “คนสมัยนี้เขาเป็นทุกข์ 
เพราะความคดิ” ทีใ่จเป็นทกุข์เพรำะเกดิควำมยดึมัน่ แล้วมกีำรปรุงแต่งในควำมคดิขึน้  
และอบุำยทีจ่ะละควำมทกุข์กคื็อ หยดุกำรปรุงแต่ง แล้วปล่อยวำงให้เป็น น่ีคือหลกักำร  
แต่กำรจะท�ำเช่นน้ันได้ต้องอำศยักำรภำวนำ ท�ำใจให้สงบ จึงจะเกดิพลงั มสีตปัิญญำ
มองเหน็เหตเุหน็ผล แล้วจิตก็จะมกีำรปล่อยวำงได้ เมือ่ละควำมยดึมัน่ได้ ควำมทกุข์
ในสิ่งนั้นก็หมดไป
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ตายแล้วไปไหน

คร้ังน้ัน เม่ือหลวงปู่ดูลย์อยู่รับกำรอบรมสั่งสอนและปฏิบัติอำจำริยวัตรแด ่
พระอำจำรย์ใหญ่นำนพอสมควร ก็ได้กรำบลำปลีกตัวออกธุดงค์แสวงหำควำมวิเวก 
ต่อไป ในช่วงน้ี (พ.ศ. ๒๔๖๓) คำดว่ำหลวงปูจ่ะธดุงค์ไปทำงจังหวดัสริุนทร์ระยะหน่ึง  
แล้วจึงขึน้ไปทำงอสีำนเหนือ ไปทำงอ�าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร โดยมสีามเณร 
ติดตำมไปด้วยองค์หนึ่ง

หลวงปู่และเณรได้อธิษฐำนจ�ำพรรษำที่ชำยป่ำแห่งหนึ่งใกล้บ้านกุดก้อม ต่อมำ
ไม่นำนนัก สำมเณรกอ็ำพำธ (ป่วย) เกดิเป็นไข้หนำวอย่ำงแรง หยกูยำจะรักษำกไ็ม่มี  
ในที่สุดสำมเณรก็ถึงแก่มรณภำพลงไปต่อหน้ำต่อตำด้วยสภำพที่ชวนสังเวชยิ่งนัก 
หลวงปูเ่ล่ำให้ฟังว่ำ “สงสำรเณรมำก อำยกุย็งัน้อย หำกมยีำรักษำ เณรคงไม่ตำยแน่”

คร้ังน้ีนับเป็นคร้ังที่ ๒ ที่หลวงปู่ได้อยู่ใกล้ชิดกับควำมตำย คือคร้ังแรกเม่ือ 
จ�ำพรรษำทีเ่สนำสนะป่ำท่ำคนัโท จังหวดักำฬสนิธุ ์เมือ่พระสหธรรมิกของท่ำนรูปหน่ึง 
ได้มรณภำพในกลำงพรรษำ จำกกำรที่สำมเณรมรณภำพในครั้งนั้น หลวงปู่ได้คอย
สงัเกต พจิารณาอาการตายของคนเราว่าเป็นอย่างไร จิตหรือวญิญาณออกไปทางไหน 
หรืออย่างไร ท่านได้เห็นแจ้งโดยตลอด
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ด้วยเหตผุลบำงประกำร ท่ำนเจ้ำคุณพระโพธนัินทมนีุ (อดตีพระครูนันทปัญญำภรณ์)  
เหน็ว่ำไม่สมควรทีจ่ะบนัทกึไว้ในทีน้ี่ ในหนังสอื หลวงปูฝ่ากไว้ หลวงปูพ่ดูถงึควำมตำย  
หรือตำยแล้วไปไหน อยู่ตอนหนึ่งเหมือนกัน เรื่องนี้อยู่ภำยใต้หัวข้อ “ต้องปฏิบัติจึง 
หมดความสงสัย” ซึ่งบันทึกไว้ว่ำ

เมือ่มผู้ีถำมถงึกำรตำย กำรเกดิใหม่ หรือถำมถงึชำตหิน้ำชำตหิลงั หลวงปูไ่ม่เคย 
สนใจที่จะตอบ หรือเมื่อมีผู้กล่ำวค้ำนว่ำเชื่อหรือไม่เชื่อว่ำ นรกสวรรค์มีจริงหรือไม ่
จริงประกำรใด หลวงปูไ่ม่เคยค้นคว้ำหำเหตผุลเพือ่จะค้ำนใคร หรือไม่เคยหำหลกัฐำน 
เพื่อยืนยันให้ใครยอมจ�ำนนแต่ประกำรใด ท่ำนกลับแนะน�ำว่ำ “ผู้ปฏิบัติที่แท้จริงนั้น  
ไม่จ�าเป็นต้องค�านึงถึงชาติหน้าชาติหลัง หรือนรกสวรรค์อะไรก็ได้ ให้ตั้งใจปฏิบัต ิ
ให้ตรงศีล สมาธิ ปัญญา อย่างแน่วแน่ก็พอ ถ้าสวรรค์มีจริงถึง ๖ ชั้น ตามต�ารา  
ผู้ปฏิบตัดีิแล้วกย่็อมได้เลือ่นฐานะของตนเองโดยล�าดับ หรือถ้าสวรรค์นิพพานไม่มเีลย  
ผู้ปฏบิตัดิแีล้วในขณะน้ีกย่็อมไม่ไร้ประโยชน์ ย่อมอยูเ่ป็นสขุ เป็นมนุษย์ชัน้เลศิ” และ 
ในตอนท้ำยหลวงปูส่อนว่ำ “กำรฟังจำกคนอืน่ กำรค้นคว้ำจำกต�ำรำน้ัน ไม่อำจแก้ข้อ
บกพร่องข้อสงสยัได้ ต้องเพยีรปฏิบตัทิ�ำวปัิสสนำญำณให้แจ้ง ควำมสงสยักห็มดไปเอง 
โดยสิ้นเชิง”
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สร้างความศรัทธา

เมือ่สำมเณรทีต่ดิตำมหลวงปูม่รณภำพลงแล้ว หลวงปูก็่พ�ำนักจ�ำพรรษแต่เพยีง
องค์เดียว ณ บ้ำนกุดก้อม อ�ำเภอพรรณำนิคม จังหวัดสกลนคร นั่นคือสภำพกำรณ์
ที่เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๓ นับเป็นเหตุกำรณ์ที่น่ำสลดสังเวชยิ่ง

ชำวบ้ำนได้กรำบอำรำธนำหลวงปู่ให้ไปจ�ำพรรษำ ณ วัดม่วงไข่ ที่บ้านกุดก้อม 
แห่งเดยีวกันน้ันเอง ซึง่พอจะเป็นทีส่บำยเหมำะแก่กำรประพฤตปิฏบิตั ิท่ำนกอ็นุโลม
ตำมค�ำอำรำธนำ ที่วัดม่วงไข่น้ัน มีพระเณรจ�ำพรรษำอยู่ด้วยกันหลำยรูป มีท่ำน 
ครูบาญาคูดี เป็นเจ้ำอำวำส ท่ำนเป็นพระที่มีอัธยำศัยน�้ำใจดี ได้แสดงควำมเอื้อเฟื้อ
และให้กำรต้อนรับหลวงปู่ในฐำนะพระอำคันตุกะเป็นอย่ำงดี ตลอดพรรษำน้ัน  
หลวงปู่พ�ำนักอยู่ในโบสถ์แต่เพียงรูปเดียว เพรำะเห็นเป็นที่สงบสงัดเหมำะแก่กำร
ปฏิบัติภำวนำ

หลวงปูด่�ำเนินตำมปฏปิทำของ พระอาจารย์ใหญ่ม่ัน ภูริทตโฺต โดยมิได้ขาดตก 
บกพร่อง ปฏบิตัข้ิอวตัรต่างๆ ของพระธดุงค์อย่างเคร่งครัดครบถ้วนทกุประการ เช่น  
เดนิบณิฑบาตทกุวนั ตลอดจนเดินจงกรม และท�าสมาธภิาวนาอย่างต่อเน่ือง ทกุอริิยาบถ 
มีความส�ารวมระวังและท�าด้วยความมีสติ
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ทัง้ท่ำนเจ้ำอำวำส และพระภกิษุสำมเณรทีจ่�ำพรรษำอยู่ในวดัน้ัน เหน็ข้อวตัรปฏบิตั ิ
และปฏิปทำของหลวงปู่ มีควำมสงบเยือกเย็นน่ำเลื่อมใสชนิดที่พวกตนไม่เคยเห็น 
มำก่อน ก็เกิดควำมพิศวงอยู่ในใจ และแสดงควำมสนใจในกำรปฏิบัติของหลวงปู่
เป็นอันมำก เมื่อพระภิกษุและสำมเณรเหล่ำนั้นมีควำมสนใจไต่ถำมถึงข้อวัตรปฏิบัติ
เหล่ำนั้น หลวงปู่ก็อธิบำยถึงเหตุและผลให้ฟังอย่ำงแจ่มแจ้ง ได้เน้นถึงภำรกิจหลัก
ของพระภิกษุสำมเณรซึ่งเป็นพุทธบุตรได้ช่ือว่ำเป็นผู้เห็นภัยในวัฏสงสำร จึงได้ละ 
ฆรำวำสวิสัยออกมำบวชในบวรพุทธศำสนำว่ำมีหน้ำที่โดยตรงอย่ำงไรบ้ำง

ท่ำนอธิบำยข้อธรรมะ ตลอดจนแนวทำงปฏิบัติธุดงควัตรอย่ำงชัดเจนแจ่มแจ้ง
ด้วยถ้อยค�ำและเน้ือหำทีค่รบถ้วนบริบรูณ์ พร้อมทัง้มคีวำมหมำยลกึซึง้สมัผัสถงึแก่นใจ 
ของผู้ทีไ่ด้ยินได้ฟัง บรรดำพระภิกษสุำมเณรเหล่ำน้ันต่ำงกรู้็สกึซำบซึง้เลือ่มใสศรัทธำ
ในพระธรรมเทศนำทีไ่พเรำะสมบรูณ์ด้วยเหตแุละผลและแปลกใหม่ไปจำกทีเ่คยได้ยนิ
ได้ฟังมำ จึงพร้อมใจกันปฏิญาณตนขอเป็นศิษย์ และด�าเนินตามปฏิปทาของพระ
ธุดงคกัมมัฏฐานตามแบบอย่างของหลวงปู่หมดทั้งวัด

ในบรรดำพระเณรวัดม่วงไข่ที่ศรัทธำในหลวงปู่น้ัน มีสำมเณรรูปหน่ึง ชื่อว่ำ  
สามเณรอ่อน มีวิริยะอุตสำหะแรงกล้ำในธรรมปฏิบัติ ได้เจริญรุ่งเรืองในพระศำสนำ 
ในกำลต่อมำ จนเป็นพระมหำเถระฝ่ำยวิปัสสนำธุระที่เป็นที่เคำรพศรัทธำแก่
พุทธศำสนิกชนอย่ำงกว้ำงขวำง สำมเณรอ่อนในขณะนั้นก็คือ หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ 
แห่งส�านักวดัป่านิโครธาราม อ�าเภอหนองววัซอ จังหวดัอดุรธานี ในเวลำต่อมำน่ันเอง



30

เหตุการณ์พลิกแผ่นดินวัดม่วงไข่

เหตุกำรณ์ที่หลวงปู่ดูลย์ อตุโล มำพ�ำนักจ�ำพรรษำที่วัดม่วงไข่ บ้ำนกุดก้อม 
อ�ำเภอพรรณำนิคม จังหวัดสกลนคร น้ัน ถือว่ำเป็นข่ำวที่มีเสียงร�่ำลือไปอย่ำง 
กว้ำงขวำงว่ำ มีพระดีซึ่งเป็นพระธุดงค์มำโปรด ชำวบ้ำนละแวกใกล้เคียงต่ำงเดินทำง 
มำกรำบนมัสกำรฟังเทศน์ฟังธรรมและฝึกปฏิบัติกัมมัฏฐำนกับหลวงปู่เป็นอันมำก  
ทีส่�ำคัญยิง่คอื บรรดำพระภกิษุและสำมเณรทกุรูปนับตัง้แต่เจ้ำอำวำส คอืครูบำญำคดูี  
เป็นต้นมำ ต่ำงปวำรณำขอเป็นศิษย์ติดตำมปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่หมดทั้งวัด

ปรำกฏกำรณ์ครั้งน้ันถือเป็นกำรพลิกแผ่นดินของวัดม่วงไข่เลยทีเดียว และ
เหตุกำรณ์หลังออกพรรษำปีน้ันถือเป็นเหตุมหัศจรรย์เลื่อนลั่นอันเป็นประวัติศำสตร์
ของบ้ำนกุดก้อมในยคุสมยัน้ัน กล่ำวคอื เมือ่ออกพรรษำแล้ว หลวงปูด่ลูย์กอ็อกธดุงค์  
จำริกหำสถำนที่สงบวิเวกเพื่อบ�ำเพ็ญภำวนำให้ยิ่งๆ ขึ้นไป ไม่ยึดติดสถำนที่หนึ่งที่ใด 
โดยเฉพำะ ถือวัตรปฏิบัติเยี่ยงพระป่ำทั้งหลำย

เหตกุารณ์ทีไ่ม่มีชาวบ้านคนใดจะคาดคดิได้ กคื็อ บรรดาพระภกิษุและสามเณร
วัดม่วงไข่ทุกรูป นับตั้งแต่ท่านเจ้าอาวาสเป็นต้นมา ได้พากันสละละทิ้งวัด ออกจาริก
ธุดงค์ติดตามหลวงปู่ไป โดยมิได้ใส่ใจน�าพาต่อค�าอ้อนวอนทัดทานของชาวบ้านเลย 
ทุกรูปยอมสละละทิ้งวัดม่วงไข่ให้เป็นวัดรำ้ง ไม่มีใครยอมอยู่ดูแล ต่ำงมีใจมุ่งม่ัน
เข้ำสู่ควำมเป็น อนาคาริก คือเป็นผู้ไม่มีเหย้ำเรือนที่ต้องห่วงหำอำลัยกันอีกต่อไป  
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มใีจมุง่มัน่มุง่บ�ำเพญ็ภำวนำเพ่ือค้นหำพระธรรมคอืควำมดับทกุข์แห่งตน หนีให้พ้นภยั 
ในวัฏสงสำร คือควำมเวียนว่ำยตำยเกิด โดยมิได้อำลัยอำวรณ์ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลย  
แม้แต่ชีวิตของตนก็มุ่งอุทิศถวำยต่อพระธรรม ด�ำเนินรอยตำมพระยุคลบำทของ
พระบรมศำสดำสัมมำสัมพุทธเจ้ำ

เร่ืองราวเหตกุารณ์พลกิแผ่นดนิทีว่ดัม่วงไข่น้ี ล้วนอยูใ่นสายตาและอยูใ่นความ
สนใจของพระภิกษุฝั้น อาจาโร ซึ่งเป็นพระภิกษุหนุ่มพ�ำนักอยู่ที่วัดใกล้เคียงกับ 
วัดม่วงไข่แห่งน้ี ท่ำนได้เข้ำมอบตวัเป็นศษิย์ฟังพระธรรมเทศนำและฝึกปฏิบตัวิปัิสสนำ
กรรมฐำนกับหลวงปู่ตลอดพรรษำ

ด้วยควำมเลือ่งชือ่ระบอืของ พระอาจารย์ใหญ่มัน่ ภริูทตโฺต ประกอบกบัวตัรปฏบิตั ิ
อันงดงามของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล ผู้เป็นศิษย์ ได้จ�ำหลักหนักแน่นอยู่ในดวงใจของ 
พระภกิษุฝ้ัน ในสมัยน้ัน สิง่ดีงำมทีพ่ระภิกษุฝ้ันได้รับในคร้ังน้ันได้กลำยเป็นแม่เหลก็ 
อนัทรงพลงัดงึดดูให้ท่ำนกลำยเป็นศษิย์ส�ำคญัในสำยของพระอาจารย์ใหญ่ม่ัน ภูริทตโฺต  
อีกรูปหนึ่ง

ในเวลำต่อมำ คณุงำมควำมดีและเกยีรตภิมูขิองพระภกิษุฝ้ันได้แผ่ออกไปอย่ำง 
กว้ำงขวำงจนเป็นทีรู้่จักกนัดีในนำมของหลวงปูฝ้ั่น อาจาโร แห่งส�านักวดัป่าอดุมสมพร  
อ�าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เมื่อครำวหลวงปู่ดูลย์ออกธุดงค์จำกวัดม่วงไข่  
ไปพร้อมกบัพระภกิษุและสำมเณรวดัม่วงไข่ทัง้วดัน้ัน พระภกิษฝ้ัุน อาจาโร กไ็ด้ตดิตำม 
ออกจำริกธุดงค์ไปกับคณะด้วย
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พระฝั้น อาจาโร

หลวงปูด่ลูย์ อตโุล เคยเล่ำถงึ หลวงปูฝ้ั่น อำจำโร เมือ่สมัยยงัเป็นพระภกิษุหนุ่ม 
ออกปฏิบัติธรรมติดตำมท่ำนในสมัยนั้นว่ำ “ท่ำนอำจำรย์ฝั้นนั้น ท�ำกัมมัฏฐำนได้ผล 
ดมีำก เป็นนักปฏบิตัทิีเ่อำจริงเอำจัง มีน�ำ้ใจ เป็นนักสูท้ีสู่เ้สมอตำย ไม่มกีำรลดละท้อถอย  
เข้ำถึงผลกำรปฏิบัติได้โดยเร็ว นอกจำกนั้น ยังมีรูปสมบัติและคุณสมบัติพร้อม” 

หลวงปู่เคยท�ำนำยหลวงปู่ฝั้นไว้ในใจว่ำ “พระภิกษุรูปนี้ จะต้องมีควำมส�ำคัญ 
ใหญ่หลวง และเป็นก�ำลังอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศำสนำในอนำคตอย่ำงแน่นอน” 

ในช่วงทีอ่อกธดุงค์จำกวดัม่วงไข่ในคร้ังน้ัน หลวงปูด่ลูย์ตัง้ใจว่ำ “จะต้องพำท่ำน 
อำจำรย์ฝ้ันไปพบและมอบถวำยต่อท่ำนพระอำจำรย์มัน่ ภูริทตโฺต ผู้เป็นพระปรมำจำรย์ 
ในโอกำสต่อไปให้จงได้” 

เร่ืองรำวประกำรหน่ึงเกี่ยวกับหลวงปู่ฝั ้นที่เคยได้ยินได้ฟังมำมีอยู่ว่ำ เม่ือ 
หลวงปู่ดูลย์มำพ�ำนักประจ�ำที่จังหวัดสุรินทร์แล้ว ท่ำนอำจำรย์ฝั้นยังได้หำโอกำส 
เดินธุดงค์ติดตำมรับค�ำแนะน�ำแนวทำงปฏิบัติกับหลวงปู่ดูลย์เป็นครั้งครำว โดยเดิน
ธดุงค์มำทำงเทอืกเขำดงเร็ก และเข้ำมำพ�ำนักอยูท่ีป่่ำเลก็ๆ แถวชำนเมอืงสริุนทร์ด้ำน
ทิศใต้ เมื่อได้โอกำสอันควรก็เข้ำไปหำหลวงปู่ ณ วัดบูรพำรำม

บริเวณป่ำที่หลวงปู่ฝั้นเคยมำพักปฏิบัติธรรมนั้น ต่อมำได้กลำยเป็นส�ำนักสงฆ์
ฝ่ำยอรัญวำสี มีชื่อว่ำ วัดป่าโยธาประสิทธิ์ และปัจจุบันตั้งอยู่ภำยในบริเวณของ
วิทยำลัยเกษตรสุรินทร์ นั่นเอง
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อริยสัจแห่งจิต

ในกำรออกจำริกธุดงค์จำกวัดม่วงไข่ บ้ำนกุดก้อม อ�ำเภอพรรณำนิคม จังหวัด
สกลนคร เมือ่ประมำณ ปี พ.ศ. ๒๔๖๓ ในคร้ังน้ัน หลวงปูด่ลูย์ อตโุล พร้อมทัง้พระภกิษุ 
สำมเณรวดัม่วงไข่ และพระภกิษุฝ้ัน อาจาโร ได้เดนิทำงรอนแรมตำมป่ำเขำล�ำเนำไพร 
ไปเรื่อยๆ เพื่อติดตำมค้นหำพระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทตฺโต

กำรเดนิทำงของหลวงปูแ่ละสำนุศษิย์ไม่มกี�ำหนดกำรทีแ่น่นอน เดนิทำงด้วยเท้ำ
ไปตลอด บำงแห่งก็หยุดพัก ๕ วัน บำงแห่งก็ ๗ วัน ตำมแต่สัปปำยะและควำม 
เหมำะสมในกำรปรำรภควำมเพยีรของสถำนทีแ่ต่ละแห่ง กำรจำริกธดุงค์คร้ังน้ันถอืว่ำ
เป็นครั้งส�ำคัญของหลวงปู่ เนื่องจำกท่ำนได้ด�ำรงตนมำสู่กำรเป็นผู้น�ำทำงกำรปฏิบัติ 
ในกลุ่มพระเณรที่ติดตำม โดยหลวงปู่ท�ำหน้ำที่เป็นพระอำจำรย์ เหมือนกับที่ 
พระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทตฺโต ได้ปฏิบัติให้เป็นแบบอย่ำง

คณะของหลวงปู่ได้จำริกไปถึง ถ�้าพระเวสฯ (ถ�้ำพระเวสสันดร) ซึ่งอยู่บนเทือก
เขำภูพำน ในท้องที่อ�ำเภอนำแก จังหวัดนครพนม แล้วได้พ�ำนักบ�ำเพ็ญภำวนำอยู่  
ณ สถำนที่นั้นเป็นเวลำค่อนข้ำงนำน จนตลอดฤดูแล้งนั้น คณะพระภิกษุสำมเณร  
ลูกศิษย์ลูกหำที่ติดตำมหลวงปู่ทุกองค์ ต่ำงบ�ำเพ็ญเพียรกันอย่ำงเอำจริงเอำจังและ
ด้วยใจมุ่งมั่น จนกล่ำวได้ว่ำทุกองค์ได้รับผลแห่งกำรปฏิบัติโดยทั่วกัน

ในกำรบ�ำเพ็ญภำวนำของหลวงปู่เอง ณ ถ�้ำพระเวสฯ แห่งนี้ หลวงปู่ได้เล่ำให้
สำนุศิษย์ใกล้ชิดฟัง ดังน้ี “เรำได้ตริตรองพิจำรณำตำมหัวข้อหลักของกัมมัฏฐำนที ่
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ได้รับจำกพระอำจำรย์ใหญ่ ที่ว่ำ สพฺเพ สงฺขารา สพฺพสญฺญา อนตฺตา ก็บังเกิดควำม 
สว่ำงไสวรู้แจ้งตลอดว่ำ เม่ือสงัขำรขนัธ์ดับไปแล้ว ควำมเป็นตวัตนจักไม่ม ีเพรำะไม่ได้ 
เข้ำไปเพือ่ปรุงแต่ง คร้ันเมือ่ควำมปรุงแต่งขำดไป และสภำพแห่งควำมเป็นตวัตนไม่มี 
ควำมทุกข์จะเกิดขึ้นแก่ใครได้อย่ำงไร” ดังได้เคยเล่ำถึงในตอนต้นแล้วว่ำ ควำมรู้ 
ในธรรมะดังกล่ำวก็คือ ควำมรู้แจ้งในหลัก ปฏิจจสมุปบาท คือเหตุและผลของกำร 
เวียนว่ำยตำยเกิดนั่นเอง

นอกจำกน้ี หลวงปูย่งัได้ค้นพบธรรมะทีเ่ป็นหวัใจค�ำสอนในพระพทุธศำสนำและ
ได้รู้ซึ้งถึงแก่นในเหล่ำธรรมทั้งหลำย แล้วสรุปลงเป็น อริยสัจแห่งจิต ด้วยถ้อยค�ำ
ของหลวงปู่เองว่ำ

“จิตส่งออกนอกเพื่อรับสนองอารมณ์ทั้งสิ้น เป็นสมุทัย
ผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกแล้วหวั่นไหว เป็นทุกข์
จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง เป็นมรรค
ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง เป็นนิโรธ”

หลวงปูเ่ล่ำว่ำ เมือ่พจิำรณำตำมหลกัอริยสจั ๔ โดยเหน็แจ้งดังน้ีแล้ว ย่อมหมำยถงึ 
กำรผ่ำนเลยแห่งควำมรู้ใน ปฏจิจสมปุบาท ไปแล้ว เน่ืองเพรำะควำมรู้ในเหตแุห่งทกุข์  
กำรด�ำรงอยู่แห่งทุกข์ และวิธีดับทุกข์นั้น คือแก่นกลำงแท้จริงของปฏิจจสมุปบำท 

ที่ส�ำคัญยิ่งก็คือ ธรรมะใน อริยสัจ ๔ นี้ เป็นธรรมะหมวดแรกที่องค์สมเด็จ 
พระสมัมำสมัพทุธเจ้ำได้ทรงตรัสรู้ภำยใต้ต้นพระศรีมหำโพธิ ์เมือ่ ๒,๕๐๐ กว่ำปีมำแล้ว  
ซึง่หลวงปูด่ลูย์ อตโุล เป็นศษิย์ตถำคตผู้หน่ึงทีส่ำมำรถให้อรรถำธบิำยได้อย่ำงแจ่มแจ้ง 
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จิต คือ พุทธะ

ในหมู่ผู้ปฏบิตัธิรรมสำยพระกรรมฐำนทัง้พระภกิษุและฆรำวำส ให้กำรยอมรับว่ำ  
หลวงปูดู่ลย์ อตโุล นับเป็นองค์เดียวทีมี่ความรู้ลกึซึง้ในเร่ืองของจิต จนกระทัง่ได้รับ 
สมญาว่าเป็น “บดิาแห่งการภาวนาจิต” ประจักษ์พยำนแห่งสมญำนำมดงักล่ำว จะเหน็ 
ได้จำกค�ำเทศน์ค�ำสอนและควำมสนใจของหลวงปู่ อยู่ในเร่ืองจิตเพียงอย่ำงเดียว 
เร่ืองอืน่นอกจำกน้ันหำได้อยูใ่นควำมสนใจของหลวงปูไ่ม่ ด้วยควำมลกึซึง้ในเร่ืองจิต 
จึงท�ำให้หลวงปู่ประกำศหลักธรรมโดยใช้ค�ำว่ำ จิต คือ พุทธะ โดยเน้นสำระเหล่ำนี้  
เช่น

“พระพทุธเจ้าทัง้ปวง และสตัว์โลกทัง้สิน้ ไม่ได้เป็นอะไรเลย นอกจากเป็นเพยีง
จิตหนึ่ง นอกจากจิตหนึ่งนี้แล้ว ไม่มีอะไรตั้งอยู่เลย”

“จิตหน่ึง ซึ่งปราศจากการตั้งต้นน้ี เป็นสิ่งที่มิได้เกิดขึ้นและไม่อาจถูกท�าลาย
ได้เลย”

“จิตหนึ่งเท่านั้นที่เป็นพระพุทธะ ดังค�าตรัสที่ว่า 
ผู้ใดเห็นจิต ผู้นั้นเห็นเรา
ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั้นเห็นธรรม
ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต”
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ในกำรสอนของหลวงปู ่ท่ำนจะเตอืนสตสิำนุศิษย์เสมอๆ ว่ำ “อย่าส่งจิตออกนอก”

หลวงปู่ยังสอนแนวทำงปฏิบัติอีกว่ำ “จงท�าญาณให้เห็นจิต เมื่อเห็นจิตได้  
กจ็ะสามารถแยกรูปถอดด้วยวชิชามรรคจิต เพือ่ทีจ่ะแยกรูปกบักายให้อยูค่นละส่วน 
แล้วจะเข้าใจพฤติของจิตได้ในล�าดับต่อไป”

ค�ำสอนเกี่ยวกับเรื่องจิตของหลวงปู่ที่มีกำรบันทึกไว้ในที่อื่นๆ อีกก็มี เช่น 

“หลกัธรรมทีแ่ท้จริง คือ จิต จิตของเราทกุคนน่ันแหละ คือหลกัธรรมสงูสดุใน 
จิตใจเรา นอกจากนั้นแล้วไม่มีหลักธรรมใดๆ เลย 

จิตนี้แหละ คือ หลักธรรม ซึ่งนอกไปจากนั้นแล้วก็ไม่ใช่จิต แต่จิตนั้นโดยตัว
มันเองก็ไม่ใช่จิต 

ขอให้เลิกละการคิดและการอธิบายเสียให้หมดสิ้น เมื่อนั้น เราอาจกล่าวได้ว่า 
คลองแห่งค�าพูดได้ถูกตัดทอนไปแล้ว พฤติของจิตก็ได้ถูกถอนขึ้นจนหมดสิ้น 

จิตในจิตก็จะเหลือแต่ความบริสุทธิ์ ซึ่งมีอยู่ประจ�าแล้วทุกคน”

ด้วยเหตน้ีุ กำรสอนของหลวงปูจึ่งไม่เน้นทีก่ำรพดู กำรคดิ หรือกำรเทศนำสัง่สอน  
แต่ท่ำนจะเน้นทีก่ารภาวนา และให้ดูลงทีจิ่ตใจของตนเอง อย่ำไปดสูิง่อืน่ เช่น อย่าไป 
สนใจดูสวรรค์ ดูนรก หรือสิ่งอื่นใด แต่ให้ดูที่จิตของตนเอง ให้ดูไปภายในตนเอง 
“อย่าส่งจิตออกนอก” จึงเป็นค�ำที่หลวงปู่เตือนลูกศิษย์อยู่เสมอ

ควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องจิตอย่ำงลึกซึ้งนี้ เป็นผลจำกกำรปฏิบัติที่ ถ�้าพระเวสฯ 
อ�าเภอนาแก จังหวัดนครพนม เมื่อครั้งนั้นนั่นเอง
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ค�ารับรองจากพระอาจารย์ใหญ่

ผลจำกกำรบ�ำเพญ็ภำวนำทีถ่�ำ้พระเวสฯ ท�ำให้หลวงปูม่คีวำมอิม่เอบิใจเป็นล้นพ้น  
เฝ้ำรอวันที่จะได้กรำบนมัสกำรท่ำนพระอำจำรย์ใหญ่ม่ัน ภูริทตฺโต อยู่ตลอดเวลำ 
เมื่อหลวงปู่และคณะได้ปรำรภควำมเพียร ณ ถ�้ำพระเวสฯ นำนพอสมควรแล้ว ก็ได้
จำริกออกตำมหำพระอำจำรย์ใหญ่เป็นค�ำรบสองต่อไป

คณะของหลวงปู่ได้ไปพบพระอำจำรย์ใหญ่ที่ วัดป่ำโนนสูง (ปัจจุบันอยู่ในเขต
จังหวดัมกุดำหำร ซึง่แยกจำกจังหวดันครพนมมำเป็นจังหวดัใหม่) หลวงปูไ่ด้กรำบเรียน 
พระอำจำรย์ใหญ่ให้ทรำบถึงเรื่องรำวของกำรปฏิบัติที่ผ่ำนมำ โดยเฉพำะหัวข้อธรรม
เกี่ยวกับ ปฏิจจสมุปบาท และ อริยสัจ ๔ ที่ได้รับขณะบ�ำเพ็ญภำวนำที่ถ�้ำพระเวสฯ

พระอำจำรย์ใหญ่มัน่ ภริูทตโฺต ได้กล่ำวค�ำรับรองและยกย่องหลวงปูดู่ลย์ต่อหน้ำ 
ที่ชุมนุมศิษยำนุศิษย์ว่ำ “ถูกต้องแล้ว เอาตัวรอดได้แล้ว นับว่าไม่ถอยหลังอีกแล้ว  
อยากให้ด�าเนินตามปฏิปทาน้ีต่อไป” หลวงปู่ดูลย์ได้น�ำคณะพระภิกษุสำมเณรจำก
วัดม่วงไข่ พร้อมทั้งพระภิกษุฝั้น อำจำโร ที่ติดตำมมำ เข้ำถวำยตัวเป็นศิษย์ต่อ 
พระอำจำรย์ใหญ่ ท่ำนพระอำจำรย์ใหญ่มัน่ ภูริทตโฺต ได้กล่ำวยกย่องสรรเสริญกำรกระท�ำ 
ให้ปรำกฏต่อศษิย์ทัง้หลำยว่ำ “ท่านดลูย์น้ี เป็นผู้ทีม่คีวามสามารถเป็นอย่างยิง่ สามารถ 
มีสานุศิษย์และผู้ติดตามมาประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยเป็นจ�านวนมาก”
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รางวัลเกียรติยศ

ในคร้ังน้ัน หลวงปูดู่ลย์ อตโุล ได้พ�ำนักอยูป่รนนิบตัพิระอาจารย์ใหญ่มัน่ ภริูทตโฺต  
เป็นเวลำนำนพอสมควร ก่อนทีจ่ะกรำบลำออกท่องเทีย่วธดุงค์เพือ่ปฏบิตัภิำวนำ และ
เผยแผ่พระธรรมค�ำสัง่สอนให้แก่ประชำชนผู้สนใจในถิน่อืน่ต่อไป ในระหว่ำงพ�ำนักที่  
วัดป่าโนนสูง น้ีเอง พระอำจำรย์ใหญ่ผู้ทรงคุณธรรมยิ่งใหญ่ได้ให้ควำมเมตตำต่อ
หลวงปู่เป็นอย่ำงยิ่ง กล่ำวคือ ก่อนที่หลวงปู่ดูลย์จะกรำบลำเพื่อเดินทำงไปจ�ำพรรษำ 
ทีอ่ืน่ พระอาจารย์ใหญ่ได้เมตตาตดัผ้าไตรจีวรด้วยมือของท่านเอง พระลกูศษิย์ลกูหา 
ช่วยกันเย็บย้อม แล้วมอบให้หลวงปู่ดูลย์ ๑ ไตร

หลวงปูด่ลูย์ถอืว่ำควำมเมตตำจำกพระอำจำรย์ใหญ่ในคร้ังน้ันเป็นผลหรือรำงวลั
เกยีรตยิศแห่งกำรปฏบิตัดิทีีค่รูบำอำจำรย์มอบให้เป็นกรณพีเิศษ และด้วยเมตตำธรรม  
เมื่อกรำบลำพระอำจำรย์ใหญ่แล้ว หลวงปู่ก็จำริกธุดงค์เสำะหำสถำนที่สงบสงัดเพื่อ
บ�ำเพ็ญเพียรให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

หลวงปู่ได้ไปพักจ�ำพรรษำที่ อ�าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ในครั้งนั้นได้ม ี
สามเณรอ่อน (ต่อมำคือ หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ) ได้ติดตำมไปปรนนิบัติหลวงปู่ด้วย  
ในพรรษำน้ัน มีอบุำสก อบุำสกิำ และภกิษุ สำมเณร ในบริเวณใกล้เคยีงพำกันแตกตืน่ 
มำฟังพระธรรมเทศนำและฝึกปฏบิตัภิำวนำกบัหลวงปูเ่ป็นจ�ำนวนมำก หลวงปูบ่อกว่ำ 
“มำกมำยจนแทบไม่มทีีน่ั่ง และแทบทกุคนได้ประจักษ์ผลแห่งกำรปฏบิตั”ิ สำนุศษิย์ที่
ไปปฏิบตัธิรรมกบัหลวงปูท่ีอ่�ำเภอท่ำบ่อในคร้ังน้ัน บำงท่ำนยงัมชีีวติอยูจ่นถงึปัจจุบนัน้ี

หลงัออกพรรษำแล้ว หลวงปูต่ัง้ใจว่ำจะเดนิทำงไปโปรดญำตโิยมทีจั่งหวดัสริุนทร์  
บ้ำนเกิดเมืองนอนของท่ำนต่อไป
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เหตุการณ์ที่ถ�้าผาบิ้ง

เมื่อออกพรรษำแล้ว หลวงปู่ดูลย์ก็เดินธุดงค์ต่อไปถึงจังหวัดเลย มีสามเณร
ตดิตำมไปด้วย ๑ รูป หลวงปูม่คีวำมประสงค์จะไปพกัภำวนำทีถ่�า้ผาบิง้ บ้านนาแก อ�าเภอ 
วังสะพุง ซึ่งเป็นสถำนที่ร�่ำลือกันในด้ำนควำมอำถรรพ์ มำกไปด้วยต�ำนำนมหัศจรรย์ 
ชำวบ้ำนตำมรำยทำงที่ผ่ำนไปมีควำมเป็นห่วงหลวงปู่และสำมเณรจะได้รับอันตรำย 
จึงได้ทัดทำนไว้ “ที่ถ�้ำนั้นพักไม่ได้เพรำะมีสิ่งเร้นลับมหัศจรรย์ มีอำถรรพ์แรงร้ำย”

ควำมอำถรรพ์ของถ�้าผาบิง้ ทีร่�ำ่ลอืกนัมำเป็นเวลำนำนกค็อื เมือ่ถงึยำมโพล้เพล้
ใกล้ค�ำ่ จะมเีสยีงพณิพำทย์ ทัง้เสยีงระนำด ฆ้อง กลอง กระหึม่บรรเลง พร้อมกนัน้ัน 
กมี็ตวัประหลำดมองเหน็คล้ำยควนัด�ำเหำะลอยฉวดัเฉวยีดข้ึนสูอ่ำกำศ แล้วกห็ำยลบัไป  
ไม่ทรำบว่ำเป็นตัวอะไร เป็นที่น่ำหวำดหวั่นพรั่นพรึงแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่ำงยิ่ง

โดยปรกตวิสิยัของหลวงปูด่ลูย์ อตโุล น้ัน ท่านไม่เคยเชือ่ถอืในอ�านาจสิง่ศักดิส์ทิธิ ์
ทัง้หลาย และไม่เคยยกย่องสิง่ใด นอกเหนือไปจากการยดึมัน่ในพระรัตนตรัยว่าเป็น 
สรณะที่พึ่ง ในประวัติชีวิตของท่ำน ไม่เคยปรำกฏว่ำท่ำนให้ควำมยอมรับในสิ่ง 
มหัศจรรย์ หรืออภินิหำรใดๆ ทั้งสิ้น แม้ได้ฟังเรื่องเล่ำและค�ำทัดทำนจำกชำวบ้ำน 
แถบน้ัน ท่ำนก็ไม่ได้หวั่นไหว โดยวิสัยแห่งศิษย์พระตถำคตซึ่งไม่กลัวแม้กระทั่ง 
ควำมตำย หลวงปู่จึงต้องกำรไปพิสูจน์หำควำมจริงของควำมมหัศจรรย์ที่ถ�้ำผำบิ้ง
แห่งนั้น

หลวงปู่พำสำมเณรไปพักปฏิบัติภำวนำที่ถ�้ำผำบิ้งทันทีในวันน้ัน โดยไม่ต้อง 
เสียเวลำร้ังรอ หลวงปู่ได้สังเกตพิจำรณำดูว่ำสิ่งที่ชำวบ้ำนร�่ำลือน้ันเป็นอะไรกันแน่  
ในที่สุดท่ำนก็พบควำมจริงและเปิดเผยต่อชำวบ้ำน ควำมจริงก็คือ เม่ือถึงเวลำ
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โพล้เพล้จวนใกล้ค�่ำ ค้ำงคำวที่อำศัยอยู่ในถ�้ำนั้นจ�ำนวนนับหมื่นนับแสนตัว ก็พำกัน 
บินพรั่งพรูเกำะกลุ่มชิงกันออกจำกปำกถ�้ำเพื่อออกไปหำกิน ปรำกฏเป็นกลุ่มควันด�ำ 
ฉวัดเฉวียนพวยพุ่งขึ้นสู่อำกำศ บังเกิดเป็นกระแสลมกรรโชกหวีดหวิว เม่ือพัดพุ่ง 
ผ่ำนโกรกกรวยและร่องรูต่ำงๆ ตำมผนังถ�้ำ ท�ำให้เกิดเป็นเสียงสูงต�่ำมีลีลำ เสียงปีก 
ค้ำงคำวกระทบกนัคกึคกัแหวกอำกำศประสำนสอดคล้องกบัเสยีงทีส่ะท้อนจำกผนังถ�ำ้ 
ดงักระหึม่เป็นจังหวะจะโคนกกึก้องไปมำรำวกบัเป็นเสยีงดนตรีสวรรค์ทีเ่หล่ำเทพยดำ 
พำกันบรรเลงด้วยพิณพำทย์ระนำดกลองฉะนั้น กลุ่มค้ำงคำวเป็นหมื่นเป็นแสนที่บิน 
ฉวดัเฉวยีนพวยพุง่ออกจำกถ�ำ้เป็นเส้นสำยยกัย้ำยไปมำ กด็ปูระหน่ึงมงักรเทพยดำ หรือ 
สตัว์วิเศษในเทพนิยำยปรัมปรำทีเ่ล่ำสบืๆ กนัมำ พุง่เลือ้ยหำยไปในอำกำศ ประจักษ์แก่ 
สำยตำชำวบ้ำนป่ำที่ตะลึงมองอย่ำงขนลุกขนชันด้วยควำมหวำดหวั่นระย่อย�ำเกรง

หลวงปู่ได้น�ำควำมจริงมำเปิดเผยให้ชำวบ้ำนฟังจนเป็นที่หัวเรำะขบขันของ 
ชำวบ้ำนแถบน้ัน ควำมหวำดหวัน่เกรงกลวัในอำถรรพ์ของถ�ำ้ผำบิง้ทีเ่ช่ือถอืกนัมำนำน
ก็หมดไป
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สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ใหญ่

หลวงปูพ่กัปฏิบตัธิรรมทีถ่�ำ้ผำบิง้อยูป่ระมำณ ๑ เดอืน แล้วกอ็อกจำริกธดุงค์ต่อ
ไปทางอ�าเภอบ้านผือ จังหวดัอดุรธานี แล้วเลยไปยงัอ�าเภอวาริชภมู ิจังหวดัสกลนคร 
ได้พบและกรำบนมสักำรพระอาจารย์ใหญ่มัน่ ภริูทตโฺต ทีน่ั่นอกีคร้ังหน่ึง กำรพบกับ 
พระอำจำรย์ใหญ่ในคร้ังน้ี ไม่ปรำกฏว่ำมีกำรกรำบเรียนถงึผลกำรปฏบิตั ิหรือมข้ีอแนะน�ำ 
จำกพระอำจำรย์ใหญ่เกีย่วกบัแนวทำงปฏบิตัต่ิอไปอกีอนัใด หำกแต่เน้นหนักในเรือ่ง
สนทนำธรรมในเร่ืองลึกๆ และเป็นเร่ืองเกี่ยวกับจิตล้วนๆ อันยังผลให้เกิดควำม
อำจหำญร่ำเริงในธรรมปฏิบัติแต่อย่ำงเดียว

กำรสนทนำธรรมระหว่ำงพระอำจำรย์ใหญ่กับหลวงปู่ดูลย์ ในช่วงนี้แต่ละครั้ง 
จะใช้เวลำนำนๆ บรรดำลกูศิษย์ลกูหำต่ำงเช่ือกนัว่ำช่วงน้ันหลวงปูด่ลูย์คงจะมีคณุธรรม 
สมควรแก่กำรสนทนำธรรมแล้วอย่ำงแน่นอน หลวงปู่พักอยู่กับพระอำจำรย์ใหญ ่
ระยะหน่ึง แล้วก็กรำบลำออกเดินทำงต่อไป โดยมีเป้ำหมำยอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์  
ในระหว่ำงทำงมกีำรแวะพกัเพือ่บ�ำเพญ็ภำวนำ และเผยแผ่ธรรมะแก่ผู้สนใจตำมโอกำส 
อันควร
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โน้มน้าวใจพระมหาปิ่น

หลงัจำกหลวงปูด่ลูย์ อตโุล กรำบลำพระอำจำรย์ใหญ่ม่ัน ภูริทตโฺต แล้ว กอ็อก 
เดนิทำงจำกบ้ำนผือ อดุรธำนี มุง่ไปจังหวดัสริุนทร์ ในระหว่ำงทำงหลวงปูไ่ด้แวะเยีย่ม  
หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม พระสหธรรมิกผู้มีคุณูปกำรใหญ่หลวงแก่ท่ำน ขณะน้ัน
หลวงปู่สิงห์พ�ำนักอยู่ในแถบจังหวัดกำฬสินธุ์

มเีหตกุำรณ์ส�ำคัญอย่ำงหน่ึงทีค่วรกล่ำวถงึ แต่ไม่สำมำรถก�ำหนดกำลเวลำแน่ชดั
ว่ำเหตุกำรณ์น้ีเกิดในปี พ.ศ. ใดแน่ น่ันคือเร่ืองรำวที่หลวงปู่สิงห์กับหลวงปู่ดูลย์  
ได้ร่วมมอืกันไปโน้มน้ำวใจท่ำน พระมหาป่ิน ปญญฺาพโล พระน้องชำยของหลวงปูส่งิห์  
ให้ไปเปลี่ยนหนทำงจำกกำรมุ่งแต่ปริยัติมำอยู่ฝ่ำยปฏิบัติได้ในที่สุด

เร่ืองมีอยูว่่ำ พระมหำป่ิน ปญญฺำพโล เป็นเปรียญธรรมจำกส�ำนักวดับวรนิเวศวหิำร  
มีควำมรู้ด้ำนพระปริยัติธรรมอย่ำงแตกฉำน เดินทำงจำกกรุงเทพฯ มำเป็นครูสอน
พระปริยัตธิรรมที ่วดัสทุศันาราม จังหวดัอบุลราชธานี ท่ำนพระมหำป่ินสนใจแต่ทำง
ปริยัติอย่ำงเดียว ไม่น�ำพำต่อกำรบ�ำเพ็ญภำวนำฝึกฝนจิตและธุดงคกัมมัฏฐำนเลย  
หลวงปูส่งิห์จึงชกัชวนหลวงปูด่ลูย์ให้เดนิทำงไปจังหวดัอบุลรำชธำนี เพือ่ให้ช่วยชักน�ำ
พระมหำปิ่นให้สนใจในทำงปฏิบัติพระกัมมัฏฐำนบ้ำง ไม่เช่นนั้นจะไปไม่รอด

หลวงปู่ทั้ง ๒ องค์ ได้พักจ�ำพรรษำที่ วัดสุทัศนาราม วัดที่ท่ำนเคยอยู่มำก่อน 
ครำวน้ีท่ำนได้ปลูกกุฏิหลังเล็กๆ อยู่ต่ำงหำก ปฏิบัติพระกัมมัฏฐำนอย่ำงเคร่งครัด 



43

แล้วกค่็อยๆ โน้มน้ำวจิตใจให้พระมหำป่ินเกดิควำมศรัทธำเลือ่มใสทำงด้ำนกำรปฏบิตั ิ
ด้วยทัง้หลวงปูส่งิห์ และหลวงปูดู่ลย์ ได้ชีแ้จงแสดงเหตผุลว่ำ ในกำรครองเพศสมณะน้ัน  
แม้ว่ำได้บวชมำในพระบวรพุทธศำสนำก็นับว่ำดีประเสริฐแล้ว ถ้ำหำกมีกำรปฏิบัติให้ 
รู้แจ้งในธรรมก็จะยิง่ประเสริฐขึน้อกี คอืจะเป็นหนทำงออกเสยีซึง่ควำมทกุข์ตำมแนว 
ค�ำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ

ท่ำนพระอำจำรย์มหำป่ิน ปญญฺำพโล เป็นพระสงฆ์ทีม่สีตปัิญญำ พจิำรณำปฏปิทำ 
ข้อวัตรปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งค�ำเทศน์ของพระอำจำรย์ทั้ง ๒ องค์ ที่ได้กระท�ำเป็น
แบบอย่ำง ก็เกดิควำมเลือ่มใสเป็นอย่ำงยิง่ โดยปรกตแิล้วหลวงปูส่งิห์และหลวงปูดู่ลย์ 
เป็นนักปฏิบัติธรรมขั้นสูง แม้จะมีควำมอำวุโส แต่ก็มีลักษณะประจ�ำตัวในกำรรู้จัก
นอบน้อมถ่อมตน ระมัดระวังกำย วำจำ ใจ ไม่คุยโม้โอ้อวดว่ำตนเองได้ธรรมขั้นสูง  
และเห็นว่ำธรรมะเป็นสมบัติอันล�้ำค่ำของนักปรำชญ์มำประจ�ำแผ่นดิน ซึ่งควร
ระมัดระวังให้สมกับผู้มีภูมิธรรมในใจ

ท่ำนพระอำจำรย์มหำปิ่น ได้พิจำรณำรอบคอบด้วยเหตุด้วยผลแล้ว พอถึงกำล
ออกพรรษำ จึงรีบเตรียมบริขำร แล้วออกธดุงค์ตดิตำมหลวงปูส่งิห์ พระพีช่ำยไปทกุหน 
ทุกแห่ง ทนต่อสู้กับอุปสรรคยำกไร้ท่ำมกลำงป่ำเขำ มุ่งหำควำมเจริญในทำงธรรม  
จนสำมำรถรอบรู้ธรรมด้วยสติปัญญำของท่ำนในกำลต่อมำ

ผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อรู้ธรรมอันสมควรแล้ว มักจะมองย้อนมำดูตัวเองที่เคยน�ำ 
ชีวิตผ่ำนมำ ท�ำให้เกิดควำมสงสำรสลดใจในสิ่งที่ผ่ำนมำ ซึ่งจะเห็นว่ำแท้จริงแล้ว 
ควำมทกุข์ร้อนวุน่วำยใจมกัเกดิจำกสิง่ภำยในใจเรำทัง้สิน้ คอื กเิลส ตณัหำ อปุำทำน 
มันก่อขึ้นภำยในใจจนต้องด้ินรนอย่ำงน่ำเวทนำยิ่ง กิเลส หรือควำมทุกข์ทั้งหลำย 
เมือ่เกิดขึน้ภำยในจิตใจเรำแล้ว ไม่มอีะไรจะรักษำมนัได้ นอกเสยีจำกต้องรักษำด้วย
ธรรมะที่เกิดจำกควำมเพียรด้วยตัวของเรำตำมแบบอย่ำงของศำกยบุตรพุทธสำวก 
ทั้งหลำยที่ท่ำนเคยท�ำมำแล้วแต่ครั้งพุทธกำล
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กำรทีพ่ระอำจำรย์มหำป่ิน ปญญฺำพโล ออกธดุงคกัมมฏัฐำนในคร้ังน้ัน ประชำชน 
ในภำคอสีำนได้แตกตืน่ชืน่ชมกนัมำกว่ำ “พระมหาเปรียญธรรมหนุ่มจากเมอืงบางกอก 
ได้ออกฝึกจิต ด�าเนินชวีติสมณเพศ ตดับ่วงไม่ห่วงอาลยัในยศถาบรรดาศกัดิ ์ออกป่าดง 
เดนิธดุงคกัมมัฏฐานฝึกสมาธภิาวนาเป็นองค์แรกในสมยัน้ัน” ช่ือเสยีงของพระอำจำรย์ 
พระมหำปิ่น ปญฺญำพโล ในคร้ังน้ัน จึงหอมฟุ้งร�่ำลือไปไกล ท่ำนได้ยืนเคียงบ่ำ 
เคยีงไหล่กับพีช่ำย คอื หลวงปูส่งิห์ ขนฺตยำคโม น�ำกองทพัธรรมออกเผยแผ่พระธรรม 
ค�ำสอนในสำยพระธรรมกัมมฏัฐำน จนมผู้ีเลือ่มใสศรัทธำอย่ำงกว้ำงขวำงมำจนปัจจุบนั 
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กลับสุรินทร์ถิ่นก�าเนิด

นับแต่หลวงปูดู่ลย์ อตโุล จำริกจำกวดัจุมพลสทุธำวำส อ�ำเภอเมอืง จังหวดัสริุนทร์  
ไปพ�ำนักยงัวดัสทุศันำรำม อ�ำเภอเมอืง จังหวดัอบุลรำชธำนี เมือ่ปี พ.ศ. ๒๔๕๙ หลวงปู ่
เร่ิมศึกษำด้ำนพระปริยัติ สอบได้เป็นนักธรรมช้ันตรี นวกภูมิ นับเป็นรุ่นแรกของ 
จังหวัดอุบลรำชธำนี ขณะเดียวกัน ก็ได้เรียนบำลีไวยำกรณ์ที่เรียกว่ำ มูลกัจจายน์  
จนสำมำรถแปลพระธรรมบทได้ จำกน้ันเมื่อได้รู้จักกับหลวงปู่สิงห์ ขนฺตยำคโม  
ได้กรำบนมัสกำรฝำกตัวเป็นศิษย์กัมมัฏฐำนของพระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทตฺโต  
ชวิีตแห่งสมณะของหลวงปูก่แ็ปรเปลีย่นจำกกำรทีเ่คยมุง่หวงักำรศกึษำด้ำนพระปริยตัิ 
หันเข้ำหำทำงด้ำนกำรปฏิบัติ

หลวงปู่ออกจำริกธุดงค์ไปตำมป่ำเขำล�ำเนำไพร แสวงหำสัจธรรมตำมรอย
พระบำทองค์สมเด็จพระบรมศำสดำ จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๖๖ รวมเป็นเวลำ ๗ ปี  
หลวงปูจึ่งได้คนืกลบัไปยงัจังหวดัสริุนทร์ บ้ำนเกดิของท่ำน เพือ่เป็นกำรสงเครำะห์ญำติ  
กำรมำสริุนทร์ของหลวงปูใ่นคร้ังน้ี เป็นกำรมำแบบพระธดุงค์ ครบเคร่ืองด้วยภมูปัิญญำ 
ทีแ่ก่กล้ำ ด้วยจริยำวตัรทีไ่ม่เบยีดเบยีน หลวงปูม่ำพ�ำนักอยูท่ี ่วดันาสาม ต�าบลนาบวั  
อ�ำเภอเมือง ซึ่งอยู่ห่ำงจำกตัวเมืองสุรินทร์ไปทำงทิศใต้ประมำณ ๑๕ กิโลเมตร

กำรมำสุรินทร์ของหลวงปู่ในคร้ังน้ัน ถือได้ว่ำกรุแห่งพระธรรมได้เปิดข้ึนแก่ 
ชำวสริุนทร์แล้ว ได้สร้ำงควำมแตกตืน่ให้กบัชำวบ้ำนเป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะชำวบ้ำน
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แถบต�ำบลนำบวัและต�ำบลเฉนียง ได้พำกนัแตกตืน่พระธดุงค์เป็นกำรใหญ่ พำกนัไป 
ฟังพระธรรมเทศนำ และบ�ำเพญ็สมำธภิำวนำกบัหลวงปูดู่ลย์อย่ำงล้นหลำม จนกระทัง่
วัดนำสำมไม่มีที่จะนั่ง

เม่ือจวนจะถงึวนัเข้ำพรรษำ หลวงปูเ่หน็ว่ำวดันำสำมตัง้อยูใ่นละแวกชมุชนมำก
เกนิไป ไม่เหมำะทีจ่ะวเิวกและปรำรภธรรมตำมแบบอย่ำงของพระธดุงค์ หลวงปูจึ่งได้
ไปพ�ำนักทีป่่ำบ้ำนหนองเสม็ด ต�ำบลเฉนียง ซึง่อยูห่่ำงจำกวดันำสำมไปทำงตะวนัออก- 
เฉียงเหนือ ประมำณ ๑๐ กิโลเมตร สมมติสถำนที่นั้นขึ้นเป็นเสนำสนะป่ำ อธิษฐำน
จ�ำพรรษำ ณ ที่นั้น

บรรดำญำติโยมที่มำปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่เร่ิมประสบผลในทำงปฏิบัติ ก็ได ้
พำกันเดินทำงตดิตำมไปปฏบิตัทิีเ่สนำสนะป่ำบ้ำนหนองเสม็ด แม้จะต้องเดนิด้วยเท้ำ
ร่วม ๑๐ กิโลเมตร ก็ไม่ลดละ หวังจะได้เจริญสมำธิภำวนำให้มีควำมก้ำวหน้ำ และ
ฟังพระธรรมเทศนำที่มีรสชำติซำบซึ้งถึงใจอย่ำงชนิดไม่เคยได้ฟังจำกที่ใดมำก่อน
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สรรเสริญและนินทาเป็นธรรมดาของโลก

เป็นธรรมดำของโลก ย่อมหนีไม่พ้นกฎแห่งโลกธรรม คอืเมือ่มสีรรเสริญ กย่็อม 
มนิีนทา เป็นของคูก่นั กำรมำตัง้ส�ำนักปฏิบตัธิรรมทีเ่สนำสนะป่ำบ้ำนหนองเสมด็ของ 
หลวงปู่ ก็มีทั้งฝ่ำยที่ศรัทธำชื่นชอบและฝ่ำยต่อต้ำนท�ำลำยเช่นเดียวกัน เมื่อมีคนรัก 
ก็ย่อมมีคนไม่ชอบ ตำมติดเหมือนเงำ ถือเป็นเรื่องปรกติธรรมดำ 

ทำงด้ำนดี บณัฑิตทัง้หลำยย่อมยกย่องสรรเสริญว่ำหลวงปูเ่ป็นผู้ประกำศธรรม 
ด้วยกำรลงมือปฏบิตัด้ิวยตนเอง บรรดำผู้ทีรู้่ ผู้ทีช่อบ ผู้ทีส่นใจ ผู้ทีศ่รัทธำ กร่็วมกนั 
ท�ำนุบ�ำรุงส่งเสริมและกรำบฝำกเน้ือฝำกตัวเป็นลูกศิษย์ฝึกปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่  
อกีด้ำนหน่ึงถอืเป็นพวกมืดบอดต่อสจัธรรม กม็ปีฏกิริิยำในทำงต่อต้ำนคดัค้ำน ด้วยกำร 
ด่ำว่ำให้เสยีหำย วำงอบุำยท�ำลำยจนถงึขัน้ลงมอืท�ำร้ำยหลวงปูก่ม็ ีแต่กม็อีนัแคล้วคลำด 
ปลอดภัยด้วยอ�ำนำจพุทธคุณและด้วยคุณธรรมควำมดีของหลวงปู่

ค�ำพดูทีก่ระทบเสยีดสเีปรียบเปรยหลวงปู ่เช่น “มีวดัให้อยูก่ไ็ม่อยู ่กลบัไปอยู่ป่ำ 
เหมือนชะมด มีข้ำวให้กินทุกม้ือ ก็กินมื้อเดียวเหมือนคนอนำถำ มีถ้วยชำมให้ใช ้
กลบัไม่ใช้ เอำแกงเอำกบัคลกุข้ำวในบำตรกนิเหมือนแมว...” เมือ่เสยีงต�ำหนิเหล่ำน้ัน 
แว่วเข้ำหู หลวงปู่ก็ได้แต่ยิ้มๆ ไม่ได้โต้ตอบอะไร หลวงปู่ยังคงตั้งหน้ำตั้งตำสั่งสอน 
อบรมบรรดำลกูศิษย์ลกูหำด้วยควำมหนักแน่นและเตม็เป่ียมด้วยเมตตำ ท�ำให้จ�ำนวน
ผู้ที่ศรัทธำเลื่อมใสขยำยวงกว้ำงออกไปเรื่อยๆ
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ได้ศิษย์ส�าคัญ

ในบรรดำญำตโิยมทีต่ดิตำมไปปฏบิตัธิรรมกบัหลวงปูท่ีเ่สนำสนะป่ำบ้ำนหนองเสม็ด 
อยู่เป็นประจ�ำนั้น มีอุบำสิกำที่สนใจธรรมของหลวงปู่อย่ำงยิ่งคนหนึ่งชื่อ นางเหรียญ 
เมืองไทย 

นำงเหรียญ เป็นชำวบ้ำนกะทม ต�ำบลนำบวั อ�ำเภอเมอืงสริุนทร์ มศีรัทธำต่อหลวงปู ่
อย่ำงแรงกล้ำ มักจะพำบุตรชำยอำยุ ๑๒ ปี ชื่อ ด.ช.โชติ เมืองไทย มำปฏิบัติธรรม 
กับหลวงปูเ่ป็นประจ�ำ เด็กชำยโชต ิมอีปุนิสยัชอบควำมสงบ ได้มำสมัผัสกบับรรยำกำศ 
เงียบสงัดของวัด และได้ปฏบิตัภิำวนำกบัหลวงปูก็่ตดิใจ ไม่อยำกกลบับ้ำน นำงเหรียญ  
ผู้มำรดำ จึงมอบถวำยบุตรชำยให้อยู่คอยรับใช้อุปัฏฐำกหลวงปู่เสียเลย

เดก็ชำยโชต ิเป็นเด็กฉลำด มีสตปัิญญำดี ได้ฝึกปฏิบตัภิำวนำและเรียนรู้ธรรมวนัิย 
เป็นอย่ำงด ีอกีทัง้มใีจศรัทธำต่อพระศำสนำ หลวงปูจึ่งได้จัดกำรบรรพชำให้เป็นสำมเณร  
ผู้สนใจศกึษำประวตัคิรูบำอำจำรย์สำยพระกมัมัฏฐำน คงจะทรำบเร่ืองรำวของสำมเณร
โชตอิงค์น้ีดี ด้วยท่ำนสำมำรถจ�ำก�ำเนิดหรือระลกึชำตไิด้ คอืในชำตก่ิอน ท่ำนเป็นพีช่ำย 
ของนำงเหรียญ มำรดำในชำตปัิจจุบนั ด้วยควำมรักและห่วงใยในน้องสำว เมือ่ท่ำนป่วย 
และถึงแก่กรรม ก็ได้มำเกิดใหม่เป็นลูกของนำงเหรียญ น้องสำวของตน

เร่ืองรำวระลกึชำตขิองสำมเณรโชต ิหรือ หลวงปูโ่ชต ิคณุสมฺปนฺโน จะของดกล่ำว 
ในที่นี้ ผู้สนใจคงค้นหำอ่ำนจำกแหล่งอื่นได้ไม่ยำกนัก
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ผจญภัยควายป่า

ในช่วงทีห่ลวงปูด่ลูย์ อตโุล พ�ำนักอยูท่ีเ่สนำสนะป่ำบ้ำนหนองเสมด็น้ัน เมือ่ถงึ
ฤดกูำลออกพรรษำ หลวงปู่มักจะพำพระภกิษุ สำมเณร และฆรำวำส ผู้สนใจ รวมเป็น 
คณะเลก็ๆ ออกธดุงค์ลงทำงทศิใต้ของจังหวดัสริุนทร์เสมอๆ โดยเฉพำะตำมเทอืกเขำ 
พนมดงเร็ก ไปทำงเขำพระวิหำร และเข้ำไปในเขตประเทศกัมพูชำ

เทอืกเขำพนมดงเร็ก หรือดงรักน้ัน เรียกตำมภำษำเขมร ซึง่เรียกตำมรูปลกัษณ์
แห่งภูเขำทีม่องเหน็แต่ไกล มลีกัษณะคล้ำย ไม้คาน ทีใ่ช้หำบของ ซึง่ภำษำเขมรเรียกว่ำ  
“ดองแร็ก” บริเวณตอนใต้ของจังหวดัสริุนทร์ แถบเทอืกเขำดงเร็กในสมัยน้ัน เป็นป่ำ 
รกชฏัในลกัษณะป่ำดงดบิ ต้นไม้ใหญ่ๆ ขนำด ๓ คนโอบ ขึน้หนำทบึ สตัว์ป่ำมีมำกมำย  
เช่น ช้ำงป่ำ เสือ หมี ก็มีชุกชุม แต่ภำพเหล่ำน้ีก็ได้กลำยเป็นอดีตไปเสียแล้ว  
แต่ส�ำหรับคนสริุนทร์ คนศรีสะเกษ และคนบรีุรัมย์ ทีมี่อำย ุ๖๐ ปี ล่วงแล้ว ยงัฝังใจ 
กับสภำพป่ำดงเหล่ำนั้นเป็นอย่ำงดี

กำรออกธดุงค์ของหลวงปูดู่ลย์ หลงัออกพรรษำในปีน้ัน ท่ำนได้พำสามเณรโชติ 
กับสามเณรทอน ออกธุดงค์ไปตำมเทือกเขำพนมดงเร็ก ไปทำงเขำพระวิหำร เข้ำเขต
จอมกระสำน ในประเทศกมัพชูำ กำรเดนิทำงเป็นไปด้วยควำมยำกล�ำบำก เพรำะต้องฝ่ำ 
ป่ำรกชัฏ และมีสัตว์ป่ำชุกชุม เวลำกลำงคืน แต่ละองค์ปักกลดให้ห่ำงกันพอสมควร  
ตำมแบบฉบับของพระธุดงค์ ซึ่งหลวงปู่ถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด
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สำมเณรโชติ เมืองไทย ได้เล่ำเหตุกำรณ์ผจญภัยของหลวงปู่ครำวออกธุดงค์
ครั้งนั้นในภำยหลังเมื่อท่ำนมีสมณศักดิ์ที่ พระเทพสุทธาจารย ์ดังนี้

ในครำวเดินทำงตอนหน่ึง หลวงปู่เดินน�ำหน้ำ ทิ้งสำมเณรทั้งสองห่ำงออกไป 
สำมเณรตำมไม่ทัน พลันควำยป่ำตัวหนึ่งตื่นเตลิดมำจำกไหนไม่ทรำบ วิ่งมำข้ำงหลัง 
สำมเณรทัง้สองหลบเข้ำข้ำงทำง ปีนหนีขึน้ต้นไม้อย่ำงว่องไว ควำยป่ำตรงร่ีพุง่เข้ำขวดิ 
หลวงปู่เต็มแรง จนหลวงปู่กระเด็นล้มลง แล้วมันก็ตรงเข้ำขวิดฟัดฟำดซ�้ำหลำยตลบ 
ร่ำงหลวงปู่กลิ้งไปกลิ้งมำตำมแรงของมันจนสำแก่ใจแล้ว ควำยมันจึงเตลิดวิ่งหำยไป
ในป่ำทึบ

สำมเณรทัง้สองตกใจมำก รีบลงจำกต้นไม้มำประคองหลวงปู ่แต่ต้องตะลงึด้วย 
ควำมมหัศจรรย์ เห็นจีวรท่ำนขำดกะรุ่งกะร่ิงจนไม่มีชิ้นดี แต่ร่ำงกำยท่ำนไม่เป็น 
อะไรเลย เพรำะเขำควำยขวิดถูกแต่ตำมซอกแขนซอกขำของท่ำนเท่ำนั้น

ในภำยหลังเมื่อญำติโยมเข้ำกรำบนมัสกำรเพื่อขอให้หลวงปู่ประพรมน�้ำมนต์ 
และขอของขลงัของวเิศษ หลวงปูม่กัจะพดูแต่เพยีงว่ำ “อาตมามไิด้มปีาฏิหาริย์” และ
หลวงปู่ไม่เคยพูดถึงเรื่องปำฏิหำริย์ หรือใส่ใจในเรื่องเหล่ำนั้นเลย ท่ำนเน้นแต่เรื่อง
กำรบริกรรมภำวนำเพื่อสร้ำงพลังจิตและสร้ำงควำมบริสุทธิ์ให้แก่ตนเอง
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เดินทางเข้ากรุงเทพฯ

หลังกลับจำกธุดงค์ หลวงปู่ก็มำพ�ำนักที่เสนำสนะป่ำบ้ำนหนองเสม็ดตำมเดิม  
มบีำงคร้ังกไ็ปอยูท่ี ่วดัปราสาท สถำนทีเ่กดิของท่ำน เพือ่โปรดญำตโิยม ณ ทีน้ั่นบ้ำง 
ตำมสมควร พอจวนจะเข้ำพรรษำอีกคร้ัง หลวงปู่ได้ด�ำริที่จะเรียนพระปริยัติธรรม
เพิ่มเติมขึ้นอีกบ้ำง จึงได้เดินทำงเข้ำกรุงเทพฯ ในครั้งนั้นได้พำสำมเณรโชติไปด้วย

หลวงปู่ได้น�ำสำมเณรโชติไปฝำกให้อยู่ศึกษำพระปริยัติธรรมที่วัดสุทธจินดำ  
จังหวัดนครรำชสีมำ แล้วท่ำนเองก็เดินทำงเข้ำกรุงเทพฯ พักจ�ำพรรษำอยู ่ที่ 
วัดสมัพนัธวงศาราม (วดัเกาะ) แต่แรกเข้ำกรุงเทพฯ หลวงปูต่ัง้ใจจะเรียนพระปริยตัิ
ธรรม แต่ปรำกฏว่ำจิตใจของท่ำนโน้มเอียงไปทำงธุดงคกัมมัฏฐำนมำกกว่ำ จิตใจจึง 
ไม่ถูกกับเร่ืองกำรเรียนหนังสือเลย ด�ำริที่จะศึกษำด้ำนปริยัติธรรมจึงเป็นอันต้อง
ยกเลิกไป

หลวงปูอ่ยู่ปฏบิตัภิำวนำ และโปรดญำตโิยมทีว่ดัสมัพนัธวงศำรำม ตลอดพรรษำน้ัน  
เมื่อออกพรรษำแล้ว ท่ำนก็ออกเดินธุดงค์ไปทำงจังหวัดลพบุรี
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ไปภาวนาที่ถ�้าอรหันต์ จังหวัดลพบุรี

เมือ่หลวงปูไ่ปถงึจังหวดัลพบรีุ ได้ไปพ�ำนักกบั พระอาจารย์อ�า่ ซึง่ต่อมำภำยหลงั 
มสีมณศักดิท์ี ่พระเทพวรคณุ เจ้ำอำวำสวดัมณชีลขนัธ์ หลวงปูพ่�ำนักทีจั่งหวดัลพบรีุ 
เป็นเวลำ ๓ เดือน พระอำจำรย์อ�ำ่ทรำบอธัยำศัยของหลวงปูว่่ำท่ำนมุ่งแสวงหำควำมวเิวก 
เพือ่บ�ำเพญ็ธรรมให้ยิง่ๆ ขึน้ไป จึงได้พำหลวงปูไ่ปพ�ำนักทีถ่�ำ้น�ำ้จันทร์ ซึง่ต่อมำเรียกว่ำ  
ถ�้ำอรหันต์

ทีช่ำวบ้ำนเรียกถ�ำ้แห่งน้ีว่ำ “ถ�า้น�า้จันทร์” หรือ “ถ�า้น�า้” กเ็พรำะภำยในถ�ำ้แห่งน้ีมี
แอ่งน�ำ้ขนำดเลก็ น�ำ้ใสสะอำดและมกีลิน่หอม หลวงปูต่ัง้ใจว่ำจะบ�ำเพญ็ภำวนำอยูท่ีน่ี่ 
ไปเรื่อยๆ อย่ำงไม่มีก�ำหนด แล้วท่ำนก็ไม่อำจอยู่ที่นั่นให้เนิ่นนำนไปอีกได้

วนัหน่ึง ขณะทีห่ลวงปูก่�ำลงัสรงน�ำ้ กไ็ด้เหน็พระมหาพลอย อปุสโม (จุฑาจันทร์)  
มำจำกวัดสัมพันธวงศำรำม กรุงเทพฯ เดินทำงตำมหำหลวงปู่จนพบ พระมหำพลอย
กรำบเรยีนท่ำนถงึจุดมุง่หมำยของกำรเดนิทำงมำคร้ังน้ีว่ำ “โยมของกระผม ตลอดจน
อุบำสก อุบำสิกำ ทำงเมืองสุรินทร์ ผู้สนใจประพฤติธรรม และพอจะเห็นผลของกำร
ปฏิบัติ มีควำมปรำรถนำอยำกจะพบท่ำนอำจำรย์ ขอให้ท่ำนอำจำรย์ได้โปรดเห็นแก่ 
โยมของกระผม และเห็นแก่ญำติโยมทำงสุรินทร์ด้วยเถิด” 

เมื่อได้รับกำรอำรำธนำนิมนต์จำกพระมหำพลอย หลวงปู่จึงต้องเดินทำงกลับ
จังหวัดสุรินทร์ เพื่อโปรดญำติโยมต่อไป
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หลวงปู่สาม ศิษย์ส�าคัญอีกองค์

หลวงปูด่ลูย์ อตโุล เดินทำงกลบัจังหวดัสริุนทร์ ตำมค�ำอำรำธนำของพระมหำพลอย  
อปุสโม แล้วมำพ�ำนักทีเ่สนำสนะป่ำบ้ำนหนองเสม็ด ยงัควำมปลำบปลืม้ใจแก่สำนุศิษย์
ชำวสุรินทร์อย่ำงล้นพ้น

ในปีนั้น พ.ศ. ๒๔๖๘ ได้มีภิกษุหนุ่มรูปหนึ่ง ผิวพรรณหมดจด ผ่องใส กิริยำ
ท่ำทำงส�ำรวม สอบถำมได้ควำมว่ำมคีวำมมุ่งม่ันในกำรศกึษำทำงพระศำสนำ และเคย
เดินทำงไปแสวงหำที่เรียนด้ำนปริยัติที่กรุงเทพฯ แต่หำที่พ�ำนักไม่ได้ จึงต้องกลับมำ 
จ�ำพรรษำทีส่ริุนทร์ พระภกิษุหนุ่มรูปน้ัน ช่ือ พระสาม อกญิจฺโน ได้มากราบถวายตวั 
เป็นศิษย์เรียนพระกรรมฐำนกับหลวงปู่ดูลย์ ที่บ้ำนหนองเสม็ด

พระสำม อกญิจฺโน ชอบใจต่อแนวทำงปฏบิตัภิำวนำและกจิธดุงค์ เพรำะถกูกบั 
จริตของท่ำน ต่อมำได้ติดตำมหลวงปู่ดูลย์ออกธุดงค์ไปในสถำนที่ต่ำงๆ ละแวก 
ใกล้เคียงจังหวัดสุรินทร์

ปี พ.ศ. ๒๔๖๙ หลวงปู่ดูลย์เห็นว่ำพระสำม อกิญฺจโน ได้รบัผลจำกกำรปฏิบัติ
พอสมควร และมีศรัทธำม่ันคงดีแล้ว จึงแนะน�ำให้เดนิทำงไปกรำบและศึกษำธรรมกบั 
พระอาจารยใ์หญม่ัน่ ภรูทิตโฺต ซึ่งขณะนัน้พ�ำนกัอยูท่ี่ เสนาสนะป่าบา้นสบบง อ�าเภอ
ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
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พระสำม กับพระบุญธรรม รวม ๒ องค์ ใช้เวลำเดินเท้ำ ๑๕ วัน จึงไปถึง
จังหวัดนครพนม ได้อยู่พ�ำนักปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ใหญ่ ๓ เดือน แล้วส่งไป 
ให้พ�ำนักกับหลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม สหำยสนิทของหลวงปู่ดูลย์ ซึ่งขณะนั้นอยู่ที่  
กิง่อ�ำเภออำกำศอ�ำนวย จังหวดัสกลนคร ต่อมำพระบญุธรรมได้มรณภำพลง เหลอืแต่ 
พระสำม ได้ตดิตำมหลวงปูส่งิห์ไปหลำยแห่ง และเป็นก�ำลงัส�ำคัญในกำรเผยแผ่ธรรมะ 
ในกองทัพธรรม

พระสำม อกญิจฺโน ได้ออกธดุงค์ปฏบิตัธิรรมไปทัว่ทกุภำคของประเทศ ถอืเป็น 
พระทีเ่จริญด้วยธดุงควตัร เทีย่วธดุงค์เป็นเวลำนำน พ�ำนักจ�ำพรรษำมำกแห่ง เพิง่มำ 
พ�ำนักประจ�ำที ่วดัป่ำไตรวเิวก อ�ำเภอเมอืง จังหวดัสริุนทร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เมือ่ท่ำน 
อำยุ ๖๘ ปี 

พระสำม อกญิจฺโน กค็อื หลวงปูส่ำม อกญิจฺโน ของพวกเรำน่ันเอง เพือ่นสหธรรมกิ 
ที่สนิทสนมกับท่ำนมำกที่สุด ก็คือ ท่านพ่อลี ธมฺมธโร แห่งส�ำนักวัดอโศกำรำม  
จังหวัดสมุทรปราการ กับ หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ แห่งวัดดอยธรรมเจดีย์ จังหวัด
สกลนคร

เมื่อพูดถึงพระดีของจังหวัดสุรินทร์ เรำมักจะนึกถึงหลวงปู่ดูลย์ อตุโล กับ 
หลวงปูส่าม อกญิจฺโน คู่กันเสมอ เพรำะทัง้ ๒ องค์ มีปฏปิทำคล้ำยคลงึกนั มีเร่ืองรำว 
ต่ำงๆ ผูกพันและเกี่ยวข้องกันโดยตลอด ดังจะเห็นได้จำกเรื่องรำวในตอนต่อๆ ไป

หลวงปูส่าม อกญิจฺโน มรณภำพเมือ่วนัที ่๑ กมุภำพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ สริิรวมอำย ุ
ได้ ๙๑ ปีเศษ ท่ำนมรณภำพหลังหลวงปู่ดูลย์ ๘ ปี (หลวงปู่ดูลย์มรณภำพเมื่อวันที่  
๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๒๖)



55

หวนกลับอุบลราชธานี

จำกประวัติชีวิตของหลวงปู่ในช่วงนี้ พอจะกล่ำวได้ว่ำเป็นช่วงแห่งกำรต่อสู้ทำง
ควำมคดิกน่็ำจะได้ ควำมคิดหน่ึง เป็นกำรศกึษำเพิม่เตมิทำงด้ำนปริยตั ิอนัเป็นกำรศึกษำ 
ทำงภำคทฤษฎี ศกึษำทำงตวัหนังสอื ดงัจะเหน็ได้จำกกำรเดนิทำงออกจำกเสนำสนะป่ำ 
บ้ำนหนองเสมด็ ไปยงัวดัสทุธจินดำ จังหวดันครรำชสมีำ เพือ่ฝำกสำมเณรโชตใิห้อยู่
ศึกษำเล่ำเรียน แล้วท่ำนเดินทำงไปยังวัดสัมพันธวงศำรำม กรุงเทพฯ ด้วยควำมคิด 
ที่จะศึกษำเพิ่มเติมทำงพระปริยัติ อีกควำมคิดหน่ึง เป็นกำรศึกษำด้วยกำรปฏิบัติ 
คือกำรออกธุดงค์มุ่งหำประสบกำรณ์ตรง ค้นหำสัจธรรมด้วยตนเอง ดังจะเห็นจำกที่ 
ท่ำนเปลี่ยนใจไม่ศึกษำด้ำนพระปริยัติที่วัดสัมพันธวงศำรำม แล้วเดินทำงไปจังหวัด
ลพบุรี เพื่อบ�ำเพ็ญภำวนำที่ถ�้ำอรหันต์ให้นำนที่สุด แต่ก็ได้รับกำรอำรำธนำนิมนต์ให้
มำโปรดญำติโยมที่จังหวัดสุรินทร์อีก

หลวงปูก่ลบัมำพ�ำนักทีเ่สนำสนะป่ำบ้ำนหนองเสม็ดตำมเดิม หลงัจำกได้พระสำม  
อกญิจฺโน เป็นศษิย์ และส่งให้ไปศกึษำภำคปฏบิตักิบัพระอาจารย์ใหญ่ม่ัน ภริูทตโฺต แล้ว  
หลวงปู่ก็พ�ำนักโปรดญำติโยม ณ เสนำสนะป่ำบ้ำนหนองเสม็ด อีกระยะหน่ึง  
ด้วยอธัยำศัยและจิตใจของหลวงปูโ่น้มเอยีงมำทำงด้ำนกำรปฏบิตัมิำกกว่ำทีจ่ะศกึษำ
ทำงพระปริยัต ิท่ำนจึงด�ำริทีจ่ะออกธดุงคกมัมัฏฐำนอกีเพือ่ปฏบิตัภิำวนำให้ยิง่ๆ ข้ึนไป

ในที่สุด หลวงปู่ดูลย์ อตุโล จึงลำญำติโยมออกเดินทำงจำกเสนำสนะป่ำบ้ำน 
หนองเสม็ด มุ่งไปยังจังหวัดอุบลรำชธำนีอีกครั้งหนึ่ง ด้วยจุดมุ่งหมำยที่จะย้อนกลับ 
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ไปกรำบครูบำอำจำรย์ และจะจำริกธุดงค์ต่อไป แต่เมื่อหลวงปู่ไปถึงวัดสุทัศนำรำม 
จังหวัดอุบลรำชธำนีแล้ว ควำมตั้งใจเดิมก็ต้องสะดุดหยุดลง เนื่องจำกพระอุปัชฌำย์
ของท่ำนได้ขอร้องให้ท่ำนพ�ำนักทีว่ดัสทุศันำรำม เพือ่ช่วยก่อสร้ำงโบสถ์ให้เสร็จเสยีก่อน  
เม่ือพระอปัุชฌำย์ผู้มีพระคณุขอร้องเช่นน้ี ท่ำนจึงมกิล้ำขดั และถอืว่ำเป็นโอกำสอนัดี 
ที่มีส่วนทดแทนพระคุณ จ�ำเป็นต้องอยู่ช่วยสร้ำงโบสถ์ แต่ท่ำนก็ตั้งปณิธำนไว้ว่ำ  
โบสถ์เสร็จเมื่อไหร่ ก็จะออกธุดงคกัมมัฏฐำนต่อไป

กำรเร่ิมต้นก่อสร้ำงโบสถ์วัดสุทัศนำรำมในคร้ังน้ี ทำงวัดมีทุนเร่ิมต้นเพียง  
๓๐๐ บำท ใช้เวลำก่อสร้ำงนำนทัง้สิน้ ๖ ปี จึงแล้วเสร็จ นับเป็นพระอโุบสถทีส่วยงำม 
และใหญ่โตทีส่ดุของจังหวดัอบุลรำชธำนี เป็นทีเ่ชดิหน้ำชตูำของจังหวดัและใช้ประกอบ 
กิจกรรมด้ำนพระพุทธศำสนำอย่ำงคุ้มค่ำ

ในระหว่ำงก่อสร้ำงโบสถ์นั้น หลวงปู่ดูลย์ได้ช่วยเหลือพระอุปัชฌำย์ด้วยหน้ำที่ 
หลำยอย่ำง นอกจำกช่วยด้ำนงำนสร้ำงโบสถ์แล้ว กม็งีำนปกครองพระภกิษ ุสำมเณร 
และเป็นพระกรรมวำจำจำรย์บวชนำค
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ได้ศิษย์ส�าคัญที่อุบลราชธานี

ในชวีติของหลวงปูด่ลูย์ อตโุล ได้มีส่วนพวัพนักบั “พระมหำป่ิน” ๒ องค์ด้วยกนั  
มหาปิ่น องค์แรก ก็คือ พระมหาปิ่น ปญฺญาพโล น้องชำยแท้ๆ ของหลวงปู่สิงห์  
ขนฺตยฺาคโม โดยทีห่ลวงปูด่ลูย์มส่ีวนร่วมเข้ำไปผลกัดันและโน้มน้ำวร่วมกบัหลวงปูส่งิห์  
เพื่อให้พระอำจำรย์มหำปิ่น ที่แต่เดิมใฝ่ใจเฉพำะในด้ำนปริยัติ ให้ได้มำสนใจในกำร
ปฏิบตัธิดุงคกมัมัฏฐำน เพือ่เสริมเตมิเตม็กำรศกึษำธรรมะให้ครบถ้วนบริบรูณ์ ทัง้ด้ำน 
ทฤษฎีและภำคปฏิบตั ิและต่อมำพระอาจารย์มหาป่ิน ปญญฺาพโล ได้เป็นก�ำลงัส�ำคัญ
ออกเผยแผ่ธรรมปฏิบตัธิดุงคกมัมฏัฐำนเคียงคู่กบั หลวงปูส่งิห์ ขนฺตยาคโม จนกลาย 
เป็นสองแม่ทัพใหญ่แห่งกองทัพธรรม

มหาป่ิน อกีองค์น้ันมำเกีย่วข้องกบัหลวงปูใ่นขณะทีท่่ำนพ�ำนักอยู ่ณ วดัสทุศันำรำม  
จังหวัดอุบลรำชธำนี เพื่อท�ำหน้ำที่ช่วยเหลือพระอุปัชฌำย์ของท่ำนในช่วงที่ก�ำลัง 
สร้ำงโบสถ์ ได้มีสำมเณรน้อยรูปหนึ่ง หน้ำตำหมดจด ท่ำทีเฉลียวฉลำด ขยันขันแข็ง
ในกำรศึกษำ ได้เข้ำมำเป็นศิษย์ปรนนิบัติรับใช้ใกล้ชิดและฝึกปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่

หลวงปู่ได้พิจำรณำเห็นแววของสำมเณรน้อยรูปน้ี จึงต้องกำรสนับสนุนให้มี
ควำมก้ำวหน้ำต่อไป จึงได้ฝำกสำมเณรให้ไปอยู่ในควำมดูแลของ พระมหาเฉย ยโส 
(ภำยหลงัมสีมณศกัดิท์ี ่พระเทพปัญญากว)ี เจ้ำอำวำสวดัสมัพนัธวงศำรำม กรุงเทพฯ
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รับบัญชาคณะสงฆ์

หลวงปูด่ลูย์ อยูท่ีว่ดัสทุศันำรำม จังหวดัอบุลรำชธำนี เพือ่ช่วยกจิกำรอปัุชฌำย์ 
ในขณะที่ก�ำลังก่อสร้ำงโบสถ์ ด้วยภำรกิจด้ำนกำรปกครองและให้กำรอบรมภิกษุ
สำมเณร และกำรเป็นพระกรรมวำจำจำรย์บวชนำค รวมเป็นเวลำ ๖ ปีเศษ จนกระทัง่
กำรก่อสร้ำงพระอโุบสถเสร็จเรียบร้อย เมือ่หลวงปูเ่หน็ว่ำภำระทีรั่บปำกพระอปัุชฌำย์
เสร็จลงแล้ว จึงเตรียมกำรทีจ่ะออกธดุงค์แสวงหำควำมวเิวกตำมป่ำเขำล�ำเนำไพรตำม
ที่ตั้งใจไว้แต่เดิมต่อไป

แต่แล้วเหตุกำรณ์ไม่เป็นไปตำมควำมประสงค์ จึงต้องเลิกล้มควำมตั้งใจเดิม
อย่ำงฉับพลัน ด้วยท่ำนเจ้ำประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส) ในสมัยที่ 
ยงัด�ำรงสมณศกัด์ิที ่พระธรรมปาโมกข์ เจ้ำคณะมณฑลนครรำชสมีำ ร่วมกบัคณะสงฆ์  
ได้สถาปนาวัดบูรพารามขึ้น เป็นวัดธรรมยุตแห่งแรกของจังหวัดสุรินทร์ในปี พ.ศ. 
๒๔๗๖

มีบัญชำให้ พระมหาพลอย อุปสโม ป.ธ.๖ จำกวัดสัมพันธวงศำรำม กรุงเทพฯ 
เดินทำงมำจัดกำรฟื้นฟูกำรศึกษำ ขณะเดียวกัน ก็มีบัญชำให้หลวงปู่ดูลย์ อตุโล  
มำช่วยท่ำนอีกแรงหนึ่งด้ำนวิปัสสนำธุระ ในขณะนั้นวัดบูรพำรำมก�ำลังอยู่ในสภำพที่
ช�ำรุดทรุดโทรมมำก เน่ืองจำกก่อสร้ำงมำนำนร่วม ๒๐๐ ปี ต้องกำรกำรบรูณะซ่อมแซม 
เพื่อให้กลับฟื้นคืนสู่สภำพที่ดี และให้เป็นศูนย์กำรศึกษำทำงพระพุทธศำสนำทั้งฝ่ำย
ปริยัติและฝ่ำยปฏิบัติตำมควำมด�ำริของคณะสงฆ์
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ด้วยเหตุที่หลวงปู่ดูลย์ อตุโล นั้น เป็นพระภิกษุผู้เจริญด้วยคุณธรรม มีควำม
เป็นผู้ว่ำนอนสอนง่ำย จึงไม่อำจขัดบัญชำของพระเถระผู้บริหำรกำรคณะสงฆ์ได้  
จึงต้องเดินทำงกลับจังหวัดสุรินทร์ เพื่อปฏิบัติศำสนกิจตำมที่ได้รับมอบหมำย

เป็นอนัว่ำ ควำมประสงค์ทีจ่ะออกธดุงค์เพือ่บ�ำเพญ็คณุธรรมส่วนตวัให้ย่ิงขึน้ไป  
ซึ่งได้ร้ังรอไว้ถึง ๖ ปี จ�ำเป็นต้องยกเลิกไปโดยสิ้นเชิงตั้งแต่บัดน้ันเป็นต้นมำ  
ต้องเดนิทำงกลบัมำตภูุมเิพือ่บ�ำเพ็ญประโยชน์แก่ปวงชน โดยมเีป้ำหมำยแห่งศำสนกจิ 
ส�ำคัญรออยู่ข้ำงหน้ำที่ วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์

หลวงปูด่ลูย์ อตโุล ได้บนัทกึไว้ด้วยมอืของท่ำนเองเอำไว้ว่ำ “มาอยูว่ดับรูพาราม  
เม่ือวันที ่๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็นเจ้าคณะอ�าเภอรัตนบรีุ เมือ่วนัที ่๑ มนีาคม  
พ.ศ. ๒๔๗๙”
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วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์

วัดบูรพำรำม ตั้งอยู่ในใจกลำงเมืองสุรินทร์ หำกถือเอำคูเมืองและก�ำแพงเมือง
โบรำณเป็นบรรทดัฐำน ก็จะมองเหน็ทีต่ัง้ของวดัส�ำคญัๆ ในเมอืงสริุนทร์ได้ดงัน้ี ขณะที่ 
วดัจุมพลสทุธำวำส วดัพรหมสริุนทร์ วดัหนองบวั วดัจ�ำปำ และวดัศำลำลอย ถอืได้ว่ำ 
เป็นวัดนอกตัวเมือง ตั้งอยู่ติดกับคูเมืองด้ำนนอกเรียงรำยรอบตัวเมือง ส�ำหรับ 
วดับรูพำรำมกบัวัดกลำง สองวดัน้ีถอืได้ว่ำเป็นวดัทีอ่ยูภ่ำยในก�ำแพงช้ันใน คืออยูใ่น 
ใจกลำงเมืองสุรินทร์

วดับรูพำรำม เป็นวดัเก่ำแก่ เกดิขึน้มำพร้อมกบัตวัเมืองสริุนทร์ตัง้แต่คร้ังยงัเรียก 
ว่ำ เมืองประทายสมันต์ หรือ เมืองไผทสมันต์ นั่นเทียว สันนิษฐำนว่ำ วัดบูรพำรำม 
สร้ำงขึน้ในสมยักรุงธนบรีุ หรือสมยัต้นรัตนโกสนิทร์ มอีำยไุม่ต�ำ่กว่ำ ๒๐๐ ปี เท่ำๆ กบั 
อำยุของเมืองสุรินทร์

ตำมต�ำนำนของเมอืงสริุนทร์เล่ำขำนกนัมำว่ำ เมือ่พระยาสริุนทร์ภกัดี ศรีณรงค์- 
จางวาง (เชียงปุม) ได้ต�ำแหน่งจางวางเมืองประทายสมันต์ ก็เริ่มท�ำนุบ�ำรุงบ้ำนเมือง  
ด้วยการฝึกฟ้ืนใจเมือง ตำมธรรมเนียมกำรพฒันำบ้ำนเมอืงของไทยทีนิ่ยมสบืทอดกนั 
มำแต่โบรำณ คือส่งเสริมการพระศาสนาให้เจริญ ควบคู่กับกำรบ�ำรุงกายเมือง หรือ 
พัฒนำด้ำนวัตถุให้เจริญควบคู่ไปด้วยกัน
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วัดบูรพาราม ได้รับกำรปลูกสร้ำงขึ้นที่ใจกลำงเมืองพอดี จึงเป็นวัดที่ตั้งอยู่
ภำยในก�ำแพงเมืองชัน้ใน เน่ืองจำกวดัแห่งน้ีสร้ำงข้ึนมำนำน สภำพจึงช�ำรุดทรุดโทรม 
ทำงคณะสงฆ์มณฑลนครรำชสีมำ มีควำมประสงค์ที่จะบูรณะขึ้นใหม่ และสถำปนำ 
เป็นวัดธรรมยุตแห่งแรกในจังหวัดสุรินทร์ ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖

เม่ือหลวงปู ่ดูลย์ได้รับบัญชำจำกท่ำนเจ้ำคณะมณฑลให้มำดูแลบูรณะ 
วัดบูรพำรำม ท่ำนจึงรับภำระนี้ด้วยควำมเต็มใจ หลวงปู่ดูลย์จึงงดกิจด้ำนออกธุดงค์ 
และพ�ำนักประจ�ำทีว่ดับรูพำรำมน้ี ตดิต่อกนัตลอดมำตรำบเท่ำถงึวนัมรณภำพของท่ำน 
ซึ่งท่ำนอยู่ประจ�ำที่วัดแห่งนี้รวมเวลำทั้งสิ้น ๕๐ ปี
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หลวงพ่อพระชีว์ พระพุทธรูปคู่เมืองสุรินทร์

ปชูนียวัตถสุ�ำคญัทีถ่อืว่ำก�ำเนิดมำพร้อมกบัวดับรูพำรำม และเป็นทีเ่คำรพนับถอื
ว่ำเป็นของคู่บ้ำนคู่เมืองของจังหวัดสุรินทร์ ก็คือพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ซึ่งเป็นองค์
ประธำนในวัด ทีเ่รียกขำนกนัทัว่ไปว่ำ “หลวงพ่อพระชว์ี” เป็นพระพทุธรูปปำงมำรวชิยั  
หน้ำตกักว้ำง ๔ ศอก ประดิษฐำนอยูใ่นมณฑปจัตรุมุขก่ออฐิถอืปนู อยูด้่ำนตะวนัตก 
ของพระอุโบสถปัจจุบัน

ส�าหรับ หลวงพ่อพระชว์ี องค์น้ี นับว่ำแปลกอย่ำงหน่ึง คือไม่สำมำรถสบืประวตัิ
ได้ว่ำสร้ำงขึ้นเมื่อไหร่ และท่ำนผู้ใดเป็นคนปรำรภมำ พอถำมคนแก่อำยุร้อยปีก็ได้ 
ค�ำตอบว่ำ เคยถำมคนอำยรุ้อยปีเหมอืนกนั เขำกบ็อกว่ำเหน็องค์ท่ำนอยูอ่ย่ำงน้ีมำแล้ว  
โดยสรุปก็สำมำรถสืบสำวไปได้แค่ ๒๐๐ ปี ก็จบ และไม่ทรำบว่ำผู้ใดสร้ำงและสร้ำง
เมื่อไหร่

สันนิษฐำนว่ำคงจะสร้ำงมำพร้อมกับเมืองสุรินทร์ และก็สันนิษฐำนกันต่อไปว่ำ
ท�ำไมจึงชื่อว่ำ “หลวงพ่อพระชีว์” เป็นชื่อแต่เดิม มี “ว” กำรันต์คือ “ชีวะ” ก็คงจะ 
เป็น “ชวีติ” ซึง่อำจยกย่องท่ำนว่ำเป็นเสมือนเจ้าชวีติหรือเป็นยอดชวีติ ของคนสมัยน้ัน 
กระมัง ข้อสันนิษฐำนอีกทำงหน่ึงก็ว่ำ อำจจะเกี่ยวกับล�าน�้าชี เป็นล�ำน�้ำที่ไหลผ่ำน
จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้ชื่อน้ีอำจจะได้ไม้พิเศษหรือดินพิเศษมำจำกล�ำชีมำปั้นเป็น 
องค์ท่ำนกระมัง จึงได้ชื่ออย่ำงนี้
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เคยมีผู้กรำบเรียนถำมหลวงปู่ ท่ำนก็ไม่ทรำบประวัติของหลวงพ่อพระชีว ์ 
เช่นเดยีวกนั ท่ำนว่ำกเ็หน็องค์ท่ำนอยูอ่ย่ำงน้ีแหละแต่ไหนแต่ไรมำตัง้แต่เลก็จนโตมำ 
ก็ถำมคนโบรำณเช่นเดียวกัน เขำก็ว่ำ “ก็เห็นอยู่อย่างนี้”

ถ้ำย้อนนึกถึงสมัยก่อน เรำต้องยอมรับว่ำแถวสุรินทร์ ซึ่งถือเป็นเมืองบ้ำนนอก
มีควำมอัตคัดเรื่องพระพุทธรูปที่จะกรำบไหว้กันเหลือเกิน เมื่อสมัย ๑๐๐ ปี หรือ 
๗๐-๘๐ ปีที่ผ่ำนมำ หรือย้อนไปถึง ๒๐๐ ปี จะเห็นว่ำแถวนี้ไม่มีพระพุทธรูปส�ำริด  
หรือทองเหลือง มีเพียงพระพุทธรูปที่ท�ำด้วยไม้ หรือดินปั้น ซึ่งก็ไม่ได้ปั้นให้ได ้
ปุริสลักษณะที่แท้จริง เพียงแต่ท�ำขึ้นเสมือนหนึ่งว่ำสมมติให้เป็นพระพุทธรูปเท่ำนั้น

สมัยนั้นจึงไม่มีพระพุทธรูปที่งดงำมให้กรำบไหว้ ด้วยเหตุนี้กระมัง คนสุรินทร์
สมัยนั้นจึงไม่ค่อยสวยงำม ไม่ค่อยมีลักษณะที่ดี เพรำะกำรสร้ำงพระพุทธรูปไม่ได้
พระพุทธรูปที่งำม เมื่อกรำบติดอกติดใจก็ไม่ได้ลูกเต้ำที่งดงำมกระมัง

ในสมัยนั้น แถวจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ หรือแถบอีสำนใต้ ยังไม่มี
พระพทุธรูปป้ันองค์ไหนทีง่ดงำม หรือมลีกัษณะทีม่อี�ำนำจน่ำเกรงขำม และขนำดใหญ่
เท่ำกับหลวงพ่อพระชว์ีเลย ด้วยท่ำนมขีนำดใหญ่และดูเคร่งขรึม มอี�ำนำจน่ำเกรงขำม 
ชำวบ้ำนจึงนับถือท่ำนในดำ้นควำมศักด์ิสิทธิ์ แม้ทำงรำชกำร ในสมัยที่ข้ำรำชกำรมี
กำรท�ำพิธีถือน�้ำพระพิพัฒน์สัตยำ ก็ต้องมำท�ำพิธีต่อหน้ำ หลวงพ่อพระชีว์ องค์นี้เอง

ด้วยควำมเคำรพนับถอืท่ำนในแง่ควำมศักด์ิสทิธิ ์ประชำชนจึงเช่ือว่ำท่ำนสำมำรถ
ดลบันดำลให้เขำส�ำเร็จประโยชน์โสตถิผลอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งได้

เมือ่สมยัสงครำมโลกคร้ังที ่๒ แถวสริุนทร์และบรีุรัมย์ ถอืว่ำเป็นพืน้ทีท่ีห่ม่ินเหม่ 
ต่ออนัตรำย ด้วยกำรเป็นเป้ำหมำยโจมตทีำงอำกำศ สมยัน้ัน พ.ศ. ๒๔๘๘ จะมีเคร่ืองบนิ 
วนเวียนไปทิง้ระเบดิแถวกมัพชูำ และแถบสริุนทร์ บรีุรัมย์ ชำวบ้ำนตกอกตกใจ กไ็ด้แต่ 
ไปกรำบไปไหว้ขอบำรมีหลวงพ่อพระชีว์เป็นที่พึ่ง ขออย่ำให้บ้ำนเมืองถูกระเบิดเลย 
หรือเครื่องบินมำแล้วก็อย่ำได้มองเห็นบ้ำนเมือง
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นอกจำกนี้ ชำวบ้ำนก็มักพำกันมำบนบำนศำลกล่ำวเวลำเกิดยุคเข็ญต่ำงๆ เช่น 
เมือ่เกดิโรคภัยไข้เจ็บ เม่ืออหวิำตกโรค หรือโรคฝีดำษระบำด ซึง่สมยัน้ันถ้ำมโีรคระบำด 
มำแต่ละชดุ ผู้คนจะล้มตำยจ�ำนวนมำก พวกเขำเหล่ำน้ันกไ็ด้หลวงพ่อพระชว์ีเป็นทีพ่ึง่ 
ทำงใจให้เขำรู้สึกปลอดภัยหรือพ้นภัยพิบัติ คนสุรินทร์จึงนับถือท่ำนตลอดมำ

บำงคร้ังประชำชนก็มำบนบำนศำลกล่ำวให้ประสบผลส�ำเร็จประสบโชคดีใน
ลักษณะนีก้็มี ซึ่งทำงวัดก็ไม่ได้สนับสนุน และก็ไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องควำมเชื่อถือของ
ประชำชน ก็เพียงแต่โมทนำสำธุกำรถ้ำควำมปรำรถนำของเขำประสบผลส�ำเร็จ และ
เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำกรำบไหว้ได้เต็มที่

ในแง่น้ีอำจกล่ำวได้ว่ำหลวงปูด่ลูย์ อตโุล กไ็ด้อำศยับำรมีหลวงพ่อพระชว์ี ในกำร 
พัฒนำวัดบูรพำรำมให้เจริญรุ่งเรืองอีกโสตหนึ่ง กล่ำวคือ เมื่อชำวบ้ำนพำกันเคำรพ
นับถือหลวงพ่อพระชีว์เป็นอันมำก ก็เป็นกำรสะดวกต่อหลวงปู่ของเรำที่จะบูรณะวัด 
ให้เจริญรุ่งเรือง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรสร้ำงพระอุโบสถให้ส�ำเร็จ ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ 
ล�ำบำกยิ่งในสมัยนั้น



65

ปักหลักอยู่ที่วัดบูรพาราม

เมื่อ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล ได้รับบัญชำจำกคณะสงฆ์มณฑลนครรำชสีมำ ให้มำ
พัฒนำวัดบูรพำรำมแล้ว ท่ำนก็มุ่งตรงไปยังจังหวัดสุรินทร์เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับ
มอบหมายทันที

กิจกำรด้ำนพระศำสนำทีร่อรับหลวงปูนั่บว่ำเป็นภำรกจิทีห่นักมำก เพรำะจะต้อง
ริเร่ิมทกุด้ำน ทัง้กำรศกึษำด้ำนปริยตั ิและด้ำนปฏิบตั ิด้ำนกำรก่อสร้ำง และกำรเผยแผ่ 
สูป่ระชำชน ซึง่ในขณะน้ันต้องยอมรับว่ำยงัล้ำหลงัในทกุๆ ด้ำนอย่ำงมำกทเีดยีว ดงัน้ัน  
เมื่อหลวงปู่ดูลย์ตัดสินใจว่ำจะปักหลักอยู่ที่วัดบูรพำรำมน้ีแล้ว จึงต้องเร่ิมงำนด้ำน 
พระศำสนำทกุอย่ำง ตัง้แต่จัดกำรศึกษำด้ำนพระปริยตัธิรรม กำรเผยแผ่ด้ำนกำรปฏบิตั ิ
ฝ่ำยวิปัสสนำกรรมฐำน ทั้ง ๒ ด้ำน จะต้องพัฒนำไปด้วยกัน

ถ้ำย้อนระลึกถึงอดีต จะเห็นว่ำกำรกลับมำสุรินทร์ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒ ของท่ำน  
ในรอบแรกเมือ่ท่ำนมำสรุนิทร์ในคร้ังน้ัน ท่ำนได้เร่ิมแนะน�ำเฉพำะด้ำนปฏบิตักิมัมฏัฐำน 
อย่ำงเดยีว เพรำะท่ำนเดินทำงมำแบบพระธดุงค์ เป็นกำรเผยแผ่ในระหว่ำงผู้ปฏบิตัแิละ 
ผู้สนใจในวงทีไ่ม่กว้ำงนัก รวมทัง้เผยแผ่ในระหว่ำงสหธรรมกิทีเ่ป็นพระสงฆ์ด้วยกนั  
กำรเผยแผ่ในครั้งนั้นล้วนแต่เป็นเรื่องพระกัมมัฏฐำน

กำรมำสริุนทร์คร้ังที ่๒ น้ี เป็นด้วยบญัชำจำกคณะสงฆ์ให้ท่ำนมำปักหลกัอยูจ่ริงๆ  
เน้นกำรศกึษำทัง้ด้ำนปริยตัแิละกำรปฏบิตั ิท่ำนจึงต้องเร่ิมงำนทัง้ ๒ ด้ำนน้ีอย่ำงจริงจัง 
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ต่อไป ควำมจริงแล้วกำรศึกษำและกำรปฏิบัติด้ำนพระศำสนำในสมัยโน้น เป็นเพียง
กำรท�ำสืบต่อกันมำตั้งแต่สมัยบรรพกำล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งแถบจังหวัดสุรินทร์น้ัน  
เป็นพ้ืนเมืองทีอ่ยู่ใกล้เคยีงกบัประเทศกมัพชูำมำกทีส่ดุ แต่ละแถบแต่ละถิน่ของสริุนทร์ 
มักจะมีภำษำพื้นเมืองเป็นภำษำเขมร แต่อีสำนทำงเหนือ เช่น อุดรธำนี ขอนแก่น 
อบุลรำชธำนี จะถนัดไปทำงภำษำลำว แม้ตวัอกัขระพยญัชนะทีใ่ช้ในกำรเรียน กำรเทศน์  
กำรสวด ก็ยังมีภำษำธรรม หรืออักษรของประเทศลำวอยู่

ทำงแถบอีสำนใต้ เช่น สริุนทร์ บรีุรัมย์ และบำงส่วนของศรีสะเกษน้ัน แน่นอน
จะต้องมีควำมโน้มเอียงทั้งด้ำนภำษำ ขนบธรรมเนียม ไปทำงเขมรอยู่มำก กำรเขียน  
กนิ็ยมใช้อกัษรขอม ไม่ว่ำจะใช้ในกำรเทศน์ กำรสวด หรือพธิกีรรมต่ำงๆ ตำมประเพณี  
กย็งันิยมใช้อกัษรขอมอยู่ พระจะเทศน์ตำมคมัภร์ี และคัมภร์ีเหล่ำน้ันกเ็ป็นอกัษรขอม

เมื่อเร่ิมมีกำรศึกษำด้ำนพระปริยัติธรรมขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นหลักสูตรนักธรรมตรี  
บำลศึีกษำ กเ็ร่ิมใช้อกัษรไทยและภำษำไทยมำกขึน้ จึงกล่ำวได้ว่ำ ในสมยัของหลวงปู่ 
น้ีเอง เป็นสมัยเร่ิมแรกของการศึกษาด้านพระปริยัติธรรมซึ่งเป็นการศึกษายุคใหม่ 
ใช้วิธีใหม่ หลวงปู่จึงต้องรับภาระนี้อย่างเต็มที่
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พระอารามหลวง

ในกำรบริหำรกำรพระศำสนำที่วัดบูรพำรำมน้ัน หลวงปู ่ท่ำนอยู ่ในฐำนะ 
ประธำนสงฆ์ ได้แบ่งงำนด้ำนกำรศึกษำและกำรปกครองให้แก่ พระมหาพลอย อปุสโม  
เป็นผู้ด�ำเนินกำร ด้ำนกำรเผยแพร่เทศนำอบรมประชำชน ได้มอบให้ พระมหาเปลีย่น 
โอภาโส เป็นผู้ด�ำเนินกำร

จำกวันที่ ๒๔ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๔๗๗ เมื่อหลวงปู่มำพ�ำนักที่วัดบูรพำรำม 
คร้ังแรก จนกระทัง่ละสงัขำรเมือ่เวลำ ๔ นำฬิกำเศษ ของวนัที ่๓๐ ตลุำคม พ.ศ. ๒๕๒๖  
รวมเป็นเวลำ ๕๐ ปีเศษ ที่หลวงปู่ดูลย์ อตุโล พ�ำนักอยู่ ณ วัดแห่งนี้

ปี พ.ศ. ๒๔๗๘ หลวงปูไ่ด้รับแต่งตัง้เป็น เจ้าคณะอ�าเภอรัตนบรีุ ซึง่เป็นอ�ำเภอ 
ทีอ่ยูต่ดิต่อกบัอ�ำเภออทุมุพรพสิยั จังหวดัศรีสะเกษ และอ�ำเภอสวุรรณภมูขิองร้อยเอด็ 
จนกระทั่งถึงวันที่ ๑ มีนำคม พ.ศ. ๒๔๗๙ จึงได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตร 
เจ้าคณะอ�าเภอรัตนบุรี โดยมีสมณศักดิ์ที่ พระครูรัตนากรวิสุทธิ์

วันที่ ๒๔ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๔๘๐ ได้รับแต่งตั้งเป็น พระอุปัชฌาย์วิสามัญ  
ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย

กระทั่งวันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๐๑ จึงได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะจังหวัด
สริุนทร์ ฝ่ายธรรมยตุกินิกาย อกี ๓ ปีต่อมำ ได้รับแต่งตัง้เป็นพระรำชำคณะช้ันสำมัญ  
(เจ้ำคุณ) ที ่พระรัตนากรวสิทุธิ ์วนิยานุยุตธรรมิกคณสิสร หรือ “พระรัตนากรวสิทุธิ”์
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วนัที ่๒ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนสมณศักด์ิ
เป็นพระรำชำคณะชัน้รำช ที ่พระราชวฒุาจารย์ ศาสนภารธรุกจิ ยตคิณสิสร บวรสงัฆาราม  
คามวาสี หรือ พระราชวุฒาจารย์ อันเป็นสมณศักดิ์ครั้งสุดท้ำยของหลวงปู่

ตั้งแต่กลับจำกจังหวัดอุบลรำชธำนี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ หลวงปู่มำพ�ำนักประจ�ำ
ที่วัดบูรพำรำมแห่งเดียวติดต่อกันมำ ท่ำนได้ปฏิสังขรณ์วัดให้เจริญรุ่งเรืองมำเป็น
ล�ำดับ จนกระทั่งกรมกำรศำสนำได้ยกขึ้นเป็นวัดพัฒนำตัวอย่ำง ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑  
วัดบูรพำรำมได้รับกำรพัฒนำต่อเน่ืองกันมำ และเป็นที่น่ำปลำบปลื้มแก่ปวงชน 
ชำวสุรินทร์เป็นอย่ำงยิ่ง ที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ทรงมีพระมหำกรุณำธิคุณ
โปรดเกล้ำฯ ให้ยกวัดบูรพำรำมขึ้นเป็นพระอำรำมหลวง เมื่อวันที่ ๑ กุมภำพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๒๐ 

ตัง้แต่น้ันเป็นต้นมำ วดับรูพาราม จังหวดัสริุนทร์ กไ็ด้กลำยเป็นทีรู้่จักแก่สำธชุน
ผู้สนใจในธรรมทั่วไป และเป็นแบบอย่ำงแก่วัดทั่วไปในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัด 
ใกล้เคียง ประชำชนทัว่ไปได้เร่ิมหลัง่ไหลเข้ำมำศกึษำธรรมะ เข้ำมำคำรวะกรำบขอพร
จำกหลวงปู่ตำมกิตติศัพท์ที่เล่ำลือกันไปอย่ำงไม่ขำดสำย

