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ชีวประวัติ

พระจนฺทสาโร หลวงปู่หลุย

เมือ่ถงึวันองัคาร ขึน้ ๔ ค�า่ เดอืน ๓ ปีฉล ูตรีศก อนัตรงกบัวนัที ่๑๑ กมุภาพนัธ์  
พ.ศ. ๒๔๔๔ ในสถานภาพเช่นน้ัน ในชาตติระกูลดังน้ัน ทารกชายผู้หน่ึงกไ็ด้ถอืก�าเนิด 
ขึ้นมาในสกุล “วรบุตร” ในเวลาเช้าตรู่ เวลาพระออกบิณฑบาต เป็นผู้ซึ่งต่อมา 
ในภายหลงัได้เป็นทีรู้่จัก เป็นทีเ่คารพรัก เลือ่มใสศรัทธาของปวงพทุธศาสนิกชนไทย
ทั่วประเทศ ในนามว่า พระคุณเจ้า หลวงปู่หลุย จันทสาโร

เกีย่วกบัการเกดิของท่านน้ี ต่อมาในภายหลงัใน พ.ศ. ๒๔๘๐ เมือ่หลวงปูธ่ดุงค์
ออกจากบ้านไปกว่าสิบปี ก็กลับมาเยี่ยมจังหวัดเลย มาพักที่ป่าช้าวัดหนองหมากผาง 
ต�าบลนาอ้อ อ�าเภอเมือง ได้มาโปรดโยมมารดา ได้ถาม “เจ้าแม่นางกวย” หรือ “แม่กวย”  
ของท่านถึงเรื่องนี้ ทราบความแล้วท่านได้บันทึกไว้ดังนี้

“พ.ศ. ๒๔๘๐ ได้ถามแม่กวย ก�าเนิดในท้อง ๑๐ เดอืน อยูก่รรมสบาย ไม่ป่วย  
เราอยู่ในท้องแม่ แม่สมาทานอุโบสถหลวง แรกเกิดคนชอบมาก บิดาฝันได้แก้ว  
เกิดทีแรกรกพันคอ คนอื่นทายว่าจะได้บวช เจ็บท้อง ๑ คืน รุ่งจวนสว่างคลอด  
อยู่กรรม ๒๑ วัน แม่โซ้นเลี้ยง นอนไว้ที่ไหนก็นอนง่าย ร้องไห้แต่อยู่กรรม นอกนั้น 
ไม่ร้องไห้ ตกต้นไม้ ไม่ใช่ตายคืน ครู่เดียวก็รู้สึกตัว อยู่กรรมหนาวจัด เกิดทีแรก 
รูปงาม ใครๆ กช็อบอุม้ อยูใ่นท้องน้ันใหญ่ จนแม่ต�าแย แม่โซ้นพนั ทกัท้วงว่าใหญ่นัก 
จะออกไม่ได้ แม่เลยตกใจ นี้แหละพระคุณของแม่เช่นนี้ เราไม่กล้าสึก เพราะฉลอง
คุณบิดามารดาให้เต็มเปี่ยมในชาตินี้…”
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หมายความว่า การเกดิของท่านมลีกัษณะพเิศษ คอืโยมมารดามีครรภ์ถงึ ๑๐ เดอืน  
จึงคลอดบุตรชายผู้นี้ ระหว่างอยู่ไฟ สุขภาพของมารดาและบุตรดีมาก ไม่ป่วยเลย 
ระหว่างที่บุตรอยู่ในครรภ์ มารดาสมาทานรับศีลอุโบสถใหญ่ตลอด แรกเกิดเป็นที่ 
รักใคร่เอน็ดขูองผู้ทีพ่บเหน็มาก โยมบดิาฝันเป็นมงคลว่า “ได้แก้ว” เป็นนิมติหมายที ่
ดีมาก เมื่อเกิดรกพันคอ จึงมีคนท�านายว่า ต่อไปทารกนี้จะได้บวช มารดาเจ็บท้อง 
ตลอดคนื จนจะรุ่งสว่างจึงได้คลอด อยูไ่ฟนานถึง ๒๑ วนั เป็นเด็กเลีย้งง่าย ยายเลีย้ง 
ให้นอนที่ไหนก็นอนง่ายมาก ไม่ขี้อ้อนโยเย มีการร้องไห้บ้างแต่ตอนแม่อยู่ไฟเท่านั้น 
หลังจากนั้นก็แทบไม่ร้องไห้เลย (ท่านคงซนพอดี) ตกต้นไม้ก็ไม่เจ็บหรือสลบ เพียง 
ครู่เดียวกรู้็สกึตวั ระหว่างอยูไ่ฟอากาศหนาวจัด เป็นเดก็สวย รูปงาม ใครๆ กช็อบอุม้ 
เวลาท่านอยู่ในท้องมารดานั้น ครรภ์ใหญ่มาก ใหญ่จนทุกคนขู่แม่ ไม่ว่าจะเป็นหมอ
ต�าแย หรือคุณยาย ต่างพากนัว่า ถ้าท้องใหญ่นักเช่นน้ีจะออกไม่ได้ ท�าให้โยมมารดา 
ของท่านตกใจมาก เพราะในชนบทไกลๆ น้ัน ถ้าท้องใหญ่มากจนทารกออกไม่ได้ กม็กั 
จะเป็นอันตรายถึงชีวิตทั้งแม่และเด็ก

เม่ือหลวงปู่ร�าพึงถึงพระคุณของแม่ที่ยอมเสี่ยงภัยอันตรายอย่างใหญ่หลวง 
เพื่อลูกดังน้ัน ความตั้งใจที่จะคงอยู่ในเพศพรหมจรรย์ต่อไปจึงยิ่งแน่นแฟ้นขึ้น  
ไม่กล้าสึก เพื่อให้บุญกุศลจาการบวชอุทิศตนให้แก่พระบวรพุทธศาสนาน้ีมีผล 
เต็มเปี่ยม บูชาฉลองพระคุณบิดามารดา

วัยดรุณ

ชวีติในวยัเด็กของหลวงปู ่คงจะเป็นชวีติทีส่มบรูณ์พนูสขุมากอยู ่นอกจากการม ี
ก�าเนิดในครอบครัวที่มีอันจะกิน หรือความจริงควรจะเรียกได้ว่า ร�่ารวยทีเดียว 
โดยเปรียบเทียบกับเพื่อนละแวกน้ัน บิดามารดาก็คงประคบประหงมอย่างดี ดังที่
มารดา เจ้าแม่นางกวยเล่าให้หลวงปู่ฟังว่า “เกิดทีแรกรูปงาม ใครๆ ก็ชอบอุ้ม” แถม
เป็นเด็กเลี้ยงง่าย ไม่ใคร่ร้องไห้ ญาติทุกคนจึงเอ็นดู แย่งกันอุ้ม ท่านบันทึกไว้ต่อมา 
อีกหลายปีว่า
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“หนาวจัด ในสมัยนั้นเราเป็นเด็ก บิดาอุ้มเราไปเยี่ยมบ้านแก่นท้าว แม่กับพ่อ
อุ้มเราไป แต่เราไม่รู้เดียงสานั้นครั้งหนึ่ง”

น้องชายของท่าน “สุข วรบุตร” เกิดในปี พ.ศ. ๒๔๔๘ หลังท่าน ๔ ปี ท่านจึง 
ด�ารงความเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของตระกูลอยู่หลายปีกว่าน้องชายผู้เกิดใหม่
จะมาแทนที่จุดรวมแห่งความสนใจของบิดามารดาและญาติพี่น้อง ท่านว่า แต่ท่าน 
ก็ไม่ได้นึกอจิฉาริษยาอะไรน้อง คงเหน็น้องเหมือนของเล่นมชีวีติทีจ่ะเล่นด้วย พีส่าว 
ของท่าน แม้จะต่างบิดากัน แต่ก็รักใคร่กันสนิท ช่วยมารดาดูแลท่านด้วยความรัก 
มาอย่างไร ท่านก็ช่วยมารดาอุ้มชูน้องด้วยความรักเช่นกันอย่างน้ัน แต่น่ันแหละ 
เด็กผู้ชายไหนเลยจะเหมือนเด็กผู้หญิง ท่านกล่าวว่า ท่านดูน้องอยู่ประเดี๋ยวประด๋าว 
ก็ลงจากเรือน เป็นหวัหน้าพากลุ่มเดก็ลกูคนใช้ออกลงน�า้บ้าง ออกไปเทีย่วในทุ่งนาบ้าง  
สนุกสนานไปวันๆ ตามประสาเด็ก

ชีวิตที่พร้อมหน้าพร้อมตาด้วยพ่อ แม่ พี่สาว และน้องชาย ต้องสะดุดหยุดลง  
เมื่อบิดามาถึงแก่กรรมลงขณะที่ท่านอายุได้เพียง ๗ ขวบ และน้องอายุ ๓ ขวบ
เท่านั้น  ความสุขแจ่มใสที่เคยมีในบ้าน ก็คล้ายกับมีหมอกควันบางๆ มาปกคลุมอยู่
ไม่ต้องสงสยั เจ้าแม่นางกวยจะต้องรู้สกึถงึการ “จาก” เป็นอย่างมาก ชวีติการแต่งงาน 
ของท่าน มีแต่การพลัดพรากจากกัน จากเป็น แล้วก็จากตาย ความเป็นหญิงคนเก่ง 
ขีม้่าไปตรวจสวน ตรวจทีน่า อย่างทีเ่คยปฏิบตั ิกเ็นือยๆ ไป มแีต่ความเหงา เฉ่ือยชา 
มากขึ้น ท่านไม่กลัวการจากเป็นซึ่งอาจอยู่ในลิขิตของมนุษย์ การจากตายนั้นเป็นสิ่ง
ที่ไม่มีใครจะยื้อยุดฉุดกระชากชีวิตที่จะจากไปไว้ได้

มารดาท่านเริ่มเห็นทุกข์ ประจักษ์ถึงการพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจไปเป็น
ความทกุข์ การงานบ้าน การดแูลทรัพย์สมบตั ิกเ็ร่ิมปล่อยให้อยูใ่นภาระของบตุรสาว  
ตวัท่านสนใจเข้าวดัฟังธรรมมากกว่า ระหว่างน้ันพีส่าวของท่านเพิง่จะรุ่นสาว แต่พวก
คนในบ้านและเพื่อนบ้านก็ยกย่องเกรงใจ เรียกกันเป็น “เจ้าแม่นาง” เช่นมารดา  
ในบ้านจึงมีทั้ง เจ้าแม่นางกวย และ เจ้าแม่นางบวย
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ท่านเล่าว่า การนา การสวน การทอผ้า มารดามค่ิอยสนใจนัก แต่ทีท่่านยงัจ�าได้ 
ว่ามารดายังท�าเป็นประจ�า คือ การท�าบุญ ตักบาตร ท�าด้วยตนเองตลอด รวมทั้งการ 
โอบเอือ้อารีกบัหมู่เพือ่นบ้าน เวลาตรุษสงกรานต์ ซึง่มารดาเคยให้น�าเคร่ืองโถเคลอืบ
น้อยใหญ่ออกมาขัดล้าง โถใบใหญ่เป็นที่จัดท�าน�้าปรุง ประกอบด้วยเคร่ืองหอม 
เครื่องเทศ อบร�่า เป็น “หัวน�้าอบไทย” ขันถมทองใบใหญ่ ใช้เป็นที่ผสมหัวน�้าอบ 
เจือจางกับน�า้อบร�า่ของหอม ให้เป็นน�า้อบไทย แจกจ่ายให้ข้าทาสบริวารในบ้าน รวมทัง้ 
ให้น�าไปมอบเป็นของขวัญสงกรานต์ปีใหม่ ระยะนั้นวันปีใหม่ของไทยเรา ยังตั้งตน
วันที่ ๑ เมษายน วันสงกรานต์ ๑๓ เมษายน จึงมีความส�าคัญต่อความรู้สึกของ 
คนไทยมาก เพราะเป็นวันเถลิงศกปีใหม่ตามโบราณประเพณี และใกล้กับวันปีใหม่
ของทางการ ทุกบ้านเรือนจะรู้สึกถึงความพิเศษอันนี้ จัดน�าของขวัญให้กัน ผู้น้อย 
ก็น�าผ้านุ่ง ผ้าห่ม น�้าอบไทย ไปกราบคารวะผู้ใหญ่ด้วยความเคารพและขอพรผู ้
เกิดก่อน ผู้ใหญ่ก็ให้พรประพรมน�้าหอมให้ ถ้าเป็นผู้มีฐานะดี ก็จะมีของขวัญ
ตอบแทน ในกรณมีารดาท่านน้ัน ไม่แต่ประพรมน�า้หอมให้ ยงัแจกน�า้อบไทยให้ด้วยซ�า้  
งานน้ีเจ้าแม่นางกวยไม่ได้มอบให้ใครท�าแทน ท่านท�าเป็นประจ�าตลอดมา จนสมัยเหลน 
เกดิแล้ว กย็งัจ�าภาพคุณทวด เจ้าแม่นาง ท�าน�า้อบไทย เกบ็หวัน�า้อบไทยไว้ในโถใหญ่  
แล้วแบ่งออกมาปรุงในขนัถมทองใบใหญ่ มจีอกถมทองอนัน้อยลอยอยูใ่นขันส�าหรับ
เป็นที่ตักแจกน�้าอบไทย

เจ้าแม่นางกวยว่า เป็นการท�าบุญ และรักษาประเพณีอันดีงามของไทยไว้

นิมิตที่บอกอนาคต

เมื่อบรรยากาศแห่งความร่าเริงภายในบ้านแปรเปลี่ยนไป หลวงปู่ซึ่งเคยถอด
แบบความร่ืนเริงสนุกสนานของบดิาไว้ กพ็ลอยรู้สกึไปด้วย ท่านว่า ทีเ่คยเป็น “หวัโจก”  
พาเดก็ในบ้านสนุกสนาน กระโดดน�า้ ปีนป่ายต้นไม้ ซนไปต่างๆ นานา กแ็ทบหมดสนุก  
พี่สาวก็คร�่าเคร่งกับการดูแลว่ากล่าวคนในบ้าน น้องชายก็เล็กนัก ไม่เข้าใจอะไรเลย 
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ท่านจึงมกัปลกีตวัไปน่ังคนเดยีวริมแม่น�า้ มองดนู�า้ทีไ่หลระเร่ือยผ่านไป เศษใบไม้ 
ที่ปลิวตกลงมา ไม่ช้าก็ถูกกระแสน�้านั้นพัดพาลอยไป

น�า้มาจากไหน จะไหลไปไหน มแีต่ไหลไปทางเดยีว ไม่มไีหลกลบั ดแูต่เศษใบไม้ 
ทีป่ลวิตกลงในน�า้ ไม่ช้ากถ็กูกระแสน�า้ม้วนตวัพดัพาลอยละลิว่ไปจนสดุสายตา ครูที่
โรงเรียนสอนว่า เวลาและกระแสน�า้ไม่รอใคร แต่ท่านไม่คดิถงึในเร่ือง “เวลา” กลบัคดิ 
ไปในแง่เปรียบเทียบกับ “ชีวิต” มากกว่า

ชีวิตมนุษย์ก็เหมือนกระแสน�้า เกิดมาแล้วก็ล่วงวันไป ผ่านไป ชีวิตมีแต่ล่วงไป 
ทกุวนั ทกุคืน ไม่เคยหยุดอยู่กับที ่เกิดแล้วท�าไมไม่หยดุอยู ่ทีเ่คยพบเหน็กนักจ็ากกนั 
เหมือนใบไม้ที่ลอยลิ่วไปกับน�้า ดูแต่บิดา ท่านเมตตาอุ้มเรา จูงเรา หัวเราะกับเรา  
รักเรา อาทรเรา อยู่ไม่นานก็ไม่มีบิดาอีกแล้ว

ชีวิตนี้ช่างน้อยนิดนี่กระไร ชีวิตนี้ช่างไม่เที่ยงแท้จริงๆ 

ท่านครุ่นคิด คิดๆ อยู่ ไม่ทราบว่าเป็นการคิดเพ้อเจ้อหรือไร้สาระหรือไม่  
เคยปรารภกับพี ่พีก่ท็�าท่าเหมอืนน้องชายจะกลายเป็นคนสตเิสยีหรือเปล่า ท่านกเ็ลย
ไม่กล้าพูดเล่าความคิดเหล่านี้ให้ใครฟัง ได้แต่คิด คิด ดูกระแสน�้าในแม่น�้าเฉยอยู่  
ราวกับจะเป็นเพือ่นรับฟังความคดิของท่าน เพ่งน�า้ ดนู�า้ มันสงบ มนัเยน็ดี มนัปลอดโปร่ง 
ใจดี

ท่านไม่ทราบว่า นั่นเป็นการหันเหจิตเข้าสู่ความสงัดวิเวก นั่นเป็นการเริ่มของ
ความคิดทางธรรม การเพ่งน�า้ ดนู�า้ ทีส่งบ ทีเ่ยน็ น้ันทีจ่ริงกเ็ป็นการภาวนาโดยอาศัย 
น�้าเป็นอารมณ์ อันอาจจะเป็นอาโปกสิณ กสิณน�้าของผู้รู้ต่อไปได้

ท่านว่า ท่านไม่ทราบอะไรทัง้สิน้ วนัหน่ึงขณะทีน่ั่งอยูริ่มสะพานน�า้ น่ังมองน�า้เพลนิ  
คดิเร่ืองชวีติต่างๆ อย่างหมกมุน่เกนิวยั จิตตกภวงัค์วบูลง เกดินิมติเหน็เป็นแสงสว่าง 
สสีวยคล้ายสรุ้ีง แต่ต่างกบัรุ้งทีไ่ม่เป็นวงโค้งครอบลงกบัขอบฟ้าเป็นวงกลม ล�าแสงน้ี
เป็นล�าพุ่งขึ้นไปกลางฟ้า แล้วก็สว่างอยู่บนนั้น ไม่ทอดล�าแสงลงแต่อย่างใด ล�าแสง
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ระยะต้นดูเป็นสีเทาด�า ไม่สว่าง ส่วนที่สว่างจ้านั้น เริ่มแต่ตอนกลางเป็นต้นไป ยิ่งถึง
ปลายล�าแสงก็ยิ่งสว่างจ้ายิ่งขึ้น

จิตถามว่า “แสงอะไร” ในใจตอบว่า แสงน้ีแสดงนิมติของชีวติเรา ตอนต้นไม่สว่าง  
เพราะเราอาภพั บดิาตายแต่เลก็ ชวีติจะล�าบาก ช่วงเทีย่งวนั ท่านว่า ท�าไมเรียกเช่นน้ัน 
ก็ไม่ทราบ คงเป็นเพราะเห็นว่าระยะนั้นแสงพุ่งขึ้นสูง สูงสุดยอด เป็นช่วงตอนกลาง
ของล�าแสง ถือเป็นเที่ยงวันหรือช่วงวัยกลางของชีวิต จะเริ่มเป็นคนมีชื่อเสียง เป็นที่ 
รู้จักของคนทั่วไป แสงนั้นไม่ตกลงเลย ความที่่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ก็จะไม่ลดละ
ลงเลยเช่นกัน แล้วในใจก็รู้ขึ้นมาอีกว่า “ต่อไปจะต้องบวช และบวชแบบกัมมัฏฐาน”

ขณะน้ันยงัเป็นเด็ก ไม่รู้จักค�าว่า “กมัมฏัฐาน” มาก่อนเลย แต่ในใจกค็ดิขึน้มา 
เช่นน้ันเองได้อย่างไรกไ็ม่ทราบ ท่านเล่าให้ศษิย์ฟังว่า “คงเป็นนิสยัวาสนาทีเ่คยสัง่สม
อบรมมาแต่ชาติก่อนๆ มาบอกมาเตือน” นั่นเอง

เป็นนิมติทีป่ระหลาดมาก ท่านเองลมืไปนาน จนกระทัง่ภายหลงัเวลามาอนุสรณ์
ถงึความหลงัระหว่างเจริญภาวนาสงบวเิวกอยู่ นิมติน้ีกผุ็ดข้ึนมาอกี เป็นการบอกอนาคต 
ในภายภาคหน้า มีตัว “ผู้รู้” อยู่กับตัวนานแล้ว แต่ไม่รู้จัก

ท่านว่า จ�าได้ว่าระยะที่มีนิมิตนี้ ท่านมีอายุประมาณ ๙ ขวบเท่านั้น

วอ-บา-หลุย

ในสมยัเมือ่เจ็ดสบิแปดสบิกว่าปีก่อนโน้น ระบบการศกึษาของจังหวดัเลย มีเพยีง 
แค่ระดับประถมศกึษาเท่าน้ัน หากต้องการจะเรียนสงูกว่าน้ัน จะต้องมาต่อทีก่รุงเทพฯ 
อันเป็นเมืองหลวงของประเทศ การคมนาคมเดินทางจากจังหวัดหัวเมืองจะมา
นครหลวงนั้นแสนล�าบาก ไม่มีทางที่คนธรรมดาสามัญไม่ใช่ข้าราชการจะเดินทางกัน
ไปเองได้ เพราะต้องเดินทางรอนแรมกันไปกลางป่ากลางดง มีเกวียน มีช้าง มีม้า  
ต่างไปเป็นขบวน โดยทีถ้่าใครจะให้บตุรหลานไปเรียนสงูกว่าชัน้ประถม จะต้องฝากฝัง 
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ไปกับขบวนข้าราชการที่่จะต้องเดินทาง ถ้าไม่สบจังหวะเวลา ไม่มีการไปราชการ
กรุงเทพฯ ไม่มกีารโยกย้ายต�าแหน่ง กไ็ม่มโีอกาสเดินทางเข้าเมอืงหลวง นอกจากน้ัน 
เข้าเมืองหลวงได้แล้ว กจ็ะต้องหาบ้านผู้หลกัผู้ใหญ่หรือญาตมิิตรให้บตุรหลานได้พกัพงิ 
ระหว่างการศึกษาด้วย

หลวงปู่ต้องการจะไปเรียนต่อกรุงเทพฯ แต่มารดาก็ไม่ยอมส่งไป อ้างว่า ไม่มี
ญาตมิิตรทีจ่ะคอยดแูลได้ ความจริงคงเป็นความรู้สกึลกึๆ เร่ืองกลวั “การจาก” ยงัฝัง 
อยู่มากกว่า สามีกไ็ม่อยู่แล้ว หากลกูชายคนโตพลอยเป็นอะไรไปจะท�าอย่างไร เพราะ 
มบ่ีอยคร้ังทีไ่ด้ยนิข่าวว่า เด็กชายทีเ่ดินทางไปเพือ่ศึกษาต้องเป็นไข้ป่า ล้มหายตายจาก 
ไปเสยีก่อนก็มี มารดาจึงไม่ยอมให้บตุรจากมา หลวงปูจึ่งมโีอกาสศึกษาเล่าเรียนแค่จบ 
ประถมปีที ่๓ เท่าน้ัน ซึง่ขณะน้ันนับเป็นการศกึษาทีส่งูมากส�าหรับบ้านเมืองทีห่่างไกล 
นครหลวงไปจนสุดกู่อย่างจังหวัดเลย

โรงเรียนที่ท่านเรียนนั้น ชื่อโรงเรียนวัดศรีสะอาด ฉะนั้น จึงไม่น่าประหลาดใจ
ที่สภาพอันสงบร่มเย็นของ “วัด” จะมีส่วนกล่อมเกลาให้จิตใจเด็กชายน้อยแห่งสกุล 
“วรบุตร” หันไปสู่ทางธรรม ด้วยโรงเรียนก็อยู่ในเขตวัด การเรียนการเล่นก็ไม่ห่าง
เสยีงสวดมนต์ไหว้พระ มหิน�าซ�า้โรงเรียนขาดแคลนครู บางเวลาต้องอาศยัพระช่วยมา 
สอนหนังสือด้วย ชีวิตของท่านจึงโน้มน้าวไปหาความสงบของวัด แนบแน่นกับวัด
โดยไม่รู้ตัว

แต่เดมิบดิามารดาตัง้ชือ่บตุรชายคนน้ีว่า “วอ” แต่เม่ือมาเข้าโรงเรยีน ความทีมี่ 
นิสัยช่างซัก ช่างเจรจา ช่างออกความเห็น เหมือน “ครูบา” ทางครูและเพื่อนๆ ก็เลย 
เรียกชื่อท่านว่า “บา” ท่านได้ใช้ชื่อใหม่ว่า “บา” นี้ จนกระทั่งได้เปลี่ยนเป็น “หลุย” 
ในภายหลัง ดังจะกล่าวต่อไป
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ทางที่หลงไป

ท่านเคยเล่าว่า การทีม่ารดาไม่ยอมส่งเสยีให้ท่านมาเรียนต่อทีก่รุงเทพฯ หลงัจาก 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ แล้วนี้ ท�าให้ท่านเสียใจมากว่ามารดาไม่รัก ทรัพย์สมบัติ
ก็มีมากมาย เพียงแค่นี้ก็ไม่ยอมเสียเงิน ท่านว่า ระยะนั้นไม่เข้าใจถึงความรู้สึกของ
มารดาทีจ่ะต้องห่วงหาอาทรต่อบตุร ท่านได้แสดงกริิยาทีค่ล้ายกบั “ท�าฤทธิ”์ กบัมารดา 
หลายประการ มาคิดได้ในภายหลังก็ออกอายใจเหลือประมาณ มีการใดที่จะท�าเพื่อ
ทดแทนพระคณุมารดา ท่านจะรีบท�า เช่น เร่ืองการบวชไม่ยอมสกึ การท�ากลด แจกกลด 
ในระยะหลัง ที่ท�าบูชาคุณมารดา

ท่านกล่าวว่า ทีท่่านคิดอยากไปศกึษาต่อน้ัน เป็นเพราะเมือ่บดิาข้ามมาจากเมือง
แก่นท้าว ก็มากับเพื่อนคนหนึ่ง ต่อมาเพื่อนของบิดาคนนี้ได้เข้ารับราชการ มีความ
เจริญก้าวหน้า ได้รับบรรดาศกัดิเ์ป็นถงึ “หลวง...” บดิาของท่านบญุน้อย เสยีชีวติก่อน  
จึงไม่มีบรรดาศักดิ์ และมีพวกข้าราชการหลายคนล้วนมีบรรดาศักดิ์เป็น ขุน หลวง  
พระ พระยา กัน ซึ่งจะต้องมีพื้นความรู้ดี จึงจะก้าวหน้าทางราชการได้ ท่านก็เลยคิด 
อยากจะเรียนหาความรู้ใส่ตัวเพื่อเป็นฐานทางราชการบ้าง

มารดาเหน็ท่านเป็นคนมวีาทะโวหารด ีและสนใจจะเอาดทีางราชการ เผอญิทาง 
บุตรเขยของท่านย้ายจากจังหวัดเลย ไปเป็นสมุห์บัญชี แผนกสรรพากร ที่อ�าเภอ
เชียงคาน มารดาจึงฝากฝังให้ท่านไปอยู่กับพี่เขยหรือสามีเจ้าแม่นางบวย ที่อ�าเภอ
เชียงคาน ตั้งแต่ปี ๒๔๖๐

ท่านได้ไปเร่ิมท�างานเป็นเสมยีนฝึกหดัก่อน เพราะอายยุงัไม่ครบ ๑๘ ปี ทีจ่ะรับ 
ราชการได้ รอจนอายุครบ ๑๘ พี่เขยจึงให้เป็นเสมียนจริงๆ ท�าอยู่จนถึงปี ๒๔๖๔  
ท่านอยัการภาค ผู้มคีวามคุ้นเคยกบัครอบครัวหลวงปู ่กฝ็ากให้ไปท�างานทีห้่องอยัการ 
จังหวดัร้อยเอด็ ท่านจึงย้ายจากเชยีงคานไปอยูร้่อยเอด็ โดยไปท�างานอ�าเภอแซงบาดาลบ้าง  
ห้องอัยการบ้าง
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เมือ่เป็นเดก็หนุ่มคะนองอยูท่ีเ่ชยีงคาน ได้เข้าโบสถ์ นับถอืศาสนาคริสต์ เพราะ
ชอบสวดมนต์ และลึกๆ ลงไปในใจ อยากจะแกล้งท�าให้มารดาซึ่งมีศรัทธาทาง
พระพุทธศาสนามาก ผิดหวังที่ลูกชายเปลี่ยนไปศาสนาอื่น แกล้งมารดาด้วย ท่านว่า

อ�าเภอเชียงคานอยู่ติดแม่น�้าโขง มีการติดต่อกับฝรั่งทางฝั่งลาวมาก ท่านจึงได้
รับการฝึกหัดให้รู้จักการเสิร์ฟอาหารแบบตั้งโต๊ะดินเนอร์ รู้จักการตั้งแก้วเหล้าขาว 
เหล้าแดง รู้จักอาหารทีค่วรรับประทานกบัเหล้าขาว เหล้าแดง เสร์ิฟแบบฝร่ังเศสอย่าง
ถูกต้องคล่องแคล่ว ท่านนับถอืศาสนาคริสต์อยู ่๕ ปี จนคณุพระเชียงคาน ลงุของท่าน 
ให้ชือ่ท่านว่า “เซนต์หลยุ” หรือ “นักบญุหลยุ” ท่านมีชือ่ “หลยุ” มาด้วยประการฉะน้ี

การคลกุคลอียูก่บัการจัดอาหารเลีย้งบ่อยๆ น้ี ท�าให้ท่านได้เหน็การฆ่าสตัว์ตดัชวีติ 
มากมาย บังเกิดความสังเวชสลดใจ จึงออกจากศาสนาคริสต์

ท่านอธบิายถงึบาปจากการฆ่าสตัว์ตดัชวีติว่า สมยัน้ันทางจังหวดัเลยไม่มกีารขาย 
เน้ือสัตัว์ทีฆ่่าแล้ว เช่น เมือ่บ้านใดต้องการปรุงอาหารไก่ ก็จะซือ้ไก่เป็นๆ ไปจากตลาด  
แล้วจัดการฆ่ากนัเอง ส่วนเน้ือหม ูเน้ือววั กจ็ะขายกนัต่อเมือ่หลายๆ บ้านรวมกนัจะซือ้  
บอกกล่าวกันครบ ๑ ตัว ก็จะฆ่าสักครั้งหนึ่ง การซื้อสัตว์เป็นๆ มาฆ่าเป็นอาหารนี้  
ความจริงกม็ไิด้ท�ากันบ่อยนัก ด้วยพอหา ปลา กบ เขยีด ในแม่น�า้ได้โดยง่าย บ้านเมอืง 
สมัยนั้นยังอุดมสมบูรณ์ สมกับค�าที่ว่า “ในน�้ามีปลา ในนามีข้าว” จริงๆ ตั้งแกงใน
หม้อบนเตาไฟ ไปเก็บผักในไร่ บ้านท่านอยู่ริมแม่น�้า ก็ให้คนลงทอดแหทอดอวน 
ประเดี๋ยวก็ได้ปลาได้กุ้งทันลงหม้อแกงที่ก�าลังเดือดอยู่

จริงอยู่ ไม่ว่าปลา ไม่ว่ากุ้ง ไม่ว่าไก่ ต่างก็เป็นสัตว์มีชีวิต ตัวหนึ่งก็ชีวิตหนึ่ง 
แต่ชวีติของสตัว์โตกว่า เมือ่จะฆ่า นัยน์ตาของมนัวงิวอนอย่างน่าสงสารยิง่ แถมยงัดิน้ 
สดุชวิีต พลางส่งเสยีงร้องอทุธรณ์ขอชวีติ จะดงัลัน่กระเทอืนโสตประสาทอย่างใด คงจะ 
พออนุมานได้ ถ้าไก่มันไม่พยายามทั้งดิ้นทั้งร้องอย่างมาก ภาษาไทยเราคงไม่มีวลี 
เปรียบเทยีบเสยีงร้องทีแ่สดงถงึความเจ็บปวดดิน้รนเพือ่ชีวติว่า “ร้องราวกบัไก่ถกูเชือด”  
ดอก



16

ท่านว่า เวลาอยู่กับบ้านไทยทีเ่ป็นพทุธ กม็ไิด้รู้สกึความน่าสงสารของไก่ทีถ่กูฆ่า 
น้ีมากนัก ด้วยการฆ่าน้ัน พวกคนใช้ก็ท�ากันทางในครัว ไม่เห็นต�าตาก็ไม่เป็นไร 
นอกจากนั้น ทางบ้านเรือนคนไทยไม่ได้ต้องปรุงอาหารที่เป็นไก่มากนัก นอกจากใน
โอกาสพิเศษ หรือเทศกาลตรุษสงกรานต์ อีกประการหนึ่ง การประกอบอาหารไทย
ไม่ต้องใช้เน้ือสตัว์มากส�าหรับอาหารมือ้หน่ึงๆ อาหารของไทยจะมอีาหารหลกัเป็นข้าว 
ส่วนกบัข้าวกจ็ะเป็นเน้ือสตัว์แต่เพียงน้อย พร้อมทัง้ผักมากๆ แต่อาหารแบบของคริสต์ 
ทีจั่ดให้ฝร่ังน้ัน อาหารดนิเนอร์มือ้หน่ึงๆ นอกจากซปุทีเ่ป็นอาหารจานแรกแล้ว จะกอปร 
ด้วยอาหารอีก ๒ จาน จานแรกเป็นเนื้อปลาหรือสัตว์ปีกที่มี ๒ เท้า จานที่สอง เป็น
อาหารเน้ือสตัว์พวกสตัว์ ๔ เท้า ถ้าจานแรกเป็นไก่ กต้็องใช้ไก่คร่ึงตวัส�าหรับแขก ๑ คน  
ถ้าเลี้ยงดินเนอร์ ๔๐ คน จะต้องฆ่าไก่อย่างน้อย ๒๐ ตัว แล้วยังพวกอาหารจาน
เนื้อหมูอบ สเต็คเนื้อ อีกเล่า ก็ต้องฆ่าหมูฆ่าวัวเช่นกัน บางวันเห็นการฆ่าไก่เกินกว่า
ร้อยตัว เสียงมันร้องลั่นดิ้นรนทุรนทุรายน่าสงสารเป็นที่สุด

ออกบวช

ท่านออกจากศาสนาคริสต์แล้ว แต่ภาพไก่ที่เห็นถูกเชือดทุกๆ วัน ยังตามมา 
รบกวนความรู้สึกอยู่ในมโนภาพ ท่านเคยได้ยินว่า การบวชอาจจะแผ่บุญกุศลไปให้
ผู้ที่ตายไปแล้วได้ ไก่ตายไปแล้ว บางทีการบวชอาจจะอุทิศส่วนกุศลไปให้ได้กระมัง

ประจวบกบัระยะน้ัน การท�าราชการไม่สูจ้ะปลอดโปร่งใจ ด้วยผู้บงัคบับญัชาเกดิ 
กินแหนงแคลงใจในตวัท่าน ท�าให้ท่านรู้สกึอดึอดัใจในชวีติฆราวาสอย่างยิง่ ผู้บงัคบั 
บญัชาเคยรักใคร่ เอน็ด ูกลบัเปลีย่นแปลง (ซึง่ท่านบนัทกึวจิารณ์ไว้ในภายหลงัว่าเป็น
อนิจจัง เป็นเหตสุ่วนหน่ึงทีท่�าให้ท่านตดัสนิใจละโลกฆราวาสได้ง่ายดายขึน้) ท่านจึงขอ
ลาออกจากราชการ แล้วเข้าสูพ่ธิอีปุสมบท เมือ่ปี พ.ศ. ๒๔๖๖ โดยมท่ีานอยัการภาค 
เป็นเจ้าภาพบวชให้ บวชเป็นพระมหานิกาย จ�าพรรษาอยู ่ณ อ�าเภอแซงบาดาล ปัจจุบนั 
คืออ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
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ได้กลดแรกในชีวิต

ระหว่างพรรษาแรกที่อ�าเภอธวัชบุรีน้ี หลวงปู่ได้พยายามศึกษาพระธรรมวินัย 
ตามขนบธรรมเนียมของสมณะ ซึง่มีทัง้ปริยตัแิละปฏบิตั ิ ส�าหรับเร่ืองปฏบิตัน้ัิน  ท่านว่า 
รู้สกึด่ืมด�า่มาก ราวกบัได้ไปพบเพ่ือนเก่าทีจ่ากกนัมาช้านานแล้ว  เมือ่ออกพรรษาแล้ว  
ท่านก็ลาอาจารย์กลับเพื่อกลับไปเตรียมคัดเลือกเกณฑ์ทหารที่จังหวัดเลย อันเป็น
ภูมิล�าเนาเดิม

ท่านออกเดินทางไปจังหวดันครพนม  เพราะคดิว่าก่อนจะกลบับ้านกค็วรหาโอกาส 
ไปนมสัการพระธาตพุนมอนัเป็นพระธาตอุนัศักดิส์ทิธิท์ีเ่คารพอนัสงูสดุของชาวอสีาน
และชาวไทยทัง้ประเทศ เพือ่ความสริิมงคลก่อน ระหว่างทางได้พบพระธดุงคกมัมฏัฐาน 
รูปหน่ึง มาจากอ�าเภอโพนทอง  สนทนาปราศรัยกนัด้วยความชอบอธัยาศยัซึง่กนัและกนั  
หลวงปูเ่ป็นพระหนุ่มเพิง่บวชพรรษาแรก ยงัไม่มปีระสบการณ์ใดในการธดุงค์ ส่วนพระ 
กมัมฏัฐานรูปน้ันแก่พรรษากว่า ผ่านการธดุงค์มาอย่างโชกโชนแล้ว ท่านได้ทราบความ 
มุ่งมั่นปรารถนาของหลวงปู่ที่จะเป็นพระธุดงค์ที่ดี ประพฤติปฏิบัติเพื่อความหมดไป 
สิ้นไป แล้วท่านก็อนุโมทนาด้วย

