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วันขึ้น ๑๔ ค�่า เดือน ๙ ปีกุน ณ บ้านม่วงไข่ ต�าบลพรรณา อ�าเภอพรรณานิคม 
จังหวัดสกลนคร บดิาชือ่ไชยกุมาร สวุรรณรงค์ มารดาช่ือนุ้ย ท่านมพีีน้่องร่วมมารดา
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ปฐมวัยและการศึกษาในเพศฆราวาส

ในเบือ้งต้น ท่านได้ศกึษาอกัษรสมยัอยูท่ีว่ดัโพธิช์ยั บ้านม่วงไข่ ในบ้านชาตภิมู ิ
ของท่านน้ันเอง มีครูหุน่ ไชยชมภ ูเป็นผู้สอน ต่อมาครูหุน่ย้ายไปทีอ่ืน่ ท่านกไ็ด้เรียน 
กบัพระอาจารย์ตนั วฒุสิาร ท่านเป็นนักเรียนเรียนด ีและเรียบร้อย จนจบตามหลกัการ 
ศกึษาในสมยัน้ัน หลงัจากทีไ่ด้เรียนจบแล้ว ท่านมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเข้ารับราชการ จึงได้ 
ไปอยูก่บันายเขยีน อปุพงศ์ พีเ่ขย ผู้เป็นปลดัขวาอยูท่ีเ่มอืงขอนแก่น จากน้ันท่านกไ็ด้ 
เข้าฝึกเป็นเสมยีนอ�าเภอ ท่านพระอาจารย์ฝ้ันเล่าต่อไปว่า พี่ๆ  ได้ใช้ให้ท่านถอืเอาป่ินโต 
กับข้าวไปส่งนักโทษการเมือง คือ พระยาณรงค์ฯ เจ้าเมืองขอนแก่น ต้องโทษฐาน 
ฆ่าคนตาย กับนายวรีวงศ์ ปลดัซ้าย ต่อมานายเขยีน อปุพงศ์ ถกูย้ายให้ไปอยูอ่�าเภอ
กุดป่อง จังหวัดเลย ก็ได้ถูกเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าคนตายอีกเช่นกัน 

ในกาลคร้ังน้ัน ท่านพระอาจารย์ฝ้ันได้เหน็เหตกุารณ์สบัสนวุน่วายของข้าราชการ
และบ้านเมือง ได้เห็นการปราบปรามผู้ร้าย มีการฆ่าฟันกัน นักโทษถูกประหารชีวิต 
เจ้าเมืองมาเป็นนักโทษ เรื่องเหล่านี้เป็นเหตุให้ท่านได้สติบังเกิดความสลดจิตให้ท่าน 
คิดเบื่อหน่าย คลายความยินดี เพราะเห็นความยุ่งเหยิงและความไม่แน่นอนของ
ชีวิตในทางโลก จึงได้ตัดสินใจไม่รับราชการ คิดกลับไปบ้านเข้าไปบวชอยู่วัดดีกว่า  
จึงได้เดินทางไปลาพ่ีทัง้สองทีจั่งหวดัเลย พอเดนิทางไปถงึ เหน็พีท่ัง้สองไม่ได้ไปไหน  
อยู่กับหลานๆ ในเรือนชั้นบน วันนั้นเป็นวันหยุดราชการ เดินขึ้นบันไดไปในเรือน 
นั่งลงยกมือไหว้พี่เขยและพี่สาว แล้วเอากระเป๋าเดินทางเข้าไว้ ลงไปอาบน�้าช�าระกาย
ให้เย็นสบายหายเหนื่อย 
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พอเยน็วนัน้ัน ท่านจึงเข้าไปน่ังใกล้กบัพีส่าว ได้พดูกบัพีส่าวว่า “ทีผ่มได้เดนิทาง 
มาหาคุณพี่ทั้งสองคราวน้ี ตั้งใจจะมาลาคุณพี่ทั้งสองกลับบ้าน” พอจบค�า พี่สาว 
ก็พูดขึ้นทันทีว่า “อยากกลับบ้านหรือเรื่องอะไร คิดถึงบ้านหรือ คิดถึงใคร คุณพ่อ 
คุณแม่น่ะ ไม่ต้องเป็นห่วงท่านหรอก กิจการงานทางบ้านก็มีพี่ชายพี่สาวน้องชาย 
น้องสาวเขาแทนแล้ว น้องไม่ต้องเป็นห่วงท่านหรอก” 

พอพี่สาวพูดจบลง ท่านยังไม่พูดอะไร พี่เขยก็พูดขึ้นต่อไปอีกว่า “ไหนๆ เรา
ก็ได้ตัง้ใจมาว่าจะยดึอาชพีทางราชการออกจากบ้านมาท�าการท�างาน เวลาน้ีเรากก็�าลงั
ท�างาน งานทีเ่ราท�ากก็�าลงัจะก้าวหน้าอยู่แล้ว ไม่นานเท่าไรค�าสัง่กจ็ะมาถึง จักได้บรรจุ
เป็นข้าราชการ คิดดใูห้ดี อย่าใจร้อนไปมากนักเลย เหรอ ว่าไง มีคูรั่กอยูท่างบ้านเหรอ 
คิดถึงเขามากหรือ” 

แท้จริงท่านยังไม่มีคู่รัก และยังไม่เคยคิดที่จะมีคู่รักเลย แต่เนื่องด้วยเวลานั้น
ท่านอายยุ่าง ๑๙ ปี เป็นวยัทีก่�าลงัหนุ่ม พร้อมกบัลกัษณะรูปสมบตัแิละคณุสมบตัเิป็นที่
ชอบเน้ือเจริญใจและพอใจแก่ผู้ทีไ่ด้พบเหน็ จึงเป็นเหตใุห้พีเ่ขยพดูคาดคะเนและถาม
ในท�านองน้ัน ท่านพระอาจารย์ฝ้ันเรียนตอบพีเ่ขยว่า “เวลาน้ีจิตของผมเปลีย่นความคดิ 
กลบัตรงกันข้าม มคีวามเบือ่หน่ายท้อใจในงานอาชพีทางรับราชการ ไม่มแีก่จิตแก่ใจ 
ที่จะท�าต่อไปอีกแล้ว” 

“เพราะอะไร” พี่เขยซัก 

“อ้า ผมไม่อยากจะพูด ถ้าผมพดูแล้วเดีย๋วคณุพีท่ัง้สองกจ็ะหาว่าผมพดูไม่มี
มารยาท ไม่น่าพดูในทีน้ี่” 

“พดูไปเถดิน้องไม่ต้องเกรงใจ มีความทุกข์ใจหรือแค้นใจอย่างไรก็ระบายออก
มาเถอะ พี่ทั้งสองจะคอยฟัง” 

“ถ้าอย่างน้ันผมจะเล่าเร่ืองความคิดของผมให้คุณพีท่ัง้สองฟัง แต่แรกผมกค็ดิว่า 
ผมจะยึดอาชีพท�างานราชการ จึงได้มาฝึกและท�างานด้วยความพยายามและอดทน 
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ผลของงานก็ได้คืบหน้ามาตามล�าดับ ต่อมาผมได้เห็นเจ้านายข้าราชการชั้นผู้ใหญ ่
กลบักลายมาเป็นนักโทษการเมอืง คอืพระยาณรงค์ฯ เจ้าเมอืงขอนแก่น ต้องโทษตดิคกุ 
โดยฐานฆ่าคนตาย กบันายวรีพงศ์ ปลดัซ้าย ต่อมาคณุพีก่ถ็กูย้ายออกจากปลดัอ�าเภอ 
เมอืงขอนแก่น มาเป็นปลดัอ�าเภออยูอ่�าเภอกดุป่อง จังหวดัเลย แล้วกไ็ด้เป็นผู้ถกูต้องหา 
คดฆ่ีาคนตายเช่นกัน ผมได้เหน็เหตกุารณ์สบัสนวุน่วายของข้าราชการ กบัได้เหน็การ 
ปราบปรามผู้ร้าย มกีารฆ่าฟันกนั นักโทษถกูประหารชวีติ เจ้าเมอืงกลบัมาเป็นนักโทษ 
เรื่องเหล่านี้เป็นเหตุให้ผมได้สติ บังเกิดความสลดจิตให้ผมคิดเบื่อหน่ายคลายความ 
ยินดี เพราะความยุ่งเหยิงความไม่แน่นอนของชีวิตในทางโลก ท่านผู้ที่ได้ศึกษาดี 
มีความรู้สูง และได้รับต�าแหน่งหน้าที่การงานเป็นข้าราชการชั้นผู้หลักผู้ใหญ่ มียศถา 
บรรดาศกัดิอั์นสงูส่งในวงราชการอนัมเีกยีรต ิเขาเหล่าน้ันแทนทีจ่ะเป็นบคุคลตวัอย่าง 
ในทางทีดี่ กลบัท�าผิดด้วยการทจุริตต้องโทษอย่างร้ายแรง ทีค่ณุพีใ่ห้ผมเอาข้าวไปส่ง 
เจ้านายผู้ใหญ่ทีต้่องโทษตดิคุกอยูใ่นห้องขงั ผมได้ไปเหน็แล้วเกิดความเบือ่หน่าย ไม่ม ี
ความหมายในจิตใจที่ไร้ศีลธรรม ศีลธรรมเท่าน้ันที่จะท�าให้บุคคลทุกชนช้ันมีความ
สงบสขุทัง้ตนและคนทัว่ไป สงัคมใดถ้าหากว่าไร้ศีลธรรมประจ�าบคุคลในสงัคมน้ันแล้ว 
ต้องเหลวแหลก ทกุข์กด็ ีภัยกดี็ เป็นความเหลวแหลกของสงัคมทีม่บีคุคลไร้ศีลธรรม
ในสังคมนั้นด้วย มิได้เป็นเพราะดวงดาวที่ไหนมาจากไหนเลย เป็นเพราะจิตใจที่ไร้ 
ศลีธรรมทีมี่ประจ�าศาสนาน้ีเอง ผมลาคณุพีท่ัง้สอง ไปถงึบ้านแล้วผมตัง้ใจว่าจะไปบวช 
ถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านอนุญาต”

พีท่ัง้สองได้ฟังน้องชายเล่าระบายความคดิเหน็ของตนให้ฟังแล้ว ทัง้ทีมี่ความรัก 
และอาลยัไม่อยากให้น้องชายกลบัไป เพราะขาดคนอาศัยช่วยเหลอืกจิการทัง้ภายใน 
บ้านและนอกบ้าน แต่จ�าเป็นต้องตดัสนิใจอนุญาต เพราะเขาคดิไปในทางด ีควรผู้เป็นพี ่
จะต้องสนับสนุน พวกเรานับถอืพระพทุธศาสนา ตามธรรมเนียมประเพณทีีเ่ราเคารพ 
นับถือพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยโบราณกาลมาเป็นเวลาอันสืบเน่ืองแต่อดีตจนถึง 
ปัจจุบนั ได้มขีนบธรรมเนียมประเพณขีองคนไทยเรา พ่อ แม่ จะต้องฝึกอบรมลกูชาย 
ของตนให้ออกบวช เพือ่จะได้ฝึกศกึษาให้รู้จักความดีความชัว่ ว่าความดคีวรท�า ความชัว่ 
ควรละเว้นไม่กระท�า ตามหลักธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า ถือกันว่าถ้าบวชเป็น
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สามเณรเป็นการทดแทนคุณของคุณแม่ ถ้าบวชเป็นพระเป็นการทดแทนคณุของคุณพ่อ 
แต่ก่อนเขาถือกันอย่างนี้ จึงได้เป็นธรรมเนียมประเพณีมาจนถึงบัดนี้ 

พระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้ทุกๆ คน รู้จักเคารพรัก นับถือเชื่อฟัง กราบไหว้ 
คุณพ่อคุณแม่ และผู้เจริญด้วยวัยเป็นผู้ใหญ่ในตระกูลของตน เพราะคุณพ่อคุณแม่
ท่านเป็นผู้มีบุญคุณแก่พวกเราผู้เป็นบุตรธิดามาก พวกเราจ�าต้องละความชั่ว ท�าแต่ 
ความดี เป็นการเสนอสนองความต้องการของท่าน การบวชก็คือการเข้าไปปฏิบัต ิ
ละกรรมชั่วท�าแต่กรรมดี ลูกคนใดที่ได้บวชเป็นพระเป็นเณรจักได้ป้องกันช่วยเหลือ
มารดาบดิาไม่ให้ตกนรก เขาถอืกนัดงัน้ี ส่วนลกูผู้ชายสมยัก่อนกม็คีวามพอใจและตัง้ใจ
ไว้เสมอว่า ตัวเองเกิดมาเป็นลูกผู้ชายแล้วต้องบวชเพื่อเป็นการสืบด�ารงวงศ์ตระกูล 
ไว้ตามประเพณีมิให้ขาดสูญเสียไป และจะได้เป็นการตอบแทนบุญคุณค่าน�้านม
และข้าวป้อนของพ่อแม่ที่ท่านได้ทะนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงบ�ารุงตนมาโดยความ
เหน่ือยยากล�าบาก การทดแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างอื่นใดที่จะเสมอด้วยการบวช 
เป็นพระภิกษุสามเณรในพระบวรพุทธศาสนาเป็นอันไม่มี คิดดังนี้แล้ว คุณพี่ทั้งสอง 
จึงตกลงใจอนุญาต ทัง้ๆ มคีวามอาลยัและคดิถงึเพราะขาดน้องคนดทีีเ่คยได้ช่วยเหลอื 
อยู่ที่บ้าน

เมือ่ท่านได้รับอนุญาตจากพีท่ัง้สองแล้ว กเ็ข้าไปเกบ็สิง่ของบรรจุกระเป๋าเดนิทาง
ของท่านเรียบร้อย แล้วกราบลาคณุพีท่ัง้สองออกเดนิทาง ไม่มใีครเป็นเพือ่น ต้องไปด้วย
ก�าลงัแข้ง เลาะเลยีบภูเขาเป็นดงหนาป่าทบึเป็นทางเปลีย่วและกนัดาร มภียันานาชนิด 
จากชา้งปา่และเสือสิงห์สาราสัตว์ต่างๆ เป็นอนัมาก ทา่นเดินทางจากจงัหวดัเลย ผ่าน 
จังหวัดอดุรธานี อ�าเภอหนองหาน อ�าเภอสว่างแดนดิน อ�าเภอพรรณานิคม ถงึบ้านบะทอง 
เป็นเวลา ๑๐ วนั พอท่านมาถึงบ้าน วางกระเป๋าเดินทางไว้ในทีค่วรแล้ว เข้าไปกราบเท้า 
คุณพ่อคุณแม่ และได้ทักทายปราศรัยกับพี่ๆ น้องๆ ทั่วทุกคน 

คณุพ่อกบัคุณแม่วนัน้ัน นับแต่มองเหน็หน้าลกูชายเดินมามคีวามดใีจและสขุใจ
ที่สุด จะน�าเอาสิ่งใดมาเปรียบเสมอไม่ได้ แล้วก็ได้ถามความสุขทุกข์ในการเดินทาง
ทรุกนัดาร ตลอดถึงการกินอยู่หลบันอนกบัพีเ่มือ่อยูท่ีจั่งหวดัขอนแก่นและจังหวดัเลย  
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ตลอดถึงความสุขความทุกข์ของลูกสาวลูกเขยและหลานๆ ทุกๆ คน ท่านก็พิจารณา
เลือกเล่าแต่ในเรื่องที่จะให้เกิดประโยชน์และสบายใจให้พ่อแม่และญาติๆ พี่น้องฟัง 
เพือ่ไม่ให้ท่านเป็นห่วงและเสยีใจเร่ืองพีเ่ขยถกูเป็นผู้ต้องหาในคดฆ่ีาคนตาย ท่านไม่เล่า 
ให้ใครฟังเลย โดยคิดว่าแม้จะพดูให้รู้ ใครๆ กช่็วยอะไรไม่ได้ มแีต่ท�าให้เกดิความเสยีใจ 
และทุกข์ใจไปเปล่าๆ ไม่มีประโยชน์อะไรเลย 

ในวันนั้น ลุง ป้า น้า อา ญาติพี่น้อง ตลอดจนเพื่อนฝูงบ้านใกล้เรือนเคียง  
ได้ทราบข่าวการกลับมาของท่านในคราวครั้งนั้น ก็พากันมาเยี่ยมเยียนถามข่าวความ 
สุขทุกข์มากหน้าหลายตาเต็มบ้านแน่นไปหมด
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สามเณรฝั้น

เมื่อท่านได้พักผ่อนอยู่ที่บ้านพอหายเหน่ือยพอสมควรในการเดินทางจาก     
จังหวัดเลยถึงบ้านทีอ่�าเภอพรรณานิคมด้วยก�าลงัเท้าแล้ว ท่านจึงเข้าไปกราบขออนุญาต 
จากมารดาบิดาออกไปบวชตามที่ได้ตั้งใจไว้แล้วน้ัน เมื่อท่านมารดาบิดาได้เห็นท่าน 
มากราบขออนุญาตลาไปบวช ท่านทั้งสองมีความปีติปลื้มใจและดีใจเป็นอย่างยิ่ง 
หาสิ่งใดที่จะน�าเอามาเปรียบเสมอมิได้ เพราะบิดามารดาทั้งสองท่านมีความตั้งใจ
ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเสมอว่า ลูกชายของเราจะต้องได้บวชให้พ่อแม่ เราไม่ควรปล่อย 
ให้เป็นคนดิบคนดาย เมื่อลูกได้บวชอยู่ในร่มผ้ากาสาวพัสตร์ เราพ่อแม่และญาติๆ 
ของเราก็จะได้ยึดเหน่ียวยึดถือชายผ้าจีวรของลูกชักจูงพวกเราพาขึ้นไปสู่สวรรค์
เทวโลกเสวยทิพย์สมบัติอยู่ในวิมานเงินวิมานทองเพียบพร้อมด้วยความสุขอันเลิศ 
ประเสริฐยิ่ง 

ท่านบิดาพูดขึ้นว่า “พ่อมีความพอใจและดีใจมากที่ลูกมาขออนุญาตลาไปบวช
ในพระบวรพุทธศาสนาคราวนี้ แท้จริงเราพ่อแม่ทั้งสองได้ปรึกษาตกลงกันไว้แล้วว่า  
จะไปรับเจ้าเอามาบวช แต่ยงัมิทนัได้ไปรับ ลกูได้กลบัมาเสยีก่อน แล้วลกูกม็าขออนุญาต 
กราบลาเราผู้พ่อแม่อยากจะออกไปบวช ความคิดของเราพ่อแม่ลูกมันตรงกันอะไร 
อย่างน้ี น่าแปลกจริงหนอ ชะรอยบพุเพสนันิวาสชาตปิางก่อนพวกเราสามคนเคยปลกู
ศรัทธาสามัคคีท�าความดีร่วมกันมาแล้วเป็นแน่”
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คุณแม่ก็ไปหยิบดอกไม้ธูปเทียนที่จัดเตรียมไว้แล้วยื่นให้คุณพ่อพาลูกชาย 
(พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) ไปมอบให้ท่านเจ้าอาวาสวัดโพนทอง บ้านบะทอง ต�าบล
พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ท่านพระอาญาครูธรรม เจ้าอาวาสวัดโพนทอง จึงรับ
นายฝ้ัน สวุรรณรงค์ ไว้ให้บรรพชาเป็นสามเณร เพราะอายยุงัไม่ถงึพอทีจ่ะอปุสมบท
เป็นพระภิกษุได้ ประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๑ ตรงกับปีมะเมีย

นับแต่วันที่ได้บรรพชา สามเณรฝั้น สุวรรณรงค์ มีความขยันหมั่นเพียรในการ 
เรียนหนังสอืและท่องสวดมนต์ มจิีตใจทรหดอดทนท่องสวดมนต์สตูรน้อยสตูรใหญ่ 
ได้เจนจบหมด ต่อมาในระยะไม่นาน มคีวามแตกฉานในการเรียนเขียนจาร อ่านหนังสอื 
อกัษรตวัธรรม (เป็นหนังสอืผูกใบลาน ทางภาคอสีานเรียนในสมยัน้ัน) ได้เป็นอย่างดี 
มีสติปัญญาว่องไว เอาใจใส่ในข้อวัตรปฏิบัติอันเป็นกิจวัตรของสามเณรเป็นอย่างด ี
มีความเฉลียวฉลาด กิริยามารยาทเรียบร้อย มีความเคารพเชื่อฟัง ว่าง่ายสอนง่าย 
อยู่ในโอวาทค�าว่ากล่าวตักเตือนพร�่าสอนของอุปัชฌาย์อาจารย์ ท่านเล่าให้ฟังว่า 
หนังสือนวโกวาท ท่านท่องจบสวดปากเปล่าได้ทั้งเล่ม



11

เข้าพิธีอุปสมบท (มหานิกาย)

ครั้นถึงปีมะแม พุทธศักราช ๒๔๖๒ สามเณรฝั้น สุวรรณรงค์ มีอายุค�ารบ 
ครบถ้วนได้ ๒๐ ปีเตม็บริบรูณ์ คุณโยมทัง้สองพร้อมด้วยญาตพิีน้่องได้จัดตระเตรียม 
บริขารการอุปสมบทของสามเณรฝั้นส�าเร็จเสร็จบริบูรณ์แล้ว กาลเวลาอันดีที่เป็น
อุดมมงคลก็มาถึง สามเณรฝั้นพร้อมด้วยเพื่อนๆ ก็ได้เข้าสู่พิธีอุปสมบท โดยมี 
ท่านพระครูป้อง (ป้อง นนตะเสน) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์นวล พระอาจารย์ 
สังข์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และอนุสาวนาจารย์ ณ วัดสิทธิบังคม บ้านไฮ่ ต�าบล
บ้านไร่ อ�าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

เม่ือได้อุปสมบทแล้ว ท่านได้จ�าพรรษาอยู่กับพระอุปัชฌาย์ที่วัดสิทธิบังคม  
บ้านไฮ่ ภายหลงัออกพรรษาแล้ว ท่านกไ็ด้ลาอปัุชฌาย์ไปอยูก่บัท่านพระอาญาครูธรรม 
(ภายหลังท่านได้รับสมณศักดิ์เป็น พระครูสกลสมณกิจ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร) 
เจ้าอาวาสวัดโพนทอง บ้านบะทอง ซึ่งเป็นมาตุภูมิของท่าน

ท่านพระอาญาครูธรรมได้พาพระลูกวัดท่านฝึกหัดภาวนาท�ากรรมฐาน  
พระอาจารย์ฝ้ันท่านกไ็ด้รับการฝึกอบรมท�ากรรมฐานการภาวนาคร้ังแรกกบัพระอาญา
ครูธรรม ด้วยท่านได้เคยติดตามพระอาญาครูธรรมออกธุดงด์ไปตามสถานที่ต่างๆ  
ซึง่เป็นทีส่งบสงัด ฝึกหดัภาวนาตามป่าช้าป่าชัฏ ภูผาหน้าถ�า้หลายๆ แห่ง หลายต�าบล  
ที่มีอยู่ในแถบนั้น วิธีท�ากรรมฐานการภาวนาท่านท�าอย่างไร ควรจะได้น�ามาลงไว้ใน
ที่นี้ เพื่อท่านผู้อ่านจะได้ทราบไว้บ้างว่าพระสมัยก่อนปฏิบัติอย่างไร
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การฝึกกรรมฐานการภาวนาแต่ก่อนน้ัน ท่านให้มีการฝึกอบรมจิตใจให้มีสต ิ
โดยวิธีนับลูกประค�า คือเอาด้ายมาร้อยเม็ดลูกประค�าจ�านวน ๑๐๘ เม็ด เอามา 
คล้องคอหรือข้อมือ แล้วน่ังบริกรรมภาวนาตั้งสติระลึกพุทธคุณว่า พุทโธๆๆๆ  
เช่นเดียวกัน แต่ต้องนับลกูประค�าไปด้วย เช่น บริกรรมว่า พทุโธ นับ ๑ ให้เอามอืจับ 
เลื่อนลูกประค�าลูกที่ ๑ ไว้ พุทโธ ๒ พุทโธ ๓ พุทโธ ๔ พุทโธ ๕ นับเลื่อนไปตาม
ล�าดับ ให้นับแต่ในใจไปจนครบตามจ�านวนของลูกประค�าทั้ง ๑๐๘ เม็ด 

เมือ่จบแล้วก็ตัง้ต้นใหม่ คอื พทุโธ ๑ พทุโธ ๒ พทุโธ ๓ นับเร่ือยไปหลายๆ รอบ  
จนกว่าจิตจะสงบตัง้ม่ันเป็นสมาธอิย่างแน่วแน่ มีความรู้สกึเบากายเบาจิต พอปรากฏ 
เห็นนิมิตต่างๆ มีแสงสว่างเป็นต้น ก็ถือว่าผู้นั้นได้สมาธิชั้นต้นแล้ว เมื่อไปเล่าให้ครู
ผู้อบรมฟัง มีครูคอยสอบอารมณ์บริกรรมไปนับไป ถ้าหากผู้ใดมีความพลั้งเผลอ  
หลงลมืสต ิท่านให้นับตัง้ต้น คอื พทุโธ ๑ พทุโธ ๒ พทุโธ ๓-๔-๕ ไปใหม่ ตามล�าดับ 
ท�าอย่างน้ีแม้กระทั่ง ยืน เดิน น่ัง นอน ก็ให้ยืนบริกรรมนับ เดินนับ น่ังนับ 
นอนนับ เว้นไว้แต่กนิ และเวลานอนหลบั ให้เจริญอย่างน้ันตลอดเวลา จนกว่าจะครบ 
ก�าหนด ๗ วนั หรือคร่ึงเดอืน และเดือน ๑ ตามทีอ่าจารย์ผู้ฝึกอบรมก�าหนดให้สมควร 
แก่ความสามารถของผู้ปฏิบัติจะท�าได้

ส่วนธัมมานุสสติ ความระลึกเจริญพระธรรมคุณ ก็เช่นเดียวกัน ให้ระลึกนับ 
ธัมโม ๑ ธัมโม ๒ ธัมโม ๓ ไปตามล�าดับ นับไปจนครบ ๑๐๘ แล้วตั้งต้นนับใหม่  
ในอริิยาบถต่างๆ เช่นเดียวกนั ส่วนสงัฆานุสสตน้ัิน กใ็ห้ตัง้สตริะลกึถงึคณุพระอริยสงฆ์ 
เช่นเดียวกัน เปลี่ยนเป็นค�าว่า สังโฆ เท่านั้น เช่น สังโฆ ๑ สังโฆ ๒ สังโฆ ๓ ดังนี้ 
เป็นเหมอืนกล่าวแล้วในพระพทุธคณุน้ันแล ท่านพระอาจารย์ฝ้ันท่านฝึกท�ากรรมฐาน
การภาวนากับท่านพระอาญาครูธรรมในคร้ังน้ัน ได้รับผลเป็นอย่างไรท่านไม่ได้เล่า 
ให้ฟัง จึงไม่สามารถจะน�าเอามาลงในที่นี้ได้
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พบพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตมหาเถระ

เม่ือพระภิกษุฝั้น อาจาโร ได้อุปสมบทแล้ว ได้ศึกษาและปฏิบัติอยู่กับท่าน 
พระอาญาครูธรรม เป็นเวลา ๒ ปี ครั้นถึงเดือน ๓ ข้างขึ้น ปีพุทธศักราช ๒๔๖๓ 
อาญาท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตมหาเถระ พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรหลายรูป 
ออกเทีย่ววเิวกเดินธดุงค์รุกขมลูมาถงึบ้านม่วงไข่ ต�าบลพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร 
ได้เข้าไปพักปักกลดอยู่ในป่า อันเป็นป่าช้าข้างบ้านม่วงไข่ (ปัจจุบันที่ตรงนั้นได้สร้าง
เป็นวัดแล้วชื่อว่า วัดป่าภูไทสามัคคี) 

ส่วนญาตโิยมชาวบ้านม่วงไข่ได้ทราบข่าวว่ามีพระธดุงค์มาพกัปักกลดอยูใ่นป่าช้า 
ข้างหมู่บ้านของตน พากันดีใจเป็นอย่างมาก เพราะทกุคนกอ็ยากจะเหน็พระธดุงค์ จึงได้ 
กระจายข่าวให้ได้ทราบทัว่ถงึกนัอย่างรวดเร็ว คณะหญงิชายทัง้เดก็และผู้ใหญ่พากัน 
ออกไปต้อนรับ ได้ช่วยปัดกวาดจัดท�าทีพ่กัปักกลดและทางเดนิจงกรม ตลอดถงึน�า้ดืม่ 
น�า้ใช้ถวาย คนผู้เฒ่าผู้แก่กน็�าเอาน�า้ร้อนน�า้อุน่ หมากพล ูบหุร่ี ไปถวายตามธรรมเนียม 
ของคนสมัยนั้น เสร็จแล้วโยมที่เป็นหัวหน้าผู้เป็นนักปราชญ์อาจารย์พากันนั่งคุกเข่า 
กราบพระ ๓ หน แล้วนั่งสงบเรียบร้อย คอยฟังธรรมค�าอบรมจากพระอาจารย์มั่น 
ภริูทตัตมหาเถระ ต่อไป ส�าหรับพระภกิษุทีไ่ปร่วมฟังด้วยในคราวน้ัน มีพระอาญาครูดี 
พระภิกษุฝ้ัน อาจาโร พระภกิษกุู ่ธมัมทนิโน ได้มใีจเลือ่มใสศรัทธาชวนกนัออกไปฟัง 
พระธรรมเทศนาอบรมธรรมปฏิบัติด้วย
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ท่านพระอาจารย์มัน่ ภูริทตัตมหาเถระ ท่านได้แสดงธรรมเทศนาสัง่สอนเร่ิมตัง้แต่ 
การให้ทาน การรักษาศีล ตลอดถงึการภาวนา ว่ามีผลอานิสงส์มาก แต่การทีผู้่ให้ทาน 
รักษาศีล ไหว้พระ ฟังธรรม กระท�าเจริญกรรมฐานการภาวนา ทีไ่ม่ได้อานิสงส์ผลมากน้ัน 
เพราะพวกเรายังมีความเห็นผิด มีความนับถือและเชื่อถือผิดจากทางธรรมที ่
พระพทุธองค์น�าพาสาวกประพฤตปิฏบิตัมิา ตวัอย่างเช่น ชาวบ้านเรายงับวงสรวงนับถอื 
บูชาหอทะดาอารักษ์ (เรียกตามภาษาพื้นบ้านสมัยก่อน) ภูตผีปีศาจ พระภูมิเจ้าที่ 
ผีสางนางไม้ เคารพนับถอืเอามาเป็นทีพ่ึง่ตามความเข้าใจผิดของพวกเรา โดยเข้าใจว่า 
ของเหล่าน้ันเป็นสิง่ศกัด์ิสทิธิ ์มีอทิธฤิทธิ ์ดลบนัดาลคุม้ครองปกปักรักษาและป้องกนั 
ภยันตรายได้จริง มีการฆ่าสัตว์ ๒ เท้า ๔ เท้า มีวัว ควาย หมู เป็ด ไก่ ตลอดถึง 
เหล้า สรุา ยาดองของมนึเมา เอามาท�าพธิกีรรมเซ่นสรวงบวงสรวง ทะดา ปีศาจ วญิญาณ 
ภตูผี พระภูมิเจ้าที ่เทวาอารักษ์ เขาเหล่าน้ันจะได้มาเสวยเคร่ืองสงัเวยทีเ่อามาท�าการ 
เซ่นสรวงหรือไม่ ไม่มีใครเหน็ เหน็แต่พวกเจ้าเองน้ันแหละ อิม่ เมา มึนเมามวัซวัเซยี 
ครึกคร้ืนหมดกนัทัง้บ้าน แล้วสิง่เหล่าน้ันกจ็ะมาช่วยอะไรเราไม่ได้ มีแต่จะมาก่อกวน
ก่อกินกับพวกเราร�่าไป รอบปีหนึ่งๆ ก็ต้องเสียวัว เสียควาย หมู เป็ด ไก่ ให้มัน
ทุกๆ ปี

พวกเรามีความเชื่อถือมาผิดๆ เพราะความเห็นผิดนี้แล ไม่ใช่ธรรมค�าสอนของ
พระพทุธเจ้าทีพ่าสาวก อบุาสก อบุาสกิา ประพฤตปิฏบิตัมิา การไหว้พระ ภาวนา รักษาศลี 
ให้ทาน การท�าบญุกศุล จึงไม่มผีลอานิสงส์มาก ให้พากนัเลกิละความเชือ่ถอืผิดตาม
ความทีเ่คยเชือ่ถอืและนับถอืผิดมาแล้วน้ันเสยีตัง้แต่วนัน้ีเป็นต้นไป อย่าได้เกีย่วข้อง 
กับมันอีกอย่างเด็ดขาด
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คุณพระรัตนตรัยเท่านั้น

เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของพวกเรา

พระพุทธเจ้า ๑ พระธรรม ๑ พระสงฆ์ ๑ ทัง้ ๓ อย่างน้ี เรียกว่า พระรัตนตรัย  
พระพทุธเจ้าน้ันพระองค์ทรงคณุคอื กายกรรม การกระท�าการใดๆ ทางกาย พระองค์ 
ทรงละเว้นการกระท�าในทางทีผิ่ด มกีารเบยีดเบยีนตนและคนอืน่ให้เกดิโทษ เป็นทกุข์ 
ภยัอนัตรายแก่ตนเองน้ันเสยี และพระองค์ทรงกระท�าแต่ในทางทีถ่กู ไม่เบยีดเบยีนตน 
และใครคนอื่นเขา ตลอดถึงสัตว์อื่นด้วย ท�าแต่คุณความดีที่ให้เกิดประโยชน์แก่ตน 
ทัง้บคุคลอืน่และสตัว์อืน่ กายของพระองค์ท�าแต่กรรมดี มคีวามบริสทุธิ ์ผ่องใส สะอาด 
ปราศจากกรรมอันมัวหมองต้องโทษ 

พระพทุธเจ้าน้ันพระองค์ทรงคุณ คอื วจีกรรม การกล่าวออกเสยีง ชีแ้จงแสดง 
พดูออกเสยีงมาทางวาจา พระองค์ทรงเว้นจากการกล่าวเทจ็ พดูค�าหยาบ ค�าส่อเสยีด 
ค�าเพ้อเจ้อ เหลวไหล ไม่เป็นประโยชน์ทัง้ตนและคนอืน่ พระองค์ทรงพดูแต่ค�าสตัย์จริง  
เป็นค�าทีมั่น่คงตัง้อยูต่ลอดกาล ไม่เคยเปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา จึงเป็นสวากขาโต  
ภควตา ธัมโม พระองค์ทรงกล่าวแต่ค�าที่จะท�าให้เกิดความสมัครสมานประสาน 
ความสามคัคีในทางดมีปีระโยชน์ซึง่กนัและกนั ตลอดถงึประโยชน์ส่วนรวม พร้อมทัง้
ประโยชน์ชาตินี้และชาติหน้า และประโยชน์อย่างสูงสุดชั้นวิมุตติเฉทปหาน พระองค์
ทรงคุณคือเว้นจากการพูดค�าหยาบคายซึ่งเป็นค�าพูดที่แสลงหูของผู้ที่ได้ยินได้ฟัง 
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ท�าให้เป็นทุกข์โทษไม่เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย พระองค์ทรงคุณคือเว้นจากค�าพูด 
อนัเหลวไหลไร้สาระ พดูแต่ค�ากอปรด้วยประโยชน์ เป็นค�าพดูทีส่ะอาดหมดจดปราศจาก
มัวหมองธุลีละอองใดๆ ทั้งสิ้น จนพระองค์ทรงได้บรรลุถึงซึ่งขั้นชั้นวจีวิสุทธิคุณ 
อันยอดเยี่ยม 

พระพุทธเจ้าน้ัน พระองค์ทรงคณุคือ มโนวสิทุธ ิมจิีตใจหมดจดสะอาดผ่องใส
บริสทุธิ ์ปราศจากละอองธลุอีนัเป็นมลทนิ อนัมคีวามโลภ โกรธ หลง เป็นต้น พระองค์ 
มีกาย มีวาจา มีจิตบริสทุธิป์ราศจากเคร่ืองเศร้าหมอง คอืกิเลสอาสวะไม่มใีนกาย วาจา จิต 
พระองค์ได้บรรลถุงึขัน้วสิทุธคิณุอนัยอดเยีย่ม ซึง่ไม่มมีนุษย์ และสตัว์ เทวดา อนิทร์ 
พรหม ยม ยกัษ์ ใดๆ ในโลกได้บรรลถึุงคุณนามว่า วสิทุธคุิณ อย่างเยีย่มยอดน้ีเลย

พระพทุธเจ้าน้ัน พระองค์ทรงพระเมตตาพระมหากรุณาธคุิณอย่างสงูสดุแก่พวกเรา 
และสตัว์ทัง้หลายในโลกหาประมาณมิได้ พระองค์ไม่เหน็แก่ความเหน่ือยยากล�าบากใน
พระวรกาย ท่องเทีย่วไปโปรดเทศนาแนะน�าพร�า่สอนตามคามเขตนิคมทกุแห่งทกุหน 
ทุกบ้านทุกต�าบล ตามหมู่บ้านชนบท บ้านน้อยใหญ่ ตามไร่นาป่าเขา จะเป็นกษัตริย์ 
พราหมณ์ เศรษฐี คฤหบดี มีจนคนใดอย่างไรไม่เลือก พระองค์ทรงชักน�าพร�่าสอน 
อนุเคราะห์สงเคราะห์เวไนยชนเหล่าน้ัน ด้วยอาศัยพระมหากรุณาเมตตาธิคุณของ 
พระองค์อย่างล้นฟ้าล้นฝั่ง ไม่เคยบกพร่องแม้แต่น้อยเลย จึงได้ชื่อว่าพระองค์ทรง
พระมหากรุณาธิคุณ

พระพุทธเจ้านั้น พระองค์ทรงมีพระปัญญาคุณ เป็นคุณอันส�าคัญยิ่ง เพราะ 
พระปัญญาคุณน้ีเองท�าให้พระองค์ได้ความส�าเร็จในการตรัสรู้บรรลุถึงอรหัตตคุณ 
เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นเอกในโลก ธรรมที่พระองค์ทรงได้บรรลุถึง
ซึ่งการตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองเหล่านั้น พระองค์ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังมาจากใคร 
คนใดที่ไหนมาก่อนเลย ไม่มี และไม่เคยมีใคร ครูอาจารย์ใดที่ไหนมาสั่งสอน หรือ
ชีแ้จงแสดงบอกแนะแนวทาง ผิด ถกู ด ีชัว่ ให้แก่พระองค์ได้ทราบมาก่อนเลย พระองค์
ได้ตรัสรู้ด้วยพระปัญญาอันปรีชาหลักแหลมเฉลียวฉลาด องอาจแกล้วกล้า ยงัความ 
สามารถให้ได้บรรลุถึงคุณคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยล�าพังพระองค์เอง 
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อย่างเยี่ยมยอด เป็นเอกในโลก กับด้วย เทวดา มาร พรหม ในประชาชน กับด้วย 
สมณะและพราหมณ์ กับด้วยเทวดา และมนุษย์สูงสุด ไม่มีใครและสิ่งใดจะมา 
เปรียบเทียบเทียมเท่าพระมหาปัญญาคุณของพระองค์ได้

พระมหาปัญญาคุณอนัเลศิประเสริฐสงูสดุน้ีเอง ท�าให้พระองค์มีความสามารถได้
ลถุงึซึง่ความส�าเร็จพระมหาสพัพญัญตุญาณคณุ เป็นคณุธรรมยิง่ใหญ่สงูสดุกว่าโลก 
ทั้ง ๓ คุณของพระพุทธเจ้าน้ันมีมาก ไม่สามารถที่น�าเอามาแสดงที่น้ีให้สิ้นสุดได้  
ขอให้พวกเราศกึษาจดจ�าไว้โดยอย่างย่อเพยีง ๓ อย่างก่อน คือ ทรงพระมหาปัญญาคณุ ๑  
ทรงพระมหาบริสุทธิคุณ ๑ ทรงพระมหากรุณาธิคุณ ๑ พระผู้มีพระภาคผู้เป็น 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวเราทั้งหลาย พระองค์ทรงไว้ด้วยดีแล้วซึ่งพระมหา 
ปัญญาคณุ พระบริสทุธคุิณ พระมหากรุณาธคิณุ พระสพัพญัญคุูณ พระสพัพอนันตคณุ  
ดังแสดงมาแล้วน้ี ให้พวกเราทั้งหลายทุกท่านทุกคนตั้งจิตน้อมนึกระลึกถึงพระคุณ
ของพระองค์ทกุวนัทกุเวลา เคารพนบไหว้น้อมกราบบชูานับถอืเป็นสรณะทีพ่ึง่ของตน 
ทกุคนทกุท่านเถดิ จักได้เป็นมหากศุลอนัล�า้เลศิประเสริฐนักแล ทีพ่วกเรานบไหว้บชูา  
เซ่นสรวงเทวดาอารักษ์ พระภมูเิจ้าที ่ภตูผีปีศาจ อะไรเหล่าน้ี มนัไม่สามารถทีจ่ะช่วย 
อะไรเราได้ อย่าพากันเชื่อถือและนับถือผิดๆ ต่อไป

พระธรรม น้ันคือสภาวะที่ให้เกิดความสุขและทุกข์จากบุคคลที่ฉลาดและ 
ไม่ฉลาดกระท�าขึน้มาน้ีเอง เป็นความจริง มตีลอดกาลอย่างม่ันคง เป็นของประจ�าโลก  
จึงเรียกว่าธรรมเป็นสภาพทีด่�ารงทรงไว้ซึง่ความจริง พระธรรมน้ันบางอย่างเมือ่บคุคล 
กระท�าแล้วให้เกิดความสุข เป็นคุณความดี มีประโยชน์แก่ตนผู้ท�า ก็มีบางอย่าง 
ท�าแล้วกลับให้เกิดทุกข์เป็นโทษภยันตรายแก่ตัวผู้กระท�าก็มี บางอย่างท�าแล้วเป็น
กลางๆ ไม่เป็นคุณเป็นโทษก็มี แต่ที่นี่ จักแสดงธรรมในส่วนที่เป็นคุณและเป็นโทษ 
เท่าน้ัน บคุคลใดทีย่งัไม่ฉลาดไม่รอบรูใ้นทางธรรม เขาย่อมฆ่าสตัว์ ลกัทรัพย์ ประพฤติ 
มิจฉาจารทางกาม เป็นการท�าความทุจริตทางกาย เรียกว่ากายทุจริตบ้าง เขาย่อมน�า 
เอาความไม่จริงมาพดูทัง้ๆ ทีรู้่ เรียกว่า พดูเทจ็ ย่อมพดูส่อเสยีดน�าเร่ืองยยุงให้แตกร้าว 
ซึง่กนัและกนั พดูค�าหยาบ ไม่เสนาะเพราะหแูก่ผู้ทีไ่ด้ยนิได้ฟังบ้าง พดูเพ้อเจ้อ เลอะเทอะ 
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เหลวไหล ไร้ประโยชน์ เป็นการทุจริตทางวาจาที่เรียกว่า วจีทุจริต เขาย่อมมีความ 
ละโมบโลภเพ่งเลง็ในวตัถขุ้าวของของคนอืน่มาเป็นของตน เรียกว่า อภชิฌาวสิมโลภะ 
คดิปองร้าย ผูกอาฆาตบาดหมางจองเวรจองผลาญ เป็นการคดิพยาบาท ย่อมมคีวาม 
คิดเห็นผิดจากความเป็นธรรมที่มีเหตุผลตามความเป็นจริง เป็นมิจฉาทิฐิ นี้เรียกว่า 
มโนทุจริต 

คนไม่ฉลาดย่อมท�ากรรมเป็นการทุจริต ด้วยกาย วาจา จิต เป็นอกุศลธรรม 
คือ อกุศล อันเป็นที่มาจากจิตที่ประกอบกับกิเลส มีโลภะ โทสะ โมหะ เป็นมูลชวน
ให้ท�าบาป อปญุญาภสิงัขารเป็นปัจจัย อาศัยมาจากอวชิชา เป็นนายช่างผู้ปรุง ชวนจิต 
ของคนผู้ไม่ฉลาดให้ท�ากรรมที่เป็นบาปอกุศล ให้ผลเป็นโทษ ได้รับความเสวยทุกข์
ทรมานกายและจติใจ อาศัยเหตุนี ้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จึงได้ทรงชี้แจงแสดง 
แนะน�าพร�่าสั่งสอนชาวเราผู้ยังโง่ยังไม่ฉลาดทั้งหลายอย่างน้ีว่า สัพพปาปัสสะ- 
อะกรณัง เอตังพุทธานะสาสะนัง อย่าท�ากรรมอันเป็นบาปน้อยใหญ่ด้วยทั้งทาง 
กาย วาจา ใจ ทัง้ปวง น้ีเป็นพระธรรมค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าทัง้หลายทีเ่ราเรียกว่า 
พระศาสนา ดังนี้

บคุคลผู้มสีตปัิญญาด ีเมือ่ได้เหน็ ได้ยนิ ได้ฟัง พระสจัธรรมอนัเป็นค�าสัง่สอน
ของพระพุทธเจ้าแล้ว เขาย่อมเป็นผู้มีจิตแสนฉลาด รู้ความหมาย มีศรัทธาเสื่อมใส 
เข้าใจในอรรถในธรรม เขาท�าแต่กรรมด ีละกายทจุริต ดังจิตเจตนา เว้นห่างทางบาป 
เช่น ไม่ฆ่าสตัว์ ไม่ลกัขโมยเอาข้าวของของผู้อืน่ ไม่ประพฤตผิิดมิจฉาทางกาม ไม่พดู
ความเทจ็ พดูแต่ความจริง ไม่พดูส่อเสยีดให้เกดิความทะเลาะแตกความสามคัคีต่อกนั  
พูดแต่ค�าให้เกิดความสมัครสมานประสานสามัคคีต่อกันและกัน ไม่พูดค�าหยาบคาย  
ไม่แสลงห ูท�าให้ผู้ฟังเกดิความเข้าใจดี ไม่มีภยัในค�าพดู พดูม่ันคงมีหลกัฐาน ไม่เป็น 
ค�าเพ้อเจ้อเหลวไหล ไร้ประโยชน์ เป็นวาจาสะอาด นักปราชญ์นิยมชมชอบ

บคุคลผู้ฉลาดน้ัน แม้จะคดิสิง่ใดก็ไม่คิดเพือ่เบยีดเบยีนตนและคนอืน่ อนภชิฌา 
อพยาบาท มีความเห็นถูกต้อง คิดเว้นกรรมชั่ว ศึกษาสมาทานท�าแต่กรรมดี ยินดี 
พอใจในการท�าบุญ มีทานามัย ศีลามัย ภาวนามัย ให้ความส�าเร็จเป็นบุญ อาศัยได้
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ก�าลงัหนุนมาจาก ปญุญาภิสงัขาร เป็นนายช่าง มวีชิชามาเป็นปัจจัยให้เป็นไปสมควรแก่ 
ก�าลงัของตน น่ีเป็นฝ่ายกศุลธรรม ท�าได้ทกุคน เม่ือจิตใจมคีวามฉลาดแล้ว ย่อมยงักศุล 
ให้ถึงพร้อม ที่เรียกว่ากุสลัสสูปสัมปาทา (กุสลสฺสูปสมฺปทา) เอตัง พุทธานสาสนันติ 
น้ีเป็นพระธรรมค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าทัง้หลาย เราทกุคนควรระลกึนึกมาเป็นธรรม 
ค�าภาวนาว่า สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม หรือจะบริกรรมว่า ธมฺโม เม นาโถ หรือ  
ธมฺโม ธมฺโม ธมโฺมๆๆๆ กไ็ด้ ให้พากนัปฏิบตัอิย่างน้ีจึงจะถกู จึงจะมผีลอานิสงส์มาก 
เป็นทางสุคติ ปฏิบัติถูกอย่างน้ีจึงจะได้รับประโยชน์ส�าเร็จสุขในมนุษย์สมบัติ และ
สวรรค์สมบตั ินิพพานสมบตั ิเป็นสมบตัสิขุอย่างยิง่ ได้เลกิละความเช่ือถือทีนั่บถอืผิดๆ 
อันพวกเราเคยถือมาแล้วนั้นเสีย

พระสงฆ์ น้ันคอืท่านปฏบิตัรัิกษากายของท่านดี วาจาของท่านกป็ฏบิตัดีิ จิตของ 
ท่านก็มีสติปัญญาเป็นเคร่ืองรักษาและป้องกันอย่างดียิ่ง เป็น สุปฏิปันโนสงฆ์  
ท่านบุคคลใดปฏิบัติจิตและอบรมจิตด้วยสติปัญญาอันคมกล้าอย่างถูกต้องตรงตาม
ทางของพระอริยะ เป็นทางอนัเอกเหนือทางโลกทัง้ ๓ ท่านน้ีแล เป็น อชุปุฏปัินโนสงฆ์  
ท่านบคุคลใดเป็นผู้ปฏบิตัจิิตอาศัยทีไ่ด้พลงัมาจากมหาสตมิหาปัญญาทีต่นได้เตรียม
ไว้อย่างถกูต้องตามศลีธรรมของพระอริยะ เหมอืนคนผู้ฉลาด รู้จักเลอืกเอาลกูกญุแจ
ถูกกับตวัของมนั พอจับเข้าไปถงึจุดไขนิดเดยีวกห็ลดุพ้นออกมาทนัทน้ีีฉันใด ท่านผู้ 
ปฏบิตัถิกูต้องตามทางของพระอริยะเพือ่มรรคผลนิพพานกเ็ช่นน้ัน ผู้ปฏบิตัอิย่างน้ีแล  
เป็น ญายปฏิปันโนสงฆ์ บคุคลท่านใดแลเป็นผู้ปฏิบตัดิปีฏิบตัติรง ปฏิบตัอิย่างถกูต้อง 
ปฏิบตัชิอบยิง่ เป็นผู้บริสทุธิห์มดจดงดงาม สะอาด ปราศจากกเิลสตณัหาอาสวะ เหน็แจ้ง 
พระนิพพาน พระองค์ท่านนี้แลเป็น สามีจิปฏิปันโนสงฆ์ 

บุคคลท่านผู้ปฏิบัติดังได้แสดงมาน้ี จึงได้ช่ือว่าเป็นพระอริยสงฆ์สาวกของ 
พระผู้มพีระภาคเจ้า ผู้ทรงคุณอนัประเสริฐ เราทัง้หลายควรนบนอบค�านับต้อนรับเคารพ 
กราบไหว้สักการบูชา ตั้งจิตด้วยสติระลึกน้อมนึกเอาเข้ามาภาวนาว่าเป็นสรณะ ที่พึ่ง
ของเราอนัประเสริฐ สปุฏปินฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ หรือจะบริกรรมว่า สงัโฆ เม นาโถ 
หรือ สังโฆ สังโฆ สังโฆๆๆๆๆๆ ก็ได้ เมื่อพากันได้ยินได้ฟังแล้วต้องปฏิบัติตาม  
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จักได้เป็นทีพ่ึง่ทีอ่าศยัของเรา ถ้าไม่ปฏบิตักิพ็ึง่อะไรไม่ได้ จะเป็นคนอนาถาหาทีพ่ึง่ไม่มี 
มแีต่ภัยแต่เวร ทกุข์ยากล�าบากเดอืดร้อน จะพึง่พาอาศยัอะไรกไ็ม่ได้ เพราะเราไม่ได้ 
ฝึกหัดปฏิบัติไว้ให้ได้เป็นสมบัติตัวของเราเอง 

เมื่อเราได้มาฝึกหัดปฏิบัติเพื่อให้จิตใจของเรามีความฉลาด เกิดมีสติปัญญา 
ศรัทธาเลื่อมใสเคารพนับถือเชื่อม่ันในคุณพระรัตนตรัย คือ คุณพระพุทธเจ้า  
คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ แล้วกราบไหว้บูชาทุกวันทุกเวลา อย่างน้ีเราก็พึ่งได้ 
เพราะที่พึ่งของเรามีแล้ว เราท�าบุญให้ทานการกุศลใดๆ ย่อมได้ผลอานิสงส์มาก  
เราอยู่ในชาติใดภพใด เราก็ได้อาศัยซึ่งบุญกุศลที่ตนได้ท�าไว้แล้วเป็นที่พึ่งอาศัย  
บ�ารุงตกแต่งคุ้มครองรักษากาย วาจา ใจ ให้พ้นภัยอนัตราย มแีต่ความสขุกายสบายใจ 
เราจะปรารถนาสิ่งใดก็ย่อมได้บรรลุถึงซึ่งความส�าเร็จ เพราะมีผู้ได้รับความส�าเร็จ 
มากต่อมากนับจ�านวนไม่ได้ทั้งในอดีตและปัจจุบันมาแล้ว อย่างน้ีพวกเราต้องการ 
ไม่ใช่หรือ เมือ่เราต้องการแต่เราไม่ท�าเราจะได้หรือ ไม่ได้ถ้าเราไม่ท�า ได้จ�าเพาะผู้ทีไ่ด้ 
ท�าไว้แล้วเท่านั้น ข้อนี้ควรจ�าไว้ให้ดี

พระอาจารย์มัน่ท่านได้เทศน์สอนอบรมแสดงถงึเร่ืองทาน ศีล ภาวนา ว่ามผีลมาก 
กเ็มือ่เรามศีรัทธา เลือ่มใส ตัง้ใจปฏบิตัใิห้ถกูต้อง ให้เลกิละการนับถอื แลเช่ือถอืผิด  
แล้วก็ปฏิบัติผิดๆ กันมาน้ันเสีย ท่านได้แสดงอุปมาอุปมัยเปรียบเทียบให้พวกเรา 
เหน็แจ้งจริงประจักษ์ในจิตใจ ท�าให้เกดิมคีวามพอใจเลือ่มใสศรัทธาในพระธรรมเทศนา 
ของพระอาจารย์มัน่ ภริูทตัตมหาเถระ ในกาลคร้ังน้ันเป็นอนัมาก จึงมอบกายถวายตวั 
เป็นลกูศิษย์ ตัง้จิตปฏิญาณตนเป็นพทุธมามกะ เลกิละการเซ่นสรวงบชูาเทวดาอารักษ์ 
วญิญาณพระภมิูเจ้าทีม่เหศกัดิห์ลกัคณุ ตัง้แต่บดัน้ันเป็นต้นมา พากนันับถอืเคารพกราบ
ไหว้สกัการบชูาแต่ในคุณพระรัตนตรัย คอื คุณพระพทุธเจ้า คณุพระธรรม คุณพระสงฆ์ 
เป็นสรณะที่พึ่งของตนมาจนตราบทุกวันนี้

ฝ่ายพระสงฆ์ผู้ซึง่มศีรัทธาได้มาร่วมฟังธรรมเทศนาของพระอาจารย์มัน่ ภริูทตัต- 
มหาเถระ ในคราวครั้งนั้น มีท่านพระอาญาครูดี พระภิกษุฝั้น อาจาโร พระภิกษุกู่ 
ธัมมทินโน ฟังท่านแสดงจบลงแล้ว เกิดความปีติปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง ทั้ง ๓ องค์ 
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จึงเข้าไปมอบกายถวายตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยจิตศรัทธาอันแรงกล้าเพื่อจะได้ฝึกศึกษา
แล้วปฏิบัติติดตามพระอาจารย์ไป เมื่อพระอาจารย์มั่นและคณะได้พักอยู่ที่น้ันตาม
สมควรแก่อัธยาศยัแล้ว ท่านกไ็ด้พาคณะของท่านจาริกออกเดนิธดุงค์ต่อไป เป็นเหตใุห้ 
ศษิย์ใหม่ทัง้ ๓ องค์ ตระเตรียมบริขารการออกธดุงค์อยูป่่าไม่ทนั ถงึอย่างน้ัน ใจของท่าน 
ก็ไม่ยอมเลิกละความพยายามที่จะติดตามท่านพระอาจารย์มั่นไป ด้วยใจศรัทธาอัน 
เปี่ยมฝั่ง ไม่เคยบกพร่องตลอดเวลา
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พบกับหลวงปู่ดูลย์ อตุโล

คณะของหลวงปูด่ลูย์ อตโุล (พระรัตนากรวสิทุธิ ์เจ้าอาวาสวดับรูพาราม จังหวดั 
สริุนทร์) จ�านวน ๕ รูป มพีระอาจารย์สทีา พระอาจารย์บญุ พระอาจารย์หนู พระอาจารย์สงิห์ 
(พระญาณวิศิษฏ์ วัดป่าสาลวัน นครราชสีมา) ออกจากวัดสุปัฏนาราม อุบลราชธานี 
เทีย่วธดุงค์ตดิตามหาพระอาจารย์มัน่ ไปถงึบ้านท่าคันโท จังหวดักาฬสนิธุ ์เป็นฤดูกาล
เข้าจ�าพรรษา เดินทางต่อไปไม่ได้ คณะชาวบ้านท่าคนัโท จึงได้ช่วยกนัจัดท�าทีพ่กัในป่า 
ชั่วคราวให้ท่านได้อยู่จ�าพรรษาตามวินัยพุทธานุญาต 

เมือ่ออกพรรษาแล้ว ทัง้ ๕ รปู ต่างกแ็ยกย้ายกนัออกเดนิทาง แต่กไ็ด้นัดพบกนั 
ทีส่�านักของพระอาจารย์มัน่ด้วยกัน หลวงปูดู่ลย์ไปด้วยกนักบัพระอาจารย์สงิห์ ต่อมา 
หลวงปูดู่ลย์ก็ได้แยกออกจากท่านพระอาจารย์สงิห์ไปคนละทาง แต่ก็มจุีดมุง่หมายไปหา 
พระอาจารย์มัน่อนัเดียวกนั ต่อมาหลวงปูดู่ลย์กไ็ด้เดนิทางไปทนัพบท่านพระอาจารย์ 
มัน่ ภริูทตัตมหาเถระ อยูท่ีบ้่านตาลเน่ิง อ�าเภอสว่างแดนดนิ จังหวดัสกลนคร ท่านได้ 
อยู่ฟังเทศน์ ศกึษาวธิกีารปฏิบตัฝึิกหดัท�าสมาธภิาวนากบัท่านพระอาจารย์มัน่ พอเป็นที ่
เข้าใจน�าไปปฏิบัติตัวเองได้แล้ว จึงได้กราบลาพระอาจารย์ม่ันออกปฏิบัติเดินธุดงค์
ต่อไป 

หลวงปูด่ลูย์เทีย่วธดุงค์มาถงึบ้านกดุก้อม อ�าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร 
พอดีถึงกาลเข้าพรรษา คณะศรัทธาญาติโยมบ้านกุดก้อม พร้อมใจกันจัดเสนาสนะ
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ทีพ่กัชัว่คราวทีป่่าซึง่ห่างจากหมูบ้่านพอสมควร นิมนต์ให้ท่านเข้าอยูจ่�าพรรษา สามเณร 
ทีต่ดิตามหลวงปูด่ลูย์เกดิป่วยเป็นไข้มาลาเรียอย่างแรง อาการหนักมากถงึแก่ความตาย 
เป็นที่น่าสงสารยิ่งนัก คณะศรัทธาจึงได้อาราธนาท่านหลวงปู่ดูลย์ไปเข้าจ�าพรรษา 
อยูใ่นโบสถ์วดัโพธิช์ยั บ้านม่วงไข่ ต�าบลพรรณา อ�าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร ซึง่
พระอาญาครูดเีป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ท่านหลวงปูด่ลูย์จึงได้ย้ายไปเข้าจ�าพรรษา 
อยู่ที่โบสถ์ในวัดโพธิ์ชัย บ้านม่วงไข่ 

ช่างเป็นโชคดีที่หาได้ไม่ง่ายนักที่ได้มีพระธุดงค์เที่ยวรุกขมูลมาเข้าอยู่จ�าพรรษา
ด้วยอย่างน้ี เป็นโอกาสอันดีส�าหรับพระอาญาครูด ีพระภกิษุฝ้ัน พระภิกษกุู ่หลงัจากท่าน 
ได้ฟังธัมโมวาทของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตมหาเถระ แล้ว เกิดมีศรัทธาได้มอบกาย 
ถวายชวิีตตดิตามฝึกศกึษาอบรมภาวนากบัท่านพระอาจารย์มัน่ แต่บงัเอญิตระเตรียม 
บริขารการออกอยู่ป่าไม่ทัน เป็นเหตุให้ท่านพระอาจารย์ม่ันและคณะออกเดินทาง 
ไปก่อน ภายหลงัโชคอนัดมีีมาถงึเหมอืนเทวดาช่วยมาบนัดาลให้ท่านพระภิกษ ุ๓ รูป 
ได้พบกับหลวงปู่ดูลย์ดังกล่าวแล้ว ท่านอาญาครูดี พระภิกษุฝั้น พระภิกษุกู่ 
ท่านจึงได้เข้าไปศึกษาวิธีฝึกจิตภาวนาเบื้องต้นกับหลวงปู่ดูลย์ตลอดพรรษาในปีนั้น 

ครั้นเมื่อออกพรรษาแล้ว ท่านทั้ง ๓ รูป และพระเณรองค์อื่นๆ อีกหลายรูป  
มีหลวงปูดู่ลย์เป็นผู้น�า พาคณะออกเดนิธดุงค์เจาะจงตรงไปทีพ่ระอาจารย์ม่ัน ภริูทตัต- 
มหาเถระ ได้ไปทนัพบพระอาจารย์ม่ันทีบ้่านตาลโกน ต�าบลตาลเน่ิง อ�าเภอสว่างแดนดนิ  
จังหวดัสกลนคร ท่านได้อยูศ่กึษาได้อบุายวธิกีารภาวนาจากพระอาจารย์มัน่ชนิดอย่าง 
จุใจเต็มอัตราแล้ว พระอาจารย์ฝั้นท่านจึงได้ลาพระอาจารย์มั่นไปกราบนมัสการ
ท่านพระอาจารย์ใหญ่เสาร์ กันตสีลมหาเถระ ซึ่งท่านได้พักท�าความเพียรภาวนาอยู่
ที่ป่าใกล้บ้านหนองดินด�าใกล้กับบ้านตาลโกนน่ันเอง หลังจากน้ันท่านก็เดินทางไป 
กราบนมัสการท่านพระอาจารย์สงิห์ ขนัตยาคโม (พระญาณวศิิษฏ์) ทีบ้่านหนองหวาย  
ท่านอยู่ศึกษาปฏบิตัธิรรมกบัท่านพระอาจารย์สงิห์พอควรแก่ความต้องการแล้ว ได้ลา 
ท่านพระอาจารย์สิงห์ย้อนกลับมาอยู่กับพระอาจารย์มั่นอีก 
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อุบายธรรมจากพระอาจารย์มั่น

ทีน้ีท่านพระอาจารย์ม่ันสอนชี้วิธีทางปฏิบัติอย่างถึงจิตถึงใจให้เป็นผู้ตั้งใจ 
ปรารภความเพียรแรงกล้าเด็ดเดี่ยว ไปล�าพังองค์เดียวเที่ยววิเวก อย่าได้คลุกคล ี
ให้ยินดีต่อความสงบ อย่ามกัมาก ยนิดีในความมกัน้อย เป็นผู้สนัโดษ ยนิดีในความ
สันโดษ พอใจในปัจจัยสี่แต่ที่ตนมีอยู่แล้วได้มาโดยชอบธรรม นี้เป็นอริยประเพณี  
เป็นอริยปฏปิทามีมาแต่โบราณกาล สบืสายต่อเน่ืองมาไม่เคยขาดในวงศ์ของพระอริยะ  
ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ไป๊ ไปผู้เดียวนั่นแหละจะได้ก�าลังจิต จักได้ฝึกจิตให้
มีความกล้าหาญให้เป็นนักต่อสู้เพื่อเอาชัยชนะกับกิเลสตัณหา สัญญาพญามารที่ม ี
สันดานบาปหยาบช้าทารุณก่อกวนจิตใจให้หมกมุ่นลุ่มหลงอยู่ในใต้อ�านาจของมัน  
โน้นภเูขา ป่าช้าป่าชฏั เป็นทีส่งบสงัด มนี�า้ใสสะอาด เป็นทีป่ราศจากคนไปมาพลกุพล่าน 
ไปเถอะ ไปคนเดยีวเทีย่วอยูว่เิวกประกอบความเพยีร เจริญสต ิสมาธ ิปัญญา ศรัทธา 
วิริยะ อันเป็นพละของใจให้เข้มแข็ง จิตใจจะได้มีก�าลังกล้าหาญ องอาจ ชาญชัย  
ขบัไลพ่ญามารพร้อมทัง้ลูกสาวและเสนามาตย์ใหห้มดอ�านาจพินาศขาดสูญไป จติใจ
ก็จักได้มาซึ่งความสงบสุขอย่างยิ่ง หมดจดสงบระงับดับจากสิ่งก่อกวนอย่างนี้แล

อาจารย์ฝั้นได้ฟังธรรมค�าชี้แจงแสดงสอนแนะแนวทางปฏิบัติให้เห็นชัดจะแจ้ง
เจาะจงตรงถงึจิตถงึใจของท่านพระอาจารย์มัน่ ภริูทตัตมหาเถระ ในคราวคร้ังน้ัน ท�าให้
ท่านได้เพิ่มก�าลังใจในความเชื่อม่ันต่อธรรมปฏิบัติ ท่านจึงได้ปรารภในใจตัวเองว่า 
ต่อไปน้ีเราจะต้องปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจัง เอาชีวิตเป็นเดิมพัน เป็นเคร่ืองประกัน
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การปฏิบัติเพื่อให้ได้ถึงอรรถถึงธรรม ด้วยความเพียรพยายามอย่างถูกต้องตามทาง 
พระอริยะทีท่่านได้พาด�าเนินมา ยิง่คดิยิง่จิตกล้า อาศัยพลงัศรัทธามาแต่จากการฟังธรรม  
ท่านจึงตกลงตัดสินใจเข้าไปกราบนมัสการลาพระอาจารย์มั่นออกธุดงค์แต่องค์เดียว  
เที่ยวไปอาศัยก�าลังขาของตนเป็นยานพาหนะ ปัจจัยค่าเดินทางรถเรืออะไรไม่เกี่ยว 
ยินดพีอใจในความมกัน้อย สนัโดษ ขจัดโกรธโลภหลง มุง่จ�านงตรงต่อวเิวกสงบสงัด  
ปฏิบัติบ�าเพ็ญเพ่งเพียรภาวนา
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ผีเจ้าถ�้าพระบาท

ท่านได้ออกจากส�านักของท่านพระอาจารย์ม่ัน มุง่ไปยงัภเูขาท้องทีอ่�าเภอบ้านผือ  
จังหวัดอุดรธานี ได้ขึ้นไปถึงภูเขาพระบาทบัวบก แล้วไปพักท�าความเพียรภาวนา
อยู่ที่ถ�้าพระบาท ที่น่ีแหละที่เขาร�่าลือเล่ากันว่าใครมาอยู่ไม่ได้เพราะผีเจ้าถ�้าดุมาก  
ใครไปพักเป็นโดนหลอก จะเป็นหน้าไหนผีเจ้าถ�้าไม่เกรงกลัว เล่นหลอกเอาทุกราย 
ท่านพระอาจารย์ฝั้นท่านตัดสินใจอยู่ เผ่ือจะได้ภาวนาต่อสู้ดูกัน ผีหลอกที่มีอยู่ทั้ง
ภายนอกและภายใน จึงตัง้ใจประกอบการเดนิจงกรม น่ังสมาธ ิเร่งความเพยีรภาวนา 
อย่างเตม็สตปัิญญาตามพลงัศรัทธาทีมี่อยู ่ตัง้จิตเจริญสตริะลกึธรรมบริกรรมภาวนา 
ทัง้วนัทัง้คืน ทกุอริิยาบถ ยืน เดนิ น่ัง นอน เว้นแต่หลบั รู้สกึตวัตืน่ข้ึนเมือ่ไรกร็ะลกึ 
บริกรรมท�าความเพียรภาวนาต่อ เพื่อฝึกสติให้มีก�าลัง จิตก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิ 

พอตกค�่าคืนในคืนวันที่ ๒ เหตุการณ์อันสยองพองหัว เสียงที่น่ากลัวก็เกิดขึ้น 
เหมอืนกบัมีอะไรขึน้ไปเขย่าต้นไม้ มเีสยีงดงัเกรียวกราว เกรียวกราว เป็นระยะๆ น่ีหรือ  
ทีช่าวบ้านเขาพดูเล่าลอืกนันักหนาว่า ทีถ่�า้พระบาทน้ีมผีีดมุาก ใครมาพกัอยูแ่รมคนืที่
ถ�า้พระบาทน้ี ต้องถูกผีเจ้าถ�า้พระบาทเล่นงานหลอกหลอนไม่เลอืกหน้าแม้แต่รายเดียว  
เวลาน้ีเราก็ก�าลงัถกูผีเจ้าถ�า้พระบาทน้ีหลอกอกีคนแล้ว ผีเรากไ็ม่เคยเหน็ รูปร่างหน้าตา 
เป็นอย่างไร เราก็ไม่รู้ ผีมีจริงหรือ ท่านนั่งร�าพึงในใจอยู่ในมุ้งกลด 

ท่านก็น่ังตัง้ก�าหนดจิตเข้าสมาธ ิรวบรวมก�าลงัใจอาศยัสต ิสมาธ ิปัญญา ศรัทธา 
ความเพียร ที่มีอยู่มาอบรมภาวนารักษาจิตใจให้สงบ ไม่นานจิตก็รวมเข้าภวังค์ สงบ 
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เป็นสมาธิอย่างอิ่มเอิบเต็มอัดแน่นในใจ ไม่หวั่นไหวเกรงกลัวสิ่งใดทั้งสิ้น เกิดความ 
กล้าหาญใคร่อยากจะออกมาดูให้รู้ว่ามนัเป็นเสยีงอะไรกนัแน่ ถ้าเป็นผีเจ้าถ�า้พระบาทน้ี  
และมาหลอกจริงละก็ เราก็จะได้รู้ได้เห็นจริงประจักษ์ด้วยตาตนเองในวันน้ี จึงได ้
ลกุออกมายืนมองดไูปทีต้่นตะเคยีนใหญ่ กป็รากฏเหน็เจ้าบ่าง ๓ ตวัใหญ่ ตวัเท่าแมว 
ตวัใหญ่ๆ บ้านเราน้ีแหละ บนิมาจับเถาวลัย์ทีม่นัขึน้ปกคลมุต้นตะเคยีนใหญ่ แล้วมนั 
เขย่าเถาวลัย์กระทบกบัต้นตะเคยีน ท�าเกดิเสยีงดังเกรียวกราว เกรียวกราว ท�าให้สะเกด็ 
ตะเคียนร่วงลงมามีเสียงดังเหมือนกับผีหลอก มันออกมาเขย่าต้นไม้ 

เมือ่ท่านมองไปเหน็เจ้าบ่างสตัว์ ๓ ตวั บนิหยอกกนัเล่นอย่างสนุกสนานตามภาษา 
ของสัตว์ดังนั้นแล้ว ท่านจึงได้คิดร�าพึงค�านึงนึกแต่ในใจว่า วันนี้เราได้เห็นผีตัวจริง 
ทีม่นัเคยหลอกเราและใครต่อใครมานักหนาแล้ว เจ้าผีตวัน้ีเองทีไ่ด้มาหลอกพระสงฆ์ 
ภิกษุ สามเณร เถร ชี อุบาสก อุบาสิกา ตลอดจนประชาชนชาวบ้าน ผู้แสวงบุญ 
มาบ�าเพญ็ภาวนารักษาศีลปฏบิตัธิรรมมาพกัค�า่คนือยูท่ีน่ี่ เจ้าหลอกไม่เลอืกหน้ามาเป็น 
เวลาช้านานจนร�่าลือเล่าต่อๆ กันมาว่าผีเจ้าถ�้าพระบาทนี้ดุร้ายแรงมาก ท�าให้พระสงฆ์ 
องค์เจ้าผู้ที่ท่านไม่รู้ข้อเท็จจริงเกิดความสะดุ้งหวาดตกใจกลัว เก็บบริขารหอบหนี 
เตลิดเปิดเปิงไป ไม่กล้ากลับเข้ามาบ�าเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ในถ�้าน้ี อีกฝ่ายหน่ึงกลัว 
ตัวสะดุ้งนอนเป็นทุกข์ ส่วนพวกเจ้าเย้าหยอกกันสนุกสนาน พระองค์อื่นและคนอื่น 
พวกเจ้าพากนัหลอกเขาได้ แต่ส�าหรับเรา พวกเจ้า ๓ สตัว์เอ๋ย พวกเจ้าจะไม่มปัีญญา 
ที่จะเอามาหลอกเราให้หลงกลัวสะดุ้งหวาดหวั่นในความหลอกของพวกเจ้าอีกแล้ว 
เราไม่หว่ันไหวสนใจกบัพวกเจ้าอกีแล้ว จงพากนัอยูเ่ป็นสขุๆ เถดิ อย่าได้มีความทกุข์ 
ล�าบากกายและจิตใจเลย ตั้งแต่นั้นมา ความเชื่อถือหรือความสงสัยในเรื่องผีหลอก 
ของเจ้าถ�า้พระบาททีไ่ด้ร�า่ลอืกนัมาเป็นเวลานานกเ็ป็นอนัสิน้ซากไปอย่างไม่มปัีญหาที่
ยังสงสัยอะไรเศษเหลืออยู่เลย

ท่านพระอาจารย์ฝั้นออกเที่ยวธุดงค์คราวน้ัน มีสามเณรน้อยติดตามไปด้วย 
ชื่อสามเณรพรหม สุวรรณรงค์ เป็นหลานของท่าน พอเช้ารุ่งสว่างได้เวลาจึงพา 
สามเณรน้อยออกบิณฑบาตที่กระท่อมหลังเดียว มี ๒ คนตายายมาท�าไร่อยู่กลางดง 
ได้ข้าวเหนียวองค์ละป้ันกลบัมาฉัน อาหารกบัข้าวอย่างอืน่ไม่มี นอกจากเกลอืกบัพริก
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เท่าน้ัน ท่านฉันพอเพือ่ปฏิบตั ิไม่ใช่ปฏิบตัเิพือ่ฉัน ท่านพระอาจารย์ฝ้ันกบัสามเณรน้อย 
กอ็ยูไ่ด้อย่างสบาย เพราะทกุคนมฝึีกหดัมุง่ปฏบิตัเิพือ่อรรถเพือ่ธรรมอย่างเดียว จึงเป็น 
สภุาโรบคุคล สลัละหกุวตุตบิคุคล เป็นคนเลีย้งง่าย เบากาย เบาจิต อนัเป็นธรรมของ 
บัณฑิตผู้ฉลาดในประโยชน์ได้กระท�าแล้ว 

การออกเดินธุดงค์และความเป็นอยู่ของพระผู้อยู่ในการปฏิบัติของพระธุดงค์  
ทีค่รูบาอาจารย์ พระภกิษุสามเณร ออกปฏบิตัสิมัยโน้น เม่ือน�ามาเทยีบกบัการออกธดุงค์ 
และความเป็นอยู่ของผู้ออกธุดงค์ปัจจุบันนี้ ผิดต่างห่างจากกันกับสมัยก่อนโน้นมาก 
หันไปคนละทาง มองไม่เห็นกันเลยจริงไหมท่าน แต่เมื่อเขาตามมาไม่ทันเพราะเขา 
เกดิทีห่ลงั เขาไม่ได้ประสบพบเหน็ในตวัด้วยตาของเขาเอง เขาก็ไม่เชือ่ว่าจะมใีครท�าได้ 
เพราะเขาไม่เคยท�าและไม่เคยเหน็ใครท�า จึงท�าให้เขาเป็นคนมจัีกษแุต่ข้างเดยีว แล้ว
ยังมืดมึนเมามัวหมองอยูด้่วยอาสวะซ�า้เตมิอกี ทางมอียู่จึงไปไม่ถูก ขอพวกเราอย่าได้ 
เป็นคนประเภทนี้เลย

ท่านพระอาจารย์ฝั้นท่านได้พักอยู่ท�าความเพียรที่ถ�้าพระบาทอย่างยิ่งยวด 
เต็มตามก�าลังศรัทธาที่ได้ลาพระอาจารย์มั่นมาเพื่อการปฏิบัติ ได้รับความสงบสงัด
ขจัดสิ่งก่อกวนชวนให้ใจไม่สงบได้อย่างสมภูมิ อยู่ที่นั้นประมาณกึ่งเดือน จึงได้พา
สามเณรน้อยออกเดนิธดุงค์ข้ามแม่น�า้โขงไปสูเ่ขตแดนประเทศลาว ด้วยความมุง่หวงั
ตัง้ใจเจาะจงไปทีภ่เูขาควาย ซึง่เป็นภูเขาทีส่งูใหญ่และกว้างยาวมาก อยู่ตอนเหนือของ
ประเทศลาว ตดิตอ่กบัแดนประเทศญวน ครัน้ได้ข้ามแม่น�า้โขงไปอยูฝ่ั่งฝ่ายดนิแดน
ประเทศลาวแล้ว เกิดการขัดข้องเพราะไม่มีหนังสือสุทธิและหนังสือเดินทาง ฝรั่งเศส 
ผู้เป็นนายปกครองประเทศลาวก�าลงัเข้มงวดกวดขันคนเข้าเมืองมาก ท่านจึงคิดเปลีย่น 
ทางกลบัประเทศไทย เดินธดุงค์ตรงไปหาพระอาจารย์มัน่ ซึง่ท่านออกเดนิธดุงค์มาพกั 
ท�าความเพียรอยู่ที่ข้างบ้านนาสีดา ต�าบลกลางใหญ่ อ�าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

เมือ่ท่านพระอาจารย์ฝ้ันเข้าไปกราบพระอาจารย์มัน่ ภริูทตัตมหาเถระ เรียบร้อย
แล้ว ได้ปราศรัยให้เป็นเหตรุะลกึนึกถงึกันแล้ว พระอาจารย์มัน่ได้พดูเพือ่เป็นก�าลงัใจ 
ให้แก่พระอาจารย์ฝั้นและสามเณรว่า “ดีแล้วที่พวกท่านได้ผีและเสือมาเป็นอาจารย์  
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สอนให้รู้เท่าจิตที่มันหลงผลิตความกลัวขึ้นมาหลอกตัวเอง เห็นความโง่เขลาของจิต 
ทีค่ดิปรุงหลงงมงายหมายมัน่ส�าคญัผิดคดิว่าเป็นความจริง หลอกตวัเองให้กลวั ไม่กล้า 
ทีจ่ะประกอบความพากความเพยีรเหมอืนอย่างบางคนทีเ่ขากลวักนั ผีกบัเสอื ถ้าเราเชือ่ 
กรรมดีทีมี่อยูใ่นตวั ความกลวักไ็ม่มปัีญหา แต่ความกลวักม็ปีระโยชน์อยูบ้่างเหมอืนกนั 
ถ้าเรากล้าต่อสู้กับมันแล้ว ก็จะกลับมาอบรมจิตใจให้สงบแน่วแน่ตั้งมั่นเป็นสมาธ ิ
เกิดปีติขึ้นมาฆ่าความกลัวดับลงอย่างราบคาบ จากน้ันเราก็จักได้เร่งเจริญด�าเนิน 
ความเพียรติดต่อโดยไม่หยุดย้ังเพ่ือบรรลุถึงธรรมที่เรายังไม่ได้บรรลุ เพื่อให้ได้ถึง
ธรรมที่เรายังไม่ถึง”

เมือ่พระอาจารย์มัน่ได้กล่าวสมัโมทนียคาถาจบลงคราวคร้ังน้ัน ท�าให้เกดิความปีติ 
เพิ่มก�าลังใจแก่ท่านพระอาจารย์ฝั้นและสามเณรน้อยเป็นอย่างยิ่ง และพร้อมทั้งเกิด 
ความอศัจรรย์ในใจว่า พระอาจารย์มัน่ท่านทราบได้อย่างไร ทัง้ทีเ่รากไ็ม่ได้กราบเรียน 
เล่าอะไรให้ท่านทราบ ท่านทราบได้อย่างไรว่าพวกเราได้เผชญิกบัผีหลอกและเสอื และว่า 
เราได้เอาอบุายในความกลวัเสอืและผีหลอกน้ันมาแก้จิตทีค่ดิกลวัจนเกดิมคีวามกล้า 
ขึน้มาในจิต ยงัจิตให้รวมสงบลงเป็นสมาธติัง้มัน่อยูอ่ย่างองอาจน่าอศัจรรย์ใจจริงหนอ 
สิ่งที่ไม่เคยเป็นก็มาเป็น สิ่งที่ไม่เคยมีก็มามีก็มาเห็นมาเป็นขึ้นมาได้ แปลก แต่ก็เป็น 
ความจริงนี่กระไร

ท่านอยูก่บัพระอาจารย์ม่ัน พอได้อบุายจากการฟังธรรมทีจ่ะน�าออกไปปฏบิตัไิด้
แล้ว จึงได้กราบลาท่านพระอาจารย์มั่นออกเดินธุดงค์ไปทางอ�าเภอวาริชภูมิแต่เพียง 
ล�าพงัผู้เดยีว พอไปถงึบ้านหนองแสง เกดิป่วยเป็นไข้หวดัใหญ่อาการหนักมาก ท�าให้ 
จิตใจกระสับกระส่ายร้อนรนกระวนกระวาย ท�าให้จิตฟุ้งซ่านร�าคาญ ไม่มีความสงบ 
เกดิความคดิท้อถอยหมดก�าลงัใจ อบุายความพากเพยีรประกอบด้วยสตปัิญญาทีเ่คย 
น�าเอามาใช้ได้ผลแก่ตวัเองมาแล้ว คราวน้ีกลบัใช้ไม่ได้เสยีแล้ว ยิง่ร่างกายอ่อนเพลยี 
เสียก�าลังมากเท่าไร ยิ่งท�าให้จิตใจคิดมาก จึงจัดเก็บบริขารบรรจุลงในบาตร ยกขึ้น 
สะพาย มือถือกาน�า้ บ่าแบกกลด ออกเดนิธดุงค์เพือ่เปลีย่นสถานที ่ทัง้อาการไข้กย็งั 
ไม่ทุเลา 
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หมาหวงกระดูก

ขณะก�าลังเดินอยู่น้ัน ท่านได้มองไปเห็นหมาแทะกระดูกควายตายด้วยโรค 
ระบาดอยู่ พอท่านเดินเข้าไปใกล้ หมาก็วิ่งหนี พอท่านออกไปยืนดูอยู่แต่ไกล มันก็ 
กลับเข้าไปแทะอีก ท่านได้ยืนพิจารณายกเอาเร่ืองหมาหวงกระดูกควายตายด้วย 
โรคระบาดมาวิจารณ์ตัวเองว่า เราน้ีก็มาหลงยึดถือหวงแหนท่อนกระดูกในตัวเองน้ี 
ย่ิงมากกว่าหมาทีม่นัหวงกระดูกควายตายห่าน้ีเป็นไหนๆ เสยีอกี หมาทีม่นัแทะกระดกู
มันยังได้กลืนน�้าลายของมันที่ได้ประสมกับรส กลิ่น ของกระดูกอยู่บ้าง พอให้เกิด
ความชืน่ใจ ส่วนเราได้อะไรบ้างจากโครงกระดกูทีเ่ราหวงแหนแบกหามอยูต่ลอดเวลา  
นี่ชาติ นี่ชรา นี่พยาธิ นี่มรณะ เห็นไหม สิ่งเหล่านี้มีมาจากไหน อาศัยอะไรเป็นที่เกิด 
ไม่ใช่มันมาจากโครงกระดูกและมันอาศัยเกิดอยู่ที่โครงกระดูกนี้เองมิใช่หรือ ใจเรา
ที่ได้รับทุกข์ โทมนัส ฟุ้งซ่าน ไม่เป็นอันอยู่อันกิน หลับนอน ที่เราก�าลังได้รับอยู่ใน 
เวลาน้ี มันมาจากไหนเล่า ไม่ใช่มาจากชรา พยาธ ิมรณะ ทีม่อียูเ่ตม็ทัว่ไปในโครงกระดูก 
ของร่างกายอนัน้ีดอกหรือ หมามนัหลงหวงกระดกูซากควายตายห่า มนักย็งัวางปล่อยทิง้ 
วิง่หนีได้ แต่เราน่ีหนาย่ิงโง่กว่าหมาเสยีอีก หลงรักหลงหวงแหน หลงนอนกอดนอนซมงม 
อยูต่ลอดเวลา นอกจากทกุข์แล้ว เราไม่เหน็ว่าเราได้อะไรจากการแบกโครงร่างอนัเป็น 
ภาระอนัหนักน้ีเลย อย่างไรเราจ�าต้องรีบเร่งประกอบความเพยีรอย่างนักต่อสู ้หวัเดด็
ตีนขาดไม่ถอยหนี 
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ท่านได้ท�าความเพียรค้นคว้าพิจารณาอยู่ไม่นาน จิตรวมสงบลงอย่างแน่นหนา 
จากนั้นมาอาการป่วยด้วยไข้หวัดก็หาย ร่างกายกลับปกติ

การป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ของพระอาจารย์ฝั้นในคราวคร้ังน้ัน ท�าให้ท่านได้รับ
ผลประจักษ์เป็นก�าลังใจอย่างน่าอัศจรรย์ ท่านได้บ�าบัดทุกขเวทนาอันกล้าแข็งด้วย 
ธรรมโอสถ มสีต ิวริิยะ ธมัมวจิยะ มาเป็นองค์ประกอบ เพ่งภาวนาบ�าเพญ็ความเพยีร  
และอบุายทีไ่ด้จากไปเหน็หมาแทะกระดกูควายตายด้วยโรคระบาดมาเป็นเคร่ืองเตอืน 
สตอิบรมจิต จึงได้ความสลดสงัเวชเบือ่หน่าย คลายความลุม่หลง ปลงอนิจจัง ทกุขัง 
อนัตตา จิตมกี�าลงักล้าโดยปัญญาอนัแหลมคม สามารถตดัสิง่ก่อกวนกดีกนัทางลงอย่าง 
ราบคาบ ได้มองเห็นฝั่งทางดิ่งตรงไปอย่างถูกต้องสิ้นสงสัย
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ญัตติเปลี่ยนเป็นธรรมยุติกนิกาย

เม่ืออาพาธทีเ่ป็นไข้หวดัใหญ่บรรเทาทเุลาหายจากไปแล้ว ท่านได้คดิร�าพงึระลกึ
ถงึพระอาจารย์มัน่ว่า เราควรจะอยูใ่กล้ชิดเป็นลกูศษิย์ตดิตามฝึกหดัปฏบิตัติามท่านไป 
อย่าได้ออกห่าง แต่เรายงัเป็นพระนานาสงัวาส ไม่อาจร่วมสงัฆกรรมท�าสงัฆกจิใกล้ชดิ 
เป็นอันหน่ึงอนัเดียวกนัได้ ถ้าท่านพระอาจารย์ม่ันท่านมีความเมตตาอนุเคราะห์รับเรา 
เอามาเข้าญัตติเป็นพระในคณะธรรมยุติกนิกายแล้ว เราก็จะได้มีสังวาสเสมอเป็นอัน 
หน่ึงอันเดียวกันกับท่านและคณะของท่าน เราก็จักได้อยู่ใกล้ชิดออกธุดงค์ติดตาม
ไปกับท่านด้วย 

เมื่อท่านพระอาจารย์ฝั้นคิดตกลงปลงใจอันแน่วแน่อย่างน้ีแล้ว ก็จัดแจงเก็บ 
บริขารเข้าในบาตร ผูกบาตรยกขึ้นสะพาย บ่าข้างหนึ่งแบกกลด ออกเดินทางมุ่งไป 
หาพระอาจารย์มั่น ได้ไปพบท่านที่วัดมหาชัย อ�าเภอหนองบัวล�าภู จังหวัดอุดรธานี 
จึงเข้าไปนมัสการกราบเรียนตามความด�าริ ขอญัตติเปลี่ยนเป็นพระธรรมยุต  
ท่านพระอาจารย์ม่ันตกลงรบั เพราะท่านทราบจิตใจศรัทธาเลือ่มใสของพระอาจารย์ฝ้ัน
เป็นอย่างดี เมื่อตระเตรียมบริขารและฝึกซ้อมการขานนาคได้ถูกต้องคล่องปากแล้ว  
จึงได้น�าไปท�าการญัตติเป็นพระคณะธรรมยุต โดยมี ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์  
(จูม พันธุโล) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์รถ เป็นพระกรรมวาจาจารย์  
พระอาจารย์มุก เป็นอนุสาวนาจารย์ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๖๘ 
เวลา ๑๕ นาฬิกา ๒๒ นาที ณ พัทธสีมา วัดโพธิสมภรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี
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พรรษาที่ ๑ พุทธศักราช ๒๔๖๘

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ได้ญัตติเป็นพระธรรมยุตแล้ว ได้จ�าพรรษาอยู่กับ 
พระอาจารย์ม่ัน ที่วัดอรัญญวาสี อ�าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ในพรรษาน้ี  
พระอาจารย์ฝั้นท่านได้อาพาธเป็นไข้มาลาเรีย ท่านได้พยายามท�าความเพียรภาวนา
เพื่อบ�าบัดอาการป่วยด้วยธรรมโอสถเช่นเคย คร้ันออกพรรษาแล้วได้แยกย้ายกัน
ออกไปเที่ยวบ�าเพ็ญภาวนาแสวงหาความวิเวกสงบสงัดตามป่าช้าป่าชัฏ ตามถ�้าภูเขา
ล�าเนาไพร ไปองค์ละทศิละทาง สมยัก่อนท่านไปพกัภาวนาจ�าพรรษาอยูท่ีใ่ด ท่านให้ 
ท�าที่พักอาศัยชั่วคราว ไม่สร้างตั้งเป็นวัดเป็นวาอยู่ประจ�าเหมือนอย่างพระทุกวันน้ี 
ท่านมอิยูต่ดิถิน่ตดิฐาน อยากได้เป็นสมภารแย่งวดัแย่งวากนั ท่านท�าตวัเหมือนนกทีมี่ 
แต่ปีกบินไปจับที่ใดไม่มีรอยฉันนั้น

เท่าทีส่งัเกต พระอาจารย์ฝ้ันท่านไปพกัอยูท่ีไ่หน เมือ่มคีนไปกราบนมสัการหรือ
ท�าบุญให้ทานอย่างไรก็ตาม ปกติท่านต้องเทศน์อบรมสั่งสอน ทั้งเด็กเล็ก หนุ่มสาว 
ปานกลาง คนใหญ่ ผู้เฒ่าผู้แก่ ท่านสอนทุกรายไปไม่เลือก ให้รู้จักคุณพระพุทธ  
พระธรรม พระสงฆ์ คณุมารดาบดิา ครูอาจารย์ ให้หมัน่กราบไหว้พระ ภาวนา ระลกึเอา 
คุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ มาเป็นที่พึ่งทางใจของเรา ท่านอธิบายให้ผู้ฟัง 
ส�ารวมจิตภาวนาท�าสมาธไิปด้วย จากน้ันท่านกใ็ห้นึกบริกรรมค�าภาวนาว่า พทุโธๆๆๆๆ 
ค�าเดียว ท�าจิตให้สงบเบาสบาย หายทุกข์หายยากล�าบากร�าคาญ ไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวาย 
เยน็สบายในอกในใจ ทกุคนจึงตดิอกตดิใจเกดิมีความเลือ่มใสในองค์ของท่าน เคารพ
ฝังแน่นอยู่ในใจจนตลอดชีวิต 
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พบโยมผู้รู้วาระจิต

มีตอนหน่ึงท่านพระอาจารย์ได้เล่าให้ผู้เขียนฟังว่า ท่านได้ออกธุดงค์ไปทาง
อ�าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ได้ไปพักบ�าเพ็ญภาวนาอยู่ที่ป่าระหว่างบ้านแห่งหนึ่ง  
เป็นบ้านหนองกอง หรืออะไรน้ีแหละถ้าผู้เขยีนจ�าไม่ผิด ในบ้านน้ันมผู้ีหญงิวยักลางคน 
คนหน่ึงชือ่นางค�าภ ูเธอมคีวามเลือ่มใสในพระอาจารย์ฝ้ัน ได้ออกไปท�าบญุและฟังธรรม 
ท่านพร�า่สอนอบรมทกุวนั เธอมนิีสยัเป็นคนกลวัผีหลอกมาก เวลาค�า่คืน ถ้าได้ยนิเสยีง 
อะไรผิดแปลก ก็เกิดสะดุ้งหวาดกลัวว่าผีหลอก พระอาจารย์ท่านพยายามสอนให ้
เธอน่ังภาวนา เธอไม่กล้าน่ังภาวนา โดยคิดว่าถ้าเราน่ังแล้วเกิดเห็นผีปรากฏข้ึนมา 
เดีย๋วเป็นบ้า เพราะรักษาจิตไม่อยู ่ท่านสอนเท่าไรกไ็ม่อยากจะท�า ท่านอาจารย์กพ็ยายาม 
สอนทุกวัน 

อยูม่าวันหน่ึง เธอจึงตดัสนิใจน่ังภาวนาทดลองด ูพระอาจารย์ท่านมคีวามเมตตา  
ได้มาอยู่สั่งสอนอนุเคราะห์เรา ท่านสอนชวนให้เราไหว้พระแล้วน่ังภาวนาทุกวันๆๆ 
เป็นอะไรกใ็ห้มันรู้ คืนน้ีแหละเราต้องน่ังให้ได้ ค�า่คืนน้ัน เธอเข้าห้องสวดมนต์ไหว้พระ  
สวดมนต์ แผ่เมตตาตน เมตตาสตัว์ แล้วเร่ิมอธษิฐานจิต คิดบริกรรมท�าภาวนา ระลกึ 
พทุโธ ธมัโม สงัโฆ พทุโธ ธมัโม สงัโฆ พทุโธ ธมัโม สงัโฆ ๓ จบแล้ว ให้ระลกึ พทุโธๆๆๆ 
ค�าเดียว เธอมีความเพยีรอดทนน่ังได้นานพอสมควร เวลาออกจากสมาธแิล้ว เธอรู้สกึ 
มีความสบายเบากายเบาใจ ตั้งแต่วันนั้นมาเธอก็นั่งภาวนาต่อๆ มาทุกวัน 
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มวีนัหน่ึง เธอน่ังภาวนาไปสกัพกัหน่ึง จิตกเ็ร่ิมสงบรวมลงไปสกัหน่อย กเ็กดินิมิต 
เห็นคนตายนอนอยู่ตรงหน้า นึกกลัว พอเตรียมตัวจะลุกขึ้น ผีก็เลื่อนมานอนทับขา 
อยูบ่นตกัไว้ ลกุขึน้ไม่ได้ จนใจก�าลงัคดิหาวธิแีก้ไข ในทนัททีนัใดน้ันเอง ผีกก็ลบักลาย 
หายเข้าไปในร่างตวัของเธอเอง เกดิมคีวามสว่างไสว มองเหน็หวัใจของเธอเอง สว่างไสว 
ใสสะอาด เธอสามารถเหน็จิตใจใครๆ เป็นอย่างไรเธอรู้หมด รู้ถงึใจของสตัว์เดยีรัจฉาน 
ตลอดถึงวิญญาณของสัตว์ในกามภูมิ จิตที่เคยมีความกลัวกลับหาย กลายมาเป็น 
จิตกล้า หาผีตัวไหนที่จะก่อกวนหลอกให้หลงกลัวไม่มีอีกแล้ว เธอมีความสงบสุข 
เบาสบาย อิ่มเอิบอยู่ด้วยความปีติตลอดคืน 

พอรุ่งเช้าวันใหม่ เวลาตอนบ่ายเธอออกไปฟังเทศน์ของพระอาจารย์เช่นเคย  
ท่านพระอาจารย์ได้สังเกตอากัปกิริยาตั้งแต่เห็นเธอเดินเข้ามา มีหน้าตาเบิกบาน
เปล่งปลัง่ มสีตสิ�ารวม น่ิมนวลนอบน้อม ตาแหลมคม จิตเทีย่งตรง องอาจ กริิยาอาการ 
ผิดเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนมาก เวลาน้ันท่านพระอาจารย์เป็นไข้มีอาการไม่สบายมาก 
แต่ท่านพยายามท�าใจให้เข้มแขง็แสดงเหมอืนกบัท่านไม่ได้เป็นอะไร ออกมาน่ังพดูจา
ปราศรัย แล้วแสดงธรรมปฏิสันถาร 

พอท่านหยุดแสดงธรรม นางค�าภูผู้รู้จิตใจของผู้อ่ืนกพ็ดูขึน้ว่า “แหม ดอกบวัของ 
ครูบาอาจารย์วนัน้ีคือเหีย่วหลายแท้” (ดอกบวัหมายถงึหัวใจ) 

“เป็นความจริงหรือ โยมรู้จักจิตใจอาตมาได้อย่างไร” ท่านอาจารย์รีบถามเพราะ
แปลกใจ 

“จริงคะ ท่านอาจารย์ เป็นอย่างน้ันจริงๆ ดฉัินรู้ได้และเหน็ได้ด้วยใจของดฉัินเอง 
ถึงใครไม่บอกก็รู้ได้” แม่ค�าภูตอบ 

“จิตใจมันเป็นอย่างไรก่อนที่จะได้เกิดความรู้ความเห็นแจ้งจริงประจักษ์ขึ้นมา
ได้อย่างนี้ ไหนลองเล่าให้อาตมาฟังซิ” 
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นางค�าภูจงึได้เล่าเรื่องที่เธอภาวนาปรากฏเป็นนมิิตเห็นผทีี่นอนตายอยู่ตรงหน้า 
ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นจนตลอดให้ท่านอาจารย์ทราบ แล้วท่านพระอาจารย์ฝั้นก็ได้
เทศน์อธิบายต่อเติมส่งเสริมให้มีก�าลังใจให้มีสติรักษาจิตให้ตั้งม่ันอยู่ในสมาธิอย่าง
มั่นคง อย่าให้หลงไปตามอารมณ์สัญญาวิปลาสเคลื่อนคลาดจากสมาธิ สติ ปัญญา 
ให้น้อมจิตเข้ารู้ตัวอยู่เสมอ 

ท่านอาจารย์แสดงธรรมจบแล้ว โยมค�าภจึูงได้กราบลากลบับ้าน ท่านพระอาจารย์ 
คดิอยากจะลองจิตโยมค�าภดูอีูกคร้ัง จึงได้เร่งประกอบความเพยีรภาวนา ตัง้สตรัิกษา 
จิตให้สงบ พอจิตรวมสงบระงับดับทุกข์จากความเป็นไข้ได้แล้ว จิตมีความสว่างไสว
ปลอดโปร่ง เบาเนื้อเบาตัวสบาย เป็นปกติแล้ว 

พอรุ่งขึ้นวันใหม่เวลาบ่าย นางค�าภูก็ออกมาฟังเทศน์ของพระอาจารย์อีก วันนี้ 
ท่านพระอาจารย์นอนคลมุผ้า ท�าท่าไม่อยากจะลกุมาต้อนรับ นางค�าภูมาถงึแล้วกราบ 
และนั่งอยู่สักครู่หนึ่ง ช�าเลืองตามองส่องไปยังท่านพระอาจารย์อย่างแสดงให้เห็นว่า 
มคีวามเคารพและเลือ่มใสอย่างสดุอกสดุใจ แล้วกล่าวค�าอทุานพดูข้ึนมาว่า “ดอกบวั 
ของท่านอาจารย์วนัน้ีคือมาบานดหีลายแท้น้อ” ท่านพระอาจารย์ฝ้ันนึกชมแต่ในใจว่า 
โยมค�าภน้ีูภาวนาเก่งจริง ท�าความเพยีรภาวนาได้ด ีจนจิตมอีภิญญาแตกฉาน สามารถ
ฉลาดรอบรู้จักจิตใจของผู้อื่นและสัตว์อื่นได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง น้อยนัก
น้อยหนาคนที่จะปฏิบัติภาวนาได้อย่างนี้ หาได้โดยไม่ง่ายนักเลย 
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ติดตามท่านพระอาจารย์มั่น

ท่านมาบ�าเพญ็ท�าความเพยีรพกัอยูท่ีน้ั่นนานพอสมควรแล้ว ท่านมคีวามระลกึถงึ 
พระอาจารย์ของท่าน (พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตมหาเถระ) จึงได้ธุดงค์เดินย้อนกลับ 
มาทางวัดอรัญญวาสีที่ได้จ�าพรรษาอยู่ อ�าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย พอเดินทาง
มาถึงวัดอรัญญวาสี ปรากฏว่าพระอาจารย์ม่ันได้ออกเดินทางไปทางอ�าเภอวาริชภูมิ 
จังหวดัสกลนครแล้ว และได้พ�านักอยูท่ีบ้่านหนองลาด ท่านพระอาจารย์ฝ้ันเดนิธดุงค์
ตามไปทีบ้่านหนองลาด เม่ือถงึบ้านหนองลาดกไ็ปไม่ทนัอกี เพราะท่านพระอาจารย์เกิง่  
อธิมุตฺตโก พระอาจารย์สีลา อิสฺสโร และพระอาญาครูดี พร้อมด้วยลูกศิษย์ของท่าน
ประมาณ ๒๐ องค์ ได้เดินทางไปญัตติ โดยเจ้าพระคุณพระธรรมเจดีย์ แห่งวัด 
โพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ ณ อุทกเขปสีมา หรืออุทกสีมา 
(โบสถ์น�้า) อยู่กลางหนองบ้านสามผง 

ท่านเคยเล่าให้ผู้เขียนฟังว่า ท่านพระอาจารย์มั่นคราวคร้ังน้ันท่านได้ไปโปรด
หัวหน้าชฎิล ๓ สหาย ทั้ง ๓ ท่าน ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีชื่อเสียง มีคนเคารพนับถือ 
มบีริวารมาก ได้เป็นอปัุชฌาย์ให้บรรพชาอปุสมบทพระภกิษสุามเณร เป็นสทัธวิหิาริก 
ของแต่ละท่านในถิ่นน้ันเป็นจ�านวนมาก พระอาจารย์ม่ันท่านแสดงธรรมปาฏิหาริย์
เทศน์ทรมานหัวหน้าชฎิลทั้ง ๓ ท่าน พร้อมทั้งบริวาร จนได้เกิดปัญญา มีศรัทธา 
ความเชือ่และเลือ่มใส ได้มอบกายถวายชีวติเป็นลกูศษิย์ตดิตามปฏิบตั ิฝึกหดัอบรม
อยูใ่นโอวาท ยอมละทฐิมิานะ เสยีสละนิกายเดมิ หนัเข้ามาเปลีย่นญตัตเิป็นธรรมยตุกิ- 
นิกาย ส�าหรับท่านพระอาญาครูดีนั้น เมื่อก่อนท่านเคยเป็นครูบาของพระอาจารย์ฝั้น 
ทหีลงัท่านจึงได้เปลีย่นญตัตเิป็นพระฝ่ายธรรมยตุภายหลงัพระอาจารย์ฝ้ัน ตัง้แต่น้ันมา 
ท่านพระอาญาครูดีต้องเคารพกราบไหว้นับถือพระอาจารย์ฝั้นเป็นครูบา นั่งหรือเดิน
ตามหลังพระอาจารย์ฝั้น แต่ถึงอย่างนั้น ในด้านจิตใจต่างองค์ต่างก็ได้แสดงออกมา
ให้ได้เห็นว่ามีความเคารพซึ่งกันและกัน ไม่ทะนงองค์ท่านด้วยถือทิฐิมานะ
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พระอาจารย์ฝ้ัน อาจาโร ทา่นจ�าพรรษาอยูท่ี่บา้นดอนแดง สว่นพระอาจารย์มัน่  
ภริูทตัตมหาเถระ จ�าพรรษาอยูท่ีว่ดัป่าบ้านสามผง เมือ่ออกพรรษาแล้ว พระอาจารย์มัน่ 
ท่านได้นัดพระภิกษุสามเณรของท่านซึ่งกระจายอยู่จ�าพรรษาอยู่ตามป่าใกล้หมู่บ้าน
ข้างเคียงแถบนั้นจ�านวนประมาณ ๗๐ รูป ให้ไปร่วมประชุมที่ส�านักพระอาจารย์ฝั้น 
อยู่จ�าพรรษา บ้านดอนแดง อ�าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เมื่อพระภิกษุสามเณร
อันเป็นศิษยานุศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นประมาณ ๗๐ รูป เดินทางมาถึงหมด
ทุกองค์แล้ว ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตมหาเถระ จึงได้เปิดประชุมที่ศาลาโรงฉัน 

เร่ืองทีท่่านพระอาจารย์มัน่ได้หยบิยกข้ึนมาพดูในทีป่ระชุมคร้ังน้ันกคื็อ นอกจาก
ท่านให้โอวาทตกัเตอืนสัง่สอนเพือ่ให้ศษิยานุศษิย์มีก�าลงัใจ ท่านแสดงธรรมปลกุใจให้
ลกูศิษย์ลกุขึน้ต่อสูก้บักิเลสทีค่รอบง�าจิตใจให้อ่อนแอ ง่วงเหงาหาวนอน ขีเ้กยีจขีค้ร้าน 
ฟุ้งซ่านเถลไถล ไม่มีความอดทนพยายามบ�าเพ็ญเพียรภาวนา แล้วท่านได้ปรารภใน 
ทีป่ระชมุว่า “ในเขตท้องที ่๔-๕ จังหวดั คอื จังหวดัเลย สกลนคร อดุรธานี นครพนม 
หนองคาย พวกเราก็ได้ออกเดินธุดงค์ท�าความเพียรบ�าเพ็ญภาวนาวกไปเวียนมาอยู ่
ในป่าภูเขาแถบน้ีกเ็ป็นเวลาหลายปีแล้ว ปีน้ีพวกเราควรไปทางไหนดี ส่วนผมจ�าต้องพา 
คณุโยมแม่ให้ไปอยู่กับน้องสาวทีเ่มืองอบุลฯ เพราะท่านชราภาพมาก อาย ุ๗๘ ปี แล้ว 
จะพาทุลักทุเลอยู่ดงอยู่ป่าคงจะไปไม่ไหว” 
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พระอาจารย์สิงห์และพระอาจารย์มหาปิ่น ปัญญาพโล ต่างก็รับรองจะพา 
คุณโยมแม่ของท่านพระอาจารย์ไปส่งถงึเมอืงอบุลฯ แต่ต้องไปด้วยเกวยีน เดนิเท้าไป 
ไม่ไหว เพราะท่านชราภาพมากไม่มกี�าลงัพอ ทีป่ระชุมตกลงตามพระอาจารย์มัน่ไปเทีย่ว 
ธดุงค์กรรมฐานตามท้องทีจั่งหวดัอบุลราชธานีหมดด้วยกันทกุองค์ หลงัจากเลกิประชมุ 
แล้ว ก็ได้แยกออกเดินธุดงค์ไปเป็นหมู่ๆ ถ้าใครองค์ใดไปพบสถานที่เหมาะดีสบาย 
มคีวามสงัด จะพกัอยูป่ฏบิตัฝึิกหดัเพือ่ให้ได้ก�าลงัใจเพิม่ยิง่ๆ ขึน้อกีกอ็ยูไ่ด้ แต่ให้มี 
จุดหมายไปพบกันที่เมืองอุบลฯ 

พระอาจารย์ฝั้น พระอาจารย์กู่ พระอาจารย์อ่อน พระอาจารย์กว่า พร้อมทั้ง
สามเณร ๒-๓ องค์ ออกเดินธุดงค์ไปด้วยกัน ผ่านบ้านตาล บ้านนาหว้า บ้านนาวัว  
บ้านโพนสว่าง บ้านเชยีงเครือ ถงึเมืองสกลนคร พกัอยู ่๗ วนั เพราะโยมในเมอืงสกลนคร 
มีศรัทธานิมนต์ไว้บ�าเพ็ญบุญ เมื่อเสร็จแล้วก็เตรียมออกเดินทางต่อไป ผ่านบ้าน 
ตองโขป บ้านโคก บ้านนามน บ้านดงเถ้าเก่า อ�าเภอนาแก ลัดเข้าป่าเข้าดง ขึ้นภูเขา
ไปพักบ้านห้วยทราย ค�าชะอี บ้านหนองสูง จังหวัดนครพนม ข้ามไปเขตจังหวัด
อุบลราชธานี 