กระทัง่ทกุวนัน้ี แม้หลวงปูไ่ด้ละทิง้สงัขำรไปแล้วตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ และไม่มี
องค์หลวงปู่อยู่ที่วัดแล้ว ก็ยังมีผู้เลื่อมใสศรัทธำด�ำเนินตำมแนวทำงค�ำสอนของท่ำน  
ได้ช่วยกันท�ำนุบ�ำรุงรักษำไว้ซึ่งแนวทำงนั้นโดยทุกประกำร ผู้ที่เคำรพศรัทธำในองค์
หลวงปู่ก็ยังแวะเวียนไปกรำบรูปเหมือนของหลวงปู่ และมีควำมรู้สึกว่ำหลวงปู่ยังคง
เป็นที่พึ่งทำงธรรมให้แก่ลูกศิษย์ลูกหำอยู่ตลอดไป
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ปูชนียบุคคลที่หาได้ยาก

ท่ำนเจ้ำคุณ พระโพธินันทมุนี (พระมหำสมศักดิ์ ปณฺฑิโต) ได้กล่ำวถึง 
หลวงปูด่ลูย์ อตโุล ดงัน้ี ในฐำนะทีอ่ำตมำอยูใ่กล้ชดิหลวงปูม่ำตัง้แต่ท่ำนมอีำย ุ๖๒ ปี  
จนกระทั่งท่ำนมรณภำพเมื่อใกล้ร้อยปี ก็ได้อยู่กับท่ำนในฐำนะที่ปฏิบัติรับใช้ท่ำน
ตลอดมำ สำรทุกข์สุขดิบ ควำมยำกควำมง่ำย ปัญหำสำรพันนั้น แม้จะไม่มีปัญญำ
ที่อยู่ในระดับที่จะช่วยท่ำนแก้ไขได้ แต่หัวสมองของอำตมำน้ัน ได้รับรู้รับทรำบ  
รับสุขรับทุกข์ มำโดยตลอด เช่นเดียวกันกับในแง่ของกำรบริหำรงำน

ฉะน้ัน ปฏปิทำของหลวงปูท่ีเ่ป็นส่วนรวม และโดยเฉพำะทีเ่ป็นส่วนตวัของท่ำนน้ัน  
รู้สึกว่ำ ท่านเป็นพระเถระ หรือเป็นปูชนียบุคคลที่หาได้ยากอย่างยิ่ง คือท่านจะทุ่มเท
ก�าลังกาย ก�าลังใจ ก�าลังความสามารถมาในทางการบริหารการพระศาสนาทั้งหมด

กำรพดูถงึปัญหำภำยนอก ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำบ้ำนเมือง ปัญหำกำรเปลีย่นแปลง 
หรือปัญหำอะไรต่ำงๆ นั้น หลวงปู่จะกล่ำวแต่น้อย รับรู้น้อย ท่ำนจะพยำยำมมุ่งมั่น
แต่ในทำงพระศำสนำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่องค์หลวงปูเ่อง เวลำท่ำนมำอยูว่ดั ทีเ่รียกว่ำ  
วตัรบริหาร คอืไม่ใช่ตอนทีถ่อืธดุงควตัรตำมป่ำเขำกจ็ริง แต่กิจวตัรส่วนตวัของท่ำนน้ัน  
กล่ำวได้ว่ำ ท่ำนไม่เคยบกพร่องเลย เคยปฏิบตัอิย่ำงไรกค็งยดึปฏิปทำปฏบิตัอิยูอ่ย่ำงน้ัน 
อย่ำงสม�ำ่เสมอ ไม่ขำดตกบกพร่อง ด้ำนกำรบณิฑบำต ท่ำนกท็�ำเป็นประจ�ำ ฉันในบำตร  
ฉันม้ือเดียว ก็รู้สกึว่ำท่ำนปฏบิตัมิำได้ตลอด เว้นไว้แต่มกีจิจ�ำเป็น ทำงรำชกำรนิมนต์ไป 
ในภำระใดภำระหน่ึง เช่น ในรัฐพธิบีำงอย่ำง ท่ำนกฉั็นให้เขำบ้ำงตำมพธิเีพือ่มใิห้ขดักบั 
สิ่งแวดล้อมนั่นเอง 

นี่คือปฏิปทาส่วนตัวของท่าน ซึ่งในแต่ละเรื่องแต่ละตอนล้วนแต่ปฏิบัติถูกต้อง
งดงาม และท�าเสมอต้นเสมอปลาย
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บิณฑบาต ๒ ชั้น

ท่ำนเจ้ำคุณ พระโพธินันทมุนี เล่ำถึงปฏิปทำของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล ต่อไปว่ำ  
สิง่ทีอ่ำตมภำพเหน็ว่ำท่ำนไม่ค่อยเหมือนใคร และไม่มใีครหำโอกำสท�ำเหมือนหลวงปู่  
กค็อืว่ำ เมือ่ท่ำนมภีำระมำกแล้วก็ชรำภำพพอสมควรแล้ว กำรเดนิบณิฑบำตโดยทัว่ไป 
ก็อำจจะขัดข้อง แต่ท่านก็ไม่ทิ้งบาตรเหมือนกัน อยำกจะให้ท่ำนผู้อ่ำนได้ทรำบใน
เรื่องนี้

ทีว่่ำหลวงปูไ่ม่ทิง้บำตร กค็อืเมือ่หลวงปูไ่ม่ได้ออกบณิฑบำต ท่ำนกเ็อำบำตรของ
ท่ำนมำต้ังไว้ ให้ลกูศษิย์น�ำบำตรมำตัง้ไว้ทีห่น้ำกฏิุ พระเณรสำนุศษิย์ทีอ่อกบณิฑบำต 
มำจำกทิศต่ำงๆ เมื่อเข้ำสู่บริเวณวัดแล้ว ทุกองค์จะตรงไปที่หน้ำกุฏิหลวงปู่ แล้วเอำ 
ทพัพทีีม่น้ัีนตกัข้ำวจำกบำตรของตนใส่บำตรหลวงปูค่นละ๑-๒ ทพัพ ีมอีะไรกใ็ส่บำตร
ถวำยท่ำน จึงเหมือนกับว่าท่านยังฉันข้าวที่ลงในบาตรตลอดมา ตราบจนสิ้นอายุขัย 
ของท่าน

ในกำรท�ำอย่ำงนี้ พวกเรำทั้งหลำยเมื่อบิณฑบำตมำก็ใส่บำตรหลวงปู่ บำงองค์
ก็อธิษฐำน บำงองค์ก็แสดงควำมเอื้อเฟื้ออย่ำงยิ่งที่จะใส่บำตรถวำยหลวงปู่ อันนี้เมื่อ 
คดิดแูล้ว ส�ำหรับอำตมำก็มีควำมรู้สกึว่ำเป็นกำรถกูต้องอย่ำงยิง่ หมำยควำมว่ำทีญ่ำตโิยม 
ใส่บำตรในที่ต่ำงๆ เรำไปรับบำตรจำกญำติโยมก็จะมีควำมรู้สึกว่ำบิณฑบำตที่เรำรับ
มำนั้น เรำบิณฑบำตมำถวำยหลวงปู่ผู้เป็นปูชนียะ หรือผู้เป็นอุปัชฌำยะของตนเอง 
เมือ่ใส่บำตรหลวงปูแ่ล้ว พวกเรำรู้สกึว่ำได้ท�ำหน้ำทีใ่นฐำนะทีแ่สวงหำภกิขำมำได้โดย 
ชอบธรรมแล้ว ก็เอำมำถวำยหลวงปู่
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บณิฑบำตในบำตรหลวงปู ่อำตมำถอืว่ำ “บณิฑบาต ๒ ชัน้” ใช้ค�ำว่ำ “บณิฑบาต 
๒ ชั้น” ก็หมำยควำมว่ำ ญาติโยมยกอธิษฐานใส่บาตรพระเณรโดยทั่วไปแล้ว อันนี้ 
ชัน้ทีห่น่ึง แล้วพระเณรกม็าอธษิฐานถวายหลวงปู ่เพราะฉะน้ัน ข้าวในบาตรของหลวงปู ่
จึงเป็นบิณฑบาต ๒ ชั้น ถือว่าเป็นของที่บริสุทธิ์หมดจด และเป็นของสูง ใครจะไป
ประมาทการบิณฑบาตของท่านไม่ได้ ท่านก็ฉันอาหารในบาตรของท่านมาโดยตลอด

นี่เป็นปฏิปทำอีกข้อหนึ่งที่ผิดแผกจำกองค์อื่น ไม่ทรำบว่ำหลวงปู่ท่ำนมองเห็น
อย่ำงไร มเีจตนำอย่ำงไร คงจะเป็นการสงเคราะห์ลกูหลาน สานุศษิย์ ให้เขาได้มโีอกาส 
รับใช้ปฏิบัติครูบาอาจารย์
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ให้โอกาสสานุศิษย์

ปฏิปทำของหลวงปูใ่นกำรเปิดโอกำสให้ลกูศษิย์ลกูหำได้ปรนนิบตัรัิบใช้ท่ำนน้ัน  
มกีำรเก่ียวเน่ืองกบัพระเณรในวดัคอื เรำจะมกีำรจัดวำระไปปฏิบตัหิลวงปู ่เร่ิมตัง้แต่ 
๕ โมงเย็น หรือ ๔ โมงเยน็ กส็รงน�ำ้ ซึง่หลวงปูจ่ะสรงน�ำ้อุน่ตลอด จะมีกำรจัดเวรพระ 
ไว้ชุดหนึ่ง นอกนั้นแล้วแต่องค์ใดจะมีศรัทธำ อย่ำงน้อยมี ๓ องค์ขึ้นไปที่ไปร่วมกัน
สรงน�้ำหลวงปู่ทุกวัน

เมือ่ผสมน�ำ้อุน่เสร็จเรียบร้อยแล้ว กอ็ำรำธนำท่ำน ท่ำนน่ังเก้ำอีใ้กล้ตุม่น�ำ้อุน่น้ัน  
พระเณรก็ช่วยกันส่งผ้ำอำบน�้ำถวำยท่ำน เหมือนกับว่ำช่วยนุ่งให้ท่ำนน่ันแหละ  
ผลดัเปลีย่นผ้ำ เสร็จแล้วกอ็ำบ ถขู้ำงหน้ำหน่ึงหรือสององค์ ข้ำงหลงัหน่ึงหรือสององค์  
ท่ำนกถ็เูองบนศรีษะ รำดน�ำ้แล้วกห่็มสบง กเ็หมอืนกบัช่วยท่ำนนุ่งน่ันแหละ ก็ช่วยเหลอื 
ช่วยส่งให้ท่ำน ช่วยเช็ดตัวให้ท่ำน เรียบร้อยแล้วก็ถือว่ำหมดวำระในช่วงนั้น

ส่วนกลำงคนื กแ็ล้วแต่พระเณรทีม่ศีรัทธำไปถวำยกำรนวด ไปน่ังเฝ้ำรับใช้ท่ำน  
คอยรับธรรมะค�ำสอนจำกท่ำน แต่ละองค์กนิ็ยมท�ำ เพรำะว่ำ เวลาเข้าใกล้หลวงปูแ่ล้ว 
จะรู้สกึว่าเยอืกเยน็ สบายอกสบายใจ แม้เรากลุม้ใจ กรู้็สกึสบายใจ ได้ฟังข้อคิดธรรมะ  
ค�าเตอืน อนัน้ีคล้ำยๆ กบัว่ำ ตัง้แต่ค�ำ่ไปจนถงึ ๓ ทุม่ พวกเรำจะต้องมำอยูก่บัหลวงปู่  
ถ้ำไม่มีแขก พวกเรำก็อยู่กับท่ำน แล้วแต่ท่ำนจะสอน แล้วแต่จะมีโอกำสอะไรที่จะ 
รับใช้ท่ำน นี่คือกิจวัตรประกำรหนึ่ง
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รู้สกึว่ำเท่ำทีเ่หน็ครูบำอำจำรย์ฝ่ำยกมัมฏัฐำนมำ เขำจะสนใจต่อกำรปฏิบตัคิรูบำ
อำจำรย์มำก ถือว่ำเป็นกัมมัฏฐำนข้อหน่ึงของพระเณรในกำรที่รับใช้ครูบำอำจำรย์  
บำงองค์เขำก็นึกเข้ำมำทำงทีต่วัเองว่ำ “โอ เราไม่ได้รับใช้คุณพ่อคณุแม่ เม่ือเรามาบวช 
อยู่ในพระศาสนา การได้รับใช้ครูบาอาจารย์ รับใช้หลวงปู่ ก็เหมือนกับการได้รับใช้
พ่อแม่ด้วย” ก็เกิดควำมภูมิใจ ดีใจ ก็นับเป็นบุญกุศลของเขำ บุญกุศลก็คงจะต่อไป 
ให้กับบิดำมำรดำของตัวเองบ้ำง 

อันนี้คือปฏิปทำอย่ำงหนึ่งของหลวงปู่ที่เกี่ยวกับสำนุศิษย์ที่พึงจะรับใช้ท่ำน
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สงเคราะห์ศิษย์ในการบวช

ส�ำหรับชีวติประจ�ำวนัของหลวงปู ่กมี็กล่ำวถงึปฏปิทำในตอนอืน่มำพอสมควรว่ำ 
ท่ำนมีควำมเป็นอยู่อย่ำงไร คือท่ำนอยู่อย่ำงง่ำยๆ ค�ำเตือนของท่ำนโดยเฉพำะเม่ือ
เตอืนพระเณร ท่ำนจะเตอืนด้วยค�ำเตอืนง่ำยๆ อย่ำงเช่น พระบำงองค์ พอบวชมำแล้ว 
ก็ต้องกำรจะลำสกึ อย่ำงน้ีเป็นต้น หลวงปูม่กัจะแนะน�ำว่ำ “เออ อยูช่่วยวดัวำศำสนำไป  
กำรจะสึกหำลำเพศไปน้ัน ญำติโยมเขำก็อยู่ภำยนอกเยอะแล้ว เขำก็อยู่ได้ท�ำได้  
เรำมีโอกำสได้มำบวชปีสองปีก็ตั้งใจศึกษำปฏิบัติ ช่วยวัดวำช่วยพระศำสนำไป”

โดยมำกแล้วพระที่จะไปลำสึกกันน้ัน ไม่มีใครไปขอลำคร้ังเดียวแล้วก็ส�ำเร็จ 
(ยกเว้นลำงำน ลำรำชกำรบวชชัว่ครำว) จะถกูท่ำนแนะน�ำ จนกระทัง่ท่ำนเหน็ว่ำคนน้ัน 
ถอยจริงๆ แล้ว ถอยศรัทธำแล้ว ถงึอยูต่่อไปกค็งไม่ได้อะไร ท่ำนจึงจะอนุญำต แต่ถ้ำ 
พอแก้ไขแนะน�ำชักชวนให้อยู่ประพฤติปฏิบัติต่อได้ ท่ำนก็มักจะแนะน�ำตักเตือน 
เสยีก่อน ซึง่มีหลำยองค์ได้ผล และอยูบ่วชเรียนต่อๆ มำ จนมีชือ่เสยีงมำจนปัจจุบนัน้ี

สิง่ส�ำคัญอกีประกำรหน่ึงก็คือ กำรสงเครำะห์ในกำรให้บรรพชำอปุสมบทนับเป็น
เร่ืองทีน่่ำสนใจยิง่และน่ำเหน็ใจท่ำนมำก กำรสงเครำะห์ให้คนเข้ำบวชน้ัน บำงคนไม่รู้
หนังสือ ไม่ได้ ก.ไก่ ข.ไข่ มำ เมื่อมำอยู่วัดแล้ว บางทีหลวงปู่ต้องลงทุนสอนด้วย
ตัวท่านเอง กระทั่งเขำอ่ำนออกเขียนได้ แล้วสอบได้นักธรรมตรี โท เอก ไปจนถึง
มหำเปรียญ ก็มีเยอะ ในเร่ืองกำรสงเครำะห์คนให้ได้บวชเรียนน้ัน ท่ำนทั้งหลำย
คงยอมรับว่ำ ในช่วงสมัยสงครำมนั้น หลวงปู่หลวงพ่อในรุ่นนั้นถือเป็นรุ่นทุกข์ยำก
ล�ำบำกขำดแคลนมำกในเรื่องปัจจัยสี่ โดยเฉพำะเครื่องนุ่งห่ม
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ส�ำหรับท่ำนทีส่งูอำยสุกัหน่อย จะเหน็ว่ำจำก พ.ศ. ๒๔๘๐ กระทัง่ พ.ศ. ๒๔๙๐  
และถึง พ.ศ. ๒๕๐๐ นั้น เรื่องเครื่องนุ่งห่ม โดยเฉพำะในบ้ำนนอกบ้ำนนำนั้นนับว่ำ
แร้นแค้นอย่ำงทีส่ดุ ผู้ทีม่ำขอบวชกบัหลวงปู ่เมือ่สนใจเลือ่มใสแล้ว กจ็ะถูกพ่อแม่น�ำตวั 
มาถวาย “แล้วแต่หลวงปูจ่ะเมตตำ แล้วแต่หลวงพ่อจะกรุณำ สบงจีวรอะไรกไ็ม่มหีรอก  
แล้วแต่หลวงพ่อจะเมตตำกรุณำเถอะ” แม้แต่สบงจีวรทีจ่ะบวชกไ็ม่ม ีหลวงปูก่บ็วชให้  
โดยเฉพำะในช่วงหลังๆ หลวงปู่บวชให้มำกจริงๆ คือ ปีหนึ่งๆ ท่ำนจะบวชพระเณร
ตั้งแต่ ๒๐๐ รูป ขึ้นไป

บรีุรัมย์และสริุนทร์ในสมัยน้ันไม่มีพระอปัุชฌำย์ ฝ่ำยสงฆ์ธรรมยตุกม็ำรวมงำน 
บวชที่วัดนี้แห่งเดียว พระอุโบสถวัดบูรพำรำมนั้น จึงใช้ในกำรบวชอย่ำงคุ้มค่ำมำก  
จนกล่ำวได้ว่ำไม่มีวันไหนที่ไม่มีใครเดินทำงมำบวช อันนี้ว่ำโดยทั่วๆ ไป

ถ้ำพูดถึงสิ่งที่หลวงปู่ให้กำรสงเครำะห์แล้ว ท่ำนสงเครำะห์ทุกอย่ำง ตัวท่ำนเอง 
ก็จะใช้ของต่ำงๆ เพียงพอยังอัตภำพเท่ำนั้น โดยเฉพำะด้ำนกำรนุ่งห่ม แต่ถึงกระนั้น  
เมื่อผู้มำขอบวชไม่มีผ้ำไตรจีวร บำงครั้งก็ต้องไปหำซื้อจ่ำยมำเพื่อสงเครำะห์ให้ผู้นั้น 
ได้บวช ลกูศิษย์อย่ำงพวกอำตมำกเ็คยว่ำ “หลวงปู ่เม่ือเขำไม่มอีะไร แล้วเรำไม่มีอะไร  
ก็น่ำจะปล่อยตำมเรื่องเขำบ้ำง”

แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำ ทกุคนจะเป็นในลกัษณะน้ีหมด คือ ถ้ำมมีำบวชสกั ๑๐ รำย  
ก็จะมีคนพร้อมที่จะจัดหำเครื่องบวชประมำณ ๕-๖ รำย ส่วน ๓-๔ รำย นั้น จะมำ 
ตวัเปล่ำ หวังมำพึง่บำรมหีลวงปู ่ท่ำนกใ็ห้กำรสงเครำะห์ตำมมตีำมเกดิ แม้แต่สบงจีวร 
กไ็ม่มี คร้ันบวชแล้วจะไปห่วงอะไรถงึเร่ืองเสือ่ หมอน หรือเคร่ืองใช้ไม้สอยต่ำงๆ ไม่ต้อง 
พูดถึง ทำงหลวงปู่ต้องสงเครำะห์ทั้งนั้น หลวงปู่ต้องต่อสู้มำอย่ำงนั้น

พอกรำบเรียนท่ำนเร่ืองน้ี ท่ำนเคยพดูให้ข้อคิดว่ำ “สงเครำะห์กนัไป สบิได้หน่ึง 
ร้อยได้สอง ก็ยังดี” นั่นคือ ใครมำขอให้ท่ำนบวชให้ ท่ำนก็ให้กำรสงเครำะห์ เผื่อว่ำ
บำงคนจะมบีญุวำสนำในทำงประพฤตปิฏิบตั ิได้เหลอือยูช่่วยวดัวำไปนำนๆ ท�ำนองว่ำ  
บวชสัก ๑๐ คน ยังเหลืออยู่ ๑ หรือบวช ๑๐๐ คน เหลืออยู่ ๒ คน ก็ยังดี
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ถ้ำพูดถึงกำรสงเครำะห์ในกำรบวชแล้ว รู้สึกเห็นใจหลวงปู่มำก ท่ำนท�ำได้มำก
เหลือเกิน อย่ำว่ำแต่มีผู้มีจตุปัจจัยถวำยพระอุปัชฌำย์เลย แม้แต่สบงจีวรให้ครบชุด 
กย็งัไม่ม ีแต่หลวงปูก่ท็�ำของท่ำนมำตลอดอำยขุยัของท่ำน จะมกีำรสงเครำะห์ประเภท
นี้แหละ ท่ำนให้กำรสงเครำะห์ตำมมีตำมเกิด

สำมำรถกล่ำวได้ว่ำ หลวงปู่ท่านอาศัยคุณธรรมอย่างเดียว ใครจะรู้ว่าหลวงปู่ 
มีคุณธรรมแค่ไหนเพียงไรนั้นยาก แต่จะเห็นว่าหลวงปู่ท่านอยู่อย่างสันโดษ อยู่ใน 
คุณธรรม ไม่คิดสร้างอุบายหรือนโยบายอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้คนทั่วไปเกิดความ 
นับถือ หรือท�าให้เกิดความอัศจรรย์แก่ใคร ท่านเคยอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้น แล้วก็ 
ล�าบาก

เพิ่งจะมำช่วงหลังๆ นี ้ชำวเมอืงหรอืชำวกรงุเทพฯ เขำมีควำมนยิมพระป่ำ และ 
หลวงปูก่เ็ป็นพระฝ่ำยป่ำมำก่อน จึงมคีนหลัง่ไหลมำกรำบไหว้จ�ำนวนมำก ฐำนะควำม 
เป็นอยู่ของวัดของหลวงปู่จึงมำกระเตื้องตอนที่ท่ำนอำยุ ๙๐ ปีแล้ว อันนี้พูดตำมสัจ
ตำมจริงให้ท่ำนทั้งหลำยได้ทรำบ

ในส่วนของหลวงปู่ ท่านเคยอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างน้ันเอง อยู่อย่างเสมอต้น 
เสมอปลาย การกระท�าของท่านไม่มกีารแสดงการโอ้อวด ไม่มีการพดูเลยีบเคยีง หรือ
มกีารขวนขวายในเร่ืองลาภสกัการะ หลวงปูจึ่งอยูต่ามสภาวะ แล้วก็สงเคราะห์เฉพาะ 
สิง่ทีห่มดจด เมือ่หลวงปูอ่ยูแ่บบน้ี หมำยถงึว่ำสิง่ทีท่่ำนได้มำกบ็ริสทุธิ ์สิง่น้ันกห็มดจด 
สิ่งนั้นก็สะอาด กุศลก็เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ำย

ปฏิปทำของท่ำนมักจะเป็นอยู่อย่ำงนี้
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อยู่อย่างบริสุทธิ์

เร่ืองควำมเป็นอยู่ในชีวิตประจ�ำวัน โดยเฉพำะด้ำนอำหำรกำรบริโภคน้ัน  
ย่ิงมองเหน็ชดัเจนว่ำล�ำบำกอย่ำงยิง่ อยูก่นัมำด้วยควำมยำกล�ำบำก แต่กไ็ด้ผลตรงที่
สำนุศิษย์ของหลวงปู่มีควำมอดทน ที่ยังเหลืออยู่ในเพศสมณะนั้นมีมำกมำย ทั้งใน
สริุนทร์ บรีุรัมย์ ในจังหวดัอืน่ๆ ในกรุงเทพฯ กระทัง่ในต่ำงประเทศ กย็งัมสีำนุศษิย์
ที่แผ่ขยำยออกไป

อันน้ีคือปฏปิทำส่วนตวัของท่ำน ทีท่่ำนด�ำรงตวัอยู่ได้กค็อืขันตธิรรม ขันตธิรรม 
ของหลวงปูนั่บว่ำใหญ่หลวงนัก สมกบัทีท่่ำนสอนเสมอว่ำ “อย่าส่งจิตออกนอก” ข้อน้ี 
นับว่ำเหมำะสมอย่ำงมำก

ในด้ำนค�ำพดูของหลวงปู ่แม้จะปล่อยโอกำสให้พดูตำมสบำยบ้ำงเวลำท่ำนท�ำงำน 
กบัพระเณร แต่กพ็ดูแต่เร่ืองภำยในธรรมภำยในพระวนัิย ไม่มีกำรตลกโปกฮำในเร่ือง 
ภำยนอกอะไร ถ้ำจะพดูให้คลำยอำรมณ์กจ็ะพดูแต่เร่ืองในธรรมวนัิยแบบกระเซ้ำเล่นว่ำ 
พระองค์น้ันยถำไม่ถกู พระองค์น้ีรับสพัพผิีด อะไรท�ำนองน้ัน หรือนำคน้ันขำนแบบน้ัน 
แบบน้ี คอืจะเป็นเร่ืองขบขนัในธรรมวนัิยในวดัในวำเท่ำน้ันเอง ไม่มีเร่ืองภำยนอกมำก  
ปฏิปทำของท่ำนจะอยู่อย่ำงนี้

มำนึกถงึว่ำ ควำมผิดพลำด บกพร่อง ตลอดชวีติของหลวงปูท่ีจ่ะพงึหยบิยกมำว่ำ  
ตรงน้ันน่ำจะเป็นอย่ำงน้ัน ตรงน้ีน่ำจะเป็นอย่ำงน้ี รู้สึกว่ำหำได้ยำก มองจุดอ่อน 
ของกำรวำงตวัของท่ำนได้ยำก มองไม่เหน็เลย ส�ำหรับเร่ืองของกำรบริหำร อย่ำงเร่ือง
กำรบริหำรภำยนอก เกีย่วกับกำรทำงรำชกำร ซึง่ถอืเป็นเร่ืองภำยนอกน้ัน ท่ำนอำจจะ
ปฏบิตัไิม่ถกูต้องกับระเบยีบทีโ่ลกภำยนอกเขำถอืปฏิบตักัินบ้ำง เพรำะท่ำนไม่คุน้เคย  
แต่ถ้าเป็นเร่ืองภายใน เร่ืองข้อวัตรปฏิบัติของท่าน เราไม่สามารถจะจับจุดอ่อน  
จุดบกพร่อง จุดพลัง้เผลอของหลวงปูไ่ด้เลยแม้แต่น้อยจนตลอดชวีติท่าน ดงัน้ีถอืว่า
เป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของหลวงปู่
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แนวทางการสอนศิษย์

ส�ำหรับศิษยำนุศิษย์ที่เป็นภิกษุสำมเณร และปรำรถนำจะเจริญงอกงำมอยู่ใน
บวรพทุธศำสนำน้ัน หลวงปูจ่ะชีแ้นะแนวทำงด�ำเนินปฏปิทำไว้ ๒ แนวทำง ซึง่ท่ำนให้
ควำมเหน็ว่ำ ผู้ทีจ่ะเป็นศาสนทายาทน้ัน ควรท�าการศกึษาทัง้สองด้านคือ ปริยตั ิและ 
ปฏิบตั ิดงัน้ัน หลวงปูจึ่งแนะน�ำว่ำ ผู้ทีอ่ำยยุงัน้อยและมแีววมีควำมสำมำรถในกำรศึกษำ 
เล่ำเรียน กใ็ห้เล่ำเรียนพระปริยตัธิรรมไปก่อน ในเวลำทีว่่ำงจำกกำรศกึษำกใ็ห้ฝึกฝน 
ปฏิบัติสมำธิภำวนำไปด้วย เพราะจิตใจที่สงบมีสมาธิ ย่อมอ�านวยผลดีแก่การเรียน

เม่ือมีผู้สำมำรถทีจ่ะศกึษำเล่ำเรียนต่อไปในชัน้สงูๆ ได้ หลวงปูก่จ็ะจัดส่งให้ไป 
เรียนต่อในส�ำนักต่ำงๆ ทีก่รุงเทพฯ หรือทีอ่ืน่ทีเ่จริญด้วยกำรศกึษำด้ำนพระปริยตัธิรรม  
ศิษยำนุศิษย์ของหลวงปู่จึงมีมำกมำยหลำยรูปที่ศึกษำพระปริยัติธรรมจบชั้นสูงๆ ถึง
เปรียญ ๘ เปรียญ ๙ ประโยค หรือจบปริญญำจำกมหำวิทยำลัยสงฆ์ จนกระทั่ง
ไปศึกษำต่อยังต่ำงประเทศ เช่น อินเดีย ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกำ

ส�าหรับอีกแนวทางหนึ่งนั้น ส�ำหรับผู้ที่มีอำยุมำกแล้วก็ดี ผู้ที่รู้สึกว่ำมันสมอง 
ไม่อ�ำนวยต่อกำรศกึษำกด็ ีผู้ทีส่นใจในธดุงคกมัมฏัฐำนกด็ ีหลวงปูก่แ็นะน�ำให้ศึกษำ 
พระธรรมวนัิยให้พอเข้ำใจให้พอคุม้ครองรักษำตวัเองให้สมควรแก่สมณสำรูป แล้วจึง 
มุ่งปฏิบัติกัมมัฏฐำนต่อไปให้จริงจัง
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ก็แลส�ำหรับผู้ทีเ่ลอืกแนวทำงทีส่องน้ัน หลวงปูย่งัได้ช้ีแนะไว้อกี ๒ วธิ ีคือ ผู้ทีใ่ฝ่ 
ในทำงธดุงคกมัมฏัฐำนตำมแบบฉบบัของพระอำจำรย์ใหญ่มัน่ ภริูทตโฺต หลวงปูก่จ็ะ 
แนะน�ำและส่งให้ไปอยู่รับกำรศึกษำอบรมกบัครูบำอำจำรย์จังหวดัสกลนคร อดุรธำนี  
และหนองคำย โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ทีส่�ำนักวดัป่ำอดุมสมพร และส�ำนักถ�ำ้ขำมของท่ำน 
พระอำจำรย์ฝ้ัน อำจำโร หลวงปูไ่ด้ฝำกฝังไปอยูม่ำกทีส่ดุ และมำในระยะหลงัมีฝำกไป  
ส�ำนักวัดป่ำบ้ำนตำด ของท่ำนพระอำจำรย์มหำบัว ญำณสมฺปนฺโน บ้ำง

เป็นที่สังเกตว่ำ ไม่มีลูกศิษย์ลูกหำที่สนใจใฝ่ในกิจธุดงค์คนใดที่หลวงปู่จะ 
แนะน�ำให้ไปเอง หรือเทีย่วเสำะแสวงหำเอำเอง หรือเดินทำงไปส�ำนักน้ันๆ เอง ในเรือ่งน้ี 
ท่ำนเจ้ำคุณพระโพธินันทมุนี ยืนยันว่ำ หลวงปู่เคยใช้ให้ท่ำนเจ้ำคุณเองเป็นผู้น�ำพระ
ไปฝำกไว้ที่ส�ำนักท่ำนพระอำจำรย์ฝั้น หลำยเที่ยวหลำยชุดด้วยกัน ศิษย์ที่ได้รับกำร
ฝึกฝนอบรมจำกส�ำนักท่ำนพระอำจำรย์ฝั้นนั้น ก็ได้กลับมำบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่กำร 
พระศำสนำในด้ำนวปัิสสนำธรุะทีจั่งหวดัสริุนทร์และบรีุรัมย์หลำยท่ำนด้วยกนั จนกระทัง่ 
มีไปเผยแผ่พระพระศำสนำในด้ำนน้ีถึงสหรัฐอเมริกำก็หลำยรูปในปัจจุบันน้ี ทั้งน้ี 
ก็เป็นเพรำะผลกำรสังเกตเห็นแววและส่งเสริมสนับสนุนของหลวงปู่นั่นเอง

ส่วนอกีวธิน้ัีน หลวงปูช่ีแ้นะไว้ส�ำหรับผู้ทีส่นใจจะปฏิบตัทิำงด้ำนสมำธวิปัิสสนำ
เพยีงอย่ำงเดียว ไม่สนใจในธดุงควตัร อำจเป็นด้วยไม่ชอบกำรนุ่งห่มแบบน้ัน หรือมี
สขุภำพไม่เหมำะแก่กำรฉันอำหำรมือ้เดยีว หรือเพรำะเหตผุลอืน่ใดกต็ำม หลวงปูจ่ะไม่ 
แนะน�ำให้ไปที่ไหน แต่ให้อยู่กับที่ที่ตนยินดีชอบใจ ในจังหวัดสุรินทร์หรือบุรีรัมย์ 
อำจเป็นวัดบูรพำรำมหรือวัดไหนก็ได้ที่รู้สึกว่ำอยู่สบำย หลวงปู่ถือว่ำกำรปฏิบัติธรรม
อย่ำงนี้ ไม่จ�ำเป็นต้องเดินทำงไปที่ไหน ในเมื่อกายยาว ๑ วา หนา ๑ คืบ นี้แล 
เป็นตัวธรรม เป็นตัวโลก เป็นที่เกิดแห่งธรรม เป็นที่ดับแห่งธรรม เป็นที่ที่พระผู้มี
พระภาคเจ้าได้อาศยับญัญตัไิว้ซึง่ธรรมทัง้ปวง แม้ใครใคร่จะปฏบิตัธิรรมกต้็องปฏิบตัิ
ที่กายและใจเรานี้ หาได้ไปปฏิบัติที่อื่นไม่

ดังน้ัน ไม่จ�าเป็นต้องหอบสงัขารน้ีไปทีไ่หน ถ้าตัง้ใจจริงแล้วน่ังอยูท่ีไ่หน ธรรม
กเ็กดิทีต่รงน้ัน นอนอยูท่ีไ่หน ยนือยูท่ีไ่หน เดินอยูท่ีไ่หน ธรรมกเ็กดิทีต่รงน้ันน่ันแล  
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ยิ่งกว่ำนั้น หลวงปู่อธิบำยว่ำ ยิ่งผู้ใดสามารถปฏิบัติภาวนาในท่ามกลางความวุ่นวาย
ของบ้านเมอืงทีม่แีต่ความอกึทกึครึกโครม หรือแม้แต่กระทัง่ในขณะทีร่อบๆ ตวัมแีต่
ความเอะอะวุ่นวายก็สามารถก�าหนดจิตตั้งสมาธิได้ สมาธิที่ผู้นั้นท�าให้เกิดได้จึงเป็น 
สมาธทิีเ่ข้มแขง็และมัน่คงกว่าธรรมดา ด้วยเหตทุีส่ามารถต่อสูเ้อาชนะสภาวะทีไ่ม่เป็น 
สปัปายะ คอืไม่อ�านวยน่ันเอง เพราะว่าสถานทีท่ีเ่ปลีย่ววเิวกน้ันย่อมเป็นสปัปายะอ�านวย 
ให้เกิดความสงบอยู่แล้ว จิตใจย่อมจะหยั่งลงสู่สมาธิได้ง่ายเป็นธรรมดา

หลวงปู่ยังเคยบอกด้วยว่ำ การเดินจงกรมจนกระทั่งจิตหยั่งลงสู่ความสงบนั้น  
จะเกิดสมาธิที่แข็งแกร่งกว่าสมาธิที่ส�าเร็จจากการน่ังหรือนอน หรือแม้แต่การเข้าป่า 
ยิง่นัก ด้วยเหตน้ีุจะสงัเกตเหน็ว่ำในแถบจังหวดัสริุนทร์ บรีุรัมย์ จะมนัีกปฏบิตัหิลำยท่ำน 
ชอบไปน่ังท�ำสมำธิใกล้ๆ วงพิณพำทย์หรือใกล้ๆ ที่ที่มีเสียงอึกทึกครึกโครมต่ำงๆ 
ยิ่งดังเอะอะน่ำเวียนหัวเท่ำไหร่ยิ่งชอบ

อย่ำงไรกต็ำม แม้ว่ำกำรท�ำสมำธน้ัิน ตำมควำมเป็นจริงแล้วย่อมไม่เลอืกสถำนที ่
ปฏิบัติก็ตำม แต่ส�ำหรับผู้ที่มีจิตเบำ วอกแวกง่ำย หรือผู้ที่ต้องกำร “เครื่องทุ่นแรง” 
จ�ำเป็นต้องอำศัยสภำพแวดล้อมที่อ�ำนวยควำมสงบ พึงแสวงหำสถำนที่วิเวก หรือ 
ออกธดุงคกมัมฏัฐำนแสวงหำทีส่งัดทีเ่ปลีย่ว เช่น ถ�ำ้ เขำ ป่ำดง หรือป่ำช้ำทีน่่ำสะพรึงกลวั  
จะได้เป็นเคร่ืองสงบจิตไม่ให้ฟุง้ซ่ำน และตกอยูภ่ำยใต้กำรควบคุมของสตไิด้โดยง่ำย 
ก็จะท�ำให้กำรบ�ำเพ็ญสมำธิภำวนำส�ำเร็จได้สะดวกยิ่งขึ้น
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วิปัสสนูปกิเลส

ในกำรปฏิบตัพิระกมัมัฏฐำนน้ัน ในบำงคร้ังกม็อีปุสรรคขดัข้องต่ำงๆ รวมทัง้เกดิ 
กำรหลงผิดบ้ำงก็มี ซึ่ง หลวงปู่ดูลย์ อตุโล ก็ได้ให้ควำมช่วยเหลือแนะน�ำและช่วย
แก้ไขแก่ลูกศิษย์ลูกหำได้ทันท่วงที ดังตัวอย่ำงที่ยกมำนี้ 

มอียูค่ร้ังหน่ึง เกดิปัญหำเกีย่วกบั วปัิสสนูปกเิลส ซึง่หลวงปูเ่คยอธบิำยเร่ืองน้ีว่ำ 
เมือ่ได้ท�าสมาธจินสมาธเิกิดขึน้ และได้รับความสขุอนัเกดิแต่ความสงบพอสมควรแล้ว 
จิตก็ค่อยๆ หยั่งลงสู่สมาธิส่วนลึก นักปฏิบัติบำงคนจะพบอุปสรรคส�ำคัญอย่ำงหนึ่ง 
เรียกว่ำ วิปัสสนูปกิเลส ซึ่งมี ๑๐ อย่ำง มีโอภาส คือเห็นแสงสว่าง และ อธิโมกข์ 
คือความน้อมใจเชื่อ เป็นต้น พลังแห่งโอภำสนั้น สำมำรถน�ำจิตไปสู่สภำวะต่ำงๆ ได้
อย่ำงน่ำพิศวง เช่น จิตอยำกรู้อยำกเห็นอะไร ก็ได้เห็นได้รู้ในสิ่งนั้น แม้แต่กระทั่ง 
ได้กรำบได้สนทนำกับพระพุทธเจ้ำก็มี

เจ้ำวิปัสสนูปกเิลสน้ี มอีทิธแิละอ�ำนำจจะท�ำให้เกดิควำมน้อมใจเช่ืออย่ำงรุนแรง 
โดยไม่รู้เท่ำทันว่ำเป็นกำรส�ำคัญผิด ซึ่งเป็นกำรส�ำคัญผิดอย่ำงสนิทสนมแนบเนียน 
และเกิดควำมภูมิใจในตัวเองอยู่เงียบๆ บำงคนถึงกับส�ำคัญตนว่ำเป็นพระพุทธเจ้ำ
องค์หนึ่งด้วยซ�้ำ บำงรำยส�ำคัญผิดอย่ำงมีจิตก�ำเริบยโสโอหัง ถึงขนำดที่เรียกกันว่ำ 
เป็นบ้ำวิกลจริตก็มี
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อย่ำงไรก็ตำม วิปัสสนูปกิเลสไม่ได้เป็นกำรวิกลจริต แม้บำงคร้ังจะมีอำกำร
คล้ำยคลึงคนบ้ำก็ตำม แต่คงเป็นเพียงสติวิกล อันเน่ืองจากการมีจิตตั้งมั่นอยู่กับ
อารมณ์ภายนอก แล้วสติควบคุมไม่ทันไม่ได้สัดไม่ได้ส่วนกันเท่านั้น ถ้าสติตั้งไว้ได้ 
สดัส่วนกนั จิตก็จะสงบเป็นสมาธลิกึลงไปอกีโดยยงัคงมสีิง่อนัเป็นภายนอกเป็นอารมณ์ 
อยู่นั่นเอง

เช่นเดียวกบักำรฝึกสมำธขิองพวกฤำษีชไีพร ทีใ่ช้วธิ ีเพ่งกสณิ เพือ่ให้เกดิสมำธิ 
ในขณะแห่งสมำธเิช่นน้ี เรำเรียกอำรมณ์น้ันว่ำ ปฏภิาคนิมติ และเมือ่เพกิอำรมณ์น้ันออก  
โดยกำรย้อนกลบัไปสูผู้่เหน็นิมติน้ัน น่ันคอืย้อนสูต้่นตอคอื จิต น่ันเอง จิตกบ็รรลถุงึ 
สมำธิขั้นอัปปนำสมำธิ อันเป็นสมำธิจิตขั้นสูงสุดได้ทันที

ในทำงปฏิบัติที่มั่นคงและปลอดภัยนั้น หลวงปู่ดูลย์ท่ำนแนะน�ำว่ำ “การปฏิบัติ
แบบจิตเห็นจิต เป็นแนวทางปฏิบัติที่ลัดสั้น และบรรลุเป้าหมายได้ฉับพลัน ก้าวล่วง 
ภยนัตรายได้สิน้เชงิ ทนัททีีก่�าหนดจิตได้ถกูต้อง แม้เพยีงเร่ิมต้น ผู้ปฏบิตักิจ็ะเกดิความรู้ 
ความเข้าใจได้ด้วยตวัเองเป็นล�าดบัๆ ไป โดยไม่จ�าเป็นต้องอาศยัครูบาอาจารย์อกี”

ในประวตัขิองหลวงปูดู่ลย์ อตโุล พอจะเหน็ตวัอย่ำงของวปัิสสนูปกเิลส ๒ ตวัอย่ำง 
คอืกรณขีองท่ำนหลวงตำพวง และกรณขีองท่ำนพระอำจำรย์เสร็จ จะขอยกมำเล่ำเพือ่ 
ประดับควำมรู้ต่อไป
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เรื่องของหลวงตาพวง

ศษิย์ของหลวงปู ่ชือ่ หลวงตาพวง ได้มำบวชตอนวยัชรำ นับเป็นผู้บกุเบกิส�านัก
ปฏิบัติธรรมบนเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ 

หลวงตำพวงได้ทุม่เทชวีติจิตใจให้แก่กำรประพฤตปิฏบิตั ิเพรำะท่ำนส�ำนึกตนว่ำ 
มำบวชเม่ือแก่ มเีวลำแห่งชวีติเหลอืน้อย จึงเร่งควำมเพยีรตลอดวนัตลอดคนื พอเร่ิม 
ได้ผลเกิดควำมสงบ ก็เผชิญกับวิปัสสนูปกิเลสอย่ำงร้ำยแรง เกิดควำมส�ำคัญผิด  
เชือ่ม่ันอย่ำงสนิทว่ำตนเองได้บรรลอุรหตัตผล เป็นพระอรหนัต์องค์หน่ึง เป็นผู้ส�ำเร็จ
เป่ียมไปด้วยบญุญำธกิำร ได้เลง็ญำณ (คดิเอง) ไปจนทัว่สำกลโลก เหน็ว่ำไม่มใีครรู้ 
หรือเข้ำถึงธรรมเสมอด้วยตน บังเกิดจิตคิดเอ็นดูสรรพสัตว์ทั้งหลำยใคร่จะไปโปรด
ให้พ้นจำกทกุข์โทษควำมโง่เขลำ เลง็เหน็พระสงฆ์ทัง้หมดตลอดจนครูบำอำจำรย์ล้วน
แต่ยังไม่รู้ จึงตั้งใจจะต้องไปโปรดหลวงปู่ดูลย์ ผู้เป็นพระอำจำรย์เสียก่อน

ดังนั้น หลวงตำพวงจึงได้เดินทำงด้วยเท้ำเปล่ำมำจำกเขำพนมรุ้ง เดินทำงข้ำม
จังหวัดมำไม่ต�่ำกว่ำ ๘๐ กิโลเมตร มำจนถึงวัดบูรพำรำม หวังจะแสดงธรรมให ้
หลวงปู่ฟัง หลวงตำพวงมำถึงวัดบูรพำรำมประมำณ ๖ ทุ่มกว่ำ กุฏิทุกหลังปิดประตู
หน้ำต่ำงหมดแล้ว พระเณรจ�ำวัดกันหมด หลวงปู่ก็เข้ำห้องไปแล้ว ท่ำนก็มำร้องเรียก
หลวงปูด้่วยเสยีงอนัดงั ตอนน้ันท่ำนเจ้ำคณุโพธนัินทมนีุยงัเป็นสำมเณรอยู ่ได้ยนิเสยีง 
เรียกดังลั่นว่ำ “หลวงพ่อ หลวงพ่อ หลวงพ่อดูลย์...” ก็จ�ำได้ว่ำเป็นเสียงของ 
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หลวงตำพวง จึงลุกไปเปิดประตูรับ สังเกตดูอำกัปกิริยำก็ไม่เห็นมีอะไรผิดแปลก  
เพียงแต่รู้สึกแปลกใจว่ำ ตำมธรรมดำท่ำนหลวงตำพวงมีควำมเคำรพอ่อนน้อมต่อ 
หลวงปู่ พูดเสียงเบำ ไม่บังอำจระบุชื่อของท่ำน แต่คืนนี้ค่อนข้ำงจะพูดเสียงดังและ
ระบุชื่อด้วยว่ำ “หลวงตำดูลย์ ออกมำเดี๋ยวนี้ พระอรหันต์มำแล้ว”

คร้ันเม่ือหลวงปู่ออกมำแล้ว ตำมธรรมดำ หลวงตำพวงจะต้องกรำบหลวงปู่  
แต่ครำวนี้ไม่กรำบ แถมยังต่อว่ำเสียอีกว่ำ “อ้ำว ไม่เห็นกรำบ ท่ำนผู้ส�ำเร็จมำแล้ว 
ไม่เห็นกรำบ” เข้ำใจว่ำหลวงปู่ท่ำนคงทรำบโดยตลอดในทันทีน้ันว่ำอะไรเป็นอะไร 
ท่ำนจึงนั่งเฉย ไม่พูดอะไรแม้แต่ค�ำเดียว ปล่อยให้หลวงตำพวงพูดไปเรื่อยๆ

หลวงตำพวงส�ำทบัว่ำ “รู้ไหมว่ำ เดีย๋วน้ีผู้ส�ำเร็จอบุตัขิึน้แล้ว ทีม่ำน่ีกม็ำด้วยเมตตำ 
ต้องกำรจะมำโปรด ต้องกำรจะมำชีแ้จงแสดงธรรมปฏิบตัใิห้เข้ำใจ” หลวงปูย่งัคงวำงเฉย  
ปล่อยให้ท่ำนพูดไปเป็นชั่วโมงทีเดียว ส�ำหรับพวกเรำพระเณรที่ไม่รู้เร่ืองไม่เข้ำใจ  
ก็พำกันตกอกตกใจกันใหญ่ด้วยไม่รู้ว่ำมันเป็นอะไรกันแน่

คร้ันปล่อยให้หลวงตำพวงพดูนำนพอสมควรแล้ว หลวงปูก่ซ็กัถำมเป็นเชงิคล้อย
ตำมเอำใจว่ำ “ที่ว่าอย่างนั้นๆ เป็นอย่างไร และหมายความว่าอย่างไร” หลวงตำพวง
ก็ตอบตะกุกตะกกั ผิดๆ ถกูๆ แต่กอ็ตุส่ำห์ตอบ เมือ่หลวงปูเ่หน็ว่ำอำกำรรุนแรงมำก 
เช่นนั้นจึงสั่งว่ำ “เออ เณรพาหลวงตาไปพักผ่อนที่โบสถ์ ไปโน่น ที่พระอุโบสถ”

ท่ำนเณร (เจ้ำคุณโพธินันทมุนี) ก็พำหลวงตำไปที่โบสถ์ จัดที่จัดทำงถวำย  
หลวงตำวำงสัมภำระแล้วก็กลับออกจำกโบสถ์ ไปเรียกพระองค์น้ันองค์น้ีที่ท่ำนรู้จัก 
ให้ลุกขึ้นฟังเทศน์ฟังธรรม รบกวนพระเณรตลอดทั้งคืน

หลวงปู่พยำยำมแก้ไขหลวงตำพวงด้วยอุบำยวิธีต่ำงๆ หลอกล่อให้หลวงตำนั่ง
สมำธ ิให้น่ังสงบ แล้วย้อนจิตมำดูจิตทีต้่นตอมใิห้จิตแล่นไปข้ำงหน้ำ จนกระทัง่สองวนั 
กแ็ล้ว สำมวนักแ็ล้ว ไม่ส�ำเร็จ หลวงปูจึ่งใช้อกีวธิหีน่ึงซึง่คงเป็นวธิขีองท่ำนเอง ด้วยกำร 
พูดแรงให้โกรธ หลำยครั้งก็ไม่ได้ผล ผ่ำนมำอีกหลำยวันก็ยังสงบลงไม่ได้ หลวงปู่ 
เลยพูดให้โกรธด้วยกำรด่ำว่ำ “เออ สัตว์นรก ไปเดี๋ยวนี้ ออกจากกุฏิเดี๋ยวนี้” ท�ำให้
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หลวงตำพวงโกรธอย่ำงแรง ลกุพรวดพรำดขึน้ไปหยบิเอำบำตร จีวร และกลดของท่ำน 
ลงจำกกุฏิ มุ่งหน้ำไปวัดโยธาประสิทธิ์ ซึ่งอยู่ห่ำงจำกวัดบูรพำรำมไปทำงใต้ประมำณ 
๓-๔ กโิลเมตร ซึง่ขณะน้ันท่ำนเจ้ำคณุพระราชสทุธาจารย์ (โชต ิคณุสมฺปนฺโน) ยงัพ�ำนัก 
อยู่ที่นั่น

ที่เข้ำใจว่ำหลวงตำพวงโกรธนั้น เพรำะเห็นท่ำนมือไม้สั่น หยิบของผิดๆ ถูกๆ 
คว้ำเอำไต้ (ส�ำหรับจุดไฟ) ดุ้นหน่ึง นึกว่ำเป็นกลด และยงัเปล่งวำจำออกมำอย่ำงน่ำข�ำ 
ว่ำ “เออ กูจะไปเดี๋ยวนี้ หลวงตำดูลย์ไม่ใช่แม่กู” เสร็จแล้วก็คว้ำเอำบำตร จีวร และ
หยบิเอำไต้ดุน้ยำวขึน้แบกไว้บนบ่ำ คงนึกว่ำเป็นคนักลดของท่ำน แถมคว้ำเอำไม้กวำด
ไปด้ำมหนึ่งด้วย ไม่รู้เอำไปท�ำไม

คร้ันพอหลวงตำพวงไปถึงวดัป่ำ ทนัททีีย่่ำงเท้ำเข้ำสูบ่ริเวณวดัป่ำทีน่ั่นเอง อาการ
ของจิตที่น้อมไปติดมั่นอยู่กับอารมณ์ภายนอกโดยปราศจากการควบคุมของสติที่ได้
สัดส่วนกันก็แตกท�าลายลง เพราะถูกกระแทกด้วยอานุภาพแห่งความโกรธอันเป็น
อารมณ์ที่รุนแรงกว่า ยังสติสัมปชัญญะให้บังเกิดขึ้น ระลึกย้อนกลับได้ว่าตนเองได้ 
ท�าอะไรลงไปบ้าง ผิดถกูอย่างไร ส�าคัญตนผิดอย่างไร และได้พดูวาจาไม่สมควรอย่างไร 
ออกมาบ้าง

เม่ือหลวงตำพวงได้สตสิ�ำนึกแล้ว กไ็ด้เข้ำพบท่ำนเจ้ำคณุพระราชสทุธาจารย์ และ
เล่ำเรื่องต่ำงๆ ให้ท่ำนทรำบ ท่ำนเจ้ำคุณฯ ก็ได้ช่วยแนะน�ำและเตือนสติเพิ่มเติมอีก  
ท�ำให้หลวงตำพวงได้สติคืนมำอย่ำงสมบูรณ์ และบังเกิดควำมละอำยใจเป็นอย่ำงยิ่ง 
หลงัจำกได้พกัผ่อนเป็นเวลำพอสมควรแล้ว กย้็อนกลบัมำขอขมำหลวงปู ่กรำบเรียนว่ำ 
ท่ำนจ�ำค�ำพดูและกำรกระท�ำทกุอย่ำงได้หมด และรู้สกึละอำยใจมำกทีต่นท�ำอย่ำงน้ัน

หลวงปู่ก็ได้แนะทำงปฏิบัติให้และบอกว่ำ “สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ว่าถึงประโยชน์ 
กมี็ประโยชน์อยูเ่หมอืนกนั มส่ีวนดีอยูเ่หมอืนกนั คือจะได้เป็นบรรทดัฐาน เป็นเคร่ือง
น�าสติมิให้ตกอยู่ในสภาวะนี้อีก เป็นแนวทางตรงที่จะได้น�ามาประกอบการปฏิบัติให้
ด�าเนินไปอย่างมั่นคงในแนวทางตรงต่อไป”
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ชี้แนะศิษย์ผู้หลงทาง

เม่ือหลวงตำพวงได้พักอยู่ปฏิบัติสมำธิภำวนำกับหลวงปู่เป็นระยะเวลำพอสมควร
แล้ว ก็เดินทำงกลับไปบ�ำเพ็ญเพียรและปฏิบัติศำสนกิจต่อไปที่เขำพนมรุ้ง จังหวัด
บุรีรัมย์ หลวงตำพวงเจริญอยู่ในพระศำสนำสืบต่อมำจนวำระสุดท้ำยและถึงแก่
มรณภำพ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๖ เมือ่อำยุได้ ๘๘ ปี และจนบดัน้ีสรีระของท่ำนกย็งัคงตัง้ 
อยู่ที่ วัดปราสาทเขาพนมรุ้ง ยังมิได้รับกำรกระท�ำพิธีฌำปนกิจแต่ประกำรใด

หลวงปู่เล่ำให้ฟังต่อมำภำยหลังว่ำ มีหลำยท่ำนที่ประสบเหตุทำงธรรมปฏิบัติ 
เช่นเดียวกันกับหลวงตำพวง ส�ำหรับที่เป็นศิษย์ของหลวงปู่เองก็ยังมีอีกองค์หน่ึง 
ที่ส�ำคัญตนผิดอย่ำงถึงขนำด ก็คือ ท่านพระอาจารย์เสร็จ ซึ่งบัดนี้มรณภำพไปแล้ว

ท่ำนพระอำจำรย์เสร็จ เป็นผู้เริ่มก่อตั้ง วัดกระดึงทอง จังหวัดบุรีรัมย์ ท่ำนเป็น
พี่ชำยของท่ำนเจ้ำคุณ พระราชปัญญาวิสารัท (เหลือง ฉนฺทาคโม) เจ้ำคณะจังหวัด
บรีุรัมย์ ฝ่ำยธรรมยตุ ในปัจจุบนั ในกรณขีองพระอำจำรย์เสร็จน้ี หลวงปูเ่ล่ำว่ำ ก�ำลงั 
เตรียมตัวเดินทำงเพื่อจะไปแสดงพระธรรมเทศนำโปรด สมเด็จพระสังฆราชเจ้า  
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว. ชื่น นพวงศ์) แห่งวัดบวรนิเวศวิหาร
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หลวงปู่ว่ำ พระอำจำรย์เสร็จส�ำคัญตนผิด จนมีควำมทะเยอทะยำนมำกถึง 
ขนำดน้ัน ด้วยเข้ำใจว่ำคนอืน่ๆ ไม่รู้ธรรมะธรรมโมอะไรเลย หลวงปูก่ไ็ด้ช่วยแก้ไขและ 
ชีแ้นวทำงให้อย่ำงทนัต่อเหตกุำรณ์ ส�ำหรับพระอำจำรย์เสร็จน้ี หลวงปูว่่ำแก้ไขได้ง่ำยกว่ำ 
หลวงตำพวง เพรำะไม่ถึงขั้นต้องยั่วให้โกรธเสียก่อน

ใน ๒ กรณ ีทีย่กมำเป็นตวัอย่ำงแสดงให้เหน็ว่ำ หลวงปูเ่ป็นหลกัทีส่�ำคญัเพยีงไร 
ส�ำหรับนักปฏบิตัแิถวจังหวดัสริุนทร์และบรีุรัมย์ เมือ่ศษิยำนุศษิย์หรือผู้ใดมีข้อสงสยั
หรือไม่เข้ำใจ หรือประสบกบัอปุสรรคส�ำคญัในทำงปฏบิตั ิและช่วยตนเองไม่ได้ ไม่ว่ำ 
ในล�ำดับของกำรปฏิบัติขั้นใด หลวงปู่ก็สามารถชี้แนะได้ตลอดสาย ท�าให้ผู้เป็นศิษย์ 
เข้าถึงผลการปฏิบัติได้แม้ในล�าดับที่สูงยิ่งๆ ขึ้นไป
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โปรดนักเลงให้กลับใจ

ขอย้อนถงึเร่ืองรำวทีห่ลวงปูเ่ดินทำงกลบัจำกอบุลฯ มำสริุนทร์ เพือ่โปรดญำตโิยม
ในคร้ังแรก ท่ำนมำในรูปแบบของพระธดุงคกมัมัฏฐำน และพ�ำนักโปรดญำตโิยมอยูท่ี ่
เสนำสนะป่ำบ้ำนหนองเสม็ด ต�ำบลเฉนียง อ�ำเภอเมืองสุรินทร์ ในช่วงน้ันได้มี 
ชำยหัวนักเลงอันธพำลผู้หนึ่ง มีควำมโหดร้ำยระดับเสือ เป็นที่เกรงกลัวแก่ประชำชน 
ในละแวกนั้น กลุ่มของชำยผู้นี้ท่องเที่ยวหำกินแถบชำยแดนไทยและกัมพูชำ

เมือ่ได้ยนิข่ำวลอืเกีย่วกบัพระธดุงค์มำพ�ำนักทีบ้่ำนเสม็ด เขำมัน่ใจว่ำพระจะต้อง 
เป็นผู้ทีมี่วิชำด้ำนคำถำอำคมอนัล�ำ้เลศิอย่ำงแน่นอน จึงมคีวำมประสงค์จะได้วตัถมุงคล 
เคร่ืองรำงของขลงัประเภทอยูย่งคงกระพนั ยงิไม่ออก ฟันไม่เข้ำ ดงัน้ัน จึงพำลกูสมุน 
ตัวกลั่น ๔ คน มีอำวุธครบครัน แอบเข้ำไปหำหลวงปู่อย่ำงเงียบๆ ขณะนั้นเป็นเวลำ 
ประมำณ ๒ ทุม่ แถวหมู่บ้ำนป่ำถอืว่ำดกึพอสมควรแล้ว ชำวบ้ำนทีม่ำฟังธรรมและบ�ำเพญ็ 
สมำธิภำวนำพำกันกลับหมดแล้ว

กลุม่นักเลงแสดงตนให้ประจักษ์ กล่ำวอ้อนวอนหลวงปูว่่ำ “พวกตนรักกำรด�ำเนิน 
ชวีติท่ำมกลำงคมหอกคมดำบ และได้ก่อศัตรูไม่น้อย ทีม่ำคร้ังน้ีกเ็พรำะมคีวำมเลือ่มใส 
ศรัทธำ มีเจตนำจะมำขอวชิำคำถำอำคมไว้ป้องกนัตวัให้พ้นจำกอนัตรำย ขอพระครูท่ำน 
ได้โปรดมีจิตเมตตำ เหน็แก่ควำมล�ำบำกยำกเข็ญของพวกกระผมทีต้่องฟันฝ่ำอปุสรรค
หลบศัตรูมุ่งร้ำยหมำยขวัญ ได้โปรดถ่ำยทอดวิชำอำคมให้พวกกระผมเถิด”
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หลวงปู่กล่ำวกับชำยกลุ่มนั้นว่ำ “ข้อนี้ไม่ยำก แต่ว่ำผู้ที่จะรับวิชำอำคมของเรำ 
ได้น้ัน จะต้องมีกำรปรับพืน้ฐำนจิตใจให้เข้มแขง็เสยีก่อน มิฉะน้ันจะรองรับอำถรรพ์ไว้
ไม่อยู่ วิชำก็จะย้อนเข้ำตวั เกดิวิบตัภิยัร้ำยแรงได้” ว่ำดงัน้ันแล้ว หลวงปูก่แ็สดงพืน้ฐำน 
ของวิชำคำถำอำคมของท่ำนว่ำ “คาถาทุกคาถาหรือวิชาอาคมที่ประสงค์จะเรียนน้ัน  
จะต้องอาศัยพื้นฐาน คือพลังจิต จิตจะมีพลังได้ก็ต้องมีสมาธิ สมาธินั้นจะเกิดขึ้นได้
แต่จากการนั่งภาวนาท�าใจให้สงบ วิชาที่จะร�่าเรียนไปจึงจะบังเกิดผลศักดิ์สิทธิ์ ไม่มี
พิบัติภัยตามมา”

ฝ่ำยนักเลงเหล่ำน้ัน เม่ือเหน็อำกปักริิยำอนัสงบเยน็มัน่คง มไิด้รู้สกึสะทกสะท้ำน 
ต่อพวกเขำ ประกอบกับปฏปิทำอนังดงำมของท่ำน กเ็กดิควำมเยน็กำย เยน็ใจ เลือ่มใส 
นับถือ อีกอย่ำงก็มีควำมอยำกได้วิชำอำคมดังกล่ำว จึงยินดีปฏิบัติตำม 

หลวงปู่ได้แนะน�ำให้นั่งสมำธิภำวนำ แล้วบริกรรมภำวนำในใจว่ำ พุทโธ พุทโธ 
ชั่วเวลำประมำณ ๑๐-๒๐ นำที เท่ำนั้น จอมนักเลงก็รู้สึกสงบเย็น ยังปีติให้บังเกิด
ซำบซ่ำนขึ้นอย่ำงแรง เป็นปีติชนิดโลดโผน เกิดอาการสะดุ้งสุดตัว ขนลุกขนชันและ
ร้องไห้ เห็นปรำกฏชัดในสิ่งที่ตนเคยกระท�ำมำ เห็นวัวควำยก�ำลังถูกฆ่ำ เห็นคนที่มี
อำกำรทรุนทรุำยเน่ืองจำกถกูท�ำร้ำย เหน็ควำมชัว่ช้ำเลวทรำมต่ำงๆ ของตน ท�ำให้รู้สกึ 
สังเวชสลดใจอย่ำงยิ่ง

หลวงปูก็่ปลอบโยนให้กำรแนะน�ำว่ำ “ให้ตัง้สมาธภิาวนาต่อไปอกี ท�าต่อไป ในไม่ช้า 
กจ็ะพ้นจากภาวะน้ันอย่างแน่นอน” นักเลงเหล่ำน้ันพำกนัน่ังสมำธภิำวนำอยูก่บัหลวงปู่ 
ไปจนตลอดคนื คร้ันรุ่งเช้ำ อำนุภำพแห่งศลีและสมำธทิีไ่ด้รับกำรอบรมฝึกฝนมำตลอด 
ทั้งคืน ก็ยังปัญญำให้เกิดแก่นักเลงเหล่ำนั้น

จิตใจของพวกเขำรู้สกึอิม่เอบิด้วยธรรม เป่ียมไปด้วยศรัทธำ บงัเกดิควำมเลือ่มใส  
จึงเปลี่ยนใจไปจำกกำรอยำกได้วิชำอำคมขลัง ตลอดจนกลับใจเลิกพฤติกรรมอันท�ำ 
ควำมเดือดร้อนทัง้แก่ตนเองและแก่ผู้อืน่จนหมดสิน้ ปฏญิำณตนเป็นค�ำตำยกบัหลวงปู ่
ว่ำ “จะไม่ท�ากรรมชั่วทุจริตอีกแล้ว”



90

เมื่อพิจำรณำเหตุกำรณ์ในครั้งนี้ จะเห็นว่ำในขณะที่พวกเขำทั้ง ๕ อยู่ต่อหน้ำ
หลวงปู ่พวกเขำมไิด้กระท�ำกรรมชัว่อนัใดลงไป สว่นกรรมชัว่ทีเ่ขำเคยกระท�ำมำแลว้
ก็หยุดไว้ชั่วขณะ แฝงซ่อนเร้นหลบอยู่ในขันธสันดำนของเขำ ในตอนน้ันพวกเขำ
มีเพียงควำมรู้สึกโลภด้วยกำรอยำกได้คำถำอำคมจำกหลวงปู่ แต่ควำมโลภช่วงน้ัน 
ได้สร้ำงควำมศรัทธำให้เกิด ท�ำให้ตัง้ใจปฏิบตัติำมค�ำสอน ในขณะจิตทีต่ัง้ใจ ความชัว่ 
ทั้งหลายก็หยุดพักไว้ ศีลก็มีความสมบูรณ์พอที่จะเป็นบาทฐานของสมาธิภาวนาได้  
เมือ่รักษาได้อย่างน้ันไม่ขาดสาย จิตย่อมตัง้มัน่อยูด้่วยด ีเรียกว่า มสีมาธ ิจิตทีไ่ม่ก�าเริบ 
แปรปรวน เรียกว่า จิตมศีลี และอาการตัง้มัน่อยูด้่วยด ีเรียกว่า มสีมาธ ิย่อมมคีวาม 
คล่องแคล่วแก่การงาน ควรแก่การพิจารณาปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เรียกว่า สติ
ปัญญา

ควำมรู้สึกและอำรมณ์ดังกล่ำว ตรงตำมค�ำสอนของทำ่นพระอาจารย์ใหญ่ม่ัน 
ภูริทตฺโต ที่ว่ำ “ศีลอันใด สมาธิอันนั้น สมาธิอันใด ปัญญาอันนั้น”



91

พูดถึงการเผชิญสัตว์ร้าย

ผู้เขยีน (พระโพธนัินทมนีุ) เคยได้ยนิได้ฟังประวตัขิองท่ำนพระอำจำรย์ต่ำงๆ ที่
ล่วงลบัดบัขนัธ์ไปแล้ว มคีวำมรู้สกึอย่ำงหน่ึงว่ำ ประวตัขิองท่ำนทีน่�ำมำเล่ำมำเขยีนถงึ 
ในระยะหลงัๆ ยิง่นำนมำกย็ิง่วจิิตรพสิดำรขึน้ทกุท ียิง่มสีสีนัฉูดฉำดขึน้ทกุท ีทัง้ๆ ที ่
ประวัตทิีป่รำกฏในยคุแรกๆ น้ัน เตม็ไปด้วยควำมสะอำดหมดจด อิม่ด้วยรสพระธรรม  
งดงำมไปด้วยปฏิปทำของพระมหำเถระเจ้ำที่น่ำยึดถือเป็นแบบแผนส�ำหรับอนุชน 
รุ่นหลังได้ประพฤติปฏิบัติตำมได้โดยง่ำย

แต่มำในระยะหลัง เร่ืองรำวของพระมหำเถระเหล่ำน้ันกลับกลำยเป็นเร่ืองที่
เข้ำใจยำก มองเห็นยำก พิสดำร และเหลือวิสัย ครั้นเมื่อได้พิจำรณำถึงพุทธประวัติ  
อนัเป็นเร่ืองรำวของพระบรมศำสดำเองเล่ำ ก็เกดิควำมเข้ำอกเข้ำใจ จะเหน็ว่ำพทุธประวตัิ 
ทีป่รำกฏในพระไตรปิฎกชัน้บำลน้ัีน มแีต่เร่ืองเรียบง่ำย มแีต่เร่ืองประสตู ิตรัสรู้ แสดง
พระธรรมโดยพุทธสำวกต่ำงๆ กำรแยกย้ำยกันไปประกำศพระศำสนำ จนกระทั่งถึง
พุทธปรินิพพำน

แต่พุทธประวัติที่ปรำกฏในชั้นพระอรรถกถำจำรย์ พระฎีกำจำรย์ ในตอนหลัง  
เร่ิมมีสสีนัวรรณะฉูดฉำดบำดนัยน์ตำมำกข้ึนทกุท ีจนกระทัง่สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส จ�ำเป็นต้องกลั่นกรองออกมำเพื่อประโยชน์แก่กำรศึกษำ
ของกลุบตุรกลุธดิำในภำยหลงั เม่ือผู้เขยีนพจิำรณำได้ดงัน้ีแล้ว กเ็กดิควำมเบำอกโล่งใจ 
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เพรำะพ้นกังขำเสียได้ จึงมำคิดว่ำในฐำนะที่เป็นผู้เรียบเรียงประวัติของหลวงปู่ดูลย์ 
จำกกำรได้อยู่รับใช้ใกล้ชิดท่ำนมำถึง ๓๕ ปี มีเรื่องรำวอันใดที่เคยได้ยินได้ฟัง ก็จะ
น�ำมำบรรยำยไว้อย่ำงเต็มที่โดยไม่ต้องเกรงใจตัวเอง เผ่ือวำ่ประวัติพิสดำรของท่ำน
เกิดงอกงำมขึ้น ก็จะได้ชี้แจงถูกว่ำเรื่องทั้งหมดมีอยู่เท่ำนั้นตำมที่ข้ำพเจ้ำได้รู้ได้เห็น

ธรรมดำกำรเดนิธดุงค์ตำมป่ำเขำล�ำเนำไพร เป็นทีแ่น่นอนว่ำจะต้องมีกำรเผชญิหน้ำ 
กบัสตัว์ป่ำนำนำชนิด ดังน้ัน กำรทีห่ลวงปูด่ลูย์เคยประจันหน้ำกบัสตัว์ป่ำทีด่รุ้ำย จึงไม่ใช่ 
เร่ืองประหลำดสุดวิสัย แต่เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นกับหลวงปู่ดูออกจะเป็นเร่ืองธรรมดำ
สำมญั ไม่โลดโผนตืน่เต้นหรือน่ำประทบัใจอะไรมำก แต่ในเมือ่เหตกุำรณ์ทีเ่กดิขึน้ใน
ชวีติของท่ำนและท่ำนเป็นผู้เล่ำเอง หรือผู้ทีอ่ยู่ในเหตกุำรณ์เป็นคนเล่ำ หลวงปูก็่รบัรอง
ว่ำเป็นควำมจริง ก็สมควรที่จะต้องบันทึกไว้เพื่อประโยชน์แก่ผู้สนใจศึกษำต่อไป

เมือ่มใีครๆ มำถำมหลวงปูว่่ำ “ตอนทีห่ลวงปูเ่ดินธดุงคกมัมัฏฐำน หรือตอนอยู่ 
ในป่ำลึกๆ เคยพบเสือ หมี งูพิษ หรือสัตว์อะไรอื่นๆ บ้ำงไหม”

หลวงปู่จะตอบว่ำ “เคย”

ถำมต่อไปอีกว่ำ “แล้วหลวงปู่ท�ำยังไง มันไม่ท�ำอันตรำยหรือ”

ท่ำนตอบว่ำ “ตำมธรรมดำ พวกสตัว์เดรัจฉำนน้ันย่อมมคีวำมกลวัมนุษย์ มนัจะ 
ตกใจแล้วรีบหลบหนีไปเมื่อได้พบเห็นมนุษย์”

ถำมอีกว่ำ “แล้วช้ำงล่ะ หลวงปู่เคยเห็นช้ำงไหม”

ตอบว่ำ “เคยเห็น”

ถำมอีกว่ำ “แล้วหลวงปู่ท�ำยังไง”

ตอบว่ำ “เมื่อเห็นทีท่ำว่ำมันจะมำท�ำอันตรำยเรำ ก็พยำยำมหลีกหนี ถ้ำจ�ำเป็น
ก็ขึ้นต้นไม้ใหญ่ๆ สัตว์เหล่ำนั้นก็จะผ่ำนพ้นไปตำมทำงของมัน แต่ถ้ำเรำไม่เห็นมัน 
และช้ำงน้ันก�ำลงัตกมนั หรือสตัว์อืน่ทีเ่ป็นบ้ำ มนักจ็ะเอำควำมบ้ำมำท�ำอนัตรำยเรำได้  
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ถ้ำสตัว์น้ันเป็นปรกตธิรรมดำแล้ว มันก็ย่อมกลวัเรำเช่นกนั ย่อมจะไปตำมเร่ืองของมัน 
จะไม่มีกำรเบียดเบียนกันเลย”

เก่ียวกับเร่ืองท�ำนองน้ี หลวงปูมั่กจะพดูแบบน้ีทกุคร้ัง ไม่เคยเลยทีห่ลวงปูจ่ะพดู 
เป็นท�ำนองว่ำ เสือมันก�ำลังย่องเข้ำมำหำอำตมำ อำตมำก็ก�ำหนดจิตแผ่เมตตำให้มัน  
พร้อมกับพิจำรณำว่ำ “มีหวังตำยแน่” แล้วสัตว์นั้นๆ ก็ไม่สำมำรถท�ำอันตรำยอำตมำ
ได้เลย อย่ำงนั้นอย่ำงนี้...

ค�าพูดในท�านองแสดงฤทธิ์อ�านาจหรือเป็นเร่ืองอัศจรรย์น้ัน ไม่เคยได้ยินท่าน
พูดเลยแม้แต่ครั้งเดียว
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เรื่องเสือกลัวหมา

หลวงตาซอม เคยเล่ำเหตกุำรณ์เมือ่คร้ังตดิตำมหลวงปูอ่อกธดุงค์ไปแถบประเทศ 
กมัพชูำ ให้ฟังอยูเ่ร่ืองหน่ึง หลวงตำซอมท่ำนน้ีพ�ำนักอยูป่ระจ�ำทีว่ดัส�ำโรงทำบ อ�ำเภอ
ส�ำโรงทำบ จังหวัดสุรินทร์

หลงัจำกทีห่ลวงปูไ่ด้เดินธดุงค์ไปทำงเขำพระวหิำร และไปทำงกมัพชูำ เมือ่คร้ังม ี
สำมเณรโชต ิ(พระเทพสทุธำจำรย์) และสำมเณรทอนตดิตำมไป แล้วหลวงปูถ่กูควำยป่ำ 
ไล่ขวิดแต่ไม่ได้รับอันตรำยในครั้งนั้นแล้ว หลวงปู่กลับมำพ�ำนักที่ เสนาสนะป่าบ้าน
หนองเสมด็ ตำมเดมิ พอออกพรรษำอกีคร้ังหน่ึง หลวงปูก่อ็อกท่องธดุงค์ไปทำงกมัพชูำ 
อกีครัง้ ครัง้นีม้ ีเดก็ชายซอม เป็นผู้ตดิตำม เดก็ชำยซอมมกีติตศิพัท์ว่ำมคีวำมดือ้ดงึ 
ผิดปกติกว่ำเด็กทั่วไป

ขณะทีห่ลวงปูแ่ละเดก็ชำยซอมเดินทำงผ่ำนป่ำโปร่งแห่งหน่ึง กต้็องชะงักฝีเท้ำลง 
เพรำะปรำกฏภำพทีน่่ำตืน่ตระหนกสะท้ำนขวญัข้ึนทีต้่นไม้ใหญ่เบือ้งหน้ำ บนต้นไม้น้ัน
มีเสอืตวัหน่ึงหมอบน่ิงอยูบ่นกิง่ไม้ ต�ำ่ลงมำทีค่ำคบไม้ไม่ห่ำงจำกกนัมำกนัก มสีนัุขป่ำ 
ตัวหนึ่งอยู่สงบนิ่ง นัยน์ตำจ้องเขม็งไปที่เสือ สัตว์ทั้งสองตัวต่ำงจ้องคุมเชิงกันอยู่

ทั้งอำจำรย์และศิษย์หลบอยู่ใกล้ๆ น้ันชนิดไม่ไหวติง สักครู่หน่ึงหลวงปู่ก็
ปลอบโยนเด็กชำยซอมให้คลำยจำกควำมตื่นตกใจกลัว เพรำะเมื่อหลวงปู่สังเกต
พิจำรณำดูโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็นึกสงสัยว่ำ เหตุใดสัตว์ร้ำยสองตัวน้ีจึงมำจ้อง 
คมุเชงิกนัอยูด้่วยอำกำรน่ิงเงยีบไม่ไหวตงิเลย แทนทีเ่จ้ำสนัุขป่ำจะวิง่หนี เจ้ำเสอืจะไล่



95

ตะครุบมำเป็นภกัษำหำรกเ็ปล่ำ เมือ่สงัเกตดดูแีล้ว ท่ำนจึงพำเดก็ชำยซอมค่อยๆ แอบไป
ดใูกล้ๆ ท่ำนชีใ้ห้เดก็ชำยดวู่ำเจ้ำเสอืทีห่มอบน่ิงบนกิง่ไม้น้ัน แสดงท่ำทำงตระหนกตกใจ
อย่ำงมำก ขนชชูนั และหำงของมนัหลบุซกุอยูท่ีก้่น แสดงอำกำรกลวัชนิดขวญัหนีดีฝ่อ 
ให้เห็นรำวกับว่ำคงไม่คิดจะสู้กับหมำป่ำตัวน้ันอีกแล้ว ส่วนเจ้ำหมำป่ำที่อยู่คำคบ 
ข้ำงล่ำงน้ัน มอีำกำรสงบน่ิง อยูใ่นท่ำกระโจน ตำจ้องเป๋งอยูท่ีเ่สอืตวัน้ันอย่ำงไม่กะพริบ  
ส่วนคอของมันขัดอยู่กับง่ำมก่ิงไม้ที่อยู่สูงถัดข้ึนไป เมื่อพิจำรณำอย่ำงถ้วนถี่เห็นว่ำ
มันน่ำจะตำยสนิท

หลวงปูพ่จิำรณำพืน้ดินและบริเวณรอบๆ ท่ำนกส็นันิษฐำนได้ว่ำ เมือ่คนืน้ีขณะที่ 
เจ้ำเสอืท่องเทีย่วหำอำหำรอยูต่ำมล�ำพงั กป็ระจันหน้ำเข้ำกบัฝูงสนัุขป่ำทนัท ีฝูงสนัุขป่ำ 
ที่ดุร้ำยก็วิ่งไล่ล้อมขย�้ำกัดอย่ำงชุลมุนวุ่นวำย เจ้ำเสือก็คงสู้สุดฤทธิ์ แต่ด้วยสุนัขป่ำมี 
หลำยตวั เสอืจึงสูไ้ม่ได้ ต้องหนีเอำตวัรอดชนิดขวญัหนีดฝ่ีอ เสอืคงจะสูพ้ลำงหนีพลำง  
พอมำถึงต้นไม้นี้พอดี เสือก็กระโจนขึ้นไปหอบลิ้นห้อยอยู่บนนั้น ส่วนฝูงสุนัขป่ำคง
ห้อมล้อมกันอยูใ่ต้ต้นไม้ชนิดไม่ยอมลดละ ต่ำงเห่ำกรรโชกใส่ ท�ำให้เสอืตระหนกตกใจ 
มำกยิ่งขึ้น ต่ำงตัวก็พยำยำมกระโจนขึ้นงับ

เจ้ำตวัทีต่ำยอยูบ่นคำคบไม้น้ันอำจจะเป็นจ่ำฝูงกไ็ด้ ดทู่ำกระโจนได้สงูกว่ำเพือ่น  
แต่เครำะห์ร้ำยที่มันกระโจนพรวดเข้ำไปในง่ำมกิ่งไม้พอดี ในจังหวะที่มันร่วงลงมำ 
ส่วนศีรษะจึงถูกง่ำมกิง่ขดัเอำไว้ กระชำกกระดกูก้ำนคอให้หลดุจำกกนัถงึกบัตำยทนัที  
โดยทีต่ำทัง้คูท่ีฉ่ำยแววดุร้ำยกระหำยเลอืด ยงัจ้องเป๋งอยูท่ีเ่สอืตวัน้ันอย่ำงชนิดมุง่ร้ำย 
หมำยขวัญ ท�ำให้เสือที่เข็ดเขี้ยวมำตั้งแต่เมื่อคืนไม่กล้ำขยับเขยื้อนหลบหนีไปจำก
ต้นไม้นั้น เพรำะเกิดอำกำรขวัญกระเจิง

เด็กชำยซอมฟังค�ำสันนิษฐำนจำกหลวงปู่ก็เข้ำใจตำมน้ันและหัวเรำะออกมำ  
เมื่อเห็นท่ำทำงน่ำขบขันของเสือ หลวงปู่ให้เด็กชำยซอมหำกิ่งไม้มำแหย่ดันให้หมำป่ำ
หลดุจำกง่ำมกิง่ไม้ตกลงมำยงัพืน้ แล้วช่วยกนัตะเพดิไล่เจ้ำเสอืให้หลบหนีไป เม่ือเสอื
เหน็เจ้ำหมำป่ำหล่นไปกองอยูท่ีพ่ืน้ ไม่มำจ้องขมงึทงึจะกนิเลอืดกนิเน้ืออยูอ่กี มนักรี็บ 
กระโจนพรวดหลบลงไปอีกด้ำนหนึ่ง แล้วเผ่นหนีไปอย่ำงรวดเร็ว
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จิตเสมอกัน

หลวงปู่ยังได้ให้กำรอบรมสั่งสอนเด็กชำยซอมต่อไปว่ำ

“สตัว์ทัง้หลายทัง้ปวง เม่ือมีสภาวะแห่งจิตเสมอกนั ย่อมไม่กระท�าอนัตรายแก่กนั 
และกนั และอาจสือ่สารสนทนากนัได้ สามารถเข้าอกเข้าใจกนัได้” ยกตวัอย่ำงเช่น สตัว์ 
ทีต่กอยู่ในสภำวะแห่งควำมกลวัต่อสิง่เดียวกนั กส็ำมำรถวิง่หนีภัยไปด้วยกนั หรือไป 
ชุมนุมอยู่ในที่แห่งเดียวกัน เช่น เมื่อเผชิญกับน�้ำป่ำ หรือ ไฟป่ำ เป็นต้น

บำงคร้ังเรำจะเหน็เสอืเดนิผ่ำนฝูงสตัว์ต่ำงๆ ไปอย่ำงปกตธิรรมดำ และสตัว์เหล่ำน้ัน 
เมื่อเหลือบเห็นเสือก็มิได้แตกตื่นหนี เพรำะมันรู้ว่ำเสือได้อำหำรอิ่มท้องสบำยใจแล้ว 
สตัว์เดรัจฉำนเหล่ำน้ีจะมจิีตก�ำเริบเป็นอนัตรำยต่อกนัและกนักต่็อเมือ่มคีวำมหวิโหย
และปรำรถนำควำมอยู่รอดแก่ตน แย่งชิงถิ่นที่อยู่ และเกิดคลุ้มคลั่งในสมัยฤดูกำล
สืบพันธ์ุเท่ำนั้น

มนุษย์ต่ำงหำกทีม่คีวำมดรุ้ำยเป็นอนัตรำยต่อกนัและกนัได้มำกกว่ำ การอยูใ่นป่า 
จึงนับว่าสามารถหลบหลีกอันตรายซึ่งเป็นไปอย่างเปิดเผยได้ง่ายกว่าการอยู่ในบ้าน 
ในเมือง เพราะในสังคมมนุษย์น้ัน นอกจากจะมีการมุ่งร้ายหมายขวัญกันอย่าง 
เปิดเผยแล้ว การประทุษร้ายกันอย่างลับๆ ก็ยังเป็นไปอยู่ตลอดเวลาด้วยวิธีการ
สารพัดวิธี
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อน่ึง หลวงปู่เคยสั่งสอนพระเณรว่ำ เมื่ออยู่ในป่ำและประจันหน้ำกับงูจงอำง  
งูตกใจแล่นไล่จะท�ำอันตรำยแก่เรำ อย่ำได้วิ่งหนีตรงๆ ในทิศทำงใดทิศทำงหน่ึง  
ให้วิ่งหลบหักซ้ำยบ้ำงขวำบ้ำง งูจะเข้ำถึงตัวได้ช้ำ หรือไม่ก็จะเลิกควำมมุ่งร้ำยไป 
ในที่สุด

เมื่อมันยังไล่ตำมอยู่ ให้แก้ไขโดยเอำสิ่งของอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เช่น ผ้ำขำวม้ำ 
หรืออะไรก็ตำม โยนทิ้งไว้ข้ำงหลัง มันจะพุ่งเข้ำฉกพัวพันอยู่กับของสิ่งนั้น เลิกล้ม
กำรไล่ติดตำมเรำอย่ำงสิ้นเชิง ก็จะท�ำให้รอดพ้นอันตรำยไปได้
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แบบฉบับการเดินธุดงค์

ตามธรรมเนียมถอืปฏบิตัใินการเดนิธดุงคกมัมฏัฐานน้ัน เม่ือเดนิไปเร่ือยๆ จนถงึ
หมู่บ้ำนหนึ่งในระยะเวลำบ่ำยมำกแล้ว ถ้ำขืนเดินทำงต่อไปจะต้องค�่ำมืดกลำงทำงแน่  
พระธุดงค์ก็จะก�ำหนดเอำหมู่บ้ำนที่มำถึงในเวลำบ่ำยมำกน้ันเป็นที่เที่ยวภิกขำจำร 
ขอรับอำหำรในเช้ำวันรุ่งขึ้น

คร้ันได้ระยะห่างจากหมู่บ้านประมาณ ๕๐๐ ช่วงคนัธนู หรือประมาณ ๑ กโิลเมตร  
ตำมทีพ่ระวนัิยก�ำหนดแล้ว ก็จะแสวงหำร่มไม้หรือสถำนทีส่มควรปักกลด ก�ำหนดเป็น 
ที่พ�ำนักภำวนำในคืนนั้น พอรุ่งเช้ำก็จะย้อนเข้ำในหมู่บ้ำนเพื่อบิณฑบำต ชำวบ้ำนที่รู้ 
ข่ำวตั้งแต่เมื่อวำน ก็น�ำอำหำรมำใส่บำตรตำมก�ำลังศรัทธำและก�ำลังควำมสำมำรถ

ครั้นกลับถึงที่พักปักกลด ก็ท�ำกำรพิจำรณำฉันภัตตำหำร เสร็จแล้วจึงเดินทำง 
ต่อไป ยกเว้นแต่จะก�ำหนดสถำนทีน้ั่นพกัภำวนำมำกกว่ำ ๑ คนื กจ็ะอยูบ่�ำเพญ็ภำวนำ  
ณ สถำนที่แห่งน้ันต่อไป ชำวบ้ำนที่สนใจก็อำจจะติดตำมมำฟังพระธรรมเทศนำ
แนวทำงปฏิบัติในตอนค�่ำบ้ำง ในตอนเช้ำหลังกำรบิณฑบำตบ้ำง

เมื่อเป็นเช่นนี้ พระธุดงค์ก็จะถำมชำวบ้ำนถึงเส้นทำงที่จะเดินทำงต่อไป เพื่อจะ
ได้สำมำรถก�ำหนดเส้นทำงและก�ำหนดหมู่บ้ำนอันเป็นที่สมควรแก่กำรเที่ยวภิกขำจำร
ในวันต่อๆ ไปได้ เป็นกำรเดินธุดงค์ไปตำมเส้นทำงธรรมดำของพระธุดงค์แท้ 
พระธุดงค์จริงตำมแบบอย่ำงที่ พระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทตฺโต และบรรดำสำนุศิษย์
ได้ถือปฏิบัติกันมำ
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ส�ำหรับกำรปักกลดน้ัน ในทำงปฏิบัติก็ต้องเอำมุ้งกลดแขวนไว้กับเส้นเชือก 
ที่ผูกตรึงกับต้นไม้ ไม่ใช่ปักไว้กับพื้นดิน เพรำะกำรขุดดินหรือท�ำให้ดินเสียปรกติ 
สภำพของมันไปเป็น อาบัติโทษ อย่ำงหนึ่ง ข้อปฏิบัติที่ถือเป็นธรรมเนียมประกำร 
ต่อไปคอื จะไปเทีย่วปักกลดในหมูบ้่ำน ในสถำนทีร่ำชกำร ใกล้เส้นทำงคมนำคม เช่น 
ริมถนน ริมทำงรถไฟ หรือที่มีคนพลุกพล่ำนผ่ำนไปมำ อย่ำงนั้นไม่สมควร สถำนที่ 
พ�ำนักปักกลดควรเป็นที่สงบวิเวกเหมำะแก่กำรบ�ำเพ็ญเพียร เช่น ในป่ำ ภูเขำ ถ�้ำ 
โคนไม้ เรือนร้ำง หรือป่ำช้ำ เป็นต้น

ถ้ำมีพระเณรหรือฆรำวำสที่ร่วมเดินทำงด้วย แต่ละคนก็แยกกันไปปักกลด
ห่ำงกันพอสมควร เพื่อไม่ให้กำรปฏิบัติภำวนำมีกำรรบกวนกัน ไม่ใช่ปักกลดอยู่เป็น 
กลุม่ใกล้ชดิตดิกนั อย่ำงไรกดี็ กำรเดินธดุงค์ตำมแบบดงักล่ำว ถอืเป็นธรรมเนียมหรือ 
แบบฉบับที่ครูบำอำจำรย์สำยกัมมัฏฐำนอบรมสั่งสอน และพำกันปฏิบัติสืบต่อกันมำ

ในยุคหลงัๆ ในสมัยปัจจุบนั จะเหน็กำรเดนิธดุงค์ไปเป็นคณะใหญ่ๆ มีกำรโฆษณำ 
ประชำสัมพันธ์ให้ญำติโยมทรำบและเชิญชวนมำร่วมท�ำบุญ ตลอดถึงกำรน่ังรถไฟ  
รถทัวร์ไปธุดงค์ก็มี ที่ทันสมัยกว่ำน้ันก็จัดธุดงค์เป็นคณะข้ึนเคร่ืองบินไปธุดงค์ 
ที่ต่ำงประเทศ เช่น ฮ่องกง โตเกียว ปำรีส ออสเตรเลีย หรือดิสนีย์แลนด์ เป็นต้น  
จัดเป็นกำรประยุกต์หรือวิวัฒนำกำรของกำรธุดงค์ไปตำมยุคสมัยหรืออย่ำงไรก็ 
ไม่ทรำบ
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หลงป่า – อดอาหาร

ในช่วงที่หลวงปู่ดูลย์ยังไม่ได้พ�ำนักประจ�ำที่วัดบูรพำรำมน้ัน ในระหว่ำงที่อยู่
สริุนทร์ ท่ำนนิยมพำลกูศษิย์ลกูหำเดนิธดุงค์ท่องเทีย่วไปในป่ำดงดิบแถบชำยแดนไทย 
กัมพูชำ ในบริเวณเขตต่อเน่ืองกับจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ ถือเป็นที่เหมำะแก ่
กำรหลีกเร้นจำกหมู่คณะตำมแบบอย่ำงของพระธุดงค์ ในป่ำแถบนี้มีผู้อำศัยอยู่น้อย  
จึงล�ำบำกต่อกำรแสวงหำอำหำรบณิฑบำต กว่ำจะไปพบหย่อมบ้ำนแต่ละแห่ง แห่งละ
หลังสองหลัง ต้องใช้เวลำเดินทำงเป็นวันสองวันหรือมำกกว่ำนั้น

กำรอดอำหำรของหลวงปู่และลูกศิษย์จึงเป็นเร่ืองธรรมดำที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  
บำงคร้ังต้องอดตดิต่อกนัหลำยวนัก็มี แต่ไม่เคยได้ยนิหลวงปูพ่ดู หรือเล่ำว่ำได้อำศยั 
พวกอทิสสมานกาย หรือพวกที่รูปกำยไม่ปรำกฏ เช่น เทพเทวดำ หรือภูต ผี ปีศำจ 
ต่ำงๆ เอำอำหำรมำถวำย อะไรท�ำนองนี้ ท่ำนบอกแต่เพียงว่ำ “ก็อดทนไป ในระยะ 
สองสามวนั ร่างกายยังไม่เดือดร้อน” หรือไม่กพ็ดูว่ำ “ดืม่แต่น�า้สามารถอยูไ่ด้ เดนิทาง 
ต่อไปได้” อย่ำงนี้เท่ำนั้น

ท่ำนหลวงตำซอมเล่ำว่ำ คร้ังหน่ึงไปกบัหลวงปู ่เกดิหลงทำงในป่ำ อดอำหำรเสยี 
แทบแย่ ตอนกลำงคนืกต้็องนอนค้ำงอ้ำงแรมกนักลำงป่ำ ทัง้หวิทัง้กลวั ส่วนหลวงปูน้ั่น  
นอกจำกท่ำทำงทีดู่อดิโรยเลก็น้อยแล้ว ท่ำนกย็งัเป็นปรกตเิฉยอยู ่พอรุ่งเช้ำในขณะที่ 
เด็กชำยซอมรู้สึกหมดอำลัยตำยอยำกแล้ว คิดว่ำในวันน้ันจะต้องอดข้ำวต่อไปอีก 
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เป็นแน่ เพรำะไม่มีแววจะมีผู้คนหรือหมู่บ้ำนแถวนั้นเลย ผลหมำกรำกไม้ที่เด็กชำย 
อย่ำงท่ำนจะกินกันตำยก็ไม่มี

ทนัใดน้ัน ดูหลวงปูม่ท่ีำทำงกระปรีก้ระเปร่ำ บอกว่ำ “ไม่ต้องกลวัอดแล้ว ได้ข้ำว 
กินแน่วันน้ี” เด็กชำยซอมไม่เชื่อหูตัวเองว่ำหลวงปู่จะพูดอย่ำงน้ันจริง จนหลวงปู่ 
ต้องย�้ำอีกที จึงค่อยรู้สึกว่ำมีควำมหวังขึ้น ค่อยมีก�ำลังเดินตำมหลวงปู่ต่อไป หลวงปู่ 
เดินน�ำลิ่วบุกป่ำดงออกไปอีกด้ำนหน่ึงอย่ำงไม่ร้ังรอ เด็กชำยซอมเร่งฝีเท้ำติดตำม 
หลวงปู่อย่ำงไม่ลดละ แต่รู้สึกว่ำยิ่งบุกป่ำไปนำนเท่ำไรก็ยังเป็นป่ำทึบเหมือนเดิม 
จึงลงควำมเห็นให้กับตนเองว่ำ “หลวงปู่คงจะพูดให้ก�ำลังใจ เพื่อจะได้มีแรงเดิน
นั่นเอง” คิดดังนี้แล้ว ก็เป็นอันว่ำแข้งขำไม่มีแรงเดินแทบจะล้มพับลงไป แต่ก็ต้อง 
พยำยำมแข็งใจลำกขำตำมหลวงปู่ไปแบบหมดอำลัยตำยอยำก

หลังจำกนั้นไม่นำนนัก หลวงปู่ก็เดินน�ำลิ่วไปอย่ำงรวดเร็ว ก้ำวพรวดพ้นดงทึบ 
ออกไปยืนนิ่งอยู่ เด็ชำยซอมชักสงสัย รีบเร่งฝีเท้ำกระโจนออกไปยืนข้ำงๆ หลวงปู่  
แทบไม่เชื่อสำยตำตนเอง ภำพที่ปรำกฏเบื้องหน้ำนั้น หลวงตำซอมเล่ำว่ำ “เป็นภำพ
กระท่อมน้อยมุงหญ้ำเก่ำคร�่ำคร่ำ แต่มีควำมสวยงำมที่สุด สง่ำยิ่งกว่ำปรำสำทรำชวัง
เสียอีก”

คร้ันได้ข้ำวได้น�้ำเป็นที่ส�ำรำญพอสมควรแล้ว จิตของเด็กชำยซอมก็เร่ิมส่ง
ออกนอกตำมควำมเคยชิน สงสัยเสียจริงๆ ว่ำ หลวงปู่รู้ได้อย่างไรว่ามีบ้านอยู่ตรงนี้ 
จึงได้มั่นใจว่าวันนี้มีข้าวกินแน่ และน�าลิ่วมาถูกทางเสียด้วย เมื่อทนอัดอั้นอยู่ไม่ไหว 
จึงเรียนถำมท่ำน หลวงปู่บอกว่า “ท่านเดินป่ามามากกมี็ประสบการณ์ รู้จักสงัเกตสงักา
และอนุมานเอาได้ ขอให้พยายามฝึกฝนต่อไป บ่มนิสัยตนเองให้รู้จักสังเกตมากขึ้น 
ก็จะรู้ได้เอง” จึงเป็นอันว่ำหลวงตำซอมได้ค�ำตอบจำกหลวงปู่มำเพียงเท่ำนี้
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หลวงปู่พูดถึงพระอาจารย์ใหญ่

ลกูศษิย์ลกูหำทีว่ดับรูพำรำมเคยกรำบเรียนหลวงปูด่ลูย์ อตโุล เกีย่วกบัเร่ืองรำว 
ของท่ำน พระอาจารย์ใหญ่ คือ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ซึ่งหลวงปู่ก็ได้เล่ำให้ฟังในอีก 
แง่มมุหน่ึงทีอ่ำจแตกต่ำงจำกทีเ่คยได้ยนิได้ฟังได้อ่ำนพบในทีต่่ำงๆ ไปบ้ำง เหน็ว่ำน่ำจะ 
น�ำมำบันทึกรวมไว้เพื่อประโยชน์แก่ผู้สนใจด้วย

คร้ังน้ันผู้เขยีน (พระโพธนัินทมนีุ) ได้กรำบเรียนถำมหลวงปูว่่ำ “ได้อ่ำนประวตัิ
ท่ำนพระอำจำรย์มั่นที่มีผู้เขียนไว้อย่ำงพิสดำร มีสิ่งเร้นลับเหนือวิสัยและอภินิหำรอยู่ 
ในน้ันมำกมำย หลวงปู่เคยอ่ำนบ้ำงไหม และมีควำมเห็นอย่ำงไร” หลวงปู่ตอบว่ำ  
“เคยอ่ำนเหมือนกัน แต่เมื่อสมัยที่เรำอยู่กับท่ำนนั้น ไม่เคยได้ยินท่ำนพูดสิ่งเหล่ำนี้ 
ให้ฟังเลย แต่ถ้ำจะพูดในแง่ธุดงค์แล้ว ท่ำนอำจำรย์ใหญ่จะถือธุดงค์อย่ำงเคร่งครัด
ที่สุด ยืนยันได้เลยว่ำลูกศิษย์ของท่ำนทั้งหมด ยังไม่มีผู้ใดถือได้เท่ำเทียมกับท่ำน
อำจำรย์ใหญ่เลยแม้แต่องค์เดียว”

แล้วหลวงปูก็่เล่ำต่อว่ำ ท่ำนพระปรมำจำรย์ หรือท่ำนอำจำรย์ใหญ่ของหลวงปูน้ั่น 
จะไม่ยอมใช้ผ้าสบงจีวรส�าร็จรูป หรือ คหบดจีีวร ทีม่ผู้ีซือ้จำกท้องตลำดมำถวำยเลย 
นอกจำกได้ผ้ำมำเอง แล้วมำตดัเยบ็ย้อมเองทัง้หมดจึงใช้ และไม่เคยด�าริหรือริเร่ิมให้
ใครคนใดคนหน่ึงสร้างวัดสร้างวาเลย มีแต่สัญจรไปเร่ือยๆ เมื่อเห็นว่ำป่ำตรงไหน 
เหมำะสม ท่ำนก็อยู่ เริ่มด้วยกำรปักกลดแล้วท�ำที่ส�ำหรับเดินจงกรม ส่วนญำติโยม
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ผู้มีศรัทธำเลื่อมใส เมื่อมำพบและมองเห็นควำมเหมำะสมส�ำคัญ ก็จะสร้ำงกุฏิน้อย  
สร้ำงศำลำชัว่ครำวถวำยท่ำน หลงัจำกน้ันสถำนทีน้ั่นกก็ลำยเป็นวดัป่ำเจริญรุ่งเรืองต่อมำ

ยิ่งกว่ำนั้น แม้แต่การรับกฐิน ท่านก็ไม่เคย สมัยต่อมำนั้นไม่ทรำบ และท่ำน
ไม่เคยถือเอำประโยชน์ที่ได้รับอำนิสงส์พรรษำตำมพระพุทธบัญญัติที่ให้สิทธิพิเศษ
แก่ภิกษุสงฆ์ที่อยู่จ�ำพรรษำตลอด ๓ เดือน ได้รับกำรยกเว้นบำงอย่ำงในกำรปฏิบัติ 
ท่านจะถอืตามสกิขาบทโดยตลอด ไม่เคยยกเว้น ถอืเป็นหน้าทีท่ีจ่ะต้องปฏบิตัติามกฎ 
ของธุดงควัตรโดยสม�่าเสมอ

ด้ำนอำหำรกำรขบฉันก็เช่นเดยีวกัน ท่ำนถอืกำรบณิฑบำตโปรดสตัว์เป็นประจ�ำ
ไม่เคยขำด แม้จะเจ็บไข้ได้ป่วยแต่พอเดนิได้ ท่ำนกเ็ดิน จนกระทัง่ในทีส่ดุเมือ่เดินไป
บณิฑบำตไม่ได้ ท่ำนกล็กุขึน้ยนืแล้วอุ้มบำตร ศิษยำนุศษิย์ทีก่ลบัมำจำกบณิฑบำตและ
ญำติโยมก็มำใส่บำตรให้ท่ำน แล้วท่ำนก็จะขบฉันเฉพาะอาหารที่อยู่ในบาตรเท่าน้ัน 
แม้เม่ือเวลำท่ำนชรำภำพมำกแล้ว เวลำท่ำนเจ็บไข้หรือป่วยมำกจนไม่อำจเดินออก 
นอกวัดได้ ก็ทรำบว่ำท่ำนเป็นอยู่อย่ำงนี้ และยังฉันอำหำรมื้อเดียวตลอด

แม้แต่หยกูยำคลิำนเภสชัต่ำงๆ ทีใ่ช้ในยำมเจ็บไข้ ท่ำนอำจำรย์ใหญ่กไ็ม่นิยมใช้ 
ยาส�าเร็จรูป หรือแม้แต่ยำต�ำรำหลวง หำกแต่พยำยำมใช้สมุนไพรตวัยำต่ำงๆ มำท�ำเอง  
ผสมเองเป็นประจ�ำ 

แม้แต่กำรเข้ำไปพักตำมวัด ก็นิยมพักที่วัดป่ำ จ�ำได้ว่ำไม่เคยเข้าไปอยู่ใน 
วัดบ้านเลย แต่จะอยู่วัดที่เป็นป่ำหรือชำยป่ำ เมื่อไม่มีวัดเช่นนี้อยู่ ท่ำนจะหลีกเร้นอยู่ 
ตำมชำยป่ำ แม้ว่ำจะมคีวำมจ�ำเป็นเวลำเดนิทำง กย็ำกนักทีจ่ะเข้ำไปอำศยัวดัวำในบ้ำน

ครั้งหนึ่ง หลวงปู่ได้เล่ำถึงค�ำสอนของท่ำนพระอำจำรย์ใหญ่เกี่ยวกับกำรขบฉัน
ภัตตำหำรไว้ว่ำ “ท่ำนอำจำรย์ใหญ่สั่งสอนไว้ว่ำ กำรฉันอำหำรต้องฉันอย่ำงประหยัด 
มีสติสัมปชัญญะ เพื่อขัดเกลำจิตใจมิให้เกิดควำมโลภ 
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วิธีการฉันนั้น เมื่อรับข้าวสุกมากะว่าพออิ่มส�าหรับตนแล้ว ให้แบ่งข้าวสุกที่ตน
พออิม่น้ันออกเป็น ๔ ส่วน เอาออกเสยีส่วนหน่ึง แล้วจึงรับเอากบัข้าวมาในปริมาณที่
เท่ากบัส่วนหน่ึงทีเ่อาออกไป กล่าวคอื ให้มข้ีาว ๓ ส่วน กบัข้าว ๑ ส่วน แล้วจึงลงมอืฉัน  
ท่านอาจารย์ใหญ่เองก็จะฉันภัตตาหารในลักษณะเช่นน้ีโดยตลอด เมื่อมีผู้ใดจะ 
ตระเตรียมภตัตำหำรในบำตรถวำยท่ำน ท่ำนอำจำรย์ใหญ่กจ็ะแนะน�ำให้จัดแจงมำใน
ลักษณะเช่นนี้ แล้วท่ำนจึงฉัน”

น่ีคือปฏิปทำส่วนตวัของท่ำนพระอำจำรย์ใหญ่ ท่านหลวงปูม่ั่น ภริูทตโฺต ตามที ่
หลวงปู่เล่ำให้ฟัง ซึ่งหลวงปู่จะพูดถึงแต่ในแง่ที่ท่ำนถือธุดงค์ ในแง่ที่ท่ำนเคร่งครัด
อย่ำงไร เพื่อให้ผู้สนใจซักถำมนั้นได้ถือเป็นแบบแผนเยี่ยงอย่ำง

ส่วนคุณธรรมด้ำนอ่ืนๆ น้ัน หลวงปู่เคยกล่ำวในแวดวงนักปฏิบัติว่ำ “ท่าน
อาจารย์ใหญ่เป็นผู้ทีม่ญีาณใหญ่ ไม่มใีครเทยีบเท่าได้” ดงัน้ีเท่ำน้ัน ส่วนคุณวเิศษหรือ 
อภิญญาใดๆ ที่มีในตัวพระอาจารย์ใหญ่มั่นนั้น หลวงปู่ไม่เคยพูดถึงเลย
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ผู้ไม่มีโทษทางวาจา

ในพระสุตตันตปิฎก มีพระสูตรหน่ึงว่ำด้วยกำรพูด ซึ่งพระผู้มีพระภำคเจ้ำ 
ตรัสสอนพระสงฆ์สำวกว่ำ ควรจะพูดถ้อยค�าทีป่ระกอบด้วยองค์ ๔ คอื เป็นเร่ืองจริง  
มปีระโยชน์ ผู้ฟังพอใจ และถกูต้องเหมาะกับเวลาและสถานที ่จะขาดองค์หน่ึงองค์ใด 
ไม่ได้ หมำยควำมว่ำ ถ้ำขำดองค์หนึ่งองค์ใดก็ไม่ควรพูด เช่น เป็นเรื่องยกเมฆ แต่ก็ 
มปีระโยชน์ คนฟังชอบ ได้จังหวะเหมำะสม อย่ำงน้ีกไ็ม่ควรพดู เร่ืองจริง มปีระโยชน์  
ถูกกำลเทศะ แต่พูดแล้วคนฟังจะต้องโกรธ ก็ไม่ควรพูดอีกเหมือนกัน ดังนี้เป็นต้น

ส�ำหรับหลวงปู่ดูลย์ของพวกเรำนั้น รู้สึกว่ำท่ำนด�ำเนินปฏิปทำในเรื่องกำรพูดนี้ 
ได้ถูกต้องตำมพระพุทธโอวำทเป็นอย่ำงดี เพรำะเท่ำที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับท่ำนมำนำนปี 
มีควำมเห็นว่ำ “ท่านเป็นผู้ไม่มีโทษทางวาจา” 

 ทัง้นี ้โดยปรกตท่ิานเป็นคนพดูน้อย แต่ค�าพดูเหล่าน้ันมักจะรวบรัด จ�ากัดความ 
หมดจดชัดเจน แต่ก็มีความหมายลึกซึ้ง ยิ่งคิดยิ่งมองเห็นความหมายมากขึ้นไปอีก  
เป็นถ้อยค�าที่ไม่ผิดพลาดจากความเป็นจริง ถูกกาลเทศะ ตรงต่อพระธรรมวินัย  
ไม่เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนตนและผู้อ่ืน ทัง้โดยเจตนาหรือไม่เจตนา พดูตามความจ�าเป็น 
ตามเหตุการณ์ ค�าพูดแต่ละค�าไม่มีมายาเจือปนแม้แต่น้อย ไม่พูดพร�่าเพรื่อเพ้อเจ้อ 
เชงิเล่นหวักับทัง้สานุศษิย์กบัทัง้บคุคลอืน่ทัว่ไป ไม่พดูตลกคะนองหรือพดูเสยีงดงั ไม่พดู 
เล่าถึงความฝัน ไม่พูดหรือปลอบโยนเอาอกเอาใจ หรือพูดเลียบเคียงหวังประโยชน์
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เมือ่มีเหตกุำรณ์อะไรไม่สมควรทีล่กูศษิย์ประพฤตปิฏิบตั ิหลวงปูจ่ะพดูคร้ังเดยีว
แล้วกห็ยดุ ไม่พดูพร�ำ่เพร่ือ หรือเมือ่จ�ำเป็นต้องปรำมให้หยดุกำรกระท�ำน้ัน กจ็ะปรำม 
ครั้งเดียวไม่มีอะไรต่อ คือจะมีอะไรที่แรงออกมำค�ำหนึ่งแล้วท่ำนก็สงบระงับไปอย่ำง 
รวดเร็ว แต่เมื่อมีอะไรที่น่ำพอใจ น่ำขัน ก็จะหัวเรำะออกมำในวำระแรกแล้ว ต่อไปก็ 
ยิ้มๆ และเป็นยิ้มที่สะอำดหมดจด เป็นปกติ จริงใจ

บคุลกิอกีอย่ำงหน่ึงทีมี่ประจ�ำตวัหลวงปูก่ค็อื เมือ่เวลำสนทนำกนั ท่ำนจะไม่มอง
หน้ำใครตรงๆ จะมองเพียงครั้งแรกที่พบ จำกนั้นก็จะทอดสำยตำลงต�่ำ นำนๆ ครั้ง 
จึงจะหันหรือเงยหน้ำขึ้นมองบ้ำงเมื่อจ�ำเป็น แม้แต่เมื่อพูดกับสมณะด้วยกัน เช่น 
ท่ำนหลวงปู่ขำว เป็นต้น ท่ำนก็ปฏิบัติเช่นนี้ ดังนั้น เรื่องกำรจดจ�ำบุคคลของหลวงปู่  
ท่ำนจึงจ�ำไม่ค่อยเก่ง

ส�ำหรับผู้ทีห่ลวงปูจ่�ำได้ดเีป็นพเิศษ ส่วนมำกเป็นบคุคลทีม่ำปฏบิตัธิรรมด้วย หรือ 
ผู้ที่น่ังสมำธิภำวนำแล้วได้ผลอย่ำงไร แล้วมำกรำบเรียนท่ำนเพื่อท่ำนจะได้แนะน�ำ 
แนวทำงปฏบิตัใิห้ยิง่ๆ ขึน้ไป ส่วนผู้ทีอ่ปัุฏฐำกด้วยปัจจัยสีน้ั่น ท่ำนกจ็�ำได้เป็นคร้ังครำว 
แล้วแต่เหตุกำรณ์