ก่อนจะแยกจากกัน ทราบว่าหลวงปู่ยังไม่มีอัฐบริขารกลดและมุ้งกลด พระ 
กัมมัฏฐานรูปนั้น ก็มอบกลดและมุ้งกลดของท่านให้หลวงปู่ไว้ใช้  ครั้งแรก หลวงปู่ 
ปฏิเสธด้วยความเกรงใจ แต่ท่านก็คะยั้นคะยอให้รับไว้ บอกว่า “หากต่อไปท่านได้
ภาวนาดีเป็นผลด ีผมกจ็ะได้มส่ีวนแห่งผลดน้ัีนด้วย และผมขออนุโมทนาล่วงหน้าไว้  
เชื่อว่าท่านคงจะได้เป็นพระปฏิบัติดี เป็นที่เชิดชูของพระพุทธศาสนาสืบต่อไป”

หลวงปู่กล่าวว่า เป็นกลดคันแรกในชีวิตที่ท่านได้รับ ท�าให้ท่านรู้สึกในพระคุณ
ของพระธุดงคกัมมัฏฐานรูปนั้นอย่างที่สุด ได้ใช้ในการภาวนาตลอดมา จนกลดและ
มุ้งขาด ซ่อมแซมปะชุนไม่ได้อีกต่อไป ท่านไม่เคยลืมพระคุณนี้ และนี่เป็นเหตุปัจจัย
ประการหน่ึงทีท่�าให้ท่านได้ท�ากลดแจกจ่ายไปให้พระ เณร แม่ช ีมาตลอดเวลา อทุศิกศุล 
ทั้งมวลให้พระธุดงค์จากอ�าเภอโพนทองรูปนั้น ด้วยความส�านึกในพระคุณเป็นที่สุด
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ไปถงึพระธาตพุนม ท่านได้มโีอกาสใช้ประโยชน์จากกลดคนัแรกน้ันอย่างเตม็ที่  
พร้อมทั้งได้ทดลองความรู้เรื่องการปฏิบัติภาวนาที่พระธุดงค์แนะน�าท่านด้วย อาจจะ
เป็นเพราะสถานทีเ่ป็นมงคลอย่างเยีย่มยอด ได้ประเดิมกลดทีล่านพระธาตเุจดีย์ทีบ่รรจุ 
พระอรัุงคธาตขุองสมเดจ็พระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจ้าอนัศกัดิส์ทิธิย์ิง่ ได้ถวายการ 
ภาวนาเป็นพทุธบชูา ไม่นอนตลอดคนื บงัเกดิความอศัจรรย์ในจิต คอืเกดิ กายลหตุา  
จิตลหตุา กายเบา จิตเบา ท�าให้ท่านรู้สกึดืม่ด�า่ในการภาวนามาก แล้วตัง้สจัจาธษิฐาน 
ว่า “กลบัไปจังหวดัเลยคร้ังน้ี หากไม่ได้รับเกณฑ์เป็นทหาร จะบวชกมัมฏัฐานตลอดชวีติ”

ท่านเล่าว่า ไม่ทราบว่าเหตุใด ค�าว่า “กัมมัฏฐาน” ในนิมิตครั้งเป็นเด็กชายวัย 
๙ ขวบนั้น ได้กลับคืนมาสู่อนุสติอีก

พบท่านพระอาจารย์บุญ

พักภาวนาอยู่ ณ พระธาตุพนม พอสมควร ท่านก็ออกเดินทางเตรียมกลับ 
จังหวดัเลย ผ่านอ�าเภอนาแก จังหวดัสกลนคร อ�าเภอพรรณานิคม วาริชภมิู สว่างแดนดิน  
หนองหาน จังหวัดอุดรธานี ปากดง

มาถึงอ�าเภอหนองววัซอ ได้กติตศิพัท์ว่ามีพระอาจารย์ทีม่ชีือ่ทางธดุงคกมัมฏัฐาน 
องค์หน่ึง ได้พาชาวบ้านอพยพมาจากจังหวดัอบุลราชธานี มาตัง้บ้านเรือนและสร้างวดั 
อยู่ที่หนองวัวซอ มีผู้คนพากันไปฟังธรรมจากท่านกันอย่างล้นหลาม ท่านได้ยินค�าว่า  
“กมัมัฏฐาน” กส็นใจ เลยเเวะเข้าไปดลูาดเลากบัเขาบ้าง ปรากฏว่าการแวะเข้าไปดลูาดเลา 
กับเขาบ้างในคร้ังน้ัน ท�าให้ท่านอยู่ต่อมากับพระธุดงคกัมมัฏฐานรูปน้ันไปอีก 
หลายเดือน จนถึงเวลาเดือนเมษายน ใกล้จะเกณฑ์ทหาร จึงลาจากท่านไป

เป็นวาระเเรกที่ท่านได้พบ ท่านพระอาจารย์บุญ ปัญญาวุโธ

ท่านเล่าว่า ได้เห็นศีลาจารานุวัตรและข้อปฏิบัติ ได้ฟังธรรมเทศนาของท่าน 
พระอาจารย์บญุแล้วกเ็ลือ่มใสมาก ขอถวายตวัเป็นศิษย์ ตามแต่ท่านจะเมตตาสัง่สอน 
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แต่ก็มีปัญหา ด้วยการบวชของท่านนั้นยังเป็นมหานิกายอยู่ ท่านพระอาจารย์บุญจึง
แนะน�าว่า หากไม่ได้รับการเกณฑ์ทหารแล้ว ก็ให้ขอญตัตเิป็นธรรมยตุเสยีทีจั่งหวดัเลย  
หลวงปูจึ่งได้ไปขอญตัตจิตตุถกรรมใหม่เป็นพระธรรมยตุ ทีว่ดัศรีสะอาด อ�าเภอเมอืง  
จังหวัดเลย โดยมี ท่านพระครูอดิสัยคุณาธาร (อ�่า อรโก) เป็นพระอุปัชฌาย์

พบท่านพระอาจารย์เสาร์และท่านพระอาจารย์มั่น

 ท่านได้อยูก่บัพระอปัุชฌาย์พอสมควร แล้วกไ็ด้เดนิทางจากจังหวดัเลย กลบัไป 
อยูก่บัท่านพระอาจารย์บญุ ทีอ่�าเภอหนองววัซอ อกี และได้ตดิตามท่านพระอาจารย์บญุ 
ไปยงัวดัพระบาทบวับก ณ ทีน้ี่เอง ทีห่ลวงปูไ่ด้พบกบัท่านพระอาจารย์เสาร์ กนัตสโีล  
และได้อยู่ปฏบิตัรัิบฟังโอวาทจากท่านพระอาจารย์เสาร์ โดยมท่ีานพระอาจารย์บญุเป็น 
พระพี่เลี้ยง ผู้ชี้แนะในข้อที่ท่านไม่เข้าใจอีกชั้นหนึ่งด้วย

จากน้ัน ท่านพระอาจารย์บุญก็ได้พาหมู่คณะศิษย์พร้อมด้วยหลวงปู่ไปกราบ
นมัสการท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตมหาเถระ ที่ท่าบ่อ อ�าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัด
หนองคาย คณะท่านพระอาจารย์บุญได้อยู่อบรมรับฟังโอวาทและฝึกปฏิบัติจากท่าน
พระอาจารย์มั่น จนกระทั่งจวนจะเข้าพรรษา จึงได้พากันย้อนกลับมาจ�าพรรษาที่วัด
พระบาทบัวบก

หลวงปู่นับหนึ่ง ๓ ครั้ง

 ในพรรษาน้ี การภาวนาของหลวงปูก่ย็งัมอีปุสรรคเกดิขึน้ คอืเมือ่ภาวนาจิตรวม 
ลงแล้ว เกดิอาการสะดุง้ จิตถอนขึน้มาเองโดยไม่ได้ก�าหนด บางคร้ังกไ็ม่มกีารเป็นไป  
เกดิการขดัข้องอยูใ่นจิตเสมอ จึงได้น�าความไปกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์บญุ กไ็ด้ 
รับค�าแนะน�าให้ท�าญัตติจตุตถกรรมใหม่ เพราะสงสัยว่าการญัตติครั้งที่แล้วคงจะไม่ 
ถูกต้องนัก
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หลวงปู่ก็ได้ปฏิบัติตามค�าแนะน�า โดยไปท�าพิธีญัตติจตุตถกรรมใหม่ ที่วัด 
โพธสิมภรณ์ ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมือง จังหวดัอดุรธานี เมือ่วนัที ่๑๔ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๔๖๘ เวลา ๑๓.๐๘ น. โดยมี ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) แต่เมื่อ 
คร้ังเป็นที ่พระครูสงัฆวฒุกิร เป็นพระอปัุชฌาย์ และ ท่านพระอาจารย์บญุ ปัญญาวโุธ  
เป็นพระกรรมวาจาจารย์   

หลวงปูเ่ล่าขนัๆ ว่า ท่านนับพรรษาหน่ึงอยูถ่งึ ๓ คร้ัง “หน่ึง” คร้ังแรก เป็นพระ
มหานิกาย “หนึ่ง” ครั้งที่สอง เมื่อญัตติเป็นธรรมยุตครั้งแรก พ.ศ. ๒๔๖๗ “หนึ่ง”  
ครั้งที่สาม เมื่อญัตติเป็นธรรมยุตครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๔๖๘

หลวงปู่นับ “หนึ่ง” ๓ ครั้ง ด้วยประการฉะนี้
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พรรษาที่ ๑-๖ พ.ศ. ๒๔๖๘-๒๔๗๓

จ�าพรรษาอยู่กับท่านพระอาจารย์บุญ ปัญญาวุโธ

พ.ศ. ๒๔๖๘ จ�าพรรษา ณ วัดพระบาทบัวบก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

พ.ศ. ๒๔๖๙-๒๔๗๓ จ�าพรรษา ณ วัดป่าหนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

เสร็จจากการท�าพิธีญัตติจตุตถกรรมใหม่แล้ว ท่านก็กลับมาจ�าพรรษาร่วมกับ
ท่านพระอาจารย์บญุ ทีว่ดัพระบาทบวับก อ.บ้านผือ จ.อดุรธานี ในพรรษาแรกปี พ.ศ. 
๒๔๖๘ และต่อมาพรรษาหลังๆ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๙ ก็ได้มาอยู่ที่วัดป่าหนองวัวซอ 
ตลอดเวลา ๕ พรรษา

ส�าหรับวัดป่าหนองวัวซอนั้น หลวงปู่เล่าว่า เป็นวัดที่ท่านพระอาจารย์บุญได้พา
ชาวบ้านมาจากจังหวัดอุบลราชธานี อพยพโยกย้ายมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนที่อ�าเภอ
หนองวัวซอ แล้วกจั็ดตัง้วดัขึน้ทีบ้่านนาเหล่า ปัจจุบนัมชีือ่ว่า “วดับญุญานุสรณ์” เป็น 
ชื่อที่ตั้งเป็นอนุสรณ์ส�าหรับท่านพระอาจารย์บุญ

ในสมัยน้ัน บริเวณวัดป่าหนองวัวซออุดมด้วยสัตว์ป่านานาชนิด ทั้งสัตว์เล็ก 
อย่างกระต่าย ไก่ป่า นก ลิง ค่าง บ่าง ชะนี และทั้งสัตว์ใหญ่อย่างเสือ กระทิง เม่น  
หม ีและหมปู่า โดยเฉพาะจ้าวป่าใหญ่อย่างช้างป่า จะผ่านมาในเขตวดัเป็นประจ�า ส�าหรับ 
เสือนั้นมีมากมาย ได้ยินเสียงมันร้อง “อ่าว...อือ อ่า...ววว อือ” แต่ไกลแทบทุกคืน  
สงัดวิเวกมาก บริเวณวัดก็มีสภาพเป็นป่าจริงๆ บริบูรณ์ด้วยต้นไม้ใหญ่สงูเสยีดฟ้า 
มืดคร้ึม มีเถาวลัย์รกเลีย้วคลมุหนาแน่น หนามไผ่หนามหวายปกคลมุแน่นไปหมด เป็นที ่
เหมาะแก่การเจริญสมณธรรมบ�าเพ็ญเพียรภาวนาอย่างยิ่ง
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ท่านเล่าว่า หนองวัวซอสมัยนั้นบริบูรณ์ด้วยช้างป่ามากมายเหลือเกิน ใกล้วัดมี 
ต้นมะขามป้อมป่ามาก พระเณรได้ฉันเป็นยาปรมัตถ์ แต่ขณะเดียวกัน พวกสัตว์ป่า 
กเ็ยีย่มกรายเข้ามาเพือ่จะอาศยัลกูมะขามป้อมเป็นอาหารมากเหมือนกนั จึงมีหลายคร้ัง 
ที่ขณะซึ่งบรรดาเณรก�าลังเก็บมะขามป้อมร่วงตามโคนต้น มักจะมีพวกเก้ง กวาง  
โผล่หน้าเยี่ยมเข้ามาหาอาหารบ้าง ต่างฝ่ายต่างก็จะผงะถอยหลัง ฝ่ายเณรก็ตกใจ 
ฝ่ายกวางก็ตกใจ กระโดดหนีไป มีแม้กระทั่งกระทิง หมูป่า เม่น ทั้งมนุษย์และสัตว์
ต่างก็อาศยัผืนแผ่นดินในโลกเป็นทีอ่ยูอ่าศยัเช่นเดยีวกนั ไม่มกีารปักป้ายกัน้เขตแดน
ไปเลยว่า นั่นเป็นเขตของมนุษย์ นี่คือเขตของสัตว์ บริเวณแถบนั้นยังเป็นป่า ไม่มีที่
จะส�าแดงว่าเป็นเมือง มีแต่พระธุดงคกัมมัฏฐานที่ไปพ�านักอยู่ตามแคร่ตามกุฏิเล็กๆ 
หรือใต้รุกขมูลร่มไม้เท่าน้ัน กลางคนืจะได้ยนิเสยีงนกหรือลงิร้องกรีดในเวลากลางคนื  
พระป่าก็อยู่ในป่า สัตว์ป่าก็เป็นของป่า กลมกลืนกันไป

ท่านพระอาจารย์บญุ อาจารย์ของท่านน้ัน เป็นสทัธวิหิาริกของท่านเทวธมัม ี(ม้าว)  
ท่านอธิบายว่า ท่านเทวธัมมี (ม้าว) พระอุปัชฌาย์ของท่านพระอาจารย์บุญนั้น เป็น 
สัทธิวิหาริกของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว ขณะยังทรงผนวชอยู ่  
ท่านเทวธมัม ี(ม้าว) เป็นพระเถราจารย์องค์หน่ึง ทีเ่ป็นผู้น�าข้อวตัรปฏบิตัริะเบยีบวนัิย 
และจารีตประเพณีดีงามของสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตให้เจริญรุ่งเรืองอยู่ในภาคอีสาน  
ท่านพระอาจารย์บญุเป็นพระเถราจารย์ฝ่ายวปัิสสนาธรุะทีมี่ชือ่มากองค์หน่ึง ท่านเล่าว่า  
สมัยน้ันครูบาอาจารย์ฝ่ายกัมมัฏฐานซึ่งเป็นท่ีเคารพยกย่องมีอยู่ไม่กี่องค์ อาทิเช่น  
ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนัตสโีล ท่านพระอาจารย์มัน่ ภริูทตัโต ท่านพระอาจารย์สวุรรณ  
สจิุณโณ ท่านพระอาจารย์พา และท่านพระอาจารย์บญุ พระอาจารย์องค์แรกของท่าน  

ความจริงระหว่างทีห่ลวงปูเ่ทสก์ เทสรังส ีได้เรียบเรียงประวตัวิดัพระบาทคอแก้ง  
ทีอ่�าเภอศรีเชยีงใหม่ จังหวดัหนองคาย หลวงปูเ่ทสก์ท่านได้เล่าในตอนหน่ึงว่า สมัยที ่
ท่านอายุ ๑๒ ปี ยังเป็นเด็ก พระอาจารย์ของท่านเคยพาท่านไปเทีย่วทีพ่ระบาทคอแก้ง  
ก็ได้พบท่านพระอาจารย์บุญพาลูกศิษย์คณะใหญ่ ๘-๙ องค์ มาบ�าเพ็ญเพียรที่ 
พระบาทคอแก้ง แสดงว่าท่านพระอาจารย์บญุเป็นคณาจารย์ทีมี่ช่ือทางด้านวปัิสสนาธรุะ  
มีลูกศิษย์ลูกหามากมายมาแต่ครั้งหลวงปู่เทสก์ยังเป็นเด็กอายุ ๑๒ ปีแล้ว
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หลวงปูเ่ป็นผู้ทีล่ะเอยีดลออมาก ท่านพบใคร ท่านกจ็ะจดบนัทกึถงึประวตัแิละ 
โวหารธรรมทีไ่ด้ฟังมาอย่างมาก ส�าหรับท่านพระอาจารย์บญุน้ี หลวงปูไ่ด้บนัทกึประวตั ิ
ไว้ว่า

“ท่านอาจารย์บุญเกิดเมื่อปี ๒๔๒๙ ที่บ้านกอก ต�าบลหนองไข่นก อ�าเภอเมือง 
จังหวัดอบุลราชธานี มารดาของท่านชือ่แม่อุ่น ท่านบวชปี พ.ศ. ๒๔๔๙ โดยมท่ีานเจ้าคณุ 
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ สิริจันโท (จันทร์) เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้ศึกษาธรรมและ
ปฏิบัติธรรมอยู่กับท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ เป็นเวลา ๕ พรรษา จึงได้ออกปฏิบัติธรรม
ตามอัธยาศัย ท่านชอบศึกษาเล่าเรียนและชอบปฏิบัติ แต่ไม่ค่อยชอบสอนเท่าไรนัก”

หลวงปู่ได้บันทึกไว้อีกว่า

“เมือ่สมยัท่านพระอาจารย์บญุอยูถ่�า้บวับก ท่านน่ังอยูภ่ายในถ�า้มดืๆ กม็แีสงสว่าง 
เกดิขึน้ แลเหน็สว่างไปทัง้ถ�า้ ความมดืน่ันหายไปหมด ท่านเคยมปีระสบการณ์งอูยูใ่น 
ถ�า้ข้างบน กต่็างออกเข้าหากินตามภาษาของมัน มไิด้สนใจพระ บางคร้ังท่านกางกลดอยู ่
ก็มีตัวเหม็นเข้าไปอยู่ในมุ้งคอยหยอกท่านเรื่อยๆ”

หลวงปู่ได้บันทึกต่อไปอีกว่า

“ท่านกล้าหาญ พดูเร่ืองเสอืทีไ่ปภาวนาอยูบ่นเขากบัท่านอาจารย์สทีา ท่านอาจารย์ม่ัน 
ได้พิจารณาแล้วว่า นิสัยพระอนุรุทธ ท่านอาจารย์บุญก็ว่าท่านอาจารย์มั่นเป็นนิสัย 
พระกสัสปะ นิสยัท่านอาจารย์บญุชอบสงบเสง่ียม ไม่โลดโผน พดูช้าๆ ลกึๆ เสยีงน้อย  
รักษาสันโดษยิ่ง รักษากิริยามารยาท รูปสวยมาก มหาชนติดท่าน เป็นผู้แตกฉานใน 
ทางปริยตัพิอสมควร เป็นนายช่างแก้นาฬิกาเคร่ืองกลทกุอย่าง เคยเป็นนักเรียนโรงเรียน 
มหาดเลก็หลวง จบเพยีงแค่ชัน้ปีที ่๒ กอ็อกไป แล้วไปบวช ท่านสัง่สอนศษิย์ตามวาสนา  
ท่านอาจารย์มัน่ว่า ท่านบญุเอาตวัรอดไปได้ แต่ลกูศษิย์ไม่ได้นิสยั ท่านหลยุอย่าเอาอย่าง  
ท่านบุญเป็นวัณโรค ต้องเดินจงกรมให้เก่ง ไม่งั้นชีวิตจะสั้น เราชอบมารยาทท่าน  
แต่จิตน้ันเราชอบท่านอาจารย์ม่ัน ท่านอาจารย์บญุบอกว่า ทีถ่�า้บวับกน้ัน รุกขเทพมาก  
ใครท�าผิดแล้วมักเกิดวิบัติ”
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หลวงปู่เล่าเพิ่มเติมอีกว่า

“ท่านพระอาจารย์บญุน้ันหมดสิน้อาสวกเิลส ณ ถ�า้แห่งหน่ึง ในจังหวดัอดุรธานี 
ท่านรูปร่างงาม ขาว สงูใหญ่ และกริิยาน่ิมนวล “เดินตามฟากไม่ดังเลย” เหมอืนกริิยา 
ของแมว ได้พาหลวงปูเ่ทีย่ววเิวกไปตามภูเขาต่างๆ ในเขตภพูาน ซึง่อดุมด้วยถ�า้เง้ือมหนิ 
มากมาย รวมทัง้ทีพ่ระบาทคอแก้ง อ�าเภอศรีเชยีงใหม่ จังหวดัหนองคายด้วย ระหว่างที ่
อยูท่ีวั่ดป่าหนองววัซอ กพ็ากลบัไปวเิวกทีว่ดัพระบาทบวับก อ�าเภอบ้านผือ ซึง่ท่านได้พบ 
ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนัตสโีล เป็นค�ารบแรก ณ ทีน้ั่น การอยูก่บัท่านพระอาจารย์บญุน้ี  
ท�าให้หลวงปูส่ามารถเรียนรู้วธิกีารปฏบิตัอิปัุฏฐากครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่อย่างคล่องแคล่ว  
ว่องไว”

กิจวัตรต่อครูบาอาจารย์

สิ่งที่ท่านจ�าได้ไม่ลืม คือหลักการที่พระอาจารย์บุญได้สอนไว้ว่า เป็นพระเล็ก
เณรน้อยได้โอกาสมาอยู่ด้วยเพื่อจะเรียนรู้จากพระผู้ใหญ่ ก็ต้องหัดจ�าข้อวัตรปฏิบัติ
ให้ได้ หลักง่ายๆ ๔ อย่าง ควรจ�าให้ขึ้นใจ คือ

๑. ต้องฉันหลังอาจารย์
๒. ต้องฉันให้เสร็จก่อนอาจารย์
๓. ต้องนอนหลังอาจารย์
๔. ต้องตื่นก่อนอาจารย์

หลัก ๔ อย่างนี้ ฟังดูสั้นและง่าย แต่การปฏิบัติจริงๆ จะต้องมีข้อวัตรที่จะต้อง 
ปฏิบตัมิากมาย ผู้ทีจ่ะเรียกได้ว่าเป็นพระปฏบิตัอิปัุฏฐากครูบาอาจารย์น้ัน จะต้องเป็น 
ผู้ทีค่ล่องแคล่ว ว่องไว กล่าวคอื พอสว่างได้อรุณแล้ว ต้องรีบน�าบาตรและบริขารของตน 
ไปโรงฉัน จัดแจงโรงฉันให้เรียบร้อย ต้องหัดนอนดึก ลุกเช้า เมื่อจัดโรงฉันเสร็จ 
เรียบร้อยแล้ว กต้็องรีบไปเพือ่ท�ากิจวตัรต่อท่านอาจารย์ใหญ่ในทีพ่กัของท่าน รอเวลา 
ท่านจะออกห้อง โดยคอยอยู่ตามบริเวณใกล้เคียงน้ัน ระหว่างที่รอคอย ต้องท�า 
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ความเพยีรรอเวลาท่านออกมา ไม่ควรจะน่ังจับกลุม่คยุกนักบัหมูพ่วก พอได้ยนิเสยีง
ท่านกระแอมหรือไอ หรือเกดิเสยีงกระเทอืนจากการไหวตวัของท่าน เน่ืองจากท่านมกัจะ 
พักอยู่ตามแคร่ซึ่งท�าด้วยฟากไม้ไผ่ เพียงท่านขยับตัวนิดเดียว เสียงสะเทือนก็จะดัง  
ต้องรีบเอาบริขารท่านลงไปโรงฉัน โดยก่อนหน้านั้นจะต้องจัดกระโถนและหม้อมูตร 
ไปช�าระเสยีก่อน เม่ือน�าบริขารของท่านไปถงึโรงฉันแล้ว กร็อเวลาไปบณิฑบาต หากท่าน 
ยังลงมาไม่ทัน โอกาสมีก็ไปเดินจงกรมเสียก่อน หรือนั่งก�าหนดจิตไปพลางๆ

พอได้เวลาบณิฑบาต ท่านกใ็ห้เดินไปทีโ่รงฉันหรือแห่งใดแห่งหน่ึงแล้วแต่ความ
สะดวกของท่าน คอยรับเกบ็รองเท้าท่าน (ถ้าม)ี หรือผลดัเปลีย่นผ้า ห่มผ้า ตดิลกูดุม 
ถวายท่านก่อน ครองผ้าถวายท่านเสร็จแล้ว ต้องครองผ้าของตนให้เสร็จก่อนท่านอกี  
แล้วเอาบาตรของตนและของท่านเดินล่วงหน้าไปก่อน รอคอยท่านอยู่ที่ใกล้ทางเข้า
หมู่บ้านที่จะบิณฑบาต เมื่อท่านไปถึง ให้เอาบาตรถวายท่าน แล้วเข้าแถวเดินไป 
ตามล�าดับพรรษา เดินไปตามหลังท่าน เสร็จการรับบิณฑบาตแล้ว ต้องรีบเดินออก 
ล่วงหน้าท่านกลบัก่อน เพือ่จะได้รีบไปจัดท�ากจิทกุอย่างให้เสร็จก่อน จะได้เพยีงแต่คอย 
นั่งฉันอยู่เท่านั้นก็หาไม่

ก่อนท่านฉันอาหาร จะต้องคอยดแูลปฏิบตัถิวายท่าน เช่น รบัประเคนบาตรและ
อาหาร จัดอาหารใส่บาตรถวายอาจารย์ให้เรียบร้อย แล้วจึงกลบัมาน่ัง ณ ทีอ่าสนะของตน 
ความจริงระหว่างการจัดอาหารถวายท่านน้ัน ต้องคอยดดู้วยความฉลาดว่า ควรจะเป็น 
อาหารที่เหมาะกับธาตุขันธ์ของท่าน เป็นที่สบายต่อสุขภาพของท่าน หากเป็นอาหาร 
ที่ไม่สมควร ท่านอาจจะไม่รับเลยก็ได้

ในด้านการฉัน ผู้ปฏบิตัต้ิองรีบฉันให้อิม่ก่อนท่านเสมอ สงัเกตว่าท่านฉันอาหาร
คาวสร็จแล้ว ลงมือฉันอาหารหวาน ต้องให้อิ่มทันตอนนั้นพอดี ถ้าเลยไปกว่านี้แล้ว
จะไม่ทันต่อการท�ากิจวัตรอย่างอื่น คือการเตรียมถวายน�้าล้างมือ ถวายไม้สีฟัน ซึ่งมี 
๓ ขนาด คือ ทั้งเล็ก กลาง ใหญ่ น�้าส�าหรับบ้วนปาก เสร็จก็น�าบาตรอาจารย์ไปล้าง 
เช็ดให้แห้ง น�าไปเก็บไว้ให้เรียบร้อย กลับมาดูแลเก็บบริขาร น�าบริขารไปส่งยังที่พัก
ของอาจารย์ ต่อนั้นจึงจะกลับไปปฏิบัติภาวนาได้ จนได้เวลาที่ต้องท�ากิจวัตรร่วมกับ 
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หมู่คณะ ต้องมาร่วมท�ากิจวัตรนั้นจนสร็จเรียบร้อย แล้วจึงถวายน�้าปานะ ตลอดจน
การเตรียมน�้าร้อนส�าหรับให้อาจารย์สรงให้เรียบร้อย แล้วจึงกลับไปท�าธุรกิจส่วนตน 
การปฏิบตัภิาวนากจ็ะต้องท�าไปด้วยควบคู่กนั จนได้เวลาก่อนท�าวตัรเยน็ และต้องรีบ 
กลบัมาตระเตรียมดแูลสถานทีส่�าหรับอาจารย์ให้เรียบร้อยก่อนทีท่่านจะลงมาท�าวตัรเย็น 
ในเวลาประมาณทุ่มครึ่ง

ในการท�าวตัรเยน็ ท่านพระอาจารย์บญุจะกล่าวน�าบชูาพระรัตนตรัย แล้วพาสวด 
ตามต�ารับ “ยมห�” ที่หลวงปู่ได้ยึดถือน�ามาปฏิบัติจนตลอดชีวิตของท่าน ต่อจากนั้น 
กรั็บฟังเทศน์ ถามตอบปัญหาในภาคปฏิบตั ิแล้วน่ังสมาธภิาวนา จนท่านอาจารย์เหน็
สมควรแก่เวลาจึงได้สั่งเลิกไป

เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นลง ก็ต้องดูแลเก็บบริขารและไปส่งท่านอาจารย์ถึงที่พัก 
ตลอดทัง้ต้องถวายการนวดเฟ้น ซึง่หลวงปูใ่ช้ค�าว่า “ค้ันเอน็” แก่ครบูาอาจารย์ จนกระทัง่ 
สั่งหยุด แล้วกลับมาดูแลความเรียบร้อยที่ศาลาต่อ จึงจะกลับไปที่พัก ปฏิบัติภาวนา
พจิารณาค�าสัง่สอนทีไ่ด้รับมาจากท่านอาจารย์ ได้น�าเอาอุบายและวิธต่ีางๆ มาเป็นแนว
ชี้แนะในทางปฏิบัติอันเป็นงานส�าคัญยิ่งส�าหรับพระ

การปฏบิตัภิาวนาน้ี จะใช้เวลามากน้อยข้ึนอยูก่บัความสงบของจิตทีจ่ะตามเข้าไปรู้
เหน็ธรรมน้ันตามสภาพความเป็นจรงิ จนเป็นทีเ่ข้าใจอย่างหมดสงสยั แล้วจึงพกัผ่อนได้  
แต่ถ้ายังไม่เป็นทีเ่ข้าใจ ยงัมีความสงสยัอยู ่บางคร้ังอาจจะไม่ได้พกัผ่อนกนัเลย ซึง่ข้อน้ี 
อยู่ในเร่ืองที่ว่าต้องนอนหลังอาจารย์ ก่อนที่จะเข้าที่พักผ่อน ก็ต้องก�าหนดจิตก่อน  
คอืตัง้เจตนาให้จิตรู้สกึและตืน่ก่อนท่านอาจารย์ เพือ่จะได้ไปเตรียมน�า้ล้างหน้า น�า้สฟัีน  
น�้าบ้วนปาก ถวายท่าน ถ้าอยู่กันหลายองค์ ก็จะได้แข่งกันขึ้นปฏิบัติอาจารย์เพื่อเป็น 
การฝึกหัดและตั้งสติรอบรู้ของตนให้พร้อมอยู่เสมอ

เมือ่ถวายการปฏบิตัต่ิออาจารย์เรียบร้อยแล้ว กก็ลบัมาท�าภตัวตัร ปัดกวาด ปลูาด 
เสนาสนะ จัดเตรียมที่ฉัน แล้วดูแลอุปกรณ์ของใช้ในการฉันให้เรียบร้อย จึงลงไป
เดินจงกรมภาวนาจนถึงเวลาออกบิณฑบาต วนเวียนกันไปเช่นนั้น
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หลวงปู่มีความเลื่อมใสศรัทธาในปฏิปทาของท่านพระอาจารย์บุญมาก ท่าน
อปัุฏฐากรับใช้จนท่านพระอาจารย์บญุมรณภาพในกลางปี ๒๔๗๓ ระหว่างพรรษาน้ัน  
ซึ่งท่านพระอาจารย์บุญจ�าพรรษาอยู่ที่วัดป่ามหาชัย เสร็จงานถวายเพลิงแล้ว ท่านได้ 
น�าอัฐิธาตุพระอาจารย์ของท่านไปไว้ที่วัดพระบาทบัวบก อันเป็นสถานที่ที่ท่านพระ
อาจารย์บุญอยู่จ�าพรรษานานที่สุด พระเณรและญาติโยม โดยมีท่านพระอาจารย์ขัน 
อาภสัสโร เป็นประธาน ได้ช่วยกนัสร้างเจดีย์บรรจุอฐัธิาตขุองท่านให้ เมือ่หมดสิน้ภาระ 
หน้าที่อันควรถวายครูบาอาจารย์แล้ว หลวงปู่ก็ออกวิเวกต่อไปโดยไปทางหล่มสัก 
เพชรบูรณ์บ้าง จังหวัดเลยบ้าง

ได้พบและจ�าพรรษากับกัลยาณมิตร

  ณ ที่วัดป่าหนองวัวซอนี้ หลวงปู่เล่าว่า เป็นที่ซึ่งท่านได้พบและจ�าพรรษากับ
กัลยาณมิตร ๒ องค์ กล่าวคอื หลวงปูข่าว อนาลโย และ หลวงปูช่อบ ฐานสโม ส�าหรับ 
หลวงปู่ขาว นับแต่ที่ได้บวชเป็นคู่นาคกันแล้ว เป็นการพบกันคร้ังแรก แต่ส�าหรับ 
หลวงปู่ชอบน้ัน ท่านเล่าว่าเคยพบกันมาก่อนแล้วระหว่างธุดงค์อยู่ตามป่าเขาแถบ
จังหวัดเลย อันเป็นภูมิล�าเนาบ้านเกิดของท่านทั้งสองแต่คร้ังยังเป็นพระน้อยเพิ่ง 
เริ่มบวช

การมาอยูจ่�าพรรษาด้วยกันทัง้ ๓ องค์ ในพรรษาที ่๖ พ.ศ. ๒๔๗๓ ท�าให้ชอบ 
อธัยาศัยและใกล้ชดิถกูนิสยั แลกเปลีย่นธรรมสากจัฉา เป็นกลัยาณมติรเอือ้เฟ้ือต่อกนั 
ตลอดมา จนหลวงปูข่าวมรณภาพจากไปก่อนในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ และองค์หลวงปูเ่อง 
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ซึ่งยังคงเหลือหลวงปู่ชอบ ฐานสโม เท่านั้น ส�าหรับ
เป็นหลักชัย เป็นเพชรบนยอดมงกุฎแห่งจังหวัดเลยเพียงองค์เดียว

ณ ที่วัดป่าหนองวัวซอ นี้ เป็นที่หลวงปู่เล่าเสมอว่า ท่านได้ประจักษ์ในบุญญา 
บารมีในกัลยาณมิตรของท่าน กล่าวคือ ระหว่างจ�าพรรษาด้วยกัน คืนหนึ่งเกิดฝน
ตกหนัก ลมพายพุดัรุนแรง ฝนตกหนักตลอดทัง้วนัทัง้คนื คร้ันถงึเวลากลางวนั ขณะที่ 
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หลวงปูช่อบก�าลงัจ�าวดั กต้็องสะดุง้ตืน่ ด้วยได้ยนิเสยีงโยมมารดามาร้องเรียกให้ออกไป
รับเสดจ็พระนางมทัรี พอท่านออกมานอกกฏิุตามเสยีงเรียกของโยมมารดา ต้นไม้ใหญ่ 
ก็หกัโค่นลงทบักฏิุของหลวงปูช่อบพงัเป็นจุณไป ท�าให้หลวงปูช่อบพ้นอนัตรายไปอย่าง 
น่าอัศจรรย์

ความจริงเร่ืองที่ว่าโยมมารดาเห็นพระนางมัทรีน้ัน เม่ือหลังจากที่เกิดเหตุแล้ว  
ก็พาหลวงปู่ไปที่ศาลาที่ว่านางมัทรีมารออยู่ โยมมารดาเล่าว่าได้เห็นพระนางมัทรี 
ลงมาหา เป็นหญงิทีส่วยงามทีส่ดุ คร้ังแรกไม่รู้จักช่ือ พอถาม นางกบ็อกว่านางเองคือ 
พระนางมัทรี โยมมารดาเห็นหญิงนั้นงามเหลือที่จะประมาณ งามยิ่งกว่านางฟ้าที่เคย
เห็นในรูป รู้สึกตื่นเต้น จึงวิ่งไปตามพระลูกชายดังกล่าว แต่เมื่อมาถึงศาลา ไม่มีใคร
เห็นหญิงที่โยมมารดากล่าวอ้างเลย คงเห็นแต่รูปพระนางมัทรีติดอยู่บนศาลาเท่านั้น 
น่าคิดว่านางฟ้าหรือเทพยดาอารักษ์เทพธิดาองค์ใดไปช่วยปรากฏกายให้โยมมารดา
ไปเรียกหลวงปู่ชอบออกมาได้ เพราะถ้าท่านยังคงจ�าวัดอยู่ ท่านต้องมรณภาพแน่

ส�าหรับกรณหีลวงปูข่าวน้ัน ท่านเล่าว่าต้นไม้หกัโค่นลงมาเหมอืนกนั แต่ต้นทีล้่มลง 
ระเนระนาดน้ันมีจ�านวนมาก แต่ละต้นต่างล้อมกฏุหิลวงปูข่าวไว้โดยรอบเป็นวงกลม ไม่ม ี
แม้แต่ต้นเดยีวกิง่เดยีวทีจ่ะหกัมาทบัหรือก่ายกฏุหิลวงปูข่าวเลย เป็นประหน่ึงเทวดา 
ช่วยจับเวียนต้นไม้ล้อมรอบกุฏิหลวงปู่ขาวเอาไว้ฉะนั้น