วันหน่ึง พระอาจารย์อ่อน ญาณสริิ ได้มีความวติกเกดิข้ึนในใจว่า ถ้าหากมผู้ีหน่ึง 
ผู้ใดที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นนักปราชญ์อาจารย์แตกฉานในปริยัติธรรม มาถาม
ธรรมะที่สูงและลึกซึ้ง ท�าอย่างไรเราจึงจะตอบแก้ปัญหาธรรมของเขาได้ ภายหลัง 
ท่านพระอาจารย์อ่อนได้น�าเอาเร่ืองที่ท่านได้วิตกดังกล่าวมาแล้วมาเล่าให้ท่าน 
พระอาจารย์ฝั้นฟัง และท่านพระอาจารย์อ่อนได้เล่าต่อไปอีกว่า เมื่อก่อนที่เขาถาม
ปัญหาธรรมทุกคร้ัง มีท่านพระอาจารย์มั่นอยู่ด้วย ท่านเป็นผู้แก้ตอบปัญหาธรรม
ของเขาเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องตรงตามความในปัญหาธรรมที่เขาน�ามาถาม จนผู้ฟัง 
ได้รับความพอใจหมดความสงสยั ส่วนพวกเราจะท�าอย่างไรเม่ือมใีครมาถามปัญหาธรรม  
เพราะพวกเรากไ็ม่ได้เรียนปริยัตธิรรมและเพิง่มาฝึกหดัปฏบิตัใิหม่ จะตอบแก้ปัญหา
ธรรมะที่สูงและลึกซึ้งของเขาได้หรือ 
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เมือ่พระอาจารย์อ่อนพดูจบลงแล้ว พระอาจารย์ฝ้ันได้พดูขึน้ทนัทว่ีา “จะไปกลวั
ท�าไมในเรื่องนี้ ธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นที่หัวใจ รวมอยู่ที่ใจ พวกเรารู้จุดรวมของธรรม 
ทัง้หลายอยูแ่ล้ว ตอบเขาไปวนัยงัค�า่กไ็ม่มวีนัอบัจน เร่ืองน้ีไม่ต้องวติก” พระอาจารย์ฝ้ัน 
พดูอย่างท้าทาย องอาจ แสดงออกซึง่ธรรมปาฏหิาริย์อนัเป็นอ�านาจพลงัของจิตใจทีไ่ด้
ฝึกอบรมอย่างเอาจริงๆ จากพระอาจารย์ม่ัน ภริูทตัตมหาเถระ พระอาจารย์อ่อนได้ฟัง 
ดังนั้นก็มีความโล่งใจหายกังวล 

พอไปถึงบ้านหวัววั อ�าเภอกดุชมุ จังหวดัยโสธร กไ็ด้ไปพบพระอาจารย์ม่ันทีไ่ด้ 
ไปพกัดกัรอคอยอยู่ทีน้ั่นก่อนแล้ว เมือ่คณะลกูศษิย์ได้เดนิทางมาถงึรวมกนัหมดทกุชดุ 
แล้ว จึงออกเดินธุดงค์ต่อไป
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พอไปถงึบ้านหวัตะพาน กถ็งึเวลาจวนจะเข้าพรรษา พระอาจารย์มัน่พกัอยูท่ีป่่า 
ใกล้วัดหนองขอน พระอาจารย์ฝั้นตามไปช่วยจัดเสนาสนะท�าที่พักชั่วคราวในกาล
พรรษาถวายเสร็จแล้ว พระอาจารย์ฝ้ันได้ไปจ�าพรรษาทีบ้่านบ่อชะเนง ก่อนเข้าพรรษา
ได้มเีร่ืองเกดิขึน้แก่พระคณะน้ี คอื สมเดจ็พระมหาวรีวงศ์ (อ้วน ตสิสะเถระ) เมือ่ยงั 
เป็นพระโพธิวงศาจารย์ ด�ารงต�าแหน่งเป็นเจ้าคณะมณฑลอีสาน ท่านออกตรวจการ 
คณะสงฆ์ ท่านได้เรียกเจ้าคณะแขวงอ�าเภอต่างๆ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ให้เข้า 
มาประชมุทีวั่ดสปัุฏนาราม เมอืงอบุลฯ เกีย่วกบัเร่ืองระเบยีบการปกครอง การศกึษา 
เล่าเรียน และการประพฤติปฏิบัติของคณะสงฆ์ พระภิกษุ สามเณร ให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยถูกต้องตามพระธรรมวินัย 

หลงัจากการประชมุเสร็จแล้ว สมเด็จพระมหาวรีวงศ์ท่านได้ทราบว่า พระกรรมฐาน 
คณะของพระอาจารย์มั่นได้พาคณะมาพักอยู่ที่บ้านหนองขอน บ่อชะเนง หัวตะพาน  
ในเขตท้องทีอ่�าเภออ�านาจเจริญ จังหวดัอบุลราชธานี ท่านจึงได้เรียกพระ เจ้าคณะแขวง 
อ�าเภออ�านาจเจริญ และเจ้าคณะแขวงอ�าเภอม่วงสามสิบ มาถามว่า “ได้ทราบว่าม ี
พระอาคันตุกะคณะกรรมฐานเดินทางมาพักอยู่ในเขตท้องที่ของความปกครอง 
ของเธอหรือ พวกเธอได้ไปตรวจสอบถามดูหรือเปล่า เขามาจากไหน เขาอยู่อย่างไร 
ไปอย่างไร”
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พระเจ้าคณะอ�าเภออ�านาจเจริญ ได้กราบเรยีนท่านว่า “เกล้ามไิด้ไปตรวจสอบถาม 
เพราะเน่ืองจากพระคณะกรรมฐานเหล่าน้ันเขาว่าเป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณ”  
พอเจ้าคณะแขวงพูดจบ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ก็ขึ้นเสียงดังออกมาทันทีว่า “...บ๊ะ..
ลูกศิษย์พระเดชพระคุณที่ไหน ข้าไม่รู้ไม่ชี้ ..ไป๊..ไล่มันให้ออกไป ไปบอกพวกโยม
อย่าใส่บาตรให้กิน” 

แล้วสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ก็สั่งเจ้าคณะแขวงอ�าเภอม่วงสามสิบและอ�าเภอ
อ�านาจเจริญ พร้อมด้วยนายอ�าเภอทั้งสองอ�าเภอ ไปขับไล่พระกรรมฐานคณะน้ี 
ให้ออกไปจากเขตน้ีให้หมด แล้วก�าชับให้บอกพวกญาติโยมอย่าเอาข้าวใส่บาตรให ้
พระกรรมฐานกิน ถ้าใครฝ่าฝืนยังเอาข้าวใส่บาตรให้พระคณะนี้กินแล้ว จะจับเอาไป 
เข้าคกุให้หมด แต่ถงึอย่างไร ชาวบ้านกไ็ม่หวัน่เกรงแต่อย่างใด เขาพากนัท�าบญุใส่บาตร  
ฟังธรรม จ�าศีล ปฏิบัติฝึกหัดเจริญเมตตาภาวนาเช่นเคย 

ส่วนนายอ�าเภอเข้าไปหาพระคณะน้ีแล้วแจ้งว่า “ท่านในนามของจังหวัด ทาง
จังหวัดมีค�าสั่งมาว่าให้กระผมมาขับไล่พระคณะน้ีให้ออกไปจากเขตน้ีให้หมด” 
พระอาจารย์สงิห์ได้พดูขอให้อ�าเภอลดหย่อนผ่อนผันให้ได้อยูท่ีน่ี่ เมือ่ออกพรรษาแล้ว 
จึงจะไป เวลาน้ีกใ็กล้จะถงึวนัเข้าพรรษาอยูแ่ล้ว นายอ�าเภอไม่ยอม อ้างแล้วแต่ทางจังหวดั 
พระอาจารย์สงิห์ ขันตยาคโม (พระญาณวิศิษฏ์) พูดร้องขอต่อไปอีกว่า “อาตมาเอง
เป็นคนเกดิอยูท่ีน่ี่ ญาตพิีน้่องของอาตมากอ็ยูท่ีน่ี่” นายอ�าเภอกอ้็างแล้วแต่ทางจังหวดั
ท่าเดียวอยู่อย่างน้ัน พระอาจารย์ฝั้นก็ได้ช่วยพูดขอร้องให้ผ่อนสั้นผ่อนยาวกันบ้าง 
นายอ�าเภอก็อ้างแล้วแต่ทางจังหวัด 

จากนั้นนายอ�าเภอก็ส�ารวจจดชื่อพระภิกษุสามเณร ไม่เว้นแม้แต่เด็กตาปะขาว 
ตลอดถึงชื่อนามสกุล ชื่อบิดามารดา เกิดที่ไหน อยู่บ้าน ต�าบล อ�าเภอ จังหวัดอะไร  
บวชที่ไหน อุปัชฌาย์อาจารย์ชื่ออย่างไร จดหมด รวมทั้งท่านพระอาจารย์มั่น  
พระอาจารย์สงิห์ พระอาจารย์มหาป่ิน พระอาจารย์อ่อน พระอาจารย์ฝ้ัน พระอาจารย์เกิง่  
พระอาจารย์สีลา พระอาจารย์กู่ พระอาจารย์กว่า ฯลฯ พระเณรทั้งหมดกว่า ๕๐ รูป  
ทั้งตาปะขาวและเด็กเกือบถึง ๑๐๐ คน นายอ�าเภอท�าการจดจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
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ทัง้พระทัง้เณรและตาปะขาว ตัง้แต่กลางวนัจนถงึ ๒ ยาม จึงแล้วเสร็จ ตัง้หน้าตัง้ตาจด 
จนไม่ได้กินข้าวเที่ยง 

นายอ�าเภอกลับไปแล้ว ฝ่ายคณะสงฆ์มีพระอาจารย์สิงห์เป็นประธาน ได้เปิด
ประชมุปรึกษากันว่า เราควรท�าอย่างไรเร่ืองน้ีจึงจะสงบไปด้วยด ีไม่ลกุลามออกไปเป็น
เรื่องใหญ่ ในที่ประชุมลงความเห็นควรมอบเรื่องให้พระอาจารย์มหาปิ่น ปัญญาพโล  
กบัพระอาจารย์อ่อน และพระอาจารย์ฝ้ัน รับไปพจิารณาแก้ไข หลงัจากเลกิประชมุกนั 
แล้ว ท่านพระอาจารย์ฝั้นก็ได้ไปกราบเรียนพระอาจารย์ม่ัน ซึ่งท่านพักอยู่ที่บ้าน 
หนองขอน พระอาจารย์มั่นครั้นได้ทราบเรื่องแล้วท่านพูดว่า “ท่านฝั้น ท่านลองนั่ง
พจิารณาดูซ ิเร่ืองทีเ่กดิขึน้น้ีมันจะไปถงึไหน” พอตกเยน็ค�า่คนืวนัน้ัน พระอาจารย์ฝ้ัน 
ออกจากทางจงกรมแล้ว เข้าห้องไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งสมาธิเข้าที่ พอจิต 
รวมสงบ เบาสบายทัง้กายทัง้จิตแล้ว กเ็กดิมนิีมติมาปรากฏให้เหน็ว่า แผ่นดินทีต่รงมี
เร่ืองน้ันได้แตกเป็นทางแยกออกจากกนัไปเป็น ๒ ภาค ผู้ทีอ่ยูข้่างโน้นจะข้ามมาข้างน้ี
กข้็ามเข้ามาไม่ได้ ผู้ทีอ่ยูข้่างน้ีอยากจะข้ามออกไปข้างโน้นกข้็ามออกไปไม่ได้ พอรุ่งเช้า 
วันใหม่ พระอาจารย์ฝั้นท่านได้กราบเรียนเล่าเรื่องนิมิตที่ปรากฏเห็นเมื่อคืนถวายให้ 
พระอาจารย์มั่นฟัง

พระอาจารย์มหาป่ินกบัพระอาจารย์อ่อนไปบณิฑบาตกลบัมาฉันแต่เช้า เสร็จแล้ว 
กอ็อกเดนิทางด้วยล�าแข้งเข้าเมอืงอบุลฯ เพือ่จะได้ไปพบกบัเจ้าคณะจังหวดั แล้วเม่ือ 
พระอาจารย์ทัง้สองได้ไปถงึและพบกนักบัเจ้าคณะจังหวดัแล้ว ได้เล่าเร่ืองราวทีเ่กดิข้ึน 
ว่า เจ้าคณะจังหวดัสัง่ให้นายอ�าเภอไปไล่พระกรรมฐานของพวกคณะพระอาจารย์มัน่ 
ไม่ให้อยูใ่นถิน่น้ัน เจ้าคณะจังหวดัท่านได้ชีแ้จงว่า ท่านไม่ทราบ ไม่รู้เร่ืองเลย จากน้ัน 
เจ้าคณะจังหวัดจึงได้เขียนจดหมายไปถึงนายอ�าเภอ บอกนายอ�าเภอว่าเรื่องนี้ท่านไม่
เกี่ยวข้อง เรื่องทั้งหมดจึงสงบลงไป
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แก้จิตวิปลาส

พระอาจารย์ฝั้นไปช่วยพระอาจารย์ดี ฉันโน บ้านกุดแห่ ต�าบลกุดเชียงหมี 
อ�าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เนื่องจากคณะโยมบ้านกุดแห่ มีศรัทธาพร้อมใจกัน
สร้างส�านักสงฆ์ นิมนต์พระอาจารย์ด ีฉันโน มาอยูโ่ปรดโยมทีบ้่านน้ัน พระอาจารย์ดี 
กไ็ด้ไปอยู่อบรมสัง่สอนพาปฏบิตัฝึิกหดัภาวนา จนบางคนได้เกดิสญัญาวปิลาส ขาดสติ 
ความส�านึกรู้สึกตัว พระอาจารย์ดีจึงร้องขอให้พระอาจารย์ฝั้นช่วยแก้ไข

“ทีว่่าบางคนภาวนาเกิดเป็นจิตวปิลาสน้ัน มนัเป็นอย่างไร” พระอาจารย์ฝ้ันถาม 

พระอาจารย์ดีตอบว่า “บางคนเดินไปตามทางถึงสี่แยกก็เกิดความรู้ขึ้นมาใน
จิตว่า สถานที่ตรงน้ีเป็นที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสาวกของ
พระพทุธเจ้าเคยเสดจ็มาทางสายน้ี แล้วพากนัน่ังคุกเข่าไหว้กราบอยูท่ีน้ั่นเป็นเวลานาน 
กราบแล้วกราบเล่า เมื่อลุกไปจากที่นั้นแล้ว ไปถึงสี่แยกข้างหน้าก็ปฏิบัติอย่างนั้นอีก 
บางคนเมื่อเวลาก�าลังนั่งภาวนารวมอยู่ที่ศาลา เวลาจิตเกิดคิดวิปลาส ก็ลุกขึ้นเปลื้อง 
ผ้านุ่งผ้าห่มออกทัง้หมด แล้วเดนิฝ่าผู้คนทีเ่ขาน่ังภาวนาอยู่ด้วยกนั เร่ืองเขาเป็นอย่างน้ี 
กระผมพยายามเท่าใดก็ไม่เป็นผล กรุณาท่านอาจารย์ได้เมตตาช่วยแก้ไขให้ด้วย” 
พระอาจารย์ดีพูด

พระอาจารย์ฝ้ันรับค�าว่าจะช่วยแก้ไข พระอาจารย์ดจึีงได้บอกนัดญาตโิยมในบ้าน  
ให้ออกไปฟังเทศน์ของพระอาจารย์ฝ้ัน รวมกนัทีศ่าลาโรงธรรมตอนเยน็วนัน้ัน คร้ังถงึ 
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เวลาแล้ว พวกญาตโิยมกไ็ด้ทยอยกนัออกมารวมกนัอยูบ่นศาลา เมือ่พร้อมเพรียงกัน 
แล้ว ได้นมินต์ท่านพระอาจารย์ฝั้นขึ้นเทศน์ พระอาจารย์ฝั้นจึงได้แสดงธรรมแนะน�า 
วิธีภาวนา อบรมจิต ระวังรักษาจิตอย่าให้จิตคิดฟุ้งซ่านเพ่นพ่านออกไปข้างนอก 
ตัง้จิตให้ตรง ด�ารงสตใิห้มัน่ ให้มคีวามรู้ตวั มีความระลกึนึกค�าบริกรรมว่า พทุโธ ธมัโม 
สังโฆ พุทโธ ธัมโม สังโฆ พุทโธ ธัมโม สังโฆ ๓ จบ แล้วให้ระลึกนึกเอาแต่ 
พทุโธๆๆๆๆ ค�าเดียว เพ่ือตดัสญัญาอารมณ์ข้างนอกข้างใน ให้เหลอืแต่พทุโธอยู่ในใจ 
อย่างเดียว ระลึกไปๆๆๆ อย่าปล่อยให้จิตว่าง เพราะจะเป็นช่องทางให้กิเลส ตัณหา 
สญัญา อารมณ์ เข้ามาอาศยัก่อกวนจิตใจท�าให้จิตฟุง้ซ่าน ข้ีเกยีจข้ีคร้าน เกดิความร�าคาญ 
อยากหลับอยากนอน 

ให้เพียรพยายามระลึกพุทโธ อย่าให้เผลอเลินเล่อขาดสติใช้ไม่ได้ เพราะสติ
ท�าให้เราระลึกได้หมายรู้สึกตัวของเราเองได้เสมอ เมื่อเรามีความระลึกรู้สึกตัวเราเอง
อยูอ่ย่างน้ี จิตของเรากไ็ม่วปิลาสเคลือ่นคลาดไปเป็นอย่างอืน่ เมือ่มันจะเหน็ เรากเ็หน็  
เราก็รู้ว่ามนัจะเป็น เรากไ็ม่ให้มนัเป็น เพราะมนัไม่ด ีไม่ใช่ทางของพระอริยะ ทางทีถ่กู  
เราต้องมีปัญญา รักษาจิตให้ได้รู้ได้เห็นจิตเราเองตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืน  
ยืน เดิน นั่ง นอน ให้เห็นธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นที่ใจ ดับก็ดับลงที่ใจ เหตุเกิดขึ้นที่ใจ  
ผลกเ็กดิขึน้ทีใ่จ เราไม่ควรไปดไูปรู้เหน็ทีไ่หน ให้ดรูู้เหน็อยูท่ีใ่จดวงน้ีดวงเดยีวกพ็อแล้ว 
บ�ารุงใจดวงเดยีวน้ีให้มกี�าลงัด้วยสมาธ ิวริิยะ สต ิปัญญา ศรัทธา ความเช่ือถอื ให้ถกูต้อง 
ตามทางของพระอริยะ 

เมื่อจิตมี สติ สมาธิ ปัญญา ศรัทธา ความเพียร อย่างถูกต้องมาเป็นก�าลัง
มรรคสมังคีมีขึ้นที่จิตแล้ว จิตก็สามารถพิชิตชิงชัยได้ชนะกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิด 
วิปลาสนั้นได้อย่างสิ้นซาก จากนั้นก็เหลือแต่ เอกังจิตตัง มีจิตดวงเดียว เอกังธัมมัง 
มธีรรมอนัเดียว มคีวามเหน็เป็นอนัเดียวไม่แบ่งแยก เหน็ธรรมในจิต เหน็จิตในธรรม  
เหน็ธรรมเป็นจิต เหน็จิตเป็นธรรม ปราศจากตวัตน สตัว์ บคุคล เรา เขา จึงเป็นจิตว่าง 
จิตสญู จิตว่างแบบน้ีใช่ว่างเปล่า แต่ว่างจากกเิลส อาสวะ จิตสญู แบบน้ีไม่ใช่สญูเปล่า 
แต่จิตสูญจากสัตว์ บุคคล จากตัวจากตน จากเขาจากเรา
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พระธรรมเทศนาทีพ่ระอาจารย์ฝ้ันแสดอบรมคร้ังน้ัน ท�าให้ผู้ฟังมีความรู้สกึส�านึก 
รู้ตวั ได้เจริญสตปัิญญารักษาจิตอย่างเอาจริงเอาจัง ผู้ทีจิ่ตเคยเกดิวปิลาส ขาดสตปัิญญา 
จิตกลับเข้าสู่ความสงบตั้งม่ันเป็นสมาธิ มีสติระลึกรู้สึกตัว จิตที่มีความเห็นวิปลาส 
ขาดสติ ก็หายกลับเป็นปกติ พระอาจารย์ดี ฉันโน และญาติโยมทุกๆ คน เมื่อได้ฟัง 
ธรรมเทศนาจบลงแล้ว ต่างกม็คีวามปีตปิลืม้ใจเป็นอย่างยิง่ ต่างกแ็ซ่ซ้องสาธกุารยนิดี 
โดยทั่วกัน 

ท่านพระอาจารย์ฝ้ันได้อยูอ่บรมแนะน�าพาท�าสมาธภิาวนาต่อมาทกุวนั ญาตโิยม
ก็พากันหลั่งไหลเข้าวัดปฏิบัติบ�าเพ็ญภาวนามีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นทุกวันๆ เมื่อท่าน
เห็นว่าทุกคนที่ไปภาวนามีสติปัญญารักษาจิตไม่วิปลาสถูกต้องแล้ว ท่านจึงได้อ�าลา
พระอาจารย์ดแีละญาตโิยมกลบัไปหาพระอาจารย์ม่ันเพือ่จะได้อยูจ่�าพรรษากบัท่านที่
บ้านหนองขอนนั้น พอใกล้ถึงวันจะเข้าพรรษา พระอาจารย์กู่ซึ่งอยู่ที่ส�านักวัดป่าบ้าน 
บอ่ชะเนง ไม่มพีระสวดปาฏโิมกข์ พระอาจารย์มัน่จงึได้สง่พระอาจารย์ฝ้ันใหไ้ปอยูท่ี่ 
วัดป่าบ้านบ่อชะเนงกับพระอาจารย์กู่ เพื่อจะได้สวดปาฏิโมกข์ 

ออกพรรษาแล้ว พระอาจารย์ม่ันก็ได้เดินทางออกมาที่วัดป่าบ้านบ่อชะเนง  
ได้ประชมุปรึกษาเร่ืองทีอ่อกปฏิบตัแิละอบรมสัง่สอนประชาชนในเขตท้องทีเ่มอืงอบุลฯ 
เมือ่ประชมุตกลงเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว ได้ออกเดนิทางรวมกับพระอาจารย์มัน่เข้าเมอืง 
อุบลฯ ระหว่างที่พระอาจารย์ฝั้นพ�านักอยู่ที่วัดบูรพา เมืองอุบลฯ พระอาจารย์สิงห์ 
ขนัตยาคโม ได้สัง่ให้พระอาจารย์ฝ้ันกลบัไปรับคณุโยมแม่ของพระอาจารย์มัน่ ซึง่อยู ่
ทีว่ดัป่าบ้านบ่อชะเนง เข้ามาอยูเ่มอืงอบุลฯ คร้ันพระอาจารย์ฝ้ันไปถึงวดัป่าบ้านบ่อชะเนง 
แล้ว เหน็พระอาจารย์อุน่ (พระอาจารย์อุน่ มรณภาพทีอ่�าเภอท่าอเุทน) ได้เดนิทางมา 
พักอยู่ที่นั้นก่อนแล้ว ท่านเรียนพระอาจารย์อุ่นว่า ท่านกลับมารับคุณโยมมารดาของ 
ท่านพระอาจารย์ใหญ่มัน่ไปเมืองอบุลฯ พระอาจารย์อุน่จึงพดูรับรองกบัพระอาจารย์ฝ้ัน 
ว่า “เร่ืองน้ีให้เป็นภาระหน้าที่ของผมเอง ท่านไม่ต้องเป็นห่วง ผมก็จักได้เข้าไป
นมัสการท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นอยู่แล้ว ถ้าท่านอยากจะปลีกตัวไปท�าความเพียร
บ�าเพ็ญภาวนาที่ไหนเหมาะก็นิมนต์ ทางนี้ผมจะจัดการให้เรียบร้อย” 
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พระอาจารย์ฝั้นเมื่อเห็นว่าพระอาจารย์อุ่นรับเป็นภาระที่จะพาคุณโยมแม่ของ
พระอาจารย์ใหญ่มัน่ไปแทนดังน้ันแล้ว ท่านจึงได้คดิเปลีย่นทางใหม่ ไม่อยากจะกลบั 
เมืองอุบลฯ อีก ท่านระลึกถึงภูเขาแถวบ้านหนองสูง อ�าเภอค�าชะอี ที่ได้ผ่านมา  
เห็นเป็นสถานที่สงบสงัดเหมาะแก่การไปอยู่ปฏิบัติฝึกหัดจิตใจให้ได้ก�าลังสติปัญญา 
สามารถต่อสู้ขับไล่ชิงชัยกับกิเลสอันเป็นเหตุก่อกวนจิตใจให้มัวหมอง เราจึงต้องได้ 
รับทุกข์ให้ราบคาบ 

เม่ือท่านได้ตดัสนิใจเปลีย่นทางใหม่แน่วแน่แล้ว กเ็ตรียมออกเดนิทาง มีพระเณร 
๓ รูป ตาปะขาว ๒ คน ติดตามไปด้วย
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ไล่พระกรรมฐาน

ท่านเคยเล่าให้ฟังว่า ทีส่�านักสงฆ์บ้านบ่อชะเนงน้ีแหละ เคยมีเร่ือง คือพระเจ้าคณะ 
หมวด (เจ้าคณะต�าบล) ท่านมาไล่ไม่ให้พวกเราอยูใ่นเขตท้องทีข่องท่าน เร่ืองมอียูว่่า 
อุปัชฌาย์ลุย ท่านได้เป็นเจ้าคณะหมวดอยู่ต�าบลเค็งใหญ่ ท่านได้ทราบว่ามีพระ 
กรรมฐานเดินธุดงค์มาพักอยู่ที่บ้านบ่อชะเนงนี้ ได้มาเทศนาสั่งสอน ชาวบ้านมีความ 
เคารพเลือ่มใสในพระคณะน้ีมาก พากันหลัง่ไหลไปท�าบญุให้ทานทกุวนัๆ เตม็ไปหมด 
เกิดความไม่พอใจ ได้พูดกับพวกญาติโยมชาวบ้านว่า “พระอะไร วัดมีไม่ยักอยู ่
ไม่ไปพกั ไปเทีย่วพกัตามหวัไร่หวันา ตามป่าตามดง นอนกบัดนิกินกบัทราย อาตมาจะ 
ไปขับไล่ให้ออกไปให้ไกลจากเขตนี้ คอยดูนะโยม” 

คณะศรัทธาญาติโยมชาวบ้านผู้ที่มีความเคารพและเลื่อมใสในพระคณะน้ี  
เมื่อได้ทราบข่าวว่า อุปัชฌาย์ลุย เจ้าคณะหมวด จะออกไปขับไล่พระกรรมฐานซึ่งมี 
พระอาจารย์ฝั้นเป็นหัวหน้า ดังน้ัน ทุกคนมีความตกใจเป็นทุกข์เดือดร้อนและ 
เสยีใจมาก ทกุคนไม่อยากจะให้ท่านไป เพราะท่านได้มาพกัอยูท่ีน่ี่ ท่านได้เทศนาอบรม 
สั่งสอนพวกเขาทุกวันทุกเวลา ท�าให้พวกเขามีศรัทธาเลื่อมใส จึงได้พากันหลั่งไหล 
ออกไปบ�าเพญ็กศุลฝึกหดัไหว้พระสวดมนต์ ภาวนา รักษาศีล ยนิดีในทานเพิม่จ�านวน 
มากขึน้ทกุวันๆ ท�าให้ชาวบ้านมีความเลือ่มใสในท่านมาก จึงไม่อยากให้ท่านหนีไปจาก 
พวกเขา พวกเขาอยากให้ท่านอยู่โปรดพวกเขานานๆ อปัุชฌาย์ไม่น่าเลย พระดีๆ  เข้ามา 
อยูก่บัพวกเขาไม่ได้ เวลาท่านพาคณะออกบณิฑบาต พวกญาตโิยมมาใส่บาตรแล้วได้
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กราบเรียนเร่ืองดังกล่าวให้ท่านทราบ ท่านพระอาจารย์ฝ้ันได้ฟังแล้วท่านไม่พดูอย่างใด 
ได้แต่ย้ิมๆ แล้วเดินรับบณิฑบาตผ่านเร่ือยไป สดุทางแล้วกก็ลบั ชาวบ้านกพ็ากนัทยอย 
ออกตามหลงัท่านไปเพือ่ไปคอยฟังอปัุชฌาย์เจ้าคณะหมวด ท่านจะออกมาว่าอย่างไร 

หลงัจากน้ัน เจ้าคณะหมวดท่านได้เดนิออกมาหาพระอาคันตกุะทีม่าพกัรุกขมลู
ทันที เมื่อเจ้าคณะต�าบลท่านเดินมาถึงที่พักของพระอาจารย์ฝั้นแล้ว พระอาจารย์ฝั้น 
ท่านกไ็ด้ลกุขึน้ปฏสินัถารต้อนรับท่านเจ้าคณะหมวดผู้มบีญุหนักศักดิใ์หญ่ มุง่มาเพือ่ 
จะขบัไล่ให้ท่านอาจารย์และคณะออกไปจากทีน้ั่น โดยจัดทีถ่วายให้ท่านเจ้าคณะหมวดน่ัง  
แล้วกราบพระเดชพระคุณท่านเจ้าคณะหมวดด้วยความเคารพ ท่านเจ้าคณะหมวด 
ถามพระอาจารย์ฝั้นว่า “พวกเธอพากันไปอย่างไรมาอย่างไร มาอยู่ที่นี่ต้องการอะไร” 
“พวกกระผมพากนัเดินธดุงค์มา และจะพากนัไปแบบพระธดุงค์กรรมฐานเขาปฏบิตักินั 
ที่พวกกระผมมาอยู่ที่น่ีก็เพื่อจะมาอาศัยพึ่งบุญบารมีพระคุณท่านเจ้าคณะทีน่ี่ เพราะ 
พวกกระผมเป็นพระเพิ่งมาฝึกหัดปฏิบัติใหม่ ยังไม่ฉลาดในพระธรรมวินัย 
ถ้าท่านเจ้าคณะเหน็การประพฤตปิฏบิตัขิองพวกกระผมไม่ถกูต้อง บกพร่อง ผิดท�านอง 
คลองพระธรรมวินัยบกพร่องตรงไหน ขอความกรุณาได้ช่วยเมตตาตักเตือนสั่งสอน 
พวกกระผมด้วย พวกกระผมมีความรู้น้อย ได้ผ่านการศึกษาก็น้อย ไม่ค่อยจะมี 
ความฉลาด ดงัน้ัน กระผมขอโอกาสกบัพระคุณท่านเจ้าคณะ คอืทีพ่วกกระผมมาเทีย่ว 
พกัอยูรุ่กขมลูร่มไม้พกัอยูต่ามป่า พระพทุธเจ้าพระองค์ห้ามไหม” “พระพทุธเจ้าพระองค์ 
ไม่ห้ามการอยู่ป่า พระองค์กลับทรงอนุญาตเสียอีก” เจ้าคณะตอบ “แล้วมีความผิด 
ทางพระวินัยไหม” พระอาจารย์ฝั้นถาม “ทางพระวินัยก็ไม่ผิด” เจ้าคณะตอบ 
ท่านพระอาจารย์ฝั้นก็ได้ซักไซ้ไล่เลียงถามต่อไปว่า “พวกกระผมเที่ยวเดินบิณฑบาต 
มาฉันผิดไหม ถามถึงฉันส�ารวมในบาตร ฉันมื้อเดียว เที่ยวพ�านักพักอยู่ตามป่า  
เทศนาอบรมสัง่สอนญาตโิยมให้มคีวามเคารพคารวะรู้จักคณุพระพทุธ คุณพระธรรม 
คณุพระสงฆ์ ให้รู้จักกราบ ให้รู้จักไหว้ รู้จักท�าบญุให้ทาน จ�าศลี ภาวนา อะไรเหล่าน้ี 
มีความผิดไหม พระองค์ห้ามการปฏิบัติอย่างนี้ไหม” เจ้าคณะตอบว่า “พระพุทธเจ้า 
ไม่ได้ห้าม การปฏิบตัขิองพวกท่านทีพ่ากนัปฏบิตัอิยูเ่วลาน้ีก็ไม่มีความผิด” “เม่ือปฏบิตัิ
ไม่ผิด ปฏิบตัถูิกต้องตามพระวนัิยบญัญตัทิกุอย่างแล้ว กย่็อมเป็นผู้ไม่มีความรังเกยีจ
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ของเพือ่นนักบวชด้วยกนัมใิช่หรือขอรับ” “ใช่ ไม่ควรรังเกยีจ” เจ้าคณะตอบ “ถ้าอย่างน้ัน
การพกัอยูป่ฏิบตัขิองพวกกระผมไม่มีความผิด ทางพระวนัิยกไ็ม่ได้ห้าม และไม่เป็นที ่
รังเกียจของเพือ่นนักบวชประพฤตพิรหมจรรย์ด้วยกนัแล้ว พวกผมต้องการอยากจะ
พกับ�าเพญ็เพยีรอยูท่ีไ่หนกค็วรจะอยูไ่ด้ใช่ไหม คงจะเป็นอย่างน้ัน” “ใช่แล้ว แต่อย่าพกั 
อยู่นานๆ ประเดี๋ยวจะติดบ้านติดถิ่นติดที่อยู่ ติดญาติ ติดโยม กรรมฐานจะเสื่อม”

ท่านพระอาจารย์ฝ้ันเหน็ได้ท่าแล้ว พดูต่อไปอกีว่า “ไหนพระคณุท่านเจ้าคณะว่า 
จะมาไล่พระกรรมฐานอย่างนั้นหรือ ดีแล้วที่จะมาไล่กรรมฐาน อะไรเป็นกรรมฐาน 
กรรมฐานอยู่ที่ไหน ไม่ใช่ เกศา ผม โลมา ขน นขา เล็บ ทันตา ฟัน ตะโจ หนัง 
เหล่านี้หรือเป็นกรรมฐาน มันมีอยู่ที่เราทุกคนมิใช่หรือสิ่งเหล่านี้ ท่านเจ้าคณะก็เป็น
อุปัชฌาย์ เวลาบวชกุลบุตร ท่านก็คงสอนลูกศิษย์ของท่านให้รู้จักกรรมฐาน แล้วให้ 
ฝึกอบรมกรรมฐาน ท่านสอนกรรมฐานอย่างนี้ให้เขามิใช่หรือขอรับ แล้วท่านจะมา 
ขับไล่กรรมฐานโดยวิธีไหนเล่า เกศา-โลมา ท่านจะไล่ด้วยวิธีต้มน�้าร้อนลวกเหมือน
ฆ่าเป็ดฆ่าไก่เหรอ นขา-ทนัตา จะเอาแหนบเอาคมีมาคีบดงึถอนออกมาอย่างน้ันหรือ
ขอรบั หรอืพระคณุทา่นเจ้าคณะจะว่าอย่างไรใหว่้ามา พวกกระผมและพวกญาตโิยม
ทั้งหลายจักได้ฟัง ถ้าท่านเจ้าคณะจะไล่กรรมฐานแบบนี้ กระผมก็ยินดีให้ไล่ขอรับ” 

ท่านอปัุชฌาย์ เจ้าคณะหมวดบ้านเคง็ใหญ่ ได้ฟังแล้วกย็ิง่มคีวามโกรธมาก แต่จะ 
ท�าอะไรก็ไม่ได้ คว้าได้ย่ามแล้วก็ลุกเดินออกไปทันทีแบบไม่กล้ามองดูหน้าใครเลย 
หลงัจากน้ัน พระอาจารย์ฝ้ันกไ็ด้พาลกูศิษย์ของท่านออกเดนิธดุงค์ต่อไป มุง่ต่อภเูขา
ล�าเนาไพร ไปทางบ้านหนองสูง อ�าเภอค�าชะอี จังหวัดนครพนม ท่านได้พาลูกศิษย์
ของท่านไปพกัท�าความเพยีรภาวนาอยูใ่นถ�า้แห่งหน่ึงชือ่ว่า ถ�า้จ�าปา แต่การเดนิทางไป 
ถ�้าจ�าปานั้นล�าบากมาก ทางแคบ รก เดินหลงทางวกไปเวียนมา ขึ้นๆ ลงๆ ดงก็หนา 
ป่าก็ทึบ ทั้งมีสัตว์ร้ายนานาชนิด พอไปถึงหนองน�้าใหญ่ก็พากันพักเหน่ือยสักครู่  
แล้วก็ออกเดินทางต่อไป 

พอเดินไปสักพักใหญ่ โยมผู้น�าทางพาไปหลงทาง เดินไปเท่าไรก็ไปไม่ถึงสักที 
เกดิสงสยัเพราะหลงเดนิวกย้อนกลบัมาทางเก่า โดยเข้าใจว่าเดินไปหน้า ท่านอาจารย์
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จึงบอกพวกเราหลงทางเดนิกลบัมาทางเก่าอกีแล้ว โยมผู้น�าทางยงัไม่เชือ่ ท่านจึงชีต้รง 
ที่น่ังพักเหน่ือยน้ันว่า “น่ี น�้าหมากที่เราบ้วนลงตรงที่เราน่ังพักเหน่ือยเมื่อตะกี้น้ี” 
โยมจึงเชื่อ แล้วจึงกลับตั้งต้นเดินไปใหม่ ออกไปคราวนี้ไม่หลง ได้ไปถึงถ�้าก็ในราว 
๕ โมงเย็น เห็นว่าค�่าแล้ว พวกโยมก็รีบเดินทางกลับบ้านเพราะกลัวจะมืดกลางทาง 
ประเด๋ียวเดินทางกลบับ้านไม่ได้ ท่านพระอาจารย์ถามพวกโยมทีม่าส่งว่า “หมู่บ้านเขา 
อยู่ที่ไหน” พวกโยมก็เรียนท่านว่า “ไม่ทราบ” 

เม่ือพวกเขาพากันกลับบ้านหมดแล้ว ท่านก็พาเณรจัดเลือกหาที่พัก ไปตัก
และกรองน�้าไว้ฉันไว้ใช้ กว่าจะแล้วเสร็จก็ตกค�่ามืดพอดี เดินทางทุลักทุเลเหน่ือย
อ่อนเพลียทั้งวัน จึงเข้าที่พัก สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นั่งท�าสมาธิภาวนา ได้พิจารณา
ระลึกนึกถึงหมู่บ้านที่จะไปบิณฑบาตว่าจะอยู่ทิศทางใด แล้วจึงปล่อยวาง มาตั้งสติ
ก�าหนดจิตให้รวมเป็นก�าลัง ตั้งสมาธิให้จิตสงบด้วยความพยายาม ไม่ให้ก�าลังจิต
ย่อหย่อน (ก�าลังจิตนั้น คือ สติ วิริยะ ปัญญา ศรัทธา สมาธิ แต่ละอย่างนี้ สามัคคี
กับจิต ท�ากิจร่วมกนัในอารมณ์กรรมฐานทีเ่กดิปรากฏในจิตปัจจุบนั) ประเดีย๋วเดยีว
จิตกร็วมอารมณ์เป็นหน่ึง จิตสงบแน่วแน่อยูอ่ารมณ์อนัเดยีว ความเหน่ือยอ่อนเพลยี 
ง่วงเหงาหาวนอน ขี้เกียจขี้คร้าน ฟุ้งซ่านร�าคาญในจิตดับไป มีความสงบสบาย  
อิม่กายอิม่ใจ เกดิสว่างไสวในใจในจิต แล้วกป็รากฏนิมติ ได้ยนิเสยีงววัร้อง ท่านได้ 
มองไปทางทิศทางที่ได้ยินเสียงก็ปรากฏเห็นทาง จึงได้เดินออกไปตามทาง เดินไปๆ  
ก็ไปพบนาและกระท่อมนา พอมองข้ามทุง่นาไปฟากฝ่ายโน้นเหน็มีหมูบ้่าน แล้วนิมติ 
ก็หายไป 

พอรุ่งเช้า ท่านกอ็อกมาพาพระเณรปัดกวาดจัดสถานทีน่ั่งฉัน ถงึเวลาไปบณิฑบาต 
ท่านกพ็าพระเณรและตาปะขาวเดนิออกไปตามทศิทางทีป่รากฏจดจ�าไว้ในนิมติ ได้เดิน 
ไปไกลประมาณ ๒๐๐ เส้น ก็ไปเห็นกระท่อมนาและทางเข้าไปในหมู่บ้านมีจริงตาม 
ความทีเ่หน็ในนิมติ ไปถงึทุง่นา หยดุยนืคลมุผ้า บ่าสะพายบาตร เดนิเข้าไปบณิฑบาต 
ในหมู่บ้านซึ่งมีประมาณ ๗-๘ หลังคาเรือน เมื่อรับบิณฑบาตแล้ว เวลาจะกลับถ�้า 
กลบัไม่ถูก เพราะทางออกมาเป็นป่ารก ดงหนา ป่าทบึ จึงหลง กลบัไม่ถกู ถามชาวบ้าน 
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ก็ไม่มีใครรู้จักถ�้าจ�าปาแม้สักคนเดียว เน่ืองจากพวกเขาเหล่าน้ันเพิ่งอพยพมาใหม ่
ท่านจึงถามเขาอีกว่า “โยมรู้จักไหม หนองน�า้ใหญ่อยูท่างไหน” พวกโยมว่า “หนองใหญ่ 
พวกผมรู้จัก” “ถ้าอย่างน้ันโยมพาอาตมาไปให้ถงึหนองน�า้ใหญ่ แล้วอาตมากจ็ะไปถกู”  
พวกโยมจึงได้พาท่านไป เดินกลบัมากว่าจะถงึถ�า้ ตะวนักข็ึน้สงู สายมาก เวลาประมาณ  
๑๐ นาฬิกาเศษ 

ทีถ่�า้จ�าปาเป็นสถานทีว่เิวกเงียบสงัด และแถมยงัมสีตัว์ป่านานาชนิดเหลอืหลาก
มากหลายอกีด้วย จ�าพวกสตัว์ร้ายกช็กุชมุ ครูบาอาจารย์สมัยก่อน ลกูศิษย์คนใดจิตใจ 
ไม่ค่อยสงบ มีสติหลงใหล โลเล เหลาะแหละ มัวเมาประมาท ขาดความพยายาม 
ท่านมักส่งให้ไปอยู่ฝึกต่อสู้กับสถานที่เช่นนั้น

ท่านพระอาจารย์ฝ้ันได้พกัท�าความเพยีรภาวนาพาลกูศิษย์อยูท่ีถ่�า้จ�าปาเป็นเวลา
คร่ึงเดอืนกว่า จากน้ันท่านกไ็ด้จาริกไปตามป่าเขาละแวกน้ัน จวนถงึเวลาจะเข้าพรรษา 
ท่านได้พาลูกศิษย์ของท่านเดินทางออกมาด้วยตั้งใจว่าจะกลับไปจ�าพรรษาอยู่กับ 
พระอาจารย์ม่ัน ทีเ่มอืงอบุลฯ พอเดนิทางไปถงึส�านักทีพ่กัสงฆ์บ้านบ่อชะเนง กไ็ด้พบ
กบัท่านพระอาจารย์ทอง อโสโก ได้มาพักท�าความเพยีรภาวนาอยูท่ีน่ั่น จึงได้ทราบจาก 
ท่านพระอาจารย์ทองว่า พระอาจารย์ใหญ่ม่ันท่านได้ลงไปอยูก่รุงเทพฯ กับท่านเจ้าคณุ 
ปัญญาพิศาลเถระ (หนู) วัดปทุมวนาราม ตั้งแต่เดือน ๓ 

เม่ือพระอาจารย์ใหญ่มั่นไม่อยู่ ท่านพระอาจารย์ฝั้นจึงพิจารณาว่า ที่เราได ้
เดินทางมาจากการเที่ยววิเวกตามถ�้าตามภูเขาก็เพราะเรามีความต้องการที่จะมา 
จ�าพรรษาอยู่กับท่านพระอาจารย์ม่ัน เมื่อท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นไม่ได้อยู่ใน 
เมืองอุบลฯ แล้ว เราควรกลับไปท�าความเพียรภาวนาจ�าพรรษาอยู่เขตท้องที่อ�าเภอ
ค�าชะอีดีกว่า เพราะสถานที่น้ันเป็นรมณียสถาน ไม่พลุกพล่าน มีความเงียบสงัด  
เป็นเสนาสนะเหมาะแก่การบ�าเพ็ญท�าความเพียรภาวนาเป็นอย่างยิ่ง เมื่อท่านคิด
เปลี่ยนใจไม่จ�าพรรษาที่เมืองอุบลฯ แล้ว จึงเดินทางกลับไปยังสถานที่ดังกล่าว
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พรรษาที่ ๔ พุทธศักราช ๒๔๗๑

พระอาจารย์ฝ้ัน อาจาโร เดนิธดุงค์ไปถึงบ้านห้วยทราย ชาวบ้านมศีรัทธานิมนต์ 
ให้ท่านอยู่จ�าพรรษาในละแวกน้ัน จึงได้ไปจัดท�าส�านักเป็นเสนาสนะพักจ�าพรรษา 
ชั่วคราวที่ป่าหนองขอน ปี พ.ศ. ๒๔๗๑ พระอาจารย์ฝั้นจ�าพรรษาบ้านห้วยทราย 
อ�าเภอค�าชะอ ีจังหวดันครพนม เม่ือหมดเขตพรรษาปวารณาแล้ว ท่านได้ออกเดนิทาง 
ย้อนกลบัทางเมอืงอบุลฯ อกีคร้ัง ได้มาพบกบัท่านพระอาจารย์สงิห์ และพระอาจารย์ 
มหาปิ่น ที่บ้านหัววัว ท่านพระอาจารย์สิงห์จึงได้นัดพระคณะลูกศิษย์กรรมฐานที่ได้ 
ติดตามพระอาจารย์มั่นทั้งหมดซึ่งอยู่ในท้องที่จังหวัดอุบลฯ (ท่านพระอาจารย์ม่ัน 
ก่อนที่ท่านจะลงไปกรุงเทพฯ ท่านได้มอบให้ท่านพระอาจารย์สิงห์ และพระอาจารย์
มหาปิ่น ปกครองอบรมพร�่าสอนสานุศิษย์ของท่านทั้งหมดแทน) ให้เข้ามาที่พักสงฆ์ 
บ้านหวัววั เพือ่ร่วมปรึกษาเกีย่วกบัไปช่วยทางจังหวดัขอนแก่น ทีป่ระชมุได้ปรึกษาตกลง 
กันว่า พวกเราควรออกเดนิธดุงค์ไปเผยแพร่การประพฤตปิฏบิตัธิรรมแก่ประชาชนชาว 
จังหวัดขอนแก่น เพื่อช่วยท่านเจ้าคุณพระพิศาลอรัญเขต (จันทร์ เขมิโย) ซึ่งท่าน 
ได้ไปเป็นเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุต จังหวัดขอนแก่น 

เม่ือในที่ชุมนุมปรึกษาได้ตกลงถูกต้องพ้องกันแล้ว จึงได้แยกย้ายกันออก 
เดินธุดงค์ไปคนละทิศคนละทาง แต่ก็ได้นัดหมายให้ไปรวมกันที่จังหวัดขอนแก่น  
ก่อนเข้าพรรษา พระอาจารย์ฝั้นได้ออกเที่ยววิเวกมาทางจังหวัดสกลนคร เพื่อ
เยีย่มเยยีนโยมและญาตพิีน้่องของท่าน ซึง่อยูบ้่านบะทอง อ�าเภอพรรณานิคม จังหวดั
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สกลนคร ได้ขึ้นนั่งรถยนต์ ท่านเล่าว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นรถยนต์เลย จึงคิด
จะลองขึ้นน่ังดูบ้าง บอกกะคนรถว่าท่านจะไปลงที่บ้านม่วงไข่ อ�าเภอพรรณานิคม  
ถึงบ้านม่วงไข่ รถหยุด ท่านลงจากรถยนต์แล้วออกเดินลัดทุ่งนาข้ามห้วยน�้าอูน 
ไปบ้านบะทอง ไปพักที่ป่าช้าอยู่ทางทิศตะวันตก วัดโพนทอง (ที่วัดป่าอุดมสมพร
ปัจจุบัน)

ท่านได้พกัเทศนาอบรมสัง่สอนสมควรแก่อธัยาศัยแล้ว จึงได้ธดุงค์ต่อไป ได้ไป 
อ�าเภอวาริชภูมิ ผ่านอ�าเภอหนองหาน จังหวดัอดุรธานี ผ่านอ�าเภอกมุภวาปี แล้วผ่าน
ไปอ�าเภอน�้าพอง จังหวัดขอนแก่น ได้ขึ้นรถไฟที่สถานีน�้าพองไปลงที่สถานีขอนแก่น 
เพือ่จะได้ไปพบกบัท่านพระอาจารย์สงิห์ และพระอาจารย์มหาป่ิน ทีป่่าช้าบ้านเหล่างา  
พระคณะกรรมฐานมพีระอาจารย์สงิห์เป็นหวัหน้า พระอาจารย์มหาป่ิน ป.ธ. ๕ (น้องชาย 
พระอาจารย์สงิห์) เป็นรองหวัหน้า ได้มาชมุนุมกนัทัง้หมดจ�านวน ๗๐ รูป ทีป่่าช้าเหล่างา 
(วัดป่าวิเวกธรรมในปัจจุบัน)

เม่ือพระคณะธรรมจาริกได้เดนิทางมาถงึหมดครบชุดแล้ว กไ็ด้แยกย้ายกระจาย 
กนัไปอยูต่ามหมู่บ้านทีม่สีถานทีเ่ป็นป่าร่มเยน็เงียบสงัดในท้องทีอ่�าเภอเมอืงขอนแก่น
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พรรษาที่ ๕ พุทธศักราช ๒๔๗๒

พระอาจารย์ฝ้ันออกเดินทางไปบ้านผือ ต�าบลโนนทนั อ�าเภอเมอืง จังหวดัขอนแก่น  
ได้พกัทีป่่าดอยภตูา มีศาลเจ้าภตูาหลงัเลก็ๆ ทรุดโทรมรกรุงรัง ชาวบ้านสร้างไว้เซ่นสรวง 
ตามความเชื่อว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ ปีหนึ่งๆ พอถึงฤดูกาล ชาวบ้านช่วยกันจัดหาสัตว์ 
สีเ่ท้า สองเท้า ข้าวปลา สรุา อาหาร ฆ่าสตัว์ ๒ เท้า ๔ เท้า เอามาท�าพลกีรรมเซ่นสรวง 
เจ้าพ่อภูตาทุกๆ ปี 

เม่ือชาวบ้านได้เห็นพระมาพักอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อภูตาของเขาก็เกิดความไม่พอใจ 
บางคนมคีวามโกรธแค้นมาก ผู้ใหญ่บ้านกบัลกูบ้านสีค่นด้วยกนัพากนัออกไปดู กเ็หน็ 
พระคณะของพระอาจารย์ฝ้ันออกมาพกัอยูท่ีน้ั่นจริง ทัง้สีค่นเกดิความไม่พอใจ ได้แสดง 
ปฏิกิริยาต่างๆ คนหนึ่งในสี่คนพูดขึ้นว่า “พระอะไรมาอยู่อย่างนี้ วัดมีท�าไมไม่ไปอยู่  
ที่น่ีไม่ใช่ที่อยู่ของพระ” แล้วก็ร้องตะโกนเสียงดังว่า “เอาปืนมายิงให้มันตายเสีย”  
เสยีงอกีคนร้องขึน้เสยีงดงัๆ อกีว่า “เอาสากมอง (ไม้ทีเ่ขาท�าเป็นสากกระเดือ่งส�าหรับ
ต�าข้าวเปลอืก) ตหีวัให้มันแตกกแ็ล้วกนั” อกีคนหน่ึงว่า “พวกเราช่วยกนัเอาดนิขว้าง
ให้มันออกไปเสียจากที่นี่” 

ฝ่ายผู้ใหญ่บ้านก็ว่า “พวกเราควรเข้าไปถามดูเสียก่อน จะเป็นพระจริงหรือ 
พระปลอม พระร้ายหรือพระด ีพวกเราจะได้รู้” ทัง้สีค่นพอใจในค�าพดูของผู้ใหญ่บ้าน  
จึงได้ถอยออกมายืนห่างๆ โยมผู้ใหญ่บ้านเดินเข้าไปน่ังใกล้พระอาจารย์ฝั้นแล้ว 
ถามว่า “ท่านมาอยู่ที่นี่ท�าไม ท่านต้องการอะไรในที่นี่” ผู้ใหญ่บ้านถาม “อาตมาได้
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เดินออกธุดงค์รุกขมูลกรรมฐาน ต้องการอยู่สถานที่เงียบสงัดเพื่อปฏิบัติอบรมจิต  
ตามแบบฉบับเย่ียงอย่างพระธุดงค์กรรมฐานแต่สมัยก่อน อาตมาได้มาเห็นสถานที ่
ตรงน้ีเป็นทีว่เิวกเงียบสงัดด ีไม่มใีครกล้ามาเทีย่วพลกุพล่าน จึงได้ตกลงใจพากนัพกัทีน่ี่ 
โยมเห็นว่าพวกอาตมาพักอยู่ที่นี่ไม่ดีอย่างไรเล่า” ท่านพระอาจารย์ฝั้นตอบและถาม 

“ไม่ดีซิท่าน ประเดี๋ยวเจ้าพ่อภูตาเคืองเอา เข้าไปอาละวาดในหมู่บ้าน ท�าความ
เดือดร้อนให้แก่พวกผมและชาวบ้าน เพราะไม่ห้ามปราม ปล่อยให้ท่านมาอยู่ที่น่ี 
เป็นการไม่ดีอย่างน้ีซิท่าน พวกผมจึงไม่ต้องการให้คณะท่านอาจารย์พักที่น่ีขอรับ” 
ผู้ใหญ่บ้านพูด 

“โยมคิดมากไปเอง ความจริงพวกอาตมากบัเจ้าพ่อภตูาเข้ากันได้ อยูด้่วยกนัได้ 
ตากบัหลานท�าไมจะอยูด้่วยกนัไม่ได้ พวกอาตมากเ็สมือนลกูหลานของท่าน นับถอืได้ 
แต่พวกโยมหรือ พวกอาตมานับถือด้วยไม่ได้เหรอ อาตมาได้มาพักอยู่ที่น่ี ได้ท�า 
ความเพยีร สวดมนต์ไหว้พระ น่ังท�าสมาธภิาวนาทกุวนัทกุเวลา ได้แผ่เมตตาจิตอทุศิส่วน 
กศุลผลบญุไปให้ท่าน เมือ่ท่านเจ้าพ่อได้รับแล้วอนุโมทนา ท่านกค็งจะได้รับความสขุ
พ้นไปจากทกุข์ จากภยั จากเวร จากอันตรายทัง้หลายทัง้ปวงดังน้ี ท่านคงดีใจ คงไม่ท�า 
ความเดือดร้อนให้แก่พวกญาติโยมชาวบ้านดอก เพราะท่านมีความสุขกายสบายจิต
จากผลบุญกุศลที่พวกอาตมาได้แผ่อุทิศส่งไปให้ โยมทั้งหลายจงพากันเข้าใจตามน้ี 
จึงจะถูก พวกอาตมามาพักอยู่น่ีได้พากันช�าระปัดกวาดท�าความสะอาดเตียนร่มร่ืน 
ไปหมด ดูซิโยม แต่ก่อนเมื่อพวกอาตมายังไม่ได้มาอยู่ กับที่พวกอาตมามาอยู่เวลานี้ 
เป็นอย่างไรเล่า เหมอืนกนัเหรอ แต่ก่อนมนัรกรุงรังไปหมดไม่ใช่เหรอ เดีย๋วน้ีมนัสะอาด 
ขึ้นมิใช่เหรอ” 

ผู ้ใหญ่บ้านได้ฟังทั้งได้เห็นประจักษ์ข้อเท็จจริงตามความเป็นจริงตามที่ 
พระอาจารย์ฝ้ันแสดงได้ยกเหตผุลขึน้มาอ้างดงัน้ี ท�าให้โยมผู้ฟังทกุคนนึกเอะใจ เพราะ
ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินพระองค์ไหนแสดงให้ฟังอย่างน้ีมาก่อนเลย แล้วนึกอยาก 
จะลองภูมิความรู ้ของพระอาจารย์ฝั ้น จึงได้คิดข้อธรรมตั้งเป็นปัญหาถาม  
พระอาจารย์ก็ได้ตอบแก้ปัญหาอย่างว่องไว พร้อมทั้งข้ออุปมาอุปมัย เปรียบเทียบ
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ให้เข้าใจทุกแง่ทุกมุม อย่างคล่องแคล่ว องอาจ จนเป็นที่พอใจของผู้ฟังเป็นอย่างยิ่ง 
ถึงกับผู้ใหญ่บ้านได้ลั่นปากพูดออกมาว่า “น่าเลื่อมใสจริงๆ องค์สมเด็จพระสัมมา- 
สมัพทุธเจ้า พระองค์เทีย่วไปโปรดสตัว์แสดงธรรมสัง่สอนเมือ่สมยัก่อนฉันใด เด๋ียวน้ี 
ท่านพระอาจารย์ก็ได้พาคณะมาเที่ยวแสดงธรรมสั่งสอนโปรดพวกเราฉันน้ัน”  
ส่วนพวกลูกบ้านที่ออกมายืนอยู่ห่างๆ ก็ได้ขยับเข้ามานั่งใกล้ๆ ทุกคนมีความพอใจ
และเลือ่มใสมาก ชวนกนักราบแล้วเข้าไปในหมูบ้่าน ไปขนเอา หมอน เสือ่ สาด อาสนะ  
น�้าฉัน น�้าใช้ จัดท�าที่พักถวายท่าน ชาวบ้านก็ได้ท�าบุญใส่บาตร ออกฟังเทศน์และ 
ปฏบิตัธิรรม จ�าศีล ภาวนาทกุวนัๆ ท�าให้เขาเกดิมศีรัทธา เลือ่มใสในองค์พระอาจารย์ฝ้ัน 
มาก จึงได้พร้อมใจกนันิมนต์ให้ท่านอยูจ่�าพรรษา ท่านพระอาจารย์จึงว่า “ทีต่รงน้ีจะอยู่ 
จ�าพรรษาไม่ได้ เพราะมันอยู่ใกล้ล�าน�้าชี หน้าฝนน�้าท่วม” คณะโยมชาวบ้านจึงได้ไป
จัดที่ป่าช้าถวายท่าน แล้วนิมนต์ท่านและคณะของท่านให้อยู่จ�าพรรษา พระอาจารย์
จึงได้เข้าจ�าพรรษาที่ป่าช้าบ้านผือ ต�าบลโนนทัน อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ในกลางพรรษาปีน้ัน มชีาวบ้านอกีกลุม่หน่ึงยงัไม่ได้เข้ามารับการฝึกอบรมปฏิบตัิ 
รับพระไตรสรณคมน์ ยังมีทิฐิผิด เชื่อถือและนับถือผิด ยังถือฤกษ์ วัน เดือน ปี 
ดีร้าย ถือพระภูมิเจ้าที่ภูตผีปีศาจ ท�าการเซ่นสรวงบูชาที่ตนเข้าใจว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
ถูกผีเจ้าภูตามาเข้าสิงอาละวาดก่อกวนคนในกลางบ้านของคนกลุ่มนั้น เข้าสิงคนนั้น 
จากคนนั้นไปเข้าคนโน้น ออกจากคนโน้นไปเข้าคนนี้ ท�าให้ผู้คนล้มตายไปแล้วก็มี 
ทีย่งัไม่ตายกมี็ ท�าให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนด้วยผีทีเ่ข้ามาอาละวาดเบยีดเบยีน 

พวกผู้มีศรัทธาเลื่อมใส ได้รับและเคารพเชื่อถือตั้งอยู่ในคุณพระรัตนตรัย  
ไม่ถอืมงคลภายนอก ถือแต่คุณพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นทีพ่ึง่ทีร่ะลกึ มแีต่ 
เข้าวดัฟังธรรม จ�าศลีภาวนา ท�าบญุท�าทานเป็นประจ�า เหน็ผีเข้าไปอาละวาดเบยีดเบยีน
ชาวบ้านกลุ่มน้ันดังกล่าวแล้ว จึงได้ชวนกันออกไปวัด เข้าไปกราบนมัสการท่าน 
พระอาจารย์ฝ้ัน แล้วจึงกราบเรียนท่านว่า “เวลาน้ีพวกผี ปีศาจ เข้าไปอาละวาดก่อกวน 
ชาวบ้านดังกล่าวมาแล้ว พวกดฉัินและลกูๆ เกรงว่าจะถกูผีเข้าเจ้าสงิเหมอืนกบัพวกน้ัน 
พวกดิฉันขอความเมตตาจากพระอาจารย์กรุณาได้เป็นทีพ่ึง่แก่พวกดฉัินและลกูด้วย” 
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พระอาจารย์จึงพูดให้พวกโยมมีก�าลังใจว่า “พวกเราอย่าพากันกลัวเลย  
ไม่เป็นไรดอก ไม่ต้องกลวั ให้พากันตัง้ใจน้อมนึกระลกึถงึคุณพระพทุธเจ้า คณุพระธรรม 
คุณพระสงฆ์ เอามาเป็นที่พึ่งที่นับถือ แล้วนึกบริกรรมภาวนาว่า พุทโธ ธัมโม สังโฆ 
พุทโธ ธัมโม สังโฆ พุทโธ ธัมโม สังโฆ ๓ จบแล้ว ให้ระลึก พุทโธๆๆๆๆๆ ค�าเดียว 
ให้ระลึกนึกในใจตลอดไป ทุกวันทุกคืน ยืน เดิน นั่ง นอน ดังนี้ ผีเจ้าพ่อ ผีภูตา 
ผีโหง ผีห่า จะมาท�าอะไรเราไม่ได้ดอก กลัวท�าไม เราได้คุณพระมาเป็นที่พึ่งแล้ว 
พุทโธคือเป็นองค์คุณของพระพุทธเจ้า พุทธานุภาเวนะ คุณพระพุทธเจ้ามีคุณามหา 
อานุภาพมาก พระองค์ทรงชนะข้าศึก ศัตรู หมูปั่จจามติรจะคิดเบยีดเบยีนกระท�าร้าย 
อะไรไม่ได้ ธัมโมเป็นองค์คุณของพระธรรม อันน�ามาซึ่งความเป็นธรรมศักด์ิสิทธิ ์
ธมัมานุภาเวนะ คุณของพระธรรมมีคุณามหาอานุภาพมาก ย่อมคุม้ครองปกปักพทิกัษ์ 
รักษาผู้ปฏบิตัใิห้พ้นจากทกุข์ภยนัตรายทัง้ปวงได้ สงัโฆเป็นองค์คณุของพระอริยสงฆ์ 
ผู้ทรงคุณอันศักดิ์สิทธิ์วิเศษ ผู้ควรกราบไหว้สักการบูชา เป็นเนื้อนาบุญของสัตว์โลก 
ไม่มีที่ไหนอื่นอีกแล้วจะเหนือกว่า สังฆานุภาเวนะ คุณของพระอริยสงฆ์สาวกของ
พระพุทธเจ้าน้ันมคีณุามหาอานุภาพมาก ถ้าผู้ใดได้น้อมระลกึกราบไหว้ เคารพปฏบิตัิ
อยูเ่สมอแล้ว กส็ามารถคุ้มครองและป้องกนัทกุข์อปัุทวนัตรายทัง้หลายทัง้ปวงทกุสิง่ได้ 
คณุพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ สรณะของเรา ทีพ่ึง่ของเรามเีท่าน้ี เราต้องระลกึถงึ
พระองค์ เมื่อเข้าถึงพระองค์แล้วจึงจะพึ่งพระองค์ได้ ถ้าไม่ถึงก็พึ่งไม่ได้ ถ้าเราระลึก 
เคารพ กราบไหว้บชูา ระลกึภาวนาทกุวนัทกุเวลาอยูอ่ย่างน้ี ให้เรียกผีมากนิว่า ผีเอ๋ย 
จงมากินเถิด จ้างให้ก็ไม่กล้ามากินดอก” 

เมื่อโยมได้ฟังธรรมของพระอาจารย์ฝั้นแสดงจบลงแล้ว ท�าให้พวกเขาเกิดเพิ่ม
ก�าลังใจในความเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่ง พากันก�าหนดจดจ�าแล้วตั้งใจระลึกนึกท่อง
บริกรรมพร�า่ภาวนาตลอดวนัเวลาไม่ได้ขาด กป็รากฏว่าพวกภตูผีทีก่่อกวนเบยีดเบยีน 
ไม่กล้าเข้ามากล�้ากรายท�าอันตรายแก่พวกชาวบ้านที่เข้าวัดปฏิบัติภาวนาน้ันเลย  
จนพวกนั้นออกปากถามผีขณะที่เข้าสิงคนอยู่นั้นว่า “ท�าไมท่านเจ้าตาไม่ไปเข้าสิงคน
ที่อยู่ทางโน้นบ้าง” ผีเจ้าตาในร่างของคนตอบว่า “เข้าไปใกล้เขาไม่ได้ ข้าไม่กล้าไป 
ข้าจะกล้าไปได้อย่างไร เพราะในบ้านของพวกเขาเหล่าน้ันเห็นมีแต่พระน่ังเป็นแถว
เต็มไปหมด” 
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ความจริงคนในบ้านหมู่น้ัน ไม่มีใครมีพระพุทธรูปไว้ในบ้านสักองค์แม้แต่ 
คนเดยีว เป็นแต่เพยีงพวกเขาเหล่าน้ันมีจิตเลือ่มใส ได้เคารพปฏบิตักิราบไหว้ร�าลกึนึก
บริกรรมค�าภาวนาเท่าน้ัน ท�าให้เจ้าผีเจ้าภตูามองเหน็พระน่ังอยูเ่ตม็บ้านไปหมด พวก
ชาวบ้านทีนั่บถอืผี ไม่นับถอืพระ เมือ่ถูกผีเจ้าตาก่อกวน จึงได้นัดประชมุปรึกษาหารือกนั 
เร่ืองเก็บเงินเอามาจ้างหมอผีให้เขามาท�าพิธีไล่ผีให้หนีออกไปจากบ้านให้สิ้นซาก 
เมือ่ในทีป่ระชมุได้ตกลงพร้อมใจกันแล้ว จึงไปตดิต่อกบัหมอผี หมอผีบอกว่าจะให้ไป
ไล่ผีออกไปจากบ้านน้ันท�าได้ รับรองไม่ยาก แต่ต้องเอาเงินมาให้เสยีก่อน จึงจะไปท�า 
พิธีขับไล่ผีให้ได้ ถ้าไม่เอาเงินมาเสียก่อน เมื่อเราได้ท�าการขับไล่ผีให้ได้ออกไปแล้ว 
ประเดี๋ยวภายหลังจะเอาเงินจากใครก็ไม่ได้ ไม่มีใครยอมออกให้ เราจึงต้องเก็บเงิน 
เอาไว้ก่อน 

ทุกคนเมื่อได้ยินหมอผีพูดดังน้ันแล้ว จึงได้แต่งตั้งให้มีผู้เดินเก็บเงินจาก 
ชาวบ้านทกุๆ หลงัคาเรือน ถ้าเรือนใดไม่ยอมเสยีเงิน เขาจะไม่ยอมขับไล่และป้องกนัผี
ในเรือนน้ันให้ ส่วนคณะญาตโิยมพวกทีม่คีวามเคารพนับถอืพระ ละจากการนับถอืผี  
ชวนกันเข้าไปวัดไปกราบเรียนพระอาจารย์ฝั้นว่า “เวลาน้ีคณะกรรมการในหมู่บ้าน
ได้ประชุมกันเก็บเงินตามชาวบ้านทุกๆ หลังคาเรือน เอาไปจ้างหมอผีให้ขับไล่และ
ป้องกันผีที่เข้ามาอาละวาดอยู่ในบ้านให้หมดไป ถ้าใครไม่ออกเงิน เขาจะไม่ป้องกัน
และขับไล่ผีออกจากเรือนนั้นให้ ขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ พวกดิฉันสมควรจะ
ออกเงินค่าขับไล่ค่าคุ้มครองป้องกันผีกับพวกเขาหรือไม่ หรือพ่อแม่ครูบาอาจารย ์
จะให้พวกดิฉันท�าอย่างไรดี” 

พระอาจารย์ฝ้ันได้ฟังแล้วท่านยิม้ๆ หวัเราะ แล้วพดูว่า “ถ้าหากว่าเขาเร่ียไรเกบ็เงิน 
เอาสร้างสาธารณประโยชน์ เช่น กุฏิ วิหาร ศาลาการเปรียญ โรงเรียนประชาบาล  
โรงพยาบาลสาธารณสุข เหล่าน้ีควรให้ ถ้าเขาเก็บเงินเอาไปเป็นค่าจ้างผี อย่าให้  
เพราะพวกเราไม่ได้นับถือผี พวกเราไม่เคยเซ่นสรวง ชุบเลี้ยงผี พวกเราเคารนับถือ 
ไหว้กราบบชูาแต่พระเท่าน้ัน เราพึง่พระ ไม่ได้พึง่ผี ผีไม่มอียูใ่นบ้านเรือนของพวกเรา  
เราพึง่อะไรผี ผีเราพ่ึงอะไรไม่ได้สกัอย่าง พวกเราฟังดเูถอะ ข้ีร้ายกเ็หมอืนผี เลวกเ็หมอืนผี  
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สกปรกก็เหมือนผี โง่ก็เหมือนผี ขี้เกียจขี้คร้านก็เหมือนผี ผีไม่ใช่เป็นของดี สิ่งใดที่ 
ไม่ดีแล้ว เขาก็เอามาเปรียบเทียบกับผีทั้งน้ัน อาตมาจึงได้กล่าวว่า ผีเป็นสิ่งที่ไม่ด ี
สิ่งที่ไม่ดีเราไม่ควรเอามาเป็นที่พึ่งมิใช่หรือ หรือว่ายังไง ใครต้องการสิ่งที่ไม่ดีบ้าง  
ทุกคนไม่ต้องการมิใช่หรือของไม่ดี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทั้ง ๓ อย่างนี่  
เป็นทีเ่ลศิทีป่ระเสริฐ พวกเราเรียกว่าคณุพระรัตนตรัย ผู้ทีเ่ลือ่มใสเคารพกราบไหว้บชูา  
แล้วตั้งจิตระลึกนึกภาวนาเอาเป็นที่พึ่งของตน อย่างที่เรียกว่า พระไตรสรณคมน ์
บุคคลใดจะเป็นผู้หญิงหรือชายก็ตาม จะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตาม มีความเคารพ
กราบไหว้สักการบูชาด้วยศรัทธาความเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัย ผู้น้ันแลจักได้ 
ที่พึ่งอันเกษม ที่พึ่งอันเป็นมงคลอุดมสูงสุด พวกเราทั้งหลายได้ที่พึ่งเช่นน้ีแล้ว  
ย่อมพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวง 

ดังนี้ พากันเข้าใจใหม่พวกเราทั้งหลาย เรื่องมันเป็นอย่างนี้ ญาติโยมทั้งหลาย
เข้าใจหรือยัง นี่แหละที่พึ่งของเรามีเท่านี้ พากันเข้าใจไว้ นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง  
ทีพ่ึง่อืน่ของเราไม่ม ีพทุโธ เม สะระณงั วะรัง พระพทุธเจ้าเป็นทีพ่ึง่อนัประเสริฐของเรา  
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง ที่พึ่งอื่นของเราไม่มี ธัมโม เม สะระณัง วะรัง พระธรรม
เป็นทีพ่ึง่อนัประเสริฐของเรา นัตถ ิเม สะระณงั อญัญงั ทีพ่ึง่อืน่ของเราไม่ม ีสงัโฆ เม  
สะระณงั วะรัง พระสงฆ์เป็นทีพ่ึง่อนัประเสริฐของเรา นัตถ ิแปลว่า ไม่ม ีท่านปฏเิสธหมด 
พึง่อะไรไม่ได้สกัอย่างในไตรโลก คือ กามโลก รูปโลก อรูปโลก ถ้าเรามีคุณพระพทุธ 
พระธรรม พระสงฆ์ ไว้ทีใ่จของเราบรบิรูณ์เตม็ที ่เราจะไปอยูโ่ลกไหนกไ็ปได้ เพราะเรา 
มทีีพ่ึ่งทีอ่าศัยทีไ่ปทีอ่ยูแ่ล้ว เราจะไปจะอยูก่มี็ความสขุ เราจะพึง่อะไรกพ็ึง่ได้ เมือ่เรา 
มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไว้ในใจของเราอย่างล้นฝั่งอยู่เสมอ ไม่บกพร่อง 
เราจะพึ่งโลกไหนก็พึ่งได้โดยแท้ ไม่ต้องสงสัย เม่ือพวกท่านทั้งหลายได้สดับใน 
โอวาทานุศาสนีแล้ว ให้พากนัก�าหนดจดจ�าไว้ในใจ น�าเอาไปปฏบิตัติาม อย่าพากนัมี
ความประมาท ดังได้แสดงมาด้วยประการฉะนี้”

เม่ือพระอาจารย์ฝั้นท่านได้แสดงธรรมชี้แนะน�าพร�่าสอนจบลงแล้ว ญาติโยม 
ทกุคนทีน่ั่งฟังเกดิความปีตปิลืม้ในใจ เลือ่มใสศรัทธาในพระพทุธศาสนาเป็นอย่างยิง่  
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จึงได้พากันเลิกละสละทิ้งการนับถือพระภูมิเจ้าที่ ภูตผี ปีศาจ ที่พวกเขาเคยเชื่อ  
นับถอืมาแต่เก่าก่อนนมนานจนหมดสิน้ ได้สมาทานถอืศลีกบัพระไตรสรณคมน์ตัง้แต่
บัดนั้นมา เมื่อออกพรรษาปวารณาแล้ว พระอาจารย์ฝั้นได้อ�าลาญาติโยมออกเที่ยว 
ธดุงค์ไปตามป่า หาสถานทีม่ป่ีาทีส่งบวเิวกทางเขตอ�าเภอน�า้พอง จังหวดัขอนแก่น จึงได้
จัดเตรียมเกบ็บริขารเป็นการส�าเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ออกเดินทางจากทีพ่กัส�านัก
โนนป่าช้า บ้านผือ ได้เข้าไปพักที่วัดศรีจันทร์ในเมืองขอนแก่น ส่วนญาติโยมพอได้
ทราบว่าพระอาจารย์ฝั้นได้ออกจากส�านักแล้ว พากันมีความโศกเศร้าโศกาอาลัยใน
จิตใจเป็นอนัมาก ไม่สามารถระงับดบัความอาลยัจากจิตใจของตนได้ พากนัออกอทุาน
ว่า “ชาวเราทั้งหลายจะอยู่ได้อย่างไรเมื่อไม่มีพระอาจารย์ มาเถิดพวกเรา ไปพวกเรา 
ตดิตามท่านไป ไปขอร้องให้ท่านมคีวามเมตตากลบัมาอนุเคราะห์โปรดชาวเราบ้านผือ 
อีกสักครั้งเถิด”

เมื่อทุกคนตกลงตัดสินใจไปด้วยกันแล้ว ต่างก็ได้รีบออกเดินทางติดตาม 
พระอาจารย์ไป ได้ไปทนัพบท่านพระอาจารย์ฝ้ันทีว่ดัศรีจันทร์ จึงพากนัเข้าไปอ้อนวอน 
ขอร้องให้ท่านมคีวามเมตตาโปรดญาตโิปรดโยมอกีสกัคร้ังเถดิ ขณะเดยีวกนั ภตูผีที ่
ชาวบ้านได้เลิกนับถือและเชื่อถือได้สละละทิ้งจนมีความสงบหลบหนีไปแล้ว ได้กลับ 
เข้ามาอาศยัเบยีดเบยีนชาวบ้านอกี เหมือนกบัว่าภตูผีเหล่าน้ันช่วยมาเป็นใจกบัชาวบ้าน 
เป็นเหตุให้ชาวบ้านได้ยกเอาเรื่องนี้ขึ้นร้องเรียนพระอาจารย์อีกด้วยว่า “หลังจากท่าน
พระอาจารย์ได้เดินทางมาแล้ว ภูตผีที่เคยหลบหนีหายไปแล้ว ก็ได้กลับเข้ามาอาศัย 
อยู่ทุกหลังคาเรือนอีก มันมาเข้าทรงเข้าสิงเบียดเบียนชาวบ้านให้ได้ล�าบากเดือดร้อน 
วุ่นวายเข้าอีก ขอพระอาจารย์ได้เมตตาพวกกระผมชาวบ้านผือบ้างเถิด ถ้าไม่มี 
ท่านพระอาจารย์แล้ว พวกกระผมและชาวบ้านผือกจ็ะอยูไ่ม่ได้ อยูไ่ด้กจ็ะไม่มคีวามสขุ 
ท่านพระอาจารย์องค์เดียวเท่าน้ันที่มีความสามารถแก้ปลดเปลื้องระงับดับความ 
เดือดร้อนเป็นทุกข์ที่ปรากฏอยู่ในเวลานี้ได้” 

เม่ือพระอาจารย์ฝั้นได้ฟังค�าอาราธนาขอร้องนิมนต์ให้ท่านกลับเพื่อจะได้ช่วย
ระงับดับความเดือดร้อนดังกล่าวแล้ว ท�าให้ท่านมีจิตเมตตาสงสารชาวบ้านผือที่มี
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ศรัทธาเพิ่งเริ่มเข้าวัดปฏิบัติ ฟังธรรม จ�าศีล ไหว้พระภาวนา ท่านก็ได้พิจารณาในใจ 
ปรารภถึงตัวท่านเองว่า ที่เราได้บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาน้ีก็มีความตั้งใจ
เจตนาที่จะเข้ามาท�าประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวม บัดน้ีญาติโยมก็ได้เกิดมี 
ศรัทธาความเลือ่มใสในพระศาสนา เขามคีวามพอใจใคร่จะศกึษาปฏบิตัฝึิกหดัอบรม
บ่มอินทรีย์จะได้เป็นปัจจัยอุปนิสัยบารมีแก่กล้ายิ่งๆ ข้ึนไป ถ้าเราไม่กลับไปให้ได้
บ�าเพญ็ประโยชน์ในคราวคร้ังน้ี กเ็ท่ากบัว่าเราท�างานผิดพลาดขาดจากประโยชน์อย่าง
น่าเสยีดาย ความจริงเราก็มุ่งมาบ�าเพญ็ประโยชน์ส่วนน้ีโดยตรงอยูแ่ล้ว เป็นโอกาสอนัดี 
ที่เราจะได้น�าธรรมานุธรรมปฏิบัติ มาฝึกหัดเผยแพร่ให้แก่ประชาชนได้ฝึกฝนตน 
ให้ถูกต้องตามอริยมรรคปฏิปทา จักได้ด�ารงทรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาสืบไป

ท่านพระอาจารย์ฝ้ันได้ตดัสนิใจกลบั จึงรับค�าอาราธนาของญาตโิยมว่า “อาตมา
รับนิมนต์แล้ว ให้พากนัสบายใจ กลบับ้านกลบัช่องกนัเสยี อาตมากจ็ะตามไปภายหลงั” 
คณะโยมบ้านผือได้พากันยกมือสาธุ สาธุการกระพุ่มมือน้อมกราบพระอาจารย์ด้วย 
ความดีใจที่ได้สมหวัง ยังความปราโมทย์ให้แก่ชาวบ้านผือที่นั่งรอคอยฟังทุกๆ คน  
คงเป็นด้วยกุศลทีท่กุคนได้เคยบ�าเพญ็มา พระอาจารย์จึงเมตตากลบัมาโปรดพวกเรา 
ดังนี้
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พรรษาที่ ๖ พุทธศักราช ๒๔๗๓

พระอาจารย์ฝ้ัน อาจาโร ได้กลบัมาจ�าพรรษาส�านักโนนป่าช้า บ้านผือ อกีเป็นคร้ัง
ที่ ๒ ติดต่อกัน ในพรรษานี้ พระอาจารย์ได้ตั้งจิตคิดสมาทานอธิษฐานใจในข้อวัตร 
ปฏบิตัขิดัเกลาเพ่งเผาฝึกจิตบ�าเพญ็ท�าความเพยีร เหมอืนกบัทีท่่านเคยปฏบิตัมิาทกุๆ ปี 
ท่านยนิดีตามทีมี่อยู่ เป็นผู้ไม่มีความอยาก มกัน้อยสนัโดษ ส�ารวมในอธศิลี อบรมอยู่ 
ในอธจิิต จ�าเริญเจริญให้บริบรูณ์ยิง่ด้วยอธปัิญญาเพือ่ให้ได้มาซึง่วชิชา วมิตุต ิท่านยนิด ี
ในทีวิ่เวกสงัด ขจัดเสยีซึง่ความคลกุคล ีและทัง้ได้ตัง้ใจเทศน์ธรรม แนะน�าพร�า่สอนแก่ 
พทุธบริษทัทัง้คฤหสัถ์และนักบวชจนตลอดพรรษา ประชาชนได้หลัง่ไหลเข้าวดั ฟังธรรม 
จ�าศลี เจริญภาวนา เพิม่จ�านวนมากขึน้ๆ ทกุวนัๆ ท่านสอนให้เขาเลกิละการทรงเจ้าเข้าผี 
ตลอดถึงการเซ่นบวงสรวง สักการะพระภูมิเจ้าที่ ภูตผีปีศาจ หักไม้ ดูหมอ ถือฤกษ์ 
ถอืยาม เป็นความเหน็ผิด ไม่ถกูต้องตามธรรมทางพระพทุธศาสนา ให้น�ามาซึง่ทกุข์โทษ 
ไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้กระท�า ญาติโยมโดยส่วนมากที่ได้ฟังเทศน์อบรมธรรมที่ 
พระอาจารย์ได้พร�า่สอนแล้ว กพ็ากนัเลกิละจากทางผิด ตัง้จิตระลกึนึกน้อมไหว้กราบ 
เคารพรับนับถือแต่ในคุณพระรัตนตรัยเอามาเป็นที่พึ่งของตนทุกๆ คน ตั้งแต่นั้นมา
ตลอดกระทั่งจนทุกวันนี้

ออกพรรษาแล้ว ท่านพระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ ได้มาชักชวนพาไปเที่ยววิเวก
ทางจังหวัดอุดรธานี พอเดินทางไปถึงบ้านจีต อ�าเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี  
พระอาจารย์อ่อนได้แยกทางไปเยีย่มพีส่าวป่วยหนักอยูท่ีบ้่านดอนเงิน อ�าเภอกมุภวาปี 
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จังหวัดอุดรธานี (เป็นมาตุภูมิของพระอาจารย์อ่อน) พระอาจารย์ฝั้น พักอยู่บ้านจีต  
แต่ล�าพงัองค์เดยีว พระอาจารย์ฝ้ันเผชญิต่อสูก้บัปัญหาคนหากนิในทางทจุริตมจิฉาชพี 
คอืในบ้านจีต มตีาปะขาวผมยาวคนหน่ึงชือ่ว่า ไท้สขุ ได้บญัญตัธิรรมต่อไก่ ตัง้ข้ึนมาเอง  
เป็นทางการหากนิหลอกลวงชาวบ้านให้หลงเชือ่ตามกลวธิหีากินหลอกลวงของเขาเอง 
ว่า “ชาวเราทัง้หลาย เราได้ไปพบของดี และเราก็ได้น�าเอามาเผยแพร่แจกจ่ายให้พวกท่าน 
ทัง้หลาย ถ้าท่านผู้ใดใคร่อยากจะได้บรรลธุรรมเหน็ธรรมแล้ว จงพากนัจับเอาไก่ตวัผู้ 
หน่ึงตวัและตวัเมยีหน่ึงตวั น�าเอามาให้เรา เราจะท�าให้ท่านได้บรรลถุงึซึง่ธรรมของดีจริง 
โดยไม่ต้องท�าอะไร ให้พวกท่านกลบัไปอยูท่ีบ้่านของท่านเฉยๆ กส็ามารถได้บรรลธุรรม 
รู้ขึน้มาเองได้” พวกชาวบ้านทีย่งัโฉดเขลาเบาสตปัิญญาเข้าใจว่าเป็นความจริง เพราะ
เหน็ว่าท่านเป็นนักบวชทรงศลีธรรมประจ�าใจ ชาวบ้านจึงได้เช่ือถอืและเลือ่มใส จึงต่าง 
ก็พากันจับไก่คนละคู่ๆ เอาไปให้ตาปะขาวผู้วางแผนหลอกลวงน้ันเป็นจ�านวนมาก 
พระอาจารย์ฝ้ันได้มาประสบเหตกุารณ์เหน็วธิหีากนิอนัสกปรกโสมมเป็นกลหลอกของ
ไท้สุขลวงชาวบ้านเช่นนั้น ท่านพระอาจารย์รู้สึกมีความเมตตาสงสารชาวบ้านผู้ไม่คง 
แก่การศกึษา ปัญญายงัอ่อนเป็นก�าลงั จึงได้เรียกอตีาปะขาวไท้สขุมาอบรมสัง่สอนให้ม ี
ความรู้สกึส�านึกตนแล้วยอมรบัสารภาพผิด ให้เขาเลกิละจากการหากนิทจุริตมจิฉาชีพ
ต่อไป

แรกๆ ตาปะขาวไท้สขุ เขาไม่ยอมเชือ่ฟังในธรรมตามค�าชีแ้จงแสดงสัง่สอนของ
ท่านอาจารย์ เพราะเขาถอืว่าทีเ่ขาท�าไปแล้วน้ันไม่ผิด เขาอ้างว่า เขาไม่ได้บงัคบัให้เอา 
มาให้ ชาวบ้านมศีรัทธามคีวามพอใจเอามาให้เราเอง เขาจึงมคีวามเหน็ว่า ธรรมต่อไก่ 
ของเขาไม่ดแีละผิดตรงไหน ตาปะขาวธรรมต่อไก่ไท้สขุ ยงัอวดอ้างธรรมต่อไก่ของเขา
เองว่า ในธรรมต่อไก่ของเขาได้บญัญตัสิรณะทีพ่ึง่ของเขาถงึ ๔ อย่าง คอื กฏุฐงั พทุธงั 
ธมัมงั สงัฆงั สะระณงั คจัฉาม ิดังน้ี อย่างน้ีดกีว่าของท่าน ของท่านมแีต่เพยีง ๓ คอื 
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เท่านั้น 

ท่านพระอาจารย์ฝั้นได้ซักถามว่า กุฏฐัง หมายถึงอะไร เป็นสรณะที่พึ่งได้จริง
หรือไม่ ตาปะขาวธรรมต่อไก่ไท้สุข ตอบค�าถามของพระอาจารย์ฝั้นไม่ได้ กุฏฐัง 
หมายถึงอะไรก็ไม่รู้ ได้แต่ว่าดีกว่า ดีกว่าเท่านั้น แต่ก็ไม่ทราบว่าดีอย่างไร ตาปะขาว
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หมดปัญญาอธบิายความค�าว่า กฏุฐงั ไม่ได้ จึงได้อาราธนาขอให้ท่านพระอาจารย์อธบิาย 
ท่านพระอาจารย์จึงได้อธิบายค�าว่า กุฏฐัง ให้ฟังว่า ค�าว่า กุฏฐัง นั้น เป็นชื่อของโรค
ชนิดหน่ึง มนัเกดิขึน้ทีร่่างกายคนบางคน แปลว่าโรคเร้ือน จะพากนัเอาโรคเร้ือนมาเป็น 
สรณะทีพ่ึง่ได้อย่างไร โรคเร้ือนน้ีถ้าหากว่ามนัเกดิเป็นข้ึนมาอยูท่ีร่่างกายของผู้ใดแล้ว 
มิได้ท�าให้ผู้น้ันได้รับความสุขความสบายเลย มีแต่ผู้น้ันจะต้องได้รับแต่ความทุกข์
เจียนตาย หรือทรมานจนถึงแก่ความตาย 

ตาปะขาวธรรมต่อไก่ไท้สขุ ยงัได้ตอบโต้ขึน้มาว่า ผู้ทีนั่บถอืพระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆ์ ๓ อย่างนี้ ตายไปหมดแล้ว ถ้าถือ ๔ อย่าง เหมือนของเขาแล้วจะไม่ตาย 
ถงึตาย พระอนิทร์กใ็ช้ให้เทวดาเอาสวงิทองค�ามาตกัเอากระดกูมารวมกนัเข้า แล้วเอา 
น�า้เต้าทองมารดชบุชวีติให้ฟ้ืนขึน้มา แล้วพาไปอยูบ่นสวรรค์ชัน้ฟ้า ท่านพระอาจารย์ฝ้ัน 
ได้อธิบายพร้อมทั้งยกเหตุผลให้ฟัง ตาปะขาวธรรมต่อไก่ไท้สุขก็ยังไม่ยอมสละทิฐิ
ของตนได้ ยังยกเอาคาถาค�าบริกรรมภาวนาของเขาว่าดีวิเศษนัก ไม่มีของใครอื่นใด 
จะสู้ได้ คือ ทุ สะ นะ โส โม นะ สา ทุ คาถาบริกรรมภาวนาของเขา ๘ อักขระนี้ 
ดีอย่างมหัศจรรย์

เมื่อตาปะขาวกล่าวจบลงแล้ว ท่านพระอาจารย์ได้ยกเอาคาถาของเขานั้นขึ้นมา
แสดงให้เขาฟังต่อไปว่า ค�าว่า ทุ สะ นะ โส นั้น เป็นคาถาของเปรต ๔ คน ที่ตายไป 
ตกนรก ชื่อว่า โลหกุมภี มีความร้อนเดือดพล่านด้วยน�้าทองแดงอยู่ตลอดเวลา  
เร่ืองมอียูว่่า เปรต ๔ ตนน้ัน เมือ่คราวได้ไปบงัเกิดเป็นมนุษย์ ได้เกดิเป็นบตุรเศรษฐี
มีทรัพย์มาก ในเมืองนั้นมีตระกูลเศรษฐีอยู่ ๔ คน เศรษฐีทั้ง ๔ คนนั้น ทุกคนต่าง
ก็มีลูกชายด้วยกันทั้ง ๔ คน มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันและเป็นเพื่อนกัน มีความรัก
กันมาก ไปไหนกไ็ปด้วยกนั บตุรเศรษฐทีัง้ ๔ คน มรูีปร่างหน้าตาสะสวยงดงามมาก  
ท�าให้สตรีมีความก�าหนัดรักใคร่เคลบิเคลิม้หลงใหลในรูปสมบตัอินังามทีมี่ผิวพรรณ
ผุดผ่องของบุตรเศรษฐี พร้อมทั้งมีคุณสมบัติและทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง 
แก้วแหวนแสนสิง่กม็าก บตุรเศรษฐทีัง้ ๔ คน ได้อาศัยทีต่นมีรปูสมบตัแิละทรพัย์สมบตัิ 
ใช้จ่ายทรัพย์น้ันล่อให้ผู้หญงิชอบใจเกดิความก�าหนัดรักใคร่พอใจในลกูเศรษฐทีัง้ ๔ 
คนน้ัน ได้ทอดตวัเข้าไปได้ประพฤตอิสทัธรรมในกามมิจฉาจารโดยไม่เลอืกว่าลกูเขา 
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เมียใคร ไม่เลอืก เอาได้ทัง้น้ัน คร้ันบตุรเศรษฐทีัง้ ๔ คน สิน้ชพีวายชนม์แล้ว กไ็ด้ไป 
ตกนรกชือ่ว่า โลหกมุภ ีนรกขมุน้ี สตัว์นรกทีต่กไปน้ันไปลอยอยูใ่นกะทะหม้อน�า้ต้ม 
ทองแดงจนละลายเป็นน�า้ร้อนเดอืดพล่านตลอดเวลา สตัว์นรกตกไปลอยน�า้ทองแดงน้ัน 
เพราะโทษประพฤติผิดศีล ๕ ข้อ ๓ เป็นการกระท�าผิดในกามมิจฉาจาร สัตว์นรก
ที่ตกไปลอยอยู่ในน�้า พลิกคว�่าพลิกหงายจมลงไปถึง ๘ หมื่นปี จึงถึงก้นหม้อนรก
ขุมนั้น แล้วก็ลอยพลิกคว�่าพลิกหงายลอยขึ้นมาอีกถึง ๘ หมื่นปี จึงได้โผล่ขึ้นมาได้  
แล้วสัตว์นรกน้ันมีความปรารถนาใคร่จะประกาศบอกผลของกรรมท่ีตนได้กระท�า
ให้ปรากฏ ก็กล่าวได้เพียงค�าเดียวก็จมลงไปอีก พลิกคว�่าพลิกหงายในน�้าทองแดง
ที่เดือดพล่านอยู่ ๘ หม่ืนปี ถึงก้นหม้อ สัตว์นรกทั้ง ๔ ตนน้ันต่างคนต่างลอย 
เช่นเดยีวกนั ๘ หมืน่ปี จึงโผล่ขึน้มา ได้กล่าวคาถาคนละตวั คนที ่๑ ท ุที ่๒ สะ ที ่๓  
ว่า นะ ที่ ๔ ว่า โส ดังนั้นแล้วก็จมลงไป ถ้าบาปกรรมของสัตว์เหล่านั้นที่ได้ท�าไว้ 
ยังไม่สิน้ตราบใด สตัว์เหล่าน้ันกย็งัไม่ตายอยูต่ราบน้ัน เพือ่จะได้เสวยทกุข์ทรมานด้วย 
กรรมชั่วที่ตัวได้กระท�าไว้ 

ตาปะขาวธรรมต่อไก่ไท้สขุ ได้ฟังพระอาจารย์ฝ้ันเทศน์คาถาทีต่นเอามาบริกรรม
ว่า ทุ สะ นะ โส นั้นเป็นคาถาของสัตว์นรก ก็ยังไม่ยอมเชื่อ ท่านพระอาจารย์จึงได้
อธิบายต่ออีกว่า ค�าว่า ทุ นั้นแปลว่า ชั่ว สัตว์นรกตนที่ ๑ โผล่ขึ้นมาอ้าปากอยาก
จะประกาศให้ได้ทราบผลกรรมชัว่ทีต่วัได้กระท�าไว้เมือ่ยงัเป็นมนุษย์บตุรเศรษฐน้ัีนว่า 
ความชัว่เราได้ท�าไว้แล้วหนอ เราจึงได้ตกทกุข์ทรมานอยูใ่นนรกน้ี แต่ยงัไม่ทนัจบ กจ็ม 
ลงไป ตนที่ ๒ ว่า สะ นั้นว่า เราจักพ้นไปจากทุกข์ได้อย่างไร เพราะความดีเราไม่ได้ 
ท�าไว้เลย เรามแีต่กรรมช่ัว กล่าวยงัไม่จบ ได้แต่ สะ ค�าเดียว กจ็มลงไปอกี ตนที ่๓ ว่า 
นะ นั้น หมายความว่า เมื่อเราได้พ้นไปจากนรกนี้แล้ว เราจะไม่ท�ากรรมชั่วทุจริต 
กามมจิฉาจารอกีเลย ตนที ่๔ ว่า โส เราน้ันเม่ือได้ไปเกดิเป็นมนุษย์แล้ว จะท�าแต่กรรมด ี
มีให้ทาน ฟังธรรม จ�าศีล ภาวนา อย่างเต็มที่จนตลอดชีวิต สัตว์นรกทั้ง ๔ ตนนั้น 
ได้กล่าวคาถาคนละค�า ก็จมลงไปยังพื้นขุมโลหกุมภีนรก

เมื่อพระอาจารย์ฝั ้นแสดงธรรมพร�่าสอนอบรมจบลงแล้ว ตาปะขาวธรรม 
ต่อไก่ไท้สุขและบริวาร ก็ยังยืนกรานการกระท�าของตนว่าตัวเองท�าถูก จึงยังไม่ยอม
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สละเลกิละจากธรรมต่อไก่ได้ ท่านพระอาจารย์ฝ้ันได้พยายามอบรมสัง่สอนอยู ่๗ วนั  
พร้อมท่านพระอาจารย์อ่อน พระอาจารย์กู ่ได้มาสมทบร่วมด้วย ได้ช่วยกนัตอบโต้ปัญหา 
ตาปะขาวไท้สุขและบริวาร ซักถามข้อข้องใจและสงสัย เขายกปัญหาธรรมส่วนใด 
ขึ้นถาม ทั้งสามพระอาจารย์ก็ได้ช่วยกันตอบโต้แก้ปัญหาธรรมที่เขาถามมาน้ันจน 
หมดเปลือก ท�าให้ผู้ฟังได้ความรู้แจ่มแจ้งสิ้นสงสัย จิตใจของตาปะขาวผมยาว 
ธรรมต่อไก่ไท้สุขและบริวารค่อยอ่อนถอดถอนทิฐิผิดของตนออกได้ 

ตาปะขาวผมยาวไท้สขุจึงได้ยอมรับสารภาพผิด และพดูเปิดเผยความจริงให้ฟังว่า  
““ธรรมต่อไก่ น่ีเป็นของเขาได้บญัญตัขิึน้เอง เป็นงานหากนิของพวกผม พอพวกผมได้ฟัง 
ธรรมของท่านพระอาจารย์แสดงอบรมพร�่าสั่งสอนจึงได้เกิดความรู้สึกส�านึกตัวว่า  
เป็นการหลอกลวง แต่น้ีต่อไปพวกผมจะตัง้ใจปฏิบตัอิยูใ่นธรรมค�าสัง่สอนของพระพุทธเจ้า  
ตามค�าแนะน�าสัง่สอนของพระอาจารย์ทัง้ ๓ องค์” พระอาจารย์ฝ้ันเหน็ผมของตาปะขาว 
ยาวรุงรัง ท่านจึงได้สัง่ให้ตดัออกเสยี ตาปะขาวแกจะไม่ยอมตดั พดูอ้างว่าถ้าแกตดัผม 
ออกเมือ่ไร แกต้องตาย จนพระอาจารย์อ่อนช่วยพดูรับรองว่าไม่ตายเพราะเหตทุีต่ดัผม 
เขาจึงยินยอมตดัผมออก ภายหลงัจากธรรมต่อไก่ไท้สขุตดัผมยาวออกแล้ว มพีลานามยั 
ร่างกายเป็นปกติสุข ท�าให้พวกเขากับทั้งบริวารเพิ่มความเลื่อมใสในปฏิปทาความรู ้
ความสามารถของพระอาจารย์ทั้งสามองค์เป็นอย่างยิ่ง ได้ชักชวนกันออกไปฟังธรรม
ค�าแนะน�าสั่งสอนเพิ่มจ�านวนขึ้นทุกๆ วัน 

ที่น้ันยังมีโยมผู้หญิงคนหน่ึง เธอเป็นโรคไอเป็นเวลานานแล้ว ขณะที่เธอมา 
นั่งภาวนาก็ไอไม่หยุด พระอาจารย์ได้ยินเสียงไอ จึงได้ถามผู้หญิงคนนั้นว่า “ท�าไม 
ไม่ไปให้หมอเขาตรวจรักษา” “ให้หมอเขาตรวจรักษากินยามามากต่อมากแล้วมันก็ 
ไม่เห็นหายสักที” ผู้หญิงคนนั้นตอบ เมื่อพระอาจารย์ท่านได้ยินค�าตอบของผู้หญิง 
คนน้ันแล้ว ท่านก็ได้ใช้รวมพลงักระแสจิตพจิารณา กท็ราบว่าเป็นเน่ืองมาจากกรรมเก่า 
ที่เขาได้เคยท�าไว้แต่ชาติก่อนตามมาให้ผลในชาติน้ี เขาจึงไอ รับประทานยาเท่าใด 
ก็ไม่หาย แต่จะหายได้ด้วยอานุภาพพลังจากก�าลังจิตภาวนา แล้วแผ่เมตตาจิตอุทิศ
ส่วนกศุลส่งถึงเจ้ากรรมนายเวร เม่ือเขาเหล่าน้ันได้อนุโมทนารับเอาซึง่ส่วนกศุลผลบญุ 
แล้ว ก็มีความผ่องแผ้วในจิตกลับมาเป็นมิตรกับเรา
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พระอาจารย์จึงได้แนะน�าผู้หญิงที่เป็นโรคไอคนน้ันว่า “เป็นด้วยกรรมไม่ดีที ่
เราได้ท�าไว้แต่ชาตก่ิอน ถึงโยมจะกินยาเท่าไรก็ไม่หาย ให้โยมตัง้จิตอธษิฐานน่ังภาวนา
ท�าความเพียรพยายามให้จิตรวมสงบเป็นสมาธิแน่วแน่ เบากายสบายใจ แจ่มใส 
ปลอดโปร่งโล่งอกโล่งใจ แล้วแผ่เมตตาจิตอุทิศส่วนกุศลเจาะจงส่งไปถึงเจ้ากรรม
นายเวรที่โยมได้กระท�าไว้แต่ชาติก่อน อย่างนี้แน่นอนต้องหาย” 

โยมผู้หญิงคนน้ันคร้ันได้ฟังค�าแนะน�าจากท่านพระอาจารย์ฝั้นดังน้ัน ก็มีจิต
ชืน่ชมยินดเีลือ่มใส พอใจต่อการท�าความเพยีรภาวนา ตัง้สตริะลกึกายหายใจภาวนา
ก�ากับอยู่กับจิต มีความรู้ตัวประคองไว้ไม่ให้ใจฟุ้งซ่าน เป็นเวลานานทนทานต่อการ
น่ังภาวนาคราน้ันอย่างไม่ลดละ จิตจึงสละละวางห่างออกไกลไปจากนิวรณ์ อ่อนสงบ 
ระงับสบายหายจากอาการไอ ยิง่เพิม่ความเลือ่มใสเป็นก�าลงัใจให้โยมคนน้ันมศีรัทธา 
อดทนนั่งบริกรรมค�าภาวนาเพ่งเพียรพยายามด้วยความ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 
ด้วยอ�านาจอทิธบิาทภาวนา กส็ามารถยงัจิตให้สงบรวมมีอารมณ์ ๑ แน่วแน่อยูใ่นธรรม 
ดวงเดยีว เป็นสขุาเอกคัคตา มคีวามสขุ วเิวกเอกคัคตา อยูด้่วยนามธรรม อาการป่วยไข้ 
ไอประจ�าก็สงบระงับกลับหายเป็นปกติอย่างไม่น่าเช่ือว่าจะมีข้ึนได้ แต่ก็ได้มีมาแล้ว 
โยมผู้หญงิคนน้ันมคีวามสขุกายสบายใจ และดใีจมาก ได้ตัง้ใจแผ่เมตตาจิต อทุศิส่วน 
กุศลผลคุณสมบัติเจาะจงส่งไปถึงสรรพสัตว์ ทั้งมารดา บิดา อุปัชฌาย์ อาจารย์ 
อินทร์ พรหม ยม มาร จงมารับสาธุการส่วนกุศลของข้าพเจ้าคราวครั้งนี้เถิด คาถาที่ 
ท่านพระอาจารย์ฝั้นได้สอนให้โยมคนนั้นภาวนาว่าดังนี้ “สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ”

พระอาจารย์ฝ้ันท่านได้พกัอยูท่ีน้ั่นตามสมควรแก่อธัยาศยัแล้ว จึงได้ลาญาตโิยม
ออกเที่ยววิเวกท�าความเพียรในละแวกน้ันเป็นที่พอใจแล้ว ท่านก็ได้เดินทางกลับ
มาหาครูบาอาจารย์และหมู่เพื่อนที่จังหวัดขอนแก่นอีก ท่านได้ไปพักที่วัดศรีจันทร์ 
ขณะเดียวกันทางวัดก็ก�าลังจะจัดเตรียมบริขารจะบวชพระเณรเป็นจ�านวนมาก  
ท่านได้รับมอบภาระในการตัดเย็บผ้า สบง จีวร สังฆาฏิสองช้ัน กับผ้าบริขารอื่น 
อีกด้วยเป็นจ�านวนมาก ท่านจึงต้องน่ังตดัเยบ็ผ้าตลอดทัง้กลางวนักลางคนื ไม่มีเวลา 
ได้พักผ่อนหลับนอนเลย เพราะมีเวลาเหลือน้อย
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หลังจากได้บวชพระเณรเสร็จแล้ว ท่านก็เริ่มกลับป่วยเป็นไข้มาลาเรียขึ้นมาอีก  
พระอาจารย์ท่านได้รักษาตัวของท่านเองด้วยวิธีการพักผ่อนภาวนารักษาจิตใจ 
ให้สงบ เป็นธรรมโอสถทีท่่านพระอาจารย์ได้เคยน�าเอามาใช้ในเวลาอาพาธตามทีท่่าน
เคยปฏิบัติ แต่ก็ยังไม่หายสนิท เพียงทุเลาเท่านั้น ท่านได้ระลึกถึงภูระง�า นึกอยาก
จะไปจ�าพรรษาอยูบ่�าเพญ็เพยีรภาวนาทีน้ั่น คงจะได้รับความสงบสงัด ปฏบิตัเิพิม่พนู
ก�าลัง สมาธิ สติ ปัญญา วิชชา วิมุตติ ให้ปรากฏประจักษ์แจ้งชัดในปัจจุบัน

ท่านจึงได้เข้าไปอ�าลาท่านพระอาจารย์สิงห์ และพระอาจารย์มหาปิ่น ไปอยู ่
จ�าพรรษาบนภเูขาระง�า ท่านพระอาจารย์สงิห์พดูว่า “ท่านฝ้ัน พาพระหวัโจกขึน้ไปอยูภู่เขา 
ภาวนาศึกษาอบรมกับท่านด้วย” พระอาจารย์ฝั้นท่านยังไม่ทราบว่าพระหัวโจกที่ท่าน
พระอาจารย์สงิห์บอกน้ันเป็นใคร แต่พอมองเหน็มือท่านยกข้ึนช้ีตรงไปทีพ่ระอาจารย์
กงมา จิรปญุโญ ท่านจึง “อ๋อ ท่านกงมาน้ีเอง ท่านว่าพระหวัโจก” (ท่านพดูหยอกแบบ
กันเอง) ท่านพระอาจารย์ฝั้นกับพระอาจารย์กงมาจึงได้ออกเดินทางไปอยู่จ�าพรรษา 
บนภูเขาระง�าด้วยกัน
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พรรษาที่ ๗ พุทธศักราช ๒๔๗๔

ท่านพระอาจารย์ฝ้ัน อาจาโร ปี พ.ศ. ๒๔๗๔ พรรษาที ่๗ ท่านได้จ�าพรรษาอยู่
ที่บนภูเขาระง�า อ�าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ตลอดเวลาตั้งแต่พระอาจารย์ฝั้นป่วย  
เปน็ไข้เรือ้รงัยงัไม่ขาด ยิง่มาอยูบ่นภเูขายิง่กลบัก�าเรบิหนกัขึน้อกี ท�าใหป้วดตามเนือ้ 
ตามตัวทั่วไปหมด นั่ง นอน ยืน เดิน มีแต่ปวดทุกอิริยาบถ ปวดไปหมดเหลือที่จะ 
อดจะทน ถึงอย่างนั้น พระอาจารย์ท่านเป็นนักต่อสู้ที่มีจิตใจกล้าหาญ เป็นศิษย์ที่ได้ 
รับการฝึกจิตมาแล้วอย่างช�านาญจากพระอาจารย์โด่งดงั ท่านเป็นศษิย์ทีม่คีรู ฝึกศกึษา 
วชิาเพลงนักรบกบัข้าศกึ (คอืกเิลส) จากอาจารย์ทีดี่ฝีมือเอก (พระอาจารย์ม่ัน ภริูทตัต- 
มหาเถระ) ท่านจึงไม่มีความอาลัยห่วงใยในชีวิต

เย็นค�่าวันหน่ึง ท่านได้พิจารณาถึงทุกข์ที่ท่านได้รับและทรมานทั้งร่างกายและ
จิตใจ ได้บงัเกดิความเบือ่หน่ายในสงัขารร่างกาย ไม่เสยีดายอาลยัในชวีติ ท่านจึงได้
ตัง้จิตปรารภความเพียรอย่างอกุฤษฏ์ ถงึชวีติจะแตกดบักย็อม เราจะน่ังสมาธภิาวนา
จนมันหาย ถ้าไม่หายตายก็ยอม ท่านจึงได้ออกไปน่ังที่บนร้านเตี้ยๆ อยู่ใต้ร่มไม้ 
ข้างนอก เป็นที่มีอากาศโล่งโปร่งสดชื่นสบาย ท่านได้น่ังตั้งกายตรงด�ารงสติไว้ม่ัน 
เพียรเพ่งต่อสู้ก�าหนดรู้เวทนา เป็นทุกข์ที่มีก�าลังกล้าจากอาการเจ็บไข้ในเวลานั้น 