ในเร่ืองการประชาสมัพันธ์ตดิต่อขอร้องขอความช่วยเหลอื หรือขอความเหน็ใจ
จากบคุคลอืน่ หรือส่วนราชการต่างๆ หลวงปูไ่ม่เคยท�า ท่านท�าไม่เป็น หรือไม่สนใจทีจ่ะท�า  
เช่น กำรจะเที่ยวขอร้องฝำกให้ลูกศิษย์เข้ำโรงเรียนหรือท�ำงำน หรือขอควำมร่วมมือ
จำกหน่วยงำนรำชกำรให้ช่วยอย่ำงน้ันอย่ำงน้ี ท่ำนไม่เคยมี ไม่มีแม้กระทัง่ควำมใกล้ชดิ 
สนิทสนมกับใครหรือกับตระกูลใดเป็นพิเศษ

ในกิจนิมนต์นั้น หลวงปู่ก็จะสงเคราะห์รับไปตามสะดวกตามความเหมาะควร
โดยไม่ค�านึงถึงฐานะของเจ้าภาพ ไม่ค�านึงถงึช้ันวรรณะหรือเหน็แก่หน้าใคร ไม่ข้ึนอยู่ 
กับค�าแนะน�าของใคร ท่านให้ความอนุเคราะห์เสมอภาคกันหมด

การชีแ้จงแสดงธรรมะหรือข้อปฏบิตัน้ัิน หลวงปูไ่ม่นิยมออกตวัหรือการอารัมภบท  
เม่ือจะพดู กพ็ดูชีไ้ปตรงจุดตรงความมุ่งหมายอนัสงูสดุของการปฏบิตัธิรรม พดูถงึจิต 
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อบุายวิธที�าให้จิตสงบ หรือการพ้นจากทกุข์โทษทางใจ นิพพาน ความว่าง จิตเดมิ จิตหน่ึง  
ท่านจะแสดงเฉพาะจุดเฉพาะแนวทางตามภูมิของผู้ปฏิบัติ หรือตามความสนใจของ 
ผู้เรียนถามเท่าน้ัน บางทกีพ็ดูแบบถามค�าตอบค�า เคยมนัีกปฏิบตัธิรรมระดบัสงูผู้หน่ึง 
ยกย่องท่ำนว่ำ หลวงปู่แสดงธรรมด้วยการไม่พูดอย่างไพเราะเพราะพริ้ง ดังนี้ก็มี

หลวงปู่ไม่เคยแสดงธรรมนอกเรื่องนอกราว ตลกคะนอง สาธกยกนิทานชาดก 
หรือเล่นส�านวนโวหาร มีอยู่ครั้งหนึ่ง เมื่อหลวงปู่ไปกิจนิมนต์ และพระองค์อื่นแสดง 
พระธรรมเทศนำ แล้วมใีครคนหน่ึงวจิำรณ์กำรแสดงธรรมให้ท่ำนฟังและขอค�ำวจิำรณ์
จำกท่ำน หลวงปูก่ส็นองตำมควำมต้องกำรโดยไม่ขดัอธัยำศยัทนัท ีด้วยกำรวจิำรณ์ว่ำ  
“ท่านองค์นั้นก็แสดงธรรมไปตามความถนัดความสามารถของท่านเอง”

กำรแนะน�ำศิษย์ในเรื่องกำรเทศน์กำรแสดงธรรมนั้น หลวงปู่ไม่โปรดเรื่องตลก
คะนอง หรือเร่ืองภำยนอกมำกเกนิไป ท่ำนยอมรับกำรเทศน์ตลกมีมกุข�ำขันของพระเดช 
พระคณุท่านเจ้าคุณอบุาลคีณุปูมาจารย์ (จันทร์ สริิจนฺโท) แห่งวดับรมนิวำส สมยัก่อน  
ซึ่งเป็นมุกข�ำขันที่มีสำระและประกอบด้วยธรรมะ

หลวงปูแ่นะน�ำว่ำ ในการแสดงพระธรรมเทศนาน้ัน ควรแสดงธรรมให้เป็นกระแส 
จากต�า่ไปหาสงู จากง่ายไปหายาก ท่านย�า้ว่า ถ้าจะให้ผู้ฟังเกดิอารมณ์ขัน ไม่ง่วง กแ็สดง 
ให้ซาบซึ้งในเน้ือหาแห่งธรรม หรือเข้าใจสัจธรรมข้อใดข้อหน่ึง มันก็ขันขึ้นมาเอง  
ความโง่งมหลงเซอะบรรดามีในโลก พอรู้สึกตัว “รู้” เท่านั้น มันก็น่าขันเสียทั้งนั้น  
ผู้ฟังก็จะข�าขันในความเขลาของตน ตื่นตัวตื่นใจขึ้นมาเอง
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พูดถึงครูบาอาจารย์องค์อื่นๆ

นอกจาก พระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทตฺโต แล้ว เมื่อพูดถึงครูบำอำจำรย์อื่นๆ  
ก็ท�ำนองเดียวกัน แม้ว่ำในบำงครั้งจะมีพระอำจำรย์องค์ใดองค์หนึ่งตอบค�ำถำมของ 
ผู้สนใจใคร่รู้ว่ำ องค์โน้นมีคณุพเิศษอย่ำงน้ัน องค์น้ันมอีำนุภำพอย่ำงน้ี หลวงปูด่ลูย์  
อตโุล ซึง่อยูใ่นทีน้ั่นด้วย ก็จะตัง้ใจรับฟัง แต่เม่ือถงึครำวทีท่่ำนต้องพดูถงึครูบำอำจำรย์
องค์อืน่ๆ ท่านกจ็ะพดูถึงแต่ปฏปิทา จริยาวตัรอนัน่าเลือ่มใสของครูบาอาจารย์องค์น้ันๆ  
ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้น

ครั้งหนึ่งมีผู้ถำมหลวงปู่ถึง พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร หลวงปู่ก็เล่ำถึงปฏิปทำ 
ในทำงธุดงคกัมมัฏฐำนอันน่ำศรัทธำเลื่อมใสของพระอำจำรย์ฝั ้นแล้วเน้นว่ำ  
“ท่ำนอำจำรย์ฝั้นนั้น มีพลังจิตสูงมำก น่ำอัศจรรย์ในด้ำนธุดงคกัมมัฏฐำน หรือกำร
ปฏิบัติของท่ำน ท่ำนเป็นนักต่อสู้และเอำชีวิตเข้ำแลกทีเดียวต่อกำรปฏิบัติ ดังน้ัน  
ในระยะหลงัจึงมคีนนับถอืท่ำนมำก ผู้สนใจกำรปฏิบตักิม็ำหำท่ำนมำก เมือ่มคีนมำหำ
ท่ำนมำก ท่ำนมีเมตตำ ก็ต้องรับแขกมำก คนหล่ำนั้นไม่รู้หรอกว่ำได้ท�ำควำมล�ำบำก 
แก่ขนัธ์ของท่ำนเพยีงไร ตวัเรำน้ี ถ้ำมแีขกมำก หรือท�ำอะไรมำกๆ อย่ำงท่ำนอำจำรย์ฝ้ัน 
แล้ว กจ็ะไม่มอีำยยุนืนำนถงึขนำดน้ีดอก แต่กเ็ป็นธรรมดำส�ำหรับนักปฏบิตัริะดบัน้ีทีจ่ะ 
ต้องเอื้อเฟื้อต่อสรรพสัตว์ เพรำะตัวเองก็ไม่ห่วงสังขำรอะไรอยู่แล้ว”

คร้ังหน่ึง หลวงปูไ่ด้พดูถงึหลวงปูข่าว อนาลโย แห่งวดัถ�ำ้กลองเพล จังหวดัอดุรธำนี  
ว่ำ ท่ำนพอจะทรำบประวัติบ้ำงเหมือนกัน คล้ำยๆ ประวัติพระเถระในสมัยพุทธกำล 
หลวงปูข่ำวน้ันมำบวชเม่ือมอีำยพุอสมควรแล้ว และมีครอบครัวมำก่อน ท่ำนมอีำชีพเดิม 
เป็นพ่อค้ำขำยวัวขำยควำย คร้ังหน่ึงเดินทำงต้อนวัวต้อนควำยไปขำยในที่ไกล  
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จะเป็นเพรำะมีควำมจ�ำเป็นหรือมีอุปสรรคอันใดไม่ทรำบ ท่ำนหำยหน้ำหำยตำไป 
หลำยเดือนทีเดียว ทีน้ีสมัยน้ันกำรส่งข่ำวครำวมันไม่ได้รวดเร็วเหมือนสมัยน้ี  
และคนมีอำชีพอย่ำงน้ีเมื่อเกิดสูญหำยไปไม่มีร่องรอย ในสมัยน้ันเขำสันนิษฐำนไว ้
ประกำรเดียว ดังนั้น ภรรยำของท่ำนทำงบ้ำนจึงคิดว่ำท่ำนตำยจำกไปแล้ว ก็เลยมี 
สำมีใหม่ เมื่อท่ำนกลับมำทรำบเร่ืองเข้ำก็เกิดควำมสลดสังเวชใจจึงออกบวช และ 
มุ่งปฏิบัติธุดงคกัมมัฏฐำน จนกระทั่งเป็นพระอำจำรย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง

ส�าหรับ หลวงปูแ่หวน สจิุณโฺณ แห่งวดัดอยแม่ป๋ัง อ�ำเภอพร้ำว จังหวดัเชยีงใหม่น้ัน  
หลวงปู่เคยกล่ำวว่ำ หลวงปู่แหวนน้ีเคยมีชื่อเสียงมำตั้งแต่ยังด�ำรงภิกษุภำวะอยู่ใน
คณะสงฆ์ฝ่ำยมหำนิกำย คร้ันเมือ่ญตัตเิป็นฝ่ำยธรรมยุตกินิกำยแล้ว กเ็ป็นพระอำจำรย์ 
ฝ่ำยกัมมัฏฐำนที่มีชื่อเสียงโด่งดังตลอดมำ

ส่วน หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร แห่งวัดถ�้ำผำบิ้ง อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และ
หลวงปูเ่ทสก์ เทสฺร�สี แหง่ส�ำนกัวดัหินหมำกเปง้ จงัหวดัหนองคำย นัน้ หลวงปูก่็เคย 
กล่ำวยกย่องชมเชยไว้เป็นอนัมำกว่ำ ทัง้สองท่ำนน้ีเป็นผู้มีปฏิปทำดมีำก ทัง้ยงัมรูีปร่ำง 
งดงำมได้สัดส่วน กิริยำมำรยำทงดงำมเหมำะเจำะ สุ้มเสียงมีกังวำลไพเรำะ ทั้งยัง
แตกฉำนเชีย่วชำญตลอด ปริยตั ิปฏบิตั ิจนถงึปฏิเวธ ฉลำดในกำรแสดงพระธรรมเทศนำ 
คอืสมบรูณ์ด้วยองค์ประกอบทกุอย่ำงทีท่�ำให้เกดิควำมเลือ่มใสศรัทธำ เป็นก�ำลงัใหญ่ 
ในพระศำสนำด้ำนวิปัสสนำธุระเป็นอย่ำงย่ิง และได้เคยร่วมเดินธุดงค์บ้ำงบำงคร้ัง 
บำงครำวในระยะหลัง จึงทรำบประวัติและปฏิปทำของท่ำนดี

อน่ึง ในช่วงสดุท้ำยทีห่ลวงปูอ่ำพำธ นัยว่ำหลวงปูเ่ทสก์ได้ส่งจดหมำยฉบบัหน่ึง 
มำเย่ียมเยียนถำมไถ่สุขภำพอนำมัยหลวงปู่ ไม่ทรำบว่ำหลวงปู่ได้รับหรือเปล่ำ  
ในตอนหลงัพระอำจำรย์ชยัชำญ ลกูศิษย์หลวงปูเ่ทสก์ ได้มำเยีย่มหลวงปู ่และบงัเอญิ
มำถึงตอนที่หลวงปู่มรณภำพพอดี ได้ถำมถึงจดหมำยน้ันว่ำหลวงปู่ได้รับหรือไม่ 
ปรำกฏว่ำสอบสวนซักถำมเท่ำไหร่ๆ ก็ไม่พบว่ำผู้ใดได้รับ หรือได้เห็นจดหมำยฉบับ
ประวัติศำสตร์ฉบับนั้น เพราะอยากทราบเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านเขียนถึงกันว่าอย่างไร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นจดหมายที่เขียนถึงกันฉบับสุดท้ายด้วย
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ศึกษาจากต�าราหรือว่าต้องปฏิบัติเอง

ในหมู่ผู้สนใจศึกษำศำสนำจะมีข้อโต้แย้งกันเสมอ ระหว่ำงกำรศึกษำจำกต�ำรำ 
คือศึกษำด้ำนปริยัติ กับอีกฝ่ำยหนึ่งเน้นกำรปฏิบัติและไม่เน้นกำรศึกษำจำกต�ำรำ ว่ำ 
แนวทำงใดจะให้ผลดีกว่ำกนัหรือตรงกว่ำกนั ส�ำหรับหลวงปูดู่ลย์ อตโุล ท่ำนเสนอแนะ 
ให้ด�ำเนินสำยกลำง น่ันคือ ถ้ำเน้นเพียงด้ำนใดด้ำนหน่ึง และละเลยอีกด้ำนหน่ึง  
ก็เป็นกำรสุดโต่งไป

หลวงปู่ท่ำนแนะน�ำลูกศิษย์ลูกหำที่มุ่งปฏิบัติธรรมว่ำ “ให้อ่านต�ารับต�าราส่วนที่ 
เป็นพระวินัยให้เข้าใจเพื่อที่จะปฏิบัติไม่ผิด แต่ในส่วนของพระธรรมน้ัน ให้ตั้งใจ
ปฏิบตัเิอา” จำกค�ำแนะน�ำน้ีแสดงว่ำหลวงปูถ่อืเร่ืองการปฏิบตัใิห้ถกูต้องตามพระวนัิย 
เป็นเร่ืองส�าคัญและจะต้องมาก่อน ศึกษำให้เข้ำใจและปฏิบัติตนให้ถูก แล้วเร่ือง
คุณธรรมและปัญญำสำมำรถสร้ำงเสริมขึ้นได้ถ้ำตั้งใจ

ยกตวัอย่ำงในกรณขีองหลวงตาแนน หลวงตำแนนไม่เคยเรียนหนังสอื ท่ำนมำ 
บวชพระเมื่อวัยเลยกลำงคนไปแล้ว ท่ำนเป็นพระที่มีควำมตั้งใจดี ว่ำง่ำยสอนง่ำย  
ขยัน ปฏิบตักิิจวตัรไม่ขำดตกบกพร่อง เหน็พระรูปอืน่เขำออกไปธดุงค์ก็อยำกไปด้วย  
จึงไปขออนุญำตหลวงปู ่เมือ่ได้รับอนุญำตแล้ว หลวงตำแนนกใ็ห้บงัเกดิควำมวติกกงัวล 
ปรับทุกข์ขึ้นว่ำ “กระผมไม่รู้หนังสือ ไม่รู้ภำษำพูดเขำ จะปฏิบัติกะเขำได้อย่ำงไร”

หลวงปูจึ่งแนะน�ำด้วยเมตตำว่ำ “กำรปฏบิตัไิม่ได้เกีย่วกบัอักขระ พยญัชนะ หรือ
ค�ำพดูอะไรหรอก ทีรู้่ว่ำตนไม่รู้กด็แีล้ว ส�ำหรบัวธิปีฏิบตัน้ัิน ในส่วนวนัิย ให้พยำยำม 
ดแูบบเขำ ดแูบบอย่ำงครูบำอำจำรย์ผู้น�ำ อย่ำท�ำให้ผิดแผกจำกท่ำน ในส่วนธรรมะน้ัน  
ให้ดูที่จิตของตัวเอง ปฏิบัติที่จิต เมื่อเข้ำใจจิตแล้ว อย่ำงอื่นก็เข้ำใจได้เอง”
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เน่ืองจำกหลวงปู่ได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ผู้ปฏิบัติมำมำกต่อมำก ท่ำนจึงให้ 
ข้อสังเกตในกำรปฏิบัติธรรมระหว่ำงผู้ที่เรียนน้อยกับผู้ที่เรียนมำกมำก่อนว่ำ 

“ผู้ทียั่งไม่รู้หวัข้อธรรมอะไรเลย เมือ่ปฏบิตัอิย่ำงจริงจัง มกัจะได้ผลเร็ว เมือ่เขำ 
ปฏิบตัจินเข้ำใจจิต หมดสงสยัเร่ืองจิตแล้ว หนัมำศกึษำตริตรองข้อธรรมะในภำยหลงั  
จึงจะรู้แจ้งแทงตลอด แตกฉำน น่ำอัศจรรย์”

“ส่วนผู้ทีศ่กึษำเล่ำเรียนมำก่อน แล้วจึงหนัมำปฏบิตัต่ิอภำยหลงั จิตจะสงบเป็น
สมำธยิำกกว่ำ เพรำะชอบใช้วติกวจิำรมำก เมือ่จิตวติกวจิำรมำก วจิิกจิฉำกม็ำก จึงยำก 
ที่จะประสบผลส�ำเร็จ”

อย่ำงไรก็ตำม ข้อสังเกตดังกล่ำว หลวงปู่ย�้ำว่ำ “แต่ทั้งนี้ก็ไม่เสมอไปทีเดียว” 
แล้วท่ำนให้ข้อแนะน�ำอีกต่อไปว่ำ

“ผู้ที่ศึกษำทำงปริยัติจนแตกฉำนมำก่อนแล้ว เมื่อหันมำมุ่งปฏิบัติอย่ำงจริงจัง 
จนถึงขั้นอธิจิต อธิปัญญำ แล้ว ผลส�ำเร็จก็จะยิ่งวิเศษขึ้นไปอีก เพรำะเป็นกำรเดิน 
ตำมแนวทำงปริยัติ ปฏิบัติ ย่อมแตกฉำนทั้งอรรถและพยัญชนะ ฉลำดในกำรชี้แจง
แสดงธรรม”

หลวงปู่ได้ยกตัวอย่ำงพระเถระทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนควำมคิด 
ดงักล่ำว กม็ท่ีำนเจ้ำคุณพระอบุาลคุีณปูมาจารย์ (จันทร์ สริิจนฺโท) แห่งวดับรมนิวำส 
กรุงเทพฯ และท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน แห่งส�ำนักวัดป่ำบ้ำนตำด  
จังหวัดอดุรธำนี เป็นต้น ทัง้สององค์น้ี “ได้ทัง้ปริยตั ิปฏิบตั ิปฏเิวธ อาจหาญ ชาญฉลาด 
ในการแสดงธรรม เป็นประโยชน์ใหญ่หลวงแก่พระศาสนาเป็นอย่างยิ่ง”

โดยสรุป หลวงปู่สนับสนุนทั้งต�ำรำคือปริยัติ และปฏิบัติ ต้องไปด้วยกัน และ 
ท่ำนย�ำ้ว่ำ “ผู้ใดหลงใหลในต�าราและอาจารย์ ผู้น้ันไม่อาจพ้นทกุข์ได้ แต่ผู้จะพ้นทกุข์ได้  
ต้องอาศัยต�าราและอาจารย์เหมือนกัน”
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ปริยัติคู่กับปฏิบัติ

ในบททีผ่่ำนมำได้กล่ำวถึงกำรสอนของ หลวงปูด่ลูย์ อตโุล ว่ำ ท่ำนไม่ทิง้ทัง้ปริยตั ิ
และปฏิบัติ ต้องมีประกอบกัน ส่วนในบทน้ีเป็นตัวอย่ำงกำรสอนของหลวงปู่จำก
ประสบกำรณ์ของลูกศิษย์ของหลวงปู่ท่ำนหนึ่ง ขอยกข้อควำมมำดังนี้

กำรศึกษำควำมรู้กับ หลวงปู่ดูลย์ เมื่อครั้งที่ลูกศิษย์ท่ำนนีย้ังเป็นสำมเณรน้อย 
ได้รับกำรชี้แนะอบรมพร�่ำสอนจำกหลวงปู่ดูลย์อย่ำงใกล้ชิด โดยท่ำนจะเน้นให้ศิษย์
ของท่ำนมีควำมส�ำนึกตรึกอยู่ในจิตเสมอถึงสภำวะควำมเป็นอยู่ในปัจจุบันว่ำ บัดน้ี  
เรำได้บวชกำยบวชใจเข้ำมำอยู่ในบวรพุทธศำสนำ เป็นสมณะที่ชำวบ้ำนทั้งหลำยให้
ควำมเคำรพบชูำ ทัง้ยงัอปัุฏฐำกอปุถมัภ์ค�ำ้จุนด้วยปัจจัยสี ่ควรทีจ่ะกระท�ำตนให้สมกบั 
ทีเ่ขำเคำรพบชูำ ถอืประพฤตปิฏบิตัติำมศลีธรรมตำมพระวนัิยอย่ำงเคร่งครัด ไม่ฝ่ำฝืน 
ทั้งที่ลับและที่แจ้ง

พระเณรทีม่ำบวชกบัหลวงปู ่จึงได้ศกึษาทัง้ในด้านปริยตั ิและปฏิบตัคิวบคูก่นัไป

ด้านปริยัติ ท่ำนให้เรียนนักธรรม บำลี ไวยำกรณ์ ให้เรียนรู้ถึงเรื่องศีล ธรรม 
พระวินัย เพื่อจะได้จดจ�ำน�ำไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง ไม่ออกนอกลู่นอกทำงที ่
พระพทุธองค์ทรงวำงไว้ ซึง่จะท�ำให้สำมำรถด�ำรงตนอยูไ่ด้อย่ำงเหมำะสมเยีย่งผู้ถอืบวช 
ที่ชำวบ้ำนเขำศรัทธำกรำบไหว้บูชำ
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ด้านปฏิบัติ ท่ำนเน้นหนักเป็นพิเศษให้พระเณรทุกรูปทุกองค์ปฏิบัติกัมมัฏฐำน 
เพรำะกำรปฏิบติัพระธรรมกมัมฏัฐำนน้ี จะเป็นกำรฝึกกำยฝึกจิตให้ผู้ศกึษำธรรมได้รู้  
ได้เหน็ของจริงโดยสภำพทีเ่ป็นจริง อนัเกดิจำกกำรรู้กำรเหน็ของตนเอง ไม่ใช่เกดิจำก 
กำรอ่ำนจดจ�ำจำกต�ำรับต�ำรำ ซึง่เป็นกำรรู้ด้วยสญัญำแห่งกำรจ�ำได้หมำยรู้ คอืรู้แต่ยงั 
ไม่เห็น ยังไม่แจ้งแทงตลอดอย่ำงแท้จริง

ข้อธรรมกัมมัฏฐำนที่ หลวงปู่ดูลย์ ท่ำนให้พิจำรณำอยู่เป็นเนืองนิตย์ก็คือ  
หัวข้อกัมมัฏฐำนที่ว่ำ สพฺเพ สงฺขารา สพฺพสญฺญา อนตฺตา กำรพิจำรณำตำมหัวข้อ 
ธรรมกมัมฏัฐำนดงักล่ำวน้ี หำกได้พจิำรณำทบทวนอย่ำงสม�ำ่เสมอแล้ว ในเวลำต่อมำ 
ก็จะรู้แจ้งสว่ำงไสว เข้ำใจได้ชัดเจนว่ำ สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้ 
หาความจีรังยั่งยืนไม่ได้ มีการเกิดดับ เกิดดับ อยู่ตลอดเวลา

เมื่อพิจำรณำเห็นอยู่อย่ำงน้ีแล้ว จะท�ำให้เลิกละจำกกำรยึดถือตัวตนบุคคล 
เรำท่ำน เพรำะได้รู้ได้เห็นของจริงแล้วว่ำ สังขำรที่เรำรักหวงแหนน้ัน ไม่ชำ้ไม่นำน 
มนักต้็องเสือ่มสญูดบัไปตำมสภำวะของมนั ไม่อำจทีจ่ะฝ่ำฝืนได้ เม่ือสงัขารดับได้แล้ว  
ความเป็นตัวเป็นตนก็จะไม่มี เพราะไม่ได้เข้าไปเพื่อปรุงแต่ง ครั้นเมื่อความปรุงแต่ง
ขาดหายไป ความทุกข์จะเกิดได้อย่างไร
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ศีล สมาธิ ปัญญา แต่ละระดับ

เน้ือหำในบทน้ีคดัลอกมำจำกประวตัขิองลกูศิษย์ของหลวงปูท่่ำนหน่ึงเช่นเดยีวกบั 
บททีผ่่ำนมำ ดังต่อไปน้ี ค�ำสอนของ หลวงปูดู่ลย์ อตโุล อกีประกำรหน่ึง ทีท่่ำนแนะน�ำ
พร�ำ่สอนต่อผู้มำขอแนวทำงกำรปฏิบตัจิำกท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นพระภิกษ ุสำมเณร อบุำสก 
อบุำสกิำ จะเป็นเดก็หรือผู้ใหญ่กด็ ีท่ำนจะให้ปฏบิตัโิดยแนวทำงแห่ง ศีล สมาธ ิปัญญา  
เหมือนกันหมด

ลูกศิษย์ท่ำนน้ีได้เล่ำว่ำ สมัยที่ท่ำนยังเป็นสำมเณร และอยู่กับหลวงปู่ดูลย์  
ทีวั่ดบรูพำรำม จังหวดัสริุนทร์ มคีนเคยมำถำมหลวงปูถ่งึค�ำสัง่สอนดงักล่ำวของท่ำนว่ำ

“สอนเด็ก ก็สอนศีล สมาธิ ปัญญา
สอนหนุ่มสาว ก็สอนศีล สมาธิ ปัญญา
สอนผู้เฒ่าผู้แก่ ก็สอนศีล สมาธิ ปัญญา 
สอนพระเณร ก็สอนศีล สมาธิ ปัญญา”

“ศีล สมาธิ ปัญญา ในระดับต่างๆ กันนั้น เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร”

ขณะที่มีผู้ถำมน้ัน ตอนน้ันหลวงปู่ดูลย์ก�ำลังปะชุนเย็บจีวรอยู่ เมื่อท่ำนฟัง
ค�ำถำมนั้นจบลง ท่ำนก็ยกเข็มให้ดูแล้วกล่ำวว่ำ 
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“คุณลองดูว่ำเข็มนี้แหลมไหม” ผู้ถำมก็ตอบว่ำ “แหลม ขอรับหลวงปู่” หลวงปู่ 
อธิบำยว่ำ 

“ควำมแหลมคมของสติปัญญำในระดับเด็ก ระดับผู้ใหญ่ ก็มีควำมแหลมคม
ไปคนละอย่ำง แต่ในระดับควำมแหลมคมของสติปัญญำพระอรหันต์นั้น อยู่เหนือ
ควำมแหลมคมทั้งหลำยทั้งปวง 

ควำมแหลมคมของเข็มน้ันเกิดจำกคนเรำท�ำข้ึน แต่สติปัญญำที่เกิดจำก
พระพุทธเจ้ำ และพระอรหันต์ทั้งหลำยนั้น เป็นศีล สมำธิ ปัญญำ ระดับโลกุตรธรรม 
ที่ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือน มีควำมมั่นคงไม่แปรเปลี่ยนอีกแล้ว

ส�ำหรับสติปัญญำระดับปุถุชน ก็เป็นศีล สมำธิ ปัญญำ เช่นกัน แต่เป็น 
ศีล สมำธิ ปัญญำ ที่จะต้องระมัดระวัง เพรำะยังอยู่ในขั้นโลกิยธรรม ยังคงมีควำม
เปลี่ยนแปลงผันแปรได้เสมอ”

ค�ำตอบของหลวงปู่ดูลย์ดังกล่ำวนั้น ชี้ให้เห็นถึง ไหวพริบและปฏิภาณในการ
อธิบายข้อธรรมที่ลุ่มลึกได้อย่างฉับไว โดยสามารถยกสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่เราคิดไม่ถึง 
มาเป็นตัวอย่างประกอบชี้ให้เห็นปัญหาที่ไต่ถามได้อย่างแจ่มแจ้ง ซึ่งนับว่าเป็นการ
อธิบายข้อธรรมที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง
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ภาวนากับนิมิต

นอกจำกน้ี ลูกศิษย์ของหลวงปู่ท่ำนน้ียังได้เล่ำถึงประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติ
กัมมัฏฐำนสมัยเร่ิมต้นเมื่อครั้งยังเป็นสำมเณรว่ำ ตอนที่ฝึกกัมมัฏฐำนใหม่ๆ น้ัน  
ท่ำนยังไม่ประสีประสำอะไรเลย หลวงปู่ดูลย์ ได้แนะน�ำถึงวิธีกำรท�ำสมำธิว่ำควร 
นั่งอย่ำงไร ยืน เดิน นอน ควรท�ำอย่ำงไร

ในชั้นต้น หลวงปู่ให้เร่ิมที่กำรน่ัง เมื่อน่ังเข้ำที่เข้ำทำงก็ให้หลับตำภำวนำ  
“พุทโธ” ไว้ อย่าส่งใจไปคิดถึงเรื่องอื่น ให้นึกถึงแต่ พุทโธ พุทโธ เพียงอย่ำงเดียว  
กจ็ดจ�ำน�ำไปปฏบิตัติำมทีห่ลวงปูส่อน ปรกตขิองใจเป็นสิง่ทีไ่ม่หยดุน่ิง มกัจะคดิฟุง้ซ่ำน
ไปโน่นไปน่ีเสมอ ในระยะเร่ิมต้นคนทีไ่ม่เคยฝึกมำก่อน อยู่ๆ  จะมำบงัคบัให้มนัหยดุน่ิง 
คิดอยู่แต่พุทโธประกำรเดียวเป็นสิ่งที่ท�ำได้ยำก สำมเณรรูปนี้ก็เช่นกัน เมื่อภำวนำไป
ตำมที่หลวงปู่สอนได้ระยะหนึ่งก็เกิดควำมสงสัยขึ้น จึงถำมหลวงปู่ว่ำ “เมื่อหลับตา
ภาวนาแต่พุทโธแล้วจะเห็นอะไรครับหลวงปู่”

หลวงปูบ่อก “อย่ำได้สงสยั อย่ำได้ถำมเลย ให้เร่งรีบภำวนำไปเถดิ ให้ภำวนำพทุโธ 
ไปเรื่อยๆ แล้วมันจะรู้เองเห็นเองแหละ”

มีอยู่ครำวหนึ่ง ขณะที่สำมเณรภำวนำไปได้ระยะหนึ่ง จิตเริ่มสงบ ก็ปรากฏร่าง 
พญางูยักษ์ด�ามะเมื่อมขึ้นมาอยู่ตรงหน้า มันจ้องมองท่ำนด้วยควำมประสงค์ร้ำย  
แผ่แม่เบีย้ส่งเสยีงขูฟู่่ๆ  อยูไ่ปมำ สำมเณรซึง่เพิง่หดัภำวนำใหม่ๆ เกดิควำมหวำดกลวั  
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ผวำลืมตำขึ้น ก็ไม่เห็นพญำงูยักษ์ จึงรู้ได้ทันทีว่ำสิ่งที่ท่ำนเห็นน้ันเป็นกำรเห็นด้วย
สมำธจิิต เรียกว่ำนิมติน่ันเอง จึงได้หลบัตำลงภำวนำต่อ พอหลบัตำลงเท่ำน้ัน กพ็ลนั 
เห็นงูยักษ์แผ่แม่เบี้ยส่งเสียงขู่ท�ำท่ำจะฉกอีก แม้จะหวำดกลัวน้อยลงกว่ำคร้ังแรก  
แต่ก็กลัวมำกพอที่จะต้องลืมตำขึ้นอีก

เมื่อน�ำเรื่องนี้ไปถำมหลวงปู่ ได้รับค�ำอธิบำยว่ำ 

“อย่าส่งใจไปดไูปรู้ในสิง่อืน่ การภาวนา ท่านให้ดใูจของตนเองหรอก ท่านไม่ให้ 
ดูสิ่งอื่น”

“กำรบ�ำเพญ็กมัมฏัฐำนน้ี ไม่ว่ำสิง่หน่ึงสิง่ใดจะเกดิขึน้ ไปรู้ไปเหน็อะไร เรำอย่ำไปดู  
ให้ดแูตใ่จ ใหใ้จอยูท่ี่พุทโธ เมือ่ก�ำลังภำวนำอยู ่หำกมีควำมกลวัเกดิขึน้ กอ็ย่ำไปคดิ
ในสิง่ทีน่่ำกลวัน้ัน อย่ำไปดูมัน ดแูต่ใจของเรำเพยีงอย่ำงเดยีวเท่ำน้ัน แล้วควำมกลวั 
มันจะหำยไปเอง”

หลวงปู่ได้ชี้แจงต่อไปว่ำ สิ่งที่เรำไปรู้ไปเห็นน้ัน บำงทีก็จริง บำงทีก็ไม่จริง 
เหมือนกับว่ำ คนที่ภำวนำแล้วไปรู้ไปเห็นสิ่งต่ำงๆ เข้ำ การที่เขาเห็นนั้นเขาเห็นจริง 
แต่สิง่ทีเ่หน็น้ันมันไม่จริง เหมือนอย่ำงทีเ่รำดหูนัง เหน็ภำพในจอหนังกเ็หน็ภำพในจอ 
จริงๆ แต่สิ่งที่เห็นนั้นไม่จริง เพรำะควำมจริงนั้นภำพมันไปจำกฟิล์มต่ำงหำก

ฉะน้ัน ผู้ภำวนำต้องดทูีใ่จอย่ำงเดยีว สิง่อืน่นอกจำกน้ันจะหำยไปเอง ให้ใจมนัอยู ่
ทีใ่จน้ันแหละ อย่ำไปส่งออกนอก ใจน้ีมนัไม่ได้อยูจ่�ำเพำะทีว่่ำจะต้องอยูต่รงน้ันตรงน้ี  
ค�ำว่ำ “ใจอยู่กับใจ” นี้คือ คิดตรงไหนใจก็อยู่ตรงนั้นแหละ ความนึกคิดก็คือตัวจิต 
ตวัใจ หำกจะเปรียบเทยีบไปกเ็หมอืนเช่นรูปกบัฟิล์ม จะว่ำรูปเป็นฟิล์มกไ็ด้ จะว่ำฟิล์ม 
เป็นรูปก็ได้ ใจอยู่กับใจ จึงเปรียบเหมือนรูปกับฟิล์มนั่นแหละ

แต่โดยหลักปฏิบัติแล้ว ใจก็เป็นอย่ำงหนึ่ง สติก็เป็นอย่ำงหนึ่ง แต่ที่จริงแล้ว
มันก็เป็นสิ่งเดียวกัน เหมือนหน่ึงว่ำ ไฟกับกระแสไฟ ควำมสว่ำงกับไฟก็อันหน่ึง 
อนัเดยีวกนัน่ันแหละ แต่เรำมำพดูให้เป็นคนละอย่ำง ใจอยูก่บัใจ จึงหมายถงึ ให้มสีต ิ
อยู่ก�ากับมันเอง ให้อยู่กับสติ
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แต่สติส�ำหรับปุถุชน หรือสติส�ำหรับผู้เริ่มปฏิบัติ เป็นสติที่ยังไม่มั่นคง มันจึง 
มีลักษณะขำดช่วงเป็นตอนๆ ถ้ำเรำปฏิบัติจนสติมันต่อกันได้เร็วจนเป็นอันหน่ึง 
อนัเดียวกนั ให้เป็นแสงสว่ำงอย่ำงเดยีวกัน อย่ำงเช่น สญัญำณออด ซึง่ทีจ่ริงมันไม่ได้ 
มีเสียงยำวติดต่อกันเลย แต่เสียงออด-ออด-ออด ถี่มำก จนควำมถี่เป็นอันหน่ึง 
อันเดียวกัน เรำจึงได้ยินเสียงออดนั้นยำว

ในกำรปฏิบตั ิทีว่่าปฏบิตัจิิตปฏบิตัใิจโดยให้ใจอยูก่บัใจน้ีกค็อื ให้มสีตกิ�ากบัใจ 
ให้เป็นสตถิาวร ไม่ใช่เป็นสตคิล้ำยๆ หลอดไฟทีจ่วนจะขำด เดีย๋วกส็ว่ำงวำบ เดีย๋วกด็บั  
เดีย๋วกส็ว่ำง แต่ให้มนัสว่ำงตดิต่อกนัไปตลอดเวลำ เมือ่สตมินัตดิต่อกนัไปอย่ำงน้ีแล้ว  
ใจมนักม็สีตคิวบคมุอยูต่ลอดเวลำ เรียกอกีอย่ำงหน่ึงว่ำ “อยู่กบัตวัรู้ตลอดเวลา” ตวัรู้  
ก็คือ สติ นั่นเอง

หรือจะเรียกว่ำ “พุทโธ” ก็ได้ พุทโธที่ว่า รู้ ตื่น เบิกบาน ก็คือตัวสตินั่นแหละ 
เมือ่มีสต ิควำมรู้สกึนึกคดิอะไรต่ำงๆ มนักจ็ะเป็นไปได้โดยอตัโนมัตขิองมันเอง เวลำ
ดีใจก็จะไม่ดีใจจนเกินไป สำมำรถพิจำรณำรู้ได้โดยทันทีว่ำสิ่งนี้คืออะไรเกิดขึ้น และ
เวลำเสียใจก็ไม่เสียใจจนเกินไป เพรำะว่ำสติมันรู้อยู่แล้ว 

ค�ำชมกเ็ปน็ค�ำชนดิหนึง่ ค�ำตกิ็เป็นค�ำชนดิหนึง่ เมือ่จบัสิ่งเหลำ่นีม้ำถว่งกนัแล้ว 
จะเหน็ว่ำมนัไม่แตกต่ำงกันจนเกินไป มนัเป็นเพยีงภำษำค�ำพดูเท่ำน้ันเอง ใจมนัก็ไม่รับ  
เม่ือใจมนัไม่รับ กรู้็ว่ำใจมนัไม่มคีวำมกงัวล ควำมวติกกงัวลในเร่ืองต่ำงๆ กไ็ม่มี ควำม 
กระเพื่อมของจิตก็ไม่มี ก็เหลือแต่ควำมรู้อยู่ในใจ

สำมเณรจดจ�ำค�ำแนะน�ำสั่งสอนจำกหลวงปู่ไปปฏิบัติต่อ ปรำกฏว่ำสิ่งที่น่ำ 
สะพรึงกลวั ไม่ท�ำให้ท่ำนหวำดหวัน่ใจอกีเลย ท�าให้ท่านสามารถโน้มน้าวใจสูค่วามสงบ 
ค้นพบปัญญาที่จะน�าสู่ความสุขสงบในสมาธิธรรมตั้งแต่บัดนั้นมา
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สามเณรขอลาสึก

ดงัทีห่ลวงปูอ่ธบิำยแต่ต้นว่ำ ศลี สมาธ ิปัญญา ของผู้ปฏบิตัทิกุคนเหมือนกนัหมด 
แต่ต่างระดบักนั มคีวามแหลมคมรอบรู้ธรรมไม่เหมอืนกนั ในระดบัของผู้บรรลธุรรม
ขัน้สงูเป็น โลกตุรธรรม ทีไ่ม่มสีิง่ใดเสมอเหมือน มคีวำมมัน่คงไม่แปรเปลีย่นอกีแล้ว 

แต่ศีล สมำธิ ปัญญำ ของปุถุชนซึ่งอยู่ในขอบข่ำยของโลกิยธรรม ยังคงมี
กำรเปลี่ยนแปลงผันแปรได้เสมอ ดังเช่นสำมเณรรูปเดิมที่ได้กล่ำวมำแล้ว แม้จะ
ปฏิบัติภำวนำมำร่วม ๓ ปี แต่ก็ยังไม่อำจจะยกระดับจิตระดับใจก้ำวขึ้นสู่ภูมิธรรม 
ขั้นโลกุตระได้ ควำมผันแปรในใจจึงเกิดข้ึนเป็นธรรมดำ คือในช่วงของพรรษำปี  
พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็นปีที่ ๓ แห่งกำรบวช สำมเณรผู้มีวัย ๑๘ ปี เกิดมีควำมอยำกจะ
สึกหำลำเพศไปใช้ชีวิตฆรำวำสเต็มก�ำลัง

สำมเณรเข้ำไปกรำบขอสึกจำกหลวงปู่ถึง ๓ ครั้ง แต่ด้วยเหตุผลใดไม่ทรำบ 
หลวงปูต่อบปฏิเสธทกุคร้ัง สำมเณรกเ็ฝ้ำเพยีรพยำยำมหำลูท่ำงขอสกึให้ได้ หลงัจำก
จดๆ จ้องๆ มองหำโอกำสอยูห่ลำยวนั จนกระทัง่เหน็ว่ำโอกำสเหมำะ หลวงปูพ่กัผ่อน 
อยูใ่นกฏิุองค์เดยีว สำมเณรจึงตัง้ใจว่ำ วันน้ีล่ะ อย่ำงไรเสยีต้องลำสกึให้ได้ จึงจัดหำ
ดอกไม้ธูปเทียนใส่ฝำบำตรค่อยย่องเข้ำไปหำหลวงปู่ในกุฏิ

ขณะน้ันเป็นเวลำประมำณ ๑ ทุม่ พอสำมเณรโผล่หน้ำเข้ำไป หลวงปูเ่หลอืบมอง 
มำนิดหน่ึงแต่ไม่พดูอะไร สำมเณรค่อยคลำนเข้ำไปกรำบหลวงปู ่แล้วพดูว่ำ  “หลวงปูค่รับ 
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ขอให้ผมบีบนวดให้หลวงปู่นะครับ” สำมเณรไม่เข้ำใจเหมือนกันว่ำท�ำไมต้องพูด 
เช่นน้ัน ทัง้ๆ ทีเ่ตรียมค�ำพดูมำอย่ำงด ีและตดัสนิใจอย่ำงเด็ดขำดแล้วกต็ำม สำมเณร
บบีนวดหลวงปูต่ัง้แต่ ๑ ทุม่ จนกระทัง่ถงึ ๖ ทุม่ หลวงปูไ่ม่เอ่ยปำกพดูแม้แต่ค�ำเดยีว  
พอเลย ๖ ทุ่ม ไปเล็กน้อย ท่ำนจึงเอ่ยปำกว่ำ “เอำล่ะ แค่นี้พอแล้ว คงจะนวดเป็น
ที่พอใจแล้วนะ”

กล่ำวจบ หลวงปูก่เ็งียบไปชัว่อดึใจ แล้วถำมสำมเณรว่ำ “มำคนืน้ี เณรท่ำจะมำ 
ลำสกึอกีล่ะส”ิ โดนค�ำถำมจ้ีใจเช่นน้ี สำมเณรรู้สกึตกใจเลก็น้อย แต่แทนทีจ่ะตอบรับ 
หลวงปู่ตำมที่ตั้งใจ กลับตอบไปว่ำ “เปล่ำครับ หลวงปู่” หลวงปู่ถำมต่อ “ถ้ำยังงั้น
คืนนี้เข้ำมำท�ำไมล่ะ” “กระผมจะมำลำหลวงปู่ไปอยู่วัดสุทธจินดำครับ” วัดสุทธจินดำ 
อยู่ที่จังหวัดนครรำชสีมำ เป็นวัดหนึ่งที่มีกำรสอนด้ำนปริยัติธรรม และหลวงปู่มักส่ง
พระภกิษแุละสำมเณรไปศกึษำทีว่ดัแห่งน้ี หลวงปูต่อบว่ำ “เป็นยงัไง อยูท่ีน่ี่ไม่สบำยใจ
หรืออย่ำงไร ไปอยู่วัดสุทธจินดำกับอยู่ที่นี่ก็เหมือนกันนั่นแหละ เณรอย่ำไปเลย”

สำมเณรจึงกรำบเรียนหลวงปู่ว่ำ “ถ้ำอย่ำงน้ันกระผมขอไปเรียนหนังสือที่วัด 
บรมนิวำสนะขอรับ” “อ๋อ อยำกไปอยูเ่มอืงหลวงล่ะซ ิเอำเถอะ ถ้ำเณรอยำกไปจริงๆ กไ็ป 
อยู่วัดบวรฯ ซิ (หมำยถึงวัดบวรนิเวศวิหำร) ที่นั่นเขำมีกำรเรียนกำรสอนเหมือนกัน” 
“ขอรับหลวงปู่”

สำมเณรตอบรับค�ำทัง้ๆ ทีใ่จไม่เคยนึกอยำกไปวดับวรนิเวศวหิำรเลย เพรำะทีน่ั่น 
กำรเรียนกำรสอนเขำเข้มงวดมำก สวดมนต์กห็ลำยบท ตัง้ ๙๕ สตูร เกรงว่ำสตปัิญญำ 
ของตนจะไปไม่ไกล แต่ภำยหลงัจำกทีไ่ปอยูแ่ล้ว ท่ำนกล่ำวว่ำ สิง่ทีท่่ำนกลวักลบัไม่มี
ปัญหำอะไรเลย ซ�้ำยังได้รับเลือกให้เป็นเณรหัวหน้ำซ้อมสวดมนต์อีกด้วย

สำมเณรเดินทำงเข้ำวดับวรนิเวศวหิำรในปี ๒๔๙๘ โดยมี หลวงปูโ่ชต ิคุณสมปฺนฺโน  
(พระเทพสทุธาจารย์) น�ำไปฝำกตวักบั สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงวชริญาณวงศ์  
ซึ่งเป็นเจ้ำอำวำสวัดบวรนิเวศวิหำรในสมัยน้ัน ในกรณีของสำมเณรรูปน้ี เป็น 
ตัวอย่ำงหนึ่งที่แสดงถึงเมตตำในกำรให้กำรศึกษำแก่ลูกศิษย์
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อุบัติเหตุที่เขาพนมสวาย

ในบทนี้ยังเป็นเรื่องรำวของสำมเณรรูปเดิมอยู่ ซึ่งเป็นเหตุกำรณ์หนึ่งในประวัติ
ของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล เห็นว่ำน่ำสนใจจึงคัดลอกมำไว้ ณ ที่นี้

ในสมัยน้ัน หลังจำกที่สำมเณรได้เรียนรู้พื้นฐำนด้ำนศีลธรรมจรรยำ อันเป็น 
ข้อวตัรปฏบิตัทิีเ่หมำะสมตำมสมควรแล้ว หลวงปูดู่ลย์กน็�ำออกฝึกภำคสนำมเข้ำยงัป่ำ
เขำล�ำเนำถ�้ำต่ำงถิ่นต่ำงสถำนที่ กำรที่ได้ติดตำมหลวงปู่ไปยังที่ต่ำงๆ นั้น สำมเณรได้
เรียนรู้สิง่ต่ำงๆ ทีไ่ม่อำจหำได้ในวดัหลำยประกำร ความวเิวกสงบสงัดของป่าเขากเ็ป็น
ครูบาอาจารย์ประการหน่ึง ทีส่อนให้ผู้ปฏบิตัเิกดิความกล้าหาญมีจิตใจมัน่คง เชือ่มัน่ 
ในพระรัตนตรัยมากยิ่งขึ้น

ครั้งแรกที่หลวงปู่น�ำสำมเณรออกสู่สนำมของพระอริยะนั้น ได้พำไปฝึกปฏิบัติ
ที่เขำพนมสวำย ซึ่งอยู่ในเขตอ�ำเภอเมืองสุรินทร์น่ันเอง และสถำนที่แห่งน้ีเอง 
ที่ถูกก�ำหนดให้เป็นสถำนประกอบพิธีพระรำชทำนเพลิงศพของหลวงปู่ในภำยหลัง  
ในสมัยนั้นเขำพนมสวำยยังเป็นป่ำรกชัฏ อยู่ห่ำงไกลบ้ำนเมืองและมีควำมสงัดเงียบ
จนวงัเวง สำมเณรทัง้หลำยมีควำมหวำดกลวัโดยเฉพำะยำมค�ำ่คนื เมือ่เข้ำมุ้งเข้ำกลด
แล้วจะมีควำมรู้สึกคลำยใจ เมื่อนึกถึงว่ำหลวงปู่คอยปกป้องดูแลอยู่

ในช่วงกลำงวนั เมือ่ว่ำงเว้นจำกกำรปฏบิตัช่ัิวครำว บรรดำสำมเณรกชั็กชวนกนั 
ไปวิง่เล่นบนเขำตำมประสำเด็กทียั่งคกึคะนองชอบเล่นสนุกสนำน ของเล่นทีพ่อหำได้ 
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ก็มีพวกก้อนหินขนำดต่ำงๆ คณะสำมเณรช่วยกันกลิ้งหินก้อนเล็กก้อนน้อยลงมำ 
ท�ำให้เกดิควำมสนุกสนำนเบกิบำนใจของคณะสำมเณรตำมประสำเดก็กลำงป่ำกลำงเขำ 
ชำวดงดอย

ในขณะที่สำมเณรเหล่ำน้ันก�ำลังเล่นกลิ้งก้อนหินอยู่อย่ำงเพลิดเพลินจนเกิน
ขอบเขต ก็เกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดฝันจนเกือบจะก่อโศกนำฏกรรมข้ึนโดยไม่เจตนำ 
ปรำกฏว่ำคร้ังหน่ึง เมื่อสำมเณรช่วยกันผลักก้อนหินใหญ่ให้กลิ้งลงไป ปรำกฏว่ำ 
ก้อนหินพุ่งตรงลิ่วเข้ำหำร่ำงหลวงปู่ที่ยืนอยู่ข้ำงล่ำงอย่ำงรวดเร็ว

สำมเณรทัง้กลุม่ตะลงึตะลำนด้วยควำมตกใจสดุประมำณ เพรำะพวกตนรู้แก่ใจ
ว่ำควำมเร็วของก้อนหินที่พุ่งตัวลงไปนั้น หลวงปู่ผู้เป็นอำจำรย์ที่อยู่ในวัยชรำจะต้อง
กระโดดหลบหลกีไม่ทนัอย่ำงแน่นอน และคร้ังน้ีนัยว่ำพวกตนร่วมกนัสร้ำงบำปกรรม
ขึ้นมหันต์แล้ว ขณะที่บรรดำสำมเณรยืนตะลึงตัวแข็งอยู่เบื้องบนเขำด้วยควำมรู้สึก
ที่ยำกจะบรรยำยอยู่นั้น ฝ่ำยหลวงปู่ซึ่งก�ำลังจะถูกหินพุ่งเข้ำชน กลับยืนนิ่งเฉยไม่มี
อำกำรหวำดหว่ันสะทกสะท้ำนต่ออนัตรำยทีจ่ะเกิดข้ึนในเสีย้ววนิำท ีดอูาการท่านสงบ
ราบเรยีบ ไร้อาการตื่นกลัว สายตาท่านเพ่งจบัที่ก้อนหิน ดูประหนึง่ว่าท่านพร้อมที่จะ
รับชะตากรรมทีล่กูศษิย์ก�าลงัก่อขึน้ คล้ายกบัว่าหากเป็นเวรกรรมทีท่่านเคยกระท�าไว้  
ท่านก็คงยินดีที่จะชดใช้กรรมด้วยความเต็มใจ

ช่วงเวลำทีท่กุคนก�ำลงัตะลงึดงัต้องมนต์สะกดอยูน้ั่น เหตกุำรณ์ทีไ่ม่น่ำจะเป็นไปได้ 
ก็อุบัติขึ้นให้ปรำกฏแก่สำยตำทุกคู่ เม่ือหินกลิ้งมำด้วยควำมเร็วใกล้ร่ำงหลวงปู่ 
ประมำณ ๓ วำเศษ มันกลบัเบนเบีย่งเปลีย่นทศิทำงไปจำกเดิมอย่ำงกะทนัหนั ประดุจ 
มีมือยักษ์ที่ทรงพลังมำปัดให้เฉออกนอกทิศทำงเดิม พุ่งเลยร่ำงหลวงปู่ออกไปอีก 
ทำงหน่ึง บรรดำสำมเณรจอมซนรู้สกึโล่งใจ เมือ่ได้สตต่ิำงกรี็บวิง่ลงมำยงัพืน้ล่ำง ทรุดตวั 
หมอบกรำบแทบเท้ำของหลวงปู่อย่ำงส�ำนึกในควำมผิด

หลวงปู่มองกำรกระท�ำของสำมเณร แล้วกล่ำวด้วยน�้ำเสียงรำบเรียบว่ำ
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“พวกเณรที่บวชเข้ำมำในพระพุทธศำสนำ ผู้ที่คนทั่วไปยกย่องว่ำเป็นผู้มีศีล 
มธีรรม ควรทีจ่ะหม่ันศกึษำพระธรรมวนัิย ยดึมัน่ในศีล มคีวำมเพยีรในกำรประพฤต ิ
ปฏิบตัธิรรม เพือ่ทีจ่ะสร้ำงคุณธรรมให้เกดิข้ึนกบัตนสมกบัทีเ่ขำเช่ือถอื บดัน้ี พวกเธอ 
ไม่ใช่เด็กน้อยลูกหลำนชำวบ้ำนที่จะเที่ยววิ่งเล่นซุกซนได้ตำมอ�ำเภอใจเหมือนเช่น 
แต่ก่อน แต่เธอเป็นบุตรศำกยะในพระพุทธศำสนำที่จะต้องปฏิบัติตำมศีลตำมธรรม 
อย่ำงเคร่งครัด ขอให้เธอมีควำมส�ำนึกเช่นนี้อยู่ทุกเมื่อ”

หลวงปูก่ล่ำวแล้วกเ็ดินจำกไป เหมือนกบัไม่มีเหตวุกิฤตอะไรเกดิข้ึนก่อนหน้ำน้ัน  
จิตใจของสำมเณรทกุรูปต่ำงกเ็กดิปณธิำนขึน้โดยฉับพลนัว่ำ “ตัง้แต่น้ีไป พวกตนจะไม่ 
แสวงหำควำมสนุกสนำนคึกคะนองเหมือนทีท่�ำมำ แต่จะตัง้หน้ำศึกษำศลี ปฏบิตัธิรรม 
ให้สมกับควำมรักควำมเมตตำที่หลวงปู่ท่ำนสอนสั่งอย่ำงจริงจังเสียที”
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ภูต ผี วิญญาณ และเทวดา

โดยปรกตินั้น เมื่อหลวงปู่จะพูดอะไรก็มักจะพูดแต่สิ่งที่เป็นภำยในคือเรื่องจิต
เร่ืองใจเป็นส่วนมำก แต่กม็บ้ีำงนำนๆ คร้ัง ทีพ่ดูถงึสิง่ภำยนอก เช่น เร่ืองเกีย่วกบัภตู ผี 
ปีศำจ สมัภเวส ีหรือโอปปำตกิะ เป็นต้น แต่ไม่เคยได้ยนิหลวงปูพ่ดูออกมำตรงๆ ว่ำ  
เคยพบเคยเห็น หรือมีอะไรมำเบียดเบียน หรือมำเป็นมิตรสนับสนุนท่ำนอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง แต่ก็มีเรื่องประหลำดอยู่เรื่องหนึ่ง

คร้ังน้ัน หลวงปูแ่ละคณะศิษย์เดนิทำงไปเยีย่ม พระอาจารย์สวุจัน์ สวุโจ ทีส่�านัก 
ถ�า้ศรีแก้ว อ�าเภอกุดบาก จังหวดัสกลนคร หลวงปูพ่�ำนักอยูท่ีศ่ำลำต้อนรับ ตอนกลำงคนื 
ดกึสงัด ท่ำนนอนอยูแ่ต่ยงัไม่หลบั ยงัอยูใ่นภำวะตืน่ มสีตสิมัปชัญญะเตม็ที ่ท่ำนได้เหน็ 
ร่ำงชำย ๒ คน ยืนอยู่ที่ปลำยเตียง ท่ำนผงกศีรษะขึ้นถำมว่ำใคร ก็ไม่ได้รับค�ำตอบ 
ท่ำนจึงลกุขึน้น่ังมองด ูร่ำงทัง้สองน้ันกห็ำยวบัไปในทนัท ีหลวงปูรู้่สกึแปลกใจ จึงเล่ำ 
เหตุกำรณ์ให้ลูกศิษย์ฟังในตอนเช้ำวันรุ่งขึ้น

ในช่วงท้ำยๆ ของชวีติ ตอนทีห่ลวงปูไ่ปพกัรักษำตวัอยูท่ีโ่รงพยำบำลจุฬำฯ กม็ี 
เหตุกำรณ์แปลกๆ คล้ำยกับว่ำท่ำนก�ำลังพูดคุยหรือเทศน์ให้ใครฟัง ท�ำให้พระเณร 
ทีอ่ยูพ่ยำบำลเชือ่ว่ำท่ำนมีกริิยำวำจำกบัใครอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงในเวลำดึกสงัด เม่ือถำม 
ภำยหลงัว่ำท�ำไมหลวงปูจึ่งสวดยถำให้พร ท�ำไมจึงกล่ำวอรรถคำถำธรรมข้อใดข้อหน่ึง 
ในระหว่ำงน้ันจนผู้อยู่เฝ้ำพยำบำลได้ยิน ก็ได้รับค�ำตอบทีไ่ม่อำจขจัดควำมพศิวงสงสยั 



125

ได้ชัดเจน แต่ก็ยืนยันกันได้ว่ำท่านแสดงกิริยาอย่างน้ัน โดยที่สังเกตได้ชัดว่าสติ 
สัมปชัญญะของท่านยังสมบูรณ์ดีทุกประการ

เรื่องท�ำนองเดียวกันนี้ คุณบ�ารุงศักดิ์ กองสุข ได้เขียนบรรยำยไว้ ดังนี้

ผู้เขียน (หมำยถึงคุณบ�ำรุงศักดิ์) ได้ยินพระเณรวัดบูรพำรำม จังหวัดสุรินทร์ 
เล่ำสู่กันฟังว่ำ ในตอนดึกๆ มักจะได้ยินหลวงปู่ให้พร ท�ำคล้ำยๆ ว่ำมีแขกมำเยือน
ในยำมวิกำล ผู้แอบสังเกตกำรณ์เหล่ำนั้นสรุปเอำเองว่ำ หลวงปู่พูดกับเทวดา

ผู้เขยีนได้ฟังเป็นคร้ังแรกคิดอกศุลว่ำ คงจะเป็นแผนของท่ำนพระครูฯ (หมำยถงึ 
พระครูนันทปัญญาภรณ์ ภำยหลงัเลือ่นสมณศกัดิท์ี ่พระโพธนัินทมนีุ) ออกอบุำยเพือ่ 
ที่จะได้จ�ำหน่ำยเหรียญหลวงปู่กระมัง จึงได้ให้พระเณรปั้นเร่ืองเป็นข่ำวลือเช่นน้ี  
ผู้เขยีนรู้จักหลวงปูม่ำกไ็ม่เคยได้ยนิว่ำมเีร่ืองลกึลบัอะไรแบบน้ี รู้แต่ว่ำหลวงปูท่่ำนสอน 
ไม่ให้งมงำย สอนเรื่องจิตตภำวนำปัจจุบันทันสมัย

เมื่อหลวงปู่อำพำธเข้ำรักษำตัวที่โรงพยำบำลจุฬำฯ ลูกศิษย์ที่ได้เฝ้ำพยำบำล 
หลวงปู ่ก็ได้รู้เหน็กนัทัว่ว่ำ ในคนืวนัน้ัน เมือ่เวลำต ี๒ หลวงปูต่ืน่ข้ึนกลำงดกึบอกให้ 
พระจุดเทียนรับเทวดำที่มำหำ พระครูเยื้อนบอกหลวงปู่ว่ำ “เปิดไฟฟ้ำแล้ว” หลวงปู่
กไ็ม่ว่ำอะไร ตกลงไม่จุดเทยีน หลวงปูก่ส็วดมนต์เจริญพระคำถำ น่ังสมำธพิกัใหญ่ๆ 
จึงเอนตัวลงนอน

มีผู้ถำมหลวงปู่เร่ืองเทวดำในวันต่อมำ หลวงปู่ก็ตอบว่ำ “ไม่ใช่เร่ืองของการ
ปฏิบตัภิาวนา” วนัต่อมำ ผู้เขยีน (คณุบ�ำรุงศักดิ)์ ได้โอกำสเหมำะลองถำมหลวงปูบ้่ำงว่ำ  
“เทวดำที่มำหำหลวงปู่ พวกเขำแต่งกำยแบบลิเกหรือแบบไหนครับ”

ท่ำนชีม้ำทีผู้่เขียนแล้วว่ำ “แต่งกำยแบบน้ีแหละ” ท่ำนว่ำ “ทีอ่ยูข่องพวกพรหมน้ัน 
เขำอยู่ห่ำงไกลจำกโลกมนุษย์มำก”
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ความเชื่อถือเรื่องอิทธิฤทธิ์

ในตอนต้นได้เคยเขียนถึงเหตุกำรณ์ที่หลวงปู่ผจญภัยโดยถูกควำยป่ำไล่ขวิด
ตอนออกธดุงค์ในแดนกมัพชูำมำแล้ว หลำยครัง้ทีม่ผู้ีถำมหลวงปูว่่ำ “ตอนทีท่่ำนเดนิ
ธดุงค์ไปกมัพชูำ แล้วมคีวำยป่ำมำไล่ขวดิท่ำนอตุลตุไปหมด แต่ท่ำนไม่เป็นอนัตรำยน้ัน 
หลวงปู่มีของดีหรือคำถำอำคมอะไรหรือเปล่ำ” หลวงปู่ตอบว่ำ “ไม่มีอะไร มันขวิด 
ไม่ถูกเอง ถูกแต่ตำมซอกแขนซอกขำเท่ำน้ัน ถ้ำถูกเต็มที่มันก็อันตรำยเหมือนกัน” 
ทัง้ๆ ทีท่่ำนกต็อบตำมควำมเป็นจริงอย่ำงน้ี คนกม็กัไม่คอยเช่ือกนั พยำยำมพำกเพยีร
รบเร้ำขอวัตถุมงคลหรือของดีอะไรต่ำงๆ จำกหลวงปู่อยู่เรื่อยๆ 

ควำมจริงแล้ว ส�ำหรับหลวงปู่ดูลย์ อตุโล นั้น เป็นที่ทรำบกันดีว่ำ ควำมเชื่อถือ
ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดี ในสิ่งเร้นลับเหลือวิสัยก็ดี ในเรื่องฤกษ์งำมยำมดีต่ำงๆ ไม่มีเอำ
มำเปน็สำระในจติใจท่ำน ซึง่เปน็ทีรู่ก้นัทั่วไปจำกอำกำรที่ปรำกฏทำงร่ำงกำยทำงวำจำ
ของท่ำนน่ันเอง เมือ่มีผู้ใดจะด�ำเนินกจิกรรมอะไร มำถำมควำมเหน็ท่ำนเร่ืองฤกษ์งำม
ยำมดี หลวงปู่ก็จะบอกว่ำ “วันไหนก็ได้ วันไหนพร้อม วันไหนสะดวกสบาย ใช้ได้
ทัง้หมด” และกน่ิ็งเฉย ไม่ค่อยจะพดูว่ำ วนัน้ันด ีวนัน้ีเหมำะ วนัน้ันใช้ไม่ได้ หลวงปู่ 
เคยพูดในหมู่สงฆ์ว่ำ “ถ้ากาย วาจา และจิตใจดี อ�านาจความดีงามก็จะเกิดขึ้นเอง”

ในหนังสือ หลวงปู่ฝากไว้ ได้ยกตัวอย่ำงเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือน
กันยำยน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งคณะแม่บ้ำนกระทรวงมหำดไทยได้แวะไปกรำบหลวงปู่ 
เม่ือเวลำ ๑๘.๒๐ น. แล้วมีสุภำพสตรีท่ำนหน่ึงถือโอกำสพิเศษกรำบหลวงปู่ว่ำ  
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“ดิฉันขอของดีจำกหลวงปู่ด้วยเถอะเจ้ำค่ะ...” หลวงปู่เจริญพรว่ำ “ของดีต้องภำวนำ 
เอำเองจึงจะได้ เมือ่ภำวนำแล้วใจกส็งบ กำยวำจำกส็งบ แล้วกำยกด็ ีวำจำใจกดี็ เรำกอ็ยู่ดี 
มสีขุเท่ำน้ันเอง” “ดิฉันมีภำระมำก ไม่มีเวลำมำน่ังภำวนำ งำนรำชกำรเดีย๋วน้ีรัดตวัมำก
เหลอืเกนิ มีเวลำทีไ่หนมำภำวนำได้เจ้ำคะ” สภุำพสตรีท่ำนน้ันชีแ้จง หลวงปูอ่ธบิำยว่ำ  
“ถ้ำมีเวลำส�ำหรับหำยใจ ก็ต้องมีเวลำส�ำหรับภำวนำ”

เร่ืองกำรประพรมน�ำ้มนต์ หรือเจิมรถเจิมบ้ำนร้ำนค้ำอะไรต่ำงๆ แต่ก่อนหลวงปู่ 
ไม่ยนิดที�ำเลย มำในระยะหลงัๆ เหน็ว่ำ บคุคลมหีลายระดับ เพือ่เป็นการให้ก�าลงัใจแก่เขา  
ให้เขาได้พ้นทุกข์เล็กๆ น้อยๆ ท่านจึงปฏิบัติไปเพื่อโลกัตถจริยา เป็นกำรอนุเครำะห์ 
อนุโลมตำมควำมประสงค์ของทำงโลกเท่ำนั้น ครั้งหนึ่งมีพระภิกษุสงฆ์น�ำรถของตน 
มำให้ท่ำนเจิม หลวงปู่ไม่ยอมท�ำ และดุเอำว่ำ “งมงาย”

บำงคร้ังมคีนมำขอชำนหมำก ท่ำนกว่็ำ “เอำไปท�ำไมของสกปรก” มคีนมำขอให้
เป่ำหวั ท่ำนกว่็ำ “เป่ำท�ำไม เดีย๋วน�ำ้ลำยเลอะ” เร่ืองวตัถมุงคล เช่น เหรียญต่ำงๆ เป็นต้น  
หลวงปูไ่ม่นิยมยินดทีีจ่ะท�ำหรือให้ท�ำเลย แต่ภำยหลงัท่ำนกอ็นุโลมตำมบ้ำง เมือ่ลกูศษิย์ 
ลูกหำจัดท�ำขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ต่ำงๆ ท่ำนก็อนุโลม แผ่พลังจิตให้ตำมสมควรเพือ่ 
ไม่ให้เป็นกำรขดัศรัทธำต่อทำยกทำยกิำและลกูศิษย์ลกูหำทีม่คีวำมปรำรถนำเช่นน้ัน
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วัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์จริงหรือ

หลวงปูเ่ล่ำว่ำ คร้ังหน่ึงมพีวกสำธชุนปัญญำชนกลุม่หน่ึงมำสนทนำธรรมด้วย และ 
ถำมท่ำนว่ำ 

“วัตถุมงคลมีความศักด์ิสิทธิ์จริงหรือ หลวงปู่จึงได้สร้างหรืออนุญาตให้สร้าง
เหรียญขึ้น” หลวงปู่จึงวิสัชนำว่ำ “พวกท่ำนทั้งหลำยแสดงควำมสนใจในกำรบ�ำเพ็ญ
ภำวนำ ก็พำกันบ�ำเพ็ญภำวนำไป ไม่ต้องไปห่วงไปสนใจกับวัตถุมงคลอันเป็นของ 
นอกกำยน้ี แต่ส�ำหรับผู้มจิีตใจเพลดิเพลนิอยู ่ยงัยนิดใีนกำรเกดิตำยในวฏัสงสำร ยงัไม่ 
สำมำรถหันมำสู่กำรปฏิบัติธรรมได้ ก็ให้อำศัยวัตถุภำยนอกเช่นวัตถุมงคลเช่นน้ี 
เป็นที่พึ่งไปก่อน อย่ำไปต�ำหนิติเตียนอะไรเลย

คร้ันเขำเหล่ำน้ันประสบเหตเุภทภยัมอีนัตรำยแก่ตน และเกดิแคล้วคลำดด้วยคณุ 
แห่งพระรัตนตรัยก็ดี โดยบงัเอญิก็ดี ก็จะเกดิควำมเลือ่มใสศรัทธำในพระพทุธศำสนำ
ได้ในภำยหลัง ซึ่งก็จะเป็นเหตุให้เจริญงอกงำมในทำงที่ถูกต้องได้เอง”

ส�ำหรับผู้ทีม่ศีรัทธำมำกแล้ว และสนใจกำรบ�ำเพญ็ภำวนำ สนใจในธรรมปฏิบตัิ 
อนัยิง่ๆ ขึน้ไป ในเร่ืองวตัถมุงคลน้ี หลวงปูจ่ะบอกตามสจัธรรมว่า “ไม่มอีะไร เป็นเพยีง 
ช่วยด้านก�าลงัใจเท่าน้ัน” หลวงปูมั่กกล่ำวว่ำ “เอำไปท�ำไม ของทีเ่ป็นภำระต้องเอำใจใส่ 
ดแูล ของทีต้่องทิง้เสยีในภำยหลงั” แล้วท่ำนกส็อนเป็นปริศนำธรรมว่ำ “จงเอาสิง่ทีเ่อาได้  
จงอย่าเอาสิ่งที่เอาไม่ได้”
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ถ้ำมองในแง่ของปถุุชนสำมัญธรรมดำแล้ว ควำมศักด์ิสทิธิแ์ห่งคณุพระรัตนตรัย 
ย่อมมปีรำกฏเป็นอศัจรรย์ได้ ดงัเช่น พระพทุธำนุภำพแห่งพระบรมศำสดำทีไ่ด้ทรงแสดง 
แก่เหล่ำเดยีรถย์ีนอกศำสนำ ดังน้ัน ควำมอศัจรรย์ของอำนุภำพแห่งคณุพระรัตนตรัย 
จะบงัเกดิคณุประโยชน์อย่ำงไร ขอท่ำนทัง้หลำยพจิำรณำถอืเอำตำมสมควรแก่ตนเทอญ
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ผู้เจริญด้วยยถาลาภสันโดษ

โดยเหตทุีห่ลวงปูถื่อธดุงควตัร ท่ำนมีควำมยนิดใีนกำรบณิฑบำตเป็นวตัร และ 
ได้ประพฤตปิฏิบตัมิำอย่ำงสม�ำ่เสมอ จนกระทัง่มำในระยะหลงั เมือ่ท่ำนชรำภำพมำกแล้ว  
ประกอบกับอำพำธขำข้ำงซ้ำยเลอืดลมเดนิไม่สะดวก และบรรดำภกิษุสำมเณรพยำยำม 
วิงวอนขอร้องขอให้หลวงปู่งดออกเดินบิณฑบำตนอกวัด ขอให้ท่ำนรับบิณฑบำต 
ภำยในวดัเท่ำน้ัน โดยภกิษสุำมเณรจะพำกนัใส่บำตรท่ำนทีว่ดัในตอนเช้ำด้วย ถ้ำหลวงปู่ 
ยงัคงออกบณิฑบำตนอกวดัอยู ่และเกดิอำพำธระหว่ำงทำง เท่ำกบัว่ำจะยิง่ท�ำให้ลกูศษิย์ 
ลกูหำและญำตโิยมเกิดควำมล�ำบำกใจเป็นแน่แท้ หลวงปูไ่ด้แต่เพยีงหวัเรำะและยอม
อนุโลมตาม

คร้ันเม่ือภกิษสุำมเณรและญำตโิยมใส่บำตรให้ท่ำนแล้ว ท่ำนกจ็ะฉันภตัตำหำร
ที่ได้รับจำกบำตรนั้น โดยปรกติหลวงปู่ฉันแต่น้อย เป็นผู้เจริญด้วยยถาลาภสันโดษ 
คอื ยนิดใีนของบริโภคตามมตีามได้ เม่ือรับกำรถวำยมำอย่ำงไร ท่ำนกย็นิดีอย่ำงน้ัน  
ไม่เดือดร้อน เรื่องกำรขบฉัน ไม่ฉันพลำงดื่มน�้ำพลำง เพรำะจิตวิญญำณไม่เร่ำร้อน 
ไม่เคยต�ำหนิหรือชมเชยอำหำรที่สำธุชนถวำยว่ำ “สิ่งน้ีอร่อย สิ่งน้ีไม่อร่อย” หรือ 
“เออ วันน้ีมอีาหารถกูปาก อย่างน้ันไม่ถกูโรคกนั” เหล่ำน้ีเป็นต้น อำหำรจะจืดจะเคม็ 
อย่ำงไร ท่ำนกไ็ม่เคยเรียกหำอะไรเพิม่เตมิ ประเคนอย่ำงไรกฉั็นอย่ำงน้ัน ท�ำให้ภกิษุ
สำมเณรที่อุปัฏฐำกท่ำนถึงกับละเลยเลินเล่อ เมื่อต้อนรับอำคันตุกะอยู่บ่อยๆ 
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ลกูศษิย์ลกูหำบำงท่ำนมนิีสยัตรงกนัข้ำม จึงถกูหลวงปูดุ่เอำว่ำ “แค่น้ีกท็นไม่ได้ 
แล้วจะท�ำอะไรได้” ในระหว่ำงกำรขบฉัน หลวงปู่มีควำมส�ำรวมระวัง ไม่บกพร่องใน 
ข้อวตัรปฏบิตัทิีเ่คยได้รับอบรมมำ ไม่นิยมพดูในขณะฉัน เม่ือมผู้ีถำมไถ่ ท่ำนกจ็ะตอบ 
เมื่อจ�ำเป็นและไม่มีค�ำข้ำวอยู่ในปำก ไม่มีกำรชะเง้อทักทำยโหวกเหวกกับญำติโยม 
ปริมำณกำรฉันของท่ำนก็เป็นไปตำมปกตธิรรมดำ มน้ีอยกฉั็นเท่ำทีม่ ีมีมำก ฉันพออิม่ 
เท่ำที่เคย เมื่อเสร็จจำกภัตตกิจแล้ว หลวงปู่มักจะเดินจงกรม ท�ำตำมพระวินัยและ 
ข้อวัตร

ปัจจัยอืน่ๆ นอกจำกอำหำรก็ท�ำนองเดยีวกนั เมือ่มลีำภสกักำระมำก ท่ำนไม่เคย 
สั่งสม คอยดูแลพระเณรที่ขำดแคลนตำมวัดต่ำงๆ อยู่เสมอ ที่ไหนขำดก็แบ่งปันไป
ให้ทัว่ถงึ เมือ่ถงึครำวมน้ีอยกว่็ำกนัไปตำมมตีำมเกดิ หลวงปูไ่ม่เคยปรำรถนำอยำกได้
อะไร เช่น “ร้อนมำก ถ้ำมีแอร์ก็จะดี” หรือว่ำ “แก่มำกแล้ว ไปมำล�ำบำก มีรถยนต์
น่ังติดแอร์เย็นๆ สักคันก็เหมำะ” ตำมแบบอย่ำงที่เรียกกันข�ำๆ ท�ำนองประชดว่ำ  
“ยถาโลภะสันโดษ” หรือ “ยถาราคะสันโดษ” ก็คือ ยินดีตำมแต่ควำมโลภหรือ 
ควำมทะเยอทะยำนอยำกในกำมสุขจะบงกำรให้เป็นไป อย่ำงน้ีเป็นกำรไม่สมควร  
แต่ในวสิยัสมณะ คอื การเจรญิด้วยลาภสนัโดษ หมายถงึ การยนิดีในของบริโภคตามมี 
ตามได้ มีน้อยก็ใช้น้อย ไม่มีก็ไม่ต้องใช้ มีมากก็ใช้เท่าที่จ�าเป็น ไม่ดิ้นรนแสวงหา
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รสอาหารดีอยู่ที่ใจ

ท่ำนเจ้ำคุณพระโพธินันทมุนี (อดีตท่ำนพระครูนันทปัญญำภรณ์) เล่ำให้ฟังว่ำ
ในอดีตท่ำนมีควำมไม่ค่อยดีอยู่อย่ำงหนึ่ง คือทั้งๆ ที่พยำยำมปฏิบัติตำมค�ำสั่งสอน 
ของหลวงปูแ่ละครูบำอำจำรย์ทัง้หลำย แต่กส็งัเกตตวัเองได้ว่ำ ถ้ำวนัไหนมภีตัตำหำรเป็น
ปรกตธิรรมดำ เช่น น�ำ้พริกผักต้มหรืออำหำรพืน้บ้ำนทัว่ๆ ไป กมี็ควำมสขุกำยสบำยใจ
เป็นธรรมดำตำมควำมเคยชิน แต่ถ้ำวันไหนมีอำหำรที่พิเศษพิสดำรขึ้นกว่ำปรกติ 
ก็ชักจะรู้สึกสนุกสนำนผิดธรรมดำไปหน่อย จนกระทั่งเกิดควำมร�ำคำญตัวเองขึ้นมำ 
จึงต้องแก้ไขดดันิสยัตวัเองด้วยกำรฉันเฉพำะอำหำรผักเสยีบ้ำง ให้มนัรู้สกึยำกล�ำบำก
ต่อกำรได้มำยิ่งขึ้น ให้รสชำติอำหำรเป็นธรรมดำๆ มำกขึ้น

ด้วยเหตน้ีุเองท�ำให้เกิดควำมคิดขึน้มำอย่ำงหน่ึงว่ำ พระเถระกด็ ีอบุำสก อบุำสกิำ 
ก็ดี ที่เจริญด้วยกำรปฏิบัติยิ่งๆ ขึ้นไป ชะรอยจะตัดควำมยินดีในรสอำหำรเสียได้  
จึงไม่ยินดียินร้ำยในรสอำหำรเสียเลย ไม่ว่ำจะเป็นอำหำรอะไร ล้วนพอใจทั้งสิ้น 
ที่จะได้รับ ไม่รู้สึกรังเกียจ ไม่รู้สึกไม่ว่ำจะเป็นอำหำรอะไร ไม่เรียกร้องกำรปรุงรส 
เพิ่มเติม นับว่ำเป็นที่น่ำชื่นชมควรคำรวะยิ่งนัก

คร้ันคิดได้เช่นน้ีแล้ว จึงเข้ำไปหำหลวงปู ่และกรำบเรียนท่ำนถึงควำมคดิของตน  
พร้อมทั้งขอทรำบควำมคิดเห็นของท่ำน หลวงปู ่บอกว่ำ “เข้ำใจถูกคร่ึงหน่ึง  
เข้ำใจผิดคร่ึงหน่ึง แต่ก็เป็นกำรดีแล้วที่มำพบเพื่อพยำยำมท�ำควำมเข้ำใจ” แล้ว 
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หลวงปู่ก็อธิบำยต่อไปว่ำ “ที่ว่าเข้าใจถูกน้ัน ก็คือท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว 
สามารถตดัความยนิดใีนรสอาหารได้จริง ทีว่่าผิดน้ัน กเ็พราะท่านมคีวามรู้สกึรบัรู้ถงึ 
รสอาหารได้เป็นอย่างดีผิดคนธรรมดาสามัญ ทั้งนี้เนื่องจากขันธ์ธาตุของท่านบริสุทธิ์
หมดจดแล้ว สะอาดแล้วด้วยการช�าระล้างแห่งธรรมอนัย่ิง ประสาทรับรู้รสอนัประกอบ
ด้วยเส้นตั้งพันตามที่ปรากฏในพระธรรมบทขุททกนิกาย ต่างก็ปฏิบัติหน้าที่รับรู้รส
ของตนได้อย่างอิสระเต็มที่เต็มทางตามความสามารถแห่งคุณสมบัติของตน จึงรู้
รสชาตขินาดไหนก็รู้สกึได้ เสยีแต่ว่าไม่มคี�าพดูหรือภาษาทีบ่ญัญตัไิว้ให้พออธบิายได้ 
เข้าใจเท่านั้นเอง ซึ่งด้วยภูมิธรรมของปุถุชนสามัญธรรมดา หากสามารถรับรู้รสชาติ
เห็นปานนั้นได้ น่าที่จะต้องเกิดคลั่งไคล้ใหลหลงอย่างแน่นอน ถ้าได้บริโภคอาหารที่
สมบูรณ์ด้วยคุณค่าและรสชาติจริงๆ ดังนั้น ไม่ว่าอาหารนั้นจะได้รับการปรุงแต่งให้
มีรสชาติมาก หรือรสชาติน้อยอย่างไร รสชาติบรรดาที่มีอยู่ในตัวอาหารนั้นๆ ท่านที่
ปฏบิตัชิอบแล้ว ก็สามารถรับรู้ได้จนครบถ้วนทกุรส แต่เมือ่รับรู้แล้วกห็มดกนัเท่าน้ัน 
ไม่เกิดความยินดีพอใจสืบเนื่องต่อไป”
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พระอรหันต์ไม่รับรู้อะไรจริงหรือ

หวนคิดขึ้นมำได้ถึงเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่ง ครั้งนั้นสำมเณร ๒ รูป เสร็จ
จำกกำรศกึษำพระปริยัตธิรรมแล้ว น่ังพกัผ่อนอยูใ่ต้ต้นไม้หน้ำกฏุ ิถกเถยีงกนัอยูถ่งึ 
คณุแห่งพระอรหันตท์ีศ่ึกษำมำจำกห้องเรยีน สำมเณรใหญ่ชี้แจงว่ำ “พระอรหันต์นัน้ 
ละกิเลสได้หมดสิ้นแล้ว ไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรทั้งน้ัน หมดควำม 
ยึดม่ันถือม่ันโดยสิ้นเชิง” สามเณรน้อยเถียงทันที “พระอรหันต์ของหลวงพี่ 
ช่ำงน่ำเวทนำนัก เหมือนเสำต้นหนึ่ง ก้อนหินก้อนหนึ่ง จะเกิดน�้ำท่วมไฟไหม้ก็ไม่รู้ 
อะไรเลย คงจะต้องตำยเสยีเปล่ำ และยงัเป็นบคุคลทีไ่ร้ประโยชน์สิน้เชงิ” ขณะทีว่วิำทะ 
ก�ำลังด�ำเนินไปอย่ำงผิดเป้ำหมำย ก็มีเสียงกะแอมดังขึ้นจำกกุฏิ สำมเณรทั้ง ๒ จึง
สำมัคคีกันหลบหนีไป

คร้ันข้อถกเถยีงน้ีล่วงรู้ถงึหลวงปู ่ท่ำนกบ็อกว่ำ “แม้จะเป็นกำรถกเถยีงเอำชนะกนั 
แต่ก็เป็นกำรตั้งข้อสังเกตที่น่ำพินิจพิจำรณำ” แล้วหลวงปู่อธิบำยว่ำ “จิตเป็นสภาพรู้
อารมณ์ ตราบใดทีม่จิีต การรับรู้อารมณ์กย่็อมมเีป็นธรรมดาโดยไม่ต้องสงสยั ดงัน้ัน  
บุคคลธรรมดารับรู้อารมณ์อย่างไร พระอรหันต์ก็ย่อมจะต้องรับรู้อารมณ์อย่างน้ัน  
และการรับรู้อารมณ์ของท่านน่าจะเป็นไปด้วยดียิ่งเสียกว่าคนธรรมดาสามัญด้วยซ�้า 
เพราะจิตของท่านไม่มีเมฆหมอกคือกิเลสปกคลุมอยู่ อันจะท�าให้ความสามารถรับรู้
อารมณ์ลดลง”
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ดังนี้ การกล่าวหาว่าพระอรหันต์ไม่รับรู้อะไร ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวอะไรทั้งนั้น จึงไม ่
ถกูต้องอย่างแน่นอน ส่วนการทีท่่านหมดความยดึมัน่ถอืมัน่โดยสิน้เชิงน้ัน ย่อมหมาย 
ความว่า แม้กระทัง่ความไม่ยดึมัน่ในสิง่หน่ึงสิง่ใดกย่็อมไม่มแีก่ท่าน กล่าวคอื ท่านหมด 
ทั้งความยึดมั่นถือม่ัน และความไม่ยึดม่ันถือมั่น ไม่มีทั้งความพอใจในสิ่งใด  
ทัง้ความรังเกยีจในสิง่ใด ดงัน้ี จึงจะเรียกว่า “โดยสิน้เชงิ” ได้ จิตของท่านจึงลอยเด่น 
เหนือความดึงดูดและผลักดันต่อสรรพสิ่ง เป็นอิสระชั่วนิรันดร

หลวงปู่ได้ชี้แนวทำงพิจำรณำว่ำ “อย่ำพยำยำมทึกทักเอำเองตำมควำมรู้สึก
ของตนว่ำ พระอริยบุคคลไม่ว่ำในล�ำดับใด เป็นบุคคลที่มีอะไรผิดแปลกไปจำกคน
ธรรมดำสำมัญ ท่ำนก็มีอะไรทุกอย่ำงเหมือนๆ กับคนธรรมดำสำมัญ ทั้งร่ำงกำย 
และจิตใจ หรือถ้าจะว่าให้ถูก ท่านเสียอีกเป็นธรรมดาสามัญ ปุถุชนต่างหากที่มีอะไร 
ผิดธรรมดา วิปริตไปด้วยการปรุงของกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ พระอรหันต์
ท่านเป็นปกตธิรรมดา พ้นจากการปรุงแต่ง จึงอยูอ่ย่างไม่มทีกุข์ พระอริยบคุคลทีร่องๆ  
ลงมา กม็กีารด�ารงอยูอ่ย่างมทีกุข์มากขึน้ตามล�าดบั และก�าลงัด�าเนินไปสูก่ารด�ารงอยู ่
อย่างไม่มีทุกข์ต่อไป ก็แลการด�ารงอยู่อย่างไม่มีทุกข์นี้ ย่อมเป็นยอดปรารถนาของ
สัตว์โลกทั้งมวล

สรรพสตัว์ทกุหมู่เหล่ำวิง่เต้นดิน้รนอยูด้่วยประกำรต่ำงๆ ทกุวนัเวลำน้ี กล้็วนแต่ 
เพือ่จุดประสงค์ทีจ่ะระงับดบัทกุข์ของตนๆ อย่ำงเดยีวเท่ำน้ัน มิได้เป็นไปเพือ่ประกำร
อืน่ใดเลยแม้แต่น้อย เมือ่หวิก็เสำะแสวงหำอำหำร เมือ่เกดิโรคภยักว็ิง่หำยำรักษำโรค 
เป็นต้น”
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ทุกหมู่เหล่าล้วนแสวงหานิพพาน

คร้ังหน่ึงหลวงปูก่ล่ำวว่ำ “โดยนัยอนัปรำกฏอยูใ่น พระธมัมจักกปัปวตัตนสตูร 
อนัเป็นพระปฐมเทศนำน้ัน พระศำสดำแสดงไว้ชดัเจนว่ำ สตัว์ทกุหมูเ่หล่าล้วนแสวงหา
พระนิพพาน คือความดับแห่งทุกข์ แต่เพราะความเขลารู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงพยายาม
ดับทุกข์ด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง ความทุกข์จึงเกิดมีมาให้ดับอยู่ร�่าไป

วิธีอันโง่เขลำที่สรรพสัตว์ใช้ในกำรดับทุกข์ มี ๒ วิธี คือ กามสุขัลลิกานุโยค 
อธบิำยง่ำยๆ ว่ำ วธิคีล้อยตามความปรารถนา คอืเมือ่ปรำรถนำสิง่ใดกใ็ห้สมปรำรถนำ
ในสิง่น้ัน ควำมทกุข์กร็ะงับดบัไป และ อตัตกลิมถานุโยค หมำยถงึ วธิหีกัห้ามความ
ปรารถนา คอืเม่ือปรำรถนำสิง่ใดกแ็ก้ไขหกัห้ำมตรงๆ บ้ำง หนัเหจิตใจไปสูอ่ำรมณ์อืน่ 
ที่สุขุมประณีตกว่ำ เช่น กำรเล่นกีฬำ เล่นต้นไม้ เป็นต้นบ้ำง ในที่สุดควำมทุกข์นั้น
ก็ระงับดับไป

สรรพสัตว์ทุกหมู่เหล่ำล้วนแสวงหำพระนิพพำนแก่ตนด้วยวิธีกำรอันโง่เขลำ 
ทัง้ ๒ วิธ ีมำเป็นเวลำนำน ควำมทกุข์กย็งัเกดิมมีำให้ดบัอยูร่�ำ่ไป จนพระพทุธเจ้ำเสดจ็
อุบตัขิึน้มำในโลก และทรงรู้แจ้ง จึงชีแ้นวทำงทีถ่กูต้องให้ด�ำเนินตำม ทรงช้ีให้เหน็ว่ำ  
ปัญหาทีแ่ท้จริงอยูท่ีต่วัความปรารถนาน้ันน่ันเอง ถ้าสามารถท�าความเข้าใจให้แจ้งชดั  
รู้ถึงเหตุปัจจัยการปรุงแต่งของมัน หรือรู้รากเหง้าของมัน ธ�ารงจิตเสียใหม่ให้ถูกต้อง 
ธ�ารงจิตให้อยู่โดยประการที่ความทุกข์ไม่อาจท่วมทับได้ โดยประกำรที่เหตุปัจจัย 
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ทั้งหลำยไม่อำจปรุงแต่งจิตให้หลงโง่เขลำได้ ดังนี้แล้ว ก็เป็นอันว่ำได้บรรลุถึงวิธีกำร
ด�ำรงอยูอ่ย่ำงไม่มีทกุข์โดยสิน้เชงิ เหลอืภำรกจิโดยธรรมดำอยูอ่ย่ำงเดยีว คือกำรดแูล
รักษำขันธ์น้ีต่อไปจนกว่ำจะสิ้นอำยุขัย เมื่อมันต้องกำรอำหำรก็หำให้ เมื่อมีโรคภัย 
ก็เยียวยำรักษำไปดังนี้แล”

จำกโอวำทของหลวงปู่ข้ำงต้นน้ี แสดงให้เห็นว่ำ สัตว์ทุกหมู่เหล่ำต่ำงด�ำเนิน
กิจกรรมต่ำงๆ เพื่อหำทำงระงับควำมทุกข์ ควำมกระวนกระวำยทั้งทำงกำยและทำง
วิญญำณของตน ทุกข์ทำงกำยอันเป็นทุกข์ประจ�ำน้ี ก็บ�ำบัดเสียด้วยกำรแสวงหำ
ปัจจัย ๔ คือ อำหำร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อำศัย และยำรักษำโรค ส่วนทุกข์ทำงใจ 
อนัเป็นควำมกระวนกระวำยทำงวญิญำณ ต่ำงกบ็�ำบดักนัไปตำมแต่จะเหน็ชอบ ซึง่พอ
สรุปได้เป็น ๒ วิธีคือ กามสุขัลลิกานุโยค ระงับควำมกระวนกระวำยทำงวิญญำณ
ด้วยกำรคล้อยตำมควำมปรำรถนำ เมื่อเกิดควำมทะเยอทะยำนอยำกในอำรมณ์  
กบั อตัตกลิมถานุโยค คอืกำรหกัห้ำมจิตใจให้พ้นจำกอ�ำนำจควำมปรำรถนำในอำรมณ์ 
ที่น่ำปรำรถนำ ให้พ้นจำกควำมไม่ปรำรถนำในอำรมณ์ไม่น่ำปรำรถนำ ด้วยอุบำยวิธี 
ต่ำงๆ เช่น หักห้ำมจิตใจโดยตรงไม่ยอมคล้อยตำม หรือด้วยกำรเตือนตัวเองว่ำ 
ไม่อำจสนองตอบได้ และหักห้ำมจิตใจไม่ให้หันไปสู่อำรมณ์อันเป็นตรงกันข้ำม เช่น 
หันไปเล่นกีฬำเป็นต้น ตลอดจนถึงกำรทรมำนกำยด้วยประกำรต่ำงๆ ของพวกโยคี
เป็นตัวอย่ำง ก็เป็นกำรท�ำให้วิญญำณสงบลงได้เหมือนกัน

กำรระงับดับทุกข์ทั้ง ๒ วิธี สำมำรถบ�ำบัดได้เพียงชั่วครั้งชั่วครำว บำงอย่ำง
กลับเพิม่ควำมทุกข์ซ�้ำซอ้นขึน้มำเสียอกี จงึไม่ใช่วิธีระงบัดบัทกุข์ทีไ่ด้ผลอย่ำงแทจ้รงิ 
เพรำะต้นเหตุมันอยูที่ควำมปรำรถนำที่เกิดขึ้นที่จิตใจ ต้องแก้กันที่เหตุ ต้องดับกัน 
ที่เหตุ ทุกข์จึงจะระงับดับไปได้แน่นอน

วิธีแก้ ก็ด้วยกำรธ�ำรงจิตให้ถูกต้อง จะท�ำให้เห็นและเข้ำใจทุกสิ่งทุกอย่ำงตำม 
ที่เป็นจริง แล้วจิตใจก็จะสมบูรณ์ด้วยปัญญำ สำมำรถรู้เท่ำทันเหตุปัจจัยทั้งหลำย 
ทีเ่คยปรุงแต่งให้หลงโง่เขลำกจ็ะถูกขัดเกลำให้หมดไป บคุคลน้ันๆ กจ็ะด�ำรงชีวติอยู่
อย่ำงเป็นสุข ปรำศจำกควำมทุกข์ทำงวิญญำณโดยสิ้นเชิง เมื่อเรำสำมำรถธ�ำรงจิตได้
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อย่ำงถูกต้อง เรำย่อมด�ำรงชีวิตท่ำมกลำงสรรพสิ่งได้อย่ำงสบำย สรรพสิ่งทั้งหลำยที่
คร้ังหน่ึงเคยเป็นปฏิปักษ์ชักน�ำให้ทุกข์เกิดแก่เรำ ก็จะกลับกลำยมำเป็นมิตรมำเป็น
เครื่องอ�ำนวยประโยชน์สุขให้แก่เรำ เพรำะเหตุว่ำแท้จริงนั้น สรรพสิ่งหาได้เป็นเหตุ
แห่งทุกข์ไม่ ความหลงผิดต่างหากที่เป็นตัวการ

เม่ือควำมหลงผิดถูกก�ำจัดสูญสิ้นไป เพรำะกำรรู้เท่ำทันทุกสิ่งทุกอย่ำงตำม 
ทีเ่ป็นจริง กำรปรุงแต่งให้จิตหลงผิดซ�ำ้ๆ ซ้อนๆ กส็ลำยตวัลงอย่ำงรำบคำบ สนัตสิขุถาวร 
ย่อมด�ำรงอยู่ชั่วนิรันดร ด้วยเหตุน้ี หลวงปู่ดูลย์ท่ำนจึงชอบใจนักหนำกับค�ำกล่ำว 
ในสูตรของฮวงโปที่ว่ำ “คนโง่ย่อมหลบหลีกปรากฏการณ์ แต่ไม่หลบหลีกความคิด
ปรุงแต่ง ส่วนคนฉลาดย่อมหลบหลีกความคิดปรุงแต่ง และไม่จ�าเป็นต้องหลบหลีก
ปรากฏการณ์”
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ผู้มีตนเป็นที่พึ่งตลอดกาล

ผลทีไ่ด้รบัจำกกำรอยูรั่บใช้ใกล้ชดิหลวงปูม่ำนำนปี มอียูอ่ย่ำงหน่ึงซึง่บอกไม่ถกู
ว่ำเป็นผลด ีหรือไม่ด ีคอืเป็นคนทีไ่ม่ฉลำดและไม่พถิพีถัินในกำรเอำอกเอำใจผู้อืน่ ทัง้น้ี
ก็เพรำะเหตทุีห่ลวงปูท่่ำนเป็นคนทีส่ดุแสนจะปรนนิบตัง่ิำย หลวงปูดู่ลย์ อตโุล ไม่ยนิด ี
ให้ผู้อื่นต้องเสียเวลามาปรนนิบัติท่านจนเกินจ�าเป็น ท่านจะยินยอมให้พอสมควรแก่
การที่ศิษย์ได้นับว่าบ�าเพ็ญอุปัชฌายวัตร อาจาริยวัตร เรียบร้อยตามพระวนิยัเท่านัน้ 
เสร็จแล้วท่านกรี็บไล่ให้ไปดตู�ารับต�ารา หรือไปท�าสมาธภิาวนากันต่อไป

กิจที่ยังมีเหลือให้ท�ำอยู่อีก ท่ำนก็จะช่วยตัวเอง บำงครั้งแม้จะมีพระเณรคอย
รับใช้อยู่ ท่ำนก็ยังท�ำเอง เช่น เดินไปหยิบของ เดินไปเปิดปิดไฟ หรือรินน�้ำใส่แก้ว 
เป็นต้น และท่ำนท�ำด้วยควำมคล่องแคล่วรวดเร็วมำก จนผู้คอยปฏิบัติอำจำริยวัตร
ขยับตวัไม่ทนัเลยทเีดยีว แม้กำรนุ่งห่มสบงจีวร แต่งเคร่ืองบริขำร ท่ำนกมั็กจะท�ำเอง 
โดยไม่ยอมให้ใครช่วย 

เมื่อลองมำพิจำรณำดูแล้ว ก็พอจะสรุปเหตุผลได้ดังนี้ 

ประการแรก หลวงปูท่่านเป็นคนไม่มีมายา ไม่มกีำรวำงมำด น่ังอย่ำงน้ัน ยนือย่ำงน้ี  
พูดอย่ำงน้ี เดินอย่ำงน้ี อะไรท�ำนองที่ทึกทักด้วยตนเองว่ำท�ำให้เกิดควำมภูมิฐำน  
น่ำเลือ่มใส น่ำนับถอื น่ำย�ำเกรง หรือมบีญุญำธกิำร เวลำจะพดู กไ็ม่มีกำรท�ำสุม้เสยีง 
ให้ห้ำวกระหึ่มผิดปรกติให้น่ำเกรงขำม ท�ำตนให้เป็นคนที่ใครๆ เอำใจยำกๆ หน่อย 
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ไม่เช่นนั้นจะดูเป็นคนปกติธรรมดำสำมัญไป หลวงปู่จะท�าอะไรท�าโดยกิริยา พูดโดย
กิริยา ไม่ท�าให้ใครล�าบากโดยใช่เหต ุไม่พดูให้ใครอดึอดัใจ เพยีงเพือ่จะสนองตณัหา
หรือปมด้อยหรืออัสมิมานะ (การถือเขาถือเรา) อะไรบางอย่าง

ประการที่สอง หลวงปู่ท่านเป็นคนเข้มแข็ง คนที่เข้มแข็งย่อมไม่นิยมกำรพึ่งพำ 
ผู้อืน่เป็นธรรมดำ โดยเฉพำะในกิจทีเ่ลก็ๆ น้อยๆ คนอ่อนแอเท่ำน้ันทีค่อยแต่จะอำศัย 
คนอืน่โดยไม่จ�ำเป็น เดก็ทีอ่่อนแอย่อมคอยแต่จะอ้อนมำรดำ โยกเยกโยเย ด้วยอำกำร 
ต่ำงๆ เป็นอำจิณ ผู้ใหญ่ที่อ่อนแอก็เช่นกัน อยู่ก็ยำก กินก็ล�ำบำก งอแง หงุดหงิด 
เจ้ำโทสะ ต้องมีคนคอยเอำอกเอำใจอยู่ตลอดเวลำเหมือนเด็กอ่อนขี้โรค

หลวงปูท่่ำนเป็นคนหำควำมอ่อนแอไม่พบ เป็นผู้ทีม่คีวำมสง่ำผ่ำเผยโดยไม่ต้อง 
วำงมำด ทุกอิริยำบถของท่ำน อวัยวะทุกส่วนเคลื่อนไหวตัวเองตำมหน้ำที่อย่ำงอิสระ  
ปรำศจำกกำรควบคุมบรรจงจัดให้น่ำประทับใจแต่อย่ำงใด ไม่เคยน่ังตัวงอหรือ
เอนกำยในที่สำธำรณสถำน ไม่เอนกำยเอกเขนก หรือนอนรับคำรวะจำกสหธรรมิก 
แม้สำมเณรทีเ่พิง่บวชในวนัน้ัน เมือ่ท่ำนจะลกุข้ึนยนื ท่ำนจะลกุโดยไม่ต้องค�ำ้ยนั หรือ 
อำศัยสิง่พกัพงิสิง่ใด และลกุขึน้น่ังตวัตรงหรือยนืตวัตรงทนัท ียกเว้นเม่ืออำพำธเท่ำน้ัน

บำงคร้ังเรำจะเหน็ภำพทีผู้่มองอดข�ำเสยีไม่ได้ คอืเมือ่ท่ำนมีอำยมุำกกว่ำ ๙๐ ปี 
แล้ว ญำตโิยมกม็จิีตศรัทธำซือ้หำไม้เท้ำมำถวำยให้ท่ำนได้ใช้เป็นเคร่ืองพยงุกำย ท่ำนก ็
ฉลองศรัทธำญำตโิยม ด้วยกำรน�ำไม้เท้ำน้ันตดิตวัไปไหนมำไหนด้วย แต่กลบัไม่ได้ใช้
ไม้เท้ำนั้นค�้ำยันกำยเลย จึงเกิดภำพที่น่ำขันที่เห็นท่ำนน�ำไม้เท้ำไปในลักษณะที่ถือไป 
ทุกครั้ง ท�ำให้ดูกลับกลำยเป็นว่ำ หลวงปู่ไม่ได้พึ่งอาศัยไม้เท้านั้น แต่ไม้เท้านั้นกลับ 
ต้องพึ่งพาให้หลวงปู่เอาไปไหนมาไหนด้วย
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สูตรอายุยืน

โดยทั่วไป หลวงปู่ดูลย์ อตุโล มีร่ำงกำยแข็งแรง รูปร่ำงค่อนข้ำงสูงโปร่ง 
ผิวพรรณผ่องใสสะอำดหมดจด กำรยืน เดิน นั่ง นอน กระฉับกระเฉงคล่องแคล่ว 
ไม่มีอำกำรรีรอลังเล แม้ท่ำนจะมีอำยุมำกก็ตำมที เมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลที่อยู่ใน 
วัยเดียวกัน ทุกคนจะยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่ำ หลวงปู่เป็นคนแข็งแรงและ 
สุขภำพดี นำยแพทย์ใหญ่ผู้หนึ่ง เคยตรวจร่ำงกำยท่ำนเมื่อหลำยปีมำแล้ว และออก
ควำมเห็นว่ำ หลวงปู่น่ำจะมีอำยุเกินกว่ำร้อยปีแน่นอน

ควำมคล่องแคล่วในกำรเดินของหลวงปู่น้ัน บำงคร้ังถึงกับพระเณรเดินตำม
ไม่ทัน ทั้งๆ ที่หลวงปู่ก็เดินตำมปกติธรรมดำ กำรที่หลวงปู่สุขภำพแข็งแรงอย่ำงนี้ 
เป็นเหตุให้มีผู้ไต่ถำมท่ำนบ่อยครั้งว่ำ ท�ำอย่ำงไรให้มีสุขภำพดีอย่ำงท่ำนบ้ำง หลวงปู่ 
ตอบว่ำ “เมื่อหิวก็กิน เมื่อง่วงก็นอน และท�างานตามหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ และ
ความรับผิดชอบเป็นอย่างดี เท่านั้นก็ท�าให้แข็งแรงได้”

เมือ่พจิำรณำตำมค�ำแนะน�ำของหลวงปู ่ก็เหน็จริงตำมท่ำน ปรกตร่ิำงกำยคนเรำ
เมือ่เกิดควำมหิวกต็้องกินกันอยู่แล้วเพื่อยังอัตภำพร่ำงกำยใหเ้ป็นไปได้ แต่คนทั่วไป 
ไม่เป็นเช่นน้ัน ไม่ได้กินเท่ำทีร่่ำงกำยต้องกำร แต่กนิเพือ่สนองตณัหำคอืควำมอยำกด้วย  
หลวงปู่กินเมื่อหิว แต่เราล�้าหน้าท่านเล็กน้อย เพราะเรากินเม่ือหิวด้วยและกินเมื่อ 
อยากด้วย เมือ่หลวงปูห่ำยหวิ และเหน็ว่ำพอแก่ควำมต้องกำรของร่ำงกำยแล้ว ท่ำนกพ็อ  
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แต่พวกเรำหำยหวิแล้วแต่ยงัไม่หำยอยำก เมือ่หำยอยำกด้วยเรำจึงจะอิม่ได้ ปัญหำเร่ือง 
สุขภำพจึงติดตำมเรำมำอยู่ตลอดเวลำ

ในเร่ืองกำรนอนก็เหมือนกัน เมื่อร่ำงกำยต้องกำรพักผ่อนหลับนอน ก็แสดง
อำกำรง่วงให้ปรำกฏ หลวงปู่ก็นอน คร้ันร่ำงกำยได้รับกำรพักผ่อนพอเพียงแล้ว 
ท่ำนกต็ืน่และไม่นอนอกี พวกเรำไม่เป็นอย่ำงน้ัน เรำมีกำรนอนหลำยประเภท นอนเพรำะ 
ร่ำงกำยต้องกำรพักผ่อน นอนเพรำะอยำกนอน นอนเพรำะขี้เกียจท�ำงำน นอนอ่ำน
หนังสอื นอนฟังเพลง นอนเล่น นอนเพรำะไม่มอีะไรท�ำ เป็นต้น อิริยำบถ ๔ ของเรำ  
คือ ยืน เดิน นั่ง นอน จึงด�ำเนินไปอย่ำงไม่ได้สัดส่วนเหมำะสม ปัญหำด้ำนสุขภำพ
จึงติดตำมเรำมำ

กำรงำนและภำระหน้ำทีเ่ป็นกจิกรรมจ�ำเป็นส�ำหรับทกุคน กำรเอำใจใส่รับผิดชอบ 
ต่อหน้ำที่เป็นอย่ำงดีน้ันท�ำให้สุขภำพจิตดี ไม่โลดแล่นไปด้วยอ�ำนำจกิเลสตัณหำ 
ด้วยอ�ำนำจของควำมเกยีจคร้ำน ด้วยกำรทอดธรุะ เป็นต้น นอกจำกท�ำให้กจิกำรงำน 
เสียหำยแล้ว ยังท�ำให้สุขภำพจิตไม่ดีอีกด้วย

สขุภาพจิตดอีนัเกดิจากการรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าทีน้ี่ มิใช่เป็นเพยีงสขุภาพจิต
ที่ดีอย่างธรรมดา แต่เป็นสุขภาพจิตที่ดีถึงขนาดบรรลุมรรคผลนิพพานได้ ถ้าได้รับ
การปฏิบัติอย่างเอาใจใส่เป็นเวลานานพอสมควร

ส�ำหรับภิกษุสำมเณร มีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมข้อวัตรต่ำงๆ มีอำจำริยวัตร และ
อุปัชฌำยวัตร รักษำศีล เจริญสมำธิภำวนำ และปฏิบัติกิจพระศำสนำ เหล่ำนี้ล้วน
แล้วแต่น�ำไปสู่มรรคผลนิพพำนด้วยกันทั้งสิ้น ส�ำหรับฆรำวำสน้ันเล่ำ ผู้เป็นบิดำ
มำรดำมีหน้ำที่อย่ำงไร ผู้เป็นบุตรมีหน้ำที่อย่ำงไร ต้องปฎิบัติฆรำวำสธรรมอะไรบ้ำง 
เหล่ำนี้เป็นต้น ก็ล้วนแล้วแต่เป็นกำรปฏิบัติที่น�ำไปสู่มรรคผลนิพพำนด้วยกันทั้งสิ้น

ดังน้ัน เรำท่ำนทั้งหลำยพึงยังควำมไม่ประมำทให้เกิดขึ้นในตน วำงแนวทำง
ด�ำเนินชีวิตตำมที่หลวงปู่แนะน�ำ คือ “เมื่อหิวก็กิน เมื่อง่วงก็นอน และท�าตามภาระ
หน้าที่ที่รับผิดชอบด้วยความเอาใจใส่”
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ไม่มีง่วงเหงาหาวนอน

ลักษณะแปลกอีกอย่ำงหน่ึงในตัวหลวงปู่ก็คือ ไม่เคยมีใครเห็นท่ำนในอำกำร
ที่แสดงถึงควำมง่วงเหงำหำวนอน หรือสัปหงกง่วงงุน แม้ว่ำจะผ่ำนกำรนั่งรถตลอด
ทั้งวัน หรือผ่ำนกำรตรำกตร�ำท�ำกิจอะไรมำจนเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลีย เช่น นั่งในพิธี
ต่ำงๆ เป็นเวลำนำนๆ หรือกำรนั่งปรกที่รับนิมนต์ไปเป็นต้น

โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในเวลำน่ังสมำธ ิผู้เขียนเคยเหน็หลำยท่ำนแม้จะเป็นนักปฏบิตั ิ
กต็ำม พอน่ังลงท�ำสมำธเิป็นห้ำหรือสบินำท ีกส็ปัหงก น�ำ้ลำยไหลให้ชำวบ้ำนเหน็เสยีแล้ว  
หลวงปู่เคยบอกว่ำ นั่นเป็น โมหสมาธิ แต่อำกำรเช่นนี้ไม่เคยปรำกฏมีในตัวหลวงปู่

ยิง่กว่ำน้ัน เม่ือเวลำตืน่นอนแล้ว ไม่ยอมเสยีเวลำแม้เพือ่จะนอนอยูเ่ฉยๆ สกัพกั 
แต่ส�ำหรับหลวงปู ่เมือ่ตืน่รู้ตวั ท่ำนจะรีบลกุข้ึนน่ังทนัท ีแล้วเร่ิมเคลือ่นไหวท�ำกจิกรรม 
ต่ำงๆ ต่อไปโดยไม่มีอำกำรรีรออะไร โดยสหีน้ำท่ำทำงไม่ปรำกฏร้ิวรอยว่ำผ่ำนกำรนอน
มำแล้วแม้แต่น้อย เป็นเช่นนี้มำจนตลอดชีวิตของท่ำน นับว่ำเป็นเรื่องที่น่ำประหลำด
อย่ำงยิง่ในหมูล่กูศิษย์ลกูหำ เกีย่วกบัเร่ืองควำมง่วงน้ี คณุบ�ำรุงศกัด์ิ กองสขุ เคยกรำบ 
เรียนถำมหลวงปูว่่ำ “พระอริยบคุคลทัง้ ๔ ท่ำนมคีวำมง่วงเหงำหำวนอนบ้ำงหรือเปล่ำ” 
หลวงปู่ตอบว่ำ

“พระโสดาบัน ยังมีง่วงนอนอยู่
พระสกิทาคามี มีง่วงนอนน้อยลง 
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พระอนาคามี ยังมีง่วงนอนนิดหน่อย
พระอรหันต์ ไม่มีง่วงนอน”

คณุบ�ำรุงศกัดิ ์ยังได้เคยกรำบเรียนถำม พระอาจารย์สวุจัน์ สวุโจ ในช่วงทีท่่ำนมำ
เฝ้ำอำพำธ หลวงปูฝ้ั่น อาจาโร ทีโ่รงพยำบำลจุฬำฯ โดยกรำบเรียนถำมข้อควำมต่ำงๆ  
เช่น “พระอรหันต์ เวลำนอนจิตท่ำนหลับหรือไม่” ได้รับค�ำตอบจำกพระอำจำรย ์
สวุจัน์ว่ำ “พระอรหนัต์ท่ำนจะหลบัก็ได้ตืน่กไ็ด้ อำตมำเคยถำมหลวงปูม่ั่น ภริูทตโฺต ว่ำ 
ท่ำนอำจำรย์ เมือ่คนืท่ำนอำจำรย์จ�ำวดัหลบัสบำยดหีรือขอรับกระผม เลยถกูหลวงปูม่ัน่ 
ดุเอำว่ำ ถำมเหมือนคนภำวนำไม่เป็น สมำบัติซิดีกว่ำ มีก�ำลังมำกกว่ำกำรนอนหลับ”