เป็นเร่ืองที่หลวงปู่หลุยจะเล่าให้ศิษย์ใกล้ชิดฟังเสมอว่า บุญบารมีที่แต่ละคน 
สร้างสมอบรมมาน้ัน โดยเฉพาะท่านผู้จะเดนิไปสูม่รรคผลนิพพานน้ัน จะต้องมเีทพยดา 
อารักษ์มาบ�ารุงรักษาปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากภัยอันตรายเสมอ

พระบาทบัวบก

 พระบาทบัวบก ตั้งอยู่ในเขตต�าบลเมืองพาน อ�าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
เป็นสถานทีท่ีส่วยสดงดงาม สงบเยือกเยน็ อยูใ่นระหว่างไหล่เขาภูพาน เป็นเน้ือทีอ่นั 
กว้างใหญ่ สถานที่เป็นพระพุทธบาทนั้น ตั้งอยู่บนเขา ประกอบด้วยศิลปวัฒนธรรม
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วรรณคดีต่างๆ ตลอดทัง้ภาพเขยีนสก่ีอนประวตัศิาสตร์ตดิอยูท่ีเ่พงิหนิเป็นจ�านวนมาก  
นับว่าเป็นปูชนียวัตถุที่ส�าคัญยิ่งแห่งหน่ึงของชาวจังหวัดอุดรธานี เชื่อกันว่าเป็นที่
ประดิษฐานรอยพระบาทของพระพุทธเจ้า เมื่อพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ ได้เสด็จ
มาด้วยบญุฤทธิม์าประทานรอยพระบาทไว้ ณ ทีน้ี่ เพือ่ให้สาธชุนผู้มคีวามเลือ่มใสใน
พระองค์ได้กราบไหว้บชูา บริเวณวดัเป็นทีท่ีง่ดงามมาก มีพลาญหนิกว้างใหญ่ และมถี�า้ 
มากมายหลายถ�้า ชะง่อนหินหลายแห่งเป็นเงื้อมหินยื่นแผ่ออกมา ประดุจพญานาค 
แผ่เศียรพังพานให้ร่มเงา เหมาะแก่การเป็นที่พักบ�าเพ็ญเพียรทั้งนั้น

ท่านพระอาจารย์บุญชอบใจที่นี่มาก ท่านได้มาจ�าพรรษาอยู่ ณ ที่นี้หลายครั้ง
หลายหนแล้ว เพราะฉะน้ัน เม่ือมศีษิย์หน้าใหม่มารับการอบรม ท่านกจ็ะพามาให้พกั
จ�าพรรษาบ้าง หรือกลับมาแสวงหาความวิเวกบ้าง

ระยะน้ันบ้านเมอืงยงัอดุมสมบรูณ์ด้วยป่าไม้ น�า้ประปาธรรมชาตกิมี็สะดวกทัง้ปี  
มีน�้าไหลมาตามร่องของหินจากภูเขาแล้วก็กระโจนลงมาเหมือนน�้าตก ผู้ที่มาพักก็
สามารถดัดแปลงน�้าตกนั้นให้กลายเป็นน�้าประปาได้ โดยหาไม้ไผ่มาผ่าครึ่งตลอดล�า  
แล้วเซาะเอาปล้องกลางออกเพือ่ให้น�า้ไหลไปตามรางได้โดยสะดวก แล้วเอาล�าไม้ไผ่ที่ 
แต่งดแีล้วน้ันไปรองรับน�า้ทีพุ่ง่ออกมาตามร่องหนิน้ันให้มนัไหลไปเป็นประปาธรรมชาติ 
ตามรางไม้ไผ่ แล้วแต่จะต้องการจะให้หนัเหไปทางใด น�า้ใสมาก เยน็เฉียบ มนี�า้ไหล 
ได้ตลอดปี ซึง่เด๋ียวน้ีน่าเสยีดายทีไ่ม่มีน�า้ไหลอกีแล้ว เพราะแม้แต่บนเขาภูพานเอง กห็า
ต้นไม้ใหญ่แทบไม่พบ แทบจะไม่มป่ีาอยูบ่นภเูขา กลายเป็นภเูขาหวัโล้นไปเกอืบหมด  
ท�าให้น�้าแห้งไปตลอดด้วย

รอยพระบาทน้ัน อยู่ท่ามกลางพลาญหนิยาวประมาณ ๒ เมตร กว้าง ๗๐ เซนตเิมตร  
ลึกประมาณ ๖๐ เซนติเมตร ได้เป็นที่ที่พวกพรานป่าได้มาพบ เนื่องจากเขาเหล่านั้น 
ได้พยายามจะยงิสตัว์ แต่เมือ่สตัว์วิง่มาทีต่รงกลางพุม่ไม้น้ี พรานตามมายงิเท่าไรกไ็ม่ 
สามารถท�าอนัตรายแก่พวกกวางเก้งน้ันได้ เมือ่ตามกวางเก้งทีถ่กูยงิมาถงึทีน้ี่ กเ็หน็ว่า 
เม่ือมนัมากนิน�า้น้ีแล้ว แผลทัง้หมดก็หายไปด้วย พวกพรานป่าเหน็เป็นอศัจรรย์ จึงแหวก 
พงหญ้าเข้ามาจนพบรอยพระบาทน้ี ได้มีการสร้างเจดย์ีครอบพระพทุธบาทหลายคร้ัง 
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คร้ังสดุท้าย ท่านอาจารย์สทีดั ชาวนครพนม ได้เดนิธดุงค์มาเหน็ ท่านได้เคยบรูณะสร้าง
เจดย์ีทีน่ครพนมมาแล้ว มาเหน็พระบาทบวับกรู้สกึเลือ่มใสมาก ท่านเลยพาญาตโิยม 
มาสร้างเจดีย์ครอบพระบาทบัวบก ลักษณะรูปทรงเหมือนเจดีย์พระธาตุพนม สูง
ประมาณ ๑ เส้น ยอดเจดย์ีเป็นฉัตรทองเหลอืง จึงแลดงูดงามยิง่นัก เจดีย์ธาตทุ่านพระ 
อาจารย์บญุ กไ็ด้สร้างห่างออกมาจากเจดีย์พระบาทบวับกเพยีงเลก็น้อย อยูใ่นลกัษณะ 
รูปพรรณสัณฐานคล้ายกัน

บริเวณพระบาทบัวบกยังมีรูปหินธรรมชาติอันงดงาม มีเรื่องราวเล่ากันถึงเรื่อง 
นางอุษา เป็นต�านานที่เล่าสู่กันมา แต่ทางพระธุดงคกัมมัฏฐานได้พอใจพากันมา
แสวงหาความวเิวก ณ ทีน้ี่ตลอดมาจนกระทัง่ปัจจุบนัน้ี ถงึจะมีความแห้งแล้งอย่างไร 
แต่พลาญหิน เงื้อมถ�้า ยังคงอยู่พอจะแสวงหาความสงัดวิเวกได้

ส�าหรับค�าว่า “บัวบก” นั้น เป็นค�าบอกชื่อพันธุ์ไม้ดอกชนิดหนึ่ง ซึ่งแต่ก่อนนั้น 
เคยเกิดอยู่ตามพื้นดิน แต่ไม่ชอบน�้า กล่าวกันว่ามีดอกสีขาวและลักษณะของกลีบ
คล้ายกลบีบวั แต่พนัธุไ์ม้ชนิดน้ีถกูคนท�าลายได้สญูพนัธุไ์ปเกอืบหมดแล้ว ปัจจุบนัน้ี 
จึงหาดูได้ยาก เป็นพันธุ์ไม้ที่คนอีสานเรียกว่า ต้นบัวบก หรือ หัวบัวบก นั่นเอง 
สมยัก่อนทีห่ลวงปูไ่ด้ธดุงค์ไป ยงัพบพนัธุไ์ม้บวับกน้ีมมีากอยูโ่ดยเฉพาะรอบองค์เจดย์ี  
องค์ซึง่หกัโค่นลงแล้วเหลอืให้เหน็ซากอฐิเป็นกอง ประมาณได้เมือ่ตอนน้ันสงูประมาณ  
๘ เมตร มียอดทิ้งไว้ มีสามยอดติดกัน ต้นบัวบกเต็มไปหมด ขึ้นอยู่ตามซากเจดีย์  
พอถึงฤดูแล้ง ใบและดอกกจ็ะตาย พอถึงฤดูฝน ต้นบวับกกจ็ะผลดิอกขาวเตม็ไปหมด  
ตามลกัษณะของดอกไม้ป่าทีมั่กจะมอีดุมสมบรูณ์อยูต่ามพลาญหนิในเขตหบุเขาและ
ป่าทางอีสาน ส�าหรับบัวบกนี้ เมื่อมีคนไปบูรณะเจดีย์ ส่วนมากก็จะถางทิ้งเพื่อความ
สะดวกในการก่อสร้างบ้าง ในการไปมาบ้าง ภายหลังจึงแทบจะสูญพันธุ์ไป

ณ ที่ฐานเจดีย์ท่านพระอาจารย์บุญ ได้มีค�าจารึกโดยละเอียด เห็นควรเชิญ 
มาลงพิมพ์ด้วย ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง คือราคาค่าก่อสร้างเจดีย์สูง ๖ วา ๓ ศอก ใน  
พ.ศ. ๒๔๗๓ น้ัน เป็นเงินเพยีง ๓๒๕ บาท ๒๑ สตางค์ น่าคดิว่า ค่าของเงินปัจจุบนัน้ี 
แตกต่างกว่าสมัยก่อนนั้นเพียงไร 
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ธาตุสาวก
สร้าง พ.ศ. ๒๔๗๓
ค�าไหว้
มยาหํ อาจาริยํ ปุญฺญนามกํ อฏฺ€ิธาตุ สิรสา นะมามิ ฯ 
พระปัญญาวุโธ (บุญ) อายุ ๔๔ ปี พรรษา ๒๔ ถึงแก่มรณภาพ
พระอาภัสสโร (ขัน) พร้อมภิกษุ สามเณร และ อุบาสก อุบาสิกา ทั้งหลาย
ได้พากันสร้างธาตุบรรจุอัฐิของท่านไว้ ณ ที่นี้
ฝ่ายอุบาสก อุบาสิกา ได้ออกทรัพย์รวมเป็นเงิน ๓๒๕ บาท ๒๑ สตางค์
ขอวุฒิธรรมทั้ง ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ
จงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ ฯ
สูง ๖ วา ๓ ศอก

อดีตที่ฝังรอยมาจากบุพชาติ

 หลังจากที่เสร็จงานพิธีบรรจุอัฐิธาตุท่านพระอาจารย์บุญ ในเจดีย์ที่ก่อขึ้นมา  
ณ บริเวณวัดพระบาทบวับกแล้ว หลวงปูก่อ็อกธดุงค์วเิวกทางจังหวดัเลยและเพชรบรูณ์ 
ทางสายน้ัน ขณะน้ันยงัเป็นป่าเขาทีอ่ดุมสมบรูณ์มากทีส่ดุ มีภเูขาใหญ่น้อยเรียงรายกนั 
เป็นดุจทะเลภเูขา เวลาเยน็เหน็แสงพระอาทติย์ส่องผ่านไปให้สสีนัต่างๆ กนั เหมอืนคลืน่ 
ภูเขาเหล่านั้นก�าลังตีฟองคะนองอยู่ในอากาศ อากาศวิเวกชวนให้ภาวนา

ท่านเล่าว่า การเดินแบบน้ันได้ประสบรสแห่งความวเิวกอย่างดทีีส่ดุ ซึง่ในปัจจุบนัน้ี 
แทบจะหาความสงบสงัดวเิวกท�านองน้ันไม่ได้อกีแล้ว เพราะได้มีรถยนต์เป็นยานพาหนะ 
จะไปไหนมาไหนกร็วดเร็ว การสงบจิตตดิตามไป มไิด้วงัเวงวเิวกเช่นการเดนิด้วยเท้า
ดังครั้งก่อน ท่านแวะมาที่หล่มสัก ด้วยโยมมารดาของท่านมีพื้นเพภูมิล�าเนาอยู่ที่นั้น 
จึงยงัมบ้ีานญาตบ้ิานพีบ้่านน้อง คนคุน้เคยอยูม่าก ท่านมาถงึได้ทราบว่า บ้านญาตคินหน่ึง 
มีงานศพ นิมนต์พระไปสวดมนต์ ท่านก็ได้รับนิมนต์ไปในงานสวดมนต์นั้นด้วย
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หลวงปู่เล่าให้ฟังว่า ท่านไม่เคยคิดเลยว่า การแวะไปเยี่ยมญาติและสวดมนต์ 
ในคร้ังน้ัน จะท�าให้ท่านถงึกบัซวดเซลงแทบจะล้มลงทัง้ยนื ล้ม ล้มอย่างไม่มีสตสิตงั 
เลยทีเดียว 

ท่านเล่าให้เฉพาะผู้ใกล้ชดิฟังว่า วนัน้ันท่านก�าลงัสวดมนต์เพลนิอยู ่ระหว่างหยุด 
พกัการสวด เจ้าบ้านก็น�าน�า้ปานะมาถวายพระแก้คอแห้ง บงัเอญิตาท่านช�าเลอืงมองไป 
ในหมู่แขกที่ก�าลังนั่งฟังสวดมนต์อยู่ เพียงตาสบตา ท่านก็รู้สึกแปล๊บเข้าไปในหัวใจ 
เหมือนสายฟ้าฟาด แทบจะไม่เป็นสติสมประดี ท่านกล่าวว่า เพียงตาพบแว้บเดียว  
ไม่เข้าใจว่าท�าไมถึงเป็นเช่นนั้น ท่านก็เซแทบจะล้ม 

เผอิญขณะนั้น ท่านพระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม ได้รับนิมนต์ไปด้วย ท่านคง 
สงัเกตถงึอาการ หรือว่าท่านอาจจะก�าหนดจิตทราบเหตกุารณ์กไ็ด้ ท่านจึงเข้ามาประคองไว้ 
เพราะมิฉะน้ัน หลวงปู่คงจะล้มลงจริงๆ ฝ่ายหญิงที่น่ังอยู่ทางด้านโน้นก็เป็นลมไป 
เช่นกัน คงจะเป็นอ�านาจความเกี่ยวข้องแต่บุพชาติมาที่มาบังคับให้เกิดความรู้สึก 
เช่นนั้น

ท่านบอกว่า ในหวัอกเหมอืนจะมอีะไร แต่ภายหลงัได้พจิารณากลบัมา และเมือ่ 
ท่านพระอาจารย์สงิห์ได้อธบิายให้ท่านทราบในภายหลงัว่า การคร้ังน้ีเป็นนิมติ เน่ืองจาก 
บุพเพสันนิวาส ท่านและสุภาพสตรีผู้น้ันเคยเป็นเน้ือคู่เกี่ยวข้องกันต่อมาช้านาน 
เคยบ�าเพ็ญบารมีคู่กันมา โดยเฉพาะเมื่อภายหลัง หลวงปู่ได้สารภาพถึงความในใจ 
ที่ตั้งปรารถนาพุทธภูมิ ท่านพระอาจารย์สิงห์ก็อธิบายว่า เธอผู้น้ันก็คงได้ปรารถนา 
บ�าเพ็ญบารมีคู่กันมาเช่นกัน

ท่านก็เลยเล่าว่า ครั้งหนึ่งหลวงปู่อีกองค์หนึ่งก็เช่นกัน ระหว่างที่มากรุงเทพฯ 
เดินบิณฑบาตอยู่แถววัดสระปทุม ได้พบสตรีคนหนึ่งนั่งรถสามล้อผ่านไป (สมัยนั้น 
ในกรุงเทพฯ มีรถสามล้อเป็นยานพาหนะด้วย-ผู้เขียน) ท่านบอก เพยีงตาพบตาเท่าน้ัน  
ความรู้สกึมันปล๊าบไปทัง้ตวั แทบจะวิง่ตามเขาไป คราวน้ันพระเถระผู้ใหญ่ต้องให้สติ 
และขงัท่านไว้ในโบสถ์ พจิารณาดบัความรู้สกึกนัอยูน่านด้วยการเจริญอสภุะจึงส�าเร็จ  
คราวนั้นหลวงปู่องค์นั้นท่านก็เล่าว่า ไม่รู้จักผู้หญิงคนนั้นมาก่อน แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ 
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ทีไ่หนด้วยซ�า้ เขาจะไปทีไ่หนอย่างไรกไ็ม่ทราบ แต่ใจมนัวิง่เตลดิตามเขาไป พจิารณาแล้ว 
ก็ได้ความเช่นกนัว่าเป็นคูท่ีเ่คยมีบพุเพสนันิวาสกันมาแต่ชาตก่ิอน อ�านาจกรรมน้ันจึงมา
ประจักษ์ แต่หากว่าบญุบารมยัีงมใีนเพศพรหมจรรย์ ท่านจึงปลอดภยัไปจากกรรมน้ีได้

ส�าหรับกรณีของหลวงปู่ก็เช่นกัน แต่ของท่านน้ันเน่ืองจากเป็นการปรารถนา 
พทุธภูมเิคยีงคูก่นัมา จึงมอี�านาจรุนแรงมาก และเน่ืองจากว่าฝ่ายหญงิมิได้พบกัน แล้ว 
ก็ห่างกันไปแบบในกรณีของหลวงปู่องค์น้ัน ต้องพบประจันหน้ากันอีกหลายคร้ัง  
เน่ืองด้วยผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเป็นผู้คุ้นเคยกันประหน่ึงญาติ และมีความเกี่ยวข้อง
สมัพนัธ์กนัมาหลายชัน้ตัง้แต่คร้ังบดิามารดา ต้องพบเหน็กนั ไม่ใช่ว่าเป็นการพบกนัแล้ว 
ก็ผ่านจากไปเช่นน้ัน อาจจะเป็นกรณทีีง่่ายหน่อย แต่การน้ีหลงัจากพบคร้ังแรกแล้วน้ัน 
กย็งัต้องเหน็กนัอกี กรณจึีงแตกต่างจากพระเถระครูบาอาจารย์ฝ่ายกมัมฏัฐานองค์อืน่ 
ในชาตินี้ นอกจากที่ว่าชั้นบิดามารดารู้จักคุ้นเคยกันประหนึ่งญาติพี่น้อง อาจจะเคย
เห็นกันในสมัยวัยเด็ก แต่อย่างไรก็ตาม ฝ่ายหญิงได้ถูกส่งตัวเข้ามารับการศึกษาใน
พระนคร เสยีตัง้แต่ยงัเดก็ ได้รับการศกึษาชัน้สงู จึงแทบมไิด้พบหน้ากันอกี เม่ือมาพบ 
ฝ่ายหญงิน้ัน ท่านอยูใ่นเพศบรรพชติแล้ว อกีฝ่ายหน่ึงเป็นกลุสตรีแสนสวย เป็นรอยแห่ง 
อดีตที่มาพบพานกัน

ความจริงท่านไม่เคยเล่าถงึรูปลกัษณะของ “รอยอดตี” ของท่าน แต่บงัเอญิผู้เขียน 
เกิดทราบขึน้มาเอง วนัน้ันเป็นเวลาทีม่กีารสนทนาธรรมกนั หลวงปูก่�าลงัเทศนาอธบิาย 
ถึงแรงกรรม โดยเฉพาะกรรมเกี่ยวกับบุพเพสันนิวาสที่พระเณรจะต้องประสบ และ 
จะต้องมีก�าลงัใจอย่างมากทีจ่ะเอาชนะให้ได้ในทีส่ดุ สดุท้ายวนัน้ันท่านได้ยกกรณขีอง 
ท่านขึ้นมาว่า องค์ท่านเองยังแทบเป็นลม ฝ่ายท่านน้ัน พระเถระต้องเข้าประคอง  
ฝ่ายหญิงเป็นลม ญาติผู้ใหญ่และมารดาต้องเข้าประคอง

ขณะฟัง ไม่ทราบว่าเพราะอะไร ผู้เขียนรู้สกึสว่างวาบข้ึนในใจ เข้าใจนึกถงึช่ือเธอ 
ขึ้นมา กราบเรียนท่าน โดยเอ่ยชื่อเธอ......ว่าใช่ไหม สุภาพสตรีท่านน้ัน หลวงปู ่
ค่อนข้างจะตกใจทีท่�าไมศษิย์เกดิรู้จักขึน้มาได้ แต่ท่านกอ็ึง้ และยอมรับว่าเข้าใจถกูแล้ว  
ฉะนั้น การพรรณนารูปร่างลักษณะของเธอ ซึ่งผู้เขียนเผอิญรู้จักและมีความเคารพ
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นับถือ นับถือในอจัฉริยะของเธอ จึงเป็นการบรรยายจากผู้เขียนฝ่ายเดยีว หลวงปูท่่าน
มไิด้เล่ารายละเอยีดเหล่าน้ัน ผู้เขยีนเพยีงแต่ช่วยวาดภาพให้ท่านผู้อ่านได้นึกถงึเร่ือง
และเข้าใจตามไปด้วยเท่าน้ันว่าเป็นการยากล�าบากหรือต้องการพลังใจอันเด็ดเดี่ยว 
เพยีงใด ทีห่ลวงปูท่่านจะสามารถตดักระแสความผูกพนัจากรอยอดตี โดยเฉพาะผู้ที ่
เป็นคู่บารมีมาส�าหรับการปรารถนาพุทธภูมิ

“รอยอดีต” ของท่าน เป็นกุลสตรีที่ได้รับการศึกษามาอย่างดี จบการศึกษาชั้น
มัธยมบริบรูณ์จากโรงเรียนสตรีทีมี่ชือ่ทางภาษาต่างประเทศ นานๆ เมือ่กลบัไปเยีย่ม
บ้าน ก็กลับไปแบบหญิงสาวสมัยใหม่ รูปสวย นัยน์ตาโตงาม มีคนหลายคนที่เล่าว่า 
เวลาทีเ่หน็เธอกลบัไปเย่ียมบ้านน้ัน เสมือนหน่ึงเหน็เทพธดิาล่องลอยอยูใ่นฟ้า ขีม้่าเก่ง  
แต่งตัวสวยแบบสาวชาวกรุงแท้ ผมสวย หน้าสวย

ความจริงแล้ว เจ้าแม่นางกวย มารดาของท่านน้ัน กเ็ป็นผู้ทีมี่ช่ืออยูม่ากในเร่ือง
แต่งตวังาม ผมของท่านจะจับหย่ง ใช้ขีผ้ึ้งจับจอนให้งดงาม เป็นทีเ่ลือ่งลอืกนัทัง้หมู่บ้าน  
และมีชาวบ้าน มีเพื่อนบ้านใกล้เคียง ผู้ที่เป็นหญิงสาว มักจะมาขอเรียนการท�าผมที่
ท�าไมจึงจะสวยได้อย่างเจ้าแม่นางกวย กลายเป็นทีพ่ดูกนัว่า ท่านเป็นประหน่ึงผู้ท�าผม 
ให้กับหญงิสาวทัง้หมู่บ้าน แต่น้ันกเ็ป็นแบบผมในสมยัของท่าน กลุสตรีท่านน้ีเป็นแบบ 
สาวสมัยใหม่ ผมงามแบบผมท่าน ขี่ม้าเก่ง และไม่ได้แต่งตัวแบบหญิงสาวชนบท  
สวมกางเกงขีม้่า ใส่รองเท้าทอ็ปบูต๊ ต่อมาภายหลงั หลงัจากทีต้่องจากกนัแล้ว เมือ่เธอ 
กลบัมาใช้ชวิีตอยูใ่นกรุงเทพมหานคร เธอกไ็ด้มามีชือ่เสยีงอย่างมาก และเป็นทีรู้่จักกนัด ี
ส�าหรับผู้ทีรั่กหนังสอืทัง้หลาย เข้าใจว่าผู้ทีม่อีายปุระมาณ ๕๐ ปีขึน้ไปน้ี จะต้องเคยได้ยนิ 
ชื่อของเธอมามาก

หลวงปูจึ่งเล่าภายหลงัว่า ท่านรู้สกึเหมือนกบัว่าหวัอกแทบจะระเบดิ อกกลดัเป็น 
หนอง แต่ใจหน่ึงกค็ดิมุ่งมัน่ว่า จะต้องบ�าเพญ็เพศพรหมจรรย์ต่อไป ท่านพระอาจารย์สงิห์  
ขันตยาคโม เข้าใจในความรู้สึกของหลวงปู่ผู้เป็นศิษย์ใหม่ได้ดี ท่านจึงจัดการพาตัว
หลวงปู่รีบจากหล่มสักมาโดยเร็วที่สุด หลวงปู่กล่าวว่าไม่ใช่เป็นการพาตัวมาอย่าง
ธรรมดา แต่เป็นการควบคมุนักโทษผู้น้ีให้หนีออกมาจากมารทีร่บกวนหวัใจแต่โดยเร็ว
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พรรษาที่ ๗-๘ พ.ศ. ๒๔๗๔-๒๔๗๕ 

ในกองทัพธรรม

พ.ศ. ๒๔๗๔ จ�าพรรษา วัดป่าบ้านเหล่างา ต.บ้านเหล่างา จ.ขอนแก่น

พ.ศ. ๒๔๗๕ จ�าพรรษา วัดป่าศรัทธารวม ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

หลวงปูก่ล่าวว่า เป็นการเคราะห์ดีอย่างยิง่ทีบ่งัเอญิเจ้าภาพทีห่ล่มสกัน้ันได้นิมนต์
ท่านพระอาจารย์สงิห์ ขนัตยาคโม ไปร่วมในงานศพในคร้ังน้ันด้วย หากไม่มีพระเถระ 
ช่วยให้สติปรับปรุงแถมยังคอยควบคุมตัว ท่านว่า ไม่ทราบว่าจะรอดพ้นปากเหยี่ยว
ปากกามาได้หรือไม่ ท่านได้เห็นจริงในตอนน้ันว่า มาตุคามเป็นภัยแก่ตนอย่างยิ่ง 
เมื่อพระอานนท์กราบทูลถามสมเด็จพระพุทธองค์ว่า ควรปฏิบัติต่อมาตุคามเช่นใด 
พระพทุธเจ้าได้ตรัสว่า “ไม่ควรมอง ถ้าจ�าเป็นจะต้องมอง กไ็ม่ควรพดูด้วย ถ้าจ�าเป็น
จะต้องพูดด้วย ก็ให้ตั้งสติ” ท่านตรัสบอกขั้นตอนปฏิบัติต่อมาตุคามเป็นล�าดับๆ ไป 
แต่น่ีหลวงปูเ่พยีงโดนขัน้แรก มองกถ็กูเปร้ียงเสยีแล้ว ถ้าเป็นนักมวยกข้ึ็นเวทยัีงไม่ทนั 
จะเริ่มต่อยก็ถูกน็อค

ท่านพระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม นี้เป็นศิษย์รุ่นใหญ่ของท่านพระอาจารย์มั่น 
ต่อมาได้รับสมณศักด์ิเป็นที่ พระญาณวิศิษฏ์ ท่านได้เห็นพระรุ่นน้องแสดงกิริยา  
ดูน่ากลัวว่าจะพ่ายแพ้อ�านาจของกิเลส ถ้าเป็นนักสู้ก็เป็นนักสู้ที่ยินยอมจะให้เขายก
กรีธาพาเข้าสู่ที่ประหารชีวิตแต่โดยดี ไม่พยายามฝืนต่อสู้แต่อย่างใด ท่านจึงควบคุม 
นักโทษซึ่งเป็นนักโทษหัวใจผู้นั้น รีบหนีออกจากหล่มสักโดยเร็ว ออกมาจากสถานที่ 
เกิดเหตุคือเมืองหล่มสักโดยเร็วที่สุด เที่ยววิเวกลงมาตามป่าตามเขา และเร่งท�าตบะ 
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ความเพยีรอย่างหนัก ท่านพระอาจารย์สงิห์สนับสนุนให้หลวงปูอ่ดนอน อดอาหาร เพือ่
ผ่อนคลายความนึกคิดถึงมาตุคาม ให้เร่งภาวนาพุทโธ...พุทโธ ถี่ยิบ และนั่งข่มขันธ์  
แต่ความกลบักลายเป็นโทษ เคราะห์ดท่ีานไม่ตามนิมติ ซึง่แทนทีจ่ะยอมสโิรราบตาม
เคราะห์กรรมทีม่อียูเ่ช่นน้ัน เพราะเคยมีกรรมต่อกนัมาเช่นน้ัน ท�าให้พอเหน็กม็อือ่อน
เท้าอ่อนยอมตายง่ายๆ ท่านกลบัเข้าหาครู เชือ่ครู เล่านิมิตถวายท่านพระอาจารย์สงิห์
ท่านได้โอกาสจึงได้อบรมกระหน�่าเฆี่ยนตีทันควัน

ท่านกล่าวว่า ตัวท่านผ่านเหตกุารณ์อนัน่าสยดสยองมาได้แล้ว ท่านหลวงปูม่อง 
ย้อนกลับไปจึงได้คิดว่า ผู้ที่มีญาณซึ่งสามารถหยั่งรู้เหตุการณ์ในอดีตก็ดี หรือภาพ 
อนาคตก็ดี หากผู้ล่วงรู้อดีตอนาคตนั้นไม่มีคุณธรรมมั่นคงแข็งแรง ก็อาจจะเป็นผล
เสียได้ อยู่ดีๆ เกิดไปรู้ว่าเคยชอบเคยรักกับใครก็จะล�าเอียงไปตามนั้น ถ้าไปพบว่า 
มเีร่ืองผูกพนักนั โกรธกัน ไปรู้เข้ากจ็ะยุ่งแน่ ดังเช่นเกดิญาณรู้อยู ่คนน้ันเคยมาข่มเหงเรา  
ฆ่าเรา พอรู้เข้าในชาตน้ีิกลบัอยากจะอาฆาต เตรียมตวัทีจ่ะไปข่มเหงเขา ฆ่าเขาตอบแทน 
เรื่อยๆ นี่แหละ ท่านถึงไม่ให้ปุถุชนคนกิเลสหนาปัญญาหยาบได้ล่วงรู้ถึงอดีต รู้ถึง
อนาคต ด้วยจิตยังมีริษยาอาฆาตโกรธแค้นต่อกันอยู่

ช่วงระยะเวลาเหล่าน้ัน ระหว่างท่านพระอาจารย์มัน่ก�าลงัหลบจากเขตอสีานขึน้ไป 
วเิวกอยูท่างภาคเหนือในเขตจังหวดัเชยีงใหม่และจังหวดัเชยีงราย ท่านพระอาจารย์สงิห์  
ขันตยาคโม ได้จัดตั้งกองทัพธรรมสั่งสอนประชาชนทางภาคอีสานให้รู้จักหลัก
พระพทุธศาสนาทีแ่ท้จริง เพือ่ให้เลกิถือผีไท้ ผีฟ้า ผีปูต่า กลบัมารับพระไตรสรณคมน์
ให้มากขึ้น พระกัมมัฏฐานท่านมาชุมนุมกันที่วัดป่าบ้านเหล่างานั้นมาก

ในปี ๒๔๗๔ มีพระเถระมาจ�าพรรษาอยูด้่วยกนัหลายท่านหลายองค์ นอกจากองค์
ท่านแล้ว ยงัมีหลวงปูอ่่อน ญาณสริิ หลวงปูช่อบ ฐานสโม และหลวงปูฝ้ั่น อาจาโร ด้วย  
ครั้นต่อมาในปี ๒๔๗๕ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสโส อ้วน ป.ธ. ๕) เมื่อครั้งด�ารง 
ต�าแหน่งพระเทพเวท ีเจ้าคณะมณฑลนครราชสมีา ได้มบีญัชาเมือ่วนัที ่๖ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๔๗๕ ให้พระกัมมัฏฐานที่มีอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น เดินทางไปที่จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อสั่งสอนประชาชนร่วมกับข้าราชการ ดังนั้น ท่านพระอาจารย์สิงห์ 
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ขันตยาคโม และท่านพระอาจารย์มหาปิ่น ปัญญาพโล ป.ธ. ๕ ซึ่งเป็นน้องชาย 
ท่านพระอาจารย์สงิห์ จึงได้น�าพระจรไปด้วยหลายรูป มหีลวงปูอ่่อน ญาณสริิ หลวงปูฝ้ั่น  
อาจาโร เดินทางร่วมไปด้วย ในปี ๒๔๗๕ นั้นเอง พันต�ารวจตรีหลวงชาญนิยมเขต 
กองเมือง ๒ ได้ถวายที่ดินยกกรรมสิทธิ์ให้พระกัมมัฏฐานสร้างวัด มีเนื้อที่ ๘๐ ไร่ 
จึงได้ลงมือสร้างวัดขึ้นในที่แปลงนี้ ตั้งชื่อว่า “วัดป่าสาลวัน” จนถึงทุกวันนี้

ได้มีการอบรมศีลธรรมให้แก่ประชาชน จนประชาชนเกดิความเลือ่มใสและตัง้ตน 
อยู่ในพระไตรสรณคมน์ ถอืวดัป่าสาลวนัเป็นจุดศนูย์กลางปฏิบตักิมัมฏัฐานและเป็น 
สถานที่ชุมนุมประจ�า ครั้นเมื่อจะเข้าพรรษาก็ให้แยกย้ายพระไปวิเวกจ�าพรรษาในวัด 
ต่างๆ ที่ไปตั้งขึ้น ตัวท่านพระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม ไปจ�าอยู่ที่ศูนย์กลาง คือ
วัดป่าสาลวันนี้ แต่ท่านได้มอบหมายให้ท่านพระอาจารย์มหาปิ่น ปัญญาพโล ไปตั้ง 
วัดกัมมัฏฐานอีกวัดหนึ่งที่ข้างกรมทหาร ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา ให้ชื่อว่า  
วัดป่าศรัทธารวม ณ ทีน้ี่ หลวงปูก่ไ็ด้ไปจ�าพรรษาร่วมอยูท่ีว่ดัป่าศรัทธารวมด้วย พรรษาน้ี 
พระกัมมัฏฐานในสายของท่านพระอาจารย์มั่นก็มาอยู่ด้วยกันมากเป็นพิเศษ เช่น 
หลวงปูเ่ทสก์ เทสรังส ีหลวงปูอ่่อน ญาณสริิ หลวงปูฝ้ั่น อาจาโร ท่านพระอาจารย์ภูมี  
ฐิตธัมโม ท่านพระอาจารย์กงมา จิรปุญโญ เป็นอาทิ มีท่านพระอาจารย์มหาปิ่น 
ปัญญาพโล เป็นหัวหน้าที่จะเทศน์อบรม โดยมีท่านองค์อื่นๆ เป็นผู้ช่วยเหลือในการ
เทศน์อบรมประชาชนด้วย

แม้กับหมูพ่วกพระเณร หลวงปูห่ลยุท่านจะไม่ค่อยพดู ชอบอยูอ่งค์เดียว โดยหา 
กระต๊อบเลก็ๆ ท�าแคร่พกัอยูท่ีช่ายป่าห่างจากหมูเ่พือ่น แต่เวลาท่านพดูคยุกบัญาตโิยม  
ญาติโยมมักจะชอบใจส�านวนโวหารของท่านมาก ด้วยท่านเป็นกันเอง ท่านได้เขียน 
บันทึกไว้หลายแห่งที่แสดงกุศโลบายของท่านในการเอาใจประชาชนว่า เพื่อจะให้
ญาติโยมเข้าใจหรือมีน�้าใจที่จะยอมฟังธรรมโดยง่าย จะท�าพูดคุยธรรมดาให้เขารู้สึก 
คุ้นเคยเป็นกันเองก่อนแล้วจึงจะเทศน์ เมื่อคุ้นเคยเป็นกันเองแล้ว เขาก็จะตั้งอก 
ตั้งใจฟังเทศน์การอบรมเป็นอย่างดี วิธีการของท่านน้ี ท�าให้ท่านเป็นก�าลังส�าคัญ 
องค์หนึ่งที่ช่วยในการเทศนาอบรมประชาชน
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ท่านได้อยูจ่�าพรรษาอยูก่บัท่านพระอาจารย์สงิห์ และท่านพระอาจารย์มหาป่ิน ในปี  
๒๔๗๔-๒๔๗๕ น้ี ต่อมาท่านเหน็ว่ากองทพัธรรมมีก�าลงัแน่นหนาเพยีงพอแล้ว โดย
ได้มีครูบาอาจารย์แต่ละองค์ได้ไปสร้างวัดอยู่โดยรอบในจังหวัดนครราชสีมาน้ี เช่น  
พระอาจารย์ค�าดี ปภาโส หรือ พระครูญาณทสัส ีไปสร้างวดัป่าสะแกราช ที ่อ.ปักธงชยั 
หลวงปูอ่่อน ญาณสริิ หลวงปูฝ้ั่น อาจาโร พระอาจารย์กงมา จิรปญุโญ ไปสร้างวดัป่า 
บ้านใหม่ส�าโรง ที ่อ.สค้ิีว ตัง้ชือ่ว่าวดัป่าสว่างอารมณ์ หลวงปูฝ้ั่น อาจาโร ไปสร้างวดัป่า 
บ้านมะรุม อ.โนนสูง เป็นการตั้งวัดเรียงรายกันอยู่โดยรอบ

ออกพรรษาปี ๒๔๗๕ ท่านหลวงปูก็่ออกธดุงค์ต่อไป แยกจากหมู ่เตรียมจะไป
ทางท่าอุเทน มุกดาหาร และนครพนม ด้วยเห็นว่ากองทัพธรรมมีก�าลังเป็นปึกแผ่น
แน่นหนาเพยีงพอแล้ว หลวงปูเ่ป็นคนละเอยีดละออ เวลาอยูก่บัครูบาอาจารย์องค์ใด 
ท่านจะมีบนัทกึกล่าวถงึครูบาอาจารย์องค์น้ันๆ อยูเ่สมอ ในบนัทกึปี ๒๔๗๕ ท่านได้ 
บันทึกเกี่ยวกับท่านพระอาจารย์สิงห์ไว้ว่า