พระอาจารย์ท่านก�าหนดรู้ทกุขเวทนาทีเ่ผ็ดร้อนเจ็บแสบกล้าในเวลาน้ัน ทัง้หมด
รวมเป็นทกุขสจัจะ ในทกุขเวทนาขนัธ์ เป็นขนัธมาร เป็นมารก่อกวนขัดขวางหลอกลวง 
ให้เราหลง เราจึงไม่ได้ประสบพบทางอันสงบสุข ขันธมารมันไม่ได้เป็นมิตรกับเรา  
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มนัเบยีดเบยีนเราบบีคัน้เราตลอดเวลา ข้ารู้ข้าเหน็ตวัมันแล้วโดยความเป็นจริงว่า ทกุข์น้ี 
เป็นมารอันโหดร้ายที่สุด มารคือ ทุกขขันธ์ เป็นศัตรูของเราอย่างฉกรรจ์ เราจะต้อง 
ต่อสูเ้พือ่ปราบศัตรูให้สิน้ซากไปจากเรา ทกุขขนัธมารน้ีมันอยูร่อบตวัเราอย่างแน่นหนา 
เหมือนภูเขาหนิล้วนสงูจดฟ้าตัง้อยูโ่ดยรอบทัง้ ๔ ทศิ แต่ละทศิกลิง้เข้ามาหากนั หาช่อง 
ที่จะหลบหลีกลอดออกไปก็ไม่มีแม้แต่น้อย 

ท่านได้ก�าหนดเอาทุกขเวทนาที่เป็นปัจจุบัน ตั้งสติระลึกทุกขเวทนาน้ันมาเป็น
เวทนาสติปัฏฐานภาวนา สัมปชาโน มีความรู้ตัว มีความอดทน มีความเพียร เพ่งเผา
กิเลสที่อาศัยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแล้วเกิดขึ้นจนพินาศ ท่านพยายามด้วยสติปัญญา
อันคมกล้า ทุกขเวทนาไม่สามารถข่มขี่ขู่เข็ญครอบง�าจิตของท่านได้ จิตก็รวมสงบ 
เวทนาก็ดับ พร้อมทั้งวิตก วิจารณ์ ทุกข์ ปีติ สุข ก็ดับๆๆๆๆ ไปหมด เหลือแต่  
เอกงั จิตตงั จิตดวงเดียวเป็นอเุบกขารมณ์อยูด้่วยอปัปนาจิตตลอดคนืยงัรุ่ง ทกุขเวทนา 
ทีเ่คยมกี�าลงักล้ากไ็ด้ถกูแผดเผาด้วยขนัตธิรรม ความอดกลัน้ทนทาน และด้วยความเพยีร  
อนัเป็น ตปะ เคร่ืองเผากเิลสทัง้กองทกุข์ กไ็ด้ดบัหมดสิน้ไปด้วยกบัความสงบอย่างสนิท 
ชนิดที่ถอนรากถอนโคนที่ยังไม่เคยพบเห็นเป็นมีมาก่อนเลย

ท่านน่ังตั้งสมาธิภาวนาตั้งแต่หัวค�่าจนรุ่งเช้าข้ึนวันใหม่ ถึงเวลาพระเณรออก
บิณฑบาตแล้ว ท่านก็ยังน่ังตั้งตัวเที่ยงตรงแน่วแน่เฉยอยู่ พระเณรไปบิณฑบาต
กลับมาแล้วท่านก็ยังนั่งอยู่ จัดเตรียมอาหารรอคอยท่านจนสาย ท่านก็ยังนั่งท่าตรง 
ด�ารงสตเิทีย่งมัน่เหมอืนจะไม่ได้หายใจอย่างน้ันแหละ พระเณร ใครๆ กไ็ม่กล้าเข้าไป 
แต่พอเห็นตะวันขึ้นสายจนสุดวิสัยที่จะรอคอยได้แล้ว สามเณรองค์หน่ึงจึงได้ค่อย 
ย่องคลานเข้าไปใกล้ๆ ท่านแล้วกราบ กพ็อดจิีตของท่านได้ถอนออกจากสมาธ ิปรากฏ
ได้ยินเสียงสามเณรกราบ ท่านพระอาจารย์ได้ลืมตามองดูสามเณร 

ท่านมองเหน็สามเณรคร้ังแรก ท่านบอกว่า เหน็เหมอืนไม่ใช่สามเณร เหมอืนกะ 
สตัว์อะไรทีท่่านยังไม่เคยรู้จัก พอได้ยินเสยีงสามเณรพดูนิมนต์ให้ไปฉัน จึงได้รู้ว่าเป็น
สามเณร ท่านจึงได้พดูกบัสามเณรว่า “ฉันอะไร เรายงัไม่ได้ไปบณิฑบาต” “พวกกระผม 
ไปบณิฑบาตกลบัมาและได้จัดอาหารรอคอยท่าท่านอาจารย์ เวลาน้ีตะวนัสายประมาณ
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เกือบ ๑๐.๐๐ น. กว่าแล้ว” “โอ้ ๑๐ โมงเช้ากว่าแล้วหรือ แหม เรานั่งปรากฏว่า 
น่ังประเด๋ียวเดียวเท่าน้ันเอง” สามเณรถวายการปฏิบัติกิจเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ท่านพระอาจารย์จึงได้ไปน่ังฉันอาหารบณิฑบาต พร้อมด้วยพระภกิษสุามเณร แต่วนัน้ัน 
ปรากฏว่าฉันสายมากผิดปกติเป็นประวัติการ 

ตั้งแต่วันน้ันมา อาการอาพาธด้วยไข้มาลาเรียก็ได้ดับสูญสลายหายเป็นปกติ 
ท่านก็มีความอิ่มเอิบด้วยความสงบสุข ด้วยความวิเวก สงบวิเวกทั้งกาย ทั้งจิต  
ทัง้อปุธกิเิลส เป็นความสงบสขุอย่างเยีย่มยอด ตลอดทัง้กลางวนักลางคนื นอน เดนิ 
นั่ง ก็เป็นสุข ท่านยังได้ร�าพึงระลึกถึงพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อสมัย
พระองค์ได้ตรัสรู้ใหม่ๆ พระองค์ได้เสวยวิมุตติสุขอยู่ ๔๙ วัน ถ้าอย่างนี้ก็ควรนั่งได้
เพราะไม่มีทุกข์ที่ไหนอะไรมาจากไหนที่จะมาก่อกวน มีแต่ความสุขล้วนๆ ที่เกิดแต่
ความวิเวกภายในจิตใจ

ในคืนวันหนึ่ง ท่านพระอาจารย์ฝั้นท่านนั่งภาวนา พอจิตก�าลังจะรวมสงบแวบ
ออกไป ก็ปรากฏนิมิตเห็นผู้หญิงสาวท้องมีครรภ์แก่คนหนึ่ง ปวดท้องจะคลอดบุตร 
ท่านจึงได้เทศน์เตือนสติให้หญิงคนน้ันภาวนาท่องบริกรรมด้วยคาถาดังน้ี “โสตถิ
คพัภสัสะ” ดงัน้ี หญงิน้ันก็คลอดอย่างง่ายดาย เป็นเดก็ชาย แล้วใหญ่เตบิโตร่างกาย
สมบูรณ์ลุกขึ้นเดินออกวิ่งไปวิ่งมาท�าการท�างานได้อย่างน่าอัศจรรย์ วันต่อมา มีคน 
ผู้หญงิสงูอายุคนหน่ึงได้พาลกูสาวมีครรภ์ขึน้มาหาท่านพระอาจารย์ฝ้ัน แล้วกราบเรียน 
ปรับทกุข์ให้ท่านฟังว่า “ลกูสาวของดฉัินคนน้ีมท้ีองแก่จวนจะคลอดแล้ว ดฉัินเป็นทกุข์
กระวนกระวายใจมาก เพราะเขาเพิ่งมีครรภ์ครั้งแรกด้วย คิดกลัวว่าจะเป็นอันตราย
แก่ชีวิตลูกสาวของดิฉัน ขอพระคุณท่านพระอาจารย์ได้มีความเมตตาเป็นที่พึ่งแก่
ลูกสาวของดิฉันด้วย กรุณาช่วยชีวิตลูกสาวของดิฉันไว้อย่าให้มีอันตรายด้วยเถิด”

ท่านอาจารย์จึงคดิร�าพงึแต่ในใจว่า เร่ืองน้ีเองทีป่รากฏเป็นนิมติให้เราเหน็มาก่อน 
แล้วแต่เมื่อคืนน้ีพร้อมทั้งคาถา ท่านพระอาจารย์จึงได้พูดปลอบใจว่า “ไม่เป็นไร
ดอกโยม อาตมาจะช่วย ให้พากันท�าใจให้สบาย อาตมารับรองไม่เป็นไร” ว่าแล้ว 
ท่านพระอาจารย์ก็พาโยม ๒ คนแม่ลูกประกาศปฏิญาณตนรับพระไตรสรณคมน์ 
โดยท่านเป็นผู้น�าว่าให้เขาว่าตามว่า 
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อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ท่านเตือน
ว่า กราบลงหน ๑ นี่เรากราบพระพุทธ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ กราบลงหน ๑ นี้ เรากราบ
ระลึกถึงคุณพระธรรม

สปุะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ สงัฆงั นะมามิ กราบลงหน ๑ น้ี เรากราบ 
ระลึกถึงคุณพระอริยสงฆ์

ท่านพระอาจารย์ น�าว่า นโม ๓ หน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้า ขอถึงซึ่งคุณพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่นับถือ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้า ขอถึงซึ่งคุณพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่นับถือ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้า ขอถึงซึ่งคุณพระอริยสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่นับถือ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้า ขอถึงซึ่งคุณพระพุทธเจ้า 
แม้เป็นครั้งที่ ๒
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้า ขอถึงซึ่งคุณพระธรรม 
แม้เป็นครั้งที่ ๒
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้า ขอถึงซึ่งคุณพระอริยสงฆ์ 
แม้เป็นครั้งที่ ๒

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้า ขอถึงซึ่งคุณพระพุทธเจ้า 
แม้เป็นครั้งที่ ๓
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้า ขอถึงซึ่งคุณพระธรรม 
แม้เป็นครั้งที่ ๓



74

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้า ขอถึงซึ่งคุณพระสงฆ์ 
แม้เป็นครั้งที่ ๓

ท่านน�ากล่าวค�าปฏิญาณตนเป็นอุบาสิกา

เอสาหงั ภนัเต, สจิุระปรินิพพตุมัปิ ตงั, ภะคะวนัตงั สะระณัง คจัฉาม,ิ ธมัมญัจะ  
ภิกขุสังฆัญจะ, อุปาสิกัง มัง สังโฆ ธาเรตุ, อัชชะ ตัคเค ปาณุเปตัง สะระณัง คะตัง

ทุติยัมปาหัง ภันเต, สุจิระปรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ, 
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, อุปาสิกัง มัง สังโฆ ธาเรตุ, อัชชะ ตัคเค ปาณุเปตัง  
สะระณัง คะตัง

ตติยัมปาหัง ภันเต, สุจิระปรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ, 
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, อุปาสิกัง มัง สังโฆ ธาเรตุ, อัชชะ ตัคเค ปาณุเปตัง  
สะระณัง คะตัง

ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้า กับทั้งพระธรรม และพระอริยสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง 
ที่นับถือ ขอพระสงฆ์จงจ�าไว้ว่า ข้าพเจ้านี้เป็นอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป ตราบเท่าสิ้นชีวิตแห่งข้าพเจ้านี้แล แล้วท่านน�าสวดพุทธคุณต่อ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต 
โลกะวิทู อนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

ให้หมอบลงแล้วว่า

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, พุทโธ 
ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง, กาลันตะเร สังวะริตุง วะพุทเธ เงยขึ้นแล้วว่า

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก 
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ให้หมอบลงแล้วว่า

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตสา วา, ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, ธัมโม 
ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง, กาลันตะเร สังวะริตุง วะธัมเม ให้เงยขึ้นแล้วว่า
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สปุะฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ อชุปุะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ  
ญายะปฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ สามจิีปะฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ  
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญัก เขตตัง  
โลกัสสาติ

ให้หมอบลงแล้วว่า

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา, สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, สังโฆ 
ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง, กาลันตะเร สังวะริตุงวะ สังเฆ แล้วให้เงยขึ้น

ต่อไปท่านน�าสวดแผ่เมตตาตน

อะหัง สุขิโต โหมิ นิททุกโข โหมิ อะเวโร โหมิ อัพยาปัชโฌ โหมิ อะนีโฆ 
โหมิ สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ (นี้แผ่เมตตาตนแล) ท่านน�าสวดแผ่เมตตาสัตว์

สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ สัพเพ สัตตา  
อัพยาปัชฌา โหนตุ สัพเพ สัตตา อะนีฆา โหนตุ สัพเพ สัตตา สุขี อัตตานัง  
ปะริหะรันตุ (นี้องค์เมตตาแล)

สัพเพ สัตตา สัพพะทุกขา ปะมุจจันตุ (นี้องค์กรุณาแล)
สัพเพ สัตตา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ (นี้องค์มุทิตาแล)
สัพเพ สัตตา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ กัมมะ- 

ปะฏิสะระณา ยัง กัมมัง กะริสสันติ กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา  
ภะวิสันติ (นี้องค์อุเปกขาแล)

เสร็จแล้วท่านสอนให้ภาวนา โดยท่านน�าว่าให้เขาว่าตาม ดังนี้

พุทโธ ธัมโม สังโฆ พุทโธ ธัมโม สังโฆ พุทโธ ธัมโม สังโฆ
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แล้วท่านให้ว่า พทุโธ พทุโธ พทุโธๆๆๆๆๆๆ ค�าเดยีวตลอดไป ท่านพระอาจารย์ฝ้ัน 
ท่านเทศน์อบรมสัง่สอนพธิปีฏบิตัใินพระไตรสรณคมน์ ตลอดถงึการเคารพกราบไหว้  
น้อมนึกระลกึถงึคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มาภาวนาทกุวนัทกุเวลาพอสมควร 
แล้ว ท่านจึงหยิบเอากระดาษซองบุหร่ีมาเขียนคาถาคลอดบุตรตามที่ท่านได้นิมิต 
แต่เมือ่คืนว่า โสตถคิพัภสัสะ ท่านเขยีนเสร็จแล้วเอาวางให้ลกูสาวยายคนน้ันท่องภาวนา  
หญิงสองคนแม่ลูกกราบลากลับบ้าน

หญิงลูกสาวได้คาถาแล้วก็ตั้งใจท่องจ�าระลึกนึกบริกรรมภาวนาอยู่ตลอดเวลา
เพราะกลัวตาย วาระสุดท้ายวันเวลาก็มาถึง หญิงคนนั้นก็ได้คลอดบุตรออกมาอย่าง 
ง่ายดายโดยความสวัสดี ไม่มีอนัตรายและความเจ็บปวด ท�าให้ทัง้แม่ทัง้ลกูต่างมีความ 
ดีอกดีใจมาก ยิ่งเพิ่มความเคารพและเลื่อมใสในองค์พระอาจารย์ฝั้นยิ่งขึ้น ส่วน
ประชาชนชาวบ้านได้ทราบข่าวก็พากันหลั่งไหลข้ึนไปหาพระอาจารย์ฝั้นบนภูระง�า  
ไปท�าบญุฟังธรรม จ�าศีล ภาวนา และขอเรียนคาถาคลอดบตุร ท่านพระอาจารย์กบ็อก 
สอนให้ทุกผู้ทุกคนไม่เลือกแต่ผู้ใด 

ทีบ่นภูเขาระง�าน้ีเอง ท่านได้เขยีนหนังสอืเล่มหน่ึงด้วยมอืของท่านเองเป็นอกัษร
ไทยน้อย (ทีภ่าคโน้นเรียกตวัหนังสอืธรรม) จากหนังสอืใบลาน ช่ือว่า อภธิรรมสงัคณิี 
มาติกาบรรยาย (ได้เคยพิมพ์แล้วอยู่ในหนังสืออนุสรณ์งานศพพระอาจารย์ฝั้น  
อาจารเถระ) เป็นลายมอืของท่านเองทัง้หมด ท่านเขยีนหนังสอือกัษรธรรมได้สวยมาก 
พร้อมทั้งมีค�าอธิบายมีข้ออุปมาอุปมัยอย่างลึกซึ้งแจ่มแจ้ง ยังไม่เคยเห็นใครที่ไหน 
จัดท�ามาก่อน เมือ่เวลามงีานศพกนิ็มนต์พระมาสวดมาตกิา บงัสกุลุ เท่าน้ัน พวกเราไม่
ทราบความหมายและมอีรรถาธบิายว่าอย่างไร เป็นหนังสอืทีน่่าอ่านน่าศกึษามาก ผู้ใคร่ 
ต่อการศึกษาควรหามาอ่าน

เมื่อออกพรรษาแล้ว ท่านก็ออกเที่ยวจาริกเดินธุดงค์ไปพักบ�าเพ็ญเพียรภาวนา 
ในท้องที่เขตอ�าเภอน�้าพอง จังหวัดขอนแก่น ไปพบกับพระอาจารย์สิงห์ พระอาจารย์
มหาปิ่น อยู่ที่นั้นโดยบังเอิญไม่ได้นัดหมายกันมาก่อน
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ตั้งส�านักวัดป่าศรัทธารวม นครราชสีมา

ทีพ่ระคณะกรรมฐาน มท่ีานพระอาจารย์สงิห์ ขนัตยาคโม (เจ้าคณุพระญาณวศิษิฏ์)  
เป็นหัวหน้า ได้น�าคณะพระกรรมฐานมาเผยแพร่อบรมสั่งสอนประชาชนชาวจังหวัด
นครราชสีมา สมัยนั้นสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสสมหาเถระ อ้วน) เมื่อยังเป็นที่ 
พระพรหมมุนี ด�ารงต�าแหน่งเจ้าคณะมณฑลอสีาน ย้ายจากเมอืงอบุลฯ มาเป็นเจ้าอาวาส 
วัดสุทธจินดา ในเมืองจังหวัดนครราชสีมา 

ท่านพระอาจารย์ฝ้ันเคยเล่าให้ผู้เขยีนฟังว่า สมเด็จท่านคงว้าเหว่ เน่ืองจากเมือ่ก่อน 
ท่านเจ้าคุณสมเด็จฯ ท่านอยู่วัดสุปัฏฯ เมืองอุบลฯ เคยมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งคฤหัสถ์ 
และบรรพชิตจากทุกทิศทุกทางห้อมล้อมด้วยความเคารพนับถืออยู่ใกล้ชิดสนิทสนม 
เป็นอนัมาก ท่านย้ายมาอยูน่ครราชสมีาใหม่ๆ คงมีคนและลกูศิษย์ลกูหาน้อย จึงเป็นเหต ุ
ให้ท่านระลึกถึงพระอาจารย์สิงห์ และพระอาจารย์มหาปิ่น ท่านเป็นพระคณาจารย์
มีคนเลื่อมใสเคารพนับถือมีชื่อเสียงโด่งดังมาก ท่านได้พาคณะลูกศิษย์ของท่าน 
เป็นจ�านวนมากก�าลังออกเผยแพร่พร�่าสอนอบรมธรรมปฏิบัติกรรมฐานอยู่ในท้องที่
จังหวัดขอนแก่น สมเด็จฯ จึงหาวิธีออกอุบายเดินทางไปตรวจการคณะสงฆ์จังหวัด
ขอนแก่น เพื่อจะได้ไปพบกับพระอาจารย์สิงห์ ซึ่งเป็นสัทธิวิหาริกของสมเด็จฯ ท่าน 

เม่ือสมเดจ็ฯ มาถงึจังหวดัขอนแก่นแล้ว สมเดจ็ฯ ท่านได้ถามหาท่านพระอาจารย์สงิห์ 
และท่านพระอาจารย์มหาป่ิน แล้วมีบญัชาว่าท่านต้องการพบ เม่ือท่านพระอาจารย์สงิห์ 
ได้เข้าพบกบัสมเดจ็ฯ สมเดจ็ฯ จึงมคี�าสัง่ให้พระอาจารย์สงิห์และท่านพระอาจารย์มหาป่ิน 
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พาคณะพระกรรมฐานไปช่วยทางจังหวดันครราชสมีา พระอาจารย์สงิห์ซึง่เป็นหวัหน้าคณะ 
จึงได้พาลกูศิษย์พระคณะกรรมฐานพร้อมด้วยบริษทับริวารเป็นจ�านวนมาก ออกเดนิทาง 
มาเผยแพร่ฝึกหัดปฏิบัติภาวนากรรมฐานอบรมสั่งสอนประชาชนชาวนครราชสีมา 

พระอาจารย์ฝ้ัน อาจารเถระ ก็ได้เดินทางร่วมกบัคณะมาคราวคร้ังน้ันด้วย คร้ังแรก 
มาพกัทีวั่ดสทุธจินดา ในเมอืงนครราชสมีา คณุหลวงชาญนิคม ผู้บงัคับฯ ต�ารวจกองเมอืง 
นครราชสีมา มีศรัทธายกที่ดินถวายเป็นส�านักพระกรรมฐาน หลังกองช่างกลรถไฟ 
นครราชสีมา ที่วัดป่าสาลวันอยู่ทุกวันน้ี หลังจากรับถวายที่ดินของคุณหลวงชาญฯ  
เรียบร้อยแล้ว เจ้าพระคณุสมเดจ็พระมหาวรีวงศ์ (ตสิโส อ้วน) ได้พาพระอาจารย์สงิห์ 
พระอาจารย์มหาปิ่น (เป็นน้องชายพระอาจารย์สิงห์) และพระอาจารย์ฝั้น ไปเยี่ยม
ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจันโท จันทร์) วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ เพราะ
ได้ทราบข่าวว่าท่านเจ้าคุณพระอุบาลีฯ ขาหัก ท่านพักที่วัดบรมนิวาสตั้งแต่เดือน ๓ 
จนถึงเดือน ๖ จึงได้กลับจังหวัดนครราชสีมา 

ตอนน้ีจักได้น�าท่านผู้ใคร่ต่อการศึกษาและท่านผู้คงแก่การปฏิบัติได้อ่านเพื่อ 
จักได้ทราบจริยานุวตัร อนัเป็นปฏปิทาบารมีส่วนหน่ึงของพระอาจารย์ฝ้ัน อาจารเถระ 
จากจริยานุวตัรอนัดีงามทัง้หลายเหล่าน้ีเอง เป็นบารมส่ีงเสริมให้ท่านได้รับความเคารพ
นับถือว่าเป็นปูชนียภิกขุรูปหนึ่งในประเทศไทยสมัยปัจจุบัน

ผู้เขียนได้ฟังแล้วจากพระอาจารย์ฝั้นเล่าให้ฟังว่า ตลอดเวลาที่ท่านพักอยู่ที ่
วดับรมนิวาส กรุงเทพฯ คราวน้ัน มแีต่ท่านองค์เดยีวต้องออกจากทีพ่กัแต่เช้าๆ ต้องไป 
ปฏิบัติพระอาจารย์สิงห์ พระอาจารย์มหาปิ่น และสมเด็จฯ ถวายน�้า ถวายไม้สีฟัน 
และยาสีฟัน ถวายผ้าเช็ดตัว เทและล้างกระโถน ช�าระท�าความสะอาด เก็บที่นอน 
หมอนมุ้ง เอาบาตร อาสนะ กระโถน กาน�้า ออกไปปูแต่งตั้งไว้ที่โรงฉันเวลาเดียวกัน 
เสร็จจากปฏิบัติพระอาจารย์สิงห์แล้ว ก็ไปปฏิบัติพระอาจารย์มหาปิ่น และสมเด็จฯ 
เหมือนดังกล่าวแล้ว ปฏิบัติอย่างน้ีทุกวันๆ ก่อนออกรับบิณฑบาตถวายท่านพระ 
อาจารย์สงิห์ พระอาจารย์มหาป่ิน และสมเดจ็ฯ ด้วย สมเดจ็ฯ ท่านไม่เคยสะพายบาตร 
พระอาจารย์ฝ้ันถวายแนะวธิสีะพายและวธิเีปิดฝาบาตรปิดฝาบาตร เวลาอาหารในบาตร 
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สมเด็จฯ เต็ม ท่านรีบถ่ายเอาอาหารออกด้วยเกรงว่าสมเด็จฯ จะหนัก เวลากลับจาก
บณิฑบาต ท่านกจั็ดบาตรจัดอาหารใส่บาตร น�าอาหารทีท่่านเคยฉันถวาย เอาอาหารที่
ท่านไม่ฉันออก เพราะไม่ถูกกับธาตุของท่าน เมื่อท่านฉันเสร็จแล้ว ท่านต้องล้าง เช็ด 
ท�าความสะอาดบาตรทั้ง ๔ ใบ ทั้งของท่านด้วย เสร็จแล้วน�าเอาไปเก็บไว้ 

ทีก่ล่าวมาน้ี กล่าวเฉพาะเวลาทีท่่านพกัอยูท่ีว่ดับรมฯ เสมอืนท่านยงัเป็นพระนวกะ 
บวชใหม่ ท่านได้ไปอยู่ที่ไหนกับพระอาจารย์องค์ใด ท่านปฏิบัติตั้งอยู่ในจริยานุวัตร 
อนัดีงามเป็นประจ�านิสยัตวัองค์ท่านตลอดไป ท่านเป็นผู้มีปกตขิยนัหมัน่เพยีร มคีวาม 
อดความทนต่อความเหน่ือยยากล�าบากในกิจการงานที่รู้ว่าเป็นประโยชน์ทั้งส่วนของ 
ท่านและของคณะส่วนรวม ตลอดถึงประโยชน์ประเทศชาต ิศาสนา ท่านมคีวามเคารพ 
อ่อนน้อมกับพระเถระผู้ใหญ่ผู้เป็นครูเป็นอาจารย์มาก ท่านไปอยูก่บัพระอาจารย์องค์ใด 
หรือหมูใ่ด คณะใดทีไ่หน พระอาจารย์องค์น้ัน หรือหมู่น้ัน คณะน้ัน และสถานทีน้ั่นๆ 
ไม่เคยมีความหนักอกหนักใจ หรือความวุ่นวายเสียหายจากพระอาจารย์ฝั้นแม้แต ่
น้อยเลย เพราะปฏบิตัด้ิวยความเคารพและเลือ่มใสในพระธรรมวนัิยจากใจจริงมัน่คง
อย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา ทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั ท่านมสีตปัิญญาเฉลยีวฉลาด องอาจ 
แกล้วกล้า ร่าเริง ท่ามกลางชุมนุมชนชั้นทุกคณะทุกบริษัท

ท่านพระอาจารย์ฝ้ัน ท่านมีน�า้มนัผ้ึงทีท่่านได้กลัน่เอาจากขีผ้ึ้งแท้ ทีเ่รยีกว่าขีผ้ึ้ง
บริสทุธ์ ส�าหรับทาแก้ปวด เคลด็ยอก ตามมอืเท้า แข้งขา มไีว้ประจ�า ไปทีไ่หนท่านกพ็ก 
ตดิตวัไปด้วย เวลาสมเด็จฯ พกัผ่อนกลางวนั ท่านกเ็อาน�า้มันผ้ึงเข้าไปปฏบิตันิวดเท้า 
ถวายสมเด็จฯ ทุกวันๆ สมเด็จฯ รักและนับถือเชื่อถือในองค์พระอาจารย์ฝั้นมาก  
สมเดจ็ฯ ท่านได้พดูออกปากกล่าวปวารณากบัท่านพระอาจารย์ฝ้ันเสมอๆ ว่า “ทีพ่วกเธอ 
ถูกฉันตักเตือนสั่งสอน บางครั้งจนต้องถูกดุ ถูกด่าว่ากล่าว ด้วยเจตนาหวังดี เธอมี 
ความคดิเหน็และรู้สกึอย่างไรบ้าง” ท่านกราบเรียนตอบสมเดจ็ฯ ว่า “ถ้าพระเดชพระคณุ
ไม่ว่ากล่าวดดุ่าสัง่สอนพวกเกล้าฯ แล้ว กไ็ม่ทราบว่าจะให้ใครมาดดุ่าว่ากล่าวตกัเตอืน 
พร�่าสอนพวกเกล้าฯ ค�าที่พระเดชพระคุณดุด่าว่ากล่าวตักเตือนพร�่าสั่งพร�่าสอน 
พวกเกล้ากระผม เกล้าฯ มีความเคารพนับถือว่ามีคุณค่าอันประเสริฐสูงสุดยิ่งกว่า 
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ค�าสรรเสริญเยินยอของชาวโลกเสียหลายร้อยเท่าพันทวี” จากค�าตอบตรงน้ีแหละ 
สมเดจ็ฯ มคีวามพอใจมาก “เออ ฉันกค็ดิเหน็อย่างน้ี จึงได้ว่ากล่าวไปอย่างน้ัน แต่น้ี 
ต่อไปฉันจะไม่ดุด่าว่าพวกเธอและใครๆ อกีแล้วน่ะ พวกคณะกรรมฐานของพวกเธอ
ให้ทราบด้วย ฉันจะไม่ใช้อารมณ์โมโหโทโสกบัพวกเธออกีนะ ตัง้แต่น้ีต่อไป” สมเดจ็ฯ  
ท่านพูดปวารณาอย่างนี้กับพระอาจารย์ฝั้น 

ท่านพระอาจารย์ฝ้ันเข้าไปปฏบิตัเิวลาท่านพกัผ่อนตอนกลางวนัประจ�าทกุๆ วนั 
มีวันหน่ึง พระอาจารย์ฝ้ันท่านลงไปซกัผ้าอยูข้่างล่าง ท่านก�าลงัน่ังซกัผ้าจีวรอยู ่ได้ยนิ
เสียงของแข็งกระทบกับฝากุฏิอยู่ข้างบนดังเปร้ียง แล้วเสียงกลิ้งคลุกๆๆ ออกไป  
ท่านพระอาจารย์คิดในใจว่ามีเร่ืองอะไรอีกแล้ว จึงได้ลุกไปดู เห็นสมเด็จฯ ยืนที ่
ประตหู้อง ก�าลงัดกุบัพระองค์หน่ึงอยู ่พอท่านได้มองเหน็พระอาจารย์ฝ้ันข้ึนไป สมเดจ็ฯ 
รีบเข้าห้องปิดประตูเงียบไปเลย พระอาจารย์กลับลงไปซักและย้อมผ้าสบงจีวรอีก 
มีพระมหาเปรียญองค์หน่ึงซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับกุฏิสมเด็จฯ น้ันแหละ ได้เดินไปเหน็ 
พระอาจารย์ฝ้ันซกัและย้อมผ้า ได้มีศรัทธาเกดิขึน้ในใจใคร่อยากจะได้บญุ จึงได้ขอ 
ช่วยซกัย้อมผ้ากะท่านพระอาจารย์ฝ้ัน ท่านอาจารย์เหน็พระมหาองค์น้ันยงัซกัผ้าย้อมผ้า 
ไม่เป็น ท่านจึงได้แนะสอนให้พระองค์น้ันเข้าใจในวธิซีกัและย้อมผ้า พระท่านองค์น้ัน 
จึงได้ออกปากพูดขึ้นให้ท่านอาจารย์ฟังว่า “อ้อ อย่างนี้เอง เมื่อก่อนพระอาจารย์มั่น 
ทา่นได้มาซักและย้อมผ้าสบงจวีรของทา่นอยูท่ี่นี ้ผมได้ไปขอซกัและย้อมผ้าช่วยทา่น 
แต่ท่านไม่ยอมให้ผมช่วย และพระอาจารย์มัน่ท่านได้พดูว่า พระวนัิยท่านเรียนอยูถ่งึ 
๕ ปี ก็ยังไม่จบ ผมนึกแต่ในใจว่า เรียนวินัยอะไรถึง ๕ ปี ไม่จบ เราเรียนไม่ถึงปี 
ท่องนวโกวาทไม่กีว่นักจ็บ เดีย๋วน้ีผมรู้ตวัว่าตวัเองเพิง่รู้จักพระวนัิยของตวัเองจากการ 
แนะน�าของท่านอาจารย์วนัน้ีเอง ผมยงัซกัผ้าย้อมผ้าสบงจีวรไม่เป็น ถงึท�าได้กไ็ม่ถกูต้อง 
ตามพระวินัยทีพ่ระพทุธองค์ได้ทรงบญัญตัไิว้ การซกัผ้า ย้อมผ้า เป็นวนัิยของเราผู้เป็น 
พระทั้งนั้น”

หลังจากน้ัน ท่านพระอาจารย์ฝั้นได้ไปพักที่วัดป่าดอนขวาง นครราชสีมา  
พระองค์นั้นได้ออกจากวัดบรมฯ ตั้งใจไปฝึกหัดปฏิบัติภาวนาเจริญท�ากรรมฐานกับ 
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ท่านพระอาจารย์ฝ้ัน ทีว่ดัป่าดอนขวาง วนัหน่ึงคณะญาตโิยมน�าผ้าขาวเป็นไม้หลายๆ พบั 
มาทอดผ้าป่ามหาบังสุกุลเป็นจ�านวนมาก ท่านพระอาจารย์ฝั้นได้ท�าการตัดเย็บเป็น 
ผ้าสบง จีวร ถวายพระภกิษสุามเณรทีข่าดแคลน ท่านมหาอยากจะเปลีย่นผ้าสงัฆาฏิใหม่ 
เพราะผืนเก่าคร�า่คร่ามาก จึงได้เรียนให้ท่านพระอาจารย์ฝ้ันทราบ พระอาจารย์จึงเอาผ้า 
ให้เลอืก เมือ่ท่านมหาเลอืกผ้าได้แล้ว ท่านบอกให้ท่านมหาวดั กะ ตดั เอาเองตามใจชอบ 
แต่ก็ตดัไม่เป็น ท่านพระอาจารย์จึงวดักะตดัให้ แล้วพระอาจารย์ท่านบอกให้พระมหา 
เย็บเอาเอง ท่านกเ็ยบ็ไม่เป็นอกี ท่านพระอาจารย์กเ็ยบ็ให้ เสร็จแล้วบอกท่านมหาถกั 
ลูกดุม รังดุม และให้ติดลูกดุม รังดุม เอาเอง แต่ท่านองค์นั้นก็ท�าไม่เป็นสักอย่าง 
คราวน้ีท�าให้พระมหาองค์น้ันมีความส�านึกรู้สกึตวัว่าตวัเองยงัไม่ได้เรียนรู้พระวนัิยเลย 
จึงได้บอกประกาศตัวเองให้คณะญาติโยมซึ่งนั่งอยู่ที่นั้นฟังว่า “อาตมาเพิ่งมาฝึกหัด
เรียน ก ข ใหม่ พระคณะปฏิบัติท่านเรียนรู้พระวินัยจริงๆ อาตมายังโง่มาก ท�าอะไร 
กไ็ม่เป็นสกัอย่าง น้ีแหละ พระอาจารย์ม่ันท่านพดูให้อาตมาฟังว่า ท่านเรียนพระวนัิย 
๕ ปี จบ นี้เป็นความจริง”

เมื่อท่านพระอาจารย์ฝั้นยังพ�านักอยู่วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ วันหนึ่ง ท่านพระ 
อาจารย์สงิห์ยังได้พาท่านพระอาจารย์ฝ้ันไปฟังเทศน์ท่านเจ้าคณุพระปัญญาพศิาลเถร  
(หนู) วดัปทมุวนาราม สมยัน้ันรถยนต์หายาก ต้องย�า่ไปด้วยเท้า ในระหว่างทางทีท่่าน 
ก�าลงัเดินไป ได้พบกบัหญงิสาวคนหน่ึงเดินสวนทางมา พอได้เหน็เท่าน้ันแหละ ทัง้ๆ ที่ 
ไม่เคยได้รู้จักมักคุ้นมาก่อน ไม่ทราบว่าเขาชื่อเรียงเสียงไร พ่อแม่ เรือนชานบ้านช่อง 
พีน้่องวงศ์วารของแม่สาวคนน้ันกไ็ม่รู้ว่าอยูท่ีไ่หน ช่ัวขณะทีเ่หน็เท่าน้ันท�าให้เกดิอารมณ์ 
ปลาบทีห่วัใจทนัท ีเกดิความรักใคร่พอใจในตวัแม่สาวคนน้ัน วางไม่ลง พยายามหาอบุาย 
พจิารณาแก้ไขอย่างไรก็ไม่ได้ผล อุบาย สต ิปัญญา สมถะ วปัิสสนา กก็ลบักลายหายหน้า 
ไปหมด ความรักความใคร่นี้มิได้เลือกกาล สถานที่ เลว ดี มี จน แต่อย่างใด 
มนัข่มเหงหวัใจของสตัว์ทัง้หลายโดยมิได้เลอืกหน้าว่าเป็นใคร ชนชัน้วรรณะไหน ไม่ได้ 
เว้นทัง้น้ัน แต่กไ็ด้มคีวามรู้สกึส�านึกตวัอยูเ่สมอมไิด้ประมาท ขณะเดยีวกนั ท่านกไ็ด้ 
เตือนตัวท่านเองว่า เราจ�าต้องขจัดอารมณ์อันเป็นหลุมรักอันกว้างใหญ่และลึกมาก 
ยากที่สัตว์ในโลกผู้มีอวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม ภพ ที่ข้ามไปให้พ้นได้ 
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ท่านพระอาจารย์ฝั้นพอเดินทางกลับมาถึงวัดบรมนิวาสแล้ว ท่านได้กราบเรียน
พระอาจารย์สิงห์ เร่ืองจิตของท่านได้หลงไปตกนรกขุมน�้าแสบน�้าเค็มให้ท่านทราบ  
เผ่ือท่านจักได้หาอบุายวธิแีก้ไข พระอาจารย์สงิห์จึงแนะน�าให้ท่านพระอาจารย์ฝ้ันเข้าไป
พกัท�าความเพยีรภาวนาอยูใ่นวหิารคต ทีบ่ริเวณโบสถ์ วดับรมนิวาส พระอาจารย์ฝ้ัน 
ก็ปฏิบัติตามค�าของท่านพระอาจารย์สิงห์แนะน�า ท่านได้เข้าไปอยู่ปฏิบัติประกอบท�า 
ความเพยีรเจริญภาวนา ตัง้สตนึิกระลกึรู้ตวัอยูอ่ย่างแน่นหนา พจิารณากายาอสภุกรรมฐาน 
ตัง้จิตมัน่คงด�ารงสตแิน่วแน่ ด้วยความเพยีรพยายามให้ตดิต่อเน่ืองกนัไปมใิห้พลัง้เผลอ 
ทั้งกลางวันกลางคืน ยืน เดิน นั่ง นอน เจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาภาวนาสัมพันธ์
กนัไป เพือ่จะชงิชยักบักเิลสทีมั่นยดึเบญจขนัธ์เป็นทีอ่าศยัหลบซ่อน เสมอืนเป็นเกราะ 
ป้อมปราการที่กิเลสได้พึ่งอาศัย ยากที่ใครๆ ในโลกจะเข้าไปท�าลายมนัได้ เราจะใช้ 
ความเพียรและความอดทนอันเป็นตบะมาเพ่งแผดเผาเกราะป้อมปราการของมัน 
(เบญจขันธ์ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) ให้พังทลายเป็นจุณวิจุณ 
ในคราวครั้งนี้ให้สิ้นซากไป 

ท่านปฏิบัติอยู่ ๗ วัน จิตใจสงบสบาย มีความเบากายเบาใจ สว่างไสวในใจ 
จะนึกคิดสิ่งใดทะลุปรุโปร่ง จึงได้รู้เรื่องแม่หญิงสาวคนนั้นว่าเป็นบุพเพสันนิวาส คือ
เคยครองเรือนครองรักสมคัรสงัวาสร่วมกันมาแล้วในอดตีกาล จึงให้ได้เกดิความรู้สกึ
มีอารมณ์มากระทบกระเทือนใจเช่นนั้น บัดนี้เราได้เห็นได้รู้จักแล้ว เจ้าสังขารเจ้าเอ๋ย  
เจ้าได้อวชิชามาเป็นปัจจัยอาศยัเป็นเกราะหุม้ห่อหลบซ่อนตวัของเจ้าเป็นอย่างด ีเราจัก 
ต้องท�าลายเกราะของเจ้า คือ อวิชชา ด้วยอาวุธ ๓ วิถี คือ สัจจญาณวิถีปนาวุธ  
กจิญาณวิถีปนาวธุ และ กตญาณวถิปีนาวธุ ให้หมดสิน้ไป เจ้าจะไม่มโีอกาสได้พบกบั
เราอีกแล้ว การพบกันครั้งน้ีเป็นครั้งสุดท้าย เจ้าสังขารเอ๋ย เจ้าจงไปอย่างผู้ที่สิ้นเหตุ 
ปัจจัยเถิด

ท่านพระอาจารย์ได้เล่าให้ฟังว่า ปีน้ันที่กรุงเทพมหานครมีงานฉลองสมโภช
พระนคร เน่ืองในวาระที่ได้ตั้งกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ มาเป็นเวลาได้ 
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กึ่งศตวรรษ* (๕๐ ปี) เป็นคร้ังแรกในชีวิตของท่านที่มีโอกาสเข้าไปเห็นกรุงเทพฯ  
ท่านได้ไปทีโ่บสถ์พระแก้วกบัพระมหาสมบรูณ์ ท่านได้เหน็พระเจ้าแผ่นดนิรัชกาลที ่๗  
ตอนเสด็จพระราชด�าเนินเข้าไปในโบสถ์พระแก้ว เวลาขากลับแทบจะหาทางออกไป
ไม่ได้ เพราะมีแต่คนเต็มแน่นไปหมดเบียดเสียดยัดกันไป ไม่ทราบว่าใครเป็นใคร 
ท่านพระอาจารย์ได้อาศยัเดก็ลกูศษิย์ทีเ่ดนิทางไปด้วยเอามากัน้ตวัท่านไว้เวลาผู้หญงิ
จะชนท่าน กว่าจะเดินไปถึงวัดบรมนิวาสก็แทบแย่ ถึงวัดดึกดื่น 

พระอาจารย์ฝั้นท่านได้พักอยู่ที่วัดบรมนิวาสประมาณเดือนเศษ จึงได้กลับ
นครราชสมีา ไปพกัทีว่ดัป่าสาลวนั หลงักองช่างกลรถไฟโคราช ต่อมาท่านได้ไปสร้าง
ส�านักอกีแห่งหน่ึงอยูท่ีป่่าช้าที ่๒ ระหว่างบ้านศีรษะทะเลกบักรมทหารบกมณฑลที ่๓  
จังหวัดนครราชสีมา

*ในที่นี้ หมายถึง ๑๕๐ ปี แห่งการตั้งกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ 
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พรรษาที่ ๘ พุทธศักราช ๒๔๗๕

ส�านักสงฆ์แห่งน้ี (ต่อมาชือ่ว่า วดัป่าศรัทธารวม) เมือ่บกุเบกิคร้ังแรก ท่านพระ 
อาจารย์มหาป่ิน ปัญญาพโล เป็นหวัหน้า มพีระอาจารย์เทสก์ เทสรังส ีพระอาจารย์ฝ้ัน 
อาจาโร และพระอื่นๆ อีก ๑๐ รูป สามเณร ๔ รูป มีชาวบ้านในหมู่บ้านที่มาปฏิบัติ 
ฝึกหดัอบรมฟังเทศน์ฟังธรรม จ�าศลีภาวนา ปฏบิตัอิปุถมัภ์ทะนุบ�ารุงคอื บ้านหนองโสน 
บ้านหนองปรือ บ้านศรีษะทะเล และในเมอืงนครราชสมีา มีกรมทหารบกมณฑลที ่๓ 
สมยัน้ัน นายพลตรีหลวงช�านาญยทุธศาสตร์ (จอมพลผิน ชณุหะวณั) เป็นผู้บญัชาการ 
มณฑลทหารบกที ่๓ จังหวดันครราชสมีา วดัป่าศรัทธารวมเป็นวดัของคณะกรมทหาร 
พร้อมราษฎรร่วมกันสร้างเพื่อการบ�าเพ็ญบุญกุศลและอบรมของคณะทหาร เมื่อ 
พระอาจารย์มหาปิ่นและพระอาจารย์องค์อื่นๆ ได้ออกจากวัดป่าศรัทธารวมไปแล้ว 
ท่านพระอาจารย์ฝ้ัน อาจาโร ได้เป็นเจ้าอาวาสวดัป่าศรัทธารวมจนถงึปี พ.ศ. ๒๔๘๗ 
ท่านจึงได้ไปอยู่จ�าพรรษาวัดบูรพา ในเมืองอุบลราชธานี

ในระยะเวลาที่ท่านพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร พ�านักอยู่วัดป่าศรัทธารวม ต�าบล
ศีรษะทะเล อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีท่านพระอาจารย์มหาปิ่น ปัญญาพโล  
เป็นหัวหน้า ได้น�าปฏิปทาข้อวัตรปฏิบัติที่ได้ฝึกหัดอบรมมาในฝ่ายทางวิปัสสนา
กรรมฐาน สายของท่านพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล และพระอาจารย์มั่น ภูริทัตต- 
มหาเถระ มาประกาศเผยแผ่แก่ประชาชนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา ตั้งหลักปฏิบัติ
ส�านักวดัวปัิสสนา ฟ้ืนฟเูชดิชพูระพุทธศาสนาตามเยีย่งอย่างพระอริยประเพณีมาจาก
อริยวงศ์ขององค์สมเด็จพระศาสดาสมัมาสมัพทุธเจ้า ให้ด�ารงทรงอยูต่่อมาได้กระทัง่
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ถึงปัจจุบันน้ี ในการน้ี มีพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ด้วยองค์หน่ึงได้เป็นก�าลังช่วย 
น�าคณะประพฤติปฏิบัติ ฝึกหัดอบรมภาวนา เทศนาธรรมพร�่าสอนคณะพุทธบริษัท 
ทัง้คฤหสัถ์บรรพชติ ให้มจิีตศรัทธาเลือ่มใสในพระบวรพทุธศาสนา ได้เข้ามาบวชเป็น
พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา เป็นจ�านวนมาก ออกพรรษาสิ้นเวลาเขตกฐิน
ไปแล้ว ท่านก็น�าพระภิกษุ สามเณร ไปอยู่ตามภูเขาล�าเนาป่าเสาะหาทางวิเวกเพื่อ
เป็นการฝึกหัดการปฏิบัติในการออกเดินธุดงค์ ด�ารงชีวิตอบรมจิตภาวนาอยู่ตามป่า 
ที่เรียกตามภาษาธุดงค์ว่า อยู่รุกขมูล

ครั้งหนึ่ง ท่านพระอาจารย์ได้ไปกับท่านพระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ ออกธุดงค์
เที่ยววิเวกไปทางบ้านคลองไผ่ ต�าบลลาดบัวขาว อ�าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
ไปถึงบ้านหนองบวั พระอาจารย์ฝ้ันป่วยเป็นไข้ อาการหนักมาก ฉันยาแก้ไข้อะไรเข้าไป 
ก็ไม่หาย ท่านน่ังพิจารณาเวทนาที่เป็นทุกข์ที่ท่านก�าลังได้รับความทรมานอย่างหนัก 
เกิดความเบื่อหน่ายในชีวิต มีแต่เจ็บๆ ไข้ๆ ถึงจะอยู่ไปก็มีแต่ทุกข์ มีแต่เจ็บ 
มีแต่ไข้ แล้วๆ เล่าๆ เดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็หาย ประเดี๋ยวก็สบายประเดี๋ยวก็ทุกข์ 
อยู่อย่างน้ีไม่มีประโยชน์อะไรเลย ท่านจึงตัดสินใจว่าเราจะน่ังภาวนาเอาความตาย
เป็นที่ตั้ง ถ้ามันหายก็หาย ถ้าไม่หายตายก็แล้วไป ท่านจึงได้ไปกราบเรียนท่าน 
พระอาจารย์อ่อนว่า “วันนี้ผมจะนั่งภาวนาให้มันตายถ้ามันไม่หาย” ดังนี้แล้วท่านก็ 
กลับไปเข้าที่นั่งท�าสมาธิภาวนา ก�าหนดเอาทุกขเวทนามาเป็นธรรมที่ควรก�าหนดรู้ตัว  
มคีวามเพยีรมคีวามพยายามเอาสตกัิบปัญญามาประกอบการพจิารณาเป็นกจิจญาณ 
ในการเพ่งเพียรแผดเผาเอากิเลสที่ได้เหตุปัจจัยอาศัยจากทุกขเวทนาแล้วเกิดข้ึนมา 
รบกวนอย่างโดยไม่มีการยับย้ังลดละเลกิถอน แม้แต่ค�าว่า ย่อหย่อนเลกิถอยกไ็ม่ให้มี 
สติกับปัญญาพิจารณาเพียรเผามันเลย จิตที่มีสติปัญญาเป็นเคร่ืองรักษาและก�าจัด 
คุ้มครองหรือป้องกันอยู่อย่างมั่นคง ทุกขเวทนาอันเป็นที่น�ามาซึ่งกิเลสเป็นเหตุน�าท�า 
จิตให้ฟุง้ซ่านเกดิความร�าคาญ (อทุธจัจะกกุจุจะ) กถ็งึซึง่ความสงบระงับดบัหายลงไป

ในทนัใดน้ันกม็นิีมติมาปรากฏให้เหน็ จะเป็นอะไรกไ็ม่ทราบ กระโดดออกจาก 
ร่างกายมายืนอยูข้่างหน้าของท่าน แล้วท่านพระอาจารย์กไ็ด้ก�าหนดจิตตามดู เจ้าสิง่น้ัน 
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กไ็ด้กลบักลายมาเป็นกวาง แล้วก็กระโดดลงไปในห้วย กระโดดข้ึนจากห้วยวิง่ต่อไป 
แล้วกลายมาเป็นช้างตัวใหญ่เดินบุกเข้าไปในป่าโครมครามๆ ออกไปจนลับสายตา
ของท่าน

พระอาจารย์ฝั ้นท่านได้พิจารณาซึ่งนิมิตที่ปรากฏเกิดขึ้นแก่ท่านคราวน้ีว่า  
ไข้มาลาเรียที่ท่านก�าลังป่วยอยู่ขณะน้ี มันได้กระโดดหนีไปจากร่างกายของท่านไป 
หมดสิ้นแล้ว คราวนี้ไข้ต้องหายขาดแน่นอน ท่านนั่งภาวนาอยู่นานเท่าไรก็ไม่ทราบ 
เมือ่ท่านพิจารณาเหน็ว่าอาการไข้ได้ดับไปพร้อมกบัทกุขเวทนาหายไปหมดแล้ว ท่านจึง 
ได้ถอนจิตออกจากสมาธิ รู้สึกมีความเบากายเบาใจ มีจิตสว่างไสวปลอดโปร่ง สงบ
อ่ิมเอิบสดชื่นในจิตในใจ จะยืนหรือเดิน น่ังนอนอย่างไร ก็มีความสุขสงบวิเวก 
ไปหมด ท่านได้ออกเดินไปที่ท่านพระอาจารย์อ่อนอยู่

ท่านพระอาจารย์อ่อนพูดทักขึ้นว่า “แน่ะ ไหนว่าท่านจะน่ังสู้ตายถ้าไข้ไม่หาย 
ลุกมาท�าอะไรเล่า”

“หายแล้ว กระผมจึงได้ลุกออกมา” พระอาจารย์ฝั้นตอบ แล้วท่านก็ได้เล่าเรื่อง
นิมติทีท่่านได้เหน็ดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้วทกุประการถวายให้พระอาจารย์อ่อนฟังตัง้แต่ต้น
จนอวสาน ตัง้แต่น้ันมาพระอาจารย์ฝ้ันท่านไปอยูป่่าดงพงไพรภูเขาทีใ่ด กไ็ม่ปรากฏว่า 
ท่านเป็นมาลาเรียอีกเลย

ท่านพระอาจารย์ฝ้ัน อาจาโร พ�านักอยูท่ีว่ดัป่าศรัทธารวม นครราชสมีา ตัง้แต่ปี 
พทุธศกัราช ๒๔๗๕ ถงึ ๒๔๘๖ รวมเป็นเวลา ๑๒ ปี ตลอดเวลาทีท่่านอยูท่ีน่ครราชสมีา 
ณ วดัป่าศรัทธารวม ท่านได้ปฏิบตับิ�าเพญ็ประโยชน์ทัง้ ๒ โดยสม�า่เสมออย่างสมบรูณ์ 
คอื อตัตประโยชน์ และสาธารณประโยชน์ ด้วยความพากเพยีรพยายามและความอดทน 
โดยไม่เห็นแก่ความยุ่งยากล�าบากเหน็ดเหน่ือยเม่ือยล้า ผลที่ปรากฏออกมาก็คือ 
เกยีรตศิพัท์อนังามของท่านพระอาจารย์ฝ้ัน อาจาโร เร่ิมมเีสยีงดงัปรากฏออกมาแล้ว 
สูช่มุนุมชนบริษัท ทัง้คฤหสัถ์และบรรพชติ ต่างกน้็อมจิตเลือ่มใสกราบไหว้สกัการบชูา 
ในปฏปิทา จรยิานวุัตร ข้อประพฤติปฏิบัติอันดงีามถูกต้องตามมรรคาพระอรยิสาวก
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สงฆ์ผู้สปุฏปัินโน ท่านปฏบิตัฝึิกหดั กาย วาจา ใจ อย่างเทีย่งตรงต่อพระธรรมวนัิยได้
อย่างเปิดเผย ท่านไม่มสีิง่ใดในจิตใจทีจ่ะท�าให้ท่านต้องซ่อนเร้น ปกปิดอ�าพราง ในด้าน 
การประพฤติและปฏิบัติ ด้วยกาย และวาจา ใจ ที่จะให้เกิดความเคลือบแคลงระวัง
ระแวงกินแหนงสงสยัในวงภายในของคณะผู้ปฏบิตั ิทัง้คฤหสัถ์และบรรพชติ ทกุคน
และทุกชนชั้นต่างก็มีจิตใจเลื่อมใสเคารพบูชาศรัทธาในพระบารมีที่มีอยู่ในองค์ท่าน
พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

ท่านพระอาจารย์ฯ ท่านอยูว่ดัป่าศรัทธารวมแต่ในพรรษา เวลาออกพรรษาแล้ว  
ท่านน�าลูกศิษย์ออกเดินธุดงค์ทุกๆ ปี จึงเกิดมีส�านักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  
ตามบ้านที่ท่านได้ไปพักขึ้นหลายแห่ง คราวหน่ึง ท่านพร้อมด้วยพระภิกษุสามเณร
หลายรูปและตาปะขาวด้วย ออกเดินธดุงค์ไปท้องทีอ่�าเภอโชคชยั แล้วผ่านไปทีอ่�าเภอ
ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้ไปพักวิเวกท�าความเพียรภาวนาอยู่ที่ภูเขาตะกุดรัง 
ที่น้ันมีรอยพระบาทจ�าลองตั้งแต่สมัยไหนไม่ทราบได้ มีศาลาหลังคามุงด้วยสังกะสี
ครอบรอยพระพุทธบาทเพื่อมิให้ฝนตกถูก มีพระองค์หนึ่งได้ไปพักปักกลดอยู่ข้างๆ 
รอยพระพทุธบาทน้ัน ต่อมามโียมใคร่จะท�าบญุบ้าน ได้มานิมนต์พระไปสวดพทุธมนต์ 
มงคลบ้านในตอนเย็นค�่า 

ตอนบ่ายในวันนั้น ไปรวมฉันน�้าร้อนเสร็จแล้ว ได้พากันซ้อมสวดมนต์เพื่อจะ 
ได้ให้เสยีงเข้ากัน แต่เมือ่สวดปรากฏว่าเสยีงไม่ถกูกนั บ้างกเ็สยีงสงูบ้างกเ็สยีงต�า่บ้าง 
ก็เสียงเล็กใหญ่ไม่เข้ากัน จึงเกิดมีปากเสียงถกเถียงกันข้ึนไม่ลงรอยกัน แล้วก็เลิก 
กันไปอยู่ประจ�าที่ของตนๆ เพื่อประกอบท�าความเพียรภาวนา พอตอนดึกสงัดเงียบ
ก็ได้ยินเสียงนกหวีดดังขึ้นเป็นสัญญาณเรียกได้ยินทั่วถึงทุกๆ องค์ สักครู่ก็ได้ยิน
เสียงนกหวีดดังขึ้นมาอีกเป็นครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ ดังมาจากทางรอยพระบาทที่
พระองค์นั้นพักอยู่ ทุกองค์จึงลุกขึ้นออกมาดู ก็ปรากฏเห็นพระองค์ที่พักอยู่ข้างรอย
พระพุทธบาทนั่งตัวสั่น มีเหงื่อออกโซมทั้งตัว

“เป็นอะไร” พระอาจารย์ฝั้นท่านถามขึ้น
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“ท่านอาจารย์ไม่ได้ยนิหรือ เสยีงดังเหมอืนกะสงักะสอียูบ่นหลงัคาจะพงัแหลกไป 
หมดแล้ว เขามาจะทบุกระผม แต่ยังไม่ทนัจะทบุ ก�าลงัขู่และทบุสงักะสเีสยีงดังเหมอืนกบั 
ฟ้าผ่า” แท้จริงเสยีงทีว่่าน้ัน นอกจากพระองค์น้ันแล้ว องค์อืน่ไม่มใีครได้ยนิเลย มแีต่ 
ท่านที่อยู่ข้างรอยพระพุทธบาทองค์เดียวเท่านั้นได้ยิน 

พระอาจารย์ฝ้ันท่านได้พจิารณารู้เหตแุล้ว ท่านจึงได้เรียกพระทกุองค์มารวมกนัแล้ว  
ท่านจึงได้เทศน์ตักเตือนพระภิกษุสามเณรให้เห็นโทษในความวิบัติที่มีความเห็น
ขัดแย้งซึ่งกันและกันเร่ืองสวดมนต์เมื่อตอนบ่ายน้ี ไม่มีความเคารพซึ่งกันและกัน
ตามพระธรรมวินัย ไม่เป็นไปเพื่อความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน “ต่อไปพวกเรา 
ควรระมัดระวังอย่าให้เรื่องวิบัติอย่างนี้เกิดขึ้นในคณะของพวกเราได้อีก ให้ตั้งอยู่ใน
ความสามัคคี คอื กายสามคัคี จิตสามคัค ีทฐิสิามคัค ีอย่าให้กายแตกสามคัค ีกายแตก 
ไม่ดี ใช้ไม่ได้ จิตแตกก็ไม่ดี ใช้ไม่ได้ ความคิดความเห็นแตกก็ไม่ดี เมื่อไม่ดีแล้ว 
มนักใ็ช้ไม่ได้ ใครกไ็ม่อยากได้ ใครๆ กไ็ม่ปรารถนาไม่ต้องการเพราะมนัแตก ให้มจิีต 
ประกอบด้วยความเมตตาเคารพคารวะซึง่กนัและกนั จึงจะเป็นไปเพือ่ความสขุความเจริญ 
ในพระธรรมวินัยของเรา ทีอ่งค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้ทรงประทานไว้มอบให้ 
พวกเราแล้ว พวกเราควรรักควรทะนุถนอมบ�ารุงเกบ็รักษาไว้ให้ด ีเราทัง้หลายควรปฏบิตัิ 
ตามอย่างนี้ต่อไป” 

พระทุกองค์ที่ได้มาน่ังร่วมกันประชุมฟังโอวาทของท่านพระอาจารย์ฝั้นแล้ว  
ต่างองค์ต่างก็รู้สึกส�านึกผิด กลับมีจิตผ่องใส ได้ท�าความเคารพคารวะซึ่งกันและกัน 
แล้วจึงได้เลกิกลบัไปประกอบท�าความเพยีรบ�าเพญ็ภาวนา เหตกุารณ์กส็งบตัง้แต่น้ันมา  
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีก 

พระอาจารย์ฝั้นได้พาพระภิกษุสามเณรพักวิเวกฝึกจิตบ�าเพ็ญเพียรภาวนา  
พอจวนถึงเวลาใกล้จะเข้าจ�าพรรษาแล้ว ก็พากลับมาจ�าพรรษาอยู่ที่วัดป่าศรัทธารวม
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ออกเดินธุดงค์ไปจังหวัดเชียงใหม่

นับตัง้แต่ท่านพระอาจารย์มัน่ ภูริทตัตมหาเถระ แยกจากคณะศษิยานุศษิย์ไปอยู่ 
ทางภาคเหนือ จังหวดัเชยีงใหม่ แต่ล�าพังองค์เดยีว เปรียบประดจุช้างเผือกหวัหน้าจ่าฝูง 
ออกจากโขลงเที่ยวอยู่แต่ล�าพังผู้เดียว ไม่เกลื่อนกล่นไปด้วยช้างและลูกช้างด้วยกัน  
มีตนตัวเดียวเที่ยวหากินแต่ล�าพังตามใจชอบ ย่อมได้รับรสจากหญ้าอ่อนและน�้าใส 
อย่างสะดวกสบายเพยีงพอแก่ความต้องการน้ีฉันใด แม้ท่านพระอาจารย์มัน่ ภริูทตัต- 
มหาเถระ ก็ได้ออกจากคณะไปเทีย่ววเิวกอยูต่ามป่าภาคเหนือทีจั่งหวดัเชียงใหม่ในส่วน 
เหนือของแดนไทยก็ฉันนั้น 

พระอาจารย์ฝั้นมีความร�าลึกถึงท่านพระอาจารย์มั่นผู้เป็นอาจารย์ของท่าน 
มไิด้ขาด เมือ่ออกพรรษาแล้ว จึงได้คดิตดัสนิใจออกเทีย่วเดนิธดุงค์ตัง้จิตเจาะจงตรง
ไปที่พระอาจารย์ของท่าน ณ ภาคเหนือ เมืองเชียงใหม่ เพราะได้ทราบข่าวว่าท่าน 
พระอาจารย์ใหญ่มั่นท่านไปอยู่ที่นั้น มีท่านพระอาจารย์อ่อนได้ร่วมทางไปด้วย

พอไปถึงวัดเจดีย์หลวง ก็ได้ไปพบพระอาจารย์ใหญ่มั่นมารอคอยอยู่ก่อนแล้ว  
พอท่านพระอาจารย์อ่อนและพระอาจารย์ฝ้ันเดนิเข้าไปหา พระอาจารย์ใหญ่มัน่ได้พดู
ทักพระอาจารย์ทั้งสองว่า “แหม พวกพระเจ้าชู้”

ท่านพระอาจารย์ฝั้น พอได้ยินท่านพระอาจารย์ใหญ่พูดว่าดังน้ันนึกสะดุ้ง  
เกิดมีความละอายในใจตัวท่านเองมาก แต่ท่านก็มีความส�านึกระลึกรู้สึกตัวขึ้นได้ว่า 
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เรามคีวามผิด เพราะแต่ก่อนเมือ่อยูก่บัพระอาจารย์มัน่ ผ้าจีวร สบง บริขาร ท่านพระ 
อาจารย์ใหญ่ท่านพาย้อมด้วยแก่นขนุน (สกีรัก) ท่านไม่ให้ใช้ย้อมสเีหลอืงอย่างทีต่ลาด 
เขานิยมใช้กัน แต่น่ีผ้าจีวรและผ้าสบงของพระอาจารย์ฝ้ันและพระอาจารย์อ่อน ล้วนแต่ 
ย้อมสีเหลืองแจ๋ว ประกอบกับฝาบาตรก็ประดับด้วยมุกขัดแวววาวด้วยลวดลายทั้ง 
สององค์ พระอาจารย์ใหญ่จึงได้พูดอย่างน้ัน ท่านพดูตามความจริง ความจริงมอียูอ่ย่างน้ี 
ท่านก็พูดอย่างนี้ 

ท่านพระอาจารย์อ่อน ท่านนึกละอายในใจมาก ท่านปรารภว่าจะเอาฝาบาตร 
โยนทิง้เข้าไปในป่า แต่ภายหลงัเหน็ว่ามุกทีป่ระดับฝาบาตร ท่านไม่ได้ขดัหรือเลือ่ยตดั 
ท�าเอง เป็นของเขาท�าไว้แล้วคงใช้ได้ วนัต่อมา ท่านพระอาจารย์ทัง้สองจึงได้ถากแก่น
ขนุนเอามาต้มเค่ียวให้ออกเป็นสีดีแล้ว ซักผ้าจีวร สบง และผ้าบริขารให้สีเหลือง 
ออกแล้ว จึงซักย้อมด้วยน�้าแก่นขนุนที่ต้มเคี่ยวเอาไว้จนผ้าเป็นสีแก่นขนุนตามที่ 
ต้องการ
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พระอาจารย์นั่งภาวนาจนสว่าง

ท่านพระอาจารย์ใหญ่ได้บอกให้จัดที่พักเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตอนเย็นค�่าวันนั้น 
พระอาจารย์ทั้งสองได้เข้าไปถวายการปฏิบัติ ท่านพระอาจารย์ใหญ่ได้พูดกับท่าน 
พระอาจารย์ทั้งสองว่า “พวกท่านมาน้ีนับว่าโชคดีมากที่ผมได้มารอพบพวกท่านอยู ่
ทีน้ี่ มฉิะน้ันพวกท่านจะไม่ได้เหน็ผมเลย มพีระภกิษ ุสามเณร หลายคณะหลายพวก 
มาเทีย่วตามหาผมแต่ไม่พบ เพราะผมออกไปปฏิบตัไิปอยูต่ามสถานทีส่งบสงัดแต่ล�าพงั 
องค์เดยีว ไม่มีใครรู้จัก พระเณรเป็นร้อยๆ มา กไ็ม่ส�าคญัเท่าพวกท่านมาดอก”

ท่านอาจารย์ทั้งสองถวายการปฏิบัติอยู่ดึกเกือบสองยาม พระอาจารย์ใหญ่ได ้
ลกุขึน้น่ัง ตัง้ท่าตรงองอาจ แล้วแสดงธรรมปฏบิตัเิปิดเผยให้ท่านพระอาจารย์ทัง้สอง
ฟังอย่างจะแจ้ง ยกขึน้มาแสดงเร่ืองมรรคผล นิพพาน ญาณวมิตุต ิแล้วแสดงอริยวงศ์  
อริยประเพณขีองพระพทุธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทัง้หลายว่า “พระพทุธเจ้ากด็ี 
พระอริยสงฆ์สาวกของพระพทุธเจ้ากด็ ีท่านผู้เป็นพระอริยะทัง้หลายเหล่าน้ัน ท่านมข้ีอ
วัตรปฏิบัติเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่าง ทุกกาลทุกเวลา ทุกอิริยาบถ ท่านไม่ได้เลิกละ สละ
ปล่อยวางจนตลอดชวีติ พระองค์ไม่คลกุคล ีทรงชักน�าพาสาวกยนิดแีต่ในทีว่เิวกสงบ
สงัด พาสาวกของพระองค์ปฏิบตั ิอปัปิจฉตา มักน้อย สนัโดษ มจิีตใจเด็ดเดีย่วมัน่คง
คงทีไ่ม่เปลีย่นแปลง มรรคผลธรรมวเิศษน้ันไม่เลอืกบคุคล เพศ ภมู ิชนชัน้ วรรณะ 
และไม่เลือกกาล สถานที่ ผู้ดีมีจน มรรคผลมีตลอดกาล ตลอดเวลา มีประจ�าอยู่ 
ตัง้แต่ไหนแต่ไรมา เรายงัขาด ศีล สมาธ ิปัญญา ศรัทธา สต ิความเพยีร ยงัไม่แก่กล้า
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เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ จิตจึงไม่มีก�าลังต่อสู้เอาชนะกับกิเลสได้ พวกเรามานี่ไม่ใช่มาเล่น 
เราบวชก็ไม่ใช่บวชเล่น เราบวชจริง เรามาจริง เราต้องปฏิบตัจิริง จึงจะรู้จึงจะเหน็ธรรม 
อนัเป็นของจริง พระสมัมาสมัพทุธเจ้า พระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมจริง เป็นสจัธรรม พระองค์
ทรงแสดงธรรมเป็นค�าทีม่ัน่คง มอียู ่และตัง้อยูต่ลอดกาล ไม่เคยเปลีย่นแปลง ทัง้ใน
อดีต อนาคต และปัจจุบนั ไม่เคยคร�า่คร่า ยงัสดใสใหม่เอีย่มเตม็เป่ียมอยูต่ลอดกาล 
ทกุเมือ่ ไม่เคยขาดตกบกพร่องแม้แต่น้อย จงพากนัปฏิบตัอิย่างเอาจริงเอาจัง เพือ่จิต 
จะได้มกี�าลังแขง็แกร่งต่อสูก้บัข้าศกึผูค้กึคะนองก่อกวนเราอยูต่ลอดเวลามาเปน็เวลา
อนัยาวนาน จะนับจะประมาณกีร้่อยกีพ่นักปักลัป์อนันตชาตกิป็ระมาณมิได้ ท�าให้เรา
ได้รับทุกข์ทรมานมาแสนสาหัสจนนับร่องรอยไม่ได้”

ธรรมปฏปิทาทีท่่านพระอาจารย์ใหญ่เทศนาแสดงในคนืวนัน้ัน แหม น่าอศัจรรย์มาก  
ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลย ท่านน่ังตวัตัง้ตรง ท่าทางองอาจ ตาแหลมคม ทอดต�า่ 
ส�ารวม เสยีงก้องดงัฟังกงัวานนุ่มนวล ชวนให้จิตผู้ฟังปลืม้ปีตสิงบอิม่อย่างบอกไม่ถกู 
ท�าให้พระอาจารย์ทัง้สองมกี�าลงัใจ ในคนืวนัน้ัน ท่านน่ังสมาธจินสว่าง ไม่รู้สกึเจ็บปวด 
เหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียเลย

ท่านพระอาจารย์อ่อนกราบขออนุญาตลาพระอาจารย์ใหญ่ไปบ�าเพญ็ท�าความเพยีร 
ภาวนาที่อ�าเภอพร้าว ท่านพระอาจารย์ฝั้นปรารภว่าจะไปด้วย แต่ยังไม่ทันได้ลา  
ท่านพระอาจารย์ใหญ่ได้พดูขึน้ก่อนว่า “ท่านฝ้ันอยูก่บัผมทีน่ี่กส็บายแล้ว ถงึจะไปทีอ่ืน่ 
ก็ไม่สบายดอก” พระอาจารย์ใหญ่พดูให้นัยอย่างน้ี ท่านพระอาจารย์ฝ้ันทราบได้ทนัทว่ีา 
พระอาจารย์ใหญ่ต้องการให้พระอาจารย์ฝั้นอยู่กับท่าน ไม่อยากให้ไปที่อื่น ท่านพระ 
อาจารย์จึงไม่ได้ไปอ�าเภอพร้าวกับท่านพระอาจารย์อ่อน 

หลายคร้ังทีท่่านพระอาจารย์ฝ้ันปรารภว่าจะไปกราบขออนุญาตลาไปเทีย่ววเิวก
บ�าเพญ็เพยีรภาวนาทีอ่ืน่ ท่านพระอาจารย์กไ็ม่ให้ไป โดยพดูกบัท่านพระอาจารย์ฝ้ันว่า  
“ท่านฝ้ันอยูท่ีน่ี่กดี็อยูแ่ล้ว” ทกุคร้ังไป เมือ่ท่านพระอาจารย์ใหญ่มัน่ไม่ประสงค์จะให้ 
พระอาจารย์ฝ้ันไปทีอ่ืน่ ท่านพระอาจารย์ฝ้ันกไ็ม่ไป จนกว่าท่านอนุญาตเมือ่ไร ท่านจึง 
จะไป ท่านมีความเคารพเชื่อฟังตั้งอยู่ในโอวาทของพระอาจารย์ของท่านอย่างหาผู้ที่
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เสมอเหมอืนได้โดยไม่เป็นการง่ายเลย ต่อมาท่านจึงได้อนุญาตให้ไป พระอาจารย์ฝ้ัน 
จึงได้ไป ได้ออกไปพกัทีห้่วยน�า้รินและทีบ้่านโป่งกบัท่านพระอาจารย์อ่อน อยูท่ีบ้่านโป่ง 
พระอาจารย์อ่อนป่วยเป็นไข้มาลาเรีย ท่านพระอาจารย์ฝั้นได้รักษาพยาบาลท่าน 
พระอาจารย์อ่อนอยูห่ลายวนั อาการไข้ของท่านพระอาจารย์อ่อนพอทเุลาเบาบางขึน้แล้ว  
จึงได้พากันกลบัไปหาพระอาจารย์มัน่ทีว่ดัเจดย์ีหลวง เมอืงเชียงใหม่ พอท่านอาจารย์
ทั้งสองไปถึง พระอาจารย์ใหญ่ได้เทศน์และสอนให้พระอาจารย์ฝั้นท�าความเพียร 
ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่มีเวลาหลับนอน จนจิตมีก�าลังกล้าเป็นธรรมดวงเดียว 
ไม่เกาะเกี่ยวกับอะไรๆ ทั้งสิ้น

พอเวลาใกล้จะถึงกาลเข้าพรรษา ท่านพระอาจารย์ฝั้นได้รับธนาณัติจาก พ.ท. 
หลวงเกรียงฤทธิพิเชตุ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๓ จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 
๔๐ บาท พร้อมกับจดหมายนิมนต์พระอาจารย์ฝ้ันกลบัไปจ�าพรรษาวดัป่าศรัทธารวม 
โคราช ท่านพระอาจารย์ฝั้นยังไม่อยากกลับ แต่ท่านพระอาจารย์อ่อนชวนกลับว่า 
“ไป กลับๆๆ ไม่อยู่แล้ว กลับๆๆ”

ตกลงพระอาจารย์ทั้งสองจึงเข้าขออนุญาตกราบนมัสการลาพระอาจารย์ใหญ ่
กลบันครราชสมีา จ�าพรรษาอยู่วดัป่าศรัทธารวม ท่านพระอาจารย์อ่อนอยูว่ดัป่าสาลวนั 
หลงักองช่างกลรถไฟ นครราชสมีา เชือ้ไข้มาลาเรียทีท่่านพระอาจารย์อ่อนเป็นไข้อยูท่ี ่
เมืองเชยีงใหม่ ยงัไม่หายขาด จึงได้ตดิตามท่านมาถงึโคราช กลบัมาก�าเริบเป็นข้ึนมาอกี 
อย่างแรงจนขึ้นสมอง เพ้อคลั่ง ไม่มีสติรู้สึกตัว ทหาร ๕-๖ คน จับแทบจะไม่อยู่ 
จึงได้รับเอาไปรักษาทีเ่สนารักษ์ มณฑลทหารบก นครราชสมีา เหน็นายทหารเข้ามาเยีย่ม 
ก็ยกมือชีห้น้าด่าใครต่อใคร ด่าสวด ด่าซาย ชีห้น้า น่ันก็หมาตวัหน่ึง น่ีกห็มาตวัหน่ึง 
มองเหน็สายไฟว่าเป็นงูไปหมด ร้องเสยีงลัน่ งูๆๆๆ หมอจึงได้ถวายยาฉันให้นอนหลบั 
จึงสงบหลับไป รักษาพยาบาลอยู่ประมาณ ๗ วัน ท่านพระอาจารย์อ่อนจึงได้หาย
จากมาลาเรียขึ้นสมอง จากนั้นมาอาการไข้จึงค่อยหายดีขึ้นตามล�าดับ

ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ พระอาจารย์สงิห์ ขนัตยาคโม (เจ้าคณุพระญาณวศิษิฏ์) 
เจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน ได้รับจดหมายของโยมบ้านนาโสก อ.นาแก จ.นครพนม ว่า
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เวลาน้ีที่วัดป่าดงเท้าเก่า บ้านนาโสก มีแม่ชีเป็นพระอรหันต์ประกาศตัวเองว่าเป็น 
นางภิกษุณ ีมผู้ีคนแตกตืน่กนัมาก บางคนกเ็ชือ่ บางคนกไ็ม่เชือ่ ในจดหมายขอนิมนต์ 
ท่านพระอาจารย์สิงห์ไประงับเหตุการณ์นี้ด้วย ท่านพระอาจารย์สิงห์ติดธุระไปไม่ได้ 
จึงได้มอบให้ท่านพระอาจารย์ฝั้นรับเป็นธุระไปท�าหน้าที่แก้ไขแทน 

ครั้นออกพรรษาสิ้นเขตกฐินไปแล้ว ท่านจึงได้ออกเดินทางเพื่อไปท�าธุระตามที่
ได้รับมอบหมายจากท่านพระอาจารย์สิงห์
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แม่ชีอรหันต์?

เรื่องมีอยู่ว่า ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อ แม่ตัด อยู่บ้านนาแกน้อย มีศรัทธาเลื่อมใส
ใคร่อยากจะออกบวชเป็นนางชี จึงได้สละลูกหลานบ้านเรือนแล้วมาบวชเป็นแม่ชี  
(ผู้หญงิโกนผมโกนคิว้ แล้วนุ่งขาวห่มขาว รักษาศลี ๘) แล้วมาฟังเทศน์ฟังธรรมกบัท่าน 
พระอาจารย์อาญาครูดี ซึ่งท่านอยู่ที่วัดสันติการาม บ้านนาโสก (ดงเท้าเก่า) แม่ชีตัด 
เมื่อได้รับการอบรมสั่งสอนวิธีการปฏิบัติฝึกหัดภาวนาจากท่านพระอาญาครูดีแล้ว 
ก็กลับไปปฏิบัติอยู่ที่บ้านนาแกน้อย แต่แม่ชีเทียวออกมาฟังเทศน์พระอาญาครูดี 
แทบทกุวัน ท�าให้จิตใจของแม่ชมีกี�าลงัความเลือ่มใสในใจอย่างแรงกล้า ตัง้ใจท�าความ 
เพยีรภาวนาตลอดเวลาไม่ลดละ เธอได้ก�าหนดจิตคดิตัง้บริกรรมค�าภาวนาทัง้วนัทัง้คนื 
เดิน ยืน นั่ง นอน จิตที่ได้ก�าลังจาก สติ ปัญญา ศรัทธา ความเพียร ก็รวมลงสู่ 
ความสงบสงัดจากกาม สงัดจากอกุศล จิตก็ผ่องใสบริสุทธิ์หมดจดสะอาด มีก�าลัง 
สามารถรู้สึกรู้เห็นชาติของตนเองได้ว่า แต่ชาติก่อนตัวเองเคยได้ถือก�าเนิดเกิดเป็น
ลูกชายของท่านพระอาญาครูดี 

แม่ชตีดัจึงได้น�าเอาเร่ืองน้ีไปเล่าถวายให้ท่านพระอาญาครูดฟัีง ท่านพระอาญาครูด ี
จึงซกัถามแม่ชตีดัว่า “มอีะไรเป็นหลกัฐานแสดงให้เหน็ว่าเป็นความจริงว่าแต่ชาตก่ิอน 
แม่ชเีคยได้มาถอืเอาก�าเนิดเกดิเป็นลกูของอาตมาจริง” “ฝ่าเท้าของคณุพระพ่อมรูีปกงจักร”  
แม่ชตีอบ แล้วแม่ชจึีงขออนุญาตดฝู่าเท้าของคณุพระพ่อ (คือฝ่าเท้าของท่านพระอาญา- 
ครูดี) ท่านก็อนุญาตให้ดู ในความรู้สึกของแม่ชีก็ปรากฏว่ามีเป็นความจริง แม่ชี
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จึงได้มีความเชื่อมั่นว่าตัวเองเคยได้ถือเอาก�าเนิดมาเกิดเป็นลูกของคุณพระพ่อ คือ  
พระอาญาครูดีจริงๆ ตั้งแต่นั้นมา แม่ชีตัดก็เรียกท่านพระอาญาครูดีว่าเป็นพระพ่อ  
ส่วนท่านพระอาญาครูดท่ีานกเ็ชือ่ นับถอืแม่ชีตดัว่าเป็นลกูชายของท่านจริงๆ ทัง้สองฝ่าย 
ต่างก็ได้ไปมาสังคมสมาคมอย่างใกล้ชิดสนิทสนมเหมือนพ่อกับลูก แม่ชีจึงได้ขอ 
อนุญาตคณุพระพ่อเข้ามาอยูใ่นวดั เพือ่จะได้ฝึกหดัและปฏบิตัใิกล้ชิดกบัคณุพระพ่อ  
ท่านพระอาจารย์อาญาครูดีก็ได้อนุญาตให้ลูกชายในเพศร่างของแม่ชีเข้ามาอยู่ที่กุฏิ
ใกล้กนักบักฏุขิองท่าน คุณพระพ่อ (พระอาญาครูด)ี กไ็ด้อบรมสัง่สอนลกูชาย (แม่ชตีดั) 
ให้เร่งท�าความเพยีรเพือ่ให้ได้บรรลธุรรมทีย่งัไม่ได้บรรล ุเพือ่ให้ถึงซึง่ธรรมทีย่งัไม่ถงึ 
เพือ่ตดักระแสแห่งวฏัฏะ เพือ่ละสงัโยชน์โดยล�าดบั ให้ได้บรรลถุงึซึง่ธรรมช้ันสงูยิง่ๆ 
ขึ้นไป ลูกชายในร่างของนางชีก็มีความเคารพเชื่อฟังตั้งอยู่ในโอวาทของคุณพระพ่อ 
ทกุอย่าง ปฏิบตัคุิณพระพ่ออย่างเหมอืนกบัเด็กผู้ชายปฏบิตัอิาจารย์ ท�าให้คณุพระพ่อ 
หลงรักลูกชายชีคนนี้มาก 

ต่อมา การบรรลธุรรมบงัเกดิขึน้แก่ลกูชาย โดยพระธรรมมาแสดงตวัให้ปรากฏ
เหน็เป็นองค์พระอยูบ่นศรีษะแม่ชตีดั พระทีส่ถติบนศรีษะกค่็อยสัง่สอนตกัเตอืนแม่ชี
ใหป้ฏบิตัิตามตลอดเวลา แม่ชกี็ท�าตาม พูดตาม ไปตาม อยูต่าม พระธรรมทา่นบอก 
ท่านสอนทกุอย่าง พระธรรมได้แสดงให้แม่ชฟัีงว่า ในอดตีชาตทิีล่่วงกาลมายาวนานแล้ว  
ว่า ท้าวฯ ได้ถือเอาก�าเนิดเกิดมาเป็นลูกชายของท่านพระอาญาครูดี (ท้าวฯ คือชื่อที่ 
พระธรรมเรียกแม่ชีตดัเม่ือเป็นลกูชายของอาญาครูด)ี มีนามว่า ท้าวบญุ มศีรัทธาได้เข้า 
มาบวชเป็นพระภิกษใุนพระพทุธศาสนาอยูท่ีเ่มอืงตกักสลีา ต่อมาได้เป็นพระอาจารย์บญุ 
พระอาจารย์บุญเป็นพระที่มีเมตตามหานิยมมาก มีประชาชนคนทุกเพศทุกวัยเคารพ 
เลื่อมใสรักใคร่ท่านมาก 

พระอาจารย์บญุคลกุคลม่ัีวอยูก่บับริษทับริวารทกุวนัทกุเวลามากจนเกนิขอบเขต  
เป็นเหตใุห้จิตใจเสือ่มทรามจนหลงลมืสตไิม่มเีหลอื แม้กระทัง่พระธรรมเครือ่งคุม้ครอง 
ทัง้ตนและโลก คือ หริิ โอตตปัปะ กเิลสกามและวตัถกุามตดิตามมาประจวบกนัได้จังหวะ 
ตัณหาราคะที่มีอยู่ภายในก็บีบเอาหัวใจพระอาจารย์บุญบังคับสนับสนุนให้พระบุญ
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พอใจหลงใหลในสีกาผู้มาเป็นโยมอุปัฏฐากของตน จนได้กระท�ากรรมอันลามกต�่า
จนถึงทีส่ดุในการประพฤตพิรหมจรรย์ ด้วยข่มขืนเสพเมถนุธรรมกบัสกีาผู้อปัุฏฐากตน 
ยงัผลให้ตนต้องอาบตัปิาราชกิขาดจากความเป็นพระอาจารย์บญุ เมือ่ตายจากน้ันกไ็ป 
ตกนรกเสวยทนทุกขเวทนาอยู่ในนรกน้ัน ๗ หม่ืนกัลป์ พ้นจากนรกขุมใหญ่แล้ว 
ยงัตกนรกขมุเลก็ทีเ่ป็นบริวารอยูโ่ดยรอบขุมใหญ่อกี เสวยเวทนาทนทกุข์ในน้ันจนสิน้ 
บาปกรรม พ้นจากนรกกม็าเกดิเป็นเปรต ๗ กลัป์ พ้นจากเปรตมาเป็นสตัว์เดยีรัจฉาน 
ถูกเขาตอนตัดพืชออกอีก ๗ กัลป์ นับชาติไม่ถ้วนที่ได้ท่องเที่ยวเกิดในก�าเนิดต่างๆ 
ให้ได้รับทุกข์ทรมานแสนสาหัส เพราะกรรมที่ตนท�าให้ต้องอาบัติโทษเม่ือคราวเป็น
พระบุญอยู่นั้น 

คร้ันกลับชาติมาชาติน้ีจึงได้มาเป็นเพศหญิง มีสิ่งที่เป็นต�าหนิอยู่ที่แข้งมีรอย 
โดยรอบ เพราะบาปกรรมทีไ่ด้กระท�าจึงถกูจองจ�าท�าโทษทรมาน จึงมรีอยปรากฏเป็น
แข้งขากิ่วมาในชาตินี้ บัดนี้ท้าวฯ ได้เกิดมาเป็นคน แลได้มาพบกับคุณพระพ่อแล้ว  
ถ้าหากว่าคณุพระพ่อไปไหนมาไหนและอยูท่ีไ่หน ให้ท้าวตดิต้อยห้อยตามคอยปรนนิบตั ิ
ปฏิบัติดูแลรักษาคุณพระพ่อ (พระธรรมพูดผ่านมาทางแม่ชีตัด) ต่อมาพระธรรมได้ 
พูดผ่านในร่างของแม่ชีตัดอีกว่า ไป๊ ให้พากันไปดูบ้านเก่าของท้าวและคุณพระพ่อที่
เมืองตักกสีลา ชื่อว่า วัดกู่แก้ว บ้านจีต ป่าขี ต�าบลจีต อ�าเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี

การเดินทางไปเมอืงตกักสลีา คอืบ้านจีต ในคร้ังน้ัน มท่ีานพระอาญาครูดี พระบญุ 
(ไม่ใช่พระบญุหรือแม่ชตีดัชาตก่ิอน) สามเณรทองเพยีร สามเณรทองดี สามเณรทองใย 
และแม่ชีตัด ไปถึงบ้านจีตแล้ว ได้ไปพักปักกลดอยู่ที่วัดกู่แก้ว พระธรรมในร่างของ 
แม่ชีก็บอกอีกว่า นี่แหละ เมืองตักกสีลา อันเป็นบ้านเกิดของท้าวฯ และคุณพระพ่อ
แล้วพระธรรมก็บอกว่า มีเถายานนางเถาใหญ่อยู่ห่างไปประมาณ ๑ เส้นกว่า แล้วมี 
เจดีย์เก่าๆ อยู่หนึ่งองค์อยู่ที่ต้นไทร ไทรต้นนั้น พระธรรมบอกว่าเป็นไทร ๙ ก�า  
คอืรากหย่ังลงดินมี ๙ ราก พระบอกว่าให้คณุพระพ่อพาท้าวฯ ไปน่ังภาวนาอยูท่ีน้ั่นแหละ 
ต่อไปพระธรรมจะเอาไหเงินไหทองค�าขึ้นมาให้ เพราะเจ้าของได้มาถึงแล้วให้คอยดู 



98

บอกอกีว่า คืนน้ีแหละจะเอาไหเงินไหทองค�าข้ึนมาให้ได้ มคีนคอยเฝ้าดอูยูท่ีน้ั่น แต่ก็ 
ไม่เห็นปรากฏ เห็นมแีตร่อย ส่วนชาวบา้นได้ประชุมปรกึษาตกลงกันวา่ไม่ควรเอาขึ้น 
ก็เลยเลิกกันไป 

พอจะถงึวันเข้าพรรษา ก็ได้พากันอยู่จ�าพรรษาทีว่ดักูแ่ก้วน้ัน ระหว่างกลางพรรษา 
ก็มีเร่ืองแปลกประหลาดมาอกี คือพระธรรมในร่างของแม่ชีแสดงธรรมเทศนาแก้กรรม 
พระภิกษุสามเณรในวัด มีแก้กรรมของพระบุญ เพราะพระบุญมีกรรมหนักมากถึง 
๗ แสน แลพระบุญได้มีความประมาทในคุณพระพ่อ วิธีแก้กรรมของพระบุญหรือ
ขององค์อืน่ๆ และใครกดี็ พระธรรมบอกว่าให้ปล่อยวางกรรมน้ันเสยี อย่างน้ีทกุราย

เมือ่หมดเขตพรรษากาลผ่านพ้นไปแล้ว ได้ออกเดนิธดุงค์ไปจ�าพรรษาทีบ้่านเหล่า 
เมืองพรึก พรรษาน้ี พระธรรมแสดงธรรมเทศนาประกาศว่า เวลาน้ีได้มีศตัรูตดิมาคิด 
จะฆ่าคณุพระพ่อ ขอให้ท้าวและพระภกิษสุามเณรช่วยกนัระมดัระวงัรักษาคณุพระพ่อ 
ให้ดี จึงได้ประชุมปรึกษาจัดผลัดเปลี่ยนกันอยู่เวรยามติดต่อกันตลอดวันตลอดคืน 
ได้ปฏิบัติจัดการอยู่เวรยามกันมาก็หลายวันหลายคืนแล้ว ก็ไม่ปรากฏว่ามีอะไรหรือ
ใครทีไ่หนมาเป็นศตัรูคูอ่าฆาตมาดร้ายแต่อย่างใดเลย สามเณรทองใยกบัสามเณรจวง 
อยากจะพิสูจน์ว่าเป็นความจริงอย่างไรหรือไม่ 

ตอนดึกประมาณ ๕ ทุ่มเศษ สามเณรจึงไปเอาค้อนมาตีเคาะไม้ลองดู แม่ชีตัด 
พอได้ยินเสียงไม้ที่สามเณรเคาะเท่าน้ันแหละก็ตกใจ ลุกขึ้นตะโกนออกเสียงลั่นว่า 
“เขาจะมาฆ่าคณุพระพ่อแล้วช่วยด้วยๆๆ” พระ เณร ชาวบ้าน พอได้ยนิเสยีงแม่ชร้ีอง
ตะโกนดังน้ัน กเ็ข้าใจว่ามคีนจะมาฆ่าพระอาญาครูดจีริงๆ เพราะต่างคนกต่็างเตรียม
ระมัดระวังอยู่แล้ว กพ็ากนัวิง่ออกมา ได้ยนิแต่เสยีงถามกนัว่า “อะไรๆ ใคร ทีไ่หนๆ” 
ถามกันไปถามกันมา ก็ไม่เห็นมีใครที่ไหนเป็นศัตรูมาจะท�าร้ายคิดฆ่าพระอาญาครูดี 
เพียงแต่ได้ยินเสียงที่สามเณรเคาะไม้เท่าน้ัน ก็กลัวร้องตะโกนเรียกเสียงลั่นไปเลย 
ไม่น่าเชื่อเลย ท�าให้คนแตกตื่นโดยไม่มีเหตุผลแล้วก็เลิกรากลับไป พระอาญาครูดี 
ลงทณัฑกรรมท�าโทษสามเณรเพราะได้ตเีคาะไม้ให้แม่ชีตดัตกใจ แล้วร้องตะโกนท�าให้ 
ผู้คนแตกตื่น
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สามเณรทองเพยีร สามเณรทองใย สามเณรทองดี มคีวามเหน่ือยหน่าย คลายความ 
เลื่อมใสและความเคารพนับถือพระอาญาครูดีกับแม่ชีตัด เพราะเห็นการปฏิบัต ิ
คลกุคลกัีนเกนิขอบเขต สามเณรทัง้ ๓ องค์ จึงพากนัหนีโดยไม่ได้บอกลาพระอาจารย์ 
อาญาครูดีแต่อย่างใด ได้ไปอยู่วัดป่าสาลวัน นครราชสีมา กับพระอาจารย์สิงห์  
ขนัตยาคโม (พระญาณวศิิษฏ์) ต่อมาสามเณรทัง้ ๓ องค์ อาย ุ๒๐ ปีเตม็ กไ็ด้เข้าอปุสมบท 
เป็นพระภิกษุทั้ง ๓ องค์ อยู่ที่วัดป่าสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนท่านอาญาครูดีกับสามเณร และแม่ชีตัด ได้เดินทางกลับมาอยู่วัดป่า 
สงบอารมณ์ (สันติการาม) บ้านนาโสก ต.นาแก จ.นครพนม ซึ่งเป็นวัดเดิมของท่าน  
ท่านเคยอยูม่าก่อนแล้ว แม่ชตีดัได้เร่งประกอบท�าความเพยีรภาวนาไปตามความส�าคญั
อนัเป็นอดุมการณ์ของตน ซึง่ใครจะต�าหนิตชิมประการใด มไิด้เอาใจใส่อะไรกบัใคร 
ทั้งน้ัน มุ่งแต่ท�าความเพียรภาวนากับปรนนิบัติระมัดระวังรักษาคุณพระพ่อ ด้วย 
ความเพียรที่มีความพยายามติดต่อ ก็มีนิมิตปรากฏเห็นพระธรรมที่ประทับอยู่บน 
ศีรษะแม่ชีได้ส่องแสงสว่างจ้าพุ่งออกไปให้แม่ชีตัดได้มองเห็นสารพัดหมดทุกอย่าง 
เรียกว่าพระธรรมสรญาณ จะเป็นเรื่องอดีต อนาคตใกล้หรือไกล จะเป็นโลกนี้หรือ 
โลกไหน พระธรรมกพ็าไปส่องให้เหน็ได้ แม่ชจีะไปเทีย่ว นรก สวรรค์ชัน้ใด พรหมช้ันไหน 
พระธรรมก็สรญาณให้แม่ชีมองเห็นหมด 

แม่ชอียากจะไปฟังพระธรรมเทศนาพระพทุธเจ้าหรือพระสงฆ์องค์อรหนัต์สาวก 
องค์ไหนเม่ือไรก็ไปได้ทุกเม่ือ แม่ชีได้ไปน�าเอาพระธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าลงมา 
แสดงให้คุณพระพ่อและญาตโิยมคณะบริษัทฟัง ก่อนจะไปฟังธรรมเทศนาพระพทุธเจ้า 
แม่ชีก็ประกาศให้คณะญาติโยมทราบล่วงหน้าก่อนว่าวันนั้นเวลาเท่านั้น เราจะไปเอา 
พระธรรมเทศนาขององค์พระศาสดาสมัมาสมัพทุธเจ้ามาแสดงให้คณะพทุธบริษัทฟัง 
ถ้าท่านผู้ใดใคร่อยากจะฟัง ก็ขอให้มารวมชุมนุมอยู่ที่ศาลาวัดน้ีเวลาบ่าย ๓ โมง 
พอได้เวลา ท่านพระอาญาครูดีออกมาน่ังเป็นประธานบนอาสนะที่จัดไว้บนศาลา 
พระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา ศรัทธาญาติโยม ก็มารวมอยู่ที่ศาลาตามเวลาที่
ก�าหนดไว้ พอถึงเวลา แม่ชีก็เดินมาขึ้นศาลาโรงธรรม เข้าไปกราบพระประธานแล้ว  
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จึงหนัไปกราบคณุพระพ่อ เมือ่คณะพทุธบริษัทมาชมุนุมกนัน่ังสงบเงียบไม่มีเสยีงแล้ว  
แม่ชีตัดก็นั่งเข้าที่คือท�าสมาธิ สักครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงชายหนุ่มในร่าง
ของแม่ชว่ีา “ข้าแต่พระผู้มพีระภาคเจ้าผู้เจริญ ตวัข้าน้อยขอวโรกาสขอพระองค์ได้ทรง 
พระกรุณาแสดงพระธรรมเทศนาแก่ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะได้จดจ�าแล้วน�า 
ค�าสั่งสอนของพระองค์ไปแสดงให้คุณพระพ่อและญาติโยมคณะพุทธบริษัทฟัง 
ด้วยเถิด” “เออ ดีละ” (เสียงใหญ่ลากยาว เสียงพระพุทธเจ้าในร่างของแม่ชี)

“ดกูรท้าวฯ ให้ท้าวฯ จงตัง้ใจฟัง เพือ่จะได้จดจ�าแล้วน�าเอาพระธรรมค�าสัง่สอน 
ทีเ่ราตถาคตเทศนาน้ีไปแสดงให้คณุพระพ่อฟัง เวลาน้ีมารผู้ใจบาปหยาบช้าเลวทราม 
คอยจ้องมองหาช่องหาโอกาสแทรกแซงกระท�าย�่ายีศาสนาของเราตถาคต และ
เบียดเบียนสาวกผู้ลูกศิษย์ของเราตลอดเวลา ให้คุณพระพ่ออย่าได้มีความประมาท 
และให้คณะพทุธบริษทัระมดัระวงัรักษาคณุพระพ่อ อย่าให้มารมาก่อกวนท�าอนัตราย
ต่อคณุพระพ่อด้วย” “ขอรับ” (เสยีงเลก็ คอืเสยีงของท้าวในร่างของแม่ชตีดั) “กระผม
จะได้จ�าเอาพระธรรมเทศนาน้ีน�าไปแสดงให้คุณพระพ่อและคณะพุทธบริษัทฟัง” 
จากน้ัน ท้าวฯ ในร่างของแม่ช ีได้น�าเอาพระธรรมเทศนาของพระพทุธเจ้ามาแสดงให้ 
คุณพระพ่อและคณะสัปบุรุษพุทธบริษัทฟังดังต่อไปนี้ 

ท้าวฯ ในร่างของแม่ชไีด้หนัหน้าเข้ามาหาท่านอาญาครูดแีลคณะญาตโิยมซึง่น่ัง 
ชมุนุมคอยฟังด้วยอาการสงบเงียบเรียบร้อยอยูบ่นศาลาโรงธรรมพดูว่า “ข้าแต่คณุพระพ่อ  
ตวัข้าน้อยขอโอกาสต่อคุณพระพ่อแลคณะญาตพิีน้่องทัง้หลาย โปรดตัง้ใจฟัง ตวัท้าวฯ  
คือตัวข้าน้อยน้ีจะได้น�าพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระศาสดาอรหันตสัมมา- 
สมัพทุธเจ้า มาแสดงให้คณุพระพ่อ และพ่อแม่ครูบาอาจารย์ พร้อมทัง้คณะญาตโิยม 
ทั้งหลายฟัง โดยเนื้อความดังต่อไปนี้ว่า ดูกรท้าวฯ ให้ท้าวฯ จงตั้งใจฟังเพื่อจะได้
จดจ�าแล้วน�าเอาพระธรรมค�าสั่งสอนของเราที่เราตถาคตได้แสดงเทศนานี้ไปแสดงให้
คุณพระพ่อฟัง เวลาน้ีมารผู้ใจบาปหยาบช้าเลวทรามคอยจ้องมองหาช่องทางโอกาส
แทรกแซงย�า่ยศีาสนาของเราตถาคต และเบยีดเบยีนสาวกผู้ลกูศษิย์ของเราตลอดเวลา  
ขอให้คุณพระพ่ออย่าได้มีความประมาท และให้คณะพุทธบริษัททั้งคฤหัสถ์และ
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บรรพชิต จงระมัดระวังพิทักษ์รักษาคุณพระพ่อ อย่าให้มารมาก่อกวนท�าอันตราย 
คุณพระพ่อด้วย” ต่อมาแม่ชกีไ็ด้พดูชีมื้อไปทกัทายคนโน้นคนน้ีว่าแต่ชาตก่ิอนคนน้ัน
เป็นอย่างนั้น ได้ท�าบาปอย่างนั้น แล้วตายไปตกนรก ๗ แสน (เจ็ดแสนอะไร จะเป็น 
เจ็ดแสนชาต ิเจ็ดแสนกปั กไ็ม่ได้บอกให้ชัด) แล้วกแ็สดงผลของกรรมทีเ่ขาคนน้ันได้ 
กระท�าไว้ปรากฏเห็นโดยทั่วกัน

เร่ืองมอียู่ว่า พระอาจารย์องค์หน่ึงได้พาคณะศิษย์ พระเณร ออกไปเดนิธดุงค์ไป 
ทางภสูงิห์ ภวูวั อ.บงึกาฬ จ.หนองคาย แม่ช ี๓ คน ใคร่จะไปศึกษากบัพระอาจารย์สทีดั 
วัดพระบาทโพนสัน ฝั่งซ้ายของแม่น�้าโขง ประเทศลาว ขออาศัยพระอาจารย์องค์นั้น 
ติดตามไปด้วย ครั้นไปถึงภูสิงห์ คณะแม่ชีก็ได้แยกทางจากอาจารย์องค์นั้น ตรงไป 
ทีพ่ระอาจารย์สทีดัอยู ่ไปถงึบ้านโพนแพง ซึง่อยูต่ดิริมแม่น�า้โขงฝ่ังไทย จึงได้ไปตดิต่อ
หาเรือเพื่อจะได้ข้ามฝั่งไปทางโน้น ก็ได้ทราบจากคนที่อยู่บ้านโพนแพงน้ันบอกว่า  
พระอาจารย์สทีดัมรณะเสยีแล้ว แม่ช ี๓ คน ผิดหวงัหมดก�าลงัใจ จึงได้พากนัเดนิทาง 
กลบัมาถึงบ้านผักขะ ตะวนัค�า่พอด ีจึงได้พากนัแวะไปพกัทีว่ดัร้างอยูใ่กล้ข้างๆ บ้านน้ัน 
มีคนผู้ชายในบ้านน้ันเห็นแม่ชีคนแปลกหน้ามาพักอยู่ที่น้ัน ก็ได้มาปราศรัยไต่ถาม  
ได้ทราบความแล้ว ชายคนน้ันได้หลอกว่ามีอาจารย์ฆราวาสคนหน่ึงอยู่ในบ้านน้ี  
เปน็ศษิย์พระอาจารย์สทีัด มคีวามรูด้ ีภมูคิวามรูสู้ง ภาวนาเก่งมาก ประชาชนเคารพ
นับถอืมาก พวกแม่ชคีวรลองศกึษากบัเขาดบู้าง แม่ชีพาซือ่หลงเช่ือ จึงถกูมนุษย์สารเลว 
ซึ่งตั้งตนเป็นอาจารย์ ล่วงเกินจนเสียความบริสุทธิ์ทั้งสามคน

พอรุ่งเช้ากพ็ากนัเดนิทางกลบัด้วยความเสยีใจ ในคืนน้ันพระธรรมของแม่ชตีดั 
กไ็ด้สรญาณให้แม่ชตีดัได้เหน็รู้เหตกุารณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้แก่แม่ชพีวกน้ัน พอเหน็คณะชี 
๓ คนเดนิมา แม่ชตีดักช็ีห้น้าพวกแม่ช ี๓ คนน้ันทนัทว่ีา “พวกเจ้า ๓ คน ศลีขาดแล้ว 
ทกุคน ต้องโทษหนัก เพราะร่วมสงัวาสผู้ชาย ได้ขาดจากความเป็นนักบวชแล้ว” ชีทัง้ ๓ คน 
ก็รับสารภาพว่าเป็นความจริงทกุอย่าง แล้วแม่ชีตดักต็ดัสนิลงทณัฑกรรมท�าโทษพวกชี 
๓ คนนั้น โดยให้ชี ๓ คนนั้นไปแสดงความผิดที่ตนต้องโทษแก่พระสงฆ์ทุกๆ องค์ 
และทกุๆ วนั ถ้ามพีระภกิษุสงฆ์มาจากวดัอืน่กใ็ห้ไปแสดงบอกทกุๆ องค์ และทกุราย 
แม่ชี ๒ คน ทนอยู่ไม่ได้ ก็ออกกลับไปอยู่บ้านของตน
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สามเณรทองเพยีร สามเณรทองใย สามเณรทองด ีทีห่นีจากอาญาครูด ีได้ไปบวช 
เป็นพระแล้วทัง้ ๓ องค์ อยูท่ีว่ดัป่าสาลวนั หลงักองช่างกลรถไฟ นครราชสมีา วญิญาณ 
ของพระ ๓ องค์ นี้แหละได้เข้ามาทรงกับแม่ชี เวลาตอนเช้าของวันหนึ่ง แม่ชีตัดได้ 
ประกาศบอกให้ทราบทัว่ถงึกนัว่า ในเวลาบ่ายวนัน้ี จะมผู้ีมาแสดงกรรมวบิากให้ทกุท่าน 
ทุกคนมารอคอยฟังอยู่ที่บนศาลาโรงธรรม เพื่อมาฟังการแสดงผลของกรรมเวลา 
ตอนบ่ายวันนี้ด้วย 

พอตกบ่ายกไ็ด้มชีาวบ้านทัง้ชายหญงิออกมาในวดัเป็นจ�านวนมาก มแีม่ชคีนหน่ึง 
เมือ่บวชแล้วไปอยูใ่นบ้านกบัลกูหลาน ชือ่แม่ชซีอง พอตอนบ่ายได้เวลา กเ็หน็แม่ชซีอง 
เดนิออกมา มีอากปักริิยาท่าทางแลส�าเนียงเสยีงพดูเหมอืนผู้ชายทกุอย่าง ส�านวนค�าพดู 
กับชาวบ้านใช้ส�านวนเหมอืนพระพดูกบัโยม เข้าไปในวดักไ็ด้ทกัทายปราศรัยกบัโยม 
คนนั้นโยมคนนี้ เหมือนกับคนที่เคยอยู่ด้วยกันแล้วจากกันไปนาน เพิ่งจะมาพบกัน  
ได้เดนิไปตามบริเวณวดัตรวจดกูฏุหิลงัน้ันหลงัน้ี แล้วถามว่า “โยม ท่านพระอาจารย์ 
อาญาครูดีท่านอยู่ไหม” เมื่อได้ทราบว่าท่านอยู่แล้ว ก็ขึ้นไปบนศาลาโรงธรรม กราบ
พระประธาน แล้วกราบท่านอาญาครูดี กราบเสร็จแล้วก็ขยับจะเข้าไปนั่งใกล้ๆ กับ 
ท่านอาญาครูด ีแต่ท่านอาญาครูดีได้ชีบ้อกให้ไปน่ังบนอาสนะทีห่่างออกไปซึง่จัดไว้แล้ว 

พอแม่ชีซองนั่งลงแล้ว ได้ยกมือขึ้นประนมพูดขึ้นว่า “ไหว้ละ พระพ่อแม่ครูบา
อาจารย์ มีความสขุสบายดอียูห่รือ” “เออ มีความสขุเป็นปกตติามธรรมดาของสงัขาร” 
ท่านอาญาครูดีตอบ แล้วถาม “ท่านเป็นใคร มาจากไหน” “ผม พระทองเพียรมาจาก
นครราชสมีา” (วญิญาณในร่างของแม่ชซีองตอบ) “มธีรุะอะไรหรือ จึงได้มาทางไกลมาก” 
พระอาญาครูดีถาม “ขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ กระผมมานี้ตั้งใจมากราบขอขมา 
คารวะขมาโทษกับครูอาจารย์ ให้ครูอาจารย์อโหสิกรรมให้กระผมผู้โง่เขลาด้วย” 
“กรรมอะไร โทษอะไร” “คือกระผมได้ลักหนีไปจากครูอาจารย์ เพราะความไม่พอใจ 
ที่ได้เห็นครูอาจารย์หลงเชื่อแม่ชี คลุกคลีจนเกินขอบเขต จิตของกระผมได้มีความ 
ดูหมิ่นประมาทครูอาจารย์ว ่าครูอาจารย์กับแม่ชีตัดเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน  
จิตเบือ่หน่ายคลายความเลือ่มใสไม่เคารพรับนับถอื จึงได้ลกัหนีไป แท้จริงครูอาจารย์
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กับแม่ชีตัดไม่ได้เป็นอะไรกัน ยังมีความบริสุทธิ์อยู่ กระผมระลึกเร่ืองน้ีมาเม่ือใด 
ก็นึกเสียใจตัวเองมาก กระผมไม่มีความสบายในใจ ทุกข์ใจ ไม่เป็นตาหลับตานอน 
กระผมได้มีความส�านึกระลึกรู้ตัวแล้วว่าตัวเองมีความผิด จึงคิดมาขอขมาคารวะ
สารภาพผิดต่อครูอาจารย์ ขอให้ครูอาจารย์ได้เมตตาโปรดอดโทษอโหสิกรรมให้แก่
กระผมผู้โง่เขลาเบาสติปัญญาด้วยเถิด” “เออ ดีแล้วล่ะ ที่ได้กระท�าผิดและคิดผิด  
เมื่อรู้สึกตัวแล้วมาสารภาพยอมรับผิด ต่อไปให้ส�ารวมระวัง” 