จำกข้อเขียนของคณุบ�ำรุงศักดิอ์กีเช่นกนั ซึง่เขียนถงึตอนที ่หลวงปูด่ลูย์ อตโุล 
อำพำธหนัก เข้ำรับกำรรกัษำตวั ณ โรงพยำบำลจุฬำฯ พยำบำลถำมบ่อยๆ ว่ำ “หลวงปู ่
นอนหลับไหม” ท่ำนตอบว่ำ “นอนไม่หลับ” ทุกครั้งไป หมอก็จะถวำยยำนอนหลับ 
และทุกครั้งที่หลวงปู่ฉันยำ ท่ำนจะไม่สบำยจำกกำรแพ้ยำนอนหลับ

คณุบ�ำรุงศกัด์ิเองอดใจมิได้ จึงอธบิำยเร่ืองกำรนอนของนักภำวนำให้พยำบำลฟัง  
ถงึกำรตืน่รู้อยูก่บัสมำธ ิหรือกำรพกัจิตในสมำบตั ิจิตจะเป็นอสิระจำกนิวรณ์ซึง่แปลก
ไปจำกคนธรรมดำทั่วไป แล้วคุณบ�ำรุงศักดิ์ได้หันไปกรำบเรียนหลวงปู่ว่ำ “กระผม
อธิบำยถูกไหม” เพื่อยืนยันกับพยำบำล หลวงปู่ไม่ได้พูดอะไร ท่ำนพยักหน้ำรับ 
คุณบ�ำรุงศักดิ์ยังได้เล่ำต่อไปว่ำ ยำมดึกสงัดบำงคืน สังเกตเห็นท่ำนนอนหลับแล้ว 
กรนเบำๆ ทุกคร้ังที่แอบเพ่งมองจดจ้องใบหน้ำหลวงปู่ ใจคุณบ�ำรุงศักดิ์ก็คิดไป 
ต่ำงๆ นำนำ หลวงปูจ่ะหยดุกรน แล้วลมืตำถำมเร่ืองทีค่ณุบ�ำรุงศักด์ิก�ำลงัคิดอยู ่ดังน้ัน 
จึงต้องระมัดระวังไม่เพ่งมองใบหน้ำท่ำน และพยำยำมไม่ส่งจิตออกนอก

ถำมหลวงปู่ว่ำ “รู้ความนึกคิดของคนอื่นได้อย่างไร”
หลวงปู่ตอบว่ำ “ถ้าส่งจิตถึงกันก็รู้ได้”
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สะอาดทั้งกายทั้งใจ

จะเป็นด้วยอุปนิสัยดั้งเดิมของหลวงปู่ หรือว่ำเป็นเพรำะผลกำรปฏิบัติธุดงค-
กัมมัฏฐำนมำนำนหรืออย่ำงไรไม่ทรำบ นอกจำกควำมหมดจดในอิริยำบถต่ำงๆ 
เช่น ไม่นั่งเอนอิงสัปหงก นอนสงบเรียบร้อย ไม่ละเมอเพ้อพก ยืนเป็นสง่ำ เดิน
กระฉับกระเฉง ดังนี้เป็นต้น หลวงปู่ดูลย์ อตุโล ยังได้ชื่อว่ำเป็นผู้ที่มีควำมสะอำด
ทั้งกำยทั้งใจ ท่ำนรักษำควำมสะอำดทำงร่ำงกำยเป็นอย่ำงดี ไม่เคยมีเล็บมือเล็บเท้ำ
สกปรก หรืออวัยวะอื่นๆ เกรอะกรังน่ำรังเกียจ

เครื่องนุ่งห่ม สบงจีวรต่ำงๆ สะอำดสะอ้ำน ไม่หมักหมมโสโครก เสนำสนะ
ที่อยู่อำศัยน้ัน พอเช้ำขึ้นแต่ละวัน ต้องท�ำควำมสะอำดให้เรียบร้อยตำมแบบฉบับ 
พระกัมมัฏฐำน

หลวงปู่สอนศิษย์เสมอว่ำ “เมื่อฝึกให้เคยชินกับการรักษาความสะอาด และทน
ความสกปรกไม่ได้เป็นนิสัยแล้ว นิสัยน้ีจะแฝงฝังอยู่ในใจ เมื่อใดเกิดกิเลสตัณหา 
อันเป็นความสกปรกทางใจเกิดขึ้น มันก็จะด�ารงอยู่ได้ไม่นาน เพราะใจจะทนไม่ได้
ไปเอง อดที่จะก�าจัดขัดเกลาทิ้งเสียไม่ได้”

ด้ำนจิตใจของท่ำนน้ัน หลวงปูดู่ลย์นับเป็นแบบฉบบัของบคุคลทีเ่ขำเรียกกนัว่ำ  
ผู้มีใจสะอาด เป็นผู้ใหญ่ทีค่วรเคำรพบชูำอย่ำงแท้จริง ไม่มเีล่นแง่แสนงอนเอำเหลีย่ม
เอำเชิงกับใคร ไม่มีทิฏฐิมำนะ ถือว่ำข้ำเป็นใหญ่กว่ำ ผู้น้อยจะมำล�้ำหน้ำก�้ำเกินไม่ได้ 
แม้จะไม่เจตนำก็ตำม
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มีเรื่องที่ควรยกขึ้นมำเป็นอุทำหรณ์อยู่เรื่องหนึ่ง ดังนี้

เหตุกำรณ์ครั้งหนึ่ง เมื่อใกล้เทศกำลเข้ำพรรษำในปีหนึ่ง ที่วัดป่าโยธาประสิทธิ์ 
ทีอ่ยู่ชำนเมอืงจังหวดัสริุนทร์ มกีำรบวชนำคหลำยรูปด้วยกนั บดิำมำรดำและญำตมิติร
สหำยของนำคทั้งหลำย ก็มำชุมนุมท�ำพิธีสมโภชนำคพร้อมกัน ก�ำหนดกำรว่ำรุ่งเช้ำ 
ก็จะแห่นำคมำบวชที่วัดบูรพำรำมพร้อมกัน โดยได้เผดียงหลวงปู่เป็นพระอุปัชฌำยะ
ไว้เป็นที่เรียบร้อยล่วงหน้ำ

พอดีในคืนที่ก�ำลังท�ำพิธีสมโภชนำคน้ันเอง ท่านเจ้าคุณพระเทพสุทธาจารย์ 
(โชติ คุณสมฺปนฺโน) เดินทางมาจากวัดวชิรำลงกรณวรำรำม อ�ำเภอปำกช่อง จังหวัด
นครรำชสีมำ เพื่อเยี่ยมเยือนวัดปำ่โยธำประสิทธิ์ ที่ท่ำนเคยอยู่พ�ำนักเป็นเวลำนำน
ในกำลก่อน

ผู้ปกครองนำคคนหน่ึง เป็นผู้มคีวำมเลือ่มใสเคำรพนับถอืในตวัหลวงปูโ่ชตมิาก  
มีควำมดีอกดีใจ จึงขอแยกนำคที่เป็นบุตรชำยของตนออกมำท�ำพิธีบวชต่ำงหำก 
โดยอำรำธนำหลวงปูโ่ชตเิป็นพระอปัุชฌำยะ แม้จะถกูนำคอืน่ๆ ทีฝึ่กหดัสวดขำนนำค
เป็นทีมเดียวกันขอร้องและทัดทำนไว้ว่ำไม่ควรท�ำเช่นนั้น ควรจะบวชพร้อมกันดีกว่ำ 
เหตุผลอีกประกำรที่ท�ำให้ผู้อื่นทัดทำนคือ กรำบอำรำธนำนิมนต์หลวงปู่ดูลย์เป็น 
อุปัชฌำยะแล้ว ไม่ควรจะมำเปลี่ยนตอนนี้โดยไม่ได้บอกคืนกำรนิมนต์ท่ำน

ทำงฝ่ำยนำคคนน้ันไม่ฟังค�ำชีแ้จงจำกคนอืน่ๆ ตกลงจะเปลีย่นแปลงตำมควำม
ตั้งใจของเขำให้ได้

พอรุ่งเช้ำ ขบวนแห่นำคก็พำกันยกมำถึงวัดบูรพำรำมโดยพร้อมเพรียงกัน  
นำคทุกคนยกเว้นนำคผู้นั้น ก็พำกันไปท�ำพิธีบวชในพระอุโบสถ ครั้นหลวงปู่ท�ำพิธี
บวชให้เรียบร้อยแล้วก็พำกันออกจำกโบสถ์ บิดำมำรดำของนำคที่แยกตัวออกมำ 
ก็อำรำธนำท่านเจ้าคุณพระเทพสุทธาจารย์ ให้ท�ำพิธีบวชให้บุตรของตนแต่ผู้เดียว  
ท่ำนก็ไม่ขัดข้อง ปรำกฏว่ำนำคผู้นั้นซึ่งเคยซ้อมขำนนำคมำด้วยกัน ๔ คน ตอนซ้อม 
ก็ท�ำคล่องแคล่วดี เมื่อมำขำนนำคเดี่ยวเข้ำ ก็ไม่คล่องแคล่ว ขำนตะกุกตะกักผิดๆ  
ถูกๆ อักขระพยัญชนะไม่ถูกต้องชัดเจน
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ท่ำนเจ้ำคุณพระเทพสุทธำจำรย์ ผู้เป็นศิษย์หลวงปู่ดูลย์ ซึ่งท่ำนก็ถือเคร่งครัด
ต่ออักขระพยัญชนะเหมือนหลวงปู่อยู่แล้ว ไม่มีกำรช่วยเหลือบอกค�ำเคอะเขินแม้แต่
เล็กน้อยให้ เพรำะท่ำนถือว่ำเมื่ออยำกบวชก็ต้องซักซ้อมมำให้ดี ท่านเจ้าคุณโชติ 
(พระเทพสทุธาจาย์) จึงเอด็เอำว่ำ “อ้ำว ท�ำไมอย่ำงน้ี แบบน้ีบวชไม่ได้หรอก ไม่บวชให้ 
กลับไปซ้อมมำใหม่ให้ดีเสียก่อน เรื่องบวชนั้น จะบวชเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีปัญหำ”

จึงเป็นอนัว่ำหลวงปูโ่ชตไิม่บวชให้นำคผู้น้ัน ทัง้นำคและบดิำมำรดำญำตมิติรสหำย  
ก็พำกันลำกลับไปยังวัดป่ำโยธำประสิทธิ์ด้วยควำมผิดหวัง ส�ำหรับผู้ที่ท�ำพิธีบวชแล้ว  
ก็มีพิธีเจริญพุทธมนต์ในค�่ำวันน้ัน ส่วนนำคผู้น้ันก็ยังคงเป็นนำคอยู่อย่ำงเดิม  
ควำมรู้สึกจะเป็นอย่ำงไรก็คงคำดเดำกันได้

ในวนัรุ่งขึน้ คณะของนำคคนน้ันกย็กขบวนมำวดับรูพำรำมอกีคร้ังเพือ่มำขอบวช  
โดยอำรำธนำหลวงปูด่ลูย์ให้เป็นอปัุชฌำยะ ท่ำนพระมหำสมศกัด์ิ (พระครูนันทปัญญำภรณ์  
ต่อมำเป็นพระโพธินันทมุนี) ได้กรำบเรียนหลวงปู่ว่ำ “หลวงปู่ครับ นำคองค์นี้แหละ
ที่ไม่ยอมบวชกับหลวงปู่เมื่อวำนน้ี เขำนิมนต์ท่ำนเจ้ำคุณโชติให้บวชให้ต่ำงหำก 
เป็นพเิศษ เมือ่เขำมำนิมนต์ให้บวชให้อกีในวันน้ี หลวงปูจ่ะต้องลงโบสถ์ไปบวชให้เขำ 
ท�ำไม ให้เขำไปบวชที่โครำชไม่ดีหรือ”

หลวงปู่ตอบว่ำ “เม่ือเขำอยำกบวชก็บวชได้ เม่ือเขำไม่บวชก็เป็นเร่ืองของเขำ  
เมือ่วำนเขำไม่พร้อม วนัน้ีเขำพร้อม มีหน้ำทีบ่วชให้เขำกบ็วชให้เขำไป” น่ีเป็นตวัอย่ำงหน่ึง 
ในเหตุกำรณ์หลำยๆ อย่ำงที่เกิดขึ้นที่แสดงให้เห็นชัดว่ำ หลวงปู่เป็นยอดบุคคลที่มี 
ใจสะอำดปรำศจำกทฏิฐมิำนะ เป่ียมล้นไปด้วยเมตตำกรุณำ ผู้เขียนกเ็ลยได้ข้อคิดแก่
ตนว่ำ นับเป็นกำรดทีีไ่ม่ต้องไปซ�ำ้เตมิไปอะไรให้เป็นมลทนิแก่ใจ ธรรมชำตน่ัินแหละ 
เป็นผู้สั่งสอนได้ดี ดังนั้น เมื่อมีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้น จึงไม่ต้องไปนึกคิดอะไรให้มำก
ควำมไปอีก

เร่ืองรำวต่ำงๆ ในท�ำนองเช่นน้ี บรรดำลกูศิษย์ลกูหำชอบจดจ�ำมำคยุมำเล่ำสูก่นัฟัง
ว่ำ ใครประสบพบเหน็มำอย่ำงไร และต่ำงกไ็ด้ถอืเอำเป็นนิทศัน์อทุำหรณ์ไว้สอนตนเอง 
และเยำวชนรุ่นต่อไป ถือเป็นเครื่องช่วยบรรเทำกิเลสทิฏฐิมำนะของแต่ละคนได้เป็น
อย่ำงดี
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เข้าใกล้ร่มเย็นเป็นมงคล

ได้กล่ำวแล้วว่ำ หลวงปูเ่ป็นคนเข้มแข็ง ควำมเข้มแข็งและควำมเป็นผู้เป่ียมด้วย 
ขันติธรรมของท่ำนเป็นที่ปรำกฏชัดแก่คนทั่วไป โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเวลำที่หลวงปู่
อำพำธ ท่ำนไม่เคยแสดงควำมอ่อนแอออกมำให้ใครเห็น แม้กระทั่งแพทย์ พยำบำล
ที่ท�ำหน้ำที่เยียวยำรักษำ

จนกระทัง่ว่ำ เม่ือท่ำนเกดิอำพำธเลก็ๆ น้อยๆ ภกิษสุำมเณรทีท่�ำหน้ำอปัุฏฐำกท่ำน  
ยังเข้ำใจว่ำท่ำนไม่ได้เป็นอะไร หรือเมื่อมีอำกำรปรำกฏชัด ก็นึกว่ำท่ำนอำพำธเพียง
เล็กๆ น้อยๆ เท่ำนั้น

อ�ำนำจแห่งขันติบำรมีที่มีประจ�ำตัวท่ำน อันเป็นคุณธรรมที่ท�ำให้งำมตำที่ 
พระผู้มพีระภำคตรัสไว้ และอำนุภำพแห่งควำมสงบระงับทีม่อียู่ในตวัท่ำน ท�ำให้บคุคล 
ทีอ่ยู่ใกล้ท่ำน หรือได้เข้ำมำหำท่ำน ออกปำกเสยีงเดยีวกนัว่ำ รู้สกึเยน็อย่างประหลาด 
มีท่ำนผู้หน่ึงอดรนทนควำมพิศวงอยู่ไม่ได้ จึงเรียนถำมท่ำนว่ำ “ท�ำไมผมอยู่ใกล้ 
หลวงปู่แล้ว รู้สึกเย็นอกเย็นใจสบำยกำยสบำยใจเหลือเกิน อยำกจะอยู่ใกล้หลวงปู่
นำนๆ” หลวงปู่ก็ตอบว่ำ “อยำกรู้ก็ท�ำเอำเองซิ”
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ย่ิงกว่ำน้ัน แม้แต่บรรดำสำนุศิษย์ทีอ่ยูท่ำงกรุงเทพฯ ทีเ่คยไปกรำบเยีย่มอำพำธ 
หลวงปู่ที่โรงพยำบำล ก็ยังรู้สึก “อยำกให้ท่ำนป่วยนำนๆ” ดังเช่นบันทึกของ 
คณุบ�ำรุงศักด์ิ กองสขุ ดังน้ี ทกุคนมีควำมรักและบชูำหลวงปูด่ลูย์ อตโุล เหมอืนๆ กัน 
ไม่มีใครกลัวท่ำน มีแต่อยำกใกล้ชิด ระหว่ำงอยู่โรงพยำบำลจุฬำฯ ผิวพรรณวรรณะ
ของหลวงปู่ผ่องใสยิ่งนัก คุณจ�ำนงค์ พันธุพงศ์ ลูกศิษย์คนหน่ึงบอกหลวงปู่ว่ำ  
“แก้มแดงเหมือนเด็กสำวรุ่น”

เมื่อท่ำนหำยป่วย แพทย์อนุญำตให้กลับวัดได้ โยมพี่ประสำน สิงคเสลิต บอก 
หลวงปูว่่ำ “หลวงปูค่รับ ผมอยำกให้หลวงปูป่่วยอยูท่ีน่ี่อกีนำนๆ” หลำยคนทีก่รุงเทพฯ 
ต้องกำรให้ท่ำนพักอยู่ที่โรงพยำบำล จะได้มำเฝ้ำท่ำนสะดวก แต่ถ้ำท่ำนป่วยหนัก 
ทกุคนกเ็ป็นห่วง พอท่ำนสบำยกอ็ยำกให้อยูน่ำนๆ เพรำะกำรอยู่ใกล้หลวงปูเ่ป็นมงคล  
จิตใจเบิกบำน
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ไม่หวั่นไหวในกาลทุกเมื่อ

ตรำบเท่ำทีท่กุวนัน้ี ผู้เขยีน (พระโพธนัินทมุนี) ยงัเหน็ตดิตำตรึงใจกบับคุลกิภำพ 
อนัมัน่คงแน่นอนของหลวงปู ่ผู้งดงำมสมบรูณ์ด้วยเอกภำพอนัน่ำอบอุน่ใจแก่ผู้อยูใ่กล้  
ใบหน้ำที่สงบเยือกเย็นตลอดเวลำ ประหน่ึงว่ำแม้ภูเขำจะถล่มทลำยตรงหน้ำก็ดี  
ควำมเปลีย่นแปลงแม้น้อยหน่ึงกจ็ะไม่ปรำกฏบนใบหน้ำน้ันเลย มีเหตกุำรณ์หลำยคร้ัง  
ทีเ่ล่ำขำนกนัอยูใ่นหมูศ่ษิย์เกีย่วกบัควำมเป็นผู้ไม่หวัน่ไหวในกำลทกุเม่ือของหลวงปูว่่ำ 
ท่ำนเป็นผู้ทีมี่สตมิัน่คงมำก ไม่เคยตืน่ตระหนกตกใจหรือดอีกดใีจ หรือเสยีอกเสยีใจ 
ไปตำมเหตกุำรณ์ แม้จะเกดิขึน้ใหญ่หลวงสกัปำนใดกต็ำม ท่ำนยงัทรงไว้ซึง่ควำมเป็น 
ปกติภำพทุกกรณี

มเีหตกุำรณ์หน่ึงทีน่่ำจะหยบิยกมำเล่ำเป็นอุทำหรณ์ดงัต่อไปน้ี คร้ังน้ัน ๔๐ ปีกว่ำ 
ล่วงมำแล้ว เกิดมหันตภัยร้ำยแรงที่สุดที่เคยมีมำในประวัติศำสตร์เมืองสุรินทร์ คือ
เกดิเหตกุำรณ์อคัคีภยัคร้ังใหญ่ในตลำดจังหวดัสริุนทร์ ชำวบ้ำนชำวเมอืงเรยีกไฟไหม้
คร้ังน้ันว่ำ “ไฟบรรลยักลัป์” เพรำะเป็นกำรลกุไหม้เผำผลำญอย่ำงวนิำศสนัตะโรจริงๆ

ไฟเร่ิมไหม้ที่ใจกลำงเมืองพอดี แล้วลุกลำมขยำยออกไปเป็นวงกลมรอบทิศ 
หน่วยดบัเพลงิต่ำงสิน้หวงัและหมดปัญญำจะสกดัไฟได้ สำมำรถป้องกนัได้เพยีงบำงจุด 
เท่ำนั้น ในส่วนอื่นๆ ต้องปล่อยให้เป็นไปตำมยถำกรรม เป็นที่แน่ชัดว่ำแทบทั้งเมือง  
จะต้องรำพณำสูรไปด้วยแรงฤทธิ์ของพระเพลิงอย่ำงไม่ต้องสงสัย
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ทั้งในวัดและบริเวณใกล้เคียงน้ันเกิดควำมโกลำหลทั่วไปหมด ชำวบ้ำนวิ่งกัน
สบัสนอลหม่ำน คนจ�ำนวนมำกวิง่หนีเข้ำมำหวงัจะพึง่วดั หอบลกูจูงหลำนแบกข้ำวของกนั 
อึงคะนึง พระเณรชีต่ำงก็อกสั่นขวัญหนี เพรำะทั้งกุฏิและเสนำสนะต่ำงๆ ในวัดและ 
อำคำรบ้ำนเรือนรอบๆ วัด ล้วนแต่เป็นไม้เก่ำแก่นับว่ำเป็นเชื้อเพลิงอย่ำงดี ต่ำงไม่รู้ 
จะท�ำอยำ่งไร เพรำะไฟแลบเลียลุกไหม้ใกล้เขำ้มำ และจะตอ้งเข้ำมำถึงในวัดอย่ำงไม่ 
ต้องสงสยั ควำมสบัสนอลหม่ำนในวดัเกดิขึน้จนไม่รูว่้ำใครเป็นใคร ทัง้ชำวบ้ำนวิง่ชน 
พระเณรชี และวิ่งขนข้ำวของกันดูชุลมุนวุ่นวำยไปหมด

พระเณรจ�ำนวนหน่ึงกรูกนัขึน้ไปบนกฏิุหลวงปู ่เหน็ท่ำนจิบน�ำ้ชำอยูด้่วยสหีน้ำปรกติ  
ต่ำงก็ลนลำนขอโอกำสท่ำนเพื่อขนของหนีไฟ หลวงปู่ห้ำมว่ำ “ไม่จ�าเป็น”

ไฟโหมลกุไหม้ใกล้วดัเข้ำมำทกุท ีอกีไม่กีค่หูำกจ็ะถงึวดัแล้ว พระเณรกรูกนัลงมำ 
จำกกฏุหิลวงปู ่วิง่ไปด้ำนหลงัมณฑปหลวงพ่อพระชว์ี เหน็เปลวเพลงิแลบเลยีใกล้เข้ำ 
มำจวนเจียนจะถึงวัดแล้ว จึงพำกันวิ่งกรูข้ึนไปบนกุฏิหลวงปู่เพื่อช่วยกันขนย้ำยอีก 
หลวงปู่ยังนั่งอยู่ที่เดิม แล้วห้ำมไว้ด้วยอำกำรสงบเย็นว่ำ “ไม่จ�าเป็น”

ทนัใดน้ัน ขณะไฟลกุลำมมำตดิเขตวดั สดุยอดแห่งควำมบงัเอญิกเ็กดิขึน้ เกดิมี 
ลมกรรโชกขึ้นมำอย่ำงแรงพัดกระพือจำกทิศตะวันออกอันเป็นเขตวัด ตลบกลับไป 
ทำงทศิตะวันตกอนัเป็นเขตภำยนอกวดั พดัเปลวไฟกลบัไปสูบ่ริเวณทีล่กุไหม้อยูก่่อน  
จนกระทั่งมอดไหม้สงบไปในที่สุด

มหนัตภยัคร้ังน้ันกส็ิน้สดุลงด้วยควำมสญูเสยีคร้ังร้ำยแรงของชำวบ้ำนร้ำนตลำด 
ในจังหวดัสริุนทร์ ทกุคนภำยในวดัต่ำงกเ็หน่ือยอ่อนกนัถ้วนทัว่ แต่กค็ลำยใจข้ึนเมือ่ 
ไฟสงบลง เหล่ำชำววัดค่อยหำยใจทั่วท้องกันขึ้น เหตุกำรณ์คร้ังน้ี ผู้เขียนไม่ได ้
มีเจตนำจะชี้ให้เห็นอิทธิฤทธิ์หรือปำฏิหำริย์ประกำรใด แต่มุ่งแสดงให้เห็นว่ำ แม้แต่ 
เหตุกำรณ์คับขัน หลวงปู่ของเรำก็มิได้แสดงอำกำรสะทกสะท้ำนหวั่นไหวอย่ำงใด  
แสดงถึงคุณลักษณะแห่งควำมไม่หวั่นไหวในกาลทุกเมื่อของท่ำน
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ไม่พยากรณ์อริยมรรคอริยผล

ปัญหำหน่ึงที่ผู้สนใจทำงธรรมชอบสอบถำมกันมำกได้แก่เร่ือง การพยากรณ์
อริยมรรคอริยผล คอืมกัจะสอบถำมกนัว่ำ หลวงปูเ่คยพยำกรณ์หรือรับรองว่ำหลวงปู่ 
หลวงพ่อองค์น้ันองค์น้ี ครูบำอำจำรย์องค์น้ันองค์น้ี บรรลธุรรมในระดบัใด หรือเป็น
พระอริยเจ้ำระดับใดแล้ว ผู้ใดเป็นโสดำบัน ผู้ใดเป็นพระอรหันต์แล้ว อะไรอย่ำงนี้
เป็นต้น ผู้สอบถำมจึงอยำกรู้ข้อเท็จจริงว่ำเป็นอย่ำงไรกันแน่

คร้ังหน่ึง ท่านเจ้าคุณพระโพธินันทมุนี เคยถำมหลวงปู่ถึงผลกำรปฏิบัติของ 
หมู่คณะปฏิบัติ ซึ่งได้รับค�ำตอบจำกหลวงปู่ว่ำ “กำรพยำกรณ์ผู้ใดว่ำบรรลุอริยมรรค
อริยผลน้ัน ผู้ทีจ่ะพยากรณ์ได้มีเพยีงผู้เดยีว คอื องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเท่าน้ัน  
แม้พระอริยสาวกจะไปพยากรณ์หรือบอกว่าผู้น้ันเป็นโสดาบนั ผู้น้ีเป็นอรหนัต์ กไ็ม่ได้  
ไม่ถูกต้องตามพระวินัยบัญญัติ”

ได้กรำบเรียนถำมหลวงปูต่่อไปอกีว่ำ “แล้วจะรู้ได้อย่ำงไรว่ำองค์ไหนปฏิบตัธิรรม 
เป็นอย่ำงไรในหมู่พระสงฆ์สำวก” หลวงปู่ตอบว่ำ “ที่ปฏิบัติปฏิปทำเดียวกัน ย่อมจะ
รู้กนั ย่อมจะเข้ำใจกนัได้ เมือ่ได้สนทนำแลกเปลีย่นควำมคิดเหน็ในเมือ่ได้อยูร่่วมกนั  
หรือแม้ไม่ได้อยูร่่วม แต่ได้ทรำบข่ำวถ้อยค�ำหรือข้อควำมทีผู้่น้ันๆ แสดงออกมำ เพรำะ 
ข้อควำมทีท่่ำนผู้น้ันๆ แสดงออกมำ จะชีช้ดัเจนถงึภูมธิรรมของท่ำนว่ำอยูใ่นระดับใด”

น่ีเป็นถ้อยค�ำทีอ่อกจำกปำกหลวงปูเ่องทีท่่ำนพดูกบัท่ำนเจ้ำคุณพระโพธนัินทมนีุ 
โดยตรง ส่วนทีเ่คยได้ยนิเมือ่หลวงปูก่ล่ำวกบัท่ำนผู้อืน่น้ันมอียูว่่ำ เม่ือได้ยนิว่ำมใีคร 
ประพฤตปิฏบิตัธิรรมได้ผลด ีและมผู้ีน�ำมำถำมหลวงปูถ่งึผลกำรปฏิบตัขิองท่ำนผู้น้ัน 
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หลวงปู่ก็มักจะบอกว่ำ “ถ้ำเขำมีศรัทธำมั่นคงแล้วก็จะไม่ถอยหลัง ถ้ำหำกได้ด�ำเนิน
อย่ำงมั่นคงต่อไป ก็จะได้เข้ำถึงพระรัตนตรัยอย่ำงแน่นอน”

หลวงปูเ่คยพดูคยุกับพระรำชำคณะช้ันผู้ใหญ่ท่ำนหน่ึง เมือ่พระรำชำคณะรูปน้ัน 
ถำมถึงผลกำรปฏิบัติของพระภิกษุรูปหน่ึงว่ำเป็นอย่ำงไร หลวงปู่เพียงแต่ตอบว่ำ  
“เขำเข้ำถึงทำงตรงแล้ว ไม่มีกำรเสื่อมศรัทธำไปจำกพระรัตนตรัยได้เลย” 

เท่ำที่สอบถำมพระที่เป็นลูกศิษย์ลูกหำของหลวงปู่ ต่ำงก็ยืนยันว่ำเคยได้ยิน
หลวงปู่กล่ำวในลักษณะข้ำงต้นเท่ำนั้น ไม่เคยได้ยินท่ำนพยำกรณ์อริยมรรคอริยผล
ของท่ำนผู้ใดเลยแม้แต่คร้ังเดียว นอกจำกน้ียังปรำกฏว่ำ เมื่อหลวงปู่ได้ยินผู้ใด
พยำกรณ์ใครถงึอริยมรรคอริยผลต่ำงๆ แม้ผู้พยำกรณ์เป็นฆรำวำสก็ตำม หลวงปูก่ย็งั 
ห้ำมปรำมว่ำเป็นกำรท�ำที่ไม่ถูกต้อง

ดังนั้นเป็นอันสรุปได้ว่ำ ที่หลำยๆ ท่ำนได้ยินใครคนใดคนหนึ่งพูดว่ำ “หลวงปู่ 
บอกว่ำคนนั้นเป็นโสดำบัน คนนี้เป็นอริยบุคคลชั้นนั้นชั้นนี้” ดังนี้เป็นต้น ก็แสดงว่ำ 
ใครคนหนึ่งนั้นพูดกันเอง ทึกทักเอำเอง ด้วยควำมส�ำคัญผิด หรือด้วยเจตนำอื่นใด 
ก็ตำม จึงขอยืนยันว่ำเป็นควำมเข้ำใจที่ไม่ถูกต้อง ที่ถูกคือ หลวงปู่ไม่เคยพยากรณ์
อริยมรรคอริยผลของท่านผู้ใดเลย และท่านก็ห้ามไม่ให้พระหรือฆราวาสกระท�าการ
อย่างนั้นด้วย เพราะไม่เหมาะไม่ควร
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ถามปัญหาได้ทุกเมื่อ

หลวงปู่เคยเล่ำว่ำ ควำมหนักอกหนักใจที่ส�ำคัญอย่ำงหน่ึงของนักปฏิบัติคือ 
การขาดกัลยาณมิตรที่มีความสามารถแนะน�าแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติให้ได้ตลอดสาย บำงทีแม้มีกัลยำณมิตร คือมีครูบำอำจำรย์ที่สำมำรถ แต่ท่ำน 
ก็บังเอิญอยู่ไกลบ้ำง โอกำสไม่อ�ำนวยบ้ำง ท�ำให้ไม่อำจแก้ไขแนวทำงปฏิบัติได้ทัน
ท่วงที ท�ำให้เกิดกำรเนิ่นช้ำไปโดยใช่เหตุ ที่ร้ำยกว่ำนั้นก็คือ บำงครั้งท�ำให้หลงวกวน 
ไปไกลจนกระทั่งหลงผิดไปก็มี บำงกรณีถ้ำมีผู้ช้ีแนะให้ทันกำรก็จะเป็นประโยชน ์
อย่ำงใหญ่หลวง ทั้งแก่เพื่อนนักปฏิบัติ และทั้งแก่กิจกำรพระศำสนำเอง 

ด้วยเหตุที่หลวงปู่เล็งเห็นอย่ำงน้ี ท่ำนจึงมักย�้ำอยู่เสมอว่ำ ผู้ใดมีปัญหาหรือ 
ข้อสงสัยแม้เล็กน้อยในทางปฏิบัติ ขออย่าได้รีรอลังเล หรือว่าเกรงอกเกรงใจอะไร  
ขอให้ไปพบเพือ่ไต่ถามท่านได้ตลอดเวลา แม้ว่าเมือ่ไปแล้วพบว่าหลวงปูเ่ข้าทีไ่ปเสยีแล้ว  
ก็ขอให้เรียกได้ทันที อย่าได้ต้องพลาดโอกาสให้สูญเสียประโยชน์ใหญ่ เพราะเหตุ
ความเกรงใจเพียงเล็กน้อยเลย

ตวัอย่ำงในเร่ืองน้ี เมือ่คร้ังทีห่ลวงปูน่อนรับกำรรักษำพยำบำลอยูท่ีโ่รงพยำบำล
จุฬำฯ ขณะทีก่�ำลงันอนใส่ท่อออกซเิจนช่วยหำยใจอยู ่ได้มผู้ีกรำบเรียนถำมธรรมะท่ำน 
หลังเที่ยงคืนไปแล้ว หลวงปู่ไม่สำมำรถลุกน่ังได้ แต่ท่ำนก็เมตตำตอบให้จนผู้ถำม
พอใจ และเมื่อกรำบลำกลับไปแล้ว ท่ำนยังชมเขำว่ำ “รู้จักธรรมะ ใช้ได้”
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หลวงปู่ได้พูดถึงตัวท่ำนว่ำ ตัวท่านน้ันเป็นเพียงนักปฏิบัติเฒ่าชราที่ผ่าน
ประสบการณ์มานานปี พอจะสามารถเป็นกัลยาณมิตรได้บ้าง อย่าได้ล�าบากใจว่า 
ต้องมามีท่านเป็นครูบาอาจารย์ และตนเองต้องมาเป็นศิษย์ ขอให้ถือท่านเป็นผู้ร่วม
ศึกษาหาแนวทางรอด

หลวงปู่เองก็ไม่เคยถือใครว่ำเป็นศิษย์ หรือถือตัวท่ำนเป็นอำจำรย์ของผู้ใด 
น่ีเป็นปฏปิทำของหลวงปูท่ีมี่ต่อเพือ่นสหธรรมิกทกุหมูเ่หล่ำ ปรำกฏอยูอ่ย่ำงน้ีเสมอมำ 
จนตลอดชีวิตของท่ำน ท่ำนไม่เคยอ้ำงหรือวำงตนในฐำนะครูบำอำจำรย์เลย ทั้งน้ี 
ก็มียกเว้นบ้ำงส�ำหรับศิษย์ใกล้ชิดจริงๆ ซึ่งท่ำนถือเป็นเสมือนลูกหลำนหรือผู้คุ้นเคย 
เวลำอธิบำยชี้แจงปัญหำธรรม หลวงปู่มักจะพูดว่ำ “ผมเข้ำใจอย่ำงนี้นะเท่ำที่ผมเคย
ปฏบิตัมิำ ผมแก้ไขอย่ำงน้ี ผมท�ำอย่ำงน้ี คณุลองน�ำไปประกอบพจิำรณำด ูอำจจะได้ 
ข้อคิดว่ำควรปฏิบัติของตนอย่ำงไร”

หรือบำงทท่ีำนก็ว่ำ “ท่ำนอำจำรย์ใหญ่เคยบอกว่ำอย่ำงน้ี ท่ำนเจ้ำคณุอบุำลฯี เคย
ประสบแล้วท่ำนแก้อย่ำงนี้” หรือว่ำ “ท่ำนอำจำรย์ใหญ่เคยแนะไว้อย่ำงนี้ ผมก็พบมำ 
และแก้ไขตัวเอง แต่ของคุณจะเป็นอย่ำงไร ลองเอำไปเทียบเคียงดู เพรำะธรรม 
ของใครก็ของมนั ธรรมของพระพทุธเจ้ำกข็องพระพทุธเจ้ำ ของท่ำนอำจำรย์ใหญ่กข็อง 
ท่ำนอำจำรย์ใหญ่ ของผมก็ของผม และธรรมของคุณก็ของคุณ แม้มีเป้ำหมำย
เดียวกัน แต่ก็ไม่เหมือนกัน ทำงใครทำงมัน”

ลกูศษิย์ลกูหำเคยถำมว่ำ “ได้ยนิมำว่ำท่ำนอำจำรย์ใหญ่ (ท่ำนอำจำรย์ม่ัน ภูริทตโฺต) 
ท่ำนแนะแนวทำงแก่ผู้สงสัยได้อยำ่งชัดเจน เหมือนประสบด้วยตนเอง ซึ่งบำงคร้ัง 
ผู้สงสยัไต่ถำมเองยังบอกเล่ำไม่ค่อยจะถูกด้วยซ�ำ้ เป็นควำมจริงไหม” พอได้ยนินำมว่ำ  
ท่านอาจารย์ใหญ่เท่ำน้ัน หลวงปูก่ร็วบเน้ือรวบตวัอย่ำงเรียบร้อย แล้วจึงตอบด้วยเสยีง 
อันเปี่ยมไปด้วยคำรวะนอบน้อมว่ำ

“ท่านอาจารย์ใหญ่ ท่านมีญาณใหญ่หลวง หาผู้ใดเทียบมิได้ ท่านย่อมแนะน�า
บุคคลได้อย่างถูกต้อง ไม่มีผิดพลาดเลย”
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ตำมปกต ิในด้ำนกำรคณะสงฆ์กดี็ ในด้ำนอืน่ๆ กด็ ีหลวงปูจ่ะตอบสนองปฏบิตัติน 
ไปตำมสมควรอย่ำงธรรมดำ แต่ส�ำหรับวงกำรปฏบิตั ิหรือยิง่เมือ่มผู้ีมำสนทนำไต่ถำม 
ปัญหำ จะสงัเกตเหน็ว่ำหลวงปูจ่ะมท่ีำทคีกึคกัเข้มแข็งกว่ำธรรมดำ สำมำรถอยูส่นทนำ 
กับนักปฏิบัติได้ดึกๆ ดื่นๆ ถึงตีสองตีสำม หรือบำงคืนถึงสว่ำงคำตำก็มี

ที่น่ำประหลำดก็คือ บำงครั้งหลวงปู่ไม่ได้เป็นผู้พูดหรือผู้อธิบำยอะไร แต่ผู้อื่น
เป็นผู้คุยให้ท่ำนฟัง ท่ำนก็ฟังด้วยควำมเอำใจใส่สนใจอย่ำงจริงจัง และด้วยท่ำทำง
ที่มีควำมสุขอย่ำงยิ่ง เมื่อได้ฟังว่ำผู้น้ันประสบปัญหำในทำงปฏิบัติอย่ำงน้ันอย่ำงน้ี  
ท่ำนก็จะซักว่ำแก้ไขอย่ำงไร เมื่อทรำบว่ำเขำแก้ไขได้แล้วเป็นอย่ำงนี้ แล้วต่อมำเป็น
อย่ำงนี้ ท่ำนก็จะชื่นชมยินดี ชมเชยว่ำมีปัญญำแยบคำยจริงๆ แล้วเล่ำเทียบเคียงว่ำ 
เมื่อท่ำนเจอปัญหำแบบนี้ ท่ำนแก้อย่ำงนั้น และท่ำนพระอำจำรย์ใหญ่เคยสอนไว้ว่ำ
อย่ำงนั้นๆ ดูเป็นที่สนุกสนำนบันเทิงในกำรสนทนำธรรมกันตลอดทั้งคืนด้วยอำกำร
อย่ำงนี้
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การถามปัญหาที่น่าพิศวง

หลวงปู่เป็นผู้ที่มีควำมยินดีต่อกำรได้อธิบำยปัญหำในแนวทำงปฏิบัติธรรม  
รวมทัง้ยอมรับและชอบฟังแนวทำงปฏบิตัขิองผู้อืน่เป็นอย่ำงยิง่ ไม่ว่ำผู้น้ันจะเป็นใคร  
เดก็หรือผู้ใหญ่ ฆรำวำสหรือบรรพชิต ท่ำนให้ควำมสนใจและพอใจทัง้น้ัน ถ้ำมีผู้สนใจ  
และตั้งใจปฏิบัติแล้วปรำกฏผล เช่น มีนิมิตเกิดข้ึน หรือมีลักษณะอำกำรอย่ำงใด 
อย่ำงหนึ่งเกิดขึ้น เกิดสงสัยว่ำควรปฏิบัติต่อไปอย่ำงไร แล้วน�ำมำไต่ถำมเพื่อให้ท่ำน
ชี้แนะแนวทำง อย่ำงน้ีหลวงปู่จะคึกคักเข้มแข็งเป็นพิเศษ และจะให้ค�ำแนะน�ำได้ 
ตลอดสำย โดยลกัษณะกำรร่วมปรึกษำหำรือ และศกึษำเทยีบเคียงดังทีไ่ด้กล่ำวมำแล้ว

หลวงปู่มีปฏิภำณไหวพริบที่เฉียบคม อธิบำยได้รวบรัดจ�ำกัดควำม ทั้งแน่นอน
และตรงจุด และก้ำวหน้ำไปตลอดเป็นล�ำดับไม่ขำดสำย ไม่ท�ำให้ผู้สนใจไต่ถำม 
ผิดหวังเลย ต่ำงกไ็ด้รับควำมพอใจและควำมอบอุน่ซึง้ใจโดยทัว่กนั มหีลำยท่ำนทีเ่คย
ศึกษำและปฏิบัติในส�ำนักต่ำงๆ มำก่อน บำงท่ำนก็มีควำมภำคภูมิใจในวิหำรธรรม
ของตน พอใจว่ำตนถึงที่สุดแล้วก็มี เมื่อหลวงปู่ชี้แนะเพียงค�ำสองค�ำ ท่ำนเหล่ำนั้นก็ 
พอใจ เข้ำใจ เกดิควำมปลอดโปร่งโล่งใจ และออกปำกว่ำเบำใจและหมดข้อสงสยัแล้ว

บำงท่ำนเข้ำใจตนเองผิดก็มี เช่น ตนเองตดิอยูท่ี ่อสญัญภีพ ตดิแนบแน่นอยูท่ี่
ตรงน้ันโดยไม่รู้ไม่เข้ำใจอะไรเลย กลบัส�ำคญัว่ำตนไม่ยดึมัน่ถอืมัน่ เพรำะเข้ำใจไปเอง
ว่ำจิตไม่เกำะเกี่ยวอะไร เกิดอวิชชาแห่งความไม่ยึดมั่นถือมั่นขึ้นมา เมื่ออยู่ตามปกติ 
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ก็หงอยเหงาเซาซึมเพราะจิตขาดความคล่องตัว ขาดปัญญา ยิ่งนานวันเข้าความงมโง่
ก็ยิ่งเพิ่มพูน แต่ตนเองไม่รู้ตัว ต้องมีคนช่วย

คร้ังหลวงปูแ่นะน�ำ พอได้ฟังและเข้ำใจกส็ะดุ้งสะท้ำนขึน้ ค่อยรู้สกึตวั ในหลำยกรณี 
หลวงปูจ่ะพดูจ้ีจุดแรงๆ หรือไม่กเ็ป็นค�ำทีเ่ข้ำไปจ้ีใจกระแทกจุด จนกระทัง่จิตเคลือ่น
ออกจำกอสัญญีภพนั้นๆ ได้

หลวงปูบ่อกว่ำ “เขำปฏบิตัมิำได้ถงึขัน้น้ีกนั็บว่ำมคีวำมสำมำรถไม่น้อย เพยีงแต่
ก�ำลังสติอ่อนไปหน่อย ไม่เหมำะสมกลมกลืน ปัญญำแก้ไม่ทัน เลยตกอสัญญีภพ 
ไปอย่ำงน่ำเวทนำ พอชีแ้นะค�ำสองค�ำให้เขำรู้เร่ืองเข้ำใจ ต่อไปเขำกแ็ก้ไขได้เอง เมือ่เขำ 
ปรับปรุงให้ก�ำลงัแก่ธรรมทัง้มวลผสมผสำนสอดคล้องกลมกลนืกนัได้ อริยมรรคสมังคี  
ก็ย่อมเป็นไปเองตำมกฎแห่งธรรมดำ”

บรรดำท่ำนทั้งหลำย ทั้งที่มีภูมิกำรปฏิบัติสูง ทั้งที่ก�ำลังด�ำเนินไปอยู่ และที่เพิ่ง 
เร่ิมปฏิบัติ ที่มำสนทนำธรรมไต่ถำมปัญหำกับหลวงปู่น้ัน ต่ำงก็มีหัวข้อธรรมและ 
วิธีกำรไต่ถำมแตกต่ำงกันไปโดยประกำรต่ำงๆ ซึ่งล้วนน่ำสนใจทั้งสิ้น น่ำเสียดำยที่ 
ผู้เขียนและผู้ใกล้ชิดอื่นๆ มิได้ส�ำเหนียกถึงกำรจดบันทึกรำยละเอียดไว้ ไม่เช่นนั้น
จะได้ตัวอย่ำงที่เป็นประโยชน์ใหญ่หลวงแก่กำรศึกษำและปฏิบัติต่อไป

ในบรรดำกำรถำมปัญหำน้ัน มกีำรถำมแปลกๆ น่ำพศิวงอยูห่ลำยท่ำน ตวัอย่ำง
เช่น ท่ำนพระอำจำรย์เฉลียวถำมหลวงปู่เพียงค�ำเดียว แล้วไม่ถำมอะไรอีก ผู้เขียน 
(พระโพธนัินทมนีุ) กพ็ำซือ่ หวงัให้ท่ำนได้ประโยชน์ทีอ่ตุส่ำห์แวะมำ จึงกระตุน้ท่ำนว่ำ  
“ท�ำไมไม่ถำมต่อ” ท่ำนตอบว่ำ “หมดค�ำถำม พอใจในค�ำตอบของหลวงปู่แล้ว”

ที่แปลกประหลำดที่สุดคือที่ผู้เขียนทรำบแน่ชัด เพรำะเกิดขึ้นที่วัดบูรพำรำม
นี่เอง มีพระภิกษุผู้สนใจในกำรปฏิบัติ และได้ด�ำเนินตำมแนวทำงที่หลวงปู่สั่งสอน
มำพอสมควรแล้ว วันหนึ่งขณะที่หลวงปู่นั่งพักผ่อนอยู่ใต้หอระฆัง ภิกษุนั้นเดินผ่ำน 
มำทำงผู้เขียน ผู้เขียนถำมว่ำ “ท่ำนจะไปไหน” ภิกษุผู้นั้นตอบว่ำ “มีปัญหำบำงอย่ำง 
จะเรียนถำมหลวงปู่” ผู้เขียนก็ชี้บอกว่ำหลวงปู่อยู่ที่หอระฆัง ท่ำนก็เดินไปหำหลวงปู่  
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และเข้ำไปน่ังใกล้ด้วยอำกำรนอบน้อมอย่ำงดี ทัง้ท่ำนรูปน้ัน ทัง้หลวงปู ่ต่ำงองค์ต่ำงน่ิง 
เฉยเป็นเวลำนำนพอสมควร สงัเกตว่ำไม่ได้พดูอะไรเลย ได้แต่มองหน้ำกนั เงียบเฉยอยู่  
คร้ันแล้วท่ำนรูปน้ันก็กรำบลำหลวงปู่ ลุกข้ึนยอบตัวเดินมำจำกหอระฆังด้วยสีหน้ำ
อิ่มเอิบยินดี

ผู้เขียนอดรนทนไม่ได้ เมื่อท่ำนผู้น้ันผ่ำนมำจึงถำมว่ำ “ไม่ได้ถำมปัญหำ 
หลวงปู่หรือ” ท่ำนตอบว่ำ “ถำมเรียบร้อยแล้ว” “อ้อ แล้วหลวงปู่ไม่ตอบหรือ” 
“ตอบแล้ว” ท่ำนยิ้มอย่ำงยินดีตอบว่ำ “หลวงปู่ตอบอย่ำงกระจ่ำงแจ้งชัดเจนและ
ไพเรำะเพรำะพร้ิงทีส่ดุ” ผู้เขยีนอดกลัน้อยูไ่ม่ไหว ยอมปล่อยโง่ออกไปว่ำ “เอ๊ะ กผ็ม 
เห็นว่ำท่ำนไม่ได้พูดอะไรนี่นำ”

ท่ำนรูปน้ันหยุดยิ้ม มองผู้เขียนแล้วพูดว่ำ “กำรพูดไม่สำมำรถตอบปัญหำได้
ทกุปัญหำหรอก” ว่ำแล้วก็เดนิจำกไป ค�ำพดูน้ียงัจับใจผู้เขียนอยูจ่นตรำบเท่ำทกุวนัน้ี
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ตอบค�าถามเกี่ยวกับยักษ์

มอียูค่รำวหน่ึง เร่ืองทีเ่กิดขึน้ดูจะเกนิภมูธิรรมควำมสำมำรถของผู้เขยีน แต่เหน็ว่ำ 
ควรน�ำมำกล่ำวไว้ เพื่อเป็นข้อสังเกตส�ำหรับนักปฏิบัติทั้งหลำยจะได้น�ำไปเทียบเคียง
ศึกษำดูเพื่อประโยชน์แก่กำรก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติเฉพำะตนต่อๆ ไป หำกขำดตก 
บกพร่องอย่ำงไร จะต�ำหนิกันก็ไม่ว่ำ เพรำะยอมรับว่ำโง่ไว้ล่วงหน้ำอยู่แล้ว

คร้ังหน่ึง หลวงปูเ่สร็จจำกศำสนกจิในพระรำชพธิใีนพระบรมมหำรำชวงั กก็ลบัมำ 
พ�ำนักที่พระต�ำหนักทรงพรต วัดบวรนิเวศวิหำร ครั้งหลวงปู่สรงน�้ำเสร็จ ก็เอนกำย 
พักผ่อนให้ภิกษุสำมเณรบ�ำเพ็ญอำจำริยวัตรด้วยกำรนวดเฟ้นพัดวีต่ำงๆ

ครั้งนั้น พระรำชำคณะรูปหนึ่งก็แวะเข้ำมำเยี่ยมขอโอกำสว่ำ “ให้หลวงปู่ผู้เฒ่ำ 
เอนกำยพกัผ่อนตำมสบำย เพรำะประสงค์เพยีงแวะมำคยุอย่ำงกนัเองด้วยควำมคุน้เคย”  
ในระหว่ำงกำรสนทนำด้วยเร่ืองรำวหลำกหลำยน้ัน ท่ำนเจ้ำคณุรูปน้ันเอ่ยข้ึนตอนหน่ึง
ว่ำ “เขำว่ำคนที่สนใจเรียนคำถำอำคมอันศักดิ์สิทธิ์สมัยก่อนเป็นยักษ์”

หลวงปู่ลุกขึ้นนั่งทันที แล้วกล่ำวว่ำ “ผมไม่ได้สนใจเรื่องเหล่ำนี้เลยท่ำนเจ้ำคุณ 
ท่ำนเจ้ำคุณเองเคยศึกษำถึง ปัญจทวำรำวัชชนจิต ไหม ปัญจทวำรำวัชชนจิตนี้ คือ 
กิริยำจิตที่แฝงอยู่กับทวำรทั้ง ๕ ได้แก่ ตำ หู จมูก ลิ้น กำย เป็นกิริยำจิตที่ท�ำหน้ำที่
ประจ�ำรูปกำย อำศัยอยู่ตำมทวำรทั้ง ๕ เป็นทำงที่ติดต่อเชื่อมสัมพันธ์ระหวำ่งจิต 
กับสิ่งภำยนอก หรืออำรมณ์ภำยนอก เป็นกิริยำจิตอยู่อย่ำงน้ัน เป็นอยู่อย่ำงน้ัน  
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ห้ำมไม่ได้ บังคับไม่ให้เป็นไปไม่ได้ แต่อำจเป็นพำหะให้เกิดทุกข์ได้ และที่น่ำตื่นใจ
ก็คือ ให้กิริยำจิตเหล่ำนี้เป็นไปได้โดยประกำรที่ทุกข์จะเกิดขึ้นไม่ได้ก็ได้

อนัน้ีแหละทีน่่ำสนใจน่ำส�ำเหนียกศกึษำทีส่ดุว่ำท�ำอย่ำงไร เม่ือตำเหน็รูป แล้วรู้ว่ำ 
สวยงำม หรือน่ำรังเกียจอย่ำงไร แล้วก็หยุดเพียงเท่ำนี้ เมื่อหูได้ยินเสียง รู้ว่ำไพเรำะ  
หรือน่ำร�ำคำญอย่ำงไร แล้วก็หยุดเพยีงเท่ำน้ี เมือ่ลิน้ได้ลิม้รส รู้ว่ำอร่อยหรือไม่อร่อย 
เปร้ียวหวำนมันเค็มอย่ำงไร แล้วก็หยุดเพียงเท่ำน้ี เม่ือจมูกได้กลิ่นหอมหรือเหม็น
อย่ำงไรแล้ว ก็หยุดเพียงเท่ำนี้ เมื่อกำยสัมผัสโผฏฐัพพะ รู้ว่ำอ่อนแข็งเป็นอย่ำงไร 
แล้วก็หยุดเพียงเท่ำนี้

คร้ังเมือ่ศึกษำถงึขัน้น้ีแล้ว กจ็ะปรำกฏเหตอุนัน่ำอศัจรรย์ ทีเ่รียกว่ำ “หสติปุปาทะ”  
คือกิริยาที่จิตยิ้มขึ้นมาเองโดยไม่มีต้นสายปลายเหตุ หาสาเหตุที่มาไม่ได้

อนั หสติปุปาทะ หรือ กริิยาทีจิ่ตย้ิมเองน้ี ย่อมไม่ปรำกฏมใีนสำมัญชนโดยทัว่ไป  
ดังน้ัน นักปฏิบตัธิรรมทัง้หลำยควรกระท�ำไว้ในใจในอนัทีจ่ะส�ำเหนียกศกึษำท�ำควำม 
กระจ่ำงแจ้งใน “อเหตุกจิต” อันน้ี เพื่อเป็นบรรทัดฐำนในกำรปฏิบัติ ต้องเข้ำใจ 
ให้ถ่องแท้ว่ำ เมื่อปฏิบัติไปถึงล�าดับนี้แล้ว จิตจะเกิดยิ้มขึ้นมาเอง ไม่มีการกระท�า 
ไม่มีการบังคับให้เกิดขึ้น ย่อมเป็นไปเองโดยไม่เจตนา

อนึ่ง เมื่อปฏิบัติตำมหลัก จิตเห็นจิต อันมีกำร หยุดคิดหยุดนึก เป็นลักษณะ  
ถ้ำใช้ปัญญำอนัยิง่สอดส่องส�ำรวจตรวจตรำดูตำมทวำรทัง้ ๕ เหล่ำน้ี เพือ่จะหำวธิป้ีองกนั
ที่จิตจะแล่นไปหำเร่ืองใส่ตัวภำยนอก ก็จะเห็นและเข้ำใจได้ว่ำ เป็นธรรมดำอยู่เอง 
ที่คนเรำใช้ทวำรทั้ง ๕ เหล่ำนั้นกระท�ำกำรอันสัมพันธ์กับภำยนอก เมื่อพิจำรณำให้ 
ถ้วนถ่ีย่ิงขึน้กจ็ะได้อบุำยอนัแยบคำยว่ำ ในขณะทีเ่กดิสมัพนัธภำพกบัภำยนอก จิตก ็
ควรจะระลกึรู้อยูใ่นจิต เม่ือเหน็กรู้็เท่ำทนักำรเหน็ แต่ไม่ถงึกบัต้องร�ำพงึร�ำพนัออกมำว่ำ  
เห็นแล้วนะ เห็นแล้วหนอ อะไรหรอก เพรำะขณะจิตหนึ่งๆ นั้น มันไม่กินเวลำอะไร 
เมื่อรู้เท่ำทันแล้วก็ไม่ต้องไปร�ำพึงร�ำพันเป็นกำรปรุงแต่งเพิ่มเติมอีก
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ในกำรรู้ให้เท่ำทันนั้น อย่ำได้ถูกลวงด้วยสัญญำแห่งภำษำคนภำษำโลก ดังเช่น 
กำรรู้เท่ำทันคนที่จะมำหลอกลวงเรำเป็นต้น กำรรู้เท่ำทันอำรมณ์ในภำษำธรรมน้ัน 
หมำยควำมว่ำ ควำม “รู้” จะต้องทนักนักบักำรรับอำรมณ์ของทวำรทัง้ ๕ เช่น ในขณะที่ 
ตำเห็นรูป จะต้องมีสติรู้อยู่อย่ำงเต็มที่สมบูรณ์ มีควำมรู้ตัวพร้อมอยู่ตลอดเวลำ  
เมือ่เป็นเช่นน้ี ทกุข์อันอำศัยปัจจัยคอืกำรเหน็เป็นต้นน้ันย่อมไม่เกดิ และเรำกส็ำมำรถ
มองอะไรได้อย่ำงอสิระเสรี โดยทีรู่ปหรือสิง่ทีเ่รำมองเหน็ไม่อำจมอีทิธพิลอนัใดเหนือเรำ 
ได้เลยแม้แต่น้อย

ปัญจทวำรำวัชชนจิต หรือกิริยำจิตที่แล่นอยู่ตำมทวำรทั้ง ๕ ย่อมสัมพันธ์กัน 
กบัมโนทวำร ในมโนทวำรน้ันม ีมโนทวาราวชัชนจิต อนัเป็นกริิยำจิตแฝงอยู ่มหีน้ำที่ 
คดินึกต่ำงๆ สนองตอบอำรมณ์ทีม่ำกระทบไปตำมธรรมดำ ดงัน้ัน ในทำงปฏิบตัจิะให้ 
หยดุคดิหยุดนึกทกุกรณย่ีอมเป็นไปไม่ได้ แต่กด้็วยกำรอำศยัอบุำยวธิดัีงกล่ำวน้ีแหละ  
เมื่อจิตตรึกความนึกคิดอันใดออกมาทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่ว ก็รู้พร้อมให้เท่าทันกัน  
เช่นเดียวกัน เมือ่มคีวำมรู้พร้อมทนักนักบักำรรับอำรมณ์ดงัน้ีแล้ว ปัญญำทีรู้่เท่ำเอำทนั 
ย่อมตัดวัฏจักรให้ขำดออกจำกกัน ไม่อำจสืบเน่ืองหมุนเวียนต่อไปได้ กล่ำวคือ  
กำรก่อรูปก่อร่ำงต่อไปของจิตย่อมไม่อำจเกิดขึ้นได้ และควำมไม่ยึดมั่นถือม่ันก็มี 
อยู่เองโดยไม่ต้องมีกำรลวงๆ ว่ำไม่ยึดม่ันถือมั่นอะไรเลย ควำมไม่ยึดมั่นถือมั่น 
ก็เป็นแต่เพียงชื่อที่เรำน�ำมำใช้เรียกขำนกันให้รู้เรื่องเมื่อวัฏฏะมันขำดไปเท่ำนั้น

โดยนัยอย่ำงนี้ จึงน่าจะศึกษาให้เข้าใจในอันที่จะก�าหนดรู้อย่างไรจึงจะถูกต้อง 
เม่ือจิตกระทบเข้ากับอารมณ์ภายนอกอย่างไร ก็ให้หยุดอยู่แค่น้ัน อย่าไปทะเลาะ
วิวาทโต้แย้ง อย่าไปเอออวยเห็นดีเห็นงามให้จิตได้โอกาสก่อรูปก่อร่างเป็นตุเป็นตะ
เป็นเร่ืองเป็นราวยืดยาวออกไป อย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ต่อไป อย่าไปใส่ใจอีกต่อไป 
พอกันเพียงรู้อารมณ์เท่านี้ หยุดกันเพียงเท่านี้”
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เรื่องจิตเรื่องอิทธิฤทธิ์

เร่ืองต่อไปน้ีท่ำนเจ้ำคณุ พระโพธนัินทมุนี ได้เล่ำให้ฟังเมือ่วนัที ่๑๕ กรกฎำคม 
พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นกำรถอดค�ำพูดจำกกำรบันทึกเทป ดังนี้ 

ถ้ำจะพูดไปแล้วนะ อำจำรย์ (หมำยถึง อ.ปฐม-อ.ภัทรำ นิคมำนนท์) เรื่องของ 
จิตหรืออิทธิฤทธิ์นี้ อำตมำก็ไม่อยำกจะใช้ค�ำว่ำอิทธิฤทธิ์ เพรำะหลวงปู่ท่ำนไม่นิยม  
และก็ไม่ท�ำ ไม่แสร้งท�ำ ไม่อะไรด้วยทั้งน้ัน ก็เลยไม่อยำกใช้ค�ำว่ำเร่ืองจิตเร่ือง
อิทธิฤทธิ์ แต่ จิต นี้ หลวงปู่ท่ำนก็พูดว่ำ “จิต”

แต่ถ้ำพูดเกี่ยวกับหลวงปู่ ก็มีเร่ืองแปลกๆ หรือเร่ืองที่น่ำอัศจรรย์เหมือนกัน
ในขณะที่เรำอยู่กับท่ำน ท่ำนก็ไม่ได้ปฏิเสธ ท่ำนก็ไม่ได้ยกย่อง ท่ำนก็ไม่ได้พูดเพื่อ
อะไรมำกมำยในเร่ืองเหล่ำน้ี แม้แต่เร่ืองไสยศำสตร์ ก็พูดกันว่ำชำวสุรินทร์เห็นมี
ไสยศำสตร์กนัมำก สำมำรถใช้คำถำอำคมอะไรต่ำงๆ เหล่ำน้ี แม้มีคนถำมท่ำน ท่ำนก็ 
ไม่ค่อยอธิบำย ท่ำนก็บอกเพียงว่ำ ท่ำนเองก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันอะไรท�ำนองนั้น

ส�าหรับเรื่อง “จิต” นั้น ท่ำนพูด คือท่ำนพูดเรื่อง จิต ท่ำนไม่ค่อยใช้ค�ำว่ำ 
อิทธิฤทธิ์ อะไรหรอก จะใช้ว่ำ “พลัง” โดยมำกท่ำนจะพูดว่ำ “พลังจิต” นั้นมีอยู่  
พลังจิตจะมีได้ก็เกิดจากข้อเดียว คือ “พลังสมาธิ” ถ้ำผู้ใดสร้ำงสมำธิจิตไม่ได้  
ท่ำนว่ำพลังจิตนั้นเกิดขึ้นไม่ได้ ถึงเกิดขึ้นก็เป็นพลังจิตที่เป็น มิจฉา หรือไม่มั่นคง  
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เช่นว่ำ คนบำงคนเขำใช้พลงัจิตในทำงทีผิ่ด หรือน�ำไปใช้ในทำงรักษำควำมเจ็บไข้ได้ป่วย  
ก็อำจมีส่วนของพลังจิตเหมือนกัน

พลงัจิตทีเ่กิดจำกสมำธถูิกต้องน้ัน คือเม่ือมสีมำธเิกดิขึน้แล้วกอ็ำศัยพลงัแห่งจิต 
เพรำะสมำธินั้นเกิดจำก จิตรวม คือมันละอำรมณ์ต่ำงๆ เมื่อมันไปแบกเอำอำรมณ์
ต่ำงๆ ไว้มำก จิตมันกไ็ม่มกี�ำลงั ไม่มีพลงัอะไร ต่อเมือ่จิตสำมำรถละอำรมณ์ต่ำงๆ ได้  
ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวก็เกิดสมาธิ จิตก็จะเกิดมีพลังขึ้นมำ

ถ้ำมพีลงัแล้ว ตำมทีห่ลวงปูเ่คยอธบิำย ระหว่ำงทีจิ่ตเรำเกดิมพีลงัสมำธน่ีิแหละ 
บคุคลจะเอำไปใช้ในทำงไหนกไ็ด้ผลในทำงน้ัน แต่เมือ่ใช้ในทำงทีเ่สยีหำย มันกท็�ำให้
เสียหำยได้ หรือใช้ไปในทำงที่ให้ประโยชน์ให้เกิดพลังปัญญำก็ได้ หมำยควำมว่ำ 
อย่ำงทีพ่ดูในหลกัวชิำกำรเรียนทำงศำสนำว่ำ ศีล สมำธ ิปัญญำ ทีว่่ำศีลท�ำให้เกดิกำร
อบรมสมำธิ สมำธิอบรมปัญญำ ฉะนั้น พลังจิตที่เกิดประโยชน์อย่ำงแท้จริงหลังจำก
เกิดสมำธินั้น หมำยถึงว่ำ จิตนั้นยกสภำวธรรมขึ้นมำไตร่ตรองให้เกิดวิปัสสนำญำณ 
เกิดปัญญำแล้วปัญญำนั้นก็จะแจ่มแจ้ง ดีกว่ำจิตที่ไม่เกิดสมำธิ หรือจิตที่ไม่มีสมำธิ

ฉะน้ันหลวงปู่จะใช้ว่ำ พลังจิตน้ันสำมำรถยกระดับภำวะหรือป้องกันควำม 
ทุกข์ยำก อันเนื่องจำกกำรที่จิตส่งออกไปเพื่อรับอำรณ์ต่ำงๆ ได้ 

มคีนชอบถำมหลวงปูเ่ก่ียวกับเร่ืองอทิธฤิทธิบ้์ำง หรือทีจิ่ตทีมี่ฤทธิม์พีลงัอย่ำงหน่ึง 
อย่ำงใดบ้ำงน้ันกเ็คยมี แต่เน่ืองจำกว่ำหลวงปูท่่ำนไม่สนใจในเร่ืองสิง่มหศัจรรย์ หรือ 
สิ่งอัศจรรย์ในอิทธิฤทธิ์ต่ำงๆ เหล่ำนี้ ท่ำนจึงไม่นิยมพูดให้ใครฟัง

แต่หลวงปู่ก็ยอมรับว่ำจิตน้ันย่อมเป็นจิตที่มีพลัง เมื่อจิตมีพลังแล้วมันก็จะ
เป็นคุณประโยชน์ได้หลำยอย่ำง แต่ท่ำนก็จะขึ้นต้นว่ำ จิตจะมีพลังได้นั้นก็ต่อเมื่อได้ 
สมาธ ิหรือเกิดสมาธ ิจิตมีอารมณ์เดยีว จิตจึงจะมพีลงั เมือ่จิตมพีลงัแล้วจะหนัไปใช้
ทางไหนก็ย่อมได้ แม้หันไปทำงที่ผิดทำงพระพุทธศำสนำก็ย่อมจะได้ อย่ำงเช่น ฤำษี
ชีไพร หรืออะไรๆ นั้น ล้วนแต่เป็นสมำธิซึ่งนับว่ำเป็นมิจฉำสมำธิได้
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ส่วน สมัมาสมาธ ิน้ัน หมำยถงึจิตทีเ่ป็นสมำธติำมล�ำดบั ตัง้แต่ขัน้ต้น คอืขณกิสมาธิ  
จนกระทั่งเข้ำสู่ อัปปนาสมาธิ อะไรในกระแสนี้ แล้วจิตนั้นก็จะเป็นพลังส่องทำงไป
ให้เกิดปัญญำ ในทำงตรงข้ำม ถ้ำอำศัยพลังจิตไปในเรื่องอื่น เรื่องอิทธิฤทธิ์อะไรนั้น
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ถูกพุทธประสงค์ทั้งหมด

แต่ถ้าใช้พลังจิตน้ันเพื่อเป็นเหตุให้ปัญญาผุดผ่องข้ึน เพื่อจะตัดกิเลสปัญหา
และความชัว่ร้ายต่างๆ เพือ่ยกระดบัจิตของเราให้พ้นจากทกุข์ จึงจะเป็นพลงัจิตทีเ่ป็น
สัมมาทิฏฐิ และเป็นทางที่ถูกต้อง หลวงปู่มักจะอธิบำยในแนวทำงนี้ ส่วนในทำงที่ว่ำ
เอำพลังจิตไปแสดงอิทธิฤทธิ์อย่ำงน้ันอย่ำงน้ีแล้ว รู้สึกว่ำหลวงปู่จะไม่ค่อยกล่ำวถึง  
หลวงปู่จะระมัดระวังที่สุดในเรื่องกำรปฏิบัติให้เป็นไปในทำงที่ดีที่ถูกต้อง
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หลวงปู่แสดงอิทธิฤทธิ์บ้างไหม

จำกค�ำถำมที่ว่ำ “หลวงปู่เคยแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรบ้างไหม” ท่ำนเจ้ำคุณ 
พระโพธินันทมุนี อธิบำยดังต่อไปนี้ คือ แม้แต่ความสนใจ ความใส่ใจของท่านใน
เรื่องเหล่านี้ ท่านก็ไม่มีอยู่แล้ว ถามว่าท่านเคยแสดงฤทธิ์ให้ปรากฏนั้น ท่านจะแสดง
ได้อย่างไร ท่านไม่แสดง ไม่ท�าอย่างแน่นอน

แต่ว่ำ พูดก็พูดเถอะ เมื่อหลวงปู่มีอะไรๆ ที่เป็นควำมมหัศจรรย์อยู่ในตัวท่ำน 
กม็สีิ่งแปลกประหลำดมหศัจรรย์ออกมำใหเ้หน็บำ้ง อำตมำไม่ถอืว่ำทำ่นแสดง แตใ่น 
ฐำนะที่อยู่กับท่ำนมำนำน อำตมำเห็นว่ำมีสิ่งมหัศจรรย์เกี่ยวกับหลวงปู่หลำยอย่ำง  
ขอย�้ำว่ำ “ไม่ใช่ฤทธิ์นะ แต่ว่ามันอัศจรรย์”

เท่ำทีนึ่กทบทวนดู กเ็หน็ว่ำมีอยูห่ลำยคร้ัง อำตมำเคยนึกทบทวนอยูใ่นใจเท่ำที ่
อำตมำเคยเห็นปรำกฏ รู้สึกจะมี ๘ ครั้งด้วยกัน เราเรียกว่าฤทธิ์หรืออะไรก็ไม่ทราบ
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เรื่องแรก เกี่ยวกับเรื่อง ความปลอดภัยของหลวงปู่ หลวงปู่นั้นคงมีภำวะอะไร
ที่ไม่ท�ำให้บำดเจ็บ ไม่ท�ำให้แขนขำหัก หรือไม่ท�ำให้ตำยโดยอุบัติภัย อุบัติเหตุ อันนี้
จะเป็นบญุหรือเป็นฤทธิอ์ะไรกส็ดุแท้แต่จะเรียก เคยเหน็ควำมคับขันในชวีติของท่ำน 
ไม่ว่ำเกี่ยวกับเรื่องรถ ไม่ว่ำในเรื่องเขำลอบปองร้ำย ไม่ว่ำจะเป็นเหตุกำรณ์ที่ก้อนหิน
กลิ้งมำจำกบนภูเขำจะทับท่ำน ในระหว่ำงที่หลวงปู่พำพระเณรไปพ�ำนักท�ำงำนพัฒนำ
เขำพนมสวำย และฝึกอบรมกัมมัฏฐำนให้แก่พระเณร มีก้อนหินใหญ่กลิ้งมำยังท่ำน
พอดี แต่มนัก็เบีย่งหลบไปเม่ือมำใกล้ท่ำน เหมอืนจะมอีะไรผลกัให้หลกีไปนิดหน่อย 
ให้ท่ำนพ้นภัยไป นี่เรื่องหนึ่งเท่ำที่ปรำกฏ

เร่ืองทีส่อง เป็นเร่ืองแปลกคือ เร่ืองเกีย่วกบัน�า้ฝน จะว่ำฤทธิห์รือเปล่ำไม่ทรำบ 
เมื่อครำวหล่อพระพุทธรูปพระประธำนในโบสถ์เสร็จแล้ว คณะกรรมกำรต้องกำรให้
อญัเชญิท่ำนแห่รอบเมอืง แต่หลวงปูเ่หน็ว่ำไม่จ�ำเป็น ปรำกฏว่ำเกดิฝนและลมพำยใุหญ่ 
จนไม่สำมำรถเคลื่อนขบวนแห่ได้ส�ำเร็จ 

(เรื่องที่สำมและเรื่องอื่นๆ ได้น�ำเสนอในบทต่อๆ ไป)
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หลวงปู่สามถูกท�าร้าย

เร่ืองที่สาม เป็นเหตุกำรณ์ที่เกิดกับ หลวงปู่สาม อกิญฺจโน วัดป่าไตรวิเวก  
ซึ่งอยู่ห่ำงจำกตัวเมืองไปทำงทิศใต้ ๑๓ กิโลเมตร เรื่องนี้มีอยู่ว่ำ มีพระจำกจังหวัด
ร้อยเอด็มำบวช และพ�ำนักอยูว่ดัหลวงปูส่ำม พระรูปน้ีเป็นลกูคนทีม่ฐีำนะดี เลือ่มใส
ในพระศำสนำ จึงมำบวชในระหว่ำงเข้ำพรรษำ

พอมำถงึช่วงกลำงพรรษำ โรคเก่ำกก็�ำเริบ คือพระรูปน้ีเคยเป็นบ้ำหรือโรคประสำท 
มำก่อนที่จะบวชเป็นพระ พระรูปนี้มีกำรกระท�ำคล้ำยคนบ้ำอำละวำด กระโดดเข้ำไป
กอดปล�ำ้หลวงปูส่ำมอย่ำงแน่นเหนียว ปล�ำ้กอดหลวงปูอ่ยูเ่ป็นเวลำนำนร่วม ๑ ชัว่โมง  
ไม่มใีครสำมำรถแกะออกได้ หลวงปูส่ำมอยูใ่นสถำนกำรณ์ล�ำบำก ตืน่ตระหนกตกใจกนั 
ไปทั้งวัด

โดยปกติในตอนเช้ำมืด หลวงปู่ท่ำนจะอยู่แต่ภำยในกุฏิ ไม่เคยคิดที่จะออกไป
เยี่ยมคนนั้นคนนี้ หรือเดินไปดูอะไรนอกกุฏิ เป็นปฏิปทำอย่ำงหนึ่งที่ท่ำนไม่เคยคิด
ออกนอกเท่ำไร ก็ไม่เคยคดิว่ำจะไปเยีย่มใคร เช้ำวนัน้ัน ไม่รู้เป็นอย่ำงไร ท่ำนให้เด็ก 
ไปเรียก ผู้ใหญ่สรศักดิ์ กองสุข ซึ่งบ้ำนอยู่ใกล้ๆ วัด ให้เอำรถไปส่งหลวงปู่ที่วัดของ 
หลวงปู่สาม

พอท่ำนไปถึง เห็นพระรูปน้ันก�ำลังกอดปล�้ำหลวงปู่สำมอยู่ ใครไปช่วยก็ไม่ 
ยอมปล่อย หลวงปู่เข้ำไปถึงวัดพอดี มีคนร้องว่ำ “หลวงปู่ดูลย์มำแล้ว หลวงปู่ดูลย์ 
มำแล้ว”
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พระรูปน้ันตกใจปล่อยหลวงปู่สำม แล้ววิ่งไปหลบซ่อนตัวสั่นอยู่ข้ำงๆ กุฏิ 
หลวงปูส่ำมกส็ะบกัสะบอมพอสมควร แต่ไม่ถงึกบัอำพำธ ลกูศิษย์ลกูหำทกุคนอยูใ่น 
อำกำรตกใจ

หลวงปู่เรียกพระรูปนั้นมำถำมว่ำ “ท�าไม เป็นอย่างไร” ท่ำนไม่ได้ดุด่ำว่ำท�ำไม
จึงต้องไปท�ำอย่ำงนั้น ถำมเพียงว่ำ ท�ำไม และเป็นอย่ำงไร พระรูปนั้นก็กรำบเรียน 
หลวงปูว่่ำ ขณะทีก่�ำลงัปฏิบตัสิมำธภิำวนำอยูน้ั่น กเ็กดินิมติเหน็เป็นสวรรค์วมิำนต่ำงๆ 
จึงตั้งใจจะพำหลวงปู่สำมเหำะขึ้นไปดูของสวยงำมเหล่ำน้ัน ไม่ได้มีควำมประสงค ์
จะท�ำร้ำยท่ำนแต่ประกำรใด ทุกคนก็เข้ำใจ และหลวงปู่ก็ช่วยแก้ไขเหตุกำรณ์น้ัน 
โดยไม่ได้ต�ำหนิพระรูปนั้นแต่อย่ำงใด

ทีอ่ำตมำเหน็ว่ำอศัจรรย์ กเ็หตวุ่ำ หลวงปูไ่ม่เคยไปไหนในตอนเช้ำมดื ท�ำไมท่ำน
จึงรู้ว่ำมภัียพบิตัเิกดิขึน้กบัหลวงปูส่ำม ได้ถำมหลวงปูว่่ำ “หลวงปูรู้่หรือว่ำหลวงปูส่ำม 
จะเป็นอะไรจึงได้เดินทำงไป” หลวงปูก่ไ็ม่ได้ตอบรับ ท่ำนบอกเพยีงว่ำ “คิดๆ ไป กอ็ยาก 
ไปเยี่ยมเยียนดูบ้าง” ท่ำนก็พูดแค่นี้ พวกเรำก็ไม่กล้ำซักถำมอะไรท่ำนมำกนัก
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หลวงตาแปะมรณภาพ

ที่เล่ำมำคือลักษณะที่ว่ำอัศจรรย์ในแต่ละคร้ังเท่ำที่สังเกตเห็น มีอยู่คร้ังหน่ึง 
มีพระรุ่นรำวครำวเดียวกันกับหลวงปู่ แต่บวชคนละนิกำย ท่ำนอยู่ที่อ�ำเภอปรำสำท  
แต่อยูบ้่ำนนอกเข้ำไปอกี (อยูห่่ำงจำกตวัเมอืงสริุนทร์ไปทำงใต้ประมำณ ๓๐ กโิลเมตร) 
ท่ำนเป็นพระรุ่นเกำ่แก่ด้วยกัน พระรูปน้ันท่ำนไม่ได้สนใจเร่ืองกำรปฏิบัติ ท่ำนถือ
แบบโบรำณๆ เคยอยู่อย่ำงไรท�ำอย่ำงไร เคยมีพิธีกรรมอย่ำงไร ก็อยู่ก็ท�ำอย่ำงนั้น  
แต่คนนับถือท่ำนมำก ท่ำนชื่อหลวงพ่อแปะ อยู่วัดบ้ำนตำเมำะ ต�ำบลไพล อ�ำเภอ
ปราสาท

วันน้ันหลวงปู่ออกมำน่ังนอกกุฏิแต่เช้ำมืด มีลูกศิษย์คนหน่ึงชื่อนำยจันครบ  
บญุประสทิธิ ์เข้ำไปรับใช้หลวงปู ่ท่ำนก็พูดขึน้ว่ำ “ครบ เอง็ไม่ได้ไปบ้านหรือ หลวงตาแปะ 
ตายแล้ว” นำยครบกว่็ำ “ยงัไม่ทรำบครับ” นำยครบคนน้ีเป็นคนทีอ่ยูห่มูบ้่ำนเดียวกนั 
และเป็นลูกหลำนของหลวงตำแปะ

หลงัจำกน้ันอกี ๒-๓ ชัว่โมง กมี็คนมำกรำบเรียนให้หลวงปูท่รำบว่ำ หลวงตำแปะ 
ท่ำนถึงแก่มรณภำพแล้ว เมือ่ตอนต ี๔ ของวนัน้ันเอง เร่ืองน้ีกนั็บว่ำแปลก ได้เรียนถำม 
หลวงปู่ว่ำ “หลวงปู่ทรำบได้อย่ำงไรว่ำหลวงตำแปะตำย มีคนมำบอกก่อนหน้ำนี้หรือ  
ใครมำบอกหลวงปู่หรือ” หลวงปู่ตอบว่ำ “รู้ไม่รู้ก็ว่าไปยังงั้นๆ แหละ” คือหลวงปู่ 
ท่ำนไม่ค่อยต่อควำมยำวสำวควำมยืด ท่ำนจะรีบตดับทไปเสยี เร่ืองในลกัษณะคล้ำยๆ 
กันนี้มีอยู่เสมอๆ



171

เรื่องเกี่ยวกับฝนตก

ทีนี้ในเรื่องของฝนตกนี้ก็เหมือนกัน ครั้งหนึ่งเมื่อไม่นำนมำนี้ คือระหว่ำงเดือน
มีนำคม พ.ศ. ๒๕๒๐ หลวงปู่คิดอย่ำงไรก็ไม่ทรำบ ท่ำนประสงค์จะไปพักผ่อนที่ป่ำ  
ก็เลยแนะน�ำชักชวนท่ำนว่ำให้ไปพักผ่อนที่วัดของ พระอาจารย์สุวัจน์ สุวโจ คือ  
วัดถ�้าศรีแก้ว อ�าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ซึ่งอยู่บนเทือกเขำภูพำน

ก่อนหลวงปูเ่ดินทำงไปประมำณ ๑๐ วนั ได้ให้พระไปส่งข่ำวให้พระอำจำรย์สวุจัน์ 
ทรำบล่วงหน้ำ บอกว่ำ “หลวงปูจ่ะมำพกัผ่อนทีน่ี่ด้วยสกั ๑๐ วนั ท่ำนเหน็ว่ำอย่ำงไร” 
ท่ำนอำจำรย์สุวัจน์ก็มีควำมยินดี ได้จัดแจงสถำนที่ไว้รอต้อนรับหลวงปู่ พระที่ส่งไป
แจ้งข่ำวก็กลับมำกรำบเรียนให้หลวงปู่ทรำบ

ก่อนหลวงปู่เดินทำงไม่กี่วัน พระอำจำรย์สุวัจน์ไม่ค่อยสบำยใจ เห็นว่ำหลวงปู่ 
ยงัไม่น่ำจะเดินทำงในช่วงน้ี เพรำะเกิดไฟไหม้ป่ำคร้ังใหญ่ในแถบน้ัน ทัง้ต้นไม้ใบหญ้ำ 
โดนเผำผลำญไปในวงกว้ำง บรเิวณน้ันเตม็ไปด้วยควนั ร้อนกร้็อนอบอ้ำว ต้นไม้สงูๆ  
กถ็กูไฟไหม้ขึน้ไปจนใบไม้ถกูไหม้หมด บรรยำกำศไม่เป็นทีส่บำยเลย พระอำจำรย์สวุจัน์ 
เหน็ว่ำ หลวงปูไ่ม่น่ำจะมำในช่วงน้ี น่ำจะเลือ่นออกไปก่อน ท่ำนรู้สกึปริวติกในเร่ืองน้ี  
แต่ในช่วงนั้นไม่มีใครจะเดินทำงจำกสกลนครมำสุรินทร์เพื่อส่งข่ำวหลวงปู่ จึงปล่อย
เหตุกำรณ์ให้เลยตำมเลย

ปรำกฏว่ำก่อนหลวงปูเ่ดนิทำง ๒-๓ วนั เกดิฝนตกในบริเวณน้ัน ไฟป่ำทัง้ตำม 
ที่สูงและที่ต�่ำก็ดับมอดหมด หลังจำกฝนตกใหญ่แล้ว บรรยำกำศแถวน้ันก็ดีขึ้น  
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อำกำศเย็นขึ้น กลิ่นเถ้ำถ่ำนและกลิ่นดินที่เผำสุกก็หอมกรุ่น เสียงจักจ่ันเรไรก็เร่ิม 
ร้องระงม ช่วงทีห่ลวงปูเ่ดินทำงไปถึงจึงเป็นช่วงทีบ่รรยำกำศก�ำลงัด ีพระอำจำรย์สวุจัน์ 
จึงได้ปรำรภอศัจรรย์กบัเหตกุำรณ์ในคร้ังน้ี “แต่เดมินึกว่ำเมือ่หลวงปูม่ำแล้วจะไม่สบำย 
ก่อนหลวงปู่มำถึงแค่ ๒ วัน เกิดฝนตกอย่ำงหนัก ก็เลยท�ำให้หลวงปู่พักผ่อนสบำย 
ไม่ล�ำบำก”

หลวงปู่บอกว่ำ “เออ มำอยู่ที่ภำวนำดี บรรยำกำศดี” พระอำจำรย์สุวัจน์อยำก 
นมินต์ให้หลวงปู่อยู่ต่อ แต่ท่ำนพักเพียง ๑๐ วัน ก็เดินทำงกลับ ในขณะนัน้ หลวงปู่ 
อยู่ในวัยชรำที่สุดแล้ว (ท่ำนมีอำยุ ๙๐ ปี) พวกอำตมำแปลกใจและดีใจที่ว่ำท่ำน 
ชรำภำพแล้ว ก็ได้มีโอกำสไปพักผ่อนเปลี่ยนบรรยำกำศตำมอัธยำศัยครั้งหนึ่ง

เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่หลวงปู่แสดงฤทธิ์เดช แต่อาตมาพูดในฐานะที่อยู่ใกล้ชิด
ท่าน ก็เห็นว่าเป็นเรื่องแปลก
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แขกยามวิกาล

เรื่องน้ีไม่อยำกจะพูดและไม่เคยพูดเลย แต่เหตุกำรณ์ที่ผ่ำนมำนำนแล้ว  
ท่ำนเหล่ำน้ันก็ล่วงลับไปหมดแล้ว ตอนน้ันอำตมำเพิ่งมำบวชเณรมำพ�ำนักอยู่กับ
หลวงปู่

เร่ืองเช่นน้ี ไม่ว่ำคนเรำ แม้แต่องค์พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ยังต้องมีสิ่งที่เป็น
อันตรำย หรือว่ำมีศัตรูปัจจำมิตรปองร้ำยพระองค์ท่ำนไม่รู้เท่ำไหร่ เมื่อนึกถึงองค์ 
พระสมัมำสมัพทุธเจ้ำแล้ว เหน็ว่ำเป็นเหตกุำรณ์ปกตธิรรมดำ อำตมำจึงกล้ำพดูเร่ืองน้ี 
ให้อำจำรย์ฟัง (หมำยถึงอำจำรย์ปฐมและอำจำรย์ภัทรำ นิคมำนนท์)

เหตกุำรณ์น้ีเกดิขึน้เมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๐ ตอนน้ันหลวงปูก่�ำลงัดงั ก�ำลงัเด่น ทัง้กำร 
ก่อสร้ำง ทัง้กำรทีม่ผู้ีศรัทธำเลือ่มใส คือช่วงทีห่ลวงปูอ่ยูใ่นวยักลำงๆ โบสถ์อศัจรรย์
ก็ก�ำลังจะเสร็จ ช่วงนั้นก็คงจะมีศัตรูหมู่ปัจจำมิตรเช่นกัน คืนหนึ่ง หลวงปู่นอนอยู่
บนกุฏิ ซึ่งควำมจริงแล้วท่ำนไม่ค่อยจะนอน เพรำะกลำงคืนมักได้ยินเสียงกระแอม
เสียงสดใสอยู่เรื่อยๆ ตำมที่อำตมำเฝ้ำสังเกตมำ

คนืน้ัน มคีนแอบไปท�ำร้ำยหลวงปู ่พระทีน่อนในห้องใกล้ๆ หลวงปู ่ชือ่พระหม่ืน
กบัพระส�ำล ีพกัอยูด้่วยกนั สมัยน้ันมดืมำก ยงัไม่มีไฟฟ้ำใช้ ได้ยนิเสยีงคนพดูซบุซบิกนั 
ใต้ถุนกุฏิ ปรึกษำกันว่ำ “เอ พวกเรำได้ค่ำจ้ำงเขำมำสี่พันบำทเท่ำนั้น ให้เรำมำฆ่ำ
พระผู้เป็นครูบำอำจำรย์ถึงขนำดนี้ เป็นบำปหนัก แล้วเรำจะเลี้ยงชีวิตปลอดภัยหรือ”
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พระทั้ง ๒ รูป ได้ยินค�ำพูดนั้นอย่ำงชัดเจน ตกอกตกใจมำกจนตัวสั่น แล้ว 
ได้ยินเสียงหลวงปู่กระแอมขึ้น ท�ำให้คนที่ลอบอยู่ทำงใต้กุฏิเดินไปด้ำนหน้ำต่ำงห้อง
หลวงปู่ หลวงปู่กระแอมอีกครั้ง แล้วเปิดประตูห้องออกมำเรียกให้พระทั้ง ๒ รูป 
ออกไปคุยด้วย พระทั้ง ๒ รูป ตัวสั่นเล่ำบอกเหตุกำรณ์ด้วยเสียงสั่นเครือว่ำ “ได้ยิน
ใครมำปรึกษำกันว่ำจะมำลอบฆ่ำหลวงปู่”

หลวงปูต่อบว่ำ “เฮ้ย จะไปเชือ่อะไร เขาอาจจะมธีรุะอะไรกไ็ด้ อาจมีความจ�าเป็น 
มาหาใครกไ็ด้” ตอนน้ันเป็นเวลำประมำณต ี๒ น้ีแหละ เป็นจังหวะน้ันพอด ีไม่ทรำบว่ำ 
ท�ำไมท่ำนต้องลุกขึ้นมำแล้วเรียกพระทั้ง ๒ รูป ไปถำมอะไรบำงอย่ำง พระก็เล่ำบอก
เรื่องรำวต่ำงๆ ท่ำนก็ว่ำ “พูดอะไรเรื่อยเปื่อย” ในที่สุดพระเณรก็พำกันไปดูใต้ถุนกุฏิ 
ก็มีรอยเท้ำคนเดินไปมำตำมทิศทำงที่ได้ยินเสียง

พวกอำตมำกับเณรชื่อแก่น กลัวเขำจะแอบยิงทะลุจำกใต้ถุนกุฎิหลวงปู่ขึ้นมำ 
เลยพำกันเอำก้อนอิฐไปเรียงไว้ใต้เตียงหลวงปู่ ท่ำนก็ไม่ว่ำอะไร หลังจำกน้ันมำ 
ประมำณหน่ึงปี คนน้ันกม็ำสำรภำพกบัท่ำน เล่ำเร่ืองรำวให้ฟังจนหมดสิน้ หลวงปูก่ไ็ม่ได้ 
ว่ำอะไร

ถ้ำจะบอกชือ่กไ็ด้ เขำชือ่นำย ............. (ท่ำนเรียกชือ่เป็นภำษำเขมร แต่ขอปิดไว้  
เพรำะอำจไปเกี่ยวข้องเป็นญำติมิตรของคนรุ่นหลัง ท�ำให้เกิดควำมรู้สึกที่ไม่ดีได้)
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เรื่องของหลวงตายุทธ

เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองของหลวงตำยุทธ ท่ำนอยูท่ีว่ดัจอมสริุนทร์ ห่ำงจำกตวัเมืองออก
ไปทำงเหนือประมำณ ๕-๖ กิโลเมตร เป็นวัดสำขำของวัดบูรพำรำม

หลวงตำยทุธท่ำนเป็นพระนักพฒันำ ได้ส่งพระเณรมำเรียนทีว่ทิยำลยัสงฆ์วงัน้อย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และส�ำนักเรียนที่อื่นอีกหลำยแห่ง ตอนนี้ท่ำนมรณภำพ
ไปแล้วในช่วงใกล้ๆ กับหลวงปู่ เพรำะท่ำนเป็นพระสูงอำยุแล้ว

หลวงตำยทุธมกีจิต้องเดนิทำงเข้ำกรุงเทพฯ บ่อย ในสมยัน้ันกำรเดินทำงกย็ำก
ล�ำบำกพอสมควร มีอยูค่ร้ังหน่ึง มเีถ้ำแก่นักธรุกจิขับรถกระบะจะเดนิทำงเข้ำกรุงเทพฯ 
หลวงตำจะพำสำมเณร ๔ รูป ไปฝำกเรียนที่กรุงเทพฯ จึงได้อำศัยน่ังรถไปด้วย 
เพรำะช่วยให้ทุ่นรำยจ่ำยได้และสะดวกมำก เจ้ำของรถไม่ค่อยเต็มใจนัก เพรำะเขำ
ไม่ค่อยศรัทธำพระเท่ำไรหรอก แต่เม่ือได้รับกำรขอร้องจำกพระ เขำกรั็บไปด้วยอย่ำง 
เสียไม่ได้ ตอนนั้นมีเณร ๒ รูป ยังไม่มีหนังสือสุทธิ จึงต้องแวะไปให้หลวงปู่เซ็น
หนังสือเสียก่อน ให้เจ้ำของรถรอใกล้กุฏิ สำมเณรก็นั่งรออยู่ในรถด้วย

หลวงตำยุทธขึ้นไปกรำบหลวงปู่บนกุฏิรูปเดียว ข้ึนไปถึงก็ไม่เห็นหลวงปู่  
ออกมำดูนอกห้องก็ไม่เห็น กลับเข้ำไปดูข้ำงในใหม่ก็ไม่เห็น เถำ้แก่เจ้ำของรถก็เร่ง 
เพรำะกลวัถงึกรุงเทพฯ ตอนมดืค�ำ่ จะไม่สะดวก หลวงตำยทุธรู้สกึหวัเสยี พรวดพรำด 
ลงมำถำมพระเณรแถวนั้นว่ำ “หลวงปู่ไปไหน” พระเณรก็บอกว่ำ “ท่ำนไม่ได้ไปไหน  
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ท่ำนอยูใ่นห้องน้ันแหละ” หลวงตำยุทธกลบัขึน้ไปอกีกไ็ม่เหน็หลวงปู ่กห็วัเสยีลงมำอกี  
ขอโทษเถ้ำแก่เจ้ำของรถบอกว่ำ “ไปด้วยยงัไม่ได้หรอก” ให้เณรลงจำกรถ ด้วยเถ้ำแก่
เขำจะรีบไปอยู่แล้ว เขำจึงออกรถไปตัวคนเดียว ปล่อยหลวงตำยุทธและพระเณร 
ไว้ที่วัดบูรพำรำม

ฝ่ำยหลวงตำยทุธกเ็ดนิบ่น “หลวงปูไ่ปไหนกไ็ม่รู้ ผมมธีรุะกไ็ม่ส�ำเร็จ” แม่ชยีศ  
อยู่ใกล้ๆ แถวนั้น ก็พูดกับหลวงตำยุทธว่ำ “หลวงตำ พูดไปก็อย่ำหำว่ำฉันพูดสิ่ง
ที่เป็นไปไม่ได้ ขอให้ท่ำนขึ้นไปอีก ขึ้นไปดูอีกทีซิ” พอหลวงตำยุทธขึ้นไป ก็เห็น 
หลวงปู่นั่งอยู่ในที่ที่ท่ำนนั่งเป็นประจ�ำ “โอ หลวงปู่อยู่นี่เอง ท�ำไมผมขึ้นมำจึงไม่เห็น  
ขึ้นมำตั้ง ๒ ครั้ง” “เออ คนตำวิปริต จะไปเห็นอะไร” หลวงปู่พูดเรียบๆ ตำมประสำ 
ของท่ำน หลวงตำยทุธกน่ั็งคยุแบบหวัเสยีอยู่กบัท่ำนนำนพอสมควร แล้วก็ลงกลบัวดั

ฝ่ำยเถ้ำแก่ทีข่บัรถเข้ำกรุงเทพฯ น้ัน เดนิทำงมำเลยอ�ำเภอนำงรอง จังหวดับรีุรัมย์ 
ก็ประสบอุบัติเหตุรถคว�่ำ รถแหลกลำญหมด ตัวเองก็ถึงแก่กรรม ณ ที่นั้น ก็ลือกัน
ในครั้งนั้นว่ำ ถ้ำหลวงตำยุทธไปพบหลวงปู่อย่ำงง่ำยๆ ในตอนนั้น ทั้งหลวงตำยุทธ 
รวมทัง้พระเณร กค็งจะร่วมไปกบัเถ้ำแก่คนน้ันด้วย หลวงตำยทุธเพิง่จะโล่งใจบอกว่ำ  
“ไม่เจอหลวงปู่ก็ดีแล้ว”
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เหตุเกิดที่ก�าแพงแสน

อกีคร้ังหน่ึง ลกูศิษย์ได้นิมนต์หลวงปูไ่ปทีก่�ำแพงแสน จังหวดันครปฐม ทำงน้ัน 
เขำเตรียมรูปถ่ำยของหลวงปูไ่ว้รูปหน่ึงแล้ว ทีเ่ขำบอกว่ำเหน็รูปกำยทพิย์ซ้อนอยูอ่ะไร
น่ันแหละ เขำเตรียมไว้ปึกหน่ึงไว้ส�ำหรับแจกญำตมิิตรและบริวำร คนทีนิ่มนต์เขำเป็น 
เลขำธิกำรสมำคมชำวไร่อ้อย อ�ำเภอก�ำแพงแสน บอกช่ือก็ได้ยังมีชีวิตอยู่ เขำช่ือ 
ก�ำนันรำชัย เดี๋ยวนี้ยังเป็นก�ำนันอยู่ที่ก�ำแพงแสน ต�ำบลอะไรจ�ำไม่ได้

ทำงผู้นิมนต์ก็บ่นให้หลวงปู่ฟังว่ำ “อ้อยปีนี้ท่ำจะแย่แล้ว ฝนไม่ตก อ้อยก�ำลัง
จะเฉำตำย เดอืนเจ็ดเข้ำไปแล้ว ใกล้จะถงึเดือนแปด จะเข้ำพรรษำแล้ว ฝนไม่ตกเลย  
อ้อยจะเฉำตำย ผมก็เผอิญท�ำบุญ จึงมำกรำบนิมนต์หลวงปู่” ตอนนั้นดูเหมือนจะ
ท�ำบุญเปิดปั๊มน�้ำมันของเสี่ยอะไรคนหนึ่งหรือเปล่ำ ชักจ�ำไม่ได้ เขำมำนิมนต์หลวงปู่ 
อำตมำก็ตำมไปด้วย พระรปูหน่ึงเป็นพระบวชใหม่กไ็ปด้วย กลำงคืนก่อนวนัทีห่ลวงปู่ 
ออกเดินทำง ฝนตกใหญ่เลยจนกระทั่งน�้ำนองพอสมควร ขณะที่หลวงปู่ประกอบพิธี
ให้เขำแล้ว ฝนก็ตกประปรำยอยู่

ทำงเจ้ำภำพเอำรูปถ่ำยทีว่่ำประมำณ ๑๐๐ รูป เหน็จะได้ พร้อมทัง้เอำแป้งมำให้
หลวงปู่เจิมให้ ท่ำนเจิมรูปบนสุดเพียงรูปเดียว แต่ปรำกฏว่ำรอยนิ้วมือของท่ำนทะลุ 
ลงไปถงึทกุรูปทัง้ปึกน้ัน อนัน้ีกไ็ม่ใช่ท�ำอทิธฤิทธิ ์แต่อำตมำเหน็ว่ำแปลก ก�ำนันคนน้ัน 
ก็ยังมีชีวิตอยู่ ไปสอบถำมเขำดูได้
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เรื่องแปลกเกี่ยวกับฝน

ช่วงสุดท้ำยแห่งชีวิตของหลวงปู่ ก็มีเร่ืองแปลกอีกเร่ืองหน่ึงที่เห็นว่ำหลวงปู่ 
คงมีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องน�้ำฝน ซึ่งอำตมำสังเกตเห็นว่ำเป็นเรื่องแปลก ระยะนั้นเป็น 
เดือนมีนำคม ก็เป็นหน้ำร้อน อำกำศก�ำลังร้อนในกรุงเทพฯ ปีนั้นร้อนมำก หลวงปู่ 
อำพำธอยู่ที่ตึกจงกลนีฯ โรงพยำบำลจุฬำฯ เป็นตึกพิเศษ เป็นห้องพระรำชทำนที ่
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ทรงมีพระมหำกรุณำโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำน  
โดยทรงรับหลวงปู่ไว้ในพระบรมรำชำนุเครำะห์ หลวงปู่มำพักอยู่ ๕๒ วัน

เม่ือพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวัฯ เสดจ็พระรำชด�ำเนินมำเยีย่มหลวงปู ่พระองค์
ได้มีพระรำชปฏิสันถำรกับหลวงปู่และผู้รักษำพยำบำล แล้วก็ทรงสนทนำกับหลวงปู่  
มอียูจั่งหวะหน่ึงพระองค์ทรงปรำรภขึน้ว่ำ “หลวงปู ่หน้าน้ีร้อนเหลอืเกนิ เดอืนมนีาปีน้ี 
รู้สกึว่าจะร้อนกว่าทกุปี ไม่ทราบว่าเม่ือไหร่ฝนจะตกมา” พระองค์ทรงปรำรภกบัหลวงปู่ 
ดังน้ี เม่ือเสด็จฯ กลบัแล้ว ปรำกฏว่ำคนืน้ันฝนตก ฝนตกในกรุงเทพฯ หนักพอสมควร 
ทีเดียว ปีนั้นเป็นปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นปีที่หลวงปู่อำพำธ ปีนั้นแหละ

อนัน้ีก็เหน็ว่ำแปลกเหมือนกนัทีว่่ำ ทรงปรำรภเสร็จ ฝนกต็กในระหว่ำงหน้ำแล้ง- 
หน้ำร้อน เป็นเหตุให้อำกำศร้อนบรรเทำพอสมควร
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เดาใจหลวงปู่ไม่เคยถูก

เร่ืองน้ีก็เกี่ยวกับฝนตกอีกที่พอนึกขึ้นมำได้ ข้อส�ำคัญอีกประกำรหน่ึงก็คือว่ำ 
ไม่มีกำรเดำใจหลวงปู่ถูก เรำอยู่กับท่ำน บริหำรงำนกับท่ำน บำงอย่ำงก็ผดิ บำงอย่ำง
ก็พลำด ท่ำนก็เรียกไปเตือนไปว่ำ บำงอย่ำงก็พลำดโดยกำรเผลอก็ได้ ที่ส�ำคัญเมื่อมี 
กำรตั้งใจโดยเดำใจหลวงปู่ไว้ก่อนว่ำท่ำนจะว่ำอย่ำงไร จะท�ำอะไร คิดว่ำเตรียมหำ 
ลู่ทำงแก้ไขไว้ก่อน รับรองได้ว่ำไม่มีทำงจะเป็นไปตำมน้ัน สมมติว่ำมีเร่ืองอะไร 
เกิดขึ้น เรำเป็นพระหนุ่มพระเด็กก็มักจะต้องตกอกตกใจไว้ก่อน หลวงปู่ให้เณรไป
เรียกมำหำ มักจะเดำว่ำหลวงปู่จะต้องว่ำอย่ำงน้ันๆ แล้วเรำจะอธิบำยหรือแก้ตัวว่ำ
อย่ำงนั้นๆ แต่ไม่เคยถูกสักที ท่ำนจะไม่พูดในเรื่องที่เรำคิดเอำไว้

มอียูค่ร้ังหน่ึงทีท่�ำให้อำตมำอดึอดัใจมำก วนัน้ันอยูใ่นเดอืนสำม (เดอืนกมุภำพนัธ์)  
ซึ่งเดือนสำมของภำคอีสำนฝนจะไม่ตก เหตุกำรณ์เกิดขึ้นนำนแล้ว ในสมัยที่หลวงปู่ 
ไปพฒันำสร้ำงโบสถ์ทีเ่ขำพนมสวำยระหว่ำงปี พ.ศ. ๒๔๙๖-๒๔๙๗ สมัยน้ันกำรเดนิทำง 
โดยรถยนต์ไม่สะดวก ถนนมติรภำพยงัไม่มี กำรขนส่งทกุอย่ำงจำกกรุงเทพฯ ต้องไป 
ทำงรถไฟ ไม่ว่ำจะขนปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น ต้องไปทำงรถไฟ ส่งมำลงที่สถำนีสุรินทร์  
แล้วขนต่อไปที่เขำพนมสวำย ระยะทำง ๒๒ กิโลเมตร จำกตัวเมืองก็ไม่มีรถ ต้องใช้ 
เกวียนครั้งละ ๕-๖ เล่ม ได้อำศัยชำวบ้ำนบ้ำง จ้ำงเขำบ้ำง อะไรท�ำนองนั้น
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เมื่อหลวงปู่ท่ำนไปค้ำงที่เขำพนมสวำยเป็นเวลำหลำยๆ วัน อำตมำซึ่งยังเป็น
พระหนุ่มยังมีพรรษำไม่เท่ำไหร่ ท�ำหน้ำที่ดูแลอะไรต่ำงๆ ทำงวัดบูรพำรำมแทนท่ำน 
ก็ช่วยดูแลเฝ้ำกุฏิท่ำนตลอดมำ ช่วยดูนั่นดูนี่ภำยในวัดไป มีอยู่วันหนึ่ง ปูนซีเมนต์ 
ใส่ตูร้ถไฟมำถงึสริุนทร์ ประมำณสกั ๕๐ ถงุ หลวงปูท่่ำนสัง่ไว้ว่ำ วนัน้ันปนูคงจะมำถงึ  
ให้ไปดูที่สถำนี เม่ือเห็นก็ให้พำเด็กเอำเกวียนไปบรรทุกมำไว้ที่วัด อย่ำนึกว่ำสบำย
เหมือนทุกวันนี้ ใช้เกวียน ๒ เล่ม พำพระ เณร เด็กวัด ไปช่วยกันขนปูนใส่เกวียน
แล้วเข็นมำวำงไว้หน้ำโบสถ์ แล้วอีก ๒ วัน หลวงปู่จะหำเกวียนจำกเขำพนมสวำย 
มำรับเอำปูนไป ท�ำอย่ำงนั้นเรื่อยมำ

ทน้ีีวนัน้ันพวกเรำพำกนัไปขนปนูมำไว้หน้ำโบสถ์ กว็ำงไว้เร่ียรำดบนพืน้ ไม่มีใคร 
คิดว่ำฝนจะตก จึงไม่ได้เอำเข้ำร่ม เพรำะพรุ่งนี้เช้ำหลวงปู่ก็จะส่งเกวียนมำขนไปแล้ว 
จะได้ขนเอำง่ำยๆ ยกง่ำยๆ พวกเรำต่ำงก็เมือ่ยล้ำกนั จึงปล่อยถงุปนูระเกะระกะแถวน้ัน  
ท�ำไมจึงเป็นอย่ำงนั้นไปได้

คืนนั้นประมำณตี ๒ ฝนตกหนัก เรำก็ไม่ใช่ไม่รู้ตัว รู้ทั้งรู้ว่ำทิ้งปูนไว้กลำงฝน 
แล้วก็ลกุพรวดพรำดมำ จะไปเรียกหำใครทนั เรียกหำพระเณรได้ ๒ รูป ให้มำช่วยกนั  
ช่วยอย่ำงไร สังกะสีก็ไม่มี เต็นท์ก็ไม่มี หรือจะแบกเข้ำไปเก็บไว้ก็ไม่ไหว ไม่ใช่ว่ำ 
ฝนตกปุบ๊ตืน่ป๊ับ ฝนตกมำนำนพอสมควรแล้วจึงตืน่ ช่วงน้ันทัง้เหน่ือย และก�ำลงันอน
หลับดี เลยน�้ำฝนนองพื้น ปูนเสียหำยหมด เช้ำวันรุ่งขึ้น เกวียนจำกเขำพนมสวำย 
ก็มำถึงพอดี เผอิญหลวงปู่ท่ำนก็มำด้วย ท่ำนมำพักผ่อน ปล่อยให้เกวียนเอำปูน 
ไปก่อน

ทน้ีีปนูเสยีหำยหมด เรำตกใจมำก อย่ำงไรเสยีเรำต้องโดนแน่ หลวงปูท่่ำนกพ็ดู 
กับคนอื่นว่ำ “ไม่ดูไม่แล” ท่ำนว่ำอย่ำงนั้น “ท�ำไมไม่ดูไม่แล ปล่อยให้น�้ำท่วมปูน
เสียหำยหมด” ท่ำนก็พูดเท่ำนั้นเอง เกวียนก็ต้องกลับไปเปล่ำ ปูนมันแช่น�้ำอยู่ ไม่รู้
จะท�ำอย่ำงไร ก็ไม่ได้กองซ้อนกันไว้สูง แต่กองเรี่ยรำดไว้แถวนั้น เรำก็ยอมรับผิด 
อย่ำงร้ำยแรง เรำก็ตกใจ คดิว่ำคงเสร็จแน่เทีย่วน้ี วนัน้ีหลวงปูค่งจะดดุ่ำว่ำเรำอย่ำงใด 
อย่ำงหนึ่ง
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หลวงปู่พักอยู่ที่กุฏิทั้งวัน เรำก็ไม่กล้ำไปให้ท่ำนเห็นหน้ำ ไม่กล้ำไปหำท่ำน 
ประมำณทุม่หน่ึง หลวงปูใ่ห้เณรมำเรียกให้ไปหำ “คงเสร็จแล้วเรำครำวน้ี” เราเตรียม
ข้อแก้ตวัเตรียมค�ำอธบิำยไว้ว่ำ ไม่นึกว่ำฝนเดอืนน้ีจะตก แล้วทกุคนกเ็หน่ือย ไม่มใีคร 
ไปช่วย เตรียมข้อแก้ตัวไว้แล้ว เหมือนกับเรำเตรียมอึดอัดไว้ก่อนแล้ว

พอไปถงึ หลวงปูท่่ำนกน่ั็งอยู ่คุยกบัเณรตวัเลก็ๆ รูปหน่ึง สหีน้ำท่ำนปกต ิไม่มอีะไร 
เปลีย่นแปลง หลวงปูพ่ดูขึน้ว่ำ “เออ พากนัไปสวดมนต์งานศพทีบ้่านตากกูนะ ไป ๕ รูป  
ไปได้ไหมพรุ่งน้ี” “ครับผม” ก็น่ังรอดูว่ำท่ำนจะพดูว่ำอะไรต่อไปอกี ไม่เหน็ท่ำนว่ำอะไร  
ก็เลยนั่งรออยู่สักพัก ถำมท่ำนว่ำ “มีอะไรอีกไหมครับหลวงปู่” ท่ำนว่ำ “เท่ำนี้แหละ  
ไม่มีอะไร”

เรำก็กรำบท่ำน กลับกุฏิที่พัก รู้สึกอึดอัดตลอดคืน ถ้ำหลวงปู่จะดุจะด่ำเรำ 
สักค�ำสองค�ำว่ำไม่ดูไม่แล อะไรอย่ำงนี้จะดีกว่ำ แต่กำรที่ท่ำนไม่พูดอะไร ท�ำให้เรำ
อึดอัดใจไปตลอดคืน นี่หมำยควำมว่ำ ถึงขนำดนี้แล้วยังเดำใจท่ำนไม่ถูก แล้วเรื่อง
เลก็ๆ น้อยๆ อย่ำงอืน่ละ ไม่มใีครเดำใจท่ำนถกูเลย สงสยัว่ำเรำคดิอย่ำงไร ท่ำนอำจจะ 
รู้ใจเรำก่อนก็เป็นได้ ใครจะรู้ได้ใช่ไหม คร้ังน้ันท่ำนจึงปล่อยให้เรำอดึอดั หรือท่ำนไม่
อยำกว่ำตำมทีเ่รำคดิเอำไว้ คอืท่ำนไม่แสดง แล้วกไ็ม่มมีำยำอะไรอย่ำงทีเ่คยกล่ำวมำแล้ว 
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มายา กิเลสชนิดละเอียด

เคยกล่ำวถงึตอนต้นแล้วว่ำ หลวงปูไ่ม่มมีำยำ คอืท่ำนไม่ชอบแสดง อย่ำงทีเ่คย 
ยกตัวอย่ำงว่ำ ถ้ำเรำขอถ่ำยรูปท่ำน ขอให้ท่ำนห่มผ้ำให้เรียบร้อย แล้วขอให้ท่ำนนั่ง 
ถ่ำยรูป ท่ำนจะไม่ท�ำ แต่จะขอถ่ำยรูปท่ำนได้ในจังหวะที่ท่ำนห่มผ้ำเรียบร้อยแล้ว  
ลงโบสถ์ ลงบวชนำค หรือท�ำอะไรตำมปกต ิแล้วขอถ่ำยรูปท่ำนในจังหวะน้ันๆ ท่ำนจะ 
อนุญำตให้ตำมประสงค์