“ท่านพระอาจารย์สงิห์ เกิดปีฉล ูวนัจันทร์ เดอืน ๓ อาย ุ๔๔ พรรษา ๒๓ ออกบวช 
อายุ ๒๑ นับในครรภ์ ๑๐ เดือน”

“อาจารย์มหาปิ่น เกิดปีมะโรง เดือน ๔ วันพฤหัสบดี อายุ ๔๑ พรรษา ๑๘ 
ป.ธ. ๕ ”

ส�าหรับนิสยั ท่านกบ็นัทกึไว้เช่นกนั คงจะได้เหน็ต่อไปในภายหลงั ท่านจะบนัทกึ 
นิสัยครูบาอาจารย์แต่ละองค์ไว้ด้วย ท่านกล่าวไว้ว่า

“ท่านสงิห์ นิสยัเทศน์อธบิายธรรมด ีใจคอกว้างขวางด ีเป็นคนสขุุม รักษาความสงบ  
เยอืกเยน็ด ีเป็นคนหวงัดใีนศาสนาด ีชอบสนัโดษ จิตอทุศิดใีนศาสนา จิตอทุศิเฉพาะ 
ข้อปฏิบัติ น�้าใจเด็ดเดี่ยว ยกธรรมาธิษฐานล้วน”
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อีกแห่งหนึ่ง ท่านได้บันทึกไว้เป็นเชิงวิจารณ์ว่า

“ท่านอาจารย์สิงห์ กาย วาจา ใจ เป็นอาชาไนย ลักษณะเป็นคนที่ว่องไว  
ไหวพริบดี น�า้ใจเด็ดเดีย่ว ทรมาน * คนได้ทกุๆ ช้ัน ทัง้อบุายละเอยีด เป็นคนราคจริต  
เป็นนักพดู ชอบคิดอบุายธรรมต่างๆ ชอบมีหมูเ่พือ่นมาก นิสยัพระโมคคลัลาน์ มีความรู้ 
ทั้งสมถะและวิปัสสนา ข้อวัตรดีทั้งภายในและภายนอก ชอบโอ่โถง อดิเรกลาภมาก  
ไม่เอาแง่เอางอนแก่พทุธบริษทั ปัญญาเป็นคนทรมาน* คน เพ่งประโยชน์ใหญ่ในศาสนา  
กาย วาจา ใจ ปลาบปลืม้มาก มักพดูตามความรู้ความเหน็ของตน มกัทรมานคนหนุ่มๆ  
น้อยๆ บริษทัของท่านเป็นคนแก่นสารในท่ามกลางบริษัท รู้จักชาตขิองคนทีจ่ะดีหรือชัว่  
ไม่กลัวต่อความตาย รู้จักเหตุผล อดีต อนาคต ปัจจุบัน เป็นคนมั่นในสัมมาปฏิบัติ  
ฉลาดพูด ฉลาดพลิกจิต สมถวิปัสสนา”
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พรรษาที่ ๙-๑๐ พ.ศ. ๒๔๗๖-๒๔๗๗

เดินธุดงค์กับท่านพระอาจารย์เสาร์ และได้วิชาม้างกาย

จ�าพรรษา ณ ถ�้าบ้านโพนงาม ต.ผักค�าภู อ.กุดบาก จ.สกลนคร

เมื่อออกพรรษาปี ๒๔๗๕ แล้ว หลวงปู่เห็นว่ากองทัพธรรมมีก�าลังแน่นหนา
เพยีงพอแล้ว หมู่เพือ่นสหธรรมกิทีอ่ยูช่่วยท่านพระอาจารย์สงิห์ ขนัตยาคโม และท่าน
พระอาจารย์มหาป่ิน ปัญญาพโล กมี็อยูอ่ย่างอุน่หนาฝาคัง่ แต่ละท่านแต่ละองค์ต่างมี
อบุายธรรมช่วยตนเองและอบรมญาตโิยมได้อย่างม่ันคง ส่วนองค์ท่านเองน้ัน แม้พวก 
ญาติโยมจะพอใจในการมาฟังธรรมหรือปรับทุกข์ปรับร้อนในปัญหาการครองตน 
กับท่าน แต่ก็เป็นไปแบบทางโลกอยู่มาก ท่านเล่าว่า เมื่อหวนระลึกถึงตนแล้วก็คิดว่า 
ยังไม่มีภูมิธรรมที่จะทันหน้าทันตาหมู่เพื่อนได้ ด้วยความเพียรและอุบายยังอ่อน 
อยู่มาก ท่านจึงคิดจะไปปรารภความเพียรให้ยิ่งขึ้นต่อไป

ท่านออกธดุงค์ต่อไปทางท่าอเุทน มุกดาหาร และนครพนม ไปพบท่านพระอาจารย์ 
เสาร์ กันตสีโล ที่จังหวัดอุบลราชธานี เห็นเป็นโอกาสที่จะได้อยู่ศึกษาอุบายธรรม
จากท่าน จึงอยู่ปรนนิบัติรับใช้ ขณะนัน้ท่านรู้สึกว่าตนยังขาดที่พึ่งอยู่มาก ตั้งแต่ท่าน 
พระอาจารย์บญุ อาจารย์องค์แรกของท่านมรณภาพไป กค็ดิจะหาครูบาอาจารย์องค์ใหม่ 
อย่างท่านพระอาจารย์มัน่ ให้ท่านเมตตาสัง่สอนอบรมกระหน�า่ฟาดฟันกเิลสให้ แต่ท่าน
กเ็ดนิธดุงค์หลบหลกีเร้นหมู่ศษิย์ไปทางภาคเหนือโน้นแล้ว ได้อยูใ่กล้ชดิรับการอบรม
จากท่านพระอาจารย์สิงห์ แต่ก็ยังไม่จุใจ มาได้โอกาสพบอาจารย์วิเศษอีกองค์หนึ่ง  
ท่านจึงยินดียิ่ง
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ท่านพระอาจารย์เสาร์พาท่านเดินธุดงค์รอนแรมมาจากอุบลฯ และมาพักอยู่ที่
แถบเขตจังหวัดสกลนคร แล้วจัดให้ท่านแยกไปท�าความเพียรที่ถ�้าแห่งหน่ึงในเขต
อ�าเภอกุดบาก

ท่านเล่าถงึถ�า้น้ันว่า ชาวบ้านเรียกว่า “ถํา้โพนงาม” อยูบ่นภเูขาตัง้อยูร่ะหว่างหมูบ้่าน  
๓-๔ หมู่บ้าน คือบ้านโพนงาม บ้านหนองสะไน และบ้านโพนสว่าง อยู่ในเขตต�าบล
ผักค�าภู ห่างจากหมู่บ้านไม่กี่กิโลเมตร แต่ในสมัยน้ันยังเป็นป่าเป็นดงพงทึบอยู่  
ทางไม่กี่กิโลเมตรก็ดูแสนไกล ท่านพระอาจารย์เสาร์บอกท่านว่า ให้ไปภาวนาที่ในถ�้า
บนเขาโน้น ท่านก็แบบกลดขึ้นภูเขาไป

ท่านเล่าว่า ขณะน้ันท่านผ่านพรรษา ๘ มาแล้ว และถ้าหากจะนับทัง้พรรษาทีบ่วช 
มหานิกาย ๑ พรรษา และทีบ่วชธรรมยุตคราวแรก ๑ พรรษา โดยไม่มีความเชือ่มัน่ว่า 
เป็นการบวชทีถ่กูต้อง จึงขอบวชธรรมยตุซ�า้อกี กจ็ะกลายเป็นบวชถงึ ๑๐ พรรษาแล้ว  
ได้ออกธดุงค์ทกุปี แต่กเ็ป็นการไปอย่างทีเ่รียกว่าอยูใ่นรัศมีใบบญุของครูอาจารย์ เช่น 
๖ พรรษาแรกนั้น ท่านอาจารย์บุญจะน�าไปเกือบตลอด มาธุดงค์กับท่านพระอาจารย์
เสาร์ ท่านก็ดูแลเช่นกัน ที่ได้ธุดงค์องค์เดียวก็เป็นป่าเขาใกล้ๆ กับรัศมีครูบาอาจารย์ 
หรือเป็นป่าโปร่ง ไม่ลึกลับซับซ้อนน่ากลัวเท่าใดนัก การถูกส่งมาถ�้าโพนงามคร้ังน้ี  
จึงเท่ากับเป็นการสอบไล่ใหญ่ทีเดียว

ท่านมองเหน็ยอดเขาแล้วกห็มายตาไว้ว่าจะต้องขึน้ไปบนโน้น เขาชีใ้ห้ดูว่าถ�า้อยู่
ตรงนั้น หมู่ไม้นั้น ลิบๆ โน้น ยอดยาวนั้น เห็นแต่ยอดไม้สูงแผ่กิ่งก้านต่อเนื่องกัน 
ราวกับทะเลสีเขียว ดูไม่ไกลเท่าไร แต่เดินไป เดินไป พบภูเขาเป็นแท่งหินใหญ่ขวาง 
หน้าอยู่ ไม่มีทางไป ก็ต้องย้อนกลับมาตั้งหลักใหม่ สมัยนั้นป่ายังเป็น “ป่า” รกชัฏ  
ต้นไม้สงูใหญ่ มดืครึม้ ทางเดนิในป่ากแ็ทบไม่ม ีฝนเพิง่ตกใหม่ๆ ไม้อ่อนระบดักลบทาง
เดนิของพรานป่าหมด เคราะห์ดีทีย่งัพอมชีาวบ้านช่วยถอืมดีพร้าไปด้วย จึงพอตดัฟัน 
กิ่งไม้แหวกเป็นช่องทางให้เดินขึ้นไปได้

ท่านเล่าว่า ออกเดินทางแต่ฉันจังหันเสร็จในตอนเช้า กว่าจะขึ้นไปได้ถึงบนถ�้า 
กต็กบ่าย สภาพภูเขาส่วนใหญ่เป็นหนิผาแท่งทบึ บางแห่งกด็รูาวกบัเป็นหนิเน้ือเดยีวกนั  
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แต่เม่ือสงัเกตให้ดีจะเหน็ว่า เบือ้งหลงัต้นไม้ใหญ่ทีข้ึ่นเบยีดเสยีดกนัน้ัน มชีะเง้ือมหนิ
เป็นแผ่นผาวางซ้อนกันอยู่ ระหว่างรอยต่อพลาญหินด้านล่างและเงื้อมผาที่เป็นแผ่น
เรียบแผ่ชะโงกอยู่ด้านบนนั้น มีจอมปลวกและเถาวัลย์ต้นไม้เล็กๆ ขึ้นอยู่เต็ม แต่ถ้า 
หากร้ือเถาวลัย์และต้นไม้เลก็พร้อมจอมปลวกออก ตกแต่งพืน้หนิให้สะอาดแล้วกค็ง 
พออาศยัเปน็ที่ภาวนาทรมานกายได้เป็นอย่างด ีที่เรยีกว่าที่ภาวนาทรมานกาย กด้็วย 
เลง็เหน็ว่าความสงูของเพดาน (ซึง่ถ้าจะร้ือต้นไม้เปิดออกเป็นถ�า้) น้ัน คงเพยีงแค่สามารถ 
นอนและน่ังเท่าน้ัน เวลาน่ัง ศรีษะคงจะพอครือๆ กบัเพดานถ�า้พอด ีเป็นการบงัคบัให้ 
สติอยู่กับจิต ขืนเผลอขยับตัวแรงไป ศีรษะจะต้องกระแทกกับเพดานหินแน่นอน

เฉพาะส่วนที่ชาวบ้านผู้น�าทางบอกว่าเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า ชื่อ “ถ�้าโพนงาม” 
และเป็นถ�า้ทีห่ลวงปูเ่สาร์สัง่ให้ท่านมาอยูภ่าวนาน้ัน เป็นถ�า้ใหญ่ยาวต่อเน่ืองกนัไปไกล  
แตพ่ืน้ถ�า้ซึ่งคงเคยราบเรยีบเมือ่มผีูธุ้ดงค์ผ่านมาท�าความเพียรนัน้ บัดนีเ้มือ่กาลเวลา
ล่วงไป และผ่านฝนมาเพยีงฤดหูน่ึงหรือสองฤดู ใบไม้แห้งทีร่่วงทบัถมลงมาซ�า้แล้วซ�า้เล่า 
กก็ลายเป็นปุย๋ให้เกดิไม้ใบสเีขยีวขจีเกาะกอดอยูบ่นพลาญหนิ ท่านจึงให้ชาวบ้านช่วย 
ร้ือพืชสีเขียวออก ส่วนใบไม้แห้งเหล่าน้ันก็ได้อาศัยกิ่งไผ่แขนงไม้บริเวณน้ันที ่
ชาวบ้านช่วยหกัมาให้รวบเป็นก�าใช้แทนไม้กวาดปัดกวาดออก ไม่นานก็พอเหน็เป็นรูป 
เป็นร่างว่าพอจะใช้อาศัยเป็นที่ส�าหรับอยู่ท�าความเพียรได้ เขาช่วยตัดไม้ไผ่มาทุบแผ่ 
ออกเป็นฟาก และหาเถาวลัย์บริเวณน้ันมาผูกมดัไม้ฟากให้ตดิกนั แล้วจัดท�าเป็นแคร่
เลก็ๆ ขนาดพอเป็นทีพ่กัของร่างกายทีก่ว้างศอก ยาววา หนาคืบได้ ยกสงูขึน้จากพืน้ 
เล็กน้อยให้ได้พ้นจากมดตัวแดงแมงตัวน้อยที่มักจะอาศัยพลาญหินเป็นทางสัญจร

ชาวบ้านช่วยจัดท�าเสร็จแล้วกรี็บลากลบัไป บอกว่าเกรงจะไปมืดกลางทาง เดีย๋ว 
จะล�าบาก ท่านถามว่า “ล�าบากเร่ืองอะไร” เขาตอบว่า “ล�าบากเพราะแถวน้ีเจ้าป่าชุมมาก 
การเดินทางในเวลากลางคืนอนัตรายมาก” “เจ้าป่า” เขาพยายามเลีย่งไม่อยากใช้ค�าว่า  
“เสือ” ตรงๆ เคยคาบชาวบ้านป่าที่ออกมาหาหน่อไม้หน่อหวายบนเขาเอาไปกินสอง 
สามรายแล้ว “เจ้าป่า” พวกนี้ชะล่าใจมาก บางทีถึงกับไปล่าเหยื่อถึงที่ชายป่าทีเดียว  
เคยมาเอาวัวเอาควายจากในบ้านไปกินก็หลายครั้ง
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ท่านว่า ฟังแล้วก็ออกเสียวๆ อยู่มาก แต่ก็ยังท�าใจดีสู้ ชาวบ้านลากลับไปแล้ว  
ท่านก็รีบจัดบริขารเข้าที่เพื่อเตรียมภาวนา ความจริงบริขารก็มิได้มีมากมายอะไร  
ผ้าอาบนั้นใช้ได้สารพัดประโยชน์ นอกจากเพื่อการอาบน�้าตามชื่อแล้ว ยังเผื่อเหตุอื่น 
ด้วย ทั้งเช็ดตัว เช็ดบาตร เช็ดฝาบาตร ปัดกวาดแคร่ ปูแคร่ หรือห่อผ้าสังฆาฏิแทน 
ปลอกหมอน ชาวบ้านสญัญาว่ารุ่งขึน้จะช่วยกนัหาบน�า้ข้ึนมาให้สกั ๒-๓ ครุ แต่กย็งั 
ไม่แน่นอนอะไร ฉะนั้น ท่านจึงต้องระวังกาน�้าเป็นพิเศษ เพราะเป็นภาชนะอันเดียว 
ที่ใส่น�้าขึ้นเขามา จะต้องใช้ทั้งฉนัและล้างหน้า ล้างตัว และล้างเท้า ถ้าปลอ่ยให้น�า้หก
จากกาไปได้จะล�าบาก ท่านยังไม่ได้ออกเดินส�ารวจหาแหล่งน�้าบนเขา อาจจะมีน�้าฝน
หลงเหลืออยู่บนแอ่งหินใดแอ่งหินหนึ่งก็ได้

สมัยน้ันพระธดุงคกมัมฏัฐานแทบจะไม่รู้จักไฟฉาย แม้แต่ไม้ขดี เทยีนไข กห็ายาก  
ท่านว่าพระธุดงคกัมมัฏฐานพึ่งพาแต่แสงไฟธรรมชาติ กลางวันก็อาศัยแสงอาทิตย์  
กลางคนืกแ็ล้วแต่เดอืนดาวจะให้ความเมตตาให้แสงสว่างเพยีงไร เดอืนหงายกย็งัพอ
เห็นอะไรบ้าง แต่ถ้าเป็นเดือนแรมก็เรียกว่ามืดสนิท

คืนแรกน้ัน ท่านว่าแต่แรกก็ยังดีอยู่ มองธรรมชาติรอบตัวดูมีความสงบสงัด  
งามอยู ่ต้นไม้ก็สวย ฟ้าก็งาม แต่ไปๆ ชกัสลวัลง มดืลง ค�าชาวบ้านทีว่่า เสอืชมุ กด็จูะ 
มากระซบิซ�า้ซากอยูท่ีข้่างห ูต้นไม้ดทูมนึตะคุม่ๆ ฟ้ากม็ดื ดูสงัดวงัเวงอย่างบอกไม่ถกู  
ได้ยนิเสยีงเสอืค�ารามอยูแ่ต่ไกล ท่านเคยได้ยนิคร้ังอยูว่ดัป่าหนองววัซอ แต่เสยีงน้ันก็ 
ห่างอยู ่และกฏุก็ิอยู่ในเขตวดั ไม่ฟังวงัเวงเหมือนคร้ังน้ี เผอญิคนืน้ันเป็นคนืข้างแรมแก่  
ตะวันลับขอบฟ้าเพียงไม่นานก็มืดจนมองไม่เห็นอะไร เพียงยื่นมือออกไปข้างหน้า 
ก็มองไม่เห็นแม้แต่แขนหรือปลายมือของเราเอง ท่านว่าเข้าใจในครั้งนั้นเลย ค�าวลีที่
ว่า “มืดเหมือนเข้าถํ้า”

ท่านบันทึกไว้ว่า “ภาวนาที่ถ�้าโพนงามน้ันดีเหลือที่สุด” ภาวนา กายเปลี่ยว  
จิตเปลี่ยว กายวิเวก จิตวิเวก เป็นอย่างไร แทบจะไม่ต้องมีใครมาธิบายให้ฟัง

กายเปลี่ยว จิตเปลี่ยว จริงๆ    
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กายวิเวก จิตวิเวก จริงๆ

เสียงสัตว์ป่าร้องในเวลาค�่าคืนดังแหวกความสงดัขึ้นมาเป็นระยะๆ ยิ่งนกึถึงค�า
ของชาวบ้านที่ว่า เสือชุม งูชุม ท�าให้ยิ่งรู้สึกถึงความสงัดวังเวงมากยิ่งขึ้น ท่านเล่าว่า
เวลาอยูใ่นถ�า้ บนเขา ในป่า อย่าว่าแต่เสยีงเสอืเสยีงช้างเลย แม้แต่เสยีงเก้งทีร้่องเป๊บ 
เป๊บ ลัน่ขึน้ในความสงัดของราวป่า กท็�าให้สะดุง้ตกใจได้โดยง่าย จิตสะดุ้ง จิตหดเข้า 
หดเข้า แนบแน่นอยู่กับพุทโธที่อาศัยเป็นสรณะที่พึ่งรวมลงสู่สมาธิ

ท่านว่า เคราะห์ดทีีอ่ยูถ่�า้โพนงามรอบแรก ในปี ๒๔๗๖ และ ๒๔๗๗ น้ัน ไม่เคย 
พบเสืออย่างจังๆ สักที ทั้งๆ ที่ท่านพระอาจารย์เสาร์ส่งท่านมาอยู่ที่นี่ก็เพื่อให้พบเสือ 
อาจจะเป็นเพราะระยะนั้นยังนึก “กลัวๆ” อยู่ ภาวนาไม่อยากให้พบเสือ ถึงจะมาอยู่
แดนเสอื จึงไม่ได้พบเสอืเลย กระทัง่ต่อมาอกีหลายปีภายหลงั จึงได้พบเสอือย่างจังหน้า 
ซึ่งก็แถวถ�้าบริเวณใกล้ๆ กับถ�้าโพนงามนี้เอง หลังจากที่ได้ธุดงค์วิเวกไปไหนต่อไหน
เสีย ๕-๖ ปี ท�าให้ได้ธรรมอันน่าอัศจรรย์ใจ

ท่านกล่าวภายหลังว่า ความจริงที่กล่าวว่าเคราะห์ดีที่ไม่ได้เจอเสือในครั้งแรกที่
ถ�้าโพนงามนั้น ควรจะเรียกว่าเคราะห์ร้ายมากกว่า เพราะถ้าหากทราบว่าเจอเสือแล้ว 
จะเป็นเช่นไร ความกลวัจนถึงทีส่ดุ ท�าให้จิตกลบัแกล้วกล้าข้ึนจนถงึทีส่ดุเช่นกนั ใครๆ ก ็
ต้องอยากพบเสอืกันทัง้น้ัน การไม่ได้พบเสอืจึงกลายเป็นเคราะห์ร้ายของพระกมัมัฏฐาน 
ด้วยเหตุนี้

ท่านว่า ออกไปเดนิเล่น เหน็รอยเท้าเสอืหมาดๆ เตม็ไปหมด จะว่ากลวัหรือจะว่า 
ไม่กลัวก็บอกไม่ถูก แต่ก็ต้องเอาเท้าไปเกลี่ยรอยเท้าเสือทิ้งเสีย ไม่อยากเห็นแม้แต่
รอยเท้าของมัน

มีงูตัวโตๆ แต่ก็ต่างคนต่างอยู่ แผ่เมตตาไปโดยรอบ แผ่เมตตาไปโดยไม่มี
ประมาณ ให้ทั้งเทพยดา อารักษ์ อมนุษย์ ส�่าสัตว์ทั้งหลายโดยรอบ ความสงัดวิเวก
บริบูรณ์ จิตรวมง่าย บางวันถึง ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง



45

เมื่อท่านลงเขามา ได้ข่าวว่าท่านพระอาจารย์เสาร์กลับไปทางนครพนมแล้ว  
ท่านพอใจความวิเวกที่นั้น จึงกลับขึ้นไปจ�าพรรษาอยู่ ณ ถ�้าโพนงามนั้นเอง เป็น 
พรรษาแรก ณ ที่นั้นในปี พ.ศ. ๒๔๗๖

วันหน่ึงไปบณิฑบาตในหมู่บ้าน ได้ยนิข่าวว่ามีแม่ชอีภญิญาสงูอยูท่ีว่ดัป่าบ้านสองคร  
ภาวนาเก่งมาก รู้วาระจิตคนอื่น มีหูทิพย์ ตาทิพย์ อย่างเช่นไปฟังพระเทศน์องค์ไหน 
ไปติดที่ธรรมขั้นไหนๆ แม่ชีจะรู้หมด บอกได้ถูกหมด ได้ยินว่าชื่อ แม่ชีจันทร์ และ 
แม่ชียอ เฉพาะแม่ชียอนั้นตาบอด แต่ทางธรรมะนัน้เลิศมากและไม่ต้องอาศัยสายตา 
กรู้็เหน็ทกุอย่างหมด ตาเน้ือเสยีกไ็ม่ต้องใช้ ใช้แต่ตาใน แม่ชทีัง้สองเป็นคนบ้านโพนสว่าง 
ใกล้บ้านหนองบัว ในเขตอ�าเภอสว่างแดนดิน หลวงปู่ได้ยินเร่ืองราวแม่ชีทั้งสอง 
ก็สนใจ

พอดีออกพรรษามีงานฉลองศพที่วัดน้ัน หลวงปู่ได้รับนิมนต์ไปด้วยงานน้ัน 
หลวงปูอ่่อน ญาณสริิ และหลวงปูฝ้ั่น อาจาโร กไ็ปด้วย เมือ่ทัง้สององค์ผลดักนัข้ึนเทศน์  
แม่ชไีปฟังด้วย หลวงปูจึ่งไปลองซกัถามดู ถามว่า ท่านทีข้ึ่นเทศน์น้ีเป็นอย่างไร แม่ชี 
ก็บอกให้ฟัง ท่านแปลกใจว่าแม่ชที�าอย่างไร รู้ได้อย่างไร แม่ชีกก็ราบเรียนวธิกีารภาวนา 
ของตนให้ท่านทราบโดยละเอยีด ท�าให้หลวงปูไ่ด้อบุายวธิใีนทางปฏบิตัจิากแม่ชทีัง้สอง 
เป็นหนทางด�าเนินในการปฏิบัติธรรมของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณา 
กายานุปัสสนาสตปัิฏฐาน แบบทีห่ลวงปูเ่ทศนาสอนในภายหลงั เรียกวธิกีาร “ม้างกาย”  
นี่เอง

“ม้าง” เป็นภาษาอีสาน แปลว่า แยกออกเป็นส่วนๆ หรอืรือ้ออก แยกออก เช่น  
ม้างบ้าน กคื็อ ร้ือบ้าน แยกบ้าน ม้างกาย ก็คอื ร้ือกาย แยกกายออกเป็นส่วน ท�าให้มาก 
ท�าให้ย่ิง จนเป็นอคุคหนิมติ เป็นปฏภิาคนิมิต แล้วด�าเนินวปัิสสนาใช้ปัญญาพจิารณา
กายต่อไปให้เห็นเป็นไตรลักษณ์ ทุกฺข� อนิจฺจ� อนตฺตา

หลวงปูเ่ล่าว่า พอท่านได้ฟังอบุายวธิ ีท่านกแ็บกกลดกลบัขึน้เขาไปทนัท ีไม่ได้รอ 
แม้แต่จะอยู่ต่อไปจนกระทั่งให้งานที่เขานิมนต์มานั้นเสร็จเรียบร้อยเสียก่อน
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ท่านบนัทกึเล่าไว้ขณะเมือ่อยูจ่�าพรรษาทีถ่�า้เจ้าผู้ข้า ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นเวลา 
เกือบ ๕๐ ปีต่อมาในภายหลังเหตุการณ์ครั้งนั้นว่า

“เราเข้าป่าหดัม้างกายอย่างเตม็ที ่จนร่างกายเกดิวบิตั ิจนกระดกูคล้ายๆ ออกจากกนั  
แม้เราเดินเสียงกรอบแกรบ แต่นานไปหาย มีก�าลังทางจิต”

ท่านเล่าว่า การท�าความเพยีรช่วงน้ัน ท่านปฏบิตัไิปอย่างลมืมดืลมืแจ้งเลยทเีดยีว 
คิดว่าผู้หญิงเขาท�าได้ ท�าไมเราจึงจะท�าไม่ได้ จะแพ้ผู้หญิงเขาหรือไร ยิ่งคิดก็ยิ่งเกิด
มมุานะ เจริญอทิธบิาท ๔ หดัม้างกายอย่างเตม็สตปัิญญาความสามารถ คล้ายกบักระดูก 
จะแยกออกจากกนั จะหลดุออกจากกนัจริงๆ เวลาเดนิได้ยนิเสยีงกระดกูภายในกาย
ลัน่ดงักรอบแกรบตลอดเวลา บางโอกาสก็นึกสนุก ม้างต้นไม้แยกออกเป็นส่วนๆ จน
ต้นไม้แตกลั่นดังเปรี๊ยะเปรี๊ยะทีเดียว ม้างก้อนหิน ภูเขา ดูจะสนุกที่สุด

“ม้าง” สิ่งใด สิ่งนั้นก็แทบจะแตกแยกละเอียดลงเป็นภัสม์ธุลี ก�าหนดใหม่ให้ 
กายน้ันสิง่น้ันกลบัรวมรูปขึน้มาใหม่ ก�าหนดให้ท�าลายลงเป็นผุยผง รวมพึบ่ลง ขยาย
ให้ใหญ่ปานภเูขา ย่อให้เลก็ลงเหลอืแทบเท่าหวัไม้ขีด สิง่ของ บคุคล ท�าได้คล่องแคล่ว 
ว่องไว มันช่างน่าสนุกจริงๆ 

ท่านเล่าให้ศิษย์ใกล้ชดิผู้มาฝึกเรียน “ม้างกาย” ว่า เมือ่ “ม้างกาย” ได้ใหม่ๆ กเ็กดิ 
อาการ “ร้อนวชิา” ลองม้างกายคนทีพ่บเหน็ พบใครกล็อง “ม้างกาย” ดู ผลพลอยได้
ที่ทราบในภายหลังและท่านบันทึกไว้คือ หลังจากม้างกายบุคคลใดแล้ว ท่านจะรู้ 
วาระจิตบุคคลนั้นด้วย คิดในใจอย่างไร เคยท�าอะไรมา และจะท�าอะไรต่อไป จะมี 
ของแถมเป็น ปรจิตวิชชา อตีตังสญาณ อนาคตังสญาณ เหล่านี้ตามมาด้วย

ระหว่างทีท่่านมาอยูถ่�า้โพนงามระยะแรก ได้ยนิเสยีงเทวดาพระอรหนัต์สวดมนต์ 
เผอญิตอนน้ันมพีระและเณรตามมาอยูด้่วยอกี ๒ องค์ ท่านว่าได้ยนิเสยีงสวดมนต์กนั 
ทัง้ ๓ องค์ ต่อมาท่านได้กราบเรียนถามท่านพระอาจารย์ม่ัน เล่าถวายให้ท่านฟัง ท่านก็ 
รับรองตามที่หลวงปู่ประสบ
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การมาอยู่ที่ถ�้าโพนงามน้ี ท�าให้ท่านได้เห็นพญานาคเป็นคร้ังแรกในชีวิตด้วย 
ท่านเล่าว่า เป็นเวลาระหว่างที่ท่านก�าลังพักผ่อนหลังจากท�าความเพียรมาอย่างหนัก 
จึงออกมาเดินเล่นตามป่าเขา และเล่นพิจารณาการม้างกายไปด้วย ขณะที่ท่านเล่น  
“ม้าง” ต้นไม้ให้แตกเปร๊ียะปร๊ะ ก็เห็นพญานาคมาเล่นกัน เอาดินตมดินโคลนมา 
ปาใส่กัน ดินบางก้อนขึ้นไปติดบนยอดยางทีเดียว

รูปร่างพญานาคก็คล้ายกับที่เห็นที่หน้ากลักไม้ขีดไฟ หรือที่เขาปั้นไว้ตามหน้า
โบสถ์ บนัไดนาค อะไรเหล่าน้ัน ท่านว่า ในเวลาทีเ่ขาไม่ได้เนรมติกายให้เป็นอย่างอืน่ 
เสยีดายไม่ได้เรียนถามรายละเอยีดอืน่อกี มวัแต่ตืน่เต้นเรียนซกัถามเร่ืองอืน่ จึงไม่ได้ 
เรียนถามให้แน่ใจว่า ระหว่างน้ันทีท่่านมองเหน็พญานาคน้ัน จิตท่านคงจะละเอยีดมาก  
ควรแก่การเห็นผู้ที่อยู่ในภพภูมิอันละเอียดระดับเดียวกับจิตในขณะนั้นของท่าน 
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พรรษาที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๔๗๘ 

สร้างวัดป่าบ้านหนองผือ

จ�าพรรษา ณ วัดป่าบ้านหนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 

ในปี ๒๔๗๘ หลวงปู่ได้มาพบสถานที่อันเป็นมงคลแห่งหน่ึง ซึ่งต่อมาได ้
กลายเป็น วัดภูริทัตตถิราวาส หรือ วัดป่าบ้านหนองผือ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังส�าหรับ 
ผู้ปฏบิตักัิมมฏัฐานไปทัว่ประเทศ ในฐานะทีพ่ระคณุเจ้า ท่านพระอาจารย์มัน่ ภูริทตัต- 
มหาเถระ บดิาแห่งพระกมัมฏัฐาน ได้จ�าพรรษาอยู ่ณ ทีแ่ห่งน้ันเป็นเวลาถงึ ๕ พรรษา
ติดต่อกัน โดยท่านไม่เคยจ�าพรรษาอยู่ ณ ที่ใดนานเช่นนั้นมาก่อน

หลวงปูห่ลยุท่านเป็นผู้ทีพ่บสถานทีแ่ห่งน้ัน และกเ็ป็นทีน่่าประหลาดว่า การทีท่่าน 
จะไปอยูท่ีน่ั่นน้ัน มเีหตมุาจากเร่ืองเลก็ๆ เร่ืองหน่ึง กล่าวคือในระยะน้ัน หลวงปูก่�าลงั
วเิวกอยูใ่นแถวอ�าเภอกุดบาก และพรรณานิคม ปรากฏว่าชาวบ้านเกดิเป็นโรคเหน็บชา  
เป็นโรคอัมพฤกษ์กันมาก คือไม่เชิงถึงกับเป็นไข้ แต่ต่างคนต่างไม่มีแรงจะท�าอะไร  
กอ่็อนเปลีย้กนัไปทัง้หมูบ้่าน พวกผู้หญงิกป็านน้ัน พวกผู้ชายก็ปานน้ัน ไม่สามารถจะ 
ท�าไร่ท�านากันได้ ด้วยความเมตตาที่เห็นชาวบ้านป่วยไข้ ทั้งขาดแคลนไม่มีเงินจะซื้อ 
จะหายามารักษาพยาบาลหรือบ�ารุงตนให้หายจากโรคได้ เผอญิท่านระลกึได้ถงึยาต�ารับ 
ที่เคยมีกล่าวอยู่ในบุพพสิกขา เป็นยาที่พระพุทธองค์ทรงก�าหนดไว้ให้ภิกษุอาพาธใช้ 
ท่านก็เลยทดลองจัดท�าขึ้นตามต�ารับที่ท่านเห็นกล่าวไว้ในหนังสือบุพพสิกขาฯ น้ัน 
เรียกกันว่า ยาน�้ามูตรเน่า
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หลังจากท�าแล้ว ก็ปรากฏว่าโด่งดังไปทั่วทั้งอ�าเภอกุดบาก อ�าเภอพรรณานิคม 
อ�าเภอเมือง เล่าลือกันต่อๆ ไปว่า มีพระกัมมัฏฐานมาปักกลดโปรดสัตว์อยู่ ท่านมี
ยารักษาโรคเหน็บชาโรคอัมพฤกษ์ได้ ในระหว่างนั้นใครมาขอ ท่านก็แจกกันให้ไป
ครอบครัวละ ๑ ขวดใหญ่ ใครกนิแล้วกห็ายจากโรคร้ายกนัทัง้น้ัน ต่างมแีรงได้ท�าไร่ 
ท�านากันเป็นปกต ิแถมยงัขยันขนัแขง็ มีเร่ียวแรงดกีว่าเดมิด้วยซ�า้ เลือ่งลอืกนัไปจนถงึ 
บ้านหนองผือ นาใน เพราะทีน่ั่นมคีนเป็นโรคอมัพาต เหน็บชา กนัหลายคนอยู ่จึงพากนั 
ชวนกันไปอาราธนานิมนต์ให้ท่านมาโปรดพวกชาวบ้านหนองผือบ้าง

เล่ากันว่า เมื่อตอนที่ยกขบวนกันไปรับท่านมานั้น ปีนเขากันมาจนถึงหมู่บ้าน 
หนองผือ รับมาพร้อมกับหาบหม้อยามาด้วยกับท่านเลย เพราะบ้านหนองผือเป็น
หมู่บ้านใหญ่ มผู้ีคนหนาแน่น ได้ยนิข่าวเร่ืองพระธดุงค์มยีาวเิศษ กด็ัน้ด้นไปถงึแล้ว 
ก็ขอยามาได้มาทีละน้อย มาถึงมากินแล้วก็หาย จะไปเอามาแจกกันก็ไม่ทันอกทันใจ  
เลยคิดว่าไปนิมนต์ท่านมาจะดีกว่า สถานที่ซึ่งท่านพักอยู่ก่อนทางเขาด้านโน้นทาง 
กุดบากนั้นอยู่ไกล มีอันตรายมาก สมัยนั้นเสือสางคางแดงมันก็มีมาก ทั้งมีข่าวเรื่อง
เสอืมากินวัวกนิควายอยูต่ลอดเวลา กเ็ลยไปรับหลวงปูม่า ให้ท่านมาพกัอยูต่รงข้างๆ  
ทีส่ร้างวดัทกุวนัน้ี ฝ่ังทุง่นาทีเ่รียกว่า วดัภูริทตัตถริาวาส คิดกนัว่าแทนทีจ่ะไปเอายามา  
กไ็ปรับองค์ท่านมาเลย แล้วกม็าท�ายาทีบ้่านหนองผือน้ีเลย การณ์ปรากฏว่าพวกทีเ่ป็น 
โรคเหน็บชาทัง้หลายพากันหายจากโรคกนัหมด การทีท่่านช่วยให้เขาหายจากโรคภยั 
ไข้เจ็บนี้ ท�าให้พวกชาวบ้านเริ่มมีศรัทธานับถือท่านเคารพท่านมากขึ้น ถือว่าท่านมา 
โปรดพวกเขาโดยแท้