จากน้ัน พระทองเพียรในร่างของแม่ชีก็ได้พูดคุยสนทนาปราศรัยกับท่าน 
พระอาญาครูดี และได้บอกโยมผู้ที่น่ังอยู่ใกล้ๆ ประเคนกาน�้า หมาก และบุหร่ี  
เค้ียวหมาก สบูบหุร่ี และกริิยาท่าทางเหมือนพระทองเพยีรทกุอย่าง แล้ววญิญาณของ 
พระทองเพยีรกไ็ด้ลาพระอาญาครูดกีลบั พอวญิญาณพระทองเพยีรกลบั แม่ชีกห็มอบ 
ล้มลง สักครู่ก็ลุกขึ้นน่ัง พอลืมตาเห็นตัวเองมาน่ังอยู่ชั้นบนก็ตกใจ รีบลงมาแล้ว 
พดูว่า “ดิฉันมาอยูท่ีน่ี่แต่เมือ่ไหร่ มาได้อย่างไร” แสดงความตกใจและกลวัในตวัเอง  
มีความอายๆ มผู้ีถามว่า “เมือ่ตะกีน้ี้แม่ชีเป็นอะไรรู้ตวัไหม” ตอบ “ไม่รู้ ไม่รู้ตวัเลยว่า 
เป็นอะไร” แม่ชตีดัซึง่น่ังภาวนาเข้าสมาธอิยู่ในขณะน้ันได้พดูขึน้ว่า “ต่อไปน้ีจะได้ขึน้ไป 
น�าพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้ามาแสดงให้คุณพระพ่อและคณะพุทธบริษัทฟัง  
ให้พากนัมาชมุนุมคอยฟัง” แม่ชตีดักน่ั็งก�าหนดจิตท�าสมาธภิาวนาประมาณสกัพกัหน่ึง  
ก็ลืมตามองไปที่พระประธาน กราบ ๓ หน แล้วพูดขึ้นว่า 

“ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ตัวข้าน้อยขอวโรกาสขอพระองค์ได้ทรง 
พระกรุณาแสดงพระธรรมเทศนาสั่งสอนแด่ข้าน้อย เม่ือข้าพระองค์ฟังแล้วก็จะได้
ก�าหนดจดจ�าน�าเอาพระธรรมค�าสั่งสอนไปแสดงให้คุณพระพ่อ และญาติโยมคณะ
พทุธบริษทัฟังต่อไป” “เออ ดลีะ (แม่ชตีดัพดูเสยีงใหญ่เพือ่ให้คล้ายเสยีงพระพทุธเจ้า) 
ดกูรท้าวฯ ท้าวฯ จงตัง้ใจฟัง แล้วจดจ�าน�าเอาพระธรรมเทศนาของเราตถาคตไปแสดง 
ให้คุณพระพ่อและคณะบริษัทฟัง คือเวลาน้ีมารผู้ใจบาปเข้าดลใจพวกพระภิกษุให้
เป็นพระอลัชชี ผู้ไม่มีความละอาย ให้ประพฤตินอกรีตนอกรอยผิดแผกแตกต่าง
จากพระธรรมวินัยที่เราตถาคตได้ทรงบัญญัติไว้ เข้ามาบวชเหยียบย�่าท�าลายศาสนา 
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ของเราตถาคตมากขึ้นทุกวันๆ ขอให้คุณพระพ่ออย่าได้ประมาทเลินเล่อเผลอตัว  
เมาหลงใหลมัวหมองในกลหลอกลวงของพวกมารผู้ใจบาป ให้คุณพระพ่อเพียร
พยายามเอาใจสู้กับพญามารจนกว่าจะได้ชัยชนะ ท้าว จงระมัดระวังคุณพระพ่อ 
ทัง้กลางวนักลางคนื อย่าได้ปล่อยให้ท่านอยูล่�าพงัองค์เดยีว ให้มีการอยูเ่วรยามรักษา  
อย่าให้พลาดท่าเสียทีแก่อลัชชีผู้เป็นมารใจบาปหยาบช้าย�่ายีศาสนา” “ขอรับ (เสียง
ชายหนุ่มในร่างของแม่ชีตัด) กระผมจะได้น�าเอาค�าสั่งสอนอันประเสริฐเลิศยิ่งน้ี 
ไปแสดงแก่คุณพ่อพระและคณะพุทธบริษัท แล้วจักพากันประพฤติปฏิบัติต่อไป” 

ผู้เป็นท้าวฯ ในร่างของแม่ชีตัด ก็หันหน้าไปกราบคุณพระพ่อ ๓ หน แล้ว
หันไปทางคณะพุทธบริษัทกล่าวว่า “ข้าน้อยขอโอกาสคุณพระพ่อและญาติโยม
สัปบุรุษพุทธบริษัททั้งหลาย โปรดตั้งใจฟังดังข้าน้อยจะได้น�าเอาพระธรรมเทศนา 
ค�าสัง่สอนขององค์สมเดจ็พระชนิวรศาสดาตรัสเทศนาสัง่มาว่า บดัน้ีพวกมารผู้ใจบาป 
ได้เข้ามาดลใจพระภิกษใุห้เป็นอลชัชผู้ีไม่มคีวามละอาย ให้ประพฤตนิอกรีตนอกรอย 
ให้ผิดแผกแตกออกจากพระธรรมวนัิยทีเ่ราตถาคตได้บญัญตัไิว้ เข้ามาบวชเหยยีบย�า่ 
ท�าลายศาสนาของเราตถาคตมจี�านวนมากข้ึนทกุวนัๆ ขอให้คณุพระพ่ออย่าได้ประมาท 
เลนิเล่อเผลอตวัมวัหลงใหลในกลหลอกลวงของพวกมารผู้ใจบาป ให้คณุพระพ่อเพยีร 
พยายามต่อสู้กับพวกมารผู้มีสันดานบาปจนกว่าจะได้ชัยชนะ และให้คณะบริษัท
ญาตโิยมพากนัระมดัระวงัรักษาคุณพระพ่อและท้าวฯ ให้ด ีให้พากนัจัดอยูเ่วรอยูย่าม 
ทั้งกลางวันกลางคืน อย่าให้พลาดท่าเสียทีแก่อลัชชีผู้เป็นมารบวชเข้ามาล้างผลาญ 
พระศาสนา”

ต่อมาจึงได้จัดการอยูเ่วรยามเฝ้าประตวูดับ้าง กฏิุพระอาญาครูดบ้ีาง กฏุขิองท้าวฯ  
ผู้ลูกชายพระอาญาครูดี (คือแม่ชีตัด) บ้าง ญาติโยมนอกนั้นก็พากันเลิกลากลับบ้าน
ของตนๆ ตามปกติ ท้าวต้องไปน�าเอาพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้ามาแสดงให้ 
คณุพระพ่อและคณะพทุธบริษัทฟังวนัละ ๒ คร้ัง คือตอนสายคร้ัง ๑ ตอนบ่ายอกีคร้ัง ๑ 
อย่างนี้ทุกๆ วัน พอได้ ๗ วัน ท้าวก็ประกาศให้คณะญาติโยมทราบอีกว่า บ่ายวันนี้ 
ก็จะมีผู้มาแสดงกรรมวิบากคือผลของกรรมที่เขาได้กระท�าไว้ให้ฟัง ให้พ่อแม่พี่น้อง 
มารวมกันที่ศาลาโรงธรรมเวลาบ่าย ๓ โมงวันนี้เช่นเคย
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พอถงึเวลาบ่าย ๓ โมงกว่า กม็วีญิญาณของพระอกีองค์ได้มาเข้าทรงในร่างของ 
แม่ชีซองคนน้ันอีก เหมือนกันกับวิญญาณของพระทองเพียรที่ได้กล่าวมาแล้ว 
วิญญาณพระองค์น้ีเป็นคนชาวจังหวดัศรีสะเกษ เสยีงส�าเนียงพดูของวญิญาณทีผ่่าน 
มาทางแม่ชีซองก็เป็นเสียงพระองค์นั้น ซึ่งเป็นเสียงชาวศรีสะเกษจริงๆ อากัปกิริยา
ท่าทางก็เหมือนพระองค์น้ันทุกอย่าง ส�าเนียงเสียงพูดก็ดี อากัปกิริยาท่าทางก็ดี  
ของผู้หญิงจะมาดัดแปลงให้เหมือนกับส�าเนียงเสียงและอากัปกิริยาผู้ชายน้ันไม่อาจ
ท�าได้ง่ายนัก จึงท�าให้ผู้ที่ได้พบเห็นเป็นเรื่องอัศจรรย์ ส่วนใหญ่ก็มีความเชื่อว่าเป็น
วิญญาณของพระองค์น้ันได้เข้ามาทรงจริงๆ ต่อมาวญิญาณของพระองค์น้ันออกไปแล้ว 
ได้ ๗ วนั กม็วิีญญาณของพระทองด ีซึง่อยูท่ีว่ดัป่าสาลวนัแห่งเดยีวกนักบัพระทองเพยีร 
กม็าเข้าทรงกับแม่ชซีองท�านองเดียวกนั ต่อมาอกี ๗ วนั วญิญาณของพระทองใย กไ็ด้ 
มาเข้าทรงกับแม่ชีซองในท�านองเหมือนกันอีก 

พระทองเพียร พระทองดี พระทองใย ก็คือสามเณรทองเพียร-ทองดี-ทองใย  
ซึง่เป็นลกูศิษย์เก่าของท่านพระอาญาครูด ีทีล่กัหนีไปบวชเป็นพระอยูก่บัพระอาจารย์ 
สงิห์ วัดป่าสาลวนั นครราชสมีา ตอนวญิญาณของท่านทกุองค์ทีม่าเข้าทรงในร่างของ 
แม่ชซีอง ทกุๆ องค์กย็งัอยู่ทีว่ดัป่าสาลวนั ตามวนัเวลาทีว่ญิญาณออกไปทรงกับแม่ชซีอง 
ก็ไม่มีอะไรผิดปกติ วิญญาณของพระเหล่านั้นทุกๆ องค์ที่มาเข้าทรงก็เพื่อจะขอขมา 
คารวะท่านพระอาญาครูดี ที่ทุกองค์ได้มีจิตคิดดูหมิ่นประมาทท่านพระอาญาครูดี 
ที่คลุกคลีกับแม่ชีตัด แล้วได้ลักหนีไปโดยมิได้ขออนุญาตบอกลาท่านพระอาญาครูดี
ผู้ที่เป็นอาจารย์ของตน เป็นการท�าผิดต้องโทษ 

แม่ชีตดัได้มีพระสรญาณให้เหน็กรรมและผลของกรรม จึงได้ประกาศให้ทราบว่า 
วันนี้จะมีผู้มาแสดงกรรมวิบากผลของกรรมอีก แม่ชีตัดประกาศให้รู้ล่วงหน้าทุกครั้ง  
ท�าให้ผู้ทีไ่ด้ไปพบเหน็แปลกใจมาก แม่ชซีองน้ัน เมือ่วญิญาณของพระเหล่าน้ันออกไป 
แล้ว กไ็ม่มอีะไรเหน็ว่าผิดปกต ิเหมือนกบัไม่มีอะไรเกดิขึน้ จิตใจหรือสตปัิญญากป็กต ิ
หลงัจากวญิญาณของพระทีม่าเข้าทรงออกไปแล้ว และเมือ่วญิญาณของพระเหล่าน้ัน 
จะมาเข้าทรง แม่ชซีองกไ็ม่ได้รู้ตวัล่วงหน้าก่อน พอถงึเวลากเ็ป็นขึน้มาเองเลยทเีดยีว 
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แม่ชีซองกับแม่ชีตัดก็ไม่ได้อยู่ด้วยกัน เมื่อเลิกชุมนุมแล้ว แม่ชีซองก็กลับไปในบ้าน 
อยูก่บัลกูหลานของแกเอง แม่ชตีดัทราบล่วงหน้าได้อย่างไร ถ้าไม่ใช่แกส�าเร็จอรหนัต์ 
เป็นทีอ่ศัจรรย์ใจ ตรงน้ีแหละท�าให้มีผู้เคารพเลือ่มใสเชือ่แน่ในใจว่าแม่ชตีดัได้บรรล ุ
ธรรมเป็นพระอรหนัต์ จึงมีเสยีงเล่าลอืแตกตืน่ออกไปทกุสารทศิ แม่ชตีดักม็คีวามส�าคญั 
ว่าตัวเองได้บรรลุธรรมส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ การนุ่งห่มก็ใช้ผ้าขาวตัดเย็บเป็นขันธ์  
ทั้งสบง ผ้านุ่ง จีวร ผ้าห่ม สังฆาฏิ ผ้าพาดบ่า ครบเป็นไตรจีวร ๓ ผืน เหมือนกับ
พระภิกษุสงฆ์ ผิดแต่เป็นสีขาว ไม่ได้ย้อมสีเหลือง

บคุคลทีเ่คราะห์ร้ายอย่างน่าสงสาร ถกูเขากล่าวหาว่าเป็นมารตวัร้ายกาจเบอร์ ๑ ว่า 
พยายามจะฆ่าพระอาญาครูดีกับแม่ชีตัด เขาคนนั้นคือ นายเชียงใบ อยู่บ้านนาโสก
บ้านเดยีวกัน ถงึแม้ว่านายเชยีงใบได้เข้าไปกราบไหว้พดูวงิวอน ขออย่าได้กล่าวใส่ร้าย
เข้าใจผดิ โดยตนเองไม่ได้มจีติคดิเช่นนัน้เลยแม้แตน้่อย แตก่ไ็ม่ได้ผล นายเชยีงใบ 
จึงร้อนรน ไม่เป็นตาหลับขับตานอน จึงได้เขียนจดหมายไปนมัสการกราบเรียนท่าน 
พระอาจารย์สงิห์ ขนัตยาคโม อยูว่ดัป่าสาลวนั นครราชสมีา และนิมนต์ท่านพระอาจารย์ 
สงิห์ ไปเพือ่พจิารณาช่วยแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนคร้ังน้ีด้วย พระอาจารย์สงิห์ตดิธรุะ 
ไปไม่ได้ จึงได้มอบหมายเรื่องนี้ให้ท่านพระอาจารย์ฝั้นไปด�าเนินจัดการแก้ไขแทน 

เมือ่ปวารณาออกพรรษาพ้นเขตกฐนิแล้ว ท่านพระอาจารย์ฝ้ัน อาจารเถระ กไ็ด้ออก
เดนิทางโดยขึน้รถไฟกบัเดก็ตาปะขาวสงวน ลกูศษิย์มาจากบ้านมารุม ตดิตามไปด้วย  
ลงรถไฟที่สถานีอุดร แล้วต่อรถยนต์ไปลงอ�าเภอพรรณานิคม แวะไปเยี่ยมโยมที ่
บ้านบะทอง พาญาติโยมท�าบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ถึงเปตชนผู้บุพการีแล้ว จึงได้ 
ออกเดินทางไปบ้านนาโสก เม่ือไปใกล้จะถึงบ้านนาโสก พระอาจารย์ฝั้นเกิดป่วย  
จะเดินทางต่อไปไม่ได้เพราะไม่มีแรง จึงส่งข่าวไปถงึนายเชียงใบ บ้านนาโสก เจ้าของ
จดหมายที่ส่งไปกราบเรียนและนิมนต์ให้มา 

นายเชียงใบ พอได้ทราบข่าวการมาของท่านพระอาจารย์ฝั้นก็มีความดีใจ รีบ
ออกไปรับท่านพระอาจารย์ฝ้ันเข้ามาในวดัป่าสงบอารมณ์ บ้านนาโสก นายเชยีงใบได้
ถือโอกาสตอนไปพบท่านพระอาจารย์ฝั้น เล่าเรื่องพระอาญาครูดีกับแม่ชีตัดถวายให้
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ท่านฟังโดยละเอยีดตัง้แต่ต้นจนอวสาน ตลอดถงึเร่ืองทีแ่ม่ชีตดักล่าวหาว่านายเชียงใบ 
เป็นมารตัวร้ายกาจ พยายามวางแผนคิดจะฆ่าพระอาญาครูดีกับแม่ชีตัดให้ท่าน 
พระอาจารย์ฝั้นฟัง “จริงไหมเล่าที่เขาว่าอย่างนั้น” ท่านอาจารย์ถาม “ไม่จริงขอรับ” 
นายเชยีงใบตอบ แล้วพดูต่อไปว่า “กระผมไม่เคยคิดแม้ด้วยใจ กระผมจะท�าได้อย่างไร  
ทัง้กระผมกย็งัมคีวามเคารพนับถอืท่านอยู ่ไม่น่าจะกล่าวหากระผมเช่นน้ัน เป็นกรรม
อะไรของกระผมแท้ๆ อยู่ดีๆ ก็มาถูกกล่าวหาอย่างน้ี” ว่าแล้วกก็ราบลาพระอาจารย์ฝ้ัน 
กลับบ้าน 

ท่านพระอาจารย์ฝั้นขึ้นไปหาท่านอาญาครูดี พระอาญาครูดีท�าการปฏิสันถาร 
พระอาจารย์ฝ้ัน และถามว่า “ครูบามากบัใคร ไม่มคีนไปรับครูบาหรือ” “นายเชยีงใบ
ไปรับมา” พระอาจารย์ฝั้นตอบ ท่านพระอาญาครูดี พอได้ยินว่านายเชียงใบไปรับมา
เท่าน้ันแหละ ตกใจร้องขึน้ว่า “ครูบา” พร้อมทัง้ยกมอื “น่ันแลตวัส�าคัญ ครูบาระวงัหนา  
อย่าไปคบกับมัน” “เป็นอะไร” พระอาจารย์ฝ้ันถาม “มันภาวนาไม่เป็น มนัไม่ได้อะไร 
กบัเขา ไม่มใีครเคารพเชือ่ถอืและนับถอืมนั มนัแกล้งหาเร่ืองจะมาท�าร้ายผม แม่ช ีและ 
คณะบริษทั ชาวบ้านเขาระแวงระวงัอยูเ่วรยามกนัตลอดเวลา กเ็พราะอ้ายหมอน้ีแหละ 
ครูบาอย่าให้มันเข้ามาในวัดหนา”

ท่านพระอาจารย์ฝั ้นพักอยู ่ที่วัดสงบอารมณ์ประมาณหน่ึงเดือนเพื่อจะได้
พิจารณาสังเกตเหตุการณ์เร่ืองพระอาญาครูดีกับแม่ชีตัด ส่วนแม่ชีตัดก็ยังน�าเอา 
พระธรรมเทศนามาแสดงให้คุณพระพ่อและคณะญาติโยมฟัง และวิญญาณของ
พระทองเพยีร พระทองด ีพระทองใย ก็ผลดัเปลีย่นเวยีนมาเข้าทรงกบัแม่ชซีองเช่นเคย 
ท่านพระอาจารย์ฝ้ันกไ็ด้มาเหน็ประจักษ์กบัตวัท่านเอง ผู้คนกพ็ากนัแตกตืน่มาฟังกนั 
เต็มศาลาโรงธรรมทุกวันๆ การอยู่เฝ้าเวรยามตามประตูวัด ตามกุฎี ก็จัดอยู่กัน 
ตลอดวันตลอดคืน แม่ชีตัดที่ถือตัวเองว่าเป็นลูกชายของท่านอาญาครูดี ที่เรียกว่า 
ท้าวฯ แต่ชาติก่อน ก็อยู่ห่างจากคุณพระพ่อคือพระอาญาครูดีไม่ได้ ด้วยเชื่อว่า 
ถ้าออกไปอยู่ทีอ่ืน่ห่างจากคุณพระพ่อ ตวัเองต้องตาย เพราะมารจะมาท�าร้ายเอาให้ถงึ 
แก่ชีวิต นี้เป็นค�าถือมั่นส�าคัญจริงของแม่ชีตัด
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ท่านพระอาจารย์ฝั้น พอท่านมาถึงได้เห็นพฤติการณ์ก็ทราบได้ทันทีว่าถูกกิเลส
หลอกให้หลงถือมั่นส�าคัญผิด เกิดทิฐิบัญญัติขึ้นมาหลอกตัวเองให้หลง เพราะจิตยัง
ไม่มีก�าลังสติปัญญาพอที่จะก�าจัดตัดกิเลสตัวโมหะความหลงให้ขาดหมดสิ้นไปได้  
จึงมีการกลัวมารตลอดเวลา และยังกลัวตาย ถ้าผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วจริง ท่านไม่มีอะไร
ที่จะกลัว หรือที่จะท�าให้ท่านกลัวอีกแล้ว พระอรหันต์ท่านไม่เคยตายและท่านไม่เคย
กลวัตาย แม่ชตีดัยงัมมีาร ยงักลวัมาร และยงักลวัตายเสยีดายชวีติอยู ่จะส�าเร็จเป็น 
พระอรหันต์ได้อย่างไร แม่ชีตัดมีญาณรู้เหตุการณ์ต่างๆ ได้ถูกต้องนั้น ไม่ใช่ความรู้ 
ทีเ่กดิปรากฏอยูใ่นภายในจิตใจของแม่ชเีอง เป็นความรู้จากสงัขารภายนอกปรุงหลอก 
ให้หลง คือมีพระอยู่บนศีรษะของแม่ชีเองเป็นผู้บอกและสรญาณให้รู้ แม่ชีตัดจึงรู้ 
ความรู้ที่ส�าคัญว่าตนรู้ตนเห็นน้ีเองมันหลอกตัวเอง ส่วนท่านพระอาญาครูดีก็ยังมี 
ความหลงเชือ่แม่ชตีดัว่าเป็นผู้วเิศษ จึงเป็นเหตใุห้ชาวบ้านญาตโิยมหลงเช่ือไปตามๆ กนั

ฉะน้ัน ท่านพระอาจารย์ฝั้นจึงต้องพูดกับท่านพระอาญาครูดีให้ท่านเข้าใจดี  
มีความเห็นชอบตรงถูกต้องตามความเป็นจริงเสียก่อน จึงค่อยเทศน์แก้แม่ชีตัดและ 
ญาตโิยมบริษัทภายหลงั ท่านพระอาจารย์ฝ้ันข้ึนไปหาท่านพระอาญาครูด ีเม่ือท่านพระ 
อาญาครูดีอยู่ล�าพังองค์เดียว ท่านพระอาญาครูดีถามพระอาจารย์ฝั้นว่า “ครูบามี 
ความคิดเห็นอย่างไรบ้าง การปฏิบัติของพวกผมและคณะบริษัทที่ครูบาได้มาเห็นอยู่
เวลาน้ี ดแีล้วทีค่รบูาได้มาพบเหน็ด้วยตนเอง เพือ่จะได้ช่วยกนัรับรู้และรับรองน�าเอาไป 
ประพฤติปฏิบัติต่อไป” 

ท่านพระอาจารย์ฝั้นท่านอยากจะพูดเร่ืองน้ีกับท่านพระอาญาครูดีมานานแล้ว  
แต่ก็ยังไม่ได้โอกาส ตอนน้ีท่านได้โอกาสดี เมือ่ท่านพระอาญาครูดพีดูจบ พระอาจารย์ฝ้ัน 
ท่านกพ็ดูขึน้ทนัทว่ีา “เร่ืองน้ีผมเข้าใจดี ผมได้พจิารณาแล้วตัง้แต่มาถงึทแีรก ตามเหตผุล 
แล้ว แม่ชีตัดยังไม่ได้ถึงขั้นบรรลุธรรมส�าเร็จมรรคผลธรรมวิเศษอะไรเลย จิตหลง 
วปัิสสนูปกเิลส เป็นเหตใุห้เกิดสญัญาวปิลาส ความเหน็เคลือ่นคลาดจากความเป็นจริง” 
พระอาญาครูดีชักจะไม่พอใจในค�าตอบของท่านพระอาจารย์ฝั้น จึงพูดข้ึนทันทีว่า  
“ถ้าแม่ชตีดัไม่ได้บรรลธุรรมจริงเหมอืนอย่างครูบาว่าแล้ว ท�าไมแม่ชีจึงสามารถมญีาณ
รู้อะไรต่ออะไรต่างๆ อย่างถูกต้องเล่า” 
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ตอนน้ีท่านพระอาจารย์ท่านอธบิายธรรมอนัสขุมุลกึซึง้ละเอยีดลออกว้างขวางมาก  
ยกข้ออุปมาอปุไมยได้อย่างดีมาก ผู้เขยีนไม่สามารถจดจ�าน�าเอามาลงได้ละเอยีดลออ
ทกุถ้อยทกุกระทงได้ จึงน�ามาลงเท่าทีจ่ดจ�าร�าลกึนึกข้ึนมาได้ ท่านอธบิายมตีอนหน่ึงว่า 
“ที่แม่ชีตัดสามารถมีความรู้มีญาณรู้อะไรต่ออะไรต่างๆ หลายอย่างนั้น อาจรู้ได้จริง 
แต่เป็นเพยีง ญาณโลกย์ี เท่าน้ัน ไม่ใช่ ญาณข้ันสิน้อาสวะ ญาณโลกย์ีน้ัน ถ้าจิตมสีติ 
มีความเพียร ความพยายาม ภาวนาอย่างถูกต้องของบุคคลผู้ต้องการรู้อรรถรู้ธรรม 
แล้วประกอบความเพียรเจริญภาวนา มีความพยายามอย่างดี มีก�าลังติดต่อเนื่องกัน 
ไม่ขาดระยะ จิตสงัดจากกาม สงัดจากนิวรณ์อนัเป็นอกศุล จิตมกี�าลงัได้รับความวเิวก  
จิตกร็วมลงสูค่วามสงบ มอีารมณ์เป็นหน่ึงแน่วแน่อยูใ่นภายใน จิตปล่อยวางอารมณ์
หยาบทีย่งัเหลอือยูก้่าวสูค่วามละเอยีด เป็นจิตบริสทุธิ ์ผ่องใสสะอาด เป็นจิตละเอยีด 
อ่อน ควรแก่การบรรลธุรรม ควรแก่การน้อมนึกระลกึธรรม ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และ 
ปัจจุบนั อาจมีญาณรู้ปพุเพสนันิวาส ชาตกิ�าเนิดของตนและของคนอืน่ได้ ทีเ่กดิแล้วตาย 
ตายแล้วเกิด เกิดแล้วตายอีก ตายแล้วตายอีก เกิดแล้วเกิดอีก เป็นเอนกชาต ิ
ไม่สามารถทีจ่ะนับประมาณได้ น้ีก็ยังเป็นความรู้อยูใ่นชัน้ญาณโลกย์ี หรือมญีาณจักษุ 
สามารถมองเห็นด้วยทิพยจักษุว่า นายน้ันนางน้ันตายแล้วจากชาติน้ี ได้ไปเกิดอยู ่
ที่โน้น มีสุขมีทุกข์ ตกยากหรือได้ดีอย่างน้ีๆ มีผิวพรรณดี หรือผิวพรรณทราม 
มีอายุยืนหรือสั้นเท่านั้นๆ ปี เห็นชัดด้วยธรรมจักษุ ไม่ใช่จักษุธรรมดา นี้ก็ยังเป็น 
ญาณโลกีย์อยู่ เพราะความรู้คือสติปัญญาวิชาขั้นน้ีเป็นแต่เพียงข่มขู่กิเลสอาสวะ 
ให้สงบลงชั่วคราวเท่าน้ัน ไม่สามารถประหารกิเลสอาสวะที่มีอยู่แล้วในสันดานของ
ตนเองได้ ก�าลงัวปัิสสนา สตปัิญญาญาณ ยงัไม่มกี�าลงัพอ ยงัไม่สามารถทีจ่ะท�านิโรธ 
ในส่วนอาสวักขยญาณให้แจ้งได้ 

แม้องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า พระองค์ได้ทรงบรรลญุาณ ท�าให้พระองค์
ทรงระลึกชาติได้หลายชาติ หลายร้อย หลายพัน หลายหมื่น แสนล้าน อสงไขยชาติ  
ทีเ่รียก ปพุเพนิวาสานุสตญิาณ ในยามแรก เป็นญาณทีห่น่ึงในวชิชา ๓ และพระองค์
ได้ทรงบรรลุ จุตูปปาตญาณ คือทรงรู้เห็นชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรม 
สัตว์บางจ�าพวกท�าแต่กรรมชั่ว เม่ือตายกายแตกแล้วก็ได้ไปสู่ทุคติ บางพวกท�าแต่
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กรรมดี เมื่อตายกายแตกตายแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เป็นญาณที่สอง 
พระองค์ได้ทรงบรรลุแล้วในเวลาเที่ยงคืนแห่งราตรี ญาณทั้ง ๒ นี้พระองค์ได้ทรง 
บรรลแุล้ว แต่พระองค์กย็งัไม่ปฏญิาณว่าตรัสรู้แล้ว เพราะญาณทัง้ ๒ คอื การระลกึชาต ิ
ได้ก็ดี การรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าก็ดี เป็นแต่เพียงญาณรู้เห็นสิ่งภายนอก เป็นกุปธรรม 
ของอนิยตบคุคล ยังไม่พ้นไปจากสงัขาร อาสวักขยญาณบงัเกดิขึน้แล้วเมือ่ใด เม่ือน้ัน 
จิตได้บรรลถุงึอาสวกัขยญาณ สงัหารตดักเิลส เป็นสมจุเฉทปหาน ดบักเิลสและกองทกุข์ 
อย่างไม่มอีะไรเป็นเศษเหลอืแม้แต่น้อย จึงเป็น อรหาอรหะปฏปัินโนบคุคล ผู้ปฏบิตัิ
ได้บรรลถุงึซึง่ได้เป็นพระอรหนัต์ขณีาสพแล้ว ท่านเป็นผู้ชนะมารแล้ว ไม่เคยหวัน่ไหว
ในกิเลสมารและขันธมาร มัจจุมาร 

พระอรหันต์ท่านไม่เคยตาย และท่านไม่กลัวความตาย เพราะท่านพ้นแล้วจาก
ความตาย ถ้าจิตใจยังมีความหวั่นไหวอยู่ ชื่อว่ายังไม่สิ้นกิเลส ยังมีความกลัวตาย  
กย็งัตดักเิลสยงัไม่ได้ พระอรหนัต์ท่านไม่เป็นคนข้ีขลาดจิตวปิลาสอย่างน้ี ส่วนวญิญาณ 
เข้าทรงเข้าสิงก็ไม่เป็นของจริงอะไรเลย พากันหลงเชื่อหลงถือในสิ่งที่ไม่เป็น 
สารประโยชน์ ส่วนพระผู้เจ้าของวิญญาณที่มาเข้าทรงกับแม่ชีซองทุกองค์เวลาน้ี 
ท่านก็ยังอยู่ทีวั่ดป่าสาลวนั จังหวดันครราชสมีา อาตมากเ็หน็ ท่านเหล่าน้ันท่านไม่ได้ 
เป็นอะไรเลย ไม่มท่ีานองค์ไหนทราบเร่ืองอะไร เพราะไม่มอีะไรผิดปกตทิัง้ร่างกายและ
จิตใจพอทีจ่ะเป็นเหตสุงสยัและสนใจ จิตใจเป็นของละเอยีดอ่อน จะน้อมไปเป็นอะไร 
มันก็เป็นได้ จะน้อมไปทางไหนมันก็ไปทางนั้น มันสัมปยุตด้วยกับเรื่องใด เรื่องนั้น 
ก็เป็นขึ้นมา จิตน้อมไปในทางบ้า มันก็เป็นบ้าขึ้นมา จิตน้อมไปในทางดีก็เป็นคนดี  
ไปเป็นสตัว์กจิ็ตอนัน้ี ไปเป็น เปรต อสรุกาย ภตูผีปีศาจ ก็ไปจากจิตอนัน้ี จิตน้ีพาให้เป็น 
ไม่ใช่สิ่งอื่นพาให้เป็นไป เป็นเทวบุตร เทพธิดา เป็นพระอินทร์ พระพรหม พญายม 
พญายักษ์ ก็จิตนี่แลเป็น ตลอดถึงคนมั่งมี คฤหบดี เศรษฐี พระราชามหากษัตริย์ 
หรือจะเป็นพระพทุธเจ้า ปัจเจกพทุธเจ้า อริยสงฆ์สาวกของพระพทุธเจ้า กจิ็ตน้ีเองเป็น 
ถ้าจิตไม่เป็นก็ไม่มีอะไรเป็น ธรรมทั้งหลายส�าเร็จมาจากใจ”
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“ขอโอกาสท่านอาจารย์ ถ้าอย่างน้ันวิญญาณของใครที่มาเข้าทรงกับแม่ชีซอง 
ไม่ใช่วิญญาณของพระสามองค์น้ันหรือ” (ผู้เขียนกราบเรียนถาม) “วิญญาณของ
พระทีไ่หน แม่ชน้ัีนแลเป็น ...มนัเป็นจากจิตของแม่ชเีอง” (ท่านพระอาจารย์ฝ้ันตอบ)

พอมาถึงตอนน้ี ผู้เขียนใคร่จะเล่าเร่ืองวิญญาณเข้าทรงกับสามเณรน้อย  
เป็นคล้ายๆ กันอีกเรื่องหนึ่งมาลงให้ผู้ที่สนใจได้อ่าน เพื่อเป็นเครื่องประดับความรู้  
เพราะเวลาน้ีประชาชนชาวไทยในพระพุทธศาสนาพากันเช่ือถือเร่ืองวิญญาณอะไร 
ต่ออะไร เข้าทรงและเข้าประทับทรง แตกตื่นกันเกลื่อนเกือบทั่วประเทศ เร่ืองน้ี 
ไม่เป็นของแปลก ส�าหรับผู้ที่ใช้สติปัญญาพิจารณาด้วยเหตุผลตามความเป็นจริง  
มีมานานแล้ว ไม่ใช่เพิ่งมีแต่เด๋ียวน้ี ไม่ใช่เป็นของใหม่ที่ควรแปลกและหลงเชื่อถือ 
ให้ชาวพุทธเราทุกๆ ท่านหันมองไปดูทางประชาชนชาวจีนทั้งที่อยู่ในประเทศไทย 
ประเทศจีนพื้นแผ่นดินใหญ่ ในอดีตอันยาวนาน เขามีความเคารพนับถือและเชื่อถือ 
อย่างเคร่งมากในเร่ืองวิญญาณมาแต่โบร�่าโบราณกาลดึกด�าบรรพ์ ท�าพิธีไหว้วอน 
เซ่นสรวงดวงวิญญาณให้มาประทับทรงลงมาแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างๆ นานา 
ถอืว่าเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์มอีานุภาพ นิรมติช่วยดลบนัดาลในสิง่ทีต่นต้องการให้ส�าเร็จได้ 
ตามความปรารถนาของตนทุกอย่าง ถึงกับมีการแสดงการลุยไฟ และประทับน่ัง
กระทืบย่นโยกตัวไปมาอยู่ปลายเหล็กแหลมคม เอาเหล็กแหลมแทงปากและตัดลิ้น  
เอาเลือดมาเขียนคาถาลงยันต์อันศักดิ์สิทธิ์แจกจ่ายเพื่อจะได้เอาไปติดไว้ส�าหรับ 
ไหว้บูชา จะได้เป็นเครื่องป้องกันรักษาทรัพย์สมบัติลูกหลานบ้านเรือนของตน

ปัจจุบนัน้ี ประชาชนคนจีนในเมอืงจีนบนผืนแผ่นดนิใหญ่เป็นอย่างไร กระเจิด 
กระเจิงไปอยู่ทีไ่หน วญิญาณอนัศักดิส์ทิธิผู้์มอีทิธานุภาพมาก ท�าไม่ไม่แสดงพลงัฤทธิ ์
อทิธปิาฏิหาริย์ทรมานศตัรูผู้เป็นปรปักษ์กบัตน ให้เขามจิีตใจเคารพอ่อนน้อม นับถอื 
เซ่นสรวงกราบไหว้บูชาด้วยอ�านาจความเกรงกลัวอิทธาเดชานุภาพของวิญญาณ 
ผู้ศกัดิส์ทิธิ ์กลบัตรงกนัข้าม ถกูเขาท�าลายทิง้หมด ไม่มคีวามหมายอะไรเลย ช่วยอะไร 
ไม่ได้ 
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พ่อแม่พี่น้องของเราชาวพุทธทั้งหลาย สวากขาโต ภควตา ธัมโม พระธรรม
อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว สันทิฏฐิโก เป็นผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นแจ้งด้วยตนเอง 
พระพทุธองค์ไม่ให้เชือ่ถอืและนับถอืตามโดยมคีวามเหน็ว่าสิง่น้ีเป็นของดมีคีนนับถอื 
มานาน พระองค์สอนให้เชือ่กรรมและผลของกรรมทีเ่รากระท�าแล้วในปัจจุบนั แล้วให้ 
ละเลิกจากการกระท�าชั่วที่ตัวเคยท�ามาแล้วน้ันเสีย แล้วตั้งหน้าท�าแต่ความดีต่อไป 
น้ีเป็นสวากขาตธรรม เป็นค�าที่พระองค์ทรงตรัสสั่งสอนอย่างดีแล้ว เรานับถือและ 
เช่ือถืออย่างน้ีเป็นการนับถอืเชือ่ถอืถกูตามธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้า อย่าหลงเช่ือ 
งมงายกราบไหว้วิญญาณ 

วญิญาณทีท่่องเทีย่ววนเวยีนอยู่ในโลกหรือในไตรภพ ไม่ใช่วญิญาณทีว่เิศษอะไร  
เป็นวิญญาณทีย่งัมคีวามทกุข์ในทกุข์ขนัธ์เหล่าน้ีแล อนัจิตของท่านผู้วสิทุธน้ัิน ท่านไม่ 
มาวุ่นวายในร่างกายอันสกปรกของคนที่ยังมีกิเลสหนาปัญญาหยาบอย่างน้ันหรอก  
ท่านเบือ่ท่านหน่ายคลายจากจิตของท่านเสยีหมดแล้ว จะมเีหตปัุจจัยอนัใดทีจ่ะมาพา
ให้ท่านเกี่ยวข้องอีกเล่า การเซ่นสรวงพระภูมิเจ้าที่ ภูตผีวิญญาณ การเข้าทรงเหล่านี้ 
พระพุทธเจ้าก็ดี พระอริยสงฆ์สาวก อริยอุบาสกอุบาสิกาในศาสนาขององค์สมเด็จ 
พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ท่านสละละทิง้อย่างเด็ดขาดแล้ว พวกเราชาวพทุธทีส่ดุท้ายภายหลงั 
ก็ยังโง่งมงายตายอยากยงัมาเกบ็เอาซากทีท่่านลากทิง้ไปแล้วมาเป็นทีเ่คารพรับนับถอื 
กราบไหว้บูชาเอามาเป็นที่พึ่งหรือ น้ีหรือเขมาเขมะสรณคมน์อันอุดมของเราอย่าง 
ประเสริฐเลิศจริง 

ชักจะออกนอกเร่ืองไปแล้ว ขอกลับจับเอาเร่ืองวิญญาณเข้าประทับทรง 
สามเณรน้อยมาด�าเนินต่อไป เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๐๖ มสีามเณรน้อยรูปหน่ึง อายปุระมาณ 
๑๒ หรือ ๑๓ ขวบ น้ีแหละ พ�านักอยูว่ดัอโศการาม ต.บางป้ิง อ.เมือง จ.สมทุรปราการ 
เธอเป็นคนขยัน ข้อวตัรปฏบิตัดิ ีมีความเพยีร พระอาจารย์ของเธอได้แนะน�าพร�า่สอน
อบรมให้หมัน่เจริญภาวนา พาน่ังสมาธทิกุวนัมไิด้ประมาท วนัหน่ึง สามเณรน้อยก�าลงั
นั่งภาวนา ก็ปรากฏว่าวิญญาณของท่านพ่อลี ธมฺมธโร (พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีร-
เมธาจารย์) อดตีเจ้าอาวาสวดัอโศการาม มาเข้าประทบัทรงกบัสามเณร แล้วมาแสดง
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พระธรรมเทศนาให้พระภิกษุและสามเณรแลอุบาสกอุบาสิกาฟัง ปกติสามเณรน้อย 
ยงัเทศน์ไม่เป็นเพราะเพิง่บวช แต่เวลาวญิญาณของท่านพ่อลมีาเข้าประทบัทรง เธอเทศนา 
ได้คล่อง ถูก เหมือนท่านพ่อลีเทศน์จริงๆ ไม่มีผิด 

ข่าวน้ีได้กระจายไปทั่ววัดและชาวบ้านพากันแตกตื่น ทั้งพระภิกษุ สามเณร 
อบุาสก อบุาสกิา พากนัหลัง่ไหลไปฟังเทศนาท่านพ่อลทีีว่ญิญาณของท่านมาเข้าประทบั 
ทรงในร่างของสามเณร บางท่านก็สงสัย บางท่านก็เชื่อว่าเป็นวิญญาณของท่านพ่อลี 
มาเข้าประทบัทรงจริงๆ ส่วนพระผู้เป็นอาจารย์ของสามเณรน้อยใคร่จะพสิจูน์เพือ่ทราบ 
ข้อเท็จจริงให้ยิ่งกว่าน้ี จึงได้พาสามเณรตระเวนไปหาพระเถระครูบาอาจารย์ท่าน 
ผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ตามวัดต่างๆ ทางภาคอีสาน เพื่อให้ท่านพิสูจน์และรับรอง

พระอาจารย์ของสามเณรน้อยพาสามเณรไปหาพระอาจารย์ฝั้นที่วัดพระศรี- 
มหาธาต ุเวลาน้ันท่านอาพาธ ท่านได้ไปพกัให้หมอรักษาอยูท่ีเ่รือนรับรอง วดัพระศรี- 
มหาธาต ุบางเขน พระนคร พ.ศ. ๒๕๐๖ พระอาจารย์ของสามเณรได้เล่าความเป็นไป 
เกีย่วกบัเร่ืองวญิญาณของท่านพ่อลมีาเข้าประทบัทรงกบัสามเณรลกูศษิย์ของท่านตาม 
ที่ได้เป็นมาแล้วตั้งแต่ต้นจนตลอดดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เพื่อให้ท่านพระอาจารย์ฝั้น 
พิสูจน์ข้อมูลให้ทราบความเท็จจริง เมื่อพระอาจารย์องค์น้ันเล่าจบแล้ว ท่านพระ
อาจารย์ฝั้นก็ได้พูดขึ้นทันทีว่า “อย่าหลงเชื่อ สัญญามันหลอก ไม่เป็นความจริง 
อะไรหรอก” น้ีกเ็ร่ืองหน่ึงทีท่่านพระอาจารย์ฝ้ันท่านไม่ให้เชือ่ถอื ตัง้แต่น้ันมา ทัง้พระ
ผู้เป็นอาจารย์ทั้งสามเณรน้อยได้หายเงียบไปเลย ไม่ทราบไปอยู่ไหนจนบัดนี้

ท่านพระอาญาครูดีชักลังเลในใจ เมื่อได้ฟังค�าชี้แจงแสดงธรรมของท่านพระ 
อาจารย์ฝั้นแล้ว ต่อมาพระ ๓ องค์ คือ พระทองเพียร พระทองดี พระทองใย  
ซึง่จ�าพรรษาอยูท่ีว่ดัป่าสาลวนั นครราชสมีา ทีเ่ป็นเจ้าของวญิญาณ กไ็ด้เดนิทางมาถงึ  
มาพักอยู่วัดป่าสงบอารมณ์ บ้านนาโสก ได้เป็นก�าลังสนับสนุนให้เห็นจริงตาม 
พระธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์ฝ้ัน วนัน้ันท่านได้ประกาศให้พระภกิษุ สามเณร 
ญาตโิยม อบุาสก อบุาสกิา ทัง้ในวดัแลในบ้านให้มารวมฟังธรรมค�าอบรมสัง่สอนของ
ท่านพระอาจารย์ฝั้น ที่ศาลาโรงธรรม เมื่อถึงเวลาได้มาประชุมพร้อมเพรียงกันแล้ว  
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พระอาจารย์ฝั้นท่านก็ได้ลงมาเทศนาชี้แจงแสดงธรรมพร�่าสั่งสอนให้ทุกคนตั้งอยู่ใน
ความสงบ ให้มรีะเบยีบเรียบร้อย น้ีเป็นแก่นธรรมแท้ของพระพทุธศาสนา อย่าพากนั 
แตกตืน่ อย่าพากันหลงชลุมุนวุน่วายกัน ตอนน้ีผู้ฟังสงัดเงียบ เหมือนกะไม่มลีมหายใจ

พระอรหันต์ขีณาสพเจ้าทั้งหลาย ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ท่านไม่ตายเหมือน
สตัว์ธรรมดา เพราะท่านไม่มอีารมณ์ และไม่มีอะไรทีจ่ะมาท�าให้ท่านตายด้วย ท่านจึง 
ไม่กลัวตาย และท่านไม่เคยกลัวภัยเพราะท่านพ้นจากภัยแล้ว ท่านจึงเป็นผูไ้ม่มภียั 
ทีจ่ะท�าให้ท่านกลวั ท่านเป็นผู้ไม่หวัน่ไหวต่อทกุข์ภัยอนัตรายชวีติแตกตายใดๆ ทัง้สิ้น  
นี้เป็นพระอรหันต์ ผู้สิ้นกิเลสอาสวะแท้ ท่านเป็นผู้ได้บรรลุถึงธรรมจริงแท้ ให้พากัน 
เข้าใจตามน้ี พวกเราเวลาน้ีไม่เป็นอย่างน้ัน มีแต่มารคอยจองกรรมจองเวร เบยีดเบยีน
แก่กันและกัน สะดุ้งหวาดระแวงตลอดเวลา หาความสงบก็ไม่มี คลุกคลีตลอดวัน 
ตลอดคืน ต้องมีเวรยามเฝ้าประตูกลัวศัตรูจะมาท�าอันตราย จิตใจที่มีความสะดุ้ง 
หวาดขี้ขลาดขี้กลัวอย่างน้ีหรือเป็นจิตใจที่มีภูมิธรรมข้ันสูง จะให้เช่ือถือได้อย่างไร  
เมื่อจิตใจมันเป็นอย่างนี้ กิเลสตัวเองหลอกตัวเอง แล้วก็เที่ยวหลอกลวงผู้อื่นให้หลง
เชื่อตามๆ ไปด้วย กิเลสมันสร้างภาพพจน์ขึ้นในจิตของตัวเองแล้วแสดงให้ตนและ
คนอื่นเห็นว่าเป็นผู้วิเศษ ผู้ไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านน้ีก็เชื่อมั่นด้วยส�าคัญว่าเป็น
ความจริง หลงเชือ่อย่างงมงายวุน่วายกันทัง้วดัทัง้วา พระพทุธเจ้ากด็แีลพระอริยสงฆ์
สาวกของพระพทุธเจ้ากดี็ ท่านไม่หลงงมงาย และท่านไม่เคยสอนให้เช่ือถือความหลง
งมงายเหมือนอย่างพวกเราเดี๋ยวนี้เลย 

ต่อไปอย่าพากันตืน่ข่าว อย่าพากันเชือ่ถอืความตืน่ข่าว พระพทุธเจ้าพระองค์ทรง 
สั่งสอนพระพุทธสาวก อุบาสก อุบาสิกา ให้มีความฉลาดมีปัญญา พระองค์สอนให้ 
พวกเราใช้สติปัญญาพิจารณาเหตุและผลอันเป็นหลักธรรมแห่งความจริง เพราะ
สภาวธรรมทั้งหลายมาจากเหตุ ถ้าเหตุดี ผลก็ต้องดีมาตามเหตุ จะเปลี่ยนแปลงเป็น 
อย่างอื่นไปไม่ได้ เป็นธรรมจริงไปตามเหตุแลผลตั้งแต่ไหนแต่ไรมามีมานานแล้ว  
เป็นของจริงอย่างมั่นคง มีตลอดกาล ส่วนเหตุทางฝ่ายไม่ดีนั้นล่ะ ส่วนผลนั้นก็ต้อง 
ไม่ดีมาตามเหตุเช่นเดียวกัน เพราะฉะน้ัน พวกเราทุกคนควรจ�าไว้เป็นหลักความ 
ประพฤตแิละปฏิบัติต่อไป อย่าพากันถือผิดวิปริตไปจากเหตุและผล 
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ผู้ฟังทุกคนน่ังก�าหนดจิตของตนอย่างสงบเงียบหยั่งจิตใจให้ถึงอรรถถึงธรรม 
เมือ่พระอาจารย์ฝ้ันแสดงพระธรรมเทศนาจบลงแล้ว ผู้ฟังได้ยกมอืขึน้สาธกุารพร้อมกนั 
เป็นเสยีงเดยีวกนัหมดทกุคน ทกุคนรู้สกึว่ามีความปลืม้ปีตดิใีจในพระสทัธรรมเทศนา 
ของท่านพระอาจารย์ในคร้ังน้ันเป็นอย่างยิง่ พระอาจารย์ฝ้ันสัง่ให้แม่ชตีดัเกบ็ขนสิง่ของ 
ของแม่ชีเองออกไปจากกุฏิที่แม่ชีตัดอยู่ใกล้ชิดกับกุฏิของพระอาญาครูดี ไปอยูก่บั 
พวกชีข้างนอก ทีแรกแม่ชีตัดคัดค้านไม่ยอมไป ว่าถ้าออกไปแล้วตัวเองต้องตาย  
“ตายกต็ายซ ิให้มนัรู้ พระอรหนัต์ไม่ต้องกลวัตาย” ท่านพระอาจารย์ฝ้ันกล่าว ผลสดุท้าย 
แม่ชีตัดจ�าเป็นต้องขนของออกไป ทั้งท่านพระอาญาครูดีและแม่ชีตัดยังลังเลใจใน 
ความเชื่อถือความส�าคัญสัญญาของแต่ละฝ่ายที่เคยส�าคัญยึดถือมั่นมาแต่ก่อน 
ปล่อยวางยังไม่ได้หมด พระอาจารย์ฝั้นท่านจึงให้ญาติโยมรับท่านพระอาญาครูดี 
พาไปส่งที่ป่าช้าระหว่างบ้านนาหัวช้างกับบ้านบะทองต่อกัน ในอ�าเภอพรรณานิคม 
จังหวัดสกลนคร (เวลานี้เป็นวัดป่าอุดมสมพร)

พระอาจารย์ฝั้นท่านได้ช�าระแก้ไขเร่ืองพระอาญาครูดีกับแม่ชีตัดตามที่ท่าน 
พระอาจารย์สิงห์ได้มอบหมายมาให้ เมื่อท่านได้แก้ไขส�าเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  
พอถงึเวลาจะเข้าพรรษา ท่านกเ็ดนิทางกลบันครราชสมีา ไปจ�าพรรษาอยูท่ีว่ดัป่าศรัทธารวม  
ท่านจึงได้เล่าให้ผู้เขียนฟัง เมือ่ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ภายหลงัท่านพระอาญาครูดีได้ย้ายไป 
อยู่บ้านม่วงไข่ และได้ถึงแก่มรณภาพอยู่ที่นั้น (ประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๑)
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ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่ไทยใหญ่ (เมืองเชียงตุง)

เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ทหารไทยได้ร่วมกับทหาร
สมัพนัธมิตร (ญีปุ่น่) ยกทพัไปท�าการตอนเหนือของประเทศ ท�าการยดึเมอืงเชียงตงุได้ 
จอมพลผิน ชณุหะวณั เม่ือมยีศเป็นพลตรีหลวงช�านาญยทุธศาสตร์ เป็นแม่ทพักองทพั 
มณฑลทหารบกที ่๓ จังหวดันครราชสมีา ได้คุมทหารออกไปรบคร้ังน้ีด้วย เมือ่เข้ายึด 
เมืองเชียงตุงได้แล้ว ทางรัฐบาลไทยได้แต่งตั้งพลตรีหลวงช�านาญยุทธศาสตร์ เป็น
ข้าหลวงใหญ่อยู่เมืองเชียงตุง แต่ได้เปลี่ยนช่ือจากเชียงตุงมาเป็นสหรัฐไทยใหญ่ 
จอมพลผินจึงได้เดนิทางกลบันครราชสมีา เพือ่มาย้ายครอบครัวเข้ากรุงเทพฯ แล้วจะได้ 
ไปอยู่ประจ�าที่มณฑลสหรัฐไทยใหญ่ต่อไป 

เม่ือจอมพลผินเดนิทางไปถึงนครราชสมีาแล้ว จึงมบีญัชาให้นายทหารไปนิมนต์
ท่านพระอาจารย์ฝ้ันทีว่ดัป่าศรัทธารวม พร้อมทัง้พระองค์อืน่อกีรวมทัง้หมด ๕ รูป ให้ไป 
รับสงัฆทานทีบ้่านของท่าน ในพระจ�านวน ๕ รูปน้ัน มผู้ีเขียนอยูด้่วย ท่านพระอาจารย์ฝ้ัน 
ไปถงึบ้าน ล้างเท้าเชด็เท้า นิมนต์ท่านขึน้ข้างบนน่ังบนอาสนะทีต่บแต่งไว้เรียบร้อยแล้ว 
จอมพลผินแต่งตวัแบบพลเรือน นุ่งกางเกงจีนขายาว เสือ้ขาวแขนสัน้ เข้ามากราบใกล้ชดิ 
พระอาจารย์ฝั้นอย่างเรียบร้อยเหมือนกะลูกศิษย์ก้นกุฏิ ผู้เขียนเห็นแล้วจ�าท่านไม่ได้ 
เข้าใจว่าเป็นชาวจีนหรือพ่อค้าคฤหบดีมาร่วมพิธีท�าบุญถวายสังฆทาน ต่อเมื่อพระ 
อาจารย์ฝั้นท่านถามขึ้นว่า “คุณหลวงสบายดีหรือ มาถึงแต่เมื่อไหร่” จึงท�าให้ผู้เขียน
ทราบว่าเป็นจอมพลผิน
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จอมพลผินตอบค�าถามของท่านพระอาจารย์แล้ว ได้เล่าเร่ืองต่างๆ ถวายให้ท่าน 
พระอาจารย์ฝั้นฟังว่า “กระผมได้เข้าไปที่จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา (เขมร) 
ตอนทหารไทยเราได้ยกก�าลงัไปรบอนิโดจีน ได้เข้ายดึจังหวดัพระตะบอง ประเทศเขมร  
หลงัจากทหารไทยของเรายดึจังหวดัพระตะบองไว้ได้แล้ว กระผมได้เข้าไปเหน็จังหวดั
พระตะบองเป็นครั้งแรก ปรากฏเหมือนกับเมืองร้าง เงียบวังเวง ไม่มีผู้คนเดินไปมา 
ประตบู้านเรือนปิดหมด วดัวามอียูก่ปิ็ดประตเูงียบหมดเช่นเดยีวกนั ให้ทหารสริุนทร์
ที่พูดภาษาเดียวกันไปเที่ยวค้นหา จึงได้ทราบว่าเขากลัวทหารไทย ได้พากันหลบหนี
ออกไปจากบ้านไปซกุซ่อนอยูต่ามไร่นาป่าเขา ทหารไทยจึงได้ไปหาและเกลีย้กล่อมให้ 
ผู้ทีห่ลบหนีกลบัเข้ามาอยูบ้่านสูเ่มอืงคนืปกต ิและได้ประกาศว่า คณะทหารไทยไม่ได้ 
เป็นศตัรูกับพ่อแม่พีน้่องชาวพระตะบอง แต่มาคุม้ครองให้พ่อแม่พีน้่องชาวพระตะบอง 
ของเราอยู่เย็นเป็นสุข ขอให้พ่อแม่พี่น้องของเราที่หลบซ่อนอยู่กลับมาสู่อยู่บ้านช่อง
ของตนๆ ต่อไป ประชาชนทีไ่ด้หลบหนีภยัพอได้ยนิประกาศกพ็ากนัดใีจ หลัง่ไหลออก 
จากป่ากลับคืนมาสู่อยู่บ้านเรือนของตนทุกๆ คน”

จอมพลผินเล่าต่อไปอีกว่า “มีทั้งพระภิกษุและสามเณรเป็นจ�านวนหลายรูป  
มีพระเถระผู้ใหญ่เป็นหัวหน้า ได้น�าดอกไม้เคร่ืองสักการบูชาถือเอาเข้าหากระผม  
แล้วบอกว่า อาตมาภาพได้น�าเคร่ืองสักการะมาเพื่อคารวะท่านผู้เป็นหัวหน้าทหาร
กองทัพไทยในที่น้ี กระผมได้ยินพระเถระท่านกล่าวดังน้ันแล้วก็ตกใจ เพราะ 
ไม่เคยเหน็ไม่เคยได้ยนิมาก่อนว่า พระท�าความเคารพคารวะฆราวาสญาตโิยมอย่างน้ีเลย  
กระผมรีบลกุขึน้กราบเรียนให้ท่านทราบทนัทว่ีา ไม่ได้ พระเจ้าพระสงฆ์เคารพคารวะ 
คฤหสัถ์อย่างผมไม่ได้ ว่าแล้วกระผมกนิ็มนต์ท่านทกุรูปขึน้ไปน่ังบนทีส่งู ส่วนกระผม 
ได้นั่งลงบนพื้นต�่าแล้วกราบนมัสการท่านผู้เป็นพระเถระผู้ใหญ่ในสงฆ์ แล้วได้กราบ 
เรียนท่านว่า คณะรัฐบาลของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัและประชาชนไทยเคารพ 
นับถือพระพทุธศาสนา ยกพระพทุธศาสนาเป็นศาสนาประจ�าชาต ิคนไทยทกุคนไม่ว่า 
จะเป็นคนชนช้ันวรรณะใด ทกุคนย่อมมีความเคารพกราบไหว้พระสงฆ์ผู้ทรงศีลและ
บวชในพระพทุธศาสนา แม้บวชในวนัน้ันกต็าม คฤหสัถ์จ�าต้องท�าความเคารพกราบไหว้ 
พระสงฆ์ รัฐบาลไทยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยและประชาชนชาวไทย
มีความเคารพนับถือพระสงฆ์องค์เจ้าในพระพุทธศาสนาอย่างนี้”
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เม่ือจอมพลผินพูดจบลงแล้ว มีพระสงฆ์ชาวจังหวัดพระตะบองที่เคยมาอยู่ 
เมืองไทยและพูดภาษาไทยได้ ลุกขึ้นขออนุญาตพระมหาเถระแล้วพูดขึ้นว่า  
“ทีอ่าตมาภาพพร้อมด้วยคณะพระภกิษสุามเณรได้น�าเคร่ืองสกัการะมาท�าความเคารพ
คารวะ พณฯ ท่านน้ี กไ็ด้พากันท�าตามธรรมเนียมทีเ่คยท�ามาทกุคร้ังทีเ่จ้านายขนุนาง
ผู้ใหญ่ฝร่ังเศสมา พระเถระผู้ใหญ่ในถิน่น้ันต้องพาพระภกิษสุามเณรน�าเคร่ืองสกัการะ 
ไปแสดงท�าความเคารพคารวะฝร่ังผู้เป็นเจ้าขุนมูลนายที่มาในถิ่นน้ัน พระสงฆ์ที่น้ี
ได้ปฏิบัติอย่างนี้มาเป็นเวลานานมาแล้ว จึงเป็นธรรมเนียมสืบต่อกันมาจนกระทั่งถึง
บดัน้ี” ท่านผู้อ่านเม่ือได้อ่านมาถงึตอนน้ีแล้วมคีวามรู้สกึอย่างไรบ้าง เจ้านายฝร่ังเศส
ที่ปฏิบัติต่อพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาของประชาชนกัมพูชาในสมัยน้ัน ปัจจุบันน้ี 
ยิ่งย�่าแย่ไปกว่านั้นอีก

จอมพลผินจึงได้กราบเรียนท่านพระอาจารย์ฝั้นต่อไปว่า “เวลาน้ีคณะรัฐบาล
นายกจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้แต่งตั้งให้กระผมไปเป็นข้าหลวงประจ�าอยู่เมือง
เชยีงตงุ แต่มาเปลีย่นชือ่ใหม่ว่าสหรัฐไทยใหญ่ เมือ่กระผมได้ไปอยูป่ระจ�าแล้ว กระผม 
จะต้องปรับปรุงบ้านเมืองพร้อมทั้งพระพุทธศาสนาก่อน เพราะพระพุทธศาสนาใน 
ประเทศนั้นเสื่อมทรามไปหมด เกือบจะไม่มีเหลือเลย พระเณรฉันอาหารทุกเวลาได้
เหมอืนฆราวาส เข้าไปในบ้านเลีย้งดลูกูหลาน เฝ้าบ้านให้พ่อแม่ ไปหากนิไปอยูป่ะปนกบั 
ผู้หญงิยงิเรือ เขาไม่ถอืกนั พระทีป่ฏบิตัเิหมอืนท่านอาจารย์ไม่มเีลย ท่านอาจารย์ว่างไหม 
ถ้าท่านอาจารย์ไม่ขัดข้อง กระผมขอนิมนต์ท่านอาจารย์ไปช่วยอบรมสั่งสอนฟื้นฟ ู
พระพทุธศาสนาทีม่ณฑลสหรัฐไทยใหญ่ด้วย เวลาน้ีท่านอาจารย์มหาป่ินไปอยูท่ีไ่หน” 
(หมายถึงพระอาจารย์มหาปิ่น ปัญญาพโล ผู้เป็นน้องชายของท่านพระอาจารย์สิงห์ 
ขันตยาคโม อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน) จอมพลผินถาม 

“อาตมาเวลาน้ีว่าง ส่วนตวัแล้วก็ไม่มคีวามขัดข้อง แต่พระอาจารย์สงิห์ไม่ทราบ
ท่านจะว่าอย่างไร พระอาจารย์มหาป่ินเวลาน้ีท่านอยูท่ีว่ดัป่าทรงคณุดงพระราม จังหวดั
ปราจีนบรีุ” ท่านพระอาจารย์ฝ้ันตอบ “แหม ท่านอยูไ่กลเหลอืเกนิ จะไปนิมนต์กไ็ม่มเีวลา  
กระผมจ�าต้องรีบกลบั เอาอย่างน้ีกแ็ล้วกนั กระผมขอนิมนต์ท่านอาจารย์ฝ้ันตอนน้ีเลย  
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แต่กระผมจะต้องเดินทางไปก่อน เม่ือไปถึงเมืองเชียงตุงแล้ว กระผมจะสั่งมาเป็น
ทางการให้มารับท่านอาจารย์ไป ถ้าหากว่าท่านอาจารย์ได้พบกับอาจารย์มหาปิ่นแล้ว  
กระผมขอกราบนิมนต์ท่านไปด้วย ถ้าท่านอาจารย์กบัท่านอาจารย์มหาป่ินได้ไปอบรม
สั่งสอนพาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดศึกษาเหมือนที่ท่านอาจารย์พาท�าอยู่เวลาน้ี จะได้
ประโยชน์มาก ทีจ่ริงกระผมไม่ได้ทะเยอทะยานอยากได้อะไรอกีเลย ยศกระผมกพ็อ 
เงินเดอืนกระผมกพ็อ แต่นายกท่านไม่ยอม ท่านเอาให้ เอาให้ กระผมกจ็�าเป็นต้องรับ” 
เมื่อได้เวลาแล้วก็ท�าพิธีถวายสังฆทาน ท่านพระอาจารย์และพระทุกองค์รับแล้ว  
ถวายพรเสร็จแล้วก็พากลับไปฉันที่วัด

ภายหลงัท่านพระอาจารย์ฝ้ันเคยพดูให้ใครตอ่ใครฟังอยูเ่สมอว่า มจีอมพลผนิ
คนเดียวเท่าน้ันแหละรู้จักพอ นอกน้ันยังไม่เคยได้ยินใครในเมืองไทยสักคนเดียว 
พดูว่าพอเลย ในตอนสดุท้ายญีปุ่น่แพ้สงคราม มณฑลสหรัฐไทยใหญ่กก็ลบัเป็นเมอืง 
เชียงตุงอย่างเดิม

(ประวตัพิระอาจารย์ฝ้ัน อาจารเถระ ทีพ่ระอาจารย์สวุจัน์ สวุโจ เรียบเรียง จบแต่ 
เพียงเท่านี้)
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พระธรรมเทศนา

พระอาจาโร หลวงปู่ฝั้น
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๑
มนุษย์ ๗ จ�าพวก

โดย พระอาจารย์ฝั้น อาจารเถระ
ณ วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๘

เข้าที่ฟังธรรม นั่งให้สบาย เรามานี่ต้องการความสุข ความสบาย ฟังธรรมต้อง
ฟังข้างใน ไม่ต้องไปฟังข้างนอก ฟังข้างนอกมนัได้ยนิแต่เสยีง เสยีงว่ามันสขุมนัทกุข์
นี่ได้ยินแต่เขาว่า นี่ฟังเข้าข้างใน นั่งให้สบาย นั่งขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย  
ตั้งกายให้ตรง วางท่าวางทางให้สง่าผ่าเผยยิ้มแย้มแจ่มใส เรามานี่ต้องการความสุข 
ความสบาย ฟังข้างในอย่าไปฟังข้างนอก ธรรมดาผลไม้ก็ดี มันงอกขึ้นจากใน  
สขุกไ็ม่อยูข้่างนอก อยู่ข้างใน เราน่ังให้สบายๆ เม่ือกายเราสบายแล้ว เรากว็างดวงใจ
ให้สบาย 

เมื่อกายใจสบาย ให้นึกถึงที่พึ่งของเราทั้งหลายว่าอะไรเป็นที่พึ่ง ท่านสอนว่า 
เอาคุณพระพุทธเจ้า เอาคุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ เป็นสรณะที่พึ่ง เป็นที่ระลึก 
เป็นทีก่ราบทีไ่หว้สกัการบชูาของเรา ไม่มีสิง่อืน่เป็นสรณะได้นอกจากพระพทุธเจ้าแล้ว  
น้ีในเบือ้งต้น ต่อไปเราก็นึกค�าบริกรรมภาวนา บริกรรมสรณะ คอืสรณะของจิต ได้แก่
ค�าบริกรรมว่า พุทโธ ธัมโม สังโฆ พุทโธ ธัมโม สังโฆ สามหนแล้ว รวมเอาแต่ 
พทุโธๆ ค�าเดยีว หลบัตางับปากเสยี ลิน้กไ็ม่กระดุกกระดิก ให้ระลกึเอาในใจ เด๋ียวเรา 
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อยากรู้ว่าตัวของเรามันเป็นยังไงอยู่ ความสุขความทุกข์ของเราน้ีเราอยากรู้ว่ามันอยู่ 
ชั้นใด ภูมิใด หรือในภพอันใด มันดีหรือมันชั่ว หรืออะไรดีอะไรชั่ว ก็ฟังข้างใน  
อย่าไปฟังข้างนอก ท่านฟังกนัแต่ก่อน ได้ยินพระพทุธองค์ทรงเทศนาแล้ว สาวกทัง้หลาย 
ได้สดับพระโอวาทค�าสั่งสอนของท่านแล้วก็ได้ส�าเร็จมรรคส�าเร็จผล

มาเด๋ียวน้ีฟังเทศน์แล้วกแ็ล้วไป ไม่มใีครได้มรรคได้ผล กเ็พราะฟังไม่ด ีเมือ่ฟัง 
ธรรมไม่ดี ก็เลยไม่มีพระพุทธ ไม่มีพระธรรม พระสงฆ์ เลยไม่มีศาสนา ไม่รู้จักว่า 
ศาสนาอยู่ตรงไหน อยู่ตรงฟ้าหรืออยู่ตรงอากาศ หรืออยู่ตรงพื้นดิน หรือตรงป่าเขา 
เลากา อนัน้ี สวรรค์อยู่ทีไ่หน นรกอยู่ทีไ่หน นิพพานอยูท่ีไ่หน ได้ยนิแต่ว่า นรก สวรรค์ 
นิพพาน เด๋ียวน้ีคนทัง้หลายกเ็ลยไม่เชือ่ ไม่เชือ่นรกสวรรค์ ว่าบญุว่าบาป คนทัง้หลายว่า 
เหลอืเชือ่ ศาสนาค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้ากเ็หลอืเชือ่ ว่าศาสนาไม่มปีระโยชน์ ท�าให้ 
คนโง่ 

คดิดเูดีย๋วน้ีละ ศาสนาอะไรท�าให้คนโง่ ดซู ิศาสนาคอือะไร ศาสนาคอืค�าสัง่สอน 
ท่านสอนอะไร ก็สอนกายสอนวาจาสอนใจของคน ท่านไม่ได้สอนอื่น สอนเพื่ออะไร 
กายวาจาใจของคน ท่านให้ละความชัว่ทางกายทางวาจาทางใจ ความชัว่ไม่ได้อยูท่ีอ่ืน่ 
อยู่ที่กายที่วาจาที่ใจของคน ท่านสอนให้ละความชั่วเพราะกลัวเราทุกข์กลัวเรายาก 
กลัวเราล�าบากร�าคาญ กลัวเราอดเราจน ตกทุกข์ได้ยาก ท่านสอนอย่างนี้ ก็ดูเอาซิ 
เชือ่หรือไม่เชือ่ ว่าทกุข์ยาก อะไรทกุข์ล่ะ หรือข้าวของเงินทองทกุข์ยาก หรือฟ้าอากาศ
ทกุข์ยาก การงานทกุข์ยาก ไม่ม ีมแีต่หวัใจคนมันทกุข์ยาก หวัใจคนวุน่วายเดือดร้อน 
นี่แหละให้ดูเอา นี่แหละบาป นี่แหละนรก เมื่อจิตเป็นอย่างนั้นแล้ว เวลาเราดับขันธ์ 
จิตนั้นก็น�าเราไปทุคติ เวลานี้มันก็ทุกข์อยู่แล้ว 

บางคนมาค�านึงด ูอดีตมันเป็นมายงัไง ปัจจุบนัเป็นยงัไง อนาคตหน้าจะเป็นยงัไง  
ดูซิ อนาคตข้างหน้าท่านไม่ให้ค�านึงคิดถึง อดีตล่วงมาแล้วท่านไม่ให้ค�านึงคิดถึง 
ปัจจุปปันนัญจะ โย ธัมมัง ตัตถะ ตัตถะ วิปัสสติ ท่านให้ดูในปัจจุบัน นิ่งอยู่นี้  
เวลาน้ีจิตของเราเป็นยังไง จิตเรามันสุขหรือมันทุกข์ มันยากวุ่นวายเดือดร้อน  
ถ้าจิตเป็นอย่างนี้แล้ว อนาคตก็ร้อนอย่างนี้ อนาคตก็ทุกข์อย่างนี้ พิจารณาดูซิ ถ้าจิต
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เราสงบ มีความสงบ จิตเราดี มีความสุขความสบาย เย็นอกเย็นใจ ไม่ทุกข์ไม่ร้อน
ไม่วุ่นวาย พุทโธ ใจเราเบิกบาน พุทโธ ใจเราสว่างไสว พุทโธ ใจเราผ่องใสสะอาด
ปราศจากทกุข์ ปราศจากโทษ ปราศจากภัย ปราศจากเวร ปราศจากความช่ัวช้าลามก 
ปราศจากความทกุข์ความจน เมือ่จิตเราเป็นอย่างน้ัน น่ีแหละ น�าความสขุความเจริญ
ให้ในปัจจุบันและเบื้องหน้า 

จึงว่าให้นั่งดู ให้ฟังธรรม ฟังดูซิ ธรรมมันเกิดที่ไหนเล่า ความสุข ทุกข์ อะไร
เป็นสุข อะไรเป็นทุกข์ ให้ฟังดู เราอยากดี อะไรมันดี ความดีก็คืออย่างอธิบายให้ฟัง  
ความดีมันยงัง้ี คอืใจเราดี ใจเราสงบ ไม่ทะเยอทะยานด้ินรน ไม่กระวนกระวายเดอืดร้อน  
ไม่ฟุ้งซ่านร�าคาญ ไม่หงุดหงิด ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน ใจเราดีสงบนิ่ง มันว่างหมด  
อารมณ์ทัง้หลายว่างหมด ไม่มอีะไร ใจสงบมคีวามสขุความสบาย อันน้ีแหละน�าความสขุ 
ความเจริญมาให้ในปัจจุบันและเบื้องหน้า ดูเอาซิ

เราทั้งหลายมานี้ก็ต้องการความสุขความสบาย มาวัด ไม่ใช่ศาลาเป็นวัด ไม่ใช่
กุฏิโบสถ์วิหารเป็นวัด วัดอยู่ที่ดวงใจคน ศาลาก็คนท�า โบสถ์ก็คนท�า คนท�าทั้งหมด 
เมือ่ใจคนด ีสิง่เหล่าน้ันมนัก็ดี เมือ่ใจคนไม่ด ีสิง่เหล่าน้ันมนักไ็ม่ดี ใจตกนรกกแ็ม่น
จิตของคน ใจสวรรค์กแ็ม่นจิตของคน เพราะฉะน้ัน ท่านจึงกล่าวไว้ในมนุษย์ทัง้หลาย
มี ๗ จ�าพวก มนุษย์มี ๗ อย่าง 

มนุสสติรัจฉาโน ท�าไมจึงว่ามนุสสติรัจฉาโน ดูซิ ร่างกายเป็นมนุษย์ หัวใจเป็น
สัตว์เดรัจฉาน คือมันขี้เกียจขี้คร้าน รับอาหารแล้วก็นอน ไม่รู้จักการกราบ ไม่รู้จัก
การไหว้ ไม่รู้จักการรักษาศีลภาวนาท�าบุญให้ทานอะไร เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานน่ะ 
มนุษย์เช่นนั้นแหละตายไปก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน ดูเอาซิ พิจารณาเอาซิ ร่างกายเป็น
มนุษย์แต่หัวใจเป็นสัตว์เดรัจฉาน 

มนุสสเปโต ร่างกายเป็นมนุษย์แต่หัวใจเป็นเปรต มันมีแต่โมโหโทโส อยากฆ่า 
อยากฟัน ความทะเยอทะยานดิ้นรน มีพยาบาทอาฆาตจองเวร ดูซิ ใจมันมีอาฆาต 
นี่แหละ มนุสสเปโต ร่างกายเป็นมนุษย์ เมื่อดับขันธ์ไปแล้วก็ไปเป็นเปรต 
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มนสุสนริเย มนุษย์หัวใจเป็นนรก หัวใจเป็นนรกคือมันมืด มันกลุ้มอกกลุ้มใจ  
ให้ทุกข์ให้ร้อน ดูเอาซิ นั่นแหละนรก ดับขันธ์ไปแล้วก็ไปนรกซิ ได้รับความทุกข์ 
ความยากความล�าบากร�าคาญ น่ีมนุษย์เช่นน้ี ทน้ีีถ้าไม่ไปเป็นอย่างน้ัน เกดิเป็นมนุษย์
ก็เป็นมนุษย์ที่ต�่าช้า หัวใจต�่าช้า อย่างอธิบายมาแล้ว ต�่าช้ายังไงล่ะ เป็นใบ้บ้าเสียจริต  
หหูนวกตาบอด ปากกดื กระจอกงอกง่อย ขีท้ดูกฏุฐงั ตกระก�าล�าบาก แน่ะ มนุษย์หวัใจ 
เป็นอย่างงั้น ถ้าเกิดเป็นมนุษย์อีกก็เกิดเป็นมนุษย์ต�่าช้า ดูซิใจเราทุกคน ไม่ว่าพระ 
ว่าเณร ไม่ว่าผู้หญงิผู้ชาย เอ้า ดู อธบิายให้ฟัง ถ้ามันเป็นอย่างน้ันเราไม่ต้องการกเ็ลกิ 
ก็ละเสียซิ ให้รู้จักดีรู้จักชั่ว รู้จักผิดรู้จักถูก รู้จักฟัง อธิบายให้ฟัง 

มนุสสเทโว ร่างกายเป็นมนุษย์หวัใจเป็นเทวธดิา เทวบตุร หวัใจมีทานมศีลีมภีาวนา 
รู้จักเคารพนบน้อม รู้จักกราบรู้จักไหว้ ใจมีหริิโอตตปัปะ ละอายบาปกลวับาป ใจเบกิบาน 
ใจสว่างไสว ใจดี ดับขันธ์ก็ไปเป็นเทวบุตรเทวธิดา เรื่องเป็นอย่างนั้น ดูเอาซิ 

มนุสสพรหมา ท้าวมหาพรหม นางมหาพรหม หัวใจเช่นใด มีพรหมวิหาร  
มีพรหมวิหารธรรมเป็นเคร่ืองอยู่ หัวใจว่างไม่มีอะไร เหมือนกะอากาศน้ีแหละ  
ว่างเปล่าหมด เหลอืแต่อรูปจิต ดบัขนัธ์กไ็ปเป็นพรหม ท้าวมหาพรหม นางมหาพรหม 
อยากรู้ก็ดูเอาซิ ที่อยู่ของเราเป็นอย่างนี้ มนุษย์ทั้งหลาย 

มนุสสอรหตัโต ร่างกายเป็นมนุษย์ หวัใจเป็นพระอรหนัต์ คอืละกเิลสละตณัหา 
กิเลสคือใจเศร้าหมอง ตณัหาคอืใจทะเยอทะยานดิน้รนกระวนกระวาย ท่านละกเิลส
ตณัหา ราคะ โลภะ โทสะ โมหะ อวชิชา ตณัหาอปุาทาน ภพชาต ิละเดด็ขาดในสนัดาน 
ไม่มีสิ่งเหล่านี้ในจิตใจ เมื่อดับขันธ์ไปก็เข้าสู่นิพพาน ดับทุกข์ในวัฏสงสาร ไม่ต้อง
เวียนว่ายตายเกิดอีก ก็เป็นแต่มนุษย์ได้แต่มนุษย์ซิ

เราจึงมาฝึกหดัอบรมบ่มนิสยัของเรา เพ่งเลง็ดซู ิเราอย่าดอูืน่ เราน่ังอยูก่น่ั็งดใูจ 
ของเรา ไม่ได้ดดูนิฟ้าอากาศนะ ใจของเรามนัเป็นอย่างไร เหมอืนทีอ่ธบิายได้ฟังไหมล่ะ  
มันไม่ดีตรงไหนก็แก้ไขซิ ทีนี้ 
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มนุสสพทุโธ ร่างกายเป็นมนุษย์ หวัใจเป็นพระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้ากเ็ป็นมนุษย์
เหมอืนกบัพวกเราน้ี ว่าเร่ืองภพเร่ืองชาตขิองท่าน บดิามารดาของท่านกม็ ีบตุรภรรยา
ท่านกมี็ ท่านเป็นมนุษย์คอืเราน่ีแหละ แต่ท่านประพฤตปิฏบิตั ิตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง  
เป็นสยัมภู ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง ไม่มีบุคคลผู้ใดหรือใครแนะน�าพร�่าสอน รู้ด้วย 
ตนเองเป็นสยัมภ ูรู้แจ้งแทงตลอดหมดซึง่สารพนัเญยยะธรรมทัง้หลาย ไม่มทีีป่กปิด 
สตัว์ท้ังหลาย ตนของท่าน บพุเพนิวาสานุสสตญิาณ ญาณความรู้ความเหน็ในบพุพชาติ 
เบือ้งหลงั เป็นอะไรๆ มา ท่านรู้หมด เรือ่งมนัเป็นอย่างน้ัน จุตปูปาตญาณ จุตจิากน้ีไปอยู ่
ในภพชาตใิด ภพน้อยๆ ใหญ่ๆ ท่านรู้หมด คือเหมอืนอธบิายให้ฟังน้ี อาสวกัขยญาณ  
สิ้นจากภพจากชาติ ท่านก็รู้หมด 

ท่านจึงได้วางศาสนาไว้ให้แก่พวกเราพุทธบริษัททั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตที่เกิด 
สดุท้ายภายหลงัน้ีไม่ได้เหน็องค์พระพทุธเจ้า มาพบปะแต่ธรรมะค�าสัง่สอนดงัทีไ่ด้ชีแ้จง 
แสดงแล้วน้ี ได้ยนิได้ฟัง เอหปัิสสโิก จงร้องเรียกสตัว์ทัง้หลายมาดธูรรม ธรรมอะไรล่ะ  
รูปธรรมนามธรรมน้ีแหละ คือมาดูอตัภาพร่างกายของเราว่ามนัมอีะไรบ้าง ตวัของเรา  
ว่าเป็นคน คนอยู่ที่ไหนค้นดูซิ มาพิจารณาดูซิ เราถือว่าเป็นคน เป็นตรงไหนเล่า  
นั่นก็เป็นผม เป็นขน เป็นเล็บ เป็นฟัน เป็นหนัง เป็นเนื้อ เป็นตับไต ไส้น้อยไส้ใหญ่  
อาหารเก่าอาหารใหม่ ใช่ไหมเล่า คนอยู่ที่ไหน อันนั้นก็เป็นน�้าดี น�้าเสลด น�้าเหงื่อ 
น�้าไคล น�้ามูกน�้าลายไปเสียแล้ว เป็นเลือดไปเสียแล้ว เป็นน�้ามูตรไปเสียแล้ว ที่ไหน
ละคน

น่ีแหละ ให้น้อมเข้ามาเลง็ดู มาดูธรรมน้ีให้รู้จักไว้ อนัน้ี เมือ่ธรรมเป็นโอปนยโิก  
น้อมเข้ามา ปัจจัตตัง รู้จ�าเพาะตน ใครเป็นผู้ว่าน�้ามูก น�้าลาย น�้าเหง่ือ น�้าไคล  
ใครเป็นผู้รู้ โอปนยโิก น้อมเข้าผู้รู้ซ ิใครเป็นผู้ว่าสขุว่าทกุข์ว่าดีว่าชัว่ อะไรสขุ อะไรทกุข์  
ทุกข์เพราะเหตุใด ทุกข์เพราะจิตเราไม่สงบ ทุกข์เพราะจิตเราหลง สุขเพราะเหตุใด  
สขุเพราะจิตเราสงบ จิตเราไม่หลง จิตสงบน่ิง มนัว่างหมด จิตไม่ได้ไปยดึอนัโน้นอันน้ี 
จิตไม่ได้ส่งข้างหน้าข้างหลัง จิตไม่ได้ส่งข้างซ้ายข้างขวา ข้างบนข้างล่าง ตัง้ไว้จ�าเพาะ
ท่ามกลางผู้รู้ พทุโธอยูน่ั่น เบกิบานสว่างไสว ความสขุมนัอยูต่รงน้ี 
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เหตุนั้นให้พากันเพ่งเล็งดูซิ จะไปฟังว่าสุขอยู่ตรงโน้น ทุกข์อยู่ตรงนี้ หาไม่เจอ  
เพราะเหตน้ัุนให้ดซู ิน่ังอยูม่นักแ็สดงให้เรา น่ังๆ ไปหน่อยหน่ึง เราจะรู้ธรรม ขดัตรงน้ัน 
ปวดตรงน้ี น่ีแหละธรรมะ ผู้ใดเหน็ทกุข์อนัน้ีแหละ ผู้น้ันแหละเหน็ธรรม ผู้น้ันแหละ 
จะรู้ธรรม ให้พจิารณาธรรมอนัน้ี แสดงให้เราเหน็ โอ้ รูปธรรมอนัน้ีแหละ ได้ยนิแต่เขาว่า 
ทน้ีีเข้าใจลกัษณะแล้ว มนัเป็นพยานแล้ว พยานความรู้ว่า อนิจจัง ทกุขงั อนัตตา ได้ยนิ 
แต่เขาว่า 

มาบดัน้ี เรากต้็องดซู ิอนิจจังมนัเป็นยงัไง ทกุข์มันเป็นยงัไง อนัตตามนัเป็นยงัไง 

อนิจจัง มันไม่เที่ยง เราก็รู้ว่าไม่เที่ยง จริงหรือไม่จริง ไม่เที่ยงน่ะ มันไม่เที่ยง 
แล้วแต่มนัจะเป็น ขดัตรงโน้น ปวดตรงน้ี แล้วแต่จะเป็นแล้ว เป็นหวดั เป็นไอ เป็นไข้  
เป็นหนาว สารพัดละ นี่แหละอนิจจัง เย็นแล้วก็ร้อน วุ่นวาย เรียกว่ามันอนิจจัง 
มันไม่เที่ยง ทีน้ีเราจะท�าให้มันเที่ยง จะให้มันเป็นยังง้ัน เราต้องท�าจิตให้มันเที่ยง  
มนัเทีย่งแล้วมนัก็ไม่แปรผัน มันเทีย่งแล้วมนัก็ไม่ทกุข์ สิง่ใดไม่เทีย่ง สิง่น้ันกเ็ป็นทกุข์ 

ทกุขงั ขงัอยูใ่นตวัเราทัง้หมด มทีีไ่หนกม็แีต่ทกุข์ทัง้สิน้ มนัยุง่ จ้ีลงหน่อยเดยีว
ก็เห็นมีแต่ทุกข์ ทุกขุมขนแหละความทุกข์นี้ ให้รู้จักอย่างนี้ 

สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งน้ันเป็นอนัตตา ท�าไมว่าอนัตตา คือมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน  
ไม่ได้บอกบังคับบัญชาผู้ใด ไม่ได้อยู่ในอ�านาจผู้ใด ท่านจึงจัดเป็นอนัตตา

ทีน้ีเม่ือเราเห็นสิ่งเหล่าน้ันเป็นอนัตตาหมดแล้ว ต้องโอปนยิโกซิ น้อมเข้ามา  
ใครเป็นผู้ว่าอนัตตา มนัจะได้เหน็ตวัตน มันจะได้เหน็ผู้รู้ พทุธะคือผู้รู้ รู้ว่าสิง่น้ันเทีย่ง  
สิง่น้ีไม่เทีย่ง ผู้ใดรู้ว่าไม่เทีย่ง กอ็ย่าไปเอาซไิม่เทีย่ง สิง่น้ันเป็นทกุข์ เรากอ็ย่าไปเอาซิ 
สิ่งที่มันเป็นทุกข์ สิ่งน้ันเป็นอนัตตา เราก็อย่าไปจับซิสิ่งอนัตตา ถ้ามันรู้มันต้อง 
โอปนยโิก น้อมเข้ามา เรากย็งัรู้ว่ามนัทกุข์อยูแ่ล้ว เรากย็งัรู้อนัตตาอยูแ่ล้ว รู้จักว่าอนัตตา 
ก็อย่าไปถือว่าเป็นอัตตาซิ ปล่อยวางละให้หมดซิ 

น่ี ให้เข้าใจอย่างน้ีซิ ต้องประพฤติปฏิบัติฝึกหัดให้มันรู้ เราอยากพ้นทุกข์  
สิง่ใดเป็นทกุข์ เรากอ็ย่าไปยดึมนัซ ิอย่าไปถอืมนัซ ิปล่อยวางเสยีซ ิยดึทกุข์มนักเ็ป็น
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ทุกข์ซิ ยึดเอาสิ่งไม่ดี มันก็เป็นคนไม่ดี อย่ามายึดเอาซิ วางให้สบาย ผู้รู้ว่าสบายมี  
นี่แหละ ผู้ปฏิบัติให้พึงรู้และให้พิจารณาสิ่งที่มีอยู่ ยถาภูตัง ญาณทัสสนัง ทัสสนะ 
เรากไ็ด้ยนิได้ฟังได้เหน็ ภตูงั คอืความเป็นอยู่ มนัเป็นอยูย่งัไงจิตใจของเราเด๋ียวน้ีน่ะ  
มันดีหรือมันชั่ว มันสุขหรือมันทุกข์ หรือมันไม่สุขและไม่ทุกข์ ให้มันรู้ซิ 

น่ีแหละจึงว่าปฏบิตั ิสกัว่าแต่พดู น่ังดูซเิด๋ียวน้ี เร่ืองทกุข์เชือ่หรือยงั มนักแ็สดงให้
เหน็แล้วน่ี ขดัตรงโน้น น่ังไปได้หน่อยมนัขดัขึน้มาปวดขึน้มา อนัน้ันแหละทกุข์ อย่าหลง 
รู้มนัแล้วอย่าหลง อย่าท�าบาปท�ากรรม ท�าความชัว่ ท�าบาปท�ากรรมท�ายงัไงเล่า คอืจิต 
มันไม่สงบ จิตมันไปปรุงไปแต่งอยู่ มันไม่นิ่ง กรรมเก่าก็ยังไม่หมด กรรมใหม่ก็ต่อ 
เร่ือยไป มันจะหมดสกัทเีหรอ เราไปก�าเอา อย่าไปก�าเอาซ ิวางปล่อยมนัซ ิสิง่ใดเป็นทกุข์ 
มนัไม่ใช่ตวัตน ไม่ใช่ทกุข์ ทกุข์ไม่ใช่ตน อย่าไปยดึเอาซ ิปล่อยวางให้หมด น่ีข้อส�าคัญ

เหตุนั้นให้พึงรู้พึงเข้าใจซิเราน่ะ สันทิฏฐิโก ผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเอง นี่เราอยาก 
พ้นทกุข์ กท็กุข์อยูท่ีไ่หน ความพ้นทกุข์คอืจิตเราไม่ทกุข์ จิตเราไม่ทกุข์มนักพ้็นทกุข์ซิ  
จิตมันไม่ใช่ทุกข์ ถ้ามันทุกข์มันก็ไปโน่นไปน่ีซิ กระโดดโน่น กระโดดน่ีซิ จิตมัน
เหนื่อยไม่เป็น จิตมันทุกข์ไม่เป็น ถ้ารู้จักเหนื่อยมันก็หยุดซิ ลองบอกมัน อย่าไปซิ  
อย่ากระโดดซิ นิ่ง วางเสียซิ เปรียบเหมือนกับเราท�างาน ถ้ารู้จักเหนื่อยแล้วก็หยุด 
อปุมาภายนอกอย่างน้ัน รู้จักทกุข์กห็ยดุซ ิอย่าไปก่อกรรมก่อเวรก่อภัยต่อไปซ ิหยดุน่ิง 
ให้มันว่างหมด 

พอจิตสงบน่ิงได้แล้ว จิตตลหตุา เบาจิต กายกเ็บาสบาย จิตตมทุตุา มทุ ุมนัอ่อน 
นิ่ม อิ่มอกอิ่มใจ นั่นแหละดูเอา พ้นทุกข์ตรงนี้แหละ ไม่ใช่ที่อื่น ต่อไปให้พากันดู 
ให้พึงรู้พึงเห็นพึงเข้าใจในข้อปฏิบัติ อย่าสักแต่ว่าท�า ดูให้เห็นตัวจริงมันซิ สุขจริงๆ 
กเ็มือ่เราละได้แล้ว เราปล่อยวางได้แล้ว เมือ่เราไม่ละไม่ปล่อยไม่วางกท็กุข์จริงๆ เหน็ทกุข์ 
เหลือทน นั่งก็ไม่ติด กระดุกกระดิกอยู่เรื่อย นั่นมันเป็นทุกข์ ดูเอาซิ แน่หรือไม่แน่ 
ใครเป็นล่ะ วางดูซิ ถ้าจิตมันไม่ว่าแล้ว สิ่งนั้นก็เป็นอะไรว่า เขาไม่ได้เป็นอะไร เราไป 
ว่าเอา ทกุข์กเ็ราไปว่าเอา สขุกเ็ราไปว่าเอา เราว่าสขุ มนักเ็ป็นสขุ เราว่าทกุข์ มนัเป็นทกุข์ 
เราว่าดี มันก็ดี เราว่าชั่ว มันก็ชั่ว สมมติเอา เรื่องสมมติ 
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นี่ สัตว์ทั้งหลายจมในมหาสมุทร หลงสมมติ ไปนึกว่าตัวว่าตน ไปนึกว่าสัตว์ 
ว่าบคุคล ว่าเราว่าเขา แน่ะ เราเพ่งเลง็ลงตรงน้ีซ ิเอ้า จิตมนัสงบหรือยงั ดเูอา ไม่สงบ
น่ันแหละมนัเป็นทกุข์ อยากรู้อยากเหน็ น่ีแหละ กมัมสัสโกมห ิกรรมเป็นของของตน  
เหน็กรรมอนัโน้นกรรมอนัน้ี กรรมอยูท่ีไ่หน กรรมไม่ได้มาจากฟ้าอากาศ ต้นไม้ภูเขา 
เลากา หรือมาจากบ้านเมอืงถนนหนทาง กรรมเกดิจากกายของเรา เกดิจากวาจาใจของ
เราน้ี กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม มันเกดิตรงน้ี เราปล่อยกรรมเสยีซ ิกรรมเก่ากย็งั
ไม่หมด กรรมใหม่ก็ต่อเร่ือยไปไม่รู้จักหมดซกัท ีถ้าหยดุเสยีล่ะ ผู้น้ีไม่ท�ากรรมต่อไป 
กรรมมนัจะมาจากทีไ่หนเล่า กายกรรมเรากด็แีล้ว วจีกรรมวาจาเรากไ็ม่ม ียงัเหลอืแต่
มโนกรรม คอืความน้อมนึก กรรมเป็นของของตน กมัมสัสโกมห ิกรรมเป็นของของตน 
ไม่ใช่เป็นของของคนอื่น ของตนนั่นแหละ เราท�าไม่ดีใครทุกข์ เราประพฤติดีใครสุข  
เราเป็นผู้สุขไม่ใช่เหรอ เราเป็นผู้ทุกข์ไม่ใช่เหรอ ให้พากันให้พึงรู้พึงเห็นซิ กรรมเป็น
ของของตน กัลยาณังวา ปาปะกังวา ตัสสะทายาทา ภะวิสสันติ เราท�ากรรมอันใดไว้ 
เป็นบญุหรือเป็นบาป เราจะรับผลของกรรมสบืไป อนัน้ีเราจะรู้ได้ กรรมดน่ีะ กลัยาณัง วา 
กรรมอนัด ีรวมสัน้ๆ คอืจิตเราดมีคีวามสขุความสบาย จิตสงบแล้วรู้สกึเบาตนเบาตวั 
เบาร่างเบากาย หายทกุข์หายยาก ไม่มีทกุข์ มแีต่ความสขุความสบาย น่ีแหละกรรมอนัด ี
ใจมนัสงบ ปาปะกงั คอืกรรมอนัชัว่ละ คอืจิตไม่สงบ ด้ินรน ส่งโน่นส่งน่ี ไปปรุงไปแต่ง 
ไปก่อบาปก่อกรรม อนัน้ีเรียกกรรมอันชัว่ เม่ือเป็นเช่นน้ีแล้ว ต่างคนต่างเพ่งเลง็ดหูวัใจ 
ของเรา

เอ้า ต่อน้ีจะไม่อธบิายแล้ว ได้ยนิเสยีงอนัใดกต็าม รู้ว่าไม่มอีนัตรายแล้ว ไม่ต้อง 
เดือดร้อน ต่างคนต่างฟังหวัใจของตวั จริงหรือไม่จริง มนัสงบ อยากพ้นทกุข์ คอืจิตเรา 
ไม่ส่งไปตรงโน้นตรงน้ี วางให้หมดปล่อยให้หมด ให้มนัว่างมนัสบาย ดลูมหายใจเข้า 
หายใจออกให้มันรู้ดี ดูลมหายใจให้รู้ อายุของเราเท่าลมหายใจเท่านี้น่ะ หายใจเข้า
หรือหายใจออกให้ดูเอา เมื่อหายใจมันเย็นก็ท�าใจให้มันเย็น หายใจมันสบายก็ท�าใจ
ของเราให้มนัสบาย อย่าไปวุน่วายซ ิน่ังให้สบายๆ ไม่นานเท่าไรดอก เอาสกั ๓๐ นาที

เป็นยังไง ดีไหมทุกคน เทศน์ให้ฟังแล้ว ท�าให้มันรู้เห็นซิ เป็นยังไง เข้าใจไหม 
มาสอบดูใจเรา เห็นธรรมไหม ได้ความเป็นยังไง ใจเป็นยังไงล่ะ นั่งดู ใจเจ้าของน่ะ  
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อยากสขุอยากสบายให้รู้ไว้ซ ิน่ีแหละ ประเทศไทยถอืพทุธศาสนา เอาอะไรเป็นศาสนา  
ถ้าเราไม่ท�าอย่างน้ีก็ไม่เข้าถึงศาสนา ไม่เห็นศาสนาซิ ศาสนาคือค�าสั่งสอน ก็สอน
อันนี้แหละ สอนเพื่อให้เรามีความสุขความสบาย ให้ละความชั่ว ละท�าไมความชั่ว 
เพราะกลัวเราทุกข์ กลัวเรายาก กลัวเราล�าบากเราจน ความชั่วต้องละ อธิบายแล้ว  
ความสุขความสบายก็คือใจเราดีมีสุขความสบาย อันน้ีน�าความสุขความเจริญให้ใน
ปัจจุบนัและเบือ้งหน้า เมือ่ใจเราสบายแล้ว ท�าอะไรกส็บาย การงานกส็บาย ครอบครัว
ก็สบาย ชาวบ้านร้านตลาดประเทศชาติก็สบาย ดับขันธ์แล้วก็ไปอยู่ที่สบายน่ะซิ 

บอกแล้ว ใจเราไม่สบาย ใจเราไม่ดีแล้ว ก็ทุกข์ก็ยาก วุ่นวายเดือดร้อน ก็รับ 
ความทกุข์ความยากซ ิครอบครัวกล็�าบาก อะไรกท็กุข์ยากไปหมด ชาวบ้านร้านตลาด
ประเทศชาติก็ยาก น่ี พระพุทธเจ้าสอนให้ละสิ่งที่ทุกข์ที่ยาก ไม่ใช่อื่น ทุกข์ยาก 
ไม่ใช่ฟ้าอากาศทุกข์ยาก ต้นไม้ภูเขาเลากาทุกข์ยาก หัวใจคนนี่ซิทุกข์ยาก มาแก้ที่นี่ซิ  
ถือศาสนา เข้าถึงพระพุทธ ถึงพระธรรม ถึงพระสงฆ์ พุทธะคือความรู้ ถึงผู้รู้นั่นซิ  
พระธรรมเรากท็�าทัง้หมด ดชีัว่ไม่ใช่อืน่ท�า ฟังดซู ิกสุลา ธรรมา อกุสลา ธรรมา เราท�ามา 
มนัจึงได้ น่ีเราไม่ท�ามาแต่อยากได้ อยากได้อนัโน้นอยากได้อนัน้ี เราไม่ได้ท�ามนักไ็ม่ได้ซ ิ
เราท�ามามันจึงได้ สิง่ใดไม่ได้ท�ามามนักไ็ม่ได้ สขุทกุข์เราท�ามามนัจึงได้ เข้าใจไหมล่ะ 
ต่อไปให้พากนัน่ังดนูะ บ้านเมอืงของเราอยากให้มนัสงบ ประเทศชาตไิม่วุน่วาย อย่าให้ 
มันวุ่นใจเรา ต่างคนต่างสงบ



131

๒
หายหลงเพราะรู้จัก “นะโม”

โดย พระอาจารย์ฝั้น อาจารเถระ
ณ วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร

เราอยากได้แต่สงบถ่ายเดียว อยากให้เป็นอย่างนั้น เราต้องเพ่งดูค�าบริกรรม
ภาวนา เม่ือมีค�าบริกรรมภาวนาแล้ว เราจะต้องละวติกเสยีก่อน วติกข้ึนมา เราอยากรู้ 
อะไรล่ะ เราต้องเพ่งดกูรรมของเรา ภพของเรามอียูส่ามภพ กามาวจรธรรมา รูปวจรธรรมา 
อรูปาวจรธรรมา น่ันทีอ่ยู่ของเรา เช่น จิตของเราเดีย๋วน้ีแหละอยูแ่ต่ในกามาวจรกศุลน้ี 
ฉกามาวจรกุศล นั่นแบ่งเป็นสองนัย เป็นฉกามาวจรสวรรค์อันหนึ่ง เป็นอบายภูมิ 
อนัหน่ึง คือจิตเรามนัท่องเทีย่วอยูใ่นรูป ในเสยีง ในกลิน่ ในรส ในสมัผัส ในอารมณ์ 
ทั้งหลาย 

เหตน้ีุแหละ เราจึงท�าบริกรรมภาวนาเสยีก่อนในเบือ้งต้น ให้นึก พทุโธ ธมัโม สงัโฆ 
แล้ว ให้นึก พทุโธ พทุโธ จิตเรามนัอยูก่บัทีห่รือมนัอยูท่ีไ่หน กเ็พ่งเลง็ดูจิตของเราให้รู้
ในเบือ้งต้นอนัน้ีแหละ ถ้าเรายงัจับอะไรไม่ได้ ให้บริกรรมภาวนา เพ่งเลง็ดคู�าบริกรรม 
ภาวนาน้ันเพื่อให้รู้จักสติรู้จักจิตของเรา จิตของเรามันส่งหน้าส่งหลัง หรือส่งซ้าย 
ส่งขวา หรือส่งข้างบนข้างล่าง หรือด้านกว้างสถานกลางใดๆ ต้องให้รู้จักไว้ เมื่อเป็น 
เช่นนั้น ให้นึกค�าบริกรรมนี้ให้หนักๆ เข้าไป เร่งๆ เข้าไป เพ่งเล็งเข้าไป จิตจะสงบ 
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ลงได้ จะรู้จักความรู้ความประสงค์จิตของเรา ถ้ายงัไม่อยูอ่นัใดไม่ทนัได้ ตัง้จิตให้มนัน่ิง 
อยู่อันเดียว 

เมื่อนึกค�าบริกรรม พุทโธๆ แล้ว เราก็วางค�าบริกรรม เพ่งดูที่รู้อยู่นั่น มันหลง 
หรือมันไม่หลงให้รู้จัก มันไม่หลงคืออันใด คือเราก�าหนดให้น่ิงก็น่ิงอยู่อันเดียว  
มันไม่ส่งไปโน่นไปนี่ เห็นค�าภาวนาอยู่ที่เดียว เราก็เพ่งอยู่ตรงนั้น หรือมันถอนจาก 
ตรงน้ันแล้วหาทีจั่บไม่ได้ มนัไม่หยดุอยู่ เราจึงมาพจิารณามูลกรรมฐาน เพ่งดกูรรมฐาน  
จ�าแนกแจกธรรมให้มันเห็น เราหลงว่าเป็นตัวเป็นตน เป็นสัตว์ เป็นบุคคล เป็นเรา 
เป็นเขา จึงให้มาพจิารณา นโม น้ีน่ะ เคยพจิารณาแล้วหรือยงั นโม เคยพจิารณาหรือยงั  
มูลกรรมฐานอาการ ๓๒ นี้น่ะต้องพิจารณาเสมอซิ ให้ค้นอยู่ เพื่อจะละสักกายทิฐิ 
เพื่อจะละวิจิกิจฉา เพื่อจะละสีลัพพตปรามาส การลูบคล�าศีล นี่แหละมันจึงละได้ 

พิจารณาอย่างไรล่ะ เราจะพิจารณาให้มันละสักกายทิฐิ ถืออันนี้เป็นตัวเป็นตน  
เป็นสัตว์ เป็นบุคคล เป็นเราเป็นเขา นี่ มันคาอยู่ตรงนี้คนเรา พระพุทธเจ้าท่านสอน 
นะโม ให้รู้จัก นะ รู้จัก โม หัวใจตัวเรามันจึงรักษาได้ 

ให้น้อมเข้ามาถึง นะ พิจารณา นะ เราก็พิจารณาธาตุน�้า ปิตตัง น�้าดี เราก็
พิจารณาน�้าดีน่ีเป็นยังไง น�้าดีน่ีเป็นคนหรือเป็นอะไร เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย เพ่งดู  
มนัอยูท่ีไ่หนน�า้ดน่ีีน่ะ เสมหงั น�า้เสลด อย่างน้ีล่ะ ปพุโพ น�า้เหลอืง อย่างน้ีล่ะ โลหติงั  
น�า้เลอืด มันอยูท่ีไ่หนเล่า สิง่เหล่าน้ันเป็นคนหรือเป็นอะไร เรากเ็พ่งดูมนัเป็นอะไร มนัดี
หรือมันชัว่ยังไง เสโท น�า้เหง่ือ อย่างน้ีล่ะ เมโท น�า้มันข้น อสัส ุน�า้ตา วะสา น�า้มันเหลว  
เขโฬ น�้าลาย สิงฆาณิกา น�้ามูก ละสิกา น�้าไขข้อ มุตตัง น�้ามูตร สิ่งเหล่านี้เราก็เพ่งดู  
เพ่งเพราะเหตใุด สิง่เหล่าน้ีเป็นของเอาหรือเป็นของทิง้ ให้รู้จักว่าสิง่เหล่าน้ีไม่เป็นแก่น
เป็นสาร ไม่เป็นคน ไม่เป็นตนเป็นตัว ไม่เป็นผู้หญิงไม่เป็นผู้ชาย พอจิตเราเห็นแล้ว  
มนัก็ถอนอปุาทานการยดึทัง้หลาย มนัละหมด เพราะสิง่เหล่าน้ีมันไม่เป็นสาระสกัอย่าง  
ไม่มีแก่นสาร

การพิจารณาอันนี้ก็เพื่อจิตจะได้ถอนอุปาทานการยึดว่าสิ่งนั้นเป็นของเรา สิ่งนี้
เป็นของเรา น่ี เพือ่จะถอนอปุาทานการยดึ สิง่เหล่าน้ันเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไร เขาไม่ได้ว่า 
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เขาเป็นคน เขาอยู่อย่างนั้น เรามาถืออันนี้ แล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีใครต้องการ มีแต่ 
คนรังเกยีจ น�า้มกูอย่างน้ีใครต้องการ น�า้เหง่ือใครต้องการ ไม่มไีม่ใช่เหรอ น่ี มนัเหน็ 
ความช�ารุดทรุดโทรมแล้ว จิตมันจึงวางสญัญาอารมณ์ได้ มนัเลยหายจากสตัว์บคุคล 
ตวัตนเราเขา น่ี มันมาคามาข้องอยูอ่นัน้ีแหละ จึงให้พจิารณาสิง่เหล่าน้ีลงในจิตของตน 
เชื่อมั่นอยู่อย่างนี้ ให้มันเห็นอันหนึ่งอันใดแล้วจิตมันสงบเอง ถ้ายังไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ 
อยู่ตราบใดแล้ว จิตมันฟุ้ง มันไม่หยุดไม่หย่อน มันถือสัญญาส�าคัญมั่นหมาย นั่นดี 
น่ันชัว่ น่ันผิด น่ันถกู เลยไปยึดอยูอ่ย่างน้ัน มนัเลยเป็นทกุข์ ถอืรักถอืชังอยูอ่ย่างน้ัน 
มันเลยเป็นทุกข์ น่ี เมื่อเห็นอย่างน้ันแล้วมันจะไปรักอะไรล่ะ มันจะไปชังอะไรล่ะ  
มนัอยูอ่ย่างน้ัน จะไปรักมันกอ็ยูอ่ย่างน้ัน จะไปรังเกยีจมันกอ็ยูอ่ย่างน้ัน มนัไม่ได้ว่าอะไร 
เป็นแต่เราไปว่าเขา นี่คือให้จิตสงบต้องพิจารณาอย่างนั้น 

โม น้ีท่านว่า เกสา ผม โลมา ขน นะขา เลบ็ ทนัตา ฟัน ตะโจ หนัง อนัน้ีแหละ 
มูลกรรมฐาน สัตว์ทั้งหลายมันหลงในสิ่งเหล่าน้ีแหละ เราก็พิจารณาอันน้ีแหละ  
เพือ่เหตใุด สิง่ทีว่่ามาน่ีมนัเป็นคนหรือเป็นอะไร มงัสงั เน้ือ อย่างน้ีเป็นคนไหมล่ะ นะหารู 
เอน็ เป็นคนไหม อฏัฐ ิกระดกู อย่างน้ีเป็นคนไหม เรากเ็พ่งด ูมันไม่ได้เป็นคนน่ี อฎัฐมิญิชัง  
เยือ่ในกระดูก ล่ะ มนักไ็ม่ได้เป็นคน วกักงั ม้าม หะทะยงั หวัใจ ยะกะนัง ตบั กโิลมะกงั  
พังผืด ปิหะกัง ไต ปัพผาสัง ปอด อันตัง ไส้ใหญ่ อันตะคุณัง ไส้น้อย อุทะริยัง 
อาหารใหม่ กะรีสงั อาหารเก่า เหล่าน้ีน่ะ มนัไม่ได้เป็นคนไม่ใช่เหรอ แน่ะ เราเอาอะไร 
มาเป็นคนล่ะ เลยหลงสมมต ิเมือ่เราเหน็ความจริงเป็นอย่างน้ี เรากถ็อนสมมตว่ิาคนซิ  
มันเห็นสิ่งเหล่านี้ช�ารุดทรุดโทรมแล้ว มันก็วางอุปาทานขันธ์ วางอุปาทานการยึดถือ  
มันก็ละสักกายทิฏฐิได้ วิจิกิจฉา ความสงสัยว่าอันนั้นดีอันนี้ชั่ว มันก็ไม่มีเสียแล้ว  
มันเป็นอย่างนั้น 