แต่ถ้ำขอให้ท่ำนลกุขึน้ หรือเตรียมท่ำส�ำหรับถ่ำยรูปโดยเฉพำะ ทีเ่รียกว่ำ “แอ๊คท่ำ”  
น้ัน ท่ำนไม่ท�ำ น่ีเป็นปฏิทำอย่ำงหน่ึง คือหลวงปูท่่ำนไม่มมีำยำ อนัน้ีถอืเป็นกเิลสชนิด 
ละเอียด สิ่งนี้ท่ำนละได้ สิ่งนี้มันเป็นสิ่งแปลก คือท่ำนไม่มีมำยำ ไม่แอ๊คท่ำแอ๊คทำง

เรื่องนี้จะเห็นว่ำพระเถระบำงท่ำนหรือคนบำงคน ถ้ำไปนั่งในที่ชุมนุมหรืออะไร
ก็ตำม จะเลอืกท่ำน่ังให้ดูโก้ มสีง่ำ ดภูมิูฐำน ลกูศษิย์ลกูหำจะช่วยจัดให้ใช่ไหม หรือ
อย่ำงสมมติว่ำ ถ้ำเรำจะน่ังสำมล้อกับเด็ก อย่ำงอำตมำถนัดน่ังด้ำนขวำอย่ำงเดียว 
นั่งด้ำนซ้ำยไม่ได้ เพรำะไม่ถนัด บำงองค์บำงท่ำนก็เป็นเหมือนกัน ส่วนหลวงปู่นั้น 
จะไม่มีทำงซ้ำยหรือทำงขวำ แล้วแต่จังหวะจะมำถึง
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หรือสมมติภำยหลังสวดมนต์ โยมก็จัดเก้ำอี้ถวำยท่ำนเรียบร้อย แล้วนิมนต์
ท่ำนนั่ง ขอนิมนต์ให้ท่ำนนั่งฉันบนเก้ำอี้ บำงรูปจะต้องเลือกว่ำต้องนั่งมุมโน้น มุมนี้ 
หันไปทำงโน้นจึงจะดูสง่ำดูดี อะไรท�ำนองนี้ สิ่งเหล่ำนี้หลวงปู่ท่ำนไม่มีเหลืออยู่เลย  
แม้แต่กำรทกัทำยปรำศรัยด้วยกำรกล่ำววำจำทีเ่ป็นกจิลกัษณะ ต้องแอ๊คท่ำ วำงท่ำ หรือ 
พูดโอ๋เอำใจ อะไรเหล่ำนี้ ท่ำนไม่ท�ำ ท่ำนอยู่ท่ำนท�ำเป็นปกติ สังเกตได้ว่ำท่ำนไม่มี 
กำรแสดง หรือไม่แอ๊คท่ำ ไม่โชว์ ไม่ว่ำจะเป็นเครื่องนุ่งห่มที่ดีงำม ซึ่งอำจจะได้รับ
ถวำยผ้ำพเิศษมำ เจ้ำภำพขอให้ท่ำนห่มให้ลองทำบตวัเพือ่ให้เจ้ำของเขำดหูน่อย แม้แต่
ท�ำเอง ท่ำนก็ไม่เคยท�ำ ไม่เคยคิด

หลวงปูจ่ะใช้สิง่ของต่ำงๆ ทีใ่ช้ประจ�ำจนกว่ำสิง่น้ันจะใช้อกีต่อไปไม่ได้แล้ว จึงจะ 
เปลี่ยนใหม่
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กระโถนธรรม

เร่ืองน้ีเป็นบนัทกึของคุณบ�ำรุงศักดิ ์กองสขุ เป็นตวัอย่ำงหน่ึงทีแ่สดงว่ำหลวงปู่ 
จะใช้สิ่งของที่มีไปจนกว่ำสิ่งนั้นจะใช้ไม่ได้ต่อไปอีกแล้ว เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ ผู้เขียน  
(คุณบ�ำรุงศักดิ์ กองสุข) เป็นพระนวกะ อยู่รับใช้หลวงปู่ดูลย์ อตุโล ก่อนที่ผู้เขียน 
จะลำสิกขำ ก็ตั้งใจดูแลควำมสะอำดห้องนอนห้องน�้ำ ตกกลำงคืนถวำยกำรนวดเท้ำ
หลวงปู ่ท่ำนน่ังเก้ำอีเ้อน ขณะนวด ผู้เขยีนกป็ล่อยให้ใจคดิไปต่ำงๆ นำนำ ส่วนองค์ท่ำน 
ก็หลบัตำ หลำยเร่ืองหลำยคร้ัง ท่ำนจะลมืตำถำมเร่ืองทีผู้่เขียนก�ำลงัคดิอยู่ในขณะน้ัน  
พระทกุรูปทีเ่ข้ำไปปฏบิตัรัิบใช้หลวงปูท่รำบดว่ีำ หลวงปูรู้่วำระจิตคน แต่หลวงปูไ่ม่ได้ 
แสดงให้ใครๆ รู้ทั่วไป กำรนวดของผู้เขียนใช้วิธีขย�ำๆ ไม่มีหลักกำรนวด องค์ท่ำน
ก็ปล่อยให้นวดไป ไม่แนะน�ำวิธีนวดแต่อย่ำงใด

กำรสรงน�้ำ ๕ โมงเย็น ต้องผสมน�้ำอุ่น บำงทีก็ร้อนไปบ้ำง ท่ำนเอำมือจุ่มดู 
ท่ำนว่ำพอดีทุกครั้ง ท่ำนสรงน�้ำอุ่นทุกครั้ง วันละครั้ง ท�ำให้สุขภำพดี

ใกล้วนัลำสกิขำ ผู้เขยีนเกดิวติกว่ำเรำยงัไม่ได้ท�ำหน้ำทีอ่ปัุชฌำยวตัรให้สมบรูณ์ 
แบบ เรำได้แต่เทกระโถนปัสสำวะทุกเช้ำ ยังขำดเพียงเรื่องอุจจำระอย่ำงเดียวเท่ำนั้น  
พอรุ่งขึน้เช้ำเหมอืนเทพบนัดำล เปิดฝำกระโถนดไูม่มีน�ำ้ปัสสำวะ แต่เป็นก้อนอจุจำระ
นิดหน่ึงแทน สมยัน้ันไม่มฟีองน�ำ้ ผู้เขยีนใช้กำบมะพร้ำวท�ำควำมสะอำดกระโถน และใช้ 
ขี้เถ้ำแทนสบู่ รู้สึกภำคภูมิใจมำก ทั้งนี้สืบเนื่องมำจำกได้รับกำรอบรมจำกหลวงปู่ฝั้น 
อำจำโร สอนให้รู้จักรับใช้ผู้มีพระคุณ เช่น บิดำมำรดำ ครูบำอำจำรย์
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ควำมกตญัญเูป็นธรรมเบือ้งต้นทีผู้่เขยีนเข้ำใจ ไม่ใช่หลบัตำภำวนำแล้วไม่รู้อะไร 
แต่กใ็ช่ว่ำจะรู้ไปหมด ผู้เขยีนเคยรังเกยีจกระโถนของหลวงปูอ่กีใบหน่ึง คอื กระโถน
เคลือบสีลำยดอก ซึ่งมีใช้กันทุกวัดในสมัยนั้น ที่อัศจรรย์ไม่เหมือนใครเลยก็ตรงที่
หลวงปูใ่ช้สผ้ึีงหรือเทยีนอดุรูร่ัว เวลำท�ำควำมสะอำดไม่สะดวก เกะกะสำยตำเหลอืเกนิ

ผู้เขียนปรึกษำกับท่ำนพระครูนันทปัญญำภรณ์ว่ำ ขออนุญำตถวำยกระโถน 
ใบใหม่ให้หลวงปู ่ท่ำนพระครูบอกว่ำ “หลวงปูไ่ม่ใช้หรอก ถวำยใหม่ หลวงปูก่จ็ะเกบ็
ใส่ตูเ้ป็นของกลำงสงฆ์ เวลำพระเถระระดบัเจ้ำคุณมำเยีย่มเยอืน หลวงปูก่ต้็อนรับด้วย
กระโถนใบนี้ บำงทีเกิดรั่ว น�้ำหมำกท่ำนเจ้ำคุณไหลลงใต้ถุน อย่ำงนี้ก็เคยมีมำแล้ว  
กระโถนทะลุใบนี้อยู่กับหลวงปู่มำกว่ำ ๔๕ ปีแล้ว”

เมื่อสร้ำงพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดูลย์ ผู้เขียนถำมถึงกระโถนใบน้ัน ท่ำนพระครู 
นันทปัญญำภรณ์ ตอบว่ำ “ไม่รู้มีมือเลวไหนขโมยไปเสียแล้ว”
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อาพาธครั้งแรก

โดยปกติ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล จัดว่ำเป็นผู้ที่มีสุขภำพอนำมัยดีเยี่ยมคนหน่ึง
ตรำบเท่ำอำยุเข้ำปีที่ ๗๕ นอกจำกเคยเป็นไข้ป่ำเมื่อตอนออกธุดงค์ที่ป่ำท่ำคันโทแล้ว 
ก็ไม่มโีรคภยัไข้เจ็บอะไรเบยีดเบยีนท่ำนเลย นอกจำกไข้หวดัเลก็ๆ น้อยๆ ในบำงคร้ัง 
เท่ำน้ัน ทั้งน้ี ส่วนหน่ึงอำจเป็นผลเน่ืองมำจำกกำรด�ำรงศีลวัตรด้วยสุปฏิบัติอย่ำง
เคร่งครัดก็เป็นได้ ท�ำให้ท่ำนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตดีสมบูรณ์อยู่เสมอ

เม่ือเปรียบเทยีบกบัญำตพิีน้่องของท่ำน จะเหน็ว่ำทกุคนเสยีชีวติก่อนอำย ุ๗๐ ปี 
มีเพียงหลวงปู่รูปเดียวที่ยังด�ำรงขันธ์มำได้ยำวนำน เพิ่งป่วยเข้ำโรงพยำบำลครั้งแรก 
เมื่อท่ำนอำยุได้ ๗๕ ปี หลังจำกมำพ�ำนักที่วัดบูรพำรำมได้ ๓๐ ปีเศษ

ต้นเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๘ หลวงปู่มีอำกำรอำพำธรุนแรงเป็นครั้งแรก  
หมอสนันิษฐำนว่ำเป็นโรคตบัอกัเสบ มอีำกำรปวดท้องรุนแรงเป็นคร้ังครำว ฉันอำหำร 
ไม่ได้ ฉันทีไรเป็นต้องอำเจียนออกมำ ภำยหลังท�ำให้เป็นที่วิตกกันในหมู่สำนุศิษย์  
กำรอำพำธคร้ังน้ี หลวงปูไ่ด้เข้ำพกัรักษำตวัทีโ่รงพยำบำลสริุนทร์เป็นเวลำ ๙ วนั กห็ำย 
เป็นปกติ ในกำรเจ็บป่วยครั้งนี้ หลวงปู่ไม่ได้แสดงท่ำทีปริวิตกให้เห็นแต่ประกำรใด 
สหีน้ำยงัคงสงบเฉยอยู่ตำมปกต ิเป็นคนไข้ทีผู้่เฝ้ำพยำบำลไม่ต้องท�ำอะไรพเิศษไปกว่ำ 
ทีเ่คยท�ำในชวีติประจ�ำวนั นอกจำกกำรถวำยยำตำมทีห่มอสัง่เท่ำน้ัน ไม่ว่ำจะอยูใ่นช่วง 
ทีถ่วำยน�ำ้เกลอืทำงเส้นเลอืดกด็ ีในช่วงเวลำทีอ่ำกำรเจ็บปวดก�ำเริบกด็ ีสหีน้ำของท่ำน 
ยังคงสงบเหมอืนเดมิ พระผู้เฝ้ำพยำบำลเล่ำว่ำ กม็อียูนิ่ดเดยีว คอืตอนทีโ่รคเสยีดแทง 
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รุนแรงเกิดเวทนำกล้ำ กล้ำมเนื้อบนใบหน้ำของท่ำนจะกระตุกอยู่ ๒-๓ ครั้ง แล้วก็
สงบลงตำมเดิม นัยน์ตำท่ำนหลับนิ่ง ดูใบหน้ำสงบเสงี่ยมงดงำม

มีอยู่ประกำรหน่ึงที่ท�ำให้ลูกศิษย์ลูกหำผู้เฝ้ำพยำบำลยินดีพอใจถึงกับต้อง 
แบ่งหน้ำทีก่นัคอยเฝ้ำพยำบำลกคื็อ เมือ่หลวงปูอ่ำพำธ ภำรกจิอืน่ๆ ของท่ำนกเ็ป็นอนั 
ต้องงด และกำรหลับตำพักผ่อนของหลวงปู่จะมีเพียง ๒ ระยะ คือ ตอนดึก ที่ต้อง 
พักผ่อนตำมปกติ คืนละ ๒-๓ ชั่วโมง กับตอนที่เกิดเวทนำแรงกล้ำเท่ำนั้น ดังนั้น  
หลวงปูจึ่งมเีวลำว่ำงพอทีจ่ะพดูคยุและตอบปัญหำต่ำงๆ ทีมี่ผู้เรียนถำมได้ ผู้เฝ้ำพยำบำล 
จึงมโีอกำสได้ใกล้ชดิหลวงปู ่ได้ยนิได้ฟังเร่ืองรำวดีๆ  รวมทัง้เร่ืองพสิดำรทีห่ำฟังได้ยำก  
ก็มโีอกำสตอนน้ันแหละ ผู้ทีม่โีอกำสได้เฝ้ำพยำบำลหลวงปูจึ่งถอืเป็นวำสนำดีทีใ่ครๆ  
ท�าได้ยาก
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หลวงปู่หัวเราะก็มี

ในสำยตำของศษิยำนุศษิย์และอบุำสกอบุำสกิำทัง้หลำยเหน็ว่ำ หลวงปูม่คีวำม
สงบเสง่ียมเป็นปกต ิงดงำมตำมควรแก่สมณวสิยัอยูต่ลอดเวลำ ไม่แสดงอำกำรพลกิผัน 
แปรปรวนไปตำมเหตกุำรณ์ต่ำงๆ เม่ือประสบอำรมณ์ทีน่่ำพอใจ หลวงปูก่เ็พยีงแต่ยิม้ 
หรืออย่ำงมำกก็หัวเรำะน้อยๆ แต่มีอยู่คร้ังหน่ึงช่วงที่หลวงปู่อยู่ระหว่ำงพักรักษำตัว
ที่โรงพยำบำลสุรินทร์ เนื่องจำกอำพำธครำวนี้เองที่เคยเห็นหลวงปู่หัวเรำะอย่ำงเต็มที่  
และมีอำกำรสะกดกลั้นกำรหัวเรำะน้ันเป็นระยะเพื่อให้ตนเองหยุดหัวเรำะ นับเป็น 
กำรหวัเรำะคร้ังแรก คร้ังเดียว และคร้ังสดุท้ำยของหลวงปู ่เท่ำทีล่กูศษิย์ลกูหำเคยได้ 
พบเห็น

เร่ืองมีอยูว่่ำ เมือ่หลวงปูเ่ข้ำรับกำรรักษำพยำบำลทีโ่รงพยำบำลสริุนทร์ เม่ือวนัที่  
๑๒ กุมภำพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๐๘ ในคร้ังน้ันแล้ว ข่ำวครำวกำรเข้ำโรงพยำบำลของหลวงปู่ 
กแ็พร่สะพดัไปอย่ำงรวดเร็ว กำรเยีย่มเยยีนเป็นไปอย่ำงคึกคกัทัง้ญำตโิยมพทุธบริษทั
ทั่วไป ตลอดทั้งพระภิกษุสำมเณรและคณำจำรย์เจ้ำส�ำนักต่ำงๆ ก็พำกันมำเยี่ยมไข้
หลวงปู่มิได้ขาด
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ช่วงบ่ำยวนัหน่ึง พระอำจำรย์รูปหน่ึงมำกบัโยมสองสำมคน คร้ันกระท�ำสำมจิีกรรม  
คอืกรำบนมสักำรหลวงปูแ่ล้ว กก็รำกเข้ำไปชดิหลวงปู ่กรีดกรำยฝ่ำมอืประคองต้นแขน 
หลวงปู่อย่ำงนุ่มนวล พลำงพูดเสียงอ่อนหวำนว่ำ “หลวงพ่อ อย่ำไปคิดอะไรมำก  
ปล่อยวำง ปล่อยวำง สงัขำรทัง้หลำยมันไม่เทีย่งอย่ำงน้ีแหละนะหลวงพ่อนะ ปล่อยวำง  
ปล่อยวำงนะหลวงพ่อ”

แล้วพระอำจำรย์รูปนั้นยิ้มอ่อนโยนน่ำประทับใจ ท�ำเอำหลวงปู่เกิดควำมขบขัน 
เป็นอย่ำงมำก ท่ำนหัวเรำะออกมำอย่ำงชนิดที่ไม่เคยเห็นมำก่อน แล้วท่ำนก็พยำยำม 
สะกดกลัน้เป็นระยะๆ ครู่หน่ึงอำกำรหวัเรำะกห็ยดุลง วำงสหีน้ำเฉยเป็นปกต ิแล้วเอ่ย 
วำจำขอบอกขอบใจพระอำจำรย์รูปนั้นและญำติโยมที่อุตส่ำห์มำเยี่ยม และก็สนทนำ 
เรื่องอื่นๆ ต่อไป ด้วยอำกำรรำบเรียบตำมปกติของหลวงปู่
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ตาบอดใส่แว่น

เมือ่หลวงปูอ่อกจำกโรงพยำบำลในคร้ังน้ันแล้ว ท่ำนกก็ลบัมำพกัฟ้ืนทีก่ฏุขิองท่ำน 
ดงัเดมิ ค�ำ่วนัหน่ึง หลวงปูพ่กัผ่อนเอนกำยอยูบ่นเก้ำอี ้ศษิย์ผู้เฝ้ำพยำบำลก�ำลงัเช็ดตวั 
ท่ำนด้วยน�้ำอุ่น แล้วถวำยกำรบีบนวดปรนนิบัติท่ำนตำมปกติ ญำติโยมที่มำภำวนำ
ปฏิบัติธรรมที่ศำลำโรงธรรม ก็ขึ้นมำกรำบเยี่ยมน�ำน�้ำปำนะมำถวำย หลังจำกถำมไถ่
อำกำรป่วยไข้ของหลวงปู่และสนทนำเร่ืองรำวต่ำงๆ พอสมควร อุบำสกท่ำนหน่ึง 
ก็นมัสกำรถำมท่ำนถึงวิธีกำรเริ่มต้นในกำรบ�ำเพ็ญภำวนำ

อบุาสก : “พวกกระผมถกเถียงกันไม่ตกลง บำงคนบอกว่ำก่อนทีจ่ะน่ังสมำธภิำวนำ  
ต้องกล่ำวค�ำแสดงตนถงึพระรัตนตรัยก่อน แล้วกรั็บศลี จึงจะท�ำสมำธใิห้บงัเกดิผลได้  
บำงคนบอกว่ำไม่ต้อง สะดวกสบำยตอนไหนกน่ั็งก�ำหนดจิตได้เสมอ ขอฟังค�ำแนะน�ำ
จำกหลวงปู่ครับ”

หลวงปู่ : “เรำเคยบอกแล้วว่ำ ตรำบใดที่มีลมหำยใจก็ท�ำได้ และควรจะท�ำทุก
อริิยำบถ ยนื เดนิ น่ัง นอน ต้องให้จิตอยู่ในจิต มีสตกิ�ำกบัอยูเ่สมอ ในกำรน่ังสมำธน้ัิน  
จะเริ่มต้นยังไงก็ตำมแต่จะพอใจ ใครจะแสดงตนถึงพระรัตนตรัย สมำทำนศีลก่อน
ก็ท�ำไป เพรำะถึงอย่ำงไรมันก็เป็นเพียงแว่นด�ำที่คนตำบอดสวมใส่ ไม่ได้ช่วยให้มอง
เห็นอะไร เพียงแต่ช่วยให้ดูดีขึ้นในสำยตำของคนอื่นบ้ำงเท่ำนั้น ทั้งๆ ที่ตัวเองก็ไม่รู้
ไม่เห็นว่ำจะดูดีขึ้นได้อย่ำงไร”
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ต้องตายให้เป็น

ขอย้อนกลบัไปกล่ำวถึงเหตกุำรณ์ทีห่ลวงปูอ่ำพำธเข้ำโรงพยำบำลอกีคร้ัง หลวงปู ่
อยูท่ีโ่รงพยำบำลจังหวดัสริุนทร์เป็นเวลำ ๙ วนั ได้รับกำรดแูลเอำใจใส่จำกนำยแพทย์
และพยำบำล ตลอดจนเจ้ำหน้ำทีท่กุฝ่ำยของโรงพยำบำลเป็นอย่ำงด ีจนกระทัง่หลวงปู่ 
ทุเลำจำกโรคร้ำยและหำยป่วยโดยสิ้นเชิง

ในวันที ่๒๑ กมุภำพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๐๘ ขณะทีเ่ตรียมตวัรอกำรจัดกำรตำมระเบยีบ  
ในกำรที่จะออกจำกโรงพยำบำลอยู่น้ัน ผู้เขียน (พระครูนันทปัญญำภรณ์ หรือ  
พระโพธินันทมุนี ในเวลำต่อมำ) แสดงควำมยินดีที่หลวงปู่หำยป่วย จะได้อยู่เป็น
ร่มโพธิ์ร่มไทรและเป็นแสงสว่ำงแก่นักปฏิบัติต่อไป พร้อมทั้งปรำรภถึงตนเองว่ำ  
“ถ้ำกระผมเองเกิดป่วยหนักใกล้จะตำย คงจะท�ำใจไม่ได้อย่ำงหลวงปู่”

หลวงปูก่ล่ำวแนะน�ำว่ำ “ถึงครำวตำย ต้องตำยให้เป็น ต้องตดัสนิใจว่ำ ถงึยงัไง
ก็จะตำยแน่แล้ว ไปวิตกทุกข์ร้อนหวั่นกลัวก็ไม่มีประโยชน์ จำกนั้นต้องส�ำรวมจิตใจ 
ให้สงบเป็นหน่ึง แล้วกห็ยดุเพ่ง ปล่อยวำงทัง้หมด สคุตกิเ็ป็นอนัหวงัได้แน่นอน ถ้ำยงั 
ไม่ถงึทีส่ดุทกุข์ในตอนน้ัน หำกก�ำลงัเพยีงพอกอ็ำจหมดปัญหำไปเลย” จำกน้ันหลวงปู่ 
ก็กลับจำกโรงพยำบำล และสิ้นสุดเรื่องรำวตอนอำพำธครั้งแรกเพียงเท่ำนี้
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ร่วมงานศพหลวงปู่ฝั้น

คร้ันเม่ือหลวงปูม่อีำยยุ่ำงเข้ำปีที ่๙๑ แล้ว ศษิยำนุศิษย์ทัง้หลำยมีควำมภำคภมิูใจ 
และปลำบปลื้มยินดีเป็นล้นพ้นที่เห็นหลวงปู่ยังมีสุขภำพแข็งแรง มีพลำนำมัยดี

ในระหว่ำงวันที่ ๑๙-๒๒ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๒๑ นั้นเอง หลวงปู่ได้เดินทำง
ไปร่วมพิธีพระรำชทำนเพลิงศพ ท่ำนพระอำจำรย์ฝั้น อำจำโร ที่วัดป่ำอุดมสมพร 
จังหวัดสกลนคร และได้เข้ำร่วมในพิธีสวดพระพุทธมนต์ชักผ้ำมหำบังสุกุลหน้ำศพ  
และรับพระรำชทำนฉันภัตตำหำรในพิธีสำมหำบอีกด้วย ท่ำมกลำงพระสงฆ์ฝ่ำย 
อรัญวำสี นับจ�ำนวนเป็นพันๆ รูป และสำธุชนพุทธบริษัทจำกทั่วทุกสำรทิศนับเป็น 
จ�ำนวนแสนๆ เป็นประวัติกำรณ์ของประเทศไทย และของวงกำรพระพุทธศำสนำ 
ทีเดียว

ในงำนน้ี หลวงปู่ได้มีโอกำสสนทนำวิสำสะกับพระเถระฝ่ำยธุดงคกัมมัฏฐำน
หลำยรูป เป็นต้นว่ำ ท่ำนพระอำจำรย์อ่อน ญำณสิริ ท่ำนพระอำจำรย์เทสก์ เทสฺร�สี 
และครูบำอำจำรย์รูปอื่นๆ อีกมำกมำยหลำยรูป ทั้งที่รู้จักคุ้นเคยและไม่คุ้นเคย 
เป็นกำรย้อนถึงบรรยำกำศเก่ำๆ เม่ือคร้ังยังหำญกล้ำบุกป่ำฝ่ำดงเพื่อผจญจิตตน 
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ฝึกฝนให้พ้นภัยในวัฏสงสำร เป็นกำรสนทนำถึงอดีตแห่งกำรเดินธุดงค์อันยังให้เกิด 
ควำมอำจหำญร่ำเริงในทำงธรรมเป็นอย่ำงยิ่ง โดยเฉพำะส�ำหรับเหล่ำภิกษุผู้อนุชน 
รุ่นหลงัๆ ทีเ่ง่ียหฟัูงอยู ่กใ็ห้เกดิพลุง่พล่ำนฮกึเหมิในอนัทีจ่ะเจริญรอยตำมบรูพคณำจำรย์ 
ทั้งหลำยเหล่ำนั้น

เมื่อมีผู้ไต่ถำมถึงพระอำจำรย์ชื่อดังๆ เช่น หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ หลวงปู่ขำว  
อนำลโย เป็นต้น หลวงปูต่อบว่ำ “เคยได้ยนิชือ่มำแต่ต้นเหมอืนกนั แต่ล�ำดับควำมจ�ำไม่ได้ 
ว่ำเคยร่วมสนทนำหรือปฏิบตัธิรรมร่วมกันในช่วงไหนบ้ำง เพรำะท่ำนอำจำรย์เหล่ำน้ัน  
แม้จะมีอำยไุล่เลีย่กับท่ำนก็จริง แต่ก็เข้ำมำเป็นศษิย์ท่ำนพระอำจำรย์มัน่ในรุ่นหลงัๆ”

นอกจำกนี้หลวงปู่ยังได้ปรำรภถึงตัวท่ำนเองว่ำ 

“กำรมำสกลนครครั้งนี้ เป็นครั้งสุดท้ำยแล้ว”



194

ตอบพระราชปุจฉา

เหตกุำรณ์ทีถ่กูบนัทกึไว้เป็นเกยีรตปิระวตัขิองวดับรูพำรำม จังหวดัสริุนทร์ และ 
ของหลวงปูใ่นทีน้ี่กคื็อ เมือ่วนัที ่๑๘ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๒๒ พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัฯ  
เสดจ็พระรำชด�ำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ สมเดจ็พระบรม- 
โอรสำธริำชฯ สยำมมกฎุรำชกมุำร สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี  
สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี พระเจ้ำวรวงศ์เธอ  
พระองค์เจ้ำโสมสวลี พระวรชำยำฯ (พระยศในขณะน้ัน) พระเจ้ำหลำนเธอ  
พระองค์เจ้ำพัชรกิติยำภำ มำทรงนมัสกำรหลวงปู่ที่วัด ในเวลำ ๑๘.๔๐-๑๙.๓๐ น.

หลังจำกตรัสถำมถึงสุขภำพพลำนำมัยของหลวงปู่แล้ว ทรงอำรำธนำให้หลวงปู่
แสดงพระธรรมเทศนำและทรงอดัเทปไว้ด้วย เมือ่หลวงปูแ่สดงพระธรรมเทศนำย่อๆ 
ถวำยจบแล้ว พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ได้ตรัสถำมหลวงปู่ว่ำ

“หลวงปู่ การที่จะละกิเลสให้ได้นั้น ควรจะละกิเลสอะไรก่อน”

หลวงปู่ถวำยวิสัชนำว่ำ

“กิเลสทัง้หมดเกดิรวมอยูท่ีจิ่ต ให้เพ่งมองดูทีจิ่ต อนัไหนเกดิก่อน ให้ละอันน้ัน 
ก่อน”
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คร้ันมพีระรำชปจุฉำในธรรมข้ออืน่ๆ พอสมควรแก่เวลำแล้ว ทรงถวำยจตปัุจจัย
แด่หลวงปู่ ก่อนจะเสด็จพระรำชด�ำเนินกลับมีพระรำชด�ำรัสว่ำ “ขออำรำธนำหลวงปู่
ให้ด�ำรงขันธ์อยู่ให้นำนต่อไปอีกเกินร้อยปี เพื่อเป็นที่เคำรพนับถือของปวงชนทั่วไป 
หลวงปู่จะรับได้ไหม”

ทัง้ๆ ทีพ่ระรำชด�ำรัสน้ีเป็นสมัมำวจีกรรม พระรำชทำนพรแด่หลวงปูโ่ดยพระรำช- 
อัธยำศัย หลวงปู่ก็ไม่กล้ำรับและไม่อำจฝืนสังขำร จึงถวำยพระพรว่ำ “อาตมภาพ 
รับไม่ได้หรอก แล้วแต่สงัขารเขาจะเป็นไปของเขาเอง จะอยูไ่ด้นานอกีเท่าไรไม่ทราบ”

ต่อจำกน้ันจึงเสดจ็พระรำชด�ำเนินกลบั แต่ในกำรเสด็จฯ กลบัน้ัน ทรงได้รับควำม 
ล�ำบำกพอสมควร เนื่องจำกประชำชนได้ไปเฝ้ำชื่นชมพระบำรมีทุกพระองค์กันอย่ำง
เนืองแน่น
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อาพาธหนักครั้งที่สอง

หลงัจำกทีห่ลวงปูเ่คยเข้ำรักษำอำพำธในโรงพยำบำลคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
หลังจำกนั้นอีก ๑๘ ปี เมื่อท่ำนเจริญขันธ์มำจนถึง ๙๕ ปี ท่ำนจึงมีอำกำรผิดปกติ
ด้ำนสุขภำพอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อวันที่ ๒๗ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๒๖ หลวงปู่เริ่มมีอำกำรปวดชำตั้งแต่บั้นเอว 
ลงไปถงึปลำยเท้ำ เร่ิมเป็นด้ำนซ้ำยข้ำงเดยีวก่อน ควำมจริงเคยเป็นเลก็น้อยมำนำนแล้ว  
เคยนวดถวำยท่ำนก็สังเกตเห็นได้ว่ำชีพจรเดินเบำมำก ต่อมำอำกำรอย่ำงน้ีก็ลำมมำ 
ทีข่ำข้ำงขวำ ท่ำนบอกว่ำรู้สกึเหมือนจะปวดหนักปวดเบำอยูต่ลอดเวลำ พำไปเข้ำห้องน�ำ้ 
ก็ถ่ำยไม่ออกทั้งหนักและเบำ แถมยังมีอำกำรเดี๋ยวหนำวเดี๋ยวร้อนระคนกัน

จะให้คนไปตำมหมอ ท่ำนก็ห้ำมบอกว่ำ “ไม่จ�ำเป็น” ควำมจริงท่ำนไม่เคยเรียก
หำหมอ หรือใช้ให้ใครไปตำมหมอ ตลอดจนไม่เคยบอกให้ใครพำไปโรงพยำบำล เท่ำที่ 
เคยมีหมอมำรักษำพยำบำล หรือเคยเข้ำไปรักษำในโรงพยำบำลน้ัน ล้วนเป็นเร่ืองของ
ลูกศิษย์ลูกหำเป็นห่วงและขอร้องท่ำนทั้งสิ้น

ในคืนนั้น ถ้ำไม่สังเกตให้ลึกจะไม่รู้เลยว่ำท่ำนอำพำธอย่ำงรุนแรง ใบหน้ำและ 
ผิวพรรณดูเป็นปกติ สงบเย็น ไม่มีควำมวิตกกังวล เหมือนท่ำนไม่ได้เป็นอะไรเลย  
ผู้รักษำดูแลท่ำนอย่ำงใกล้ชิดมำตลอดจะรู้สึกว่ำหลวงปู่มีอำกำรอ่อนเพลียมำก 
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ในคนืน้ัน และแสดงว่ำอ่อนเพลยีมำกขึน้ทกุท ีจึงต้องตดัสนิใจพำท่ำนไปเข้ำโรงพยำบำล 
สุรินทร์ เมื่อเวลำประมำณ ๐๔.๐๐ น.

ตัง้แต่ไปถงึ จนถงึ ๐๘.๓๐ น. ของเช้ำมดืวนัที ่๒๘ มกรำคม หมอได้ให้น�ำ้เกลอื 
และสวนปัสสำวะออก แต่อำกำรของหลวงปูย่งัไม่ดขีึน้ ถงึกระน้ัน ท่ำนกร็บเร้ำขอให้พำ
ออกจำกโรงพยำบำล ไม่มใีครกล้ำทดัทำน จึงต้องน�ำท่ำนกลบัวดัเมือ่เวลำ ๑๕.๔๐ น. 
วันเดียวกัน เมื่อกลับถึงวัด คณะศิษย์ได้ปรึกษำหำรือกันและตกลงจะน�ำหลวงปู่เข้ำ
กรุงเทพฯ ครั้งแรกจะไปรักษำที่โรงพยำบำลธนบุรี ตั้งใจจะออกเดินทำงเช้ำวันที่ ๒๙ 
มกรำคม เวลำ ๐๙.๐๐ น.

ตลอดคืนทีผ่่ำนมำ สงัเกตดูอำกำรป่วยของหลวงปูห่นักขึน้ ทัง้อำกำศกห็นำวจัด 
อีกด้วย ตอนเช้ำถวำยอำหำรท่ำน ท่ำนก็ฉันได้เพียงเล็กน้อย เมื่อใกล้จะถึงเวลำออก 
เดินทำง ท่ำนพระครูนันทปัญญำภรณ์ก�ำลงัยนืดแูลควำมเรียบร้อยอยูน่อกกฏุหิลวงปู่  
มีพระภิกษุบำงท่ำนเข้ำมำคัดค้ำนแสดงควำมไม่เห็นด้วยที่จะน�ำหลวงปู่เข้ำกรุงเทพฯ 
โดยเหตวุ่ำ “หลวงปูอ่่อนเพลยีมำกแล้ว ไม่ควรน�ำท่ำนไป ขนืไปกค็งไม่ถงึกรุงเทพฯ แน่”

ท่ำนพระครูฯ จึงพูดกับท่ำนเหล่ำนั้นว่ำ “เท่ำที่ท่ำนแสดงควำมเห็นมำนี้ นับว่ำ
เป็นกำรถูกต้องแล้ว ในฐำนะทีเ่ป็นศิษย์ย่อมมสีทิธิเ์ตม็ทีท่ีจ่ะคดัค้ำนได้ แต่ผมเหน็ว่ำ 
ถ้ำไม่ไปกมี็ทำงเดียว คอืหลวงปูห่มดลมแน่ แต่ถ้ำไปยงัมีสองทำง เพรำะฉะน้ันต้องไป”  
และก่อนออกเดินทำงน้ันเอง คณุหมอทวสีนิส่งข่ำวให้ทรำบว่ำได้ตดิต่อประสำนงำนที่
โรงพยำบำลจุฬำฯ ให้แล้ว จึงขอให้เปลี่ยนจำกโรงพยำบำลธนบุรีไปเป็นโรงพยำบำล
จุฬำฯ แทน

ตั้งแต่รถพยำบำลเคลื่อนออกจำกวัด หลวงปู่นอนสงบนิ่งตลอด จนกระทั่งถึง
อ�ำเภอนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เวลำ ๑๑.๐๐ น. จึงหยุดรถเพื่อถวำยเพลหลวงปู่ 
โดยไปจอดหน้ำร้ำนอำหำรแห่งหน่ึง เจ้ำของร้ำนตืน่เต้นดใีจมำก เพรำะหลวงปูเ่คยมำ
ท�ำพิธีเปิดร้ำนให้ เป็นกำรแวะมำจอดโดยบังเอิญ เขำจัดแจงถวำยอำหำรเป็นอย่ำงดี  
แต่หลวงปู่ฉันข้ำวต้มได้เพียงเล็กน้อย
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ระยะทำงจำกสริุนทร์ถึงกรุงเทพฯ รถวิง่ตำมปกตใิช้เวลำ ๖-๗ ชัว่โมง แต่วนัน้ัน 
ขอไม่ให้วิ่งเร็ว เพรำะเกรงหลวงปู่จะกระเทือน จึงใช้เวลำถึง ๙ ชั่วโมง ตลอดระยะ
กำรเดินทำง หลวงปู่นอนสงบเงียบ ไม่มีเหตุอะไรให้น่ำวิตกตลอดกำรเดินทำง

ถึงโรงพยำบำลจุฬำฯ เวลำ ๑๗.๔๐ น. ต้องพำหลวงปู่เข้ำรักษำที่ตึกฉุกเฉิน 
เน่ืองจำกเป็นวันเสำร์และนอกเวลำรำชกำร ในตอนน้ีลกูศิษย์ลกูหำต่ำงทกุข์กงัวลทีเ่หน็ 
อำกำรของหลวงปูห่นักมำก แถมยงัล�ำบำกต้องเดินทำงไกล และยงัต้องรอเวลำให้หมอ 
ตรวจเป็นเวลำนำน หมอสอบถำมข้อมลูหลำยอย่ำงและฉำยเอกซเรย์ด้วย เสร็จเรียบร้อย 
แล้ว จึงได้พำหลวงปู่เข้ำพักที่ห้องพักพิเศษ ตึกวชิรำวุธ ชั้น ๒ หมำยเลขห้อง ๒๒
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ความโกลาหล

เพรำะเหตทุีม่ำถึงโรงพยำบำลนอกเวลำรำชกำร หลวงปูจึ่งต้องเข้ำตกึคนไข้ฉุกเฉิน
เสยีก่อน ไม่ใช่ห้อง ไอ.ซ.ีย.ู ตำมทีบ่ำงท่ำนเข้ำใจ หลวงปูเ่ข้ำพกัได้ประมำณ ๒ ชัว่โมงกว่ำ  
คณุหมอจรัสกบัคณะ ก็มำตรวจอำกำรแล้วบอกว่ำต้องเอำหลวงปูเ่ข้ำห้องเอกซเรย์อกี  
เพรำะมคีวำมจ�ำเป็นมำก แม้จะเหน็หลวงปูอ่่อนเพลยีมำกกต้็องท�ำ ตอนน้ันเวลำ ๕ ทุม่ 
แล้ว หลวงปู่นอนสงบน่ิง จนบำงท่ำนคิดว่ำท่ำนคงจะมรณภำพละทิ้งสังขำรไปแล้ว 
ต้องใส่ท่อออกซิเจนช่วยหำยใจนำนนับ ๕ ชั่วโมง กำรท�ำงำนของหมอจึงแล้วเสร็จ 
แต่กำรวินิจฉัยของหมอในคืนนั้นไม่ได้รับผลอะไรเลย

เมื่อยกหลวงปู่ขึ้นนอนบนแท่นฉำยในห้องเอกซเรย์แล้ว เจ้ำหน้ำที่ก็ลงมือฉำย 
๒ ชัง่โมงกว่ำ กย็งัไม่เสร็จ สงสยัว่ำเคร่ืองฉำยเสยีหรือฟิล์มหมดอำย ุเพรำะปรำกฏว่ำ 
ฟิล์มที่ออกมำแต่ละแผ่นด�ำสนิท มองไม่เห็นอะไรเลย ท่ำนพระครูนันทปัญญำภรณ์ 
(พระโพธนัินทมนีุ) บนัทกึไว้ว่ำ ใช้ฟิล์มเอกซเรย์หลำยแผ่น หนำเกอืบคร่ึงคืบ กไ็ม่ได้ 
ผลเลย ทัง้จอภำพกไ็ม่ปรำกฏภำพให้เหน็ได้ตลอด มีเหน็บ้ำงไม่เหน็บ้ำง ต้องฉำยแล้ว 
ฉำยอีกตั้งหลำยครัง้ หลวงปูค่งต้องอดทนอยำ่งมำก เห็นท่ำนนอนหลับตำนิง่ ไม่ไหว 
ติงเลย

พยำบำลจะฉีดยำจะให้น�้ำเกลือ ก็ท�ำไม่สะดวก บำงคร้ังก็แทงเข็มไม่เข้ำบ้ำง  
จนหมอบอกว่ำร่ำงกำยของท่ำนไม่รับ ทำงหมอเองกท้็อใจและแปลกใจ คณุหมอสตรี 
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ท่ำนหน่ึงออกมำถำมคณะศิษย์ว่ำ “ท�ำไมถงึเป็นอย่ำงน้ี” ต่ำงคนต่ำงกไ็ม่ทรำบ และไม่มี 
ใครกล้ำตอบ

เม่ือมำคดิดูโดยลกัษณะน้ีอำจเป็นว่ำ หลวงปูค่งจะเข้ำสมำธส่ิวนลกึและละเอยีด
เพื่อระงับทุกขเวนำ เพรำะเวลำ ๑๔ ชั่วโมงที่ผ่ำนมำ ท่ำนหลับตำอยู่อย่ำงนั้นโดย 
ไม่ไหวติงเลย ตลอดเวลำเข้ำห้องฉุกเฉิน ตรวจร่ำงกำย ฉำยเอกซเรย์ ตลอดจนเข้ำ 
ห้องพักแล้วกลับไปห้องเอกซเรย์อีก

เมื่อได้เห็นภำพหลวงปู่นอนสงบอยู่บนเตียงพยำบำล ได้รับกำรดูแลรักษำด้วย
กำรแพทย์สมยัใหม่ มกีำรให้ออกซเิจนช่วยหำยใจ ให้น�ำ้เกลอื และให้อำหำรทำงสำยยำง 
เป็นที่เรียบร้อยพอวำงใจได้แล้ว ควำมวิตกกังวล ควำมเคร่งเครียด กระวนกระวำย 
ทีม่อียูใ่นหวัสมองของผู้เขียน (พระครูนันทปัญญำภรณ์) เป็นเวลำนำน นับตัง้แต่ออก 
เดนิทำงจำกจังหวดัสริุนทร์มำ ก็ได้บรรเทำเบำบำงลงและรู้สกึโล่งใจ เกดิควำมมัน่ใจว่ำ  
หลวงปู่จะต้องหำยได้ในครั้งนี้อย่ำงแน่นอน

ครั้นเวลำตี ๓ ล่วงแล้ว หมอกลับไปหมดแล้ว หลวงปู่จึงลืมตำขึ้นพร้อมกับ
ค�ำถำมประโยคแรกว่ำ “หมอตรวจเสร็จแล้วหรือ” ได้กรำบเรียนท่ำนว่ำ “เสร็จแล้วครับ”  
ท่ำนกส็ัง่ว่ำ “ให้กลบัเดีย๋วน้ี” หมำยถึงให้พำกลบัวดั ต้องค่อยพดูอธบิำยให้ท่ำนทรำบว่ำ  
ท่ำนยังกลับไม่ได้ ต้องอยู่พักรักษำที่โรงพยำบำลอีกหลำยวัน พร้อมทั้งเล่ำเหตุกำรณ์
ที่ผ่ำนมำให้ท่ำนทรำบโดยตลอด ท่ำนก็ฟังเฉยโดยไม่ว่ำอะไร

ในวันน้ันคณะศิษย์ได้กรำบเรียนท่ำนเจ้ำประคุณ สมเด็จพระญำณสงัวรฯ๑ ให้ทรง 
ทรำบ ท่ำนเจ้ำประคุณสมเด็จฯ จึงเจริญพรไปยังส�ำนักพระรำชวังต่อไป

๑ สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
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เหนือเอกซเรย์

ตรงน้ีขอแทรกเร่ืองเบำสมองสักเล็กน้อย ข้อเขียนต่อไปน้ีเป็นบันทึกของ 
คุณบ�ำรุงศักดิ์ กองสุข ที่น่ำสนใจไว้เป็นอุทำหรณ์ ดังนี้ คุณจ�ำนงค์ พันธุ์พงศ์ เล่ำให้ 
ผู้เขยีนฟังถงึเมือ่คร้ังหลวงปูดู่ลย์ อตโุล อำพำธหนัก พระครูนันทปัญญำภรณ์ เป็นผู้ 
น�ำหลวงปู่เข้ำกรุงเทพฯ ให้แพทย์ตรวจอำกำร ณ โรงพยำบำลจุฬำฯ

เม่ือน�ำหลวงปู ่เข้ำห้องเอกซเรย์ พนักงำนคนหน่ึงก็พูดกับคุณจ�ำนงค์ว่ำ  
“อ้อ คนแก่ๆ แบบนี้ เอกซเรย์ง่ำยสบำยมำก” คุณจ�ำนงค์นึกในใจว่ำ “ประเดี๋ยวก็รู้  
เล่นพูดกับหลวงปู่แบบนี้”

พอยกหลวงปูข่ึน้เตยีงเลือ่นไฟฟ้ำ เตยีงไม่เลือ่นเข้ำที ่เม่ือคณุจ�ำนงค์ก้มกระซบิ
กรำบขออนุญำตหลวงปู ่เตยีงกเ็ลือ่นเข้ำทีไ่ด้ เจ้ำหน้ำทีถ่่ำยเอกซเรย์อยูน่ำนถงึ ๒ ช่ัวโมง  
ขณะถ่ำยก็ไม่มีภำพปรำกฏบนจอทีวี หมดฟิล์มไปเป็นจ�ำนวนมำก พอล้ำงออก 
ฟิล์มทุกใบด�ำหมด คุณหมอมำกรำบขออนุญำตกับหลวงปู่ คุณจ�ำนงค์ปลุกหลวงปู่ 
พอให้รู้สกึตวั แล้วกรำบเรียนท่ำนว่ำ “หลวงปูค่รับ อย่ำเข้ำสมำธ ิเขำถ่ำยเอกซเรย์ไม่ตดิ”  
หลวงปู่ว่ำ “อ้อ อย่ำงนั้นรึ”

หลงัจำกน้ัน จึงมีภำพปรำกฏบนจอทวี ีและฟิล์มเอกซเรย์กไ็ด้ภำพตำมต้องกำร
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ถูกตัวหลวงปู่ได้ไหม

รุ่งขึน้วนัที ่๓๐ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๒๖ หลวงปูม่อีำกำรดีข้ึนพอทีจ่ะประคองให้ 
น่ังบ้ำง นอนบ้ำง หลวงปูพ่ดูเสยีงชดัเจนด ีเกดิเหตขัุดข้องทำงผู้รักษำพยำบำลนิดหน่อย  
เพรำะล้วนแต่เป็นสภุำพสตรี เม่ือจะต้องท�ำหน้ำที ่มกัจะถำมท่ำนพระครูนันทปัญญำภรณ์  
ซึ่งเฝ้ำไข้อยู่ที่นั้น ว่ำ

“หนูถูกต้องหลวงปู่ได้ไหมคะ”

ท่ำนพระครูฯ ตอบ “ไม่ได้ เจริญพร”

“อ้ำว แล้วจะให้หนูท�ำอย่ำงไร”

“ไม่ทรำบ เจริญพร”

ท่ำนพระครูฯ บอกว่ำ อยำกจะให้พวกเขำเข้ำใจค�ำพดูของท่ำนเอำเอง เขำกไ็ม่เข้ำใจ  
งงอยู่อย่ำงน้ันเอง ท่ำนจึงต้องอธิบำยว่ำ “คุณเป็นผู้หญิง หลวงปู่และอำตมำเป็น 
พระสงฆ์ เม่ือคุณถำมว่ำถกูต้องตวัหลวงปูไ่ด้ไหม จะให้อำตมำตอบว่ำได้ อย่ำงน้ีไม่สมควร  
ผิดสมณวินัย ใครมีหน้ำที่อย่ำงไรพึงท�ำไปตำมหน้ำที่ของตน”

พวกเขำเข้ำใจ และท�ำตำมหน้ำที่ของตนด้วยควำมระมัดระวังและอ่อนน้อม 
น่ำชมเชย ต่อมำจึงขอให้มีบุรุษพยำบำลจำกตึกสงฆ์มำท�ำหน้ำที่แทนตลอดเวลำที่ 
หลวงปู่อยู่ในโรงพยำบำล ปัญหำขัดข้องต่ำงๆ จึงหมดไปด้วยดี
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ผลวินิจฉัยโรค

เช้ำวนัที ่๓๐ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๒๖ คณะแพทย์ได้เข้ำตรวจร่ำงกำยของหลวงปู่
อกีคร้ังหน่ึง คณุหมอยกมอืนมสักำรขอพรและขออภยั แล้วกท็�ำกำรตรวจ เหตกุำรณ์
ทกุอย่ำงเปลีย่นแปลงไปจำกวนัก่อน ผลกำรตรวจทกุอย่ำงชัดเจนด ีจำกกำรถ่ำยฟิล์ม
เอกซเรย์มำ ๖ แผ่น เมื่อน�ำมำวินิจฉัย ปรำกฏว่ำหลวงปู่มีอำกำรหนักอยู่ ๓ อย่ำง 
คือ เกี่ยวกับกระดูก ปอด และสมอง ซึ่งจะต้องใช้เวลำอยู่รักษำนำนเป็นเดือนขึ้นไป

ปัญหำทีม่ใีนขณะน้ี กเ็น่ืองจำกระเบยีบของตกึแห่งน้ี คอืไม่ให้ผู้อยูเ่ฝ้ำพยำบำล
ในห้องเกนิ ๒ คน ท่ำนพระครูนันทปัญญำภรณ์ จึงต้องไปค้ำงคนืทีว่ดับวรนิเวศฯ เมือ่
เข้ำกรำบเรียนท่ำนเจ้ำประคณุ สมเด็จพระญำณสงัวรฯ เพือ่กรำบทลูให้ทรำบถงึอำกำร 
ของหลวงปู ่สมเดจ็ฯ ท่ำนแนะน�ำว่ำ ถ้ำมอีะไรขดัข้องให้ตดิต่อพระมหำวรีะ ซึง่เป็นเลขำฯ  
และอุปัฏฐำกของท่ำนเจ้ำคุณ พระญำณวโรดม รองสมเด็จฯ

ท่ำนมหำวรีะได้ตดิต่อไปทีคุ่ณหญงิสมรักษ์ เพือ่ให้หลวงปูไ่ด้ย้ำยจำกตกึวชริำวธุ  
มำพักที่ตึกจงกลนี วัฒนวงศ์ ณ ห้องพระรำชทำน บนชั้นที่ ๓ ของตึก จึงเป็นอันว่ำ 
หลวงปู่ได้ย้ำยมำอยู่ห้องพระรำชทำน ตึกจงกลนี วัฒนวงศ์ เมื่อวันที่ ๑ กุมภำพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ เวลำบ่ำยสองโมงเศษ

นับว่ำเป็นพระมหำกรุณำธคุิณเป็นอย่ำงยิง่ เพรำะทีน่ี่มคีวำมกว้ำงขวำง สะดวก
ที่จะให้ลูกศิษย์ลูกหำและผู้มีศรัทธำในหลวงปู่ได้เข้ำเยี่ยมไข้และเข้ำกรำบหลวงปู ่ 
เน่ืองจำกในแต่ละวันมีญำติโยมมำเย่ียมหลวงปู่จ�ำนวนมำก ห้องพักเดิมคับแคบ  
จึงรู้สึกหนักใจและเกรงใจทำงโรงพยำบำลเป็นอย่ำงมำก
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ห้องพระราชทาน

นับเป็นพระมหำกรุณำธคิณุอย่ำงล้นพ้น ทีพ่ระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัฯ ได้ทรง 
พระกรุณำโปรดเกล้ำฯ รับหลวงปู่ไว้ในพระบรมรำชำนุเครำะห์ และพระรำชทำน 
แพทย์หลวงมำท�ำกำรรักษำเป็นพิเศษ

ส�ำหรับห้องพระรำชทำนนี้ ภำยในแบ่งเป็น ๓ ห้อง ด้ำนซ้ำยมือเป็นห้องผู้ป่วย  
ตอนกลำงเป็นห้องโถงใหญ่ส�ำหรับแขกหรือเป็นทีป่ระชมุ ด้ำนขวำมอืเป็นห้องจัดเตรียม 
อำหำร มีเครื่องสุขภัณฑ์พร้อมมูล ที่เรียกว่ำห้องพระรำชทำนนั้น ก็เพรำะทรงมีไว้
พระรำชทำนเพือ่ควำมสะดวกแก่เจ้ำนำยชัน้ผู้ใหญ่ หรือพระเถระชัน้ผู้ใหญ่ หรือผู้อืน่ใด 
ตำมพระรำชอัธยำศัย

ก�ำลังปลื้มปีติว่ำหลวงปู่ได้อยู่ห้องพระรำชทำน ในขณะเดียวกันควำมกังวล
ควำมหนักใจก็เกิดขึ้นมำ ทั้งน้ีเน่ืองจำกส�ำนึกตนว่ำเป็นผู้มีสติปัญญำน้อย มีควำม
สำมำรถน้อย ไม่รู้ธรรมเนียมและระเบยีบปฏิบตัขิองห้องพเิศษเช่นน้ี อกีประกำรหน่ึง  
ไม่ทรำบว่ำตนเองจะสำมำรถรับผิดชอบในกำรดูแลรักษำพยำบำลหลวงปู่ รวมทั้ง
ต้อนรับบคุคลทีจ่ะมำนมัสกำรเยีย่มหลวงปูอ่ย่ำงมำกมำยได้หรือไม่ ตลอดถงึอำจต้อง 
รับเสด็จด้วย

นอกจำกน้ี ควรจะแนะน�ำลูกน้องของเรำที่จะมำอยู่ช่วยอุปัฏฐำกหลวงปู่ให ้
ประพฤติและวำงตัวอย่ำงไรจึงจะเหมำะสม ทั้งหมดน้ีล้วนแต่เป็นสิ่งที่ต้องคิดต้อง 
เตรียมกำรไว้ จึงได้พยำยำมศึกษำและสอบถำมเจ้ำหน้ำที่พยำบำล และผู้สันทัดกรณี 
คนอื่นๆ ตำมสมควร
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อาการไข้ของหลวงปู่

ดงัได้กล่ำวแล้วว่ำ กำรอำพำธของหลวงปู ่คอืกระดกูและปอดมจุีดด�ำแล้วลำมไป 
ถึงสมอง กำรรักษำจึงหนักไปในกำรบ�ำรุงและพกัผ่อนให้มำกทีส่ดุ ทัง้ยงัต้องอำศัยเวลำ 
นำนอกีด้วย ลกัษณะอำกำรของโรคดงักล่ำว แสดงออกให้เหน็ได้โดยอำกำร ๓ อย่ำง คือ  
เบือ่อำหำร อ่อนเพลยีเป็นเวลำนำนๆ ปวดเม่ือยทัว่สรรพำงค์กำย นอกจำกน้ีกม็อีำกำร
กระสับกระส่ำย นอนหลับยำก

ส่วนตัวของหลวงปู่น้ัน ท่ำนอำศัยสมำธิช่วยในกำรหลับและพักผ่อนสมอง  
ในระยะครึ่งเดือนแรก เกือบจะกล่ำวได้ว่ำอำกำรของท่ำนทรงๆ อยู่ ไม่มีอะไรดีขึ้น  
วนัหน่ึงเวลำเช้ำมืด ประมำณ ๐๔.๐๐ น. หลวงปูเ่รียกให้พระมำเรียกผู้เขยีนเข้ำไปพบ 
ในห้อง ตกใจนึกว่ำมีอะไรเกิดขึ้นกับหลวงปู่

เมือ่เข้ำใกล้แล้ว ท่ำนปรำรภว่ำ “เท่ำทีม่ำอยูน่ี่กห็ลำยวนัแล้ว ไม่เหน็มีอะไรดขีึน้เลย  
กำรเจ็บปวดก็ไม่เห็นทุเลำ นอนก็หลับยำก หมอก็ไม่เห็นท�ำอะไรมำกนัก มีแต่ให้ 
ฉันมำกๆ ให้นอนมำกๆ เท่ำนั้นเอง”

ผู้เขียนเข้ำใจควำมหมำยของท่ำนว่ำท่ำนต้องกำรจะกลับวัดแน่นอน แต่ที่ท่ำน
พูดอย่ำงนั้นเป็นกำรพูดอย่ำงเกรงใจลูกศิษย์ลูกหำ รู้สึกสงสำรท่ำนอย่ำงสุดซึ้ง แต่ก็ 
จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องอยู่เพื่อรักษำไปก่อนจนกว่ำหมอจะมีค�ำสั่งให้กลับได้ จึงไม่มี
อะไรดีกว่ำกำรหำค�ำพูดมำอธิบำยและขอร้องให้ท่ำนเข้ำใจ “หลวงปู่ครับ หมอที่น่ี 
เขำเชี่ยวชำญกำรรักษำเฉพำะโรคแต่ละสำขำ เช่น คุณหมอจรัสมำตรวจกระดูก  
คณุหมอองัคณำมำตรวจปอดและสมอง เป็นต้น แล้วเขำกป็ระชุมกนัทกุวนัเพือ่วนิิจฉัย 
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หำสมุฏฐำนของโรค และหำวิธีกำรบ�ำบัดอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำในกำรดูแลรักษำ
หลวงปู ่ขออำรำธนำนิมนต์หลวงปูอ่ยู่ต่อไปอกีสกัหน่อยเถดิ จะต้องดขีึน้อย่ำงแน่นอน”  
หลวงปู่ก็นิ่งเฉยไม่ว่ำอะไร

เมือ่เวลำผ่ำนไป ๒ อำทติย์กว่ำ อำกำรของหลวงปูค่่อยๆ ดีขึน้ และสำมำรถปรับตวั 
ให้ชินกับเครื่องปรับอำกำศได้ ท่ำนก็ไม่ว่ำอะไรอีก
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ผู้มาเยี่ยมนมัสการหลวงปู่

สิง่ทีเ่คยนึกกังวลใจไว้ล่วงหน้ำก็ค่อยๆ ปรำกฏเป็นจริงขึน้ กล่ำวคือ พอข่ำวแพร่ 
สะพดัออกไปว่ำหลวงปูอ่ำพำธอยูท่ีโ่รงพยำบำลแห่งน้ี บรรดำสำนุศษิย์และผู้ทีเ่คำรพ 
นับถือ ก็ได้ทยอยกันมำเยี่ยมนมัสกำรมำกขึ้นทุกที รวมทั้งผู้ที่เคยพบเคยกรำบไหว้ 
มำก่อน และผู้ทีเ่คยได้ยินแต่ชือ่เสยีงแต่ไม่เหน็ตวัหลวงปู ่ก็ถอืโอกำสน้ีเป็นส�ำคญัทีจ่ะ 
ได้มำกรำบมำรู้จักท่ำน

ฝ่ำยทำงโรงพยำบำลกแ็นะน�ำว่ำ ขอให้ห้ำมเยีย่ม ห้ำมรบกวน เพรำะต้องกำรให้ 
หลวงปูไ่ด้พกัผ่อนอย่ำงเตม็ที ่ผู้เขยีนยอมรับว่ำไม่มปัีญญำทีจ่ะปฏิบตัติำมระเบยีบของ
โรงพยำบำลอย่ำงเคร่งครัดได้ เพรำะบังเอิญเป็นผู้ที่มีธำตุแห่งคนใจอ่อน เกรงใจเขำ  
สงสำรเขำ เหน็ใจเขำ เขำอตุส่ำห์ข้ำมบ้ำนข้ำมเมืองมำไกล หิว้ข้ำวของถอืเคร่ืองสกักำระ 
มำด้วยควำมศรัทธำเลื่อมใส ต้องกำรที่จะกรำบไหว้หลวงปู่เพื่อเป็นบุญเป็นกุศล  
น่ีประกำรหน่ึง อีกประกำรหน่ึง เห็นว่ำหลวงปู่อำพำธด้วยโรคที่ไม่ใช่ไข้ ยังมีสติ 
สมัปชญัญะสมบรูณ์ทกุประกำร หำกว่ำหลวงปูเ่ป็นทีต่ัง้แห่งบญุกศุลอนัผู้ทีไ่ด้กรำบไหว้ 
จะพึงได้บุญได้กุศล ก็สมควรจะอ�ำนวยควำมสะดวก

เพรำะคิดอย่ำงนี้นี่เอง ชนทุกชั้นวรรณะที่ไปเยี่ยมนมัสกำรหลวงปู่ จึงไม่มีผู้ใด 
ผิดหวัง เมื่อไปถึงแล้ว ทุกคนย่อมมีโอกำสได้กรำบไหว้หลวงปู่อย่ำงใกล้ชิดไม่มำก 
ก็น้อย ไม่เร็วก็ช้ำ บ้ำงก็ได้ถ่ำยรูปร่วมกับหลวงปู่อีกด้วย ทั้งนี้ มิใช่จะบุ่มบ่ำมหรือ
ขำดกำลเทศะจนเกินไป ทุกอย่ำงก็ได้พิจำรณำแล้วว่ำควรไม่ควรประกำรใดด้วย
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สมยัพทุธกำล เมือ่พระพทุธองค์ทรงประชวรหนัก ก่อนจะปรินิพพำน พระอำนนท์  
พทุธอปัุฏฐำก ได้ห้ำมมำนพผู้หน่ึงซึง่ร้องขอเข้ำเฝ้ำพระพทุธเจ้ำในขณะน้ัน แม้มำนพ 
ขอร้องถึง ๓ คร้ัง พระอำนนท์กไ็ม่ยอมอย่ำงเด็ดขำด จนกระทัง่เสยีงขอเสยีงขดัดังถงึ 
พระพุทธองค์ พระองค์จึงตรัสว่ำ “อำนนท์ อย่ำห้ำมมำนพนั้นเลย จงให้เข้ำมำเถิด”  
เมือ่ได้เข้ำเฝ้ำและฟังพระธรรม มำนพกบ็รรลมุรรคผล ขอบวชเป็นพระสำวกองค์สดุท้ำย  
มีนำมว่ำ สุภัททะ

เมื่อน�ำมำพิจำรณำดูจะเห็นได้ว่ำ พระอำนนท์ท่ำนท�ำตำมหน้ำที่ของท่ำนถูกต้อง 
แล้ว ไม่มีควำมผิดพลำดอนัใด ส่วนกำรทีพ่ระพทุธเจ้ำทรงให้มำนพเข้ำเฝ้ำ กเ็ป็นพระ 
มหำกรุณำธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลำยไม่มีประมำณ

บรรดำพระสำวกรุ่นหลัง ตลอดมำจนถึงพระเถรำนุเถระและครูบำอำจำรย์ 
ทั้งหลำย ที่มีเมตตำธรรมสูง ย่อมเป็นที่เคำรพสักกำระของชนหมู่มำก ท่ำนอุทิศชีวิต
เพื่อกิจพระศำสนำ ไม่เคยค�ำนึงถึงควำมชรำควำมอำพำธของท่ำน เมื่อเห็นว่ำผู้ใด 
พึงจะได้ประโยชน์จำกกำรสักกำระท่ำนแล้ว ท่ำนก็อ�ำนวยประโยชน์น้ันให้แก่เขำ  
หลวงปู่ท่ำนมีเมตตำสูงอยู่แล้ว ไม่เคยบ่นหรือเอือมระอำในเร่ืองเหล่ำน้ี ต้อนรับ
ญำติโยมได้โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ

ดังนั้น อำศัยที่ผู้เขียนเคยท�ำหน้ำที่นี้มำนำน จึงไม่ค่อยล�ำบำกใจอะไรนัก จะมี 
ก็แต่ล�ำบำกกำย เพรำะบำงวนัต้องน่ังรับแขกตัง้แต่ ๖ โมงเช้ำ ตลอดจนถงึ ๔ ทุม่ กม็ี  
ต้องต้อนรับแขกแบบประชำสัมพันธ์ ทั้งอธิบำยธรรม ทั้งตอบค�ำถำม เพรำะผู้ที่ไป 
นมัสกำรหลวงปู ่ส่วนมำกเป็นผู้สนใจในธรรมปฏบิตั ิบำงทกีข็อร้องให้หลวงปูอ่ธบิำย
ข้อธรรมะและแนะน�ำกัมมัฏฐำนให้ก็มี
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ไม่มีก็ล�าบาก มีมากก็ยุ่ง

บรรดำผู้ที่ไปเยี่ยมหลวงปู่เป็นจ�ำนวนมำกน้ัน ไม่มีผู้ใดไปมือเปล่ำ ต่ำงน�ำ
ภตัตำหำรและของขบฉันอืน่ๆ ไปด้วย ตลอดถงึเคร่ืองสกักำระ เช่น ดอกไม้ ธปูเทยีน  
เป็นต้น โดยเฉพำะอำหำรที่ต้องฉันประจ�ำวัน ในเวลำที่จ�ำกัด พอมีมำกเกินไปก็เกิด 
ปัญหำเร่ืองภำชนะ ทั้งพระที่ฉันก็มีน้อยรูป ทั้งปัญหำในกำรรักษำควำมสะอำด 
กต็ดิตำมมำ ดังน้ัน จึงต้องน�ำของกินของใช้ไปแจกจ่ำยท�ำบญุต่อตำมห้องคนไข้อนำถำ
หลำยต่อหลำยครั้ง

ต่อมำ เมือ่อำกำรของหลวงปูค่่อยหำยวนัหำยคนื ทกุคนกค่็อยสบำยใจในควำม
ปลอดภยัของหลวงปูใ่นคร้ังน้ี แต่หมอกย็งัไม่อนุญำตให้ออกจำกโรงพยำบำล ต้องอยู่ 
รักษำต่อไปอีก ผู้คนที่ไปเยี่ยมก็มีมำกข้ึนทุกที บรรดำท่ำนที่ไปเยี่ยมหลวงปู่น้ัน 
ไม่สำมำรถคณนำได้ว่ำมีท่ำนผู้ใดบ้ำง แต่ส�ำหรับพระเถระผู้ใหญ่นั้น มีดังนี้

สมเด็จพระญำณสังวร  วัดบวรนิเวศวิหำร
สมเด็จพระธีรญำณมุนี  วัดจักรวรรดิรำชำธิวำส
พระธรรมวโรดม  วัดปทุมคงคำรำม
พระธรรมบัณฑิต  วัดสัมพันธวงศำรำม
พระพรหมมุนี   วัดนรนำถสุนทริกำรำม
พระเทพโสภณ   วัดไทยลอสแอนเจลีส สหรัฐอเมริกำ
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พระอำจำรย์หนู สุจิตฺโต  วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่
หลวงปู่สำม อกิญฺจโน  วัดป่ำไตรวิเวก สุรินทร์
พระอำจำรย์สุวัจน์ สุวโจ วัดถ�้ำศรีแก้ว สกลนคร
ภิกษุ สำมเณร และชี  วัดสังฆทำน นนทบุรี ไปเยี่ยมเป็นกลุ่มๆ

นอกจำกน้ี มพีระเถระและภกิษุสำมเณรอืน่ๆ อกีมำกมำย ซึง่มิอำจระบไุด้หมด
ที่ไปนมัสกำรเยี่ยม แล้วยังไปช่วยผลัดเปลี่ยนรักษำพยำบำลหลวงปู่ตลอดระยะเวลำ
ที่อยู่ในโรงพยำบำลอีกด้วย โดยเฉพำะแพทย์หญิง หม่อมเจ้ำพันธุ์วโรภำส เศวตรุณ  
ทรงเป็นแขกพิเศษที่เสด็จมำกรำบเยี่ยมและสนทนำกับหลวงปู่เสมอๆ พร้อมกับ 
คณะแพทย์และพยำบำลโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์
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ทรงเยี่ยมเป็นการส่วนพระองค์

เมื่อวันที่ ๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๒๖ เวลำ ๑๙.๔๕ น. สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ 
พระบรมรำชินีนำถ เสด็จพระรำชด�ำเนินมำทรงเยี่ยมหลวงปู่ ทรงสนพระทัยไต่ถำม
อำกำรของหลวงปู่ด้วยพระปริวิตกเกรงว่ำหลวงปู่จะไม่ปลอดภัยในคร้ังน้ี เมื่อทรง 
ทรำบว่ำหลวงปูม่อีำกำรดีขึน้มำกแล้ว กท็รงคลำยควำมเป็นห่วง ทรงสนทนำกบัหลวงปู ่
พอสมควรแก่เวลำ ทรงถวำยจตุปัจจัยไทยทำนแด่หลวงปู่และพระภิกษุสำมเณร  
ตลอดจนพระรำชทำนแก่ศิษย์ที่อยู่รักษำพยำบำลโดยทั่วหน้ำกัน แล้วจึงเสด็จ
พระรำชด�ำเนินกลับ เมื่อเวลำ ๒๐.๓๐ น. รวมเวลำเสด็จฯ มำทรงเยี่ยมทั้งหมด 
๔๕ นำที

วันที ่๑๒ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๒๖ เวลำ ๑๘.๑๙ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่วัฯ 
เสด็จพระรำชด�ำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ มำทรงเยี่ยม
หลวงปู่ ท�ำให้ผู้รักษำพยำบำลหลวงปู่ต้องตกตะลึงเป็นอันมำก เนื่องจำกไม่มีผู้ใดได้
ทรำบมำก่อน ทรำบก็ต่อเมื่อพระองค์เสด็จฯ มำถึงห้องหลวงปู่แล้ว แต่หลวงปู่ท่ำน
นั่งเตรียมพร้อมอยู่แล้ว

ในระหว่ำงที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ทรงสนทนำกับหลวงปู่นั้น สมเด็จ 
พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ ทรงจัดดอกไม้ที่โต๊ะหมู่บูชำด้วยพระองค์เอง และ
ทรงปรุงน�้ำปำนะจำกส้มเขียวหวำนด้วยฝีพระหัตถ์ แล้วทูลเกล้ำฯ ถวำยพระบำท-
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ เพื่อทรงถวำยหลวงปู่
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หลวงปู่ฉันน�้ำปำนะพระรำชทำนโดยใช้หลอดดูด พระครูนันทปัญญำภรณ์ 
กรำบเรียนหลวงปู่ว่ำ “ในหลวงถวายแล้ว หลวงปู่ต้องฉันให้หมด” หลวงปู่ตอบว่ำ 
“ไม่หมดหรอก”

พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัฯ แย้มพระโอษฐ์ แล้วทรงสนทนำธรรมกบัหลวงปู ่
ต่อไป โดยหลวงปู่ได้แสดงถวำยถึงกำรเข้ำฌำนเข้ำสู่ปรินิพพำนขององค์สมเด็จ 
พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ

ในระหว่ำงนั้น คณะแพทย์ผู้ให้กำรรักษำได้เปิดโอกำสให้หลวงปู่พิจำรณำตำม
อัธยำศัยว่ำจะกลับไปรักษำพยำบำลที่วัดก็ได้ ท่ำนพระครูฯ ก�ำหนดว่ำจะรับหลวงปู่
กลบัวดัในวนัที ่๒๒ มีนำคม จึงถือโอกำสถวำยพระพรพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่วัฯ 
ให้ทรงทรำบ

พระองค์ทรงยินดี และตรัสว่ำ “ถ้าหลวงปู่ได้กลับไปก็คงท�าประโยชน์ได้มาก” 
แล้วทรงปรำรภถึงกำรเดินทำงว่ำ “กำรไปสุรินทร์ทำงไหนจึงจะสะดวก ที่สุรินทร์มี
สนำมบนิไหม ถ้ำไปรถยนต์หรือรถไฟใช้เวลำกีช่ั่วโมง” ท่ำนพระครูฯ ถวำยพระพรว่ำ  
“ถ้ำไปรถยนต์ใช้เวลำ ๖-๗ ชั่วโมง รถไฟ ๘ ชั่วโมง ส�ำหรับสนำมบินนั้น เนื่องจำก
ไม่มีกำรบินพำณิชย์ จึงยังไม่มีสนำมบินคอนกรีต เวลำลงคงจะระวังได้ยำก จึงถวำย
พระพรขอพำหนะรถยนต์ซึ่งจะสะดวกกว่ำ”

พระองค์ทรงเห็นชอบด้วย ตรัสว่ำจะพระรำชทำนยำนพำหนะรถยนต์ของ 
พระรำชส�ำนัก พร้อมรถพยำบำล และให้มตี�ำรวจทำงหลวงน�ำทำง หลงัจำกน้ันทรงถวำย 
จตุปัจจัยแด่หลวงปู่ พร้อมทั้งภิกษุสำมเณร และพระรำชทำนแก่ศิษย์ที่อยู่พยำบำล 
หลวงปู่อนุโมทนำถวำยพระพร

ก่อนเสด็จพระรำชด�ำเนินกลบั ทัง้สองพระองค์พระรำชทำนพรหลวงปูเ่หมือนกบั 
คร้ังก่อนว่ำ “ขอให้หลวงปู่ด�ำรงขันธ์อยู่มำกกว่ำหน่ึงร้อยปี” หลวงปู่ก็ตอบเหมือน 
ครั้งก่อนว่ำ “แล้วแต่สังขำรเขำจะเป็นไปเองของเขำหรอก”
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เม่ือทรงพระรำชด�ำเนินออกจำกห้องหลวงปู่ ศิษย์หลวงปู่จ�ำนวนมำกเฝ้ำฯ  
ส่งเสด็จอยู่ ทั้งสองพระองค์พระรำชทำนโอกำสเข้ำเฝ้ำฯ ได้โดยใกล้ชิดทั่วกัน  
รวมเวลำเสด็จฯ มำทรงเยี่ยมหลวงปู่ครั้งนี้ ๑ ชั่วโมง ๕ นำที

วันที ่๑๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๒๖ เวลำ ๑๗ นำฬิกำเศษ สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสดุำฯ  
สยำมบรมรำชกมุำรี เสดจ็พระรำชด�ำเนินมำทรงเยีย่มหลวงปูด้่วยเวลำอนัสัน้ เม่ือทรง 
ทรำบว่ำหลวงปูม่พีลำนำมยัดขีึน้กท็รงดพีระทยั และทรงชมว่ำหลวงปูแ่ขง็แรงด ีแล้วก็ 
เสดจ็ฯ กลบั โดยได้ไปแวะเยีย่มอำกำรป่วยของศำสตรำจำรย์ท่ำนหน่ึงทีอ่ยูห้่องถดัไป

กำรทีพ่ระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั สมเดจ็พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชนีินำถ และ
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี ทรงมีพระมหำกรุณำธคิณุอนุเครำะห์ 
หลวงปู่คร้ังน้ี น�ำควำมปลำบปลื้มยินดีแก่บรรดำสำนุศิษย์และท่ำนที่เคำรพนับถือ
หลวงปู่เป็นล้นพ้นสุดที่จะพรรณนำ
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คร้ันมีก�ำหนดกำรเป็นที่แน่นอนแล้วว่ำจะเดินทำงกลับในวันที่ ๒๒ มีนำคม 
พ.ศ. ๒๕๒๖ จึงได้ชักชวนสำธุชนทั้งหลำยจัดท�ำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษ 
และท่ำนผู้มีส่วนก่อสร้ำงโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ ตลอดถึงทุกท่ำนที่ล่วงลับดับชีวิต
ในกำรรักษำพยำบำลที่นี่และสรรพสัตว์ทั้งหลำยไม่มีประมำณ

กำรท�ำบญุได้จัดในตอนเช้ำวนัที ่๒๐ มนีำคม พ.ศ. ๒๕๒๖ มีกำรถวำยภัตตำหำร
แด่พระสงฆ์จ�ำนวน ๑๐ รูป มีผู้มำร่วมท�ำบุญกันอย่ำงล้นหลำม ผู้เขียน (พระครู
นันทปัญญำภรณ์) ทั้งรู้สึกยินดีทั้งเกรงใจเจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลเป็นอย่ำงมำก เพรำะ 
เป็นเหตุท�ำให้สถำนที่น้ันพลุกพล่ำนด้วยผู้คนมำกมำย แต่ได้รับควำมร่วมมือจำก
บรรดำเจ้ำหน้ำที่อย่ำงดียิ่ง

อน่ึง จตปัุจจัยทีท่่ำนผู้มจิีตศรัทธำถวำยตลอดเวลำทีห่ลวงปูอ่ยูท่ีโ่รงพยำบำลน้ัน  
ได้รวบรวมส่วนที่เหลือจำกกำรใช้จ่ำย แล้วน�ำไปบริจำคบ�ำรุงโรงพยำบำลเป็นเงิน 
๕๐,๐๐๐ บำท
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ยังมีผู้มีเกียรติและสำธุชนหลำยท่ำน นอกจำกจะได้ไปกรำบนมัสกำรเป็น 
คร้ังครำวแล้ว ยังได้สละก�ำลงักำย ก�ำลงัทรัพย์ และเวลำไปอยูเ่ฝ้ำรักษำพยำบำลหลวงปู่ 
ด้วย ตลอดเวลำทีห่ลวงปูพ่กัรักษำตวัอยูท่ีโ่รงพยำบำล ได้ช่วยถวำยภตัตำหำร ตลอดจน 
สิ่งจ�ำเป็นและอ�ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ รวมทั้งช่วยอุปัฏฐำกรับใช้ทั้งหลวงปู ่  
ทั้งพระสงฆ์ที่มำอยู่เฝ้ำพยำบำล นับว่ำท่ำนเหล่ำนั้นได้มีกุศลเจตนำอันสูงส่ง จนใจที่
มิอำจระบุพระนำมและนำมของท่ำนทั้งหลำยให้ปรำกฏ ณ ที่นี้ได้ จึงขอจำรึกไว้ใน
ควำมทรงจ�ำ

บุญอันใดที่ท่ำนทั้งหลำยได้มีกุศลจิตท�ำไปแล้วอย่ำงไร ขอผลแห่งบุญน้ัน 
จงส�ำเร็จแห่งคุณงำมควำมดีของท่ำนเถิด และขออนุโมทนำกุศลโดยทั่วกัน
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เดินทางกลับวัด

วันที ่๒๒ มนีำคม พ.ศ. ๒๕๒๖ เวลำ ๑๘.๑๘ น. หลวงปูก่ไ็ด้อ�ำลำคณะแพทย์  
พยำบำล และเจ้ำหน้ำที่ผู้ถวำยกำรรักษำ แล้วออกจำกโรงพยำบำลเพื่อเดินทำงกลับ 
ไปยังวัดบูรพำรำม อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ คณะแพทย์ พยำบำล เจ้ำหน้ำที่  
ตลอดจนท่ำนผู้มเีกียรต ิศษิยำนุศษิย์ และท่ำนทีเ่คำรพนับถอืทัว่ไป ได้พร้อมเพรียงกนั 
มำส่งหลวงปู่ที่หน้ำโรงพยำบำลกันอย่ำงล้นหลำม

ผู้แทนพระองค์พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัฯ ได้มำส่งหลวงปู ่และกรำบเรียน
หลวงปูว่่ำ “หลวงปูจ่ะมีถ้อยค�ำอะไรถึงในหลวง กระผมจะน�ำไปกรำบทลูถวำยในหลวง
ให้ทรงทรำบ” หลวงปู่ตอบว่ำ “ขอบคุณมำก”

ขบวนรถจำกพระรำชส�ำนัก รถโรงพยำบำล และรถส่วนตัวของลูกศิษย์ลูกหำ
และท่ำนที่เคำรพศรัทธำในหลวงปู่ ได้ติดตำมส่งเรียงรำยเป็นแถวยำวเหยียด โดยมี 
รถต�ำรวจทำงหลวงน�ำหน้ำและปิดท้ำยขบวนไปตลอดทำง บำงท่ำนได้มำส่งถึงกับ 
หลั่งน�้ำตำร�ำพันว่ำ “ไม่อยำกให้หลวงปู่หำยเร็วๆ เลย อยำกให้อยู่โรงพยำบำลนำนๆ 
จะได้มำท�ำบุญถวำยทำนเป็นประจ�ำ”

ตลอดกำรเดินทำง หลวงปู่อยู่ในอิริยำบถนอนสงบเงียบรำวกับหลับสนิท พอมี 
ใครกระซิบถำมว่ำ “หลวงปู่รู้ไหมว่ำขณะน้ีถึงไหนแล้ว” หลวงปู่ก็ตอบได้ถูกต้องว่ำ 
ถึงที่นั่นๆ แล้ว โดยไม่ต้องลืมตำขึ้นดู
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ขบวนรถมำส่งหลวงปู่เดินทำงถึงวัดบูรพำรำม เวลำประมำณ ๑๕.๐๐ น. ได้มี 
ลูกศิษย์ลูกหำและญำติโยมพุทธบริษัทมำรอรับหลวงปู่อย่ำงมำกมำย

เป็นอนัว่ำกำรทีไ่ด้ตดัสนิใจน�ำหลวงปูเ่ข้ำพกัรักษำตวัทีโ่รงพยำบำลในกรุงเทพฯ 
ครั้งนี้ ก็ประสบผลส�ำเร็จเป็นที่น่ำปลื้มใจจำกทุกฝ่ำย กล่ำวคือหลวงปู่ท่ำนหำยจำก
อำพำธหนัก ยังมีอำกำรอยู่บ้ำงก็เป็นโรคของคนชรำ ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดำส�ำหรับ
บุคคลที่มีวัยล่วงมำถึง ๙๕ ปีเหมือนกับหลวงปู่

ในโอกำสน้ี คณะสงฆ์น�ำโดยพระเถรำนุเถระ ตลอดจนญำติโยมพุทธบริษัท
ชำวจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมกันท�ำบุญประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยกุศลเพื่อ
แสดงกตเวทิตำคุณแด่หลวงปู่ ตอนเช้ำร่วมกันท�ำบุญตักบำตรถวำยกุศลแด่หลวงปู่ 
เพื่อจะได้เจริญด้วยอำยุ วรรณะ สุขะ พละ เพื่อเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลำนไป
อีกนำนเท่ำนำน ทุกคนต่ำงรู้สึกปลื้มปีติที่หลวงปู่หำยจำกกำรอำพำธ และกลับมำ 
อยู่ที่วัดบูรพำรำม เพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งควำมศรัทธำในทำงพระพุทธศำสนำของ 
เหล่ำสำนุศิษย์ต่อไป
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ตลอดเวลำที่หลวงปู่พักฟื้นอยู่ที่วัดบูรพำรำมเป็นเวลำ ๘ เดือนกว่ำ แม้จะอยู่
ในลักษณะโดยนิยมว่ำหำยจำกอำพำธแล้ว แต่ท่ำนก็ยังมิได้หำยโดยเด็ดขำดเลย 
ดงันัน้ จงึต้องจดัให้มีกำรก�ำหนดว่ำ “งดรบักจินมินตน์อกวดั” และจ�ำกดัเวลำในกำร
ต้อนรับแขกไว้อย่ำงมีระเบียบ

แต่โดยเหตทุีอ่ปุนิสยัของหลวงปูน้ั่นต่ำงจำกคนสงูอำยทุัว่ไป ทีไ่ม่ชอบนอนจับเจ่ำ 
อยู่กับที่ ถ้ำแข็งแรงพอลุกขึ้นไปไหนมำไหนได้ ท่ำนก็จะออกเดินไปตำมจุดต่ำงๆ  
ในบริเวณวัด หยุดยืนบ้ำง นั่งบ้ำง ตำมที่ท่ำนเห็นว่ำสมควร เป็นกำรพักผ่อนเปลี่ยน 
อริิยำบถไปในตวั ด้วยเหตน้ีุ จึงยำกทีจ่ะจ�ำกดัเวลำรับแขกให้แน่นอนชดัเจนลงไปได้ 
เพรำะใครเหน็หลวงปูก็่อยำกจะเข้ำไปกรำบไหว้ด้วยกนัทัง้น้ัน สดุทีใ่ครจะห้ำมใครได้ 
และหลวงปู่ก็มีใจเมตตำอยู่แล้ว

กำรรักษำพยำบำลในระยะน้ีไม่มีอะไรพิเศษ นอกจำกถวำยยำฉันตำมที ่
โรงพยำบำลจัดไว้ให้ และรำยงำนอำกำรให้แพทย์ประจ�ำทรำบโดยสม�่ำเสมอ

ในส่วนตัวของหลวงปู่น้ัน ตำมปกติไม่เคยท�ำควำมล�ำบำกใจให้ใครอยู่แล้ว  
ท่ำนวำงตนเป็นผู้สุขสบำยทุกกรณี จึงท�ำให้ศิษยำนุศิษย์และบุคคลทั่วไปเห็นว่ำ  
ท่ำนมีสุขภำพอนำมัยแข็งแรงดีเป็นปกติ
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โดยแท้จริงแล้ว ผู้เขยีน (พระครูนันทปัญญำภรณ์) ในฐำนะทีอ่ยูอ่ปัุฏฐำกใกล้ชิด  
เห็นว่ำหลวงปู่ไม่ได้หำยจำกอำพำธโดยสิ้นเชิงเลย แต่ที่ท่ำนอยู่อย่ำงมีปกติสภำพนั้น  
กด้็วยอ�ำนำจแห่งขนัตธิรรม และด้วยบญุบำรมส่ีวนตวัของท่ำน ตลอดจนด้วยคณุธรรม 
อันเกิดจำกสมำธิภำวนำที่ท่ำนฝึกฝนอบรมมำนำนต่ำงหำก คุณธรรมเหล่ำน้ีเองที ่
ช่วยให้ท่ำนด�ำรงขันธ์สืบต่อมำได้อีกถึงเกือบหนึ่งปี หลังจำกออกจำกโรงพยำบำลใน
ครั้งนั้น

จะมีใครตั้งข้อสังเกตบ้ำงไหมว่ำ ในช่วงระยะหลังน้ีหลวงปู่ใช้เวลำให้หมดไป
ด้วยกำรกล่ำวธรรม ท่ำนจะเทศน์หรืออธบิำยธรรมแก่ภิกษุสำมเณร และท่ำนทีม่ำกรำบ 
นมัสกำรท่ำน ส่วนมำกเป็นข้อธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติภำยใน ไม่เคยปรำรภถึงงำน 
ก่อสร้ำงหรือกำรคณะสงฆ์อกีเลย บำงคร้ังกเ็รียกศิษย์ฝ่ำยกมัมฏัฐำนมำสนทนำธรรม  
และชี้แจงข้อปฏิบัติ ซึ่งผู้เขียนเองก็พยำยำมใช้เวลำอยู่กับหลวงปู่ให้มำกที่สุด
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ก�าหนดงานฉลองอายุ ๘ รอบ

หลวงปูย่งัคงด�ำรงอยูใ่นปกตสิภำพเช่นน้ีมำจนถงึเดือนตลุำคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึง่ 
เป็นเดือนที่หลวงปู่ได้ด�ำรงขันธ์มำถึง ๘ รอบ มีอำยุ ๙๖ ปี บริบูรณ์ นับเป็นโอกำส 
ที่หำยำกอย่ำงยิ่งที่จะมีคนอำยุยืนยำวถึงขนำดนี้

ทำงคณะศษิย์จึงตกลงกนัจะจัดงำนฉลองให้แก่หลวงปูเ่ป็นกรณีพเิศษ ด้วยถอื 
เป็นอภิลักขิตกำล ประกอบกับกำรที่หลวงปู่ได้หำยจำกกำรอำพำธ อันเป็นเรื่องที่น�ำ
ควำมปลำบปลืม้ยนิดีมำสูเ่หล่ำสำนุศิษย์และผู้มจิีตศรัทธำ ทกุฝ่ำยจึงพร้อมใจกนัคดิ 
ทีจ่ะจัดงำนให้เป็นพเิศษกว่ำทกุคร้ังทีผ่่ำนมำ โดยได้อำรำธนำพระเถระทัง้ฝ่ำยคำมวำสี 
และอรัญวำสี ตลอดจนสำนุศิษย์ทุกสำรทิศ ได้มำร่วมงำนถวำยมุทิตำจิตแด่หลวงปู่  
และที่ส�ำคัญคือทำงคณะศิษย์จะจัดให้มีพิธีพุทธำภิเษกเหรียญรุ่นพิเศษในโอกำส 
นี้ด้วย

กำรเตรียมงำนและกำรประชำสัมพันธ์ด�ำเนินไปอย่ำงแข็งขัน สำนุศิษย์และ 
ผู้ศรัทธำหลวงปูท่ีอ่ยูใ่นจังหวดัต่ำงๆ โดยเฉพำะในกรุงเทพฯ ได้มหีลำยคณะหลำยกลุม่ 
แสดงควำมจ�ำนงมำทำงวดั บำงกลุม่จะจัดโรงครัวทำนถวำย บำงกลุม่จะน�ำผ้ำป่ำมำทอด  
แต่ละกลุม่แสดงเจตนำจัดงำนบญุกศุลในคร้ังน้ีด้วยกจิกรรมทีแ่ตกต่ำงกนั จึงหวงัได้ว่ำ 
จะเป็นงำนฉลองอำยุครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตหลวงปู่



221

ก�ำหนดงำนจะเป็นวนัที ่๒๙-๓๑ ตลุำคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ต่ำงฝ่ำยต่ำงตัง้ใจรองำนน้ี  
ด้วยโอกำสทีจ่ะได้ร่วมงำนบญุคร้ังใหญ่เหมือนทีเ่คยจัดมำเป็นประจ�ำปีทกุๆ ปี ตัง้แต่  
พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นต้นมำ

ทำงฝ่ำยหลวงปู่ท่ำนรับทรำบกำรจัดงำนด้วยอำกำรสงบเฉยตำมปกติ ท่ำนไม ่
แสดงอำกำรคดัค้ำนหรือสนับสนุนแต่อย่ำงใด เพรำะเป็นเร่ืองทีล่กูศษิย์ลกูหำประสงค์
จะจัดขึ้นด้วยเจตนำอันดี โดยปรำรภเหตุครบรอบวันเกิดของหลวงปู่เป็นโอกำสร่วม
ชุมนุมเพื่อท�ำบุญในครั้งนี้
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อาการผิดปกติเริ่มปรากฏ

วนัที ่๒๘ ตลุำคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ก่อนงำนเร่ิมเพยีงวนัเดียว หลวงปูเ่ร่ิมมอีำกำร
ผิดปกตมิำตัง้แต่เวลำประมำณ ๐๔.๐๐ น. คอืท่ำนมีอำกำรอ่อนเพลยี ปวดเมือ่ยตำม
ร่ำงกำย แล้วก็กระสับกระส่ำยตัวร้อนคล้ำยจะมีไข้ แต่ไม่ปวดศีรษะ อำกำรทุกอย่ำง
คล้ำยคลงึกบัเมือ่ก่อนเข้ำโรงพยำบำลครัง้ทีแ่ล้วไม่มีผิด พระผู้เฝ้ำพยำบำลได้ช่วยกนั 
ทำน�้ำมันแล้วถวำยนวดไปตำมที่รู้สึกปวดเมื่อย อำกำรค่อยทุเลำลงบ้ำงเล็กน้อย

คร้ังถงึเวลำ ๐๗.๐๐ น. ตำมปกต ิหลวงปูจ่ะออกมำรับถวำยภตัตำหำรเช้ำ และ 
ต้อนรับแขก แต่วันนี้ท่ำนไม่ออกจำกห้องพัก จึงได้น�ำภัตตำหำรไปถวำยท่ำนข้ำงใน 
หลวงปู่สำมำรถลุกขึ้นมำนั่งฉันบนเก้ำอี้ได้ และฉันได้เกือบเหมือนปกติ 

หลังจำกน้ันได้เชิญคุณหมอมนูญมำตรวจร่ำงกำยท่ำน คุณหมอรำยงำนว่ำ 
ควำมดันขึ้นสูงหน่อย แต่หลวงปู่บอกว่ำไม่ปวดศีรษะเลย แล้วท่ำนก็ฉันยำที่หมอให้ 
จำกนั้นก็นอนหลับไปชั่วโมงกว่ำๆ ร่ำงกำยรู้สึกว่ำดูเป็นปกติ แต่ยังเพลียอยู่

พอถงึเวลำเพล ท่ำนกล็กุขึน้มำน่ังบนเก้ำอี ้แต่ไม่ยอมฉัน เมือ่ลกูศษิย์คะยัน้คะยอ 
ท่ำนกฉั็นข้ำวต้มให้ ๔ ช้อน และของหวำนอกีเลก็น้อย หลงัจำกน้ันท่ำนกน็อนพกัผ่อน 
ดผิูวพรรณท่ำนผุดผ่องด ีเว้นแต่อำกำรเปลีย่นแปลงเร็วมำกระหว่ำงกระปร้ีกระเปร่ำกบั 
อ่อนเพลีย จะเป็นไปทุก ๔๐ หรือ ๔๕ นำที

ตลอดทั้งวันที่สำนุศิษย์ฝ่ำยกัมมัฏฐำนมำอยู่เฝ้ำท่ำนหลำยรูป ท่ำนใช้เวลำ 
ส่วนใหญ่ในกำรอธบิำยธรรมให้ฟัง สตสิมัปชัญญะของท่ำนยังสมบรูณ์ดมีำก สำมำรถ
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ล�ำดับธรรมเป็นกระแสที่ชัดเจน และตอบค�ำถำมข้อปฏิบัติขั้นปรมัตถ์ได้อย่ำงดีด้วย 
น�้ำเสียงชัดเจนแจ่มใส ท�ำให้คณะศิษย์อุ่นใจว่ำหลวงปู่คงไม่เป็นอะไร

ครั้นเวลำ ๕ โมงเย็น ถวำยน�้ำสรงท่ำนตำมปกติเสร็จแล้ว หลวงปู่ก็นั่งบนเก้ำอี้ 
ในห้อง ดูกิริยำท่ำทำงของท่ำนเป็นปกตดิ ีเหมอืนกบัไม่ได้ไข้ไม่ได้เจ็บอะไร ดูท่ำนสดใส 
ดีมำก ต่อมำสักครู่ ท่ำนปรำรภธรรมให้ฟังว่ำ

“ในทางโลกเขามีสิ่งที่มี แต่ในทางธรรมมีสิ่งที่ไม่มี”

เมื่อถำมถึงควำมหมำย ท่ำนก็พูดว่ำ

“คนในโลกน้ีต้องมสีิง่ทีม่ ีเพือ่อาศยัสิง่น้ันเป็นอยู ่ส่วนผู้ปฏบิตัธิรรมต้องปฏบิตัิ
จนถึงสิ่งที่ไม่มี และอยู่กับสิ่งที่ไม่มี”

เม่ือเห็นว่ำหลวงปู่ท่ำนรู้สึกอ่อนเพลีย จึงขอให้ท่ำนพักผ่อน เพรำะอำกำร
อ่อนเพลยีเพิม่มำกขึน้ แต่ท่ำนกน็อนพดูธรรมให้ฟังต่อไปอกี ขณะน้ันฝนตกหนักมำก 
ผู้เขยีนอยู่เฝ้ำหลวงปูถ่งึ ๕ ทุม่กว่ำ สงัเกตเหน็ว่ำหลวงปูม่กัจะพดูธรรมะช้ันสงูเกีย่วกบั 
กำรปฏิบัติเร่ืองกำรเข้ำฌำน ออกฌำน บำงช่วงท่ำนก็อยู่เฉยๆ คล้ำยกับเข้ำสมำธิ 
หรือพจิำรณำกมัมฏัฐำนข้อใดข้อหน่ึง พอท่ำนน่ิงไปสกัพกัหน่ึง แล้วกป็รำรภธรรมบทใด 
บทหนึ่งต่อทันที

ท่ำนพระครูนันทปัญญำภรณ์ ถำมว่ำ “หลวงปู่เชื่อความศักดิ์สิทธิ์ไหม”

หลวงปู่ตอบว่ำ “ความศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยมี มีแต่พลังและความสามารถของจิต”

มีตอนหนึ่ง ท่ำนพระครูฯ ได้เรียนถำมแบบทีเล่นทีจริงว่ำ “ตำมต�ำรำบอกว่ำ
เทวดำมำฟังธรรมะของพระพุทธเจ้ำคร้ังละหลำยโกฏิน้ัน จะมีศำลำโรงธรรมที่ไหน
ให้ฟังได้หมด”

ทุกคนต่ำงรู้สึกงงงวยกันมำก เพรำะไม่เคยได้ยินได้ฟัง และไม่เคยพบในต�ำรำ
ที่ไหนมำก่อน เมื่อหลวงปู่ตอบว่ำ “ในเนื้อที่หนึ่งปรมำณู เทวดำอยู่ได้ ๘ องค์”
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นี่ไม่ใช่ครั้งก่อน

ย่ำงเข้ำ วนัที ่๒๙ ตลุำคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึง่เป็นวนัเร่ิมงำนพธิฉีลองอำยหุลวงปู่ 
เป็นวันแรก หลวงปูมี่อำกำรกระสบักระส่ำยเลก็น้อย และปวดทำงเท้ำซ้ำยข้ึนมำจนถงึ
บัน้เอว พร้อมทัง้มอีำกำรไข้ขึน้เลก็น้อย ชพีจรมอีำกำรเต้นผิดปกตจินถงึเวลำ ๖ โมงเช้ำ  
อำกำรเปลี่ยนไปมำแบบทรงๆ ทรุดๆ

เมือ่เหน็อำกำรของหลวงปูเ่ป็นเช่นน้ี ท่ำนพระครูนันทปัญญำภรณ์ จึงได้โทรศัพท์ 
ทำงไกลเข้ำกรุงเทพฯ กรำบเรียนอำกำรท่ำนเจ้ำประคุณสมเด็จพระญำณสังวรให้ 
ทรงทราบ

ทำงด้ำนอำจำรย์พวงทองได้โทรศัพท์ไปบอกคุณหมอชูฉัตร ก�ำภู ณ อยุธยำ 
ที่ทำงพระรำชส�ำนักมอบหมำยให้ดูแลหลวงปู่ และเป็นผู้น�ำหลวงปู่เดินทำงกลับจำก
โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ มำพักที่วัดเมื่อครั้งไปรับกำรรักษำเมื่อครำวก่อน

คณุหมอชฉัูตรแนะน�ำให้รีบน�ำหลวงปูเ่ข้ำไปรักษำอำกำรทีก่รุงเทพฯ แต่ยงัไม่เป็น 
ที่ตกลงกันว่ำจะเอำอย่ำงไรกันแน่

๐๖.๓๐ น. หลวงปูอ่อกจำกห้องได้ น่ังฉันภตัตำหำรข้ำงนอกตำมปกต ิเสร็จแล้ว 
นั่งพักประมำณ ๑๐ นำที แล้วเข้ำไปพักผ่อนในห้อง
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๐๗.๒๐ น. หมอมำตรวจอำกำรอีก วัดควำมดันดูยังอยู่ในระดับปกติ หมอได้
ฉีดยำนอนหลบัถวำยเพือ่ให้หลวงปูไ่ด้พักผ่อนมำกๆ ในกำรฉีดยำแต่ละคร้ัง หลวงปู่
มักจะห้ำมไว้ไม่ให้ฉีด แต่ส่วนใหญ่จ�ำเป็นต้องฝืนฉีดให้ หมอได้ถวำยน�ำ้เกลอืเข้ำเส้น 
แต่หลวงปู่ไม่ยอมรับ ท่ำนสั่งให้เอำสำยออก ท่ำนบอกว่ำขออยู่เฉยๆ ดีกว่ำ

ขณะน้ันเห็นว่ำเป็นจังหวะดี ท่ำนพระครูนันทปัญญำภรณ์จึงได้กรำบเรียน 
หลวงปู่ว่ำ “จะน�ำหลวงปู่ไปรักษำที่โรงพยำบำลในกรุงเทพฯ อีก”

ท่ำนรีบตอบปฏิเสธ “ไม่ต้องเอำไปหรอก”

และห้ำมต่อไปว่ำ “ห้ำมไม่ให้พำไป”

ถำมท่ำนว่ำ “ท�ำไมหลวงปู่จึงไม่ไป”

หลวงปู่ตอบว่ำ “ถึงไปก็ไม่หำย”

“คร้ังก่อนหลวงปูห่นักกว่าน้ียงัหายได้ คร้ังน้ีไม่หนักเหมือนแต่ก่อน ต้องหายแน่ๆ”  
ท่ำนพระครูฯ ชี้แจง หลวงปู่ว่ำ “นั่นมันครั้งก่อน นี่มันไม่ใช่ครั้งก่อน” ท่ำนพระครูฯ 
ยอมรับว่ำคร้ังน้ีมีควำมลังเลใจอย่ำงยิ่ง ตรงกันข้ำมกับคร้ังก่อนที่สำมำรถตัดสินใจ
ได้อย่ำงเด็ดขำด
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เรารออย่างนี้อยู่แล้ว

ขณะที่กำรแสดงพระธรรมเทศนำก�ำลังด�ำเนินอยู่ ก็มีพระมำกระซิบบอก
ท่ำนพระครูนันทปัญญำภรณ์ว่ำ “หลวงปู่เรียกให้ไปพบ” ท่ำนพระครูฯ รู้สึกตกใจ 
เลก็น้อย รีบไปหำหลวงปู ่พอไปถึงเหน็ท่ำนนอนหงำยหนุนหมอนสงูอยู ่ดอูำกำรท่ำน
ยงัสดใสเป็นปกต ิเมือ่เข้ำใกล้ หลวงปูก่ถ็ำมถงึกำรจัดงำนว่ำเป็นอย่ำงไร ฟังเสยีงท่ำน
คล้ำยกับปำกคอแห้งไม่มีน�้ำลำย

ท่ำนพระครูฯ รำยงำนท่ำนให้ทรำบว่ำ “งำนทุกอย่ำงเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
ตำมทีก่�ำหนดไว้ ปีน้ีมีผู้มำบวชเป็นแม่ชพีรำหมณ์มำกกว่ำทกุคร้ัง จนศำลำใหม่เตม็หมด 
ทั้งชั้นบนและชั้นล่ำง”

หลวงปูจึ่งถำมถงึศษิย์ฝ่ำยสงฆ์ว่ำ “ครบหมดทกุองค์แล้วหรือยงั” ท่ำนพระครูฯ 
กรำบเรียนว่ำ “มำแล้ว แต่ก�ำลังอยู่ในพิธีแสดงพระธรรมเทศนำอยู่บนศำลำ เมื่อจบ
พิธีแสดงธรรมแล้ว ทุกองค์จะเข้ำมำนมัสกำรถวำยสักกำระหลวงปู่ในที่นี้”

หลวงปู่พูดว่ำ “เออ เรำรออย่ำงนี้อยู่แล้ว”

ต่อจำกน้ัน หลวงปูพ่ดูอะไรกไ็ม่ทรำบ เพรำะท่ำนพดูเบำมำก ท่ำนพระครูนันท- 
ปัญญำภรณ์ เอยีงหไูปฟังชดิกบัท่ำนมำก ท่ำนจับแขนไว้แล้วน่ิงเฉย ท่ำนพระครูฯ สะดุง้
ตกใจ นึกว่ำหลวงปูส่ิน้ลมแล้ว เมือ่พจิำรณำดูโดยละเอยีดเหน็ว่ำหลวงปูห่ำยใจเป็นปกติ  
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แต่แผ่วเบำมำก เหน็ท่ำนอยูใ่นอำกำรสงบน่ิง จึงแน่ใจว่ำท่ำนไม่เป็นไร ได้ผละห่ำงจำก 
ท่ำนเล็กน้อย หลวงปู่นิ่งเฉยอยู่ค่อนข้ำงนำน เข้ำใจว่ำท่ำนคงเข้ำสมำธิอยู่

เมื่อหลวงปู่ลืมตำขึ้นมำ เห็นว่ำมีอำกำรผ่องใสสดชื่นเป็นพิเศษ ท่ำนพระครูฯ 
จึงปรำรภเร่ืองงำนให้หลวงปู่ฟังเพื่อท่ำนจะได้ไม่ต้องเป็นกังวล ต่อมำได้เรียนถำม
ท่ำนว่ำ “หลวงปู่หลับหรือเข้ำสมำธิขอรับ” หลวงปู่ตอบว่ำ “พิจำรณำล�ำดับฌำนอยู่”

พอดีจังหวะน้ันมศิีษย์อำวโุสหลำยองค์เข้ำมำนมสักำรหลวงปู ่บำงองค์สงสยัใน
ข้อปฏบิตัิ กไ็ด้กรำบเรยีนถำมทำ่น ทำ่นอธิบำยล�ำดบัข้อปฏิบตัิธรรมใหฟ้งัตลอดสำย 
อย่ำงชัดเจน ไม่ติดขัด เมื่อเห็นเหตุกำรณ์เป็นดังนี้ ท่ำนพระครูฯ ค่อยรู้สึกเบำใจ  
จึงผละจำกหลวงปูอ่อกไปทีง่ำนบนศำลำ ซึง่มญีำตโิยมสนใจมำบ�ำเพญ็กศุลบวชเป็นชี 
อย่ำงมำกมำย
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สวดมนต์ให้ฟัง

คร้ัน ๔ โมงเยน็ล่วงแล้ว หลวงปูส่ำมำรถออกมำน่ังรับแขกข้ำงนอกได้ ญำตโิยม
จ�ำนวนมำกได้ถือโอกำสรีบมำกรำบหลวงปู่ สักครู่ใหญ่ต่อมำ หลวงปู่ก็กลับเข้ำห้อง 
พระเณรถวำยน�้ำสรงแด่ท่ำน เช็ดตัว และนุ่งห่มเรียบร้อย ก็ถวำยน�้ำผึ้งผสมมะนำว 
และสมอต�ำละเอียด ท่ำนฉันน�้ำผึ้งอย่ำงเดียว ไม่ฉันสมอ

แล้วหลวงปู่นอนพักผ่อนท่ำมกลำงสงฆ์ฝ่ำยอรัญวำสี ซึ่งน่ังห้อมล้อมเป็น 
จ�ำนวนมำก อยูใ่นอริิยำบถนอนหงำยหนุนหมอนสงู หลบัตำลง ดสูผิีวของท่ำนเปล่งปลัง่ 
ผิดธรรมดำ ท่ำนพระครูนันทปัญญำภรณ์บอกว่ำ ช่วงน้ันท�ำให้ท่ำนคิดสังหรณ์ใจ 
ไปต่ำงๆ นำนำ แทนที่จะรู้สึกสบำยใจเหมือนกับคนอื่นๆ พระลูกศิษย์ทุกรูปที่น่ัง 
อยู่ ณ ที่นั้น เห็นหลวงปู่นอนเฉยอยู่ ก็พำกันเงียบกริบไม่มีกำรพูดจำกันแต่อย่ำงใด
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หน่ึงทุ่มผ่ำนไป หลวงปู่ลืมตำขึ้น มองไปตรงช่องวำ่งที่เป็นกระจกที่มีผ้ำม่ำน 
ปิดอยู ่ท่ำนยกแขนขวำขึน้บอกท่ำทำงให้รูดม่ำนออก สกัครู่ต่อมำท่ำนบอกให้พระเณร 
ออกจำกห้องไปได้ ยงัเหลอืพระคอยดแูลรับใช้ ๘-๙ องค์ หลงัจำกน้ันสกัพกั ท่ำนกส็ัง่ 
ให้พระทีอ่ยูส่วดมนต์ให้ท่ำนฟัง ดสูหีน้ำของพระเหล่ำน้ันเร่ิมฉงนสนเท่ห์ใจ พร้อมใจกนั  
สวดมนต์เจ็ดต�ำนำนให้หลวงปู่ฟังจนจบ

แล้วหลวงปู่บอกให้สวดเฉพำะโพชฌงคสูตร อย่ำงเดียว ๓ จบ แล้วให้สวด 
ปฏิจจสมุปบำท อีก ๓ รอบ พอสวดจบ หมอก็เข้ำไปตรวจอำกำร ตอนนั้นเป็นเวลำ 
๔ ทุ่มล่วงแล้ว หมอและพยำบำลคงรู้สึกถึงบรรยำกำศเปลี่ยนแปลงบำงอย่ำง ทุกคน 
ต่ำงอยู่ในอำกำรสงบน่ิง ไม่มใีครพดูอะไร ทกุคนทีอ่ยูใ่นทีน่ั่นต่ำงประจักษ์ชดัด้วยกนั 
ว่ำอะไรจะเกิดขึ้น หมอก็กรำบลำหลวงปู่กลับออกไป เชื่อว่ำเป็นกำรกรำบลำหลวงปู่ 
เป็นครั้งสุดท้ำย บรรยำกำศ ณ ที่นั้นอยู่ในควำมสงบนิ่ง ไม่มีใครปริปำกพูดอะไร
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สวดมหาสติปัฏฐานสูตร

หลังจำกหมอกลับออกไปแล้ว หลวงปู ่ลืมตำขึ้น บอกให้พระสวดมหำ- 
สตปัิฏฐำนสตูรให้ฟัง ปรำกฏว่ำพระทีอ่ยู ่ณ ทีน้ั่น ๘-๙ องค์ ไม่มีใครสวดได้ เพรำะ
เป็นพระสูตรที่ยำวกว่ำสูตรอื่นๆ ทั้งหมด

หลวงปูบ่อกให้เปิดหนังสอืสวด เผอญิหนังสอืกไ็ม่มีอกี พอดพีระอำจำรย์พนูศกัดิ์  
ซึ่งเฝ้ำรักษำหลวงปู่มำโดยตลอด มีหนังสือสวดมนต์ฉบับหลวงเล่มใหญ่ติดมำด้วย 
จึงหยิบมำเปิดค้นหำพระสูตรนั้น ก�ำลังพลิกไปพลิกมำเปิดหำอยู่

หลวงปู่สั่งว่ำ “เอำมำนี่” พระอำจำรย์พูนศักดิ์รีบยื่นถวำยหลวงปู่ หลวงปู่รับไป  
แล้วเปิดหนังสือขึ้นโดยไม่ต้องดู บอกว่ำ “สวดตรงนี้” ทุกองค์ที่อยู่ในที่นั่นต่ำงตะลึง 
เพรำะหน้ำที่หลวงปู่เปิดเป็นหน้ำที่ ๑๗๒ เป็นบทสวดมหำสติปัฏฐำนสูตรพอดี

พระอำจำรย์พูนศักดิ์รับหนังสือจำกหลวงปู่นั่งสวดองค์เดียว หลวงปู่นอนโดย
ตะแคงข้ำงขวำ อยู่ในอำกำรสงบนิ่ง พระสูตรนี้มีควำมยำวถึง ๔๑ หน้ำ ใช้เวลำสวด
เกอืบ ๒ ชัว่โมง เพรำะหลวงปูบ่อกให้สวดแบบช้ำๆ ระหว่ำงน้ันพระบำงองค์ทยอยออก 
ไปบ้าง
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หลงัจำกทีส่วดมหำสตปัิฏฐำนสตูรจบลง หลวงปูอ่ยูใ่นอำกำรปกต ิท่ำนพดูธรรมะ 
กับพระที่เฝ้ำอยู่เป็นครั้งครำว ลุกขึ้นนั่งบนเก้ำอี้บ้ำง นอนบ้ำง มีตอนหนึ่งหลวงปู่ให้ 
พำออกไปนอกห้องและออกไปนอกกุฏิเพื่อสูดอำกำศบริสุทธิ์ภำยนอก หลวงปู่เพ่ง
มองไปที่ศำลำที่อยู่ตรงหน้ำกุฏิของท่ำน ซึ่งในขณะน้ันทั้งพระเณรและฆรำวำสเป็น
จ�ำนวนมำกต่ำงชมุนุมปฏิบตัธิรรมกันอยู่ มีกำรสวดมนต์ ฟังเทศน์ ปฏิบตัสิมำธภิำวนำ 
กันอยู่