ยาหม้อใหญ่นี้เป็นต้นเหตุให้ท่านได้อุบายฝึกทรมานคน กล่าวคือ เมื่อศรัทธา
ความเชือ่ของคนได้บงัเกิดขึน้แล้ว ท่านก็เร่ิมอบรมสัง่สอนชาวบ้าน ในเบือ้งต้นเร่ิมจาก 
การให้ทาน การรักษาศลี การภาวนา ตามล�าดบัไป ท่านทุม่เทช่วยในการรักษาพยาบาล  
ชาวบ้านจนหายจากโรคภยัไข้เจ็บ แล้วกย็งัมาทุม่เทรักษาชาวบ้านด้วยวธิกีารทางด้าน
จิตใจอีก ชาวบ้านหนองผือจึงเกิดความเชื่อมั่นในองค์ท่านอย่างมาก
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เมื่อถึงเวลาที่เราก�าลังจะจัดท�าชีวประวัติของท่านในครั้งนี้ ได้กลับไปสัมภาษณ์
พูดคุยกับพวกชาวบ้านหนองผือ ซึ่งเคยเป็นคนหนุ่มคนสาวสมัยที่หลวงปู่ยังไปบ้าน 
หนองผือใหม่ๆ เคยช่วยท่านเฮด็แคร่เฮด็กฏิุ และหดัทอผ้าจากท่าน เคยฝึกหดัสวดมนต์ 
ไหว้พระ หัดภาวนาจากท่าน เคยกราบเคยไหว้หลวงปู่ใหญ่มั่นมาแต่คร้ังกระโน้น 
ปัจจุบันนี้ล้วนเป็นพ่อเฒ่าแม่แก่ ต่างมีอายุมากไปตามๆ กัน

พวกเขาคุยให้ฟังว่า “ชาวบ้านหนองผือน่ี ตัง้แต่ตวัเลก็เดก็แดง ผู้เฒ่าผู้ใหญ่ คนทกุ 
รุ่นทุกวัย ท่านได้สอนหมด ต่างก็เชื่อฟังท่าน โดยครั้งแรกท่านสอนการให้ทานก่อน  
ให้รู้จักการท�าบญุสนุทานตามโอกาสตามเวลาทีม่ ีโอกาสทีม่น่ัีนคอืว่า ถ้าน่ึงข้าวสกุทนั
ก็ใส่บาตร ต�าพริกทนักใ็ห้ใส่พริก ถ้าไม่ม ีกต็�ากบัเกลอื ถ้าต�าบ่ทนั กใ็ห้เอาลกูมันใส่  
เพิ่นสอนไปหมด” ค�าให้สัมภาษณ์น้ีก็มาจากหลวงตาบู่ ซึ่งสมัยน้ันยังเป็นคนหนุ่ม  
ยงัไม่ได้บวชเรียนแต่อย่างใด แต่จากการทีไ่ด้ใกล้ชิดรับใช้ท่าน กเ็กดิเลือ่มใสศรัทธา 
บดัน้ีได้บวชแล้วอยูท่ีว่ดัป่าบ้านหนองผือน่ีเอง หลวงตาบูท่่านเล่าว่า “หลวงปูห่ลยุท่าน 
สอนตั้งแต่ พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย จนถึงหลาน ถึงเหลน ถึงโหลน”

ข้อนี้คงจะจริง เพราะท่านจะนึกถึงประชาชนทุกเพศทุกวัย ในค�าที่ท่านเทศนา
ส�าหรับวดัต่างๆ ในโอกาสงานบญุต่างๆ ท่านจะพดูถงึ บตุรหลาน บตุรเหลน บตุรโหลน  
หลวงตาบู่บอกว่า “เพิ่นมีวิธีการสอน เมื่อเพิ่นทุ่มเทให้ชาวบ้านหนองผือนี่อย่างมาก  
ชาวบ้านก็มีความเคารพท่าน เชื่อฟังท่านด้วย แทบทุกคนก็ได้หายมาจากโรคแล้ว 
ท่านจะให้ท�าอะไร ปฏิบตัติวัเช่นไร ก็เชือ่ฟังเป็นอนัดี ถอืเสมอืนว่าท่านเป็นพระมาลยั
มาโปรดให้หายเจ็บหายไข้”

การงานใดในวดัทีอ่ยากท�า จะสร้างกฏุ ิศาลา ชาวบ้านกม็าช่วย เม่ือเราพดูถงึค�าว่า  
กุฏิ กับ ศาลา นั้น ไม่ได้หมายถึงถาวรวัตถุมากมายอะไร ก็เพียงแต่การที่เอาไม้ไผ่ 
มาตดัทบุท�าเป็นฟาก แล้วกย็กแคร่ขึน้ เอาใบไม้ใหญ่ๆ มาใส่ประกบัเข้า โดยใช้ไม้ไผ่ 
มาผ่าเป็นซกีเลก็ๆ ยาวๆ แล้วกเ็อาใบไม้ไว้ตรงกลาง ประกบัหน้า ประกบัหลงั กส็ามารถ 
ใช้เป็นฝาได้ ส่วนหลงัคากเ็กีย่วหญ้ามามงุ อยู่กนัเพยีงแบบน้ัน แต่กส็ามารถเป็นทีเ่จริญ 
ภาวนาได้เป็นอย่างดี
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พูดถึงต�ารายาหม้อใหญ่ของหลวงปู่น้ัน คงจะมีผู้ที่สงสัยว่าจะประกอบด้วย 
อะไรบ้าง ความจริงในภายหลงัในปีหลงัๆ ท่านกไ็ด้บนัทกึไว้เหมอืนกนั จึงจะขอน�ามา 
ลงพิมพ์เป็นประวัติไว้โดยรักษาถ้อยค�าส�านวนของท่านโดยตลอด ดังนี้

ท่านบนัทกึไว้เมือ่วนัที ่๑๐ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ทีห่วัหนิ จังหวดัประจวบครีีขนัธ์

“ยาดองอย่างดี เยี่ยววัวด�า น�้ามูตรเน่า ของพระพุทธเจ้า มีอยู่ในบุพพสิกขา
เป็นอนุศาสน์ พระอปัุชฌาย์ให้แก่กลุบตุรทีบ่วชใหม่ เป็นยาทีส่�าคญัมชีือ่เสยีงอย่างดี  
โดยไม่แพ้กับยารัฐบาลตามร้านต่างๆ

หมากขามป้อม ๑
สมอ ๑
กระชาย ๑
ข่า ๑
ขิง ๑
กระเทียม ๑
เขาฮอ ๑ (บอระเพ็ด)
พริกไทย ๑
ตะไคร้ ๑
เกลือ ๑
น�้าผึ้ง ๑
ว่านไพร ๑
ใบมะกรูด ๑
ใบมะนาว ๑
ผักหนอก ๑
ผักอีเลิศ ๑
ดีปลี ๑
ใบมะขาม ๑
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เยี่ยววัวด�าต้มเสียก่อน
ใบสะเดา ใส่บ้างนิดหน่อย
ใบส่องฟ้า ทั้งราก ใบ
ใบแมงลัก
ใบกะเพรา
พริกใหญ่ธรรมดา เอาพริกไทยล้วนยิ่งดี

เยีย่วววัด�าเปน็อนัขาดไม่ได้ เป็นโอสถส�าคญัมากทีเดยีว แก้โรคเบาหวาน ท�าที่ 
จังหวดัจันทบรีุ ผ่านมาคร้ังหน่ึง บ้านผือ ต�าบลนาใน ถ�า้โพนงาม ท�าคราวน้ันมชีือ่เสยีง
ดงัมาก วัดป่าจังหวดัปทมุธานีกท็�าเหมอืนกนั กนิข้าวเอร็ดอร่อยมาก เม่ือกนิแล้วใครๆ 
ก็ติดใจ อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายได้ด�าเนินมาแล้ว ได้ผ่านมาแล้วตั้งหลายปี ดังน้ี  
เห็นอานิสงส์ทุกครั้ง เป็นยาปรมัตถ์ของพระพุทธเจ้าโดยแท้ เป็นยาในพระพุทธองค์
ศาสนาโดยตรง จนได้สั่งสอนสืบๆ มาจนทุกวันนี้”

น่ีคอื ต�ารับยาหม้อใหญ่ หรือทีถ่กู คอื ยาปรมตัถ์ของพระพทุธเจ้า ตอนหลงัมาอยู ่
ที่หัวหิน ท่านก็ได้จัดท�าขึ้นเหมือนกัน แจกจ่ายกันไป

ท่านพักอยู่ที่บ้านหนองผือ นาใน นี้ในปี ๒๔๗๘ และปี ๒๔๗๙ แต่เฉพาะที่
จ�าพรรษานั้นอยู่เพียงปีเดียว คือปี ๒๔๗๘ ออกจากถ�้าโพนงาม ท่านก็วิเวกไปแถว  
อ�าเภอกุดบาก พรรณานิคม เรือ่ยมา จนได้กลบัมาอยูท่ีบ้่านหนองผือดงักล่าว กล่าวได้ว่า  
การจัดท�ายาหม้อใหญ่น้ัน เป็นอุบายน�าคร้ังแรกที่ท�าให้ท่านสามารถอบรมสั่งสอน 
ชาวบ้านหนองผือได้ ท่านใช้ค�าว่า สามารถทรมานเขาได้ ชาวบ้านรักท่านมาก เมือ่ท่าน
พูดบอกว่า ท่านจะออกจากที่นี่ไปเพื่อจะธุดงค์วิเวกไปตามวิสัยพระธุดงคกัมมัฏฐาน 
ต่างก็ไม่ยอม ร้องห่มร้องไห้อ้อนวอน ท่านไม่ทราบจะท�าประการใด สงสารชาวบ้าน
ก็สงสาร สุดท้ายจึงต้องใช้วิธีหนีออกไป จนกระทั่งได้กลับมาอีกทีหนึ่งในปี ๒๔๘๗ 
เป็นการมาจ�าพรรษาและเตรียมจัดเสนาสนะรับท่านพระอาจารย์มัน่ โดยหลวงปูไ่ด้ออก 
อบุายแนะให้ชาวบ้านหนองผืออาราธนานิมนต์ท่านพระอาจารย์มัน่มาจ�าพรรษา ณ ทีน้ี่  
จนเป็นผลส�าเร็จ 
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พรรษา ๑๒ พ.ศ. ๒๔๗๙ 

อยู่ด้วยท่านพระอาจารย์เสาร์

จ�าพรรษา ณ วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เสร็จธรุะจากการอบรมชาวบ้านทางบ้านหนองผือแล้ว หลวงปูก่ล็าจากญาตโิยม 
ทีน่ั่นมา ท่านรับว่า การลาจากพวกชาวบ้าน บ้านหนองผือ ท�าให้ท่านบงัเกดิความอาลยั 
อาวรณ์คล้ายกับจะต้องจากญาติมิตรสนิทไปแดนไกลเช่นน้ัน เป็นความรู้สึกที่ท่าน 
ไม่เคยเกดิกบัศรัทธาในหมูใ่ดถิน่ใดมาก่อน ทัง้ๆ ทีค่รูบาอาจารย์เคยสัง่สอนอบรมมาว่า  
พระธดุงคกัมมฏัฐานไม่ควรจะตดิตระกลู ตดิทีอ่ยู ่ควรท�าตวัให้เหมือนนก ทีเ่มือ่เกาะ
กิง่ไม้ใด ถงึคราจะต้องบนิจากไป กจ็ะโผไปจากกิง่ไม้น้ันได้โดยพลนั ไม่มห่ีวงหาอาลยั  
หรือร่องรอยที่จะแสดงให้เห็นได้ว่า เท้าของเจ้านกน้อยน้ันเคยเกาะพ�านักอยู่กับไม้ 
ต้นนั้น กิ่งนั้น

แต่ส�าหรับชาวบ้านหนองผือน้ัน ท่านมีความสนิทใจด้วยอย่างมาก ด้วยเป็นคน 
ว่านอนสอนง่าย อบรมเช่นไรกเ็ชือ่ฟัง พยายามปฏบิตัติาม ส่วนฝ่ายชาวบ้านกเ็คารพท่าน  
รักบูชาท่านอย่างเทิดทูน เห็นท่านดุจเทวดามาโปรด ตั้งแต่การที่ได้ยา “วิเศษ” ของ
ท่านมารักษาโรคกนัทัง้หมูบ้่าน ดังกล่าวมาแล้ว และยงัช่วยเมตตาสัง่สอนให้รู้จักทาง
สวรรค์ทางนิพพานอีก ดังนั้น พอทราบข่าวว่าท่านจะลาจากไป จึงพากันร้องไห้อาลัย  
อนัท�าให้ท่านสารภาพในภายหลงัว่า ท�าให้ท่านใจคอไม่ค่อยปกตไิปเหมือนกนั ท่านกล่าวว่า 
คงจะเป็นกศุลวาสนาทีเ่คยเก่ียวข้องอบรมทรมานกนัมาในชาตก่ิอนๆ กเ็ป็นได้ ทีท่�าให้ 
เกิดความคุ้นเคยกันเช่นนี้
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ต่อมาในอนาคตเกือบ ๑๐ ปีต่อมา ท่านกไ็ด้กลบัมา ณ ทีล่ะแวกบ้านหนองผือน้ีอกี  
ได้มาจ�าพรรษาอีกครั้งหนึ่งในปี พ.ศ. ๒๔๘๗ และแนะน�าสั่งสอนให้อุบายชาวบ้าน
คณะน้ีให้ได้มีโอกาสอนัย่ิงใหญ่ สามารถอาราธนานิมนต์ท่านพระอาจารย์มัน่ พระบดิา
พระธดุงคกมัมฏัฐานภาคอสีาน ให้มาอยู่จ�าพรรษาเป็นประทปีส่องทางธรรม อยูต่ดิต่อ
กนัถงึ ๕ พรรษา นับเป็นสถานทีซ่ึง่ท่านพระอาจารย์มัน่จ�าพรรษาอยูน่านทีส่ดุ และเป็น 
เวลาช่วงสุดท้ายแห่งปัจฉิมสมัยของท่านด้วย ท�าให้ “บ้านหนองผือ” เป็นนามที่โลก
ทางธรรมต้องรู้จักและจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ตลอดไป 

คร้ังแรกท่านคดิจะเดินทางกลบัไปทางจังหวดับ้านเกดิ เพราะมนิีมติถงึโยมมารดา  
และตวัท่านกธ็ดุงค์จากบ้านเกิดมาช้านาน อย่างไรกด็ ีพอดไีด้ทราบว่าท่านพระอาจารย์
เสาร์ กันตสีโล อยู่ที่วัดป่าสุทธาวาส ท่านจึงรีบไปกราบด้วยความเคารพ ทั้งนี้เพื่อจะ
รายงานเรื่องการที่ท่านส่งให้ไปอยู่ที่ถ�้าโพนงามแต่เมื่อปีก่อนโน้นให้ทราบด้วย

การได้มาอยูป่รนนิบตัรัิบใช้ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่อกีวาระหน่ึง ท�าให้ท่านคิดว่าเป็น 
โอกาสอนัประเสริฐ เหมอืนจู่ๆ ได้เหน็แก้ววเิศษลอยมาใกล้ตวั จะไม่เชิญแก้วดวงวเิศษ 
ไว้บูชาหรือ จะปล่อยให้ลอยผ่านพ้นไปได้อย่างไร โอกาสเช่นนี้มีไม่ได้ง่ายๆ ส�าหรับ 
การกลบัไปเย่ียมบ้านน้ัน น่าจะรอต่อไปได้ บ้านโยมมารดากค็งอยู ่ณ ทีเ่ก่า ไม่ได้ถอน 
เสาเรือนหายไปไหน อีกทั้งเราได้แผ่เมตตาให้มารดา ท�าร่มมุ้งกลดแจกจ่ายพระเณร 
แม่ชี อุทิศกุศลให้มารดาตลอดมาอยู่แล้ว

ปี ๒๔๗๙ ท่านจึงได้อธิษฐานพรรษาอยู่ด้วยท่านพระอาจารย์เสาร์ ณ วัดป่า
สุทธาวาส เนื่องจากท่านไม่มีนิสัยชอบเทศนาอบรมเอง หลวงปู่หลุยจึงรับหน้าที่เป็น 
ผู้คอยดูแลอบรมพระเณรที่มาอยู่กับท่านพระอาจารย์เสาร์ ให้อยู่ในธรรมวินัยและ 
อาจาริยวัตรข้อปฏิบัติอันดีงาม อาจาริยวัตรที่ท่านฝึกปรือมาแต่สมัยอยู่กับท่านพระ
อาจารย์บุญ ปฏิบัติรับใช้อาจารย์องค์แรกของท่านมาด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเป็น
เวลา ๖-๗ ปี มาครั้งนี้ท่านก็ใช้อย่างเต็มที่ แม้ท่านจะมีพรรษากว่าสิบแล้ว แต่ท่าน
ก็คงนอบน้อมถ่อมองค์ให้พระเณรรุ่นหลังได้เห็นเป็นตัวอย่าง ให้ตระหนักในวัตร
เหล่านั้น
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- ต้องฉันทีหลังอาจารย์
- ฉันให้เสร็จก่อนอาจารย์
- นอนหลังอาจารย์ และ
- ตื่นก่อนอาจารย์ เป็นอาทิ

การอปัุฏฐากพเิศษทีพ่ระเณรพยายามปฏบิตัเิป็นกจิวตัร แต่ท�าไม่ค่อยคล่อง กค็อื  
การกดเอน็ท้องให้ท่านในเวลานวดเส้นตอนกลางคนื ท่านเป็นคนรูปร่างใหญ่ หนังท้อง 
ค่อนข้างหนาด้วยท่านมีอายุมากแล้ว อกีประการหน่ึง ท่านกเ็คยชนิต่อการนวดแรงๆ 
มาแล้ว การกดคัน้เอน็ท้องของท่านจึงต้องใช้พละก�าลงัแขง็แรงมากเป็นพเิศษ พระเณร 
ผู้ปฏบิตัไิม่ค่อยมีก�าลงัน้ิวมอืแขง็แรงพอ จึงมาปรารภกนั หลวงปูไ่ด้เข้าไปขออนุญาต
นวดเอ็นท่าน และสุดท้ายก็ได้อุบายมาสอนกัน คือให้พยายามก�าหนดภาวนาไปด้วย 
เมื่อจิตเป็นสมาธิ ก�าลังมือก็จะหนักหน่วง แข็งแรง ใจสู่ใจ ผู้รับนวดก็จะสบายกาย 
ผู้นวดก็จะไม่เปลืองแรง ดีด้วยกันทั้งสองฝ่าย

หลวงปูบ่นัทกึเร่ืองเกีย่วกับหลวงปูเ่สาร์ไว้หลายแห่งหลายวาระ คงจะเป็นความ
ประทับใจของท่านอย่างมากที่ได้เคยเดินธุดงค์และจ�าพรรษากับหลวงปู่เสาร์

“ท่านเกดิทีบ้่านข่าโคม อ�าเภอเขือ่งใน จังหวดัอบุลราชธานี เมือ่วนัที ่๒ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๔๐๒ ท่านเป็นคณาจารย์ใหญ่ของพระกัมมัฏฐานทั้งหมด

ได้มรณภาพในท่านั่งสมาธิ ในอุโบสถวัดอ�ามาตย์ จ�าปาศักดิ์ ลาว เมื่อวันที่ ๓  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ ตรงกับ  (วันจันทร์ ขึ้น ๗ ค�่า เดือน ๓ - ผู้เขียน) 
ปีมะโรง เชิญศพมาจุดศพ ณ วัดบูรพาราม อ�าเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี 
ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๘๖”

ส�าหรับเรื่องนิสัย หลวงปู่หลุยบันทึกไว้ว่า

“นิสัยท่านอาจารย์เสาร์ นิสัยชอบก่อสร้าง ชอบปลูกพริกหมากไม้ ลักษณะจิต
เยือกเย็น มีพรหมวิหาร ท�าจิตดุจแผ่นดิน มีเมตตาเป็นสาธารณะ เป็นคนพูดน้อย  
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ยกจิตขึน้สูอ่งค์เมตตา สกุใสรุ่งเรือง เป็นคนเอือ้เฟ้ือในพระวนัิย ท�าความเพยีรเป็นกลาง  
ไม่ย่ิงไม่หย่อน พจิารณาถงึขัน้ภมูธิรรมละเอยีดมาก ท่านบอกให้เราภาวนาเปลีย่นอารมณ์ 
แก้อาพาธได้ฯ อยู่ข้างนอกวุ่นวาย เข้าไปหาท่านจิตสงบดีฯ เป็นอัศจรรย์ปาฏิหาริย์ 
หลายอย่าง จิตของท่านชอบสนัโดษ ไม่มกัใหญ่ใฝ่สงู หมากไม่กนิ บหุร่ีไม่สบู ท่านแดดงั 
เป็นอุปัชฌายะฯ เดินจงกรมภาวนาเสมอไม่ละกาล น�้าใจดี ไม่เคยโกรธเคยข้ึงให ้
พระ เณร อุบาสก อุบาสิกา มักจะวางสังฆทานอุทิศในสงฆ์สันนิบาต แก้วิปัสสนูแก่ 
สานุศษิย์ได้ อ�านาจวางจริตเฉยๆ เร่ือยๆ ชอบดูต�าราเร่ืองพทุธเจ้า รูปร่างใหญ่ สนัทดั 
เป็นมหานิกาย ๑๐ พรรษา จึงมาญัตติเป็นธรรมยุตฯ ชอบรักเด็ก เป็นคนภูมิใหญ่ 
กว้างขวาง ยินดทีัง้ปริยตั ิปฏบิตั ิลกัษณะเป็นคนโบราณพร้อม ทัง้กาย วาจา ใจ เป็น
โบราณทั้งสิ้น ไม่เห่อตามลาภยศสรรเสริญ อาหารชอบเห็ด ผลไม้ต่างๆ ชอบน�้าผึ้ง”

เป็นทีน่่าสงัเกตว่า ท่านบนัทกึไว้แม้แต่ว่าอาหารน้ัน อาจารย์ของท่านจะชอบอะไร 
ทัง้น้ีแสดงว่า สทัธวิหิาริก หรือ อนัเตวาสกิ ต้องพยายามอปัุฏฐากปฏบิตัคิรูบาอาจารย์
โดยหาอาหารที่ถูกรสถวายให้ฉันได้ เพราะครูบาอาจารย์ผู้มีอายุนั้น ธาตุขันธ์ก�าลัง 
ทรุดโทรม ควรจะต้องพยายามถวายอาหารที่จะช่วยบ�ารุงธาตุขันธ์ให้ยืนยาว

ต่อมาอีก ๑๙ ปี ระหว่างจ�าพรรษาที่สวนพ่อหนูจันทร์ ท่านบันทึกว่า

“พ.ศ. ๒๔๙๘ จ�าพรรษาสวนพ่อหนูจันทร์ ฝันได้นวดขาท่านพระอาจารย์เสาร์ 
คล้ายอยู่กุฎี ขอโอกาสท่านนวดขาเข้า จะได้ขึ้นรถและเกวียนไปที่อื่น”

และแม้ในปี ๒๕๒๙ ท่านยังได้บันทึกไว้อีกว่า

“ลัทธิท่านอาจารย์เสาร์ พระครูวิเวกพุทธกิจ มีเมตตาแก่สัตว์ เป็นมหากรุณา
อย่างยิ่ง วางเป็นกลาง เยือกเย็นที่สุด เมตตาของท่านสดใส เห็นปาฏิหาริย์ของท่าน 
สมัยขุนบ�ารุงบริจาคที่ดินและไม้ท�าส�านักแม่ขาวสาริกา วัดสุทธาวาส จ.สกลนคร  
แก้สญัญาวปิลาส ท่านอาจารย์ม่ันกับท่านเจ้าคณุหนู วดัสระปทมุ ในสมัยน้ันจนส�าเร็จ
เป็นอัศจรรย์ เรียกว่าเป็นพ่อพระกรรมฐานภาคอีสาน น้ีท่านอาจารย์เสาร์เล่าให้ฟัง 
สมัยที่เราอยู่กับท่าน เดินธุดงค์ไปด้วยท่าน ปรารถนาเป็นพระปัจเจก กับปรารถนา
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เป็นสาวกส�าเร็จอรหันต์ในศาสนาสมณโคดมพุทธเจ้าของเรา แก้บ้าท่านอาจารย์หนู 
ไม่ส�าเร็จ เพราะเธอเชื้อบ้าติดแต่ก�าเนิด ท่านอาจารย์มั่นเคารพท่านอาจารย์เสาร ์
มากที่สุด เพราะเป็นเณรของท่านมา แต่ก่อนท่านเรียกท่านอาจารย์ว่า เจ้าๆ ข้อยๆ”  
(เจ้าๆ คือแทนตัวของหลวงปู่มั่น ข้อยๆ คือแทนตัวหลวงปู่เสาร์ - ผู้เขียน) 

ในเร่ืองการปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าของหลวงปู่เสาร์น้ี ในภายหลัง 
เม่ือหลวงปูห่ลยุเล่าเร่ืองน้ีให้ศษิย์ฟัง ท่านกไ็ด้สารภาพให้ศษิย์ใกล้ชดิฟังเหมอืนกนัว่า  
ตวัหลวงปูห่ลยุเองกเ็คยปรารถนาเป็นพระปัจเจกพทุธเจ้า เช่นเดยีวกนักบัหลวงปูเ่สาร์
เหมือนกัน ท่านเองก็มีนิสัยไม่อยากอยู่น�าหมู่น�าพวก ชอบอยู่คนเดียว ไปคนเดียว
เหมือนกัน พระปัจเจกพุทธเจ้าที่อยู่เขาคันธมาทน์นั้น แม้จะอยู่กันถึง ๕๐๐ องค์ แต่ 
กไ็ปบณิฑบาตองค์เดยีวมาเลีย้งกนั ท่านเหน็ความสบายและกไ็ม่ค่อยห่วงพวกห่วงหมู่
ด้วย จึงปรารถนาเป็นพระปัจเจกพทุธเจ้า ต่อเมือ่พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เทศนาสัง่สอน 
อบรมเห็นโทษของการเวียนเกิดเวียนตาย หลวงปู่มั่นประเสริฐเลิศลอยกว่าท่านเป็น 
หม่ืนเท่าแสนเท่า ท่านยงัต้องไปเวยีนวนเกดิเป็นสนัุขถงึอสงไขยชาต ิหลวงปูเ่สาร์กย็งั 
ยอมเลกิปรารถนาพทุธภูมิ ท่านอาจารย์บญุ อาจารย์องค์แรกของท่านกนิ็พพานไปแล้ว  
ท่านเองเป็นศิษย์จะอวดเก่งกล้ากว่าพ่อแม่ครูจารย์ได้อย่างไร

ท่านชีใ้ห้ฟังว่า ผู้เคยปรารถนาพทุธภมิูน้ัน แม้จะละเลกิความปรารถนาแล้วกต็าม  
แต่สายใยแห่งความปรารถนาเดมิจะยงัคงแน่นเหนียวอยูม่าก การพจิารณาตดัขาดจึงท�า 
ไม่ค่อยได้ง่ายๆ ปากว่าละเลกิความปรารถนาแล้ว แต่ในก้นบึง้ของจิตมนัยงัซกุซ่อน
ตวัเกาะรากฝังแน่นอยู ่ ต้องตดัให้ขาด การท�าความเพยีรเพือ่ให้แจ้งซึง่พระนิพพาน 
จึงจะรุดหน้า ตัวท่านเองกว่าจะฟันฝ่ามาได้ก็ล�าบากพอดู

อน่ึง โดยทีห่ลวงปูท่่านมักจะบนัทกึเหตกุารณ์ไว้มข้ีอความสัน้ๆ ส่วนใหญ่คงเป็น 
เพียงบนัทกึย่อเพือ่ช่วยความจ�า ในเร่ืองราวเกีย่วกบัหลวงปูเ่สาร์กเ็ช่นเดียวกนั ดังเช่น 
บางตอนท่านบันทึกว่า

“ท่านอาจารย์เสาร์หนักอยู่ในสมาธิและพรหมวิหาร ท่านชอบอนุโลมตามนิสัย
ของสัตว์...” 
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*ท่าน หมายถึง ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตมหาเถระ

และ “ท่านอาจารย์เสาร์ท�าจิตยกก้นพ้นฟากแล้ว ๑ ศอก พลิกจิตอย่างไรไม่รู้ 
ตกต่าง ไม่อย่างนั้นเหาะไปที่ไหนไม่รู้...”

ดังน้ัน เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้อรรถรสในเร่ืองน้ีอย่างเต็มเปี่ยม จึงขอกราบเท้า
นมัสการพระคุณเจ้าท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน ขออนุญาตน�าข้อความ
ตอนทีท่่านได้เขยีนไว้เกีย่วกับ พระคณุเจ้าหลวงปูเ่สาร์ กนัตสโีล ในหนังสอื “ประวตัิ
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ” มาลงพิมพ์ด้วยความเคารพรัก และเทิดทูนอย่าง
สูงสุด ดังนี้

ความต่อไปน้ี ขอเชญิมาจากหนังสอื “ประวตัท่ิานพระอาจารย์มัน่ ภริูทตัตเถระ” 
โดยพระคณุเจ้าท่านอาจารย์พระมหาบวั ญาณสมัปันโน เป็นตอนทีท่่านพระอาจารย์มัน่ 
เล่าถึงท่านพระอาจารย์เสาร์

 “ท่าน* เล่าว่านิสัยของท่านพระอาจารย์เสาร์เป็นไปอย่างเรียบๆ และเยือกเย็น  
น่าเลือ่มใสมาก ทีมี่แปลกอยูบ้่างกเ็วลาท่านเข้าทีน่ั่งสมาธ ิตวัของท่านชอบลอยขึน้เสมอ  
บางคร้ังตวัท่านลอยขึน้ไปจนผิดสงัเกตเวลาท่านน่ังสมาธอิยู ่ท่านเองเกดิความแปลกใจ 
ในขณะน้ันว่า “ตวัเราถ้าจะลอยขึน้จากพืน้แน่ๆ” เลยลมืตาข้ึนดตูวัเอง ขณะน้ันจิตท่าน 
ถอนออกจากสมาธพิอดี เพราะพะวกัพะวงกับเร่ืองตวัลอย ท่านเลยตกลงมาก้นกระแทก 
กับพื้นอย่างแรง ต้องเจ็บเอวอยู่หลายวัน ความจริงตัวท่านลอยขึ้นจากพื้นจริงๆ สูง
ประมาณ ๑ เมตร ขณะทีท่่านลมืตาดตูวัเองน้ัน จิตได้ถอนออกจากสมาธ ิจึงไม่มสีติ
พอยับย้ังไว้บ้าง จึงท�าให้ท่านตกลงสูพ่ืน้อย่างแรงเช่นเดียวกบัสิง่ต่างๆ ตกลงจากทีส่งู 
ในคราวต่อไป เวลาท่านน่ังสมาธ ิพอรู้สกึว่าตวัท่านลอยขึน้จากพืน้ ท่านพยายามท�าสต ิ
ให้อยูใ่นองค์ของสมาธ ิแล้วค่อยๆ ลมืตาขึน้ดตูวัเอง กป็ระจักษ์ว่าตวัท่านลอยขึน้จริงๆ  
แต่มิได้ตกลงสูพ่ืน้เหมอืนคราวแรก เพราะท่านมไิด้ปราศจากสต ิและคอยประคองใจ 
ให้อยู่ในองค์สมาธ ิท่านจึงรู้เร่ืองของท่านได้ด ีท่านเป็นคนละเอยีดถีถ้่วนอยูม่าก แม้จะ 
เห็นด้วยตาแล้วท่านยังไม่แน่ใจ ต้องเอาวัตถุชิ้นเล็กๆ ขึ้นไปเหน็บไว้บนหญ้าหลังกุฏิ 
แล้วกลบัมาท�าสมาธอิกี พอจิตสงบและตวัเร่ิมลอยข้ึนไปอกี ท่านพยายามประคองจิต
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ให้มัน่อยูใ่นสมาธเิพือ่ตวัจะได้ลอยขึน้ไปจนถงึวตัถเุคร่ืองหมายทีท่่านน�าขึน้ไปเหน็บไว้  
แล้วค่อยๆ เอือ้มมือจับด้วยความมีสต ิแล้วน�าวตัถน้ัุนลงมาโดยทางสมาธภิาวนา คอื 
พอหยบิได้วัตถน้ัุนแล้วกค่็อยๆ ถอนจิตออกจากสมาธ ิเพือ่กายจะได้ค่อยๆ ลงมาจนถงึ 
พื้นอย่างปลอดภัย แต่ไม่ถึงกับให้จิตถอนออกจากสมาธิจริงๆ เมื่อได้ทดลองจนเป็น
ทีแ่น่ใจแล้ว ท่านจึงเชือ่ตวัเองว่าตวัท่านลอยข้ึนได้จริงในเวลาเข้าสมาธใินบางคร้ัง แต่
มไิด้ลอยขึน้เสมอไป น้ีเป็นจริตนิสยัแห่งจิตของท่านพระอาจารย์เสาร์ รู้สกึผิดกับนิสยั
ของท่านพระอาจารย์มั่นอยู่มากในปฏิปทาทางใจ”

“จิตของท่านพระอาจารย์เสาร์เป็นไปอย่างเรียบๆ สงบเยน็โดยสม�า่เสมอ นับแต่
ขัน้เร่ิมแรกจนถงึสดุท้ายปลายแดนแห่งปฏิปทาของท่าน ไม่ค่อยล่อแหลมต่ออนัตราย 
และไม่ค่อยมีอุบายต่างๆ และความรู้แปลกๆ เหมือนจิตท่านพระอาจารย์มั่น”

“ท่านเล่าว่า ท่านพระอาจารย์เสาร์เดมิท่านปรารถนาเป็นพระปัจเจกพทุธเจ้า เวลา
ออกบ�าเพญ็ พอเร่งความเพยีรเข้ามากๆ ใจรู้สกึประหวดัๆ ถงึความปรารถนาเดิมเพือ่
ความเป็นพระปัจเจกพทุธเจ้า แสดงออกเป็นเชิงอาลยัเสยีดาย ยงัไม่อยากไปนิพพาน 
ท่านเหน็ว่าเป็นอปุสรรคต่อความเพยีรเพือ่ความรู้แจ้งซึง่พระนิพพานในชาตปัิจจุบนัน้ี  
ท่านเลยอธิษฐานของดจากความปรารถนานั้น และขอประมวลมาเพื่อความรู้แจ้งซึ่ง
พระนิพพานในชาติน้ี ไม่ขอเกิดมารับความทุกข์ทรมานในภพชาติต่างๆ อีกต่อไป  
พอท่านปล่อยวางความปรารถนาเดิมแล้ว การบ�าเพ็ญเพียรรู้สึกสะดวกแลเห็นผลไป
โดยล�าดับ ไม่มีอารมณ์เครื่องเกาะเกี่ยวเหมือนแต่ก่อน สุดท้าย ท่านก็บรรลุถึงแดน 
แห่งความเกษมดงัใจหมาย แต่การแนะน�าสัง่สอนผู้อืน่ ท่านไม่ค่อยมีความรู้แตกฉาน
กว้างขวางนัก ทัง้น้ีอาจเป็นไปตามภมิูนิสยัเดมิของท่านทีมุ่ง่เป็นพระปัจเจกพทุธเจ้าซึง่
ตรัสรู้เองชอบ แต่ไม่สนใจสัง่สอนใครกไ็ด้ อกีประการหน่ึง ทีท่่านกลบัความปรารถนา
ได้ส�าเร็จตามใจนั้น คงอยู่ในขั้นพอแก้ไขได้ซึ่งยังไม่สมบูรณเต็มภูมิแท้”

“แม้ท่านพระอาจารย์ม่ันเอง ตามท่านเล่าว่า ท่านกเ็คยปรารถนาพทุธภมูมิาแล้ว
เช่นเดียวกัน ท่านเพิ่งมากลับความปรารถนาเมื่อออกบ�าเพ็ญธุดงคกรรมฐานน่ีเอง 
โดยเห็นว่าเน่ินนานเกินไปกว่าจะได้ส�าเร็จเป็นพระพุทธเจ้าข้ึนมาตามความปรารถนา 
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จ�าต้องท่องเที่ยว เกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารหลายกัปหลายกัลป์ ไม่ชนะ  
จะแบกขนทนความทกุข์ทรมานไม่มวีนัจบสิน้น้ีได้ เวลาเร่งความเพยีรมากๆ จิตท่านมี
ประหวัด ประหวดัในความหลงั แสดงเป็นความอาลยัเสยีดายความเป็นพระพทุธเจ้า 
ยังไม่อยากนิพพานในชาตน้ีิเหมอืนท่านพระอาจารย์เสาร์ พออธษิฐานของดจากความ
ปรารถนาเดมิเท่าน้ัน รู้สกึเบาใจหายห่วง และบ�าเพญ็ธรรมได้รับความสะดวกไปตาม
ล�าดับ ไม่ขดัข้องเหมอืนแต่ก่อน และปรากฏว่าท่านผ่านความปรารถนาเดิมไปได้อย่าง 
ราบร่ืนชืน่ใจ เข้าใจว่าภมิูแห่งความปรารถนาเดมิคงยงัไม่แก่กล้าพอ จึงมีทางแยกตวั 
ผ่านไปได้”

“เวลาท่านออกเที่ยวธุดงคกรรมฐานทางภาคอีสานตามจังหวัดต่างๆ ในระยะ
ต้นวัย ท่านมักจะไปกับท่านพระอาจารย์เสาร์เสมอ แม้ความรู้ทางภายในจะมีความ
แตกต่างกันบ้างตามนิสยั แต่กช็อบไปด้วยกนั ส�าหรับท่านพระอาจารย์เสาร์ ท่านเป็น
คนไม่ชอบพูด ไม่ชอบเทศน์ ไม่ชอบมีความรู้แปลกๆ ต่างๆ กวนใจเหมือนท่านพระ
อาจารย์ม่ัน เวลาจ�าเป็นต้องเทศน์ ท่านกเ็ทศน์เพยีงประโยคหน่ึงหรือสองเท่าน้ัน แล้ว
ก็ลงธรรมาสน์ไปเสีย ประโยคธรรมที่ท่านเทศน์ซึ่งพอจับใจความได้ว่า “ให้พากันละ
บาปและบ�าเพญ็บญุ อย่าให้เสยีชวีติลมหายใจไปเปล่าทีไ่ด้มวีาสนามาเกดิเป็นมนุษย์” 
และ “เราเกิดเป็นมนุษย์ มีความสูงศักดิ์มาก แต่อย่าน�าเร่ืองของสัตว์มาประพฤติ 
มนุษย์ของเราจะต�่าลงกว่าสัตว์และจะเลวกว่าสัตว์อีกมาก เวลาตกนรกจะตกหลุมที่
ร้อนกว่าสัตว์มากมาย อย่าพากันท�า” แล้วก็ลงธรรมาสน์ไปกุฏิ โดยไม่สนใจกับใคร
ต่อไปอกี ปกตนิิสยัของท่านเป็นคนไม่ชอบพดู พดูน้อยทีส่ดุ ทัง้วนัไม่พดูอะไรกบัใคร 
เกนิ ๒-๓ ประโยค เวลาน่ังกท็นทาน น่ังอยูไ่ด้เป็นเวลาหลายๆ ชัว่โมง เดนิกท็�านอง
เดียวกัน แต่ลกัษณะท่าทางของท่านมีความสง่าผ่าเผย น่าเคารพเลือ่มใสมาก มองเหน็ 
ท่านแล้วเยน็ตาเยน็ใจไปหลายวนั ประชาชนและพระเณรเคารพเลือ่มใสท่านมาก ท่านมี 
ลูกศิษย์มากมายเหมือนท่านอาจารย์มั่น...”