ยถาภูตงั ญาณทสัสนัง ภูตงั ความเป็นอยู ่เรากเ็พ่งเหน็ก�าหนดจิตเข้าแล้ว น่ีละ  
เป็นอันหนึ่งอันใดแล้ว มันก็สงบเอง จิตเรามันเป็นอย่างนั้น สงบเพราะเหตุใดเล่า  
มนัไม่เป็นแก่นเป็นสาร มันไม่มสีาระ ไม่น่าอยากได้อะไรซกัอย่างในสิง่เหล่าน้ี พจิารณา
ดซู ิมนัมีอะไร มนัไม่มีคนแล้ว เพราะเราได้จ�าแนกแจกแจงแล้ว ภควา จ�าแนกแจกธรรม 
พอจ�าแนกแจกออกแล้วมันไม่มีอะไรนี่ 
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เหตุนั้นให้พิจารณาเพ่งนึก พุทโธ พุทโธ พอวางแล้วก็เพ่งดูสิ่งนี้ละ ให้ดูว่า 
มันอยู่อย่างไร จิตเรามันหลงอะไร หรือมันไม่หลง ก็ให้มันรู้ในกามาวจรทั้งหลาย 
ความส�าคญัรูปกด็ ีเสยีงกด็ ีกลิน่กด็ ีรสกด็ ีสมัผัสอารมณ์ทัง้หลายทัง้หมด มนัมาหลง 
สิง่เหล่าน้ี พอเหน็ลงอย่างน้ีแล้วว่าสิง่เหล่าน้ีมนัไม่ใช่เป็นแก่นสาร ไม่มีสาระ เรามาหลง 
สมมตหิลงนิยม หลงถอืว่าเป็นตนเป็นตวั เป็นสตัว์เป็นบคุคล เป็นเราเป็นเขา เรามาถอือยู ่
อย่างนี้แหละมันจึงได้ทุกข์ พอมันเห็นไม่มีสาระสักอย่างแล้วมันก็วางหมด 

พอจิตเราวางหมดนี่แหละ จิตนั้นก็วางจากกามภพ วางจากรูปภพ ยังเหลือแต่
อรูปภพ มาพิจารณาแล้วก็ยังเหลือ “นาม” มันมีแต่ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
เราก็พิจารณาซิ สัญญา โอ้ เราไปสัญญาว่าอย่างโน้นอย่างนี้ เราไปสัญญาเอาเฉยๆ 
สงัขาร เราไปปรุงแต่ง วญิญาณ เป็นผู้ไปรู้ รู้ว่าสิง่เหล่าน้ันเป็นอย่างน้ัน พอมันเหน็เป็น 
อย่างนั้นแล้ว มันก็หยุดนิ่งอยู่อันเดียวเพราะมันไม่มีที่เอา มันว่างไปหมด เพราะมัน 
วางหมดสิง่เหล่าน้ี มันทอดธรุะ ไม่ได้ไปยดึ เมือ่เราไม่ได้ไปยดึสิง่เหล่าน้ัน จิตมันกส็งบ  
เหลือแต่ผู้รู้อันเดียว เราก็ก�าหนดความรู้อันนั้น 

นี่แหละ เพราะจิตมันว่างจากรูป มันเหลือแต่ อรูป อรูปจิต เป็นแต่จิตนี้ไปยึด
ไปถือทั้งหมด เป็นแต่จิตนี่เป็นผู้ไปสมมติ เป็นแต่จิตนี่เป็นผู้ไปยึดเอา เราก็มารู้เท่า
สงัขาร รู้ว่าวญิญาณอนัน้ีแหละ พอมันรู้เท่าแล้วมันกว็างหมดแหละ แต่น่ีเรายงัไม่รู้เท่า 
ปัญญาของเรายังไม่รู้เท่าสัญญา สังขาร วิญญาณ มันก็เลยหลงอยู่นี่แหละ นี่เราหัด 
ไม่ให้หลง อันน้ีพอเรารู้แล้ว มนัจะไปก่อภพก่อชาตทิีไ่หนๆ เรากรู้็ได้ หรือมนัถอืทีม่ดื  
หรือมันถือที่ว่าง หรือความเฉยๆ แล้วแต่จิตของเรา เราก็ไปตามรู้มันอีก มันไปติด
ตรงไหนล่ะ มันก็เป็นภพตรงนั้น มันไปติดในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส เหล่านี้นั้น 
มันก็เป็นกามภพท่องเที่ยวในวัฏสงสาร ให้รู้จักที่อยู่ของจิต

เหตุน้ันให้พากันพิจารณาตามรู้ตามเห็นความเป็นอยู่ความมีอยู่ อย่าไปหานะ 
ไปหาละไม่เจอ ให้ก�าหนดน่ิงดูให้มันรู้อยู่อย่างน้ัน มันสุข ก็ดูให้มันรู้อยู่อย่างน้ัน  
ที่มันมีอยู่ นี่แหละ ผู้ปฏิบัติ ท่านจึงให้ละตัณหา หาแล้วมันไม่เห็น ให้มันหยุดนิ่ง 
เราก็เหน็ จะให้จิตเราสงบได้ เปรียบภายนอกเหมอืนกบัน�า้ มันจะใสได้ต้องท�าอย่างไร  
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เราต้องวางน�า้น้ันให้มนัน่ิง พอมนัน่ิงมนักใ็ส พอน�า้มนัใส เรากม็องเหน็ได้ทกุสิง่ทกุอย่าง  
น่ีก็ฉันใด จิตเราน่ิงแล้ว มันภาวนามนัได้ความ ฟังเทศน์กไ็ด้ความ ถ้าจิตไม่น่ิง ฟังก็ 
ไม่ได้ความ ภาวนาก็ไม่ได้ความ มันไม่รู้จักดรู้ีจักช่ัว ไม่รู้จักสขุไม่รู้จักทกุข์ น่ันแหละ 
สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน 

สมถะ นั่นหละท�าจิตให้สงบ พอมันสงบแล้ว มันก็เกิด วิปัสสนา ขึ้น วิปัสสนา  
คอืความรู้ เกิดญาณความรู้ขึน้ มันรู้สงัขารทัง้หลาย รู้ทีด่บัของสงัขาร พอมนัเกิดตรงไหน 
มนักด็บั พอจิตมันน่ิง พอมันเคลือ่นทีจ่ากทีล่่ะ มนัตวัสงัขารล่ะ มันปรุงแล้ว กรู้็จักดบั 
ตรงสังขาร ทีน้ีเรามาพิจารณาสังขารทั้งหลาย มันเป็นทุกข์ทั้งน้ัน สังขารา ทุกขา 
สังขารธรรมทั้งหลายเปน็ทุกข์ สังขารา อนจิจา สังขารทัง้หลายไม่เที่ยงทั้งหมด สิ่งใด 
ไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตน พอเราเห็นอย่างนี้แล้ว 
เรามันก็รู้แจ้งเห็นจริงแล้ว เมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วมันก็ดับในตนของตนเอง นี่แหละ 
เมื่อได้ยินแล้วต้องโอปนยิโก ต้องน้อมเข้าไปนะ
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๓
หลงของเก่า

โดย พระอาจารย์ฝั้น อาจารเถระ
ณ วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร

พระพุทธเจ้าเทศนาไว้ว่า สัจจัง เว อมตา วาจา เอสะ ธัมโม ธรรมเป็นของเก่า 
มิใช่เป็นของใหม่ เราประพฤติเราปฏิบัติให้รู้จักของเก่า คือที่เราเกิดมาแล้วของเก่า 
ทั้งนั้น อารมณ์สัญญาทั้งหลายที่เราได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังมาเป็นแต่ของเก่าทั้งหมด 
มิใช่เป็นของใหม่สักอย่าง เราเกิดมารู้จักว่ากี่กัปกี่กัลป์อนันตชาติแล้ว เรื่องมันเป็น
อย่างนี้ 

เพราะเหตน้ัุน เราต้องพจิารณาของเก่า รูปร่างน้ีกข็องเก่า สงัขารร่างกายน่ีกข็องเก่า  
จิตใจของเราน่ีกเ็ป็นของเก่า มใิช่เป็นของใหม่ ฟ้า อากาศ ดนิ น�า้ ลม ไฟ กเ็ป็นของเก่า 
ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา ปุพเพ อนนุสสุเตสุ ธัมเมสุ ธรรมทั้งหลายมันมีอยู่อย่างน้ัน  
เหตุน้ันเราพึงให้รู้จัก เราได้เวียนว่ายตายเกิดมาน้ีรู้จักว่ากี่กัปกี่กัลป์อนันตชาติแล้ว 
มาถึงชาติภพอันนี้แหละ เหตุนั้นให้เราพากันพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้รู้จักธรรมทั้งหลาย  
มรรคผลสวรรค์นิพพานก็ไม่ใช่ของใหม่ เป็นของเก่าทั้งน้ัน ศีล สมาธิ ปัญญา  
หลักพระพุทธศาสนาก็ของเก่าทั้งนั้น มิใช่เป็นของใหม่ 
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คนทั้งหลายล่ะตื่นเก่าตื่นใหม่ ว่าสมัยใหม่ ที่แท้จริงเป็นของเก่า คนหลงเข้าใจ
เป็นของใหม่ เห็นใหม่ก็ว่าเป็นของใหม่ แท้ที่จริงของเก่าทั้งนั้น เหตุนั้นให้พากันให้
รู้จักความเป็นอยู่ความมีอยู่ ท่านจึงว่า ยถาภูตัง ญาณะทัสสนัง ภูตัง ความเป็นอยู่  
เราจะรู้ความเป็นอยูไ่ด้ยงัไง เดีย๋วน้ีเราได้ยนิได้ฟัง เอหปัิสสโิก ร้องเรียกสตัว์ทัง้หลาย 
มาดธูรรม ต้องมาดอูนัใดเล่า กด็รููปธรรมนามธรรมของเรา รูปธรรม คืออตัภาพร่างกาย 
ของเรานี้ นามธรรม ดวงใจของเรา ผู้คิด อารมณ์ สัญญา นี่มันเป็นของเก่าหรือ 
ของใหม่ ให้พิจารณา 

ความเป็นอยูย่งัไง เราต้องให้พจิารณา คือความหลง น่ี ให้รู้เด๋ียวน้ีเราหลง เราไม่รู้ 
จึงได้กลายเป็นอืน่ไป ถ้าเรารู้แล้วเราไม่หลง คอือตัภาพร่างกายเราน้ีไม่เป็นสิง่น่าหลง 
สักอย่าง เราต้องพิจารณา เช่นที่พระอุปัชฌายะสอนมูลกรรมฐาน เราก็ไม่น่าหลง 
ท่านสอนมลูกรรมฐาน ท่านสอนอะไร ท่านกส็อนผม สอนขน สอนเลบ็ สอนฟัน สอนหนัง 
ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง นั้นเป็นของเก่าหรือของใหม่ เราควรพิจารณาโอปนยิกธรรม 
ให้น้อมเข้ามาพิจารณาดู ผมนี้เป็นของใหม่หรือของเก่า ขนเป็นของใหม่หรือของเก่า 
เลบ็ของเราเป็นของใหม่หรือของเก่า ฟันของเราเป็นของใหม่หรือของเก่า หนังของเรา
เป็นของใหม่หรือของเก่า มันเป็นของเก่าตั้งแต่เราเกิดมา 

เหตน้ัุนเราต้องน้อมพจิารณาในมูลกรรมฐานน้ี เพือ่เหตใุด เพือ่ไม่ให้หลง อนัน้ี 
เราหลงแล้วส�าคัญมั่นหมายเป็นอื่นไป เป็นของใหม่ไป เมื่อเห็นเป็นของใหม่แล้ว 
เราก็เลยอยากได้ ถ้าเราเหน็เป็นของเก่า เปรียบอปุมาอุปไมยเหมอืนกบัผ้าผ่อนท่อนสไบ 
มันช�ารุดทรุดโทรมไปแล้ว เราก็ไม่ต้องการและไม่อยากได้ นี้สังขารร่างกายของเรา 
ก็เช่นเดียวกัน เห็นความช�ารุดทรุดโทรมอยู่แล้ว ที่ท่านสอนแล้วในมูลกรรมฐาน  
อุปัชฌายะท่านสอนให้อนุโลมปฏิโลม อนุโลมว่า ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นของดี
ของงามหรือ อันนี้ปฏิโลมเข้ามา มันงามยังไงผม ถ้ามันงามแล้วเราช�าระสะสางท�าไม 
ดสูมีนัก็ด ีดูกลิน่มันกด็ ีพจิารณาดซู ิมนัเป็นของสะอาดหรือไม่สะอาด เหตน้ัุนเราต้อง 
เป็นพระกรรมฐาน เรียนกรรมฐาน เราเป็นกรรมฐาน กรรมฐานอนัน้ีมอียูจ่�าเพาะทกุรูป 
ทุกนาม ไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชาย เหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนข้อนี้
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ท่านสอนมาตัง้แต่เม่ือไหร่กรรมฐานน้ี ปพุเพ อนนุสสเุตส ุธมัเมส ุมมีาตัง้แต่ไหน 
แต่ไรมา หากคนเราไม่ได้พจิารณา เม่ือไม่ได้พจิารณาก็เลยพากนัหลงอยูน่ี่ล่ะ เหตน้ัุน 
ให้พากันพิจารณาให้รู้ เมื่อรู้แล้วมันไม่หลง มันรู้แล้วมันเป็นยังไงล่ะ มันเป็นของ
โสโครกสกปรกหรือเป็นของไม่สะอาด ไม่เป็นแก่นสาร ไม่มสีาระ และไม่มีใครต้องการ 
เช่น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เหล่านี้ ถูกข้าวถูกอาหาร เราจะฉันก็ไม่ได้ รับประทาน
ก็ไม่ได้ ท�าไมจึงเป็นยังงั้นเล่า ก็เพราะมันไม่ดี มันไม่สะอาด มันน่าเกลียด เมื่อมัน
น่าเกลียดอย่างนี้แล้ว เราไปรักใคร่อะไรล่ะ ไปยินดีอะไรล่ะ จึงได้หลงทะเยอทะยาน 
ดิ้นรนกระวนกระวายจิตใจของเรา 

เหตุนั้นให้พากันน้อมเข้ามาพิจารณาให้รู้ให้เห็นสิ่งเหล่านี้ เมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้ 
แล้ว เราก็จะถอนราคะความก�าหนัดยินดีในรูป เราก็ถอนโลภะความโลภอยากได้ 
เราก็ถอนโทสะความโกรธ ถอนโมหะความหลง ไม่มีสิ่งจะต้องการ จิตเราก็เป็นศีล 
จิตเราก็เป็นสมาธิ จิตเราก็มีปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารทั้งหลายเหล่านี้ อะไรมา 
ปรุงแต่งไม่ได้ มาหลอกหหูลอกตาเราไม่ได้ มาหลอกจมูกหลอกลิน้ หลอกกายหลอกใจ 
ของเราไม่ได้ น่ีเราพจิารณาแล้วเหน็จริงแจ้งประจักษ์แล้ว เชือ่มนัลงยังง้ัน น่ีไม่ได้โกหก 
หลอกลวงใคร สิง่เหล่าน้ีถ้าตนของตนไม่เหน็แล้ว ใครจะบอกจะสอนสกัเท่าไร มันกไ็ม่ 
เชื่อฟัง 

ในธรรมคุณท่านจึงว่า สนัทฏิฐโิก ผู้ปฏบิตัรู้ิเองเหน็เอง คอืท่านสอนให้มาปฏบิตัิ 
รู้ผม รู้ขน รู้เล็บ รู้ฟัน รู้หนัง นี่แหละ ท่านไม่ได้สอนอันอื่น เดี๋ยวนี้เราก็มาหลงอะไร 
ก็มาหลงผม หลงขน หลงเล็บ หลงฟัน หลงหนัง นี่ล่ะ ถ้าเราเกิดมาผมไม่มี ขนไม่มี 
เลบ็ไม่ม ีฟันไม่ม ีหนังไม่มแีล้ว คนเราจะน่าดไูหม น่ารักใคร่น่าชอบใจและยนิดไีหม 
ให้พจิารณาดูซ ิมันเป็นยงัไง น่ีเพือ่ ยถาภูตงั ญาณะทสัสนัง ความเป็นอยู่ ความมีอยู ่
อย่างน้ี น่ีแหละ เรามาหลงสิง่เหล่าน้ีล่ะ จึงได้วุน่วายเดอืดร้อน ประเทศชาตบ้ิานเมอืง 
ก็ไม่สงบ เพราะคนประกอบด้วยโลภะ ราคะ โทสะ โมหะ มันเกิดวุ่นวายกันซิ แน่ะ  
เร่ืองมันเป็นอย่างน้ัน ถ้าเราพจิารณาเหน็แล้ว เราก็เป็นผู้ส�ารวมกาย ส�ารวมวาจา ส�ารวมใจ 
เราเรียบร้อย เมื่อมีความส�ารวมอย่างนี้ จะไปฆ่าผู้ฆ่าคนฆ่าสัตว์ตัวใหญ่ตัวโตอะไร 
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แม้แต่มดตวัแดงแมงตวัน้อยท่านก็ไม่ให้กระท�า ไม่ให้เบยีดเบยีนซึง่กนัและกนั คดิดซูิ 
ไม่ให้มคีวามเบยีดเบยีนซึง่กนัแลกนั ให้ส�ารวมกายของเรา กรรมทัง้หลายมันเกดิมาจาก 
กายของเรา ไม่เห็นว่ากรรมทั้งหลายมันเกิดมาจากฟ้าอากาศ

เหตุนั้น เมื่อเรามาพิจารณากาย พิจารณาวาจา พิจารณาใจแล้ว กรรมมันเกิด
จากกาย เกิดจากวาจา เกิดจากดวงใจ นี่ เราก็มารักษากาย รักษาวาจา รักษาดวงใจ
เรานี้ให้เป็นศีล ศีลคือความปกติ มันไม่มีความทะเยอทะยานดิ้นรน เมื่อจิตของเรา
ปกติ กายของเราปกติ ใจของเราปกติแล้ว มันก็เป็นศีล ศีลก็คือความสงบ มันก็มี 
ความเยือกเย็น มคีวามเบา มีความสบาย มคีวามสว่างไสว มนักม็คีวามผ่องใส ในศาสนา  
ในธรรมวินัยนี้มันเป็นอย่างนี้ เหตุนั้นให้พากันน้อมเข้ามาพิจารณา ต่างคนต่างสงบ 
ต่างคนต่างระงับภัยระงับเวรแล้ว ภัยเวรทั้งหลายก็ไม่มี บ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุข 
สนุกสบาย ต่างคนต่างสบาย ต่างคนต่างเป็นสุข เพราะไม่มีภัย ไม่มีเวร ไม่มีบาป  
ไม่มีกรรม กรรมเกดิจากกาย เกดิจากวาจา เกดิจากดวงใจ ของเรา พระพทุธเจ้าสอนไว้ 
เป็นหลักพระพุทธศาสนา เป็นเคร่ืองแก้ทุกข์ เป็นเคร่ืองดับทุกข์ เมื่อเราไม่มีภัย 
ไม่มีเวรแล้ว เวรมนัจะมาจากทีไ่หนล่ะ กรรมมันจะมาจากทีไ่หนล่ะ ความชัว่มนัจะมา 
จากที่ไหน เพราะเราไม่มีแล้วในจิตใจของเรา 

เหตน้ัุนให้พากนัท�าทกุวนั ได้ยนิได้ฟังอยูเ่สมอ มนัเป็นอย่างน้ี ปพุเพ อนนุสสเุตส ุ
ธมัเมส ุธรรมทัง้หลายมมีาอยู่อย่างน้ี ให้พากนัให้เหน็รู้ต่อไป อย่าได้พากนัสงสยัสนเท่ห์ 
ลังเลในศาสนาธรรมะค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อใจของเราส�ารวมเรียบร้อยแล้ว  
จิตของเราก็เป็นสมาธ ิเพราะมนัไม่มโีทษ ไม่มบีาป ไม่มกีรรม ไม่มีภัย ไม่มอีปุสรรค 
แล้วจิตของเรากต็ัง้ม่ัน ตัง้เทีย่ง ตัง้ตรง มีความเยอืกความเยน็ มคีวามเบา มคีวามสบาย 
มีความสว่างไสว มีความผ่องใส เป็นสรณะที่พึ่งของเราได้ เราก็ได้ที่พึ่งที่ดี อัตตโน 
นาโถ ตนเป็นทีพ่ึง่ของตน ได้ทีพ่ึง่ของของตนอนัดอีนัเลศิอนัประเสริฐ หาค่าหาราคามิได้ 
พิจารณาดูซิ เราก็น้อมเข้ามาพิจารณาซิ ไม่ใช่ไปพิจารณาอื่น 

เราภาวนาทุกวัน เราก็ท�าจิตให้เป็นสมาธิ วิธีจะดับบาปดับกรรมดับความชั่วช้า
ลามกทัง้หลาย ดบัภัยดบัเวร จะล้างบาปล้างกรรม ล้างภยัล้างเวรทัง้หลายน่ัน ไม่มวีธิอีืน่ 
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นอกจากเราน่ังสมาธ ิเมือ่น่ังสมาธ ิจิตสงบเป็นหน่ึงแล้ว เอกงัจิตตงั เป็นจิตอนัเดยีวแล้ว 
เอกังธัมมัง เป็นธรรมอันเดียวแล้ว บาปกรรมทั้งหลายมันก็ไม่มี ภัยทั้งหลาย 
มนักไ็ม่ม ีเวรทัง้หลายมนักไ็ม่ม ีมแีต่ความสขุน่ันซ ิสขุเพราะอะไร นัตถ ิสนัต ิปะรัง สขุงั 
สุขเพราะจิตเราสงบ เมื่อจิตเราสงบเราก็เป็นสุข ความสุขเกิดจากตรงนี้ เมื่อความสุข 
มนัมแีล้ว ภยัมนัจะมีมาจากทีไ่หนล่ะ ทกุข์มันจะมมีาจากทีไ่หนล่ะ เมือ่จิตเราเป็นสขุแล้ว 
เพราะฉะนั้น เราจึงท�าจิตของเรานี้ให้เป็นสุข เราต้องนั่งสมาธิให้จิตตั้งมั่น เมื่อจิตเรา
ตั้งมั่นแล้วก็มีความสุขความสบาย

เมือ่มีความสขุความสบายแล้ว เกดิอบุายเกดิมีปัญญาความรู ้เกดิมคีวามฉลาด 
เรียกว่าปัญญารอบรู้ในกองสงัขาร เพราะสงัขารมนัปรุงแต่งไม่ได้ สิง่จะเกดิข้ึนจากสมาธ ิ
เรารู้แล้ว จิตเราเคลื่อนไปข้างหน้ามาข้างหลัง ข้างซ้ายข้างขวา ข้างบนข้างล่าง เราก็ 
รู้แล้ว จิตเราเศร้าหมองเรากรู้็แล้ว จิตเราผ่องใสเรากรู้็แล้ว เรียกว่า ปัญญา ความรอบรู้ 
ในกองสงัขาร จิตเราเคลือ่นไหวอย่างไร เรากรู้็แล้ว น่ี เพราะเราท�าสมาธเิป็นหลกั หรือ
จิตเราเอนเอยีงไปทางไหนเรากรู้็แล้ว จิตเรามคีวามโลภ ความโกรธ ความหลง ข้ึนมา 
มันก็รู้แล้ว มันก็เกิดขึ้นไม่ได้ซิ จึงว่าเจริญ เกิดปัญญาก็อาศัยหลักสมาธินี้ 

เหตุนั้น ผู้จะมีอุบายมีปัญญา มานั่งสมาธิมันก็เห็น ดีมันก็เห็น ชั่วมันก็เห็น  
ภพชาติทั้งหลายมันก็เห็น พ้นทุกข์มันก็เห็น ไม่พ้นทุกข์มันก็เห็น มืดมันก็เห็น  
สว่างมนักเ็หน็ หลงมันกเ็หน็มนักรู้็ รู้ในสมาธน้ีิล่ะ มันกเ็หน็ตรงน้ัน ไม่ใช่ไปเหน็ตรงอืน่ 
เหตุน้ีให้พากันให้รู้ให้เห็นพวกเรา น่ีแหละอุบายจะได้แก้ไขให้จิตสงบ เราต้องเดิน 
มลูกรรมฐานน้ีให้มาก ภาวโิต พหลุกีะโต ท�าให้มากพจิารณาให้มาก เพราะเราเหน็ใน 
มูลกรรมฐานแล้ว เห็นรากเห็นฐานแล้ว เม่ือเห็นสมุฏฐานแล้ว เราก็ตัดสมุฏฐานซิ  
แก้สมุฏฐานซิ เมื่อสมุฏฐานไม่มีแล้ว มันก็หมดน่ะซิ 

เดี๋ยวนี้เราไม่รู้จักว่าสมุฏฐานเกิดมาจากที่ไหน สมุทัยนั่นมันมาจากสมุฏฐานใด 
สิ่งเหล่านี้เป็นแต่สมมติทั้งหมด ผมก็สมมติ ขนก็สมมติ เล็บก็สมมติ ฟันก็สมมติ 
หนังกส็มมต ิผู้คนเรากส็มมต ิต้นไม้ภูเขาเลากามแีต่สมมตทิัง้หมด หลง ดชีัว่ เราเป็น 
ผู้สมมตทิัง้น้ัน เหตน้ัุนเราต้องพจิารณาให้มนัแน่ลงไปในจิตของเรา เมือ่จิตเราเป็นสมาธ ิ
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เทีย่งตรงอยู่อย่างน้ัน มนักไ็ด้รับความสขุความสบายซ ิเราอยากสขุอยากสบาย ท�าจิต 
ของเราให้สงบ ถ้าจิตเราไม่สงบแล้วมันจะสุขได้อย่างไร เราก็ต้องรู้ซิ จิตไม่สงบน่ะ 
มันเพราะเหตุใด ก็เพราะความหลงน่ะ เราก็เห็นแล้ว นี่ หลงสังขาร ให้รู้เท่าสังขาร 
รู้เท่าวิญญาณซิ 

เหตุน้ันให้พากันพิจารณาให้มันเห็นแน่นอนลงไป จริงแจ้งประจักษ์ลงไป  
จะสงสัยอะไรในธรรมในวินัยในศาสนา มรรคผลธรรมวิเศษมันก็เกิดขึ้นน่ันแหละ 
มันจะได้เกิดจากที่ไหนเล่า เกิดจากจิตสงบนั่นแหละ เราก็รู้ที่นั่นแหละ จิตเราอยู่ใน
ชั้นใดภูมิใดภพใดชาติใดมันก็รู้ จิตตกในกามภพ รูปภพ อรูปภพ เราก็รู้ซิ จิตตก 
ในกามภพ มันกห็ลงอยูใ่นกามภพ หลงในรูป หลงในเสยีง ในกลิน่ ในรส สมัผัสอารมณ์
ทั้งหลาย จิตพ้นจากกามภพ คือมันไม่หลงในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส ในสัมผัส 
ทั้งหลาย มันไม่หลง วางหมด เห็นแต่รูปนี้เกิดมาแล้ว เห็นทุกขัง อนิจจัง อนัตตา 
เกดิ แก่ เจ็บ ตาย แล้วรูปอนัน้ี เรามาพจิารณาดังน้ี มนักส็งัเวชสลดใจในรูป ในเสยีง 
ในกลิน่ ในรส มันกไ็ม่มคีวามทะเยอทะยาน เหน็แต่สงัขารร่างกายเราน้ีเป็นแต่ความ
ช�ารุดทรุดโทรมในรูปน้ี จิตเลยอยู่ในน้ี เมื่อจิตอยู่ในน้ีแล้ว มันเห็นสิ่งเหล่าน้ีไม่มี 
แก่นสาร ไม่มีสาระ จิตนั้นก็พ้นจากรูป มันก็ไปอรูป อรูปภพ อรูปภพมันก็ว่างหมด 
เหลือแต่จิตดวงเดียว ไปอยู่ที่ว่างๆ เป็นภพอยู่ เรียกว่าอรูปภพ นี่ภพทั้งหลายเป็น
อย่างนี้

น้ีถ้าเรามารู้ในภพทัง้สามเหล่าน้ีแล้ว กามภพกด็ ีรูปภพกดี็ อรูปภพกด็ ีสิง่เหล่าน้ี 
มนัเป็นภพอยูแ่ล้ว ถ้ามภีพแล้วมนักต้็องมีเกดิ มแีก่ มีเจ็บ มตีาย ถ้าเราพจิารณาความเกดิ 
แก่ เจ็บ ตาย น่ีสิง่เหล่าน้ีเป็นทกุข์ ถ้าเราเหน็สิง่เหล่าน้ีเป็นทกุข์แล้ว เรากรู้็เท่าสมทุยัแล้ว 
จิตของเราก็หลุดพ้นไปจากภพทั้งสาม มันก็เป็น นรูป มันเป็นโลกุตตรธรรมไป  
มนัเลยรูปไปหมด กามาวจราธมัมา รูปาวจราธมัมา อรูปาวจราธมัมา นรูปาวจราธมัมา  
นรูปาวจรธัมมา เป็นยังไงเล่า รูปก็ไม่ใช่ ไม่ใช่รูปก็ไม่ใช่ ดินก็ไม่ใช่ ลมก็ไม่ใช่  
ไฟกไ็ม่ใช่ อากาศกไ็ม่ใช่ วตัถกุไ็ม่ใช่ อากาศธาตกุไ็ม่ใช่ ปฏเิสธหมด จึงว่าเป็นวมิตุติ 
เป็นผู้หลุดพ้นจากภพทั้งหลาย นี่มันเป็นอย่างนั้น เป็นผู้สุด สิ้นสุด ไปสุดนั่นแหละ 
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เหตน้ัุนเราต้องพจิารณาเข้าไป จิตเราเป็นยงัง้ัน เหน็แล้ว เรากเ็พ่งเลง็ดซู ิให้มัน
รู้ภพรู้ชาตขิองเราซ ิเราพ้นจากทกุข์มนักไ็ม่มทีกุข์ เราพ้นจากภพมันกไ็ม่มภีพ เราพ้น 
จากชาติมันก็ไม่มีชาติซิ เรายังไม่พ้นจากทุกข์ มันก็ไม่พ้นทุกข์ซิ มีภพอยู่มันก็ 
ไม่พ้นภพ ผู้จะพ้นชาตมัินต้องไม่มชีาต ิเป็นอย่างน้ี เหตน้ัุนให้พากนัพนิิจพจิารณาให้
มนัแน่นอนลงไป จริงแจ้งประจักษ์ลงไป เช่ือมัน่ลงไปในตวัของเราซ ิจะสงสยัอะไรเล่า 
ในธรรมวินัยนี้ เหตุนั้นให้พากันให้รู้ให้เห็น ดังได้น�ามาเตือนใจพวกเราทั้งหลายตาม 
ข้อปฏิบตั ิเราทัง้หลายเป็นผู้หลงในสามภพน้ี เมือ่เราเหน็จริงแจ้งประจักษ์และเชือ่มัน่ 
อย่างนี้แล้ว โยนิโสมนสิการ พากันก�าหนดไว้แล้วน�าไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัด แต่นี้ 
ต่อไปเราไม่ประมาท ก็จะประสบเห็นแต่ความสุขความเจริญ ดังได้แสดงมา เอวัง 
ก็มีด้วยประการฉะนี้
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๔
วัด...วัดตนวัดตัวของเรา

โดย พระอาจารย์ฝั้น อาจารเถระ
ณ วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๘

วันน้ีเป็นวันอาสาฬหะ เข้าพรรษาวาสัง น่ีเราทั้งหลายจะเวียนเทียนบูชา
พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์...พระท่านจะได้จ�าพรรษา เข้าพรรษาในวันพรุ่งนี้ 
วันนี้เราบูชาคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ ที่พึ่งของเรา เป็นที่ระลึก 
ที่กราบที่ไหว้ เป็นที่สักการบูชา ให้นึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเรา พระธรรมอยู่
ในใจของเรา พระอริยสงฆ์อยู่ในใจของเรา เชื่อมั่นอย่างนี้ เราเป็นผู้ไม่งมงาย 

บางคนว่า พระพทุธเจ้าอยูท่ีไ่หนกนั ท่านนิพพานแล้ว ท่านวางศาสนาไว้ทีไ่หนเล่า  
กว็างทีก่าย ทีว่าจา ทีใ่จของพวกเรา ทน้ีีเราจะท�าทีก่ายของเรา พร้อมทัง้กาย พร้อมทัง้วาจา 
พร้อมทั้งดวงใจ ให้ถึงคุณพระพุทธเจ้า ถึงคุณพระธรรม ถึงคุณพระสงฆ์ เชื่อมั่น 
อย่างนั้น เมื่อเราท�าอยู่อย่างนี้ ศาสนามันก็รุ่งเรืองเจริญอยู่เหมือนกับพระพุทธเจ้าอยู่ 
ถ้าเราไม่ประพฤติ เราไม่ปฏิบัติ เราไม่กระท�า ก็หมดศาสนา หมดค�าสั่งสอนของ 
พระพุทธเจ้า 
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พระพทุธเจ้าท่านส�าเร็จดแีล้ว ท่านปรินิพพานแล้ว ยงัเหลอืแต่ธรรมะค�าสัง่สอน 
ของท่าน ท่านสอนอะไร ท่านสอนกายของเรา สอนวาจาของเรา สอนใจของเรา สอนเพราะ 
เหตใุด สอนให้ละความชัว่ ความชัว่ไม่ได้อยูท่ีอ่ืน่ไกล อยูท่ีก่าย อยูท่ีว่าจา อยูท่ีใ่จของเรา 
ละความชัว่เพราะเหตใุด กลวัเราทกุข์ กลวัเรายาก กลวัเราล�าบากร�าคาญ กลวัเราอด 
กลัวเราจน กลัวเราตกทุกข์ได้ยาก เพราะฉะนั้น จึงให้พากันท�าคุณงามความดี ท่าน 
สอนกาย สอนวาจา สอนใจ ของคนให้ท�าคุณงามความดีทางกาย ทางวาจา ทางดวงใจ 
เมื่อกายเราท�าคุณงามความดีแล้ว ความสุขความเจริญของเราก็ยังอยู่ เราก็ได้รับผล
ความสุขความเจริญในปัจจุบันและเบื้องหน้า ให้พากันเข้าใจอย่างนี้ 

เมือ่เราเวยีนเทยีนเพือ่ระลกึถงึพระพทุธเจ้ารอบหน่ึง นึกพทุโธๆ ไป เดนิจงกรมไป 
ไม่ต้องเปล่งวาจา นึกเอาในใจ เพ่งดูใจของเราจนครบรอบประทักษิณสามรอบ  
รอบทีห่น่ึงแล้ว รอบทีส่องให้นึกถงึพระธรรมค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า ท่านสอนกาย 
ของเรา สอนใจของเราเพือ่ให้เรามคีวามสขุเพือ่ให้เรามีความสบาย เพือ่ให้เรามีคณุงาม 
ความดี นี่รอบที่สอง รอบที่สาม นึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์ นึกถึงยังไง นึกถึงกาย 
นึกถึงใจของเรา เราเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติดีทั้งกาย ทั้งวาจา ทั้งดวงใจ มือเราก็ 
ถือดอกไม้ธูปเทียนเวียนประทักษิณสามรอบ น่ีให้เข้าใจอย่างน้ัน อุชุปฏิปันโน 
เป็นผู้ปฏิบัติซื่อ ปฏิบัติตรงธรรม ตรงวินัย ตรงค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เข้าหา 
ความสงบ บ้านเมืองวุน่วายเดอืดร้อนน่ีกเ็พราะความไม่สงบ ให้ต่างคนต่างสงบ กเิลส 
ของเราเมื่อความสงบมีแล้วก�าจัดได้ เมื่อจิตของเราสงบดีแล้ว จิตผ่องใสเหมือนกับ
น�้าสงบ มันผ่องใสสะอาดปราศจากทุกข์ ปราศจากโทษ ปราศจากภัย ปราศจากเวร 
ปราศจากความชั่วช้าลามก ปราศจากความทุกข์ความจน เราไม่อยากได้สิ่งเหล่านี้ 

เพราะฉะน้ัน ให้พากันท�า ท�าเล่นกไ็ด้อยู ่แต่มันได้เล่นๆ ต้องท�าจริงๆ จังๆ ให้เชือ่มัน่ 
ในเจ้าของ มันเป็นอย่างใด มันดีก็ใจเราดี มันดอีกดใีจ มีความสขุความสบาย น่ีพดูง่ายๆ 
ให้ดูเอา นี่แหละความดี เรามานี้ก็ต้องการความดี ไม่ใช่อื่นไกล เรามาท�านี่ก็ต้องการ 
ความดี ต้องการความสุข ต้องการความเจริญ และต้องการความพ้นทุกข์ เมื่อใจเรา 
ดีแล้ว ใจเราสงบดีแล้ว เราก็มีความสุขความเจริญ มันก็พ้นจากทุกข์ พ้นจากภัย 
พ้นจากกิเลสจัญไรความชั่วช้าลามก ความชั่วช้าลามกไม่ได้อยู่ที่อื่น อยู่ที่ใจของเรา  
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เม่ือเรานึก พทุโธ ธมัโม สงัโฆ คอืทีอ่ธบิายมาแล้ว ความชัว่ทัง้หลายมนัก็ไม่ม ีเราอย่า 
ไปนึกถงึสิง่อืน่เอาไว้ น่ีเป็นสรณะทีพ่ึง่ของเรา เหตน้ัุนให้พากนัให้พงึรู้พงึเข้าใจ อย่าสกั 
แต่ท�า ให้เข้าใจ 

นี ่พทุธศาสนา ท่านไม่ได้หมายอืน่เป็นพทุธศาสนา ไม่ได้หมายฟ้าอากาศ บ้านเมือง 
ถนนหนทาง ไม่ได้หมายต้นไม้ภูเขาเลากา ไม่ได้หมายกุฏิศาลาโรงธรรม โบสถ์วิหาร 
เป็นศาสนา ศาสนาท่านบัญญัติ คือกายของเรานี้ วาจาใจของเรานี้ ศาสนาเราก็มา 
ประพฤติปฏิบัติให้มันถึงกายถึงใจของเราซิ เพื่อให้กายของเราเรียบร้อย ใจของเรา 
เรียบร้อย น่ันแหละ เราก็ต้องการอย่างน้ีไม่ใช่เหรอ ไม่ต้องการกายพิกลพิการ  
ใจพิกลพิการ ไม่อยากได้ไม่ใช่เหรอ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว เราก็ส�ารวมให้เรียบร้อยแล้ว  
โทษน้อยใหญ่ไม่มแีล้ว เราจะไปเกิดในชาตใินภพใดในปัจจุบนัน้ีกเ็กดิเป็นคนเรียบร้อย

เพราะฉะนั้น ให้รู้จัก ศาสนาอยู่ตรงนี้ ไม่ได้อยู่ที่อื่น มันอยู่ที่กายที่ใจของเรา 
เมื่อเราปฏิบัติอยู่ ศาสนามันก็เจริญอยู่ ถ้าเราทั้งหลายไม่ได้ปฏิบัติ ไม่ได้ประพฤติ  
ไม่ได้กระท�า กห็มดศาสนา ผู้ใดรังเกยีจศาสนา ชังศาสนา ชังพระแล้ว รังเกยีจพระแล้ว 
อดุจมกูเสยี เออ อดุได้ไหมล่ะจมกู พระไม่ได้อยูท่ีอ่ืน่ อยูท่ีจ่มกูของเรา ลมหายใจเข้า 
ลมหายใจออก อยู่ที่ไหนเล่า อยู่ที่จมูกไม่ใช่เหรอ ผู้ใดรังเกียจศาสนาอุดจมูกเสีย 
อดุจมกูได้อย่างน้ันละผู้รังเกยีจศาสนา ยงัอดุจมกูบ่ได้ อย่าไปรังเกยีจศาสนา ให้พากนั 
ประพฤติคุณงามความดี พากันปฏิบัติจริงๆ จังๆ บ้านเมืองของเราก็อยู่เย็นเป็นสุข 
เราท�าคณุงามความดีทัง้กายทัง้วาจาใจแล้ว ความช่ัวทัง้หลายมนักส็ลายไปเอง น่ีพากนั 
เข้าใจซ ิเพราะสตัว์ทัง้หลายในโลก มนุษย์ทัง้หลายในโลกน้ีน่ะ ใครๆ กต้็องการความดี 
เมือ่ผู้ใดจะมาท�าลายความดแีล้ว ธรณสีบูกนิ เพราะไม่รู้จักความด ีเกดิมาเราท�าคณุงาม 
ความดีแล้ว ให้พากันรู้จัก เราถือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ นี้เป็นสรณะที่พึ่ง 
ของเรา มีอานุภาพและศักดิ์สิทธิ์ ให้ระลึกไว้ในใจของเราต่อไป ให้พากันมีอานุภาพ 
ถ้าประเทศอืน่จะมาท�าลายน้ันน่ะ ธรณสีบู รับรองร้อยเปอร์เซน็ต์ เอาซ ิถ้าเราถอืจริงๆ นะ 
เราถือพระพุทธเจ้า เคยไปวัดไม่ได้ยินดอกเหรอว่า พระยามารหรือใครท�าลายท่าน 
ธรณสีบูไม่ใช่เหรอ หรือว่าไง ผู้ใดเบยีดเบยีนพระพทุธเจ้ากธ็รณสีบูไม่ใช่เหรอ เรากเ็หน็ 
อยู่ในต�านานหรือในต�าราท่านว่าไว้ 
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เพราะฉะนั้น ที่พึ่งของเราไม่มีในสามโลกนี้ มีแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้น 
ขาดพระพุทธเจ้าองค์เดียวละท�าอะไรเป็นล่ะคนเรา ก็ดูซิ พุทธะ ขาดความรู้แล้ว 
ท�าอะไรเป็น ท�าอะไรไม่ได้ พึง่ไม่ได้ ห ูตา จมูก เรากพ็ึง่ไม่ได้ แข้ง ขา ตนี มอื เรากพ็ึง่ 
ไม่ได้ มนัขาดความรู้แล้วท�าอะไรเป็น พึง่ไม่ได้ เดีย๋วน้ีเรามพีทุธะ ผู้รู้ เรามคีวามรู้แล้ว 
พึ่งได้หมดสามโลกนี้ เข้าใจไหมล่ะ เรารู้สึก รู้ดี รู้ชั่ว รู้สุข รู้ทุกข์ พึ่งได้ ให้รู้จักซิ 
น่ีแหละ เราจึงมาประพฤตปิฏิบตัเิพือ่ศาสนาเจริญ เพราะฉะน้ัน ประเทศเราจะเจริญได้ 
ต้องอาศัยพระพทุธศาสนา ชาต ิคือความเกดิ พทุธะ คอืความรู้ รู้จักผิด รู้จักถกู รู้จักดี 
รู้จักชั่ว 

เด๋ียวน้ีคนเราไม่รู้จัก ความชัว่ส�าคญัว่าด ีคนทีด่ืม่สรุาสาโท เล่นพ่งเล่นไพ่ การพนัน 
ขโมยโพยโจร มนัไม่รู้จักว่าดว่ีาชัว่ เมือ่ลกัเขาแล้ว เขาฆ่าไม่ใช่เหรอ มันดทีีไ่หน เขาใส่คกุ 
ใส่ตะราง เรื่องมันเป็นอย่างงั้น นั่นแหละไม่รู้จักความผิด เหมือนกับแมลงเม่าบินเข้า 
กองไฟ เรามีพทุธะ เรารู้แล้ว สิง่ใดชัว่เราก็ไม่ท�า เราท�าแต่คุณงามความด ีเพราะฉะน้ัน 
ให้เข้าถึงศาสนา ชัน้ศาสนา แก่นศาสนา คอืเข้าถงึศาสนา คือเข้าถงึกายเข้าถงึใจของเรา 
ที่กระท�า นี่คือการประพฤติปฏิบัติ นี่เราเกิดมาก็มีเท่านี้ มีกายกับใจเท่านี้ ทุกข์ยาก
ก็ไม่มีอื่นยาก ยากกายกับใจนี้ 

พระพุทธเจ้าท่านสอนให้พากันท�าคุณงามความดี เมื่อคุณงามความดีมีแล้ว 
มนัไม่ทกุข์ไม่ยาก กายของเรากบ็ริบรูณ์ ใจของเรากบ็ริบรูณ์ เมือ่เราไม่ประพฤตไิม่ปฏบิตั ิ
เราไม่ท�าแล้ว กายของเรากว็บิตั ิใจของเรากว็บิตั ิวบิตัเิป็นอย่างไร คือเสยีจริตผิดมนุษย์ 
ทกุข์ยากล�าบาก กายพกิลพกิาร หหูนวกตาบอด กระจอกงอกง่อย ขีท้ดูกฏุฐงั อยากได้ 
ไหมล่ะ ไม่อยากได้ซักคนดอกจะว่ายังไง เข้าใจหรือยัง ต่อน้ีไปพากันเข้าใจแล้ว 
วิธีเวียนเทียน จะได้น�าถวายเป็นอาสาฬหะและวันเข้าพรรษา เพื่อช�าระกิเลสของเรา 
ช�าระทฐิมิานะของเรา ช�าระความชัว่ของเรา เพือ่ก�าจัดทกุข์ ก�าจัดภยั ก�าจัดกเิลสจัญไร 
ไม่ได้ล้างบาปล้างกรรมด้วยน�า้ เราท�าคณุงามความดแีล้วความชัว่มนักห็ายไป เข้าใจไหมล่ะ 
ข้อนี้ 

ต่อไปเป็นการเดินเวียนเทียน พากันตั้งใจ เรามาท�าบุญกุศล เรามาท�าคุณงาม
ความดี เมื่อมาเช่นนี้แล้ว เราก็ถวายดอกไม้ธูปเทียนไปแล้ว อันนี้ก็เป็นการท�าบุญ



147

อันหน่ึง เป็นอามิสบูชา ทีน้ีจะมาปฏิบัติบูชา คือมาปฏิบัติ มาปฏิบัติกายของตน  
มาปฏบิตัวิาจาของตน ปฏบิตัใิจของตนให้เรียบร้อย คนเราแต่ก่อนท�าบญุน้ันกท็�าแต่ 
เป็นพธิ ีรับศลีกรั็บแต่เป็นพธิ ีโกหกพระเร่ือยไป น่ีต่อน้ีไปอย่าให้เป็นสลีลพัพตั ความ
ลูบคล�าในศีล ให้พากันรู้จักศีลของเราทุกคนและที่พึ่งของเราทุกคน 

เราไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะที่พึ่ง เราเอาพระรัตนตรัยทั้งสามนี้ คือ พุทธรัตนะ  
ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ รัตนะแปลว่าแก้ว แก้วคือพระพุทธเจ้า แก้วคือพระธรรม 
แก้วคือพระสงฆ์ เปรียบเหมือนกะแก้ว เราไม่นับถือสิ่งอื่นเป็นสรณะที่พึ่ง ที่ระลึก  
ทีก่ราบ ทีไ่หว้ เราพึง่พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ทัง้สามประการน้ี เป็นทีก่ราบไหว้  
ผู้ที่ถึงไตรสรณคมน์คือผู้ถึงพระพุทธศาสนา ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้ว  
ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเรา พากันให้กราบให้ไหว้ 

อรหัง กล่าวถึงพระพุทธเจ้า สวากขาโต กล่าวถึงพระธรรม นมัสการพระธรรม  
สปุฏิปันโน กล่าวถึงพระอริยสงฆ์ มอบกายถวายชวีติต่อคณุพระพทุธเจ้า คณุพระธรรม  
คุณพระสงฆ์ แล้ว โทษที่หนักก็เบาไป โทษที่เบาก็หายไป นี่ มันเป็นเช่นนี้ เมื่อเป็น
ผู้ถึงพระไตรสรณคมน์เช่นนี้แล้ว เราต้องละเว้นเหตุสามสถาน 

ข้อหนึ่ง อย่าไปไหว้ผี เชื่อผีถือผี หรืออะไรก็ตาม ชั่วช้าลามกคือผี ไม่ดีคือผี  
อย่าไปนับถือมัน ไม่รู้จักภาษาคือผีนี้แหละ เราอย่าไปนบอย่าไปกราบไหว้ผีทั้งหมด  
น่ีแหละ ให้พากนัให้พงึรู้พงึเข้าใจต่อไป ผู้ใดไปกราบผีไปไหว้ผีแล้ว พระไตรสรณคมน์ 
ท่านเศร้าหมอง เจ้าของเป็นบาป 

ข้อสอง อย่าถือมงคลตื่นข่าว ผู้ถึงพระไตรสรณคมน์แล้ว ตื่นข่าวเป็นยังไงเล่า 
ถือฤกษ์ยามดี เคราะห์ดีเคราะห์ร้าย ดูหมอมดดูหมอหมอ ดูหมอดูต่างๆ ปลูกศาล
เพยีงตา ลงเลขลงผา เสยีเคราะห์สะเดาะนาม ผู้ถอืมงคลตืน่ข่าว ตืน่กันเฉยๆ ว่าม้ือน้ัน 
ไม่ด ีม้ือน้ีดี มือ้น้ันจม ม้ือน้ันฟ ูเมือ่น้ันพาล ไม่เหน็อะไรจมอะไรฟสูกัอย่าง เมือ่เป็น 
เช่นน้ันแล้ว เราต้องละเว้นเหล่าน้ีจึงจะเป็นผู้ถึงพระไตรสรณคมน์ ถ้าผู้ใดปฏิบัต ิ
เช่นน้ันแล้ว ขาดจากพระไตรสรณคมน์ ขาดจากพุทธศาสนา พระไตรสรณคมน ์
เศร้าหมอง เจ้าของเป็นบาป เป็นเรื่องงมงาย 
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ข้อสาม อย่าถือตามศาสนาอื่นในคนพวกนอกศาสนา ถ้าผู้ใดไปถือเช่นนั้นแล้ว 
ขาดจากศาสนา ขาดจากพระไตรสรณคมน์ เศร้าหมอง เจ้าของเป็นบาป 

น่ีให้ละเว้นเหตสุามประการน้ี ให้พากนัให้พงึรู้พงึเข้าใจ ถ้าเราไปถอืเช่นน้ันแล้ว
ไม่พบพระพุทธเจ้า ท�าบุญให้ทานเท่ากับทิ้งในมหาสมุทร เรื่องไม่มีที่สิ้นสุด เรื่องเป็น
ยังงี้แหละให้รู้จัก 

ต่อไปให้รู้จักข้อปฏิบตัศิลีของเรา บางคนว่าเราไม่ได้รับศีล ว่าไม่ได้ศลี มะยงั ภนัเต  
ติสรเณนะ สหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ ท่านอาจารย์ใหญ่ท่านว่า โอ้ ไปขอก้อนหิน 
ยังไงเล่า เราไม่ได้แบกก้อนหินมา สีลัง ท�าใจของเราให้เป็นศีล จะไปขอใครเล่า 
ปัญจะ ได้มาพร้อมกันตั้งแต่เราเกิดมา ศีลห้า ให้รู้จักตัวศีลห้า ศีลห้าคืออะไรเล่า  
ขาเราทั้งสองนี่แหละ มือเราทั้งสอง ศีรษะอันหนึ่ง รวมกันเป็นห้า นี่แหละคือศีลห้า  
ท่านไม่ได้เอาศีลให้ เราอย่าเอาห้าน่ันไปท�าโทษห้า ปาณาน่ันก็โทษ อทินนาก็โทษ  
กาเมก็โทษ มุสาก็โทษ สุรานั่นก็โทษ นี่ท่านไม่ให้ท�าโทษเท่านั้น ท่านไม่ได้เอาศีลให้  
ถ้าเราไม่ได้ท�าโทษห้าอย่างนี้แล้ว อยู่ในรถก็เป็นศีล ในถนนหนทางก็เป็นศีล ในบ้าน 
ในเมอืงกเ็ป็นศลี ในดงในป่ากเ็ป็นศลี น่ังกเ็ป็นศลี นอนกเ็ป็นศลี เดนิอยูก่เ็ป็นศลี น่ีแหละ
ให้พากันรู้จักศีล รับหรือไม่รับกเ็ป็นศีลทัง้น้ัน เม่ือเราท�าโทษอยูแ่ล้วสมาทานวนัยงัค�า่ 
กไ็ม่เป็นศีล ปาณาตปิาตา เว ยงัไม่ทนัจบ ยงุมากดั...ตบป๊ับ มนักไ็ม่เป็นศลีหรอก เร่ืองมนั 
เป็นยังงั้น สมาทานวันยังค�่าก็ไม่เป็นศีล แบบนี้แหละให้จ�าไว้

นี่แหละ ต่อนี้ให้รู้จักศีล ไม่ต้องรับกับใคร ท่านก็บอก อย่าพากันฆ่าสัตว์นะ 
อย่าพากันขโมย อย่าพากันประพฤติผิดกาม อย่าพากันมุสา อย่าพากันดื่มสุราสาโท
กญัชายาฝ่ิน ท่านบอกเท่าน้ันหละ ท่านไม่ได้เอาศลีให้ เวรมณ ีเวรมณ ีอย่างน้ันเป็นว่า 
ตามบาลี ปาณาติปาตา เวรมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ ข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต  
มมีดด�ามดแดงเหล่าน้ี เป็นต้น เมือ่ประกาศปฏญิาณรักษาศลีแล้ว เราไม่ละเว้นกโ็กหก 
พระเร่ือยไป กเ็ป็นโทษซ ิต่อไปน้ีให้เข้าใจไว้เร่ืองศลี น้ีเม่ือเราน่ังอยูน่ี่ กเ็ราไม่ได้ท�าอะไร 
ไม่ใช่เหรอ ห้าอย่างนี้
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ทน้ีีผู้จะรักษาศีลแปดต่อไป เราเว้นอาหารในเวลาวกิาล ไม่ดปูระโคมต่างๆ ดีดสี 
ตเีป่า เอาบญุแล้วกพ็ากนัให้รู้จัก เด๋ียวน้ีบ้านเมอืงของเรา วดัศาสนามนัไม่เจริญ แต่ก่อนม ี
บ้านหนึ่งเมืองหนึ่งแล้ว ตั้งวัดไว้ มีพระเจ้าพระสงฆ์ประพฤติปฏิบัติ บ้านหนึ่งเป็นวัด 
และเจดีย์ เป็นทีส่กัการบชูา ทีเ่คารพนบนอบ ทีก่ราบทีไ่หว้ เป็นทีท่�าบญุให้ทาน น้ีจึงเรียก 
ว่า วัด วัดตนวัดตัวของเรา เป็นเครื่องวัด 

เดีย๋วน้ีไม่เป็นอย่างน้ัน เอาสนามวดัเป็นสนามเล่น วดัเลยไม่มอี�านาจ วดัเลยไม่มี 
ความศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็เลยไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ เลยไม่มี 
อ�านาจ ไม่มอีานุภาพ เพราะเราไม่รักษาไว้ เร่ืองมนัเป็นอย่างน้ัน อนัน้ีมาเอาบญุ แล้วก ็
หาหมอล�าหมู่ หมอร�าวง หาภาพยนตร์ หาการละเล่น มาเล่นในวดัในวา กนิสรุาสาโท 
อกึทกึครึกโครม เป็นบ้าเต้นยกึยกัๆ หมดคนืหมดวนั ว่าตวัมาท�าบญุ น่ันละ คนเลย 
เป็นบ้าไปซะล่ะทีน้ี บอกยังไงก็ไม่รู้จักศีลไม่รู้จักธรรมซิ เพราะฉะน้ัน จะมีความ 
เคารพนบนอบอย่างไร ศีล แปลว่าผู้สงบกายวาจาเรียบร้อย ไม่กระท�าโทษน้อยใหญ่ 
ทางกายทางใจของเรา เราก็เป็นคนสวยคนงามซิ เดี๋ยวน้ียังมีแต่คนหมอร�าหมู่เป็น
ยังไงเล่า หมอร�าวง ดูซิ เอ้า สั่นยึกยักๆ อยู่น่ัน แน่ะ มันไม่ใช่คนนะเดี๋ยวน้ี 
อาตมาไม่ชนะแล้วจะรดน�า้มนต์ให้ ผู้น้ันเป็นบ้าแล้ว จะเป็นอนัน้ีแล้ว หลอกให้น�า้มนต์ 
ให้อาตมารดน�า้มนต์ หมอเพือ่นว่าโรคเส้นประสาท ขู่กไ็ม่ได้ ฉีดยากไ็ม่หาย เอามาหา 
อาจารย์ มาหาอาจารย์ก็เลยหาย หมอเขาว่าเป็นเส้นประสาท น่ันแหละมันเป็นผี  
ให้รู้จักต่อไป เราถือศีลแปดแล้ว นัจจะคีตะวา ให้ละเว้นดีดปี่สีเป่าประโคมต่างๆ  
ท่านห้าม เราก็เอามาเล่นในวัดในวา มันเป็นโทษเท่าไหร่แล้วนั่น บาปเท่าไหร่แล้วนั่น 
พากันรู้จักซ ิเรามาท�าบญุ รู้จักบญุรู้จักบาปเสยีซ ิอธบิายให้ฟังแล้วเร่ืองศลี เร่ืองสรณะ 
ต่อนี้ไปลงมือท�าบุญ เอ้า เข้าที่นั่งฟังธรรม นั่งให้สบาย
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๕
ตามหา “ผู้รู้”

โดย พระอาจารย์ฝั้น อาจารเถระ
ณ วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒

น่ังให้สบาย น่ังขดัสมาธ ิเอาขาขวาทบัขาซ้าย มือขวาทบัมอืซ้าย ตัง้กายให้สบาย  
เราต้องการความสุขความสบาย วางท่าวางทางให้สบาย สง่าผ่าเผย ยิ้มแย้มแจ่มใส  
ไม่ต้องกดต้องตึง วางให้สบาย พอกายเราสบายแล้ว วางดวงใจให้สบาย เมื่อใจเรา
สบายแล้ว ให้ระลกึถึงคุณพระพทุธเจ้า คุณพระธรรม คณุพระสงฆ์ อยูใ่นใจ เชือ่มัน่ 
อยูน่ั่น จึงให้นึกค�าบริกรรมภาวนาว่า พทุโธ ธมัโม สงัโฆ พทุโธ ธมัโม สงัโฆ สามหนแล้ว 
ให้นึกพุทโธๆ ค�าเดียว 

หลับตา งับปากเสีย ให้ระลึกอยู่ในใจ พุทโธ คือความรู้ ความรู้อยู่ตรงไหนล่ะ 
ตาเราก็เพ่งดูที่รู้ว่าพุทโธ ให้ก�าหนดดู นี่เราอยากรู้ หูก็ลงไปฟังที่รู้อยู่นั่น สติของเรา 
ก็จดจ่อดูอันรู้อยู่นั่น อย่าส่งใจไปข้างหน้ามาข้างหลัง ข้างซ้ายข้างขวา ข้างบนข้างล่าง 
ตั้งเฉพาะท่ามกลางอันรู้อยู่ ความรู้อยู่ตรงไหน เราก�าหนดอยู่ตรงน้ัน ไม่ต้องหา  
วางให้หมด ดูอันรู้นั่นอยู่ นี่แหละ เราจึงรู้จักว่าที่พึ่งของเรา 
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เมื่อจิตของเราสงบเป็นสมาธิ มันตั้งตรงแน่วอยู่ภายใน ใส รู้สึกเบาตนเบาตัว
เมื่อจิตสงบแล้ว หายทุกข์หายยาก หายความล�าบากร�าคาญ มีแต่ความเบา มีแต่
ความสบาย น่ันแหละ ทีอ่ยูข่องตน น่ีเรียกว่าเป็นกศุลธรรม เมือ่จิตของเรามคีวามเบา 
ความสบายแล้ว มนัน�าความสขุความเจริญให้ มนัได้อบุายปัญญา ความรู้ความฉลาด
เกิดตรงน้ัน เราพกั เราจะมกี�าลงั สตขิองเรา สมาธขิองเรา ปัญญาของเรา เกดิจากน้ัน  
มนัไม่เกดิจากอืน่ไกล เรารู้น่ีจิตของเรามดื ผู้รู้น่ันพทุธะ แปลว่าผู้รู้ เราอยากรู้มนัเป็น 
อยู่ยังไง ผู้รู้ว่ามืดมันมี มันมืด เราก็ยึดเอาความมืดมาเป็นตนเสีย มันสว่างก็ไปยึด
เอาความสว่างมาเป็นตนเสียนี่ มันเป็นอย่างนี้ มันทุกข์ก็ไปยึดเอาทุกข์มาเป็นตนเลย  
เราไม่ก�าหนดว่า ผู้รู้ว่าทกุข์มนัม ีทกุข์ต่างหาก ผู้รู้ต่างหาก มันเฉยๆ กผู้็รู้เฉยๆ ม ีผู้รู้ 
มันไม่ได้เป็นอะไรซิ 

อย่างพุทธะเป็นผู้รู้ เหนือหมดทุกอย่างความรู้อันน้ี มืดมันก็รู้ หลงมันก็รู้  
ท่านอาจารย์มั่นท่านเคยพูดแต่ก่อน ท่านร้องตะโกนแรง ท่านว่าใครเรียนไปถึงแต่
อวิชชาก็ไปหยุดล่ะ ถึงแต่อวิชชา ผู้ใดก็ว่าแต่อวิชชา คือความหลง ท่านบอกยังงี้ล่ะ  
ผู้ใดรู้อวิชชาล่ะไม่ดู รู้แต่ว่าอันนั้นเป็นอวิชชา นั่น ท่านบอกยังงี้ อวิชชาคือความหลง  
ใครเป็นผู้รู้อวิชชาล่ะ เราไม่ได้ดูแน่ะ ให้ดูผู้รู้อวิชชาน่ันซิ มันก็เป็นวิชาข้ึนมาล่ะ 
อวิชชาคอืความไม่รู้ วชิาคอืความรู้แจ้งเหน็จริง น่ี มนัเป็นอย่างน้ี เรากเ็พ่งดผูู้รู้น้ันอยู่  
ความรู้อันน้ีไม่ใช่เป็นของแตกของท�าลาย และไม่เป็นของสูญหาย นิดหน่ึงมันก็รู้  
มันรู้อยู่หมด จึงว่าพุทธะคือผู้รู้ เราอยากรู้มันเป็นยังไง มันเป็นสุขเราไปยึดเอาสุข  
ผู้รู้สุขมันมีอยู่ มันเป็นทุกข์ เราก็ไปยึดเอาทุกข์มาเป็นตน ผู้รู้ทุกข์มันมีอยู่ เราเป็น 
ผู้ไปยึดเอาทั้งหมด นี่ จึงว่าอยากรู้มันเป็นอยู่ยังไง สิ่งทั้งหลายทั้งหมดไม่มีใครท�าให้ 
เราท�าเอาเองทัง้หมด สขุทกุข์ ดชีัว่ เราไม่มีโอกาสอย่างคณุหลวงว่า เดีย๋วน้ีเรามอีะไร 
นั่งอยู่เดี๋ยวนี้ เรามีโอกาสเต็มที่ ไม่มีอะไรสักอย่าง ดูแต่ดวงใจดวงเดียวเท่านี้ นี่เรา
ต้องฟังดู ทีนี้มันไปเกาะตรงไหนเล่าหัวใจของเรา

ภเว ภวา สมัภวนัต ิเราจะรู้จักภพทีอ่ยูข่องตน ภวะ แปลว่าภพ เราเจริญภพภาวนาน้ี 
ภวะ แปลว่าภพ ภพน้อยๆ ภพใหญ่ๆ ทีเ่ราไปยดึตรงไหนน่ันแหละ ภพอยูต่รงน้ันแหละ 
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ไปยึดเอาสุข นั่นมันก็เป็นภพ ไปยึดเอาทุกข์ มันก็เป็นภพ ยึดเอาดี มันก็เป็นภพที่ดี 
ยึดเอาชั่ว มันก็เป็นภพที่ชั่ว ไปยึดเอาทุกข์ ก็เป็นภพที่ทุกข์ นี่ ที่อยู่ อัตตโน นาโถ 
ตนเป็นที่พึ่งของตน เมื่อจิตเราสบายแล้ว เราก็ได้ที่พึ่งอันสบาย เมื่อจิตเราไม่สบาย 
เราก็ได้ที่พึ่งอันไม่สบาย นี่มันเป็นอย่างนี้ 

ให้พงึรู้พงึเหน็ซ ิสนัทฏิฐโิก ผู้ปฏบิตัรู้ิเองเหน็เอง ไม่ใช่ผู้อืน่เหน็ เราเป็นผู้เหน็ซิ 
ให้มันรู้มันเหน็จริงแจ้งประจักษ์ซ ิมันจึงหายความสงสยัในภพทัง้หลาย ภพน้อยๆ ใหญ่ๆ 
ทีใ่กล้ทีไ่กล ใน นอก ผู้น้ีทัง้หมดเป็นผู้ไปยดึ ผู้น้ีทัง้หมดเป็นผู้ไปถอื ให้รู้จัก นรกมันก ็
ไม่ได้อยู่ต้นไม้ภูเขาเลากา ในพ้ืนดินฟ้าอากาศ นรกก็หมายความทุกข์ อะไรทุกข์ 
เดี๋ยวนี้ ถ้าจิตเราทุกข์นั่นแหละตัวนรก นรกก็หมายความทุกข์ ภพหนึ่งเป็นอย่างนั้น 
สวรรค์หมายความสุข จิตเราเป็นสุข เราก็ได้ที่พึ่งอันสุข ก็สบาย เย็นอกเย็นใจ 
หายทุกข์หายยาก หายความล�าบากร�าคาญ ไม่มีภัยไม่มีเวร ไม่มีความชั่วทั้งหลาย 
มีแต่ความเบา ความสบาย ใส อยู่ภายในผู้รู้อันนั้น ความพ้นทุกข์ เราอยากพ้นทุกข์ 
เราให้รูจั้กว่าสิง่ใดเป็นทกุข์ สิง่น้ันไม่ใช่ตวัทัง้หมด เราไปยดึเอา เราอยากพ้นทกุข์กใ็ห้ 
ก�าหนดดูซิ ถ้าจิตของเรามีทุกข์อยู่ มันก็ไม่พ้นทุกข์ จิตพ้นทุกข์คือมันไม่ทุกข์ 
คือมันละมันวางหมด เมื่อมันละมันวางหมดแล้ว น่ันแหละมันพ้นทุกข์ตรงน้ัน 
มนัไม่ได้พ้นทีอ่ืน่ ผู้น้ีเป็นทกุข์ น่ีแหละให้พากนัก�าหนดดใูห้รู้ ให้เพ่งเลง็ลงไปซ ิให้มนั 
แน่นอนลงไปซิ เชื่อมั่นลงไปซิ สันทิฏฐิโก ผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเอง จะไม่เห็นอย่างไรล่ะ 
จิตของเรา เราสบายเราก็รู้ เราไม่สบายเราก็รู้

เอ้า ต่อไปต่างคนต่างฟังดวงใจของเรา ได้ความยังไงแล้วพิจารณาให้มันรู้  
เมื่อเราได้ยินเสียงทั้งหลายทั้งหมดให้รู ้ว่าสิ่งเหล่าน้ันไม่มีอันตรายแล้ว เราก็ไม่ 
เดอืดร้อน ตัง้ดคูวามรู้ของเราน่ัน เราอยากสขุกว็างจิตของเราให้สบาย สงัขารทัง้หลาย
เหล่าน้ีมันเป็นของไม่เที่ยงทั้งหมด สังขารมันเป็นทุกข์ทั้งน้ัน เราก�าหนดจิตของเรา  
ผู้รู้อันเดียวเท่านั้น นี่แหละ ตนของตน ผู้รู้ ผู้รู้นั่นแหละ จิตวิญญาณอันนั้นแหละ 
มันไปก่อภพก่อชาติ มันไปก่อที่ไหนเล่า คือไปยึดที่ไหนแล้วมันก็ไปเกิดที่นั่น เราได้
แต่เดี๋ยวนี้ ได้สุขได้ทุกข์ มันต้องสร้างไว้แต่เดี๋ยวนี้ ต้องท�าแต่เดี๋ยวนี้ เหตุนี้เราจะ 
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น่ังสมาธดิวู่าจิตของเราตกในชัน้ภมูใิด เช่น กามาวจรกศุล น้ีแบ่งเป็นสองนัย แบ่งเป็น
อบายภูมิอันหนึ่ง แบ่งเป็นฉกามาวจรสวรรค์อันหนึ่ง เรารู้ได้ยังไง แบ่งเป็นอบายภูมิ 
คือจิตเราทุกข์ จิตเราไม่ดี จิตเศร้าหมอง จิตวุ่นวาย นี่ไปทางอบายภูมิ ไปทางนรก 
จิตเราผ่องใส มีความเบิกบาน ยิ้มแย้มแจ่มใส นี่เป็น ฉกามาวจรสวรรค์ 

ทน้ีีให้เราพจิารณาสิง่ทัง้หลายเหล่าน้ีเป็นของไม่เทีย่ง สิง่ทัง้หลายเหล่าน้ีเป็นทกุข์ 
เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน เห็นแต่ภายนอก ไม่มีแก่นสาร ไม่มีสาระ เราละได้ เรามา
เห็นแต่สังขารร่างกายเท่านี้ มาเห็นแต่รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้ มาเป็น
อัตภาพร่างกายนี้ มันเกิดจากนี้ทั้งหมด เราก็มาพิจารณาสังขารร่างกายเรานี้ นโม นี้  
มันไม่มีแก่น ไม่มีสาร นะ คืออันใด เช่น ปิตตัง น�้าดี เสมหัง น�้าเสลด ปุพโพ  
น�า้เหลอืง โลหติงั น�า้เลอืด เสโท น�า้เหง่ือ เมโท น�า้มันข้น อัสส ุน�า้ตา วสา น�า้มนัเหลว 
เขโฬ น�้าลาย สิงฆาณิกา น�้ามูก ละสิกา น�้าไขข้อ มุตตัง น�้ามูตร สิ่งเหล่าน้ี 
เป็นของทิ้งทั้งหมด มิใช่เป็นของเอา สังขารร่างกายเราน้ีไม่เป็นแก่นเป็นสาร มีแต ่
กองทุกข์ทั้งนั้น ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตน ไม่ใช่เป็นสัตว์เป็นบุคคล ไม่ใช่เป็นเราเป็นเขา  
เรากล็ะรูปภพถงึอรูปภพ เหลอืแต่จิตดวงเดยีว มนัวางกายหมดแล้ว เหน็แต่จิตดวงเดยีว 
ใส ว่างอยู่หมด นั่นเรียกอรูปภพ ชั้นพรหม 

ถ้าเรารู้จักภพทัง้สามน้ีว่ามนัยงัเป็นทกุข์อยู ่น�าให้ทกุข์อยู่ภพทัง้หลายน้ี ละกเิลส 
ละตณัหาราคะโลภะทีย่ดึน้อยหน่ึงกต็าม ยงักญิจิรูปัง ในรูปทัง้หลายน้ี จิตมนัวางหมด 
ไม่มีอะไรจนนิดหน่ึง ที่มืดที่สว่างไม่มี เป็นวิมุตติหลุดพ้นหมด น่ัน มันก็เข้าสู ่
ปรินิพพาน ไม่มีเกิด ไม่มีแก่ ไม่มีเจ็บ ไม่มีตาย ไม่มีทุกข์ ไม่มีอะไร สังขารทั้งหลาย 
ไม่มี เป็นผู้ระงับดับหมดแล้ว ไม่มีอะไร เรื่องสมมตินิยมไม่มี จึงว่าวิมุตติ แปลว่า
หลดุพ้นหมด ข้อน้ีตนของตนต้องรู้เอง จะอธบิายอยูอ่ย่างน้ีมนักเ็ป็นสมมต ิน่ีสมมติ
ให้รู้จักหนทาง ผลที่สุดคือวิมุตติหลุดพ้น 

เอ้า ต่อนี้ไปให้นั่งดูจิตของเราอยู่ในชั้นใด ภูมิใด...
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พระอภิธรรมสังคิณีมาติกาบรรยาย

เรียบเรียงโดย พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

กะรุณา วิยะ สัตเตสุ  ปัญญายัสสะ มเหสิโน 
เญยยะธัมเมสุ สัพเพสุ ปะวัตติตถะ ยะถารุจิง
ทะยายะ ตายะ สัตเตสุ สะมุสสาหิตะมานะโส 

ฯลฯ

อภิธัมมกถัง กเถสีติฯ

ณ บัดนี้ อาตมภาพจักได้รับประทานวิสัชนา ในพระอภิธรรมมาติกา ๒๒ ติกะ 
ในเบือ้งต้น สนองศรัทธาธรรมของท่านสาธชุนสปับรุษุ โดยสมควรแก่กาลเวลา ด้วย 
พระอภิธรรมมาติกานี้ ยากที่จะอธิบายแก้ไขแปลออกไปให้พิสดารได้ มีแต่ท่านสวด 
มาติกาเพลาบังสุกุลเท่านั้น แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังเป็นบาลีอยู่ ยากที่จะเข้าใจได้ ที่ท่าน 
แปลออกไว้กม็แีต่พระอภธิรรม ๗ คมัภีร์อย่างย่อเท่าน้ัน แต่ในพระอภธิรรมมาตกิาน้ี 
หาได้แปลออกให้วิตถารพิสดารไม่ พระอภิธรรมมาติกา ๒๒ ติกะ ในเบื้องต้นนี้ 
ทรงส�าแดงเม่ือพระชนิสห์ีพระศาสดาจารย์ เสดจ็คมนาการข้ึนจ�าวสัสาในช้ันดาวดึงสา
เทวโลก ทรงตรัสเทศนาในพระอภธิรรม ๗ คมัภร์ี โปรดหมูเ่ทวกลัยา มพีระพทุธมารดา 
เป็นต้น กเถต ุกามะยะตา ทรงปจุฉาเป็นสกวาท ีปรวาท ีทกุๆ คัมภร์ี เป็นล�าดบัๆ ไปฯ 
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 เบือ้งหน้าแต่น้ี อาตมภาพจักได้วิสชันาในพระอภธิรรมมาตกิาเป็นปจุฉาวสิชันา  
ตามนัยพระพุทธฎีกาเช่นน้ัน เพื่อให้เกิดความเลื่อมใสได้ศรัทธาเช่ือม่ันในคุณพระ 
รัตนตรัยยิ่งๆ ขึ้นไป

สมัยคร้ังหน่ึง ยงัมพีระอาจารย์องค์หน่ึงช่ือว่า สกวาทอีาจารย์ มาร�าพงึแต่ในใจว่า  
เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะจะทรงตรัสพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดาน้ัน 
พระองค์ได้เลือกคัดจัดสรรพระวินัย พระสุตตันตะ พระอภิธรรมทั้ง ๓ ปิฎกนี้แล้ว 
กย็งัไม่เหน็ว่าจักเสมอด้วยคณุของพระพทุธมารดาน้ันได้ เหน็แต่พระอภธิรรมมาตกิา 
น้ีไซร้จึงจะสมควรด้วยคณุของพระพทุธมารดา แต่พระบาลน้ัีนกย็งัปรากฏอยู ่๒๒ ตกิะ  
ตกิะละ ๓ รวมเป็น ๖๖ บท ดังน้ี ท�าไฉนหนอ อาตมาจึงจะรู้จักเข้าใจในเน้ือความแห่ง 
พระอภิธรรมมาติกานี้ได้

เมื่อท่านสกวาทีอาจารย์ ร�าพึงแต่ในใจฉะนีแ้ล้ว จึงคมนาการเข้าไปสู่ส�านกัของ 
ท่านปรวาทอีาจารย์ ท่านปรวาทอีาจารย์ จึงกล่าวพระบาลขึีน้ว่า กสุะลา ธมัมา อะกสุะลา 
ธัมมา เป็นต้น โดยเนื้อความเดิมในปฐมมาติกานี้ว่า กุสะลา ธัมมา ธรรมทั้งหลายที่ 
เป็นกุศลน้ันอย่างหน่ึง อะกุสะลา ธัมมา ธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลน้ันอย่างหน่ึง  
อัพยากะตา ธัมมา ธรรมทั้งหลายที่เป็นอัพยากฤตนั้นอย่างหนึ่ง

๑. กุสะลา ธัมมา

โดยความอธิบาย ในธรรมที่เป็นกุศลน้ันว่า ธรรมอันเป็นส่วนของบุคคล 
ทัง้หลายผู้ฉลาด แปลว่าตดัออกเสยีซึง่บาป ไม่ให้เกดิขึน้ในสนัดานได้ มอีปุมาเหมอืน
หนึ่งบุคคลปลูกผลไม้ มีต้นมะม่วง เป็นต้น คอยระวังรักษาไม่ให้กาฝากบังเกิดขึ้น
ในต้นมะม่วงนั้นได้ เพราะกลัวต้นมะม่วงนั้นจะไม่งาม จะมีผลน้อย เปรียบเหมือน
ร่างกายของบุคคลผู้ฉลาด อันธรรมดาบุคคลผู้ฉลาดนั้นย่อมระวังรักษา กายทุจริต 
วจีทุจริต มโนทุจริต ไม่ให้บังเกิดความเศร้าหมองได้ฉะนั้น
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ท่านปรวาทีอาจารย์ ถามว่า ในปฐมมาติกา คือ กุสะลา ธัมมา นั้น ท่านก็แปล
ถกูต้องตามพยญัชนะแล้ว แลยงัอตัถาธบิายความอปุมาอปุไมยซ�า้อกีเล่า ยงัจะมอีะไร
ที่ข้าพเจ้าจักต้องแจกแจงอีกหรือ? 

ท่านสกวาทอีาจารย์จึงว่า โดยอตัถะน้ันข้าพเจ้ากเ็ข้าใจแล้ว แต่ข้าพเจ้ายงัมคีวาม 
วติกถึงบคุคลทีโ่ง่กว่าข้าพเจ้าน้ีกย็งัมอียูบ้่าง เพราะเหตน้ัุนข้าพเจ้าจึงขอความแนะน�า
ต่อไปอีกสักหน่อยขอรับ

ท่านปรวาทีอาจารย์ จึงตอบขึ้นว่า เอโก กิระ ปุริโส ดูก่อนท่านสกวาทยาจารย์ 
ดังได้ยินข่าวว่า มีบุรุษผู้หนึ่งเป็นคนฉลาด ได้เห็นเรือพลัดมาติดอยู่ที่หน้าท่าของตน
แล้วกพ็จิารณาเหน็ว่า เรือน้ีเป็นเรอืโจร โจรเกบ็เอาของในเรือไปหมดแล้ว ลอยเรือมา 
หน้าท่าของเรา ถ้าเราไม่ผลักออกไปเสียจากหน้าท่าของเราไซร้ เมื่อเจ้าของเรือมาพบ
เข้าในกาลใด ก็จักกล่าวโทษเราว่าเราเป็นโจรลักเอาเรือมาดังนี้ 

เปรียบเหมือนหน่ึงบุรุษไถนา วันหน่ึงโจรน�าเอาถุงทรัพย์ไปทิ้งไว้ที่ริมนา  
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะเสด็จไปกับพระอานนท์ คร้ันพระองค์ได้ทอดพระเนตร 
เหน็ถงุทรัพย์น้ันแล้ว จึงทรงตรัสกบัพระอานนท์ว่า “อสรพษิอยูท่ีน้ี่แล้ว” คร้ันบรุุษไถนา 
ได้ฟังพระพุทธฎีกาตรัสแก่พระอานนท์ดังนั้น ก็ส�าคัญเสียว่าเป็นอสรพิษจริงๆ หาได้ 
คิดว่าโจรเอาถุงเงินไปทิ้งไว้ในที่น้ันไม่ แล้วพระองค์จึงคมนาการเสด็จไปสู่ที่อื่น  
คร้ันภายหลังบุรุษผู้เป็นเจ้าของทรัพย์มาเห็นถุงทรัพย์ของตนทิ้งอยู่ที่ริมนาของบุรุษ
ไถนาน้ันแล้ว กส็�าคัญมัน่หมายว่าบรุุษไถนาน้ันเป็นโจร จึงจับเอาบรุุษไถนาน้ันไปฉะน้ี 
บุคคลผู้มีวิจารณญาณพิจารณาเห็นเหตุผลดังน้ีแล้ว ก็ถอยเรือน้ันออกจากหน้าท่า 
ปล่อยไปตามกระแสน�้า ก็จัดได้ชื่อว่าเป็นผู้ฉลาด ตัดฐานะภัยเสียได้ดังนี้ 

ถ้ามฉิะน้ันกเ็ปรียบเหมือนบรุุษเลีย้งโค บรุุษเจ้าของโคน้ัน เมือ่ได้เหน็โคหลวงมา
อยูใ่นคอกของตนแล้ว กค็ดิแต่ในใจว่า ถ้าผู้ใหญ่บ้านและนายอ�าเภอมาเหน็โคหลวง
มาอยู่ในคอกของเราแล้ว กจ็ะหาว่าเราลกัเอาโคของหลวงมา แล้วกจ็ะจับเอาเราไปลง
ทัณฑกรรมต่างๆ เมื่อบุรุษเลี้ยงโคคิดเช่นนี้แล้ว ก็เปิดประตูคอกไล่โคหลวงออกไป
ให้พ้นจากบ้านของตน ดังนี้ก็จัดได้ชื่อว่าเป็นผู้ฉลาด ตัดราชภัยให้พ้นไปเสียได้ดังนี้
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อกีเร่ืองหน่ึง สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธะของเราได้เสวยพระชาตเิป็นกทุทาลบณัฑติ  
ครั้งน้ันพระองค์ได้ท�าไร่ข้าวโพดและถั่วราชมาสเป็นต้น ริมฝั่งมหาสมุทร คร้ันถึง 
คมิหนัตฤดแูล้ว ก็บวชเป็นฤๅษี เมือ่ถึงวสัสนัตฤด ู(ฤดฝูน) แล้วกส็กึออกมาท�าไร่ต่อไป 
เป็นเช่นนี้อยู่ถึง ๗ ครั้ง คือ บวช ๗ ครั้ง สึก ๗ ครั้ง ครั้นภายหลังพระองค์ 
จึงมาคิดว่า เรามีความเหน่ือยยากล�าบากกาย ต้องบวชต้องสกึ เพราะเป็นห่วงจอบกบั 
ข้าวโพดเป็นต้นนี้เอง ท�าให้เราต้องบวชๆ สึกๆ เมื่อพระองค์คิดได้เช่นนี้แล้ว จึงน�า 
เอาผ้าห่อพีชคามกับจอบน้ันไปโยนทิ้งเสียที่ริมฝั่งมหาสมุทร คร้ันสิ้นห่วงกังวลแล้ว 
พระองค์จึงมาเจริญสมาบตัก็ิได้ส�าเร็จญาณโลกย์ี เม่ือจุตจิากน้ันแล้วกไ็ด้อบุตับิงัเกดิ
ในชั้นพรหมโลกดังนี้

แสดงมาทั้งนี้ก็เป็นแต่อุปมาอุปไมยเพื่อจะให้เห็นความว่า ร่างกายของเราท่าน 
ทัง้หลาย คอื เบญจขนัธ์ทัง้ ๕ น้ี เมือ่บคุคลมคีวามยนิดรัีกใคร่อยูต่ราบใดแล้ว กจั็กได้เสวย 
แต่กองทุกขเวทนาอยู่ตราบนั้น เท่ากับว่ายินดีอยู่ด้วยราชภัยคือพญามัจจุราช และ 
โจรภยัคอืโมหะ เหมือนดังพระบาลทีีพ่ระองค์ทรงตรัสไว้ว่า ปัญจุปาทานักขนัธา ทกุขา  
ดงัน้ี โดยเน้ือความว่า สตัว์โลกทัง้หลายมคีวามเดือดร้อนอยูก็่เพราะเข้าไปยดึถอืเอาขนัธ์ 
ไว้ว่าเป็นของของเราฉะนี้

ในธรรมทีว่่า กสุะลา ธมัมา น้ันคอื มพีทุธประสงค์ให้เอาองค์ปัญญาตดัอาลยัใน
เบญจขนัธ์ทัง้ ๕ เสยีได้ โดยเหน็ว่าเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตวัตน เพราะเบญจขนัธ์น้ันไม่ได้
อยู่ในอ�านาจใต้บงัคบัของผู้ใด เพราะฉะน้ันจึงได้ช่ือว่า กสุะลา ธมัมา แปลว่า ตดัเสยี 
ซึง่บาปออกจากกาย วาจา ใจ ไม่ให้เกดิขึน้ได้ วนิะยะ แปลว่า วนัิย กแ็ปลว่า น�าเสยี 
ซึง่บาปออกจากกาย วาจา ใจ ไม่ให้ตดิอยูใ่นสนัดานได้ ปฏปัิตต ิกแ็ปลว่า ปฏบิตักิลบั 
กาย วาจา ใจ ที่เป็นบาปให้เป็นบุญเป็นกุศลเสียฉะนี้ เพราะเหตุนั้นจึงได้เรียกชื่อ 
ว่า ศีล ว่า วินัย ว่า ปฏิบัติ ดังนี้
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๒. อะกุสะลา ธัมมา

เบือ้งหน้าแต่น้ีจักได้แก้ไขในบทที ่๒ ต่อไป อะกสุะลา ธมัมา น้ีสบืไป โดยพระบาล ี
ว่า อะกุสะลา ธัมมา ธรรมทั้งหลายอันเป็นอารมณ์แห่งจิต คือทรงไว้ซึ่งจิตอันที่เป็น 
อกศุลธรรม อะกสุะลา ธมัมา ถ้าชีต้วับคุคลกแ็ปลว่า ธรรมของบคุคลผู้ไม่ฉลาด หรือ 
แปลว่า ไม่ตัดบาปกรรมออกไปจาก กาย วาจา ใจ ก็ได้ ความอธิบายว่า คนโง่  
ไม่ระงับบาปที่จะถึงแก่ตน บางคนบาปยังไม่ทันมาถึงตนเลย ก็เที่ยวแสวงหาบาป 
ใส่ตนก่อนก็มี 

ท่านสกวาทอีาจารย์จึงถามขึน้ว่า ค�าว่า บาปทีจั่กมาถงึแก่ตนน้ันอย่างไร และทีว่่า 
บาปยังไม่ทันมาถึงตน ก็ไปเที่ยวแสวงหาบาปใส่ตนก่อนนั้นอย่างไร ขอท่านปรวาทีฯ 
จงวิสัชนาความข้อนี้ให้เกิดเป็นสุตตมยปัญญาแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

ท่านปรวาทจึีงอธบิายว่า บาปทีจ่ะมาถงึแก่ตนน้ัน ด้วยเหตทุีจั่กกระท�าให้เดอืดร้อน 
ขึ้นก่อน เป็นต้นว่าไปได้ยินเสียงเขาลงอาญาหรือทุบตีด้วยไม้ ฆ้อน ก้อนดิน เป็นต้น 
บุคคลที่จะเกิดความเดือดร้อนนั้น เพราะไม่ปิดป้องก�าบังไว้ให้ดี ปล่อยให้เสียงนั้น 
ล่วงเข้ามากระทบห ูหรืออายตนะน้ันมาถงึตน บคุคลผู้น้ันกไ็ด้ชือ่ว่าเป็นคนโง่ ไม่ฉลาด 
ไม่ตดับาปไม่ระวงับาปทีจั่กมาถงึแก่ตนฉะน้ี ถ้ามฉิะน้ัน เปรยีบเหมอืนบคุคลทีม่เีรือน
ไฟไหม้ บุรุษน้ันเมื่อได้เห็นไฟไหม้มาแต่ไกลแล้ว ก็ไม่ระมัดระวังไฟและไม่ตัดเช้ือ
ไฟเสียแต่ที่ต้นลม เพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นคนโง่ ไม่ฉลาด ไม่ระวังบาปที่จักมา 
ถึงแก่ตน ดังนี้

ค�าทีว่่า ไปเทีย่วแสวงหาบาปใส่ตนน้ัน ได้แก่ บคุคลทีเ่ทีย่วปักขวากหลาวไว้ และ
ดักบ่วงข่ายไว้ส�าหรับจะให้สัตว์มาติดตายนั้นแล จักได้ชื่อว่าไปเที่ยวแสวงหาบาปมา 
ใส่ตน ที่ว่าไม่ตัดบาปเสียนั้น มีความอธิบายว่า ยังมีต้นไม้ไทรอยู่ต้นหนึ่ง ไม่สู้โตนัก  
มีใบ กิ่ง ก้าน บริบูรณ์เป็นอันดีิ อยู่ในป่าหิมวันตประเทศ วันหนึ่งมีนกบินไปจับกิน
เถาวัลย์ในสถานที่อื่น ครั้นภายหลังก็บินมาจับที่ต้นไทรนั้น แล้วก็ถ่ายอุจจาระลงไป 
ในที่น้ัน คร้ันถึงวสันตฤดู เมล็ดเถาวัลย์น้ันก็งอกงามข้ึนมาที่ใต้ต้นไทร ยังมีคน
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จ�าพวกหน่ึง ได้เดินมาเหน็เถาวลัย์ก�าลงังอกขึน้อยูใ่ต้ต้นไทร แล้วบอกแก่ต้นไทรน้ันว่า  
หน่อเถาวลัย์น้ันคร้ันงอกงามขึน้มาน้ีแล้ว ถ้าทิง้ไว้ให้มนัเจริญใหญ่โตแล้วกจั็กปกคลมุ
ท่านให้ถงึแก่ความตายไปในทีส่ดุ ต้นไทรจึงตอบขึน้ว่า มนัคงไม่ทนัทีจ่ะงอกงามขึน้มา 
คลมุเราได้ สตัว์ทัง้หลาย มีกระต่ายและสกุรเป็นต้น กจ็ะมากดักนิเป็นอาหาร เถาวลัย์
ก็จักถึงแก่ความตายไป ไม่ทันที่จะเลื้อยยาวขึ้นมาได้ 

คร้ันนานไปเถาวัลย์น้ันก็เจริญใหญ่โตข้ึนมา ไม่มีอันตรายจากสัตว์ทั้งหลาย  
มกีระต่ายและสกุรเป็นต้น จนเถาวลัย์น้ันเลือ้ยขึน้ไปถงึคาคบใหญ่ ยงัมคีนจ�าพวกหน่ึง 
ได้ตกัเตอืนต้นไทรน้ันว่า เหตไุฉนท่านจึงได้ให้โอกาสแก่เถาวลัย์น้ันเลือ้ยข้ึนมาจนถงึ
เพียงน้ีเล่า คร้ันนานไปมันก็จักคลุมยอดของท่าน ท่านก็จักได้ความล�าบากถึงแก่ 
ความตายไป ครั้นต้นไทรได้ฟังแล้วจึงตอบขึ้นว่า ท่านอย่าได้กลัวไปเลยว่าเถาวัลย์ 
มนัจักไม่ตาย ถ้าพวกตดัเสาเขามาเหน็เข้าแล้ว เขากจั็กตดัเอาไปกระท�าเชอืกลากเสาไป  
ต้นเถาวัลย์นั้นก็จักถึงแก่ความตายไป ครั้นนานมา ต้นเถาวัลย์นั้นก็เลื้อยขึ้นไปคลุม
ยอดแห่งต้นไทร จนต้นไทรนั้นถึงแก่ความตายหักลงไปอยู่เหนือปฐพี

แสดงมาทั้งนี้ก็เพื่อให้เห็นความประมาทที่ไม่คอยคิดตัดบาปทางกาย วาจา ใจ 
เพราะฉะนั้นจึงต้องล�าบากในภายหลังฉะนี้ฯ

ท่านสกวาทอีาจารย์จึงถามขึน้ว่า บคุคลทีไ่ม่ตดับาปน้ัน คร้ันตายแล้วได้ไปเสวย
ทุกขเวทนาในอบายภูมิทั้ง ๔ มีนรกเป็นต้นนั้น จักได้แก่บุคคลจ�าพวกใด?

ท่านปรวาทจึีงชกันิทานในคัมภร์ีธรรมบทมาแสดงให้เหน็ปรากฏว่า ยงัมีกลุบตุร 
๔ คนพีน้่องกนั คร้ันได้ทศันาการเหน็หญงิสวยผู้ภรรยาของท่านผู้อืน่ แล้วเกดิความ 
ก�าหนดัมจีติปฏพิัทธร์กัใคร่ ได้กระท�ากาเมสุมจิฉาจาร ครัน้พวกเขากระท�ากาลกริยิา 
ตายไปแล้ว กไ็ปตกอยู่ในนรกโลหกุมภีนานประมาณหกหมืน่ปีแล้ว จนน�า้น้ันเดอืดขึน้ 
มาถงึปากหม้อกระทะทองแดงทีเ่ดอืดพล่าน แล้วกไ็ด้สต ิมคีวามปรารถนาจะประกาศ
ถึงบุพพกรรมของตนให้ปรากฏ แต่ก็กล่าวไม่ได้ตลอด ได้แต่เพียงคนละอักขระ  
คนที่หนึ่งว่า ทุ ความเต็มแปลว่า ข้าพเจ้าเป็นคนชั่ว ที่สองว่า สะ ความเต็มแปลว่า 
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ข้าพเจ้ามาตกอยูใ่นนรกน้ีนานประมาณ ๖ หมืน่ปีแล้ว ทีส่ามว่า นะ ความเตม็แปลว่า 
ข้าพเจ้าไม่มีที่สุดว่าจักหมดกรรมเมื่อไร ที่สี่ว่า โส ความเต็มแปลว่า ข้าพเจ้าจักไม่ 
กระท�ากรรมชั่วอีกต่อไปแล้ว ดังนี้ พอยังไม่ทันจะหมดเรื่องที่จักกล่าว ได้แต่คนละ 
อกัขระๆ เท่าน้ัน น�า้กพ็ดัหมนุลงก้นหม้ออย่างเดมิ แล้วกไ็ด้เสวยทกุขเวทนา เผ็ด แสบ 
ร้อน อยู่ในนรกอีกต่อไปจนกว่าจะสิ้นบาปกรรมเพราะโทษที่ตนไม่ได้ตัดบาปทาง  
ปวทารกรรม (กระท�าผิดในภรรยาของผู้อืน่) กรรมน้ันตามอ�านวยผล เปรตทัง้ ๔ ตน 
เหล่าน้ี เมือ่ยงัเป็นมนุษย์อยู่น้ัน ก็แปลว่าเป็นคนโง่ คนไม่ฉลาด ไม่ตดับาปกรรมเสยี  
เพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นเปรตเสวยทุกขเวทนาอยู่ในโลหกุมภีฉะนี้ฯ

๓. อัพยากะตา ธัมมา

ในล�าดับน้ีจักได้วสิชันาแก้ไขในบทที ่๓ สบืต่อไป โดยพระบาลว่ีา อพัยากะตา ธมัมา 
แปลว่า ธรรมอนัเป็นอารมณ์แห่งจิตทีเ่ป็น อพัยากฤต ข้อน้ีแปลว่า ธรรมอนัพระพทุธองค์ 
มไิด้ทรงพยากรณ์ว่าเป็นบญุหรือเป็นบาป ดงัน้ี โดยความอธบิายว่า จิตทีไ่ม่ยนิดยีนิร้าย 
ไม่โสมนัสโทมนัส น้ันแลชือ่ว่า อพัยากฤต เปรียบเหมอืนหน่ึงว่า ใบบวัอนัน�า้ดแีละน�า้ช่ัว 
ตกถูกต้องแล้วกไ็หลไปไม่ขงัอยูไ่ด้ฉะน้ัน ถ้ามฉิะน้ันเปรียบเสมือนเสาไม้แก่นอันบคุคล 
ฝังไว้แล้วเหนือแผ่นดิน ผงเผ้าเถ้าธุลีจะปลิวมาสักเท่าใดๆ ก็ดี ก็ไม่ติดอยู่ที่เสาได้  
จิตทีเ่ป็นอพัยากฤต น้ัน ถงึใครจะบชูาดกีดี็ บชูาชัว่กด็ ีกไ็ม่มีความยนิดยีนิร้ายฉะน้ัน

ท่านสกวาทีอาจารย์จึงได้ขออุปมาอุปไมยขึ้นอีกว่า ข้าแต่ท่านปรวาทีอาจารย์  
ซึง่ท่านได้ชีแ้จงแสดงมากถู็กต้องตามพระบาลดีแีล้ว ข้าพเจ้าได้ฟังกม็คีวามยนิดีชอบใจ 
ทุกประการแล้ว แต่ข้าพเจ้าขออุปมาอุปไมยอีกสักหน่อยขอรับ

ท่านปรวาทอีาจารย์จึงแสดงอปุมาอปุไมยว่า ดกู่อนท่านสกวาทอีาจารย์ นครทวาริกะ  
ปุริโสวิยะ จิตที่เป็นอัพยากฤต น้ันเปรียบเหมือนหน่ึงนายทวาริกะ คือบุรุษผู้เฝ้า 
ซึ่งประตูพระนคร จิตที่เป็นกุศลน้ันเปรียบเหมือนหน่ึงชนที่เข้าไปในประตูพระนคร 
จิตทีเ่ป็นอกศุลน้ันเปรียบเหมอืนชนทีอ่อกไปจากประตพูระนคร นายทวาริกะผู้เฝ้าซึง่
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ประตูพระนครนั้นก็ไม่ได้ไต่ถามซึ่งชนที่เข้าออก เพียงแต่เห็น หาได้ถามชนที่เข้าออก 
นั้นไม่ เช่นนี้แลชื่อว่า อัพยากฤต 

ถ้ามฉิะน้ัน เปรียบเหมอืนหน่ึงภาชนะทีใ่ส่น�า้เป็นต้น ภาชนะทีเ่ตม็แล้วด้วยน�า้น้ัน  
ถงึใครๆ จะเอาน�า้ใส่ลงไปอกีสกัเท่าใดๆ กด็ ีน�า้ในน้ันกย่็อมไหลล้นออกไปจากภาชนะ 
ไม่สามารถขงัอยูไ่ด้ ฉันใดกด็ ีจิตทีเ่ป็นอพัยากฤต ทีพ่ระพทุธองค์มไิด้ทรงพยากรณ์
ไว้ว่าเป็นบญุเป็นบาปน้ัน กช็ือ่ว่าบญุบาปไม่ม ีถงึบญุบาปจักมีมาสกัเท่าใดๆ กด็ ีกไ็ม่ 
สามารถจะติดค้างอยู่ได้ มีอุปไมยดังภาชนะที่เต็มแล้วด้วยน�้าฉะนั้น

จิตทีเ่ป็นอพัยากฤต น้ีกย่็อมมแีต่ในพระอริยเจ้าจ�าพวกเดยีวเท่าน้ัน หาได้มแีก่ 
ปุถุชนไม่ ปุถุชนนั้นมีแต่จิตเป็นบุญเป็นบาปทั้งสองประการ จิตที่เป็นอัพยากฤตนั้น 
หาได้มีไม่ เพราะฉะนั้น จิตที่เป็นอัพยากฤตนั้นจึงมิได้บังเกิดแก่ปุถุชน 

ท่านสกวาทีอาจารย์ได้ฟังก็ชอบใจ จึงไต่ถามต่อไปอีกว่า บุคคลผู้ใดมีแต่จิตที่
เป็นกศุล ส่วนอกศุลและอพัยากฤตไม่ม ีบคุคลผู้ใดมแีต่จิตทีเ่ป็นอกศุล ส่วนกศุลและ 
อัพยากฤตไม่มี บุคคลผู้ใดมีแต่จิตที่เป็นอัพยากฤต ส่วนกุศลและอกุศลไม่มีเล่า 
ขอรับ?

ท่านปรวาทีอาจารย์จึงวิสัชนาว่า บุคคลที่มีจิตเป็นบาปเป็นอกุศลน้ัน ก็ได้แก่
นายพรานคดิแต่จะฆ่าเน้ือฆ่าปลาอยูเ่ป็นนิจ กศุลจิตและอพัยากฤตจิต น้ันไม่บงัเกดิ
มีแก่นายพรานเลย ดังนี้ บุคคลที่มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลนั้น ได้แก่ พระอริยะสัปบุรุษ 
ท่านคิดแต่การบ�าเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญเมตตาภาวนา สดับฟังพระธรรมเทศนา
อยู่เป็นนิจ อกุศลจิตและอัพยากฤตจิตก็ไม่บังเกิดมีแก่ท่านดังนี้ เพราะฉะนั้นจึงว่า  
จิตทีเ่ป็นอพัยากฤตน้ีย่อมบงัเกดิมีแต่พระอรหนัต์อย่างเดียว พระอรหนัต์เม่ือเข้านิโรธ
สมาบตัแิล้ว จิตทีเ่ป็นบญุเป็นบาปน้ันไม่บงัเกดิมีแก่ท่าน ฉะน้ัน นักปราชญ์ผู้มีปัญญา  
พึงสันนิษฐานเข้าใจตามนัยพระพุทธภาษิตอันวิจิตรพิสดาร อาตมาแก้ไขมาในปฐม
มาติกาบทที่ ๓ โดยสังเขป ก็ยุติลงแต่เพียงนี้ฯ
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๔. สุขายะ เวทนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา

ในล�าดบัน้ีจักได้แสดงตกิมาตกิาบทที ่๔ สบืต่อไป โดยพระบาลว่ีา สขุายะ เวทนายะ  
สัมปะยุตตา ธัมมา แปลว่า ธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นอารมณ์แห่งจิตอันสัมปยุตแล้ว
ด้วยเวทนา เวทนา แปลว่าเสวยอารมณ์ สุขายะ แปลว่าเป็นสุข โดยความอธิบายว่า  
ธรรมทัง้หลายอันสมัปยุตแล้วด้วยความเสวยอารมณ์เป็นสขุน้ัน คือ จักข ุโสตะ ฆานะ  
ชวิหา กาย ใจ ทีไ่ด้สมัผัสรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์ กล้็วนแต่เป็นทีรั่ก
ทีเ่จริญใจ คือว่าไม่ยงัใจให้เดอืดร้อน มีแต่ความโสมนัสยนิด ีในเมือ่สมัผัสมาถกูต้อง 
กับทวาร มีจักขุทวารเป็นต้น เพราะฉะนั้น ธรรมดวงนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
จึงได้ทรงตรัสว่า สุขายะ เวทนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา ฉะนี้

พระสกวาทีอาจารย์จึงขอความอุปมาอุปไมยต่อไปว่า ข้าแต่ท่านปรวาทีอาจารย์ 
ขอพระผู้เป็นเจ้าจงแสดงให้วิตถารพิสดารอีกสักหน่อยเถิดพระเจ้าข้า 

พระปรวาทอีาจารย์จึงวสิชันาว่า คนหนาวได้ห่มผ้า คนร้อนได้อาบน�า้ คนหวิอาหาร 
ได้รับประทานอาหารบรรเทาเวทนาเก่าลงได้ และห้ามกันเวทนาใหม่ไม่ให้ก�าเริบขึ้น 
มาได้ ฉะน้ี กจั็กได้ชือ่ว่าสมัผัสถกูต้องเวทนาทีเ่ป็นสขุ ถ้ามฉิะน้ัน เปรียบเหมอืนหน่ึง 
คนยากจนเข็ญใจ เมื่อได้ลาภ ยศ ฐานันดรอันใดอันหนึ่งแล้ว ก็ย่อมมีความชื่นชม
ยินดีเป็นก�าลงั เหมือนดงันายควาญช้าง เดิมทกีเ็ป็นคนยากจนอนาถา คร้ันได้รับจ้าง
เขาเลีย้งช้างแล้ว กไ็ด้รับประทานอาหารเช้าเยน็ คร้ันอยูม่าภายหลงักไ็ด้เสวยราชสมบตัิ 
เป็นบรมกษัตริย์ เสวยแต่เวทนาที่เป็นสุขฉะน้ัน ถ้ามิฉะน้ันก็เปรียบเหมือนหน่ึง 
พระเจ้าสกักมนัธาตรุาชกมุาร เมือ่เดิมทน้ัีนกเ็ป็นคนยากจนเขญ็ใจ จะแสวงหาอาหาร
บริโภคแต่ละมื้อนั้นก็ทั้งยาก จนที่สุดลงไปแต่ชั้นผ้าจะนุ่งจะห่มก็ไม่มี มีแต่นุ่งใบไม้ 
ครั้นภายหลังก็ได้เป็นบรมจักรพรรดิแสนที่จะมีความสุขสบาย ดังนี้
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๕. ทุกขายะ เวทนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา

ในล�าดบัน้ีจักได้วสิชันาในบทที ่๕ สบืต่อไป โดยพระบาลว่ีา ทกุขายะ เวทนายะ 
สัมปะยุตตา ธัมมา แปลว่า ธรรมทั้งหลายอันสัมปยุตแล้วด้วย ทุกขายะ เวทนายะ 
นามธรรมทีไ่ด้เสวยอารมณ์เป็นทกุข์ โดยความอธบิายว่า ธรรมทัง้หลายทีท่รงไว้ซึง่จิต 
ของบุคคลที่มีแต่ความล�าบากน้ัน ก็ได้แก่คนที่ยากจนเข็ญใจและคนที่มีโรคาพยาธิ
เบยีดเบยีนต่างๆ และคนทีต้่องราชภยั โจรภยั อคัคภียั อทุกภัย เป็นต้น เหล่าน้ีแลช่ือว่า  
ทกุขายะ เวทนายะ เป็นทกุขเวทนาอกีอย่างหน่ึงคอื ทกุข์ของสตัว์ในนรก ทกุข์ของเปรต  
อสรุกาย ทกุข์ของสตัว์ดิรัจฉานก�าเนิด ทกุข์ของสตัว์ทีจั่กเวยีนว่ายตายเกดิต่อไป ดงัน้ีแล 
ชื่อว่า ทุกขเวทนา 

ท่านสกวาทีอาจารย์จึงถามขึ้นว่า บุคคลที่ได้เสวยทุกขเวทนาอย่างที่แสดงมานี้
คือใคร ผู้ใดเป็นตัวอย่างขอรับ โปรดได้อัตถาธิบายให้แจ่มแจ้งขอรับ?

ท่านปรวาทยาจารย์จึงน�าบคุคลยกข้ึนมาแสดงให้เหน็เป็นนิสยัทศันอทุาหรณ์ว่า 
ยงัมสีตรีผู้หน่ึงชือ่ว่า นางสปุปวาสา เป็นมารดาของพระสวีลทีีท่รงพระครรภ์อยูถ่งึ ๗ ปี  
๗ เดือน ๗ วัน ครั้นภายหลัง นางสุปปวาสาผู้เป็นมารดานั้นจึงได้ชี้แจงแสดงเหตุให้
ปรากฏว่า ตนประกอบไปด้วยความทกุข์เหลอืทีจ่ะอดทนพ้นทีจั่กพรรณนา เป็นต้นว่า 
ครรภ์นั้นได้ใหญ่เกินประมาณ จะนั่งก็เป็นทุกข์ จะนอนก็เป็นทุกข์ จะยืนก็เป็นทุกข์ 
จะเดินก็เป็นทุกข์ ดังนี้ เพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อว่า ทุกขเวทนา ทุกข์นั้นแปลว่าล�าบาก 
ล�าบากน้ันแปลว่าความชั่ว ก็มาจากความชั่วที่ตัวเองกระท�าไว้ไม่ดี เพราะเหตุน้ัน 
องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าจึงได้ทรงตรัสเทศนาว่า สพัพะปาปัสสะ อะกะระณัง 
ดังน้ี ก็เพื่อพระพุทธประสงค์ไม่ให้สัตว์กระท�าบาป เพราะทรงพระกรุณาแก่สัตว์  
จักไม่ให้ได้เสวยทกุขเวทนา ด้วยทรงหวงัพระหฤทยัว่าจักให้สตัว์ได้เสวยแต่ความสขุ
เวทนายิ่งๆ ขึ้นไปฉะนี้ฯ
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๖. อะทุกขะมะสุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา

เบือ้งหน้าแต่น้ี จักได้แสดงในบทที ่๖ ว่า อะทกุขะมะสขุายะ เวทะนายะ สมัปะยตุตา 
ธมัมา น้ีต่อไป ข้อน้ีแปลว่า ธรรมทัง้หลายอนัสมัปยตุแล้วด้วยเวทนาทีไ่ม่มสีขุไม่มีทกุข์ 
โดยความอธิบายว่า ทุกข์ก็อาศัยแก่เบญจขันธ์ทั้ง ๕ เมื่อได้เจริญวิปัสสนาภาวนา 
วิจารณญาณ เห็นเบญจขันธ์ทั้ง ๕ เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน หรือเห็นว่าเป็นอย่างอื่น  
มิใช่เราและตัวตนของเราแล้ว อุปาทานก็ไม่เข้าไปใกล้ไปยึดถือ ปล่อยวางเฉย  
เพราะฉะน้ันจึงว่าสขุทกุข์ไม่มีดังน้ี ส่วนอารมณ์น้ันเล่ากม็อีเุบกขา อเุบกขาน้ันแปลว่า  
เข้าไปเห็นเบญจขันธ์ทั้ง ๕ ว่า เบญจขันธ์ทั้ง ๕ ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับสูญไปสิ้นไป  
ส่วนความรู้ความเห็นนั้นก็ไม่เจือปนอยู่ด้วยเบญจขันธ์ทั้ง ๕ เพราะเหตุนั้นจึงว่าไม่มี
ทุกข์ไม่มีสุข ฉะนี้ ฯ 

ท่านพระสกวาทีอาจารย์จึงถามสืบต่อไปอีกว่า อารมณ์ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขน้ัน 
เป็นอย่างไร เป็นโลกีย์หรือเป็นโลกุตระ หรือเป็นประการใด?