อำกัปกิริยำที่หลวงปู่ออกมำนอกกุฏิน้ี ท่ำนได้กวำดสำยตำมองดูไปรอบๆ 
บริเวณวัด ไม่มีใครทรำบว่ำเป็นกำรมองดูครั้งสุดท้ำย คล้ำยกับเป็นกำรให้ศีลให้พร
และเป็นกำรลำสถำนที่และสำนุศิษย์ของท่ำนทุกคน ไม่มีใครเฉลียวใจ เพรำะเห็นว่ำ 
ท่ำนยงัมีอำกำรเป็นธรรมดำ มสีตสิมัปชญัญะบริบรูณ์ และพดูธรรมปฏบิตัใิห้พระเณร 
ฟังได้อย่ำงชัดเจน
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แสดงธรรมครั้งสุดท้าย

ผ่ำนเข้ำมำถงึต ี๒ ของวนัที ่๓๐ ตลุำคม พ.ศ. ๒๕๒๖ หลวงปูไ่ด้แสดงธรรมแก่ 
ลูกศิษย์ลูกหำที่อยู่ในห้องน้ันได้รับฟังธรรม ที่หลวงปู ่แสดงเป็นธรรมว่ำด้วย  
ลกัษณำกำรแห่งพทุธปรินิพพำน ท่ำนแสดงด้วยน�ำ้เสยีงปกตธิรรมดำ และในอริิยำบถ 
นอนหงำย มีเนื้อหำดังนี้

“เม่ือพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทรงสร้ำงพระพุทธศำสนำให้ก่อเกิดเป็นชีวิตอย่ำง
บริบรูณ์ดงัประสงค์แล้ว พระองค์จึงได้ละวภิวตณัหำน้ัน เสดจ็เข้ำสูอ่นุปำทเิสสนิพพำน 
คอืเป็นผู้หมดสิน้ทกุตณัหำ เป็นผู้ดับรอบโดยลกัษณำกำรแห่งอนุปำทเิสสนิพพำนของ 
พระองค์

ล�ำดับแรกก็เจริญฌำน ดิ่งสนิทไปจนสัญญำเวทยิตนิโรธ หมำยควำมว่ำ เข้ำไป 
ลกึสดุอยู่เหนือรูปฌำน ในวำระแรกน้ัน พระองค์ยงัมไิด้ดบัขนัธ์ต่ำงๆ ให้สิน้สนิทเดด็ขำด 
แต่อย่ำงใด เพียงเข้ำไปเพื่อทรงกระบวนกำรแห่งกำรเข้ำสู่นิพพำน หรือนิโรธ เป็น 
ครัง้สดุท้ำยแห่งชวีติ พดูง่ำยๆ กคื็อ สูส่ิง่ทีพ่ระองค์ได้พำกเพยีรก่อเป็นทำงเป็นแบบอย่ำง 
ไว้คร้ังสุดท้ำยเสียหน่อย ซึ่งเรียกได้ว่ำสิ่งอันเกิดจำกกำรที่พระองค์ได้ยอมอยู่กับ 
ธุลีทุกข์ อันเป็นธุลีทุกข์ที่มนุษย์ธรรมดำมีจิตหยำบเกินกว่ำที่จะสัมผัสได้ว่ำมัน 
เป็นทุกข์
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น่ีแหละ กระบวนกำรกระท�ำจิตตนให้ถงึสญัญำเวทยตินิโรธ เป็นกระบวนกำรที่ 
พระอนุตรสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ผู้เป็นยอดศำสดำในโลกเท่ำนั้นที่ทรงค้นพบ ทรงน�ำมำ 
ตีเผยแผ่แจ้งออกสู่โลกให้พึงปฏิบัติตำม

เมือ่ทรงสิง่สดุท้ำยน้ีแล้ว จึงได้ถอยกลบัมำสูภ่ำวะต้น คอื ปฐมฌำน แล้วตดัสนิ 
พระทัยคร้ังสุดท้ำยเสด็จดับขันธ์ต่ำงๆ ไปทีละขันธ์ วิญญำณขันธ์แห่งชีวิตและ 
ร่ำงกำยน้ันได้ดับไปเสียตั้งแต่ก่อนจะเข้ำสู่ปฐมฌำนนำนแล้ว เพรำะต้องกำรดับ 
สงัขำรขนัธ์ หรือสงัขำรธรรมขัน้แรกก่อน วญิญำณขนัธ์จึงได้ดับ ดังน้ัน จึงไม่มเีชือ้ใด 
เหลืออยู่แห่งวิญญำณขันธ์ที่หยำบนั้น

พระองค์เร่ิมดับสังขำรขันธ์ หรือสังขำรธรรมช้ันในสุด อันจะส่งผลให้ก่อ
วิภวตัณหำได้ชั้นหน่ึงเสียก่อน แล้วจึงเลื่อนเข้ำสู่ทุติยฌำน แล้วจึงดับสัญญำขันธ์
เลื่อนเข้ำสู่ตติยฌำน เมื่อพระองค์ทรงดับสังขำรขันธ์ หรือสังขำรธรรมชั้นในสุดอีกที 
กเ็ป็นอนัเลือ่นขึน้สูจ่ตตุถฌำน คงมเีวทนำขนัธ์สดุท้ำยแห่งชวีติ น่ันแลคอืลกัษณำกำร 
แห่งขั้นสุดท้ำยของกำรจะดับสิ้นไม่เหลือ

เม่ือพระองค์ดบัสงัขำรขนัธ์ หรือสงัขำรธรรมใหญ่สดุท้ำยทีม่ทีัง้สิน้แล้ว กม็ำดบั  
เวทนำขันธ์ เป็นจิตขันธ์ หรือนำมขันธ์ที่ในจิตส่วนใน คือภวังคจิตเสียก่อน แล้วจึง
ได้ออกจำกจตุตถฌำน พร้อมทั้งมำดับจิตขันธ์หรือนำมขันธ์สุดท้ำยจริงๆ ที่ตรงนี้

พระองค์ไม่ได้เข้ำสู่พระนิพพำนในฌำนสมำบัติอะไรที่ไหนหรอก เมื่อพระองค์
ออกจำกจตตุถฌำนแล้ว จิตขนัธ์หรือนำมขนัธ์กดั็บพร้อมไม่มอีะไรเหลอื ไม่ถกูภำวะ
อื่นใดมำครอบง�ำอ�ำพรำงให้หลงใหลใดๆ ทั้งสิ้น เป็นภำวะแห่งตนเองอย่ำงบริบูรณ์ 
ภำวะอนัน้ันจะเรียกว่ำ “มหำสญุญตำ” หรือ “จักรวำลเดมิ” หรือว่ำเรียก “พระนิพพำน”  
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งก็ได้ เรำปฏิบัติมำก็เพื่อถึงภำวะอันนี้”

วจีสังขำรหรือวำจำของ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล สิ้นสุดลงเพียงแค่นี้ หลังจำกนั้น
ไม่มีวำจำใดออกมำจำกท่ำนอีกเลย
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หลวงปู่ละทิ้งสังขาร

เวลำผ่ำนเลยตี ๓ ของวันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๒๖ หลวงปู่นอนสงบนิ่ง  
หำยใจเบำๆ ดูอำกำรเป็นปกตคิล้ำยนอนหลบัตำมธรรมดำ สงัเกตเหน็ลมหำยใจท่ำน
เบำลงมำก ทุกคนปล่อยให้ท่ำนอยู่ของท่ำน ไม่มีกำรรบกวน รู้สึกจะเห็นตรงกันว่ำ 
ถ้ำหำกหลวงปูจ่ะปล่อยวำงสงัขำร กใ็ห้ท่ำนปล่อยวำงตำมสบำย ไม่ควรท�ำให้ท่ำนต้อง
ล�ำบำกจำกกำรช่วยเหลอืของแพทย์หรอืพยำบำล หลวงปูอ่ยูใ่นอำกำรสงบน่ิง ไม่มใีคร
แน่ใจว่ำท่ำนปล่อยวำงสังขำรในช่วงวินำทีใด

ผู้ที่เฝ้ำพยำบำลอยู่ด้ำนซ้ำยเชื่อว่ำหลวงปู่หยุดกำรหำยใจเมื่อเวลำ ๐๔.๑๓ น. 
ส�ำหรับผู้ทีเ่ฝ้ำอยูท่ำงด้ำนขวำ เข้ำใจว่ำเมือ่เวลำ ๐๔.๔๓ น. (ทำงวดัตกลงไม่ถอืเวลำที่
แน่นอน) ควำมรู้สกึของศิษย์ทัง้สองฝ่ำยต่ำงกนัถงึ ๓๐ นำท ีไม่มใีครทนัสงัเกตเหน็ได้  
เพรำะหลวงปูมิ่ได้หำยใจแรงให้เรำได้รู้ว่ำเฮอืกใดเป็นลมหำยใจเฮอืกสดุท้ำยของท่ำน

นับเป็นลกัษณำกำรมรณภำพทีไ่ม่ปรำกฏร่องรอย เป็นควำมงดงำมบริสทุธิ ์และ
สงบเย็นอย่ำงสิ้นเชิง สังขำรธรรมที่อุบัติขึ้นเมื่อวันที่ ๔ ตุลำคม พ.ศ. ๒๔๓๑ ณ  
บ้ำนปรำสำท ต�ำบลเฉนียง อ�ำเภอเมอืง จังหวดัสริุนทร์ ได้พฒันำมำโดยล�ำดบั รุ่งเรือง 
สดใส มั่นคง และบริสุทธิ์ ปรำศจำกละอองธุลีอย่ำงแท้จริง ได้ท่องเที่ยวไปทั่วแดน
แห่งพุทธจักรจนรู้แจ้งเห็นธรรมอย่ำง “ไม่มีผู้ใดเทียบ” 
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ตรงตามฉายา “อตุโล” ของท่ำน บ�ำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นอย่ำง
มหำศำล เผยแผ่ดวงประทีปแก่ชำวโลกเป็นเวลำยำวนำน ก็ดับลงแล้ว ด้วยกำรยก 
ชวิีตสงัขำรของท่ำนสอนคนให้รูถ้งึควำมเป็นจริงแห่งชวีติ ซึง่ท่ำนชอบใช้ค�ำว่ำ “ยงังัน้ 
ยังงั้นแหละ” 

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล ละทิ้งสังขำร มรณภำพเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๒๖ 
เวลำ ๔ นำฬิกำเศษ รวมอำยุได้ ๙๖ ปี กับ ๒๖ วัน พรรษำ ๗๔ 

สำธ ุศษิย์ทกุคนกรำบแทบเท้ำขอขมำกรรมหลวงปู ่ธรรมะใดทีห่ลวงปูเ่ข้ำถงึแล้ว  
ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนได้เข้ำถึงธรรมะนั้น และได้ดวงตำเห็นธรรมด้วยเถิด
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ไม่มีวิบากของสังขาร

บรรดำศิษย์เพิ่งทรำบควำมหมำยที่หลวงปู่เคยพูดเสมอว่ำ ท่ำนไม่มีวิบำกของ
สงัขำร ซึง่หมำยถงึ เมือ่ครำวจะต้องละสงัขำรจริงๆ แล้วท่ำนกล็ะไปเลย โดยไม่ต้องทิง้ 
ควำมอ่อนแอ ควำมเจ็บไข้ได้ป่วยให้ปรำกฏ เป็นกำรทรมำนทั้งแก่ตนเอง และสร้ำง
ควำมล�ำบำกยุ่งยำกให้แก่ผู้อื่น อันเน่ืองมำจำกสังขำรเป็นเหตุ รวมไปถึงกำรที่ต้อง
เปลอืงหมอเปลอืงยำ ท�ำให้ได้รับควำมล�ำบำกกำยล�ำบำกใจ สร้ำงควำมวติกกงัวลและ 
ควำมเป็นห่วงให้แก่บุคคลที่อยู่ภำยหลัง

เมือ่หลวงปูด่�ำรงขนัธ์จนย่ำงเข้ำปัจฉิมวยัจะเข้ำสูร้่อยปีกต็ำม สขุภำพพลำนำมยั
ของท่ำนยังอยู่ในเกณฑ์แขง็แรง ทัง้สงัขำรร่ำงกำยทัง้สตสิมัปชญัญะสมัพนัธ์กนัอย่ำง 
สมบูรณ์ เมื่อครำวที่จะต้องละทิ้งสังขำรไปจริงๆ ควำมไม่มีวิบำกของสังขำรของท่ำน  
จึงปรำกฏออกมำให้ทุกคนได้ประจักษ์อย่ำงชัดเจน คือท่ำนปล่อยวำงสังขำรใน
ท่ำมกลำงควำมมสีตสิมัปชญัญะทีส่มบรูณ์ ด้ำนสขุภำพร่ำงกำยกแ็ข็งแรงสมบรูณ์ตำม
สภำพของวัย ซึ่งนับว่ำเป็นเรื่องที่หำยำกอย่ำงยิ่งส�ำหรับคนทั่วไป

ที่น่ำคิดประกำรหน่ึงคือเสมือนหน่ึงว่ำหลวงปู่ก�ำหนดวำระกำรปล่อยวำงสังขำร 
ในระหว่ำงทีม่กีำรเตรียมงำนพร้อมมลูอยูแ่ล้ว คอืงำนทีส่ำนุศษิย์จัดขึน้เป็นพเิศษเพือ่
เป็นกำรฉลองกำรหำยอำพำธ และท�ำบุญฉลองครบรอบถวำยท่ำน ในระหว่ำงวันที่ 
๒๙-๓๑ ตุลำคม ๒๕๒๖
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สำนุศิษย์ฝ่ำยบรรพชติทัง้ฝ่ำยคำมวำส ีและอรัญวำส ีมำประชมุกนัพร้อมเพรียง  
เพือ่เปิดโอกำสให้มีกำรสนทนำวสิำสะ รับสกักำรบชูำ ตลอดถึงตอบปัญหำข้อวตัรปฏิบตั ิ
ให้แก่สำนุศิษย์ของท่ำนได้ฟังอย่ำงครบถ้วนบริบูรณ์ เสมือนหน่ึงเป็นกำรทบทวน 
ข้อวตัรปฏบิตัอินัเป็นคุณสมบตัทิีท่่ำนรักษำมำตลอดอำยขุยัให้สมบรูณ์ เป็นทีอ่บอุน่ใจ  
สบำยใจของทุกฝ่ำย

ลักษณำกำรแห่งกำรสิ้นสุดสังขำรขันธ์ของหลวงปู่คร้ังน้ี ยังควำมอัศจรรย์ใจ 
ระคนกับควำมเศร้ำโศกอำลัยอำวรณ์ในบรรยำกำศของกำรท�ำบุญครบรอบของท่ำน  
เท่ำกับว่ำศำสนิกชนทั่วไปมำในงำนเดียวได้สองงำน ได้มำร่วมงำนสิริมงคลอำยุ 
ครบรอบ พร้อมกับได้มำรับรู้กำรละสังขำรของท่ำนในช่วงเวลำเดียวกัน นับเป็น
เหตุกำรณ์ที่น่ำอัศจรรย์และเกิดขึ้นได้ยำกยิ่ง
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การบ�าเพ็ญพระราชกุศลงานศพหลวงปู่

ชัว่เพยีงไม่ก่ีนำท ีข่ำวมรณภำพของ หลวงปูด่ลูย์ อตโุล กแ็พร่สะพดัไปทัว่จังหวดั 
สุรินทร์และทั่วประเทศ สำธุชนและสำนุศิษย์จำกทุกสำรทิศหลั่งไหลมำนมัสกำรและ
สรงน�้ำสรีระของหลวงปู่จ�ำนวนมำกเหลือคณำนับ ตลอดวันที่ ๓๐ และ ๓๑ ตุลำคม 
๒๕๒๖ มีประชำชนเบียดเสียดกันมำอย่ำงคลำคล�่ำเพื่อถวำยน�้ำสรงสรีระหลวงปู่  
ทุกคนที่ศรัทธำในหลวงปู่เมื่อรู้ข่ำวก็เร่งรีบมำโดยที่ไม่ต้องมีกำรประกำศเชิญชวน

ซำบซึง้ในพระมหำกรุณำธคุิณเป็นล้นพ้น เน่ืองจำกหลวงปูเ่ป็นพระเถระชัน้ผู้ใหญ่ 
ฝ่ำยวิปัสสนำ ที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัวฯ และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ  
พระบรมรำชนีินำถ ทรงเคำรพนับถอื ทรงให้กำรสงเครำะห์หลวงปูม่ำตลอด ทัง้ยำมปกติ 
และยำมอำพำธ ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนห้องพเิศษ และพระรำชทำน
แพทย์หลวงเพื่อท�ำกำรรักษำพยำบำลหลวงปู่ เมื่อครำวหลวงปู่อำพำธที่โรงพยำบำล
จุฬำลงกรณ์ และเสดจ็พระรำชด�ำเนินมำทรงเยีย่มอำกำรอำพำธเป็นกำรส่วนพระองค์

คร้ันเมื่อหลวงปู่มรณภำพลง พระองค์ท่ำนได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ 
พระรำชทำนน�้ำสรงศพ พร้อมทั้งพระรำชทำนโกศโถฉัตรเบญจำตั้งประดับ และทรง
พระมหำกรุณำโปรดบ�ำเพ็ญพระรำชกุศล ดังนี้
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ทรงพระมหำกรุณำโปรดเกล้ำฯ บ�ำเพ็ญพระรำชกุศล ๗ วัน ในวันที่ ๕-๖ 
พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๒๖

ทรงพระมหำกรุณำโปรดเกล้ำฯ บ�ำเพญ็พระรำชกศุล ๕๐ วนั ในวนัที ่๑๘-๑๙ 
ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๒๖

ทรงพระมหำกรุณำโปรดเกล้ำฯ บ�ำเพ็ญพระรำชกุศล ๑๐๐ วัน ในวันที่ ๖-๗ 
กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๗

นับเป็นพระมหำกรุณำธิคุณอย่ำงหำที่สุดมิได้ ที่พระองค์ท่ำนได้ทรงเมตตำ
ต่อหลวงปู่และพสกนิกรชำวสุรินทร์ ตลอดจนสำนุศิษย์และสำธุชนผู้เคำรพศรัทธำ
ในหลวงปู่
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งานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่

ศพของหลวงปูไ่ด้ตัง้บ�ำเพญ็กศุล และให้ประชำชนกรำบสกักำระทีว่ดับรูพำรำม  
อ�ำเภอเมอืง จังหวดัสริุนทร์ ตัง้แต่วนัมรณภำพ คอืวนัที ่๓๐ ตลุำคม พ.ศ. ๒๕๒๖ จนถงึ
วนัพระรำชทำนเพลงิ วนัที ่๘ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นเวลำเกอืบ ๒ ปี ภำยหลงั 
กำรมรณภำพละทิ้งสังขำรของหลวงปู่

ในงำนพระรำชทำนเพลิงศพของหลวงปู่น้ี ได้จัดให้มีขึ้นที่วนอุทยำนแห่งชำติ
เขำพนมสวำย ซึ่งอยู่ห่ำงจำกจังหวัดสุรินทร์ไปทำงทิศใต้ประมำณ ๒๒ กิโลเมตร 
พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัฯ และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชนีินำถ ได้เสด็จ 
พระรำชด�ำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี สมเด็จ
พระเจ้ำลกูเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลยัลกัษณ์ อคัรรำชกมุำรี และ น.อ. วรียทุธ ดษิยะศริน  
ไปในกำรพระรำชทำนเพลงิศพ ยงัควำมปลำบปลืม้แก่สำนุศษิย์หลวงปู ่และชำวสริุนทร์ 
อย่ำงล้นพ้น

แม้สถำนที่จัดงำนพระรำชทำนเพลิงศพจะอยู่ห่ำงไกลจำกตัวเมืองสุรินทร์ ๒๒ 
กิโลเมตร ก็มีผู้ไปร่วมงำนอย่ำงล้นหลำมคลำคล�่ำไปด้วยพระเถรำนุเถระ พระภิกษุ
สำมเณร นักบวชชพีรำหมณ์ ข้ำรำชกำรทกุหมูเ่หล่ำ และพ่อค้ำประชำชนจำกทัว่สำรทศิ  
ทุกคนที่ไปร่วมงำนต่ำงก็ปลื้มใจที่มำร่วมแสดงกตัญญุตำคุณในงำนมลำยขันธ์ของ
หลวงปู่ครั้งนั้น
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ครูบาอาจารย์ของหลวงปู่

นอกจำกบิดำมำรดำ ญำติสนิท ท่ำนเจ้ำเมืองสุรินทร์ ที่ให้ควำมอุปกำระ และ
เพือ่นร่วมคณะละครทีห่ลวงปูส่งักดัอยู ่ทีใ่ห้กำรสนับสนุนและช่วยเหลอืหลวงปูต่ลอด 
๒๒ ปี ในกำรใช้ชีวิตฆรำวำสแล้ว ก็มีครูบำอำจำรย์ในทำงธรรมที่เป็นผู้มีพระคุณแก่
หลวงปู่ในฐำนะผู้ร่วมสร้ำงสมให้หลวงปู่ได้พบควำมส�ำเร็จในทำงธรรม มีดังนี้

๑. พระครูวิมลศีลพรต (ทอง) เป็นพระอุปัชฌำย์ให้กำรอุปสมบทแก่หลวงปู่ 
ณ พทัธสมีำ วดัจุมพลสทุธำวำส ในเมืองสริุนทร์ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๕๓ โดยม ีพระครูบกึ  
เป็นพระกรรมวำจำจำรย์ และ พระครูฤทธิ์ เป็นพระอนุสำวนำจำรย์

๒. หลงพ่อแอก เจ้ำอำวำสวัดคอโค ต�ำบลคอโค อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
นับเป็นพระอำจำรย์สอนกัมมัฏฐำนองค์แรกแก่หลวงปู่ ซึ่งได้เพียงสอนให้ฝึกหัด 
ท่องสวด และฝึกวัตรปฏิบัติที่นิยมในสมัยน้ัน รวมทั้งฝึกบริกรรมภำวนำโดยวิธี
อัญเชิญปีติทั้ง ๕ ซึ่งหลวงปู่ได้เฝ้ำเพียรเดินทำงไปรับกำรอบรมกับหลวงพ่อแอก 
อยู่เนืองๆ ก่อนเดินทำงไปศึกษำด้ำนปริยัติธรรมที่จังหวัดอุบลรำชธำนี

๓. พระมหารัฐ รฏฺฐปาโล พระอุปัชฌำย์ เมื่อหลวงปู่ได้ญัตติจำกมหำนิกำย
มำอุปสมบทในธรรมยุติกนิกำย เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลำคม พ.ศ. ๒๔๖๑ ณ พัทธสีมำ  
วัดสุทัศนำรำม อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี โดยมี พระศาสนดิลก เจ้ำคณะ 
มณฑลอุดรในสมัยนั้น เป็นพระกรรมวำจำจำรย์
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๔. หลวงปูม่ัน่ ภริูทตโฺต พระอำจำรย์ใหญ่ฝ่ำยอรัญวำส ีหรือฝ่ำยธดุงคกมัมัฏฐำน 
เป็นครูบำอำจำรย์ทีห่ลวงปูใ่ห้ควำมเคำรพศรัทธำมำกทีส่ดุ ในฐำนะทีเ่ป็นผู้ให้แนวทำง 
กำรภำวนำ และวำงแบบอย่ำงในกำรถือธุดงควัตร หลวงปู่ได้เป็นก�ำลังส�ำคัญของ 
พระอำจำรย์ใหญ่ ในกำรเผยแผ่แนวค�ำสอนในฐำนะแม่ทพัธรรมทีมี่ควำมรับผิดชอบ 
ในพื้นที่ภำคอีสำนตอนใต้ บริเวณจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์ หลวงปู่มั่น  
ภูริทตโฺต จึงเป็นผู้ให้ควำมงอกงำมในทำงธรรมแก่หลวงปูอ่ย่ำงแท้จริง ในช่วงท้ำยสดุ  
หลวงปูม่ัน่มำพ�ำนักอยูป่ระจ�ำทีว่ดัป่ำบ้ำนหนองเผือ อ�ำเภอพรรณำนิคม จังหวดัสกลนคร  
และมรณภำพทีว่ดัป่ำสทุธำวำส อ�ำเภอเมือง จังหวดัสกลนคร เมือ่วนัที ่๑๑ พฤศจิกำยน  
พ.ศ. ๒๔๙๒

๕. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส) ในสมัยที่ด�ำรงสมณศักดิ์ที่  
พระธรรมปำโมกข์ เจ้ำคณะมณฑลนครรำชสีมำ เป็นผู้ให้กำรอุปกำระและสนับสนุน
กำรศกึษำด้ำนปริยตัแิก่หลวงปูใ่นสมัยทีศ่กึษำอยูท่ีว่ดัสทุศันำรำม จังหวดัอบุลรำชธำนี  
ท่ำนเป็นผู้วำงแผนและสัง่กำรให้หลวงปูม่ำพฒันำวดับรูพำรำมให้เป็นวดัธรรมยตุกินิกำย 
เป็นแห่งแรกในภำคอีสำนตอนใต้ เป็นเหตุให้หลวงปู่ต้องพ�ำนักประจ�ำที่วัดแห่งน้ี 
ติดต่อกันเป็นเวลำ ๕๐ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๔๗๗ จนกระทั่ง
มรณภำพ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๒๖

๖. สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก พระองค์
ทรงสนิทสนมคุน้เคยและทรงตดิต่อกนักบัหลวงปูเ่สมอมำ ตัง้แต่สมยัด�ำรงสมณศักดิท์ี่  
สมเด็จพระญำณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) เจ้ำอำวำสวัดบวรนิเวศวิหำร พระองค์เคย 
เสดจ็ไปร่วมงำนฉลองอำยขุองหลวงปูเ่มือ่ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ คร้ันเม่ือหลวงปูเ่ข้ำรักษำตวั 
ทีโ่รงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ พระองค์ได้ประทำนควำมอนุเครำะห์และทรงช่วยประสำน 
งำนให้ทกุอย่ำง นอกจำกน้ียังได้เสด็จไปเป็นประธำนฝ่ำยสงฆ์ในงำนพระรำชทำนเพลงิ
ศพของหลวงปู ่เมือ่วนัที ่๘ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๒๘ และทรงเป็นประธำนบรรจุอฐัธิำต ุ 
และเปิดพิพิธภัณฑ์กัมมัฏฐำนของหลวงปู่ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๒๖
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เพื่อนสหธรรมิกของหลวงปู่

ในส่วนของสหธรรมกิของหลวงปูน้ั่นมมีำกมำยเหลอืเกนิ ทัง้สมยัทีท่่ำนอยูศ่กึษำ
พระปริยัติที่จังหวัดอุบลรำชธำนี สมัยที่ศึกษำด้ำนปฏิบัติภำวนำกับพระอำจำรย์มั่น 
ภูริทตฺโต สมัยที่ออกธุดงคกัมมัฏฐำน รวมทั้งที่สนิทสนมคุ้นเคยกันในโอกำสต่ำงๆ

พระสหธรรมมิกของหลวงปู่นับว่ำมีมำก ทั้งนี้เพรำะอัธยำศัยและคุณธรรมของ
หลวงปูท่ีเ่ป็นทีศ่รัทธำและชืน่ชอบอย่ำงกว้ำงขวำง ด้วยท่ำนมีจริยำวตัรทีง่ดงำมบริสทุธิ์  
จริงใจ ไม่ตฉิินนินทำใครทัง้ต่อหน้ำและลบัหลงั อย่ำงไรกต็ำม ในทีน้ี่จะขอยกมำเฉพำะ 
พระสหธรรมิกที่เป็นศิษย์ร่วมพระอำจำรย์ใหญ่รุ่นแรกกับหลวงปู่ ซึ่งได้แก่

พระอาจารย์สงิห์ ขนฺตยาคโม นับว่ำมคีวำมสนิทสนมคุน้เคยกับหลวงปูม่ำกทีส่ดุ  
ท่ำนเป็นผู้มีอุปกำรคุณต่อหลวงปู่ในฐำนะสนับสนุนให้หลวงปู่เปลี่ยนญัตติมำสู ่
ธรรมยุติกนิกำย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ ร่วมเป็นศิษย์รุ่นแรกของท่ำนพระอำจำรย์ใหญ่  
ร่วมออกธดุงค์ด้วยกนัคร้ังแรก และใช้ชวีติจ�ำพรรษำอยูด้่วยกนัในช่วงออกธดุงค์นำน
กว่ำทุกรูป ในระยะต่อมำ หลวงปู่ดูลย์ได้ส่งลูกศิษย์ของท่ำนให้ไปฝึกภำวนำอยู่กับ
หลวงปูส่งิห์ ทีมี่ชือ่เสยีงและเป็นทีรู้่จักกนัดี คือ หลวงปูส่ำม อกญิจฺโน ในช่วงสดุท้ำย  
หลวงปูส่งิห์ท่ำนพ�ำนักอยูป่ระจ�ำทีว่ดัป่ำสำลวนั อ�ำเภอเมอืง จังหวดันครรำชสมีำ ด�ำรง 
สมณศักดิ์ที่ พระญำณวิศิษฏ์สมิทธิวีรำจำรย์ และมรณภำพเมื่อวันที่ ๘ กันยำยน  
พ.ศ. ๒๕๐๔ หลวงปู่สิงห์เป็นผู้น�ำแห่งกองทัพธรรมในสำยของพระอำจำรย์ใหญ่มั่น 
ภูริทตฺโต 
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หลวงปู่ขาว อนาลโย แห่งส�ำนักวัดถ�้ำกลองเพล อ�ำเภอหนองบัวล�ำภู จังหวัด
อดุรธำนี เป็นเพือ่นสหธรรมกิทีส่นิทสนมคุ้นเคยในฐำนะทีเ่ฝ้ำตดิตำมศกึษำธรรมกบั 
พระอำจำรย์ใหญ่ร่วมกัน และร่วมกันออกธุดงค์ในป่ำเขำแถบจังหวัดสกลนคร 
หนองคำย และอดุรธำนี โดยเฉพำะกำรธดุงค์บริเวณถ�ำ้กลองเพล และหลวงปูข่ำวกไ็ด้ 
ยดึสถำนทีน้ี่เป็นทีพ่�ำนักประจ�ำสบืมำ จนกระทัง่ท่ำนมรณภำพเม่ือวนัที ่๑๖ พฤษภำคม  
พ.ศ. ๒๕๒๖ ก่อนกำรมรณภำพของหลวงปู่เพียง ๖ เดือน แม้ทั้ง ๒ องค์ จะมีอำยุ 
รุ่นรำวครำวเดียวกัน คือเกดิปีเดยีวกนั แต่หลวงปูข่ำวกอ่็อนพรรษำกว่ำ เพรำะท่ำนบวช 
หลังหลวงปู่ถึง ๙ ปี

ยังมีสหธรรมิกรุ่นหลังหลวงปู่อีกจ�ำนวนมำกที่เป็นที่เคำรพศรัทธำและรู้จัก 
กว้ำงขวำงได้แก่

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ�ำเภอพร้ำว จังหวัดเชียงใหม่

พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสฺร�สี) วัดหินหมำกเป้ง 
อ�ำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคำย

หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร วัดถ�้ำผำบิ้ง อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

พระธรรมวสิทุธมิงคล (หลวงตามหาบวั ญาณสมฺปนฺโน) วดัป่าบ้านตาด จังหวดั
อุดรธำนี เป็นลูกศิษย์ผู้อุปัฏฐำกใกล้ชิดพระอำจำรย์ใหญ่มั่น ภูริทตฺโต ได้ร่วม 
ปฏบิตัธิรรมกบัหลวงปูบ้่ำง ซึง่ท่ำนมคีวำมสนิทสนมกนัพอสมควร ในช่วงหลงัๆ หลวงปู ่
ได้ส่งลูกศิษย์หลำยองค์ไปอยู่ศึกษำด้ำนสมำธิภำวนำกับองค์หลวงตำฯ หลังจำก 
พระอำจำรย์ใหญ่มรณภำพแล้ว องค์หลวงตำบัวได้ปฏิบัติหน้ำที่รักษำมรดกธรรม 
คล้ำยๆ กบัองค์แทนของพระอำจำรย์ใหญ่ ซึง่ครูบำอำจำรย์รุ่นอำวโุสบำงท่ำนได้แนะน�ำ 
ว่ำ “ถ้าอยากรู้ว่าพระอาจารย์ใหญ่ท่านเป็นอย่างไร ให้ไปดไูด้ทีว่ดัหลวงตา วดับ้านตาด  
แล้วจะเข้าใจ”
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ลูกศิษย์ของหลวงปู่

ลูกศิษย์ผู้สืบทอดมรดกธรรมของหลวงปู่มีหลำยยุคหลำยรุ่นพอล�ำดับได้ดังนี้

รุ่นแรกสดุ ในสมยัทีห่ลวงปูย่งัท่องธดุงค์อยูแ่ถบภำคอสีำนตอนบน หลวงปูไ่ด้
สร้ำงพุทธบุตรให้แก่วงกำรพระศำสนำฝ่ำยอรัญวำสีจ�ำนวนไม่น้อย ที่เป็นที่รู้จักอย่ำง 
กว้ำงขวำงมี ๒ รูป คือ

๑. หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่ำอุดมสมพร อ�ำเภอพรรณำนิคม จังหวัดสกลนคร 
ได้พบและฝำกตัวเป็นศิษย์ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่สมัยเป็นพระหนุ่ม เม่ือหลวงปู่ไป 
จ�ำพรรษำทีวั่ดม่วงไข่ บ้ำนกดุก้อม อ�ำเภอพรรณำนิคม จังหวดัสกลนคร ในปี พ.ศ. ๒๔๖๓  
คร้ังน้ันถือเป็นเหตกุำรณ์พลกิแผ่นดนิของวดัม่วงไข่ คอืหลงัออกพรรษำปีน้ัน พระเณร 
ทั้งวัดสละทิ้งวัดแล้วออกธุดงค์ตำมหลวงปู่ไปทั้งหมดจนปล่อยให้วัดร้ำง หลวงปู่ฝั้น 
ซึ่งยงัเป็นพระหนุ่มอยู่ใกล้กันนัน้ กอ็อกติดตำมไปปฏบิตัิธรรมตำมหลวงปู่ด้วย แลว้ 
หลวงปูไ่ด้น�ำไปถวำยเป็นศษิย์ปฏบิตัธิรรมกบัพระอำจำรย์ใหญ่ในเวลำต่อมำ ดังปรำกฏ 
หลกัฐำนภำพป้ันทีซุ่ม้ประวตัซิุม้ที ่๗ ทีเ่จดย์ีพพิธิภณัฑ์หลวงปูฝ้ั่น อำจำโร ศษิย์รุ่นหลงัๆ  
ของหลวงปู่ดูลย์ที่สนใจด้ำนปฏิบัติภำวนำ ถูกส่งตัวมำให้อยู่ฝึกปฏิบัติกับหลวงปู่ฝั้น 
จ�ำนวนหลำยรุ่น หลวงปูฝ้ั่นมรณภำพเมือ่วนัที ่๔ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ก่อนหลวงปู ่
๖ ปี
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๒. หลวงปูอ่่อน ญาณสริิ วดัป่ำนิโครธำรำม อ�ำเภอหนองววัซอ จังหวดัอดุรธำนี 
ปวำรณำตวัเป็นศษิย์ตดิตำมหลวงปูต่ัง้แต่สมยัยงัเป็นเณรอยูว่ดัม่วงไข่ แล้วได้ไปปฏบิตัิ
ธรรมอยู่กับหลวงปู่มั่นอยู่ระยะหนึ่ง แล้วท่องธุดงค์กัมมัฏฐำนจนมีคุณธรรมแก่กล้ำ  
ได้รับมรรคผลจนมีชื่อเสียงขจรขจำย

สำนุศิษย์เมื่อครั้งที่หลวงปู่มำอยู่สุรินทร์ และร่วมในกองทัพธรรมแห่งอีสำนใต้  
ในช่วงที่หลวงปู่มำพักที่วัดนำสำม เสนำสนะป่ำบ้ำนหนองเสม็ด และวัดบูรพำรำม 
รวมเวลำทั้งสิ้น ๖๐ ปีเศษ ได้สร้ำงพุทธบุตรไว้ประดับวงกำรสงฆ์ฝ่ำยวิปัสสนำธุระ
มำกมำย จ�ำนวนนับด้วยเรือนพัน

ลกูศษิย์อำวโุส ซึง่ได้กล่ำวถงึบ่อยในประวตัชีิวติของท่ำนทีน่�ำเสนอข้ำงต้น ได้แก่

๑. พระเทพสุทธาจารย์ (โชติ คุณสมฺปนฺโน) วัดวชิรำลงกรณวรำรำม อ�ำเภอ
ปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ มรณภำพเมื่อวันที่ ๒๔ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๑๗

๒. หลวงปูส่าม อกญิจฺโน วดัป่ำไตรวเิวก ต�ำบลนำบวั อ�ำเภอเมือง จังหวดัสริุนทร์  
มรณภำพเมื่อวันที่ ๑ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ อำยุ ๙๑ ปีเศษ

๓. พระมหาพลอย อปุสโม ป.ธ.๖ จำกวดัสมัพนัธวงศำรำม กรุงเทพฯ เมือ่คณะสงฆ์ 
มณฑลนครรำชสมีำ ได้สถำปนำวดับรูพำรำมขึน้มำเป็นวดัธรรมยตุแห่งแรกของจังหวดั 
สุรินทร์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๖ แล้ว จึงมีบัญชำให้พระมหำพลอยเดินทำงมำฟื้นฟู 
กำรศึกษำฝ่ำยพระปริยัติธรรม และได้ลำสิกขำออกมำใช้ชีวิตฆรำวำสในภำยหลัง

๔. พระราชวสิทุธธิรรมรังษี (เปลีย่น โอภาโส) อดตีเจ้ำอำวำสวดัป่ำโยธำประสทิธิ ์
ต่อมำได้พ�ำนักอยู่ที่วัดบูรพำรำม เป็นศิษย์ผู้ร่วมงำนเคียงบ่ำเคียงไหล่กับหลวงปู ่
มำตลอด มรณภำพเมื่อวันที่ ๓ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๔๓

๕. พระราชปัญญาวสิารัท (เหลอืง ฉนฺทาคโม) เจ้ำอำวำสวดักระดงึทอง อ�ำเภอเมือง  
จังหวัดบุรีรัมย์ อดีตเจ้ำคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ำยธรรมยุต
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๖. พระรัตนากรวิสุทธิ์ (เสถียร สถิโร) สมณศักดิ์เดิมที่ พระครูสถิตสำรคุณ 
เจ้ำอำวำสวัดบูรพำรำม สืบต่อจำกหลวงปู่ (มรณภำพ)

๗. พระครูเขมคณุโสภณ (จันทร์แรม เขมสริิ) วดัป่าสาลวนั อ�าเภอเมอืง จังหวดั
นครรำชสีมำ ต่อมำได้เป็นเจ้ำอำวำสวัดระหำน (เกำะแก้วธุดงคสถำน) อ.บ้ำนด่ำน 
จ.บุรีรัมย์ มรณภำพเมื่อวันที่ ๘ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๘. หลวงพ่อสวุจัน์ สวุโจ วดัถ�ำ้ศรีแก้ว อ�ำเภอกดุบำก จังหวดัสกลนคร ซึง่ต่อมำ 
ได้เป็นเจ้ำอำวำสวดัป่ำเขำน้อย ต�ำบลเสมด็ อ�ำเภอเมอืง จังหวดับรีุรัมย์ มรณภำพเมือ่ 
วันที่ ๕ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๔๕

ลูกศิษย์รุ่นกลำง ที่พอจะนึกชื่อได้ มีดังนี้

๑. พระโพธนัินทมนีุ (สมศักดิ ์ปณฑิฺโต) อดตีพระครูนันทปัญญำภรณ์ อปัุฏฐำก
ใกล้ชิดหลวงปู่มำตั้งแต่บวชเป็นสำมเณร ติดต่อมำจนกระทั่งหลวงปู่มรณภำพเป็น
เวลำ ๔๐ ปี

๒. พระวสิทุธนิายก (บญุเอยีด พทุธฺว�โส) เจ้าอาวาสวดัไตรรัตนาราม อ�าเภอเมอืง  
จังหวัดสุรินทร์ เจ้ำคณะจังหวัดสุรินทร์ ฝ่ำยธรรมยุต (มรณภำพ)

๓. พระครูพนมศลีคณุ (สวน สารธมฺโม) เจ้ำอำวำสวดัพนมศิลำรำม (เขำสวำย) 
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ สถำนที่จัดพิธีพระรำชทำนเพลิงศพ และที่ประดิษฐำน
พระธำตุเจดีย์ของหลวงปู่ (มรณภำพ)

๔. พระครูญาณกจิไพศาล (ใหญ่ ญาณวโีร) เจ้าอาวาสวดัป่าตาเตน อ�าเภอเมือง  
จังหวัดสุรินทร์

๕. พระครูปิยธรรมโสภณ (หนื) วดัป่ำไพศำล อ�ำเภอประโคนชัย จังหวดับรีุรัมย์

๖. พระครูวีรากรณ์วิสุทธิ์ (เด่น) วัดป่ำชัยมงคล จังหวัดสุรินทร์
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ลูกศิษย์รุ่นหลังๆ เท่ำที่พอนึกได้ มีดังนี้ 

๑. พระพศิาลศาสนกจิ (เยือ้น ขนฺตพิโล) วดัเขำศำลำอตลุฐำนะจำโร อ�ำเภอบวัเชด  
จังหวัดสุรินทร์ 

๒. พระครูภาวนาวสิทุธิ ์(ตรีคณู) วดัป่ำประโคนชยั อ�ำเภอประโคนชยั จังหวดั
บุรีรัมย์

๓. พระครูเกษตรคุณารักษ์ (เคล็ม) วัดป่ำอุดมธรรม อ�ำเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์

๔. พระครูธรรมประเวที วัดทุ่งโพธิ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

๕. พระครูบริรักษ์พัฒนา (เสวย) วัดบุรีรัมย์รัตนำรมย์ อ�ำเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ 

๖. หลวงพ่อกิม ทีปธมฺโม วัดป่ำดงคู อ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์ มีชื่อเสียง
ในด้ำนจิตภำวนำ (มรณภำพ)

๗. พระอาจารย์คืน ปสนฺโน วดับวรสงัฆำรำม ตัง้อยู่หน้ำเรือนจ�ำจังหวดัสริุนทร์ 
ต�ำบลนอกเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (มรณภำพ)

๘. พระอาจารย์สุพร วัดปรำสำทจอมพระ อ�ำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

๙. พระอาจารย์วสันต์ วงฺคีโส วัดป่ำเขำโต๊ะ อ�ำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

๑๐. พระเทพสทิธญิาณรังส ี(จันทร์ คเวสโก) หรือ “หลวงตำจันทร์” วดัป่ำชยัรังสี  
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร (ลำสิกขำ)

๑๑. พระครูสถิตปัญญาคุณ (พิรุณ คีรีปุณฺโณ) วัดปรือเกียน อ�าเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์
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๑๒. พระครูบุญเลี้ยง วัดวอชิงตันวรำรำม กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ

๑๓. พระอาจารย์ทองย้อย วัดธรรมรังสี นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

๑๔. พระอาจารย์จ�าเริญ วัดปำรีส นครปำรีส ประเทศฝรั่งเศส

๑๕. พระอาจารย์สจิุนต์ สจิุณโฺณ วดัพทุธเบญจพล ประเทศเยอรมนี (พ.ศ. ๒๕๕๘  
พ�ำนักอยู่ที่วัดหนองน�้ำเขียว ต�ำบลแม่กุ อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก)

๑๖. พระอาจารย์ทนงศักดิ์ วัดป่ำธรรมชำติ จังหวัดเชียงใหม่

๑๗. พระมหาเหรียญ วัดป่ำธรรมชำติ ลองบีช แคลิฟอร์เนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ

๑๘. พระอาจารย์เจิม วัดนรนำถสุนทริกำรำม กรุงเทพฯ

๑๙. พระอาจารย์ทอง วัดญำณสังวรำรำม จังหวัดชลบุรี

๒๐. พระครูลีบาลอง วัดอโศกำรำม กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

ยังมีพระภิกษุสำมเณรอีกเป็นจ�ำนวนมำกที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ช่วงหลังๆ ต้อง
กรำบขออภัยด้วยที่ไม่สำมำรถกล่ำวนำมได้หมด ณ ที่นี้
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งานของคณะสงฆ์และสมณศักดิ์ของหลวงปู่

หลวงปูดู่ลย์ อตโุล มำอยูป่ระจ�ำทีว่ดับรูพำรำม จังหวดัสริุนทร์ ตัง้แต่วนัที ่๒๔ 
กรกฎำคม พ.ศ. ๒๔๗๗ เม่ือท่ำนอำย ุ๔๖ ปี พรรษำ ๒๔ หลงัจำกวดับรูพำรำมได้รับ 
กำรสถำปนำเป็นวัดป่ำธรรมยุตในปี พ.ศ. ๒๔๗๖

งานของคณะสงฆ์และสมณศักดิ์ของหลวงปู่ มีตามล�าดับดังนี้

พ.ศ. ๒๔๗๘
- ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้ำคณะอ�ำเภอรัตนบุรี

พ.ศ. ๒๔๗๙
- เร่ิมลงมือก่อสร้ำงโบสถ์วดับรูพำรำม แล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๔๙๓ รวมเวลำก่อสร้ำง  

๑๔ ปี

๑ มีนำคม พ.ศ. ๒๔๗๙
- ได้รับแต่งตัง้เป็นพระครูสญัญำบตัร เจ้ำคณะอ�ำเภอรัตนบรีุ โดยมสีมณศกัด์ิ

ที่ พระครูรัตนำกรวิสุทธิ์

๒๔ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๔๘๐
- ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌำย์สำมัญ ฝ่ำยธรรมยุติกนิกำย
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๒๗ เมษำยน พ.ศ. ๒๔๙๐
- เป็นประธำนสงฆ์ในกำรหล่อพระพุทธชินรำชจ�ำลอง เพื่อเป็นพระประธำน

ประดิษฐำนในอุโบสถ

พ.ศ. ๒๔๙๔
- ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้ำคณะอ�ำเภอเมืองสุรินทร์ ฝ่ำยธรรมยุติกนิกำย

๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๐๑
- ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้ำคณะจังหวัดสุรินทร์ ฝ่ำยธรรมยุติกนิกำย

พ.ศ. ๒๕๐๔
- ได้รับแต่งตั้งเป็นพระรำชำคณะชั้นสำมัญ ที่พระรัตนำกรวิสุทธิ์

พ.ศ. ๒๕๐๘
- ปฏิสังขรณ์มณฑปหลวงพ่อพระชีว์ เปลี่ยนจำกอำคำรไม้เป็นอำคำรจตุรมุข 

คอนกรีตเสริมเหล็ก

พ.ศ. ๒๕๑๑ 
- กรมกำรศำสนำประกำศให้วัดบูรพำรำมเป็นวัดพัฒนำตัวอย่ำง

๑ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๐
- ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ยกวัดบูรพำรำมเป็นพระอำรำมหลวงช้ันตรี 

ประเภทสำมัญ

พ.ศ. ๒๕๒๐
- ได้สร้ำงศำลำกำรเปรียญ “ศำลำอตลุเถระ” ขนำด ๑๖x๔๖ เมตร มูลค่ำประมำณ  

๑.๘ ล้ำนบำทเศษ
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พ.ศ. ๒๕๒๒
- สร้ำงโรงเรียนพระปริยตัธิรรม “รำชบรูพำ” เป็นตกึ ๒ ชัน้ ๘ ห้องเรียน มลูค่ำ 

ประมำณ ๑.๒ ล้ำนบำทเศษ

๒ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๒๒
- ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนสมณศักดิ์เป็นพระรำชำคณะชั้นรำช  

ที่ พระราชวุฒาจารย์ ศาสนภาระธุรกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

๑๘ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๒๒
- พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ เสด็จพระรำชด�ำเนินพร้อมด้วยสมเด็จ 

พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ และพระบรมวงศำนุวงศ์ ทรงมำนมัสกำรหลวงปู่ที่ 
วัดบูรพำรำม หลวงปู่ได้แสดงพระธรรมเทศนำถวำย

๒๙ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๒๖
- เวลำ ๑๖.๐๐ น. ออกรับแขกเพ่ือกำรสัง่ลำคร้ังสดุท้ำยตำมธรรมเนียม ทัง้พระสงฆ์ 

และประชำชนเข้ำกรำบ เวลำ ๒๒.๐๐ น. เร่ิมแสดงธรรมบทสดุท้ำย ออกมำลำสถำนที ่
ด้วยองค์ท่ำนเอง

๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๒๖
- เวลำ ๐๒.๐๐ น. เทศน์บทสดุท้ำย เร่ืองลกัษณำกำรปรินิพพำนของพระพทุธองค์  

เวลำ ๔ นำฬิกำเศษ แสดงควำมเป็น “ตถตำ” คือแสดงให้เห็นควำมเป็นธรรมดำแก่ 
ชำวโลก ด้วยกำรละสังขำร เหลือไว้แต่มรดกธรรมให้ชำวโลกถือเป็นอุทำหรณ์

๘ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๒๘
- งำนพระรำชทำนเพลิงศพ จัดขึ้นที่เมรุช่ัวครำว ณ วนอุทยำนแห่งชำติ 

เขำพนมสวำย ต�ำบลนำบวั อ�ำเภอเมอืง จังหวดัสริุนทร์ พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัฯ 
เสด็จพระรำชด�ำเนินมำในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ พร้อมด้วยสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ
พระบรมรำชนีินำถ สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี สมเดจ็พระเจ้ำ
ลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ และ น.อ. วีระยุทธ ดิษยะศริน
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ปฏิปทาพระเถระ

นับตัง้แต่ปี ๒๔๗๗ เม่ืออำย ุ๔๖ ปี จนถงึวำระสดุท้ำยเมือ่อำย ุ๙๖ ปี กบั ๒๖ วนั  
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล มิได้ไปจ�ำพรรษำที่ไหนอีกเลย ด้วยควำมซื่อสัตย์มั่นคงต่อภำระ
หน้ำทีท่ีไ่ด้รับมอบหมำย ท่ำนได้บำกบัน่เอำชนะอุปสรรคนำนำประกำรด้วยควำมอดทน 
และทุม่เท ต้องบริหำรงำนคณะสงฆ์ ทัง้ด้ำนกำรปกครอง กำรศกึษำ กำรเผยแผ่ และ
สำธำรณปูกำร รวมทัง้กำรก่อสร้ำงปฏสิงัขรณ์ แผ่ขยำยสงัฆมณฑล สร้ำงวดัใหม่ทัง้ฝ่ำย 
คำมวำสีและอรัญวำสีอย่ำงมำกมำยทั้งในจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ ศิษยำนุศิษย ์
ก็เพิ่มทวีคูณขึ้นเป็นล�ำดับ

แม้หลวงปูจ่ะอยูใ่นปัจฉิมวยักต็ำม ท่ำนกย็งัมสีขุภำพพลำนำมยัแขง็แรง เป็นผู้ 
ที่สมบูรณ์ด้วยพรหมวิหำรธรรมเป็นนิจ ผู้ใดใคร่จะได้เข้ำไปพบนมัสกำรเวลำไหน 
ไม่มีจ�ำกัด ไม่มีพิธีรีตองให้ต้องยุ่งยำกล�ำบำกหรืออึดอัดใจ พร้อมจะสงเครำะห์ใน 
กิจนิมนต์ของพุทธศำนิกชนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ ใครจะเอำรถมำรับก็ได้ ไม่มำรับ 
กเ็ดนิไปด้วยระยะทำงนับสบิๆ กโิลเมตร ท่ำนกย็นิดไีปสงเครำะห์ได้ โดยไม่มีกำรบ่น
หรือเกีย่งงอนอะไรกบัใคร ไม่ว่ำจะเป็นสถำนทีห่รือจังหวดัไกลๆ ถ้ำมผู้ีศรัทธำนิมนต์ 
ท่ำนก็ยินดีสงเครำะห์เสมอ

อนึ่ง แม้ว่ำท่ำนจะมิได้ออกธุดงค์ตำมเจตนำเดิมก็ตำม ท่ำนก็ยังถือธุดงควัตร
เป็นนิสยัตลอดมำ ผลทีท่่ำนเคยประพฤตปิฏบิตัมิำ ท�ำให้ท่ำนมีชีวติทีบ่ริสทุธิง์ดงำมใน 
สมณวิสัย พอสรุปลักษณะเด่นๆ ที่ปรำกฏในองค์ท่ำนได้ดังนี้
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บ�ำเพ็ญเพียรทำงจิตเป็นปกติ ไม่ขำดสำย ไม่เคยบกพร่อง กลำงคืนจะพักผ่อน
เพียง ๒ ชั่วโมงเท่ำนั้น

สงบเสงี่ยมเยือกเย็น ไม่หวั่นไหวแปรปรวน หรือตื่นเต้นตำมเหตุกำรณ์

มีใบหน้ำสงบรำบเรียบ ผิวพรรณผ่องใส โดยเฉพำะวันโกน หลังปลงผมเสร็จ
จะดูผ่องใสงดงำมเป็นพิเศษ

มีอุเบกขำต่อควำมล�ำบำก ไม่เคยบ่นเรื่องอำหำร ที่อยู่ และควำมสะดวกสบำย
ทั้งหลำย

มีควำมเป็นอยู่ง่ำย เมื่อขำดไม่ดิ้นรนแสวงหำ เมื่อมีไม่สั่งสม เป็นอยู่ตำมมี
ตามได้

ฉันม้ือเดียวตลอดมำ เว้นแต่เมือ่มีกจินิมนต์ จึงอนุโลมฉัน ๒ มือ้บ้ำง และลกูศษิย์ 
อ้อนวอนขอให้ฉัน ๒ มื้อ เมื่ออำพำธและชรำภำพมำกแล้ว

มีโรคน้อย สุขภำพแข็งแรงดี พลำนำมัยดี

มีสัจจะ พูดอะไรต้องท�ำอย่ำงนั้น ตั้งใจท�ำอะไรต้องท�ำให้ส�ำเร็จ

มปีฏิภำณไหวพรบิด ีชีข้้อธรรมะได้ถกูต้องชดัเจน สัน้ และง่ำย แนะแนวทำงปฏบิตัิ 
ได้ตลอดสาย

“สลลฺหกุวตุตฺ”ิ เป็นผู้มคีวำมประพฤตเิบำพร้อมเป็นปกต ิกระฉับกระเฉง ว่องไว 
เดนิตวัตรงและเร็ว ไม่มีอำกำรหลงลมื หง�ำเหงอะเลอะเลอืน ไม่มใีครเคยเหน็ท่ำนแสดง 
อำกำรงัวเงียง่วงเหงำ เม่ือตื่นนอนจะลุกข้ึนทันที สีหน้ำไม่เหมือนคนผ่ำนกำรนอน 
เหมือนคนที่ตื่นเต็มที่เสมอ

ไม่เคยปรำกฏแววหมองคล�้ำอิดโรยหลังจำกผ่ำนงำนกลำงแจ้งมำอย่ำงหนัก 
นอกจำกอำกำรอ่อนเพลียทำงร่ำงกำยบ้ำงเล็กน้อย ไม่มีเหงื่อไคลไหลโทรม
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นิยมกำรท�ำตัววำงตัวง่ำยๆ ไม่มีพิธีรีตอง มักต�ำหนิผู้ที่เจ้ำบทเจ้ำบำทมำก 
เกินควร

บทสวดมนต์ทีโ่ปรดปรำน “อรญเฺญ รุกขฺมเูล วา สญุญฺาคาเรว ภกิขฺโว” เป็นต้น 
แสดงถึงจิตใจที่ใฝ่วิเวกของท่ำน

ศิษยำนุศษิย์ทกุคนให้ควำมรักเคำรพและย�ำเกรงอย่ำงสดุซึง้ ประหน่ึงท่ำนเป็น
บิดำบังเกิดเกล้ำ เพรำะจริยำวัตรของท่ำนเปี่ยมพร้อมไปด้วยพรหมวิหำรธรรมอย่ำง
แท้จริง ทุกคนเรียกหลวงพ่อ หลวงปู่ ได้อย่ำงสนิทปำกสนิทใจ

คติธรรมประจ�ำใจที่สอนผู้อื่น “อย่าส่งจิตออกนอก” พร้อมทั้งปริศนำธรรมว่ำ 
“คิดเท่าไรก็ไม่รู้ ต่อเมื่อหยุดคิดจึงรู้ แต่ต้องอาศัยคิด”

ค�ำสอนที่สั้นที่สุด “หยุดคิดหยุดนึก” หรือหยุดกิริยำจิตในกำยยำววำหนำคืบนี้

นิมิตในค�ำสอนของท่ำนมี ๒ คือ รูปนิมิต กับ นำมนิมิต สิ่งที่ถูกรู้และถูกเห็น 
ทัง้สิน้ เรียกว่ำ รูปนิมติ ญำณทัง้หลำยมีปพุเพนิวำสำนุสตญิำณ จุตปูปำตญำณ เป็นต้น  
ชื่อว่ำนำมนิมิต นิมิตทั้งสองไม่ควรใส่ใจทั้งสิ้น

สรุปหลักธรรมของท่ำนในแนวอริยสัจ ๔ คือ

“จิตที่ส่งออกนอก เป็นสมุทัย
ผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอก เป็นทุกข์
จิตเห็นจิต  เป็นมรรค
ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิต  เป็นนิโรธ”
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เหรียญและวัตถุมงคลของหลวงปู่

เร่ืองที่มีผู้สอบถำมกันมำก ได้แก่เร่ืองเหรียญและวัตถุมงคลของหลวงปู่  
มีหลำยท่ำนปรำรถนำและมีเจตนำอยำกรวบรวมเป็นท�ำเนียบเป็นหลักฐำนว่ำมีกี่รุ่น 
รุ่นไหนมีควำมหมำยควำมดังอย่ำงไร อยำกได้ไว้เป็นประวัติส�ำหรับศึกษำค้นคว้ำ 
อะไรท�ำนองน้ัน ซึ่งก็น่ำจะเป็นอย่ำงน้ัน ตำมควำมเป็นจริงเมื่อพูดถึงเหรียญหรือ 
วัตถุมงคลของหลวงปู่ อำตมภำพ (พระโพธินันทมุนี) ก็มีควำมล�ำบำกใจ และก็ไม่ 
สบำยใจอยู่หลำยข้อ เน่ืองจำกหลวงปู่ท่ำนไม่เคยใส่ใจและไม่สนใจเกี่ยวกับเร่ือง 
วัตถุมงคล เรื่องเหล่ำนี้ไม่มีอยู่ในควำมสนใจของท่ำน

จำกประวตัแิละปฏปิทำของหลวงปูท่ีก่ล่ำวมำทัง้หมดแต่ต้น จะเป็นข้อยนืยนัได้ว่ำ  
ถ้ำพูดถึงเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ สิ่งอำถรรพ์ลึกลับ หรือเรื่องภำยนอกกำรปฏิบัติ
ธรรมแล้ว หลวงปู่ไม่สนใจและไม่ใส่ใจเลย ไม่เคยชี้ชวนให้ใครเชื่อหรอืให้เกิดควำม 
รู้สึกโน้มเอียงไปในทำงที่เห็นควำมส�ำคัญของสิ่งเหล่ำนั้น

แม้แต่มีใครมำขอให้หลวงปูช่่วยก�ำหนดฤกษ์ยำม เช่น หำวนัดทีีจ่ะบวช หำฤกษ์ด ี
ที่จะท�ำงำนมงคล วันไหนควรหรือไม่ควรท�ำกิจกรรมเช่นไร หลวงปู่มักบอกว่ำ  
“วันไหนก็ได้ วันไหนก็ดี” นิดเดียวท่ำนก็ไม่เคยบอกว่ำวันน้ันวันน้ีดีแบบหมอด ู
ฤกษ์ยำมทั่วไป
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ในเร่ืองไสยศำสตร์ต่ำงๆ ท่ำนก็ไม่เคยสนับสนุน ใครถำมหรือชวนคยุ ท่ำนกต็ดับท 
ออกไป ไม่ต่อควำมยำวสำวควำมยืด ในท�ำนองว่ำท่ำนไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจ 
ในเรื่องเหล่ำนั้น

ทีน้ีมำพูดเร่ืองเหรียญของหลวงปู ่ จุดก�ำเนิดอยู ่ตรงที่ว ่ำ สมัยหน่ึงเมื่อ 
ชำวกรุงเทพฯ และคนในจังหวัดต่ำงๆ มีกำรไปมำหำสู่กันในรูปทัศนำจร หรือจัดพำ
คณะไปกรำบครูบำอำจำรย์พระกัมมัฏฐำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทำงภำคอีสำน รวมทั้ง
ไปเทีย่วงำนใหญ่ๆ เช่น งำนช้ำง รวมทัง้มเีหตกุำรณ์สงครำมแถบชำยแดนของประเทศ 
เป็นต้น ภำวกำรณ์เหล่ำน้ีได้ท�ำให้มีผู้มำกรำบนมัสกำรหลวงปู่มำกขึ้น แต่ละคน 
แต่ละคณะมกัจะถำมหำวตัถมุงคลของหลวงปู ่ปกตหิลวงปูพ่ดูน้อยอยูแ่ล้ว ท่ำนกพ็ดู 
เพยีงว่ำ “อำตมำไม่มี อำตมำไม่เคยท�ำ” ท่ำนปฏิเสธอย่ำงน้ีเสมอมำ แม้คนจะรบกวน
ถำมท่ำนเรื่อยๆ สังเกตดูก็ไม่เห็นท่ำนหวั่นไหวอะไร

เร่ืองท�ำเหรียญน้ี ต้องโทษที่อำตมภำพ (พระโพธินันทมุนี) ซึ่งได้ตริตรอง 
พอสมควร เห็นว่ำหลวงปู่จะต้องกล่ำวปฏิเสธคนไปเรื่อยๆ เกรงท่ำนจะล�ำบำก ก็เลย
กรำบเรียนท่ำนว่ำ “น่ำจะได้จัดท�ำเหรียญทีร่ะลกึของหลวงปูส่กัคร้ังหน่ึง ส�ำหรับแจกคน
ทีเ่ขำสนใจ” ท่ำนกบ็อกว่ำ “ไม่ต้อง ไม่จ�ำเป็น และกไ็ม่ให้สร้ำง” อำตมำจึงเงียบเฉยไป 
เป็นปี คนก็มำขอเหรียญหลวงปู่อย่ำงนี้เรื่อยๆ ไป

อำตมำก็กรำบเรียนหลวงปู่เป็นคร้ังที่ ๒ โดยยกตัวอย่ำงพระเถระองค์อื่นๆ  
ทำงฝ่ำยกัมมัฏฐำน สำนุศิษย์ก็สร้ำงเหรียญถวำยเพื่อให้ท่ำนแจกเป็นที่ระลึกส�ำหรับ 
คนทีเ่ขำยังมภีำวะจิตว่ำต้องมวีตัถไุว้เป็นทีย่ดึเหน่ียว ไม่ว่ำท่ำนอำจำรย์ฝ้ัน หลวงปูแ่หวน  
ท่ำนก็มีมำนำน

กำรมเีหรียญทีร่ะลกึกไ็ม่ได้มีเจตนำเพือ่สิง่อืน่ใด เพยีงช่วยหลวงปูไ่ม่ต้องอธบิำย  
ไม่ต้องปฏเิสธ ถ้ำใครถำมหำกย็ืน่ให้เขำไปหน่ึงเหรียญ คงจะท�ำให้หลวงปูส่ะดวกใจขึน้  
คนที่มำขอเขำก็จะไม่รู้สึกผิดหวัง พยำยำมเรียนท่ำนอย่ำงนี้ ท่ำนก็พูดว่ำ “เออ ท�ำ 
ก็ท�ำซิ”
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เม่ือหลวงปูอ่นุญำตแล้ว อำตมำก็จัดท�ำขึน้เป็นรุ่นแรก ท�ำเสร็จแล้วกถ็วำยหลวงปู ่
ไว้ตลอดพรรษำ ช่วงน้ันเป็นช่วงทีก่�ำลงัพฒันำปฏิสงัขรณ์วดัด้วย ก็มผีลประโยชน์จำก 
กำรท�ำบุญเอำมำพัฒนำวัดบ้ำงตำมที่มีคนศรัทธำ เหรียญรุ่นน้ันไม่มีกำรตั้งรำคำแต่
อย่ำงใด

เม่ือเหรียญรุ่นแรกออกมำ กมี็คนฮอืฮำพอสมควร แล้วกม็ลีกูศษิย์ลกูหำทัง้ฝ่ำย 
คฤหสัถ์บ้ำง ฝ่ำยสงฆ์บ้ำง เร่ิมเข้ำหำหลวงปูข่ออนุญำตสร้ำงเหรียญสร้ำงวตัถมุงคลกนั 
ต่อมำเร่ือยๆ ตำมควำมเป็นจริง ทำงวดัไม่เคยมโีครงกำร ไม่มีเป้ำหมำย หรือจัดระเบยีบ 
ในกำรจัดสร้ำงวตัถุมงคลแต่อย่ำงใดเลย เมือ่มคีนมำขอ บำงทอีำตมำกพ็ำไปพบหลวงปู่  
ซึ่งมีข้ำรำชกำรผู้ใหญ่บ้ำง ทำงกองทัพ แม่ทัพบ้ำง เมื่อเขำบอกเจตนำแล้ว หลวงปู่ 
กอ็นุญำตให้เขำท�ำ ทำงวดัไม่เคยมโีครงกำร จึงไม่เคยมที�ำเนียบมีรุ่น ไม่เคยมกีำรจัด 
ระเบยีบเร่ืองน้ีแต่อย่ำงใด คนทีท่รำบเร่ืองเหล่ำน้ีดทีีส่ดุกค็อือำตมำน่ีแหละ คอืรู้ว่ำมใีคร 
มำขอ มำสร้ำง แล้วก็ช่วยเหลือสงเครำะห์เขำไปตำมควร

แต่ขอยนืยนัว่ำ เหรียญและวตัถมุงคลทีท่�ำจำกวดัเองส�ำหรับแจกเป็นทีร่ะลกึน้ัน  
ไม่มีโอกำสออกไปข้ำงนอก ก็แจกกันหมดภำยในวดัน้ันเอง ไม่มกีำรออกประกำศเร่ือง 
กำรพุทธำภิเษก กำรให้สั่งจอง และประกำศประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ รับรองว่ำไม่เคยมี 
เด็ดขำด

กำรกระท�ำอย่ำงน้ัน ทำงวดัเรำรู้สกึไม่โปร่งใจ ไม่สบำยใจ เร่ืองเหล่ำน้ีเรำไม่ถนัด  
พูดง่ำยๆ คือสิ่งเหล่ำนี้หลวงปู่ไม่ชอบนั่นเอง แต่ที่ทำงเรำท�ำขึ้นบ้ำงก็เพื่อสนองควำม
ต้องกำรโดยที่หลวงปู่ไม่ต้องปฏิเสธไม่ต้องอธิบำย

ช่วงหลงัๆ มีผู้มำขอสร้ำงขอท�ำกนัหลำยพวก หลำยคน หลำยรุ่น จนไม่ทรำบว่ำ 
ใครท�ำรุ่นไหน เมื่อไร ไม่มีกำรรวบรวมเป็นท�ำเนียบ อย่ำงไรก็ตำม ถ้ำจะมำบังคับให้
อำตมำบอกว่ำมีกี่รุ่น อำตมำก็จัดรุ่นจัดระเบียบตำมแบบฉบับของอำตมำเอง ใครจะ 
เห็นอย่ำงไรก็แล้วแต่ อำตมำจัดออกเป็น ๘ รุ่น คือ “รุ่นวำงเฉย รุ่นใส่ใจ รุ่นดีใจ 
รุ่นสะดวกใจ รุ่นล�ำบำกใจ รุ่นตื๊อ และรุ่นปลอมอย่ำงแท้จริง” 
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เหรียญและวตัถุมงคลของหลวงปูค่งจัดได้ในลกัษณะน้ี ทีต้่องจัดอย่ำงน้ีเพรำะ
เร่ืองมันมีอยู่อย่ำงน้ันจริง คนที่มำขออนุญำตสร้ำงเหรียญหรือประธำนกำรจัดสร้ำง
แต่ละรุ่นน้ัน เขำได้รับควำมรู้สกึอย่ำงน้ันจริง ท่ำนสร้ำงแล้วกป็ลืม้ใจ บำงท่ำนกส็บำยใจ  
บำงท่ำนก็ไม่ค่อยสบำยใจเท่ำใดนัก

กำรสร้ำงเหรียญรุ่นแรก คอื “รุ่น ๐๘” รุ่นน้ีเป็นกำรริเร่ิมของนำยอ�ำเภอ พศิำล  
มูลศำสตรสำทร ในสมัยน้ันจัดท�ำมำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มำถวำยไว้ที่หลวงปู ่ 
หลวงปูก็่อือออไปตำมเร่ือง ให้เขำเกบ็ไว้ทีก่ฏุ ิเม่ือนำนพอสมควรแล้ว เจ้ำของเหรียญ
ก็มำรับไป และแบ่งถวำยวัดไว้บำงส่วนไว้ให้หลวงปู่แจกให้คนที่มำท�ำบุญสร้ำงอะไร
ต่ออะไร ใครมำขอก็แจกให้ทุกคน

รุ่นแรกน้ีจ�ำได้ดีเพรำะเกดิข้ึนคร้ังแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ มจี�ำนวน ๓,๐๐๐ เหรียญ 
เท่ำนั้นเอง ใช้เวลำแจก ๑๐ ปี ก็ยังไม่หมด ใครท�ำบุญ ๕ บำท ก็ให้ไป ไม่รู้ว่ำเขำ
สนใจหรือเปล่ำ หรือใครขอกใ็ห้ รุ่นน้ีจึงเรียกว่ำ “รุ่นวำงเฉย” คอืไม่ได้ใส่ใจว่ำส�ำคญั 
หรือไม่ส�ำคัญ ทั้งหลวงปู่ ทั้งอำตมำ รวมไปถึงคนที่ได้รับก็เช่นกัน นี่คือ “รุ่น ๐๘” 
สร้ำงเมื่อหลวงปู่อำยุ ๘๔ ปี

เหตุกำรณ์ผ่ำนมำอีก ๑๐ ปี จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๘ เมื่ออำตมำได้ขอร้องท่ำนเป็น 
คร้ังที ่๒ แล้วท่ำนอนุญำต อำตมำจึงท�ำเหรียญของท่ำน ๑ หมืน่เหรียญ และเหรียญ 
หลวงพ่อพระชีว์ อีก ๑ หมื่นเหรียญ รุ่นนี้จัดเป็นรุ่นที่ ๒ เป็น “รุ่นใส่ใจ” เพรำะ
หลวงปู่อนุญำตให้ท�ำ แล้วท่ำนก็ให้คำถำด้วย คำถำที่อยู่ในเหรียญเป็นภำษำขอม
ท่ำนก็เขียนให้ สร้ำงเสร็จก็น�ำมำถวำยหลวงปู่ เก็บไว้ในกุฏิของท่ำนจนตลอดพรรษำ 
ตัง้ใจว่ำออกพรรษำแล้วจะเอำมำแจกจ่ำย ประกอบกบัทำงวดัมีภำระในกำรพฒันำและ 
ปฏิสังขรณ์หลำยอย่ำง จึงก�ำหนดรำคำค่ำบูชำเหรียญละ ๒๐ บำท เพื่อควำมเป็น
ระเบียบ

ช่วงน้ันทำงวดัได้เหน็ตวัอย่ำงกำรท�ำพธิพีทุธำภเิษก พระกร่ิงจอมสริุนทร์ ทีท่ำง 
ผู้จัดสร้ำงได้มำอำศัยสถำนที่ของวัดท�ำพิธีพุทธำภิเษก ขอท�ำควำมเข้ำใจว่ำ พระกริ่ง 
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จอมสริุนทร์น้ัน ท�ำพธิพุีทธำภเิษกทีว่ดับรูพำรำม แต่ไม่ใช่เป็นของวดั ช่วงน้ันหลวงปู่ 
ยังวำงเฉยในเรื่องนี้ เพียงแต่ตอนนั้น ท่ำนผู้ว่ำฯ วิเชียร ศรีมันตร์ (พล.ต.ต. วิเชียร  
ศรีมันตร์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุรินทร์ ในสมัยนั้น) ปรำรภสร้ำงพระกริ่งจอมสุรินทร์  
เพือ่ให้คนบชูำ แล้วน�ำปัจจัยไปสร้ำงพระประธำนทีเ่ขำพนมสวำย และสร้ำงถำวรวตัถทุี่ 
วัดหนองบัว

ในกำรสร้ำงได้ตั้งคณะกรรมกำรขึ้น แล้วได้จัดพิธีพุทธำภิเษกที่วัดบูรพำรำม 
ทำงวัดเพียงเอื้อเฟื้อสถำนที่เท่ำนั้น พระกริ่งเป็นของคณะกรรมกำร เขำแบ่งพระทอง
ให้หลวงปู่องค์หนึ่ง แล้วก็ให้พระเงินอำตมำองค์หนึ่ง ทรำบเรื่องเพียงแค่นี้

ทีน้ีเม่ือเห็นตัวอย่ำงกำรจัดพิธีพุทธำภิเษกขึ้น ทำงวัดก็มีด�ำริจัดขึ้นด้วย แต ่
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ ๑๐,๐๐๐ เหรียญ กับเหรียญหลวงพ่อพระชีว์ ๑๐,๐๐๐ เหรียญ  
ที่ท�ำไว้เดิมคงไม่พอแจก จึงขอให้ทำงโรงงำนท�ำเพิ่มอีกอย่ำงละ ๑ หมื่นเหรียญ  
รวมเป็นอย่ำงละ ๒ หมืน่เหรียญ ๑ หม่ืนเหรียญแรก เกบ็ไว้กบัหลวงปูต่ลอดพรรษำ  
อีก ๑ หม่ืนเหรียญ ปั๊มเพิ่มใช้แบบเดียวกัน เอำมำเข้ำพิธีพุทธำภิเษกพร้อมกัน  
นอกจำกนี้ก็มีพระกริ่งหลวงพ่อพระชีว์รุ่นแรก และรูปเหมือน ๕ นิ้ว กับ ๙ นิ้ว 
จ�ำนวนหน่ึงด้วย เหรียญและวตัถมุงคลทีท่�ำพธิพีทุธำภเิษกในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ น้ี จึงเรียกว่ำ  
“รุ่นใส่ใจ” ตำมที่กล่ำวแล้ว

หลังจำกรุ่นนี้ส�ำเร็จออกมำ ก็มีรุ่น ๒, ๓, ๔ และรุ่นอื่นๆ ตำมมำ มีท่ำนผู้ใหญ่ 
ขออนุญำตท�ำ บำงทีทำงทหำรขอท�ำเพื่อแจกทหำรและท่ำนที่ออกปฏิบัติหน้ำที่แถว 
ชำยแดน หน่วยงำน องค์กำรต่ำงๆ ขอท�ำด้วยวตัถปุระสงค์อย่ำงใดอย่ำงหน่ึง หลวงปู ่
ท่ำนมีเมตตำอยู่แล้ว ท่ำนจึงอนุญำตตำมประสงค์ หรือไม่ก็เออออไปตำมอัธยำศัย 
เมื่อท�ำเสร็จ เขำก็น�ำมำถวำยท่ำนให้ท่ำนแผ่เมตตำจิตแผ่พลังจิตให้ บำงรุ่นก็เข้ำพิธี 
พุทธำภิเษก ท่ำนก็ให้ควำมสงเครำะห์ตำมควร

หลงัจำก “รุ่นวำงเฉย” และ “รุ่นใส่ใจ” ผ่ำนไปแล้ว ต่อมำกเ็ป็น “รุ่นสบำยใจ” กคื็อ 
รุ่นทีท่่ำนทัว่ๆ ไป และหน่วยงำนต่ำงๆ ไปกรำบเรียนขออนุญำต ท่ำนกอ็นุญำตให้ท�ำ  
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แล้วน�ำไปให้ท่ำนแผ่เมตตำจิต ท่ำนก็ท�ำให้โดยสมบูรณ์ แต่ละคนแต่ละกลุ่มที่ท�ำ 
ก็สบำยใจ อำตมำพูดตำมอำกำรคือ ต่ำงคนต่ำงก็สบำยใจ

แล้วรุ่นต่อมำกคื็อ “รุ่นดีใจ” ก็หมำยควำมว่ำ เมือ่แต่ละคนไปขออนุญำตจำกท่ำน  
ท่ำนกอ็นุญำตให้เขำท�ำ เขำกด็ใีจ ไม่ว่ำเขำเอำไปถวำยให้ท่ำนแผ่เมตตำจิต หรือขอให้ 
พระเกจิรูปอื่นท�ำก็แล้วแต่ เขำก็ดีใจว่ำเขำได้พระจำกหลวงปู่

ต่อมำก ็“รุ่นสะดวกใจ” ก็คือว่ำกำรด�ำเนินเร่ืองรำวของเขำได้รับควำมสะดวก ตัง้แต่ 
เขำสร้ำง ตัง้แต่กรรมกำร เข้ำไปหำหลวงปูข่อเมตตำจำกท่ำนกส็ะดวกใจ เม่ือสะดวกใจ 
ก็เป็นโชคของเขำไป

ต่อมำก็มี “รุ่นล�ำบำกใจ” คือบำงท่ำนท�ำเหรียญเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็เกิดควำม
ล�ำบำกใจขึ้นมำ คือเขำไม่ได้รับอนุญำตจำกหลวงปู่ ท�ำให้เขำเข้ำหำหลวงปู่ด้วยควำม
ล�ำบำกใจ (คือตัวเขำเองล�ำบำกใจ แต่หลวงปู่ไม่ได้ล�ำบำกใจ)

รุ่นต่อมำหนักกว่ำน้ี คอืไปจัดท�ำเหรียญเรียบร้อยแล้ว มกีำรโฆษณำและสัง่จองกนั 
แล้ว ท�ำเหรียญได้ดีเป็นพเิศษด้วย บำงทที�ำแล้วไม่กล้ำเข้ำหำหลวงปู ่เกบ็ไว้เป็นปีกม็ี  
ในทีส่ดุกว็ิง่เข้ำหำคนน้ันบ้ำงคนน้ีบ้ำง บำงทหีลวงปูท่รำบข่ำว ท่ำนกไ็ม่เหน็ดเีหน็งำมด้วย  
ต้องพยำยำมไปตื๊อลูกศิษย์ทั้งนอกวัดและในวัด จนกระทั่งมีโอกำสเข้ำหำหลวงปู่ 
เข้ำไปตือ๊หลวงปู ่แต่เมือ่เขำเข้ำหำขอควำมเมตตำแล้ว ท่ำนกแ็ผ่เมตตำจิตให้ เขำกรั็บไป  
รอดตัวไป นี่ก็ใช้อำกำรพอสมควร เรียกว่ำ “รุ่นตื๊อ”

รุ่นล�ำดับถัดมำคือ “รุ่น ๑๐๐% คือ ปลอมร้อยเปอร์เซ็นต์” คือจัดท�ำขึ้นมำแล้ว
ก็แจกจ่ำยไปเลย จ�ำหน่ำยไปเลย อำศัยชื่อเสียงต่ำงๆ มำท�ำประโยชน์ในกำรค้ำขำย 
อันนี้ก็เป็นเรื่องของเขำไป

เพรำะฉะน้ัน อำตมำจึงต้องขออภยัทีต้่องพดูเช่นน้ี เพือ่ไม่ให้เป็นกำรระคำยเคือง 
ควำมรู้สึกของท่ำนที่เป็นประธำนกำรสร้ำงเหรียญแต่ละรุ่น ก็คือเมื่อกำรสร้ำงเหรียญ
ของท่ำนท�ำให้สบำยใจ ดใีจ สะดวกใจ และกอ็ุน่ใจแล้ว กถ็อืว่ำเป็นของดงีำมด้วยกัน 
ทั้งนั้น ถือว่ำได้รับ “พระคุณ” จำกหลวงปู่เช่นเดียวกัน
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ทน้ีีท่านผู้ใดได้รับรุ่นไหน รุ่นอะไร อยากจะพดูว่ากแ็ล้วแต่วาสนาของท่านเถอะ 
“สพฺเพ สตฺตา” แต่ถ้าท่านบูชาพระคุณของหลวงปู่เสียอย่างแล้ว เมื่อมีคุณธรรมของ
หลวงปู่ มีความเลื่อมใส สิ่งเหล่านั้นล้วนมีความหมาย แม้ท่านมิได้รุ่นพิเศษเท่าไหร่  
แต่ถ้าหากว่าสภาวะทางจิตใจ ความประพฤต ิความเลือ่มใส ภมูใิจ ได้มาด้วยจิตบริสทุธิ์ 
เพื่อสักการะบูชา ก็ถือเป็นเรื่องวิเศษเรื่องมงคลทั้งนั้น ถ้าเป็นไปในทางตรงกันข้าม  
อานุภาพก็ไม่มเีช่นเดียวกนั อนัน้ีจึงเป็นเร่ืองของวาสนา และเร่ืองของภาวะจิตใจของ
แต่ละคน
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เหรียญรุ่นแรกๆ ยังมีอยู่ไหม

ไม่มหีรอก หมด แม้แต่เคยเกบ็ไว้องค์สององค์ไว้เป็นทีร่ะลกึส่วนตวั กมี็ผู้หลกั 
ผู้ใหญ่มำถำมหำ กบ็อกว่ำมเีหรียญสองเหรียญ เขำบอกขอเถอะๆ ก็ตดัใจว่ำอย่ำงไรเสยี 
อย่ำมีเสียเลยก็แล้วกัน อย่ำให้มีเลยจะได้ไม่ต้องมำมีกังวล ตกลงเด๋ียวน้ีก็ไม่มี  
แต่นำนๆ บำงทีก็หมุนกลับมำบ้ำงเหมือนกัน ไปเห็นพระรูปอื่นๆ ที่เป็นลูกศิษย์เขำมี 
มำกกว่ำเรำ เรำกไ็ปตือ๊เขำ เขำกใ็ห้มำ แล้วคนอืน่กม็ำขอต่อ กห็มนุเวยีนอยู ่แต่ตอนน้ี 
ไม่มี ก็สบำยใจไปอย่ำงหนึ่ง

“มีคนมาถามหาบ่อยไหม”

“บ่อย” ดังนั้น อำตมำต้องระวังอำรมณ์พอสมควร มีคนมำถำมมำเซ้ำซี้อยู่เรื่อย 
ต้องเตอืนสตติวัเองไม่ให้โกรธ ต้องระวงัอย่ำงมำก ไม่งัน้เกดิอำรมณ์ไม่ดีได้เหมือนกนั  
เพรำะว่ำมันเป็นสิ่งที่ไม่มีและหำยำก แม้แต่รุ่นสร้ำงหลังๆ เมื่อตอนที่หลวงปู่ยังม ี
ชีวิตอยู่ แต่พอท่ำนมรณภำพ ระหว่ำง ๒-๓ วันแรก มีอะไรที่เกี่ยวกับหลวงปู่ก็หมด 
ในวันนั้นแหละ คนมำจำกใกล้จำกไกล เมื่อเขำมำแล้วอะไรๆ ก็มีควำมหมำยหมด  
ก็สรุปควำมได้ว่ำ เหรียญที่สร้ำงเม่ือสมัยหลวงปู่มีชีวิตอยู่ ก็หมดไปในวันที่ท่ำน
มรณภำพนั่นแหละ

หลังจำกท่ำนมรณภำพแล้วก็มีกำรสร้ำงตำมหลังเพื่อเป็นที่ระลึก เพรำะชำว 
ต่ำงจังหวดับำงท่ำนมำรู้กติตศิพัท์หลวงปูเ่ม่ือหลงัจำกท่ำนมรณภำพแล้ว ทำงวดัเหน็ว่ำ 
สร้ำงไว้เพื่อเป็นที่ระลึก สร้ำงแล้วก็จัดพิธีพุทธำภิเษกเองบ้ำง เอำไปเข้ำพิธีร่วมกับ 
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พธิใีหญ่ๆ ทีท่ีอ่ืน่จัดบ้ำง เม่ือคนเขำมำวดัมำกรำบบำรมหีลวงปู ่แม้จะได้เหรียญรุ่นใหม่ 
เขำกพ็อใจ เขำรับไว้เป็นทีร่ะลกึ หรือไว้แจกในงำนทอดกฐนิบ้ำง ทอดผ้ำป่ำตำมวดัสำขำ 
ต่ำงๆ บ้ำง คนที่ได้รับไปเขำก็พอใจ วัตถุประสงค์ก็มีแค่นั้นเท่ำนั้นเอง

สรุป ในช่วงที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ ทำงวัดบูรพำรำมเองได้จัดท�ำเหรียญและ 
วัตถุมงคล ทั้งสิ้นรวม ๘ รุ่นด้วยกัน นอกนั้นคณะและหน่วยงำนอื่นๆ เป็นผู้จัดท�ำ  
และที่มีอยู่ในวัดในขณะนี้เป็นเหรียญที่จัดท�ำขึ้นหลังจำกที่หลวงปู่มรณภำพแล้ว

อน่ึง จำกบนัทกึของคุณบ�ำรุงศกัดิ ์กองสขุ ในหวัข้อ “วตัถมุงคลกบัจิต” มดัีงน้ี  
ในระหว่ำงที่หลวงปู่เริ่มมีลูกศิษย์ไปขอให้ท่ำนเมตตำช่วยท�ำวัตถุมงคล ก็มีเพื่อนน�ำ
รูปถ่ำยมำอวดกับผู้เขียน ให้ดูรอยเจิมด้ำนหน้ำ แต่ซึมผ่ำนภำพมำปรำกฏด้ำนหลัง 
(ท่ำนเจิมด้วยหมึกปั๊มตรำยำง)

ส่วนหลวงพีพ่ระสมัพนัธ์ ได้น�ำแผ่นทองแดง ๒ แผ่น ประกบกนัมำอวด โดยแยก 
ออกให้ดรูอยแป้งเจิมทัง้ด้ำนหน้ำ ด้ำนหลงั รวม ๔ ด้ำน มีรอยแป้งเจิมปรำกฏทัง้ ๔ ด้ำน 
ตรงกันพอด ีรอยเจิมด้วยแป้งดนิสอพองน้ี พระสมัพนัธ์ท่ำนบอกว่ำ หลวงปูท่่ำนเจิม 
ให้ด้ำนหน้ำด้ำนเดียวเท่ำนั้น

รอยเจิมของหลวงปู่แพร่ออกไปในหมู่ศิษย์ ผู้เขียน (บ�ำรุงศักดิ์) เคยสอบถำม
คุณเอกชัย สืบนุกำรณ์ ซึ่งมีรถยนต์หลำยคัน และชอบให้หลวงปู่เจิมรถ คุณเอกชัย
บอกว่ำ หลวงปู่เจิมกระโปรงรถแล้วแป้งเจิมไปปรำกฏอีกด้ำนหนึ่งด้วยเป็นควำมจริง

ผู้เขียนทรำบแต่ว่ำหลวงปู่สอนเฉพำะภำวนำเท่ำนั้น เมื่อมีโอกำสจึงกรำบเรียน
ถำมท่ำนว่ำ “หลวงปู่ท�ำของแบบนี้ (วัตถุมงคล) เป็นด้วยหรือขอรับ” หลวงปู่ตอบว่ำ 
“อันนี้เป็นวิชาโลกีย์ที่เคยเรียนรู้มา ส่วนเรื่องจิตนั้นเป็นอีกเรื่องต่างหาก”

และเมือ่คร้ังหลวงปูอ่ำพำธอยูโ่รงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ ได้มผู้ีขอเกบ็เศษอำหำร
ทีห่ลวงปูข่บฉันแล้วคำยทิง้ นัยว่ำเพือ่น�ำไปเป็นทีร่ะลกึและท�ำวตัถมุงคล หลวงปูท่่ำน
ก็ไม่ขัด แต่ท่ำนแนะน�ำว่ำ “อย่ำเอำของสกปรกไปท�ำวัตถุมงคล”
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หลวงปู่เทสก์พูดถึงหลวงปู่ดูลย์
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ผู้เขียนได้พบหลวงปู่ดูลย์ อตุโล (พระรำชวุฒำจำรย์) แต่ครั้งแรกท่ำนไปพัก
เรียนหนังสอือยู่ทีว่ดัสทุศันำรำม อบุลรำชธำนี ในสมยัน้ันดูเหมอืนท่ำนได้ ๑๐ พรรษำ 
ท่ำนมีเมตตำแก่ผู้เขียนเป็นอันมำก พอเห็นหน้ำตำเข้ำเรียกร้องให้ไปหำ และก็ได้
สัมโมทนียกถำโดยสุภำพเรียบร้อยตำมวิสัยของท่ำน ผู้มีนิสัยเช่นนั้น เพรำะท่ำนพูด
แต่ละค�ำน้ันดูเหมอืนกลัน่กรองแล้วจึงค่อยพดู พดูเฉพำะทีจ่�ำเป็น ไม่ได้พดูพร�ำ่เพร่ือ 
และพูดในสิ่งที่ควรท�ำและท�ำได้ นับว่ำเป็นที่น่ำเลื่อมใสศรัทธำอย่ำงยิ่ง นิสัยอันน้ี 
นับได้ว่ำเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งส�ำหรับผู้ที่คบหำสมำคม 

ผู้เขียนก็ได้เข้ำไปหำท่ำนเมื่อท่ำนเรียกโดยสุภำพเรียบร้อย ฟังโอวำทของท่ำน
แล้วประทบัใจจนกระทัง่บดัน้ี ไม่เฉพำะแต่ผู้เขยีนเท่ำน้ันทีเ่หน็ท่ำนแล้วเคำรพนับถอื 
พระเณรทั้งวัดก็เคำรพนับถือ ถึงแม้ท่ำนเป็นคณะมหำนิกำยมำอำศัยเรียนหนังสือ
ชั่วครำวก็ตำม กิจกำรงำนท่ำนเป็นหัวหน้ำหมู่ในวัดนั้นได้ แม้แต่สมภำรก็ยังนับถือ
ท่ำนว่ำเป็นผู้ใหญ่คนหน่ึง และกำรสร้ำงพระอโุบสถ วดัสทุศัน์ฯ สมภำรยงันิมนต์ท่ำน 
มำช่วยควบคุมกำรก่อสร้ำง 

ท่ำนได้ญตัตเิป็นธรรมยตุก่อนเข้ำพรรษำ หรือออกพรรษำแล้ว ผู้เขียนชักจะลมื
เสยีแล้ว แต่ถงึอย่ำงไรก็ดี เมือ่ออกพรรษำแล้ว ท่ำนอำจำรย์สงิห์ออกจำกอบุลรำชธำนี 
ไปเที่ยววิเวกขึ้นมำทำงจังหวัดสกลนคร-อุดรธำนี-หนองคำย ท่ำนก็ได้ติดตำม 
ท่ำนอำจำรย์สิงห์ไปด้วย จำกนั้นหลำยปี ผู้เขียนก�ำลังเรียนหนังสือไม่ได้ติดตำมข่ำว
ของท่ำน

จนกระทัง่ผู้เขยีนได้บวชเป็นพระ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๖๖ เพรำะเวลำน้ันท่ำนอำจำรย์สงิห์ 
กลบัคนือบุลรำชธำนีอกี ได้ข่ำวว่ำหลวงปูด่ลูย์กก็ลบัไปด้วย แต่ไม่ได้ไปอบุลรำชธำนี  
ท่ำนแยกไปทำงจังหวดัสริุนทร์ เลยไม่ได้พบท่ำน ได้ข่ำวว่ำเม่ือท่ำนกลบัไปทำงจังหวดั
สริุนทร์แล้ว กไ็ม่ได้กลบัไปทำงจังหวดัสกลนคร-อดุรธำนี หนองคำย อกี ท่ำนคงเทีย่วอยู ่
แถวจังหวัดสุรินทร์ บ้ำนเดิมของท่ำน

เมือ่งำนศพหลวงปูฝ้ั่น ทีอ่�ำเภอพรรณำนิคม จังหวดัสกลนคร จึงได้พบท่ำนอกี  
ท่ำนยังได้แสดงควำมเมตตำปรำรถนำหวังดีต่อผู ้เขียนอย่ำงยิ่ง ในที่ประชุม 
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พระเถรำนเุถระเป็นอันมำก ท่ำนยังอุตส่ำห์มำทักทำยปรำศรัยกับผู้เขียน แล้วก็พูด 
ธรรมะทีล่ะเอยีดลกึซึง้สขุมุทีเ่ป็นแนวปฏบิตัทิัง้น้ัน ท่ำนมกัพดูแต่เร่ืองจิต คือเรียกว่ำ 
จิต คือ พุทธะ และจิตที่ส่งออกไปภำยนอกเรียกว่ำ สมุทัย อันเป็นเหตุน�ำทุกข์มำให้  
ท่ำนพดูอย่ำงน้ีบ่อยๆ ท่ำนพดูกบัผู้เขยีนอยูน่ำน คล้ำยๆ กบัว่ำท่ำนจะเมตตำกบัผู้เขยีน 
โดยเฉพำะ ท่ำนพูดแต่ในทำงปฏิบัติ เห็นว่ำผู้เขียนเป็นผู้ปฏิบัติ คล้ำยๆ กับว่ำจะมี 
ควำมรู้สูงในด้ำนปฏิบัติ แต่แท้จริงแล้วเปล่ำ ก็พระเทสก์ธรรมดำๆ นี่เอง

ต่อมำคร้ังสุดท้ำย ท่ำนได้ไปวำงศิลำฤกษ์อุโบสถวัดหน่ึงที่อ�ำเภอผือ จังหวัด
อดุรธำนี แล้วท่ำนไปนอนค้ำงทีว่ดัของผู้เขียนคนืหน่ึง ท่ำนกพ็ดูอย่ำงเก่ำ รู้สกึว่ำท่ำน 
กระฉับกระเฉงแข็งแรงมำก ชรำภำพถึงขนำดนั้นแล้ว รูปร่ำงลักษณะของท่ำนยังไม่
เปลี่ยนแปลงไปนัก และท่ำนไม่เคยถือไม้เท้ำเลย

ในโอวำทของท่ำนที่ท่ำนพูดว่ำ จิต คือ พุทธะ ในตอนนี้ผู้เขียนขออธิบำยว่ำ 
พุทธะ คือ ควำมรู้ทั่วไป ไม่ได้หมำยถึง สัมมำสัมพุทธะ พุทธะ คือ ผู้รู้ทั่วไป หรือ 
ธำตุรู้ก็ว่ำ

แล้วกอ็กีค�ำหน่ึงท่ำนว่ำ จิตส่งออกนอกเป็นตวัสมุทยั มนักแ็น่ทเีดยีว ถ้ำจิตส่งแล้ว 
มันเป็นตัวสมุทัย โดยควำมเข้ำใจของผู้เขียน จิต คือ ผู้คิด ผู้นึก ผู้ส่ง ผู้ปรุงแต่ง 
ผู้จด ผู้จ�ำ เป็นอำกำรวุ่นวำยของจิตทั้งหมด ครั้นมำเห็นโทษเห็นภัยเห็นเช่นนั้นแล้ว
ถอนเสียจำกควำมยุ่งควำมวุ่นวำยแล้ว เข้ำมำหำตัวเดิม คือ ใจ แล้วไม่มีคิดไม่มีนึก 
ไม่มีส่งไม่มีส่ำย ไม่มีจดไม่มีจ�ำอะไรทั้งหมด คือเป็นกลำงๆ อยู่เฉยๆ นี่ละ ผู้เขียน
เรียกว่ำ ใจ คืออยู่กลำงๆ ของควำมดีควำมชั่ว ควำมปรุงควำมแต่ง อดีตอนำคต
ปล่อยวำงหมด จึงกลับมำเป็นใจ จิต คือ พุทธะ ท่ำนคงหมำยเอำตอนนี้ 

ผู้ใคร่อยำกรู้ใจแท้ ถึงแม้ยังไม่เป็นสำวกพุทธะ ปัจเจกพุทธะ สัมมำสัมพุทธะ
กต็ำม ขอให้ศกึษำพอเป็นสตุพทุธะเสยีก่อน คอืจงกลัน้ลมหำยใจไปสกัพกัหน่ึงลองดู  
ในที่นั่นจะไม่มีอะไรทั้งหมด นอกจำกควำมรู้เฉยๆ ควำมรู้ว่ำเฉยนั่นแหละเป็นตัวใจ  
พุทธะทั้งสี่จะมีขึ้นมำได้ก็เพรำะมีใจ ดังน้ี ถ้ำหำไม่แล้ว พุทธะทั้งสี่จะมีไม่ได้เลย 
เด็ดขำด
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แท้จริง จิตกับใจก็อันเดียวกันนั่นเอง พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำพระองค์ตรัสไว้ว่ำ  
จิตอันใด ใจก็อันนั้น แต่ผู้เขียนมำแยกออกเพื่อให้ผู้ฟังเข้ำใจง่ำยตำมภำษำบ้ำนเรำ
เท่ำนั้น เมื่อพูดถึงใจแล้ว ต้องหมำยควำมของกลำง อย่ำงใจมือ ใจเท้ำ หรือใจไม้ 
แม้แต่ใจของคน ก็ชี้เข้ำตรงที่ท่ำมกลำงอกนั่นเอง แต่ควำมจริงแล้วใจไม่ได้อยู่ที่นั่น 
ใจย่อมอยู่ในที่ทั่วไป สุดแท้แต่จะเอำไปเพ่งไว้ตรงไหน แม้แต่ฝำผนังตึก หรือต้นไม้ 
เมื่อเอำใจไปไว้ตรงนั้น ใจก็ย่อมปรำกฏอยู่ ณ ที่นั้น 

ค�ำพดูของหลวงปูด่ลูย์ทีว่่ำ จิต คอื พทุธะ ย่อมเข้ำกบัค�ำอธบิำยของผู้เขยีนทีว่่ำ  
ใจ คอื ควำมเป็นกลำง น่ิงเฉย ไม่ปรุงแต่ง ไม่นึกไม่คดิ ไม่มอีดีตอนำคต ลงเป็นกลำง 
มแีต่รู้ตวัว่ำน่ิงเฉยเท่ำน้ัน เมือ่ออกมำจำกใจแล้ว จึงรู้คดินึกปรุงแต่งสำรพดั วชิำทัง้ปวง 
เกิดจำกจิตนี้ทั้งสิ้น 

นักปฏิบตัทิัง้หลำยจึงต้องควบคมุจิตของตน ด้วยตัง้สตรัิกษาจิตอยู่ตลอดเวลำ  
ถ้ำจิตแส่ส่ำยไปในกำมโลก รูปโลก อรูปโลก รู้ว่ำเป็นไปเพือ่ก่อแล้ว รีบดงึกลบัมำให้เข้ำใจ 
นับว่ำใช้ได้แต่ยงัไม่ด ีต้องเพยีรพยำยำมฝึกหดัต่อไปอกี จนกระทัง่ใจนึกคิดปรุงแต่ง 
ไปในกำมโลก รูปโลก อรูปโลก ก็รู้เท่าทนัทกุขณะ อย่ำไปตำมรู้หรือรู้ตำม จะไม่มีเวลำ 
ตำมทนัเลยสกัท ีเหมือนคนตำมรอยโคไม่เหน็ตวัมนั จึงตำมรอยมนั รู้เท่า คอืเหน็ตวัมนั  
แล้วผูกมัดเอำตวัมันเลย แล้วฝึกหดัจนกระทัง่มนัเชือ่ง แล้วจะปล่อยให้มันอยูอ่ย่ำงไร 
ก็ตำม ไม่ต้องตำมหำมันอีก นับว่ำใช้ได้ดี 

ถ้ำตำมใจของตนไม่ทัน หรือไม่เห็นใจตน มันจะไปหรืออยู่ หรือมันจะคิดด ี
คิดร้ำยอย่ำงไร ก็ไม่รู้เรื่องของมันนั้นใช้ไม่ได้เลย จมดิ่งลงกำมภพโดยแท้ 

เรำขอตักเตือนเพื่อนสหธรรมิก ผู้บวชมำหวังควำมบริสุทธิ์เจริญก้ำวหน้ำใน 
พทุธศำสนำว่ำ กำรกระท�ำสิง่ใดด้วยกำย วำจำ และใจ อนัเป็นไปเพือ่โลก เมือ่ถำมตนเอง 
ก็รู้อยู่ และโลกมนุษย์ทัง้หลำยกรู้็อยู ่สิง่น้ันผิดวสิยัของสมณะ จงละเสยี อย่ำกระท�ำ  
จงศึกษำแต่ธรรมวินัยและข้อวัตรปฏิบัติให้เข้ำใจถ่องแท้และปฏิบัติตำมให้ถูก 
ทกุประกำร อนัจะน�ำมำซึง่ควำมเยน็ใจแก่ตน และเป็นเหตใุห้คนอืน่เกดิควำมเลือ่มใส
ศรัทธำ เป็นเหตุให้พุทธศำสนำจีรังถำวรสืบไป 
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หลวงปู่ดูลย์ อตุโล (พระรำชวุฒำจำรย์) ได้สละทิ้งร่ำงกำยอันกอปรด้วยของ 
ปฏิกูลโสโครกทนได้ยำก พร้อมทั้งญำติโยมและสำนุศิษย์จ�ำนวนมำกไปแล้ว แต ่
เมตตำธรรมทีท่่ำนได้ประสำทไว้แก่สำนุศษิย์ทัง้หลำยยงัเหลอือยู ่คณุธรรมดังกล่ำวแล้ว 
ประทบัจิตใจของทกุๆ คนไม่ลมืหำย กระผม พระเทสรังส ีพร้อมด้วยอบุำสกอบุำสกิำ 
และสำนุศิษย์พระภิกษุสำมเณรทัง้หลำย ขอน้อมถวำยควำมเคำรพด้วยกำยวำจำและใจ  
ในที่ทุกสถำน ทุกกำล ทุกเมื่อ 

             พระนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาจารย์ 

             (เทสก์ เทสรังสี)

๙ มีนำคม ๒๕๒๘
วัดหินหมำกเป้ง อ�ำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคำย
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ธรรม

และ

ค�าสอน

พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
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เนื้อหาในภาคธรรมและค�าสอนนี้

บางส่วนมาจากการรวบรวมและเรียบเรียงขึ้น

โดยลูกศิษย์ที่เคยได้รับการถ่ายทอดธรรมะจากหลวงปู่ดูลย์โดยตรง

ซึ่งได้เรียบเรียงขึ้นจากความทรงจ�า ความเห็น

และความเข้าใจของลูกศิษย์หลวงปู่ในวาระต่างๆ

ทั้งนี้ ด้วยมุ่งหวังให้เกร็ดธรรม

และแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ของหลวงปู่

ได้มีการรวบรวมสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น และเพื่อเป็นแนวทาง

ให้แก่ผู้สนใจปฏิบัติธรรมรุ่นหลังต่อไป
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หลวงปู่ฝากไว้

บันทึกคติธรรมและธรรมเทศนาของ

พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

วัดบูรพาราม อ�าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

รวบรวมบันทึกไว้

โดย

พระโพธินันทมุนี (อดีตพระครูนันทปัญญาภรณ์)
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ค�าชวนอ่าน

หลำยท่ำนได้เรียกร้องถำมหำถึงพระธรรมเทศนำของหลวงปู่ฯ ใคร่อยำกจะ
ได้ฟังได้อ่ำน อำตมภำพขอสำรภำพตำมควำมเป็นจริงว่ำ ธรรมเทศนำหรือโอวำท
ของหลวงปู่น้ัน เป็นสิ่งที่หำได้ยำกยิ่ง ทั้งน้ีเน่ืองจำกท่ำนไม่เคยเทศน์เป็นกัณฑ์ๆ 
หรือแสดงเป็นเร่ืองรำวยำวๆ เพียงแต่เม่ือสอนภำวนำหรือกล่ำวตักเตือนลูกศิษย ์
หรือตอบค�ำถำม ตลอดถงึสนทนำกบัพระเถระอืน่ๆ หลวงปูก่จ็ะกล่ำวอย่ำงสัน้ๆ ด้วย
ควำมระมัดระวัง ยกข้อธรรมะมำกล่ำวอย่ำงย่อๆ เท่ำนั้นเอง นอกจำกนี้ท่ำนไม่เคย
แสดงในพิธีกำรงำนใดอีกเลย

เพื่อเป็นกำรสนองควำมต้องกำรแก่ทำ่นที่สนใจในคติธรรมค�ำสอนของหลวงปู่  
อำตมภำพจึงพยำยำมรวบรวมธรรมะสัน้ๆ ทัง้ทีเ่ป็นสจัธรรมล้วน หรือค�ำสอนค�ำเตอืน  
และธรรมที่ท่ำนกล่ำวตอบค�ำถำมของผู้ถำม ตลอดจนถึงพระพุทธพจน์บำงตอน 
จำกพระไตรปิฎกที่หลวงปู่ชอบยกขึ้นมำปรำรภให้ฟังเสมอๆ เพรำะได้อยู่กับหลวงปู่ 
มำเป็นเวลำยำวนำนตลอดอำยุขัยของท่ำน จำกที่เคยบันทึกไว้บ้ำง หรือจ�ำไว้บ้ำง 
พร้อมเล่ำถึงเหตุกำรณ์ สถำนที่ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ำใจได้ง่ำยหรอืชวนอ่ำน 
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ได้บ้ำง รวมไว้ในหนังสอืเล่มน้ีเป็นคร้ังแรก สิง่ทีส่งัเกตและน่ำอศัจรรย์อย่ำงหน่ึง คอื  
หลวงปูมี่ปกตเิป็นผู้ไม่พดู หรือพดูน้อยทีส่ดุ แต่มีปฏภิำณไหวพริบเร็วฉับไวมำก และ 
ไม่มผิีดพลำด พดูสัน้ย่อ แต่อมควำมหมำยไว้อย่ำงสมบรูณ์ ค�ำพดูของท่ำนแต่ละประโยค 
มีควำมหมำยและเน้ือหำจบลงโดยสิ้นเชิง เหมือนหน่ึงสะกดจิตผู้ฟังหรือผู้ถำม  
ให้ฉุกคิดอยู่เป็นเวลำนำน แล้วก็ต้องใช้ควำมตริตรองด้วยปัญญำอย่ำงลึกซึ้ง

อน่ึง ท่ำนผู้อ่ำนอำจสงสัยว่ำข้อธรรมะของหลวงปู่ในเล่มน้ี เห็นมีทั้งธรรมะ 
แบบธรรมดำกม็ ีแบบชวนขบขนักมี็ และแบบสจัธรรมล้วนกม็ ีท�ำไมจึงไม่เรียงล�ำดบั
ให้ผู้อ่ำนได้อ่ำนจำกง่ำยไปหำยำก หรือจำกต�ำ่ไปหำสงู เป็นต้น ทีไ่ม่ได้เรียงล�ำดบัไว้น้ัน  
ก็เพรำะว่ำข้อควำมของธรรมแต่ละเร่ืองน้ันมีใจควำมจบลงเฉพำะหน้ำแต่ละหน้ำ 
อยูแ่ลว้ และถอืว่ำเปน็กำรเปลี่ยนบรรยำกำศทำงควำมคดิไปในตัวด้วย หรอืหำกเปน็ 
กำรไม่เหมำะสมประกำรใด โดยเป็นกำรบังอำจเกินควร หรือผิดพลำดบกพร่อง
ประกำรใด ขอท่ำนผู้คงแก่เรียนทั้งหลำยได้เมตตำอภัยแก่อำตมำ ผู้มีสติปัญญำอัน
น้อยนิดนี้ด้วยเถิด

    พระครูนันทปัญญาภรณ์
      ๑ กรกฎำคม ๒๕๒๘



276

ธรรมะปฏิสันถาร

เม่ือวันที ่๑๘ ธนัวำคม พทุธศักรำช ๒๕๒๒ พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัฯ เสด็จ
พระรำชด�ำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ มำทรงเยีย่มหลวงปู่ 
เป็นกำรส่วนพระองค์ เมื่อสองพระองค์ตรัสถำมถึงสุขภำพอนำมัยและกำรอยู่ส�ำรำญ
แห่งอิริยำบถของหลวงปู่แล้ว พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ทรงมีพระรำชปุจฉำว่ำ  
“หลวงปู่ กำรละกิเลสนั้นควรละกิเลสอะไรก่อน” 

หลวงปู่ถวำยวิสัชนำว่ำ

“กิเลสทั้งหมดเกิดรวมอยู่ที่จิต ให้เพ่งมองดูที่จิต อันไหนเกิดก่อน ให้ละ 
อันนั้นก่อน”

หลวงปู่ไม่ฝืนสังขาร

ทกุคร้ังที ่พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัฯ และ สมเดจ็พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ  
เสด็จฯ มำทรงเยีย่มหลวงปู ่หลงัจำกเสร็จพระรำชกรณยีกจิในกำรเยี่ยมแล้ว เมื่อจะ
เสดจ็ฯ กลบั ทรงมีพระรำชด�ำรัสค�ำสดุท้ำยว่ำ “ขออำรำธนำหลวงปูใ่ห้ด�ำรงขนัธ์อยูเ่กนิ 
ร้อยปี เพื่อเป็นที่เคำรพนับถือของปวงชนทั่วไป หลวงปู่รับได้ไหม”

ทัง้ๆ ทีพ่ระรำชด�ำรสัน้ีเป็นสมัมำวจีกรรม พระรำชทำนพรแก่หลวงปูโ่ดยพระรำช- 
อัธยำศัย หลวงปู่ก็ไม่กล้ำรับและไม่อำจฝืนสังขำร จึงถวำยพระพรว่ำ “อำตมภำพ 
รับไม่ได้หรอก แล้วแต่สังขำรเขำจะเป็นไปของเขำเอง”
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ปรารภธรรมะเรื่องอริยสัจ ๔

 พระเถระฝ่ำยกัมมัฏฐำนเข้ำถวำยสกักำระหลวงปูใ่นวนัเข้ำพรรษำ ปี พ.ศ. ๒๔๙๙  
หลังฟังโอวำทและข้อธรรมอันลึกซึ้งข้ออื่นๆ แล้ว หลวงปู่สรุปใจควำมอริยสัจ ๔ ให้ 
ฟังว่ำ

“จิตที่ส่งออกนอก   เป็นสมุทัย
ผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอก  เป็นทุกข์
จิตเห็นจิต    เป็นมรรค
ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิต  เป็นนิโรธ”