“ทราบว่าท่านพระอาจารย์ทั้งสององค์น้ีรักและเคารพกันมาก ในระยะวัยต้น  
ไปทีไ่หนท่านชอบไปด้วยกนัอยูด้่วยกนัทัง้ในและนอกพรรษา พอมาถงึวยักลางผ่านไป  
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เวลาพักจ�าพรรษามักแยกกันอยู่ แต่ไม่ห่างไกลกันนัก พอไปมาหาสู่กันได้สะดวก 
มีน้อยคร้ังที่จ�าพรรษาร่วมกัน ทั้งน้ีอาจเกี่ยวกับบรรดาศิษย์ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็มีมาก
ด้วยกัน และต่างก็เพิ่มจ�านวนมากขึ้นทุกที ถ้าจ�าพรรษาร่วมกันจะเป็นความล�าบาก
ในการจัดที่พักอาศัย จ�าต้องแยกกันอยู่เพื่อเบาภาระในการจัดที่พักอาศัยไปบ้าง  
ทั้งสองพระอาจารย์ขณะที่แยกกันอยู่จ�าพรรษาหรือนอกพรรษา รู้สึกคิดถึงกันมาก
และเป็นห่วงกันมาก เวลามีพระที่เป็นลูกศิษย์ของแต่ละฝ่ายมากราบนมัสการ จะมา 
กราบนมสัการท่านพระอาจารย์เสาร์หรือมากราบนมสัการท่านพระอาจารย์ม่ัน ต่างจะ 
ต้องถามถงึความสขุทกุข์ของกันและกันก่อนเร่ืองอืน่ๆ จากน้ันกบ็อกกับพระทีม่ากราบ
ว่า “คดิถึงท่านพระอาจารย์...” และฝากความเคารพคิดถงึไปกบัพระลกูศิษย์ทีม่ากราบ
เยี่ยมตามความสมควรแก่ “อาวุโส ภันเต” ทุกๆ คร้ังที่พระมากราบพระอาจารย์ 
ทั้งสองแต่ละองค์”
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 พรรษาที่ ๑๓-๑๔ พ.ศ. ๒๔๘๐-๒๔๘๑

กลับมาสู่แผ่นดินถิ่นก�าเนิด

จ�าพรรษา ณ ป่าช้าหนองหมากผาง ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย

เม่ืออกพรรษาปี ๒๔๗๙ แล้ว ท่านกค็งปรนนิบตัรัิบใช้หลวงปูเ่สาร์อยู ่ณ วดัป่า 
สุทธาวาส ต่อไปอีกระยะหนึ่ง อากาศแห้ง หมดฝน หลวงปู่เสาร์ก็เตรียมตัวจะออก
วเิวกต่อไปตามวสิยัพระธดุงคกมัมฏัฐาน ท่านได้ออกธดุงค์ตดิตามหลวงปูเ่สาร์ไปทาง
ท่าอุเทน มุกดาหาร และนครพนม ด้วย ต่อมาได้มีพระเณรมาพึ่งบารมีหลวงปู่เสาร์ 
มากขึ้น กลายเป็นกลุ่มคณะใหญ่ ท่านซึ่งปกติไม่ค่อยชอบหมู่พวก ชอบอยู่คนเดียว 
ไปคนเดียวอย่างสะดวกใจ คิดจะอยู่ก็อยู่ คิดจะไปกไ็ป จึงคิดหนี เพราะการอยูจ่�าพรรษา 
ด้วยหลวงปูเ่สาร์น้ันเป็นด้วยความเคารพเทดิทนูอย่างสงูสดุต่อครูบาอาจารย์ คดิช่วย
ผ่อนคลายรับภาระอบรมพระเณรแทนท่านเท่าน้ัน บดัน้ีระหว่างเวลาธดุงค์ แต่ละองค์
ต่างกท็�าจิตของท่านไป ภาระในการอบรมกแ็ทบไม่ต้องม ีท่านจึงกราบลาหลวงปูเ่สาร์ 
แยกจากหมูพ่วกมา

ระยะน้ันมนิีมิตถึงโยมมารดาและทางบ้านมารบกวนในสมาธบ่ิอยคร้ัง ท่านจึง 
คิดจะมุ่งหน้ากลับไปแผ่นดินถิ่นก�าเนิดด้วยได้จากมาช้านานแล้ว แทบจะกล่าวได้ว่า  
พอบวชแล้วท่านก็ไม่ได้กลับไปให้มารดาและญาติพี่น้องได้เห็นหน้าเลย ท่านได้ออก 
ธดุงค์เทีย่วไปโดยตลอด อดุร ขอนแก่น นครราชสมีา สกลนคร นครพนม กาฬสนิธุ์  
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ส�าหรับแถบบ้านเกิดเมืองนอนนั้น แทบจะไม่ยอมมาใกล้บ้าน 
ดูเหมือนจะมีเพยีงคร้ังเดยีวทีท่่านกรายไปใกล้ญาตพิีน้่อง คอืการไปร่วมงานศพญาติ
ทางโยมมารดาทีห่ล่มสกั ใน พ.ศ. ๒๔๗๔ แต่กไ็ด้รับแผลชวีติกระหน�า่เอาอย่างหนัก 
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แทบจะต้องสกึหาลาเพศเตลดิเปิดเปิงไปทเีดียว เคราะห์ยงัดทีีไ่ด้อบุายวธิจีากพระเถระ 
ผู้ใหญ่ช่วยสงเคราะห์ จึงสามารถครองเพศพรหมจรรย์ต่อไปได้อย่างเต็มภาคภูมิ

เหตผุลส�าคญัทีท่�าให้ท่านไม่ต้องการจะกลบัมาจ�าพรรษาประพฤตปิฏบิตัธิรรมอยู่  
ณ ทีใ่กล้บ้านเกดิ เพราะตระกลูของท่านเป็นตระกลูใหญ่ มคีนรู้จักมากหน้าหลายตา 
การบวชน้ัน ถ้าเป็นการบวชตามประเพณนิียมเพยีงชัว่ระยะ ๑ เดอืน ๓ เดอืน ทกุคน 
กพ็อจะเข้าใจ ด้วยเชือ่ถอืกนัว่าจะเป็นบญุเป็นกศุลแก่บดิามารดาปูย่่าตายาย แต่น้ีเป็น 
การบวชทีว่่าจะบวชตลอดชวีติ มหิน�าซ�า้ยงัแบกกลด แบกบาตร เตรียมออกป่าออกดง 
ตลอดไป จะอยูอ่ย่างไร จะกนิอย่างไร เจ็บไข้จะได้ใครพยาบาลให้หยกูให้ยา ญาตพิีน้่อง 
ก็จะพร�่าร�าพันขอให้สึกเถิด ทรัพย์สมบัติก็มีมากมาย โยมมารดาก็เป็นเจ้าแม่นาง 
คนรู้จักนับหน้าถือตาทั้งต�าบล “พระ” ท่านเป็นลูกชายคนเดียวจะไม่อยู่สืบต่อหน่อ
แนวแถวตระกูลเลยหรือ ตระกูลน้ีจะจบสิ้นลงแล้วหรือ ล้วนแต่มีผู้ห่วงหาอาทร 
อ้อนวอนให้สกึทัง้น้ัน บ้างกย็ิง่สงสาร ด้วยเหน็ “พระ” ครองจีวรอนัเก่าคร�า่คร่า ผอม 
จนหลือแต่กระดูก ตามส�านวนของญาติ อดอยากปากแห้ง ไม่เข้าใจเรื่องการถือผ้า
บังสุกุลเป็นวัตร ไม่เข้าใจเรื่องการทรมานกายเผาผลาญกิเลส ไม่เข้าใจเรื่องการฉัน 
มือ้เดยีวอนัเป็นวตัรของพระธดุงค์ รุมล้อมกนัชกัจูงให้ท่านสกึ ท่านจึงคดิว่าควรจะไป 
อยู่ห่างไกลพวกญาติพี่น้องให้ไกลที่สุดเท่าใดจะยิ่งดีที่สุดได้เท่านั้น

แต่ทว่าบดัน้ี ท่านคดิว่าได้ครองเพศบรรพชติมาได้นาน “พอตวั” แล้ว ทางฝ่าย 
ญาติโยมทางบ้านคงจะท�าใจได้แล้ว และคงเข้าใจได้แล้วว่าท่านจะต้องมีความสุข
สนัโดษในชวีติสมณเพศของท่านอย่างมากพอ ท่านจึงอยูม่าได้ถงึป่านน้ี คงจะไม่มีใคร 
มารบเร้าอ้อนวอนให้ท่านสึกให้ร�าคาญอีก หลวงปู่จึงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ท่านควรจะ
ไปหาที่จ�าพรรษาอยู่ในเขตจังหวัดเลยเพื่อโปรดสงเคราะห์โยมมารดาโดยเฉพาะ

ท่านเกิดในสกุล “วรบุตร” อันแปลว่า สกุลแห่ง บุตรอันประเสริฐ ท่านก็คิดว่า
ท่านได้ท�าหน้าทีบ่ตุรอนัประเสริฐให้แก่บดิามารดาแล้ว คอืบวชในเพศอนัอตุตมะเป็น 
“พระ” ซึ่งค�าว่า “พระ” ก็มาจากค�า “วร” ค�าเดียวกัน อันแปลว่า ประเสริฐเหมือนกัน  
บวชเรียนอทุศิส่วนกศุลให้บพุการี อบรมสัง่สอนให้โยมได้มคีวามรู้ความเข้าใจในการ 
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ทาน การศลี การภาวนา ให้มอีริยทรพัย์ตดิตวัต่อไปทกุภพทกุชาต ิสถานทีซ่ึง่หลวงปู ่
ได้ไปอยูจ่�าพรรษาโปรดสงเคราะห์โยมมารดาและญาตน้ัินคอืที ่ป่าช้าวดัหนองหมากผาง  
และที่ถ�้าผาปู่ ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย ท่านจ�าพรรษาอยู่ในระหว่างสถานที่ ๒ แห่งนี้  
รวม ๓ พรรษา คือพรรษาในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ถึง ๒๔๘๒

เล่ากันว่า ครั้งแรกเมื่อท่านโผล่เข้าไปในบ้าน แทบจะไม่มีใครจ�าท่านได้ เพราะ
ท่านทั้งผอม ทั้งด�า ภาพชายหนุ่มร่างโปร่ง ผิวขาว หน้าตาสะสวย ยิ้มง่าย ที่เจ้าแม่
นางกวยจ�าได้ ไม่มีเค้าเหลอือยูเ่ลย แถมจีวรทีค่รองกดู็ขะมุกขมอมเก่าคราคร�า่ มรีอย 
ปะชุน โยมมารดาซึ่งมีชื่อในทางแต่งกายงามสะอาดเอี่ยมอยู่เสมอ จึงตกใจเมื่อเห็น
พระลกูชายอยูใ่นสภาพน้ัน และส�าคัญทีส่ดุ ทกุคนเข้าใจว่าท่านตายไปแล้ว ด้วยเหน็ 
ท่านหายสาบสญูไปนานแล้ว ไม่เหน็ท่านเย่ียมกรายกลบัมาบ้าน แถมสภาพบ้านเมืองใน
สมยัน้ันก็ยังเป็นป่าดงพงทบึ ทางจากเมอืงหน่ึงไปอกีเมอืงหน่ึง มแีต่ต้องใช้ช้างใช้เกวยีน 
เป็นพาหนะ เดนิทางตดัผ่านเข้าไปในป่าเปลีย่ว น่ี “พระ” เดินเท้าเปล่า แบกกลด บาตร  
จะผ่านดงได้หรือ แถมในป่ายงัมทีัง้สงิสาราสตัว์ ทัง้ไข้ป่า “พระ” จะผ่านไปได้อย่างไร

เห็นหน้าท่าน ทุกคนในบ้านก็ร้องไห้ด้วยความปีติ ไม่แต่เจ้าแม่นางกวยหรือ 
เจ้าแม่นางบวย ผู้เป็นโยมมารดาและโยมพ่ีสาว แม้แต่คนใช้บริวารในบ้านทีเ่ป็นคนเก่า 
คนแก่ต่างก็พลอยเสียน�้าตากันไปด้วย

ในการบันทึกท�าประวัติครั้งนี้ ได้พบลูกของคนใช้เก่าของท่าน เกิดทันและอยู่
ในเวลาที่หลวงปู่กลับเข้าบ้านเป็นวาระแรกด้วย ได้เล่าภาพการร้องห่มร้องไห้ให้ฟัง 
และเสริมว่า

“เขาคิดกันว่าท่านตายแล้ว เจ้าแม่นางร้องไห้ใหญ่ ก็นี่แหละ ไปเรียกชื่อท่านว่า 
หลุย ท่านก็เลยหลุยไปหลุยมา”

ได้ความว่า ชือ่ของท่าน ซึง่คณุพระเชยีงคานให้ชือ่ว่า “หลยุ” อนัมีทีม่าจากการ 
ทีท่่านไปถอืศาสนาคริสต์ กเ็ลยให้ชือ่ตามนักบญุหลยุ น้ัน ในภาษาอสีานกมี็ค�าว่า “หลยุ”  
เหมือนกัน แปลว่า หลดุไปหลดุมา นึกจะมากม็า นึกจะไปกไ็ป ซึง่กลายเป็นการตรงต่อ 
บุคลิกลักษณะของท่านในภายหลังอย่างถูกต้องที่สุด
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ในปี ๒๔๘๐ นี้ ท่านก็ได้ถามเจ้าแม่นางกวยถึงก�าเนิดของท่าน การอยู่ในท้อง 
อยู่ไฟ ฯลฯ ดังที่ท่านบันทึกไว้ และได้น�ามากล่าวไว้แต่ต้นแล้วครั้งหนึ่ง

“พ.ศ. ๒๔๘๐ ได้ถามแม่กวย --- ก�าเนิดในท้อง ๑๐ เดือน อยู่กรรมสบาย 
ไม่ป่วย เราอยูใ่นท้องแม่ แม่สมาทานอโุบสถหลวง แรกเกดิคนชอบมาก บดิาฝันได้แก้ว  
เกดิทแีรกรกพนัคอ คนอืน่ทายว่าจะได้บวช เจ็บท้อง ๑ คนื รุ่งจวนสว่างคลอด อยูก่รรม  
๒๑ วัน แม่โซ้นเลี้ยง นอนไว้ที่ไหนก็นอนง่าย ร้องไห้แต่อยู่กรรม นอกนั้นไม่ร้องไห้ 
ตกต้นไม้ไม่ใช่ตายคนื ครู่เดยีวกรู้็สกึตวั อยูก่รรมหนาวจัด เกดิทแีรกรปูงาม ใครๆ ก ็
ชอบอุ้ม อยู่ในท้องนั้นใหญ่จนแม่ต�าแย แม่โซ้นพัน ทักท้วงว่าใหญ่นักจะออกไม่ได้  
แม่เลยตกใจ นี้แหละคุณของแม่เช่นนี้ เราไม่กล้าสึกเพราะฉลองคุณบิดามารดาให้ 
เต็มเปี่ยมในชาตินี้”

การอบรมโยมมารดาระหว่างการอยู่ ณ วัดป่าช้าหนองหมากผาง น้ีจะมีผล
ประการใด ท่านมิได้บันทึกไว้ แต่จากที่ผู้เป็นหลานทวดของเจ้าแม่นางกวย และเป็น
หลานยายคนเดียวของเจ้าแม่นางบวย (ตระกูลของท่าน ฝ่ายโยมพี่สาวเสียชีวิตหมด 
เหลอืหลานสาวผู้น้ีคนเดยีว - ผู้เขยีน) เล่าให้ฟังถงึภาพคุณทวด เจ้าแม่นางกวย ทีเ่ธอ 
เมื่ออายุ ๖-๗ ขวบ ยังจ�าได้

“...คณุทวดขณะน้ันอายคุงราว ๘๐ ปี อ้วนขาว นุ่งผ้าซิน่ไหมมดัหม่ี ซึง่ให้คนใช้
ในบ้านทอให้ ใส่เสื้อขาว ซักรีดเรียบ นั่งอยู่ที่ใด จะมีหนังสือธรรมะติดตัวอยู่ตลอด
เวลา คุณทวดจะอ่านหนังสือธรรมะออกเสียงดัง บางทีก็เรียกคนในบ้านหรือหลาน 
มาฟังด้วย”

“...จ�าได้ว่า คณุทวดจะออกนอกบ้าน ท่านจะห่มผ้า สะพายแพร แบบคนถอืศลี
เสมอ... สายตาของท่านดีมาก อ่านหนังสือเอง ไม่ต้องใช้ให้ใครอ่านให้ฟัง”

ดูเหมือนหลวงปูจ่ะถ่ายทอดนิสยัจากโยมมารดาไม่น้อยเลย เช่น เวลาท่านไปไหน  
หลวงปูจ่ะต้องมหีนังสอืตดิองค์ไปตลอดเวลา และสายตาของท่านดีมาก อ่านหนังสอื
ไม่เคยต้องใช้แว่นสายตาช่วยเลยจนตลอดชวีติ และการทีผู้่มีอายุ ๘๘ ปี จะสามารถ
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อ่านหนังสอือย่างแคล่วคล่องว่องไว ไม่ใช้แว่นสายตาเลยน้ัน ผู้เขยีนเหน็จะต้องขอยมื
ส�านวนของท่านเองมากล่าวในที่นี้ว่า “น่าอัศจรรย์นัก”

*********

ระหว่างเวลาที่มาจ�าพรรษาอยู่สงเคราะห์โยมมารดาและพี่สาว ที่วัดป่าหนอง
หมากผางน้ี เมือ่ถงึเวลาออกพรรษา หมดฝน ท่านกจ็ะออกเดนิธดุงค์ไปแสวงหาความ
วเิวกเร่ือยไป ทีซ่ึง่ท่านสะพายบาตร แบกกลด ไปท�าความเพยีรในระยะน้ีน้ัน ส่วนใหญ่ 
เป็นป่าเขาในเขตจังหวัดเลย อันเป็นดินแดนของแผ่นดินถิ่นก�าเนิดของท่าน บางแห่ง 
ท่านจะหยดุพกัเจริญสมณธรรมเพยีงไม่ก่ีวนักผ่็านเลยไป เช่น ทีท่่าลี ่แก่งคดุคู ้เชียงคาน  
บางแห่งจะพกัอยูน่านด้วยภาวนาได้ผลดี ถกูจริตนิสยั และต่อไปในปีหลงัๆ ท่านกจ็ะ 
เวียนกลับไปบ่อยๆ

ในระยะนี้เองที่ท่านได้พบสถานที่เป็นมงคล มีนามว่า ถํ้าผาบิ้ง เป็นสถานที่ซึ่ง 
ต่อมาท่านได้บรูณะจัดตัง้ขึน้เป็นวดั และได้จ�าพรรษาอยู ่ณ ถ�า้ผาบิง้ เป็นเวลาตดิต่อกนั 
ถงึ ๖ ปี แต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ถงึ พ.ศ. ๒๕๑๕ จนปัจจุบนั ถ�า้ผาบิง้มีชือ่เสยีงขจรขจาย 
เป็นที่รู้จักของนักปฏิบัติธรรมทั่วประเทศเป็นอย่างดี

“อยูถ่�า้ผาบิง้ ๑๔/๘/๘๑ (วนัที ่๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๘๑ - ผู้เขยีน) ท�าจิตสงัด 
เงียบมาก วถิจิีตสขุมุ กลวัแต่ทแีรก ต่อไปไม่กลวั ปฏภิาคเกดิมาก จิตเกดิความรู้แปลกๆ  
ถ�า้โพนงามที ่๑ ถ�า้ผาบิง้ที ่๒ ถ�า้ผาปูท่ี ่๓ ไม่ชอบบงัคับจิต ไม่ชอบปลอบจิต ให้จิตรู้ 
เห็นไปตามสายกลาง รู้กว้างขวางเยือกเย็น วิถีจิตชนิดนี้ปรารถนามานาน ความกลัว
มีเท่าไร ความกล้ามีเท่านั้น ถ้าจิตไปกลางเป็นจิตเสมอ”

ท่านบันทึกเพิ่มเติมว่า

“๑๔/๘/๘๑ (วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๘๑ - ผู้เขียน) ณ ถ�้าผาบิ้ง วังสะพุง 
ท�าจิตสงัดเงียบมาก วถิจิีตวปัิสสนาสขุมุ กลวัแต่ทแีรก ต่อไปไม่กลวั ปฏภิาคเกดิมาก  
จิตเกิดความรู้แปลกๆ สถานที่ไม่เป็นมงคลเท่าไร สู้ถ�้าโพนงามมิได้ วิถีจิตเดินไป 
ตามล�าดับ ไม่ชอบบงัคบัจิต ไปตามสายกลาง รู้ตามความเป็นจริง รู้กว้างขวางเยอืกเยน็  
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จิตไม่ด่วนไม่ช้า รู้ตามสภาพธรรม จิตไปสายกลาง ไม่ดลอตัตะไปหรือตดิกามสขุ วถิจิีต 
ชนิดนี้ปรารถนามานาน เชื่อความกล้าเท่าไร ความกลัวมีเท่านั้น เชื่อความรักเท่าไร 
ความชังมีเท่านั้น เชื่อปัญญาเท่าไร ความเขลามีเท่านั้น เพราะจิตเดินผิด ไม่เดินตาม 
สายกลางนี้เป็นส�าคัญ”

“ให้ละอปุาทานอานิสงส์ ให้จิตเบา เพราะจิตไม่หาบปัญจขนัธ์ ให้รู้จักความเป็นเอง 
ของสงัขาร อย่าเปลีย่นแปลงจิต จิตจะเป็นสงัขารรู้ความเป็นกันเองจึงรู้ธรรมเหน็ธรรม  
วางตามกรรม วางไม่เดือดร้อน อย่าให้จติเสวยปีติเพราะจิตจะคลอนแคลน ให้เสวย
ความรู้ความเห็นตามสภาพธรรม จิตจึงแน่นอนมีหลักฐาน ความอยากความหิวเป็น
ลักษณะเปรต”

“ถ�า้ผาบิง้ ต้นเดอืนอ้าย พ.ศ. ๘๑ (วนัที ่๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๑ - ผู้เขยีน)  
จิตยังบริโภคกามมากและยินดีในอามิสสุข ยินดีในการบ�าเพ็ญทาน จิตละเอียดบ้าง
เป็นบางอารมณ์”

“๔ ค�า่ ข้างขึน้ เดอืนอ้าย พ.ศ. ๘๑ (ตรงกบัวนัที ่๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๑ 
- ผู้เขยีน) นิสยัถกูกบัถ�า้ผาบิง้ เจริญธรรมะเป็นอศัจรรย์ ละเอยีดสขุุมเป็นช้ันๆ น�า้ใจ 
หนักแน่น น�า้ใจมอี�านาจวาสนา โรคค่อยๆ หายเป็นชัน้ๆ น�า้ใจเบา แลเหน็ความบริสทุธิ์  
ความกลวัมีก่อน ความกล้ามทีหีลงั แลเหน็นิสยัของตนชดัเจน จิตมกี�าลงัขยบัขึน้เป็น
ชัน้ๆ ความบางละเอยีดมีก�าลงัเท่ากนั กลางวนัไม่สูด้ ีกลางคนืดมีาก วางจิตเป็นกลาง  
สติพจิารณาสังขารธรรม แปลเลา่เรยีนรูใ้นนัน้ พจิารณาธรรมะถงึที่แลว้ไม่ต้องแสดง
อาบัติก็ได้ แต่ก่อนนั้นไม่แสดงอาบัติก่อนนั้นไม่ได้”

“อยู่ถ�้าผาบิ้ง จิตกล้าแข็งเป็นคนใจเดียว เวลาเช้าดี เวลาบ่ายไม่สู้ดี โรคก�าเริบ 
กลางคืนดี ดีทุกขณะจิต ประกอบด้วยเหตุผลดี จิตยินดีในมัชฌิมะฯ”

“๑๓ ค�า่ เดอืนอ้าย พ.ศ. ๘๑ (วนัที ่๕ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ - ผู้เขยีน) ถ�า้ผาบิง้  
เจริญสมณธรรมด ีมกัปล่อยจิตไปตามอารมณ์ให้รู้ตามเหน็ตาม แล้วท�าจิตให้เป็นกลางๆ  
จิตรู้เท่าส่วนทั้งสอง แลเห็นธรรมะแจ่มแจ้งดีมาก”
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พรรษาที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๔๘๒

คงอยู่ในเขตเถื่อนถ�้าจังหวัดเลย

จ�าพรรษา ณ ถ�้าผาปู่ ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย

ในเขตจังหวัดเลยนั้น เดือนธันวาคม มกราคม เป็นเดือนที่อากาศหนาวที่สุด  
บางปีถึงกับมี “แม่คะน้ิง” หรือน�า้ค้างแขง็จับตามใบไม้ ปี ๒๔๘๑ น้ัน วนัข้ึนปีใหม่ยงั
เป็นวันที ่๑ เดือนเมษายน และวนัสิน้ปีคอื วนัที ่๓๑ มีนาคม ฤดหูนาวปลายปี ๒๔๘๑ 
ซึ่งคือปลายธันวาคม มกราคม ท่านก็หลบอากาศช้ืนของถ�้าผาบิ้งออกวิเวกต่อไป 
ทางพืน้ทีร่าบ ท่านแวะพกับ้านม่วง แล้วเลยไปทางท่าลี ่ข้ามแม่น�า้โขงไปเมอืงแก่นท้าว  
ฝั่งลาว เพื่อโปรดญาติฝ่ายโยมบิดา พักอยู่เดือนเศษ แล้วกลับมาทางเพชรบูรณ์  
ไปหล่มสัก โปรดญาติฝ่ายโยมมารดาด้วย วิเวกไปด้วย

อันที่จริงการวกมาทางเพชรบูรณ์นั้น ก็มิได้เป็นการหลบความหนาวของอากาศ
ภูเขาเท่าใดนัก เพราะเขาทางเพชรบูรณ์ก็สูงลิ่วและหนาวเช่นกัน หากเป็นตอนปลาย
ฤดูหนาวแล้วจึงค่อยยังชั่วมาก ท่านบอกว่า การเที่ยวธุดงค์สมัยนั้น ธรรมชาติจะมี 
ความสงัดวงัเวงมาก ต้นไม้สงูใหญ่แหงนคอตัง้บ่า พวกไม้มค่ีาเน้ือแขง็ เช่น ตะเคยีนทอง  
มะค่า ไม้แดง ไม้ประดู่ ยงัเกลือ่นป่า เวลาอยูบ่นยอดภ ูไม่ว่าจะเป็นทีจั่งหวดัเลย หรือ
เพชรบูรณ์ เช่น ภูเรือ ภูหลวง หรือภูหอ มองเห็นภูเขาลูกแล้วลูกเล่าสลับซับซ้อนกัน 
ดจุละลอกคลืน่ในทะเลลกึ ภเูขาเหล่าน้ันยงัปกคลมุด้วยต้นไม้ใหญ่ขึน้เบยีดเสยีดกนั 
ไม่กลายเป็นภูเขาหัวโล้นไปมากมายแล้วเช่นในทุกวันนี้
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ท่านจะสรรเสริญการธุดงค์และเสนาสนะป่าอยู่เสมอ ท่านบันทึกไว้ว่า 

“เห็นไม้ ภูเขา ป่าใหญ่ จิตใจตื่นเต้นด้วยสติทุกอิริยาบถ ทั้งวิเวกสงัดด้วย 
ไตรทวาร ประกอบด้วยภยัอนัตรายต่างๆ สะดวกแก่การภาวนา จิตใจถงึมรรคผลได้เร็ว  
ไม่มีนิวรณ์ตามรบกวน”

จากหล่มสัก ท่านกลับมาถ�้าผาบิ้งก่อนวันวิสาขบูชาเพียงวันเดียว (เหมือน 
แก่นท้าว) จากหล่มสกัมาถึงถ�า้ผาบิง้ วนัขึน้ ๑๔ ค�า่ เดือนหก พ.ศ. ๘๒ (ตรงกบัวนัที่  
๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ - ผู้เขียน) “เจริญสมณธรรม จิตเสมอดีกว่าแต่ก่อน 
น้ันมาก ถึงอาพาธท�าจิตให้เป็นส่วนๆ แสดงธรรมพอเป็นไปได้ ดีกว่าอยู่หล่มสัก
หลายเท่าพันทวี”

ท่านพักบ�าเพ็ญเพียรที่ถ�้าผาบิ้งจนถึงเดือนเจ็ด

“๑๙-๒-๘๒ (วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๔๘๒ เดือนที่ ๒ ของปี ๒๔๘๒ คือ 
พฤษภาคม - ผู้เขยีน) พจิารณาจิตเป็นอพัยากฤต รู้เองเหน็เอง พึง่เหน็อานิสงส์ใหญ่ 
คือจิตหยั่งลงไปรากแก้ว รู้กรรมของนามธรรมและรูปธรรมอาศัยกันเป็นอยู่ แต่ชอบ 
เข้าทางนิมติของหญงิ ธรรมะแสดงเอง ปล่อยรู้ตามเหน็ตามความเป็นเองของธรรมชาติ 
หายสงสัยจิตฟูสงสัย (จิตรู้มากกว่าเก่า กว้างขวางกว่าเก่ามาก มีมโนภาพอันแปลกๆ 
เป็นอัศจรรย์ของธรรมะชั้นละเอียด) จิตยังข้องอยู่ในโลก...ไม่มีวินัยคุม อาศัยมีแต่
ธรรมะคุม อาศัยพิจารณาความตายเห็นประจักษ์”

ปี ๒๔๘๒ ท่านจ�าพรรษา ณ ถ�้าผาปู่ ระยะนั้นเข้าใจว่ายังมิได้มีการจัดตั้งเป็น
วัดดังในสมัยปัจจุบัน ขณะอยู่ที่ถ�้าผาปู่ ท่านก็อนุสรณ์ถึงการภาวนาตามสถานที่ได้
วิเวกมาว่า

“การอยูแ่ก่นท้าว ท�าความเพยีรไม่สูดี้ ท่าลี ่ไม่สูด้ ีบ้านม่วง กไ็ม่สูดี้ ในถ�า้ผาปู่  
ดมีาก หมูเ่พือ่นไม่สูด้ ีเพราะเป็นคนใหม่แต่เขาตัง้ใจด ีเณรพระกงัวลในกาลหน้ามาก  
อยู่แก่นท้าวและบ้านเมืองเดือนกว่า หมู่เพือ่นเป็นคนบ้านป่าบ้านดอน เป็นคนไร้การศกึษา  
สอนยาก หยาบทั้งกายและวาจาทั้งใจ”
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“ทางถ�้าผาปู่ดี แต่อาพาธมักป่วย แต่ภาวนาดีทั้งกลางวันกลางคืน ภายในจิต
ละเอยีดมาก แต่กงัวลด้วยอาหารไม่ช่วยข่มจิต ไม่ชอบปล่อยจิตน้ีเป็นจิตก�าเริบ แต่เม่ือ 
เวลาผ่อนอารมณ์ปันส่วนวางอุปาทานค่อยปลอบจิต จึงวางอารมณ์ได้ จึงรู้อารมณ์ที่ 
เป็นปกติ นี้เป็นกระทู้ส�าคัญ แล้วมีนิมิตปฏิภาคแสดงแล้ววางจตินอน ท�าวิธีนีรู้้สึกว่า 
โรคหายมาก จึงรู้ว่าโรคเกิดขึ้นเพราะกดจิตและข่มจิต ตรึงจิต เส้นประสาทตรึง  
เลอืดลมเดนิไม่สะดวก ให้ธาตพุกิาร จิตกพ็กิาร (ท�าให้จิตฟ ูวางตามสภาพน้ันดมีาก)  
พจิารณาให้รู้จักนิสยัของจิตและอารมณ์ กลัน่เอาทีน้ั่นมาเป็นตวัธรรมบ�ารุงความรู้ความ 
ฉลาด อยู่ในถ�า้ภูมสิถานอุม้จิต จิตอุม้ภูมสิถาน จิตแจบจมดี รู้สกึและตืน้จิต รู้สกึว่า 
มีก�าลังมากๆ ฝันก็เป็นมงคลดี ไม่เป็นลามก แต่มักป่วย จิตชอบแสวงหาปัญญาใน 
ทางราคะ ชอบเพ่งนิมติหญงิเพือ่รู้เท่าอสภุะ เป็นตวัภาวนาหลกัของจิต จะแก้ไขให้ภาวนา 
ทางอื่นนั้นไม่ได้”

การจะกล่าวถึงลักษณะสถานที่จ�าพรรษาของหลวงปู่ ณ ถ�้าผาปู่นี้ สมควรจะ
เชญิโวหารส�านวนทีท่่านเขยีนไว้เองในเวลาอกี ๒๔ ปีต่อมา กล่าวพรรณนาถงึถ�า้ผาปู่ 
ในโอกาสถวายกฐินทาน ปี ๒๕๐๖ ความว่า

“ถ�า้ผาปู ่เป็นภูเขาเอกเทศลกูหน่ึงต่างหาก มีถ�า้เลก็ถ�า้ใหญ่โดยรอบภเูขา มีหนิผา 
ขึ้นสูงๆ ต�่าๆ มีหินผาเป็นที่เจริญตาเจริญใจ ประกอบต้นไม้แนวป่าน่าทัศนาการนั้น 
หนักหนา เป็นถิ่นที่ห่างไกลจากบ้าน เป็นที่น่าเจริญสมณธรรมแก่พระโยคาวจรเจ้า
ทัง้หลายทีเ่ดนิจรมาจากจตรุทศิทัง้ ๔ ถ�า้ผาปูเ่ป็นสถานทีเ่ป็นมงคล เป็นสถานทีว่เิวก  
เงียบสงัด เป็นสถานทีศั่กด์ิสทิธิ ์เป็นสถานทีเ่อกชนนิยมมาก เป็นสถานทีนั่บถอืกนัสบืมา 
แต่โบราณกาล เป็นมงคลดจุเทพมมีาก เป็นสถานทีดึ่งดูดน�า้ใจของเอกชนให้มาดสูภาพ 
ถ�้าผาปู่นั้นเรื่อยๆ ถ�้าผาปู่เป็นสถานที่มีชื่อเด่นไปต่างจังหวัดอื่นในระยะทางใกล้และ 
ทางไกลของประเทศไทย สถานทีถ่�า้ผาปูเ่ป็นสถานทีห่ย่อนใจของชาวเมอืง มข้ีาราชการ  
พ่อค้าพาณชิย์ ตลอดชาวไร่ ชาวนา พากนัมานมสัการพระพทุธรูปปฏมิากร เจดยีสถาน
ในฤดูเทศกาลปีใหม่เร่ือยๆ หากว่าเป็นเช่นน้ี กค็วรหนักควรหนาทีช่าวจังหวดัเลยของ
พวกเราจะได้ช่วยกันบรูณะปฏสิงัขรณ์ขึน้เป็นอย่างดี เพือ่บตุรลกู บตุรหลาน บตุรเหลน  
สืบมรดกไปอนาคตข้างหน้า”
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“การน�ากฐนิทานมาถวายสงฆ์ ณ ถ�า้ผาปู ่โดยเหน็ประโยชน์ไพศาลว่า พระภิกษุสงฆ์ 
ซึง่ได้พร้อมฉันทะ ต่างถิน่ ต่างจังหวดั ต่างอ�าเภอ พากันมาจ�าพรรษา ณ ถ�า้ผาปู ่ตลอด 
ไตรมาส ๓ เดอืน เฉพาะเป็นพระวปัิสสนาธรุะ รักษาธดุงค์ ความสนัโดษ มรัีบภตัตาหาร 
วันละคร้ัง เป็นอาท ิซึง่พากนัประพฤตพิรตพรหมจรรย์ตามศาสโนวาทขององค์สมเด็จ
พระพุทธเจ้าทั้งสิ้น แม้ภิกษุสามเณรมีจ�าพรรษา ณ อาวาสนี้ บางองค์มีสมณบริขาร
ไตรจีวรช�ารุด เพื่อจะได้ผลัดเปลี่ยนให้ถูกต้องตามพระวินัยนิยม”

“อน่ึง ผู้ถวายกฐนิทานน้ัน จ�าเป็นแท้ทีจ่ะต้องสิน้เปลอืงเงินทองไปมาก ไหนจะต้อง 
จ่ายซือ้เคร่ืองสมณบริขารอปุกรณ์ทกุอย่าง ไหนจะต้องงบงันเลีย้งแขกเลีย้งคนทกุอย่าง  
มทีัง้ครุภณัฑ์ลหภัุณฑ์หลายอย่างหลายประการ ซึง่เหน็แก่พระพทุธศาสนา มพีระพทุธ 
พระธรรม พระสงฆ์ เป็นอย่างยิง่ เพราะผู้ถวายมุง่ต่ออานิสงส์ใหญ่ไพศาลทีจ่ะน�าไปสู ่
สุคติโลกสวรรค์”

“สงฆ์ตัง้แต่ ๕ รูปขึน้ไป เป็นสงฆ์ปวารณา เป็นสงฆ์ควรรับกรานกฐนิ ท่านเป็นสงฆ์ 
บวชในปัจจันตประเทศได้ ทีพ่ระองค์ตรัสไว้ในพระวนัิยนิยม สงฆ์เหล่าน้ีล้วนแต่บวช 
ญัตติจตุตถกรรม สืบเนื่องมาจากองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทั้งนั้น ไม่ใช่สงฆ์ลักเพศ 
บวชด้วยตนเอง สงฆ์เหล่าน้ีมีสทิธทิีจ่ะท�าสงัฆกรรมน้อยใหญ่ให้ส�าเร็จได้ เพราะฉะน้ัน  
การถวายสังฆทานต่อสงฆ์ดังที่กล่าวแล้วจึงมีอานิสงส์มาก”

“ผลทานที่พวกท่านทั้งหลายถวายแล้วในวันน้ี ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย 
แก้วทั้ง ๓ ประการ จงดลบันดาลให้...”