ท่านพระปรวาทีอาจารย์จึงได้เฉลยวินิจฉัยว่า ความที่ว่าไม่มีทุกข์ไม่มีสุขน้ัน  
ที่เป็นโลกีย์ก็มี ที่เป็นโลกุตระก็มี เปรียบเหมือนหนึ่งอารมณ์ที่ร้อนแล้ว แลมีความ
ปรารถนาจักให้พ้นร้อนไปหาเย็น แต่ยังไปไม่ทันจะถึงความเย็นฉะนั้น

แล้วท่านปรวาทีอาจารย์จึงย้อนถามท่านสกวาทีอาจารย์กลับคืนมาอีกว่า  
ท่านสกวาทีอาจารย์จักมีความเห็นเป็นอย่างไร เมื่อได้ออกจากความร้อนแต่ยังไม่ทัน
ถึงความเย็น?

ท่านสกวาทีฯ ตอบว่า อารมณ์นั้นร้อน 

ท่านปรวาทีอาจารย์จึงถามอีกว่า อารมณ์นั้นจักร้อนอย่างไร เมื่อได้หนีพ้นร้อน
มาแล้ว?

พระสกวาทีฯ จึงตอบว่า ถ้าพ้นอารมณ์ร้อนมาแล้ว อารมณ์นั้นก็เย็น 
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พระปรวาทีฯ จึงว่า จะเย็นได้อย่างไรเพราะยังไม่ถึงความเย็น? 

พระสกวาทีฯ จึงว่า ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว อารมณ์นั้นก็ไม่เย็นไม่ร้อน 

พระปรวาทีฯ จึงอนุโลมคล้อยตามว่า น้ันแลธรรมที่สัมปยุตแล้วด้วยเวทนา 
ที่ไม่ทุกข์ไม่สุข 

ท่านสกวาทอีาจารย์ยงัมีความวมิตกิงัขา คอื มคีวามสงสยั จึงไถ่ถามอกีว่า ธรรม 
ที่เป็นโลกีย์นัน้คือใคร ผู้ใดจักเป็นกระท�าได้แล้ว ขอพระผู้เป็นเจ้าชี้บอกบุคคลที่เป็น
โลกีย์มาแสดงในที่น้ี เพื่อให้เห็นเป็นแบบอย่างสักเร่ืองหน่ึงพอเป็นเคร่ืองเตือนสติ 
ให้สิ้นความสงสัย?

ท่านปรวาทีฯ จึงน�าบุคคลมาแสดงเพื่อให้เป็นนิทัศนอุทาหรณ์ว่า เอโก เถโร  
ยังมีพระมหาเถระองค์หน่ึงไปเจริญสมณธรรมอยู่ในอรัญราวป่า ท่านได้น่ังเจริญ
วปัิสสนาพจิารณาซึง่สงัขารธรรม คอื อนิจจัง ความไม่เทีย่ง ทกุขงั ความทนทกุข์ยาก 
อนัตตา ความมใิช่ตวัเราและของเรา หรือตวัตนของเรา จนอารมณ์น้ันไม่มทีกุข์ไม่มสีขุ  
แต่เฉยๆ อยูต่ลอดกาล ขณะน้ันยงัมเีสอืโคร่งใหญ่ตวัหน่ึงเข้ามาคาบเอาพระมหาเถระ 
องค์นั้นไปบริโภคเป็นภักษาหาร เมื่อเดิมทีนั้นก็บริโภคตั้งแต่เท้าขึ้นไปจนถึงโคนเข่า 
พระผู้เป็นเจ้ากไ็ม่สขุไม่ทกุข์ จิตของพระผู้เป็นเจ้าน้ันกย็งัเป็นโลกย์ีอยู ่คือท่านยงัเป็น
ปถุชุนอยู ่ยงัไม่ได้ส�าเร็จอะไร เม่ือเสอืโคร่งน้ันบริโภคถงึสะเอวและท้องน้อย ท่านกย็งั 
ไม่ส�าเร็จมรรคผลธรรมวิเศษอันใด อารมณ์ของท่านนั้นยังเฉยๆ อยู่ ไม่เดือดร้อน
หว่ันไหว คร้ันบริโภคถึงดวงหฤทยัของท่านแล้ว ท่านกไ็ด้ส�าเร็จอรหนัต์ พ้นกิเลสเป็น
สมุทเฉทปหาน ดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพานในปากเสือโคร่งใหญ่นั้น ฉะนี้ฯ 

อน่ึง นักปราชญ์ผู้มีวิจารณญาณพึงสันนิษฐานเข้าใจตามนัยพระพุทธภาษิต 
อันวิจิตรพิสดาร อาตมารับประทานวิสัชนามาในติกมาติกาบทที่ ๖ แต่พอสังขิตนัย
โดยย่นย่อพอสมควรแก่กาลเวลาเพียงเท่านี้ฯ
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๗. วิปากา ธัมมา

ณ บัดนี้จักได้แก้ไขในติกมาติกาที่ ๗ ตามล�าดับสืบไป โดยนัยพระบาลีว่า  
วปิากา ธมัมา แปลว่า ธรรมทัง้หลายอนัเป็นสขุและทกุข์ต่างๆ กนั คอื กรรมวบิากทีเ่ป็น 
ส่วนบญุน้ันเรียกว่า กศุลวบิาก ๑ กรรมวบิากทีเ่ป็นส่วนบาปน้ันเรียกว่า อกุศลวบิาก ๑ 
ขันธวิบาก ๑ และปัญญาวิบาก ๑

กรรมวิบาก นั้นเป็นผลจาก ๒ ประการ คือ อกุศลวิบาก ได้แก่ ผลทุจริต ๓ 
คอื กายทจุริต ๑ วจีทจุริต ๑ มโนทจุริต ๑ ทจุริตทัง้ ๓ เหล่าน้ี เป็นฝ่ายอกุศลวบิาก  
กุศลวิบาก ได้แก่ ผลสุจริต ๓ คือ กายสุจริต ๑ วจีสุจริต ๑ มโนสุจริต ๑ สุจริต
ทั้ง ๓ เหล่านี้ เป็นฝ่ายกุศลวิบาก เมื่อเสวยแล้วก็มีผลต่างๆ กัน 

ทจุริตทัง้ ๓ น้ัน ได้แก่ สตัว์ทีเ่สวยทกุข์ยากล�าบากต่างๆ หลายอย่างหลายประการ  
เป็นต้นว่า ให้โรคาพยาธิเบียดเบียนมาก และให้เป็นคนยากจนเข็ญใจไร้ทรัพย ์
อับปัญญา และยังสัตว์ให้ตกไปในอบายภูมิทั้ง ๔ ฉะนี้ ชื่อว่า อกุศลวิบากทั้ง ๔ 

ผลกรรมที่ ๒ คือ สุจริตทั้ง ๓ นั้นได้แก่ สัตว์ที่เสวยความสุขสนุกสบายต่างๆ 
หลายอย่างหลายประการ เป็นต้นว่า ให้ปราศจากโรคาพยาธแิละให้มัง่มีทรัพย์สมบตัิ 
สมบูรณ์บริบูรณ์มาก และยังสัตว์ให้เสวยสมบัติในฉกามาพจรสวรรค์เป็นต้นฉะน้ี  
ชื่อว่า กุศลวิบาก

ขันธวิบาก นั้น คือยังร่างกายของสัตว์ให้ได้โทษ ลดน้อยถอยก�าลังลงไป และ 
ให้ฟันหกั ผมหงอก เน้ือหนังเหีย่วแห้ง หตูงึ ตามดืมวัไป ทัง้สรีระร่างกายน้ันไซร้กค็ดค้อม 
น้อมโค้งไปเบื้องหน้า ให้ทรมานทรกรรมด้วยโรคาพยาธิต่างๆ ฉะน้ี จึงช่ือว่า  
ขันธวิบาก

ปัญญาวิบากน้ัน ยงัสตัว์ให้รู้จักบาปรู้จักบญุ รู้จักคุณและโทษ ประโยชน์และมใิช่
ประโยชน์ทั้งปวงตามความเป็นจริงได้ และให้มีปัญญาสามารถรู้จักสัพพเญยยธรรม 
ที่เป็นโลกีย์และเป็นโลกุตระได้ฉะนั้น จึงชื่อว่า ปัญญาวิบาก
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ท่านพระสกวาทฯี ได้เสวนาการฟังธรรมบรรยายแล้วกช็อบใจช่ืนชมยนิดียิง่นัก 
จึงขอให้ท่านปรวาทฯี ยกบคุคลตวัอย่างเพือ่เป็นนิทศันนัยอกี ๔ คนว่า อกศุลวบิากน้ัน 
จักได้แก่บคุคลผู้ใด กศุลวบิากจักได้แก่บคุคลผู้ใด ขนัธวบิากน้ันจักได้แก่บคุคลผู้ใด  
และปัญญาวิบากนั้นจักได้แก่บุคคลผู้ใดขอรับ?

ท่านพระปรวาทีฯ จึงได้เฉลยตอบต่อไปว่า อกุศลวิบากนั้นได้แก่อุบาสกที่ถูก 
ตัดคอน้ันเอง กุศลวิบากน้ันได้แก่ท้าวมหาชมพูบดีน้ันเอง ขันธวิบากน้ันได้แก ่
พระปูติคัตตติสสเถระนั้นเอง ปัญญาวิบากนั้นได้แก่พระจุฬปันถกนั้นเองฯ แก้ไขใน 
ติกมาติกาบทที่ ๗ โดยสังเขป ก็ยุติไว้แต่เพียงนี้ฯ

๘. วิปากะธัมมะ ธัมมา

ล�าดบัน้ีจักได้แสดงในตกิมาตกิาในบทที ่๘ ว่าด้วย วปิากะธมัมะ ธมัมา สบืต่อไป  
โดยเน้ือความว่า ธรรมทัง้หลายอันเกดิแห่งวบิาก ได้แก่ เหตแุละปัจจัย เปรียบเหมอืน
หน่ึงผลมะพร้าวห้าว (แห้ง) ทีค่วรจะงอกออกมาจากผลมะพร้าวได้ และมบีคุคลน�าเอา
ไปปลกูไว้ในแผ่นดิน ต้นมะพร้าวน้ันกง็อกงามเจริญใหญ่โตขึน้มาจนถึงแก่ตกจ่ันแล้ว  
กก็ลายเป็นมะพร้าวอ่อนและมะพร้าวห้าว ต้นมะพร้าวทีง่อกงามเจริญขึน้น้ันได้แก่เหตุ  
บคุคลทีน่�าไปปลกูลงไว้น้ันได้แก่ปัจจัย ผลมะพร้าวอ่อนและผลมะพร้าวห้าวทีค่วรจะ
บริโภคนั้นได้แก่วิบาก

อกีนัยหน่ึงว่า อกุศลกรรมน้ันเปรยีบเหมอืนหน่ึงต้นไม้ทีม่พีษิสง เม่ือมีผลสกุแล้ว 
ก็ให้โทษแก่บุคคลผู้บริโภคฉะน้ัน กุศลวิบากน้ันเปรียบดุจหน่ึงต้นไม้ที่ไม่มีพิษสง  
เมือ่มีผลอนัสกุแล้ว กย่็อมน�าประโยชน์ให้ส�าเร็จแก่สตัว์ทัง้หลายทัว่ไป โดยเหตน้ีุจึงว่า  
บาปเป็นเหตุ ทุกข์เป็นผล บุญเป็นเหตุ สุขเป็นผล ดังนี้

เพราะเหตุนั้น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเทศนาไว้ว่า วิปากะ
ธัมมะ ธัมมา ฉะนี้ โดยเนื้อความว่า ธรรมทั้งหลายที่เป็นเครื่องอุดหนุนของความ
สุขพิเศษ เปรียบเหมือนดุจหนึ่งว่า เครื่องบ่มผลไม้ทั้งปวง มีผลมะม่วงและกล้วย
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เป็นต้น อีกประการหนึ่ง ตัวอวิชชานี้แลเป็นตัววิบากธรรม เพราะสังขาร วิญญาณ 
นามรูป จะบังเกิดได้ ก็ต้องอาศัยอวิชชาเป็นเดิมเหตุ ถ้ามิฉะน้ันก็ต้องอาศัยแก ่
มูล ๖ คือ กุศลมูล ๓ และ อกุศลมูล ๓ มูลทั้ง ๖ นี้เป็นเหตุให้บังเกิดบุญเกิดบาป  
เพราะฉะนั้น จึงได้ชื่อว่า วิปากะธัมมะ ธัมมา ฉะนี้ฯ

๙. เนวะวิปากะนะวิปากะธัมมะ ธัมมา

ในล�าดบัน้ีจักได้แสดงในบทที ่๙ ว่า เนวะวปิากะนะวปิากะธมัมะ ธมัมา น้ีสบืต่อไป  
โดยเน้ือความว่า ธรรมทัง้หลายมิใช่เหตมิุใช่วิบาก แปลว่า ธรรมไม่มวีบิาก ไม่มีเหตปัุจจัย
ดงัน้ี โดยความอธบิายว่า ธรรมทีไ่ม่มทีัง้เหตทุัง้ผล เปรียบเหมือนบคุคลทีน่อนหลบัฝัน
ไปว่าได้บริโภคอาหารอิม่หน�าส�าราญใจ คร้ันตืน่ขึน้แล้ว อาหารและความอิม่ในฝันน้ัน 
ก็หายไปหมด อาหารน้ันได้แก่เหต ุความอิม่ในอาหารน้ันกไ็ด้แก่ผล บคุคลทีน่อนหลบั 
ฝันไปนั้นก็ได้แก่ธรรม คือ เนวะวิปากะนะวิปากะธัมมะ ธัมมา ฉะนี้ เมื่อตราบใด 
ธรรมน้ันแสดงให้ตรงกับธรรมชื่อว่า เนวะวิปากะนะวิปากธัมมะ ธัมมา ฉะน้ีก็คือ 
พระนิพพานแล้ว เม่ือยังไม่ถึงพระนิพพานตราบใด ธรรมดวงน้ันก็ต้องอาศัยบุญ
และบาปที่สัตว์กระท�าอยู่ ครั้นถึงพระนิพพานแล้ว บุญและบาปก็สูญไปหมด ดังมี 
พระบาลว่ีา เอสะ ธมัโม สะนันตะโน ธรรมดวงเดยีวน้ีแลเป็นธรรมของเก่า เป็นธรรม
เครื่องยินดีของสัตบุรุษทั้งหลาย มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน หรือแปลอีกนัยหนึ่งว่า 
เป็นธรรมของพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ข้ามพ้นไปแล้วจากกิเลสฉะนี้ฯ 

พระสกวาทฯี จึงถามขึน้ว่า ธรรมดวงเดยีวน้ีเป็นธรรมของพระอริยเจ้าทัง้หลาย  
มพีระพทุธเจ้าเป็นต้น ข้าพเจ้ามคีวามสนใจมานานแล้ว ข้าพเจ้าอยากจะเข้าใจโดยง่ายๆ  
เพราะฉะน้ันขอความกรุณาให้ท่านปรวาทฯี จงแสดงอปุมาอปุไมยเพือ่ให้เกดิสนันิษฐาน  
ณ กาลบัดนี้ด้วยเถิดขอรับ?

พระปรวาทีฯ จึงแสดงอุปมาว่า ธรรมดวงน้ีเปรียบเสมือนหน่ึงบุคคลย้อมผ้า
ด้วยสีต่างๆ มีสีเหลือง ด�า แดง เป็นต้น บุคคลที่ย้อมผ้านั้นก็ได้แก่สังขารนั้นเอง  
สีต่างๆ นั้นก็ได้แก่วิบากกรรม คือ ผลแห่งบุญและบาปนั้นเอง ผ้านั้นก็ได้แก่ธรรม 
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ชือ่ว่า เนวะวปิากะนะวปิากะธมัมะ ธมัมา น้ีเอง เมือ่บคุคลย้อมผ้าและสต่ีางๆ หายสญูไป 
จากผ้าแล้ว ผ้านั้นก็มีสีขาวบริสุทธิ์อย่างเดิม ปราชญ์ผู้มีวิจารณญาณพึงสันนิษฐาน
เข้าใจตามนัยพระพทุธภาษติอนัวจิิตรพสิดาร ได้แสดงมาในตกิมาตกิาบทที ่๙ แต่โดย 
สังขิตกถาไว้เพียงเท่านี้ฯ

๑๐. อุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา

ในล�าดับน้ีจักได้แสดงในติกมาติกาบทที่ ๑๐ สืบต่อไป ตามนัยพระบาลีว่า  
อุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา แปลว่า ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ทรงไว้ซึ่งธรรมชาติ  
อันเป็นเครื่องก�าหนดในอุปาทาน คือความเข้าไปถือเอาซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ ว่าเป็นของถาวรมั่นคง หลงว่าเป็นของดีงาม ถือว่าเป็นของตนจริงๆ  
เพราะฉะน้ันจึงได้ถือว่าอุปาทานจักบังเกิดขึ้นได้ก็อาศัยความไม่รู้จักว่าเป็นโทษ  
เห็นไปว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตน เพราะฉะน้ันจึงได้หลงรักใคร่พอใจชอบใจ  
แต่อันที่จริงน้ัน รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เหล่าน้ี ย่อมให้โทษมา 
หลายอย่างหลายประการ โทษของรูปนั้นเป็นต้นว่า หนาวก็เป็นทุกข์ ร้อนก็เป็นทุกข์ 
อยากข้าวอยากน�้าก็เป็นทุกข์

ถ้าจะอปุมาให้เหน็ชดัแล้ว บคุคลทีถ่อืรูปว่าเป็นของของตนน้ัน ย่อมหลงกระท�า
แต่บาปกรรม เพือ่น�ามาบ�ารุงซึง่รูปของตน และรูปของท่านผู้อืน่ คร้ันตายไปแล้วกไ็ด้
เสวยแต่ทกุขเวทนาในอบายภมูทิัง้ ๔ มนีรกเป็นต้น กเ็พราะเหตทุีเ่ขาถอืว่ารูปเป็นของ
ของตนนี้เอง อุปมาเหมือนเวทนาบุคคลที่งูกัดตายฉะนั้น อีกประการหนึ่ง บุคคลที่
ถือว่า เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นของของตนนั้น เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ ก็มิใช่ของของตน เพราะเป็น วิปริณามะธรรม รู้ยักย้ายกลับกลายไปต่างๆ 
ก็ยังขืนยึดถือไว้ว่าเป็นของของตน เพราะฉะนั้น บุคคลที่ถือไว้ว่าเป็นของของตนนั้น 
ก็อยากให้มีแต่ความสุขสบาย ส่วนเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นั้นกลับกลาย
ร�่าไป แต่บุคคลก็ยังขืนยึดถือเอาไว้ว่าเป็นของของตน เพราะฉะนั้นจึงได้ประสบแต่
ความทกุข์ยากล�าบากใจหลายอย่างหลายประการ เพราะอปุาทานเข้าไปยดึถอืไว้ไม่วาง  
ฉะนี้ฯ
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๑๑. อะนุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา

จักได้แสดงในบทที่ ๑๑ สืบต่อไปว่า อะนุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา นั้นแปลว่า  
ธรรมทั้งหลายอันเป็นเครื่องก�าหนดถือเอาซึ่งอารมณ์ที่ไม่พึงถือเอา ดังนี้ โดยความ
อธิบายว่า โลกธรรมทั้ง ๘ คือ ลาภ ยศ ความสรรเสริญ สุข ทั้ง ๔ เหล่านี้เป็น
อิฏฐารมณ์ ความเสื่อมลาภ เสื่อมยศ ความนินทา และความทุกข์ ทั้ง ๔ เหล่านี้
เป็นอนิฏฐารมณ์ อารมณ์ทั้ง ๘ เหล่านี้เรียกว่าโลกธรรม เพราะโลกธรรมทั้ง ๘ นี้
กระท�าใจให้ขุ่นมัววุ่นวายไป ไม่ใช่เคร่ืองระงับและกระท�าใจให้เดือดร้อนไปต่างๆ  
เพราะฉะน้ัน สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าจึงได้ทรงตรัสไว้ว่า อะนุปาทนินุปาทานิยา ธมัมา  
แปลว่า ธรรมทัง้หลายอันไม่ควรเข้าไปถอืเอาเป็นอารมณ์ ดังน้ี เพราะเหตวุ่าโลกธรรม 
ทัง้ ๘ เหล่าน้ี เป็นเคร่ืองกวนใจของหมูส่ตัว์โลกทัง้ปวง โดยความอธบิายว่า โลกธรรม 
ทั้ง ๘ เหล่าน้ี เปรียบเหมือนกงจักรส�าหรับดักสัตว์ให้หมุนเวียนไปให้ได้เสวย
ทุกขเวทนาต่างๆ ดังเปรตที่ต้องกงจักรตัดศีรษะ แต่สัตว์ทั้งหลายเห็นว่า โลกธรรม 
ทั้ง ๘ เหล่านี้เป็นความสุข ก็เช่นเดียวกันกับโลกธรรมทั้ง ๘ ที่กระท�าสัตว์ให้วุ่นวาย
เดือดร้อนไป เสวยแต่ความทุกขเวทนา ดังนี้ฯ

๑๒. อะนุปาทินนานุปาทานิยา ธัมมา

ในบทที่ ๑๒ ว่า อะนุปาทินนานุปาทานิยา ธัมมา นั้นแปลว่า ธรรมทั้งหลาย
อันเป็นเคร่ืองก�าหนดถึงธรรมที่ควรพึงถือเอาและธรรมที่ไม่ควรพึงถือเอา ดังน้ี  
โดยความอธิบายว่า ธรรมที่ควรจะพึงถือเอานั้นก็คือ พระอริยมรรคทั้ง ๘ ประการ 
มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนี้เอง ส่วนธรรมที่ไม่ควรพึงถือเอานั้นคือโลกธรรมทั้ง ๘ นั้นเอง 
โดยเนื้อความในพระบาลีว่า ไม่ถือซึ่งโลกธรรมทั้ง ๘ และถือเอาพระอริยมรรค ๘ 
ประการ เพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อว่า อะนุปาทินนานุปาทานิยา ธัมมา ฉะนี้ แก้ไขมาใน
ติกมาติกาบทที่ ๑๒ ก็ยุติแต่เพียงนี้ฯ
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๑๓. สังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา

จักได้แสดงในตกิมาตกิาที ่๑๓ สบืต่อไป โดยนัยพระบาลว่ีา สงักลิฏิฐะสงักเิลสกิา  
ธมัมา เป็นต้น แปลว่า ธรรมทัง้หลายอนัเป็นเคร่ืองเศร้าหมองแห่งจิตดังน้ี โดยความ
อธบิายว่า บคุคลบางจ�าพวกได้วติกไปคดิไปถงึบคุคลทีไ่ด้ฆ่าตน ทีไ่ด้ลกัของของตนไป  
ทีไ่ด้กระท�าล่วงเกนิลกูเมยีของตน ทีไ่ด้หลอกลวงตน ดังน้ี เหต ุ๔ ประการน้ี ย่อมเป็น 
เครื่องเศร้าหมองแห่งจิตทั้งสิ้น เปรียบเหมือนหนึ่งตั๊กแตนที่ยินดีในไฟ ถูกร้อนเข้า 
จึงได้รู้ว่าเป็นทุกข์ เพราะฉะนั้นจึงได้สมกับพระบาลีว่า สังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา  
ฉะน้ี แต่เดมิทน้ัีนจิตกเ็ศร้าหมองอยู่แล้ว ยงัไปคิดเอาอารมณ์เศร้าหมองมาประสมกนั 
ด้วยจิตทีเ่ศร้าหมองน้ันอกี จิตกย็ิง่เศร้าหมองทวขีึน้ไปฉะน้ี แสดงตกิมาตกิาในบทที ่๑๓  
มาพอสมควรแล้ว จึงขอยุติไว้แต่เพียงนี้

๑๔. อะสังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา

จักได้แสดงตกิมาตกิาในบทที ่๑๔ สบืต่อไป โดยนัยพระบาลว่ีา อะสงักลิฏิฐะ- 
สงักิเลสกิา ธมัมา แปลว่า ธรรมทัง้หลายทีป่ระกอบไปด้วยจิตอนัเศร้าหมองแล้ว และ
ไปคิดเอาแต่อารมณ์ที่ไม่เศร้าหมอง ดังนี้ โดยความอธิบายว่า บุคคลบางจ�าพวกที่มี
จิตอนัเศร้าหมองแล้ว แต่ได้คดิถงึคณุพระรัตนตรัยว่า พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์  
ทั้ง ๓ รัตนะน้ี ถ้าใครได้นับถือแล้ว อิจฉิตัง ปัตถิตัง ผู้น้ันจะปรารถนาสิ่งใด 
กส็ามารถให้ส�าเร็จได้ทกุประการ โดยความอปุมาว่า บคุคลทีว่่ายน�า้ไป ย่อมคิดถงึแต่
ศลี ทาน การกศุลของตนให้เป็นอารมณ์ เปรียบเหมอืนอปุพทุธเป็นนิทศันอทุาหรณ์ว่า  
อปุพทุธน้ันเดมิก็เป็นคนยากจนเขญ็ใจ ทัง้ประกอบไปด้วยโรคาพยาธน้ัินกม็าก ทัง้ทกุข์ 
ยากล�าบากเหลือที่จะประมาณ แต่เขาได้ยึดคุณพระรัตนตรัย คือ พระพุทธคุณ  
พระธรรมคุณ พระสงัฆคุณ เป็นอารมณ์อยูเ่ป็นนิจ คร้ันภายหลงัได้บริโภคธญัญสมบตัิ  
สรรพโรคาพยาธกิห็ายไปหมด เพราะฉะน้ันจึงสมกบัพระบาลว่ีา อะสงักลิฏิฐะสงักเิลสกิา  
ธัมมา ฉะนี้ฯ
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๑๕. อะสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกา ธัมมา

จักได้แสดงตกิมาตกิาในบทที ่๑๕ สบืต่อไป โดยนัยพระบาลว่ีา อะสงักลิฏิฐา- 
สังกิเลสิกา ธัมมา ดังน้ี แปลว่า ธรรมทั้งหลายอันทรงไว้ซึ่งจิตที่ไม่เศร้าหมอง  
ความคิดนึกก็คิดนึกในธรรมที่ไม่เศร้าหมอง ดังน้ี โดยความอธิบายว่า จิตที่เป็น
กริิยาประกอบไปด้วยธรรม อนัเป็นเคร่ืองถอนออกเสยีซึง่ธรรมทัง้หลายอนัเป็นเคร่ือง 
เศร้าหมองอยู่ในสันดาน เปรียบเหมือนหนึ่งทารกไม่มีความยินดีในกามคุณ แต่ไป
บรรพชา บรรพชาก็เป็นเคร่ืองก�าจัดเสียจากกามคุณ เพราะฉะน้ันจึงสมกับบาลีว่า 
อะสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกา ธัมมา ซึ่งแปลว่า ธรรมก็ไม่เศร้าหมอง จิตก็ไม่เศร้าหมอง 
ความคิดนึกในธรรมารมณ์ก็ไม่เศร้าหมองฉะน้ี แก้ไขมาในบทติกมาติกบทที่ ๑๕  
ก็ยุติแต่เพียงนี้ฯ

๑๖. สะวิตักกะสะวิจารา ธัมมา

ในล�าดับน้ีจักได้แสดงติกมาติกาในบทที่ ๑๖ สืบต่อไป โดยนัยพระบาลีว่า  
สะวิตักกะสะวิจารา ธัมมา เป็นต้น แปลว่า ธรรมทั้งหลายเป็นไปกับวิตกและวิจารณ์  
วติกและวจิารณ์ทัง้ ๒ น้ี โดยความอธบิายว่า บคุคลทีมี่วจิารณ์ตรึกตรองไปต่างๆ น้ัน  
เปรียบเหมอืนหน่ึงพระโสดาบนัท่านวจิารณ์ไปว่า สกักายทฏิฐ ิวจิิกจิฉา สลีพัพตปรามาส
ขาดไปแล้ว ไม่มีอยู่ในสันดานของเราแล้ว จะคิดผิดเป็นประการใดหนอ จึงจะสละ 
กามฉันทะ พยาบาทได้ ฉะน้ี ความตรึกตรองไปเช่นน้ีเรียกช่ือว่า วจิารณ์ แล้วท่านจึง 
วติกไปว่า กามฉันทะ พยาบาท กยั็งมีอยูใ่นสนัดานของเรา เราจะคิดเป็นประการใดหนอ  
เราจึงสละกามฉันทะ พยาบาท ออกไปได้ ฉะนี้ 

พระสกวาทีฯ จึงขออุปมาอุปไมยต่อไปอีกว่า ข้าแต่ท่านปรวาทีฯ ความข้อน้ี
ข้าพเจ้ายังมีความสงสัยอยู่ เพราะฉะนั้น ขอพระผู้เป็นเจ้าจงแสดงอุปมาอุปไมยอีก
ต่อไป 
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พระปรวาทฯี จึงได้แสดงอปุมาอปุไมยว่า เปรียบเหมือนหน่ึงพ่อค้าลงทนุหาก�าไร  
การค้าขายน้ันมกี�าไรมากอยูแ่ล แต่ว่าวติกไปกลวับคุคลผู้อืน่เขาจะมาแย่งชงิซึง่ค้าขาย
ฉะนี้ ถ้ามิฉะนั้นเปรียบเหมือนท่านทายก อุบาสก อุบาสิกา ที่ได้โอกาสถวายทาน 
แก่พระภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน และพิจารณาทดลองของบริโภคเครื่อง
ไทยทานของตน กเ็หน็ว่าดแีล้ว และคดิไปว่าพระท่านจะชอบหมดทกุองค์หรือ หรือว่า 
จะไม่ชอบบ้างเป็นประการใด คอยตรวจตราแลดู เพิ่มเติมเปร้ียวหวานมันเค็ม
เป็นต้นอยู่อย่างน้ี ฉะน้ีแลเรียกว่า วิตกวิจารณ์ เพราะฉะน้ันจึงสมกับพระบาลีว่า  
สะวิตักกะสะวิจารา ธัมมา ฉะนี้ฯ

๑๗. อะวิตักกะวิจาระมัตตา ธัมมา

ในบทที ่๑๗ ว่า อะวติกักะวจิาระมตัตา ธมัมา น้ันแปลว่า ธรรมทัง้หลายอนัเป็น
เคร่ืองทรงไว้ซึง่จิต มาตรว่ามแีต่วจิารณ์ วติกไม่มี ดังน้ี โดยความอธบิายว่า บคุคลที่
กระท�ากศุลสจุริต จิตไม่วอกแวกหวัน่ไหวแลคิดไปว่าเป็นบญุเป็นกศุลแล้ว ก็ก้มหน้า 
กระท�าไป มิได้เคลือบแคลงกินแหนงเมื่อภายหลัง ดังบุคคลผู้ช�านาญในการดูเงิน  
ที่ดีก็ว่าดี ที่แดงก็ว่าแดง เพราะเชื่อมือเชื่อตาของตนฉะนั้น 

พระสกวาทีฯ จึงถามขึ้นว่า บุคคลมีแต่วิจารณ์ไม่มีวิตกดังนี้ ข้าพเจ้ามีความ
สงสยัว่า เม่ือบคุคลไม่มีวติก แล้วจะเอาวจิารณ์มาแต่ไหนเล่า ขอพระผู้เป็นเจ้าจงแสดง 
อุปมาอุปไมยเพื่อให้เกิดความเข้าใจอีกต่อไปฯ

พระปรวาทีฯ จึงได้แสดงอุปมาอุปไมยว่า บุคคลที่มีแต่วิจารณ์ วิตกไม่มีนั้น 
เปรียบเหมือนหนึ่งหัวปลีแห่งกล้วย เมื่อเดิมทีนั้นเป็นหัวปลีอยู่ กล้วยหามีไม่ เมื่อ 
ปลน้ัีนกลายเป็นกล้วยแล้ว เจ้าของกล้วยกต็ดัเอาปลไีปเสยี กล้วยกแ็ก่ไปทกุวนั เขาก็
เรียกว่ากล้วย เขาหาได้เรียกว่าหวัปลไีม่ ดงัโลกโวหารทีพ่ดูกันอยู ่บคุคลผู้น้ันกระท�า
สิ่งใดๆ ไม่ได้ตรึกตรอง กระท�าตามความชอบใจของตนดังนี้ เพราะฉะนั้นจึงสมกับ
พระบาลีว่า อะวิตักกะวิจาระมัตตา ธัมมา ฉะนี้ฯ
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๑๘. อะวิตักกาวิจารา ธัมมา

ในบทที่ ๑๘ ว่า อะวิตักกาวิจารา ธัมมา นั้นแปลว่า ธรรมทั้งหลายที่ทรงไว้
ซึ่งจิตอันไม่วิตกวิจารณ์ ดังนี้ โดยความอธิบายว่า บุคคลจ�าพวกหนึ่งจะกระท�าสิ่งไร  
ก็ไม่ตรึกตรอง ไม่พิจารณา เมื่อเขาว่าดีก็ดีตาม มีแต่ความเชื่ออย่างเดียว 

พระสกวาทฯี จึงถามขึน้ว่า บคุคลทีไ่ม่วติกวจิารณ์ มแีต่ความเช่ืออย่างเดยีวน้ัน 
คือใคร ผู้ใดเล่าเป็นตัวอย่าง?

พระปรวาทฯี จึงน�าบคุคลมาแสดงเพือ่เป็นนิทศันอทุาหรณ์ว่า เมือ่พระอานันทะ 
ไปกระท�ากายคตาสติกรรมฐาน พิจารณาซึ่งอาการ ๓๒ เป็นอนุโลมปฏิโลม ครั้งนั้น 
กย็งัไม่ส�าเร็จอาสวกัขยัไปได้ เพราะวติกไปถงึองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า และเชือ่
ค�าพยากรณ์ภาษิตที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า อาตมาจะได้ส�าเร็จอาสวักขัยในวันนี้  
ก็เหตุไฉนยังไม่ส�าเร็จเล่า อย่ากระนั้นเลยชะรอยความเพียรจะกล้าไป จ�าอาตมาจะ
พกัผ่อนเอนกายเสยีสกัหน่อยเถดิ พอคดิจะจ�าวดั เอนกายลง กห็มดความวจิารณ์ถงึ
อาการ ๓๒ และหมดความวิตกถึงพระพุทธองค์ ก็ได้บรรลุอาสวักขัย ได้ส�าเร็จเป็น 
พระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณ ด้วยมาตัดวิตกวิจารณ์ออกไปเสียได้ฉะนี้ เพราะฉะนั้น
จึงสมกับพระบาลีว่า อะวิตักกาวิจารา ธัมมา ซึ่งแปลว่า ธรรมอันหมดวิตกวิจารณ์
ฉะนี้ นักปราชญ์ผู้มีวิจารณญาณพึงสันนิษฐานเข้าใจตามนัยพระพุทธภาษิตอันวิจิตร
พสิดาร อาตมาแสดงตกิมาตกิาบทที ่๑๘ แต่โดยสงัเขปกถาพอเป็นธรรมสวนานิสงส์
แต่เพียงนี้ฯ

๑๙. ปีติสะหะคะตา ธัมมา

ณ บดัน้ี จะได้แสดงในตกิมาตกิาบทที ่๑๙ เป็นปญุญานุสนธสิบืต่อไป โดยนัย 
พระบาลีว่า ปีติสะหะคะตา ธัมมา เป็นต้น แปลว่า ธรรมทั้งหลายอันร่วมมาด้วยปีติ  
ปีตินั้นมีลักษณะ ๕ ประการ คือ ฆนิกาปีติ ๑ อุทกาปีติ ๑ โอกัณติกาปีติ ๑  
อเุพงคาปีต ิ๑ ผรณาปีต ิ๑ ฆนิกาปีตน้ัินบงัเกิดเป็นขณะ เมือ่บงัเกดิดุจหน่ึงว่าสายฟ้าแลบ  
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อุทกาปีติน้ันบังเกิดน้อย เมื่อบังเกิดดุจหน่ึงคลื่นกระทบฝั่ง โอกัณติกาปีติน้ัน  
เม่ือบงัเกิดขึน้กระท�าให้กายหวัน่ไหว อเุพงคาปีตน้ัิน เมือ่บงัเกดิขึน้กก็ระท�าให้ขนพอง 
สยองเกล้า แล้วกระท�าให้ร่างกายลอยไปบนอากาศได้ ผรณาปีตินั้น เมื่อบังเกิดขึ้น 
กท็�าให้ซาบซ่านไปทัว่สรรพางค์กาย เปรียบเหมือนบคุคลทีไ่ด้บริโภคโภชนาหารอนัโอชา 
รสต่างๆ ฉะนั้น ปีตินั้นแปลว่าอิ่มใจ เป็นที่ยินดีของสัตว์ที่เป็นโลกวิสัยนี้ทั่วไป 

พระสกวาทีฯ จึงถามขึ้นว่า ปีติน้ันแปลว่าอิ่ม บุคคลที่ได้บริโภคโภชนาหาร 
อันโอชารสต่างๆ ก็อิ่ม ได้ลาภที่ชอบใจก็อิ่ม จิตที่ฟุ้งซ่านไปก็อิ่ม จิตที่ระงับก็อิ่ม 
เรียกว่าปีติ ปีติในที่นี้จะว่าอิ่มด้วยอะไร? 

พระปรวาทฯี จึงวสิชันาว่า ปีตใินทีน้ี่แปลว่าอิม่ เพราะมไิด้มีความกงัวลอกีต่อไป  
ดังบุคคลที่หิวอาหารจัด ก็เที่ยวแสวงหาอาหารตามชอบใจของตน คร้ันได้บริโภค
อาหารอิ่มแล้ว ก็สิ้นความกังวล ไม่ต้องแสวงหาอีกต่อไป เปรียบเหมือนหน่ึง 
พระวกักลภิกิข ุมคีวามหวงัตัง้ใจจะดพูระพทุธเจ้าให้อิม่ใจ เม่ือไม่ได้เหน็พระพทุธเจ้า 
ก็มีความโทมนัสเสียใจ คร้ันได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้ว จิตใจที่โทมนัสน้ันก็หายไป  
ความอ่ิมอย่างน้ีแลเรียกว่าปีต ิเพราะฉะน้ันจึงสมกบัพระบาลว่ีา ปีตสิะหะคะตา ธมัมา  
ฉะนี้

๒๐. สุขะสะหะคะตา ธัมมา

ในบทที ่๒๐ ว่า สขุะสะหะคะตา ธมัมา น้ันแปลว่า ธรรมทัง้หลายอนัร่วมมาแล้ว 
ด้วยความสุข ความสุขนั้นมี ๔ ประการ คือ ความสุขกาย ๑ ความสุขที่ไม่มีโรค
เบยีดเบยีน ๑ ความสขุใจทีไ่ม่เศร้าหมอง ๑ ความสขุทีส่มเหตทุีคิ่ด สมกจิทีก่ระท�า ๑  
ยังมคีวามสขุอกีประเภทหน่ึงมีอยู ่๔ ประการเช่นกนัคอื สขุมีอายยุนื ๑ สขุมรูีปงาม ๑  
สุขมีก�าลังกาย มีก�าลังทรัพย์ มีก�าลังปัญญา ๑ สุขในความหมดเวรหมดกรรม ๑ 
เมื่อจะว่าย่อๆ ก็มีอยู่ ๒ ประการ คือ โลกียสุข ๑ โลกุตรสุข ๑ 
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โดยความอธบิายว่า ความทีไ่ม่มโีรคภัยเบยีดเบยีนเรียกว่าความสบาย ความสบาย 
เรียกว่า ความสุข ความสุขที่ประกอบไปด้วยกิเลสนั้นเรียกว่า โลกียสุข ความสุขที่ 
ไม่มีกิเลสนั้นเรียกว่า โลกุตรสุข ความสุขทั้ง ๒ ประการนี้ เมื่อจะอ้างบุคคลก็ได้แก่ 
สขุสามเณร แต่เดมิทน้ัีนกเ็ป็นคนยากจนเขญ็ใจ ได้ถวายเคร่ืองอาหารแด่พระปัจเจก- 
พทุธเจ้าแล้ว แต่น้ันกเ็ป็นสขุ สขุมาจนกระทัง่ถงึศาสนาของสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
ทรงพระนามว่าสมณโคดม น้ีเป็นเขตโลกียสุข ตั้งแต่วันได้บรรลุอาสวักขัย 
เป็นพระอรหนัต์ ตดักเิลสเป็นสมจุเฉทปหานน้ัน เป็นเขตโลกตุรสขุ สโุข วเิวโก ความ
เงียบสงัดจากกิเลส ก็เป็นสุขประการหนึ่ง สุโข พุทธานะมุปาโท ความบังเกิดของ
พระพุทธเจ้าทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นสุขประการหนึ่ง สุขา สัทธัมมเทศนา การที่ได้ฟัง
พระสัทธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นสุขประการหนึ่ง สุขา สังฆัสสะสามัคคี  
การทีพ่ร้อมเพรียงกนัแห่งสงฆ์กเ็ป็นสขุประการหน่ึง สมัคคานัง ตโป สโุข การกระท�ากเิลส
ให้เร่าร้อน คือผ่อนผันบรรเทาให้เบาบางพ้นจากสันดานไปได้ก็เป็นสุขประการหน่ึง  
ความปฏิบตัคิวามประพฤตเิป็นไปในกายวเิวก จิตตวเิวก อปุธวิเิวก วเิวกทัง้ ๓ น้ีแล
เรียกชือ่ว่าความสขุ เพราะฉะน้ันจึงสมกับพระบาลทีีว่่า สขุะสะหะคะตา ธมัมา ฉะน้ีฯ

๒๑. อุเปกขาสะหะคะตา ธัมมา

ในบทที ่๒๑ ว่า อเุปกขาสะหะคะตา ธมัมา น้ัน แปลว่า ธรรมทัง้หลายอนัเป็นอารมณ์ 
แห่งจิตที่เป็นอุเบกขา อุเบกขาน้ันคือหมดปีติแลหมดสุข จึงจัดเป็นอุเบกขาไว้ที่น้ี 
อุเบกขานี้บังเกิดขึ้นแต่สุข สุขนั้นก็บังเกิดขึ้นแต่ปีติ ต่อเมื่อหมดปีติแลหมดสุขแล้ว 
อเุบกขาจึงจะบงัเกดิขึน้ โดยความอธบิายว่า หมดปีตแิลหมดสขุแล้วจึงจะเป็นอเุบกขา 
ถ้าปีติและสุขยังมีอยู่แล้ว อุเบกขาก็ไม่บังเกิดขึ้นได้ อุเบกขาในที่นี้ประสงค์ความว่า 
ปีตกัิบสขุทัง้สองบงัเกดิขึน้แล้วแลหายไป ถ้าปีตแิละสขุทัง้สองยงัมีอยู่ตราบใด กไ็ม่จัด 
เป็นอุเบกขาได้ ถ้าปีติและสุขทั้งสองไม่มีแต่เดิมมา อุเบกขาก็ไม่มีเหมือนกัน เพราะ
เหตุว่าไม่อาจมีอุเบกขาได้เอง เปรียบเหมือนหน่ึงแสงสว่างอันบังเกิดแต่เปลวไฟ  
ไฟจะบังเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยแก่เชื้อฟาง ฟางก็ได้แก่ปีติ เปลวไฟก็ได้แก่ความสุข 
แสงสว่างก็ได้แก่อุเบกขา 
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เพราะฉะนั้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะจึงได้ทรงประทานเทศนาว่า ปีติ สุข 
อุเบกขา เป็นล�าดับกันมา เหมือนอย่างสุขทั้ง ๓ ประการ คือ สุขในมนุษย์ สุขใน
สวรรค์ และสุขในพระนิพพาน 

สุขในมนุษย์ไม่เท่าสุขในสวรรค์ สุขในสวรรค์ไม่เท่าสุขในพระนิพพาน เช่นนี้ 
ดังมีในเร่ืองราวท้าวมหาชมพเูป็นตวัอย่างว่า เมือ่เดมิทท้ีาวมหาชมพบูดีน้ันได้เสวยสขุ 
ในสิริราชสมบัติในมนุษย์ แล้วไปยินดีในสวรรค์ว่าสุขยิ่งกว่าในมนุษย์ ครั้นได้เห็น
สุขในพระนิพพานอันเป็นบรมสุขยิ่งกว่าสุขทั้งสองนั้นแล้ว ก็ทิ้งสุขทั้งสองนั้นเสีย

ความสุขทั้ง ๓ นั้น คือ มนุษย์ สวรรค์ และพระนิพพานนี้ ก็มีนัยเดียวกัน
กับธรรมทั้ง ๓ คือ ปีติ สุข อุเบกขา เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า อุเปกขา- 
สะหะคะตา ธัมมา ฉะนี้ แก้ไขมาในติกมาติกาบทที่ ๒๑ ก็ยุติลงแต่เพียงนี้ฯ

๒๒. ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพา ธัมมา

ในล�าดับน้ีจะได้แสดงติกมาติกาในบทที่ ๒๒ สืบต่อไป โดยนัยพระบาลีว่า  
ทสัสะเนนะ ปะหาตพัพา ธมัมา เป็นต้น แปลว่า ธรรมทัง้หลายอนับคุคลจะละกเิลสได้ 
เพราะเหตุที่ได้เห็น ดังนี้ โดยความอธิบายว่า จิตที่ฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆ นั้น  
ครั้นได้เห็นเข้าแล้ว ก็บังเกิดสังเวชสลดใจจึงละกิเลสได้ เหมือนหนึ่งบัณฑิตสามเณร  
เมื่อได้เห็นผมของตัวแล้วก็บังเกิดปัญญาพิจารณาเป็นอสุภะว่า ผมของเราไม่งาม  
ผมของผู้อื่นก็ไม่งามเหมือนกัน พระอรหันต์ก็บังเกิดขึ้นปรากฏดังนี้ 

พระสกวาทฯี จึงถามขึน้ว่า บคุคลทีล่ะกเิลสได้เพราะได้เหน็น้ัน กเ็หน็อยูด้่วยกนั 
โดยมาก เหตุไฉนจึงละกิเลสไม่ได้ หรือการที่เห็นนั้นจะมีนัยต่างกันอย่างไร?

พระปรวาทีฯ จึงวิสัชนาว่า การเห็นน้ันมีนัยต่างกัน ที่เห็นให้เกิดกิเลสก็มี  
ทีเ่หน็ให้ละกิเลสกมี็ สดุแล้วแต่เหตทุีไ่ด้เหน็ ถ้าเหน็ของทีง่ามทีช่อบใจ กท็�าให้บงัเกดิ
กิเลสได้ดงัน้ี เพระเหตน้ัุน สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธะจึงได้ทรงตรัสสัง่สอนพทุธบริษัท 
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ว่า อสภุานุปัสส ีวหิะระต ิดงัน้ี กเ็พือ่พระพทุธประสงค์จะให้อยูด้่วยความเหน็ซึง่อารมณ์ 
อันไม่งาม เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพา ธัมมา ฉะนี้

๒๓. ภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา

ในบทที ่๒๓ ว่า ภาวะนายะ ปะหาตพัพา ธมัมา แปลว่า ธรรมทัง้หลายอนับคุคล
จะพงึละกเิลสได้เพราะการทีภ่าวนาน้ัน ภาวนากม็อียู ่๓ ประการ คือ บรกิรรมภาวนา
ละกิเลสอย่างหยาบได้ ๑ อปุจารภาวนา ละกเิลสอย่างกลาง ๑ อปัปนาภาวนา ละกเิลส 
อย่างละเอียด ๑ เมื่อจะชี้บุคคลที่ท่านละกิเลสให้หมดไปแลยังธรรมวิเศษได้ด้วย 
อ�านาจแห่งภาวนา ๓ ประการน้ี กม็เีป็นอเนกประการ เช่น ภกิษุทีไ่ด้เหน็ฟันของสตรี  
หรือนางรูปนันทาที่ได้เห็นนิมิตที่งามดีกว่ารูปของตน หรือพระปัจเจกโพธิทั้ง ๕๐๐  
พระองค์ ทีไ่ด้เหน็ดอกบวัร่วงลงฉะน้ี เรียกว่าภาวนา โดยความอธบิายว่า ปัญญาทีห่ยาบ 
ก็ละกิเลสอย่างหยาบได้ ปัญญาอย่างกลางกล็ะกเิลสอย่างกลางได้ ปัญญาอย่างละเอยีด 
กล็ะกเิลสอย่างละเอยีดได้ ภาวนาน้ันไซร้ประสงค์ความว่า ให้รู้จักชัว่เหน็ดี กระท�าชัว่ 
ให้หมดไป และกระท�าคณุความดใีห้บงัเกดิขึน้ในตน ดังน้ี เรียกช่ือว่า ภาวนา เพราะฉะน้ัน 
จึงสมกับพระบาลีว่า ภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา ฉะนี้ฯ

๒๔. เนวะทัสสะเนนะ นะ ภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา

ในบทที ่๒๔ ว่า เนวะทสัสะเนนะ นะ ภาวะนายะ ปะหาตพัพา ธมัมา น้ัน แปลว่า  
ธรรมทั้งหลายอันบุคคลจะพึงละกิเลสได้ด้วยเหตุที่ไม่ได้เห็นและไม่ใช่หนทาง 
ภาวนานั้น โดยความอธิบายว่า ธรรมทั้งหลายที่ละกิเลสได้ด้วยนิสัย เปรียบเหมือน
ทุกุลบัณฑิต เห็นก็ไม่ได้เห็น ภาวนาก็ไม่ได้เจริญ เป็นแต่กระท�าความในใจไม่ยินดี
ในกามคุณ ดุจบุคคลผู้มีอารมณ์อันดี ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง เป็นแต่อยู่เฉยๆ อยู่  
เพราะฉะน้ันจึงว่าเป็นไปตามนิสัย บุคคลที่จะละกิเลสได้ด้วยเหตุที่ไม่ได้เห็นและ 
ไม่ได้ภาวนา เป็นแต่กระท�าความไม่ยินดีในกามคุณเช่นกับทุกุลบัณฑิตนั้น ก็หาได้
โดยยากยิ่งนัก เพราะเหตุนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า เนวะทัสสะเนนะ นะ ภาวะนายะ 
ปะหาตัพพา ธัมมา ฉะนี้ ได้แก้ไขมาในติกมาติกาบทที่ ๒๔ ก็ยุติลงแต่เพียงเท่านี้ฯ
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๒๕. ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา

ในล�าดับน้ีจะได้แสดงติกมาติกาในบทที่ ๒๕ สืบต่อไป โดยนัยพระบาลีว่า 
ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา เป็นต้น แปลว่า ธรรมทั้งหลายมีเหตุแล้วจึง
ละกิเลสได้เพราะความเห็น ดังนี้ โดยความอธิบายว่า ธรรมทั้งหลายมีปัจจัยเกื้อกูล
อุดหนุนก่อน แล้วจึงละกิเลสได้ด้วยความเห็นนั้น ความเห็นนั้นก็มีอยู่ ๒ ประการ 
คือ เห็นด้วยตาแล้วละกิเลสได้ก็มี เห็นด้วยปัญญาแล้วละกิเลสได้ก็มี 

ความที่เห็นด้วยตาแล้วละกิเลสได้น้ัน ก็ได้แก่บุคคลที่เห็นบุคคลอื่นเสวย
ทุกขเวทนาต่างๆ แล้ว ก็เกิดความสังเวชสลดใจ กลัวแต่ภัยอันน้ันจะมาถึงตน  
ดงัมบีคุคลเป็นนิทศันอทุาหรณ์ว่า ยงัมีสตรีสองคนพีน้่องกนั ผู้พีส่าวน้ันกมี็สามก่ีอน 
คร้ันมคีรรภ์ถงึก�าหนดทศมาสแล้วก็คลอดบตุร ได้ความล�าบากเวทนาแสนสาหสัถงึแก่
กระท�ากาลกิริยาตายไป น้องสาวได้เห็นพี่สาวถึงแก่ความตายดังนั้น ก็บังเกิดความ
สงัเวชสลดใจ จึงไม่มสีามต่ีอไป กลวัแต่ภยัเช่นน้ันจะบงัเกดิมีแก่ตนฉะน้ี กจั็ดได้ช่ือว่า  
ละกิเลสเพราะความเห็นด้วยตา ดังวิสัชนามาฉะนี้ 

ความที่เห็นด้วยปัญญาแล้วละกิเลสได้นั้น โดยเนื้อความว่า บุคคลที่เห็นนาม
และรูป โดยพระไตรลักษณญาณว่า รูปและนามทั้ง ๒ ประการนี้ เป็นอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา แล้วแลเบื่อหน่ายจากขันธ์ทั้ง ๕ ดังนี้แลเรียกชื่อว่า ละกิเลสได้ด้วยปัญญา 
เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา ฉะนี้ฯ

๒๖. ภาวะนายะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา

ในบทที ่๒๖ ว่า ภาวะนายะ ปะหาตพัพะเหตกุา ธมัมา น้ัน แปลว่า ธรรมทัง้หลาย 
ทีม่ปัีจจัยเกือ้กลูอดุหนุนแก่ธรรมอนัจะพงึละกเิลสได้ด้วยภาวนาน้ัน โดยความอธบิาย
ว่า โลกยีธรรมเป็นปัจจัยเกือ้กลูโลกตุรธรรม ศีลเป็นปัจจัยเกือ้กลูแก่สมาธ ิศลีกไ็ด้แก่ 
ความส�ารวมกาย วาจา และความอดใจ สมาธิได้แก่ภาวนา เพราะฉะนั้น ธรรมบทนี้ 
จึงได้ชื่อว่า โลกียธรรม โลกียธรรมก็เป็นปัจจัยให้เกิดภาวนา ศีลมีอยู่ ๒ ประการ 
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คือ โลกียศีล ๑ โลกุตรศีล ๑ ภาวนาก็มีอยู่ ๒ ประการ คือ โลกียภาวนา ๑  
โลกุตรภาวนา ๑ 

โลกียศีลน้ันเป็นปัจจัยเก้ือกูลให้ได้แก่โลกียภาวนาเท่าน้ัน จะไปเกื้อกูลแก่ 
โลกุตรภาวนานั้นไม่ได้ เพราะเหตุใด เพราะเหตุว่า โลกียศีลนั้นระงับได้เป็นคราวๆ 
คร้ันภายหลังกิเลสก็เกิดขึ้นได้ เปรียบเหมือนหน่ึงศิลาทับหญ้า ธรรมดาว่าศิลา 
อันทับหญ้านั้น เมื่อศิลาทับอยู่ หญ้านั้นก็งอกขึ้นไม่ได้ ศิลานั้นก็ได้แก่ศีล หญ้านั้น
ก็ได้แก่กิเลส เมื่อบุคคลผู้ไม่ระวังรักษาองค์แห่งศีล และกระท�าศีลให้ขาดไป กิเลส
ก็บังเกิดขึ้นได้อีกอย่างเดิม เปรียบเหมือนหน่ึงบุคคลที่ตัดต้นไม้ไซร้ ตัดต้นเมื่อ 
ไม่ตดัรากด้วยแล้ว นานไปฝนตกลงมากก็ลบังอกงามขึน้อกี ฉะน้ันเพราะเหตน้ัุนจึงว่า  
บุคคลรักษาโลกียศีลนั้น ไม่มีความปรารถนาที่จะตัดกิเลส มีแต่ความปรารถนาที่จะ
ให้ได้บุญได้กุศลอย่างเดียว เปรียบเหมือนรากไม้เกาะเกี่ยวอยู่กับแผ่นดิน ครั้นได้ 
น�้าฝนตกลงมาถูกต้องแล้วก็กลับงอกขึ้นมาได้อีก ฉันใดก็ดี โลกียศีลก็มีอุปาทาน
เกี่ยวอยู่ กิเลสก็อาศัยอุปาทานบังเกิดขึ้นได้อยู่ เพราะเหตุน้ันจึงสมกับพระบาลีว่า  
อุปาทานปัจจยาภโว เมื่อมีอุปาทานเป็นปัจจัยแล้ว ภพก็อาศัยบังเกิดขึ้นได้อยู่ เพราะ
ฉะนั้นจึงว่า โลกียศีลนี้ กิเลสยังอาศัยบังเกิดขึ้นได้อยู่ ศีลอันนั้นแลชื่อว่า โลกียศีล 
ดังนี้ 

ในโลกุตรศีลน้ัน โดยเน้ือความว่า ศีลอันใดไม่ยังกิเลสให้บังเกิดขึ้นได้ ศีล 
อันนั้นแลชื่อว่า โลกุตรศีล ดังนี้ โดยความอธิบายว่า โลกุตรศีลนั้นไม่ต้องสมาทาน 
ไม่ต้องระวังรักษา กิเลสบังเกิดขึ้นไม่ได้ เปรียบเหมือนหนึ่งบุคคลที่ตัดต้นไม้แล้วแล
ขดุถอนรากเสยีฉะน้ัน ถงึฝนจะถกูต้องเป็นประการใดๆ กด็ ีกไ็ม่สามารถจะงอกงาม
ขึ้นมาได้ ถ้ามิฉะนั้นเปรียบเหมือนบุคคลที่ตัดยอดตาลและยอดมะพร้าว ธรรมดาว่า 
ยอดตาลและยอดมะพร้าวอันบุคคลตัดแล้วนั้นก็ไม่สามารถจะงอกขึ้นได้ โลกุตรศีล
ก็มีอุปไมยเหมือนกันฉะนั้น

บุคคลที่รักษาโลกุตรศีลน้ัน เพราะมีปัญญาพิจารณาเห็นว่า ปัญจขันธ์แล 
สรรพธรรมทัง้ปวงแต่ล้วนเป็นของอนิจจัง ทกุขัง อนัตตา ทัง้สิน้ เพราะฉะน้ัน ท่านจึง
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ไม่ได้รักไม่ได้ชงั กเิลสก็บงัเกดิขึน้ไม่ได้ กเิลสจะบงัเกดิขึน้ได้น้ันกเ็พราะจิตทีรั่กทีช่งั
นี่เอง เมื่อจิตไม่รักไม่ชังแล้ว กิเลสก็จะบังเกิดขึ้นมาแต่ไหนเล่า อุปมาเหมือนหนึ่งไฟ 
ธรรมดาว่าไฟจะเกิดขึ้นได้นั้น ก็ต้องอาศัยเชื้อมีอยู่ แต่ถ้าเชื้อไม่มีแล้ว ไฟก็เกิดขึ้น 
ไม่ได้ ฉันใดกดี็ ใจของพระอริยสรรพบรุุษทัง้หลายน้ันย่อมไม่มีเชือ้ คอือปุาทานทีแ่จ้ง
ไปด้วยพระไตรลักษณญาณนั้นอยู่ในจิตสันดานเป็นนิจนิรันดร เมื่อเชื้อคืออุปาทาน
ไม่มีแล้ว กิเลสก็บังเกิดขึ้นไม่ได้ เหมือนหนึ่งเชื้อแห่งไฟฉะนั้น

เพราะเหตน้ัุนจึงว่า โลกตุรศีลน้ันไม่ต้องสมาทาน ไม่ต้องรักษา เป็นแต่ใช้ปัญญา
ดวงเดียวก็รู้กิเลสได้หมด เม่ือรู้กิเลสได้หมดแล้วก็เป็นโลกุตรศีล ไม่ต้องสมาทาน
รักษา โลกียภาวนานั้น เมื่อบังเกิดขึ้นแล้วก็หายไป ไม่ถาวรมั่นคงอยู่ได้ เหมือนหนึ่ง
จิตทีเ่ป็นเอกคัคตาแล้ว กก็ลบัมาเป็นวติกวจิารณ์อกีต่อไปได้ฉะน้ัน ถ้ามฉิะน้ันเปรียบ
เหมือนหนึ่งบุคคลที่ขึ้นต้นไม้ ครั้นได้เก็บเอาผลได้แล้ว ก็กลับลงมากองไว้ใต้ต้นไม้  
แล้วจึงขึ้นไปเก็บอีกฉะน้ัน ถ้ามิฉะน้ันเปรียบเหมือนบุรุษที่ไปบวชในส�านักแห่ง 
พระสารีบุตรแล้วแลเรียนภาวนาได้ส�าเร็จฌานโลกีย์เหาะไปได้ คร้ันภายหลังไป 
เหน็สตรี กม็จิีตปฏิพทัธ์ยนิดีชอบใจ อยากได้สตรีน้ันมาเป็นภรรยาของตน ภาวนาน้ัน
กเ็สือ่มหายไป คร้ันภายหลงัไปประพฤตโิจรกรรม เขาจับตวัได้ถงึแก่โทษประหารชวีติ 
พระสารีบตุรผู้เป็นอปัุชฌาย์ได้ทราบเหตดุงัน้ันแล้ว จึงไปเตอืนสตใิห้ภาวนา บรุุษน้ัน
ก็ระลึกได้ จึงบริกรรมภาวนา ก็เหาะหนีรอดความตายมาได้ฉะนั้น เพราะเหตุนี้จึงว่า 
โลกียภาวนานั้นไม่ถาวรมั่นคงอยู่ได้ เมื่อบังเกิดขึ้นแล้วก็สูญหายไป เพราะเป็นของ 
ไม่เที่ยง รู้ก�าเริบได้ ไม่เหมือนโลกุตรภาวนา โลกุตรภาวนานั้นเป็นของถาวรมั่นคง
เที่ยงแท้ ไม่รู้แปรผันวิปริตกลับกลอกเหมือนหนึ่งโลกียภาวนา 

โลกุตรภาวนาน้ัน เปรียบเหมือนหน่ึงบุคคลที่ว่ายน�้าไปในที่น�้าพัดให้กลาย
กลบักลอกไปมา คร้ันถงึฝ่ังฝากแล้วกพ้็นจากน�า้ไม่มคีลืน่ฉะน้ัน โดยความอธบิายว่า  
ภาวนาให้บงัเกดิขึน้แล้วแลไม่หายไม่สญูไปฉะน้ันแลช่ือว่าโลกตุรภาวนา โลกตุรภาวนา
น้ันอุปมาเหมือนบุคคลที่เข้าถ�้าจนค�่ามืด มืดน้ันก็ได้แก่ บุคคลที่แรกเจริญภาวนา 
บคุคลทีแ่รกเจริญภาวนาน้ันกย็งัมดือยู ่คร้ันภาวนาบงัเกดิขึน้แล้ว กม็แีต่ความสว่างขึน้  
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ไม่มืดต่อไป บุรุษผู้เข้าป่าในเวลาค�่ามืดน้ัน คร้ันแสงพระจันทร์ส่องสว่างลงมาแล้ว 
ย่อมได้แสงจันทร์เป็นที่ด�าเนินไป บุรุษนั้นก็ได้เห็นพระจันทร์แล้ว บุรุษนั้นก็เดินไป
สถานที่ใดๆ จะให้พ้นพระจันทร์ไปน้ันไม่ได้ เมื่อบุรุษน้ันจะเดินไปสู่ประเทศใดๆ 
พระจันทร์ก็ตามไปในประเทศที่น้ันๆ ฉันใดก็ดี ท่านที่ได้เจริญโลกุตรภาวนาน้ัน  
เม่ือโลกุตรภาวนาบังเกิดขึ้นแล้ว ก็ย่อมติดตามผู้น้ันไปจนตราบเข้าสู่พระนิพพาน
ฉะน้ัน เพราะเหตน้ัุนจึงสมกบัพระบาลว่ีา ภาวะนายะ ปะหาตพัพะเหตกุา ธมัมา ดงันี้

๒๗. เนวะทัสสะเนนะ นะ ภาวะนายะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา

ในบทที ่๒๗ ว่า เนวะทสัสะเนนะ นะ ภาวะนายะ ปะหาตพัพะเหตกุา ธมัมา น้ีแปลว่า  
ธรรมทัง้หลายอนัเป็นปัจจัยเกือ้กูลแก่ธรรมทีพ่งึละกเิลส เพราะเหตทุีไ่ม่ได้เหน็แลไม่ได้
ภาวนาน้ัน ความอธบิายว่า ในเบือ้งต้นทีห่น่ึงน้ันว่าละกเิลสได้เพราะเหน็ บททีส่องน้ัน 
ว่าละกิเลสได้เพราะการภาวนา ดังน้ี ในบทที่สามน้ันว่าไม่ต้องเห็นไม่ต้องภาวนา  
ละกิเลสได้ด้วยภาวะของตนเอง เปรียบเหมือนหนึ่งต้นไม้ที่มีผลเป็นต้น ธรรมดาว่า
ผลไม้น้ัน บางทหีล่นลงเองกมี็ บางทหีล่นด้วยพายพุดักมี็ บางทหีล่นด้วยคนสอยกม็ี  
บางทีหล่นด้วยสัตว์ทั้งหลายมีค้างคาวเป็นต้น แต่พระธรรมบทน้ีหล่นลงโดยสภาวะ
ของตนเอง จะได้ลงด้วยคนสอยและลมพายพุดัและสตัว์จ�าพวกหน่ึงจ�าพวกใดกระท�า
หามไิด้ เพราะฉะน้ันจึงได้ชือ่ว่า เนวะทสัสะเนนะ นะ ภาวะนายะ ปะหาตพัพะเหตกุา ธมัมา  
ฉะนี้ 

พระสกวาทีฯ จึงถามขึ้นว่า ข้าแต่ท่านปรวาทีฯ ข้าพเจ้าเคยได้ยินได้ฟังมาว่า  
ท่านที่ได้ส�าเร็จมรรคผลธรรมวิเศษต่างๆ น้ัน ก็เพราะได้เห็นได้เจริญภาวนาก็ดี  
ดงัทีท่่านได้เหน็ฟองน�า้และพยบัแดดเป็นฉะน้ี ในพระกรรมฐาน ๔๐ แลวปัิสสนา ๑๐  
น้ันกดี็ ท่านแสดงไว้ว่าได้ส�าเร็จเพราะเหตทุีไ่ด้เหน็และเหตทุีไ่ด้เจริญภาวนาดงัน้ี กแ็ลค�า 
ที่ท่านว่าไม่ต้องเห็นไม่ต้องภาวนานั้น ข้าพเจ้ามีความสงสัยเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟัง 
เพราะฉะน้ัน ขอพระปรวาทฯี จงแสดงอ้างบคุคลพอเป็นตวัอย่างเพือ่ให้เกดิความเข้าใจ 
อีกต่อไป 
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พระปรวาทีฯ จึงน�าเอาเรื่องพระอานนท์มาแสดงเพื่อให้เป็นนิทัศนอุทาหรณ์ว่า  
ดกู่อนท่านสกวาทยาจารย์ เมือ่พระอานนท์ตามเสด็จพระพทุธเจ้าไปถงึเมอืงกสุนิารายณ์  
ณ ครั้งนั้น พระอานนท์ได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จเข้าสู่พระนิพพาน ก็มีความ 
เศร้าโศกาอาลยัไปต่างๆ พระองค์จึงทรงตรัสแก่พระอานนท์ว่า มา โสจะย ิดกู่อนอานนท์  
เธออย่าได้เศร้าโศกเสยีใจไปเลย เมือ่เราผู้ตถาคตนิพพานไปแล้ว พระมหาอริยกสัสปะ 
จะยกพระวนัิยสตุตนัตอภธิรรมขึน้สูส่งัคายนา ในกาลคร้ังน้ันท่านจะได้บรรลอุาสวกัขยั 
เป็นพระอรหันต์ดังนี้ 

คร้ันถึงวันประชุมสังคายนา พระสงฆ์ทั้งหลายจึงตักเตือนพระอานนท์  
เสวสันนิปาโต วันพรุ่งนี้แล้ว พระสงฆ์จะประชุมกระท�าสังคายนา ตวัง เสโข ตัวท่าน
ยังเป็นเสขบุคคลอยู่ ท่านหาสมควรที่ประชุมสันนิบาตไม่ อัปปะมัตโต โหติ ฉะนั้น 
ท่านจงอย่าได้ประมาทเลย ดังนี้ เมื่อพระอานนท์ได้ฟังซึ่งค�าแห่งสงฆ์ตักเตือนดังนั้น  
จึงเข้าไปสู่ที่สงัดกระท�าสมณธรรมปลงปัญญาลง ความเห็นชัดว่า เราคงได้ส�าเร็จ
มรรคผลธรรมวิเศษพระอรหันต์เป็นแน่ พระองค์ทรงตรัสไว้แล้วไม่เป็นค�าสอง ดังนี้ 
ดูก่อนท่านสกวาทีฯ พระอานนท์ก็ไม่ได้ส�าเร็จมรรคผลธรรมวิเศษอันใดเพราะเหตุที่
ได้เห็นนั้น

คร้ันมาภายหลัง พระอานนท์ก็ได้เจริญกายคตาสติกรรมฐาน พิจารณาซึ่ง 
อาการ ๓๒ โดยพระไตรลกัษณญาณ จนคนืยนัรุ่ง พระอานนท์กไ็ม่ได้ส�าเร็จมรรคผล
วเิศษอนัใด เพราะเหตน้ัุน พระอานนท์จึงวติกไปว่า กเ็หตใุดหนอ เราจึงไม่ได้ส�าเร็จเป็น
พระอรหนัต์ สงัขาระสะมตัโถ ชะรอยว่าเราจะท�าความเพยีรกล้าหนักไป จ�าเราจะระงับ 
สงัขารเสยีสกัหน่อยให้สบาย แล้วจึงจะภาวนาใหม่ต่อไป ฉะน้ี พระอานนท์กล็ะความเหน็ 
และภาวนานั้นแล้วจึงเอนกายลง พระเศียรยังไม่ถึงพระเขนย พระบาทยังไม่พ้นพื้น  
พระอานนท์กไ็ด้บรรลอุาสวกัขัยเป็นพระอรหนัต์ปฏิสมัภิทาในระหว่างอริิยาบถทัง้ ๔ น้ัน  
โดยความอธิบายว่า พระอานนท์เป็นผู้เกื้อกูลแก่ธรรมอันจะพึงละกิเลสได้ด้วยเหตุ
ที่ไม่ต้องเห็นไม่ต้องภาวนาดังนี้ เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า เนวะทัสสะเนนะ  
นะ ภาวะนายะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา ฉะน้ี ปราชญ์ผู้มีวิจารณญาณก็พึง
สันนิษฐานเข้าใจตามนัยพุทธสุภาษิตอันวิจิตรพิสดาร อาตมารับประทานวิสัชนามา
ในติกมาติกาที่ ๒๗ นี้โดยสังเขปกถา ก็ยุติลงเพียงนี้
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๒๘. อาจะยะคามิโน ธัมมา

ในล�าดับน้ีจะได้แสดงในติกมาติกาบทที่ ๒๘ ต่อไป โดยนัยพระบาลีว่า  
อาจะยะคามิโน ธัมมา เป็นต้น แปลว่า ธรรมทั้งหลายอันเป็นเหตุจะยังสัตว์ให้ได้
เสวยความสุข เพราะการสร้างสมซึ่งบุญน้ัน ธรรมดาว่าบุคคลไปสู่หนทางอันไกล  
ก็ต้องอาศัยสะสมเสบียงอาหารให้เพียงพอบริบูรณ์ก่อน จึงจะมีความสุขความสบาย 
ในหนทางฉะน้ัน ถ้ามิฉะน้ันก็เปรียบเหมือนหน่ึงแม่ทัพที่จะยกพลนิกายเข้าสู ่ 
ยทุธสงคราม กต้็องเตรียมเสบยีงอาหารและเคร่ืองศาสตราวธุให้เพยีงพอบริบรูณ์ก่อน  
จึงจะยกเข้าสูยุ่ทธสงครามน้ันได้ ฉันใดกด็ ีบคุคลทีจ่ะได้ประสบซึง่ความสขุน้ัน กต้็อง
สะสมซึง่การบญุการกศุลเหมอืนกนั ดงัมีในราชเทวตาสงัยตุตพทุธภาษิตว่า ปญุญสัสะ  
อุจจะโย เม่ือบุคคลผู้ใดสะสมซึ่งบุญ บุญน้ันก็จะน�ามาซึ่งความสุข เพราะฉะน้ัน  
จึงสมกับพระบาลีว่า อาจะยะคามิโน ธัมมา ฉะนี้ฯ

๒๙. อะปะจะยะคามิโน ธัมมา

ในบทที ่๒๙ ว่า อะปะจะยะคามโิน ธมัมา น้ัน แปลความว่า ธรรมทัง้หลายอนัเป็นเหตุ 
จะยงัสตัว์ให้ได้เสวยซึง่ความทกุข์ เพราะไม่ได้สัง่สมขึน้ซึง่การบญุการกศุล โดยความ
อธิบายว่า บุคคลจะถึงซึ่งความทุกข์ยากล�าบากเข็ญใจเพราะไม่มีเครื่องใช้สอยต่างๆ  
มเีงินทองผ้านุ่งห่มเป็นต้นน้ัน กเ็พราะไม่ได้สัง่สมการบญุการกศุล เปรียบเหมอืนหน่ึง 
คนยากจนอนาถา เที่ยวขอทานท่านผู้อื่นเลี้ยงอัตภาพ บางวันก็ได้ บางวันก็ไม่ได้  
วันที่ขอเขาไม่ได้น้ันแลมากกว่าวันที่ได้ เพราะของของตนไม่มี จึงต้องถึงซึ่งความ
ล�าบากดังนี้ ดังมีบุคคลเป็นนิทัศนอุทาหรณ์ว่า ยังมีเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อ อานันทเศรษฐี 
เศรษฐีผู้นี้ไม่ได้กระท�าบุญให้ทานแก่ใครๆ ครั้นตายไปก็ได้บังเกิดในครรภ์จัณฑาล 
ตั้งแต่ทารกน้ันมาปฏิสนธิการตั้งครรภ์ขึ้นมาก็กระท�าให้บิดามารดาทั้งสองถึงแก่ 
ความยาก เทีย่วขอทานเขาได้โดยล�าบาก คร้ันคลอดออกมาพอรู้เดนิได้แล้ว มารดาบดิา 
พาไปเที่ยวขอทาน ก็เลยไม่ได้สิ่งอันใดมา ถ้าไม่พาไป ไปแต่ตนผู้เดียว ก็ได้มาพอ
เป็นยาปรมัตถ์เลี้ยงกันไป เพราะเหตุนั้น มารดาจึงพาไปปล่อยทิ้งเสียให้ไกลพ้นจาก
บ้านของตน แล้วก็เที่ยวขอทานเขากินได้โดยความสะดวกดี
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ฝ่ายทารกนั้นก็เที่ยวขอทานเขาไป เมื่อทารกทั้งหลายได้เห็นแล้ก็พากันไล่ทุบตี 
ให้ถึงแก่ความตาย แล้วจึงพากันเอาไปโยนทิ้งไว้เหนือกองหยากเยื่อในที่แห่งหน่ึง 
เพลาเช้าวันนั้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะเสด็จไปโคจรภิกขาจารบิณฑบาต ครั้นได้ 
ทอดพระเนตรเห็นทารกน้ันนอนตายอยู่บนกองหยากเยื่อน้ันแล้ว จึงทรงตรัสแก ่
พระอานนท์ว่า ดกู่อนอานนท์ ทารกทีน่อนตายอยูบ่นกองหยากเยือ่น้ีกค็อือานันทเศรษฐ ี
นั้นเอง เพราะตนไม่ได้บ�าเพ็ญกุศลไว้ จึงต้องถึงซึ่งความทุกข์ยากล�าบากเห็นสภาวะ
ปานฉะนี้ เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า อะปะจะยะคามิโน ธัมมา ฉะนี้ฯ

๓๐. เนวาจะยะคามิโน นาปะจะยะคามิโน ธัมมา

ในบทที ่๓๐ น้ันมีพระบาลว่ีา เนวาจะยะคามิโน นาปะจะยะคามโิน ธมัมา แปลว่า  
ธรรมทั้งหลายอันเป็นเหตุจะยังสัตว์ให้ได้ถึงซึ่งความสุข ด้วยการสะสมก็ไม่ใช่  
ด้วยการไม่สะสมก็ไม่ใช่ โดยความอธิบายว่า สะสมแต่การบุญ ไม่สะสมการบาป  
แต่ธรรมบทน้ีแปลว่าไม่ใช่บญุไม่ใช่บาป เปรียบเหมอืนหน่ึงคนนอนหลบัไม่สขุไม่ทกุข์ 
ฉะน้ัน ถ้ามิฉะน้ันก็เปรียบเหมือนคนที่หนีร้อนไปหาเย็น หนีร้อนออกไปพ้นจาก
ร้อนแล้วแต่ยังไม่ทันถึงความเย็น ยังอยู่ในระหว่างกลางๆ ฉะนี้ เมื่อจะชี้บุคคลเป็น 
นิทัศนอุทาหรณ์แล้ว ก็ได้แก่ พระมหาเถรที่บอกแก่นายช่างแก้วมณีว่า โทษยังมีแก่
บคุคลในโลกฉะน้ี เพราะตวัของท่านน้ันไม่สขุไม่ทกุข์ ท่านอยูใ่นระหว่างกลาง ไม่ร้อน 
ไม่เย็น โดยเหตุนี้ก็ย่อมวิตถารพิสดารอยู่ในคัมภีร์พระธรรมบทนี้แล้ว น�ามาแสดง
ในที่นี้แต่โดยสังเขปกถาให้สมกับพระบาลีว่า เนวาจะยะคามิโน นาปะจะยะคามิโน 
ธัมมา ฉะนี้ฯ

๓๑. เสกขา ธัมมา

เบื้องหน้าแต่นี้ไปจะได้แสดงในติกมาติกาที่ ๓๑ สืบต่อไป โดยนัยพระบาลีว่า 
เสกขา ธมัมา แปลว่า ธรรมทัง้หลายทีจ่�าจะต้องศกึษาดงัน้ี ธรรมทีจ่�าจะต้องศกึษาน้ัน 
มีอยู่ ๓ ประการ คือ อธิสีลสิกขา ๑ อธิจิตตสิกขา ๑ อธิปัญญาสิกขา ๑ เป็นธรรม  
๓ ประการฉะนี้ 
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พระสกวาทีฯ จึงถามขึ้นว่า ธรรมทั้ง ๓ ประการนี้จะต้องศึกษาอย่างไรจึงจะ
เรียกว่า อธิศีล อธิจิต อธิปัญญา ได้ พระปรวาทีฯ จึงวิสัชนาว่า ในสิกขาทั้ง ๓ นั้น 
ก็คือ ศลีกล้า ๑ ศลียิง่ ๑ ศกึษาให้จิตยิง่ ๑ ศกึษาให้ปัญญายิง่ ๑ โดยความอธบิายว่า  
ศีลน้ันก็มีอยู่ ๓ สถาน คือ ศีลอย่างต�่า ๑ ศีลอย่างกลาง ๑ ศีลอย่างยิ่ง ๑  
บุคคลผู้รักษาศีลนั้น บางคนก็เปล่งอุบายวาจาว่าจะรักษาศีล ไม่กระท�าบาปด้วยกาย
วาจา ครั้นบาปมาถึงแก่ตนเข้าแล้ว ก็ไม่มีเจตนาจะรักษาศีลนั้นไว้ได้ ขืนกระท�าบาป 
ลงไปด้วยกายวาจา ดงัน้ี เรยีกชือ่ว่าศลีอย่างต�า่ บคุคลผู้รักษาศีลน้ัน บางคนกต็ัง้เจตนา 
ไว้ว่าจะรักษาศีล ไม่กระท�าบาปด้วยกายวาจา คร้ันบาปมาถงึแก่ตนเข้าแล้ว กค็ดิได้ว่า 
เรารักษาศีล ไม่ควรกระท�าบาปด้วยกายวาจา ดังนี้ เรียกชื่อว่าศีลอย่างกลาง บุคคล 
ผู้รักษาศีลนั้น บางคนก็รักษาพร้อมด้วยกายวาจา ไม่กระท�าบาปจริงๆ จนเห็นพระ 
อริยสจัจธรรมทัง้ ๔ ดงัน้ี เรียกชือ่ว่าศลีอย่างยิง่ อกีประการหน่ึง บคุคลทีเ่ป็นสตัตบรุุษ 
มารักษาศีล ๕ ได้บริสุทธิ์ดีแล้วยังไม่พอแก่ศรัทธา จึงรักษาศีล ๘ ให้ยิ่งข้ึนไป  
ครั้นรักษาศีล ๘ ได้บริสุทธิ์ดีแล้วก็ยังไม่พอแก่ศรัทธา ละเพศฆราวาสออกบรรพชา 
เป็นสามเณรรักษาศลี ๑๐ ให้ยิง่ขึน้ไป จนได้อปุสมบทเป็นภกิษุรักษาศีล ๒๒๗ ดงัน้ี 
เรียกว่าศึกษาในศีลชื่อ อธิศีลสิกขา 

พระสกวาทีฯ จึงขออุปมากับพระปรวาทีฯ อีกต่อไป พระปรวาทีฯ จึงได้อุปมา
ต่อไปว่า ธรรมดาว่าบุคคลที่ปลูกต้นไม้หวังผลแล้วก็ย่อมระวังรักษา หมั่นรดน�้า
พรวนดิน ไม่ให้ต้นไม้นั้นเหี่ยวแห้งตายไป คอยระวังรักษาอยู่ทุกทิวาราตรีมิได้ขาด  
จนต้นไม้น้ันงอกงามเจริญขึน้ มดีอกออกผลสมความประสงค์ของตน ฉันใดกด็ ีบคุคล 
ผู้มีวิรัติเจตนามารักษาศีลหวังต่อความสุขแล้วน้ัน ก็ย่อมตั้งเจตนาระวังรักษาไม่ให้
อุปกิเลสเข้ามาท่วมทับศีลได้ และยังศีลของตนให้บริบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไป เหมือนบุคคล 
ที่ปลูกต้นไม้ฉะนั้น 

เบื้องหน้าแต่น้ีจะได้แก้ไขอธิจิตตสิกขาต่อไป บุคคลที่จะกระท�าจิตให้ยิ่งน้ัน  
กพ็งึคิดว่าเราจะให้ทานตามได้ตามม ีคร้ันเหน็ทานมผีลแล้ว กพ็งึคดิว่าเราจะรักษาศีล 
ต่อไป คร้ันเหน็ศลีมีผลมากกว่าทานแล้ว กพ็งึคดิว่าเราจะเจริญภาวนาต่อไป คร้ันเหน็ 
ภาวนามีผลมากกว่าทานศีลแล้ว ก็พึงคิดว่าเราจะฟังพระธรรมเทศนาต่อไป ครัน้เห็น
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อานิสงส์ในการฟังพระธรรมเทศนานั้นว่ามีผลมากยิ่งกว่าทาน ศีล ภาวนา นั้นแล้ว  
ก็อุตสาหะฟังพระธรรมเทศนาโดยสัจจเคารพ ด้วยหวังตั้งจิตว่าจะรับเอาข้ออันเป็น
แก่นสาร ดังนี้เรียกว่าศึกษาให้จิตยิ่ง ชื่อว่า อธิจิตตสิกขา 

เบือ้งหน้าแต่น้ีจะได้แก้ไขในอธปัิญญาสกิขาสบืต่อไป บคุคลผู้กระท�าปัญญาให้
ยิง่น้ัน กใ็ห้พงึรู้จักบ�าเพญ็ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา แลสดับฟังพระธรรมเทศนา
เหมือนอย่างอธิศีล อธิจิต ฉะนั้น โดยความอธิบายว่า ปัญญาที่เป็นสามัญลักษณ์ 
คือรู้ว่าสังขารธรรมเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สามัญปัญญานี้แลเรียกว่าพระปริยัติ  
เมือ่รู้จักพระปริยตัโิดยลกัษณะสามญัฉะน้ีแล้ว กบ็งัเกดินิพพทิาญาณ หยัง่รู้หยัง่เหน็ 
ในทางปฏิบตัว่ิาปฏบิตัน้ัินยิง่กว่าพระปริยตั ิคอืความเบือ่หน่ายในสงัขารธรรมทัง้ปวง  
เมือ่รู้ว่าจิตของตนมคีวามเบือ่หน่ายแล้ว กไ็ด้รู้ว่าความปฏบิตัอิย่างน้ีเป็นความปฏิบตัิ 
ยิง่กว่าพระปริยตั ิปัญญาเป็นนิพพทิาญาณน้ีแลเรียกว่าปฏบิตั ิเมือ่มาก�าหนดรู้จักปฏบิตั ิ
โดยมีนิพพิทาญาณฉะน้ีแล้ว ก็บังเกิดมุญจิตุกามยตาญาณ หยั่งรู้หยั่งเห็นในทาง 
ปฏิเวธ ชื่อว่า อธิปัญญาสิกขา เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า เสกขา ธัมมา ฉะนี้ฯ

๓๒. อะเสกขา ธัมมา

เบือ้งหน้าแต่น้ีจะได้แสดงในตกิมาตกิาที ่๓๒ สบืต่อไป มนัียพระบาลว่ีา อะเสกขา  
ธัมมา แปลว่า ธรรมทั้งหลายอันไม่ศึกษา โดยความอธิบายว่า ธรรมที่ไม่ศึกษานั้น  
กไ็ด้แก่ความเกยีจคร้านกระท�าในอธศิลี อธจิิต อธปัิญญา เสือ่มทรุดไปทกุทวิาราตรีกาล  
เปรียบปานประหน่ึงว่า บุคคลปลูกต้นไม้หวังผลแลเป็นคนเกียจคร้านไม่หมั่น 
ระวังรักษา รดน�า้พรวนดนิ แล้วต้นไม้น้ันกม็แีต่เศร้าโศกเหีย่วแห้งตายไป เปรียบสตัว์ 
ในอบายภมูทิัง้ ๔ สตัว์ในอบายภมูทิัง้ ๔ น้ัน เมือ่เดมิทกีเ็ป็นมนุษย์น้ีเอง แต่เป็นมนุษย์ 
ที่ปราศจากศีล สมาธิ ปัญญา ที่ดีชอบ จึงต้องไปทนทุกขเวทนา เห็นสภาวะปานดังนี้  
เพราะอะไรเป็นเดิมเหตุ ก็เพราะความที่ไม่ศึกษาในศีล สมาธิ ปัญญา นี่เอง 

พระสกวาทีฯ จึงถามขึ้นว่า การที่ไม่ศึกษานั้นจะมีโทษอย่างไร จะได้แก่บุคคล
จ�าพวกใด?



188

พระปรวาทีฯ จึงวิสัชนาแก้ไขว่า บุคคลผู้มีความประมาท เกียจคร้าน ไม่ศึกษา 
ในหนทางศีล สมาธิ ปัญญา และไม่แสวงหาซึ่งความสุขแก่ตนนั้น ย่อมมีโทษมาก 
หลายประการ เปรียบเหมือนหน่ึงบุคคล ๒ จ�าพวก เดินทางไกลกันดารด้วยน�้า 
จ�าพวกหนึ่งเกียจคร้านไม่เพียรเดินไป จ�าพวกหนึ่งมีมานะเพียรเดินไป ครั้นเดินไปๆ 
ก็ให้กระหายน�้าเป็นก�าลัง คนเกียจคร้านนั้นจึงบอกกับเพื่อนกันว่า เราเห็นจะเดินไป
ไม่ไหว ขี้เกียจเต็มทีแล้ว เพื่อนที่มีมานะจึงตักเตือนข้ึนว่า ท่านจงอุตสาหะเดินไป
อีกสักหน่อยก็จะพบต้นมะขามป้อม กินแก้กระหายน�้า ถัดต้นมะขามป้อมนั้นไปก็จะ 
พบต้นมะเฟือง ถัดต้นมะเฟืองน้ันไปก็จะพบสระน�้า ได้อาบกินตามความสบายใจ  
คนเกียจคร้านนั้นจึงบอกว่า เราเดินไปไม่ไหว เราอดน�้ามาสามวันแล้ว เพราะฉะนั้น 
เราจะเข้าอาศัยพักอยู่ในสถานที่น้ี พวกมีมานะไม่เกียจคร้านอุตสาหะ เดินไปก็ถึง
ต้นมะขามป้อม ได้กนิผลมะขามป้อมแล้วกมี็ก�าลงัเดนิต่อไป กไ็ด้ถงึต้นมะเฟือง ได้กนิ
ผลมะเฟืองก็มีก�าลงัเดนิต่อไป กไ็ด้บรรลถุงึสระน�า้ กไ็ด้อาบได้กนิโดยความสบายใจ 
จนได้บรรลุความสุขสันต์ภิรมย์สมดังมโนประสงค์ของตน บุคคลเกียจคร้านนั้นก็ถึง 
แก่ความตายไปในสถานที่นั้น

เพราะเหตน้ัุนจึงว่า บคุคลทีไ่ม่ศกึษาน้ันย่อมประกอบไปด้วยโทษคือความตาย 
เกดิอยู่ในสงัสารทกุข์ไม่มีก�าห นดชาต ิทัง้กนัดารล�าบากเดอืดร้อนต่างๆ ฉะน้ี ดงัมีนัย
พุทธฎีกาว่า อิธะ ตัปปะติ อิธะ โมหะติ เปจจะโมหะติ โดยเนื้อความว่า บุคคลจะได้ 
ความเดอืดร้อนในโลกน้ีแล้ว มหิน�าซ�า้ไปเดอืดร้อนในอบายภูมิทัง้ ๔ อกีน้ัน กเ็พราะ 
ตนไม่ได้บ�าเพ็ญกุศลสุจริตไว้ และไม่ได้ศึกษาใน ศีล สมาธิ ปัญญา ให้เป็นที่พึ่ง
แก่ตนในกาลก่อน เพราะฉะน้ันจึงได้ประสบแต่อนิฏฐารมณ์ คือความเดือดร้อน  
ทั้งอิธโลกและปรโลกฉะนี้ บุคคลที่ไม่มีเดือดร้อนย่อมมีแต่ความชื่นชมในโลกนี้แล้ว 
มิหน�าซ�้าไปชื่นชมในปรโลกอีกน้ัน ก็เพราะท่านได้บ�าเพ็ญสุจริตไว้ แลได้ศึกษาศีล 
สมาธิ ปัญญา ไว้ให้เป็นที่พึ่งแก่ตนแต่ในกาลก่อน เพราะฉะนั้นท่านจึงได้ประสบแต่
อิฏฐารมณ์ คือความชื่นชมยินดีทั้งในอิธโลกและปรโลกฉะนี้ฯ



189

๓๓. เนวะเสกขา นาเสกขา ธัมมา

เบือ้งหน้าแต่น้ีจะได้แสดงในบทที ่๓๓ สบืต่อไป โดยนัยพระบาลว่ีา เนวะเสกขา 
นาเสกขา ธัมมา แปลว่า ธรรมทั้งหลายจะศึกษาก็ไม่ใช่ จะไม่ศึกษาก็ไม่ใช่ โดย 
ความอธิบายว่า ไม่ต้องศึกษา ได้ส�าเร็จเป็นขึ้นได้เองตามภูมิที่ดังมีบุคคลเป็น 
นิทศันอทุาหรณ์ว่า พระศรีธาตรุาชกมุารไม่ต้องศกึษากส็�าเร็จวชิาการได้หมด ไม่ว่าสรรพ
วิชาสิ่งใดๆ ก็ได้ส�าเร็จได้ทุกประการฉะนั้น ถ้ามิฉะนั้นเปรียบเหตุต้นไม้ไม่มีคนปลูก 
ขึน้มาเอง แต่ไม่ขึน้ทัว่ไป เฉพาะขึน้ได้แต่ดนิทีอ่นัควร ฉันใดกด็ ีมรรคผลธรรมวเิศษ 
จะบงัเกดิขึน้ได้น้ัน กต้็องอาศยัแก่ภมิูอนัควร มกีเิลสกไ็ม่บงัเกดิ เฉพาะบงัเกดิข้ึนได้ 
แต่ท่านทีมี่บารมแีก่กล้า ฉะน้ันโดยเน้ือความว่า ธรรมในทีน้ี่ประสงค์บคุคลทีมี่อปุนิสยั
เคยได้กระท�ามาแต่ในกาลก่อน เพราะเหตน้ัุนจึงแปลว่าศกึษาก็ไม่ใช่ ไม่ศกึษากไ็ม่ใช่  
ฉะน้ี ดังมบีคุคลเป็นนิทศัน์ตวัอย่าง เม่ือพระกมุารกสัสปได้ฟังพยากรณ์ภาษิต ๑๕ ข้อ  
ซึ่งมีในธัมมิกปัญหาสูตรนั้น ก็อุตสาหะทรงจ�าไว้ได้แม่นย�า เจริญบริกรรมภาวนามา 
สิน้กาลนานแล้วกย็งัไม่ได้ส�าเร็จมรรคผลอนัใด คร้ันมาภายหลงั ท้าวมหาพรหมจึงมา 
ถามปัญหาอันนั้นแก่กุมารกัสสป กุมารกัสสปจึงน�าปัญหานั้นไปทูลถามพระพุทธเจ้า 
พระพุทธเจ้าจึงทรงพยากรณ์ภาษิตปัญหา ๑๕ ข้อน้ัน ตั้งแต่ต้นจนอวสานที่สุด  
พระกุมารกัสสปก็ได้ส�าเร็จพระอรหันต์ปฏิสัมภิทา ปรากฏในพุทธศาสนาดังน้ี  
เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า เนวะเสกขา นาเสกขา ธัมมา ฉะนี้ฯ

๓๔. ปะริตตา ธัมมา

ในล�าดับน้ีจะได้แก้ไขในตกิมาตกิาบทที ่๓๔ สบืต่อไป โดยนัยพระบาลว่ีา ปะริตตา  
ธัมมา แปลว่า ธรรมมีประมาณน้อย โดยความอธิบายว่า บุคคลผู้มีสติปัญญาน้อย 
จะเจริญธรรมทีม่ากกไ็ม่ได้ ไม่เป็นผลส�าเร็จ พาให้เกดิความเดือดร้อนร�าคาญใจ ดังม ี
ในชาดกว่า พระจุฬปันถกมสีตปัิญญาน้อย ไปเรียนวชิาอยูใ่นส�านักแห่งทศิาปาโมกข์
อาจารย์ ก็จ�าอะไรไม่ได้ จ�าได้แต่ ฆะเฏสิ กิง กะระณา อะหังปิ ตัง ชานามิ ชานามิ  
เท่านั้น ก็ยังเกิดผลให้ส�าเร็จได้ และเป็นนิสัยติดตามมา ครั้นถึงศาสนาของสมเด็จ
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พระพทุธองค์ทรงพระนามว่าสมณโคดม โดยความหวงัตัง้จิตกไ็ด้ไปบวชอยูใ่นส�านัก
แห่งมหาปันถกผู้เป็นพีช่าย จะเล่าเรียนอะไรกไ็ม่ได้ ให้บงัเกดิความเดอืดร้อนร�าคาญใจ  
จึงหนีไปสู่ส�านักพระพุทธเจ้าโดยความหวังตั้งใจว่าจะลาสิกขา คร้ันไปถึงส�านัก
พระพุทธเจ้าแล้ว พระองค์ก็ได้ทรงทราบด้วยพระปัญญาญาณว่าจะได้ส�าเร็จแก่ 
พระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณแต่ธรรมมีประมาณน้อย เพราะฉะน้ัน พระองค์จึงผูก 
พระคาถาให้เจริญบริกรรม ๑๐ อกัขระว่า ระโชหะระณงั ระชงัหะระต ิดงัน้ี พระจุฬปันถก 
ก็จ�าได้ อุตสาหะเจริญบริกรรมไป ก็เป็นผลให้ส�าเร็จพระอรหันต์ได้เพราะธรรมมี
ประมาณน้อย แลมีนิสยัน้อยพอควรแก่อารมณ์ ฉะน้ี อกีประการหน่ึง เมือ่จะได้ส�าเร็จน้ัน  
ก็เพราะจิตที่น้อยลงๆ ธรรมที่น้อยน้ัน ก็เฉพาะมีอารมณ์น้อยลงๆ เหมือนกัน  
เปรียบเหมือนสูปังและพยัญชนังที่มีรสอันอร่อยดี ถึงจะมีน้อยก็เป็นที่บริโภคมีก�าลัง 
เพราะรสนั้นถูกต้องกันกับอัธยาศัยของผู้ที่บริโภค เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า 
ปะริตตา ธัมมา ดังนี้

๓๕. มะหัคคะตา ธัมมา

ในบทที ่๓๕ น้ัน พระบาลว่ีา มะหคัคะตา ธมัมา แปลว่า ธรรมทัง้หลายอนัเลศิใหญ่  
โดยความอธบิายว่า ธรรมทีพ่ระองค์ทรงตรัสเทศนาเป็นอเุทสวารน้ัน ช่ือว่าธรรมอนัเลศิ  
คร้ันพระองค์ทรงจ�าแนกออกไปให้มากเป็นนิเทสวารน้ัน ช่ือว่าธรรมอนัมาก เพราะฉะน้ัน 
จึงได้แปลว่า ธรรมทั้งหลายอันเลิศใหญ่ฉะน้ี เพราะเหตุว่าพระองค์ทรงอธิบายให้
มากออกไปตามวิสัยของบุคคลผู้มีปฏิสัมภิทาญาณ เช่นอย่างพระสารีบุตรได้ฟังแต ่
พระคาถาบทหน่ึงว่า เย ธมัมา เหตปัุปภวา เท่าน้ี กไ็ด้ตรัสรู้แทงตลอดไปถงึ ๑,๐๐๐ นัย  
แลทะลุไปในพระอริยสัจทั้ง ๔ ฉะนี้ เพราะสติปัญญาของท่านมาก เป็นวิสัยของพระ 
อัครสาวกเบื้องขวา เพราะฉะน้ันจึงสามารถตรัสรู้แทงตลอดถึงมหคัคตธรรมน้ันได้  
มหคัคตธรรมกับปริตตธรรมเป็นของคูก่นั เพราะมธีรรมน้อยก่อน แล้วบงัเกดิธรรมมาก  
เช่น พระจุฬปันถกได้เรียนพระคาถาว่า ระโชหะระณงั ระชงัหะระต ิและพระสารีบตุร 
ได้ฟังพระคาถาว่า เย ธมัมา เหตปัุปภะวา เท่าน้ีแล้ว กส็ามารถตรัสรู้แทงตลอดไป 
ในธรรมที่มากนั้นได้ เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า มะหัคคะตา ธัมมา ดังนี้
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๓๖. อัปปะมาณารัมมะณา ธัมมา

ในบทที ่๓๖ น้ัน พระบาลว่ีา อปัปะมาณารัมมะณา ธมัมา แปลว่า ธรรมทัง้หลาย
ทีพ่ระพทุธเจ้าตรัสรูน้ั้นไม่มปีระมาณ ญาณปัญญาทีพ่ระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมน้ันกไ็ม่ม ี
ประมาณ เมือ่จะมีอปุมาเหมอืนอย่างพระพทุธเจ้า แลพระปัจเจกพทุธเจ้า และพระอรหนัต์ 
ขีณาสพทั้งหลายที่ล่วงไปแล้วนั้น แลยังจะมาในเบื้องหน้านั้นก็ประมาณไม่ได้ ฉันใด
ก็ดี ธรรมที่แสดงมาทั้งนี้ก็มีอุปไมยเหมือนกันฉะนั้น ที่ท่านประมาณไว้ว่าแปดหมื่น
สี่พันพระธรรมขันธ์ดังนี้ ก็ประมาณได้โดยสังขิตนัย เพราะเหตุว่าธรรมทั้งหลายที่ได้
แสดงมา ตัง้แต่กสุลาเป็นต้นเหล่าน้ี เมือ่จะแจกออกไปแต่บทใดบทหน่ึง ก็ไม่มทีีจ่ะจบ
ลงไปได้ ทีไ่ด้แสดงมาทัง้น้ีแต่โดยสงัขตินัย พอควรแก่ความเข้าใจ สมเด็จพระสมัมา-
สมัพทุธะทรงตรัสเทศนาเป็นอเุทสวารแต่โดยย่อๆ ฉะน้ี กก็�าหนดได้ถงึสีห่มืน่สองพนั
พระธรรมขันธ์ เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า อัปปะมาณารัมมะณา ธัมมา ดังนี้

๓๗. ปะริตตารัมมะณา ธัมมา

ในบทที่ ๓๗ นั้น พระบาลีว่า ปะริตตารัมมะณา ธัมมา แปลว่า ธรรมทั้งหลาย
มีอารมณ์น้อย โดยความอธิบายว่า ธรรมทั้งหลายกระท�าความยินดีให้น้อยลง หรือ
กระท�าความยินดีให้หมดไป ไม่มีอารมณ์คือว่าอารมณ์ฟุ้งซ่าน ดังนี้ 

พระสกวาทีฯ จึงถามขึ้นว่า ธรรมทั้งหลายอย่างไรที่ว่ากระท�าให้อารมณ์น้อยลง  
ไม่กระท�าให้อารมณ์ฟุ้งซ่านไป ขอท่านจงได้แสดงเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสต่อไป  
ณ กาลบัดนี้ 

พระปรวาทีฯ จึงวิสัชนาว่า มรณธรรมน้ีแลเป็นธรรมที่ยังอารมณ์ให้น้อยลง  
แลไม่กระท�าอารมณ์ให้ฟุง้ซ่านไป อารมณ์จะฟุง้ซ่านไปกเ็พราะเหตทุีไ่ด้เหน็รูป ฟังเสยีง  
เป็นต้น เพราะฉะนั้น อารมณ์จึงฟุ้งซ่านไป เมื่อบุคคลผู้ใดมีธรรมเป็นอารมณ์อยู่ใน
สนัดานแล้ว บคุคลผู้น้ันกมี็ความยนิดน้ีอย จัดได้ช่ือเป็นผู้ไม่ประมาท และมอีารมณ์
อนัน้อยลง เป็นผู้ไม่ประมาทมัวเมาไปในอารมณ์ต่างๆ ฉะน้ี ดงัมใีนพระอปัปมาทธรรม 
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ที่พระองค์ทรงตรัสถามภิกขุบริษัทว่า ท่านทั้งหลายคิดถึงมรณธรรมวันละเท่าใด  
ภิกขุองค์หนึ่งจึงทูลว่า ข้าพระองค์คิดถึงความตายในเวลาเมื่อไปบิณฑบาตว่า เรายัง
ไม่ทันจะกลับจากบิณฑบาต ก็จะตายเสียในระหว่างที่เดินไปบิณฑบาตฉะนี้ สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธะก็ทรงตรัสติเตียนว่ายังมีความประมาทอยู่ฉะน้ี ภิกขุองค์หน่ึง 
จึงทูลว่า ข้าพระองค์คิดถึงมรณธรรมในเวลาเมื่อจะฉันจังหันว่า เรายังไม่ทันจะกลืน
อาหารลงไปในล�าคอ ก็จะตายเสียในระหว่างก�าลังที่จะกลืนค�าอาหารลงไป ดังน้ี  
สมเดจ็พระพทุธองค์กท็รงตรสัตเิตยีนว่ายงัมคีวามประมาทมากอยูฉ่ะน้ี ภกิขอุงค์หน่ึง 
จึงทลูว่า ข้าพระองค์คดิถงึมรณธรรมตามลมอสัสาสะปัสสาสะว่า เราหายใจออกไปแล้ว 
ไม่หายใจกลับเข้ามา ก็จะตายเสียในระหว่างลมอัสสาสะปัสสาสะนั้น ดังนี้ สมเด็จ 
พระสมัมาสมัพทุธะกท็รงตรัสสรรเสริญว่า ดกู่อนภิกษุผู้เหน็ภัยในชาต ิถ้าท่านปรารถนา 
จะยังความยินดีให้น้อยลง กจ็งมนสกิารก�าหนดถงึมรณธรรมตามลมอสัสาสะปัสสาสะ 
น้ีเถิด กจ็ะบงัเกดิความสงัเวชสลดใจ ได้ศรัทธาความเชือ่มัน่ในพระคณุพระรัตนะทัง้  
๓ ประการ อนัเป็นเคร่ืองป้องกันสรรพภัยทัง้ปวง อนัจะบงัเกดิมมีาถงึแก่ท่านทัง้หลาย  
ทั้งภายในและภายนอก 

ดกู่อนภกิษุทัง้หลายผู้เหน็ภยัในชาต ิเมือ่พระโยคาวจรเจ้าทัง้หลายองค์ใดมาระลกึ 
ถงึมรณธรรมอยูเ่ป็นนิจอย่างน้ีแล้ว พระโยคาวจรเจ้าองค์น้ันกช็ือ่ว่าเป็น ผู้ไม่ประมาท  
และกระท�าอารมณ์ให้น้อยลง ดงัน้ี เพราะฉะน้ันจึงสมกบัพระบาลว่ีา ปะริตตารัมมะณา  
ธัมมา ฉะนี้

๓๘. มะหัคคะตารัมมะณา ธัมมา

ในบทที ่๓๘ น้ัน โดยพระบาลว่ีา มะหคัคะตารัมมะณา ธมัมา แปลว่า ธรรมทัง้หลาย 
มีอารมณ์มาก ยังอารมณ์ให้ฟุ้งซ่านมาก ดังนี้ โดยความอธิบายว่า ความยินดีในรูป 
กม็มีาก ความยนิดีในเสยีงก็มมีาก ความยนิดใีนกลิน่กมี็มาก ความยนิดีในรสกมี็มาก  
ความยนิดใีนสมัผัสกมี็มาก ความยนิดใีนธรรมกม็มีาก เมือ่บคุคลผู้ใดมคีวามยนิดีมาก 
ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เหล่านี้แล้ว บุคคลผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็น 
ผู้มีอารมณ์มากฉะนี้ 
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พระสกวาทฯี จึงถามขึน้ว่า บคุคลมีความยนิดมีากในกามคุณทัง้ ๕ จะมีโทษอย่างไร  
จะได้แก่บุคคลผู้ใด? 