สิ่งที่อยู่เหนือค�าพูด

อบุำสกผู้คงแก่เรียนคนหน่ึง สนทนำกบัหลวงปูว่่ำ “กระผมเชือ่ว่ำแม้ในปัจจุบนั
พระผู้ปฏิบัติถึงขั้นได้บรรลุมรรคผลนิพพำนก็คงมีอยู่ไม่น้อย เหตุใดท่ำนเหล่ำน้ัน 
จึงไม่แสดงตนให้ปรำกฏเพื่อให้ผู้สนใจปฏิบัติทรำบว่ำท่ำนได้บรรลุถึงคุณธรรมน้ันๆ 
แล้ว เขำจะได้มีก�ำลังใจและมีควำมหวังเพื่อเป็นพลังเร่งควำมเพียรในทำงปฏิบัติให ้
เต็มที่” 

หลวงปู่กล่ำวว่ำ

“ผู้ทีเ่ขำตรัสรู้แล้ว เขำไม่พดูว่ำเขำรู้แล้วซึง่อะไร เพรำะสิง่น้ันมันอยูเ่หนือค�ำพดู
ทั้งหมด”
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หลวงปู่เตือนพระผู้ประมาท

ภิกษุผู้อยู่ด้วยควำมประมำท คอยนับจ�ำนวนศีลของตนแต่ในต�ำรำ คือมีควำม
พอใจภูมิใจกับจ�ำนวนศีลที่มีอยู่ในคัมภีร์ว่ำตนนั้นมีศีลถึง ๒๒๗ ข้อ

“ส่วนที่ตั้งใจปฏิบัติให้ได้นั้น จะมีสักกี่ข้อ”

จริง แต่ไม่จริง

ผู้ปฏิบตักิมัมัฏฐำนท�ำสมำธภิำวนำ เมือ่ปรำกฏผลออกมำในรูปแบบต่ำงๆ ย่อม
เกิดควำมสงสัยขึ้นเป็นธรรมดำ เช่น เห็นนิมิตในรูปแบบที่ไม่ตรงกันบ้ำง ปรำกฏใน
อวัยวะร่ำงกำยของตนเองบ้ำง ส่วนมำกมำกรำบเรียนหลวงปู่เพื่อให้ช่วยแก้ไข หรือ
แนะอบุำยปฏิบตัต่ิอไปอกี มีจ�ำนวนมำกทีถ่ำมว่ำ ภำวนำแล้วกเ็หน็ นรก สวรรค์ วมิำน 
เทวดำ หรือไม่กเ็ป็นองค์พระพทุธรูปปรำกฏอยู่ในตวัเรำ สิง่ทีเ่หน็เหล่ำน้ีเป็นจริงหรือ

 หลวงปู่บอกว่ำ

 “ที่เห็นนั้น เขำเห็นจริง แต่สิ่งที่ถูกเห็น ไม่จริง”

แนะวิธีละนิมิต

 ถำมหลวงปู่ต่ออีกว่ำ นิมิตทั้งหลำยแหล่ หลวงปู่บอกว่ำยังเป็นของภำยนอก
ทัง้หมด จะเอำมำท�ำอะไรยงัไม่ได้ ถ้ำตดิอยูใ่นนิมิตน้ันกย็งัอยู่แค่น้ัน ไม่ก้ำวต่อไปอกี  
จะเป็นด้วยเหตทุีก่ระผมอยูใ่นนิมิตน้ีมำนำนหรืออย่ำงไร จึงหลกีไม่พ้น น่ังภำวนำทไีร  
พอจิตจะรวมสงบก็เข้ำถึงภำวะน้ันทันที หลวงปู่โปรดได้แนะวิธีละนิมิตด้วยว่ำ  
ท�ำอย่ำงไรจึงจะได้ผล
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 หลวงปู่พูดว่ำ

 “เออ นิมิตบำงอย่ำงมันก็สนุกดี น่ำเพลิดเพลินอยู่หรอก แต่ถ้ำติดอยู่แค่นั้น
มันก็เสียเวลำเปล่ำ วิธีละได้ง่ำยๆ ก็คือ อย่ำไปดูสิ่งที่ถูกเห็นเหล่ำน้ัน ให้ดูผู้เห็น  
แล้วสิ่งที่ไม่อยำกเห็นนั้นก็จะหำยไปเอง”

เป็นของภายนอก

 เมือ่วนัที ่๑๐ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๒๔ หลวงปูอ่ยูใ่นงำนประจ�ำปีวดัธรรมมงคล 
สขุมุวิท กรุงเทพฯ มแีม่ชพีรำหมณ์หลำยคนจำกวทิยำลยัครู พำกนัเข้ำมำถำมท�ำนอง 
รำยงำนผลของกำรปฏิบัติวิปัสสนำให้หลวงปู่ฟังว่ำ เขำน่ังวิปัสสนำจิตสงบแล้ว  
เห็นองค์พระพุทธรูปอยู่ในหัวใจเขำ บำงคนว่ำได้เห็นสวรรค์เห็นวิมำนของตัวเองบ้ำง 
บำงคนว่ำเหน็พระจุฬำมณเีจดย์ีสถำนบ้ำง พร้อมทัง้ภมูใิจว่ำ เขำวำสนำด ีท�ำวปัิสสนำ
ได้ส�ำเร็จ

 หลวงปู่อธิบำยว่ำ

 “สิ่งที่ปรำกฏเห็นทั้งหมดนั้น ยังเป็นของภำยนอกทั้งสิ้น จะน�ำเอำมำเป็นสำระ
ที่พึ่งอะไรยังไม่ได้หรอก”
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หยุดเพื่อรู้

 เมือ่เดือนมนีำคม พ.ศ. ๒๕๐๗ มพีระสงฆ์หลำยรูปทัง้ฝ่ำยปริยตัแิละฝ่ำยปฏิบตัิ  
ได้เข้ำกรำบหลวงปู่เพื่อรับโอวำทและรับฟังกำรแนะแนวทำงธรรมะที่จะพำกันออก
เผยแผ่ธรรมทูตครั้งแรก หลวงปู่แนะวิธีอธิบำยธรรมะขั้นปรมัตถ์ ทั้งเพื่อสอนผู้อื่น
แลเพื่อปฏิบัติตนเองให้เข้ำถึงสัจธรรมน้ันด้วย ลงท้ำยหลวงปู่ได้กล่ำวปรัชญำธรรม
ไว้ให้คิดด้วยว่ำ

“คิดเท่ำไรๆ ก็ไม่รู้
ต่อเมื่อหยุดคิดได้จึงรู้
แต่ต้องอำศัยควำมคิดนั่นแหละจึงรู้”

ทั้งส่งเสริมทั้งท�าลาย

กำลคร้ังน้ัน หลวงปูไ่ด้ให้โอวำทเตอืนพระธรรมทตูคร้ังแรก มใีจควำมตอนหน่ึง 
ว่ำ

“ท่ำนทั้งหลำย กำรที่จะออกไปจำริกเพื่อเผยแผ่ประกำศพระศำสนำนั้น เป็นได้ 
ทั้งส่งเสริมพระศำสนำและท�ำลำยพระศำสนำ ที่ว่ำเช่นนี้เพรำะองค์ธรรมทูตนั่นแหละ
ตัวส�ำคัญ คือเมื่อไปแล้วประพฤติตัวเหมำะสม มีสมณสัญญำจริยำวัตรงดงำมตำม 
สมณวิสยั ผู้ทีไ่ด้พบเหน็ หำกยงัไม่เลือ่มใส กจ็ะเกดิควำมเลือ่มใสขึน้ ส่วนผู้ทีเ่ลือ่มใสแล้ว  
ก็ยิ่งเพิ่มควำมเลื่อมใสมำกขึ้นเข้ำไปอีก ส่วนองค์ที่มีควำมประพฤติและวำงตัว 
ตรงกนัข้ำมน้ี ย่อมท�ำลำยผู้ทีเ่ลือ่มใสแล้วให้ถอยศรัทธำลง ส�ำหรับผู้ทีย่งัไม่เลือ่มใสเลย  
ก็ยิ่งถอยห่ำงออกไปอีก จึงขอให้ทุกท่ำนจงเป็นผู้พร้อมไปด้วยควำมรู้และควำม
ประพฤติไม่ประมำท สอนเขำอย่ำงไร ตนเองต้องท�ำอย่ำงนั้นให้ได้เป็นตัวอย่ำงด้วย”
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เมื่อถึงปรมัตถ์แล้วไม่ต้องการ

ก่อนเข้ำพรรษำปี พ.ศ. ๒๔๙๖ หลวงพ่อเถำะ ซึง่เป็นญำตขิองหลวงปู ่และบวช 
เม่ือวยัชรำแล้ว ได้ออกธดุงค์ตดิตำมท่ำนอำจำรย์เทสก์ ท่ำนอำจำรย์สำม ไปอยูจั่งหวัด
พงังำหลำยปี กลบัมำเย่ียมนมัสกำรหลวงปูเ่พือ่ศกึษำข้อปฏบิตัทิำงกมัมัฏฐำนต่อไปอกี
จนเป็นที่พอใจแล้ว หลวงพ่อเถำะพูดตำมประสำควำมคุ้นเคยว่ำ “หลวงปู่สร้ำงโบสถ์ 
ศำลำได้ใหญ่โตสวยงำมอย่ำงนี้ คงได้บุญได้กุศลอย่ำงใหญ่โตทีเดียว”

หลวงปู่กล่ำวว่ำ

“ที่เรำสร้ำงนี ่กส็ร้ำงเพื่อประโยชน์สว่นรวม ประโยชน์ส�ำหรบัโลก ส�ำหรบัวดัวำ
ศำสนำเท่ำนั้นแหละ ถ้ำพูดถึงเอำบุญ เรำจะมำเอำบุญอะไรอย่ำงนี้”

เป็นการดัดนิสัยหรือเปล่า

เมือ่สงครำมโลกครัง้ทีส่องผ่ำนพ้นไปแล้วเป็นเวลำ ๖ ปี ผลได้ทีส่งครำมฝำกไว้ให้ 
กค็อื ควำมยำกจนข้นแค้นแสนเขญ็ ด้วยควำมขำดแคลนเคร่ืองอปุโภคบริโภค ได้แผ่ 
ปกคลุมไปแล้วทุกหย่อมหญ้ำ โดยเฉพำะเครื่องนุ่งห่ม ขำดแคลนอย่ำงยิ่ง พระเณร
ในวัดต่ำงๆ มีสบงจีวรชุดเดียวก็บุญนักหนำแล้ว พวกเรำเป็นสำมเณรอยู่กับหลวงปู่
หลายรูป

วันหนึ่ง สำมเณรพรม ซึ่งเป็นหลำนหลวงปู่รูปหนึ่งด้วย เขำเห็นสำมเณรชุมพล
ห่มจีวรใหม่และสวย จึงถำมว่ำ “จีวรน้ีท่ำนได้แต่ไหนมำ” เณรชุมพลตอบว่ำ “เรำเข้ำไป 
ท�ำวำระถวำยหลวงปู่ หลวงปู่เห็นของเรำขำด ท่ำนจึงประทำนให้มำผืนหนึ่ง”

เมือ่ถงึวำระเณรพรม จึงห่มจีวรขำดเข้ำไปนวดเท้ำหลวงปู ่ด้วยคิดว่ำจะได้อย่ำง 
เขำบ้ำง พอเสร็จวำระก�ำลงัจะออกมำ หลวงปูเ่หน็จีวรขำด คงจะสงสำรหลำนอย่ำงจับใจ  
จึงลุกไปเปิดตู้หยิบเอำของมำยื่นให้ พร้อมกับสั่งว่ำ
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“นี่ เอำไปเย็บให้ดี อย่ำห่มทั้งที่ขำดอย่ำงนี้”

สำมเณรพรม ต้องจ�ำใจรับด้ำยกับเขม็จำกหลวงปูอ่ย่ำงรวดเร็วด้วยควำมผิดหวงั

ทุกข์เพราะอะไร

สภุำพสตรีวยัเลยกลำงคนผู้หน่ึงเข้ำไปนมสักำรหลวงปู ่พรรณนำถงึฐำนะของตน 
ว่ำอยู่ในฐำนะที่ดี ไม่เคยขำดแคลนสิ่งใดเลย มำเสียใจกับลูกชำยที่สอนไม่ได้ ไม่อยู่
ในระเบียบแบบแผนที่ดี ตกอยู่ภำยใต้อ�ำนำจอบำยมุขทุกอย่ำง ท�ำลำยทรัพย์สมบัติ
และจิตใจของพ่อแม่จนเหลือที่จะทนได้ ขอควำมกรุณำหลวงปู่ให้ช่วยแนะอุบำย
บรรเทำทุกข์ และแก้ไขให้ลูกชำยพ้นจำกอบำยมุขนั้นด้วย

หลวงปู่ก็แนะน�ำสั่งสอนไปตำมเร่ืองรำวน้ันๆ ตลอดถึงแนะอุบำยท�ำใจให้สงบ 
รู้จักปล่อยวำงให้เป็น

เมื่อสุภำพสตรีนั้นกลับไปแล้ว หลวงปู่ปรำรภธรรมให้ฟังว่ำ

“คนสมัยนี้ เขาเป็นทุกข์เพราะความคิด”

อุทานธรรม

 หลวงปู่ยังกลำ่วธรรมกถำต่อมำอีกว่ำ สมบัติพัสถำนทั้งหลำยมันมีประจ�ำอยู ่
ในโลกน้ีมำแล้วอย่ำงสมบรูณ์ ผู้ทีข่ำดปัญญำและไร้ควำมสำมำรถ กไ็ม่อำจจะแสวงหำ
เพื่อยึดครองสมบัติเหล่ำน้ันได้ ย่อมครองตนอยู่ด้วยควำมฝืดเคืองและล�ำบำกขันธ์ 
ส่วนผู้ที่มีปัญญำมีควำมสำมำรถ ย่อมแสวงหำยึดสมบัติของโลกไว้ได้อย่ำงมำกมำย 
อ�ำนวยควำมสะดวกแก่ตนได้ทกุรณ ีส่วนพระอริยเจ้ำทัง้หลำย ท่ำนพยำยำมด�ำเนินตน 
เพื่อออกจำกสิ่งเหล่ำนี้ทั้งหมด ไปสู่ภำวะแห่งควำมไม่มีอะไรเลย เพรำะว่ำ

 “ในทางโลก มี สิ่งที่ มี ส่วนในทางธรรมมี สิ่งที่ ไม่มี”
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อุทานธรรมต่อมา

เมื่อแยกพันธะแห่งควำมเกี่ยวเนื่องจิตกับสรรพสิ่งทั้งปวงแล้ว จิตก็หมดพันธะ
กบัเร่ืองโลก รูป เสยีง กลิน่ รส สมัผัส จะดหีรือเลว มนัขึน้อยูก่บัจิตทีอ่อกไปปรุงแต่ง 
ทั้งนั้น แล้วจิตที่ขำดปัญญำย่อมเข้ำใจผิด เมื่อเข้ำใจผิด ก็หลงอยู่ภำยใต้อ�ำนำจของ
เคร่ืองร้อยรัดทัง้หลำย ทัง้ทำงกำยและทำงใจ อนัโทษทณัฑ์ทำงกำย อำจมคีนอืน่ช่วย
ปลดปล่อยได้บ้ำง ส่วนโทษทำงใจ มีกิเลสตณัหำเป็นเคร่ืองรึงรัดไว้น้ัน ต้องรู้จักปลด
ปล่อยตนด้วยตนเอง

“พระอริยเจ้าทั้งหลาย ท่านพ้นแล้วจากโทษทั้งสองทาง ความทุกข์จึงครอบง�า
ไม่ได้”

อุทานธรรมข้อต่อมา

เมื่อบุคคลปลงผม หนวด เครำ ออกหมดแล้ว และได้ครองผ้ำกำสำวพัสตร์
เรียบร้อยแล้ว ก็นับว่ำเป็นสัญลักษณ์แห่งควำมเป็นภิกษุได้ แต่ยังเป็นไปได้แต่เพียง
ภำยนอกเท่ำนั้น ต่อเมื่อเขำสำมำรถปลงสิ่งที่รกรุงรังทำงใจ อันได้แก่ อำรมณ์ตกต�่ำ
ทำงใจได้แล้ว ก็ชื่อว่ำเป็นภิกษุในภำยในได้

ศรีษะทีป่ลงผมหมดแล้ว สตัว์เลือ้ยคลำนเลก็น้อย เช่น เหำ ย่อมอำศยัอยูไ่ม่ได้ 
ฉันใด จิตที่พ้นจำกอำรมณ์ขำดจำกกำรปรุงแต่งแล้ว ทุกข์ก็อำศัยอยู่ไม่ได้ฉันน้ัน  
ผู้มีปกติเป็นอยู่อย่ำงนี้ ควรเรียกเอำว่ำ “เป็นภิกษุแท้”
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พุทโธเป็นอย่างไร

หลวงปูไ่ด้รับนิมนต์ไปโปรดญำตโิยมทีก่รุงเทพฯ เม่ือ ๓๑ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๒๑ 
ในช่วงสนทนำธรรม ญำติโยมสงสัยว่ำ พุทโธ เป็นอย่ำงไร หลวงปู่เมตตำตอบว่ำ

“เวลำภำวนำ อย่ำส่งจิตออกนอก ควำมรู้อะไรทัง้หลำยทัง้ปวงอย่ำไปยดึ ควำมรู้ 
ที่เรำเรียนกับต�ำรับต�ำรำ หรือจำกครูบำอำจำรย์ อย่ำเอำมำยุ่งเลย ให้ตัดอำรมณ์ออก 
ให้หมด แล้วก็เวลำภำวนำไปให้มันรู้จำกจิตของเรำน่ันแหละ เม่ือจิตของเรำสงบ  
เรำจะรู้เอง ต้องภำวนำให้มำกๆ เข้ำ เวลำมันจะเป็น จะเป็นของมนัเอง ควำมรู้อะไรๆ 
ให้มันออกจำกจิตของเรำ

ควำมรู้ทีอ่อกจำกจิตทีส่งบน่ันแหละ เป็นควำมรู้ทีล่กึซึง้ถงึทีส่ดุ ให้มนัรู้ออกจำก 
จิตเองน่ันแหละมันด ีคอืจิตมนัสงบ ท�ำจิตให้เกดิอำรมณ์อนัเดียว อย่ำส่งจิตออกนอก  
ให้จิตอยูใ่นจิต แล้วให้จิตภำวนำเอำเอง ให้จิตเป็นผู้บริกรรม พทุโธ พทุโธ อยูน่ั่นแหละ  
แล้ว พทุโธ น่ันแหละ จะผุดขึน้ในจิตของเรำ เรำจะได้รู้จักว่ำ พทุโธ น้ัน เป็นอย่ำงไร 
แล้วรู้เอง....เท่ำนั้นแหละ ไม่มีอะไรมำกมำย”

อยากได้ของดี

เมือ่ต้นเดอืนกนัยำยน พ.ศ. ๒๕๒๖ คณะแม่บ้ำนมหำดไทย โดยมคุีณหญงิจวบ  
จิรโรจน์ เป็นหวัหน้ำคณะ ได้น�ำคณะแม่บ้ำนมหำดไทยไปบ�ำเพญ็สงัคมสงเครำะห์ทำง 
ภำคอีสำน ได้ถือโอกำสแวะนมัสกำรหลวงปู่ เมื่อเวลำ ๑๘.๒๐ น.

 หลงัจำกกรำบนมัสกำรและถำมถงึอำกำรสขุสบำยของหลวงปู ่และรับวตัถมุงคล 
เป็นทีร่ะลกึจำกหลวงปูแ่ล้ว เหน็ว่ำหลวงปูไ่ม่ค่อยสบำยกรี็บออกมำ แต่กย็งัมสีภุำพสตรี 
ท่ำนหน่ึง ถือโอกำสพเิศษกรำบหลวงปูว่่ำ “ดฉัินขอของดจีำกหลวงปูด้่วยเถอะเจ้ำค่ะ” 
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 หลวงปูจึ่งเจริญพรว่ำ “ของดกีต้็องภำวนำเอำจึงจะได้ เมือ่ภำวนำแล้ว ใจกส็งบ  
กำยวำจำก็สงบ แล้วกำยก็ดี วำจำใจก็ดี เรำก็อยู่ดีมีสุขเท่ำนั้นเอง”

 “ดิฉันมีภำระมำก ไม่มีเวลำจะน่ังภำวนำได้ งำนรำชกำรเดี๋ยวน้ีรัดตัวมำก 
เหลือเกิน มีเวลำที่ไหนมำภำวนำได้คะ”

 หลวงปู่จึงต้องอธิบำยให้ฟังว่ำ

 “การภาวนาต้องก�าหนดดูที่ลมหายใจ”
 “ถ้ามีเวลาส�าหรับหายใจ ก็ต้องมีเวลาส�าหรับการภาวนา”

มี แต่ไม่เอา

ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ หลวงปู่ไปพักผ่อนและเยี่ยมพระอำจำรย์สมชำย ที่วัดเขำสุกิม  
จังหวัดจันทบรีุ ขณะเดยีวกนักม็พีระเถระอำวโุสรูปหน่ึงจำกกรุงเทพฯ คอืพระธรรม- 
วรำลังกำร วัดบุปผำรำม เจ้ำคณะภำคทำงภำคใต้ ไปอยู่ฝึกกรรมฐำนเมื่อวัยชรำแล้ว 
เพรำะมีอำยุอ่อนกว่ำหลวงปู่เพียงปีเดียว

เมื่อท่ำนทรำบว่ำหลวงปู่เป็นพระฝ่ำยกรรมฐำนอยู่แล้ว ท่ำนจึงสนใจและศึกษำ
ถำมถึงผลของกำรปฏบิตัทิ�ำนองสนทนำธรรมกนัเป็นเวลำนำน และกล่ำวถึงภำระของ 
ท่ำนว่ำมัวแต่ศึกษำและบริหำรงำนกำรคณะสงฆ์มำตลอดวัยชรำ แล้วก็สนทนำข้อ 
กัมมัฏฐำนกับหลวงปูเ่ป็นเวลำนำน ลงท้ำยถำมหลวงปูส่ัน้ๆ ว่ำ “ท่ำนยงัมีโกรธอยู่ไหม”

หลวงปู่ตอบเร็วว่ำ

“มี แต่ไม่เอา”
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รู้ให้พร้อม

ระหว่ำงที่หลวงปู่อยู่รักษำพยำบำลที่โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์น้ัน มีผู้ไปกรำบ
นมัสกำรและฟังธรรมเป็นจ�ำนวนมำก คณุบ�ำรุงศกัดิ ์กองสขุ เป็นผู้หน่ึงทีส่นใจในกำร 
ปฏบิตัสิมำธภิำวนำ นัยว่ำเป็นลกูศิษย์หลวงพ่อสนอง กตปญุโฺญ แห่งวดัสงัฆทำน จังหวดั
นนทบุรี ซึ่งเป็นวัดปฏิบัติที่เคร่งครัดฝ่ำยธุดงคกัมมัฏฐำนในยุคปัจจุบัน ได้ปรำรภ 
กำรปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ถึงเรื่องกำรละกิเลสว่ำ “หลวงปู่ครับ ท�ำอย่ำงไรจึงจะตัด
ควำมโกรธให้ขำดได้”

หลวงปู่ตอบว่ำ

“ไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอก มีแต่รู้ทัน เมื่อรู้ทันมันก็ดับไปเอง”

ไม่ตามใจผู้ถาม

ผู้ทีอ่ยูรั่กษำพยำบำลหลวงปู ่ทีโ่รงพยำบำลจุฬำฯ ในรอบดกึมีจ�ำนวนหลำยท่ำน 
ด้วยกัน เขำเหล่ำน้ันมีควำมสงสัยและอัศจรรย์ใจอย่ำงยิ่ง โดยที่สังเกตว่ำบำงวัน 
พอเวลำดึกสงัด ตีหน่ึงผ่ำนไปแล้ว ได้ยินหลวงปู่อธิบำยธรรมะนำนประมำณ 
สบิกว่ำนำท ีแล้วสวดยถำให้พร ท�ำเหมอืนหน่ึงมผู้ีมำรับฟังอยูเ่ฉพำะหน้ำเป็นจ�ำนวนมำก  
คร้ันจะถำมประพฤติกำรที่หลวงปู่ท�ำเช่นน้ันก็ไม่กล้ำถำม ต่อเม่ือเห็นหลวงปู่ท�ำ 
เช่นนั้นหลำยครั้ง ก็ทนสงสัยต่อไปไม่ได้ จึงพำกันถำมหลวงปู่ตำมลักษณำกำรนั้น

หลวงปู่จึงบอกว่ำ

“ความสงสัยและค�าถามเหล่านี้ ไม่ใช่เป็นแนวทางปฏิบัติธรรม”
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ประหยัดค�าพูด

คณะปฏบิตัธิรรมจำกจังหวดับรีุรัมย์หลำยท่ำน มีร้อยต�ำรวจเอก บลุชยั สคุนธมตั  
อยักำรจังหวัด เป็นหวัหน้ำ มำกรำบหลวงปูเ่พือ่ฟังข้อปฏบิตัธิรรม และเรียนถำมถงึวธิี
ปฏบิตัยิิง่ๆ ขึน้ไปอกี ซึง่ส่วนมำกกเ็คยปฏบิตักิบัครูบำอำจำรย์แต่ละองค์มำแล้ว และ
มีแนวทำงปฏิบัติที่ไม่ค่อยตรงกัน เป็นเหตุให้เกิดควำมสงสัยยิ่งขึ้น จึงขอกรำบเรียน 
หลวงปู่โปรดช่วยแนะแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและท�ำได้ง่ำยที่สุด เพรำะหำเวลำปฏิบัติ
ธรรมได้ยำก หำกได้วิธีที่ง่ำยๆ แล้วก็จะเป็นกำรดีอย่ำงยิ่ง

หลวงปู่บอกว่ำ

“ให้ดูจิต ที่จิต”

ง่าย แต่ท�าได้ยาก

คณะของคุณดวงพร ธำรีฉัตร จำกสถำนีวิทยุทหำรอำกำศ ๐๑ บำงซื่อ น�ำโดย  
คณุอำคม ทนันิเทศ เดนิทำงไปถวำยผ้ำป่ำ และกรำบนมัสกำรครูบำอำจำรย์ตำมส�ำนัก 
ต่ำงๆ ทำงภำคอสีำน ได้แวะกรำบนมัสกำรหลวงปู ่หลงัจำกถวำยผ้ำป่ำ ถวำยจตปัุจจัย
ไทยทำนแด่หลวงปู่ และรับวัตถุมงคลเป็นที่ระลึกจำกท่ำนแล้ว ต่ำงคนต่ำงก็ออกไป
ตลำดบ้ำง พักผ่อนตำมอัธยำศัยบ้ำง

มกีลุม่หน่ึงประมำณสีห้่ำคนเข้ำไปกรำบขอให้หลวงปูแ่นะน�ำวธิปีฏิบตัง่ิำยๆ เพือ่
แก้ไขควำมทกุข์ควำมกลุม้ใจ ซึง่มกัจะเกดิข้ึนเป็นประจ�ำว่ำควรปฏบิตัอิย่ำงไรจึงได้ผล 
เร็วที่สุด

หลวงปู่บอกว่ำ 

“อย่าส่งจิตออกนอก”
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ทิ้งเสีย

สุภำพสตรีท่ำนหน่ึงเป็นชนชั้นครูบำอำจำรย์ เมื่อฟังธรรมปฏิบัติจำกหลวงปู่ 
จบแล้ว กอ็ยำกทรำบถงึวธิไีว้ทกุข์ทีถ่กูต้องตำมธรรมเนียม เขำจึงพดูปรำรภต่อไปอกีว่ำ  
“คนสมัยนี้ไว้ทุกข์ไม่ค่อยจะถูกต้องและตรงกัน ทั้งๆ ที่สมัย ร.๖ ท่ำนท�ำไว้เป็นแบบ 
อย่ำงดีอยู่แล้ว เช่น เม่ือมีญำติพี่น้องหรือญำติผู้ใหญ่ถึงแก่กรรมลง ก็ให้ไว้ทุกข์  
๗ วันบ้ำง ๕๐ วนับ้ำง ๑๐๐ วนับ้ำง แต่ปรำกฏว่ำคนทกุวนัน้ีท�ำอะไรรู้สกึว่ำลกัลัน่กนั  
ไม่เป็นระเบยีบ ดิฉันจึงขอเรียนถำมหลวงปูว่่ำ กำรไว้ทกุข์ทีถ่กูต้องน้ันควรไว้อย่ำงไร
เจ้ำคะ”

หลวงปู่บอกว่ำ

“ทุกข์ ต้องก�าหนดรู้ เมื่อรู้แล้วให้ละเสีย ไปไว้มันท�าไม”

จริงตามความเป็นจริง

สภุำพสตรีชำวจีนคนหน่ึง ถวำยสกักำระแด่หลวงปูแ่ล้ว เขำกรำบเรียนว่ำ “ดฉัิน
จะต้องไปอยูท่ีอ่�ำเภอประโคนชยั จังหวดับรีุรัมย์ เพือ่ท�ำมำค้ำขำยอยูใ่กล้ญำตทิำงโน้น 
ทน้ีีบรรดำญำติๆ  กเ็สนอแนะว่ำควรจะขำยของชนิดน้ันบ้ำง ชนิดน้ีบ้ำง ตำมแต่เขำจะ
เหน็ดีว่ำอะไรขำยดี ดฉัินยงัมีควำมลงัเลใจตดัสนิเอำเองไม่ได้ว่ำจะเลอืกขำยของอะไร 
จึงให้หลวงปู่ช่วยแนะน�ำด้วยว่ำจะให้ดิฉันขำยอะไรจึงจะดีเจ้ำคะ”

“ขำยอะไรก็ดีทั้งนั้นแหละ ถ้ำมีคนซื้อ”
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ไม่ได้ตั้งจุดหมายไว้

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๒๒ คณะนำยทหำรประมำณสิบกว่ำนำย  
เข้ำนมัสกำรหลวงปูเ่มือ่เวลำค�ำ่ แล้วกจ็ะเดินทำงต่อเข้ำกรุงเทพฯ ในคณะของนำยทหำร 
เหล่ำน้ัน มยีศพลโทสองท่ำน หลงัจำกสนทนำกบัหลวงปูเ่ป็นเวลำพอสมควรแล้ว กถ็อด 
เอำพระเคร่ืองจำกคอของแต่ละท่ำนรวมใส่ในพำนถวำยให้หลวงปู่ช่วยอธิษฐำน 
แผ่เมตตำพลังจิตให้ ท่ำนก็อนุโลมตำมควำมประสงค์ แล้วก็มอบให้คืนไป นำยพล
ท่ำนหนึ่งถำมว่ำ “ทรำบว่ำมีเหรียญหลวงปู่ออกมำหลำยรุ่นแล้ว อยำกถำมหลวงปู่ว่ำ
มีรุ่นไหนดังบ้ำง”

หลวงปู่ตอบว่ำ “ไม่มีดัง”

คนละเรื่อง

มีชำยหนุ่มจำกต่ำงจังหวดัไกลสำมสีค่นเข้ำไปหำหลวงปู ่ขณะทีท่่ำนน่ังพกัผ่อน
อยู่ที่มุขศำลำกำรเปรียญ ดูอำกัปกิริยำของเขำแล้วคงคุ้นเคยกับพระนักเลงองค์ใด 
องค์หน่ึงมำก่อนแล้ว สังเกตจำกกำรน่ัง กำรพูด เขำน่ังตำมสบำย พูดตำมถนัด  
ยิ่งกว่ำนั้น เขำคงเข้ำใจว่ำหลวงปู่นี้คงสนใจกับเรื่องเครื่องรำงของขลังอย่ำงดี เขำพูด
ถึงชือ่เกจิอำจำรย์อืน่ๆ ว่ำให้ของดีของวเิศษแก่ตนหลำยอย่ำง ในทีส่ดุกงั็ดเอำของมำ
อวดกันเองต่อหน้ำหลวงปู ่คนหน่ึงมเีขีย้วหมตูนั คนหน่ึงมีเขีย้วเสอื อกีคนมนีอแรด  
ต่ำงคนต่ำงอวดอ้ำงว่ำของตนดีวิเศษอย่ำงน้ันอย่ำงน้ี มีคนหน่ึงเอ่ยว่ำ “หลวงปู่ฮะ  
อย่ำงไหนแน่ดีวิเศษกว่ำกันฮะ”

หลวงปู่ก็อำรมณ์รื่นเป็นพิเศษ ยิ้มๆ แล้วว่ำ

“ไม่มีดี ไม่มีวิเศษอะไรหรอก เป็นของสัตว์เดรัจฉำนเหมือนกัน”
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ปรารภธรรมะให้ฟัง

ครำวหน่ึงหลวงปู ่กล่ำวปรำรภพระธรรมให้ฟังว่ำ เรำเคยตั้งสัจจะอ่ำน 
พระไตรปิฎกจนจบ ในพรรษำปี ๒๔๙๕ เพือ่ส�ำรวจดวู่ำจุดจบของพระพทุธศำสนำอยู่
ตรงไหน ทีส่ดุแห่งสจัธรรมหรือทีส่ดุแห่งทกุข์น้ันอยูต่รงไหน พระพทุธองค์ทรงกล่ำว
สรุปไว้ว่ำอย่ำงไร คร้ันอ่ำนไปตริตรองไปกระทั่งถึงจบ ก็ไม่เห็นตรงไหนที่มีสัมผัส 
อันลึกซึ้งถึงจิตของเรำให้ตัดสินได้ว่ำ นี่คือที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ ที่สุดแห่งมรรคผล หรือ
ที่เรียกว่ำนิพพำน

มอียูต่อนหน่ึง คอื คร้ังน้ันพระสำรีบตุรออกจำกนิโรธสมำบตัใิหม่ๆ พระพทุธเจ้ำ
ตรัสถำมเชงิสนทนำธรรมว่ำ “สำรีบตุร สผิีวของเธอผ่องใสยิง่นัก วรรณะของเธอหมดจด 
ผุดผ่องย่ิงนัก อะไรเป็นวหิำรธรรมของเธอ” พระสำรีบตุรกรำบทลูว่ำ “ควำมว่ำงเปล่ำ
เป็นวิหำรธรรมของข้ำพระองค์” (สุญญตำ)

“ก็เห็นมีอยู่เพียงเท่ำนี้แหละ ที่มำสัมผัสจิตของเรำ”

แนะน�าตามวิทยฐานะ

พระอำจำรย์สุจินต์ สุจิณฺโณ จบเศรษฐศำสตร์จำกธรรมศำสตร์นำนแล้ว  
มีควำมเลื่อมใสในทำงปฏิบัติธรรม เคยไปฝำกตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลุยเป็นเวลำ
หลำยปี ต่อมำเม่ือได้ยินกิตตศิพัท์หลวงปูดู่ลย์ จึงลำหลวงปูห่ลยุมำปฏิบตักิบัหลวงปู่  
ตลอดถึงขอบรรพชำอปุสมบทอยูต่ลอดมำ อยูก่บัหลวงปูพ่อสมควรแก่ควำมต้องกำร 
แล้ว จึงกรำบลำเพื่อเดินทำงธุดงค์วิเวกต่อไป

หลวงปู่แนะน�ำว่ำ “ส่วนเรื่องของพระวินัยนั้น ให้ศึกษำอ่ำนต�ำรับต�ำรำให้เข้ำใจ  
ให้ถกูต้องทกุข้อมลู เพือ่ปฏบิตัไิม่ให้ผิด ส่วนธรรมะน้ัน ถ้ำอ่ำนมำกกจ็ะมวีติกวจิำรมำก  
จึงไม่ต้องอ่ำนก็ได้ ขอให้ตั้งใจปฏิบัติเอำเพียงอย่ำงเดียวก็พอ”
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แนะน�าหลวงตาแนน

หลวงตำแนน บวชเมื่อวัยเลยกลำงคนไปแล้ว หนังสือก็อ่ำนไม่ออกสักตัว  
ภำษำกลำงก็พูดไม่ได้สักค�ำ ดีอย่ำงเดียว คือเป็นคนตั้งใจดี ขยันปฏิบัติกิจวัตร  
ไม่ขำดตกบกพร่อง ว่ำง่ำยสอนง่ำย เมื่อเห็นพระรูปอื่นเขำออกไปธุดงค์ หรืออยู่กับ
ส�ำนักปฏิบัติกับครูบำอำจำรย์อื่นๆ ก็อยำกจะไปกับเขำด้วย

จึงไปลำหลวงปู ่เม่ือหลวงปูอ่นุญำตแล้ว หลวงตำแนนกลบัวติกว่ำ “กระผมไม่รู้ 
หนังสือ ไม่รู้ภำษำพูดเขำ จะปฏิบัติกะเขำได้อย่ำงไร”

หลวงปู่แนะน�ำว่ำ

“กำรปฏบิตั ิไม่ได้เกีย่วกับอกัขระพยญัชนะหรือค�ำพดูอะไรหรอก ทีรู้่ว่ำตนไม่รู้ 
ก็ดีแล้ว วิธปีฏบิตัใินส่วนวนัิยน้ัน ให้พยำยำมดแูบบอย่ำงเขำ แบบอย่ำงครูบำอำจำรย์ผู้น�ำ  
อย่ำท�ำให้ผิดแผกจำกท่ำน ส่วนธรรมะให้ดูที่จิตของตัวเอง ปฏิบัติที่จิต เมื่อเข้ำใจ 
จิตแล้ว อย่ำงอื่นก็เข้ำใจได้เอง”

ภาระและปัญหาประจ�า

กำรปกครองและกำรบริหำรหมู่คณะใหญ่ นอกจำกจะต้องแก้ปัญหำเล็กใหญ่
อย่ำงอืน่แล้ว มีปัญหำขำดแคลนพระเจ้ำอำวำส เรำเคยได้ยนิแต่กำรแย่งเป็นสมภำรกนั  
แต่ลูกศิษย์หลวงปู่น้ัน ต้องปลอบต้องบังคับให้ไปเป็นสมภำร ไม่เว้นแต่ละปีที่มี
ญำตโิยมยกขบวนมำขอให้หลวงปูส่่งพระไปเป็นเจ้ำอำวำส เม่ือหลวงปูเ่หน็ว่ำองค์ไหน 
สมควรไปก็ขอร้องให้ไป ส่วนมำกเมื่อไม่อยำกไปก็มักจะอ้ำงว่ำ กระผมก่อสร้ำง 
ไม่เก่ง อบรมไม่เป็น เทศน์ไม่ได้ ประชำสัมพันธ์หรือรับแขกไม่คล่อง เป็นต้น จึงยัง 
ไม่อยำกจะไป
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หลวงปู่ก็สอนว่ำ

“สิง่เหล่ำน้ันไม่จ�ำเป็นเท่ำไรหรอก เรำมหีน้ำทีป่ฏบิตักิจิวตัรเท่ำน้ันเอง บณิฑบำต  
ฉัน แล้วก็นั่งภำวนำ เดินจงกรม ท�ำควำมสะอำดลำนวัด เคร่งครัดตำมธรรมวินัย  
แค่น้ีก็พอแล้ว กำรก่อสร้ำงอะไรๆ มันแล้วแต่ญำติโยม เขำจะท�ำหรือไม่ท�ำ 
ก็แล้วแต่เขำ”

ปรารภธรรมะให้ฟัง

หลวงปู่สรงน�้ำวันละหนึ่งครั้ง เวลำบ่ำยห้ำโมง เฉพำะน�้ำร้อนที่ผสมให้อุ่นแล้ว  
กระท�ำอยู่อย่ำงน้ีจนตลอดอำยุขัยของท่ำน โดยมีพระเณรผู้อยู่รับใช้ช่วยสรงน�้ำ 
ถวำยท่ำน หลงัจำกเชด็ตวัแห้งด ีจิตใจปลอดโปร่งแล้ว ท่ำนมักจะปรำรภธรรมะให้ฟัง  
แล้วแต่จะมีธรรมะข้อใดปรำกฏขึ้นในขณะนั้น เช่นครั้งหนึ่งท่ำนปรำรภว่ำ

“ภิกษุเรำ ถ้ำปลูกควำมยินดีในเพศภำวะของตนได้แล้ว ก็จะมีแต่ควำมสุข  
เยือกเย็น ถ้ำตัวเองอยู่ในเพศภิกษุ แต่กลับไปยินดีในเพศอื่น ภำวะอื่น ควำมทุกข์
ก็จะทับถมอยู่ร�่ำไป หยุดกระหำย หยุดแสวงหำได้ นั่นคือภิกษุภำวะโดยแท้ ควำม
เป็นพระนั้น ยิ่งจนยิ่งมีควำมสุข”

ปรารภธรรมะให้ฟัง

“จบพระไตรปิฎกหมดแล้ว จ�ำพระธรรมได้มำกหลำย พูดเก่ง อธิบำยได้อย่ำง
ลึกซึ้ง มีคนเคำรพนับถือมำก ท�ำกำรก่อสร้ำงวัตถุไว้ได้อย่ำงมำกมำย หรือสำมำรถ
อธิบำยถึง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตำ ได้อย่ำงละเอียดแค่ไหนก็ตำม ถ้ายังประมาทอยู่  
ก็นับว่ายังไม่ได้รับรสชาติของพระศาสนาแต่ประการใดเลย เพราะสิ่งเหล่านั้นยังเป็น
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ของภายนอกทั้งนั้น เมื่อพูดถึงประโยชน์ ก็เป็นประโยชน์ภายนอก คือเป็นไปเพื่อ
สงเคราะห์สงัคม เพือ่สงเคราะห์ผู้อืน่ เพือ่สงเคราะห์อนุชนรุ่นหลงั หรือเป็นสญัลกัษณ์
ทางศาสนวัตถ ุส่วนประโยชน์ของตนทีแ่ท้น้ัน คอืความพ้นทกุข์ จะพ้นทกุข์ได้กต่็อเมือ่ 
รู้จิตหนึ่ง”

คิดไม่ถึง

ส�ำนักปฏิบัติแห่งหน่ึงซึ่งเป็นสำขำของหลวงปู่น่ันเอง อยู่ด้วยกันเฉพำะพระ 
ประมำณห้ำหกรูป อยำกจะเคร่งครัดเป็นพิเศษ ถึงขั้นสมำทำนไม่พูดจำกันตลอด 
พรรษำ คือไม่ให้มีเสียงเป็นค�ำพูดออกจำกปำกใคร ยกเว้นกำรสวดมนต์ท�ำวัตร  
หรือสวดปำฏโิมกข์เท่ำน้ัน คร้ันออกพรรษำแล้วพำกนัไปกรำบหลวงปู ่เล่ำถงึกำรปฏบิตั ิ
อย่ำงเคร่งของพวกตนว่ำ นอกจำกปฏิบตัข้ิอวตัรอย่ำงอืน่แล้ว สำมำรถหยดุพดูได้ตลอด 
พรรษำอีกด้วย

หลวงปู่ฟังแล้วยิ้มหน่อยหนึ่ง พูดว่ำ

“ดีเหมือนกัน เมื่อไม่พูดก็ไม่มีโทษทำงวำจำ แต่ที่ว่ำหยุดพูดได้น้ัน เป็นไป 
ไม่ได้หรอก นอกจำกพระอริยบุคคลผู้เข้ำนิโรธสมำบัติขั้นละเอียด ดับสัญญำเวทนำ
เท่ำน้ันแหละทีไ่ม่พดูได้ นอกน้ันพดูทัง้วนัทัง้คนื ยิง่พวกทีต่ัง้ปฏญิำณว่ำไม่พดูน่ันแหละ 
ยิ่งพูดมำกกว่ำคนอื่น เพียงแต่ไม่ออกเสียงให้คนอื่นได้ยินเท่ำนั้นเอง”
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อย่าตั้งใจไว้ผิด

นอกจำกหลวงปูจ่ะน�ำปรัชญำธรรมทีอ่อกจำกจิตของท่ำนมำสอนแล้ว โดยทีท่่ำน 
เคยอ่ำนพระไตรปิฎกจบมำแล้ว ตรงไหนที่ท่ำนเห็นว่ำส�ำคัญและเป็นกำรเตือนใจ 
ในทำงปฏิบัติโดยตรงและลัดที่สุด ท่ำนก็จะยกมำกล่ำวเตือนอยู่เสมอ เช่น หลวงปู่
ยกพุทธพจน์ตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้ำตรัสว่ำ

“ภกิษุทัง้หลำย พรหมจรรย์น้ี เรำประพฤตมิิใช่เพือ่หลอกลวงคน มใิช่เพือ่ให้คน
มำนิยมนับถือ มิใช่เพื่ออำนสิงส์ลำภสักกำระและสรรเสริญ มิใช่อำนิสงส์เป็นเจ้ำลัทธิ
หรือแก้ลทัธอิย่ำงน้ันอย่ำงน้ี ทีแ่ท้พรหมจรรย์น้ี เรำประพฤตเิพือ่สงัวระ ควำมส�ำรวม 
เพือ่ปหำนะ ควำมละ เพือ่วริำคะ ควำมหำยก�ำหนัดยนิด ีและเพือ่นิโรธะ ควำมดบัทกุข์  
ผู้ปฏิบัติและนักบวชต้องมุ่งตำมแนวทำงนี้ นอกจำกแนวทำงนี้แล้ว ผิดทั้งหมด”

พระพุทธพจน์

หลวงปู่ว่ำ ตรำบใดที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ ตรำบนั้นย่อมมีทิฏฐิ และเมื่อมีทิฏฐิแล้ว
ยำกทีจ่ะเหน็ตรงกนั เม่ือเหน็ไม่ตรงกนั กเ็ป็นเหตใุห้โต้เถยีงววิำทกนัอยูร่�ำ่ไป ส�ำหรับ
พระอริยเจ้ำผู้เข้ำถึงธรรมแล้ว กไ็ม่มีอะไรส�ำหรับมำโต้แย้งกบัใคร ใครมทีฏิฐอิย่ำงไร 
ก็ปล่อยเป็นเรื่องของเขำไป ดังพุทธพจน์ตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้ำตรัสว่ำ

“ภิกษุทั้งหลำย สิ่งใดอันบัณฑิตทั้งหลำยในโลกกล่ำวว่ำมีอยู่ แม้เรำตถำคต
ก็กล่ำวว่ำสิ่งน้ันมีอยู่ สิ่งใดอันบัณฑิตทั้งหลำยในโลกกล่ำวว่ำไม่มี แม้เรำตถำคต 
กก็ล่ำวสิง่น้ันว่ำไม่ม ีดกู่อนภิกษุทัง้หลำย เรำย่อมไม่ววิำทโต้เถยีงกบัโลก แต่โลกย่อม 
วิวำทโต้เถียงกับเรำ”
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ผู้ไม่มีโทษทางวาจา

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๖ หลวงปู่ก�ำลังอำพำธหนัก พักรักษำอยู่ 
ทีห้่องพระรำชทำน ตกึจงกลนีฯ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ หลวงปูส่ำม อกญิจฺโน เดินทำง 
ไปเยี่ยมหลวงปู่ถึงห้องพยำบำล

ขณะน้ันหลวงปู่ก�ำลังนอนพักผ่อนอยู่ เมื่อหลวงปู่สำมขยับไปน่ังใกล้ชิดแล้ว 
กย็กมอืไหว้ หลวงปูด่ลูย์กย็กมอืรับไหว้ แล้วต่ำงองค์กน่ั็งอยูเ่ฉยตลอดระยะเวลำนำน 
เมื่อสมควรแก่เวลำอย่ำงยิ่งแล้ว หลวงปู่สำมประนมมืออีกครั้ง พร้อมกับจ�ำนรรจำว่ำ 
“กระผมกลับก่อน” หลวงปู่ดูลย์ว่ำ “อือ” ตลอดเวลำเกือบสองชั่วโมง ได้ยินเพียง
แค่นี้เอง

เมือ่หลวงปูส่ำมกลบัไปแล้ว อดทีจ่ะถำมไม่ได้ว่ำ “หลวงปูส่ำมอตุส่ำห์มำน่ังตัง้นำน  
ท�ำไมหลวงปู่จึงไม่สนทนำพูดอะไรกับท่ำนบ้ำง”

หลวงปู่ตอบว่ำ

“ธุระมันหมดแล้ว จึงไม่จ�าเป็นที่ต้องพูดอะไร”

ขันติบารมี

เท่ำที่อยู ่ใกล้ชิดกับหลวงปู ่ตลอดเวลำอันยำวนำน ไม่เคยเห็นท่ำนแสดง 
อำกปักริยิำใดๆ ใหเ้ห็นว่ำทำ่นอดึอดัหรอืร�ำคำญจนทนไม่ได้ ถงึตอ้งบน่อบุอบิอูอ้ีก้บั
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น เช่น ไปเป็นประธำนงำนสถำนที่ใดๆ ไม่เคยเจ้ำกี้เจ้ำกำร รื้อฟื้น 
หรือให้เขำจัดแจงดัดแปลงใหม่ หรือไปในสถำนที่ที่เป็นกิจนิมนต์ แม้จะต้องนั่งนำน 
หรือำกำศอบอ้ำวอย่ำงไรก็ไม่เคยบ่น เวลำเจ็บไข้ไม่สบำย หรือเวลำเผอิญอำหำรมำ 
ไม่ตรงต่อเวลำ แม้จะหิวกระหำยแค่ไหน ก็ไม่เคยบ่น หรือส�ำออย หรือแม้รสชำติ
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อำหำรจะจืดจำงอย่ำงไร ก็ไม่เคยเรียกหำเครื่องปรุงเพิ่มเติมอะไรเลย ตรงกันข้ำม  
ถ้ำเหน็พระเถระรูปไหนชอบเป็นเจ้ำกีเ้จ้ำกำร ขีบ่้น หรือท�ำส�ำออย ให้คนอืน่เอำใจ เป็นต้น  
หลวงปู่มักปรำรภให้ฟังว่ำ

“แค่นี้อดทนไม่ได้หรือ ถ้ำแค่นี้อดทนไม่ได้ จะเอำชนะกิเลสตัณหำได้อย่ำงไร”

ไม่เบียดเบียนแม้ทางวาจา

หลวงปู่กล่ำววำจำบริสุทธิ์ เพรำะท่ำนกล่ำวเฉพำะวำจำที่เป็นประโยชน์ และ 
ไม่ท�ำให้ตนและผู้อื่นเดือดร้อนเพรำะค�ำพูดของท่ำน แม้จะมีผู้ใดมำพูดเป็นเหตุที่จะ
ชวนให้ท่ำนวิพำกษ์วิจำรณ์ใครๆ ให้เขำฟังสักอย่ำง ท่ำนก็ไม่เคยคล้อยตำม

หลำยครั้งที่มีผู้ถำมท่ำนว่ำ “หลวงปู่ ท�ำไมพระนักพูดนักเผยแผ่ระดับประเทศ
บำงองค์ เวลำพูดหรือเทศน์ชอบพูดโจมตีคนอื่น พูดเสียดสีสังคม หรือพูดกระทบ
กระแทกพระเถระด้วยกัน เป็นต้น พระพูดในลักษณะนี้ จ้ำงผมก็ไม่นับถือดอก”

หลวงปู่ว่ำ

“ก็ท่ำนมีภูมิรู้ภูมิธรรมอยู่อย่ำงนั้น ท่ำนก็พูดไปตำมควำมรู้ควำมถนัดของท่ำน
น่ันแหละ กำรจ้ำงให้นับถอื ไม่มีใครเขำจ้ำงหรอก เม่ือไม่อยำกนับถอื กอ็ย่ำไปนับถือซิ  
ท่ำนคงไม่ว่ำอะไรหรอก”
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พระหลอกผี

ส่วนมำกหลวงปู่ชอบแนะน�ำส่งเสริมพระเณรให้ใส่ใจเร่ืองธุดงคกัมมัฏฐำน 
เป็นพิเศษ มีอยู่คร้ังหน่ึง พระสำนุศิษย์มำชุมนุมกันจ�ำนวนมำกทั้งแก่พรรษำและ 
อ่อนพรรษำ หลวงปูช่ีแ้นวทำงว่ำ “ให้พำกนัไปอยูป่่ำหำทำงวเิวก หรืออยูต่ำมเขำตำมถ�ำ้ 
เพื่อเร่งควำมเพียร จะได้พ้นจำกควำมตกต�่ำทำงจิตบ้ำง” มีพระรูปหน่ึงพูดออกมำ
พล่อยๆ ว่ำ “ผมไม่กล้ำไปครับ เพรำะผมกลัวผีหลอก”

หลวงปู่ตอบว่ำ

“ผีที่ไหนเคยหลอกพระ มีแต่พระน่ันแหละหลอกผี และตั้งกระบวนกำร 
หลอกผีเป็นกำรใหญ่เสียด้วย คิดดูให้ดีนะ วัตถุสิ่งของที่ชำวบ้ำนเขำเอำมำบริจำค
ท�ำบุญน้ัน แทบทั้งหมดล้วนท�ำเพื่ออุทิศส่งไปให้ผีทั้งน้ัน ผีพ่อแม่ปู่ย่ำตำยำยญำต ิ
พีน้่องเขำ แล้วพระเรำเล่ำประพฤตตินเหมำะสมแล้วหรือ มีคณุธรรมอะไรบ้ำงทีจ่ะส่งผล 
ให้ถึงผีได้ ระวังอย่ำมำเป็นพระหลอกผี”

ดีเหมือนกัน...แต่

นักปฏิบัติที่ตื่นอำจำรย์ ตื่นส�ำนักใหม่ๆ ในปัจจุบันนี้มีอยู่มำก นักนิยมหวย 
ก็ตื่นอำจำรย์บอกใบ้หวย นักนิยมควำมศักดิ์สิทธิ์ยังมีอยู่ฉันใด นักวิปัสสนำก็ย่อม
ตื่นอำจำรย์วิปัสสนำฉันนั้น ดังนั้น กลุ่มชนเหล่ำนี้จึงมีอยู่มิใช่น้อย เมื่อเขำชอบใจ
อำจำรย์องค์ไหน เขำกก็ล่ำวยกย่ององค์น้ัน ตลอดถงึชักชวนคนอืน่ให้ช่วยนับถอืหรือ
เห็นด้วยกับตน ยิ่งปัจจุบันนี้มีพระนักเทศน์ดังๆ ที่อัดเทปเผยแพร่ได้อย่ำงมำกมำย 
มอีบุำสกิำนักฟังผู้หน่ึง น�ำเทปนักเทศน์ดังไปถวำยให้หลวงปูฟั่งหลำยม้วน แต่หลวงปู ่
ไม่ได้ฟัง เพรำะตัง้แต่ท่ำนเกดิมำยงัไม่เคยมีวทิยมุเีทปกับเขำเลยแม้แต่คร้ังเดยีว หรือ
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สมมุติว่ำถ้ำมี ท่ำนก็คงเปิดฟังไม่เป็น ต่อมำมีผู้เอำเครื่องเทปไปเปิดให้หลวงปู่ฟังจบ
หลำยม้วน แล้วถำมท่ำนว่ำ “ฟังแล้วเป็นอย่ำงไรบ้ำง”

หลวงปู่ว่ำ

“ดีเหมือนกัน ส�ำนวนโวหำรสละสลวยน่ำฟัง ทั้งรวยด้วยค�ำพูด แต่หำสำระ 
แก่นสำรอะไรไม่ได้ กำรฟังแต่ละคร้ังน้ัน ควรให้ได้อรรถรสของปริยตั ิปฏบิตั ิปฏเิวธ 
จึงจะเป็นสำระแก่นสำร”

นักปฏิบัติลังเลใจ

ปัจจุบันน้ีศำสนิกชนผู้สนใจในกำรปฏิบัติฝ่ำยวิปัสสนำ มีควำมงวยงงสงสัย 
อย่ำงยิง่ในแนวทำงปฏิบตั ิโดยเฉพำะผู้เร่ิมต้นสนใจ เน่ืองจำกคณำจำรย์ฝ่ำยวปัิสสนำ
แนะแนวปฏบิตัไิม่ตรงกนั ยิง่กว่ำน้ัน แทนทีจ่ะอธบิำยให้เขำเข้ำใจโดยควำมเป็นธรรม 
ก็กลับท�ำเหมือนไม่อยำกจะยอมรับคณำจำรย์อื่นส�ำนักอื่นว่ำเป็นของถูกต้อง หรือถึง
ขั้นดูหมิ่นส�ำนักอื่นไปแล้วก็เคยมีไม่น้อย

ดงัน้ัน เมือ่มีผู้สงสยัท�ำนองน้ีมำกและเรียนถำมหลวงปูอ่ยูบ่่อยๆ จึงได้ยนิหลวงปู ่
อธิบำยให้ฟังอยู่เสมอว่ำ

“กำรเริ่มต้นปฏิบัติวิปัสสนำภำวนำนั้น จะเริ่มต้นโดยวิธีไหนก็ได้ เพรำะผลมัน
เป็นอันเดียวกันอยู่แล้ว ที่ท่ำนสอนแนวปฏิบัติไว้หลำยแนวน้ัน เพรำะจริตของคน 
ไม่เหมือนกัน จึงต้องมีวัตถุ สี แสง และค�ำบริกรรม เช่น พุทโธ สัมมำอรหัง เป็นต้น  
เพื่อหำจุดใดจุดหน่ึงให้จิตรวมอยู่ก่อน เมื่อจิตรวมสงบแล้ว ค�ำบริกรรมน้ันก็หลุด 
หำยไปเอง แล้วกถ็งึรอยเดยีวกนั รสเดียวกนั คอื “มีวมุิตตเิป็นแก่น มีปัญญาเป็นยิง่”
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อยู่ ก็อยู่ให้เหนือ

ผู้ที่เข้ำนมัสกำรหลวงปู่ทุกคนและทุกคร้ัง มักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ำ  
แม้หลวงปูจ่ะมีอำยใุกล้ร้อยปีแล้วก็จริง แต่ดผิูวพรรณยงัผ่องใส และสขุภำพอนำมยั
แขง็แรงดี แม้ผู้ทีอ่ยูใ่กล้ชดิท่ำนตลอดมำ กย็ำกทีจ่ะได้เหน็ท่ำนแสดงอำกำรหมองคล�ำ้  
หรืออดิโรย หรอืหน้ำน่ิวคิว้ขมวดออกมำให้เหน็ ท่ำนมีปรกต ิสงบเยน็ เบกิบำน อยูเ่สมอ  
มีอำพำธน้อย มีอำรมณ์ดี ไม่ตื่นเต้นตำมเหตุกำรณ์ที่เกิดข้ึน ไม่เผลอคล้อยตำม 
ค�ำสรรเสริญ หรือค�ำต�ำหนิติเตียน

มีคร้ังหน่ึง ท่ำมกลำงพระเถระฝ่ำยวิปัสสนำสนทนำธรรมเร่ืองกำรปฏิบัติกับ
หลวงปู่ ถึงปรกติจิตที่อยู่เหนือควำมทุกข์โดยลักษณำกำรอย่ำงไร

หลวงปู่ว่ำ “การไม่กังวล การไม่ยึดถือ นั่นแหละคือวิหารธรรมของนักปฏิบัติ”

ตื่นอาจารย์

นักปฏิบัติธรรมสมัยน้ีมีสองประเภท ประเภทหน่ึง เม่ือได้รับข้อปฏิบัติหรือ 
ค�ำแนะน�ำจำกอำจำรย์พอเข้ำใจแนวทำงแล้ว ก็ตั้งใจเพียรพยำยำมปฏิบัติไปจนสุด
ควำมสำมำรถ อกีประเภทหน่ึง ทัง้ทีมี่อำจำรย์แนะน�ำดแีล้ว ได้ข้อปฏบิตัถูิกต้องดแีล้ว 
แต่กไ็ม่ตัง้ใจท�ำอย่ำงจริงจัง มคีวำมเพยีรต�ำ่ ขณะเดยีวกนักช็อบเทีย่วแสวงหำอำจำรย์
ไปในส�ำนักต่ำงๆ ได้ยินว่ำส�ำนักไหนดีก็ไปทุกแห่ง ซึ่งลักษณะนี้มีอยู่มำก

หลวงปู่เคยแนะน�ำลูกศิษย์ว่ำ

“กำรไปหลำยส�ำนักหลำยอำจำรย์ กำรปฏิบัติจะไม่ได้ผล เพรำะกำรเดินหลำย
ส�ำนักน้ี คล้ำยกบักำรเร่ิมต้นปฏบิตัใิหม่ไปเร่ือย เรำกไ็ม่ได้หลกัธรรมทีแ่น่นอน บำงที
ก็เกิดควำมลังเล งวยงง จิตก็ไม่มั่นคง กำรปฏิบัติก็เสื่อม ไม่เจริญคืบหน้ำต่อไป”
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จับกับวาง

นักศกึษำธรรมะ หรือนักปฏบิตัธิรรมะ มสีองประเภท ประเภทหน่ึง ศกึษำปฏิบตั ิ
เพื่อเข้ำถึงควำมพ้นทุกข์อย่ำงแท้จริง ประเภทสอง ศึกษำปฏิบัติเพื่อจะอวดภูมิกัน 
ถกเถียงกันไปวันหนึ่งๆ เท่ำนั้น ใครจ�ำต�ำรำหรืออ้ำงครูบำอำจำรย์ได้มำก ก็ถือว่ำตน 
เป็นคนส�ำคัญ บำงทีเข้ำหำหลวงปู่ แทนที่จะถำมธรรมะข้อปฏิบัติจำกท่ำน ก็กลับพ่น
ควำมรู้ควำมจ�ำของตนให้ท่ำนฟังอย่ำงวิจิตรพิสดำรก็เคยมีไม่น้อย

แต่ส�ำหรับหลวงปูน้ั่นทนฟังได้เสมอ เม่ือเขำจบลงแล้วยงัช่วยต่อให้หน่อยหน่ึงว่ำ

“ผู้ใดหลงใหลในต�าราและอาจารย์ ผู้น้ันไม่อาจพ้นทกุข์ได้ แต่ผู้ทีจ่ะพ้นทกุข์ได้ 
ต้องอาศัยต�าราและอาจารย์เหมือนกัน”

ท�าจิตให้สงบได้ยาก

กำรปฏิบัติภำวนำสมำธินั้น จะให้ได้ผลเร็วช้ำเท่ำเทียมกันเป็นไปไม่ได้ บำงคน 
ได้ผลเร็ว บำงคนก็ช้ำ หรือยังไม่ได้ลิม้รสผลแห่งควำมสงบเลยกม็ ีแต่กไ็ม่ควรท้อถอย  
ก็ชื่อว่ำเป็นผู้ได้ประกอบควำมเพียรทำงใจ ย่อมเป็นบุญเป็นกุศลข้ันสูงต่อจำกกำร
บริจำคทำน รักษำศลี เคยมีลกูศษิย์เป็นจ�ำนวนมำกเรียนถำมหลวงปูว่่ำ “อตุส่ำห์พยำยำม 
ภำวนำสมำธมิำนำนแล้ว แต่จิตไม่เคยสงบเลย แส่ออกไปข้ำงนอกอยูเ่ร่ือย มวีธิอีืน่ใดบ้ำง 
ที่พอจะปฏิบัติได้”

หลวงปูเ่คยแนะน�ำวธิอีย่ำงหน่ึงว่ำ “ถงึจิตไม่สงบ กไ็ม่ควรให้มนัออกไปไกล ใช้สติ 
ระลึกไปแต่ในกำยนี้ ดูให้เห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตำ อสุภสัญญำ หำสำระแก่นสำร 
ไม่ได้ เมื่อจิตมองเห็นชัดแล้ว จิตก็เกิดควำมสลดสังเวช เกิดนิพพิทำ ควำมหน่ำย 
คลำยก�ำหนัด ย่อมตัดอุปำทำนขันธ์ได้เช่นเดียวกัน”
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หลักธรรมแท้

มีอยู่อย่ำงหน่ึงที่ผู้ปฏิบัติชอบพูดถึงคือชอบโจษขำนกันว่ำ น่ังภำวนำแล้วเห็น
อะไรบ้ำง ปรำกฏอะไรมำบ้ำง หรือไม่ก็ว่ำตนนั่งภำวนำมำนำนแล้วไม่เคยเห็นปรำกฏ
อะไรออกมำบ้ำงเลย หรือไม่บำงคนก็ว่ำตนได้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เสมอ ท�ำให้บำงคน
เข้ำใจผิดคิดว่ำภำวนำแล้วตนจะได้เห็นสิ่งที่ต้องกำร เป็นต้น

หลวงปูเ่คยเตอืนว่ำ “กำรปรำรถนำเช่นน้ันผิดทัง้หมด เพรำะกำรภำวนำน้ัน เพือ่ให้ 
เข้ำถึงหลักธรรมที่แท้จริง”

“หลักธรรมที่แท้จริงนั้น คือ จิต ให้ก�าหนดดูจิต ให้เข้าใจจิตตัวเองให้ลึกซึ้ง 
เมื่อเข้าใจจิตตัวเองได้ลึกซึ้งแล้ว นั่นแหละ ได้แล้วซึ่งหลักธรรม”

เตือนศิษย์ไม่ให้ประมาท

เพื่อป้องกันควำมประมำท หรือมักง่ำยต่อกำรประพฤติปฏิบัติของพระเณร 
หลวงปู่จึงสรรหำค�ำสอนตักเตือนไว้อย่ำงลึกซึ้งว่ำ

“คฤหสัถ์ชน ญำตโิยมทัว่ไป เขำประกอบอำชพีกำรงำนด้วยควำมล�ำบำก เพือ่ให้ 
ได้มำซึ่งวัตถุข้ำวของเงินทองมำเลี้ยงครอบครัวลูกหลำนของตน แม้จะเหน็ดเหน่ือย
เมือ่ยล้ำอย่ำงไรเขำกต้็องต่อสู ้ขณะเดยีวกนัเขำกอ็ยำกได้บญุได้กศุลด้วย จึงพยำยำม
เสยีสละท�ำบญุ ลกุขึน้แต่เช้ำหงุหำอำหำรอย่ำงดคีอยใส่บำตร ก่อนใส่ เขำยกอำหำรขึน้
ท่วมหวั แล้วตัง้จิตอธษิฐำน คร้ันใส่แล้วก็ถอยไปย่อตวัยกมอืไหว้อกีคร้ังหน่ึง ทีเ่ขำท�ำ
เช่นนั้นก็เพื่อต้องกำรบุญต้องกำรกุศลจำกเรำนั่นเอง แล้วเรำเล่ำ มีบุญกุศลอะไรบ้ำง 
ที่จะให้เขำ ได้ประพฤติตนให้สมควรที่จะรับเอำของเขำมำกินแล้วหรือ”
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หนักๆ ก็มีบ้าง

พระอำจำรย์ส�ำเร็จ บวชมำแต่วยัเดก็ จนอำยใุกล้หกสบิปีแล้ว เป็นพระฝ่ำยวปัิสสนำ  
ปฏบิตัเิคร่งครัด ชือ่เสยีงด ีมีคนเคำรพนับถอืมำก แต่ในทีส่ดุกไ็ปไม่รอด จิตใจเสือ่มลง  
เนื่องจำกไปหลงรักลูกสำวของโยมอุปัฏฐำก ถึงขั้นมำขอลำหลวงปู่สึกไปแต่งงำน

ทุกคนตกตะลึงกับข่ำวนี้มำก ไม่น่ำเชื่อว่ำจะเป็นไปได้ เพรำะปฏิปทำของท่ำน
เป็นทีย่อมรับว่ำจะต้องอยูใ่นสมณวสิยัจนตลอดชวีติ หำกเป็นเช่นน้ันไป กจ็ะเป็นกำร
เสื่อมเสียแก่วงกำรฝ่ำยวิปัสสนำอย่ำงยิ่ง พระเถระคณะสงฆ์และสำนุศิษย์ของท่ำน 
จึงช่วยกันป้องกันทุกวิถีทำงเพื่อให้ท่ำนเปลี่ยนใจที่จะคิดสึกเสีย โดยเฉพำะหลวงปู่  
เรียกมำตักเตือนแก้ไขอย่ำงไรก็ไม่ส�ำเร็จ สุดท้ำยอำจำรย์ส�ำเร็จกล่ำวต่อหลวงปู่ว่ำ 
“กระผมอยู่ไม่ได้ เพรำะน่ังภำวนำทีไร เห็นหน้ำเขำมำล่องลอยปรำกฏต่อหน้ำอยู่ 
ตลอดเวลำ”

หลวงปูต่อบเสยีงดงัว่ำ “กไ็ม่ภำวนำดูจิตของตวัเอง ไปภำวนำดกู้นของเขำ มนัก็ 
เห็นแต่ก้นเขำอยู่ร�่ำไปนั้นแหละ ไป อยำกไปไหนก็ไปตำมสบำย ไปเถอะ”

มีปรกติไม่แวะเกี่ยว

อยูรั่บใช้ใกล้ชดิหลวงปูเ่ป็นเวลำนำนสำมสบิกว่ำปี จนถึงวำระสดุท้ำยของท่ำนน้ัน  
เหน็ว่ำหลวงปูม่ปีฏปิทำตรงต่อพระธรรมวนัิย ตรงต่อกำรปฏบิตัเิพือ่พ้นทกุข์อย่ำงเดยีว  
ไม่แวะเกี่ยวกับวิชำอำคมของศักด์ิสิทธิ์ หรือสิ่งชวนสงสัยอะไรเลยแม้แต่น้อย เช่น  
มีคนขอให้เป่ำหัวให้ ก็ถำมเขำว่ำเป่ำท�ำไม มีคนขอให้เจิมรถ ก็ถำมเขำว่ำเจิมท�ำไม  
มคีนขอให้บอกวนัเดอืนหรือฤกษ์ด ีก็บอกว่ำวนัไหนกด็ทีัง้น้ัน หรือเมือ่ท่ำนเคีย้วหมำก  
มีคนขอชำนหมำก

หลวงปู่ว่ำ “เอาไปท�าไม ของสกปรก”
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ท�าโดยกิริยา

บำงคร้ังอำตมำนึกไม่สบำยใจ เกรงว่ำตวัเองจะมีบำปทีเ่ป็นผู้มส่ีวนท�ำให้หลวงปู่ 
ต้องแวะเกีย่วกบัสิง่ทีท่่ำนไม่สนใจหรือไม่ถนัดใจ คร้ังแรก คอืวนัน้ันหลวงปูไ่ปร่วมงำน 
เปิดพิพิธภัณฑ์บริขำรท่ำนอำจำรย์มั่น ที่วัดป่ำสุทธำวำส สกลนคร มีพระเถระฝ่ำย 
วิปัสสนำมำก ประชำชนกม็ำก เขำเหล่ำน้ันจึงถอืโอกำสเข้ำหำครูบำอำจำรย์ทัง้เพือ่กรำบ 
เพื่อขอ จึงมีหลำยคนที่มำขอให้หลวงปู่เป่ำหัว เมื่อเห็นท่ำนเฉยอยู่ จึงขอร้องท่ำนว่ำ  
“หลวงปู่เป่ำให้เขำให้แล้วๆ ไป” ทำ่นจึงเป่ำให้ ต่อมำเมื่อเสียไม่ได้ก็เจิมรถให้เขำ  
ทนอ้อนวอนไม่ได้กอ็นุญำตให้เขำท�ำเหรียญ อดสงสำรไม่ได้กจุ็ดเทยีนชัยให้ และเข้ำพธิี 
พุทธำภิเษกวัตถุมงคล แต่ก็มีควำมสบำยใจเป็นอย่ำงยิ่งเมื่อฟังค�ำหลวงปู่ว่ำ

“กำรกระท�ำของเรำในสิง่เหล่ำน้ี เป็นเพยีงกริิยำภำยนอกทีเ่ป็นไปในสงัคม หำใช่ 
เป็นกิริยำจิตที่น�ำไปสู่ภพ ภูมิ หรือมรรคผลนิพพำน แต่ประกำรใดไม่”

ปรารภธรรมะให้ฟัง

ค�ำสอนทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์นั้น เป็นเพียงอุบำยให้คนทั้งหลำยหันมำ
ดูจิตนั่นเอง ค�ำสอนของพระพุทธองค์มีมำกมำย ก็เพรำะกิเลสมีมำกมำย แต่ทำงที่ 
ดับทุกข์ได้มีทำงเดียว คือ พระนิพพำน

กำรที่เรำมีโอกำสปฏิบัติธรรมที่ถูกทำงเช่นน้ีมีน้อยนัก หำกปล่อยโอกำสให ้
ผ่ำนไป เรำจะหมดโอกำสพ้นทกุข์ได้ทนัในชำตน้ีิ แล้วจะต้องหลงอยูใ่นควำมเหน็ผิด
อีกนำนแสนนำนเพื่อจะพบธรรมอันเดียวกันนี้

ดงัน้ัน เมือ่เรำเกดิมำพบพระพทุธศำสนำแล้ว รีบปฏบิตัใิห้หลดุพ้นเสยี มฉิะน้ัน
จะเสียโอกำสอันดีนี้ไป เพรำะเมื่อสัจธรรมถูกลืม ควำมมืดมนย่อมครอบง�ำปวงสัตว์
ให้อยู่ในกองทุกข์สิ้นกำลนำน



304

ปรารภธรรมะให้ฟัง

มิใช่คร้ังเดียวเท่ำน้ันที่หลวงปู่เปรียบเทียบธรรมะให้ฟัง มีอยู่อีกคร้ังหน่ึง 
หลวงปู่ว่ำ

“ปัญญำภำยนอกคอืปัญญำสมมต ิไม่ท�ำให้จิตแจ้งในพระนิพพำนได้ ต้องอำศัย 
ปัญญำอริยมรรคจึงจะเข้ำถึงพระนิพพำนได้ ควำมรู้ของนักวิทยำศำสตร์ เช่น  
ไอน์สไตน์ มีควำมรู้มำก มคีวำมสำมำรถมำก แยกปรมำณทูีเ่ลก็ทีส่ดุจนเข้ำถงึมติทิี ่๔  
แล้ว แต่ไอน์สไตน์ไม่รู้จักพระนิพพำน จึงเข้ำพระนิพพำนไม่ได้ จิตทีแ่จ้งในอริยมรรค
เท่ำนั้น จึงเป็นไปเพื่อกำรตรัสรู้จริง ตรัสรู้ยิ่ง ตรัสรู้พร้อม เป็นไปเพื่อควำมดับทุกข์ 
เป็นไปเพื่อนิพพำน”

วิธีระงับดับทุกข์แบบหลวงปู่

ระหว่ำง พ.ศ. ๒๕๒๐ โลกธรรมฝ่ำยอนิฏฐำรมณ์ ก�ำลงัครอบง�ำข้ำรำชกำรชัน้ผู้ใหญ่ 
ในกระทรวงมหำดไทยอย่ำงหนัก คอื เสือ่มลำภ เสือ่มยศ ถกูนินทำ และทกุข์ แน่นอน  
ควำมทุกข์โศกอันนี้ย่อมปกคลุมถึงบุตรภรรยำด้วย

จึงมีอยู่วันหนึ่ง คุณหญิงคุณนำยหลำยท่ำนได้ไปนมัสกำรหลวงปู่ พรรณนำถึง 
ควำมทกุข์โศกทีก่�ำลงัได้รับอยู่ เพือ่ให้หลวงปูไ่ด้แนะวธิหีรือช่วยเหลอือย่ำงใดอย่ำงหน่ึง 
แล้วแต่ท่ำนจะเมตตำ

หลวงปู่กล่ำวว่ำ

“บคุคลไม่ควรเศร้าโศกอาลยัอาวรณ์ถงึสิง่นอกกายทัง้หลายทีม่นัผ่านพ้นไปแล้ว  
มันหมดไปแล้ว เพราะสิ่งเหล่าน้ันมันได้ท�าหน้าที่ของมันอย่างถูกต้องโดยสมบูรณ์
ที่สุดแล้ว”
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เมื่อกล่าวถึงสัจธรรมแล้ว ย่อมลงสู่กระแสเดียวกัน

มท่ีำนผู้คงแก่เรียนหลำยท่ำนชอบถำมว่ำ ค�ำกล่ำวหรือเทศน์ของหลวงปู ่ดคูล้ำย 
นิกำยเซ็น หรือคล้ำยมำจำกสูตรของเว่ยหล่ำง เป็นต้น อำตมำเรียนถำมหลวงปู่ 
ก็หลำยครั้ง ในที่สุดท่ำนกล่ำวอย่ำงเป็นกลำงว่ำ

“สัจธรรมทั้งหมดมีอยู่ประจ�ำโลกอยู่แล้ว พระพุทธเจ้ำตรัสรู้สัจธรรมน้ันแล้ว  
กน็�ำมำสัง่สอนสตัว์โลก เพรำะอธัยำศยัของสตัว์ไม่เหมอืนกนั หยำบบ้ำง ประณีตบ้ำง 
พระองค์จึงต้องเปลอืงค�ำสอนไว้มำกถงึ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ เมือ่นักปรำชญ์ฉลำด 
สรรหำค�ำพูดให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อจะอธิบำยสัจธรรมน้ันน�ำมำตีแผ่เผยแจ้งแก่ผู้มุ่ง
สัจธรรมด้วยกัน เรำย่อมจะต้องอำศัยแนวทำงในสัจธรรมน้ันที่ตนเองไตร่ตรอง 
เห็นแล้วว่ำถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดน�ำแผ่ออกไปอีก โดยไม่ได้ค�ำนึงถึงค�ำพูด หรือ 
ไม่ได้ยึดติดในอักขระพยัญชนะตัวใดเลยแม้แต่น้อยเดียว”

ละเอียด

หลวงพ่อเบธ วดัป่ำโคกหม่อน ได้เข้ำสนทนำธรรมถงึกำรปฏบิตัทิำงสมำธภิำวนำ 
เล่ำถึงผลของกำรปฏิบัติขั้นต่อๆ ไปว่ำ “ได้บ�ำเพ็ญสมำธิภำวนำมำนำน ให้จิตเข้ำถึง 
อัปปนำสมำธิได้เป็นเวลำนำนๆ ก็ได้ ครั้นถอยจำกสมำธิออกมำ บำงทีก็เกิดควำมสุข 
เอบิอิม่อยูเ่ป็นเวลำนำน บำงทกีเ็กดิควำมสว่ำงไสว เข้ำใจสรรพำงค์กำยได้อย่ำงครบถ้วน  
หรือจะมีอะไรต้องปฏิบัติต่อไปอีก”

หลวงปู่ว่ำ

“อำศยัพลงัอปัปนำสมำธน่ัินแหละมำตรวจสอบจิต แล้วปล่อยวำงอำรมณ์ทัง้หมด  
อย่ำให้เหลืออยู่”



306

ว่าง

ในสมยัต่อมำ หลวงพ่อเบธ พร้อมด้วยพระสหธรรมกิอกีสองรูป และมีคฤหสัถ์ 
หลำยคนด้วย เข้ำนมสักำรหลวงปู ่หลงัจำกหลวงปูไ่ด้แนะน�ำข้อปฏบิตัแิก่ผู้ทีเ่ข้ำใหม่ 
แล้ว หลวงพ่อเบธถำมถึงข้อปฏิบัติที่หลวงปู่แนะเมื่อครำวที่แล้วว่ำ “กำรปล่อยวำง 
อำรมณ์นั้น ท�ำได้เพียงชั่วครั้งชั่วครำว หรือชั่วขณะหนึ่งเท่ำนั้น ไม่อำจให้อยู่ได้เป็น
เวลำนำน”

หลวงปู่ว่ำ

“แม้ทีว่่ำปล่อยวำงอำรมณ์ได้ชัว่ขณะหน่ึงน้ัน ถ้ำสงัเกตจิตไม่ด ีหรือสตไิม่สมบรูณ์ 
เต็มที่แล้ว ก็อำจเป็นได้ว่ำละจำกอำรมณ์หยำบไปอยู่กับอำรมณ์ละเอียดก็ได้ จึงต้อง
หยุดควำมคิดทั้งปวงเสีย แล้วปล่อยจิตให้ตั้งอยู่บนควำมไม่มีอะไรเลย”

ไม่ค่อยแจ่ม

“กระผมได้อ่ำนประวตักิำรปฏบิตัธิรรมของหลวงปูเ่มือ่สมยัเดินธดุงค์ว่ำ หลวงปู่ 
เข้ำใจเรื่องจิตได้ดีว่ำจิตปรุงกิเลส หรือว่ำกิเลสปรุงจิต ข้อนี้หมำยควำมว่ำอย่ำงไร”

หลวงปู่อธิบำยว่ำ

“จิตปรุงกเิลส คือ กำรทีจิ่ตบงัคบัให้กำย วำจำ ใจ กระท�ำสิง่ภำยนอก ให้ม ีให้เป็น  
ให้ดี ให้เลว ให้เกิดวิบำกได้ แล้วยึดติดอยู่ว่ำนั่นเป็นตัว นั่นเป็นตน ของเรำ ของเขำ  
ส่วนกเิลสปรุงจิต คอื กำรทีส่ิง่ภำยนอกเข้ำมำท�ำให้จิตเป็นไปตำมอ�ำนำจของมนั แล้วยดึ 
ว่ำมีตัวมีตนอยู่ ส�ำคัญผิดจำกควำมเป็นจริงอยู่ร�่ำไป”
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รู้จากการเรียนกับรู้จากการปฏิบัติ

“ศลี สมำธ ิปัญญำ วมิตุต ิทีก่ระผมจ�ำจำกต�ำรำและฟังครูสอนน้ัน จะตรงกบัเน้ือหำ 
ตำมที่หลวงปู่เข้ำใจหรือ”

หลวงปู่อธิบำยว่ำ

“ศีล คือ ปรกติจิตที่อยู่อย่ำงปรำศจำกโทษ เป็นจิตที่มีเกรำะก�ำบังป้องกัน 
กำรกระท�ำชั่วทุกอย่ำง สมำธิ ผลสืบเน่ืองจำกกำรรักษำศีล คือจิตที่มีควำมมั่นคง  
มคีวำมสงบเป็นพลงัทีจ่ะส่งต่อไปอกี ปัญญำ ผู้รู้ คอืจิตทีว่่ำง เบำสบำย รู้แจ้งแทงตลอด 
ตำมควำมเป็นจริงอย่ำงไร วมิตุต ิคอื จิตทีเ่ข้ำถงึควำมว่ำง จำกควำมว่ำง คือละควำมสบำย  
เหลือแต่ควำมไม่มี ไม่เป็น ไม่มีควำมคิดเหลืออยู่เลย”

อุบายคลายความยึด

“เม่ือกระผมท�ำควำมสงบให้เกิดขึน้แล้ว ก็พยำยำมรักษำจิตให้ด�ำรงอยูใ่นควำม
สงบน้ันด้วยด ีแต่คร้ันกระทบกระทัง่กบัอำรมณ์อย่ำงใดอย่ำงหน่ึง จิตกม็กัจะสญูเสยี
สถำนะที่พยำยำมธ�ำรงไว้นั้นร�่ำไป”

หลวงปู่ว่ำ

“ถ้ำเช่นน้ันแสดงว่ำสมำธิของตนเองยังไม่แข็งแกร่งเพียงพอ ถ้ำเป็นอำรมณ ์
แรงกล้ำเป็นพเิศษ โดยเฉพำะอำรมณ์ทีเ่ป็นจุดอ่อนของเรำแล้ว ต้องแก้ด้วยวปัิสสนำวธิี  
จงเร่ิมต้นด้วยกำรพจิำรณำสภำวธรรมทีห่ยำบทีส่ดุ คอื กำย แยกให้ละเอยีด พจิำรณำ 
ให้แจ่มแจ้ง ขยบัถงึพจิำรณำนำมธรรม อะไรกไ็ด้ทลีะคู ่ทีเ่รำเคยแยกพจิำรณำมำกม็ี  
ควำมด�ำควำมขำว ควำมมืดควำมสว่ำง เป็นต้น
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เรื่องกิน

“กระผมได้ปฏบิตัทิำงจิตมำนำน กพ็อมคีวำมสงบอยูบ้่ำง แต่มีปัญหำทำงอำหำร 
เม่ือบริโภคเน้ือสัตว์ คือเพียงแต่เห็น ก็นึกเวทนำไปถึงเจ้ำของเน้ือน้ันว่ำเขำต้อง 
สญูเสยีชวีติเพือ่เรำผู้บริโภคแท้ๆ คล้ำยกบัว่ำเรำผู้ปฏบิตัจิะขำดเมตตำมำกไป เมือ่เกดิ 
ควำมกังวลใจเช่นนี้ ก็ท�ำควำมสงบใจได้ยำก”

หลวงปู่ว่ำ “ภิกษุจะบริโภคปัจจัยสี่ ต้องพิจำรณำเสียก่อน เมื่อพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำกำรกินเน้ือสัตว์คล้ำยเป็นกำรเบียดเบียนและขำดเมตตำต่อสัตว์ ก็ให้งดเว้น
กำรฉันเนื้อเสีย พำกันฉันอำหำรเจต่อไป”

เรื่องกินมีอีก

สมัยต่อมำประมำณสี่เดือน ภิกษุกลุ่มน้ันมำกรำบเรียนหลวงปู่อีก หลังจำก 
ออกพรรษำแล้ว บอกวำ่ “พวกกระผมฉนัเจมำตลอดพรรษำด้วยควำมยำกล�ำบำกยิ่ง  
เพรำะญำตโิยมแถวบ้ำนโคกกลำง อ�ำเภอปรำสำท น้ัน ไม่มใีครรู้เร่ืองอำหำรเจเลย ล�ำบำก 
ด้วยกำรแสวงหำ และล�ำบำกแก่ญำตโิยมผู้อุปัฏฐำก บำงรูปถงึสขุภำพไม่ดี บำงรูปเกอืบ 
ไม่พ้นพรรษำ กำรท�ำควำมเพียรก็ไม่เต็มที่เท่ำที่ควร”

หลวงปู่ว่ำ

“ภกิษุเมือ่จะบริโภคปัจจัยสี ่ต้องพจิำรณำเสยีก่อน คร้ันเม่ือพจิำรณำแล้วเหน็ว่ำ 
อำหำรที่ตั้งอยู่เฉพำะหน้ำนี้ แม้จะมีผักบ้ำง เนื้อบ้ำง ปลำบ้ำง ข้ำวสุกบ้ำง แต่ก็เป็น
ของบริสทุธิโ์ดยส่วนสำม คือ ไม่ได้เหน็ ไม่ได้ยนิ และเขำไม่ได้ฆ่ำเพือ่เจำะจงเรำ และ 
เรำก็แสวงหำมำโดยชอบธรรมแล้ว ญำตโิยมเขำกถ็วำยด้วยศรัทธำเลือ่มใสแล้ว กพ็งึ 
บริโภคอำหำรนั้นไป ครูบำอำจำรย์ของเรำท่ำนก็ปฏิบัติอย่ำนี้มำแล้วเหมือนกัน”



309

เรื่องกินยังไม่จบ

เมื่อวันแรม ๒ ค�่ำ เดือน ๓ พ.ศ. ๒๕๒๒ หลวงปู่พักอยู่ที่วัดป่ำประโคนชัย  
เวลำ ๒ ทุม่ผ่ำนไปแล้ว มีภกิษกุลุม่หน่ึงซึง่ชอบเดนิธดุงค์ไปตำมทีชุ่มนุมต่ำงๆ ได้แวะ 
เข้ำไปพักที่วัดป่ำนั้นด้วย

หลงัจำกแสดงควำมคำรวะตำมสมณวสิยัแล้ว กก็ล่ำวถงึจุดเด่นทีเ่ขำยดึถอืเป็น
หลกัปฏิบตัว่ิำ “ผู้บริโภคเน้ือสตัว์ คอืผู้สนับสนุนให้คนฆ่ำสตัว์ ผู้บริโภคผัก มจิีตเมตตำสงู  
สำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำเมื่อหันไปบริโภคผักแล้ว จิตใจก็สงบเย็นดีขึ้น”

หลวงปู่ว่ำ

“ดีทีเดียวแหละ ท่ำนผู้ใดสำมำรถฉันมังสวิรัติได้ก็เป็นกำรดีมำก ขออนุโมทนำ
สำธดุ้วย ส่วนท่ำนทีย่งัฉันมงัสะอยู ่หำกมงัสะเหล่ำน้ันเป็นของบริสทุธิโ์ดยส่วนสำม คอื 
ไม่ได้เหน็ ไม่ได้ยนิ ไม่สงสยัว่ำเขำฆ่ำเพือ่เจำะจงให้เรำ และได้มำด้วยควำมบริสทุธิแ์ล้ว  
ก็ไม่ผิดธรรมผิดวนัิยแต่ประกำรใด อน่ึง ทีว่่ำจิตใจสงบเยอืกเย็นดน้ัีน กเ็ป็นผลเกดิขึน้
จำกพลงักำรตัง้ใจปฏบิตัใิห้ถกูต้องตำมพระธรรมวนัิย ไม่เกีย่วกบัอำหำรใหม่ อำหำรเก่ำ  
ที่อยู่ในท้องเลย”
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การค้ากับการปฏิบัติธรรม

“พวกกระผมมีภำระหน้ำที่ในกำรค้ำขำย ซึ่งบำงครั้งจะต้องพูดอะไรออกไปเกิน
ควำมจริงบ้ำง ค้ำก�ำไรเกนิควรบ้ำง แต่กระผมกม็คีวำมสนใจและเลือ่มใสในกำรปฏบิตัิ
สมำธิภำวนำอย่ำงยิ่ง แล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติมำบ้ำงแล้วโดยล�ำดับ แต่บำงท่ำนบอกว่ำ
ภำระหน้ำทีอ่ย่ำงผมน้ีมำปฏบิตัภิำวนำไม่ได้ผลหรอก หลวงปูเ่หน็ว่ำอย่ำงไร เพรำะว่ำ
ขำยของเอำก�ำไรก็เป็นบำปอยู่”

หลวงปูว่่ำ “เพือ่ด�ำรงชพีอยูไ่ด้ ทกุคนจึงต้องมีอำชพีกำรงำน และอำชพีกำรงำน
ทกุสำขำ ย่อมมีควำมถกูต้องควำมเหมำะควำมควรอยูใ่นตวัของมัน เมือ่ท�ำให้ถกูต้อง 
พอเหมำะพอควรแล้ว ก็เป็นอัพยำกตธรรม ไม่เป็นบำปไม่เป็นบุญแต่ประกำรใด  
ส่วนกำรประพฤติธรรมน้ัน เป็นสิ่งที่ควรกระท�ำ เพรำะผู้ประพฤติธรรมเท่ำน้ัน  
ย่อมสมควรแก่กำรงำนทุกกรณี”

ความหลังยังฝังใจ

ครั้งหนึ่งหลวงปู่ไปพักผ่อนที่วัดป่ำโยธำประสิทธิ์ พระเณรจ�ำนวนมำกมำกรำบ
นมัสกำรหลวงปู่ ฟังโอวำทของหลวงปู่แล้ว หลวงตำพลอยผู้บวชเมื่อแก่ แต่ส�ำรวมดี  
ได้ปรำรภถึงตนเองว่ำ “กระผมบวชมำก็นำนพอสมควรแล้ว ยังไม่อำจตัดห่วงอำลัย
ในอดีตได้ แม้จะตั้งใจอย่ำงไรก็ยังเผลอจนได้ ขอทรำบอุบำยวิธีอย่ำงอื่นเพื่อปฏิบัติ
ตำมแนวนี้ต่อไปด้วยครับกระผม”

หลวงปู่ว่ำ

“อย่ำให้จิตแล่นไปสูอ่ำรมณ์ภำยนอก ถ้ำเผลอ เม่ือรู้ตวัให้รีบดงึกลบัมำ อย่ำปล่อย 
ให้มันรู้อำรมณ์ดีหรือชั่ว สุขหรือทุกข์ ไม่คล้อยตำมและไม่หักหำญ”
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หลวงปู่กับเกจิอาจารย์

เมื่อประมำณ พ.ศ. ๒๕๒๐ หลวงปู่รับนิมนต์ไปร่วมพิธีกรรมที่วัดธรรมมงคล 
สขุมุวิท ในงำนน้ีท่ำนรับนิมนต์เข้ำไปน่ังปรกในพธิพีทุธำภิเษกวตัถมุงคลด้วย เมือ่เสร็จ 
พธิแีล้ว ออกมำน่ังพกัในกุฏิเลก็ๆ แห่งหน่ึง สนทนำกบัเหล่ำศษิยำนุศษิย์ทีศ่กึษำเล่ำเรียน 
อยู่ในกรุงเทพฯ เป็นจ�ำนวนหลำยรูป และคงจะมีรูปใดรูปหนึ่ง เมื่อก่อนไม่เคยเห็น 
หลวงปู่เข้ำพิธีพุทธำภิเษก เพิ่งเห็นครั้งนี้เองเช่นนี้กระมัง

หลวงปู่จึงว่ำ

“อำจำรย์องค์อืน่ๆ เข้ำน่ังปรกน่ังพทุธำภเิษกอย่ำงไร เรำไม่รู้ ส่วนตวัเรำน่ังท�ำสมำธ ิ
อย่ำงเดียวตำมแบบฉบับของเรำ”

อยากเรียนเก่ง

“หนูได้ฟังคุณตำสรศักดิ์ กองสุข แนะน�ำว่ำ ถ้ำใครต้องกำรเรียนเก่งและฉลำด  
ต้องหดัน่ังภำวนำท�ำสมำธใิห้ใจสงบเสยีก่อน หนูอยำกจะเรียนเก่งเรยีนฉลำดอย่ำงเขำ  
จึงพยำยำมน่ังภำวนำท�ำใจให้สงบ แต่ใจมันก็ไม่ยอมสงบสกัท ีบำงทกีย็ิง่ทวคีวำมฟุง้ซ่ำน 
มำกขึ้นก็มี เมื่อใจไม่สงบเช่นนี้ ท�ำอย่ำงไรจึงจะเรียนเก่งเจ้ำคะ”

หลวงปู่ว่ำ

“เรียนอะไรกใ็ห้มนัรู้อนัน้ัน เดีย๋วกเ็ก่งเองแหละ ทีใ่จไม่สงบกใ็ห้รู้ว่ำมนัไม่สงบ  
เพรำะอยำกสงบ มนัจึงไม่สงบ ขอให้พยำยำมภำวนำเร่ือยๆ ไปเถอะ สกัวนัหน่ึงกจ็ะได้ 
สงบตำมต้องกำร”
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ไปธุดงค์เพื่ออะไร

พระเณรบำงกลุ่มหลังจำกออกพรรษำแล้ว นิยมพำกันออกเที่ยวธุดงค์ไปใน 
สถำนทีต่่ำงๆ มกีำรตระเตรียมบริขำรหรือชดุธดุงค์กนัอย่ำงครบเคร่ือง แต่ในกำรไปน้ัน 
มีอยู่หลำยรูปที่ไปแบบผิดเป้ำหมำย เช่น ทรงเคร่ืองกัมมัฏฐำนไปรถทัวร์รถไฟบ้ำง 
เที่ยวไปเยี่ยมเพื่อนฝูงตำมส�ำนักต่ำงๆ บ้ำง

หลวงปู่จึงกล่ำวท่ำมกลำงคณะกัมมัฏฐำนว่ำ

“การกระท�าตนเป็นพระธดุงค์รูปงามน้ัน ย่อมไม่ควร ผิดวตัถปุระสงค์ของการเดิน
ธดุงค์ ทกุองค์พงึส�าเหนียกให้มากว่า การประพฤตธิดุงคกมัมฏัฐานน้ัน มุง่การฝึกฝน
ขัดเกลาจิตใจให้ปราศจากกิเลสประการเดียวเท่าน้ัน การไปธุดงคกัมมัฏฐานแต่ตัว  
ส่วนใจไม่ไปนั้น ไม่เป็นการประเสริฐเลย”

หยุดต้องหยุดให้เป็น

นักปฏิบัติกรำบเรียนหลวงปู่ว่ำ “กระผมพยำยำมหยุดคิดหยุดนึกให้ได้ตำมที่
หลวงปู่เคยสอน แต่ไม่เป็นผลส�ำเร็จสักที ซ�้ำยังเกิดควำมอึดอัดแน่นใจ สมองมึนงง  
แต่กระผมก็ยังศรัทธำว่ำที่หลวงปู่สอนไว้ย่อมไม่ผิดพลำดแน่ ขอทรำบอุบำยวิธ ี
ต่อไปด้วย”

“กแ็สดงถงึควำมผิดพลำดอยูแ่ล้ว เพรำะบอกให้หยดุคิดหยดุนึก กก็ลบัไปคิดที ่
จะหยุดคิดเสียอีกเล่ำ แล้วอำกำรหยุดจะอุบัติขึ้นได้อย่ำงไร จงก�ำจัดอวิชชำแห่งกำร
หยุดคิดหยุดนึกเสียให้สิ้น เลิกล้มควำมคิดที่จะหยุดคิดเสียก็สิ้นเรื่อง”
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ผลคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน

แรม ๒ ค�ำ่ เดอืน ๑๑ เป็นวนัคล้ำยวนัเกดิของหลวงปู ่ซึง่พอดกีบัวนัออกพรรษำ 
แล้วได้ ๒ วันของทกุปี สำนุศิษย์ทัง้ฝ่ำยปริยตัแิละฝ่ำยปฏบิตักินิ็ยมเดนิทำงไปกรำบ
นมัสกำรหลวงปู่เพ่ือศึกษำและไต่ถำมข้อวัตรปฏิบัติ หรือรำยงำนผลของกำรปฏิบัต ิ
มำตลอดพรรษำ ซึ่งเป็นกิจที่ศิษย์ของหลวงปู่กระท�ำอยู่เช่นนี้ตลอดมำ

หลังจำกฟังหลวงปู่แนะน�ำข้อวัตรปฏิบัติอย่ำงพิสดำรแล้ว หลวงปู่จบด้วยค�ำว่ำ

“การศึกษาธรรมด้วยการอ่านการฟัง สิ่งที่ได้ก็คือสัญญา (ความจ�าได้)  
การศึกษาธรรมด้วยการลงมือปฏิบัติ สิ่งที่เป็นผลของการปฏิบัติ ก็คือภูมิธรรม”

มีอยู่จุดเดียว

ในนำมสทัธวิหิำริกของหลวงปู ่มพีระมหำทวสีขุ สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค 
ได้เป็นองค์แรก ทำงวัดบูรพำรำมจึงจัดฉลองพัดประโยค ๙ ถวำย

หลังจำกพระมหำทวีสุขถวำยสักกำระแด่หลวงปู่แล้ว หลวงปู่ได้ให้โอวำทแบบ
ปรำรภธรรมะว่ำ “ผู้ทีส่ำมำรถสอบเปรียญ ๙ ประโยคได้น้ัน ต้องมีควำมเพยีรอย่ำงมำก  
และมีควำมฉลำดเพยีงพอ เพรำะถอืว่ำเป็นกำรจบหลกัสตูรฝ่ำยปริยตั ิและต้องแตกฉำน 
ในพระไตรปิฎก กำรสนใจทำงปริยตัอิย่ำงเดียวพ้นทกุข์ไม่ได้ ต้องสนใจปฏบิตัทิำงจิต 
ต่อไปอีกด้วย”

หลวงปู่กล่ำวว่ำ

“พระธรรมทัง้ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์ น้ัน ออกไปจำกจิตของพระพทุธเจ้ำทัง้หมด  
ทุกสิ่งทุกอย่ำงออกจำกจิต อยำกรู้อะไรค้นได้ที่จิต”
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โลกธรรม

วันที ่๑๒ มนีำคม พ.ศ. ๒๕๒๐ หลวงปูไ่ปพกัผ่อนวเิวกอยูท่ีว่ดัถ�ำ้ศรีแก้ว ภพูำน 
สกลนคร เป็นเวลำ ๑๐ กว่ำวนั ค�ำ่วนัสดุท้ำยทีห่ลวงปูจ่ะเดนิทำงกลบั ท่ำนอำจำรย์สวุจัน์  
พร้อมพระเณรในวัดเข้ำไปกรำบหลวงปู่เพื่ออ�ำลำหลวงปู่

ท่ำนกล่ำวว่ำ พักผ่อนอยู่ที่นี่สบำยดี อำกำศดี ภำวนำก็สบำย นึกถึงบรรยำกำศ
เก่ำๆ เมื่อสมัยเที่ยวธุดงค์ แล้วหลวงปู่ก็กล่ำวธรรโมวำท มีควำมตอนหนึ่งว่ำ

“สิง่ใดซึง่สามารถรู้ได้ สิง่น้ันเป็นของโลก สิง่ใดไม่มีอะไรจะรู้ได้ สิง่น้ันคอืธรรม 
โลกมีของคู่อยู่เป็นนิจ แต่ธรรมเป็นของสิ่งเดียวรวด”

ควรถามหรือไม่

ผู้สนใจในทำงปฏิบัติหลำยท่ำน ไม่ว่ำบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ บำงท่ำนนอกจำก
จะตัง้ใจปฏิบตัเิอำเองแล้ว ยงัชอบเทีย่วแสวงหำครูบำอำจำรย์ทีม่คีวำมช�ำนำญในกำร
แนะน�ำสั่งสอน ฟังธรรมจำกท่ำน เป็นต้น

ก็มีพระนักปฏิบัติคณะหน่ึงจำกภำคกลำง ไปพักอยู่หลำยวันเพื่อฟังธรรมและ
เรียนถำมกมัมัฏฐำนกบัหลวงปู ่องค์หน่ึงพรรณนำควำมรู้สกึของตนว่ำ “กระผมเข้ำหำ
ครูบำอำจำรย์มำก็หลำยองค์แล้ว ท่ำนก็สอนดีอยู่หรอก แต่ส่วนมำกมักสอนแต่เรื่อง
ระเบยีบวินัย หรือวธิธีดุงคกมัมฏัฐำน และควำมสขุควำมสงบอนัเกดิจำกสมำธเิท่ำน้ัน 
ส่วนหลวงปูน้ั่นสอนทำงลดั ถงึสิง่สดุยอด สญุญตำ ถงึพระนิพพำน กระผมขออภยัที่
บงัอำจถำมหลวงปูต่รงๆ ว่ำ กำรทีห่ลวงปูส่อนเร่ืองนิพพำนน้ัน เดีย๋วน้ีหลวงปูถ่งึนิพพำน 
แล้วหรือยัง”

หลงปู่ปรำรภว่ำ “ไม่มีอะไรจะถึง และไม่มีอะไรจะไม่ถึง”
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การปฏิบัติธรรมนั้นเพื่ออะไร

หลวงพ่อเบธ ซึ่งเป็นญำติอย่ำงใกล้ชิดของหลวงปู่ อยู่ที่วัดโคกหม่อน แม้ท่ำน
จะบวชเมื่อวัยชรำ แต่ก็เคร่งครัดต่อกำรปฏิบัติธุดงคกัมมัฏฐำนอย่ำงยิ่ง หลวงปู่เคย
ยกย่องว่ำปฏบิตัไิด้ผลด ีวนัหน่ึงท่ำนอำพำธหนักใกล้จะมรณภำพแล้ว ท่ำนปรำรภว่ำ 
อยำกเหน็หลวงปูเ่ป็นคร้ังสดุท้ำยเพือ่ลำตำย อำตมำเรยีนหลวงปูใ่ห้ทรำบ เมือ่หลวงปู่ 
ไปถึงแล้ว หลวงพ่อเบธลุกขึ้นกรำบ แล้วล้มตัวนอนตำมเดิมโดยไม่พูดอะไร แต่มี
อำกำรยิ้มและสดชื่นอย่ำงเห็นได้ชัด

ขณะนั้นสุรเสียงอันชัดเจนและนุ่มนวลของหลวงปู่ก็มีออกมำว่ำ

“กำรปฏบิตัทิัง้หลำยทีเ่รำพยำยำมปฏบิตัมิำ กเ็พือ่จะใช้ในเวลำน้ีเท่ำน้ัน เมือ่ถงึ
เวลำทีจ่ะตำย ให้ท�ำจิตให้เป็นหน่ึง แล้วหยดุเพ่ง ปล่อยวำงทัง้หมด” (หมำยถงึออกจำก 
ฌำนและดับพร้อม)

หวังผลไกล

เม่ือมแีขกหรืออบุำสกอบุำสกิำไปกรำบนมัสกำรหลวงปู ่หลวงปูป่รกตไิม่เคยถำม
ถึงเร่ืองอืน่ไกล มักถำมว่ำ “ญำตโิยมเคยภำวนำบ้ำงไหม” บำงคนตอบว่ำ “เคย” บำงคน 
ตอบว่ำ “ไม่เคย” ในจ�ำนวนนั้นมีคนหนึ่งฉะฉำนกว่ำใคร เขำกล่ำวว่ำ “ดิฉันเห็นว่ำ 
พวกเรำไม่จ�ำเป็นต้องมำวปัิสสนำอะไรให้มนัล�ำบำกล�ำบนนัก เพรำะปีหน่ึงๆ ดิฉันกฟั็ง 
เทศน์มหำชำติจบทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ตั้งหลำยวัด ท่ำนว่ำอำนิสงส์กำรฟังเทศน์มหำชำตินี้
จะได้ถงึศำสนำพระศรีอำริย์ กจ็ะพบแต่ควำมสขุควำมสบำยอยูแ่ล้ว ต้องมำทรมำนให้ 
ล�ำบำกท�ำไม”
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หลวงปู่ว่ำ

“สิ่งอันประเสริฐที่มีอยู่เฉพำะหน้ำแล้วไม่สนใจ กลับไปหวังไกลถึงสิ่งที่เป็นแต่ 
เพียงกำรกล่ำวถึง เป็นลักษณะของคนไม่เอำไหนเลย ก็ในเมื่อมรรคผลนิพพำน 
ในศำสนำพระสมณโคดมในปัจจุบันนี้ยังมีอยู่อย่ำงสมบูรณ์ กลับเหลวไหลไม่สนใจ 
เมื่อถึงศำสนำพระศรีอำริย์ ก็ยิ่งเหลวไหลมำกกว่ำนี้อีก”

โลกนี้มันก็มีเท่าที่เราเคยรู้มาแล้วนั่นเอง

บำงคร้ังทีห่ลวงปูส่งัเกตเหน็ว่ำ ผู้มำปฏิบตัธิรรมยงัลงัเลใจ เสยีดำยในควำมสนุก 
เพลิดเพลินแบบโลกล้วน จนไม่อยำกละมำปฏิบัติธรรม

ท่ำนแนะน�ำชวนคิดให้เห็นชัดว่ำ

“ขอให้ท่ำนทัง้หลำยจงส�ำรวจดคูวำมสขุว่ำ ตรงไหนทีต่นเหน็ว่ำมันสขุทีส่ดุในชีวติ  
คร้ันส�ำรวจดูแล้วมันก็แค่น้ันแหละ แค่ที่เรำเคยรู้เคยพบมำแล้วน่ันเอง ท�ำไมจึงไม่
มำกกว่ำน้ัน มำกกว่ำน้ันไม่มี โลกน้ีมีอยู่แค่น้ันเอง แล้วกซ็�ำ้ๆ ซำกๆ อยูแ่ค่น้ัน เกดิแก่ 
เจ็บตำยอยูร่�ำ่ไป มนัจึงน่ำจะมีควำมสขุชนิดพเิศษกว่ำ ประเสริฐกว่ำน้ัน ปลอดภยักว่ำน้ัน  
พระอริยเจ้ำทัง้หลำย ท่ำนจึงสละสขุส่วนน้อยน้ันเสยีเพือ่แสวงหำสขุอนัเกดิจำกควำม
สงบกำย สงบจิต สงบกิเลส เป็นควำมสุขที่ปลอดภัยหำสิ่งใดเปรียบมิได้เลย”

ไม่ยากส�าหรับผู้ไม่ติดอารมณ์

วัดบูรพำรำมที่หลวงปู่ประจ�ำอยู่ตลอดห้ำสิบปี ไม่มีได้ไปจ�ำพรรษำที่ไหนเลย 
เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในใจกลำงเมือง หน้ำศำลำกลำงติดกับศำลจังหวัดสุรินทร์ ด้วยเหตุนี้ 
จึงมีเสียงรบกวนควำมสงบอยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะเมื่อถึงฤดูงำนช้ำงแฟร์ หรือ 
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ฤดูเทศกำลแต่ละอย่ำง แสงเสยีงอกึทกึครึกคร้ืนตลอดเจ็ดวนับ้ำง สบิห้ำวนับ้ำง ภิกษุ
สำมเณรผู้มีจิตใจยังอ่อนไหวอยู่ ย่อมได้รับควำมกระทบเทือนเป็นอย่ำงยิ่ง

เมื่อน�ำเรื่องนี้กรำบเรียนหลวงปู่ทีไร ก็ได้ค�ำตอบท�ำนองเดียวกันทุกครั้งว่ำ

“มัวสนใจอะไรกับสิ่งเหล่ำน้ัน ธรรมดำแสงย่อมสว่ำง ธรรมดำเสียงย่อมดัง 
หน้ำทีข่องมันเป็นเช่นน้ันเอง เรำไม่ใส่ใจฟังเสยีอย่ำงกห็มดเร่ือง จงท�ำตวัเรำไม่ให้เป็น
ปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อม เพรำะมันมีอยู่อย่ำงนี้ เป็นอยู่อย่ำงนี้เอง เพียงแต่ท�ำควำม
เข้ำใจกับมันให้ถ่องแท้ด้วยปัญญำอันลึกซึ้งเท่ำนั้นเอง”

บางทีฟังแล้วก็งงและทึ่ง

อำตมำมีส่วนเสียอยู่อย่ำงหนึ่งคือ ชอบถำมหรือพูดกับหลวงปู่แบบทีเล่นทีจริง
อยู่เร่ือย ทั้งน้ีก็เพรำะหลวงปู่ไม่เคยถือ ท่ำนเป็นกันเองกับพระเณรผู้ใกล้ชิดอย่ำง
สม�่ำเสมอ เช่นถำมท่ำนว่ำ “ในต�ำรำกล่ำวว่ำมีเทวดำมำชุมนุมฟังเทศน์ หรือมำเฝ้ำ
พระพุทธเจ้ำหลำยสิบโกฏินั้น จะมีสถำนที่บรรจุพอหรือ เสียงดังทั่วถึงกันหรือ”

เมื่อได้ฟังหลวงปู่ตอบแล้วก็งวยงงและอัศจรรย์ใจอย่ำงยิ่ง เพรำะไม่เคยพบใน
ต�ำรำและไม่เคยได้ยนิมำก่อน และยิง่กว่ำน้ันเพิง่จะได้ฟังท่ำนพดูเมือ่อำพำธหนักและ
ใกล้มรณภำพด้วย

หลวงปู่ตอบว่ำ

“เทวดำจะมำชุมนุมกันจ�ำนวนกี่ล้ำนโกฏิ ก็ไม่มีปัญหำอะไร เพรำะในเน้ือที ่
หนึ่งปรมำณู เทวดำอยู่ได้ถึงแปดองค์”
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แบบมโนสาเร่ก็เคยตอบ

ปัญหำโลกแตก ที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทั้งคนปัญญำดีและปัญญำอ่อน น�ำมำ 
ถกเถียงกันอย่ำงไม่เกิดประโยชน์และตกลงกันไม่ได้สกัทว่ีำ ไก่กบัไข่อย่ำงไหนเกดิก่อน  
ซึ่งส่วนมำกเป็นกำรถำมตอบเพื่อเถียงกันเล่น แล้วจบลงไม่ได้ ก็ยังมีผู้น�ำไปถำม 
โดยคิดว่ำหลวงปู ่คงไม่ตอบค�ำถำมแบบน้ี ในที่สุดก็ได้ฟังค�ำตอบของหลวงปู ่ 
อย่ำงไม่เหมอืนใครเลย คือวนัหน่ึง พระเบิม้เข้ำไปปฏบิตันิวดเท้ำถวำยท่ำน แล้วถำมว่ำ  
“หลวงปู่ ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อน”