*********

ความจริงแต่แรกคิดจะน�าความเฉพาะที่ท่านพรรณนาถึงลักษณะถ�้าผาปู่มาลง
พิมพ์เท่านั้น แต่เมื่ออ่านไป เห็นความงามในกวีรสที่ท่านรจนาเขียนถึงการกฐินทาน
อย่างไพเราะ จึงอดมิได้ที่จะน�ามาลงจนจบกระแสความให้เราชื่นชมกับอัจฉริยภาพ
ในการเขียนของท่านอีกประการหนึ่ง
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ออกพรรษา ปวารณาแล้ว แม้จะป่วยบ่อยๆ แต่การภาวนายังดีมากอยู่ ท่านจึง 
ยังคงพักท�าความเพียรอยู่ ณ ถ�้าผาปู่ต่อไปอีกระยะหนึ่ง แล้วออกเที่ยวธุดงค์ต่อไป
ตามวิสัยพระกัมมัฏฐาน

“มาพกัเจริญสมณธรรมที ่วดัโพนนาอ้อ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๘๒ ภาวนาดกีว่าอยู่
ทกุแห่ง มิได้กงัวลอะไรทัง้หมด ได้คตทิีส่�าคญัอกีหลายนัย อาหารเป็นสปัปายะ อากาศ 
เป็นสัปปายะ บุคคลเป็นสัปปายะ เสนาสนะเป็นสัปปายะ ธาตุขันธ์ก็หายให้โอกาส”

ระหว่างการเดนิธดุงค์ไปเร่ือยๆ ในปลายปี ๒๔๘๒ น้ี ท่านได้พบสถานทีแ่ห่งหน่ึง  
ซึง่มชียัภมูดีิ เป็นมงคลแก่การบ�าเพญ็ความเพยีร ชือ่ “บ้านหนองบง” อยูใ่นเขตต�าบล
หนองงิ้ว อ�าเภอเดียวกับถ�้าผาบิ้ง คืออ�าเภอวังสะพุง ความจริงท่านตั้งใจจะกลับไป
ถ�้าผาบิ้ง ด้วยรู้สึกถึงรสชาติอันน่าพอใจในการภาวนา ณ ที่ถ�้าผาบิ้ง อยู่มาก และมี
ญาตโิยมรออยู ่ณ ทีน้ั่นด้วย แต่บงัเอญิมาพบสถานทีถ่กูใจแห่งใหม่ คอืบ้านหนองบง 
แห่งนี้เข้า จึงเลื่อนการเดินทางไปถ�้าผาบิ้งออกไปก่อน

บ้านหนองบงมีลักษณะเป็นเนินสูงขึ้นมา มีล�าคลองเล็กๆ ผ่านกลาง ต้นไม้ใน
บริเวณบนเนินน้ันแต่ละต้นสูงใหญ่ เขียวขจีตลอดปี บนไหล่เนินตอนหน่ึงมีน�้าซับ 
กล่าวคือ เป็นบ่อน�้าเล็กๆ จะตักน�้าไปเท่าไหร่ก็ไม่มีหมดไม่มีแห้ง คงมีน�้าผุดไหลริน 
ซบัขึน้มาจากพืน้ดิน ชาวบ้านเรียกกันว่า น�า้ซ�า แต่น�า้ซ�าทีห่นองบงน้ี มลีกัษณะพเิศษ  
เป็นสีเหลืองอ่อนๆ ซึ่งถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ เป็นน�้าค�า หรือน�้าทองค�า

ทางอีสานถือกันว่า น�า้ซ�าที่ใดเป็นน�า้ค�า เป็นน�า้ของพวกบังบด หรือภุมมเทวดา 
ซึ่งถือศีล ๕ มีชาติภูมิอยู่ใกล้กับมนุษย์ที่สุด เมื่อจะไปขอมากินมาใช้ ก็ต้องท�าด้วย
ความเคารพต่อเจ้าของ น�้าค�าจะไม่แห้งเลยตลอดปี ไม่ว่าดินฟ้าอากาศจะแห้งแล้ว
ท�าให้บ่อน�า้ต่างๆ ในภาคอสีานแห้งจนเหลอืแต่ทรายเพยีงใด แต่น�า้ซ�าทีเ่ป็นน�า้ค�าน้ีจะ 
ยังคงมีน�้าอยู่ให้เห็นเต็มแอ่งเต็มบ่อตลอด บริเวณรอบน�้าซ�าถือเป็นที่หวงแหนของ
เทพยดาอารักษ์โดยรอบ ไม่มีใครกล้าไปตดัฟันต้นไม้ใหญ่ เพราะจะเกดิป่วยเจ็บล้มตาย 
หรือสตเิสยี บางคร้ังมคีนไม่เชือ่ ไปตดัท�าลายต้นไม้ กอ็าจมีม้าหรือสนัุขรูปร่างประหลาด 
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วิ่งเข้าไปในหมู่บ้านในเวลาค�่าคืน เห็นประจักษ์กันหลายคน แล้วก็จะเกิดเหตุให้ผู้ท�า 
ผิดอาเพศหรือครอบครัวของผู้นั้นป่วยไข้ขึ้นมา ต้องให้ไปสมาลาโทษกัน

ผู้เขียนเอง ระหว่างติดตามครูบาอาจารย์ไปธุดงค์ พบน�้าซ�าหรือน�้าซับแบบน้ี 
สีห้่าคร้ัง คราวหน่ึงเป็นแอ่งหนิเลก็ๆ กว้างยาวไม่ถงึเมตร ลกึเพยีงคร่ึงเมตร มนี�า้ไหลริน 
ตลอดเวลา แต่ก็ไม่ล้นเกินขอบอ่าง หากตักมาใช้ อาบ กิน ท�าอาหาร ก็จะผุดขึ้นมา 
ทดแทนให้ตกัไปได้ไม่มขีาด แอ่งหนิแห่งน้ี เราไปธดุงค์กนัยีส่บิกว่าคนกค็งมนี�า้ให้พอใช้ 
ตลอด อย่างไรกดี็ วนัหน่ึงพวกเราคนหน่ึงไปอาบน�า้ตรงแอ่งน้ัน ทัง้ๆ ทีห้่ามกนัแล้วว่า 
น�า้น้ันทัง้ใช้เป็นน�า้ด่ืม เป็นน�า้ท�าอาหาร และน�า้ใช้ น�า้อาบ ซึง่รวมทัง้ของพระและเณรด้วย  
น�า้จากทีอ่าบคงจะกระเซน็ลงไปในแอ่งหนิ ผลกคื็อน�า้ทีเ่คยเป่ียมขอบแอ่งหนิกลบัแห้ง 
สนิททันที ท่านอาจารย์ว่า “ไปท�าผิด เขาไม่ให้น�้าใช้แล้ว” เราต้องย้ายที่วิเวกทันที 

อกีแห่งหน่ึง เป็นแอ่งดินบนยอดเขา ขนาดบ่อใหญ่กว่ารายทีก่ล่าวมาแล้วหน่ึงเท่า  
เม่ือการ “ผิด” ขึน้กแ็ห้งลงทนัทเีช่นกนั แต่จ�านวนคนไปน้อยกว่า ท่านอาจารย์ท่านจึง 
มเีวลาเจรจา “ขอ” กนั ขออยู ่๒ วนั ท่านว่า ถ้าเขาไม่ยอมกต้็อง “หนี” อยูบ่นยอดเขา 
ไม่มีน�้าจะท�าอย่างไร ผลสุดท้าย “เขา” ก็ยอมให้ รุ่งเช้าบ่อที่แห้งสนิทก็มีน�้าเต็มทันที  
ยงักบัเปิดก๊อกน�า้ใส่ตุม่ รายหลงัน้ี ท่านว่าเป็นพญานาค ไม่ใช่พวกบงับดอย่างรายแรก

ณ ที่บริเวณน�้าซ�า บ้านหนองบงนี้เอง ที่หลวงปู่แวะมาพักเจริญสมณธรรมใน
ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ปี ๒๔๘๒

“๑๐/๑๑/๘๒ (ตรงกบัวนัที ่๑๐ กมุภาพนัธ์ ๒๔๘๒ - ผู้เขยีน) พกัเจริญสมณธรรม 
ทีห่นองบง สถานทีว่เิวกทัง้กลางวนักลางคืนดนัีก จิตเจตสกิน่ิมนวล สขุมุมาก ปฏิภาคนิมติ 
แสดงส่อขึน้ในดวงจิตเสมอ ดกีว่าทกุๆ แห่ง อยูไ่ด้แต่ฤดแูล้ง ฤดหูนาว ฤดฝูน อยูไ่ม่ได้  
ภาวนาดีทั้งกลางวันและกลางคืน ราคะก�าเริบเป็นคราวๆ สงบเป็นคราวๆ โรคภัยให้ 
โอกาสดี อาหารเป็นสปัปายะ อากาศเป็นสปัปายะ บคุคลเป็นสปัปายะ ฝันกเ็ป็นมงคล  
สถานที่เที่ยววิเวกมีจ�านวนมาก อารมณ์ไม่มาก รักษาความสันโดษดี เป็นสถานที่ 
พระโยคาวจรเจ้าแสวงหา โคจรคามไม่ใกล้ไม่ไกล - พอด ีรกัษาม่ันคงอยูใ่นการภาวนา  
จิตไม่ก�าเริบฟุ้งซ่าน”
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โดยที่ท่านตั้งใจจะไปน�าชาวบ้านสวดมนต์ไหว้พระในวันมาฆบูชา ท่านจึงกลับ
ถ�้าผาบิ้งอีก

“วันเพ็ญเดือน ๓ พ.ศ. ๘๒ (ตรงกับวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๒ - ผู้เขียน) 
ผาบิ้ง ค้นดูอนุสัย สิ่งที่ไม่รู้ก็รู้ สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็น ธาตุพิการเหมือนแต่ก่อน อนุสัยฟุ้ง
ขึน้มาให้เหน็แจ่มแจ้งด ีจิตยัง่ยนื ในการทรมานจิตไม่ย่อท้อ พจิารณาถงึขนอนอนุสยั  
การเทศนาดน้ัีนจิตเสยี การพดูดน้ัีนจิตเสยี อารมณ์นอกดดูเอาไปกนิหมด กรรมอาพาธ 
มักติดนิสัยเป็นนิจ ต่างแต่ราคะมักเกิดใกล้อันตรายเสียจริง ผิดแต่ก่อนนั้นมาก”

“ข้อส�าคัญ เลอืกฟ้ันเอาธรรมะทีเ่กดิเฉพาะในดวงจิต พจิารณาตามนิสยัของตน
ไปตามล�าดับ ๑ เพ่งไม่ให้จิตเป็นตัณหา ๑ ให้จิตไปอย่างกลางๆ อย่าให้ดลความรัก
ความชัว่ เหน็ความรู้เขยบิขึน้ทกุทีๆ  ราคะเบาบาง รับรู้อารมณ์ทกุๆ อย่าง จิตชอบสงัด  
เพ่งเหตผุลปัจจุบนัถกูไม่ผิด เหน็เหตผุลยดืยาว อาพาธกถ็อย ไม่ค่อยก�าเริบ ต่างแต่ 
น�้าใจไม่สู้เด็ดเดี่ยว เห็นความมั่นคงของศาสนา”

“เจริญภาวนาดกีว่าเม่ือคราวก่อนน้ันมาก ตรวจดจิูตละเอยีดด ีรู้ความเสือ่มความ 
เจริญของจิต น�้าใจกล้าหาญต่อความเพียร เพ่งอยู่เป็นนิจ พิจารณาความเป็นเองจิต  
นิมิตความฝันก็เป็นมงคล โรคก็ให้โอกาส”

เมื่อได้น�าชาวบ้านถือศีลภาวนาระยะหน่ึง หลวงปู่ร�าลึกถึงความเย็นอกเย็นใจ
จากการบ�าเพ็ญเพียรที่บ้านนาหนองบง สถานที่สงัดเงียบ ท่านเล่าให้ฟังภายหลังว่า
มีรุกขเทพมาก ท่านก็ย้อนกลับไปที่บ้านหนองบง

“มาพักเจริญสมณธรรมทีห่นองบง วนัขึน้ ๑๑ ค�า่ เดอืน ๔ พ.ศ. ๘๒ (วนัที ่๑๙  
มนีาคม ๒๔๘๒ - ผู้เขยีน) ได้รับความเยน็ใจมาก ดีกว่าอยูท่กุๆ แห่ง ได้ท�าความเพยีร 
ทั้งกลางวันกลางคืน ความรู้เกิดสุขุมมาก ปฏิภาคนิมิตแสดงมาก ฝันก็เป็นมงคลดี 
โรคไม่ค่อยก�าเริบ ดีกว่าถ�้าผาปู่”
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“หนองบง วันแรม ๕ ค�่า เดือน ๔ พ.ศ. ๘๒ (วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๔๘๒ -  
ผู้เขยีน) ภาวนาน้ันจิตสงัดเงียบ พจิารณาความตายแนบเนียนสนิทด ีพ้นจากวจิิกจิฉา 
ความสงสยั ดตีลอดวนัตลอดคนื มไิด้กงัวลในสิง่ทัง้ปวง จิตไม่ฟุง้ซ่าน เหน็อานิสงส์ว่า 
อยูค่นเดยีวจะมีก�าลงัมาก สญัญาไม่มาก ไม่ระคนด้วยหมู ่เหน็ความรู้ทีเ่กดิในปัจจุบนัจิต  
แม้จะดหูนังสอืมากก็ไม่ตดิสญัญา ชอบพจิารณาความเกดิในสตปัิฏฐาน จิตปีน้ีมีก�าลงั 
กว่าเมื่อปีกลายนี้ จิตไม่ติดทางอาหาร”

ระยะน้ันก�าลงัเป็นเวลาสงครามอนิโดจีน กล่าวคอื ไทยได้เรียกร้องดนิแดนทาง 
ฝั่งซ้ายของแม่น�้าโขงคืนจากฝรั่งเศส มีการสงครามกันบ้าง เรียกสั้นๆ ว่า สงคราม 
อนิโดจีน เป็นผลให้ประเทศไทยได้ดินแดนบางส่วนคนืมา เช่น พระตะบอง เสยีมราฐ  
ศรีโสภณ รวมทั้งนครจ�าปาศักด์ิ แต่ภายหลังสงครามโลกคร้ังที่ ๒ ก็ต้องคืนไป 
อย่างไรกด็ ีข่าวการสูร้บของสงครามก็ยังม ีในฐานะอยูใ่นเพศบรรพชิต นอกจากการ 
แผ่เมตตาแล้ว ท่านได้ใช้ภาวะการสงครามเป็นบาทของการภาวนา

“ดูหนังสือพิมพ์เรื่องสงครามเท่าไร จิตยิ่งมีก�าลัง เพราะเป็นเทวทูตส่งข่าวบอก
ความตาย และปลงกระแสของจิตให้วิ่งไปตามนั้น ยิ่งท�าจิตเร่งให้ภาวนาเข้าเนืองๆ 
ความกลัวและความประมาทก็น้อยลง นอกจากธรรมะเป็นที่พึ่งแล้ว ไม่มีอะไรเป็น
ที่พึ่ง”

“ภายในจิตชอบอุ้มบริษัทคือพรหมวิหาร นิสัยชอบเป็นสาธารณะ ไม่เพ่งให้
ความสุขเฉพาะตัวและตระกูล ชอบเพ่งทั่วไป เข้าใจแต่ว่าชีวิตจะไม่คงทนอยู่เสมอ”

“มาระลกึถงึโทษได้ว่า อาพาธเพราะท�าจิต ๑ เกดิความสงสยัวนัิย ๑ จิตวบิตั ิ๑  
รวม ๓ อย่างนี้โทษถึงตาย”
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พรรษาที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๔๘๓ 

เกิดอัศจรรย์ในดวงจิต

จ�าพรรษา ณ โพนสว่าง ต.นาอ้อ อ.กุดบาก จ.สกลนคร

หลวงปูพั่กปฏบิตัธิรรมท�าความเพยีรอยู ่ณ บ้านหนองบง ต่อไปจนถงึวนัขึน้ปีใหม่  
เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๘๓ จากหนองบง ท่านต่อไปไร่ม่วง ไปหนองผักก้าม แล้ว 
กลับมาถ�้าผาปู่ แต่ต้นเดือนกรกฎาคม อยู่จนถึงวันขึ้น ๑๓ ค�่า เดือน ๘ ก็ออกจาก 
ถ�า้ผาปู ่ไปถึงบ้านโพนสว่าง นาอ้อ ในวนัรุ่งข้ึน วนัข้ึน ๑๔ ค�า่ เดือน ๘ เตรียมปวารณา 
เข้าพรรษา ปี ๒๔๘๓ ที่บ้านโพนสว่าง สกลนคร ทันที แสดงว่าท่านเดินทางเปลี่ยน
สถานที่รวดเร็วมาก

“วันแรม ๑๐ ค�่า เดือน ๕ พ.ศ. ๘๓ (วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๔๘๓ - ผู้เขียน) 
นาพ่อสว่างไร่ม่วง สถานที่อากาศดี อาหารดี แต่ไม่สงบด้วยคนและสัตว์ ลักษณะจิต
กลางคืนดี เพ่งดูนิสัยและนิมิตดี ตั้งแต่หัวค�่าไป กลางวันจิตไม่อยู่ ท�าให้หงุดหงิด  
ไม่สบาย ใคร่อยากหนีไปอยู่แห่งอืน่ แต่กลางคนืจิตอยู ่และธรรมทีเ่กดิในจิตสขุมุมาก  
คณะอุบาสกอุบาสิกาดี เด็กก็ดี บางกลางวันท�าจิตก็ดี”

“พกัหนองผักก้าม ๑๙/๒/๘๓ (๑๙ พฤษภาคม ๒๔๘๓ - ผู้เขยีน) เจริญภาวนาด ี
ทั้งกลางคืนกลางวัน ดีกว่าบ้านม่วงมาก เงียบสงัดดี อากาศดี เสนาสนะดี อาหารพอ 
ภาวนาได้ดเีหมอืนกะอยูห่นองบง เกดิความรู้อย่างสขุุม เสนาสนะห่างกนัดีกว่าทกุแห่ง 
กฏุกิว้างขวางปรุโปร่งด ีน�า้ด ีมไิด้ฝันร้าย ผู้คนไม่พลกุพล่าน สตัว์กไ็ม่พลกุพล่าน สญัญา 
ไม่มาก ไม่อยากหนีไปที่ไหน แม้แต่จะออกเดินไปเปลี่ยนอิริยาบถ”
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ความจริงระหว่างอยู่หนองผักก้ามนี้ ท่านเคยคิดจะจ�าพรรษาที่นี้ เพราะเห็นว่า 
เงียบสงัดด ีอากาศด ีเสนาสนะดี การภาวนากด็เีช่นทีห่นองบง ซึง่ท่านพอใจมาก หากเหน็ว่า 
ที่นั่นอากาศชื้นมาก อยู่ได้แต่ฤดูแล้ง เมื่อมาพบที่สัปปายะ อากาศดี ที่หนองผักก้าม 
ท่านจึงตัง้ใจจะจ�าพรรษา แต่สดุท้ายท่านกค็งต้องเปลีย่นความคดิอ่านทีท่่านบนัทกึไว้ 
ในตอนต่อไปแล้ว อดน�้าตาคลอไม่ได้ด้วยรู้สึกสงสารท่านสุดหัวใจ โดยเฉพาะ 
ตอนสุดท้ายที่ท่านว่า “พอจําพรรษาได้ก็จํา ถ้าไม่พอก็ต้องออกเดิน”

“๒๖/๒/๘๓ (๒๖ พฤษภาคม ๒๔๘๓ - ผู้เขยีน) ภาวนาดทีัง้กลางวนักลางคนื  
โรคร้ายก็ให้โอกาสดี จิตไม่ง้อคน จะมอีปัุฏฐากหรือไม่น้ันไม่น้อยใจ ตัง้ใจอยู่แต่ภาวนา 
อย่างเดียว ไม่หวังทรมานคน พอจ�าพรรษาก็จ�า ถ้าไม่พอต้องออกเดิน”

แล้วท่านก็ “ต้องออกเดิน” จริงๆ ท่านย้อนกลับไปถ�้าผาปู่อีก

“มาถึงเดอืน ๘ ขึน้ ๑ ค�า่ พ.ศ. ๘๓ (ตรงกบัวนัที ่๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๓) 
ณ ถ�า้ผาปู ่กเิลสเกดิอย่างเตม็ที ่การก่อสร้างเกดิเตม็ที ่แต่สตติามทนัรู้ว่านักบวชสมัยน้ี 
มารมาก โดยอยู่ได้จะมีปัญญาใหญ่ ถ้าอยู่ไม่ได้เสียหายใหญ่ เพราะโลกอยู่กับ 
ธรรมชนกัน (สมัยราคะ โทสะ โมหะ จัด) ใครอยู่ได้เป็นปราชญ์เยี่ยมฯ”

“นักปราชญ์จะอยูไ่ด้ต้องรักษาความสงบ รีบเร่งท�าความด ีเพยีรให้ยิง่ พอประทงัตวั 
อยูไ่ด้ หากไม่ท�าความเพยีรเสยีหายใหญ่โต เพราะนักบวชกเ็สือ่ม อบุาสกิา อบุาสก กเ็สือ่ม  
ต้องปฏิบัติตามมักน้อยจริงๆ จึงปฏิบัติศาสนาได้ จนอภิชน ลาภก็เสื่อม คนนบัถอื 
กเ็สือ่ม จึงเหน็ได้ว่า เสือ่มพร้อมกนั เจริญพร้อมกนั ดจุสตัว์ตายในสงครามหมด  
สตัว์อ้อนวอนขอเกดิ ต่อไปศาสนาจะเป็นอย่างไรทราบไม่ได้ฯ ราคะแรงกว่าทกุอย่างฯ”

“ผู้ปฏิบัติเห็นประโยชน์ในศาสนาน้อย”

“จิตภาวนาอยู ่แม้คิดถงึคนใดคนน้ันย่อมป่วย แม้จะเป็นพระภกิษหุรือคฤหสัถ์ 
กเ็หมอืนกนั ถ้าไม่ป่วยกส่็งเมตตาจิตถงึกนั เช่น ท่านอาจารย์มัน่มาอดุรฯ จิตเราอยากไป 
อุดรฯ ก่อนที่ไม่ได้ยินข่าวมา ส่วนป่วยนั้น เมื่อเราจ�าพรรษาอยู่อ�าเภอพล คิดถึงท่าน
อาจารย์สิงห์ มาหาท่านก็ป่วยจริงๆ”
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“๗/๔/๘๓ (๗ กรกฎาคม ๒๔๘๓ - ผู้เขยีน) อยูถ่�า้ผาปู ่ในคราวน้ีกเิลสเกดิมาก  
โทสะไม่ค่อยเกิด แต่การก่อสร้างนั้นเกิดมาก จิตไม่มีหิริโอตตัปปะ เหตุมากอยู่ที่อื่น 
ไม่ค่อยเกดิร้ายแรงเหมอืนอย่างน้ี ถึงเกิดก็ไม่นานกูเ่ดยีวเหน็ แต่จิตแนบเนียนด ีสขุมุดี  
เห็นเหตุเห็นผล จิตติดอันใดย่อมอยู่ ณ ที่นั้นนาน”

“๑๐/๔/๘๓ (๑๐ กรกฎาคม ๒๔๘๓ - ผู้เขยีน) ผาปู ่นาอ้อ กเิลสรบกวนทกุคืน  
ใคร่จะออกเดนิเมืองอืน่ทกุคนื วางอารมณ์ยงัไม่ได้ เหตอุดตีอนาคตน้ันมาก พจิารณา
ธรรมในปัจจุบันยังไม่ได้ จิตลงไปไม่ได้ท�าให้อาพาธ ถอนจิตพิจารณาตามอารมณ์
พอประทังตัวได้ จิตพุ่งตัดสินธรรมวินัยไม่ได้ พิจารณากรรมนั้นมาก โรคภัยเกิดขึ้น
ตามจิตวิบัติ แต่จิตยังมั่นอยู่ในที่วิเวก ไม่ชอบระคนด้วยหมู่ ส�าคัญว่าชีวิตจะไม่ยืน  
นอนยาก เข้าอานาปานุสตจึิงนอนหลบั วสิยัจิตไม่วิง่ไปตามสญัญา จิตสนัโดษในสมณบริขาร  
ชอบเป็นพ่อค้า เพ่งสมบตับ้ิาง น�า้จิตยงักลวัตาย ปาฏหิาริย์ของท่านอาจารย์มัน่ส�าคญัมาก 
ยิ่งกว่าท่านอาจารย์สิงห์ ท่านอาจารย์เสาร์ ชอบรักษาจิตยิ่งกว่าเทศน์หรือทรมานคน  
พิจารณาศาสนาตกต�่ามาก ดีแต่พิจารณาอวัยวะร่างกายทะลุปรุโปร่ง มิได้เป็นก้อน
เหมอืนเดมิ จิตเชือ่ม่ันในตอนน้ีมากเพราะท�าให้ละอปุาทาน จิตคฤหสัถ์เกดิขึน้มากน้ัน 
เป็นคราวๆ สงบเป็นคราวๆ สงสัยในพระวินัยเป็นบางประการ แต่ท�าจิตแก้ได้”

“พจิารณาดจุเราถอดซากผี ลอยใกล้ฝ่ังแล้วกระโดดข้ึนฝ่ัง อานิสงส์อพัยากฤตน้ี 
ดมีาก พจิารณาธรรมให้เกดิจากนิสยั ละเจตนา ละตัง้ใจ พจิารณาความเป็นเอง เพราะธรรม 
เป็นอัพยากฤต ให้รู้เอง เห็นเอง ตามจริตและนิสัย”

“มาอยูถ่�า้ เหตผุลยิง่เกดิกว่าทีอ่ืน่ ใกล้ต่ออนัตรายมาก ไม่ค้นอนุสยัแล้ว แต่อนุสยั 
จะฟุง้ขึน้มาให้ปรากฏแล้วกอ่็านดูตามเร่ืองน้ัน อย่าเชือ่จิต ให้เชือ่ธรรมะ คอืความเป็นเอง  
คอืความเกิด ความดบัของสงัขาร จิตจึงไม่ร้อนกระสบักระส่าย จึงแลเหน็ปกตขิองจิต  
ก็ได้ชื่อว่าเห็นธรรม”

“ถ�้าผาปู่ ขึ้น ๑๐-๑๑ เดือน ๘ พ.ศ. ๘๓ (ตรงกับวันที่ ๑๔-๑๕ กรกฎาคม 
๒๔๘๓ - ผู้เขยีน) จิตยนิดรัีบพจิารณาอารมณ์ต่างๆ ไม่อยากทวนกระแสเข้าจิตเดิม
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เพราะมนัร้อน พจิารณาไตรลกัษณ์ไม่ใคร่ได้ กเิลสก�าเริบ ต่างแต่พจิารณาธรรมะสขุมุ  
ละลงเป็นชัน้ๆ เยอืกเยน็ และพจิารณานิสยัของตนหวงัเพือ่ความสปัปายะของจริตจิตใจ  
ไม่ข่มจิตและไม่กด ให้พจิารณาความเป็นเองของนิสยัของจิต และพจิารณาบญุวาสนา 
ของตน (ให้จิตเข้าเอง ให้เหน็เอง ให้ออกเอง หนักหรือเบา แข็งหรืออ่อน เม่ือจิตเบือ่ใน
การออกแล้วเข้าเอง) รู้สกึว่าใจคอกก็ว้างขวาง รู้นอกมากกว่าใน ใกล้ต่ออันตรายมาก  
รู้สกึว่าโรคไม่ค่อยก�าเริบ รู้ช้า ไปช้า พิสดาร ต่างแต่ความรู้สกึน้อย สตน้ิอย ปัญญาน้อย  
แต่มีความสบายกายสบายใจมากเพราะไม่ขัดกบันิสยั กเิลสแรงมากกว่าอยูท่ีอ่ืน่ จิตไม่รู้ 
เท่าทันเหตุ จิตรู้เท่าทันนิมิตที่แสดงออกมา ไม่เผลอเหมือนเมื่อก่อน ไม่เช่ือนิมิต  
มีสติระวังเสมอ อานิสงส์ที่ทรมานตัวอยู่ในถ�้าจะขยายไปได้นานเพราะตั้งใจภาวนา
อย่างเต็มที่ ไม่อ้างกาลอ้างเวลา จิตมัธยัสถ์แต่การภาวนา”

“ถ�า้ผาปู ่ขึน้ ๑๓ ค�า่ เดอืน ๘ พ.ศ. ๘๓ (๑๗ กรกฎาคม ๒๔๘๓ - ผู้เขยีน) การภาวนา  
ถ�า้ผาปู ่จิตดดูดืม่มาก ถงึจะวบิตัเิท่าไรไม่เสยี เพราะไม่ได้คลกุด้วยอารมณ์ต่างๆ เมือ่
วิบตัแิล้วก็เหน็ความเจริญ เมือ่เหน็ความเจริญแล้วกเ็หน็ความวบิตั ิอยูใ่นถ�า้เดือนหน่ึง 
นิสัยเปลี่ยนแปลงมาก จิตไม่เบื่อในถ�้า จึงเรียกว่าจิตดื่มธรรมะเสมอ มีอานิสงส ์
หลายอย่างหลายประการ สถานทีเ่ทีย่ววเิวกมาก จิตเปลีย่นอารมณ์เสมอ จิตไม่เศร้าหมอง  
เกิดความรู้ต่างๆ นิมิตฝันเป็นมงคลดีกว่าทุกแห่งเท่ากับหนองบง” 

ณ ที่ถ�้าผาปู่ ระยะนี้เองที่ท่านถึงกับอุทานว่า

“เราคิดถึงคนใด คนนั้นคิดถึงเรา คนนั้นป่วย หรือคนนั้นมาหาเรา หรือคนนั้น
มาใกล้ที่เราอยู่ อย่างคิดถึงท่านอาจารย์ เป็นต้น ท่านก็ป่วยจริง”

ท่านเริม่ได้ข่าวทา่นพระอาจารย์มัน่กลับมาจากเชยีงใหม่แล้ว และบดันีก้�าลังจะ
มาที่อุดรฯ ท�าให้ท่านร�าพึงไว้ในสมุดบันทึกต่อไปในวันนั้นว่า

“อยากไปอุดรฯ แต่ก่อนท่านอาจารย์มั่นมา”
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แต่เดิมท่านคิดจะอยูจ่�าพรรษาทีถ่�า้ผาปูซ่�า้อกีปีหน่ึง อย่างไรกดี็ ท่านกลบัคดิได้ว่า  
หากท่านพระอาจารย์มั่นมา การอยู่จ�าพรรษาที่ถ�้าผาปู่จะท�าให้ท่านไม่มีโอกาสไปฟัง
ธรรมได้ เพราะสมยัน้ันการคมนาคมระหว่างเลยและอดุรฯ ยังล�าบากอยูม่าก เป็นการ
ยากยิ่งที่จะฟังธรรมแล้วกลับวัดในวันเดียว หากท่านหาที่จ�าพรรษาอยู่ทางอุดรฯ  
หรือสกลนคร ยังจะมีโอกาสมากกว่า ข่าวยังไม่แน่นอนว่าท่านพระอาจารย์ม่ันจะ 
จ�าพรรษาอยู่ทีอ่ดุรฯ หรือสกลนคร หลวงปูจึ่งคดิจะไปดักรอทีส่กลนคร เพราะขณะน้ัน 
ในใจท่านเริ่มคิดถึงถ�้าโพนงาม ที่ท่านได้วิชาม้างกาย ท�าปฏิภาคนิมิตได้คล่องแคล่ว  
ณ ทีน้ั่น รวมทัง้ได้มปีระสบการณ์ด้านผ่านการพบสตัว์เสอื งู มาแล้วทีถ่�า้โพนงามด้วย 
ท่านระลกึถึงรสชาตคิวามซาบซึง้ดดูดืม่ในธรรมทีไ่ด้รับระหว่างท�าความเพยีรอยูท่ีน่ั่น 
จึงใคร่จะกลบัไปอกีคร้ังหน่ึง หากโชคดีท่านพระอาจารย์มัน่ไปจ�าพรรษาอยูท่ีส่กลนคร 
ซึ่งก็คงใกล้ถ�้าโพนงามมากเข้าไปอีก ก็จะเป็นโชค ๒ ชั้นส�าหรับหลวงปู่เลยทีเดียว

คดิสระตะได้ลงตวัเช่นน้ัน จากทีย่งัคงอยูท่ีถ่�า้ผาปูใ่นวนัขึน้ ๑๓ ค�า่ เดอืน ๘ รุ่งขึน้  
วันขึ้น ๑๔ ค�่า เดือน ๘ พ.ศ. ๒๔๘๓ อันตรงกับวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ 
หลวงปู่ก็เดินทางไปสกลนคร และจดลงในสมุดบันทึกของท่านว่า

“วนัขึน้ ๑๔ ค�า่ เดือน ๘ พ.ศ. ๘๓ จ�าพรรษาโพนสว่าง นาอ้อ ภาวนากลางคนืดี  
กลางวันไม่สู้ดี เพราะกลางคืนสงัด กลางวันไม่สงัด”

ความจริง โพนสว่าง นาอ้อ ทีท่่านจ�าพรรษาคร้ังน้ีน้ัน เป็นสถานทีบ่ริเวณเดียวกบั
ถ�า้โพนงาม ซึง่บางคร้ังท่านกเ็รยีกโพนเชยีงหวาง บางทกีเ็รยีกหนองสะไน ทัง้น้ีเพราะ  
ถ�า้โพนงามน้ีอยูใ่นระหว่างบ้านโพนงาม บ้านโพนสว่าง หรือบางทกีเ็รียกโพนเชียงหวาง  
บ้านนาอ้อ และบ้านหนองสะไน การโคจรบิณฑบาต ท่านอาจไปทางหมู่บ้านใดก็ได้ 
ผู้ฟังจึงต้องระวังไม่ให้เข้าใจผิดสับสนกัน คิดว่าเป็นสถานที่ใหม่อีกแห่งหนึ่ง

ส�าหรับถ�้าโพนงาม หรือโพนสว่างนี้ หลวงปู่ได้บันทึกไว้ในปลายปี ๒๔๘๑ ณ  
ถ�้าผาบิ้ง ถึงการภาวนาในถ�้าต่างๆ ที่ท่านเคยพักปฏิบัติธรรมมาแล้ว ว่า

“จิตเกิดความรู้แปลกๆ ถ�้าโพนงามที่ ๑ ถ�้าผาบิ้งที่ ๒ ถ�้าผาปู่ที่ ๓”
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และความจริง เมือ่กล่าวถงึจ�าพรรษาที ่“ถํา้โพนงาม” กม็ไิด้หมายความว่าจะอยู ่
แต่ถ�า้ยาวถ�า้น้ันถ�า้เดยีว ท่านอาจจะไปภาวนาในถ�า้เลก็ถ�า้น้อยในเขตบริเวณเทอืกเขา 
ภพูานทีใ่กล้เคียงกบัถ�า้ใหญ่น้ันกไ็ด้ เหตกุารณ์ใดทีป่ระสบระหว่างระยะเวลาน้ัน กถ็อืว่า 
เกิด ณ “ถ�้าโพนงาม” ทั้งสิ้น