พระปรวาทฯี จึงวสิชันาว่า บคุคลมากไปด้วยกามคณุทัง้ ๕ น้ัน ย่อมมโีทษเมือ่
ภายหลงั ดงัมีบคุคลเป็นนิทศันอทุาหรณ์ว่า พระบรมโพธสิตัว์ของเราได้เสวยพระชาติ 
เป็นพระเจ้าสักกมันธาตุราช ในกาลคร้ังน้ันมีความปรารถนาจะเรียนวิชาให้ส�าเร็จ  
ด้วยหวังในพระทยัว่าจะหานางแก้ว คร้ันได้นางแก้วตามความประสงค์แล้ว กป็รารถนา 
เป็นพระบรมจักรพรรดิราชสืบต่อไป คร้ันได้เป็นพระบรมจักรพรรดิราชดังความ 
ประสงค์แล้ว ก็ปรารถนาเป็นใหญ่กว่ามนุษย์ในทวีปทั้งสี่ สมความประสงค์แล้ว  
ก็ปรารถนาเป็นใหญ่กว่าเทวดาต่อไป คร้ันได้เป็นใหญ่กว่าเทวดาส�าเร็จดังความประสงค์ 
แล้ว ก็ปรารถนาเป็นใหญ่กว่าพระอินทร์ต่อไป แต่ไม่สมความประสงค์ กลับตกลง 
มาจากสวรรค์ดังน้ี เพราะฉะน้ันจึงสมกับพระบาลีว่า มะหัคคะตารัมมะณา ธัมมา  
ดังนี้

๓๙. อัปปะมาณารัมมะณา ธัมมา

ในล�าดับนี้จะได้แสดงในบทที่ ๓๙ สืบต่อไป โดยนัยพระบาลีว่า อัปปะมาณา-
รัมมะณา ธมัมา แปลว่า ธรรมทัง้หลายมอีารมณ์ไม่มปีระมาณ กระท�าความยนิดมีาก
ไม่มีสิ้นสุด โดยความอธิบายว่า จิตของปุถุชนนั้นอารมณ์ไม่มีประมาณ ยินดีในลาภ
ไม่มีประมาณ ยินดใีนยศไม่มปีระมาณ ยนิดใีนความสรรเสริญกไ็ม่มปีระมาณ ยนิดี
ในความสขุกไ็ม่มปีระมาณ เพราะฉะน้ันจึงได้ทรงตรัสว่า อปัปะมาณารัมมะณา ธมัมา 
ฉะน้ี เม่ือจะชีต้วัอย่างให้เป็นพยานก็ได้แก่ นิทานสนัุขจ้ิงจอกทีล่กัมนต์ของพราหมณ์ไป  
กป็รารถนาเป็นใหญ่กว่าสตัว์ในป่าหมิพานต์ คร้ันได้ส�าเร็จดังความประสงค์ของตนแล้ว  
ก็ปรารถนาจะเป็นใหญ่กว่ามนุษย์ ก็หาได้ส�าเร็จดังความปรารถนานั้นไม่ เพราะตน
เป็นสัตว์เดียรัจฉานไม่ประมาณตน จนแก้วหูแตกตายไปฉะน้ัน เพราะฉะน้ันจึงว่า 
จิตของปุถุชนไม่มีประมาณ สมกับพระบาลีว่า อัปปะมาณารัมมะณา ธัมมา ฉะนี้ 
แก้ไขในติกมาติกาบทที่ ๓๙ ก็ยุติลงแต่เพียงนี้ฯ
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๔๐. หีนา ธัมมา

ในล�าดบัน้ีจะได้แสดงในตกิมาตกิาบทที ่๔๐ ต่อไป โดยนัยพระบาลว่ีา หนีา ธมัมา  
แปลว่า ธรรมทัง้หลายยงัอารมณ์ให้เลวต�า่ช้า โดยความอธบิายว่า กามคุณทัง้ ๕ เป็น 
ธรรมอย่างต�า่ กระท�าให้สตัว์เลวทรามต�า่ช้า สมดังพระบาลว่ีา หโีน คาโม โปถชุชะนิโก  
อะนะริโย แปลว่า ความประกอบในกามสุข หีโน เป็นธรรมอันต�่าช้าเลวทราม คาโม  
เป็นธรรมของชาวบ้าน โปถุชชะนิโก เป็นธรรมของปุถุชน อะนะริโย ไม่ใช่ธรรมของ 
พระอริยเจ้า ดงัน้ี โดยความอธบิายว่า กามคณุทัง้ ๕ คือ รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ  
เหล่านี้ เมื่อบุคคลใดประพฤติให้เป็นไปมากอยู่ในจิตสันดานแล้ว ก็กระท�าให้บุคคล 
ผู้น้ันตกต�า่อยู่ในโลก คอืกระท�าให้เวยีนว่ายตายเกดิอยูใ่นภพทัง้สามไม่มกี�าหนดชาต ิ 
ไม่สามารถจะยกตนให้พ้นจากสังสารทุกข์น้ีได้ เพราะเป็นโลกียธรรม ยังสัตว์ให ้
หมุนเวียนไปต่างๆ ไม่อาจจะยังตนให้พ้นจากสังสารทุกข์นี้ได้ ดังบุรุษที่มีจิตปฏิพัทธ์
รักใคร่ในภรรยาซึง่เป็นชูกั้บบรุุษผู้เป็นน้องชาย คร้ันน้องชายฆ่าให้ตายแล้วกไ็ปบงัเกดิ 
เป็นงูเหลือม คร้ันตายจากงูเหลือมแล้วก็ไปบังเกิดเป็นสุนัข คร้ันตายจากสุนัขแล้ว 
กไ็ปบงัเกดิเป็นโค เวยีนว่ายตายเกดิอยูใ่นเรือนแห่งภรรยาน้ัน เพราะโทษแห่งกามคณุ  
ด้วยเหตุฉะนี้จึงเรียกชื่อว่า หีนาธรรม เป็นธรรมอันพระอริยเจ้าทั้งหลายอันมีสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธะเป็นประธาน ไม่ได้สรรเสริญว่าเป็นธรรมอันประเสริฐ ดังน้ี  
เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า หีนา ธัมมา ฉะนี้

๔๑. มัชฌิมา ธัมมา

ในบทที่ ๔๑ นั้นมีพระบาลีว่า มัชฌิมา ธัมมา แปลว่า ธรรมทั้งหลายมีอารมณ์
เป็นอย่างกลาง ไม่ดีไม่ชั่ว ไม่ร้อนไม่เย็น โดยความอธิบายว่า อารมณ์นั้นดีก็ไม่ดี 
ชั่วก็ไม่ชั่ว เลวก็ไม่เลว ประณีตก็ไม่ประณีต เป็นกลางๆ อยู่ เพราะฉะนั้น สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธะจึงได้ทรงตรัสว่า เป็นหนทางแห่งอริยมรรคทั้งแปด มีสัมมาทิฏฐิ 
เป็นต้น ถ้าจะว่าเป็นอุเบกขาก็ได้อยู่ เพราะอารมณ์นั้นไม่ยินดียินร้าย เปรียบเหมือน
เรือข้ามฟากออกจากท่าแล้ว แต่ยังไม่ทนัถึงฝ่ัง อยูแ่ต่ในระหว่าง ธรรมทีช่ือ่ว่า มชัฌมิา  
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น้ันกไ็ด้แก่อารมณ์ทีอ่อกจากทกุข์แล้ว แต่ยงัไม่ทนัถงึสขุ ฉะน้ัน จึงได้ชือ่ว่า มชัฌมิา ธมัมา  
ดังนี้ฯ

๔๒. ปะณีตา ธัมมา

ในบทที่ ๔๒ นั้นมีพระบาลีว่า ปะณีตา ธัมมา แปลว่า ธรรมทั้งหลายประณีต  
โดยความอธบิายว่า บคุคลทีต่ัง้อยูใ่นศลี ๕ ศลี ๘ อนัเป็นไปกบัด้วยพระไตรสรณคมน์ 
น้ัน ประณตีกว่าบคุคลทีไ่ม่ได้ตัง้อยูใ่นศลี ๕ ศีล ๘ อนัเป็นไปกบัด้วยพระไตรสรณคมน์  
พระสกทิาคาประณตีกว่าพระโสดาบนั พระอนาคาประณตีกว่าพระสกทิาคา พระอรหนัต์ 
ประณตีกว่าพระอนาคาม ีพระอคัรสาวกประณตีกว่าพระปกตสิาวก พระปัจเจกพทุธเจ้า 
ประณีตกว่าพระอัครสาวกทั้งปวง พระพุทธเจ้าประณีตกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้า  
ปณีตธรรมเป็นธรรมละเอียดกว่ามัชฌิมาธรรม มัชฌิมาธรรมละเอียดกว่าหีนาธรรม  
โดยความอธบิายว่า คนหยาบกบัคนละเอยีดต่างกนั ธรรมทีช่ือ่ว่าปณตีธรรมน้ัน ได้แก่ 
ธรรมของบุคคลผู้มีสติ ดังเร่ืองฉัตตปาณิอุบาสก ขณะก�าลังเข้าเฝ้าและฟังธรรม
พระบรมศาสดาอยูน้ั่น พระเจ้าปเสนทโิกศลได้เสดจ็มายงัทีป่ระทบัของพระพทุธองค์  
ฉัตตปาณอิบุาสกจึงคดิว่าเราควรลกุขึน้ต้อนรับพระราชาหรือไม่หนอ หากเราไม่ลกุขึน้ 
ต้อนรับ พระเจ้าปเสนทโิกศลกอ็าจจะทรงกร้ิว แต่หากเราลกุขึน้ต้อนรับ กจั็กได้ชือ่ว่า 
เป็นผู้ให้ความเคารพพระราชา แต่หาได้เคารพพระบรมศาสดาและพระสทัธรรม (ซึง่เป็น 
ธรรมอันประณีตกว่า) ไม่ ครั้นคิดแล้วดังนี้ จึงตัดสินใจไม่ลุกขึ้นต้อนรับพระราชา 
นั่งฟังธรรมในที่อันควรข้างหนึ่งต่อไป แก้ไขมาในติกมาติกาบทที่ ๔๒ ก็ยุติแต่เพียง
เท่านี้ฯ

๔๓. มิจฉัตตะนิยะตา ธัมมา

ในล�าดับนี้จะได้วิสัชนาในติกมาติกาบทที่ ๔๓ สืบต่อไป โดยนัยพระบาลีว่า 
มจิฉัตตะนิยะตา ธมัมา แปลว่า ธรรมทัง้หลายมทีฏิฐอินัผิด เป็นธรรมอนัเทีย่งทีจ่ะไป 
สู่ทุคติ โดยความอธิบายว่า ทิฏฐิอันเห็นผิดนั้นมีอยู่ ๓ ประการคือ อุจเฉททิฏฐิ ๑ 
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สัสสตทิฏฐิ ๑ อกิริยทิฏฐิ ๑ ความเห็นว่าบุญบาปไม่มี หรือเห็นว่าตายแล้วไม่เกิด  
สูญไป ทั้งนี้เรียกว่า อุจเฉททิฏฐิ ความเห็นว่าเป็นของเที่ยง ไม่กลับกลอกยักย้าย
แปรผัน เช่นว่าเดียรัจฉานก็เป็นเดียรัจฉาน เดียรัจฉานไม่กลับเป็นมนุษย์ ความเห็น
เช่นน้ีเรียกชือ่ว่า สสัสตทฏิฐ ิความเหน็ว่าไม่ต้องบ�าเพญ็บญุกศุล สิง่ใดถงึก�าหนดแล้ว
กส็�าเรจ็ไปเอง ความเหน็เช่นน้ีเรียกชือ่ว่า อกริิยทฏิฐ ิทฏิฐทิัง้สามประการเหล่าน้ีเทีย่ง 
ทีจ่ะไปสูอ่บายภมูทิัง้ ๔ เพราะฉะน้ันจึงสมกบัพระบาลว่ีา มจิฉัตตะนิยะตา ธมัมา ดงันี้

๔๔. สัมมัตตะนิยะตา ธัมมา

ในบทที ่๔๔ มพีระบาลว่ีา สมัมตัตะนิยะตา ธมัมา แปลว่า ธรรมทัง้หลายมทีฏิฐิ
อันชอบ แลเป็นธรรมอันเที่ยงที่จะไปสู่นิพพาน โดยความอธิบายว่า ทิฏฐิอันชอบนั้น 
มีอยู่ ๔ ประการ ทุกเขยญาณัง ความเห็นในปัญจขันธ์ทั้ง ๕ ว่าเป็นทุกข์ ๑  
ทกุขสมทุทเยยญาณงั ความเหน็ในตนว่าเป็นทีบ่งัเกดิขึน้แห่งทกุข์ ๑ ทกุขนิโรเธญาณงั  
ความเห็นในธรรมว่าเป็นเครื่องดับทุกข์ได้จริง ๑ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเยยญาณัง  
ความเห็นในพระนิพพานว่าเป็นหนทางดับทุกข์ได้ ๑ ความเห็นทั้ง ๔ ประการนี้แล 
ท่านเรียกชื่อว่า สัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิ นั้นแปลว่าความเห็นดีเห็นชอบ ความเห็นดี
เหน็ชอบน้ีแลเทีย่งทีจ่ะไปสูส่คุต ิโดยความอธบิายว่า ความเหน็ธรรมของจริงเป็นความ 
เหน็ชอบ ความเหน็ชอบน้ันกคื็อความเหน็สมมตุว่ิาเป็นธรรมไม่จริง ธรรมทีโ่ลกสมมตุ ิ
ตามใจนั้นแลเป็นธรรมไม่จริง เมื่อเห็นตามสมมุติ ถอนสมมุติเสียได้แล้ว เรียกว่า  
วิมุตติธรรม ที่เป็นวิมุตติธรรมน้ีแลเรียกว่าความเห็นจริงเห็นชอบ เพราะฉะน้ัน 
จึงสมกับพระบาลีว่า สัมมัตตะนิยะตา ธัมมา ดังนี้

๔๕. อะนิยะตา ธัมมา

ในบทที่ ๔๕ นั้นมีพระบาลีว่า อะนิยะตา ธัมมา แปลว่า ธรรมทั้งหลายไม่เที่ยง 
บญุก็ไม่เทีย่ง บาปกไ็ม่เทีย่ง โดยความอธบิายว่า ปถุชุนน้ัน บญุกก็ระท�า บาปกส็ร้าง  
แต่ไม่เที่ยงที่จะไปสู่สวรรค์ และไม่เที่ยงที่จะไปสู่นรก เพราะไม่เป็นใหญ่ เมื่อเวลา 
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ใกล้จะตาย ถ้าบุญส่งให้ก็ไปสวรรค์ ถ้าบาปส่งก็ไปนรก เพราะเหตุฉะน้ีจึงแปลว่า 
เป็นธรรมไม่เที่ยง ในเวลาอสัญกรรมใกล้จะตาย เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า 
อะนิยะตา ธัมมา ฉะนี้ฯ แก้ไขมาในติกมาติกาบทที่ ๔๕ ก็ยุติแต่เพียงเท่านี้

๔๖. มัคคารัมมะณา ธัมมา

ในล�าดับน้ีจะได้วิสัชนาในติกมาติกาบทที่ ๔๖ สืบต่อไป โดยนัยพระบาลีว่า  
มัคคารัมมะณา ธัมมา แปลว่า ธรรมทั้งหลายมีพระอริยมรรคเป็นอารมณ์ โดย 
ความอธิบายว่า ธรรมดาว่าพระอริยเจ้าก็ย่อมยินดีแต่ในหนทางของพระอริยเจ้า 
เหมือนหน่ึงพระโสดาบนัท่านกย็นิดีในธรรมทีท่่านละไว้แล้ว ๓ อย่าง คอื สกักายทฏิฐิ  
ความถือตัวถือตน ๑ วิจิกิจฉา ความสงสัยในธรรมทั้งหลาย ๑ สีลัพพตปรามาส  
ความลบูคล�าในวตัรปฏบิตัอิย่างอืน่ๆ ๑ การละธรรมทัง้สามประการน้ีเป็นอารมณ์แห่ง
พระโสดาบนับคุคล พระสกิทาคาก็มีอารมณ์ ๕ พระอนาคากม็อีารมณ์ ๗ พระอรหนัต์ 
ก็มีอารมณ์ ๑๐ เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า มัคคารัมมะณา ธัมมา ฉะนี้ฯ

๔๗. มัคคะเหตุกา ธัมมา

ในบทที ่๔๗ น้ันมีพระบาลว่ีา มคัคะเหตกุา ธมัมา แปลว่า ธรรมทัง้หลายอนัเป็น
เคร่ืองอดุหนุนแก่พระอริยมรรค โดยความอธบิายว่า ธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นหติานุหติ- 
ประโยชน์แก่พระอริยมรรคนั้นมีอยู่ ๓ ประการ ธรรมทั้ง ๓ ประการนั้นก็คือ ศีล  
สมาธิ ปัญญา ศีลนั้นแปลว่าละเสียจากบาป สมาธินั้นแปลว่าจิตถอนจากบาป ตั้งอยู่ 
ในที่ชอบ ไม่ตกไปในบาป ปัญญานั้นแปลว่ารู้จักกิเลส เครื่องเศร้าหมองไม่มีในจิต  
จิตไม่ตกไปในกิเลส ความที่รู้ว่ากิเลสเคร่ืองเศร้าหมองไม่มีในจิตดังน้ีเรียกชื่อว่า  
ปัญญา ธรรมทั้ง ๓ ประการ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา นี้แลเป็นหิตานุหิตประโยชน์ 
แก่พระอริยมรรค หรืออีกประการหน่ึง ความเห็นเป็นพระไตรลักษณญาณก็จัดว่า
ปัญญาในทีน้ี่เหมือนกนั เพราะฉะน้ันจึงสมกบัพระบาลว่ีา มคัคะเหตกุา ธมัมา ฉะน้ีฯ
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๔๘. มัคคาธิปะติโน ธัมมา

ในบทที่ ๔๘ นั้นมีพระบาลีว่า มัคคาธิปะติโน ธัมมา แปลว่า ธรรมทั้งหลาย 
ที่เป็นใหญ่ในทางที่จะด�าเนินไปสู่พระนิพพานนั้น ก็ได้แก่นิสัยที่แก่กล้าจึงจะด�าเนิน
ไปสู่พระนิพพานได้ ถ้านิสัยไม่แก่กล้าแล้วก็ด�าเนินไปไม่ได้ ธรรมที่เป็นใหญ่ในที่นี้
ก็ได้แก่ที่นิสัยอย่างต�่าเพียงแสนมหากัป อย่างยิ่งเพียง ๑๖ อสงไขย ถ้ายังไม่ครบ 
กยั็งเป็นไปไม่ได้ บคุคลทีม่บีารมยีงัอ่อนแอ มีนิสยัอ่อนแออยูน้ั่น ก็ได้แก่ พระจุลกาล  
ได้บรรพชาแล้วก็ต้องสึกออกไปเป็นฆราวาสอีก ดังนี้ บุคคลผู้มีนิสัยบารมีเป็นใหญ่
ในที่จะด�าเนินไปสู่พระนิพพานได้นั้นก็ได้แก่ พระมหากาล ผู้พี่ชายของจุลกาล ฉะนี้ 
แก้ไขมาในติกมาติกาบทที่ ๔๘ ก็ยุติลงแต่เพียงเท่านี้ฯ

๔๙. อุปปันนา ธัมมา

เบือ้งหน้าแต่น้ีจะได้วสิชันาในตกิมาตกิาบทที ่๔๙ สบืต่อไป โดยนัยพระบาลว่ีา  
อปุปันนา ธมัมา แปลว่า ธรรมทัง้หลายบงัเกดิขึน้แล้ว โดยความอธบิายว่า ธรรมทัง้หลาย 
ที่เป็นสมมุติกิจหรือวิมุตติกิจ ถ้าบังเกิดขึ้นแล้วก็เรียกว่าชื่อ อุปปันนา ธัมมา ทั้งสิ้น 

พระสกวาทีฯ จึงถามขึ้นว่า ธรรมอย่างไรจึงเรียกช่ือว่าสมมุติธรรม อย่างไร 
ที่เรียกว่าวิมุตติ? 

พระปรวาทฯี จึงวสิชันาว่า ธรรมเหล่าใดทีเ่ป็นอนิจจัง ทกุขัง อนัตตา ธรรมเหล่าน้ัน 
ชื่อว่าเป็นธรรมสมมุติทั้งสิ้น ธรรมเหล่าใดที่เป็นพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ 
ธรรมเหล่าน้ันชือ่ว่าเป็นวมิตุตทิัง้สิน้ หรืออกีนัยหน่ึง โลกเรียกว่าสมมุต ิพระนิพพาน
เรียกว่าวิมุตติ ฉะนี้ 

พระสกวาทีฯ จึงถามขึ้นว่า สมมุตินั้นบังเกิดขึ้นแก่ใคร วิมุตตินั้นบังเกิดขึ้น
แก่ใคร?
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พระปรวาทีฯ จึงวิสัชนาว่า สมมุตินั้นก็เกิดขึ้นแก่นันทมาณพที่ไปกระท�าสมัคร
สังวาสกับนางอุบลวรรณาเถรีจนธรณีสูบเอาไปดังน้ี จึงช่ือว่าสมมุติบังเกิดข้ึนแล้ว 
วิมุตติน้ันก็บังเกิดขึ้นแก่พระยสกุลบุตร เมื่อเวลาไปดูอาการฟ้อนร�าแล้วเกิดความ 
เบื่อหน่าย ฉะนั้น แสดงมาทั้งนี้โดยย่อๆ พอให้สมกับพระบาลีว่า อุปปันนา ธัมมา 
ฉะนี้ฯ

๕๐. อะนุปปันนา ธัมมา

ในบทที่ ๕๐ นั้นมีพระบาลีว่า อะนุปปันนา ธัมมา แปลว่า ธรรมทั้งหลาย 
ไม่บังเกิดขึ้นแล้ว โดยความอธิบายว่า บุคคลที่ไม่มีศีลไม่มีธรรม แล้วธรรมที่จะน�า
ความสุขให้น้ันก็ไม่บังเกิดข้ึนแก่บุคคลผู้น้ัน คร้ันดับขันธ์ลงก็คงไปบังเกิดในนรก  
เช่นอย่างนายจันทสกูริก เป็นต้น ฉะน้ันอกีนัยหน่ึงโดยพทุธประสงค์ว่า อนันตริยกรรม ๕  
และ นิวรณธรรม ๕ อย่างนี้ ถ้ามีอยู่ในบุคคลผู้ใดแล้ว มรรคผลธรรมวิเศษสิ่งใด  
กไ็ม่บงัเกดิแก่บคุคลผู้น้ัน จัดเป็นสคัคาวรณ์มคัคาวรณ์ไปดงัน้ี เพราะฉะน้ันจึงสมกบั 
พระบาลีว่า อะนุปปันนา ธัมมา ดังนี้

๕๑. อุปปาทิโน ธัมมา

ในบทที่ ๕๑ นั้นโดยนัยพระบาลีว่า อุปปาทิโน ธัมมา แปลว่า ธรรมทั้งหลาย
อันบังเกิดขึ้นแล้ว โดยความอธิบายว่า อุปปาทินธรรม นี้เป็นธรรมของพระอริยเจ้า  
เมือ่บงัเกดิในบคุคลผู้ใด ก็ยังบคุคลผู้น้ันให้เป็นพระอริยเจ้า ธรรมของพระอริยเจ้าน้ัน 
ก็คือ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ธรรมทั้ง ๙ เหล่านี้ ถ้าบังเกิดขึ้นแล้วก็เป็น 
ของแท้ของจริง และเป็นของไม่เสื่อมสิ้นไป อีกนัยหนึ่งท่านประสงค์ว่า พระพุทธเจ้า  
พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหนัต์ขณีาสพทัง้หลายทีล่่วงลบัไปแล้วน้ัน กเ็รียกชือ่ว่า 
อปุปาทโิน ธมัมา สดุแต่เป็นธรรมบงัเกดิขึน้แล้ว กจั็กได้ชือ่ว่า อปุปาทนิธรรม ทัง้สิน้  
เพราะฉะน้ันจึงสมกบัพระบาลว่ีา อปุปาทโิน ธมัมา ฉะน้ี แก้ไขมาในตกิมาตกิาบทที ่๕๑  
โดยสังขิตกถาเพียงเท่านี้ฯ
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๕๒. อะตีตา ธัมมา

ในล�าดบัน้ีจะได้วสิชันาในตกิมาตกิาบทที ่๕๒ สบืต่อไป โดยนัยพระบาลว่ีา อะตตีา  
ธัมมา แปลว่า ธรรมทั้งหลายที่ล่วงไปแล้ว ที่จัดเป็นกุสลา กุศลก็ดี หรือร่างกายที่ 
จัดเป็นธาตทุัง้ ๔ หรือจัดเป็นอายตนะภายใน ๖ ภายนอก ๖ ทีเ่กดิข้ึนแล้ว แลดบัสญูไป 
นั้นก็ดี เรียกชื่อว่า อะตีตาธรรม ทั้งสิ้น

๕๓. อะนาคะตา ธัมมา

ในบทที ่๕๓ น้ัน พระบาลว่ีา อะนาคะตา ธมัมา แปลว่า ธรรมทัง้หลายทีย่งัมาไม่ถงึ  
โดยความอธิบายว่า บุญก็ดี บาปก็ดี ที่บุคคลได้กระท�าโดยกาย วาจา ใจ แล้วแล 
ยังไม่เห็นผลน้ัน ก็ชื่อว่า อนาคตธรรม หรืออีกนัยหน่ึงว่า สัตว์ที่บังเกิดแล้วและ
ยังไม่ถึงแก่ความตายนั้น ก็เรียกชื่อว่า อนาคตธรรม หรืออีกประการหนึ่ง บุคคลที่ 
สร้างบารมียังไม่เต็มที่และมรรคผลธรรมวิเศษก็ยังไม่บังเกิดมีน้ัน ก็เรียกช่ือว่า 
อนาคตธรรม เหมือนกัน เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า อะนาคะตา ธัมมา ฉะนี้ฯ

๕๔. ปัจจุปปันนา ธัมมา

ในบทที่ ๕๔ นั้น โดยพระบาลีว่า ปัจจุปปันนา ธัมมา แปลว่า ธรรมทั้งหลาย
อันบังเกิดขึ้นเฉพาะหน้า โดยความอธิบายว่า ธรรมที่เป็นปัจจุบันนั้นก็คือ รูป เวทนา 
สญัญา สงัขาร วญิญาณ ทีเ่หน็อยูเ่ฉพาะหน้าน้ีแลช่ือว่า ปัจจุบนัธรรม โดยความเป็นจริง 
ก็คือไม่เที่ยง มีความเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีความดับไปเป็นธรรมดา และเป็นทุกข์ 
เหลอืทีจ่ะทน จนตัง้อยูไ่ม่ได้ต้องดับไป ไม่มวีสิยัทีจ่ะฝ่าฝืน และไม่เป็นไปตามอ�านาจ
ของท่านผู้ใด อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นี้แลเป็นปัจจุบันธรรม และเป็นวิปัสสนาญาณ
ปัญญา เป็นธรรมทีค่งทนต่อความเพยีร เม่ือบคุคลผู้ใดเหน็ปัจจุบนัธรรม คอื อนิจจัง 
ทกุขงั อนัตตา น้ีให้แจ้งชดัแล้ว บคุคลผู้น้ันกจั็ดเป็นผู้สามารถจะยงัศลี สมาธ ิปัญญา 
ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ขึ้นในตนได้ เพราะอารมณ์ของปัจจุบันธรรมน้ันน้อย ย่อมเป็น 
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อารมณ์อันสะดวกดี ปัจจุบันธรรมน้ี เม่ือบุคคลผู้ใดมารู้แจ้งเห็นชัดตามความที ่
เป็นจริงอย่างไรแล้ว บุคคลผู้นั้นก็เป็นผู้ไม่ฝ่าฝืน และไม่ต้องแก้ไขยักย้าย เมื่อเป็น
อยู่อย่างไรก็รู้ตามเห็นตามไปอย่างนั้น ก็เป็นทางสัมมาทิฏฐิปฏิบัติอยู่เอง เพราะมารู้
มาเหน็ตามความเปน็จรงิอย่างไร ย่อมถกูตอ้งตามพระพทุธประสงค์ ซึ่งพระองค์ทรง
บณัฑูรเทศนาไว้ว่า อะสงัหรัิง อะสงักปุปัง แปลว่า ธรรมไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน และ
เป็นธรรมไม่ก�าเริบจลาจล เป็นธรรมทนต่อความเพยีรจรงิดงัน้ี ปัจจุบนัธรรมน้ีแลเป็น
มชัฌมิาปฏิปทา หนทางปฏิบตัอิย่างกลาง เม่ือจะสนันิษฐานตามนัยพระสตุตนัตโวหาร 
แลวนัิยบญัญตั ิปรมตัถ์ ๔ ธรรมทัง้ ๓ ปิฎก ทีพ่ระองค์ทรงตรัสสอนพระปัญจวคัคีย์ 
ภกิขน้ัุน กม็พีระพทุธประสงค์จะให้เหน็ตามความทีเ่ป็นจริงโดยสภาพอนัเป็นปัจจุบนั 
น้ีเอง เพราะฉะน้ันจึงสมกบัพระบาลว่ีา ปัจจุปปันนา ธมัมา ฉะน้ี แก้ไขมาในตกิมาตกิา 
บทที่ ๕๔ ก็ยุติลงแต่เพียงเท่านี้ฯ

๕๕. อะตีตารัมมะณา ธัมมา

เบือ้งหน้าแต่น้ีจะได้วสิชันาในตกิมาตกิาบทที ่๕๕ สบืต่อไป โดยนัยพระบาลว่ีา  
อะตีตารัมมะณา ธัมมา แปลว่า ธรรมทั้งหลายมีอดีตเป็นอารมณ์ โดยเนื้อความว่า 
บุคคลมาระลึกถงึทานศลีที่ตนได้บ�าเพ็ญไว้แลว้ใหเ้ปน็อารมณว่์า ทานที่เราได้ใหแ้ลว้
ด้วยตัดรากมัจฉริยตระหนี่เสียได้ แลจิตของเราก็เป็นจิตบริสุทธิ์ สะอาด ปราศจาก
โลภมัจฉริยธรรมแล้ว แลจัดเป็นจาคานุสสติ แปลว่าระลึกถึงกิเลสที่ตนละได้แล้ว 
ดังนี้ก็ดี หรือสีลานุสติ แปลว่าระลึกถึงศีลที่รักษาแล้ว ด้วยละโลภะ โทสะ โมหะ 
เสยีได้ แลจิตของเราก็เป็นจิตผ่องใส สะอาด ปราศจากอภิชาพยาบาทได้แล้วดังน้ีกด็ี  
บคุคลมาระลกึถงึคณุทานศลีเป็นต้น ทีต่นได้บ�าเพญ็ไว้แล้วกด็ ีกจั็ดได้ช่ือว่า อตตีารมณ์ 
ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า อตีตารัมมะณา ธัมมา ฉะนี้ฯ

๕๖. อะนาคะตารัมมะณา ธัมมา

ในบทที ่๕๖ น้ันมพีระบาลว่ีา อะนาคะตารัมมะณา ธมัมา แปลว่า ธรรมทัง้หลาย 
มอีนาคตเป็นอารมณ์ โดยเน้ือความว่า บคุคลมาคดิถงึตนว่า นัตถ ิญาณงั อะปัญญสัสะ  
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คุณะสัมปัตติ สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นต้นว่า ญาณ หรือปัญญาก็ดี ก็ยังไม่มีแก่เรา เราก็ยัง 
ไม่ได้ไม่ถึงซึ่งคุณธรรมอะไร ยัมหิ ญาณัญจะ ถ้าเรามีญาณมีปัญญาแล้วไซร้  
นิพพานัง สนัตเิก กจ็ะได้ชือ่ว่า เราเป็นผู้น่ังใกล้กบัพระนิพพาน ดงัน้ี เมือ่บคุคลมาคดิถงึ 
แต่ความโง่ของตนขึน้แล้ว แลมาอตุสาหะบ�าเพญ็ฌานสมาบตั ิแลวมุิตตญิาณทสัสนะ  
คือความรู้แจ้งเหน็ชดัในพระนิพพานธรรม เพือ่จะให้บงัเกดิในตน ดงัน้ี กจั็ดได้ช่ือว่า  
อนาคตารมณ์ สมกับพระบาลีว่า อะนาคะตารัมมะณา ธัมมา ฉะนี้ฯ

๕๗. ปัจจุปปันนารัมมะณา ธัมมา

ในบทที่ ๕๗ นั้น โดยนัยพระบาลีว่า ปัจจุปปันนารัมมะณา ธัมมา แปลว่า 
ธรรมทัง้หลายมปัีจจุบนัเป็นอารมณ์แห่งจิต โดยเน้ือความว่า บคุคลผู้มาพจิารณาตนว่า  
ในเวลาน้ีเรามคีวามสขุเพราะกศุลวบิาก คอืผลแห่งสจุริตทัง้ ๓ ในเวลาน้ีเรามคีวามทกุข์ 
เพราะอกุศลวิบาก คือผลแห่งทุจริตทั้ง ๓ ดังนี้ โดยความอธิบายว่า บุคคลผู้มีสติ
ไม่เผลอไปในเวลาเม่ือได้เสวยสุขทุกข์อันบังเกิดข้ึนเฉพาะหน้าแล้ว เอาวิบากแห่ง
สุจริตนั้นให้เป็นอารมณ์ ไม่ต้องไปแสวงหาที่อื่นไกล โดยพระพุทธประสงค์นั้นก็คือ 
ให้พิจารณาสติปัฏฐานทั้ง ๔ นั้นเอง เรียกชื่อว่า ปัจจุปปันนารัมมะณะธรรม เพราะ
เป็นธรรมบังเกิดอยู่ที่เฉพาะหน้าตามอิริยาบถทั้ง ๔ เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า  
ปัจจุปปันนารัมมะณา ธัมมา ฉะนี้ แก้ไขมาในติกมาติกาบทที่ ๕๗ แต่โดยสังขิตกถา 
เพียงเท่านี้ฯ

๕๘. อัชฌัตตา ธัมมา

ในล�าดับนี้จะได้วิสัชนาในติกมาติกาบทที่ ๕๘ สืบต่อไป โดยนัยพระบาลีว่า 
อัชฌัตตา ธัมมา แปลว่า ธรรมทั้งหลายอันเป็นภายใน โดยเนื้อความว่า ธรรมที่
เป็นภายในนั้น ท่านประสงค์ธรรม ๒ ประการ คือ ธรรมที่เป็นฝ่ายกุศล ๑ ธรรมที่ 
เป็นฝ่ายอกุศล ๑ 
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ธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลนั้นคือฌานทั้ง ๕ ธรรมที่เป็นฝ่ายอกุศลนั้นคือนิวรณ์ ๕ 
ธรรมทั้งสองนี้จัดเป็นอัชฌัตตธรรม บังเกิดขึ้นในภายในอย่างหนึ่ง หรืออีกนัยหนึ่ง
อาการ ๓๒ ซึง่จัดเป็นดิน ๒๐ น�า้ ๑๒ ลม ๖ ไฟ ๔ เหล่าน้ีกด็ ีหรือจัดเป็นอายตนะ ๖  
คือ จักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย ใจ เหล่านี้ก็ดี จะเรียกชื่อว่าอัชฌัตติกธรรมทั้งสิ้น  
เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า อัชฌัตตา ธัมมา ฉะนี้ฯ

๕๙. พะหิทธา ธัมมา

ในบทที่ ๕๙ นั้นมีพระบาลีว่า พะหิทธา ธัมมา แปลว่า ธรรมทั้งหลายอันเป็น 
ภายนอก โดยเน้ือความว่า ดิน น�้า ไฟ ลม อันเป็นที่อาศัยของหมู่สัตว์ทั่วไป  
อันเป็นตะวันดวงพระอาทิตย์ก็ดี จะเรียกว่า เตโชธาตุก็ดี หรือพื้นแผ่นดิน เรียกว่า  
ปฐวีธาตุก็ดี หรือลมพัดทั่วไปให้ใบไม้ไหว แลลมพายุใหญ่พัดให้ต้นไม้หักล้มลง  
หรือลมพายุพัดให้ฝนตกลงมาที่เรียกว่า วาโยธาตุก็ดี หรือน�้าทั่วไปซึ่งมีในบึงบาง  
ห้วยหนอง เป็นต้น ที่เรียกว่า อาโปธาตุก็ดี หรืออายตนะภายนอก ๖ คือ รูป เสียง  
กลิ่น รส สัมผัส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ เหล่าน้ีก็จัดเป็นพาหิรกธรรมทั้งสิ้น  
เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า พะหิทธา ธัมมา ฉะนี้ฯ

๖๐. อัชฌัตตะพะหิทธา ธัมมา

ในบทที ่๖๐ น้ันมีพระบาลว่ีา อชัฌตัตะพะหทิธา ธมัมา แปลว่า ธรรมทัง้หลาย
อนัมีทัง้ภายในและภายนอก โดยเน้ือความว่า ธรรมทีจั่ดเป็นภายในภายนอกน้ัน กเ็ป็น 
เหตุอาศัยซึ่งกันและกันเป็นไป ธรรมภายในก็เป็นเหตุให้ละกิเลสภายนอกได้  
ธรรมภายนอกก็เป็นเหตุให้ละกิเลสภายในได้ เปรียบเหมือนหน่ึงพระปทุมกุมารได้
ทศันาการเหน็ดอกปทมุชาตบิวัหลวงแล้วกบ็งัเกดิโยนิโสมนสกิาร พจิารณาเหน็โดยพระ 
ไตรลกัษณญาณแล้ว กไ็ด้ส�าเร็จเป็นพระปัจเจกพทุธเจ้าด้วยอ�านาจพระไตรลกัษณญาณ  
แต่ต้องอาศัยธรรมภายนอก คอืดอกปทมุชาตบิวัหลวงเป็นเหตกุ่อนจึงส�าเร็จได้ เพราะ
เหตุนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า อัชฌัตตะพะหิทธา ธัมมา ดังนี้ 
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อกีประการหน่ึงความเกดิ แก่ เจ็บ ตาย กจั็ดเป็นพาหริกธรรม เพราะเป็นธรรม 
เกิดขึ้นเป็นสัตว์ เป็นบุคคล ต้องอาศัยเหตุภายนอกคือมารดาบิดาก่อน จึงจะบังเกิด
ขึ้นได้ วิญญาณนั้นไซร้เป็นธรรมภายใน มารดาบิดาเป็นธรรมภายนอก ความแก่นั้น 
ก็มี ๒ ประการ คือ ปฏิจฉันนะชรา ความแก่ภายใน ๑ อัปปฏิจฉันนะชรา ความแก่
ภายนอก ๑ พยาธิ ความเจ็บกายไม่สบายใจก็มีอยู่ ๒ คือ ความเจ็บปวดบังเกิดขึ้น 
ความไม่สบายในใจ เจ็บใจ แค้นใจ จัดเป็นอัชฌัตติกธรรมภายใน ความตายเป็น 
พาหิรกธรรมภายนอก ความตายก็มีอยู่ ๒ ประการ คือ ตายด้วยโรคบังเกิดขึ้น 
ภายในกาย เรียกว่า อชัฌตัตมรณธรรมภายใน ๑ ตายด้วยเคร่ืองศาสตราวธุเป็นต้น 
อนัเกดิขึน้ด้วยความเพยีรของท่านผู้อืน่ เรียกว่า พาหริกมรณธรรมภายนอก ๑ เพราะ 
เหตุน้ันความเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นต้นเหล่าน้ี เม่ือจะกล่าวถึงโสกปริเทวทุกข์
ต่างๆ นั้นแล้ว ก็มีนัยเช่นเดียวอย่างเดียวกัน บางทีบังเกิดแต่เหตุภายในอาศัยเหตุ 
ภายนอกกม็ ีบางทบีงัเกิดแต่เหตภุายนอกอาศยัเหตภุายในกม็ ีเพราะฉะน้ันจึงสมกบั 
พระบาลว่ีา อชัฌตัตะพะหทิธา ธมัมา น้ี แก้ไขมาในตกิมาตกิาบทที ่๖๐ แต่โดยสงัเขป 
เพียงเท่านี้ฯ

๖๑. อัชฌัตตารัมมะณา ธัมมา

ในล�าดับน้ีจะได้วิสัชนาในติกมาติกาบทที่ ๖๑ สืบต่อไป โดยนัยพระบาลีว่า 
อชัฌตัตารัมมะณา ธมัมา แปลว่า ธรรมทัง้หลายมีอารมณ์เป็นภายใน โดยเน้ือความว่า  
พระโยคาวจรเจ้าผู้แสวงหาซึง่ความสขุส�าราญใจ แลมาเจริญฌานสมาบตัใิห้บงัเกดิขึน้ 
ในตน เพราะฌานสมาบัติน้ันเป็นธรรมบังเกิดขึ้นในภายใน ท่านทั้งหลายเหล่าน้ี 
ย่อมแสวงหาแต่ความระงับ เพ่งเอาแต่สมาบัติให้เป็นอารมณ์ เช่นกับสัทธิวิหาริกของ
พระสารีบุตร เมื่อเวลาเขาจะเอาไปฆ่า พระสารีบุตรจึงไปเตือนให้สติ ก็ระลึกถึงญาณ
ที่ตนเคยได้เจริญน้ันได้ ก็เพ่งฌานความระงับน้ันให้เป็นอารมณ์แล้วก็เหาะหนีรอด
ความตายไปได้ 

โดยความอธบิายว่า กไ็ด้แก่ธรรมทีเ่ย็นใจ ความบริสทุธิใ์จเยน็ใจน้ีแลเป็นธรรม 
ภายในแผ่ซ่านออกไปให้เป็นอารมณ์ในภายนอก บคุคลจะได้ประสบซึง่ความสขุกาย 
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สบายจิตทัง้ภายในแลภายนอกน้ัน กต้็องอาศยัธรรมภายในดวงเดียว มีความบริสทุธิใ์จ 
แผ่ซ่านออกไปเป็นอารมณ์ภายนอก ธรรมภายในคอืความบริสทุธิภ์ายในใจดวงเดยีว 
น้ีแล ย่อมสามารถจะยังสรรพทุกข์ภัยอุปัทวันตรายทั้งปวงให้เข้าไประงับดับเสียได้  
สมดังนัยพระพุทธสุภาษิตว่า ปะริตตัง พุทธะมันตานัง ปะวะรัง สัพพะมันตานัง  
อัชฌัตติกะพะหิเรชาตัง อันตะรายัง วิสาสะนัง ปะริตตานุภาเวนะ ละภันติ  
สัพพะมังคะลัง ดังนี้ 

โดยความอธิบายว่า ธรรมภายในคือใจบริสุทธิ์ ใจบริสุทธิ์น้ันเรียกว่าธรรมมี 
ประมาณน้อย ปะริตตัง แปลว่า พระนิพพาน เป็นธรรมมีประมาณน้อย ธรรมน้อย
ดวงเดียวนี้แล พุทธะมันตานัง เป็นมนต์ของพระพุทธเจ้า ปะวะรัง สัพพะมันตานัง  
และเป็นมนต์อนัประเสริฐกว่ามนต์ทัง้ปวง อชัฌตัตกิะพาหเิรชาตงั อนัตะรายงั วสิาสะนัง  
อนัตรายอนัหน่ึงอนัใดซึง่บงัเกดิมภีายในแลภายนอก กย่็อมเสือ่มสญูไปโดยอ�านาจแห่ง
พระปริตต์ คือพระนิพพานเป็นธรรมมปีระมาณน้อยน่ีเอง ปะริตตานุภาเวนะ ละภนัติ  
สัพพะมังคะลัง สรรพสัตว์ทั้งหลายจะได้ประสบซึ่งความสุขส�าราญใจก็ได้เพราะ
อานุภาพแห่งพระปริตต์อนัเป็นธรรมมอีารมณ์ภายในอย่างเดยีว เพราะฉะน้ันจึงช่ือว่า  
อัชฌัตตารัมมะณา ธัมมา ฉะนี้ฯ

๖๒. พะหิทธารัมมะณา ธัมมา

ในบทที่ ๖๒ นั้นมีพระบาลีว่า พะหิทธารัมมะณา ธัมมา แปลว่า ธรรมทั้งหลาย 
มีอารมณ์เป็นภายนอก โดยเน้ือความว่า บคุคลทัง้หลายเม่ือได้ประสบซึง่เวทนาอนัใด 
อันหน่ึงแล้ว ก็ย่อมเอารูปเป็นอารมณ์ เพราะรูปน้ันเป็นพาหิรกธรรมภายนอก  
ส่วนเวทนาน้ันกห็าได้ระงบัลงไม่ กลบัได้เสวยซึง่เวทนากล้าๆ ยิง่ขึน้ไป เปรียบเหมอืน 
จันทคหาบณัฑิต ทีไ่ด้ประสบซึง่ความทกุขเวทนาแล้ว แลเพ่งเอารูปภายนอกเป็นอารมณ์  
จนถึงแก่ความตายไปด้วยพวกโจรน้ัน โดยความอธบิายว่า ความไม่สงบระงับใจ คือ 
ความเดือดร้อนขึน้ในใจ แต่ใจน้ันก็เป็นธรรมชาตดิิน้รนเดือดร้อนอยูโ่ดยปกตธิรรมดา 
ของตนแล้ว มิหน�าซ�้ายังเอาธรรมภายนอกซึ่งมิใช่ธรรมเครื่องระงับเข้ามาเป็นอารมณ์
อีกเล่า ก็ยิ่งร้อนหนักทวีขึ้นไป เพราะเหตุนั้น สมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้ทรงตรัส 
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เทศนาสัง่สอนแก่พทุธบริษัททัว่ไปว่า ธรรมภายนอกไม่ใช่ธรรมเคร่ืองระงับ และไม่ใช่ 
ธรรมของเราตถาคต ดงัน้ี เพราะฉะน้ันจึงสมกบัพระบาลว่ีา พะหทิธารัมมะณา ธมัมา  
ฉะนี้

๖๓. อัชฌัตตะพะหิทธารัมมะณา ธัมมา

ในบทที ่๖๓ น้ันมนัียพระบาลว่ีา อชัฌตัตะพะหทิธารัมมะณา ธมัมา แปลว่า ธรรม
ทั้งหลายมีภายในแลภายนอกเป็นอารมณ์ โดยเนื้อความว่า ธรรมทั้งหลายมีอารมณ์
เป็น ๒ บงัเกิดขึน้พร้อมกนัแล้วแลถอืเอาเป็นอารมณ์ เพราะเหตน้ัุนจึงช่ือว่า อชัฌตัตะ- 
พะหิทธารัมมะณา ธัมมา ดังนี้ เมื่อจะชี้บุคคลที่ได้ส�าเร็จมรรคผลธรรมวิเศษให้เห็น
เป็นตัวอย่างด้วยอ�านาจแห่งธรรมทั้ง ๒ ประการน้ี ก็มีที่มามากเป็นอเนกประการ  
ดงัพระภิกษุ ๓๐ รูป ได้เหน็พยับแดดแล้ว กนึ็กเปรียบเทยีบกบักายของตนว่า ธรรมใน
กายของเราน้ีก็เช่นเดียวกบัพยบัแดดฉะน้ี ในทนัใดน้ัน สมเดจ็พระศาสดาก็ทรงเปล่ง
พระรัศมไีปให้ต้องกายของพระภกิษ ุ๓๐ รูปน้ัน แล้วจึงทรงตรัสเทศนาว่า เอสะธมัโม  
สนันตะโน ธรรมดวงเดยีวน้ีแลเป็นของเก่า เป็นธรรมของพระอริยเจ้า ธรรมดวงเดยีว
เป็นธรรมของเก่าน้ันคือพระนิพพานน้ีเอง พระภิกษุทัง้ ๓๐ รูปน้ันกไ็ด้บรรลอุาสวกัขยั 
เป็นพระอรหนัต์ขณีาสพ เหาะลอยมาสูส่�านักสมเด็จพระบรมศาสดา แล้วจึงคมนาการ
ชมเชยซึง่พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยอเนกปริยาย โดยความอธบิายว่า พระอริยเจ้า 
ท่านเอาธรรมภายนอกเปรียบกับธรรมภายใน เอาธรรมภายในออกไปเป็นอารมณ์
ภายนอกดังนี้ เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า อัชฌัตตะพะหิทธารัมมะณา ธัมมา 
ฉะนี้ แสดงมาในติกมาติกาบทที่ ๖๓ แต่โดยสังเขปกถาก็ยุติลงเพียงเท่านี้ฯ

๖๔. สะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา

ในล�าดับน้ีจะได้วิสัชนาในติกมาติกาบทที่ ๖๔ สืบต่อไป โดยนัยพระบาลีว่า  
สะนิทสัสะนะสปัปะฏิฆา ธมัมา แปลว่า ธรรมทัง้หลายเป็นไปกบัด้วยความคบัแค้นน้ัน  
ก็เพราะความที่ได้เห็นซึ่งอนิฏฐารมณ์ อันไม่เป็นที่รักที่ปรารถนาของตน เป็นต้นว่า  
ได้เห็นโจรผู้ร้ายหรือได้เห็นสัตว์ดุร้ายต่างๆ มี หมี เสือ เป็นต้น หรือบางทีก็ได้เห็น
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บุคคลต่างๆ มีเจ้าหน้ีและบุคคลผู้ประทุษร้ายแก่ตน เป็นต้น เช่นกับพระอานนท ์
ถงึซึง่ความคบัแค้นขึน้ในใจ เพราะได้เหน็ช้างนาฬาครีิวิง่เข้ามาจะประทษุร้ายแก่ตนกับ 
พระพุทธเจ้า ในกาลคร้ังน้ัน พระอานนท์ก็บังเกิดความเดือดร้อนคับแค้นข้ึนในใจ 
เพราะความที่ได้เห็นฉะนี้ฯ

๖๕. อะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา

ในบทที ่๖๕ น้ันมพีระบาลว่ีา อะนิทสัสะนะสปัปะฏฆิา ธมัมา แปลว่า ธรรมทัง้หลาย 
บังเกิดคับแค้นขึ้นในใจเพราะความที่ไม่ได้เห็น โดยเนื้อความว่า บุคคลทั้งหลายใน
โลกน้ี เมือ่เวลาได้ประสบซึง่ความพลดัพรากจากสตัว์แลสงัขารอนัเป็นทีรั่กทีเ่จริญใจ 
หรือเมื่อเวลาทรัพย์แลสมบัติฉิบหายไปด้วยภัยอันหน่ึงอันใดก็ดี ย่อมบังเกิดความ
คบัแค้นขึน้ในใจเพราะความทีไ่ม่ได้เหน็ ดังมบีคุคลเป็นนิทศันอทุาหรณ์ว่า ยงัมีบรุุษ 
ผู้หน่ึงไปเรียนมนต์ปลาอยูใ่นส�านักของอาจารย์แห่งหน่ึง คร้ันจ�าได้จนช�านิช�านาญแล้ว  
จึงลาอาจารย์ไปกระท�าบริกรรมอยู่ที่หาดทรายริมฝั่งแม่น�้าแห่งหน่ึง ตั้งความเพียร
บริกรรมไปๆ ก็ไม่เห็นปลามา ตัวเองบังเกิดความคับแค้นขึ้นในใจ ครั้นรู้ถึงอาจารย์ 
อาจารย์จึงบอกว่า ท่านอย่าบริกรรมลืมตาขึ้น ปลามันกลัว บุรุษนั้นก็กระท�าตามลัทธิ 
ของอาจารย์ น่ังหลบัตาบริกรรมไป อาจารย์กจั็บปลามาใส่ลงในบ่อทีบ่รุุษน้ันบริกรรมอยู่  
คร้ันบุรุษน้ันลืมตาขึ้นก็ได้เห็นปลาก็บังเกิดความดีใจ สิ้นความคับแค้นในใจ ดังน้ี 
เพราะเหตุนั้นจึงได้ชื่อว่า อะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา ฉะนี้ฯ

๖๖. อะนิทัสสะนาปปะฏิฆา ธัมมา

ในบทที่ ๖๖ นั้น โดยมีนัยพระบาลีว่า อะนิทัสสะนาปปะฏิฆา ธัมมา แปลว่า  
ธรรมทัง้หลายจะไม่มีความคับแค้นก็ไม่ใช่ จะไม่มคีวามเหน็กไ็ม่ใช่ แต่ละกเิลสได้โดย
อาศยัอ�านาจของตนเอง โดยเน้ือความ อะนิทสัสะนาปปะฏฆิา ธมัมา น้ีก็ได้แก่ นิโรธธรรม  
ด้วยอรรถว่าด้วยความเห็นแลความไม่เห็นได้เหมือนเมื่อนิโรธธรรมบังเกิดข้ึนแล้ว 
นิวรณ์ธรรมทัง้ ๕ กด็บัไป โอวาทค�าสัง่สอนอนัใดอนัหน่ึงกดั็บไป วติก วจิารณ์ ปีต ิสขุ  
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ก็ไม่มีในนิโรธธรรม เพราะฉะนั้นจึงแปลว่าจะคับแค้นก็ไม่ใช่ จะไม่คับแค้นก็ไม่ใช่ 
จะเห็นก็ไม่ใช่ จะไม่เห็นก็ไม่ใช่ ฉะนี้

พระสกวาทฯี จึงถามขึน้ว่า เหน็กไ็ม่ใช่ ไม่เหน็กไ็ม่ใช่ แต่ละกเิลสได้ด้วยความ
ไม่ต้องเห็นนั้น ได้แก่อะไร?

พระปรวาทฯี จึงวสิชันาว่า ได้แก่ พระอริยมรรค ไม่เหน็ก็จริงอยู ่แต่รู้ว่าปัญญา  
แลราคะ โทสะ โมหะ ไม่มี เปรียบเหมือนหนึ่งบุคคลนอนหลับฝันไป ได้เห็นรูปสัตว์ 
ต่างๆ มีเสอืแลช้างเป็นต้น บคุคลทีน่อนหลบัแลฝันไปน้ัน จะเหน็กไ็ม่ใช่ ถ้าจะว่าเหน็ 
หรือ เสือช้างก็ไม่มี ถ้าจะว่าไม่เห็นหรือ ก็เห็นในฝันไปแล้ว ฉันใดก็ดี พระธรรม 
ทีช่ือ่ว่า อะนิทสัสะนาปปะฏิฆา ธมัมา ก็มีอปุมาอปุไมยเหมอืนกนักบับคุคลทีน่อนหลบั 
ฝันไป ฉะนั้นฯ

อาตมารับประทานวิสัชนามาในพระอภิธรรมมาติกา ๒๒ ติกะ ๖๖ มาติกา  
แต่โดยสังเขปกถาพอเป็นธรรมสวนานิสงส์ ก็ยุติลงโดยสมควรแก่กาลเพียงเท่าน้ี  
เอวังฯ

(จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พลัง)
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พหุลกถาโอวาท

ของท่านพระอาจารย์ใหญ่ฝั้น อาจาโร

วัดป่าอุดมสมพร อ�าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ที่ท่านน�ามาสอนลูกศิษย์เป็นส่วนมาก ดังนี้

พหลุกถาโอวาท เมือ่เราจะประกอบความเพยีรให้เกดิมข้ึีนในตวัเรา ควรก�าหนด 
ควรรู้ ควรเหน็ และความเป็นอยูข่องจิต คอืเร่ืองสิง่ทีจิ่ตของเรามนัหลงอยู ่ให้รู้จักว่า 
มันหลง จิตหลงอะไร ตดิข้องคาอะไร เราพากนัค้นหาตวัหลงตวัคาในจิตของตนทนัที 
แล้วรีบพยายามแก้ไขช�าระสะสางในสิง่เหล่าน้ัน ให้รู้ว่าสิง่เหล่าน้ันมนัเป็นไปเพือ่ทกุข์ 
หรือเป็นไปเพื่อปลดเปลื้องทุกข์

เราควรตามรู้ตามเห็น เพราะเราต้องการอยากพ้นทุกข์ และตัวเราเป็นผู้รู้อยู่  
ถ้าเรารู้ว่าสิ่งน้ันเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษ เราจะปล่อยให้เราเป็นทุกข์เป็นโทษอยู่ตั้ง
หลายภพหลายชาติหลายกัปหลายกัลป์เช่นน้ันหรือ เราต้องรีบช�าระสะสางอารมณ์
สญัญาของเราทีลุ่ม่หลงมวัเมาให้เกดิความรู้เท่าเอาทนั ให้น่ังพจิารณาดวู่า เราต้องการ
ความสขุหรือความพ้นทกุข์ เป็นไปเพือ่ความสขุแล้ว เราก็ต้องรักษาและปฏบิตัเิอาใจใส่ 
ในสิ่งเหล่านั้น ท�าให้มากเจริญให้มากขึ้น

สิง่ใดเป็นไปเพือ่ทกุข์ เป็นไปเพือ่โทษ กร็บีช�าระสะสางให้หมดสิน้ไปจากดวงใจ
ของเรา ให้พึงเข้าใจในสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอ มิใช่ว่าเราไม่รู้ คือให้รู้ภายในจิตใจของตน  
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อย่าส่งรู้ออกภายนอกจิตใจของตน ให้พากันดูให้พากันฟัง สมถกรรมฐานและ
วิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งมีอยู่ในตัวเราทุกคนครบบริบูรณ์

ขณะนี้เราอยู่ในสมถกรรมฐาน คือความสงบ วางอารมณ์ภายนอกทั้งหมดได้ 
ไม่ก�าหนัดรักใคร่ยินดี ใจไม่หงุดหงิด ไม่ซึมเซา ไม่ท้อแท้ และไม่งมงาย เราอยู่ใน
วปัิสสนากรรมฐานกต็ดัหมด ไม่มเีหลอื เป็นเร่ืองสมมตุนิิยมกนัเท่าน้ัน จิตของเราเป็น
วิมุตติ หลุดพ้นไปหมด เรื่องภพ เรื่องชาติ เรื่องทุกข์ เรื่องภัย ไม่มีอีกแล้ว นี้แหละ 
เป็นข้อปฏิบัติ

เพราะฉะน้ัน ให้พากันพึงรู้พึงเห็นและเข้าใจในสัจธรรมให้เห็นแจ้งประจักษ ์
ในตวัของเรา เมือ่เรารู้แล้ว เราจะได้มศีรัทธา ความเช่ือ ปสาทะ ความเลือ่มใส หนักแน่น 
ในข้อวัตรปฏบิตัมิากยิง่ขึน้ และจะได้ประกอบวริิยะความพากเพยีรกล้าในการประพฤติ 
ในการปฏิบัติทุกข้อ จะไม่ย่อท้อในหน้าที่ของตน เราจะได้มีความหมั่นขยันมีความ 
อดทนต่อหน้าทีใ่นกาลต่อไป เราเหน็แล้วว่าสขุจริงๆ ทกุข์จริงๆ บญุบาปมจีริง ให้พงึรู้ 
พึงเข้าใจต่อไป ดังนี้
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พระจิรปุญฺโญ หลวงปู่กงมา

ชีวประวัติและพระธรรมเทศนา





พระจิรปุญฺโญ หลวงปู่กงมา

วัดดอยธรรมเจดีย์ อำ�เภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
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สถานะเดิม

ท่านได้เกดิขึน้ในวงศ์แห่งสกลุ “วงศ์เครือศร” ณ ทีบ้่านโคก ต.ตองโขบ อ.เมอืง 
(ปัจจุบัน อ.โคกศรีสุพรรณ) จ.สกลนคร เมื่อวันขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๑๒ ปีชวด  
วันองัคาร ตรงกบัวนัที ่๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๓ บดิาชือ่นายบู ่มารดาชือ่นางนวล  
มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๖ คน

ชีวประวัติ

พระจิรปุญฺโญ หลวงปู่กงมา
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มีครอบครัว

เมือ่ท่านพยายามสร้างฐานะของท่านจนมัน่คงดแีล้ว จวบอาย ุ๒๕ ปี จึงได้สมรส 
กับนางสาวเลา อยู่ร่วมกันมาโดยปกติ เมื่อนางเลาตั้งครรภ์ ถึงวันคลอดก็เกิดโรค 
บางอย่างเข้าแทรก ท�าให้ภรรยาและบุตรในครรภ์ถึงแก่กรรม จึงท�าให้ท่านเกิดความ
คิดถึงความแปรปรวนของสังขารทั้งหลาย และคิดถึงค�าสอนของพระพุทธเจ้าข้ึน 
ได้เป็นครัง้แรก ท่านจึงพยายามไต่ถามท่านผู้เฒ่าผู้แก่ว่า “มอีะไรทีด่จีริงไหมในโลกน้ี”  
ได้รับค�าตอบว่า “มีและไม่มีอะไรดีนอกจากการบวชพระ”
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การบวชเป็นพระภิกษุ

ในสมัยน้ันการศึกษาพระพุทธศาสนาทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติยังไม่เจริญ 
ไปถงึชนบท แม้ท่านจะไต่ถามใครๆ ก็ไม่ได้รับความกระจ่างแจ้งเป็นทีพ่อใจ เพยีงแต่ว่า 
ต้องบวชพระ พูดเป็นเสียงเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ท่านจึงตัดสินใจบวช ก่อนบวช ท่านก็ 
เสยีสละทรัพย์สมบตัทิัง้สิน้ให้แก่พีน้่องไป ตัง้ใจแน่วแน่ว่าจะต้องบ�าเพญ็ตนโดยเฉพาะ 
ต่อความเป็นพระแต่อย่างเดียวไม่ถอยหลัง

พระอาจารย์กงมาจึงตกลงบวชในปีน้ัน (พ.ศ. ๒๔๖๘) เป็นมหานิกาย โดยบวช 
กับพระอุปัชฌาย์โท ท่านได้บวชอยู่ที่วัดบ้านตองโขบ ต.ตองโขบ อ.เมือง เมื่ออยู่ที่ 
วัดตองโขบนั้น ท่านก็พยายามที่จะหาทางประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกต้อง 

คนืหน่ึงขณะทีจ่�าวดัอยูร่วมๆ กนัในกฏุ ิมพีระภิกษรูุปหน่ึงคาดว่าไปเทีย่วกลางคนื  
กลับมาดึกอาจจะเมามา ได้มาเหยียบตัวท่านอย่างแรงจนสะดุ้งตื่นขึ้น ท่านก็มีความ
ขัดใจอย่างยิ่ง และท่านก็โดนเช่นนั้นหลายครั้ง จึงคิดว่าเราอาจจะอยู่วัดนี้ไม่ได้และ
อาจจะท�าให้เกิดความผิดตามมา ท่านจึงได้พยายามไต่ถามญาติโยมทั้งหลายว่ามี 
วดัไหนบ้างทีม่พีระปฏบิตัดีิปฏิบตัชิอบ ได้รับค�าแนะน�าว่า วดัฟากภ ู(หมายถงึข้ามภพูาน 
อยูท่าง จ.กาฬสนิธุ)์ เจ้าอาวาสชือ่ว่าพระอาจารย์วานค�า ท่านจึงได้ชวนสหายของท่านที่
ชือ่พระภกิษุม ีได้ออกจากวดัตองโขบไปอยูก่บัพระอาจารย์วานค�าทีว่ดัฟากภ ู(ผู้เขยีน 
ไม่ได้ถามว่าวัดชื่ออะไร)
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ในเวลาน้ัน ส�านักอาจารย์น้ีมชีือ่เสยีงโด่งดังว่าเป็นส�านักปฏบิตัดิ ีเม่ือท่านอยูไ่ป
กไ็ด้พบเหน็ความประพฤตไิม่เรียบร้อยในหมูน้ั่น คอืตอนค�า่ๆ พระจะต้องไปถอนหญ้า 
ถางป่าตัดต้นไม้ อาจารย์วานค�าบอกว่า เราท�าอย่างนี้มันก็ผิดวินัยอยู่ แต่จ�าต้องท�า 
ภายหลงัอาจารย์กงมาทราบว่าผิดวนัิยก็ไม่อยากจะท�า แต่กจ็�าต้องท�าด้วยความเกรงใจ 
และยงัไม่ได้รับธรรมทีส่มควร ท่านจึงคดิร�าพงึว่า “เราต้องการพ้นทกุข์ ต้องการธรรมที่
สงูสดุในพระพทุธศาสนา แต่ยงัไม่ได้พบเลยในเวลาน้ี และการปฏบิตัใินส�านักอาจารย์น้ี 
กย็งัไม่เป็นทีพ่อใจของเรา เรามใิช่บวชเพือ่ประสงค์สิง่อืน่ เราต้องการพ้นทกุข์ แม้เราจะ 
ปฏิบัติตามอาจารย์อยู่เวลานี้ก็ยังไม่เห็นธรรมที่พอใจเลย”

อยูม่าวันหน่ึง พ.ศ. ๒๔๖๙ ท่านอาจารย์กงมา ท่านกไ็ด้ทราบข่าวว่า มีตาผ้าขาว 
คนหนึ่งชื่อ จารย์เสน ธุดงค์มาปักกลดอยู่แถวใกล้ๆ แถวๆ นั้น มีผู้คนไปฟังเทศน์
กันมาก เกิดความสนใจขึ้น เม่ือได้โอกาสจึงได้ไปหาตาผ้าขาวคนน้ัน เมื่อได้พบ 
ก็เกิดความเลื่อมใส เพราะเห็นกิริยามารยาท ประกอบกับมีราศีผ่องใส 

จึงได้ถามว่า “ท่านมาจากส�านักไหน”

ตาผ้าขาวบอกว่า “มาจากส�านักท่านอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต”

ถามว่า “อยู่กับท่านมากี่ปี” 

ตาผ้าขาวตอบว่า “๓ ปี” และตาผ้าขาวได้อธิบายถึงวิธีท�ากัมมัฏฐานแบบของ
ท่านอาจารย์มั่นให้ฟัง ก็เกิดความเลื่อมใสอย่างจริงจังขึ้น 

ถามว่า “เวลานี้ท่านอาจารย์มั่นอยู่ที่ไหน” 

ตอบว่า “อยู่ทีบ้่านสามผง ดงพระเนาว์ อ.วานรนิวาส” (ปัจจุบนัเป็น อ.ศรีสงคราม  
จ.นครพนม)

และท่านอาจารย์กงมากต็ั้งใจจะไปหาท่านอาจารย์มัน่ใหไ้ด้ และได้ลาตาผ้าขาว 
คนน้ันกลบัวดั มาขอลาท่านอาจารย์วานค�า ไม่ได้รับอนุญาต แม้จะพากเพยีรขออนุญาต 



217

ตั้งหลายครั้ง พออยู่มาวันหนึ่ง อาจารย์วานค�ามีธุระไปฟากภู (ข้างหนึ่งของภูพาน) 
เป็นโอกาสของท่านอาจารย์กงมา จึงได้ชวนพระบุญมี (จารย์มี) เป็นเพื่อนองค์หนึ่ง 
แล้วก็พากนัหนีออกจากวดัน้ันไป เดินทางเป็นเวลา ๒ วนั กถ็งึทีท่ีท่่านอาจารย์มัน่อยู่ 

ขณะไปถึง ท่านอาจารย์มั่นก�าลังให้โอวาทแก่พระภิกษุสามเณรอยู่ ณ ที่ศาลา
ก�ามะลอมุงหญ้าคาหลังเล็กๆ ท่านอาจารย์กงมารู้สึกว่าเมื่อได้มาเห็นภาพเช่นน้ันเข้า
ให้ตืน่เต้นระทกึใจ เหมือนกับว่ามปีีตติกอยูใ่นมโนรมย์ตวัชาไปหมด จึงน่ังรอพกัอยู่
ในที่แห่งหนึ่งใต้โคนไม้ เมื่อท่านอาจารย์มั่นเสร็จจากการให้โอวาทแล้ว ทั้งสองก็ได้
เข้าไปนมัสการขอฝากตัวเป็นศิษย์กับท่านอาจารย์มั่น

 ทา่นอาจารย์มัน่ได้ใหพ้ระไปพาขึน้มา โดยบอกว่า “นัน่ พระแขกมาแลว้ และ 
ทัง้สองมคีวามตัง้ใจองค์หน่ึง อกีองค์หน่ึงเพยีงแต่ตามมาเท่าน้ัน” และเมือ่ท่านอาจารย์
กงมานั่งแล้ว ท่านอาจารย์มั่นก็ให้กัมมัฏฐานเลยทีเดียวโดยไม่ต้องรอกาลเวลา และ 
ก็บอกให้ไปอยู่ที่กุฏิหลังหนึ่งที่เปลี่ยวที่สุด
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อยู่ด้วยท่านพระอาจารย์มั่น ๒ ปี

เมื่อท่านได้รับโอวาทคร้ังแรกของท่านอาจารย์ม่ันแล้ว ก็ท�าให้ซาบซึ้งอย่างยิ่ง 
เริ่มต้นเร่งความเพียรอย่างเต็มความสามารถ ท่านได้กระต๊อบเล็กหลังหนึ่งอยู่ในป่า  
ณ ดงพระเนาว์นี้ เป็นดงใหญ่เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ดุร้ายต่างๆ แต่เป็นที่สงบวิเวก 
เป็นอย่างยิ่ง ขณะที่ท่านก�าลังเร่งความเพียรอยู่นั้น ท่านเล่าว่า ณ ที่แห่งนี้เป็นดง
มาลาเรีย ถ้าผู้ใดอยูท่ีน่ี่ไม่ระมดัระวงัแล้วเป็นไข้มาลาเรีย มหีวงัตาย หลงัจากได้บ�าเพญ็ 
ความเพยีรมาเป็นล�าดบัโดยอบุายวธิขีองท่านอาจารย์มัน่ ท�าให้เกดิสมาธ ิปีตเิยอืกเยน็ใจ 
ลกึซึง้เพิม่ขึน้ทกุๆ วนั ความเปลีย่นแปลงไปในทางได้ผลของการบ�าเพญ็จิต ไม่อยูค่งที ่
คือด�าเนินเข้าไปหาความยิ่งใหญ่โดยไม่หยุดยั้ง ท่านจะเข้าไปปรึกษาไต่ถาม 
ท่านอาจารย์มัน่ทกุๆ วนัมไิด้ขาด เน่ืองด้วยความเป็นไปของสมาธไิด้เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
ท่านอาจารย์มั่นก็ได้แก้ไขให้ เกิดศรัทธาอย่างไม่มีลดละ ท�าให้ท่านมุมานะบากบั่น 
อย่างไม่คิดชีวิต

วนัหน่ึงท่านไปน่ังสมาธอิยูใ่ต้โคนต้นไม้ พอจะพลบค�า่ ยงุได้มากนัใหญ่ แต่พอดี
กับท่านก�าลังได้รับความรู้ทางในแจ่มแจ้งน่าอัศจรรย์ จึงไม่ลุกจากที่นั่ง ได้นั่งสมาธิ
ต่อไป ยงุได้มารุมกดัท่านอย่างมหาศาล และยงุทีน้ี่เป็นยงุอนัตรายทัง้น้ัน เพราะมนัมี 
เชื้อมาลาเรีย ท่านก็ไม่ค�านึงถึงเลย ค�านึงถึงความรู้แจ้งเห็นจริงที่ก�าลังจะได้อยู่ใน 
ขณะน้ัน ท่านเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่า “เราได้ยอมสละแล้วซึง่ชวีติน้ี เราต้องการรู้แจ้งเหน็จริง 
ในธรรมอันท่านอาจารย์ม่ันได้แนะน�าให้ ในการน่ังคร้ังน้ีถือว่าเป็นคร้ังพิเศษมาก 
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เพราะมนัเกดิความสว่างอย่างไม่มีอะไรปิดบงั เราลมืตาก็ไม่สว่างเท่า ดมัูนทะลปุรุโปร่ง 
ไปหมด ภูเขาป่าไม้ไม่มีอะไรมาขวางกั้นได้เลย และมันเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นแก่เรา  
แม้จะพจิาณากายสงัขารก็แจ้งกระจ่างไปหมด จะนับกระดูกกีท่่อนกไ็ด้เกดิความสงัเวช 
สลดจิตยิ่งนัก หวนคิดไปถึงคุณของท่านอาจารย์ว่าเหลือล้นพ้นประมาณ คิดว่าเรา 
ถ้าไม่ได้พบท่านอาจารย์ม่ัน เหตไุฉนเราจะได้เป็นเช่นน้ีหนอ” ท่านได้น่ังสมาธจินรุ่งสว่าง 
พอออกจากสมาธิปรากฏว่าเลือดของยุงที่กัดท่านหยดเต็มผ้านิสีทนะ (ผ้าปูน่ัง)  
เต็มไปหมด พอท่านลุกขึ้นมาตัวเบา แม้จะรู้อยู่แก่ใจว่ายุงเหล่านี้มีพิษสงร้ายนัก แต่
ท่านกไ็ม่อนาทรร้อนใจ เพราะทีท่่านได้รับธรรมน้ันวเิศษนักแล้ว แต่ท่านกห็าได้จับไข้
หรือเป็นมาลาเรียเลย นับเป็นสิ่งอัศจรรย์อยู่มากทีเดียว

ความเป็นมาในวันนี้ ท่านได้น�าไปเล่าถวายท่านอาจารย์มั่น ได้รับการยกย่อง
สรรเสริญในท่ามกลางพระสงฆ์ทั้งหลายที่มาประชุมกัน และได้พูดว่า “ท่านกงมา 
นี้ส�าคัญนัก แม้จะเป็นพระที่มาใหม่แต่บารมีแก่กล้ามาก ท�าความเพียรหาตัวจับยาก  
สู้เสียสละให้ยุงกินได้ตลอดคืน ควรจะเป็นตัวอย่างแก่ผู้ตั้งใจปฏิบัติทั้งหลาย” และ
ท่านอาจารย์ม่ันก็ได้แสดงถึงมหาสติปัฏฐานโดยเฉพาะกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน  
ให้ท่านฟังอย่างแจ่มแจ้ง

ท่านเล่าให้ข้าพเจ้าฟังต่อไปว่า เมื่อเราอยู่ที่บ้านสามผง ดงพระเนาว์นี้ การท�า 
ความเพยีรได้บ�าเพญ็ทัง้กลางคนืและกลางวนั มีการพกัหลบันอนในเวลากลางคนืเพยีง
เล็กน้อยเท่านั้น ส่วนตอนกลางวันเราจะเอนหลังลงนอนไม่ได้เลย แม้ว่าเราต้องการ
จะเอนหลังพักผ่อนบ้าง เพราะความเหน็ดเหนื่อย แต่พอเอนหลังลงเท่านั้น จะมีอีกา 
ตวัหน่ึงบนิโฉบมาจับทีห่ลงัคากระต๊อบของท่าน แล้วใช้จะงอยปากสบัตรงกลางหลงัคา
เสียงดังทันที ถ้าท่านไม่ลุกขึ้น มันก็สับอยู่อย่างน้ัน พอท่านลุกข้ึน มันก็จะหยุด  
เป็นอยู่อย่างนี้มาหลายเวลาทีเดียว จนท่านไม่กล้าจะพักจ�าวัดเวลากลางวัน

ท่านได้เล่าเหตกุารณ์ตอนน้ีต่อไปอกีว่า มีคราวหน่ึงทีท่่านต้องหนักใจอย่างยิง่คอื 
ท่านอาจารย์มัน่ใช้ให้ท่องพระปาฏโิมกข์ให้ได้เสยีก่อนจึงจะให้ญตัตเิป็นพระธรรมยตุ 
เหมือนกับท่านอาจารย์ม่ัน เพราะท่านบวชเป็นพระมหานิกายอยู่ก่อน ค่าที่มีความ 



220

เลื่อมใสอย่างยิ่ง และต้องการที่จะเป็นศิษย์ที่แท้จริงของท่านอาจารย์มั่น เราจึงต้อง
พยายามอย่างยิ่งที่จะท่องพระปาฏิโมกข์ให้ได้ ซึ่งเป็นการขัดข้องเหลือเกิน เนื่องจาก
เราอ่านหนังสือเขียนหนังสือไทยไม่ได้มาก ถึงได้ก็ไม่ช�านาญที่จะอ่านถึงหนังสือ 
พระปาฏิโมกข์ แม้จะเป็นเร่ืองยากแสนยากนักส�าหรับตวัเรา กถ็อืว่าแม้แต่การปฏิบตัิ
จิตใจทีว่่ายากนัก เรากย็งัได้พยายามจนได้รับผลมาแล้ว จะมาย่อท้อต่อการท่องพระ 
ปาฏิโมกข์นี้เสียท�าไม เราจึงพยายามทั้งกลางวันและกลางคืนเช่นกัน แกะหนังสือไป
ทีละตัว ถึงกับขอให้พระอื่นที่อ่านหนังสือได้ช่วยต่อให้ เราพยายามอยู่หลายเดือน 
ในที่สุดก็ส�าเร็จให้แก่เราจนได้ เป็นอันว่าเราท่องพระปาฏิโมกข์จบอยู่ที่บ้านสามผง
ดงพระเนาว์นี้เอง

แม้การอยู่ร่วมกับท่านอาจารย์มั่นเป็นเวลานานเป็นปีๆ นั้น เป็นการอยู่อย่างมี
ความหมายจริงๆ วนัและคนืทีล่่วงไปไม่เคยให้เสยีประโยชน์แม้แต่กระเบยีดน้ิวเดียว 
เราจะไต่ถามความเป็นไปอย่างไรในจิตที่ก�าลังด�าเนิน ท่านจะแก้ไขให้อย่างแจ่มแจ้ง
และท่านยังรู้จักความก้าวหน้าถอยหลังของจิตของเราเสียอีก บอกล่วงหน้าให้ได้เลย
ในการบางคร้ัง ท�าให้เราเกิดความอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่ง คราวใดที่เราเคร่งครัด 
การท�าความเพียรเกินควร ท่านก็จะทัดทานแนะน�าให้ผ่อนลงมา คราวใดเราชักจะ 
หย่อนไป ท่านก็จะเตือนให้ท�าหนักขึ้น และบางคราวบางเดือนสมควรที่จะให้ไปห่าง 
จากท่าน ท่านกจ็ะบอกชีท้างให้ออกไปว่า ไป ณ ทีถ่�า้น้ัน ภูเขาลกูน้ัน ป่าน้ัน เพือ่ความวเิวก 
ยิ่งขึ้น เราก็จะไปตามค�าสั่งของท่าน ท�าการปรารภความเพียรในที่ไปนั้น เกิดความ 
รู้แจ้งเห็นจริง ยิ่งชัดเจนในความสามารถของท่านอย่างไม่มีอะไรจะมาเปรียบปาน  
ครั้นได้กาลเวลา ท่านก็เรียกให้กลับเพื่อความที่จะแนะน�าต่อ เรารู้สึกว่าเมื่อกลับมา 
จากการไปวิเวกแล้วมาถงึ ท่านจะแสดงธรรมวจิิตรจริงๆ ให้ซาบซึง้อย่างยิง่ คล้ายกบัว่า 
ท่านได้ล่วงรู้ความเป็นไปต่างๆ ที่เราได้กระท�ามา น้ีก็ท�าให้เราอัศจรรย์ใจอย่างยิ่ง 
อกีเช่นกนั การกระท�าเช่นน้ีมิใช่ว่าจะแนะน�าให้แก่เราแต่ผู้เดียว ทกุๆ องค์ทีอ่ยูกั่บท่าน 
ท่านก็จะแนะน�าเช่นเดียวกัน
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ท่านอาจารย์กงมาท่านก็พยายามเล่าเร่ืองต่างๆ ของท่านในอดีตให้ข้าพเจ้าฟัง
ต่อไปอีกว่า ครั้งหนึ่งที่เราได้อยู่กับท่านอาจารย์มั่นผ่านมาเป็นเวลา ๒ ปีเศษ ได้พบ 
เห็นเหตุการณ์ต่างๆ เช่น พระภิกษุสามเณรที่มาอยู่กับท่านทุกๆ องค์ ต่างก็สนใจใน 
ธรรมอย่างแท้จริง มิได้มอีงค์ใดเลยทีย่่อหย่อน และทกุๆ องค์ต่างได้ผลทางใจกนัทัง้น้ัน  
เพราะเมื่อผู้ใดมีอะไรเกิดขึ้นจากการบ�าเพ็ญจิตแล้ว ก็จะน�ามาเล่าถวายท่านฟังและ 
ในเวลาทีป่ระชุมกนัฟัง ท�าให้รู้สกึขนพองสยองเกล้าเอาทเีดียวเม่ือได้ยนิแต่ละองค์พดู
ถึงความจริงที่ตนได้รับ บางองค์ก็พูดเหมือนเราก�าลังเป็นอยู่แล้วแหละ ท่านก็แก้ไข
ให้องค์น้ัน เราเองพลอยถกูแก้ไขไปในตวัเสร็จ บางองค์พดูข้ึนลกึซึง้เหลอืทีเ่ราจะรู้ได้  
ก็ท�าให้เราอยากรู้อยากเห็น ต่างองค์ก็ต่างไม่สงสัยซึ่งกันและกันว่าค�าพูดเหล่านั้นจะ
ไม่จริง ท�าให้เรานี้นึกย้อนหลังไปถึงอดีตว่า แม้ครั้งพระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์อยู ่
ก็คงจะเป็นเช่นน้ีเอง เลยท�าให้เหมือนกับว่าเราก�าลังอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ขององค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ายงัง้ันแหละ ถงึอย่างไรก็ตาม เราเองเลือ่มใสยิง่ทัง้ท่านและ 
พระภกิษสุามเณรทีอ่ยูก่บัท่าน เพราะเหตทุีเ่หน็การปฏบิตัแิละปฏปิทาน่าเลือ่มใส และ
ที่ได้เปล่งวาจาแห่งความจริงที่เกิดขึ้นในจิตของแต่ละท่าน

ในระยะต่อมา (พ.ศ. ๒๔๗๐) ท่านอาจารย์มัน่ ท่านจะเดนิทางกลบัไปจังหวดัอบุลฯ  
ทัง้น้ีเพือ่จะส่งมารดาของท่านกลบัไปบ้านด้วย หลงัจากทีท่่านได้น�ามารดาของท่านมา
บวชชแีล้วแนะน�าการปฏบิตัใิห้จนเป็นทีพ่อใจแล้ว จึงได้นัดพระภิกษทุีต่ดิตามปฏบิตัิ
อยู่กับท่านเพื่อจะได้เดินทางกลับไปจังหวัดอุบลฯ

การเดนิทางไปจังหวดัอบุลราชธานีอนัเป็นถิน่บ้านเกดิเมืองนอนของท่านในคร้ังน้ี  
ถือว่าเป็นคร้ังส�าคญัคร้ังหน่ึง เพราะบรรดาศษิยานุศษิย์ทัง้ใหญ่และเลก็กไ็ด้เตรียมทีจ่ะ
เดนิทางตดิตามท่านในคร้ังน้ีแทบทัง้น้ัน การจัดการเดนิทางโดยการเดนิแบบเดนิธดุงค์  
แต่การธดุงค์น้ันเพือ่ให้เป็นประโยชน์ด้วย ท่านจึงจัดเป็นคณะๆ ละ ๓ รูป ๔ รูป บ้าง  
ท่านเองเป็นหวัหน้าเดินทางไปก่อน เม่ือคณะที ่๒ ไป กจ็ะพกัทีเ่ดิม คณะที ่๓-๔ กจ็ะ 
พกัทีเ่ดิมน้ัน ทัง้น้ีเพือ่จะได้สอนญาตโิยมตามรายทางด้วย การสอนน้ันก็เน้นหนักไป
ทางกมัมฏัฐาน และการถึงพระไตรสรณคมน์ ทีใ่ห้ละการนับถอืภตูผีปีศาจต่างๆ นานา  
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เป็นการทดลองคณะศษิย์ไปในตวัด้วยว่าองค์ใดจะมฝีีมือในการเผยแพร่ธรรม ในการ 
เดนิทางน้ัน พอถงึวนัอโุบสถกจ็ะนัดท�าปาฏิโมกข์ หลงัจากน้ันแล้วกจ็ะแยกย้ายกนัไป 
ตามที่ก�าหนดหมาย

การเดินธุดงค์แบบน้ี ท่านบอกว่าเป็นการโปรดสัตว์เพื่อให้เป็นประโยชน์ 
แก่พุทธบริษัททั้งหลาย และก็เป็นจริงเช่นน้ัน แต่ละแห่งที่ท่านก�าหนดพักน้ัน  
ตามหมู่บ้าน ประชาชนได้เกิดความเลื่อมใสยิ่งในพระคณะกัมมัฏฐานน้ีเป็นอย่างดี 
และต่างก็รูผิ้ดชอบในพระธรรมวนัิยขึน้มาก ตามสถานทีเ่ป็นทีพ่กัธดุงค์ในการคร้ังน้ัน  
ได้กลับกลายมาเป็นวัดของคณะกัมมัฏฐานเป็นส่วนใหญ่ในภายหลัง โดยญาติโยม 
ทัง้หลายทีไ่ด้รับรสพระธรรมได้พากนัร่วมอกร่วมใจกนัจัดการให้เป็นวดัขึน้ โดยเฉพาะ 
ให้เป็นวัดพระภิกษุสามเณรฉันมื้อเดียว ฉันในบาตร บ�าเพ็ญสมาธิกัมมัฏฐาน
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การจ�าพรรษา

พ.ศ. ๒๔๗๑ พรรษา ๑
จ�าพรรษาที ่บ้านหวัววั อ.ยโสธร จ.อบุลราชธานี (ปัจจุบนัเป็น อ.เมอืง จ.ยโสธร) 

โดยมีพระ ๕ รูป เณร ๑ รูป อาท ิพระอาจารย์ล ีธมัมธโร พระอาจารย์อ่อน ญาณสริิ  
เป็นต้น

พ.ศ. ๒๔๗๒ พรรษา ๒
จ�าพรรษาที ่วดัป่าบ้านเหล่างา (ปัจจุบนัเป็นวดัป่าวเิวกธรรม) อ.เมอืง จ.ขอนแก่น  

ร่วมกบัพระอาจารย์สงิห์ ขนัตยาคโม พระอาจารย์ภมีู ฐติธมัโม พระอาจารย์สมิ พทุธาจาโร  
และพระเณรอื่นอีกหลายสิบรูป

พ.ศ. ๒๔๗๓ พรรษา ๓
จ�าพรรษที ่วดัป่าบ้านพระครือ อ.เมอืง จ.ขอนแก่น ร่วมกบั พระอาจารย์มหาป่ิน  

ปัญญาพโล พระอาจารย์เทสก์ เทสรังสี พระอาจารย์ภูมี ฐิตธัมโม

พ.ศ. ๒๔๗๔ พรรษา ๔
จ�าพรรษาที่ ภูระง�า อ.ชนบท จ.ขอนแก่น กับพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

พ.ศ. ๒๔๗๕ พรรษา ๕
จ�าพรรษาที่ วัดป่าศรัทธารวม อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีพระภิกษุ ๑๐ รูป  

เณร ๔ รูป อาทิ พระอาจารย์มหาปิ่น ปัญญาพโล พระอาจารย์เทสก์ เทสรังสี  
พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร พระอาจารย์ภูมี ฐิตธัมโม พระอาจารย์หลุย จันทสาโร
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พ.ศ. ๒๔๗๖-๒๔๗๙ พรรษา ๖-๙
จ�าพรรษาที่ วัดสว่างอารมณ์ บ้านใหม่ส�าโรง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

พ.ศ. ๒๔๘๐-๒๔๘๓ พรรษา ๑๐-๑๓
จ�าพรรษาที่ วัดป่าทรายงาม บ้านหนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี

พ.ศ. ๒๔๘๔ พรรษา ๑๔
จ�าพรรษาที่ วัดเขาน้อยท่าแฉลบ อ.เมือง จ.จันทบุรี

พ.ศ. ๒๔๘๕ พรรษา ๑๕
จ�าพรรษาที่ วัดร้างชายป่าบ้านโคก อ.เมือง (ปัจจุบันเป็น อ.โคกศรีสุพรรณ) 

จ.สกลนคร ร่วมกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน
สามเณรอุ่น

พ.ศ. ๒๔๘๖-๒๔๘๘ พรรษา ๑๖-๑๘
จ�าพรรษาที่ วัดป่าวิสุทธิธรรม บ้านโคก อ.เมือง จ.สกลนคร เป็นวัดที่ท่านตั้ง 

ขึน้ใหม่เพือ่เป็นวดัป่าประจ�าบ้านโคก โดยในปี ๒๔๘๗ ท่านพระอาจารย์มัน่ ภริูทตัโต  
ได้มาจ�าพรรษาด้วย

พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๕๐๕ พรรษา ๑๙-๓๕
จ�าพรรษาที่ วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.เมือง จ.สกลนคร
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การบ�าเพ็ญกิจพระศาสนา

นับแต่ท่านได้ปฏบิตัทิางด้านจิตใจอยูก่บัพระอาจารย์ของท่านถงึ ๕ พรรษาแล้ว 
ต่อแต่น้ันท่านกเ็ร่ิมปฏบิตัภิารกจิศาสนาเกีย่วกบัการเผยแพร่ธรรมปฏิบตั ิเร่ิมต้นด้วย
การถูกส่งไปที่บ้านใหม่ส�าโรงในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ท่านมิได้สร้างแต่วัดคืออารามที่อยู่
เท่านั้น ท่านยังสร้างศีลธรรมให้แก่ประชาชนอีกด้วย ในบ้านใหม่ส�าโรงนี้ เป็นบ้านที่ 
คนหลายหนหลายแห่งมาอยู่รวมกัน จึงมีแต่วิวาทบาดหมาง ตลอดถึงการลักขโมย
และม่ัวสมุในการพนัน เม่ือท่านมาอยูใ่นระยะ ๓ ปี กส็ามารถดัดนิสยัของคนในบ้าน 
น้ีให้สมความมุ่งหมาย เพราะคนในบ้านน้ีกลับตัวและพากันเข้าวัดเป็นจ�านวนมาก 
และก็ยังสามารถปฏิบัติทางด้านจิตใจให้ได้ผลเป็นอย่างดีด้วย ขณะที่นี้เอง ท่านก็ได้
ศิษย์องค์หนึ่งคือ พระอาจารย์วิริยังค์ สิรินธโร (ผู้เขียน) 

ข้าพเจ้าได้พบท่านอาจารย์กงมา จิรปญุโญ เป็นคร้ังแรก ขณะน้ันข้าพเจ้าอายไุด้  
๑๓ ปี ย่างเข้า ๑๔ ท่านก�าลังขะมักเขม้นสอนอุบาสก อุบาสิกา อย่างไม่เห็นแก่
การเหน็ดเหนื่อย การก่อสร้างวัดที่ชื่อว่า “วัดสว่างอารมณ์” ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว 
จ.นครราชสีมา อันเป็นวัดแรกที่ท่านได้จัดการก่อสร้างขึ้น ก็เริ่มด้วยกุฏิศาลาที่เป็น
อาคารชั่วคราวมุงด้วยจาก แต่นั่นเป็นสิ่งที่ท่านมิได้เอาใจใส่มากนัก ท่านได้แนะน�า 
สั่งสอนธรรมแก่อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายน่ันเป็นประการส�าคัญ ดังที่จะเห็นได้ว่า
ตอนเวลาค�า่คนืจะมจี�าพวกหนุ่มสาวเฒ่าแก่หลัง่ไหลไปหาท่าน โดยท่านจะสอนธรรม
หรือไม่ก็ต่อมนต์ คือคนในละแวกน้ันอ่านหนังสือไม่ออก ท่านต้องต่อให้ทีละค�าๆ  
จนกระทั่งจ�าได้ทั้งท�าวัตรเช้าและท�าวัตรค�่า อาราธนาศีล อาราธนาเทศน์
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คนในบ้านใหม่ส�าโรงในขณะน้ันเป็นบ้านป่าไกลความเจริญ แต่เป็นแหล่งท�ามา
หากินดี เพราะมีป่าว่างมาก หลายหมู่บ้านหลายแห่งพากันอพยพมาตั้งหลักแหล่งกัน  
ฉะนั้น คนในละแวกนี้จึงมาจากหลายๆ กรุ๊ป ท�าให้เกิดความไม่ใคร่จะลงรอยกัน  
ตั้งเป็นพรรคเป็นพวกก่อความทะเลาะกันเนืองๆ

ท่านอาจารย์กงมา ท่านเห็นเหตุน้ีแล้ว ท่านก็เร่ิมโปรยปรายธรรมเข้าสู่จิตใจ
ประชาชน และก็ได้ผล คือท่านได้หาอุบายให้คนทั้งหลายเหล่านั้นได้เข้าวัด ท่านก็ 
พยายามพร�า่สอนให้เข้ามารักษาอโุบสถบ้าง ฟังธรรมบ้าง บ�าเพญ็กศุลอืน่ๆ บ้าง จนจิตใจ 
อ่อนลง ข้าพเจ้าเองก็เป็นผู้หนึ่งที่ถูกความดึงดูดของท่านได้เข้ามาปฏิบัติธรรม

ภายหลงัปรากฏว่าชาวบ้านใหม่ส�าโรงอยูใ่นศลีธรรมมากขึน้ จนมศีนูย์กลางคอืวดั  
ได้ร่วมสงัสรรค์จนเกดิความสามคัคีธรรมข้ึน กลบักลายเป็นบ้านทีม่คีวามสขุ อยูด้่วย 
ความพร้อมเพรียง งานชิ้นน้ีของท่านอาจารย์กงมาเป็นงานชิ้นโบว์แดงช้ินแรกของ
ชีวิตท่าน จนกระทั่งประชาชนเห็นดีเห็นชอบไปช่วยกันสร้างถาวรวัตถุจนเป็นวัด 
โดยสมบูรณ์ขึ้นในภายหลัง

ท่านได้ใช้เวลาอยูท่ีน่ี่ ๓ พรรษา ในเวลา ๓ ปีน้ี ท่านขยนัสอนทัง้ฝ่ายพระภกิษุ  
สามเณร และประชาชน ทางด้านพระภกิษุสามเณรน้ัน ท่านจะกวดขนัเร่ืองการปฏิบตั ิ
อย่างเข้มแข็ง โดยให้ฉันหนเดียว ฉันในบาตร บิณฑบาตไม่ให้ขาด ท�าวัตรเช้าเย็น  
บ�าเพ็ญกัมมัฏฐานภาวนา ทั้งนั่งสมาธิและเดินจงกรม ภายในบริเวณวัด ท่านจะจัด 
สถานทีว่เิวกไว้เป็นแห่งๆ คือมีทางจงกรมภายใต้ร่มไม้ เป็นทางยาวพอสมควร ประมาณ 
๑๐ วา หัวทางจงกรมจะมีแท่นส�าหรับนั่งสมาธิ มีอยู่ทั่วไปตามรอบๆ วัด สถานที่ 
ที่ท่านจัดขึ้นให้โอกาสทุกองค์ได้เลือกเอาเพื่อไว้เป็นที่บ�าเพ็ญกัมมัฏฐาน ปรากฏว่า
ผลที่ได้รับคือความสงบทางใจอย่างยิ่งแก่ผู้มาพึ่งพาอาศัยท่าน แม้แต่ข้าพเจ้าก็ได ้
รับผลมาจากครั้งกระนั้นเองเป็นขั้นต้น

ขณะถึงกาลออกพรรษาหน้าแล้ง ท่านจะพาศิษย์ที่สมัครใจออกเที่ยวธุดงค์
ตามป่าเขาล�าเนาไพรเพื่อแสวงหาที่สงบวิเวก พ.ศ. ๒๔๗๙ ท่านประกาศว่า “ถ้าใคร 
ไม่กลัวตายไปธุดงค์กับเรา” ข้าพเจ้าขอสมัครไปกับท่านทันที พร้อมกันนั้นท่านก็เล่า
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ถึงเหตุการณ์บ�าเพ็ญความเพียรของพระอริยะสาวกแต่ปางก่อนว่า มีพระเถระที่เป็น
เพือ่นสหธรรมกิ ๔ รูป ด้วยกนั ปรารถนาความเพยีรอย่างยิง่เป็นทีต่ัง้ แม้จะพยายาม 
สกัเพยีงใดก็ไม่พอใจ คดิว่าพวกเราทัง้ ๔ ยงัมีความประมาทอยู ่จึงชกัชวนกนัธดุงค์
ไปในกลางดงใหญ่ มทีัง้เหว น�า้ ถ�า้ ภเูขา ทัง้ ๔ องค์ ได้ไปพบภูเขาสงูชนัอยูแ่ห่งหน่ึง  
จึงเดินเข้าไปใกล้ มองดูข้างบนเห็นถ�้าอยู่หน้าผา จึงให้ตัดไม้ท�าเป็นบันไดต่อขึ้นไป 
จนถึงถ�้าน้ัน แล้วทั้ง ๔ องค์น้ันก็พร้อมกันขึ้นไปบนถ�้า เม่ือพร้อมกันอยู่ที่ถ�้าน้ัน
เรียบร้อยแล้ว ก็พร้อมใจกันอธษิฐานว่า “เรามาท�าความเพยีรอนัอกุฤษฏ์ ไม่ต้องค�านึง 
ถึงชีวิต แม้จะตายก็ช่างมัน ถ้าบันไดยังพาดอยู่ปากถ�้านี้ เราก็ยังถือว่าห่วงชีวิตอยู่  
เราไม่ต้องห่วงชีวิตแล้ว ถ้าไม่บรรลุธรรมก็ให้ตายไปเสียเถิด” จึงพร้อมใจกันผลัก 
บนัไดทิง้ เป็นอนัว่าทัง้ ๔ รูป กไ็ปทางไหนไม่ได้แล้ว กจึ็งปรารภความเพยีรอย่างหนัก 
เมือ่ทัง้ ๔ องค์ ปรารภความเพยีรอยูน้ั่น ๗ วนัล่วงไป องค์ทีห่น่ึงกไ็ด้บรรลพุระอรหตั 
แล้วก็เหาะไปบิณฑบาตเพื่อมาเลี้ยง ๓ องค์ ที่ยังอยู่ ๓ องค์ ไม่ประสงค์เพราะยอม 
ตายแล้ว ล่วงไปอีก ๗ วัน องค์ที่สองได้บรรลุพระอนาคา เหาะไปบิณฑบาตมาเลี้ยง  
แม้ ๒ องค์ ไม่ปรารถนาที่จะฉัน ห้ามเสียแล้ว ๒ องค์ แม้นจะพยายามสักเท่าใด 
ก็ไม่อาจบรรลุได้ ได้อดอาหารจนมรณภาพไปทั้ง ๒ องค์ ทั้ง ๒ องค์นี้ได้มาเกิด 
ในสมัยพระพุทธเจ้าของเรา องค์หนึ่งได้นามว่า พระพาหิยะ ได้บรรลุพระอรหัตเมื่อ 
ฟังธรรมของพระพุทธองค์ขณะที่บิณฑบาต อีกองค์หน่ึงชื่อ กุมารกัสสปะ ไปท�า 
ความเพยีรอยูใ่นป่าผู้เดียว ได้ฟังธรรมกามาทนีวกถา ได้บรรลพุระอรหตัเช่นเดยีวกนั

ขณะน้ันมพีระ ๑ รูป ชือ่พระสงัข์ สามเณร ๒ รูป สามเณรเทีย่ง และสามเณรวริยิงัค์  
รวม ๔ รูป ด้วยกนั ออกเดนิธดุงค์เข้าดงพญาเยน็ พบสถานทีใ่ดเป็นทีส่งบ ท่านกจ็ะ 
ท�าความเพียรอยู่หลายวัน ในคร้ังน้ันไม่มีบ้านคนเลยที่ผ่านไปถึง ๕ วัน ไม่ได ้
ฉันอาหารกันเลย ได้ฉันแต่น�้าเท่านั้น พวกเราอดอาหารกันทุกๆ องค์ แต่พวกเรา 
ก็เดินกันไหว ท่านอาจารย์กงมาท่านก็ให้ก�าลังใจแก่พวกเราว่า “เรารักความเพียร  
เรารักธรรมมากกว่าชีวิต” แต่ข้าพเจ้าซิ อายุ ๑๔ ปี เท่านั้น รู้สึกว่ามันหิวกระหาย 
เบาไปหมดทัง้ตวั ข้าพเจ้าต้องพยายามท�าจิตให้แน่วแน่ไว้ตลอดเวลา การพดูคยุไม่ต้อง
พดูกบัใคร ก้มหน้าก้มตาก�าหนดจิตมิให้ออกนอกได้ เพราะจิตออกไปเวลาใดขณะใด 
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จะเกดิทกุขเวทนาขณะน้ัน ขณะทีพ่วกเราหยดุพกันอน ท่านกใ็ช้ให้กางกลดให้ไกลกนั 
ให้มาก ข้าพเจ้าก็ต้องออกห่างท่านไปอยู่ไกล เอาแต่เพยีงกูก่นัได้ยนิน้อยๆ กค็อือยูก่นั 
คนละลูกภูเขา การท�าเช่นนี้เป็นการหยั่งถึงความจริงของลูกศิษย์ท่านว่าจะเอาจริงกัน
แค่ไหน ข้าพเจ้าแม้จะกลวัแสนกลวักจ็�าต้องออกไปอยูใ่ห้ไกลทีส่ดุ แต่พอตกกลางคืน 
เข้าแล้ว ไม่ทราบว่าความกลัวมันประดังกันเข้ามาอย่างไรกันนักก็ไม่ทราบ รู้สึกว่า 
มันเสียวไปทั้งตัวเลย แต่ข้าพเจ้าได้ให้ค�ามั่นกับท่านอาจารย์ของข้าพเจ้าไว้แล้วว่า 
ไม่กลวัตาย แต่ในใจคดิว่าอยากไปนอนให้ใกล้ท่านทีส่ดุ แต่กไ็ม่กล้า จ�าเป็นทีจ่ะต้อง 
อยู่ห่างไกล เสียงเสือค�ารามเสียงช้างมันร้อง ดูรู้สึกว่ามันจะมากินข้าพเจ้าไปเสียแล้ว 
แต่ก็เป็นเหตุให้เกิดมรณานุสสติอยู่ตลอดเวลา เลยท�าให้เกิดผลทางใจขึ้นอย่างยิ่ง 
ธรรมดาว่าใจของคนเราน้ีต้องอาศัยฝึกหัดท�าๆ ไป เหมือนคนฝึกหัดไปกับกิเลส  
เช่น ฝึกแสดงภาพยนตร์ ดนตรีต่างๆ กเ็ป็นได้ ถ้านึกในทางธรรมกเ็ป็นได้ แต่ทกุๆ อย่าง 
กต้็องอาศยักรรมวธิแีต่ละอย่าง การแสวงหาธรรมกเ็ช่นเดยีวกนั กต้็องมกีรรมวธิทีีจ่ะ 
น�าเอามาใช้ให้ได้ผล เช่นเดียวกันกับข้าพเจ้าที่ก�าลังถูกกรรมวิธีของอาจารย์ข้าพเจ้า
ทรมานอยู่ในขณะนี้นั่นเอง

เมือ่พ้นจากดงพญาเยน็ แต่อยูต่อนหางดง น่ันเป็นแหล่งทีพ่วกมหาโจรทัง้หลาย 
พากันมาซ่องสุมกันอยู่จ�านวนมาก ท่านอาจารย์กงมาก็พาพวกเราพักอยู่กับพวกโจร
เหล่าน้ัน เมือ่เราพักกันเรียบร้อยแล้ว พวกโจรประมาณ ๒๐ คน ได้เข้ามาล้อมพวกเรา  
ในมือมีทั้งดาบและปืนน่าสะพรึงกลัว

ท่านอาจารย์กงมาเคยเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่า พวกโจรดงพญาเย็นน้ีร้ายกาจนัก  
มันจับพระธุดงค์ฆ่าเสียมากต่อมากแล้ว คราวหนึ่งมีพระธุดงค์ ๙ รูป ธุดงค์มาเจอ 
พวกโจรเขาใหญ่ดงพญาเยน็น้ี มนัจับเอาไว้หมด ค้นดยู่ามว่าจะมเีงินไหม พระธดุงค์ 
ทัง้ ๙ รูป ไม่มเีงินแม้แต่สตางค์แดงเดยีว พวกโจรกโ็กรธ จึงจับเอาพระชนกนั ชนค่อยๆ  
ก็ไม่ยอม ชนจนหัวได้เลือด แต่มีอีกหนึ่งรูปไม่มีคู่ เลยให้ชนหัวคันนา โจรชอบใจ
หัวเราะกัน พระรูปไม่มีคู่เดือดดาลในใจนัก จึงค่อยๆ คลานไปจนถึงปืนที่โจรวางไว้
คว้าปืนยิงโจรตายไป พวกโจรก็หนีเตลิดไป
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ข้าพเจ้านกึถึงที่ท่านเล่ามาให้ข้าพเจ้าฟังได ้กใ็หเ้สียววา่เราจะโดนอีทา่ไหนหนอ 
จากน้ันท่านอาจารย์กงมาท่านก็เร่ิมอธบิายธรรมต่างๆ ให้พวกโจรมันฟัง แต่มันกห็าได้ 
เคารพอาจารย์แต่อย่างใดไม่ พวกมันนั่งยองๆ เอาปลายดาบปักลงที่ดิน วางท่าทาง
น่ากลัว ข้าพเจ้าก็น่ังรับใช้ท่านอาจารย์ข้างๆ น้ันน่ันเอง ท่านอาจารย์ก็ไม่ยอมลด
ธรรมเทศนา อธิบายเรื่อยๆ ไป ข้าพเจ้าจ�าได้ตอนหนึ่งว่า “พวกเธอเอ๋ย แม้พวกเธอ 
จะมาหาทรัพย์ ตลอดถึงการผิดศีลของพวกเธอนั้นน่า ก็เพื่อเลี้ยงชีวิตนี้เท่านั้น แต่ 
ชีวิตนี้ก็ไม่ใช่ของพวกเธอ มันจะสิ้นกันไม่รู้วันไหน เป็นเช่นนี้ทุกคน พวกเธอฆ่าเขา  
ถงึจะฆ่าไม่ฆ่าเขากต็าย เธอกเ็หมอืนกนั มคีวามดเีท่าน้ันทีใ่ครๆ ฆ่าไม่ตาย อย่างเราน้ี 
จะตายเมื่อไรก็ไม่อนาทรร้อนใจ เพราะความดีเราท�ามามากแล้ว” 

ข้าพเจ้าแทบจะไม่เชือ่สายตาของข้าพเจ้าเลยทเีดยีว ในขณะน้ันพวกโจรทัง้หมด
พากนัวางมดีวางปืนหมด น้อมตวัลงกราบอาจารย์ของข้าพเจ้าอย่างอ่อนน้อม ข้าพเจ้า
โล่งใจไปถนัด และพอใจทีพ่วกโจรมนัยอมแล้ว หวัหน้าโจรชือ่ นายองุ เป็นคนล�า่สนัมาก  
กราดเข้ามาหาอาจารย์ขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ อีกครั้งเหมือนกันที่ข้าพเจ้าไม่ยอมเชื่อ 
สายตาของข้าพเจ้าว่า ท�าไมโจรจะยอมเป็นลกูศษิย์อาจารย์ของข้าพเจ้าท�าไม ช่างง่ายดาย 
อะไรอย่างน้ี และกเ็ป็นจริงเช่นน้ัน ท่านอาจารย์กงมาท่านกบ็ญัชาให้พระทีไ่ปกบัท่าน
โกนผมเสียเลย บวชเป็นตาผ้าขาวติดตามท่านไป

 ข้าพเจ้าแม้ขณะน้ันอายเุพยีง ๑๕ ปี เป็นสามเณร ถงึจะยงัไม่เจนต่อโลกมากนัก  
แต่สามญัส�านักของข้าพเจ้าได้บอกตวัเองว่า น่าอศัจรรย์ น่าอศัจรรย์ทีอ่าจารย์ได้สอนคน 
ทีจ่ะต้องฆ่าคนอกีมากให้หยดุจากการกระท�าบาปเช่นน้ี ข้าพเจ้าในสามญัส�านึกกต้็อง
ยอมรับแล้วว่าอาจารย์ของข้าพเจ้านี้เก่งมาก ข้าพเจ้านึกชมอยู่ในใจ แม้กระทั่งบัดนี้
ข้าพเจ้าก็ยังไม่ยอมลืมต่อเหตุการณ์ในวันนั้นได้เลย
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ธุดงค์อยู่ในถ�้าเขาภูคา นครสวรรค์

พระอาจารย์กงมา จิรปญุโฺญ ได้ปราบมหาโจรองุ จนยอมทกุสิง่ทกุอย่าง โดยอาศัย 
วาทศิลป์แห่งพระสทัธรรม และความจริงแห่งการปฏิบตัใินพระธรรมวนัิยทีเ่คร่งครัด 
ของท่าน ตลอดถงึอาจาร-มรรยาททีน่่าเลือ่มใส ท�าให้มหาโจรองุได้ยอมเข้ามาถอืบวช  
แต่พระอาจารย์ก็ให้บวชเป็นเพียงตาผ้าขาว นุ่งขาวห่มขาวสมาทานศีล ๘ เพราะ 
มหาโจรผู้นี้ได้ฆ่าคนมามาก

ภายหลังจากที่ท่านอาจารย์ได้พาข้าพเจ้าเที่ยวธุดงค์หาวิเวกไปตามป่าตามเขา 
ตามถ�า้จนถึงจังหวดันครสวรรค์ ไปทีส่ถานีรถไฟหวัหวาย เดนิเข้าไปจนถงึถ�า้แห่งหน่ึง 
ชือ่ว่า ถ�า้ภูคา ถ�า้น้ีอยูท่ีภู่เขาไม่ใหญ่นัก แต่ถ�า้ใหญ่มาก กว้างขวาง และเป็นถ�า้ข้ึน ไม่ใช่
ถ�า้ลง มปีล่องหลายปล่อง ท�าให้ภายในถ�า้สว่าง ไม่มืด และมีซอกเป็นทีน่่าอยูม่ากแห่ง  
พระอาจารย์พาข้าพเจ้าอยู่ ณ ทีถ่�า้น้ีเป็นเวลาหลายเดอืน เพราะเป็นทีว่เิวก ท่านได้พา 
ชาวบ้านใกล้ๆ น้ันขดุดนิท�าทางเดนิจงกรมในถ�า้ได้หลายทาง แต่ขณะทีข่ดุดินท�าทาง
เดินจงกรม ได้พบเบ้าหลอมทองเก่าแก่ ตุ้มหู ต่างหู เป็นทองค�า และกะโหลกศีรษะ 
อะไรต่างๆ มากมาย เป็นของโบราณ ข้าพเจ้ากไ็ด้ท่องปาฏโิมกข์ได้ในขณะทีอ่ยูใ่นถ�า้
นั้นเอง เพียง ๑๕ วันเท่านั้น ก็ท่องจบ

ณ ทีถ่�า้แห่งน้ี ท่านอาจารย์ได้แนะน�าพร�า่สอนเร่ืองการปฏบิตัจิิตใจให้แก่ข้าพเจ้า
อย่างเต็มที่ ข้าพเจ้าก็ปรารภความเพียรอย่างเต็มก�าลัง ได้ผลเป็นที่พอใจ ตั้งใจว่าจะ
จ�าพรรษาอยู่ที่นี้ แต่พอจวนจะเข้าพรรษา ท่านอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม ได้โทรเลข
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ไปเรียกให้ท่านอาจารย์กงมากลับ พวกเราจึงได้กลับนครราชสีมา และได้มาอยู่ที่วัด
สว่างอารมณ์ บ้านใหม่ส�าโรง 