หลวงปู่บอกว่ำ

“เกิดพร้อมกันนั่นแหละ”

กล่าวเตือน

บำงคร้ังหลวงปู่แทบจะร�ำคำญกับพวกที่ปฏิบัติเพียงไม่กี่มำกน้อย ก็ถำมแบบ
เร่งผลให้ทันตำเห็น

ท่ำนกล่ำวเตือนว่ำ

“การปฏิบตั ิให้มุ่งปฏบิตัเิพือ่ส�ารวม เพือ่ความละ เพือ่ความคลายก�าหนัดยนิดี  
เพือ่ความดบัทกุข์ ไม่ใช่เพ่ือเหน็สวรรค์วมิาน หรือแม้พระนิพพาน กไ็ม่ต้องตัง้เป้าหมาย 
เพือ่จะเหน็ทัง้น้ัน ให้ปฏบิตัไิปเร่ือยๆ ไม่ต้องอยากเหน็อะไร เพราะพระนิพพาน มนัเป็น 
ของว่าง ไม่มีตัวตน หาที่ตั้งไม่ได้ หาที่เปรียบเทียบไม่ได้ ปฏิบัติไปจึงจะรู้เอง”
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ละอย่างหนึ่งติดอีกอย่างหนึ่ง

ลูกศิษย์ฝ่ำยคฤหัสถ์ผู้ปฏิบัติธรรมคนหนึ่ง เข้ำนมัสกำรหลวงปู่รำยงำนผลกำร 
ปฏิบัติให้หลวงปู่ฟังด้วยควำมภำคภูมิใจว่ำ “ปลื้มใจอย่ำงย่ิงที่ได้พบหลวงปู่วันน้ี  
ด้วยกระผมปฏบิตัติำมทีห่ลวงปูเ่คยแนะน�ำกไ็ด้ผลไปตำมล�ำดบั คอืเม่ือลงมอืน่ังภำวนำ 
ก็เร่ิมละสญัญำอำรมณ์ภำยนอกหมด จิตกห็มดควำมวุน่ จิตรวม จิตสงบ จิตดิง่สูส่มำธ ิ 
หมดอำรมณ์อืน่ เหลอืแต่ควำมสขุ สขุอย่ำงยิง่ เยน็สบำย และจะให้อยูต่รงน้ีนำนเท่ำไร 
ก็ได้”

หลวงปู่ยิ้มแล้วพูด

“เออ ก็ดีแล้วทีไ่ด้ผล พดูถงึควำมสขุในสมำธมินักส็ขุจริงๆ จะเอำอะไรมำเปรียบ 
ไม่ได้ แต่ถ้ำติดอยู่แค่นั้น มันก็ได้แค่นั้นแหละ ยังไม่เกิดปัญญำอริยมรรคที่จะตัด 
ภพ ชำต ิตณัหำ อปุำทำน ได้ ให้ละสขุน้ันเสยีก่อน แล้วพจิำรณำขันธ์ ๕ ให้แจ่มแจ้ง 
ต่อไป”

ปรารภธรรมเปรียบเทียบ

จิตของอริยเจ้ำชั้นโลกุตระนั้น แม้จะยังอยู่ในโลก คลุกคลีกับสิ่งแวดล้อมโดย 
สถำนใด กไ็ม่อำจจูงจิตของท่ำนให้ไขว้เขวเจือปนกบัสิง่เหล่ำน้ันได้ คอืโลกธรรมไม่อำจ 
ครอบง�ำจิตได้เลย คอืจิตไม่อำจกลบักลำยไปเป็นจิตปถุุชนได้อกี ไม่อำจกลบัไปอยูใ่ต้ 
อ�านาจของกิเลสตัณหาได้อีก

เปรียบเหมือนกะทิมะพร้ำวที่ค้ันออกมำแล้ว เอำไปส�ำรอกหรือเคี่ยวด้วย 
ควำมร้อนจนเป็นน�้ำมันออกมำได้แล้ว ย่อมไม่กลับกลำยไปเป็นกะทิเหมือนเดิมอีก  
แม้จะเอำไปปะปนระคนกับกะทิอย่ำงไร ก็ไม่อำจท�ำให้น�้ำมันน้ันกลำยเป็นกะทิ 
เหมือนเดิมได้
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ตัวอย่างเปรียบเทียบ

มรรคผลนิพพำน เป็นสิ่งปัจจัตตัง คือรู้เห็นได้จ�ำเพำะตนโดยแท้ ผู้ใดปฏิบัติ 
เข้ำถงึ ผู้น้ันเหน็เอง แจ่มแจ้งเอง หมดสงสยัในพระศำสนำได้โดยสิน้เชงิ มเิช่นน้ันแล้ว
จะต้องเดำเอำอยู่ร�่ำไป แม้จะมีผู้สำมำรถอธิบำยให้อย่ำงลึกซึ้งอย่ำงไร ก็รู้ได้แบบเดำ  
สิ่งใดยังเดำอยู่ สิ่งนั้นก็ยังไม่แน่นอน

ยกตวัอย่ำงเช่น เต่ำกบัปลำ เต่ำอยูไ่ด้สองโลก คอื โลกบนบกกบัโลกในน�ำ้ ส่วนปลำ 
อยูไ่ด้โลกเดยีวคอืในน�ำ้ ขึน้มำบนบกก็ตำยหมด วนัหน่ึงเต่ำลงไปในน�ำ้ แล้วกพ็รรณนำ 
ควำมสขุควำมสบำยบนบกให้ปลำฟังว่ำ “มันมแีต่ควำมสขุสบำย แสงสสีวยงำม ไม่ต้อง 
ล�ำบำกเหมือนอยู่ในน�้ำ”

ปลำพำกันฟังด้วยควำมสนใจและอยำกเห็นบก จึงถำมเต่ำว่ำ “บนบกน้ัน 
ลึกมำกไหม” 

เต่ำ “มันจะลึกอะไร ก็มันบก”

ปลำ “เอ บนบกนั้นมีคลื่นมำกไหม” 

เต่ำ “มันจะคลื่นอะไร ก็มันบก”

ปลา “เอ บนบกนั้นมีเปือกตมมำกไหม” 

เต่ำ “มันจะมีอะไร ก็มันบก”

ให้สงัเกตดคู�ำทีป่ลำถำม เอำแต่ควำมรู้ทีมี่อยูใ่นน�ำ้มำถำมเต่ำ เต่ำกไ็ด้แต่ปฏิเสธ

“จิตปุถุชนที่เดามรรคผลนิพพาน ก็ไม่ต่างอะไรกับปลา”
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ภายนอกกับภายใน

เมื่อเย็นวันที่ ๒ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๒๔ หลังจำกหลวงปู่กลับจำกพระรำชพิธี 
ในพระรำชวัง ก�ำลังพักผ่อนอยู่ที่พระต�ำหนักทรงพรต วัดบวรนิเวศฯ มีท่ำนเจ้ำคุณ 
ซึง่เป็นนักปฏบิตัภิำวนำองค์หน่ึง เข้ำไปเย่ียมสนทนำธรรมกบัหลวงปู ่ขึน้ต้นด้วยค�ำถำม
ว่ำ “เขำว่ำคนทีเ่ป็นยกัษ์ในชำตปิำงก่อน กลบัมำเป็นมนุษย์ในชำตน้ีิน้ัน เรียนคำถำอำคม 
อะไร ก็ศักดิ์สิทธิ์ไปทุกอย่ำง เป็นควำมจริงแค่ไหนครับผม”

หลวงปู่ลุกขึ้นนั่งฉับไว แล้วตอบว่ำ

“ผมไม่เคยได้สนใจเร่ืองอย่ำงน้ีเลย ท่ำนเจ้ำคณุเคยภำวนำถงึตรงน้ีไหม หสติปุบาท  
คอื กริิยำทีจิ่ตยิม้เองโดยปรำศจำกเจตนำทีจ่ะยิม้ เกดิในจิตของเหล่ำพระอริยเจ้ำเท่ำน้ัน  
ไม่มใีนสำมญัชน เพรำะพ้นจำกเหตปัุจจัยแห่งกำรปรุงแต่งแล้ว เป็นอสิระด้วยตวัมนัเอง” 

แค่ศีล ๕ ก็ไม่มี

พระมหำเถระผู้ใหญ่แต่ละรูปนั้น ย่อมจะมีลูกศิษย์เป็นจ�ำนวนมำก ทั้งคฤหัสถ์
และบรรพชติ บรรดำศษิย์เหล่ำน้ันจึงมทีัง้ดแีละเลว โดยเฉพำะศษิย์ฝ่ำยพระ องค์ทีดี่ 
กมี็ถมเถไป องค์ทีเ่ลวกพ็อมปีะปนอยูบ้่ำง เช่น มีพระผู้ใกล้ชดิองค์หน่ึง ชอบถอืวสิำสะ 
จนเกนิควร คอืชอบหยบิเอำข้ำวของบำงอย่ำงทีย่งัไม่ได้รับอนุญำต มผู้ีบอกให้หลวงปู ่
ได้ทรำบ แต่หลวงปู่ก็ชอบวำงเฉยอยู่แล้ว

ครั้งหนึ่ง ท่ำนต้องกำรใช้ของอันนั้น จึงใช้ให้พระอีกองค์หนึ่งไปถำมหำ แต่ถูก 
ปฏเิสธว่ำเขำไม่ได้เอำไป พระองค์น้ันจึงกลบัมำบอกหลวงปูว่่ำ “เขำปฏิเสธว่ำไม่ได้เอำ”  
หลวงปู่ก็ไม่ว่ำอะไร เพียงแต่พูดออกมำนิดหน่ึงว่ำ “พระบำงองค์มัวแต่ตั้งใจรักษำ 
ศีล ๒๒๗ จนลืมรักษำศีล ๕”
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ไม่เคยเห็นหวั่นไหวในเหตุการณ์อะไร

เวลำ ๔ ทุม่ผ่ำนไปแล้ว เหน็หลวงปูย่งัน่ังพกัผ่อนอยูต่ำมสบำย จึงเข้ำไปกรำบเรียน 
ว่ำ “หลวงปู่ครับ หลวงปู่ขำวมรณภำพเสียแล้ว” หลวงปู่แทนที่จะถำมว่ำด้วยเหตุใด 
เมือ่ไร กไ็ม่ถำม กลบัพดูต่อไปเลยว่ำ “เออ ท่ำนอำจำรย์ขำว กห็มดภำระกำรแบกหำม
สงัขำรเสยีท ีพบกนัเม่ือ ๔ ปีทีผ่่ำนมำ เหน็ล�ำบำกสงัขำร ต้องให้คนอืน่ช่วยเหลอือยูเ่สมอ  
เรำไม่มวิีบำกของสงัขำร เร่ืองวบิำกของสงัขำรน้ี แม้จะเป็นพระอริยเจ้ำชัน้ไหนกต้็องต่อสู้ 
จนกว่ำจะขำดจำกกนัได้ ไม่เกีย่วข้องกนัอกี แต่ตำมปกตสิภำวะของจิตน้ัน มนัก็ยงัอยู่ 
กบัสิง่เหล่ำน้ีเอง เพยีงแต่จิตทีฝึ่กดแีล้ว เม่ือสิง่เหล่ำน้ีเกดิขึน้ ย่อมละและระงับได้เร็ว 
ไม่กังวล ไม่ยึดถือ หมดภำระเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่ำนั้น มันก็แค่นั้นเอง”

ผู้เข้าใจธรรมะได้ถูกต้องหายาก

เม่ือไฟไหม้จังหวดัสริุนทร์คร้ังใหญ่ได้ผ่ำนไปแล้ว ผลคอืควำมทกุข์ยำก สญูเสยี  
สิ้นเน้ือประดำตัว และเสียใจอำลัยอำวรณ์ในทรัพย์สินถึงข้ันเสียสติไปก็หลำยรำย  
วนเวยีนมำล�ำเลกิให้หลวงปูฟั่งว่ำ อตุส่ำห์ท�ำบญุเข้ำวดัปฏิบตัธิรรมมำตัง้แต่ปูย่่ำตำยำย  
ท�ำไมบุญกุศลจึงไม่ช่วย ท�ำไมธรรมะจึงไม่ช่วยคุ้มครอง ไฟไหม้บ้ำนวอดวำยหมด 
แล้วเขำเหล่ำน้ันเลิกเข้ำวัดท�ำบุญไปหลำยรำย เพรำะธรรมะไม่ช่วยเขำให้พ้นจำก 
ไฟไหม้บ้ำน

หลวงปู่ว่ำ“ไฟมันท�าตามหน้าท่ีของมัน ธรรมะไม่ได้ช่วยใครในลักษณะน้ัน 
หมายความว่า ความอนัตรธาน ความวบิตั ิความเสือ่มสลาย ความพลดัพรากจากกนั  
สิง่เหล่าน้ี มนัมีประจ�าโลกอยูแ่ล้ว ทน้ีีผู้มีธรรมะ ผู้ปฏิบตัธิรรมะ เมือ่ประสบกบัภาวะ
เช่นน้ันแล้ว จะวางใจอย่างไรจึงไม่เป็นทกุข์ อย่างน้ีต่างหาก ไม่ใช่ธรรมะช่วยไม่ให้แก่  
ไม่ให้ตาย ไม่ให้หิว ไม่ให้ไฟไหม้ ไม่ใช่อย่างนั้น”



323

ต้องปฏิบัติจึงหมดความสงสัย

เม่ือมีผู้ถำมถงึ กำรตำย กำรเกดิใหม่ หรือถำมถงึชำตหิน้ำชำตหิลงั หลวงปูไ่ม่เคย 
สนใจที่จะตอบ หรือมีผู้กล่ำวค้ำนว่ำ เช่ือหรือไม่เช่ือ นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่จริง 
ประกำรใด หลวงปูไ่ม่เคยค้นคว้ำหำเหตผุลเพือ่จะเอำค้ำนใคร หรือไม่เคยหำหลกัฐำน 
เพื่อยืนยันให้ใครยอมจ�ำนนแต่ประกำรใด ท่ำนกลับแนะน�ำว่ำ

“ผู้ปฏิบัติที่แท้จริงนั้น ไม่จ�าเป็นต้องค�านึงถึงชาติหน้าชาติหลังหรือนรกสวรรค์
อะไรกไ็ด้ ให้ตัง้ใจปฏิบตัใิห้ตรง ศีล สมาธ ิปัญญา อย่างแน่วแน่กพ็อ ถ้าสวรรค์มจีริง 
ถึง ๖ ชัน้ตามต�ารา ผู้ปฏบิตัดิแีล้วกย่็อมได้เลือ่นฐานะของตนโดยล�าดบั หรือถ้าสวรรค์ 
นิพพานไม่มีเลย ผู้ปฏิบัติดีแล้วในขณะน้ีก็ย่อมไม่ไร้ประโยชน์ ย่อมอยู่เป็นสุข  
เป็นมนุษย์ชั้นเลิศ การฟังจากคนอื่น การค้นคว้าจากต�ารานั้น ไม่อาจแก้ข้อสงสัยได้  
ต้องเพียรปฏิบัติ ท�าวิปัสสนาญาณให้แจ้ง ความสงสัยก็หมดไปเองโดยสิ้นเชิง”

เขาต้องการอย่างนั้นเอง

แม้จะมีคนเป็นกลุ่มอยำกฟังควำมคิดเห็นของหลวงปู่เร่ืองเวียนว่ำยตำยเกิด  
ยกบคุคลมำอ้ำงว่ำ ท่ำนผู้น้ันผู้น้ีสำมำรถระลกึชำตย้ิอนหลงัได้หลำยชำตว่ิำ ตนเคยเกดิ 
เป็นอะไรบ้ำง และใครเคยเป็นแม่เป็นญำติกันบ้ำง

หลวงปูว่่ำ “เรำไม่เคยสนใจเร่ืองอย่ำงน้ี แค่อปุจำรสมำธกิเ็ป็นได้แล้ว ทกุอย่ำงมนั
ออกไปจำกจิตทัง้หมด อยำกรู้อยำกเหน็อะไร จิตมนับนัดำลให้รู้ให้เหน็ได้ทัง้น้ัน และรู้ได้
เร็วเสยีด้วย หำกพอใจเพยีงแค่น้ี ผลดทีีไ่ด้กคื็อท�ำให้กลวักำรเวยีนว่ำยตำยเกดิในภพ 
ทีต่กต�ำ่ แล้วตัง้ใจท�ำด ีบริจำคทำน รักษำศีล แล้วกไ็ม่เบยีดเบยีนกัน พำกันกระหยิม่ 
ยิม้ย่องในผลบญุของตน ส่วนกำรทีจ่ะขจัดกเิลสเพือ่ท�ำลำยอวชิชำ ตณัหำ อปุำทำน เข้ำถงึ 
ควำมพ้นทุกข์อย่ำงสิ้นเชิงนั้น อีกอย่ำงหนึ่งต่ำงหำก”
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ไม่มีนิทานสาธก

อยูใ่กล้ชดิหลวงปูต่ลอดระยะเวลำยำวนำน ค�ำสอนของท่ำนไม่เคยมนิีทำนสำธก 
หรือนิทำนสนุกอะไรที่หลวงปู่ยกมำบรรยำยให้ฟังสนุกๆ เลย ไม่ว่ำชำดกหรือเร่ือง
ประกอบในปัจจุบัน ค�ำสอนของท่ำนล้วนแต่เป็นสัจธรรมขั้นปรมัตถ์ หรือไม่ก็เป็น 
ค�ำจ�ำกดัควำมอย่ำงกะทดัรัด ชนิดระมดัระวงั หรือคล้ำยประหยดัค�ำพดูอย่ำงยิง่ แม้แต่
กำรสอนพิธีกรรม หรือศำสนพิธี และกำรท�ำบุญบริจำคทำนอะไรในระดับศีลธรรม  
หลวงปู่ท�ำแบบปล่อยวำงหมด ส่วนมำกหลวงปู่กล่ำวว่ำ

“เร่ืองพธิกีรรม หรือบญุกริิยำวตัถตุ่ำงๆ ทัง้หลำย กถ็อืว่ำเป็นเร่ืองทีย่งัให้เกดิกศุล 
ได้อยู่ หำกแต่ส�ำหรับนักปฏิบัติแล้ว อำจถือได้ว่ำเป็นไปเพื่อกุศลเพียงนิดหน่อย
เท่ำนั้นเอง”

แปลกดี

หลงัจำกงำนเปิดพพิธิภณัฑ์ท่ำนอำจำรย์มัน่แล้ว หลวงปูเ่ดนิทำงต่อไปเพือ่เยีย่ม
ท่ำนอำจำรย์ฝ้ัน ทีถ่�ำ้ขำม สมัยน้ันรถใหญ่ไปได้แค่เชงิเขำ หลวงปูต้่องปีนเขำจำกทีไ่กล 
ด้วยควำมเหน่ือยยำกอย่ำงยิ่ง ท่ำนต้องหยุดพักเหน่ือยหอบเป็นระยะหลำยคร้ัง 
อำตมำทกุข์ใจมำกทีม่ส่ีวนท�ำให้หลวงปูต้่องทรมำนสงัขำรถงึปำนน้ัน ในทีส่ดุเมือ่ไปถึง 
ศำลำใหญ่บนยอดถ�ำ้ขำมแล้ว ท่ำนอำจำรย์ฝ้ันกรำบหลวงปูเ่สร็จ ท่ำนอำจำรย์เทสก์กข้ึ็น 
ไปถึงพอดี เมื่อเห็นพระเถระส�ำคัญทั้งสำมรูปได้ไปพบกันโดยบังเอิญเช่นนี้ และท่ำน
สนทนำวิสำสะกันด้วยบรรยำกำศที่สงบเยือกเย็นยิ้มแย้มแจ่มใสเช่นน้ัน ควำมทุกข ์
หำยไปหมด ควำมปลื้มปีติก็เข้ำมำแทนที่

หลวงปูก่ลำ่วว่ำ “กไ็ม่ค่อยแขง็แรงเทำ่ไหร่หรอก ผมตรติรองดแูลว้ เห็นว่ำไม่มี
วิบำกของสังขำร เมื่ออำศัยไม่ได้ ปล่อยทิ้งไปเลยเท่ำนั้นแหละ”
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ยิ่งแปลกอีก

ไม่ต้องสงสัยว่ำญำติโยมที่นั่งห้อมล้อมจ�ำนวนมำกนั้นจะตื่นเต้นดีใจขนำดไหน  
ทีเ่หน็พระเถระส�ำคญัน่ังอยูด้่วยกนัโดยบงัเอญิ คือ หลวงปูดู่ลย์ หลวงปูฝ้ั่น หลวงปูเ่ทสก์  
โอกำสเช่นน้ีหำได้ง่ำยทีไ่หน ตำกล้องจำกสริุนทร์สองคนตัง้หน้ำถ่ำยรูปเอำอย่ำงเตม็ที่

ขำกลบับนรถบสัใหญ่น่ันเอง ช่ำงถ่ำยรูปเหน็ว่ำทกุคนกระหำยทีจ่ะได้รูป เขำจึง 
พูดว่ำ “จะขยำย ๑๒ นิ้ว จ�ำหน่ำยเอำเงินบ�ำรุงวัดป่ำจอมพระ” อำตมำคิดแต่ในใจว่ำ  
กำรเอำรูปครูบำอำจำรย์ไปตีรำคำจ�ำหน่ำยเช่นน้ีดูไม่ค่อยงำมเท่ำไรนัก แต่เขำก็สั่ง 
จองกันเกือบทุกคน

เมือ่ช่ำงภำพเอำฟิล์มไปล้ำงแล้ว ปรำกฏว่ำฟิล์มทีอ่ตุส่ำห์ถ่ำยไม่ต�ำ่กว่ำ ๒๐ ครัง้น้ัน  
มีลักษณะใสสะอำด เหมือนหนึ่งท้องฟ้ำที่ปรำศจำกเมฆหมอกฉะนั้น ควำมหวังที่จะ
ได้รูปกส็ิน้สดุลงโดยสิน้เชงิ ย่ิงกว่ำน้ัน กำรพบกันของพระเถระส�ำคญัทัง้สำมท่ำนน้ัน 
เป็นกำรพบกันครั้งสุดท้ำยแล้ว

ว่าไปตามความเป็นจริงอย่างไร

เม่ือมผู้ีถำมว่ำหลวงปูว่่ำ “เคยอ่ำนประวตัท่ิำนพระอำจำรย์มัน่ทีม่หีลำยท่ำนเขียน
ไว้อย่ำงมำกมำยไหม” หลวงปู่ก็ตอบว่ำ “เคยอ่ำนเหมือนกัน” “ที่เขำเขียนถึงอภินิหำร
ของท่ำนต่ำงๆ นำนำน้ัน หลวงปูเ่ข้ำใจว่ำอย่ำงไร” หลวงปูว่่ำ “เมือ่สมยัเรำเคยอยูก่บัท่ำน 
กไ็ม่เหน็ว่ำท่ำนเล่ำบอกว่ำอย่ำงไร” ตำมปรกตขิองหลวงปู ่เมือ่ท่ำนเล่ำถงึท่ำนอำจำรย์  
ท่ำนจะพูดถึงเฉพำะกิจธุดงค์ของท่ำนอำจำรย์มั่นเท่ำนั้นว่ำ “ผู้ที่ถือธุดงค์ในรุ่นต่อมำ 
ยังไม่เคยเหน็มใีครถอืได้เคร่งครัดเท่ำท่ำนเลยแม้แต่คนเดยีว นุ่งห่มเฉพำะผ้ำบงัสกุลุ
ทีต่ดัเย็บย้อมเอง ไม่ใช้ผ้ำส�ำเร็จรูปจำกคนอืน่ อยูเ่สนำสนะป่ำตลอดชีวติ ฉันแต่อำหำร 
ทีบ่ณิฑบำตได้ในบำตร แม้อำพำธหนัก ยงัอตุส่ำห์น่ังอุม้บำตรให้เขำใส่ ไม่ถอือำนิสงส์
พรรษำ ไม่รับกฐิน ตลอดถึงไม่ก่อสร้ำงหรือชวนท�ำกำรก่อสร้ำง”
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ปฏิปุจฉา

ด้วยควำมคุ้นเคยและอยูใ่กล้ชดิหลวงปูม่ำเป็นเวลำนำน เมือ่อำตมำถำมปัญหำ
อะไรท่ำน หลวงปู่ท่ำนมักจะตอบด้วยกำรย้อนถำมกลับคืน ท�ำนองให้คิดหำค�ำตอบ
เอำเอง เช่นถำมว่ำ “พระอรหนัต์ท่ำนมใีจสะอำดสว่ำงแล้ว ท่ำนอำจรู้เลขหวยได้อย่ำง 
แม่นย�ำหรือครับ” ท่ำนตอบว่ำ “พระอรหันต์ท่ำนใส่ใจเพื่อจะรู้สิ่งเหล่ำน้ันเองหรือ”  
ถำมว่ำ “พระอรหันต์ท่ำนเคยนอนหลับฝันเหมือนคนธรรมดำด้วยหรือเปล่ำครับ”  
ท่ำนตอบว่ำ “กำรหลับแล้วเกิดฝัน เป็นเร่ืองของสังขำรขันธ์มิใช่หรือ” ถำมว่ำ  
“พระปุถุชนธรรมดำยังหนำด้วยกิเลส แต่มีควำมสำมำรถสอนคนอื่นให้เขำบรรลุถึง
พระอรหันต์ เคยมีบ้ำงไหมครับหลวงปู่” ท่ำนตอบว่ำ “หมอบำงคน ทั้งที่ตนเองยัง 
มีโรคอยู่ แต่ก็เคยรักษำคนอื่นให้หำยจำกโรคได้ มีอยู่ทั่วไปมิใช่หรือ”  

ปรกตินิสัยประจ�าตัวของหลวงปู่

ทำงกำย มร่ีำงกำยแขง็แรง กระฉับกระเฉง ว่องไว สมสดัส่วน สะอำด ปรำศจำก
กลิ่นตัว มีอำพำธน้อย ท่ำนจะสรงน�้ำอุ่นเพียงวันละครั้งเท่ำนั้น 

ทำงวำจำ เสียงใหญ่ แต่พูดเบำ พูดสั้น พูดน้อย พูดจริง พูดตรง ปรำศจำก
มำยำทำงค�ำพูด คือ ไม่พูดเลียบเคียง ไม่พูดโอ๋ ไม่พูดปลอบโยน ไม่พูดประชด  
ไม่พดูนินทำ ไม่พดูขอร้อง ขออภยั ไม่พดูขอโทษ ไม่พดูถงึควำมฝัน ไม่พดูเล่ำนิทำน
ชำดกหรือนิทำนปรัมปรำเป็นต้น 

ทำงใจ มีสจัจะ ตัง้ใจท�ำสิง่ใดแล้วท�ำจนส�ำเร็จ มีเมตตำกรุณำเป็นประจ�ำ สงบเสง่ียม 
เยอืกเยน็ อดทน ไม่เคยมีอำกำรกระวนกระวำยวูว่ำม ไม่แสดงอำกำรอดึอดัหงุดหงิด 
หรือร�ำคำญ ไม่แสวงหำของหรือสัง่สม หรืออำลยัอำวรณ์กบัของทีส่ญูหำย ไม่ประมำท 
รุ่งเรืองด้วยสตสิมัปชญัญะ และเบกิบำนอยูเ่สมอ เป็นอยูโ่ดยปรำศจำกทกุข์ ไม่หวัน่ไหว 
ไปตำมเหตุกำรณ์ ไม่ถูกภำวะอื่นครอบง�ำ
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ท่ำนสอนอยู่เสมอว่ำ “ให้ท�าความเข้าใจกับสภาวธรรมอย่างชัดแจ้งว่า เกิดขึ้น 
เปลี่ยนแปลง สลายไป อย่าทุกข์โศกเพราะสภาวะนั้นเป็นเหตุ”   
      

มีเวทนาหนัก แต่ไม่หนักด้วยเวทนา

หลวงปูอ่ำพำธหนักอยูท่ีโ่รงพยำบำลจุฬำฯ เป็นวนัที ่๑๗ ของกำรอยูโ่รงพยำบำล 
คนืน้ัน หลวงปูม่อีำกำรอ่อนเพลยีอย่ำงมำก ถงึต้องให้ออกซเิจนช่วยหำยใจโดยตลอด  
เวลำดึกมำกแล้วคือหกทุ่มกว่ำ อำจำรย์ฝ่ำยกัมมัฏฐำนรูปหน่ึง พร้อมด้วยบริวำร 
หลำยท่ำน เข้ำไปขอกรำบเยี่ยมหลวงปู่ เห็นเป็นกรณีพิเศษ จึงให้ท่ำนเข้ำไปกรำบ 
เยี่ยมได้ หลวงปู่นอนตะแคงขวำ หลับตำตลอด เมื่อคณะของอำจำรย์รูปนั้นกรำบ
นมัสกำรแล้ว ก็ขยับก้มไปชิดหูหลวงปู่ แล้วถำมว่ำ “หลวงปู่ยังมีเวทนำอยู่หรือ”  
หลวงปูต่อบว่ำ “เวทนำกับร่ำงกำยน้ันมอียูต่ำมธรรมชำตขิองมนั แต่ไม่ได้เสวยเวทนำ
นั้นเลย”

เดินทางลัดที่ปลอดภัย

เมือ่วนัที ่๒๐ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ก่อนทีห่ลวงปูจ่ะกลบัจำกโรงพยำบำลจุฬำฯ  
ได้ชักชวนกันท�ำบุญถวำยสังฆทำนเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนที่สร้ำงโรงพยำบำล
ที่ล่วงลับไปแล้ว เมื่อพิธีถวำยสังฆทำนผ่ำนไปแล้ว มีนำยแพทย์และนำงพยำบำล
จ�ำนวนหน่ึงเข้ำไปกรำบนมัสกำรหลวงปู่ แสดงควำมดีใจที่หลวงปู่หำยจำกอำพำธ 
ครั้งนี้ พร้อมทั้งกล่ำวปิยวำจำว่ำ “หลวงปู่มีสุขภำพอนำมัยแข็งแรงดี หน้ำตำสดใส
เหมือนกับไม่ได้ผ่ำนกำรอำพำธมำ คงจะเป็นผลจำกที่หลวงปู่ภำวนำมีสมำธิจิตดี  
พวกกระผมมีเวลำน้อย หำโอกำสเพียรภำวนำสมำธิได้ยำก มีวิธีใดบ้ำงที่จะปฏิบัต ิ
ได้ง่ำยๆ หรือโดยย่อทีส่ดุ” หลวงปูต่อบว่ำ “มีเวลาเมือ่ไรให้ปฏิบตัเิมือ่น้ัน การฝึกจิต  
การพิจารณาจิต เป็นวิธีลัดที่สุด”
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ทั้งหมดอยู่ที่ความประพฤติ

ตลอดชีวิตของหลวงปู่ ท่ำนไม่เคยยอมรับกับกำรถือฤกษ์งำมยำมดีอะไรเลย 
แม้จะถูกถำมหรือถกูขอให้บอกเพยีงว่ำ จะบวชวนัไหน จะสกึวนัไหน หรือวนัเดอืนปี 
ไหนดีหรือเสียอย่ำงไร หลวงปู่ก็ไม่เคยเผลอเออออด้วย มักจะพูดว่ำ “วันไหน 
เดอืนไหนกด็ทีัง้น้ันแหละ” คอืถ้ำมีผู้มำขอเช่นน้ัน ท่ำนมกัให้เขำหำเอำเอง หรือมักบอกว่ำ  
“วันไหนก็ได้ ถ้ำสะดวกดีแล้วเป็นฤกษ์ดีทั้งหมด” หลวงปู่สรุปว่ำ “ทุกอย่ำงรวมอยู่ที่
ควำมประพฤติ คือ ฤกษ์ดี ฤกษ์ร้ำย โชคดี โชคร้ำย เรื่องเครำะห์กรรม บำป บุญ 
อะไรทั้งหมดนี้ ล้วนออกไปจำกควำมประพฤติของมนุษย์ทั้งสิ้น”

ไม่เคยกระท�าแบบแสดง

หลวงปูไ่ม่มมีำยำในทำงอยำกโชว์เพ่ือให้เด่นให้สง่ำแก่ตนเอง เช่น กำรถ่ำยรูปท่ำน  
ถ้ำใครอยำกได้รูปถ่ำยท่ำน กต้็องหำจังหวะให้ดีระหว่ำงทีท่่ำนห่มผ้ำใส่สงัฆำฏิเรียบร้อย  
เพือ่ลงปำฏโิมกข์ หรือบวชนำค หรือเข้ำพธิกีรรมอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง แล้วขอถ่ำยรูปท่ำน 
ในจังหวะน้ีย่อมได้ง่ำย เมือ่ท่ำนอยูต่ำมธรรมดำ แล้วขอร้องให้ท่ำนลกุไปห่มผ้ำมำตัง้ท่ำ 
ให้ถ่ำย แบบน้ีหวงัได้ยำกอย่ำงยิง่ เช่น มีสภุำพสตรีท่ำนหน่ึงจำกกรุงเทพฯ น�ำผ้ำห่มชัน้ดี 
ไปถวำยหลวงปูเ่มือ่หน้ำหนำว พอถงึเดอืนห้ำหน้ำร้อน เผอญิเขำได้ไปกรำบหลวงปูอ่กี  
จึงขอให้ท่ำนเอำผ้ำมำห่มให้เขำถ่ำยรูปด้วย เพรำะตอนถวำยไม่ได้ถ่ำยไว้ หลวงปู่
ปฏิเสธว่ำ “ไม่ต้องหรอก” แม้เขำจะขอเป็นคร้ังทีส่อง ทีส่ำม ท่ำนกว่็ำไม่ต้องไม่จ�ำเป็น
อยู่นั่นเอง

 เมือ่สภุำพสตรีน้ันลำกลบัไปแล้ว อำตมำไม่ค่อยสบำยใจ กถ็ำมท่ำนว่ำ “โยมเขำ 
ไม่พอใจ หลวงปู่ทรำบไหม”

หลวงปูย่ิม้แล้วตอบว่ำ “รู้อยูท่ีเ่ขำมคีวำมไม่พอใจ กเ็พรำะใจของเขำมคีวำมไม่พอ” 
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สิ้นชาติขาดภพ

พระมหำเถระผู้ใหญ่ฝ่ำยวปัิสสนำกรรมฐำน สนทนำธรรมข้ันปรมัตถ์กบัหลวงปู่ 
หลำยข้อ แล้วลงท้ำยด้วยค�ำถำมว่ำ “พระเถระนักปฏิบตับิำงท่ำน มปีฏิปทำด ีน่ำเช่ือถอื  
แม้พระด้วยกนัก็ยอมรับว่ำท่ำนเป็นผู้ม่ันคงในพระศำสนำ แต่ในทีส่ดุกไ็ปไม่รอด ถงึขัน้ 
ต้องสกึหำลำเพศไปกมี็ หรือไม่กท็�ำไขว้เขว ประพฤตติวัมวัหมองอยูใ่นพระธรรมวนัิยกม็ี  
จึงไม่ทรำบว่ำจะปฏิบัติถึงขั้นไหนอีกจึงจะตัดวัฏสงสำรให้สิ้นภพสิ้นชำติได้”

หลวงปูก่ล่ำวว่ำ “กำรส�ำรวมส�ำเหนียกในพระวนัิยอย่ำงเคร่งครัด และสมำทำนถอื 
ธดุงค์น้ัน เป็นปฏปิทำทีด่งีำมอย่ำงยิง่ น่ำเลือ่มใส แต่ถ้ำเจริญจิตไม่ถงึอธจิิต อธปัิญญำ 
แล้ว ย่อมเสื่อมลงได้เสมอ เพรำะยังไม่ถึงโลกุตรภูมิ ที่จริงพระอรหันต์ทั้งหลำย 
ท่ำนไม่ได้รู้อะไรมำกมำยเลย เพียงแต่เจริญจิตให้รู้แจ้งในขันธ์ ๕ แทงตลอดใน 
ปฏจิจสมุปบำท หยุดกำรปรุงแต่ง หยุดกำรแสวงหำ หยดุกริิยำจิต มนักจ็บแค่น้ี เหลอืแต่  
บริสุทธิ์ สะอำด สว่ำง ว่ำง มหำสุญญตำ ว่ำงมหำศำล”

เปรียบเทียบให้ฟัง

ควำมอยำกรู้อยำกเหน็เพือ่บรรเทำควำมสงสยัของตนให้ได้น้ัน ย่อมมอียูส่�ำหรับ 
ชนผู้เจริญโดยทัว่ไป วชิำแต่ละศำสตร์แต่ละสำขำตัง้ไว้เพือ่ให้มนุษย์เกดิสงสยัอยำกรู้  
แล้วเพียรพยำยำมศึกษำปฏิบัติเพื่อรู้ถึงจุดหมำยปลำยทำงของแต่ละศำสตร์น้ัน แต่ 
พทุธศำสตร์ต้องศกึษำและปฏบิตัอิย่ำงสมดลุ และด้วยควำมเพยีรขัน้อกุฤษฏ์ เพือ่เข้ำถึง 
สิ่งสูงสุดของพุทธธรรมด้วยตนเอง หมดข้อสงสัยได้เองโดยสิ้นเชิง เปรียบเหมือน 
คนบ้ำนนอกทีไ่ม่เคยเหน็กรุงเทพฯ มีคนอธบิำยให้ฟังว่ำกรุงเทพฯ น้ัน นอกจำกมคีวำม
เจริญอย่ำงอื่นแล้ว ยังมีก�ำแพงแก้วและภูเขำทองทั้งลูกอันมหึมำอีกด้วย เขำจึงตั้งใจ
ไปกรุงเทพฯ ให้ได้ โดยคิดว่ำจะไปเอำแก้วที่ก�ำแพงและไปเอำทองที่ภูเขำ ครั้นเพียร 
พยำยำมไปจนถึงแล้ว ผู้รู้กช็ีบ้อกว่ำ น่ีคือก�ำแพงแก้ว น่ีคอืภเูขำทอง เพยีงแค่น้ีควำมตัง้ใจ 
และควำมสงสัยของเขำก็สิ้นสุดลงทันที “มรรคผลนิพพำนก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน”
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อยู่อย่างไรปลอดภัยที่สุด

จ�ำได้ว่ำเมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ มีพระเถระ ๒ รูป เป็นพระฝ่ำยวปัิสสนำกมัมฏัฐำน 
จำกทำงอีสำนเหนือ แวะไปกรำบนมัสกำรหลวงปู่ แล้วสนทนำธรรมเรื่องกำรปฏิบัติ 
เป็นทีเ่กดิศรัทธำปสำทะและดืม่ด�ำ่ในรสพระธรรมอย่ำงยิง่ ท่ำนเหล่ำน้ันกล่ำวย้อนถงึ
คุณงำมควำมดี ตลอดถงึภมูธิรรมของครูบำอำจำรย์ทีต่นเคยพ�ำนักศึกษำปฏบิตัมิำด้วย 
เป็นเวลำนำนว่ำ หลวงปูอ่งค์โน้นมวีหิำรธรรม คอือยูก่บัสมำธติลอดเวลำ อำจำรย์องค์น้ี 
อยู่กบัพรหมวหิำรเป็นปรกต ิคนจึงนับถือท่ำนมำก หลวงปูอ่งค์น้ันอยูก่บัอปัปมัญญำ- 
พรหมวิหำร ลกูศษิย์ของท่ำนจึงมำกมำยทัว่สำรทศิไม่มีประมำณ ดงัน้ีเป็นต้น ท่ำนจึง 
มีแต่ควำมปลอดภัยไม่มีอันตรำยตลอดมำ 

หลวงปูว่่ำ “เออ ท่ำนองค์ไหนมภีมิูธรรมแค่ไหน กอ็ยูก่บัภูมิธรรมน้ันเถอะ เรำอยู่ 
กับ รู้”

สนทนาต่อมา

ครั้นเมื่อพระเถระ ๒ รูป ได้ฟังค�ำพูดของหลวงปู่ว่ำ หลวงปู่ท่ำนอยู่กับ “รู้” 
ต่ำงองค์ก็น่ิงสงบชั่วระยะหน่ึง แล้วก็เรียนถำมหลวงปู่ต่อไปว่ำ “อำกำรที่ว่ำอยู่กับรู ้
มีลักษณะเป็นอย่ำงไร” หลวงปู่ตอบอธิบำยว่ำ “รู้ (อัญญา) เป็นปรกติจิตที่ว่าง สว่าง 
บริสทุธิ ์หยุดการปรุงแต่ง หยดุการแสวงหา หยดุกริิยาของจิต ไม่มีอะไรเลย ไม่ยดึถอื 
อะไรสักอย่าง”
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ถึงที่สุดแห่งทุกข์

หลวงปูเ่ป็นผู้มวีำจำบริสทุธิ ์เพรำะท่ำนชอบกล่ำวแต่สิง่ทีเ่ป็นสจัธรรมแท้ กล่ำวแต่ 
จุดมุ่งหมำยอนัสงูสดุของพระพทุธศำสนำ กล่ำวแต่กระแสธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ควำมพ้น
ทุกข์โดยส่วนเดียว สังเกตจำกพุทธด�ำรัสที่หลวงปู่ชอบหยิบยกมำพูดให้ฟังบ่อยที่สุด 
คือหลวงปู่ว่ำ “พระพุทธเจ้ำตรัสเตือนว่ำ ภิกษุทั้งหลำย อำยตนะนั้นมีอยู่ ดิน น�้ำ  
ไฟ ลม อำกำศ อำกิญจัญญำยตนะ เนวสัญญำนำสัญญำยตนะ โลกนี้ โลกหน้ำ 
ดวงอำทิตย์ ดวงจันทร์ เหล่ำนี้ ย่อมไม่มีในอำยตนะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลำย เรำไม่ได้
กล่ำวถงึอำยตนะน้ันว่ำ เป็นกำรมำ เป็นกำรไป เป็นกำรตัง้อยู ่เป็นกำรจุต ิเป็นกำรอบุตัิ  
อำยตนะน้ันหำทีต่ัง้อำศัยไม่ได้ ไม่ได้เป็นไป หำอำรมณ์ไม่ได้ น่ันแลเป็นทีส่ดุแห่งทกุข์” 

อาพาธครั้งสุดท้าย

หลวงปู่กลับจำกรักษำพยำบำลที่โรงพยำบำลในคร้ังน้ี ไม่ได้หมำยควำมว่ำ 
ท่ำนหำยจำกโรคอย่ำงเดด็ขำดแต่ประกำรใด หำกแต่ว่ำท่ำนอำศยัควำมอดทนอย่ำงยิง่  
และด�ำรงอยู่ต่อมำได้เพยีงแปดเดอืนเท่ำน้ัน ในโอกำสทีเ่ป็นวนัคล้ำยวนัเกดิของท่ำน  
คือครบรอบ ๙๖ ปี ได้จัดงำนท�ำบุญฉลองเป็นกรณีพิเศษ หลวงปู่เร่ิมมีอำกำร 
ผิดปกติ คือ อ่อนเพลียอย่ำงมำก กระสับกระส่ำย และจับไข้เป็นครั้งครำว อำตมำ 
กรำบเรียนท่ำนว่ำขอน�ำท่ำนไปโรงพยำบำลจุฬำฯ อกีคร้ัง ท่ำนบอกว่ำไม่ต้องไป และพดู
ส�ำทับว่ำห้ำมเอำท่ำนไป เพรำะถึงไปก็ไม่หำย เรียนท่ำนว่ำ “เมื่อก่อนหลวงปู่เป็นหนัก 
กว่ำนี้ยังหำย ครั้งนี้หลวงปู่เป็นไม่มำกต้องหำยแน่” 

ท่ำนว่ำ “นั่นมันครำวก่อน นี่มันไม่ใช่ครำวก่อน”
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ลักษณาการเข้าสู่มรณภาพ

วันที่ ๒๙ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ตั้งแต่เวลำบ่ำยโมงผ่ำนไปแล้ว อำกำรป่วยก็ 
ทรงๆ อยู่ แต่ผิวพรรณวรรณะสดใสเปล่งปลั่งอย่ำงผิดปกติ ทั้งพระและคฤหัสถ ์
ก็มำร่วมงำนจ�ำนวนมำก ทั้งพระบ้ำนและพระป่ำ 

เวลำ ๑๕.๐๐ น. พระเถระฝ่ำยป่ำจ�ำนวนมำก ได้เข้ำไปถวำยสกักำระทีก่ฏิุหลวงปู่  
ท่ำนลกุขึน้สนทนำธรรมและแนะแนวข้อปฏบิตัธิรรมให้ท่ำนสำนุศิษย์เหล่ำน้ันฟังด้วย
ถ้อยค�ำทีช่ดัเจน และล�ำดบักระแสธรรมข้อปฏิบตัไิปตลอดสำย เหมอืนหน่ึงแก้ข้อข้องใจ 
ให้ท่ำนเหล่ำนั้นฟัง เป็นกำรทบทวนข้อปฏิบัติที่ท่ำนเคยสอนมำ

เวลำดึกใกล้สี่ทุ่มเข้ำไปแล้ว หลวงปู่จึงให้พำท่ำนออกมำข้ำงนอกกุฏิ แล้วใช้
สำยตำมองไปรอบๆ บริเวณวดัอย่ำงละเอยีดอ่อน ซึง่หำมใีครทรำบไม่ว่ำ น่ันเป็นกำร
มองดูอะไรๆ ครั้งสุดท้ำยแล้ว

ทบทวนธรรมานุสติครั้งสุดท้าย

เวลำสีทุ่ม่ผ่ำนไป หลวงปูใ่ห้พำท่ำนเข้ำห้องนอนเหมอืนเดมิ ท่ำนอยูใ่นอริิยำบถ
นอนหงำยหนุนหมอนสงู ให้พระทีอ่ยูใ่นห้องแปดเก้ำรูปสวดมนต์เจ็ดต�ำนำนย่อให้ฟัง
จบแล้ว สัง่ให้สวดสตสิมัโพชฌงค์ ๓ จบ แล้วให้สวดปฏจิจสมปุบำทอกี ๓ รอบ หลงัจำกน้ัน 
หลวงปู่ให้สวดมหำสติปัฏฐำนสูตรให้ฟัง พระในที่น้ันไม่มีองค์ไหนสวดได้สักองค์  
ท่ำนบอกให้เปิดหนังสือสวด เผอิญหนังสือก็ไม่มีอีก เดชะบุญที่ท่ำนอำจำรย์พูนศักดิ์ 
ซึง่อยูเ่ฝ้ำรักษำพยำบำลหลวงปูต่ลอดมำ มหีนังสอืฉบบัหลวงตดิมำด้วย จึงหยบิมำเปิด 
หำพระสตูรน้ัน มัวพลกิหำอยูเ่ป็นเวลำนำน หลวงปูส่ัง่ว่ำเอำมำน่ี ท่ำนหยิบเอำมำเปิดเอง 
โดยไม่ต้องดู แล้วบอกว่ำสวดตรงนี้ ท�ำให้พระทุกองค์แปลกใจมำก เพรำะตรงกับ 
มหำสตปัิฏฐำนสตูรพอดี คือ หน้ำ ๑๗๒ พระสตูรน้ียำวมำก ใช้เวลำสวดให้หลวงปูฟั่ง 
ถึง ๒ ชั่วโมงกว่ำจึงจบ ท่ำนฟังโดยอำกำรอันสงบ
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ปัจฉิมพจน์ของหลวงปู่

เม่ือหลวงปูฟั่งพระสวดมหำสตปัิฏฐำนสตูรจบลงแล้ว สกัครู่หน่ึงต่อมำ ท่ำนกล่ำว 
ปรำรภถึงลักษณำกำรที่พระพุทธเจ้ำเข้ำสู่ปรินิพพำนตั้งแต่เริ่มต้นมำจนตลอด ซึ่งจะ
ขอจับเอำใจควำมตอนท้ำยไว้ในที่นี้ว่ำ “พระพุทธเจ้า พระองค์ไม่ได้เข้าสู่นิพพานใน
ฌานสมาบัติอะไรที่ไหนหรอก เมื่อพระองค์ออกจากจตุตถฌานแล้ว จิตขันธ์ หรือ
นามขันธ์ ก็ดับพร้อม ไม่มีอะไรเหลือ นั่นคือ พระองค์ดับเวทนาขันธ์ในภาวะจิตตื่น 
หรือวิถีจิตอนัปรกตขิองมนุษย์ ครบพร้อมทัง้สตแิละสมัปชญัญะ ไม่ถกูภาวะอืน่ใดมา 
ครอบง�าอ�าพรางให้หลงใหลใดๆ ทัง้สิน้ เป็นภาวะแห่งตนเองอย่างบริบรูณ์ ภาวะอนัน้ัน 
จะเรียกว่า มหาสญุญตา หรือจักรวาลเดิม หรือเรียกว่าพระนิพพาน อย่างใดอย่างหน่ึง 
ก็ได้ เราปฏิบัติมาก็เพื่อเข้าถึงภาวะอันนั้นเอง”

วจีสังขำรคือวำจำของหลวงปู่ก็สิ้นสุดลงเพียงแค่นี้

ป่าดงเกิดขึ้นในเมือง

โปรดย้อนหลงัไปดเูหตกุำรณ์เม่ือสมยัใกล้ร้อยปีทีผ่่ำนมำ สมยัน้ันแล คณะธดุงค์ 
ของหลวงปูแ่ยกทำงจำกคณะท่ำนพระอำจำรย์ม่ัน รวมสีรู่ปด้วยกนั ออกไปทำงอ�ำเภอ
ท่ำคันโท กำฬสินธุ์ พำกันธุดงค์ไปอยู่ ณ ป่ำทึบแห่งหนึ่ง คณะของหลวงปู่ได้รับ 
ควำมยำกล�ำบำกอย่ำงยิ่ง ต้องต่อสู้กับป่ำดงพงไพร สิงสำรำสัตว์ทุกชนิด ตลอดถึง
ตอ่สู้กบัไข้ปำ่อย่ำงร้ำยแรง ในทีสุ่ด พระเพื่อนธุดงคร์ูปหนึ่งทนต่อไขป้ำ่ไม่ไหว ได้ถึง 
แก่มรณภำพไปต่อหน้ำหมู่คณะอย่ำงน่ำเวทนำ ยิ่งกว่ำนั้น เมื่อหลวงปู่แยกจำกคณะ  
พำเณรน้อยธุดงค์ไปอยู่ด้วยกันเพียงสองรูปที่ป่ำอีกแห่งหนึ่งใกล้บ้ำนกุดก้อม ไข้ป่ำ 
ยังตำมไปรังควำนชีวิตของเณรน้อยจนถึงแก่ควำมตำยไปต่อหน้ำหลวงปู ่อย่ำง 
น่ำสงสำรสลดใจยิ่งนัก สำเหตุก็เพรำะขำดหยูกยำที่จะรักษำพยำบำลนั่นเอง
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แล้วกโ็ปรดย้อนกลบัมำดเูหตกุำรณ์เมือ่เวลำต ี๔ ของวนัที ่๓๐ ตลุำคม พ.ศ. ๒๕๒๖ 
สภำพป่ำในสมัยน้ันได้ย้อนมำเกิดขึน้อกีคร้ังหน่ึง ณ ห้องนอนของหลวงปู ่เพรำะขณะที่ 
หลวงปู่ก�ำลังอำพำธหนักอยู่น้ัน พยำบำลสักคนก็ไม่มี น�้ำเกลือสักหยดหน่ึงก็ไม่ม ี
จะมก็ีแต่ศษิย์ฝ่ำยสงฆ์น่ังห้อมล้อมอยูอ่ย่ำงสงบ เหมอืนหน่ึงพร้อมใจกนัถวำยเสรีภำพ 
ให้หลวงปูมี่อสิระอย่ำงเตม็ทีใ่นกำรปล่อยวำงสงัขำรขันธ์โดยกำรมรณภำพ ทีไ่ม่ปรำกฏ
ร่องรอย และบริสุทธิ์สงบเยือกเย็นอย่ำงสิ้นเชิง

แม้กาลเวลาก็เหมาะสม

พระพุทธองค์ท่ำนทรงบ�ำเพ็ญเพียรค้นคว้ำสัจธรรมตลอดเวลำถึง ๖ ปี ครั้นได้ 
ตรัสรู้ ก็ตรัสรู้เม่ือเวลำใกล้รุ่ง คอื ต ี๔ ล่วงไปแล้ว คร้ันตรัสรู้แล้ว ทรงบ�ำเพญ็พทุธกจิ 
ตลอด ๔๕ ปี ก็ใช้เวลำตี ๔ กว่ำนี้ แผ่พระญำณสอดส่องดูหมู่สัตว์ผู้ควรได้รับกำร
เสด็จไปโปรด ถึงครำวพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพำน ก็เป็นเวลำเดียวกันนั้นอีก

อนัสงัขำรธรรมหน่ึง ซึง่อบุตัขิึน้เมือ่วนัน้ี ๔ ตลุำคม พ.ศ. ๒๔๓๑ ณ บ้ำนปรำสำท  
อ�ำเภอเมืองสุรินทร์ ได้เจริญเติบโตและรุ่งเรืองมำโดยล�ำดับกำล ด�ำเนินชีวิตของตน
อย่ำงถกูต้องดงีำม อยูภ่ำยใต้ผ้ำกำสำวพสัตร์จนตลอดอำยขัุย ประพฤตปิฏิบตัตินเป็น 
แบบอย่ำงที่ดีงำม สมเป็นเน้ือนำบุญอันเอกของโลก ได้บ�ำเพ็ญประโยชน์ตนและ 
ประโยชน์ผู้อืน่อย่ำงสมบรูณ์ตลอดมำ ตรำบเท่ำถงึวนัที ่๓๐ ตลุำคม พ.ศ. ๒๕๒๖ หลวงปู ่
ก็ปล่อยวำงสังขำรขันธ์ให้ดับลงแล้ว เมื่อเวลำ ๔ นำฬิกำเศษ ของวันนั้นนั่นเอง สิ่งที่ 
น่ำอศัจรรย์กคื็อ วนัน้ันเป็นวนัทีค่ณะศิษย์ทัง้หลำย ทัง้บรรพชติและคฤหสัถ์ ทัง้คำมวำสี 
และอรัญวำส ีมำประชมุพร้อมเพรียงกันท�ำบญุฉลองอำยคุรบ ๙๖ ปี คอื ๘ รอบ ถวำยท่ำน 
เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเท่ำกับเตรียมพร้อมอยู่แล้ว
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ผู้ไม่มีวิบากของสังขาร

เพิง่จะเข้ำใจได้ตอนน้ีเองทีห่ลวงปูเ่คยพดูว่ำ ท่ำนไม่มวีบิำกของสงัขำร เพรำะแม้ 
ท่ำนมีอำยุผ่ำน ๙๖ ปีล่วงแล้วก็จริง แต่ร่ำงกำยท่ำนแข็งแรง ว่องไว สะอำด สงบเย็น 
รุ่งเรืองด้วยสติสัมปชัญญะอย่ำงสมบูรณ์ ไม่หลงลืม เผลอเรอใดๆ ทั้งสิ้น

เม่ือถึงครำวดบัสงัขำร กด็บัลงอย่ำงสงบ ไม่มร่ีองรอยในกำรล�ำบำกขนัธ์ ทรมำนตน  
ไม่ให้ผู้ใกล้ชิดต้องล�ำบำกกำยใจในกำรรักษำพยำบำล ไม่เปลืองหมอ ไม่เปลืองยำ 
ไม่เปลืองเวลำของท่ำนผู้ใด

ท่ำมกลำงควำมสงบเงียบของเวลำตีสี่กว่ำ ปรำศจำกผู้คนและยวดยำนพำหนะ
ทกุชนิด แม้ต้นไม้ใบหญ้ำกส็งบเงียบ อำกำศเยน็ยะเยอืก พร้อมกบัมลีะอองฝนลงมำ 
โปรยปรำยคล้ำยหมิะลง หลวงปู ่ผู้วสิทุธสิงฆ์ กป็ลงเสยีแล้วซึง่สงัขำรธรรม คงทิง้ไว้แต่ 
โดยพระคุณทั้งหลำยให้ร�ำลึกถึงและอำลัยอำวรณ์อย่ำงมิรู้แล้ว

อเหตุกจิต ๓ ประการ

๑. ปัญจทวาราวัชชนจิต คือ กิริยำจิตที่แฝงอยู่ตำมอำยตนะ หรือทวำรทั้ง ๕ 
มีดังนี้

ตำ ไปกระทบกบัรูป เกดิจักขวุญิญำณ คอืกำรเหน็ จะห้ำมไม่ให้ตำเหน็รูปไม่ได้

ห ูไปกระทบกบัเสยีง เกดิโสตวญิญำณ คือกำรได้ยนิ จะห้ำมไม่ให้หไูด้ยนิเสยีง 
ไม่ได้

จมกู ไปกระทบกบักลิน่ เกดิฆำนวญิญำณ คือกำรได้กลิน่ จะห้ำมไม่ให้จมกูรับกลิน่ 
ไม่ได้
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ลิ้น ไปกระทบกับรส เกิดชิวหำวิญญำณ คือกำรได้รส จะห้ำมไม่ให้ลิ้นรับรู้รส 
ไม่ได้

กำย ไปกระทบกบัโผฏฐพัพะ เกดิกำยวญิญำณ คือกำรสมัผัส จะห้ำมไม่ให้กำยรับ 
สัมผัสไม่ได้

วญิญำณทัง้ ๕ อย่ำงน้ี เป็นกริิยำทีแ่ฝงอยู่ในกำยตำมทวำร ท�ำหน้ำทีรั่บรู้สิง่ต่ำงๆ  
ที่มำกระทบ เป็นสภำวะแห่งธรรมชำติของมันเป็นอยู่เช่นนั้น

ก็แต่ว่ำ เมื่อจิตอำศัยทวำรทั้ง ๕ เพื่อเชื่อมต่อรับรู้เหตุกำรณ์ภำยนอกที่เข้ำมำ 
กระทบ แล้วส่งไปยังส�ำนักงำนจิตกลำงเพื่อรับรู้ เรำจะห้ำมมิให้เกิด มี เป็นเช่นนั้น 
ย่อมกระท�ำไม่ได้

กำรป้องกันทุกข์ที่จะเกิดจำกทวำรทั้ง ๕ นั้น เรำจะต้องส�ำรวมอินทรีย์ทั้ง ๕  
ไม่เพลดิเพลนิในอำยตนะเหล่ำน้ัน หำกจ�ำเป็นต้องอำศยัอำยตนะทัง้ ๕ น้ัน ประกอบ
กำรงำนทำงกำย ก็ควรจะก�ำหนดจิตให้ตั้งอยู่ในจิต เช่น เมื่อเห็นก็สักแต่ว่ำเห็น  
ไม่คิดปรุง ได้ยนิกส็กัแต่ว่ำได้ยนิ ไม่คิดปรุง ดังน้ี เป็นต้น (ไม่คิดปรุง หมำยควำมว่ำ  
ไม่ให้จิตเอนเอียงไปในควำมเห็นดีชั่ว)

๒. มโนทวาราวชัชนจิต คือ กริิยำจิตทีแ่ฝงอยูท่ีม่โนทวำร มหีน้ำทีผ่ลติควำมคดิ
นึกต่ำงๆ นำนำ คอยรับเหตกุำรณ์ภำยในภำยนอกมำกระทบ จะดหีรือชัว่กส็ะสมเอำไว้  
จะห้ำมจิตไม่ให้คิดในทุกๆ กรณี ย่อมไม่ได้ 

กแ็ต่ว่ำเมือ่จิตคดิปรุงไปในเร่ืองรำวใดๆ ถงึวตัถ ุสิง่ของ บคุคลอย่ำงไร กใ็ห้ก�ำหนด 
รู้ว่ำจิตคดิถงึเร่ืองเหล่ำน้ัน กส็กัแต่ว่ำแต่ควำมคดิ ไม่ใช่สตัว์ บคุคล เรำ เขำ ไม่ยดึถอื 
วิจำรณ์ควำมคิดเหล่ำนั้น

ท�ำควำมเห็นให้เป็นปกติ ไม่ยึดถือควำมเห็นใดๆ ทั้งสิ้น จิตย่อมไม่ไหลตำม
กระแสอำรมณ์เหล่ำนั้น ไม่เป็นทุกข์
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๓. หสติปุบาท คอื กริิยำทีจิ่ตย้ิมเอง โดยปรำศจำกเจตนำทีจ่ะยิม้ หมำยควำมว่ำ 
ไม่อยำกยิ้ม มันก็ยิ้มของมันเอง กิริยำจิตอันน้ีมีเฉพำะเหล่ำพระอริยเจ้ำเท่ำน้ัน  
ในสำมัญชนไม่มี

ส�าหรับ อเหตุกจิต ข้อ ๑ และข้อ ๒ มีเท่ำกันในพระอริยเจ้ำและในสำมัญชน  
นักปฏบิตัธิรรมทัง้หลำย เมือ่ตัง้ใจปฏิบตัตินออกจำกกองทกุข์ ควรพจิำรณำ อเหตกุจิต  
นี้ให้เข้ำใจด้วย เพื่อควำมไม่ผิดพลำดในกำรบ�ำเพ็ญปฏิบัติธรรม

อเหตกุจิต น้ี นักปฏบิตัทิัง้หลำยควรท�ำควำมเข้ำใจให้ได้ เพรำะถ้ำไม่เช่นน้ันแล้ว  
เรำจะพยำยำมบังคับสังขำรไปหมด ซึ่งเป็นอันตรำยต่อกำรปฏิบัติธรรมมำก เพรำะ
ควำมไม่เข้ำใจในอเหตุกจิตข้อ ๑ และ ๒ นี้เอง

อเหตุกจิต ข้อ ๓ เป็นกิริยำจิตที่ยิ้มเองโดยปรำศจำกเจตนำที่จะยิ้ม เกิดในจิต
ของเหล่ำพระอริยเจ้ำเท่ำน้ัน ในสำมญัชนไม่ม ีเพรำะกริิยำจิตน้ีเป็นผลของกำรเจริญจิต 
จนอยู่เหนือมำยำสังขำรได้แล้ว จิตไม่ต้องติดข้องในโลกมำยำ เพรำะควำมรู้เท่ำทัน
เหตุปัจจัยแห่งกำรปรุงแต่งได้แล้ว เป็นอิสระด้วยตัวมันเอง
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จิต คือ พุทธะ

พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
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จิต คือ พุทธะ
๒

พระพุทธเจ้ำทั้งปวงและสัตว์โลกทั้งสิ้น ไม่ได้เป็นอะไรเลย นอกจำกเป็นเพียง 
“จิตหน่ึง” นอกจำกจิตหน่ึงแล้ว ไม่ได้มอีะไรตัง้อยูเ่ลย จิตหน่ึงซึง่ปรำศจำกกำรตัง้ต้นน้ี  
เป็นสิ่งซึ่งไม่ได้เกิดขึ้น และไม่อำจจะถูกท�ำลำยได้เลย

มนัไม่ใช่สิง่ของมสีเีขยีวหรือสเีหลอืง และไม่มทีัง้รูป ไม่มทีัง้กำรปรำกฏ มนัไม่ถกู 
นับรวมอยูใ่นบรรดำสิง่ต่ำงๆ ทีม่กีำรตัง้อยู ่หรือไม่มกีำรตัง้อยู ่ไม่อำจจะลงควำมเหน็ว่ำ 
เป็นของใหม่หรือของเก่ำ มันไม่ใช่ของยำว ของสั้น ของใหญ่ ของเล็ก

ทั้งนี้ เพรำะมันอยู่เหนือขอบเขต เหนือกำรวัด เหนือกำรตั้งชื่อ เหนือกำรทิ้ง
ร่องรอยไว้ หรือแม้กำรเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งสิ้น

จิตหน่ึงน้ีเป็นสิ่งซึ่งเรำเห็นว่ำต�ำตำเรำอยู่แท้ๆ แต่จงลองไปใช้เหตุผล (ว่ำมัน 
เป็นอะไร เป็นต้น) กบัมนัเข้ำดซู ิเรำจักหล่นลงไปสูค่วำมผิดพลำดทนัท ีสิง่น้ีเป็นเหมอืน 
กับควำมว่ำงอันปรำศจำกขอบทุกๆ ด้ำน ซึ่งไม่อำจยั้งหรือวัดได้ 

๒ จิต คือ พุทธะ เป็นธรรมเทศนำของ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล ท่ำนได้เรียบเรียงไว้โดยบำงส่วน  
ท่ำนอำศยัค�ำพดูของอำจำรย์ฮวงโป และอำจำรย์เว่ยหล่ำง โดยเหตทุีว่่ำค�ำพดูน้ันถกูต้อง ตรงกบัธรรม 
ที่ท่ำนปฏิบัติเข้ำใจแล้ว ฯลฯ
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จิตหน่ึงน้ีเท่ำน้ันเป็นพุทธะ ไม่มีแตกต่ำงระหว่ำงพุทธะกับสัตว์โลกทั้งหลำย 
เพียงแต่ว่ำสตัว์โลกทัง้หลำยไปยดึมัน่ต่อรูปธรรมต่ำงๆ เสยี และเพรำะเหตน้ัุน เขำจึง 
แสวงหำพุทธภำวะจำกภำยนอก กำรแสวงหำของสัตว์เหล่ำนั้นนั่นเองท�ำให้เขำพลำด
จำกพุทธภำวะ กำรท�ำสิ่งนี้เท่ำกับกำรใช้สิ่งซึ่งเป็นพุทธะให้เที่ยวแสวงหำพุทธะ และ
กำรใช้จิตให้เที่ยวจับฉวยจิต แม้เขำเหล่ำน้ันจะพยำยำมถึงสุดควำมสำมำรถของเขำ
อยู่ตั้งกัปหนึ่งเต็มๆ เขำก็จะไม่สำมำรถลุถึงพุทธภำวะได้เลย

เขำไม่รู้ว่ำ ถ้ำเขำเองเพยีงแต่หยดุควำมคดิปรุงแต่ง และหมดควำมกระวนกระวำย 
เพรำะกำรแสวงหำเสียเท่ำนั้น พุทธะก็จะปรำกฏตรงหน้ำเขำ เพรำะว่ำจิตนี้คือพุทธะ
น่ันเอง พทุธะ กคื็อสิง่มชีวีติทัง้หลำยทัง้ปวงน่ันเอง สิง่ๆ น้ีในเมือ่ปรำกฏอยูท่ีส่ำมญัสตัว์  
จะเป็นสิ่งเล็กน้อยก็หำไม่ เมื่อปรำกฏอยู่ที่พระพุทธเจ้ำทั้งหลำยจะเป็นสิ่งใหญ่หลวง
ก็หำไม่

ส�ำหรับกำรบ�ำเพญ็ปำรมติำทัง้ ๖ กด็ ีกำรบ�ำเพญ็ข้อวตัรปฏบิตัทิีค่ล้ำยๆ กนัอกี 
เป็นจ�ำนวนมำกก็ดี หรือกำรได้บุญมำกมำยนับไม่ถ้วนเหมือนจ�ำนวนเม็ดทรำยใน 
แม่น�้ำคงคำก็ดี เหล่ำน้ีน้ันจงคิดดูเถิด ถ้ำเรำเป็นผู้สมบูรณ์โดยสัจจะพื้นฐำนใน 
ทกุๆ กรณอียูแ่ล้ว ซึง่เป็นจิตหน่ึงหรือเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัพทุธะทัง้หลำยอยูแ่ล้ว  
เรำก็ไม่ควรพยำยำมจะเพิ่มเติมอะไรให้แก่สิ่งซึ่งสมบูรณ์อยู่แล้วนั้น ด้วยกำรบ�ำเพ็ญ
วัตรปฏิบัติต่ำงๆ ซึ่งไร้ควำมหมำยเหล่ำน้ันไม่ใช่หรือ เมื่อไรโอกำสอ�ำนวยให้ท�ำ 
ก็ท�ำมันไป และเมื่อโอกำสผ่ำนไปแล้วอยู่เฉยๆ ก็แล้วกัน

ถ้ำเรำยังไม่เหน็ตระหนักอย่ำงเดด็ขำดลงไปว่ำจิตน้ันคอืพทุธะกด็ ีแล้วเรำไปยดึ
มัน่ถือม่ันต่อรูปธรรมต่ำงๆ อยูก่ด็ ีต่อวตัรปฏบิตัต่ิำงๆ อยูก่ดี็ และต่อวธิกีำรบ�ำเพญ็
บญุกุศลต่ำงๆ อยูก่ดี็ แนวควำมคิดของเรำกย็งัคงผิดพลำดอยู ่ไม่เข้ำร่องเข้ำรอยกนั
กับ “ทำง” ทำงโน้นเสียแล้ว 
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จิตหนึ่งนี้เท่ำนั้นเป็นพุทธะ ไม่มีพุทธะอื่นใดที่ไหนอีก ไม่มีจิตอื่นใดที่ไหนอีก 
มันแจ่มจ้ำและไร้ต�ำหนิเช่นเดียวกับควำมว่ำง คือมันไม่มีรูปร่ำงและปรำกฏกำรณ์ 
ใดๆ เลย กำรใช้จิตของเรำปรุงแต่งคิดฝันไปต่ำงๆ น้ัน เท่ำกับเรำละทิ้งเน้ือหำ 
อันเป็นสำระเสีย แล้วไปผูกพันตัวเองอยู่กับรูปธรรมซึ่งเป็นเหมือนกับเปลือก พุทธะ
ซึ่งมีอยู่ตลอดกำลนั้น ไม่ใช่พุทธะของควำมยึดมั่นถือมั่น

กำรปฏิบัติปำรมิตำทั้ง ๖ และกำรบ�ำเพ็ญข้อวัตรปฏิบัติที่คล้ำยคลึงกันอีก 
เป็นจ�ำนวนนับไม่ถ้วน ด้วยเจตนำที่จะไปเป็นพุทธะสักองค์หนึ่งนั้น เป็นกำรปฏิบัติ
ชนิดคบืหน้ำทลีะขัน้ๆ แต่พทุธะซึง่มีอยูต่ลอดกำลดังกล่ำวแล้วน้ัน หำใช่พทุธะทีล่ถุงึได้ 
ด้วยกำรปฏบิตัเิป็นขัน้ๆ เช่นน้ันไม่ เร่ืองมนัเพยีงแต่ “ตืน่” และ “ลมืตำ” ต่อจิตหน่ึงน้ัน 
เท่ำนั้น และไม่มีอะไรที่จะต้องบรรลุถึงอะไร นี่แหละ คือพุทธะที่แท้จริง พุทธะและ
สัตว์โลกทั้งหลำย คือ “จิต” จิตหนึ่งนี้เท่ำนั้น ไม่มีอะไรอื่นนอกไปจำกนี้อีกแล้ว

จิตเป็นเหมือนกับควำมว่ำง ซึ่งภำยในน้ันย่อมไม่มีควำมสับสนและควำมไม่ดี
ต่ำงๆ ดงัจะเหน็ได้ในเม่ือดวงอำทติย์ผ่ำนไปในทีว่่ำงน้ัน ย่อมส่องแสงไปได้ทัง้สีม่มุโลก  
เพรำะว่ำเมื่อพระอำทิตย์ขึ้น ย่อมให้ควำมสว่ำงทั่วทั้งพื้นโลก ควำมว่ำงที่แท้จริงนั้น 
มนักไ็ม่ได้สว่ำงขึน้ และเม่ือพระอำทติย์ตก ควำมว่ำงกไ็ม่ได้มดืลง ปรำกฏกำรณ์ของ
ควำมสว่ำงและควำมมืดย่อมสับเปลี่ยนซึ่งกันและกัน แต่ธรรมชำติของควำมว่ำงนั้น
ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอยู่นั่นเอง จิตของพุทธะและของสัตว์โลกทั้งหลำยก็เป็นเช่นนั้น

ถ้ำเรำมองดพูทุธะว่ำเป็นผู้แสดงออกซึง่ควำมปรำกฏของสิง่ทีบ่ริสทุธิ ์ผ่องใส และ 
รู้แจ้งก็ดี หรือมองดสูตัว์โลกทัง้หลำยว่ำเป็นผู้แสดงออกซึง่ควำมปรำกฏของสิง่ทีโ่ง่เง่ำ  
มืดมน และมีอำกำรสลบไสลก็ดี ควำมรู้สึกนึกคิดเหล่ำน้ีอันเป็นผลเกิดมำจำก
ควำมคิดยึดม่ันต่อรูปธรรมน้ันจะกันเรำไว้เสียจำกควำมรู้อันสูงสุด ถึงแม้ว่ำเรำจะ 
ได้ปฏิบัติมำตลอดกี่กัปนับไม่ถ้วน ประดุจเม็ดทรำยในแม่น�้ำคงคำแล้วก็ตำม มีแต่ 
จิตหนึ่งนี้เท่ำนั้น ไม่มีสิ่งอื่นใดแม้แต่อนุภำคเดียวที่จะอิงอำศัยได้ เพรำะจิตนั้นเอง 
คือ พุทธะ
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เม่ือพวกเรำเป็นเพยีงนักศึกษำเร่ือง “ทำง” ทำงโน้น ยงัไม่ลมืตำต่อสิง่ซึง่เป็นสำระ  
กล่ำวคือ “จิต” น้ี พวกเรำจะปิดบังจิตน้ันเสียด้วยควำมคิดปรุงแต่งของเรำเอง  
พวกเรำจะแสวงหำพุทธะนอกตัวเรำเอง พวกเรำจะยังคงยึดมั่นถือมั่นต่อรูปธรรม 
ทั้งหลำย ต่อกำรปฏิบัติเมำบุญต่ำงๆ และสิ่งอื่นๆ ท�ำนองนั้น ทั้งหมดนี้เป็นอันตรำย 
ไม่ใช่หนทำงอันน�ำไปสู่ควำมรู้อันสูงสุดนั้นแต่อย่ำงใดเลย

เนื้อแท้แห่งสิ่งสูงสุดสิ่งนี้โดยภำยในแล้ว ย่อมเหมือนกับท่อนไม้ หรือก้อนหิน 
คอืภำยในน้ันปรำศจำกกำรเคลือ่นไหว และโดยภำยนอกแล้วย่อมเหมือนกบัควำมว่ำง  
กล่ำวคือ ปรำศจำกขอบเขตหรือสิ่งกีดขวำงใดๆ สิ่งน้ีมันไม่ใช่เป็นฝ่ำยนำมธรรม 
หรือรูปธรรม มันไม่มีที่ตั้งเฉพำะ ไม่มีรูปร่ำง และไม่อำจจะหำยไปได้เลย

จิตนี้ไม่ใช่จิตซึ่งเป็นควำมคิดปรุงแต่ง มันเป็นสิ่งซึ่งอยู่ต่ำงหำก ปรำศจำกกำร
เกี่ยวข้องกับรูปธรรมโดยสิ้นเชิง ฉะน้ัน พระพุทธเจำ้ทั้งหลำยและสัตว์โลกทั้งปวง 
ก็เป็นเช่นน้ัน ถ้ำพวกเรำเพียงแต่สำมำรถปลดเปลื้องตนเองออกเสียจำกควำมคิด 
ปรุงแต่งเท่ำนั้น พวกเรำจะประสบควำมส�ำเร็จทุกอย่ำง

หลักธรรมที่แท้จริงก็คือ “จิต” นั่นเอง ซึ่งถ้ำนอกไปจำกนั้นแล้ว มันก็ไม่มีหลัก
ธรรมใดๆ เลย จิตนั่นแหละคือหลักธรรม ซึ่งถ้ำนอกไปจำกนั้นแล้วก็ไม่ใช่จิต แต่
จิตนั้นโดยตัวมันเองก็ไม่ใช่จิต แต่ถึงกระนั้นมันก็ยังไม่ใช่ มิใช่จิต กำรที่จะกล่ำวว่ำ 
จิตน้ันไม่ใช่จิต ดังน้ีน่ันแหละย่อมหมำยควำมถึงสิ่งบำงสิ่งซึ่งมีอยู่จริง สิ่งน้ีมันอยู ่
เหนือค�ำพูด ขอจงเลกิละกำรคิดและกำรอธบิำยเสยีให้หมดสิน้ เมือ่น้ัน เรำอำจกล่ำวได้ว่ำ  
คลองแห่งค�ำพูดก็ได้ถูกตัดขำดไปแล้ว “พฤติของจิต” ก็ถูกเพิกถอนขึ้นสิ้นเชิงแล้ว

จิตน้ีคอืพทุธโยนิอนับริสทุธิ ์ซึง่มีประจ�ำอยูแ่ล้วในคนทกุคน สตัว์ซึง่มีควำมรู้สกึ 
นึกคิด กระดุกกระดิกได้ทั้งหมดก็ดี พระพุทธเจ้ำพร้อมทั้งพระโพธิสัตว์ทั้งหลำย 
ทั้งปวงก็ดี ล้วนแต่เป็นของแห่งธรรมชำติอันหน่ึงน้ีเท่ำน้ัน ไม่มีแตกต่ำงกันเลย  
ควำมแตกต่ำงทัง้หลำยเกดิขึน้จำกเรำคดิผิดๆ เท่ำน้ัน ย่อมน�ำเรำไปสูก่ำรก่อสร้ำงกรรม 
ทั้งหลำยทั้งปวงทุกชนิดไม่มีหยุด
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ธรรมชำติแห่งควำมเป็นพุทธะดั้งเดิมของเรำน้ัน โดยควำมจริงอันสูงสุดแล้ว  
เป็นสิ่งซึ่งไม่มีควำมหมำยแห่งควำมเป็นตัวตนแม้แต่สักปรมำณูเดียว สิ่งน้ันก็คือ 
“ควำมว่ำง” เป็นสิง่ซึง่มอียูใ่นทีท่กุแห่ง สงบเงียบ และไม่มีอะไรเจือปน มันเป็นสนัตสิขุ 
ที่รุ่งเรืองและเร้นลับ และก็หมดกันเพียงเท่ำนั้นเอง

จงเข้ำไปสู่สิ่งๆ นี้ให้ลึกซึ้ง โดยกำรลืมตำต่อสิ่งนี้ด้วยตัวเรำเอง สิ่งซึ่งอยู่ตรง
หน้ำเรำนี้แหละ คือสิ่งๆ นั้น ในอัตรำที่เต็มที่ทั้งหมดทั้งสิ้นและสมบูรณ์ถึงที่สุดแล้ว 
ไม่มีอะไรนอกไปจำกนี้อีกแล้ว

จิตก็คือพทุธะ (สิง่สงูสดุ) มนัย่อมรวมสิง่ทกุสิง่เข้ำไว้ในตวัมันทัง้หมด นับแต่ที่
พระพทุธเจ้ำทีต่รัสรู้แล้วทัง้หลำยเป็นทีส่ดุ ในเบือ้งสงูลงไปจนกระทัง่ถงึสตัว์ประเภท
ทีต่�ำ่ต้อยทีส่ดุ ซึง่เป็นสตัว์เลือ้ยคลำนอยูด้่วยอก และแมลงต่ำงๆ เป็นทีส่ดุในเบือ้งต�ำ่ 
สิ่งเหล่ำนี้ทุกสิ่งนั้นย่อมมีส่วนแห่งควำมเป็นพุทธะเท่ำกันหมด และทุกๆ สิ่งมีเนื้อหำ
เป็นอันเดียวกันกับจิตหนึ่งนั้น ดังนั้น สัตว์ทั้งหลำยทั้งปวงได้เป็นสิ่งที่มีเนื้อหำเป็น 
อันเดียวกันกับพุทธะอยู่แล้วตลอดเวลำ

ถ้ำพวกเรำเพยีงแต่สำมำรถท�ำควำมเข้ำใจในจิตของเรำเองน้ีให้ส�ำเร็จ แล้วค้นพบ 
ธรรมชำตอินัแท้จริงของเรำเองได้ด้วยควำมเข้ำใจอนัน้ันเท่ำน้ัน มนักจ็ะเป็นทีแ่น่นอนว่ำ  
ไม่มีอะไรที่พวกเรำจ�ำเป็นจะต้องแสวงหำแม้แต่อย่ำงใดเลย 

จิตของเรำน้ัน ถ้ำเรำท�ำควำมสงบอยู่จริงๆ เว้นขำดจำกกำรคิดนึกซึ่งเป็นกำร
เคลื่อนไหวของจิตแม้แต่น้อยที่สุดเสียให้ได้จริงๆ ตัวแท้ของมันก็จะปรำกฏออกมำ
เป็นควำมว่ำง แล้วเรำกจ็ะได้พบว่ำมนัเป็นสิง่ทีป่รำศจำกรูป มันไม่ได้กนิเน้ือทีอ่ะไรๆ 
ที่ไหนๆ แม้แต่จุดเดียว มันไม่ได้ตกลงสู่กำรบัญญัติว่ำเป็นพวกที่มีควำมเป็นอยู่  
หรือว่ำไม่มคีวำมเป็นอยู ่แม้แต่ประกำรใดเลย เพรำะเหตทุีส่ิง่น้ีเป็นสิง่ทีเ่รำรู้สกึไม่ได้ 
โดยทำงอำยตนะ เพรำะจิตซึ่งเป็นธรรมชำติที่แท้ของคนเรำน้ัน มันเป็นครรภ์หรือ 
เป็นก�ำเนิด ซึ่งไม่ได้มีใครท�ำให้เกิดขึ้น และไม่อำจจะถูกท�ำลำยได้เลย
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ในกำรท�ำปฏกิริิยำตอบสนองต่อสิง่แวดล้อมต่ำงๆ น้ัน มนัเปลีย่นรูปของมนัเอง 
ออกมำเป็นปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ เพื่อสะดวกในกำรพูด เรำพูดถึงจิตในฐำนะที่เป็น 
ตวัสตปัิญญำ แต่ในขณะทีมั่นไม่ได้ท�ำกำรตอบสนองต่อสิง่แวดล้อม คอืไม่ได้เป็นตวั
สติปัญญำที่คิดนึกหรือสร้ำงสิ่งต่ำงๆ ขึ้นมำนั้น มันเป็นสิ่งที่ไม่อำจถูกกล่ำวถึงในกำร
ที่จะบัญญัติว่ำมันเป็นควำมมีอยู่ หรือไม่ใช่ควำมมีอยู่

ย่ิงไปกว่ำน้ันอกี แม้ในขณะทีม่นัท�ำหน้ำทีส่ร้ำงสิง่ต่ำงๆ ขึน้มำในฐำนะทีต่อบสนอง 
ต่อกฎแห่งควำมเป็นเหตุและผลของกันและกันน้ัน มันก็ยังเป็นสิ่งที่เรำรู้สึกไม่ได ้
โดยทำงอำยตนะ ตำ หู จมูก ลิ้น กำย และมโนทวำร อยู่นั่นเอง ถ้ำเรำทรำบควำม 
เป็นจริงข้อน้ี เรำท�ำควำมสงบเงียบสนิทอยู่ในภำวะแห่งควำมไม่มีอะไรในขณะน้ัน  
พวกเรำก�ำลังเดินอยู่แล้วในทำงแห่งพระพุทธเจ้ำทั้งหลำยโดยแท้จริง ดังนั้น เรำควร
เจริญจิตให้หยุดอยู่บนควำมไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้น

มูลธำตุทั้ง ๕ ซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นวิญญำณนั้น มันเป็นของว่ำงเปล่ำ และ 
มลูธำตทุัง้ ๔ ของรูปกำยน้ัน ไม่ใช่เป็นสิง่ซึง่ประกอบกนัขึน้เป็นตวัของเรำ จิตจริงแท้น้ัน  
ไม่มรูีปร่ำง และไม่มอีำกำรมำ ไม่มอีำกำรไป ธรรมชำตเิดมิแท้ของเรำน้ันเป็นสิง่ๆ หน่ึง  
ซึง่ไม่มกีำรตัง้ต้นขึน้ทีก่ำรเกดิและไม่มีกำรสิน้สดุลงทีก่ำรตำย แต่เป็นของสิง่เดียวรวด 
และปรำศจำกกำรเคลื่อนไหวใดๆ ในส่วนลึกจริงๆ ของมันทั้งหมด

จิตของเรำกับสิ่งต่ำงๆ ซึ่งแวดล้อมเรำอยู่นั้นเป็นสิ่งๆ เดียวกัน ถ้ำเรำสำมำรถ
ท�ำควำมเข้ำใจได้ตำมน้ีจริงๆ เรำจะได้ลุถึงควำมรู้แจ้งเห็นแจ้งได้โดยแวบเดียว 
ในขณะนั้น และเรำเป็นผู้ที่ไม่ต้องข้องเกี่ยวในโลกทั้งสำมอีกต่อไป เรำจะเป็นผู้อยู่ 
เหนือโลก จะไม่มีกำรโน้มเอียงไปสู่กำรเกิดใหม่อีกแม้แต่นิดเดียว เรำจะเป็นแต่ 
ตัวของเรำเองเท่ำนั้น ปรำศจำกควำมคิดปรุงแต่งโดยสิ้นเชิง และเป็นสิ่งๆ เดียวกับ 
สิ่งสูงสุดสิ่งน้ัน และเรำจะได้ลุถึงภำวะแห่งควำมที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อีกต่อไป 
ฉะนั้น นี่แหละคือหลักธรรมะที่เป็นหลักมูลฐำนอยู่ในที่นี้
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“สัมมาสัมโพธิ” เป็นชื่อของกำรเห็นแจ้งชัดว่ำ ไม่มีธรรมใดเลยที่ไม่เป็นโมฆะ  
ถ้ำเรำเข้ำใจควำมจริงข้อนี้แล้ว ของหลอกลวงทั้งหลำยจะมีประโยชน์อะไรแก่เรำ

ปรัชญำ ก็คือควำมรู้แจ้ง ควำมรู้แจ้ง คือจิตต้นก�ำเนิดดั้งเดิมซึ่งปรำศจำกรูป  
ถ้ำเรำสำมำรถท�ำควำมเข้ำใจได้ ผู้กระท�ำและสิ่งที่ถูกกระท�ำคือจิตและวัตถุ เป็นของ
สิ่งเดียวกันนั่นแหละ จะน�ำเรำไปสู่ควำมเข้ำใจอันลึกซึ้งและลึกลับเหนือค�ำพูด และ
โดยควำมเข้ำใจอันนี้เอง พวกเรำจะได้ลืมตำต่อสัจธรรมที่แท้จริงด้วยตัวเรำเอง

สจัธรรมทีแ่ท้จริงของเรำน้ัน มนัไม่ได้หำยไปจำกเรำ แม้ในขณะทีเ่รำก�ำลงัหลงผิด 
อยู่ด้วยอวิชชำ และไม่ได้รับกลับมำในขณะที่เรำมีกำรตรัสรู้ มันเป็นธรรมชำติแห่ง  
ภูตตถตา ในธรรมชำตินี้ไม่มีทั้งอวิชชำ ไม่มีทั้งสัมมำทิฏฐิ มันเต็มอยู่ในควำมว่ำง  
และเป็นเน้ือหำอนัแท้จริงของจิตหน่ึงน้ัน เมือ่เป็นดังน้ันแล้ว อำรมณ์ต่ำงๆ ทีจิ่ตของเรำ 
ได้สร้ำงขึน้ทัง้ฝ่ำยนำมธรรมและฝ่ำยรูปธรรม จะเป็นสิง่ซึง่อยูภ่ำยนอกของควำมว่ำงน้ัน 
ได้อย่ำงไร

โดยหลกัมูลฐำนแล้ว ควำมว่ำงน้ันเป็นสิง่ซึง่ปรำศจำกมติต่ิำงๆ แห่งกำรกนิเน้ือที่  
คอืปรำศจำกกเิลส ปรำศจำกกรรม ปรำศจำกอวชิชำ และปรำศจำกสมัมำทฏิฐ ิพวกเรำ 
ต้องท�ำควำมเข้ำใจอย่ำงกระจ่ำงแจ้งว่ำ โดยแท้จริงแล้วไม่มอีะไรเลย ไม่มมีนุษย์สำมัญ  
ไม่มีพุทธะทั้งหลำย เพรำะว่ำในควำมว่ำงน้ีไม่มีอะไรบรรจุอยู่แม้เส้นขนที่เล็กที่สุด  
อันจะเป็นสิ่งซึ่งจะมองเห็นได้โดยทำงมิติ หรือกฎแห่งกำรกินเน้ือที่เลย มันไม่ต้อง 
อำศัยอะไร และไม่ตดิเน่ืองอยูก่บัสิง่ใด มันเป็นควำมงำมทีไ่ร้ต�ำหนิ เป็นสิง่ซึง่มีอยูไ่ด้ 
โดยตัวมันเอง และเป็นสิ่งสูงสุดที่ไม่มีอะไรสร้ำงข้ึน มันเป็นเพชรพลอยที่อยู่เหนือ
กำรตีค่ำทั้งปวงเสียจริงๆ

เรำต้องแยกรูปถอดด้วยวิชชำมรรคจิต เหตุต้องละ ผลต้องละ ใช้หนี้ก็หมด 
พ้นเหตุเกิด
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สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในจักรวำลมีนับไม่ถ้วน รวมแล้วมีรูปกับนำมสองอย่ำง
เท่ำน้ัน นำมเดมิ กคื็อควำมว่ำงของจักรวำลเข้ำคูก่นั เป็นเหตเุกดิตวัอวชิชำ เกิดเหตกุ่อ 
ทีใ่ดมรูีปทีน้ั่นต้องมนีำม ทีใ่ดมนีำมทีน้ั่นต้องมรูีป รูปนำมรวมกนัเป็นเหตเุกิดปฏกิริิยำ 
ให้เปลีย่นแปลงตลอดกำล และเกดิกำลเวลำขึน้ คือรูปย่อมมคีวำมดงึดูดซึง่กนัและกนั  
จึงเป็นเหตใุห้รูปเคลือ่นไหวและหมุนรอบตวัเองตำมปัจจัย รูปเคลือ่นไหวได้ ต้องมนีำม 
ควำมว่ำงคั่นระหว่ำงรูป รูปจึงเคลื่อนไหวได้ 

เมื่อสภำวธรรมเป็นอย่ำงนี้ สรรพสิ่งของวัตถุ สสำรมีชีวิตและไม่มีชีวิต จึงต้อง
เปลี่ยนแปลงเป็นไตรลักษณ์ เกิด ดับ สืบต่อทุกขณะจิต ไม่มีวันหยุดนิ่งให้คงทน
เป็นปัจจุบันทุกยำมได้

จิตวิญญำณก็เกิดมำจำกรูปนำมของจักรวำล เพรำะเป็นมำยำหลอกลวงแล้ว
เปลีย่นแปลงให้คนหลง จำกรูปนำมไม่มีชวีติ เปลีย่นมำเป็นรูปนำมมชีวีติ จำกรูปนำม 
มีชีวิต มำเป็นรูปนำมมีชีวิตที่มีจิตวิญญำณ แล้วจิตวิญญำณก็เปลี่ยนแปลงแยกออก 
จำกกนัไป คงเหลอืแต่นำมว่ำงทีป่รำศจำกรูป น้ีเป็นจุดสดุยอดของกำรหลอกลวงของ 
รูปนาม

ต้นเหตุเกิดรูปนำมของจักรวำลเป็นเหตุเกิดรูปนำมพิภพต่ำงๆ ตลอดดวงดำว
อันนับไม่ถ้วน เพรำะไม่มีที่สิ้นสุด รูปนำมพิภพต่ำงๆ เป็นเหตุให้เกิดรูปนำมพืช  
รูปนำมพืชเป็นเหตุให้เกิดรูปนำมสัตว์เคลื่อนไหวได้ จึงเรียกกันว่ำเป็นสิ่งมีชีวิต

ควำมจริงรูปนำมจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมันก็เคลื่อนไหวได้ เพรำะมีรูปกับนำม
เป็นเหตุเป็นผลให้เกิดปฏิกิริยำอยู่ในตัวให้เคลื่อนไหวตลอดกำล และเปลี่ยนแปลง 
เพรำะมองด้วยตำเนื้อไม่เห็น จึงเรียกกันว่ำเป็นสิ่งไม่มีชีวิต

เมื่อรูปนำมของพืชเปลี่ยนมำเป็นรูปนำมของสัตว์ เป็นจุดตั้งต้นชีวิตของสัตว์ 
และเป็นเหตุให้เกิดจิตวิญญำณ กำรแสดงเคลื่อนไหวเป็นเหตุให้เกิดกรรม
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สตัว์ชำตแิรกมีแต่สร้ำงกรรมชัว่ สตัว์กนิสตัว์ และควำมโกรธ โลภ หลง ตำมเหตุ 
ปัจจัยภำยนอกภำยในที่มำกระทบ กรรมที่สัตว์แสดงมี ตำ หู จมูก ลิ้น กำย  
๕ อย่ำง ไปกระทบกับรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ๕ อย่ำง แล้วก็เข้ำมำประทับ บรรจุ  
บนัทกึ ถ่ำยภำพ ตดิอยูก่บัรูปปรมำณ ูซึง่เป็นสขุมุรูป แฝงอยูใ่นควำมว่ำง เรำไม่สำมำรถ 
มองเหน็ด้วยตำได้ ทีแ่ฝงอยูใ่นควำมว่ำงคัน่ระหว่ำงตำ ห ูจมกู ลิน้ กำยน้ันไว้ได้หมดสิน้

เม่ือสตัว์ชำตแิรกเกดิน้ีได้ตำยลง มีกรรมชัว่อย่ำงเดยีวเป็นเหตใุห้สตัว์ต้องเกดิอกี  
เพือ่ให้สตัว์ต้องใช้หน้ีเกดิ กรรมชัว่ทีไ่ด้ท�ำไว้ แต่สตัว์เกดิข้ึนมำแล้วหำยอมใช้หน้ีเกดิ
กันไม่ มันกลับเพิ่มหนี้ให้เป็นเหตุเกิดทวีคูณจนปัจจุบันชำตินี้

ดงัน้ัน ด้วยอ�ำนำจกรรมชัว่ทีพ่วกสตัว์ตดิอยู่ในสขุุมรูป ๕ กอง ตลอดเพศผู้เมยี  
เป็นสุขุมรูปที่ติดอยู่ในรูป ๕ กองน้ัน ก็เกิดหมุนรวมกันเข้ำเป็นรูปปรมำณูกลม  
คงรูปอยู่ได้ด้วยกำรหมุนรอบตัวเอง มิหยุดนิ่ง เป็นคูหำให้จิตได้อำศัยอยู่ในข้ำงใน 
เรียกว่ำ “รูปวิญญำณ” หรือจะเรียกว่ำ “รูปถอด” ก็ได้ เพรำะถอดมำจำกนำมว่ำง 
ภำวะคั่นรูปหยำบนั่นเอง ซึ่งเป็นสุขุมรูปแฝงอยู่ในควำมว่ำง รูปวิญญำณจึงมีชีวิตอยู่ 
คงทนอยู่ยนืนำนกว่ำรูปหยำบ มีกรรมชัว่คอยรักษำให้หมนุคงรูปอยู ่ไม่มีเทพเจ้ำองค์ใด 
ฆ่ำให้ตำยได้ นอกจำกนิพพำนเท่ำนั้น รูปวิญญำณจึงจะสลำย

เรื่องกำรแสดงกรรมของสัตว์ที่ประทับติดอยู่ในสุขุมรูป ตำ หู จมูก ลิ้น กำย 
๕ กองนั้น รวมกันเข้ำเรียกว่ำ “จิต” จึงมี “ส�ำนักงำนของจิต” ติดอยู่ในวิญญำณ  
๕ กอง รวมเป็นที่ท�ำงำนของจิตกลำง และก็ติดต่อกับ ตำ หู จมูก ลิ้น กำยภำยนอก 
ซึ่งเป็นสื่อติดต่อของจิต ดังนั้น “จิต” กับ “วิญญำณ” จึงไม่เหมือนกัน จิตเป็นตัวรู้
นึกคดิ ส่วนวิญญำณเป็นคูหำให้จิตได้อำศยัอยู ่และเป็นยำนพำหนะพำจิตไปเกดิ หรือ
จะไปไหนๆ ก็ได้ เป็นชีวิต...รูปสุขุม รูปที่ถอดมำจำกรูปหยำบ มีรูปเพศผู้เพศเมีย  
รูปตำ หู จมูก ลิ้น กำย อยู่ในวิญญำณไว้ ได้เป็นเหตุเกิดสืบต่อภพชำติต่อไป
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เม่ือสัตว์ตำย ชีวิตร่ำงกำยหยำบของภพชำติน้ันๆ ก็หมดไปตำมอำยุขัยชีวิต
ร่ำงกำยหยำบของภพภูมิชำติน้ันๆ ส่วนชีวิตแท้ รูปปรมำณู วิญญำณ จะไม่ตำย 
สลำยตำม จะต้องไปเกิดตำมภพภูมิต่ำงๆ ตำมเหตุปัจจัย มันเป็นวัฏฏะ หมุนเวียน
เปลีย่นไป โดยชวีติแท้รูปถอดหรือวญิญำณหมนุรอบตวัเองน้ีเอง เป็นเหตใุห้จิตเกดิดับ 
สบืต่อคอยรับเหตกุำรณ์ภำยนอกภำยในทีม่ำกระทบตำ ห ูจมกู ลิน้ กำย ใจ แล้วจิต 
กเ็ปลีย่นแปลงไปตำมเหตปัุจจัยทีม่ำกระทบ จะดหีรือชัว่กส็ะสมเข้ำไว้เป็นทนุ เหตเุกดิ  
เหตดัุบ หรือปรุงแต่งต่อไปจนกว่ำกรรมชัว่เหตเุกดิจะหมดไป ชีวติรูปถอดหรือวญิญำณ 
ก็จะหยุดกำรหมนุ รูปสขุมุรูปวญิญำณซึง่เกดิมำจำกกรรมช่ัวสบืต่อมำแต่ชำตแิรกเกดิ 
กจ็ะสลำยแยกออกจำกกนัไป คงรูปอยูไ่ม่ได้มนักก็ระจำยไป ส่วนกิจกรรมดี ธรรมะที่ 
ติดอยู่กับวิญญำณ มันก็กระจำยไปกับรูปปรมำณู คงเหลือแต่ควำมว่ำงที่คั่นช่องว่ำง 
ของรูปปรมำณทูกุๆ ช่อง ฉะน้ัน โดยปรำศจำกรูปปรมำณ ูควำมว่ำงน้ันจึงบริสทุธิแ์ละ 
สว่ำง รวมเข้ำกบัควำมว่ำง บรสิทุธิ ์สว่ำง ของจักรวำลเดิม เข้ำเป็นหน่ึง เรียกว่ำนิพพำน 
 เม่ือสมเด็จพระสมัมำสมัพทุธเจ้ำ พระองค์ทรงสร้ำงชวีติพระพทุธศำสนำให้ก่อ 
เกิดเป็นชีวิตอย่ำงบริบูรณ์ดังพระประสงค์แล้ว พระพุทธองค์จึงได้ละวิภวตัณหำนั้น 
เสด็จสูอ่นุปำทเิสสนิพพำน คือเป็นผู้หมดสิน้ทกุตณัหำ เป็นผู้ดบัรอบ โดยลกัษณำกำร 
แห่งอนุปำทิเสสนิพพำนของพระพุทธองค์ก็คือ ล�ำดับแรก ก็ทรงเจริญฌำนดิ่งสนิท 
เข้ำไปจนถึงสัญญำเวทยิตนิโรธ หมำยควำมว่ำเข้ำไปดับลึกสุดอยู่เหนืออรูปฌำน

ในวำระแรกน้ัน พระองค์ยังไม่ได้ดบัขนัธ์ต่ำงๆ ให้สิน้สนิทเป็นเดด็ขำดแต่อย่ำงใด  
ยงัเพยีงเข้ำไปเพือ่ทรงกระบวนกำรแห่งกำรสูนิ่พพำนหรือนิโรธเป็นคร้ังสดุท้ำยแห่งชวีติ  
พูดง่ำยๆ ก็คือสู่สิ่งที่พระองค์ได้สร้ำงได้พำกเพียรก่อเป็นทำงเป็นแบบอย่ำงไว้เป็น 
ครัง้สุดทำ้ยเสียหน่อย ซึ่งเรยีกได้ว่ำสิ่งอันเกิดมำจำกที่พระองค์ได้ยอมอยู่กบัธุลทีุกข์  
อันเป็นธุลีทุกข์ที่มนุษย์ธรรมดำผู้มีจิตหยำบเกินกว่ำจะสัมผัสมันว่ำเป็นทุกข์

และกระบวนกำรกระท�ำจิตตนให้ถงึซึง่สญัญำเวทยตินิโรธน้ีน้ัน เป็นกระบวนกำร 
ที่พระอนุตรสัมมำสัมพุทธเจ้ำ พระผู้เป็นยอดแห่งศำสดำในโลกเท่ำน้ันที่ทรงค้นพบ 
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ทรงน�ำมำตีแผ่เผยแจ้งออกสู่สัตว์โลกให้พึงปฏิบัติตำม เม่ือทรงสิ่งซึ่งสุดท้ำยน้ีแล้ว 
จึงได้ถอยกลับมำสู่สภำวะต้นคือปฐมฌำน แล้วจึงได้ตัดสินพระทัยสุดท้ำยเสด็จ 
ดบัขนัธ์ต่ำงๆ ไปทลีะขนัธ์ วญิญำณขนัธ์ในชีวติและร่ำงกำยน้ันได้ดบัไปเสยีตัง้แต่ก่อน
จะเข้ำสู่ปฐมฌำนนำนแล้ว เพรำะต้องดับสังขำรขันธ์และสังขำรธรรมชั้นแรกเสียก่อน 
วิญญำณขันธ์จึงได้ดับ ดังนั้น จึงไม่มีเชื้อใดเหลืออยู่แห่งวิญญำณขันธ์ที่หยำบนั้น

พระองค์เร่ิมดับสังขำรขันธ์หรือสังขำรธรรมชั้นใน อันจะส่งผลให้ก่อเกิด
วิภวตัณหำได้แล้วชั้นหน่ึงเสียก่อน จึงได้เลื่อนข้ึนสู่ทุติยฌำนแล้วจึงดับสัญญำขันธ์
ขึ้นสู่ตติยฌำน เมื่อพระองค์ดับสังขำรขันธ์หรือสังขำรธรรมชั้นในสุดอีกที ก็เป็นอัน
เลื่อนขึ้นสู่จตุตถฌำน คงมีแต่เวทนำขันธ์สุดท้ำยแห่งชีวิต นั่นคือลักษณำกำรแห่งชั้น
สุดท้ำยของกำรจะดับสิ้นไม่เหลือ

เมื่อพระองค์ดับสังขำรขันธ์หรือสังขำรธรรมใหญ่สุดท้ำยที่มีอยู่ทั้งสิ้นแล้ว ก็มำ 
ดบัเวทนำขนัธ์ อนัเป็นจิตขนัธ์หรือนำมขนัธ์ทีม่จิีตส่วนใน คอืภวงัคจิตเสยีก่อน แล้วจึง 
ได้ออกจำกจตุตถฌำน พร้อมกับมำดับจิตขันธ์หรือนำมขันธ์ตัวสุดท้ำยจริงๆ ของ
พระองค์เสียลงเพียงนั้น 

น่ี พระองค์เข้ำสูนิ่พพำนตรงน้ี น่ันคอืพระองค์ดบัเวทนำขันธ์ในภำวะจิตตืน่ หรือ 
วิถีจิตอันเป็นปกติของมนุษย์ ครบพร้อมทั้งสติและสัมปชัญญะ ไม่ได้ถูกภำวะอื่นใด 
ครอบง�ำ เป็นภำวะจงใจ ไม่ถูกภำวะใดครอบคลุมอ�ำพรำงให้หลงใหลใดๆ ทั้งสิ้น  
เป็นภำวะแห่งตนเองอย่ำงบริบูรณ์

เมื่อเวทนำขันธ์สุดท้ำยแท้ๆ จริงๆ ได้ถูกท�ำลำยลงอย่ำงสนิท จึงเป็นผู้บริสุทธิ์  
หมดสิน้แล้วซึง่สงัขำรธรรม และหมดเชือ้จิตขันธ์หรือนำมขันธ์ทัง้ปวงใดๆ ในพระองค์ท่ำน  
ไม่มีเหลือ คงทิ้งแต่รูปขันธ์อันจะมีชีวิตนั้นไม่ได้แน่ เพรำะรูปไม่ใช่ชีวิต หำกสิ้นนำม
เสียแล้ว ก็คือแท่ง ก็คือก้อนวัตถุหนึ่งนั้นเท่ำนั้นเอง
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นั่นแล คือล�ำดับฌำนที่พระอนุรุทธเถระเจ้ำได้น�ำฌำนจิตเข้ำไปดูเป็นวิธีกำรดับ
โดยแท้ ดับโดยตรง โดยพระองค์เป็นผู้ดับเองเสียด้วย

ค�ำสอนของพุทธะทั้งหมดในวัฏฏ์น้ี ก็คือกำรเพำะให้พุทธจิตน้ันผลิออกมำ 
ให้เรำปรำกฏเห็นเท่ำน้ันเอง ให้เพียงแต่เรำท�ำให้มันว่ำงจำกควำมคิดปรุงแต่งต่ำงๆ 
ซึง่ล้วนแต่น�ำไปสูก่ำรเกดิและกำรดับอยูต่ลอดกำล และน�ำไปสูค่วำมทกุข์เดอืดร้อนใจ
ของสัตว์โลก และโลกอื่นไปจริงๆ เท่ำนั้น เรำก็ไม่มีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องมีวิธีปฏิบัติ
เพื่อกำรตรัสรู้และหำทำงออกทั้งหลำยทั้งสิ้นเลย

ค�ำสอนของพทุธะทัง้หมดมีวตัถุประสงค์ข้อน้ีเพยีงข้อเดยีว คอืพำพวกเรำข้ำมขึน้ 
ให้พ้นเสียจำกภูมิแห่งควำมคิด บัดน้ีถ้ำรีดควำมคิดหรือหยุดควำมคิดของเรำได้
ส�ำเร็จแล้ว ประโยชน์อะไรด้วยธรรมทั้งหลำยที่พุทธะได้สอนไว้ มันหมำยถึงสำมำรถ
ปฏิบัติจนหยุดคิดของควำมคิดปรุงแต่งต่ำงๆ เสียได้ ไม่มีอะไรสำมำรถปรุงให้จิต
คิดไปตำมอ�ำนำจกิเลสตัณหำได้อีกต่อไป เป็นจิตที่ว่ำงจำกสิ่งปรุงแต่งและควำมคิด 
ทัง้ปวง น่ันแหละเป็นตวัธรรม หรือพทุธะ หรือธรรมชำตเิดมิแท้อยูใ่นควำมเป็นเช่นน้ัน  
เพรำะเรำน้ัน ถ้ำเรำสำมำรถท�ำควำมเข้ำใจอย่ำงลกึซึง้แล้ว ค�ำพดูของมนุษย์ไม่สำมำรถ
หว่ำนล้อมหรือเปิดเผยมันได้ ควำมตรัสรู้คือควำมไม่มีอะไรให้ระลึกถึง ผู้ถึงได ้
ก็ไม่พูดแล้ว ไม่พูดว่ำเขำรู้อะไร เพรำะสิ่งนี้มันอยู่เหนือค�ำพูด
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ขอบุญกุศลจริยำ อันข้ำพเจ้ำทั้งหลำยได้บ�ำเพ็ญด้วยดีแล้ว ทำงกำย วำจำ และใจ 
กล่ำวโดยจ�ำเพำะคอื กำรสร้ำงอำรำมถวำยแด่สงฆ์จตรุทศิ อทุศิไว้ในพระบวรพทุธศำสนำ 
อำรำมนั้นมีนำมว่ำ วัดป่ำอัมพโรปัญญำวนำรำม ประกอบด้วยปูชนียวัตถุ และเสนำสนะ
ต่ำงๆ กล่ำวคือพระพุทธปฏิมำปำงนำคปรก พระพุทธปฏิมำปำงสมำธิ ศำลำที่ประชุม 
อำคำรพิพิธภัณฑ์ที่ประมวลธรรมโอวำทของพระสุปฏิปันโน ถนนลำดยำงกว้ำง ๙ เมตร 
ยำว ๘๐๐ เมตร อ่ำงเกบ็น�ำ้สำธำรณทำน ก�ำแพงรอบพืน้ทีย่ำว ๒,๘๐๐ เมตร สงู ๓ เมตร  
ตลอดทั้งบุญกิริยำแห่งกำรบ�ำเพ็ญทำน รักษำศีล เจริญภำวนำ ด้วยน�้ำใจศรัทธำเลื่อมใส
มัน่คงในพระรัตนตรัย ดัง่น้ี ข้ำพเจ้ำขอตัง้สจัจำธษิฐำน แผ่กศุลไปไม่มปีระมำณ ขอถวำย
เป็นพระรำชกศุลสนองพระเดชพระคณุ สมเดจ็พระบรูพมหำกษตัริยำธริำช และพระบรม
วงศำนุวงศ์ทกุพระองค์ และเป็นกศุลสนองคุณท่ำนผู้บ�ำเพญ็คณุประโยชน์ต่อประเทศชำติ
และพระพุทธศำสนำ เป็นปฐม

 อนึ่ง ขอสรรพสัตว์ทั้งหลำย ไม่มีที่สุด ไม่มีประมำณ, จงมีส่วนแห่งบุญที่ข้ำพเจ้ำ
ได้ท�ำในบดัน้ี, และแห่งบญุอืน่ทีไ่ด้ท�ำไว้ก่อนแล้ว, คอืจะเป็นสตัว์เหล่ำใด, ซึง่เป็นทีรั่กใคร่ 
และมบีญุคุณ เช่นมำรดำบดิำของข้ำพเจ้ำ เป็นต้นกด็ ีทีข้่ำพเจ้ำเหน็แล้วหรือไม่ได้เหน็กด็,ี 
สตัว์เหล่ำอืน่ทีเ่ป็นกลำงๆ หรือเป็นคูเ่วรกันก็ด,ี สตัว์ทัง้หลำยตัง้อยูใ่นโลก, อยู่ในภมูทิัง้ ๓,  
อยู่ในก�ำเนิดทั้ง ๔, มีขันธ์ ๕ ขันธ์, มีขันธ์ขันธ์เดียว, มีขันธ์ ๔ ขันธ์, ก�ำลังท่องเที่ยว
อยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดี, สัตว์เหล่ำใดรู้ส่วนบุญที่ข้ำพเจ้ำแผ่ให้แล้ว, สัตว์เหล่ำน้ัน  
จงอนุโมทนำเองเถิด, ส่วนสัตว์เหล่ำใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้, ขอเทวดำทั้งหลำยจงบอกสัตว์
เหล่ำนั้นให้รู้

 เพรำะเหตทุีไ่ด้อนุโมทนำส่วนบญุทีข้่ำพเจ้ำแผ่ให้แล้ว, สตัว์ทัง้หลำยทัง้ปวง, จงเป็น
ผู้ไม่มีเวร, อยู่เป็นสุขทุกเมื่อ, จงถึงบทอันเกษมกล่ำวคือพระนิพพำน, ควำมปรำรถนำที่ 
ดีงำมของสัตว์เหล่ำนั้น จงส�ำเร็จเถิด, สำธุ สำธุ สำธุ

ค�าแผ่กุศลแก่สรรพสัตว์

ณ วัดป่ำอัมพโรปัญญำวนำรำม
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระอริยวงศำคตญำณ (อมฺพรมหำเถร) 

สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก
ต�ำบลคลองกิ่ว อ�ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ดิถีขึ้น ๖ ค�่ำ เดือน ๑