มหาโจรอุง ซึ่งบัดน้ีได้กลายเป็นตาผ้าขาวอุงไปแล้วน้ัน ก็ได้ติดตามอาจารย ์
มาจ�าพรรษาร่วมอยู่ที่วัดนี้ เธอตั้งใจจะปฏิบัติกัมมัฏฐานอย่างเต็มความสามารถและ 
ก็เป็นผล ท�าให้จิตใจของเธอได้รับความสงบและเยือกเย็นเป็นอย่างยิ่ง การท�าความ
เพยีรของเธอน้ันท�าอย่างยิง่ บางคร้ังน่ังสมาธติลอดคนืยนัรุ่ง บางคร้ังเมือ่สมาธไิด้ผล  
เธอจะอดอาหาร ๒ วนั ๓ วนั เป็นการทรมานตน ข้าพเจ้าได้ถามเธอว่า “ตอนเป็นโจร 
ได้ฆ่าคนไปแล้วก่ีคน” เธอบอกว่า “๙ คน” นับเป็นบาปกรรมอย่างยิง่ แต่อาศยัธรรม 
ของพระอาจารย์กงมาที่ได้พร�่าสอนอยู่เนืองนิจ ท�าให้เธอได้รับผลจากค�าสอนเป็น
อย่างยิ่ง 

ข้าพเจ้าถามเธอเรือ่งการปล้นฆ่าทไีรเป็นได้เร่ืองทกุท ีเธอบอกว่าเมือ่ได้เล่าเร่ือง 
ความหลัง ในเวลาบ�าเพ็ญสมาธิจะแลเห็นในนิมิตว่ามีต�ารวจนับไม่ถ้วนมารุมล้อม 
จะฆ่าเอาเสยีให้ได้ มนัเป็นนิมิตทีค่อยมาหลอกหลอนตวัเองอยูเ่สมอ เธอได้เล่าต่อไป
ว่า “มีคราวหน่ึงเขาจับผมได้ เขาประชาทณัฑ์จนผมสลบไป พวกเขานึกว่าผมตายแล้ว
จึงหามเอาผมไปโยนทิง้ในป่าแห่งหน่ึง พอกลางดกึ น�า้ค้างตกถกูตวัผม ผมได้รู้สกึตวั 
และได้ฟ้ืนขึน้ พวกชาวบ้านรู้ว่าผมฟ้ืนไม่ตาย พวกเขายิง่กลวักนัใหญ่ อกสัน่ขวญัแขวน  
ผมเองมารู้สึกตัวตอนฟื้นชีพว่าคนเราเกิดแล้วต้องตายแน่ เรามาประพฤติตัวเป็น 
มหาโจรอยู่เช่นนี้ ก็คงจะได้รับบาปกรรมอันใหญ่หลวงต่อไปเป็นแน่ แต่แม้จะได้คิด 
เช่นน้ีก็ตาม สญัชาตญาณของความเป็นโจรของผมกไ็ม่สิน้ไป ต้องคมุสมัครพรรคพวก 
เข้าปล้นสะดมเขาเหมือนเดิม แต่คราวน้ีผมได้ตั้งใจไว้ว่าจะไม่ฆ่าใครอีกต่อไป  
เหมอืนกบับญุปางหลงัมาช่วยผม อกีไม่ช้าไม่นานนัก กพ็อดีมาพบกบัท่านอาจารย์กงมา  
จิรปุญฺโญ พร้อมกับเม่ือมองเห็นท่านคร้ังแรกก็อัศจรรย์ใจแล้วครับ ให้เกิดความ
เลื่อมใสในองค์ท่านตั้งแต่ยังไม่ฟังธรรมจากท่าน อาจถึงคราวหมดบาปกรรมแล้ว 
พอได้ฟังธรรมจากท่านเท่าน้ันกเ็กดิความสลดลงอย่างไม่น่าเช่ือ จิตของผมเหมอืนกับ 
ถกูชโลมด้วยน�า้อมฤต กลายเป็นจิตทีใ่ห้อภยัทกุสิง่ทกุอย่าง ละตวัออกจากพวกมหาโจร 
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ทั้งหลาย ผมเองก็พยายามเกลี้ยกล่อมลูกน้องให้ตามผมมาบวช แต่มันไม่ตามมา
ผมก็เลยปล่อย แต่ในที่สุดลูกน้องของผมทั้งหมดมันก็เลิกเป็นโจร เข้ามาอยู่ในบ้าน 
ท�ามาหากินตามปกติ ผมเองจึงบวชเป็นตาผ้าขาว ผมรู้ตัวผมดีว่าท�าบาปกรรมไว้มาก  
ผมจึงขอสละชีวิตเพื่อการท�าสมาธิอย่างยิ่งยวด”

ตาผ้าขาวองุได้อยูป่ฏิบตักิบัท่านอาจารย์กงมาอยูเ่ป็นเวลาหลายปี เป็นผู้เคร่งครัด
อยู่ในพระธรรมวินัยเป็นอย่างยิ่ง จนวาระสุดท้ายของชีวิตในวันหน่ึง ตาผ้าขาวอุง 
น่ังสมาธอิยูภ่ายในกลด เป็นเวลา ๒ วนั ไม่ออกมา ตามธรรมดาจะออกมารับประทาน 
อาหารพร้อมพระ ในวนัน้ันไม่ออก พระภกิษุสามเณรกส็งสยั แต่บางคร้ังตาผ้าขาวองุ 
จะอดอาหารถึง ๕-๗ วัน ก็มี จึงท�าให้ไม่มีใครสนใจเท่าใดนัก แม้ว่าจะไม่ออกจาก 
กลดตัง้หลายวัน วนัน้ันพวกเรานึกสงสยัมากกว่าทกุวนั จึงพากนัเข้าไปเพือ่จะเปิดดวู่า 
ตาผ้าขาวอุงท�าอะไรอยู่ข้างใน แต่โดยส่วนมากท่านอาจารย์ท่านห้าม เพราะเป็นเวลา 
ทีเ่ขาน่ังสมาธอิยู ่เราไปท�าให้เสยีสมาธขิองคนอืน่ จึงท�าให้เกดิความลงัเลทีจ่ะเปิดกลด 
ของตาผ้าขาวอุง คร้ันเมื่อเห็นว่าไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานานผิดปกติ พวกเรา 
จึงตดัสนิใจเปิดกลด เมือ่เปิดกลดแล้ว ทกุๆ คนทีเ่หน็กต้็องตกตะลงึ เพราะตาผ้าขาวองุ 
ไม่มีลมหายใจเสยีแล้ว แต่ว่ายงัคงน่ังสมาธอิยูต่ามปกต ิไม่ล้ม พวกเราจับตวัดเูยน็หมด 
แข็งทื่อเป็นท่อนไม้ แต่ว่าคราวนั้นอยู่กันในป่า เป็นวัดป่า เรื่องก็ไม่เป็นข่าวโกลาหล  
ซึ่งถ้าเป็นอย่างปัจจุบันน้ี เข้าใจว่าจะเป็นข่าวอึกทึกครึกโครมอย่างมหาศาลทีเดียว  
น่ากลัวว่าพวกที่นับถือเร่ืองโชคลางจะพากันแตกตื่นไปหากันใหญ่ แต่ว่าขณะน้ัน
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ในที่สุดท่านอาจารย์ก็ได้พาญาติโยมพระภิกษุสามเณรท�า
ฌาปนกิจศพตามมีตามได้ จนกระทั่งเหลืออยู่แต่เถ้าถ่านเท่านั้น
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ไปเผยแพร่ธรรมที่จังหวัดจันทบุรี

หลงัจากจ�าพรรษาอยูท่ีน้ี่แล้ว (พ.ศ. ๒๔๗๙) ในพรรษา พระอาจารย์ล ีธมมฺธโร  
ผู้ซึง่ได้ไปท�าประโยชน์อยูท่ีจั่งหวดัจันทบรีุ ในขณะน้ันได้มผู้ีเลือ่มใสในพระธรรมเทศนา 
ของท่านมาก ท่านได้ไปอยู่จันทบุรีองค์เดียว ไม่มีใครช่วยในด้านการเผยแพร่ธรรม
กมัมัฏฐาน จึงได้มีจดหมายมาถงึท่านอาจารย์กงมา ขอให้ไปช่วยในการเผยแพร่ธรรม 
ดังกล่าวแล้ว

หลังจากท่านอาจารย์กงมาได้รับจดหมายแล้ว ก็น�าไปปรึกษาท่านอาจารย์สิงห์ 
ก็ได้รับอนุมัติให้ไปจันทบุรี ข้าพเจ้าหลังจากที่กลับจากธุดงค์ในครั้งนั้นแล้ว ก็เป็นไข้
มาลาเรียจับไข้อยูว่นัเว้นวนั จนถงึขึน้สมองและสลบไป ข้าพเจ้าไม่รู้ตวัเลยในขณะน้ัน  
เหมือนกับจิตวิญญาณไปเสวยความสุขอยู่ในสถานที่ใดที่หนึ่ง ประมาณ ๓๐ นาที  
จึงฟ้ืนคืนมา พอหายไม่ดเีท่าไร พร้อมกับท่านอาจารย์กงมา กต็ดัสนิใจเดนิทางไปจันทบรีุ  
แต่ได้ไปพักอยู่ที่กรุงเทพฯ ก่อน นางถม ลิปิพันธ์ เลื่อมใสในท่านอาจารย์ ได้ถวาย 
ค่าโดยสารเรือไปจันทบรีุ องค์ละ ๕ บาท ไป ๕ องค์ ด้วยกนั คือ ๑. พระอาจารย์กงมา  
จิรปุญฺโญ ๒. พระอาจารย์สังข์ ๓. พระอาจารย์ปาน อุสาโท ๔. พระอาจารย์เงียบ  
๕. สามเณรวิริยังค์ สิรินฺธโร ได้เดินทางเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๔๗๙ ซึ่งข้าพเจ้าเป็น 
สามเณรได้ติดตามท่านมาด้วย การเดินทางคร้ังน้ันได้โดยสารเรือทะเลมา ช่ือเรือ 
ภาณุรังสี นับว่าเป็นการเห็นทะเลครั้งแรกของผู้เขียน เป็นการอัศจรรย์ดีเหมือนกัน 
เมื่อได้เห็นความกว้างขวางของทะเล
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เมื่อพระอาจารย์กงมาได้มาถึงจันทบุรี ก็ได้มาพักอยู่ที่วัดป่าคลองกุ้ง อันเป็น
วดักัมมัฏฐานวัดแรกของจังหวดัจันทบรีุทีพ่ระอาจารย์ลไีด้มาริเร่ิมก่อสร้างข้ึน แล้วจึง 
เดนิทางไปบ้านนายายอาม โดยการขอร้องของท่านขนุภมู ีนายอ�าเภอท่าใหม่ ขณะน้ัน 
ไม่มทีางรถยนต์ ต้องเดินไป บ้านน้ีเป็นบ้านโจรผู้ร้ายชกุชมุและผู้คนขาดศลีธรรมมาก 
ท่านอาจารย์ท่านต้องพักอยู่ที่น่ีหลายเดือน ท่านได้พยายามสอนศีลธรรมจนบ้านน้ี 
กลายเป็นบ้านที่ร่มเย็นเป็นสุข (ถ้าท่านขึ้นรถยนต์มาตามถนนสายสุขุมวิท ถึงป้ายที่
เขียนไว้ว่า เขตระยอง-จันทบุรี นั่นแหละคือบ้านนายายอาม เวลานี้เจริญและมีการ 
ท�ามาหากนิทีอ่ดุมสมบรูณ์) อยูม่าหลายเดอืน คณุนายสัง้ อ�านวยกจิ ภรรยานายอ�าเภอ 
พร้อมทัง้อบุาสกอกีหลายคน มาเยีย่มพระอาจารย์กงมา แล้วกข็ออาราธนากลบัไปอยู่
วดัป่าคลองกุง้ในเมืองจันทบรีุ เวลาเดนิทางกลบัน้ัน ชาวบ้านนายายอามพอรู้เข้าถงึกบั 
พากนัร้องไห้กนัเป็นการใหญ่ เพราะเขาเสยีดายมาก เน่ืองจากเขาได้รับธรรมจากท่านมาก  
ทัง้สอนท�าวตัรเช้าท�าวตัรค�า่โดยการต่อเอากบัปาก ทัง้พาหดัท�าสมาธ ิจากน้ันท่านกก็ลบั 
มาพักวัดป่าคลองกุ้ง

ขณะน้ันชาวจันทบรีุโดยทัว่ไปมคีวามประสงค์ทีจ่ะให้พระอาจารย์กมัมฏัฐานไป
แนะน�าข้อปฏิบัติตามถิ่นของตนๆ มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านหนองบัว 
อ�าเภอเมอืงน้ัน มีความสนใจในธรรมกันมาก ได้เคยพยายามมาตดิต่อท่านอาจารย์ล ี
อยูเ่สมอ เพือ่ขอพระอาจารย์ผู้ทรงคณุวฒุไิปสร้างวดั เพือ่ให้เป็นสถานทีอ่บรมการปฏบิตัิ  
ก็พอดีวันนั้นได้มีนายหลวน และนายเสี่ยน ชาวบ้านหนองบัว ได้ไปที่วัดป่าคลองกุ้ง 
อีกครั้งหนึ่ง ได้พบกับพระอาจารย์กงมา เกิดความเลื่อมใสได้อาราธนาให้ท่านไปที่
บ้านหนองบัว เพื่อจะได้ไปสอนธรรมปฏิบัติ

ท่านพระอาจารย์กงมาจึงบอกว่าให้กลับไปก่อน ลองเสี่ยงความฝันดู ถ้าดี 
ก็ให้มารับไป ถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องมารับ นายหลวนจึงบอกว่า “ผมฝันดีแล้วตั้งแต่ 
เมื่อคืนนี้” ท่านพระอาจารย์กงมาถามว่า “ฝันว่าอย่างไร ลองเล่าให้ฟังที” นายหลวน 
จึงเล่าว่า “ผมฝันว่าได้ช้างเผือก ๒ เชือก งามมาก ตัวหนึ่งเป็นแม่ ตัวหนึ่งเป็นลูก  
ขณะทีฝั่นน้ันผมดีใจมาก พยายามลบูคล�าช้างน้ันอย่างรักใคร่เป็นอย่างมาก” นายหลวน 
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ได้พูดเสริมต่อไปว่า “ผมนึกว่าผมจะถกูลอตเตอร่ีรางวลัที ่๑ เสยีแน่แล้ว แต่ว่าหาใช่ 
เช่นน้ันไม่ คือผมจะได้อาจารย์ไปสอนธรรมให้พวกกระผมน่ันเอง ซึ่งพวกกระผม 
ดีใจกว่าถูกลอตเตอรี่เสียอีก”

ท่านอาจารย์กงมาได้ฟังนายหลวนเล่าให้ฟังเช่นน้ัน ก็จึงได้ตกลงใจที่จะไป 
บ้านหนองบัว นัดวันให้มารับ คือวันขึ้น ๑๓ ค�่า เดือน ๕ ปีชวด พ.ศ. ๒๔๘๐ ได้ไป 
กับสามเณรวิริยังค์ (คือผู้เขียน) การไปบ้านหนองบัวนั้น ต้องไปทางเรือแจวใช้เวลา 
๒ ชั่วโมง ขณะที่ไปในเรือซึ่งมีคณะเก่าของนายหลวน-นายเสี่ยน กับพวกอีก ๕ คน 
มารับ และนายหลวนได้พดูขึน้ว่า “เป็นการแน่นอนแล้วส�าหรับความฝันของผมว่าได้ 
ช้างเผือก ๒ เชอืก แม่กบัลกู คือ ท่านอาจารย์กงมา กบัสามเณรน้ีเอง” ท�าให้พวกเขา 
เกิดความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง พวกเราได้ไปถึงบ้านหนองบัว และเดินต่อไปที่ป่าช้า 
ซึง่เขาจะจัดให้เป็นทีส่ร้างวดั ซึง่ปรากฏเป็นวดัทรายงามในเวลาต่อมา ได้ถงึเวลาบ่ายโมง 
กับสิบห้านาที

การสร้างวดัทรายงามน้ี ท่านอาจารย์กงมาท่านได้สร้างคน หมายความว่าท่านได้
สร้างคณุธรรมให้แก่คนในละแวกน้ันอย่างเตม็ที ่เพราะตัง้แต่วนัมาถงึ ท่านได้เปิดการ 
แสดงธรรมทุกวัน ก็มีประชาชนสนใจมาฟังทุกวันมิได้ขาด นอกจากแสดงธรรมแล้ว 
ท่านก็น�าบ�าเพ็ญสมาธิจนปรากฏว่ามีผู้ได้รับธรรมจนเกิดปีติภายในกันมาก ในระยะ  
๓ เดอืนแรก ท่านอาจารย์ได้แสดงธรรมอย่างวจิิตรพสิดาร ท�าให้ชาวบ้านน้ันเกดิศรัทธา  
ได้ช่วยสร้างศาลาการเปรียญและกุฏิอย่างรวดเร็วพอกับพระ ๕ รูป สามเณร ๑ รูป 
ในปีนั้น

ตลอดระยะเวลา ๕ ปี ของท่านพระอาจารย์กงมาทีท่่านได้อยูส่ร้างวดัทีจั่นทบรีุน้ี  
(พ.ศ. ๒๔๘๐-๒๔๘๔) ท่านได้ท�าประโยชน์แก่พระพทุธศาสนามากอย่างยิง่ โดยเฉพาะ 
การแนะน�าในการปฏิบัติธรรมทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์



236

ถูกกล่าวหาว่าผิดวินัย

เมือ่พระอาจารย์กงมา จิรปญุโฺญ ท่านได้พกัจ�าพรรษาอยูว่ดัทรายงามแล้ว ช่ือเสยีง 
แห่งการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของท่านสมัยนั้นโด่งดังมาก

เม่ือผู้มกีเิลสตณัหาอปุาทานไม่ชอบ น�าเร่ืองทีเ่กีย่วกบัพระวนัิยต่างๆ ไปทลูฟ้อง  
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ แห่งวัดบวรนิเวศวิหาร จนถึงกับ
พระองค์ต้องเสด็จมาสืบสวนและพักอยู่ ณ วัดทรายงาม กับท่านพระอาจารย์กงมา 
จิรปุญฺโญ ถึง ๒ ครั้ง คือปี พ.ศ. ๒๔๘๑ และปี พ.ศ. ๒๔๘๒

การสบืสวนของสมเดจ็พระสงัฆราชเจ้าฯ พระองค์น้ีสขุมุมาก กล่าวคอื พระองค์ 
ไม่เป็นคนหูเบา เวลาที่พระองค์ท่านมาพักอยู่วัดทรายงาม พระองค์ทรงกระท�าวัตร
อย่างปกติของหมู่ คือพระองค์ฉันหนเดียวเหมือนกับท่านพระอาจารย์กงมา 

แม้พระอาจารย์กงมาจะให้บรรดาญาตโิยมน�าภตัตาหารเพลมาถวาย พระองค์ก็ 
ไม่ฉัน พระองค์ตรัสว่า... “เราอยู่ไหน ก็ต้องท�าตามระเบียบเขาที่นั้น”

มีผู้ทูลฟ้องพระองค์ว่า “พระอาจารย์กงมาสะพายบาตรเหมือนพระมหานิกาย” 

ต่อมาในเช้าวนัหน่ึง สมเด็จฯ ได้ออกมาจากกฏุ ิแล้วพระองค์ด�าเนินมาดพูระที่ 
วดัทรายงามออกไปบณิฑบาต เม่ือพระองค์ได้เหน็การบณิฑบาตของฝ่ายปฏบิตั ิและ
พระองค์ได้เห็นการสะพายบาตรเอาไว้ข้างหน้าเป็นที่รัดกุมดี จึงทรงตรัสว่า...“กงมา 
สะพายบาตรอย่างนี้มันก็เหมือนกับอุ้มนั่นเอง ไม่ผิดหรอก เรียบร้อยดี...” 
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พระอาจารย์กงมา ไม่รู้เสียด้วยซ�้าที่มีคนไปทูลฟ้องเร่ืองการสะพายบาตรแด่ 
พระองค์ท่าน ต่อมาก็มีผู้ไปทลูฟ้องสมเด็จฯ อกีว่า... “อาจารย์กงมา เทศน์แปลหนังสอืผิด  
ไม่ถูกตามค�าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”

บงัเอญิวนัหน่ึง พระอาจารย์กงมาได้ประกาศให้ญาตโิยมมาฟังเทศน์ ซึง่สมเดจ็
พระสงัฆราชฯ จักเป็นองค์แสดง ณ ทีว่ดัทรายงาม ปรากฏว่าได้มีประชาชนหลามไหลกนั 
เข้าวัดเพ่ือฟังธรรมเทศนากันมากมายเป็นประวัติการณ์ของพุทธบริษัทชาวจันทบุรี 
ในยุคนั้นทีเดียว

เม่ือประชาชนไปพร้อมแล้ว ท่านพระอาจารย์กงมาจึงเข้ากราบทูลอาราธนา
สมเด็จพระสังฆราชฯ เพื่อขอฟังธรรม แต่สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงตรัสว่า...

“เราไม่สบาย...เธอจงแสดงธรรมแทนเราเถอะ”

เมือ่เหตกุารณ์เป็นเช่นน้ี พระอาจารย์กงมาจึงได้กลบัขึน้ศาลาและได้แสดงธรรม
แทนสมเด็จท่าน...

เม่ือแสดงธรรมไปได้ประมาณ ๑๐ นาที เศษ สามเณรวิริยังค์ได้ลงมาจาก
ศาลาเพื่อถ่ายปัสสาวะ ก็ได้เจอสมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงนั่งอยู่กับพื้นดินข้างศาลา
น่ันเอง สามเณรตกใจ รีบกลบัขึน้ศาลา ในใจใคร่จะบอกท่านพระอาจารย์กงมา แต่ก ็
สุดวิสัยจะเรียนได้ 

วันน้ันพระอาจารย์กงมาแสดงธรรมได้อย่างวิจิตรพิสดาร เป็นอุบายธรรมที ่
ละเอียดจริงๆ

รุ่งเช้า สมเด็จพระสังฆราชฯ กล่าวชมเชยว่า...

“กงมา นี่ เทศนาเก่งกว่าเปรียญ ๙ ประโยค เสียอีก”

ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ยังมีค�าเท็จที่บรรดาผู้เปี่ยมด้วยกิเลสไปทูลฟ้องอีกว่า...
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“เวลาไปธุดงค์ อาจารย์กงมาเที่ยวตั้งตัวเป็นผู้วิเศษแจกของขลังให้ประชาชน 
หลงไปในทางที่ผิด”

ณ วันหนึ่ง สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงชวนพระอาจารย์กงมาไปธุดงค์ด้วยกัน  
ไม่ให้ใครไปด้วย ไปกันเพียง ๒ องค์ เท่านั้น ในการน้ี สามเณรวิริยังค์ก็ได้จัดกลด
ส�าหรับพระธุดงค์ถวายสมเด็จพระสังฆราช

พระองค์ท่านทรงแบกกลดสะพายบาตรเอง แม้พระอาจารย์กงมาจะขอช่วย 
สักเท่าไร พระองค์ก็ไม่ยอม พระองค์ตรัสว่า...

“เธอเคยไปทางใด เธอจงพาเราไปทางนั้น” 

แล้วการเดนิธดุงค์ได้เร่ิมขึน้ สมเดจ็ฯ ทรงแบกกลดออกเดินตามหลงัพระอาจารย์ 
กงมา ออกไปทางหลังวัดทรายงาม มุ่งสู่ป่าดงทันที

ทัศนียภาพในคร้ังน้ัน เป็นภาพที่สะดุดตาสะดุดใจอย่างเหลือเกิน ซึ่งภาพน้ี 
พวกเรานักปฏบิตันัิกอ่านทียั่งมชีวีติอยูใ่นปัจจุบนัเราจะหาดไูม่ได้แน่แท้ พระอาจารย์
กงมา จิรปญุโฺญ ได้พาสมเดจ็พระสงัฆราชฯ ออกเดินธดุงค์ไปในสถานทีต่่างๆ ตามที่ 
ท่านเคยออกเดินธุดงค์มาแล้ว

บัดน้ีเป็นเวลาหน่ึงอาทิตย์เศษ ไม่ว่าท่านจะพักปักกลด ณ แห่งใด ก็จะมี 
ประชาชนที่สนใจในธรรมปฏิบัติมาเฝ้าห้อมล้อมเพื่อขอฟังธรรมและประพฤติปฏิบัติ
กรรมฐานกับพระอาจารย์กงมาทกุๆ แห่ง จนสมเดจ็ฯ ทรงห้ามท่านพระอาจารย์กงมา 
ในใจความหนึ่งว่า...

“กงมา...อย่าเรียกเราเป็นสมเด็จพระสังฆราชเลย อย่าบอกใครเป็นอันขาด  
เวลาพูดก็พูดเหมือนกับพระธรรมดาด้วยกัน”

วันหนึ่ง ท่านได้เดินธุดงค์ไปพักปักกลดอยู่ที่เชิงเขาสระบาป พอดีเกิดฝนตก
ลมแรง กลดที่น�าเอาไปไม่สามารถจะป้องกันฝนได้เพราะพายุฝนตกแรงเหลือเกิน 
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การปักกลดกเ็ป็นไปตามกฎของธดุงควตัร คืออยูพ่กัห่างกนัพอสมควร สมเดจ็พระ- 
สังฆราชฯ ทรงเปียกหมด พระองค์ต้องนั่งตากฝนอยู่เช่นนั้น ส่วนพระอาจารย์กงมา 
ท่านก็นั่งตากฝน แต่บริขารไม่เปียกเพราะรู้วิธี เมื่อฝนหยุดแล้ว ท่านก็ได้ครองจีวร
ไปเข้าเฝ้าสมเด็จฯ 

สมเด็จฯ ทรงตรัสว่า “ท�าไมคุณไม่เปียกล่ะ เราเปียกหมดเลย”

พระอาจารย์กงมาจึงทูลตอบไปว่า “ก็กระผมมีคาถาดีครับพระคุณท่าน”

สมเด็จพระสังฆราชฯ จึงตรัสว่า “เราจะต้องเรียนคาถาให้จงได้”

ภายหลังที่กลับจากเดินธุดงค์และได้มาถึงวัดทรายงามเรียบร้อยแล้ว ขณะที่
สามเณรวริิยงัค์เข้าไปนมสัการปฏบิตัปัิดกวาดกฏุทิีป่ระทบัแด่สมเดจ็ฯ พอดพีระองค์
นึกได้ จึงถามสามเณรวิริยังค์ว่า 

“เณร ขอถามหน่อย คาถากันฝนว่ายังไง เธอรู้บ้างไหม?”

สามเณรวิริยังค์ทูลตอบว่า “พอรู้บ้างฝ่าบาท”

“เออ ว่าไปให้เราฟังที เราจะได้จ�าเอา”

สามเณรวิริยังค์ก็ได้เล่าวิธีการคาถากันฝนถวายว่า 

“เมือ่เวลาฝนตก ต้องเก็บของทัง้หมดใส่ลงไปในบาตร ซึง่พระธดุงค์กระท�าเช่นน้ี 
ทุกองค์ อันมี จีวร สังฆาฏิ เป็นต้น แล้วใช้ฝาบาตรปิดให้สนิท”

สมเดจ็พระสงัฆราชทรงอทุานว่า “อ้อ ไม่บอกกนั แท้ทีจ่ริงเป็นอย่างน้ีเอง นึกว่า 
จะเป็นคาถาอะไร”

พระองค์ว่าแล้วกท็รงพระสรวล แล้วพระองค์ก็ทรงตรัสต่อไปว่า “การธดุงค์ของ
ท่านกงมาและพระปฏบิตักิรรมฐานน้ีได้ประโยชน์เหลอืหลาย อย่างน้ีธดุงค์มากๆ กจ็ะ 
ท�าให้พระศาสนาเจริญยิ่ง”
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น่ีเป็นลกัษณะของผู้น�า และน่ีคอืการสอบสวนหาข้อเทจ็จริงของพระประมุขสงฆ์
ในสมยัน้ัน ซึง่พระองค์กไ็ด้ไปประสบพบความจริงทีใ่ห้ความยตุธิรรมอย่างยอดเยีย่ม 
แก่ผู้ถูกกล่าวหา

นับตั้งแต่บัดน้ันมา พระองค์ทรงให้ความคุ้มครองและสรรเสริญพระอาจารย์
กงมาเสมอๆ
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ใกล้พบกับพระอาจารย์มั่น

พระอาจารย์กงมา จิรปุญฺโญ ผู้ซึ่งได้น�าพระวิริยังค์ ซึ่งขณะน้ันยังเป็น 
พระภกิษหุนุ่ม อายไุด้ ๒๒ ปี อปุสมบทได้หน่ึงพรรษา เดนิธดุงค์คร้ังส�าคญัเพือ่ตดิตาม
พระอาจารย์ม่ัน ผู้เป็นพระปรมาจารย์ของคณะกัมมฏัฐาน การเดนิธดุงค์ด้วยเท้าจาก 
จังหวัดจันทบรีุจนถงึจังหวดันครราชสมีาน้ัน นับว่าไม่ใช่ใกล้ แต่ระหว่างทางทีผ่่านมา 
ก็ย่อมแสดงให้เห็นว่าสมัยน้ันเป็นป่าใหญ่และเป็นสถานที่วิเวกของผู้สนใจในธรรม
ได้เป็นอย่างดี

จากถ�้าวัวแดง ท่านอาจารย์ได้พาข้าพเจ้าเดินทางต่อไป คราวนี้ไม่เป็นป่าใหญ่ 
เป็นทุ่งนาและมีป่าไม้เต็ง-ไม้รัง-ไม้แดง เป็นระยะๆ ไป ไม่มีอะไรจะท�าให้เกิดความ 
หวาดเสยีวเหมอืนทีผ่่านมา เพราะท่านอาจารย์ได้มุ่งตรงเพือ่ตดัทางให้ถงึพระอาจารย์มัน่ 
ให้เร็วเข้า จึงไม่มุง่เข้าหาป่าใหญ่ เดนิลดัเข้าหาตวัอ�าเภอกระโทกกถ็งึในวนัเดยีว พกัอยู ่
ที่วดันีต้ามอธัยาศยั เปลี่ยนจากธดุงค์นอนกบัดนิกบัหญา้ มาจ�าวดักนับนกฏุทิี่เขาจดั 
ไว้ให้ ซึ่งก็ท�าให้บรรยากาศทั้งหลายเปลี่ยนไป โดยการพบหมู่คณะผู้ปฏิบัติธรรม 
มาด้วยกันแล้วก็ไต่ถามถึงการปฏิบัติว่าได้ผลอย่างไร ไปธุดงค์กันที่ไหน เป็นการ
สังสรรค์ภายในหมู่คณะ ซึ่งก็ได้ผลไปอีกอย่างหนึ่ง

ในขณะน้ีสงครามโลกคร้ังที่สองยังไม่สงบ การจะไปไหนมาไหนจะต้องมีการ
ระมัดระวัง และขณะที่มาถึงนครราชสีมานั้น ก็เป็นเวลาที่ทางฝ่ายสัมพันธมิตรก�าลัง
ทิ้งระเบิดสถานีรถไฟจังหวัดนครราชสีมา
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หลงัจากพวกเราได้พบปะสงัสรรค์กับหมูค่ณะทีจ่ากกนัไปนานแล้ว กอ็อกเดนิทาง 
จากอ�าเภอกระโทกเข้าสู่ตัวเมืองนครราชสีมา พักที่วัดป่าสาลวัน อันเป็นวัดใหญ่ของ 
คณะกัมมัฏฐานในจังหวัดน้ี แทบเป็นวัดร้าง เพราะมีพระภิกษุสามเณรไม่กี่องค์ 
เน่ืองจากวัดน้ีอยู่ใกล้สถานีรถไฟ จึงได้ถูกลูกหลง (ลูกระเบิด) เข้าให้หลายลูก  
พระภิกษุสามเณรจึงต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นกันเสียเป็นส่วนมาก ท่านอาจารย์กงมา 
บอกกับผู้เขียนว่า “นี่แหละดูเอาเถิด เมื่อสงครามเกิดขึ้น ก่อความทุกข์ยากให้แก่คน
ทุกชั้น แม้กระทั่งพวกเราฝ่ายสงฆ์ ซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามก็ยังพลอยล�าบาก
ไปกับเขาด้วย ชื่อว่าสงครามนี้ไม่ดีเลย แต่มนุษย์ชอบท�าสงครามทุกยุคทุกสมัย”

ตื่นขึ้นตอนเช้า ท่านอาจารย์ก็พาข้าพเจ้าเข้าไปบิณฑบาตตามหมู่บ้านที่เคยไป 
แต่ก่อนๆ รู้สึกหงอยเหงามากเพราะญาติโยมอพยพไปที่อื่นๆ ยังกลับกันไม่หมด  
มองไปทางใดเห็นแต่หลุมลูกระเบิด บางหลุมเก่าขังน�้าจนเกิดผักบุ้งเต็ม มันมีอยู ่
ภาพหน่ึง ซึง่เป็นภาพทีน่่าหวาดเสยีวกค็อื ม ี๒ คน ถกูสะเกด็ระเบดิเลอืดอาบตวัแดง 
ไปหมด เขายังมีชีวิตอยู่ ได้วิ่งกระเสือกกระสนเข้ามาที่วัดนี้ แต่การวิ่งของเขาวิ่งโดย
ความกลัวหรืออย่างไรไม่ทราบ วิ่งอย่างไม่มองหน้า-หลัง ตรงรี่ขึ้นศาลาการเปรียญ 
เลอืดไหลแดงฉาน เขาตรงเข้ากราบพระประธานแล้วสิน้ใจทีต่รงน้ันเอง มนัช่างเป็นภาพ 
ที่น่าปลงธรรมสังเวชอะไรเช่นนี้

ท่านอาจารย์บอกกบัผู้เขยีนว่า “เราควรจะรีบเดนิทางต่อไปดกีว่าเพือ่พบกบัพระ
อาจารย์มั่นตามความตั้งใจของพวกเรา” ท่านอาจารย์ก็รีบไปสืบว่ามีรถไฟเดินไปทาง
จังหวัดอุดรฯ หรือเปล่า เพื่อเป็นการย่นทางย่นเวลา เพราะถ้าใช้เวลาเดินจะต้องเป็น
เดือนๆ อีก เวลาก็จะใกล้เข้าพรรษามาแล้ว อาจจะไม่ทันกาล

เมือ่ทราบว่ามรีถไฟวิง่ไปอดุรฯ เป็นบางวนั ท่านอาจารย์กค็อยวนัน้ัน ได้พาข้าพเจ้า 
ขึน้รถไฟ ซึง่สภาพในขณะน้ันกแ็ย่มาก เพราะรถไฟถกูลกูระเบดิเค้เก้ไปเยอะ แต่กต้็อง 
ทนเอา แม้จะต้องยืนบ้างน่ังบ้าง ไปวันเดียวก็ถึงจังหวัดอุดรธานี ได้พาไปพักที่ 
วัดป่าบ้านจิก (ปัจจุบันคือ วัดทิพยรัฐนิมิตร)



243

ณ ทีจั่งหวดัอุดรฯ น้ี สงบเหมอืนกับไม่มีสงคราม ผู้คนมิได้อพยพหนีภยัแต่อย่างใด  
เมือ่มาถึงวัดน้ี กพ็อดคีณุนายทพิย์ผู้เป็นเจ้าของวดัป่าบ้านจิก กเ็ป็นวดัป่าเช่นเดียวกบั 
วดัป่าทัง้หลาย โดยมกุีฏพิระภิกษสุามเณรอยูอ่งค์ละหลงัเพือ่บ�าเพญ็สมณธรรม มีศาลา 
การเปรียญ เป็นทีป่ระชมุพระภกิษุสามเณรในเวลาบางคร้ังบางคราวทีจ่ะได้มกีารอบรม
สมาธิและชี้แจงข้อธรรมที่ปฏิบัติมา

วันหนึ่ง คุณนายทิพย์และคณะอุบาสิกาหลายคน ได้มาสนทนาธรรมกับท่าน 
อาจารย์กงมา ต่างก็ได้ถามถึงเรื่องการปฏิบัติทางจิตใจหลายอย่าง ท่านอาจารย์ก็ได้
อธิบายไปตามความรู้ของท่าน แต่คุณนายทิพย์ยังไม่พอใจ เพราะเธอแก่ปริยัติมาก  
เมือ่พดูถงึวธิกีารเข้าฌานว่าจะเข้าอย่างไร “ขอให้ท่านอาจารย์เข้าให้พวกดฉัินดบู้างซ”ิ  
ท่านอาจารย์กงมาท่านถกูไม้น้ีเข้า ท่านจึงหาวธิแีก้ล�าด้วยหนามยอกเอาหนามบ่ง จึงได้ 
บอกว่า “จะเข้าฌานให้ดกูด๊็าย ให้คณุนายจัดหามะม่วงอกร่องกบัข้าวเหนียวมนูมาให้ 
มากหน่อย ไม่ว่าแต่อาตมาดอก เข้าฌานได้ทกุคนถ้ารับประทานมนัให้อิม่ เข้าฌานมนัจะ 
ยากอะไร” คณะคุณนายชอบใจกันการใหญ่

เมือ่พกัอยูจั่งหวดัอดุรธานีประมาณ ๑ อาทติย์ กเ็ดนิทางต่อไปจังหวดัสกลนคร
อันเป็นจุดหมายปลายทาง และเป็นจุดประสงค์อย่างยิ่งในการเดินธุดงค์อันแสนจะ
ทุรกันดารในครั้งนี้

ข้าพเจ้ามจิีตใจเบกิบานผิดกว่าการเดนิทางไปทีไ่หนๆ ทัง้หมดในวนัน้ี เพราะมา
ถงึจังหวดัสกลนคร ทัง้ทราบว่าท่านอาจารย์ม่ันได้มาพกัอยูใ่นจังหวดัน้ี แต่ท่านอาจารย์ 
ยังไม่พาผู้เขยีนไปถงึท่านอาจารย์มัน่ เพยีงแต่พกัเอาแรงกนัทีว่ดัสทุธาวาสในตวัจังหวดั 
เสยีหลายวัน ท�าให้ข้าพเจ้าทรุนทรุายมใิช่น้อย ทีม่าใกล้แล้วไม่รีบไป และท่านได้เล่าถงึ 
ความเป็นไปต่างๆ ของท่านอาจารย์มั่น ซึ่งอาจารย์ของข้าพเจ้าได้ว่าไว้อย่างนี้ คือ

๑. ท่านอาจารย์มั่น ท่านรู้จักใจคน จะนึกจะคิดอะไรทราบหมด
๒. ท่านอาจารย์มั่น ท่านดุยิ่งกว่าใครๆ ทั้งนั้น
๓. ท่านอาจารย์มั่น ท่านเทศนาในธรรมปฏิบัติยอดกว่าใครทั้งนั้น
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๔. ท่านอาจารย์มัน่ ท่านปฏบิตัติวัของท่านเป็นตวัอย่างแก่ศษิย์อย่างเยีย่มยอด
๕. ท่านอาจารย์มัน่ ท่านจะต้องไล่พระทีอ่ยูก่บัท่าน ถ้าหากท�าผิด แม้แต่ความผิด 

นั้นไม่มาก แต่เป็นเหตุให้เสื่อมเสีย

น่ีกเ็ป็นความทรงจ�าของผู้เขยีนทีจ่ะต้องท่องไว้ในใจไม่ให้ลมื ทัง้กลวั ทัง้ต้องการ
ที่จะพบ ทั้งๆ ที่ยังไปไม่ถึง เป็นการเตรียมตัวเตรียมใจยิ่งกว่าครั้งใดๆ ของผู้เขียน 
อย่างย่ิง ดเูป็นเร่ืองใหญ่จริงๆ คราวน้ีข้าพเจ้าได้ถามท่านอาจารย์ว่าเม่ือไรจึงจะเดนิทาง
ไปพบท่านอาจารย์มั่นกันเสียที ได้รับค�าตอบว่า รอก่อน กี่วันท่านก็ไม่บอก ก็จ�าต้อง 
อยูท่ีว่ดัสทุธาวาสน้ีไปเร่ือยๆ ข้าพเจ้าคิดในใจว่า ท่านอาจารย์กค็งจะตระเตรียมอะไรๆ 
ของท่านบ้างเป็นแน่ เพราะท่านได้จากท่านอาจารย์มั่นไป ๑๐ กว่าปี ก็คงจะร้อนๆ
หนาวๆ เหมือนกัน เอาเถอะ แม้จะรอหลายวันก็เป็นการรอที่ใกล้ความหมายกันแล้ว

ณ วัดสทุธาวาส น้ี เป็นทีท่่านอาจารย์มัน่ได้มามรณภาพ เม่ือ พ.ศ. ๒๔๙๒ จึงเป็น 
วัดประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญวัดหน่ึง และเป็นสถานที่ประชุมของพระคณะกัมมัฏฐาน  
ที่นับเนื่องด้วยความเป็นศิษย์ของท่านอาจารย์มั่น ทุกๆ ปี ของวันมาฆบูชา

ข้าพเจ้าพกัทีน่ี่ได้ถามญาตโิยมทัง้หลายทีอ่ยูใ่นละแวกน้ี กท็ราบว่าเป็นวดัทีท่่าน
อาจารย์เสาร์ ผู้เป็นอาจารย์ของท่านอาจารย์มั่นมาสร้างไว้ เป็นป่าไกลจากตัวเมือง  
๒ กม. จึงเป็นวัดที่สงบสงัดมาก แต่บัดนี้ก็มีบ้านคนตลอดจนถึงที่ท�าการของรัฐบาล 
เช่น ศาลากลางจังหวดั กม็าตัง้อยูใ่กล้ๆ จึงท�าให้กลายเป็นวดักลางเมอืงไปในปัจจุบนั

ท่านอาจารย์กงมาได้บอกผู้เขียนว่า หนทางจากวัดสุทธาวาสน้ีไปที่บ้านโคก 
ต.ตองโขบ อ.เมือง จ.สกลนคร เป็นหนทางไกลถึง ๕๐๐ เส้น ๒๐ กม. ต้องเดินไป 
ไม่มีทางรถยนต์ เป็นบ้านเกิดของท่านอาจารย์กงมาซึ่งเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าเอง  
ท่านว่า

“เป็นโชคดีอะไรเช่นน้ี ท่านอาจารย์ม่ันได้มาพักที่บ้านของเรา เท่ากับว่าเราได้
โปรดญาติเราพร้อมกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ถ้าเราไม่มาจากจันทบุรี เราจะเป็นคน 
เสยีหายมาก จะพลาดโอกาสทีง่ดงามอย่างยิง่ แต่เป็นการดแีละประจวบเหมาะเอาเสยี 
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จริงๆ ที่เรื่องต่างๆ มาผสมผเสได้อย่างนี้ ซึ่งท่านอาจารย์มั่นจะต้องรักเรามาก จึงมา 
รอเราทีบ้่านของเราเอง เราไม่เหน่ือยเลยทีต้่องตรากตร�ามาอย่างล�าบากน้ี การเดินทาง
ของเราจึงมีผลอย่างล้นค่าที่สุดในชีวิต”

ผู้เขียนได้ฟังอาจารย์ของผู้เขียนร�าพึงร�าพันอยู่เช่นน้ี ช่างถูกอกถูกใจผู้เขียน 
เสยีจริงๆ แต่ข้าพเจ้ากลบัคดิว่าการทีจ่ะได้พบท่านอาจารย์มัน่ในคร้ังน้ี เป็นสิง่ทีเ่หลอื 
จะพรรณนาถึงความซาบซึ้งตรึงใจ คล้ายกับจะพึงได้เห็นพระอรหันต์เสียโดยพลัน  
วันและเวลาช่างยาวนานเสยีเหลอืเกนิมากกว่าทีอ่ยูว่ดัสทุธาวาส เหมอืนกบัจะถ่วงเวลา 
หิวกระหายให้เยิ่นเย้อ

ข้าพเจ้าดีใจอกีครัง้หน่ึง เมือ่เช้าวนัน้ันอนัถอืว่าเป็นวนัพเิศษ คอืเป็นวนัอาจารย์
กับศิษย์ก�าลงัจะเดินทางไป ซึง่จะต้องได้ถงึทีท่่านอาจารย์มัน่พกัอยู ่ใช้เวลา ๕ ช่ัวโมง  
ขณะทีเ่ดนิไปลกูศิษย์อาจารย์มไิด้พดูกนัถงึเร่ืองอะไรเลย ต่างก้มหน้าเดนิเอาๆ อย่าง 
ไม่คิดถึงความเหน็ดเหน่ือยเม่ือยล้า ส่วนข้าพเจ้าน้ันมิได้ก้มหน้าเปล่าๆ มีการวาด
มโนภาพอยู่ในใจอย่างไม่เคยมีมาในกาลก่อน
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พบกับพระอาจารย์มั่น

มโนภาพที่ข้าพเจ้าก�าลังวาดไปๆ อยู่นั้นได้หยุดสะดุดลง เมื่อพระอาจารย์ของ
ข้าพเจ้าบอกว่า “ถงึแล้ว วริิยงัค์ โน่นยงัไง บ้านโคก อนัเป็นบ้านเกดิเมอืงนอนของเรา  
และน่ียังไง ทางเข้าไปวดัป่าทีท่่านอาจารย์มัน่พกัอยู”่ เหมอืนกบัตวัลอยคล้ายจะเหาะ
เสียแล้วเรา ดูให้มึนซู่ซ่าไปตามร่างกายคล้ายกับเกิดปีติในสมาธิอย่างไรก็อย่างน้ัน 
ย่ิงใกล้เข้าไปก็ยิง่เหมือนกบัตกอยูใ่นห้วงแห่งความปลืม้ปีตอิย่างไม่เคยมมีาก่อนเลย

ความรอคอยของผู้เขยีนได้บรรลจุุดทีห่มายอย่างสมบรูณ์ในเม่ือเข้าถงึทีพ่กั และ
ข้าพเจ้าต้องตกตะลงึนิดหน่อยเมือ่เหน็ท่านอาจารย์ม่ันเป็นคร้ังแรกของชวีติ ซึง่ท่านได้ 
น่ังอยู่ทีศ่าลาหลงัเลก็ ชีมื้อมายังอาจารย์ของข้าพเจ้าและผู้เขยีน สัง่ให้พระภกิษุรูปหน่ึง 
และสามเณรให้รีบมารับบริขารที่ผู ้เขียนกับอาจารย์ก�าลังตะพายบาตรแบกกลด  
ความนึกความคดิไปต่างๆ นานา หายจากจิตไปแล้วโดยสิน้เชิง กลบัมาเป็นความเลือ่มใส  
ขณะทีม่าถงึเป็นเวลาบ่าย ๕ โมงเยน็แล้ว และท่านอาจารย์มัน่ได้สัง่ให้พระเณรจัดบริขาร 
น�าไปที่กุฏิซึ่งได้จัดไว้เป็นอย่างดีล่วงหน้าแล้ว และพระอาจารย์ข้าพเจ้าได้พาผู้เขียน 
ซึง่ขณะน้ีตวัเบาจริงๆ เพราะบริขารทีถ่กูตะพายมาถึง ๕๐๐ เส้น ได้ถกูปลดออกไปแล้ว  
เข้าไปกราบนมัสการท่านอาจารย์มั่นบนศาลาเล็กซึ่งมุงด้วยหญ้าคา ประโยคแรกและ 
น�้าเสียงครั้งแรกที่เป็นค�าพูดของท่านอาจารย์มั่นที่เข้าสู่โสตประสาทของข้าพเจ้าฯ ยัง
จ�าได้และจ�าได้แม่นย�า เพราะเป็นค�าที่ซาบซึ้งอะไรเช่นนั้น “เออ เจ้าลูกศิษย์อาจารย์
เหน่ือยแท้บ่” หมายความว่าเหน่ือยมากนักหรือ ท่านอาจารย์กงมาได้ตอบว่า “ไม่เหน่ือย 
เท่าไร พอทนได้” 
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ท่านอาจารย์มัน่ได้ให้พวกเราไปสรงน�า้ มพีระภกิษุสามเณรได้จัดน�า้ร้อนน�า้เยน็ 
ไว้พร้อมคอยรับพวกเรา ผู้เขียนสรงน�้าไปพลางคิดไปพลางว่าข้อวัตรปฏิบัติของพระ
ภกิษสุามเณรทีอ่ยูก่บัพระอาจารย์มัน่น้ีช่างเรียบร้อย และรู้ทกุๆ อย่างยิง่กว่าผู้ทีอ่ยูใ่น 
ถิน่เจริญทีไ่ด้ศกึษาสงูเสยีอกี แม้ว่าทีน่ี่จะเป็นบ้านนอกอยูใ่นป่าดง ดูแค่ลานวดั แม้จะมี 
ต้นไม้ปกคลมุอยูห่นาแน่น แต่ภายใต้ต้นไม้ทีเ่ป็นลานจะถกูกวาดเตยีนเรียบ ไม่มใีบไม้ 
รกรุงรัง โอ่งน�้าทุกแห่งวางไว้อย่างมีระเบียบ กระทั่งฝาปิดโอ่ง ขันตักน�้าแม้จะเป็น 
กระบวยซึ่งท�าด้วยกะลามะพร้าว แต่ก็สะอาดเรียบร้อย โอ่งถูกขัดทั้งข้างนอกข้างใน 
สะอาดสะอ้าน หลงัจากสรงน�า้เสร็จแล้วเข้าไปทีก่ฏิุทีจั่ดไว้แล้ว แม้จะเป็นกฏุมิงุหญ้าคา 
แต่สะอาดจริงๆ แม้แต่ผ้าเช็ดเท้ายังพับเป็นระเบียบแทบไม่กล้าเหยียบลงไปเลย  
เมื่อเข้าห้องยิ่งดูเป็นระเบียบ เพราะบริขารต่างๆ ถูกจัดไว้เรียบร้อย แม้กระทั่งบาตร
ตัง้แล้วเปิดฝาเพือ่ไม่ให้อบัและเหม็นกลิน่ ทัง้น้ีเหน็จะเป็นเพราะภิกษุสามเณรทัง้หลาย 
ได้ถูกอบรมการปฏิบัติข้อวัตรต่างๆ อย่างดียิ่ง จึงเป็นอนัว่าวฒันธรรมของพระนีม้อียู่
แม้กระทัง่ในป่าเขาในท้องถ่ินป่าดงทีห่่างไกลความเจริญ

เม่ือผู้เขียนได้กลบัออกจากกฏุ ิมองไปโดยทัว่วดั เหน็พระเณรทกุรูปต่างกเ็ข้าที่
เดนิจงกรมอยูต่ามกฏุขิองตน เพราะกฏุแิต่ละหลงัจะมทีางเดินจงกรมทกุหลงั ขณะน้ัน 
บรรยากาศโดยทัว่บริเวณช่างสงบเอาจริงๆ ต่างองค์ต่างกมุ่็งหวงัเพือ่พระนิพพานโดยแท้  
แม้จะมองไปทีก่ฏุท่ิานอาจารย์มัน่ กเ็หน็ท่านก�าลงัเดนิจงกรมอยูเ่ช่นเดยีวกนั ข้าพเจ้า 
กเ็ลยเข้าทางจงกรมต่อไป แม้จะเดนิทางมาถงึ ๒๐ กว่า กม.แล้ว แทนทีจ่ะพกักนัวนัน้ัน  
แต่เมื่อเห็นทุกๆ องค์เขาเข้าที่จงกรมหมดแล้ว ก็ต้องเข้ากับเขาต่อไป แต่ก็ไม่เห็นว่า 
จะเหน็ดเหนื่อยเลย เพราะขณะนี้มีปีติอยู่ในตัวแล้ว

หลงัจากเดินจงกรมเสร็จ พอท่านอาจารย์มัน่ท่านขึน้กฏิุ พระภกิษสุามเณรกห็ยดุ 
จงกรม คอยสงัเกตดูว่าท่านจะเข้าห้องเลยหรือท่านจะน่ังอยูข้่างนอก ถ้าหากท่านน่ังอยู ่
ข้างนอก พระภกิษสุามเณรทัง้หลายกจ็ะรีบตามข้ึนไปเพือ่จะได้ฟังธรรมจากท่าน วนัน้ัน 
ท่านได้มาน่ังข้างนอก พระภกิษุสามเณรทัง้หลายกท็ยอยกนัขึน้ไปทีก่ฏุขิองท่าน ข้าพเจ้า
มองเห็นอาจารย์กงมาผู้เป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าก�าลังเดินข้ึนไป ผู้เขียนก็เดินตาม 
ขึ้นไปบ้าง
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เมื่อทุกๆ องค์นั่งอยู่ในความสงบ ต่างก็ดูเหมือนจะพยายามส�ารวมใจกันอย่าง 
เตม็ที ่เพราะเท่าทีส่งัเกตด ูทกุๆ ท่านอยูล่กัษณะเตรียมพร้อม หมายถงึพร้อมจะรับธรรม 
โดยอาการสงบเสง่ียมส�ารวมระวัง แม้กระทั่งการเดินและการน่ัง น่าเลื่อมใสจริงๆ  
ท�าให้ผู้เขียนก็ต้องเตรียมพร้อมเช่นเดียวกัน ซึ่งคร้ังน้ีเป็นคร้ังแรกของการพบท่าน
อาจารย์มัน่ ซึง่กไ็ด้รับแต่ค�าเล่าลอืว่าท่านมคีวามหนักแน่นในธรรมวนัิย และมพีละก�าลงั 
จิตน่าเกรงขาม

แต่ท่านกลบัมกีริยิามรรยาททีอ่่อนน้อมละมนุละไม ทกัทายปราศรัยกบัอาจารย์
ของข้าพเจ้าอย่างเป็นกนัเอง คล้ายกบัท่านได้คุ้นเคยกนัมาตัง้เป็นสบิๆ ปี ท�าให้ผู้เขียน 
คลายความตึงเครียดไปตั้งเยอะ ค่อยๆ พอหายใจโล่งไปได้ เมื่อเห็นท่านคุยไปและ 
ยิม้ย่องผ่องใสเหมือนธรรมดา หลงัจากท่านถามสารทกุข์สกุดบิกบัอาจารย์ของข้าพเจ้า 
แล้ว ก็หันมาถามผู้เขียนว่า “ได้มาพร้อมกันหรือ และมากันยังไง” ผู้เขียนก ็
ตอบว่า “ครับ มากบัอาจารย์ของกระผม เดนิทางมาโดยเท้าตลอดเป็นระยะหลายร้อย 
กโิลเมตร” ท่านยิม้แล้วกไ็ม่พดูอะไรต่อไป หนัไปทางภกิษุสามเณรทัง้หลาย แล้วท่าน 
ก็เริ่มที่จะแสดงธรรม

ตั้งแต่ ๒๐.๐๐ น. โดยประมาณ ถึง ๒๔.๐๐ น. เป็นการแสดงธรรมอย่าง
ละเอียดอ่อน ในเน้ือความแห่งธรรมจักรกัปปวัตนสูตร ซึ่งผู้เขียนยังไม่เคยฟังวิธ ี
การอธิบายอย่างนี้มาก่อนเลย ตลอดเวลา ๔ ชั่วโมงเต็ม ซึ่งเป็นเวลามิใช่น้อยส�าหรบั
การแสดงธรรม ซึ่งท่านพูดอยู่ตลอดไม่มีเวลาหยุด

ผู้เขียนและอาจารย์ของข้าพเจ้าก็ก�าลังเดินทางมาเหน็ดเหน่ือยมาก แต่ท่าน
อาจารย์ม่ัน ท่านกม็ไิด้ค�านึงถงึเหตกุารณ์เหล่าน้ัน เอาธรรมเป็นใหญ่ ร่ายกายช่างมนั  
ทรมานมัน นี้เป็นค�าพูดของท่าน แต่เราทั้ง ๒ ก็ได้ถูกทรมานแล้วอย่างไม่ต้องมีการ
หลีกเลี่ยงได้ แต่การถูกทรมานในครั้งนี้เป็นการท�าโดยความเต็มใจทั้ง ๒ ฝ่าย คือ 
ผู้ถกูทรมานกไ็ม่ย่นย่อ ผู้ทรมานกไ็ม่ท้อถอย กเ็ลยเข้ากนัได้ เป็นอนัว่าได้ต่อสูก้บักเิลส 
อย่างได้ผลคุ้มค่าเป็นที่สุด
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สังขารไม่เที่ยง

อวสานแห่งชีวิตของมนษุย์นั้น แน่นอนทุกๆ คนไป ต่างแต่ว่าช้าหรอืเร็วเท่านัน้ 
เพราะมนุษย์น้ีเป็นเพยีงสงัขารวตัถอุนัหน่ึงเท่าน้ัน เกดิขึน้มาแล้วดับไป การดับไปของ
สงัขารถอืว่าสิน้สดุไปคราวหน่ึง แต่ยงัไม่สิน้สดุคอืจิต เพราะจิตเป็นธรรมชาตทิีไ่ม่ตาย  
เมือ่จิตยงัมีกเิลส คือ ราคะ โทสะ โมหะ อยู่ จิตน้ีกต้็องมาถอืก�าเนิดเป็นสงัขารอยูร่�า่ไป 
เมือ่จิตถอืปฏสินธเิป็นมนุษย์หรือสตัว์ ก็ถอืว่าเป็นชีวติ เป็นการต่อสูเ้พือ่ความเป็นอยู่
ทกุๆ ลมหายใจเข้าออก การต่อสูน้ั้นถ้ามไิด้บ�าเพญ็ประโยชน์ตนและผู้อืน่ทีถ่กูต้องแล้ว  
ก็จะเป็นการต่อสูท้ีป่ราชยัอย่างย่อยยบัของชวีติผู้น้ัน แต่ถ้าหากว่าการต่อสูไ้ด้บ�าเพญ็
ประโยชน์แก่ตนและผู้อืน่ทีถ่กูต้องตามค�าสอนของพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแล้ว การต่อสู้
นั้นถือว่าเป็นชัยชนะที่งดงามมาก

พระอาจารย์กงมา จิรปญุโฺญ ท่านได้บ�าเพญ็ประโยชน์อย่างใหญ่หลวงตลอดชวีติ 
แห่งความเป็นสมณะของท่าน ซึ่งยากที่จะมีผู้บ�าเพ็ญได้เช่นท่าน แม้ท่านจะมรณภาพ 
ไปแล้ว ผลงานของท่านที่ได้บ�าเพ็ญปรากฏไว้ทั้งภาคตะวันออกและภาคอีสาน  
จะปรากฏอยู่ตลอดไปไม่มีวันสาบสูญ

ท่านอาจารย์กงมา จิรปุญฺโญ ได้มรณภาพเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ 
เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยอปัุทวเหต ุขณะทีท่่านก�าลงัจะไปบ�าเพญ็ประโยชน์ ณ ทีจั่งหวดั
จันทบุรี สิริรวมอายุของท่านได้ ๖๑ ปี ๑๑ เดือน ๔ วัน และได้ท�าการฌาปนกิจศพ  
ณ วัดดอยธรรมเจดย์ี เม่ือวนัที ่๓ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ยงัความโศกสลดให้แก่บรรดา 
ศิษยานุศิษย์อย่างมากมายสุดจะระงับจิตไว้ได้
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แต่ว่า ท่านอาจารย์ก็เคยแนะน�าสั่งสอนศิษย์ไว้แล้วว่า สังขารไม่เที่ยงแน่นอน  
จะเอาแน่นอนอะไรกับร่างกายสังขาร มันไม่เที่ยง แล้วแต่กรรมจะให้เป็นไป เพราะ
คนเราเกิดมาแล้วเหมือนผลไม้ออกลูกมาแล้ว เช่นกับผลมะม่วงเป็นต้น ก็จะมีแต่
หล่นในทีส่ดุ การหล่นของผลมะม่วงก็ต่างกนั บ้างกห็ล่นเพราะแมลงเจาะบ้าง กห็ล่น 
เพราะเน่า บ้างกห็ล่นเพราะสกุงอม จะเอาแน่นอนกไ็ม่ได้ คนเราเกดิขึน้มากห็ล่นคอืตาย  
อาจจะตายด้วยท�านองต่างกัน เนื่องจากกรรมวิบากเท่ากับเป็นผลกรรม จะตกแต่ง
เอาตามปรารถนาไม่ได้ เช่น คนด�า คนขาว คนบ้า คนบอด คนง่อย คนต�่า คนสูง 
เป็นต้น แก้ไม่ได้ แม้แต่อายุการสิ้นไปก็แล้วแต่กรรมที่จะจ�าแนกไป ไม่มีใครจะอยู่
เหนือกรรมไปได้ เช่น คนอยู่เมืองไทยอาจจะไปตายต่างประเทศ คนต่างประเทศ 
อาจจะมาตายในเมอืงไทย สดุแล้วแต่กรรมวบิากอนัเป็นผล น้ีเป็นการกล่าวถงึสงัขาร 
ถ้ามาบ�าเพ็ญจิตให้พ้นจากกเิลสได้แล้วกพ้็นจากกรรม เป็นอนัหมดทกุข์ด้วยประการ
ฉะนี้
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พระธรรมเทศนา

พระจิรปุญฺโญ หลวงปู่กงมา
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กัน...อานิสงส์

พระอาจารย์กงมา จิรปุญฺโญ
แสดง ณ วัดเกาะตะเคียน อ.เมือง จ.จันทบุรี

๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๒

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ณ บัดนี้ อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาที่เป็นศาสนธรรมค�าสอนของ 
องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า พอเป็นเคร่ืองประดับสตปัิญญาเพิม่พนูกศุลบญุราศ ี
ของท่านทานาธิบดีทั้งหลายที่ได้พากันมาประชุมกัน ณ ที่นี้

ฉะน้ัน จึงขอให้ท่านทัง้หลายจงพากนัมนสกิารไว้ในใจให้ดีและเง่ียโสตประสาท
ดุจภาชนะทองรองรับเอาซึ่งอมฤตยะรสวารี ดังที่อาตมาจะได้แสดงต่อไปนี้

วันนี้เจ้าภาพได้ให้อาตมาแสดงกัณฑ์ “อานิสงส์” ของเทศน์มหาชาติเวสสันดร
ชาดก พระเวสสนัดรท่านให้ทาน ท่านท�าบญุ ท่านสร้างบารม ีท่านกนัความช่ัว ความอจิฉา 
พยาบาท ท่านกันการประพฤติผิดศีล จึงชื่อว่า “กัน”
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เมือ่มกีนั กม็อีานิสงส์ อานิสงส์ หมายถงึผล ผลกเ็หมอืนผลไม้ เมือ่ต้นล�ามันดี 
ผลก็มีเต็มที่ เช่น ผลเงาะ ผลทุเรียน เจ้าของสวนปลูกต้นเงาะต้นทุเรียนขึ้นแล้ว  
ในที่สุดก็ได้อานิสงส์ คือผลของทุเรียนฉันใด ค�าว่า “กัน” ก็คือ การกันความขี้เกียจ 
ขี้คร้าน กันความตระหนี่เหนียวแน่น กันความโลภ กันความโกรธ กันความหลง  
กันอารมณ์สัญญา กันความรักความชัง

ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ สัจจะ ขันติ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา 
กันความฆ่าสัตว์ ขโมยของเขา การประพฤติกาเมสุมิจฉาจาร (ผิดสามีภรรยาผู้อื่น)  
การพดูปดหลอกหลวง การดืม่สรุาเมรัย กนัสิง่ทีเ่ป็นภยัแก่สมาธ ิกนัความวปิลาสต่างๆ  
อนัเกดิขึน้จากนิมิตต่างๆ กันทฐิมิานะอนัเกดิข้ึนจากความหลงถอืตวัถอืตนว่าได้ส�าเร็จ
มรรคผลได้ชั้นนั้นชั้นนี้ กันความพยาบาทอาฆาตจองเวร ในที่สุดด้วยการกันความ
เกิด-แก่-เจ็บ ตาย ครั้นเมื่อกันได้แล้ว “อานิสงส์” ก็เกิดขึ้น เกิดผลเป็นความดี  
ความสงบ ความสุข ความบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นผลที่ทุกๆ คนในโลกนี้ต้องการ

ดงัตวัอย่างหน่ึงเราพากนัเหน็ เช่น พระโพธสิตัว์ ผู้จะได้มาตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้า

เมื่อท่านกันความตระหนี่ กลับกลายเป็นทานบารมี

ท่านกันความโหดร้ายอันขาดเมตตากรุณา กลับกลายเป็นศีลบารมี

ท่านกันความมัวเมาในกามคุณทั้งหลาย กลับกลายเป็นเนกขัมบารมี

ท่านกันความโง่เขลางมงายไปตามสิ่งที่ไร้เหตุผล นับถือกันมาแต่บรรพบุรุษ  
โดยเชื่อสิ่งที่หาเหตุผลมิได้อันเป็นทางเข้าหาทุกข์ กลับกลายเป็นปัญญาบารมี

ท่านกนัความเกยีจคร้านมกัง่ายในการด�าเนินวถิทีางเข้าสูค่วามสงบสขุทีแ่ท้จรงิ 
กลับกลายเป็นวิริยะบารมี

ท่านกันความโลเลไม่แน่นอนซึ่งท�าให้การปฏิบัติไขว้เขวอันขาดความจริง  
จนไม่สามารถจะจดว่าการปฏิบัติให้มั่นคงได้ กลับกลายเป็นสัจจะบารมี
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ท่านกันความเหลาะแหละ ความหวั่นไหวง่ายๆ เสียความหนักแน่นในการต่อสู้
เพื่อให้ถึงซึ่งฝั่งแห่งสันติธรรม กลับกลายเป็นขันติบารมี

ท่านกันความอ่อนแอแห่งการต่อสูเ้พือ่บรรลคุวามจริง ให้กลบักลายเป็นอธษิฐาน 
บารมี

ท่านกันความเหี้ยมเกรียมของใจที่พยาบาทมาดร้ายอันเป็นภัยต่อการแสวงหา
ธรรมเป็นเครื่องด�าเนินสู่ความจริง กลับกลายเป็นเมตตาบารมี

ท่านกนัความห่วงใยอาลยัในสิง่ทีเ่ป็นไปไม่ได้ในการจะแก้แต่ผู้อืน่ จนเกดิความ
ผิดพลาดในการจะด�าเนินตนของตน กลับกลายเป็นอุเบกขาบารมี

เมือ่ท่าน “กนั” ได้อย่างน้ีแล้ว กลบักลายเป็น “อานิสงส์” คอื เป็นผลอนันับเน่ือง 
มาจากเหตุอันพอเพียงแก่ความต้องการ ในเมื่อพระพุทธองค์ได้มาอุบัติบังเกิดข้ึน
ในโลก บรรพชาแล้วมาบ�าเพ็ญเพียรจนได้บรรลุพระอรหัต ตรัสรู้เป็นพระสัมมา- 
สัมพุทธเจ้าโดย “อานิสงส์” แห่งบารมี ๑๐ ประการ คือ

ทานบารมี ท่านมีการบริจาคเสียสละเฉลี่ยความสุขของท่านไปให้ผู้อื่นโดย 
มิหวงแหน นี้เป็นอานิสงส์ ๑

ศีลบารมี ท่านมีการรักษากาย วาจา ใจ ให้เรียบร้อย มิให้ล่วงละเมิดในสิ่งที่
ก่อความเดือดร้อนแก่ตนและผู้อื่น นี้เป็นอานิสงส์ ๑

เนกขัมมะ ท่านมีการเสียสละในกามคุณ มีรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ไม่ให้
กายและใจเกีย่วข้องพวัพนั เสยีสละออกจากบ้านเรือนโดยเดด็ขาด น้ีเป็นอานิสงส์ ๑

ปัญญาบารม ีท่านมีความรู้และใช้ความรู้น้ันให้เกดิประโยชน์ โดยพจิารณาเหน็
ความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ความไม่ใช่ตัวตน อันเป็นความจริงที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้  
นี้เป็นอานิสงส์ ๑
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วิริยะบารมี ท่านมีความเพียร แม้จะมีความล�าบากมากมายสักเพียงใดก็ไม่มี
ความย่อท้อแต่อย่างใด นี้เป็นอานิสงส์ ๑

สจัจะบารม ีท่านมีความแน่วแน่ในการด�าเนินหนทางไม่ละทิง้แม้จะพบอุปสรรค 
ไม่ว่าอุปสรรคนั้นจะใหญ่หลวงสักเพียงใดก็ตาม นี้เป็นอานิสงส์ ๑

ขันติบารมี ท่านมีความอดทนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แม้จะได้รับความกระทบ
กระเทอืนทัง้ทางกายและทางใจ ท่านมไิด้มคีวามหวัน่ไหว มุง่มัน่ปฏบิตักิาย วาจา ใจ
ของท่านทุกกรณี ไม่ว่าล�าบากยากเข็ญใจสักเพียงใดก็ตาม นี้เป็นอานิสงส์ ๑

อธิษฐานบารมี ท่านมีความตั้งใจอย่างมั่นคง ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน โดยที่
ท่านมุ่งหวังโมกขธรรม คือธรรมเป็นเครื่องพ้นทุกข์ ท่านก็ได้ตั้งใจมั่นคงในธรรมนั้น 
จนถึงที่สุด นี้เป็นอานิสงส์ ๑

เมตตาบารมี ท่านมีเมตตาหาประมาณมิได้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ไม่มีการผูก
พยาบาทอาฆาตผู้ใด ปล่อยวางจิตใจให้มีแต่ความเยือกเย็น โดยมิได้มีความขัดข้อง
ให้เป็นเครื่องเศร้าหมอง นี้เป็นอานิสงส์ ๑

อุเบกขาบารมี ท่านมีพระทัยจางจากความเป็นห่วงใยอาลัยในเรื่องของผู้อื่นใด
อันจะท�าให้เกิดความฟุ้งซ่านร�าคาญ ผู้ใดทั้งหลายที่เกิดมาจะมีความสุข ความทุกข์ 
ก็เพราะเหตุแห่งผู้นั้นวางพระทัยเฉยเพื่อด�าเนินจิตเข้าสู่ความปลอดโปร่ง

อานิสงส์เหล่าน้ีเกิดจาก “กัน” ซึ่งสามารถเป็นแนวทางให้พระองค์ได้ส�าเร็จ 
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า จนเป็นพระบรมศาสดาของพวกเราทั้งหลาย

พวกเราได้ฟังเทศน์มหาชาตเิวสสนัดรชาดก ยกเอาพระพทุธองค์มาเป็นตวัอย่าง 
คือ ชาตินั้นพระองค์ได้บ�าเพ็ญทานบารมีอย่างยอด พวกเราพากันต้องการอานิสงส์
มากๆ จึงให้อาตมาเทศน์ “กณัฑ์อานิสงส์” พวกเราต้องการอานิสงส์ ต้องพากนัท�าให้
ถูกต้อง คือ ต้อง “กัน” “อานิสงส์” ถ้าไม่ “กัน” ก็ไม่ได้อานิสงส์
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พอฟังเทศน์มหาชาติเสร็จแล้วว่าได้อานิสงส์เลย “ไม่ใช่” เราพากันฟังแต ่
ไม่เอาใจใส่ พากันกินเหล้าเมายาเฮฮากันไป ไม่เป็นอานิสงส์แน่ๆ เพราะว่าผู้จะมี
อานิสงส์อย่างจริง ต้องพากัน “กัน” ความชั่วทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวของเรากันอย่าง
จริงจัง ถ้าไม่ “กัน” ก็มีแต่จะต้องได้รับความหายนะต่างๆ เช่น ไม่ “กันความโลภ” 
ก็จะมีแต่โลภเอาของผู้อื่นไม่รู้ว่าลูกใครเมียใคร เกิดความเสียหายถึงต้องฆ่าฟัน 
วิวาทกัน หรือไม่ “กันความโกรธ” ก็จะมีแต่พยาบาทฆาตพยาเวร รบราฆ่าฟันกัน
ไม่มีที่สิ้นสุด หรือไม่ “กันความหลง” ก็จะท�าให้มัวเมาเอาแต่การเล่น การเที่ยวเตร่
เป็นนักเลงพนัน นักเลงหญิง นักเลงสุรา เป็นต้น

เพราะฉะน้ัน ญาตโิยมทัง้หลายทีใ่ห้อาตมาเทศน์อานิสงส์ในวนัน้ี กข็อให้พากนั 
น�าธรรมที่อาตมาได้เทศน์แล้วไปพิจารณาถึง “กัน” อานิสงส์ เมื่อได้ใคร่ครวญ
พจิารณาเหน็ดีเหน็ชอบประการใดแล้ว จงประพฤตปิฏบิตัไิปตาม กจ็ะประสบความสขุ 
ความเจริญงอกงามในธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทิวาราตรีกาลดังได้ 
แสดงมา เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้

หมายเหตุ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๒ เวลา ๑๕.๑๐ น. เป็นปีที่ข้าพเจ้ามีอายุได้ ๑๘ ปี  
เป็นสามเณรมา ๓ ปี วนัน้ีข้าพเจ้าได้ตดิตามท่านอาจารย์กงมาไปธรุะทีจั่นทบรีุ ขณะน้ีอยูว่ดัทรายงาม  
ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี จากวัดทรายงามไปจันทบุรีเป็นหนทาง ๔ กม. เศษ เมื่อขากลับได้
แวะที่วัดเกาะตะเคียน ซึ่งอยู่ห่างจากวัดทรายงาม ๑ กม. เศษ เมื่อท่านแวะไป พอดีเขาก�าลังเทศน์
มหาชาติกันอยู่ จึงนิมนต์ท่านพระอาจารย์กงมาเทศน์ ให้เทศน์ “กัณฑ์อานิสงส์” ท่านได้แสดงเป็น 
ที่น่าคิดน่าจับใจในเทศนาโวหาร ข้าพเจ้าจึงได้บันทึกไว้ ต่อมาข้าพเจ้าได้น�าเนื้อความไปกราบเรียน  
ท่านพระอาจารย์ม่ัน ภูริทตัโต ณ บ้านโคก ต.ตองโขบ อ.เมอืง จ.สกลนคร เมือ่เดอืน ๑๒ พ.ศ. ๒๔๘๕  
ท่านบอกว่า “เป็นพระธรรมเทศนาที่แสดงได้ไพเราะมาก ยากที่ผู้จะแสดงได้เช่นนี้”

พระอาจารย์วิริยังค์ สิรินฺธโร
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คติที่พระอาจารย์กงมา

ให้แก่พระเณรวัดศรีโพนเมือง

ในวันที่ท่านเข้าไปซ่อมแซมรถของท่าน
เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๕

เวลาบ่ายประมาณสกั ๓ โมง เหน็จะได้ แต่ก่อนเมือ่ท่านไปวดัศรีโพนเมอืงแล้ว  
ท่านมักจะไปให้ถึงกุฏิสมภารเสมอ แต่ครั้งนี้ท่านขึ้น ๓ ล้อไปกับผ้าขาวน้อยผู้หนึ่ง
เลยขึ้นไปบนศาลาใหญ่ พอข้าพเจ้าเห็นท่านไปและข้ึนศาลาแล้ว ข้าพเจ้าก็รีบบอก 
พระเณรทีข้่าพเจ้าก�าลงัสอนอยูใ่ห้ขึน้ไปต้อนรับและกราบไหว้ตามธรรมเนียมของพระ
ผู้อ่อนพรรษาเห็นพระผู้แก่มา

พอพวกข้าพเจ้ากราบท่านแล้ว ท่านเลยถามพวกข้าพเจ้าว่า “รู้จักกัมมัฏฐาน
หรือยัง?” ถ้าพวกข้าพเจ้าจะตอบว่ารู้อยู่ ก็คิดว่าบางทีจิตใจของพวกข้าพเจ้าอาจจะ 
ไม่มัน่คงในศาสนาในอนาคตก็เป็นได้ ข้าพเจ้าจึงตอบไปว่า “ยงัไม่รู้ครับ” ท่านหวัเราะเลย 
ทีเดียวว่า “พระไม่รู้กัมมัฏฐาน อุปัชฌาย์จะบวชให้หรือ” ข้าพเจ้าจึงระลึกได้ว่า
ในขณะที่จะบรรพชา อุปัชฌาย์ได้สอนปัญจกกัมมัฏฐานก่อนจริง จึงตอบท่านว่า 
“รู้ครับ” ท่านจึงพูดว่า “เออ เมื่อรู้แล้วเป็นอย่างไร เห็นอะไรงามบ้างสวยบ้าง  
มันล้วนแต่ของโสโครกน่าเกลียดมิใช่หรือ เม่ือรู้แล้วอย่าอยากสึก” และท่านพูดว่า 
“ถ้าโยมไม่รู้สรณะ พทุธะ พระไม่รู้กมัมฏัฐาน ศาสนาจะตัง้อยูไ่ม่ได้เลย น่ีกน่็าคดิอยู่  
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เพราะว่าโยมไม่รู้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วทุกอย่างมันจะต้องทุพพลภาพ
ไปตามคนจริง และถ้าหากพระสงฆ์ยังพิจารณาร่างกายของตนเป็นของสวยงามอยู่  
ก็อาจทรงอยู่ในสิกขาวินัยไม่ได้ เพราะพิจารณากัมมัฏฐานไม่ลง ยังยินดีในรูป เสียง 
กลิ่น รส อยู่” ข้าพเจ้าเห็นจริงอย่างท่านพูด

และท่านว่า ขณะทีถ่อืเพศเป็นบรรพชติพรหมจรรย์อยูน้ี่ ท่านกลวัผู้หญงิเท่ากบั
เสือเก้าศอกหรือกว่าน้ัน เพราะเสือไม่สามารถจะท�าลายเพศพรหมจรรย์ให้เสียได้  
ถึงมันกัด มันก็กัดเฉยๆ ส่วนผู้หญิงนั้นจะต้องท�าให้เราตายทั้งเพศพรหมจรรย์ด้วย

และอีกตอนหนึ่ง ท่านได้เคยสังเกตเห็นผู้หญิงบางคน ตอนเช้าไปสมาทานศีล 
ต่อพระมา พอถึงบ้านแล้วบังเอิญฝนตกน�้ามากปลาก็ข้ึน ก็เลยลืมศีลของตนที่ได้ 
สมาทานแล้วน้ัน ก็เลยถือเอาสะดุ้ง (ยอ) กับตะกร้าไปเลย พอถึงที่หมายคือ 
ข้างสะพานริมถนนนั้นแหละ พอยออยู่ไม่นาน ก็พอดีเห็นท่านเดินไปธุระจะผ่านไป 
ทางนั้นด้วย พอโยมนั้นเห็นพระมาใกล้เข้าขนาดจ�ากันได้บ้างไม่ได้บ้างนี้แหละ ก็รีบ 
ยอสะดุ้งเพื่อจะได้รีบหนีไปเร็วๆ พอยอขึ้นสายก้อสะดุ้งน้ันขาด โยมผู้หญิงน้ัน 
กต็ลีงักาหลงัเลย ท่านกถ้็าจะไม่ดูหรือ ก็อยากเหน็อยู่ ถ้าจะดหูรือ กก็ลวัโยมผู้น้ันละอาย 
จึงท�าเมินๆ สักหน่อย พอโยมน้ันลุกขึ้นได้แล้วก็พาสะดุ้งและตะกร้าวิ่งเข้าป่าไป 
ทั้งเปียกปอนนั้นเลย เรื่องนี้ขันมาก ข้าพเจ้าคิดดูแล้วคงมีจริง ท่านจึงพูด

และท่านบอกว่า เมื่อคราวพรรษาของท่านได้ ๑๕ มีความกระสันอยากสึก  
ท่านจึงอธิษฐานว่า “ถ้าหากยังอยากสึกอยู่ ขอให้ตายเสียเร็วๆ นี้” แต่นั้นมาไม่เคย
นึกคิดเลยกระทั่งปัจจุบันนี้ ท่านจึงว่าท่านเคยได้ก�าลังเพราะแรงอธิษฐาน และทุกปี
ถึงฤดูหนาวปีใด  ที่หลังเท้าของท่านมักบวมทุกปีพร้อมทั้งคันด้วย ท่านก็อธิษฐาน
ให้ตายเหมือนกัน ถ้าหากมันอยากจะเป็นอย่างเท้า แต่นั้นมาไม่เป็นอีกเลย และเรื่อง
การฉีดยาแก้โรคต่างๆ แม้ท่านจะมีความเลื่อมใสอยู่กับแพทย์แผนปัจจุบันก็ตาม  
แต่ท่านก็ได้ปฏิญาณไว้แล้วว่าจะไม่ฉีดเป็นเด็ดขาด เพราะท่านคิดว่าถึงเวลาจะ 
ตายแล้ว แม้จะมีแพทย์สักเท่าไรมันก็คงตายอยู่นั่นเอง และท่านได้เห็นมรรยาทของ
แพทย์ผู้มีชื่อคนหนึ่งในจังหวัด ขณะที่ท่านป่วย โยมได้นิมนต์ให้ท่านไปฉีดก็เลยขัด 
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ไม่ได้ พอแพทย์ตรวจแล้วแทนที่จะขอโอกาสจากท่านสักนิดในการเป็นพระก็ไม่มี  
พอเข็มแทงเข้าแล้วถอดเข็มออก แพทย์น้ันก็ไปเลย จะพูดอย่างน้ันอย่างน้ีก็ไม่มี  
ท่านจึงคิดว่า เราน้ีก็โง่คนมากแล้ว เท่าน้ีกม็าให้เขาท�ากบัเราได้ แต่น้ันมา ถ้าหากท่าน 
ยังพอรู้สึกอยู่ จะไม่ให้ใครฉีดเด็ดขาด ส่วนยาฉันนั้น ท่านจะไม่ปฏิเสธ

เท่าทีข้่าพเจ้าได้เขยีนคตแิละกจิวตัรของท่านพระอาจารย์กงมา  จิรปญุโฺญ ข้ึนน้ี 
ก็เพราะข้าพเจ้ามีความเลือ่มใสและความเคารพนับถอืในท่าน เพราะเป็นผู้เหน็ธรรมจริง 
ดังค�าพูดของท่าน และท่านเป็นผู้รักษาวินัยจริงๆ มีธุดงควัตรกันจริง เช่น การฉัน
บิณฑบาตของท่าน ถ้าโยมผู้ใสศรัทธา ต้องเอาโภชนียะขาทนียะนั้นตักบาตรให้ท่าน 
ถ้าของใดไม่ลงบาตรแล้ว ท่านไม่ฉันจริงๆ และถ้าทีใ่ดอกึทกึครึกโครมแล้ว ท่านหลกี 
เลี่ยงมาก เช่น เมื่อท่านมีกิจที่เข้าไปพักในเมือง ท่านก็มักจะเลยไปพักนาค�าหรือ 
วัดภูธรพิทักษ์ บ้านธาตุนาเวง เสียส่วนมาก และอีกอย่างหนึ่ง ถ้าของใดมีผู้ถวาย
เป็นสงฆ์กล่าวค�าว่า “สังฆัสสะ” แล้ว ถ้าไม่ได้ท�าวินัยกรรมก่อน ท่านไม่แตะต้องเป็น
อันขาด เพราะท่านรักษาพระวินัยไม่ยอมกินของสงฆ์

ข้าพเจ้าได้เหน็อย่างน้ีแหละ จึงรู้สกึเลือ่มใสและเคารพนับถอืในท่าน จึงอตุส่าห์
จดจ�าเอาคตแิละกจิวตัรของท่านอนัข้าพเจ้าได้เหน็ได้ยนิมาน้ันเขยีนไว้เพือ่เป็นแนวคดิ
พนิิจพจิารณาของบรรดาท่านผู้ใคร่ในธรรมปฏิบตัทิัง้หลาย หากข้อความใดทีข้่าพเจ้า
จ�ามาเขียนนี้ผิดพลาดบ้าง ก็หวังว่าคงได้รับอโหสิจากท่านผู้รู้ด้วย

พระสุวัธน์ พัฒนมณี
วัดศรีโพนเมือง จังหวัดสกลนคร
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ปัจฉิมเทศนาของ

พระอาจารย์กงมา จิรปุญฺโญ
แสดงในงานฌาปนกิจศพ หลวงพ่อค�ามา ญาณทีโป
ที่วัดเทพกัญญาราม อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๕

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ๓ หน

กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา อพฺยากตา ธมฺมา ติ

ณ โอกาสน้ี อาตมาจักได้แสดงธรรมมิกถาศาสนธรรมค�าสั่งสอนขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นเคร่ืองเพิ่มพูนกุศลศรัทธาปัญญาบารมีของ 
พทุธบริษัททัง้หลายทีพ่ร้อมเพรียงกันมาประชมุสโมสรในธรรมสภาศาลามณฑลสถาน
ที่นี้

เนื่องด้วยวันนี้ พวกพุทธบริษัททั้งหลายมาระลึกถึงบุญคุณของหลวงพ่อค�ามา 
ผู้ถึงกาลกริิยาตายไปสูโ่ลกเบือ้งหน้า และจะได้ท�าการเผาในวนัน้ี พวกเรามาระลกึถงึ 
บุญคุณของท่านซึ่งเคยมีต่อพวกเรามา เช่น เคยเป็นครูบาอาจารย์ แนะน�าสั่งสอน 
พวกเราให้รู ้ศีลรู ้ธรรมและข้อวัตรปฏิบัติอื่นๆ ตามค�าสั่งสอนขององค์สมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
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การสมาทานเอาซึง่ศลีเบญจเวรวรัิตทัง้ ๕ ประการ เรากไ็ด้พากนัสมาทานส�าเร็จ
เสร็จสิ้นไปแล้ว จนตลอดการถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระภิกษุสงฆ์องค์เจ้า ก็ได้
ส�าเร็จเสร็จสิน้ไปด้วยความเรียบร้อยทกุอย่างทกุประการ ต่อแต่น้ีไปกใ็คร่อยากจะฟัง
พระสัทธรรมเทศนาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาปสาทะเพิ่มพูนกุศลเจตนาปัญญา
บารมีต่อไป จึงได้นิมนต์ให้อาตมาเป็นผู้แสดง ดังอาตมาก็จักได้แสดงต่อไป

ส�าหรับความตายนี้เป็นของที่พวกเราหนีกันไม่พ้น เพราะมันเป็นสังขารที่ปัจจัย
ปรุงแต่ง เม่ือมเีกดิขึน้มาแล้วกต้็องมแีก่ มีเจ็บ มตีาย ไปดงัน้ี ความตายน้ีแหละ เราจะ 
ต้องประสบด้วยกนัทกุคน ไม่ว่าเดก็ ผู้ใหญ่ ผู้หญงิหรือผู้ชาย อ่อนแก่ หรือปานกลาง 
ก็จะต้องตายกันทั้งนั้น เพราะบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายมีความตายเป็นสมบัติรอคอย
อยู่เบื้องหน้า ไม่มีผู้ใดเลยจะล่วงพ้นไปได้ แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ผู้ซึ่งวิเศษประเสริฐกว่าสรรพสัตว์กว่าเทพยดาและมนุษย์ทั้งหลาย พระองค์หาได้พ้น
จากความตายไปไม่ แต่การตายของพระองค์เป็นการตายอนัประเสริฐ เพราะพระองค์
เป็นผู้หมดจากอาสวะกเิลสทัง้น้อยใหญ่สิน้ จึงเรียกอาการตายของพระองค์ว่า นิพพาน 
ไม่มีการตายการเกิดอีกเหมือนอย่างปุถุชนธรรมดาสามัญ

ปุถุชนนั้นเมื่อสิ้นลมหายใจแล้ว เรียกว่า ตาย หรือมรณภาพ ถ้าเป็นคนชั้นสูง 
กเ็รียกอกีอย่างหน่ึงว่า สวรรคต ทีแ่ท้กเ็ป็นตายอนัเดียวกนั หมดลมหายใจอย่างเดยีวกนั 
เมือ่ตายไปแล้วกไ็ม่ได้ขนเอาข้าวของอนัใดไปได้เลย ได้ตดิตวัไปแต่เพยีงไม้กระดาน
อนักว้างหน่ึงศอกก�ามา และทางยาววาหน่ึงเท่าน้ัน กบับญุกศุลทีต่นได้ท�าไว้แต่เมือ่ยงั
มีชีวิตอยู่ และบาปที่ตนได้ท�าเอาแต่เมื่อยังเป็นมนุษย์เท่านั้น จึงสมกับอุเทศที่อาตมา 
ได้ยกขึน้ตัง้ไว้เบือ้งหน้าว่า กุสลา ธมฺมา อกสุลา ธมมฺา อพยฺากตา ธมมฺา ซึง่แปลเป็น 
ใจความแล้วคงได้ความว่า กุศลธรรมทัง้หลาย อนัเป็นทางบญุเรียกว่ากศุล อกสุลา ธมมฺา  
เป็นส่วนบาปเรียกว่าอกุศล คือทางชั่ว ทางไม่ดี อพฺยากตา ธมฺมา เป็นส่วนกลางๆ 
จะว่าดกีไ็ม่ใช่ เป็นส่วนชัว่ก็ไม่ใช่ เรียก อพยากฤต เท่าน้ีแหละทีจ่ะตดิตวัผู้ตายไปได้  
ถ้าเราท�าดไีว้แต่เม่ือเรายังมีชวีติอยู่  เม่ือเราตายไปกจ็ะไปสูส่คุตโิลกสวรรค์ ถ้าท�าชัว่ไว้  
เป็นต้นว่า ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ศีล ๕ ไม่เคยรักษา คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  
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กไ็ม่รู้ เมือ่ตายไปแล้ว ผลกรรมน้ันกจ็ะตามไปสนองให้ได้รับความเดือดร้อน วปิปฺฏสิาร  
อยู่ในนรกอเวจีหลายกัปหลายกัลป์

ถ้าท�าความดไีว้แล้ว พอตายลงไปกม็ผู้ีมาปลงอนิจจ�สงัเวช ท�าบญุท�ากศุลอทุศิให้ 
อย่างหลวงพ่อค�ามาน้ี เพราะก่อนตายท่านก็ได้สร้างคุณความดีให้แก่พุทธบริษัท 
ทัง้หลายไว้แล้ว แต่ถงึอย่างไรท่านกไ็ด้ตายไปแล้ว เพราะความตายมนัไม่เลอืกบคุคล
สิ่งใดปัจจัยแต่ง สิ่งนั้นจะต้องเป็นไปตามปัจจัย ดังมีธรรมภาษิตที่พระเจ้าพระสงฆ์
เคยใช้สวดเสมอว่า อนิจฺจา วต สงฺขารา ซึ่งแปลเป็นใจความแล้วก็คงได้ใจความว่า 
สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ อุปฺปาทวยธมฺมิโน เมื่ออุบัติเกิดข้ึนแล้ว อุปฺปชฺชิตวา  
นิรุชฺฌนฺติ ย่อมดับไปดังนี้

คนตายน้ีกม็ดีอียูอ่ย่างหน่ึงเหมือนกนั จะได้ชกัน�าให้ผู้ยงัมชีวีติอยูไ่ด้กนิได้ทาน  
ได้เข้าวัดเข้าวาฟังเทศน์ฟังธรรม ซึ่งเรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลประการหนึ่ง อันเรียกว่า 
คนตายจูงคนเป็น อย่างบางคนไม่เคยได้เข้าวดัเข้าวาสกัทเีลย เหน็พระเหน็เจ้าเท่ากบั
เหน็อสรพษิอนัร้ายกาจ แต่พอญาตพิีน้่องของเขาตายลงไป เกดิมีคนใช้ให้เขาไปนิมนต์
พระนิมนต์เจ้ามามาตกิาบงัสกุลุ จะไม่ไปหรือกขั็ดไม่ได้ จ�าเป็นจะต้องได้ไป พอนิมนต์ 
มาแล้ว ผู้อื่นก็ใช้ให้ประเคนหมากพลู บุหรี่ กระโถน กาน�้า ตลอดจนการตักบาตร
ถวายอาหารแก่พระเจ้าพระสงฆ์ ท�าให้เขาได้บุญได้กุศลไปในตัวนี้แหละ จึงเรียกว่า 
คนตายจูงคนเป็นให้ได้บญุได้กุศล และผู้ตายบางคนเม่ือเขายงัมชีวีติเป็นผู้ไม่ประมาท 
ขยันขันแข็งในการท�ามาหาเลี้ยงชีพของตน เป็นผู้เก็บหอมรอมริบ พอตายไปแล้ว 
ทิง้มรดกให้คนทีย่งัมชีวีติอยูไ่ด้สบืได้ต่อจนกลายเป็นผู้มโีภคสมบตัมิากมลูกมี็อยูเ่ป็น
อันมาก เช่น บางคนเมื่อยังมีชีวิตอยู่ ได้หาเงินหาทองฝากคลังฝากประกันชีวิตไว้กับ 
บริษัท พอเขาตายไปแล้ว ลูกหลานเขาได้เงินได้ทองเพราะเขาก็มีอยู่เป็นจ�านวนมาก  
บางรายมีเงินมีทองตั้งมากมายก่ายกองก็มี

แต่บางรายน้ัน เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นคนเกียจคร้านอ่อนแอ ไม่ท�าการท�างาน 
อะไร เสาะแสวงหาแต่การกนิการเล่นอนัจะพาตวัฉิบหาย เช่น เล่นการพนัน กนิเหล้า  
กัดปลา ชนไก่ เป็นต้น เมือ่ได้กก็นิจนหมด เม่ือไม่ได้กห็ากูห้ายมื กูย้มืไม่ได้กล็กับ้าง 
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ขโมยบ้าง ก่อความทะเลาะววิาทไว้กบัเพือ่นกบัฝูงทกุมมุเมอืง เมือ่นานเข้ากถ็กูเขาจับ 
เป็นขโมยบ้าง จับเล่นการพนันบ้าง หาว่าเป็นอันธพาลบ้าง เหล่านี้ จ�าเป็นทรัพย์สิน  
ซึ่งเป็นมรดกแต่พ่อแม่ตายายก็เอาไปจ�านองจ�าน�า ก่อแต่ความเดือดร้อนให้แก่ตัว
ตลอดชวิีต พอตายลงไปหาเงินจะซือ้ไม้มาท�าศพกไ็ม่ม ีจ�าเป็นพีน้่องจะต้องวิง่เต้นไป
หากูห้ายมืยอมเป็นลกูหน้ีของชาวบ้านชาวเมอืงเขา ไม่ได้ ก็เอาทีด่นิ บ้าน ไร่ สวน นา  
ไปจ�านองจ�าน�า ท�าให้พีน้่องได้รับความอบัอายขายหน้าเป็นอนัมาก น้ีเรียกว่า คนตาย 
ขายคนเป็น

ฉะนั้น พุทธบริษัททั้งหลาย เมื่อยังมีชีวิตอยู่จงรีบพากันขวนขวายสร้างคุณงาม 
ความดีให้เกิดมีขึน้ในตนเสยี เพราะไม่รู้ว่าความตายมนัจะมาถงึเราวนัไหน เมือ่ความ 
ตายมาถึงแล้ว เราก็ไม่มีเวลาได้สร้างคุณงามความดีไว้ได้ทันเลย เราทุกวันนี้ก็ตกอยู่ 
ในวงล้อมของพญามัจจุราชแล้ว ดังมีธรรมภาษิตรับรองสมอ้างว่า ยถาทณฺเทน  
โคปาโล คาโวปาเชติ โคจร� เอว�ชรา จ มจฺจุ จ อาย�ุ ปาเชนติ ปาณิน� ซึ่งแปลเป็น 
ใจความแล้วได้ความว่า นายโคบาล (คนเลีย้งโค) ย่อมต้อนฝูงโคไปสูท่ีห่ากนิด้วยท่อน 
ไม้พลองฉันใด ความแก่และความตาย กต้็อนชวีติของสรรพสตัว์ฉันน้ัน เน้ือความใน 
พระคาถานี้อธิบายว่า ธรรมดานายโคบาลผู้ฉลาด ย่อมต้อนฝูงโคของเขาไปยังที่ซึ่ง
อดุมไปด้วยน�า้และหญ้าตามวสิยัของผู้ฉลาดฉันใด ชวีติคอืความเป็นอยูข่องสรรพสตัว์ 
กฉั็นน้ัน นับแต่คลอดออกจากครรภ์ของมารดาแล้ว กเ็ดนิทางไปสูค่วามแก่ทกุวนัทกุคนื  
จนเป็นเดือนเป็นปีและเป็นหลายๆ ปี เมือ่ถงึสถานีของความแก่แล้ว สถานีแห่งความแก่  
กส่็งไปสูส่ถานีแห่งความเจ็บ มีเจ็บหลงับ้าง เจ็บเอว เจ็บหวั เจ็บตา เจ็บแข้ง เจ็บขาบ้าง  
แล้วสถานีน้ีกส่็งไปยงัสถานีแห่งความตาย มาสิน้สดุเพยีงสถานีของความตายน้ีเท่าน้ัน 
แล้วจะเอาอะไรเป็นสมบตัติดิตวัไปกเ็ปล่าทัง้น้ัน นอกจากบญุกบับาปทีต่นได้กระท�าไว้ 
แต่ครั้งยังมีชีวิตอยู่ คนผู้อยู่ทางหลังจะให้หรือไม่ให้ก็หมดห่วงหมดกังวลเสียแล้ว 

เพราะฉะน้ัน พทุธบริษัททัง้หลาย เม่ือมาทราบแจ้งชัดตามอรรถธรรมดังอาตมา
ได้แสดงมาน้ีแล้ว จงอย่าได้ประมาทในชีวิตของตน เพราะเราไม่รู้ว่าความตายน้ัน 
จะมาถึงตวัเราเม่ือไร ไม่มผู้ีใดพยากรณ์ได้ถกู เราพยากรณ์ได้ถกู เราพยากรณ์ได้แต่ 
วนัเกดิอนับดิามารดาเป็นผู้บอกให้เท่าน้ัน ฉะน้ัน จึงขอรีบสร้างคณุงามความดีของตน
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ให้เกิดขึ้นในทวารทั้ง ๓ เสีย คือว่า กายทวาร วจีทวาร และมโนทวาร จะท�าจะพูด 
จะคิดสิ่งใด ก็จง ท�า พูด คิด แต่ในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นเถิด  
เมื่อประพฤติปฏิบัติเช่นนี้แล้ว บุญกุศลใดที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะ
เจริญภิญโญยิ่งๆ ขึ้นไป ขออย่าได้พากันประกอบกรรมอันชั่วช้าลามก ซึ่งจะเป็นทาง 
พาให้เราไปตกนรกอบายภูมิ ซึ่งจะพาให้เราได้รับความเร่าร้อนหลายกัปหลายชาติ  
ถ้าท่านผู้ใดยงัเหน็ว่าศีลของตนยังไม่สมบรูณ์บริบรูณ์ รีบประกอบให้เกดิให้มีขึน้เสยีแต่ 
บัดนี้

ศีล ๕ ประการดงัน้ี ข้อหน่ึง ปาณาตปิาตา เวรมณ ีข้าพเจ้าขอเว้นการพรากชีวติ 
สตัว์น้อยใหญ่ทัง้หลายทัง้ปวง ข้อสอง อทนินาทานา เวรมณ ีข้าพเจ้าจักงดเว้นการลกั 
ฉ้อขโมยของคนอื่นเด็ดขาด ข้อสาม กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี ข้าพเจ้าจักงดเว้น
การล่วงเกินกามประเวณีลูกเมียผู้อื่นเด็ดขาด ข้อสี่ มุสาวาทา เวรมณี ข้าพเจ้าจัก 
ไม่กล่าวเทจ็กล่าวค�าหยาบส่อเสยีดเพ้อเจ้อ ข้อห้า สรุาเมรยมัชชปมาทฏัฐานา เวรมณี 
ข้าพเจ้าจักไม่กนิเคร่ืองดองของเมาใดๆ กนั็บได้ว่าเราได้ตดัเวรออกจากตวัของเราเอง 
ได้สิน้แล้ว และเราจักขอถงึคณุพระพทุธเจ้า เราจักขอถงึคณุพระธรรม ข้าพเจ้าขอถงึ 
ซึ่งคุณพระสงฆ์ เป็นที่พึ่งที่พ�านักที่ระลึกที่นับถือว่าเป็นที่ก�าจัดภัยได้จริงดังน้ี  
กแ็สดงว่าเราเคารพนับถอืในพระไตรสรณคมน์โดยไม่มคีวามหวัน่ไหว เมือ่เราเคารพ
นับถือเช่นน้ันแล้ว เราก็จะมีแต่ความสุขใจเย็นใจเท่าน้ัน เมื่อเรามีศีลบริบูรณ์แล้ว  
ถึงเราจะภาวนา จิตเราก็เป็นสมาธิได้เร็ว เมื่อจิตของเราเป็นสมาธิได้เร็วแล้ว เราจะ 
เป็นผู้เบิกบานอยู่เสมอทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ซึ่งเรียกว่า โลกสวรรค์

หากถ้าจะมีผู้ถามว่า “สวรรค์นั้นอยู่ที่ไหน” อาตมาขอตอบว่า สวรรค์อยู่ที่ตัว 
ของเราทกุคน นรกกอ็ยูท่ีต่วัเราน้ี นิพพานกอ็ยูใ่นตวัเราน้ีทัง้น้ัน ด้านกว้างของสวรรค์
กศ็อกก�ามา ด้านยาวกว็าหน่ึง ดงัน้ี สวรรค์นิพพานไม่ได้อยูท่ีอ่ืน่ดอก เมือ่เราประกอบ
แต่กรรมอนัเป็นสจุรติแล้ว นรกมันกห็ายไป เมือ่เราท�าลายกเิลสน้อยใหญ่ซึง่หมักดอง
อยู่ในสันดานของเราแล้ว นิพพานก็อยู่ที่ไหนอีก เมื่อเราเป็นผู้มีทาน มีศีล มีเจริญ
ภาวนาฆ่าความโลภ ความโกรธ ความหลง ออกจากจิตสนัดานเราได้แล้ว นรกมนักอ็ยู ่
ไม่ได้เท่านั้นเอง
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ฉะนั้น พุทธบริษัททั้งหลายที่มาประชุมสโมสรในสถานที่นี้ จงได้พากันเคารพ
ในคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ให้หนักแน่น อย่าหวั่นไหว ถ้าได้เห็น
ดอกไม้ของหอม ก็ขอให้คิดอยากมาบูชาคุณของพระรัตนตรัยแก้วทั้งสาม มันจึงจะ 
ได้บญุได้กุศล ถ้าเราได้กนิอาหารอนัมีรสเอร็ดอร่อย กใ็ห้คดิถงึวดัถงึวา ถงึบดิามารดา  
ว่าอยากให้ท่านได้กินดี มันจึงจะเป็นบุญเป็นกุศล เม่ือมีความโกรธเกิดข้ึน ก็อย่า 
ได้แช่งได้ด่าให้ห่ามากินผีมากิน ให้พูดว่า โอ้ย ท้าวขันเงินขันค�ากวบหัวเจ้าเอ้ย ดังนี้  
มนัจึงจะบ่ได้บาป อย่าไปป้อยแช่งให้ห่าให้ผีเป็นอันขาด เพราะพระพทุธองค์สอนไม่ให้ 
เคารพนับถือผี พระองค์ตรัสสอนแต่ให้เคารพธรรมเท่านั้น เพราะผีมันเป็นของไม่ดี  
ดังมีค�าพื้นบ้านพื้นเมืองเราพูดกันว่า หน้าคือผี ขี้ร้ายคือผี บ่จบคือผี ทุกข์ยาก 
คือผี ก�่าคือผี หมองคือผี เม่ือเป็นของไม่ดีแล้ว มันก็คือผีทั้งน้ัน เมื่อผีมันไม่ด ี 
มันทุกข์มันยาก มันก�่ามันหมองแล้ว ผัดอยากได้อยากเคารพนับถือมันไปหยัง  
เม่ือมันทกุข์มนัยากแล้ว เราจะพึง่พาอาศัยมันหยงัได้ ล�าพงัเราข้ามฟากน�า้ น�า้กย็งัจะ 
ข้ามไม่พ้นอยู่แล้ว ยังจะแบกเอาซากผีไปอีก มันจะไม่พาจมน�้าตายทั้งคนทั้งผีหรือ  
อาตมาว่ามนัคงไปไม่รอดทัง้คนทัง้ผี เม่ือผีเป็นเช่นน้ีแล้ว ควรแล้วหรือทีเ่ราไปกราบไหว้ 
บชูาเคารพนับถอืพึง่พาอาศยัมนัได้ มันก็มีแต่จะพาให้เราจมด่ิงไปสูน่รกอเวจีเท่าน้ันเอง

ในธรรมเทศนาของอาตมาวันนี้ ขอบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจงพากันใช้
โยนิโสมนสกิารน�าไปพนิิจพจิารณาโดยแยบคาย เหน็ว่าสิง่ใดไม่ดกีพ็ากนัละเสยี เหน็ว่า
สิง่ใดดีก็จงถือเอาเป็นข้อวตัรประพฤตปิฏบิตัติาม กจ็ะประสบแต่ความสขุความเจริญ 
ทกุทพิาราตรีกาล รับประทานแสดงมากส็มควรแก่กาลเวลา เอว� กม็ด้ีวยประการฉะน้ี

จ�ามาเขียนโดย
พระสุวัธน์ พัฒน์มณี

วัดศรีโพนเมือง สกลนคร
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ขอบุญกุศลจริยา อันข้าพเจ้าทั้งหลายได้บ�าเพ็ญด้วยดีแล้ว ทางกาย วาจา และใจ 
กล่าวโดยจ�าเพาะคอื การสร้างอารามถวายแด่สงฆ์จตรุทศิ อทุศิไว้ในพระบวรพทุธศาสนา 
อารามนั้นมีนามว่า วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม ประกอบด้วยปูชนียวัตถุ และเสนาสนะ
ต่างๆ กล่าวคือพระพุทธปฏิมาปางนาคปรก พระพุทธปฏิมาปางสมาธิ ศาลาที่ประชุม 
อาคารพิพิธภัณฑ์ที่ประมวลธรรมโอวาทของพระสุปฏิปันโน ถนนลาดยางกว้าง ๙ เมตร 
ยาว ๘๐๐ เมตร อ่างเกบ็น�า้สาธารณทาน ก�าแพงรอบพืน้ทีย่าว ๒,๘๐๐ เมตร สงู ๓ เมตร  
ตลอดทั้งบุญกิริยาแห่งการบ�าเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ด้วยน�้าใจศรัทธาเลื่อมใส
มัน่คงในพระรัตนตรัย ดัง่น้ี ข้าพเจ้าขอตัง้สจัจาธษิฐาน แผ่กศุลไปไม่มปีระมาณ ขอถวาย
เป็นพระราชกศุลสนองพระเดชพระคณุ สมเดจ็พระบรูพมหากษัตริยาธริาช และพระบรม
วงศานุวงศ์ทกุพระองค์ และเป็นกศุลสนองคุณท่านผู้บ�าเพญ็คณุประโยชน์ต่อประเทศชาติ
และพระพุทธศาสนา เป็นปฐม

 อนึ่ง ขอสรรพสัตว์ทั้งหลาย ไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ, จงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้า
ได้ท�าในบดัน้ี, และแห่งบญุอืน่ทีไ่ด้ท�าไว้ก่อนแล้ว, คอืจะเป็นสตัว์เหล่าใด, ซึง่เป็นทีรั่กใคร่ 
และมบีญุคุณ เช่นมารดาบดิาของข้าพเจ้า เป็นต้นกดี็ ทีข้่าพเจ้าเหน็แล้วหรือไม่ได้เหน็กด็,ี 
สตัว์เหล่าอืน่ทีเ่ป็นกลางๆ หรือเป็นคูเ่วรกันก็ด,ี สตัว์ทัง้หลายตัง้อยูใ่นโลก, อยู่ในภมูทิัง้ ๓,  
อยู่ในก�าเนิดทั้ง ๔, มีขันธ์ ๕ ขันธ์, มีขันธ์ขันธ์เดียว, มีขันธ์ ๔ ขันธ์, ก�าลังท่องเที่ยว
อยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดี, สัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว, สัตว์เหล่าน้ัน  
จงอนุโมทนาเองเถิด, ส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้, ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์
เหล่านั้นให้รู้

 เพราะเหตทุีไ่ด้อนุโมทนาส่วนบญุทีข้่าพเจ้าแผ่ให้แล้ว, สตัว์ทัง้หลายทัง้ปวง, จงเป็น
ผู้ไม่มีเวร, อยู่เป็นสุขทุกเมื่อ, จงถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพาน, ความปรารถนาที่ 
ดีงามของสัตว์เหล่านั้น จงส�าเร็จเถิด, สาธุ สาธุ สาธุ

ค�าแผ่กุศลแก่สรรพสัตว์

ณ วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ต�าบลคลองกิ่ว อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
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