กลบัจากเลยคร้ังน้ี ท่านรู้สกึว่าใจเบากายเบากว่าทีเ่คยเป็นมา อาจเป็นได้ว่าท่าน 
ได้กลบัไปอบรมสัง่สอน “แม่กวย” โยมมารดาของท่านให้มสีรณะทีพ่ึง่ทางใจอย่างมัน่คง  
ไม่คลอนแคลนแล้ว แม้แต่เดิมเมื่อธุดงค์จากมาครั้งแรกว่า ตัดขาดจากชีวิตทางโลก
สิน้เชงิแล้ว แต่ลกึๆ ลงไปในใจ บางคร้ังความระลกึถงึโยมมารดายงัมอียู ่ไม่ทราบว่า 
จะอยู่ดีมีไข้หรือไม่ “แม่กวย” เข้าวัดถือศีล ๕ โดยเฉพาะวันอุโบสถ ถือศีลหลวง  
ศีลใหญ่ คือศลี ๘ แต่การปกครองบ้านเรือนทีมี่ทรัพย์ศฤงคาร บริวารหญงิชาย อาจจะ 
ดูว่าศีลด่างพร้อย ศีลขาด ศีลทะลุ ใครจะช่วยตักเตือนสั่งสอนอบรมให้มีหลักฐาน
ทางใจอย่างมั่นคง โดยเฉพาะการภาวนา ซึ่งคงยังล้มลุกคลุกคลานอยู่ หน้าที่ของเรา
ผู้เป็นบุตรยังมิได้ตอบแทนบุพการีให้ถึงใจเลย

เหตน้ีุ การกลบัไปจ�าพรรษาใกล้บ้านคร้ังน้ี จึงท�าให้ท่านหายห่วงได้อย่างปลอด
โปร่งใจ นอกจากการอบรมทางจิตใจ ซึง่ท่านอบรมตลอดไปถงึญาตพิีน้่องคนในบ้าน
แล้ว ทางด้านทรัพย์สมบัติของนอกกาย ท่านก็ได้บอกสลัดตัดเปลื้องอย่างเด็ดขาด 
ซ�า้อกีคร้ัง จริงอยู ่เมือ่ออกบวช ท่านกไ็ด้สละสทิธใินทรัพย์มรดกแล้ว แต่เจ้าแม่นางกวย 
ก็ยังมีความหวังอยู่ว่า พระลูกชายอาจจะสึกมาครองชีวิตฆราวาสอีกครั้งก็ได้ ท่านจึง 
พยายามจะรักษาสมบตัส่ิวนทีคิ่ดว่าควรเป็นของบตุรชายคนโตไว้อกี โดยเฉพาะพวก 
เครื่องประดับที่เป็นทองอันเป็นสมบัติของโยมบิดาของท่าน เป็นของตระกูลเจ้าเมือง
แก่นท้าวตกทอดมา ก็ควรจะเป็นของหลวงปู่และน้องชายซึ่งเป็นเชื้อสายโดยตรง

ท่านได้กล่าวปฏญิาณให้โยมมารดาเข้าใจซ�า้ว่า ทรัพย์ศฤงคารประเภทเรือกสวน 
ไร่นา ตลาด โรงหนัง ทีด่นิ บรรดามขีองมารดาน้ัน ท่านขอสละสทิธิท์กุประการ เฉพาะ 
เคร่ืองประดับทีเ่ป็นทอง อย่างสร้อยตวั สร้อยสงัวาลย์ใดๆ น้ัน แม้โยมพี ่เจ้าแม่นางบวย  
จะมิใช่บุตรสาวของโยมพ่อ แต่โยมพี่ก็ได้ดูแลเลี้ยงน้องมาเสมือนดั่งเป็นพี่น้องบิดา
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มารดาเดยีวกนั และโยมพีม่ลีกูสาวคนเดียว สมบตัส่ิวนน้ี หากโยมมารดายงัยืนยนัถอืว่า 
ควรเป็นของท่าน ท่านกข็อสละยกให้โยมพีเ่พือ่เป็นมรดกให้ทายาทของสกลุผู้เป็นหญงิ

ท่านเล่าว่า การเป็นผู้ปราศจากบ้าน ปราศจากสมบตั ิท�าให้ใจเป็นสขุ ไม่ห่วงหา 
อาลยัหรือกงัวลสิง่ใด แม้จะบอกแล้วว่าสละบ้าน สละสมบตั ิแต่มารดาพีน้่องยงัไม่แน่ใจ  
ห่วงหากังวลถึง จิตของบคุคลเหล่าน้ันก็คงมาเกาะเกีย่วกบัท่าน ท�าให้ท่านรู้สกึอยู่บ้าง  
เมื่อท�าความเข้าใจให้ชัดเจนได้ สิ่งที่ท�าให้ค้างคาจิตก็หลุดผลัวะไป กายเบา ใจเบา 
อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

ระหว่างพรรษาน้ี ท่านได้เกดิอศัจรรย์ในดวงจิต ท�าให้เช่ือในบญุในบาป เช่ือใน 
ธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เชื่อในอ�านาจของพุทโธอย่างสุดจิตสุดใจเลย

ท่านเล่าว่า วนัน้ันท่านย้ายทีภ่าวนาไปอยูท่ีถ่�า้เลก็ๆ แห่งหน่ึงทีอ่ยูต่่อไปจากถ�า้ยาว 
ที่เคยเป็นที่พัก ใกล้กันนั้นเป็นซอกเล็กๆ ซึ่งอาจจะเดินขึ้นหลังเขาขึ้นไปหาถ�้าใหญ่ 
ข้างบนได้ ความจริงบริเวณน้ีเป็นเขตใหม่ซึ่งท่านไม่ได้เดินเล่นมาส�ารวจเท่าใดนัก  
เมือ่มาอยูจ่�าพรรษาคร้ังปี ๒๔๗๖ และ ๒๔๗๗ กม็ไิด้เดนิเลยมาทางถ�า้ซกีด้านบ้านนาอ้อ 
เท่าใดนัก อยูแ่ต่ซกีด้านบ้านโพนงามมากกว่า ถ�า้ทางด้านบ้านโพนสว่างน้ีจึงออกจะเป็น 
ที่ “ใหม่” ของท่านอยู่มาก 

ท่านหารอยแตกบนเพดานถ�า้ ตอกไม้ลิม่เพือ่แขวนกลดได้ แต่กค็ดิว่าจะไม่ปลด
มุง้ลง คงรวบชายมุ้งแขวนห้อยอยู ่เพยีงเร่ิมลดตวัลงน่ัง ยงัไม่ทนัวางเท้า วางมอื กไ็ด้ยนิ 
เสยีง อ่าว...ออื...อ่าว...ออื แว่วมา แรกๆ กย็งัเฉยอยู ่ช่ัวอดึใจหน่ึง จิตกเ็ร่ิมรับรู้เสยีงน้ัน 
ว่าเป็นเสยีงของอะไร เมือ่มนัเร่ิมดงัใกล้เข้ามา ท่านเคยได้ยนิเสยีงครางอย่างน้ีมามาก 
ที่บ้านหนองวัวซอและที่ถ�้าโพนงามนี้ แต่ก็เป็นเสียงร้องแต่ไกลๆ นี่ฟังดูราวกับว่ามัน 
จะตรงเข้ามาหาฉะนั้น 

ใช่ไหม เสยีงเสอื ขณะทีจิ่ตเร่ิมรับว่าใช่ เสยีงทีใ่กล้เข้ามากก็ลบัเพิม่เป็น ๒ เสยีง  
ไอ้ตวัเลก็กร้็อง ไอ้ตวัใหญ่กร้็อง ใกล้เข้ามาทกุท ีแล้วกเ็หน็มนัมายนืเยือ้งย่างอยูป่ากถ�า้ 
ทั้งตัวใหญ่และตัวเล็ก คงจะเป็นแม่ลูกกัน ตัวแม่หรอกที่มองมายังท่านอย่างสนใจ 
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แต่เจ้าตัวเล็กดูจะไม่รู้เดียงสาอะไร คลอเคลียอยู่ข้างแม่ของมันเหมือนทารกน้อยที่ 
คอยแต่จะเกาะแขนขามารดาอยู่ท่าเดียว กลิ่นสาบของมันโชยมาอ่อนๆ นัยน์ตาของ
ตัวแม่มองดูท่านอย่างระแวงปนหยั่งเชิง ท่านรับว่าขวัญเสียมาก จิตมันแว่บรู้ขึ้นมา 
ทนัว่า ท่านผิดเองทีม่าเลอืกถ�า้เลก็ทีเ่ป็นทางเสอืผ่านขึน้ถ�า้ของมัน ตรงซอกหนิน้ันคง
เป็นบนัไดอย่างดทีีจ่ะขึน้ไปบนถ�า้ชัน้บน มนัจะตรงมาหาเรา หรือมันจะเดินไปทีโ่ขดหนิ 
ซอกน้ัน ซึง่เรากแ็ย่จริงๆ มาแขวนกลดอยูข้่างทางซอกหนิอนัเป็นทางเสอืผ่านได้ มนัจะ 
มาคาบเราไปกินไหม เนื้อเราคงจะมีรสโอชะเป็นอาหารให้มันและลูกเป็นอย่างดี

ท่านเล่าว่า ท่านนึกถึงคณุพระพทุธเจ้าทนัท ีเหง่ือออกราวกบัน�า้ รู้ชดัคราวน้ีเลยว่า  
“ความกลวัตายเป็นอย่างไร” มันขยับตวัเดิน คิดทีพ่ระพทุธเจ้าท่านเคยเทศน์สอนไว้ว่า  
ความกลัวมาถึงแล้ว ขนพองสยองเกล้ามาถึงแล้ว พึงระลึกถึงตถาคต ความกลัวจะ
ปราศนาการไป

มนัตรงมา ตวัแม่น�าหน้า ลกูตามมา นัยน์ตาตวัแม่ใสแจ๋ว มองตรงมาราวกบัพญางู 
สะกดเหย่ือ มนัเร่ิมเดนิใกล้เข้ามา ท่านเล่าว่า เหง่ือออก ไคค้าวกอ็อก เหง่ือกาฬออก 
ด้วยความกลัวอย่างบอกไม่ถูก ท่านเร่งภาวนาอย่างถี่ยิบ ภาวนาหนัก และรู้สึกว่า 
พร้อมกับที่เสือ ๒ ตัวแม่ลูกย่างเท้าใกล้เข้ามานั้น จิตก็รวมลงสู่สมาธิอย่างรวดเร็ว  
และถึงฐานของอัปปนาสมาธิ หายเงียบไปทั้งคนและเสือ ๒ ตัวนั้น ราวกับมีทหาร 
มาอารักขาตวัท่านเป็นชัน้ๆ ชัน้ๆ ชัน้ๆ ทเีดยีว ท่านว่า เหน็ปาฏิหาริย์เหน็อศัจรรย์ใน 
ดวงจิต เกดิความมัน่คงทางศาสนาตลอดมา เหน็คณุของพทุโธ เหน็อศัจรรย์ของพทุโธ 
อย่างซาบซึ้งถึงใจเป็นที่สุด ท่านว่า ถ้าไม่เห็นอานิสงส์ในคราวนั้น จะบวชตลอดชีวิต 
อยู่ตลอดมาถึงขณะน้ีได้อย่างไร ต้องเห็นปาฏิหาริย์ต้องเห็นอัศจรรย์เสียก่อนจึงจะ
ตั้งตัวได้

คืนวันน้ัน จิตรวมแนบสนิทแต่เวลาหวัค�า่จนกระทัง่สายวนัรุ่งข้ึน เหน็ตะวนัข้ึนสงู 
ในท้องฟ้าแล้ว ไม่ทราบว่าเสือแม่ลูกจากไปแต่เมื่อไร ท่านมีความอิ่มเอิบใจ เวลาคง
ผ่านพ้นเวลาบิณฑบาตมานานแล้ว แต่ก็ไม่ได้รู้สึกหิวโหยแต่อย่างใด ท่านจึงเดินขึ้น 
ซอกเขาขึน้ไปส�ารวจเขาด้านบน ปรากฏว่าก่อนจะถงึถ�า้ใหญ่ช้ันบน มซีอกถ�า้เป็นเพงิผา  
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คงเป็นท�าเลทีน่างเสอืแม่ลกูใช้เป็นทีพ่�านัก ด้วยเหน็รอยหญ้าทีม่นัคาบมาเป็นทีร่องนอน 
ให้ลูกของมันคงหลงเหลืออยู่ 

ที่ถ�้าโพนงามด้านบ้านโพนสว่างนี้ มีพวกรุกขเทพมากเหมือนกัน

ได้โสรจสรงอมฤตธรรม

วันปวารณาออกพรรษา อันเป็นวันแรม ๑ ค�่า เดือน ๑๑ นั้น ในปี ๒๔๘๓ นี้  
ตรงกบัวนัที ่๑๗ ตลุาคม ถงึแม้ท่านจะยงัอาลยัถ�า้โพนงามอยูม่าก ด้วยสถานทีท่กุแห่ง 
ในบริเวณถิน่น้ันดจูะเป็นทีเ่อือ้อ�านวยต่อการบ�าเพญ็เพยีรภาวนาของท่านอย่างเหลอืล้น  
จะเป็นเงื้อมหินตรงไหน ก้อนใด ใต้ร่มรุกขมูลต้นไม้ต้นไหน ถิ่นถ�้าน้อยใหญ่แห่งใด  
นั่งลงภาวนา จิตจะรวม “แจบจม” ดีอยู่ทุกแห่ง

ปกตนัิกปฏบิตัจิะสงัเกตกนัว่า ทีใ่ดภาวนาแล้วจิตรวมง่าย ไม่มีถนีมิทธะ ไม่ซบเซา 
ง่วงเหงา มีสติตื่นอยู่ พิจารณาธรรมเพลิดเพลินอยู่ ที่นั้น จะเป็นแท่นหินแท่นนั้น
เงื้อมหินเพิงผาจุดนั้น ใต้โคนไม้ต้นนั้น นักปฏิบัติผู้นั้นจะสังเกตได้ และพยายามไป 
นั่งภาวนาอยู่ ณ สถานที่นั้นเป็นอาจิณ ถือเป็นที่สัปปายะแก่การภาวนา ส�าหรับที่ถ�้า
โพนงามน้ี ท่านว่าทกุแห่งทกุจุดเป็นทีส่ปัปายะ เข้าจิตง่ายทดัเทยีมกันเกอืบจะทกุแห่ง  
ฉะน้ัน จึงออกพรรษาแล้ว ท่านกค็วรจะร้ังรออยู่ต่อไป มหิน�าซ�า้ชาวบ้านโดยรอบ เช่น  
ที่บ้านโพนงาม บ้านโพนเชียงหวาง บ้านหนองสะไน บ้านนาอ้อ ต่างล้วนมีศรัทธา 
ต่อท่าน พากันอปัุฏฐากด้วยความเคารพนอบน้อมควรแก่การอยูเ่มตตาโปรดพวกเขา
ต่อไปอีกนานเท่านาน

แต่เหตุผลส�าคัญที่ท�าให้ท่านรีบแบกกลดลงเขามาทันที ละอาวาสอันสัปปายะ  
อากาศอนัสปัปายะ บคุคลอนัสปัปายะ มาโดยพลนัอย่างไม่อาลยัใยด ีท่านเล่าว่า เปรียบ
เสมือนบุคคลซึ่งถูกจ�ากัดอยู่ในท้องที่กันดารน�้า เพียงได้แต่อาศัยน�้าโคลน น�้าตม  
น�้าตามแอ่งรอยเท้าเสือ ช้าง กรองดื่มพอแก้กระหายไปเพียงวันๆ หลุดจากข้อจ�ากัด  
(ออกพรรษา) ได้ยินข่าวว่า ณ บ้านนั้น ป่านั้น มีบ่อน�้าทิพย์ น�้าอมฤตอันใสสะอาด 
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รออยู่ จะไม่โลดแล่นไปสู่ที่นั้นอย่างไรได้ เพื่อดื่มกินโสรจสรงน�้าทิพย์น�้าอมฤตนั้น
ให้สมกับที่กระหายรอคอยมาช้านาน

บคุคลผู้น้ันฉันใด ท่านกฉั็นน้ัน ท่านได้ข่าวว่าท่านพระอาจารย์มัน่จ�าพรรษาอยู่
ที่วัดป่าโนนนิเวศน์ อุดรธานี ก่อนหน้านั้น ท่านพระอาจารย์มั่นได้ออกธุดงค์ไปทาง
จังหวัดภาคเหนือ มีเชียงใหม่ เชียงราย เป็นอาทิ ท่านจากหมู่ศิษย์ไปแต่ปี ๒๔๗๕ 
ไปตามล�าพงัองค์เดียว ไม่ให้มีผู้ตดิตามเลย บรรดาศษิย์พยายามตามหาท่านจนได้พบ  
และได้ปฏิบตัธิรรมกบัท่านบ้าง เช่น ท่านพระอาจารย์เทสก์ เทสรังส ีท่านพระอาจารย์
ขาว อนาลโย ท่านพระอาจารย์แหวน สุจิณโณ ท่านพระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ  
ท่านพระอาจารย์ชอบ ฐานสโม แต่ละท่านต่างซอกซอนตามไปด้วยความล�าบาก และ
เมือ่ได้พบได้อยูป่ฏิบตัด้ิวย ต่างกไ็ด้รับอบุายธรรมจากท่านพระอาจารย์ม่ันอย่างคุม้ค่า  
ท่านเทีย่ววเิวกอยูท่างภาคเหนือเกอืบสบิปี นอกจากบรรดาท่านทีธ่ดุงค์ตดิตามไปแล้ว 
หมู่ศิษย์ที่เหลือทางภาคอีสานต่างรู้สึกอ้างว้างว้าเหว่ยิ่งนัก ด้วยขาดครูบาอาจารย์จะ 
สัง่สอนอบรม ต่างรอคอยท่านพระอาจารย์มัน่จะกลบัมาโปรด เหมอืนข้าวในฤดแูล้งน�า้  
รอคอยน�้าฝนจากฟากฟ้าจะโปรยปรายลงมา

หลวงปูน้ั่นพยายามจ�าพรรษารออยูท่ีถ่�า้โพนงาม ด้วยคดิว่าท่านพระอาจารย์ม่ัน
จะมาจ�าพรรษาแถบสกลนคร แต่เม่ือคาดผิด ท่านกต้็องอยู่ต่อไป ซึง่แม้จะผิดหวงัเร่ือง
น้ีบ้าง แต่ท่านกก็ลบัได้ธรรมะดี “อยูต่วัเลย” อย่างทีท่่านว่า อย่างไรกดี็ เมือ่ออกพรรษา  
ไม่มจี�ากดัเร่ืองอาวาสทีพ่กัแล้ว ท่านกรี็บรดุไปกราบท่านพระอาจารย์มัน่ทีโ่นนนิเวศน์
ทันที “ยั้งไม่หยุด ฉุดไม่อยู่” ทีเดียวละ ท่านเล่า

ที่วัดป่าโนนนิเวศน์ มีพระเณรเข้ามาฟังธรรมของท่านพระอาจารย์ม่ันอย่าง 
เนืองแน่น ท่านทราบว่าท่านพระอาจารย์มั่นจะแสดงธรรมทุก ๕-๖ วัน โดยเฉพาะ
วันธรรมสวนะ ธรรมที่ท่านแสดงจะละเอียดลออวิจิตรบรรจงมาก หลวงปู่ได้บันทึก
ธรรมของท่านทีไ่ด้สดับรับฟังไว้มากมายตามความนึกคดิทีร่ะลกึได้หลงัจากจบโอวาท 
ค�าสั่งสอนแล้ว ธรรมที่บันทึกไว้ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นห้วงสั้นๆ คล้ายเป็นหัวข้อ
ธรรมที่บันทึกไว้ด้วยความประทับใจ ทั้งเพื่อกันลืม และเพื่อเป็นข้ออรรถธรรมที่จะ
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นึกขยายสอนตนในภายหลงั ทีจ่ะมยีดืยาวต่อเน่ืองกนัเป็นประหน่ึงเทศนาบ้าง กจ็ดไว้ 
เฉพาะเรื่องๆ เช่น เรื่องศีล เรื่องการภาวนาท�าจิต เหล่านี้เป็นต้น

ท่านบันทึกไว้หลายแห่งหลายตอน บางแห่งได้มีวันที่หรือสถานที่ก�ากับจาก 
สมุดบันทึกหลายเล่มที่ลอกคัด จึงพออนุมานวันเดือนปีและสถานที่ซึ่งท่านเข้าไปฟัง
เทศน์ได้ เน่ืองจากท่านมไิด้บนัทกึต่อเน่ืองกนัในเล่มเดียวกนั ท่านบนัทกึลงไปในสมดุ 
ตามแต่จะหยบิฉวยได้ เพราะธรรมะทีเ่กดิขึน้ระลกึขึน้ได้น้ันไม่รอเวลา ถ้ามวัเสยีเวลาหา 
สมดุเล่มทีต้่องการ ธรรมะน้ันก็อาจจะลมืเลอืนไปแล้ว หรือกระแสธารแห่งธรรมสะดุด
หยุดลงได้ เป็นเหตุให้พลาดโอกาสที่จะบันทึกธรรมนั้นๆ ไปอย่างน่าเสียดายที่สุด

จากสมุดบนัทกึหลายเล่มเหล่าน้ัน แสดงถงึวนัทีฟั่งธรรมโอวาทในช่วงน้ีไว้ดงัน้ี

๑๙-๗-๘๓ (ตรงกบั ๑๙ ตลุาคม - ผู้เขยีน) คงเป็นวนัแรกทีฟั่งโอวาททีโ่นนนิเวศน์  
อุดรธานี หลังจากวันออกพรรษาที่ถ�้าโพนงาม สกลนคร วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๔๘๓ 
เพยีง ๒ วัน การเดนิทางลงจากเขา ข้ามจังหวดั และทางคมนาคมสมยัน้ันยากล�าบาก  
ไม่มถีนนลาดยางเช่นสมัยน้ี ต้องนับว่าท่านใจร้อนกระหายต่อการฟังธรรมจากพ่อแม่- 
ครูจารย์เพียงไร

๒๘-๗-๘๓ (๒๘ ตุลาคม ๒๔๘๓)

๒๙-๗-๘๓ (๒๘ ตุลาคม ๒๔๘๓)

วนัแรม ๑ ค�า่ เดือน ๑๒ พ.ศ. ๘๓ (ตรงกบั ๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๘๓ - ผู้เขยีน)

วนัแรม ๑๐ ค�า่ เดอืน ๑๒ พ.ศ. ๘๓ (ตรงกบั ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๘๓-ผู้เขียน)

๑๕ ค�่าดับ เดือน ๑๒ พ.ศ. ๘๓ (ตรงกับ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๘๓-ผู้เขียน)

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๘๓

ธรรมะที่แสดงตามวันเดือนข้างต้นน้ัน หลวงปู่บันทึกไว้ชัดเจนว่าเป็นธรรมะที่
แสดงทีโ่นนนิเวศน์ ต่อมาเพยีง ๒ วนั ท่านกบ็นัทกึเป็นสถานทีใ่หม่ ณ หนองน�า้เค็ม  
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อุดร ซึ่งแสดงว่า ท่านพระอาจารย์มั่นได้ไปพักวิเวกที่หนองน�้าเค็ม อันเป็นหมู่บ้านที่ 
อยู่ไม่ไกลจากวัดป่าโนนนิเวศน์นัก และหลวงปู่ก็ติดตามไปฟังธรรม

หนองน�า้เค็ม อดุร ขึน้ ๓ ค�า่ เดอืนอ้าย พ.ศ. ๘๓ (ตรงกบั ๒ ธนัวาคม ๒๔๘๓- 
ผู้เขียน)

หนองน�้าเค็ม ๑๐-๙-๘๓ (ตรงกับ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๘๓-ผู้เขียน)

วันอุโบสถ ต้นเดือนอ้าย พ.ศ. ๘๓ (ตรงกับ ๑๔ ธันวาคม ๒๔๘๓ ปี ๒๔๘๓ 
มเีพยีง ๙ เดอืน นับจาก ๑ เมษายน ถงึ ๓๑ ธนัวาคม ข้ึนปีใหม่ ๑ มกราคม เร่ิมจาก 
ปี ๒๔๘๔ เป็นปีแรก-ผู้เขียน)

๕-๑-๘๔ (ตรงกับวันที่ ๕ มกราคม ๒๔๘๔)

๑๐-๑-๘๔ (ตรงกับวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๔๘๔)

โรงเรียนบ้านเชยีงยนื ขึน้ ๙ ค�า่ เดอืน ๓ พ.ศ. ๘๔ (ตรงกบัวนัที ่๕ กมุภาพนัธ์ 
พ.ศ. ๒๔๘๔-ผู้เขียน)

ฯลฯ

ส�าหรับธรรมะและโอวาทของท่านพระอาจารย์มั่นที่ท่านบันทึกไว้น้ันมีมากมาย 
ซึ่งได้แยกรวบรวมไว้ในภาคอาจาริยธรรมโดยต่างหากแล้ว ในที่น้ีจึงจะไม่ขอน�า
มากล่าวซ�้า นอกจากจะขอน�ามาสาธกแสดงตัวอย่างการบันทึกธรรมในวันหน่ึงของ 
หลวงปู่เท่านั้น

อน่ึง เน่ืองจากระหว่างบันทึกธรรม ซึ่งท่านคงจะฟังด้วยความซาบซึ้งและ
อัศจรรย์ใจในรสพระธรรมที่หลั่งไหลออกมา ความซาบซึ้งอัศจรรย์ใจของท่านคงจะ
รู้สึกต่อเนื่องไปถึงองค์ท่านผู้แสดงธรรมะนั้นด้วย วิสัยของปราชญ์ หลวงปู่ก็อดมิได้
จะตรึกนึกวิจารณ์วิจัยท่านอาจารย์ของท่านไปด้วย แต่แน่ละ ต้องด้วยความซาบซึ้ง
อัศจรรย์ใจเป็นที่ยิ่ง และต้องด้วยความเคารพรักเทิดทูนอย่างสูงสุด เป็นส�านวนอัน 
บริสุทธิ์ใจ ตรงไปตรงมา
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โวหารของท่านอาจารย์มั่น

พ.ศ. ๘๓ หลุย โนนนิเวศน์
๒๘-๗-๘๓ (ตรงกับวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ - ผู้เขียน)

• ปัญญากับสติให้รู้เท่าทันกัน

• พจิารณากาย จิต ความไม่เทีย่งของสงัขาร เป็นธรรมะส่อให้เหน็เร่ือยๆ ท�าความรู้ 
ในนั้น เห็นในนั้น

• ในโลกนี้เป็นธาตุทั้งนั้น ให้รู้เท่าทันกับธาตุ อย่าหลงตามธาตุ

• มหาสติเรียนกาย จิต ให้มากๆ

• ให้เห็นจริง ธรรมะจริง สมมติ อย่าหลงรูป เสียง กลิ่น รส ของอันนี้เต็มโลก
อยู่เช่นนั้น

• ให้เห็นปัจจุบันธรรม อย่าส่งจิตอนาคตและอดีต

• ธาตุ ๘๔,๐๐๐ ธาตุ ออกมาจากจิตหมด

• นิโรธเป็นของดับเพราะรู้เท่าแล้ว จิตไม่เกิดยินดียินร้าย ดับไปเช่นนี้ชื่อว่า นิโรธ

• แสดงฌานเป็นที่พักชั่วคราว แล้วเจริญจิตต่อๆ ไป

• ให้เอากาย วาจา ใจ นี้ ยกขึ้นพิจารณา อย่าเพิ่มอย่าเอาออก ให้เห็นเป็นปรกติ
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• มรรค ๘ นั้น สมาธิมรรคเป็นองค์ ๑ นอกนั้นเป็นปริยาย

• ให้รู้ธรรมะและอาการของธรรมถึงชั้นละเอียดแล้วก็จะรู้เองเห็นเอง

• แสดงตนดถูกูท่านว่าท่านเป็นคนโกรธ เพราะผู้ฟังไม่เหน็ตามความเป็นจริง เพราะ
ยุ่งแต่จิตของตัวเท่านั้น

• เกิดตาย เกิดแล้วตาย ชมแต่หนังของเก่า ไม่หันไปหาที่จะพ้นทุกข์

• ท�าจิตให้เสมอ อย่าขึ้นอย่าลง อย่าไปอย่ามา ให้รู้เฉพาะปรกติของจิต

• แสดงฐานของธรรมะเป็นบ่อเกิดอริยสัจของจริง

• เกิดความรู้อย่างวิเศษแล้วย่อมหาอานิสงส์ประมาณไม่ได้

• อัตตาหิ...ฯลฯ เป็นของลึกลับเหลือที่สุด

• ถ้าส่งจิตรู้เห็นนอกกายเป็นมิจฉาทิฐิ ให้รู้เห็นอยู่ในกายกับจิตนั้นเป็นสัมมาทิฐิ

• นักปฏิบัติ ใจต้องเด็ดเดี่ยวกล้าหาญที่สุดจึงจะรู้ธรรมเห็นธรรม

• ให้รู้ธาตุเห็นธาตุ จิตจึงไม่ติดทางราคะ

• คนเราจะดีจะชั่วต้องเกิดวิบัติเสียก่อน

• ท่านบอกว่าท่านเป็นคนราคะโทสะจริต แรงทางราคะ ทางโทสะ กัดติดดังควาย 
นิสัยใจคอเด็ดเดี่ยวมาก

• แสดงแก้ต�าราพราหมณ์ดีนัก หนังสือล้วนๆ ไม่มีบาลีอ้าง

• นิสยัของท่านอาจารย์มัน่ เป็นคนใจคอเดด็เด่ียวด ีมุง่ต่อมรรคผลจริง โวหารโบราณ  
ข้อวตัรหมดจดด ีเป็นคนไม่มอีคต ิพดูธรรมะถงึอริยสจั ถึงพรกิถงึขงิด ีไม่อนุโลม 
ตามบุคคล เป็นคนที่ใคร่ต่อความสันโดษดี ข้อวัตรเรียบร้อยหมดจดดี เป็น
อาชาไนยดี รู้จริตของคนอื่นดี ท่านไม่พูดไปแล้ว ท่านไม่ถือ ธรรมของท่าน 
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ท่านสงเคราะห์เข้าปัจจุบนัดี เป็นคนไม่เหน็แก่หน้าบคุคล โลกไม่เอยีงไปทางกาม 
และทางโทสะ โมหะ ไปตามความรู้ความเห็นที่เกิดจากปฏิปทาของท่าน อ้างอิง
ของจริงเสมอ เป็นคนทีว่างเฉยได้ ไม่ส่งจิตออกนอกกาย ท่านบริบรูณ์ทัง้มหาสติ  
มหาปัญญา ไม่เพ่งลาภ ยศ สรรเสริญ อาชพี บริสทุธิด้์วยสมาธ ิปัญญา ข้ามศีล 
ไปเสยีแล้ว จิตของท่านปรกตดิ ีไม่ล�าเอยีงไปด้วยคต ิกาย วาจา ใจ เป็นอาชาไนย  
พระอริยเจ้าเป็นผู้เลศิเป็นผู้วเิศษหาประมาณมิได้ ท่านอาจารย์มัน่เป็นผู้ขวนขวาย
น้อย เป็นผู้ทีเ่ลีย้งง่าย สนัโดษ ชอบสงัด เป็นผู้ทรมานตนเสมอ เป็นผู้ทีไ่ม่ละกาล  
จิตของท่านใหม่อยู่ในธรรมเสมอ ไม่เบื่อ ไม่ติดตระกูล ไม่ติดที่อยู่ ไม่ติดลาภ
และยศ อ้างธรรมะค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าว่าเป็นของจริงและของเทีย่ง นิสยั
ท่านอาจารย์มั่นถูกกับนิสัยเราเสียโดยมาก

• ท่านแสดงไม่อ้างสวรรค์ นิพพาน ไม่อ้างทคุต ิอ้างความเป็นไปทางปัจจุบนัอย่าง
เดียว เพราะชั่วดีก็ปัจจุบันที่ยังเป็นชาติมนุษย์

• ความรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นอนันตนัย มากมายยิ่งกว่า ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ 
เป็นอบุายทีจ่ะทรมานสตัว์ พ้นวสิยัของสาวกทีจ่ะรู้ตามเหน็ตามได้ สาวกก�าหนดรู้ 
แต่เพียง ๘๔,๐๐๐ เท่านี้ก็เป็นอัศจรรย์

• ท่านก�าชบัว่าอย่าให้จิตเพ่งนอก ให้รู้ในตวัเหน็ในตวั เมือ่รู้ในตวัแล้วรู้ทัว่ไป เพราะ 
ตัวเป็นต้นเหตุ

• ปฏิภาคน้ันอาศยัผู้ทีม่วีาสนาจึงจะบงัเกดิข้ึนได้ อคุคหนิมติน้ันเป็นของทีไ่ม่ถาวร 
พจิารณาให้ช�านาญแล้วเป็นปฏภิาคนิมติ ช�านาญทางปฏภิาคแล้วทวนเข้ามาเป็นตน  
ปฏิภาคนั้นเป็นส่วนวิปัสสนา

• ให้แก้ปัจจุบนั เมือ่แก้ปัจจุบนัได้แล้ว ภพ ๓ น้ันหลดุหมด ไม่ต้องส่งอดีต อนาคต  
ให้ลบอารมณ์ภายนอกให้หมดจึงจะเข้าอารมณ์ภายในได้ เพ่งนอกเป็นตวัสมุทยั 
เป็นทุกข์ และเป็นตัวมิจฉาทิฐิ เพ่งในเป็นตัวสัมมาทิฐิ เพ่งในตัวเป็นสัมมาทิฐิ

• เล่นนิมิตก็ดี ยินดียินร้ายก็ดี เรียกว่าคุ้มเงาตน เชื่อนิมิตเป็นบ้า
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น่ันเป็นตวัอย่างทีห่ลวงปูบ่นัทกึข้อธรรมไว้ในวนัหน่ึง ทีโ่นนนิเวศน์ โดยรวมทัง้ 
การวิจารณ์ลักษณะนิสัยของครูบาอาจารย์ของท่านด้วย ซึ่งเป็นการ “ม้างกาย” ของ
ท่านอย่างหนึ่ง

ส�าหรับลักษณะอุปนิสัยของท่านพระอาจารย์มั่นนั้น หลวงปู่ได้บันทึกต่อมาอีก
หลายครั้งด้วยความชื่นชมและศรัทธายิ่ง

“ท่านภาวนาสถานทีเ่ป็นมงคล มีเทวดามานมสัการตัง้หมืน่ ท่านรู้ได้ด้วยภาวนา
ขั้นละเอียดฯ อมนุษย์ท่านก็รู้ได้”

“ท่านอาจารย์มั่น ท่านเป็นคนเด็ดเดี่ยว สละชีวิตถึงตาย สลบไป ๓ คราว และ
ท่านต้องการคนใจเด็ดเป็นสานุศิษย์ฯ”

“ท่านท�าตัวของท่านใหม่อยู่ในตระกูลทั้งหลาย ไม่ท�าตัวของท่านให้คุ้นเคยใน
ตระกูลเลย การไปมาของท่าน ไปโดยสะดวก มาโดยสะดวก ไม่ขัดข้องในตระกูล”

“เป็นคนมกัน้อย ชอบใช้บริขารของเก่าๆ ถงึได้ใหม่ บริจาคทานให้คนอืน่ ข้อวตัร 
หมดจดดี สติตั้งอยู่ในสติปัฏฐานเสมอ เป็นผู้ไม่ละกาล วาจาพูดก็ดี เทศน์ก็ดี ไม่อิง 
อามสิลาภ สรรเสริญ วาจาตรงตามอริยสจัตามความรู้ความเหน็ อ้างอริยสจัเป็นหลกัฐาน 
เสมอ กาย วาจา ใจ เป็นอาชาไนยล้วน”

“ท่านประพฤตตินเป็นคนขวนขวายน้อยอามิส หมดจดในข้อวตัร และหมดจดใน
ธรรมะ พ้นวิสยัเทวดาและมนุษย์ทีจ่ะตเิตยีนได้ ไม่เป็นข้อล่อแหลมในศาสนา ท่านได้ 
วัตถุสิ่งใดมา ท่านสละทันที สงเคราะห์หมู่พรหมจรรย์ฯ”

“สิง่ของอันใด ท่านอยู่ทีไ่หนเขาถวาย ท่านกเ็อาไว้ให้พระเณรใช้ ณ ทีน้ั่น ท่านไม่ได้ 
เอาไปด้วยฯ”

“มคีนไปหาท่านอาจารย์มัน่ ท่านไม่ดูคน ท่านดูจิตของท่านเสยีก่อนจึงแสดงออก
ไปต้อนรับแขกผู้มาถึงถิ่น อนึ่ง ท่านหันข้างและหันหลังใส่แขก ท่านพิจารณาจิตของ
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ท่านก่อน แล้วพิจารณานิสัยของผู้อื่น นี้เป็นข้อลี้ลับมาก ต่อนั้นถ้าจะเอาจริงจังต้อง
ประชันต่อหน้ากันจึงเห็นความจริงฯ”

“จิตของท่านผ่าอนัตรายลงไปถึงฐานของธรรมะน้ีมีราคามาก บ่งความเหน็ว่าเป็น 
อาชาไนยโดยแท้”

“ปฏิบัติธรรม ท่านพูดทรมานใครแล้วย่อมได้ดีทุกๆ คน ถ้าหมิ่นประมาทแล้ว
ย่อมเกิดวิบัติใหญ่โต”

“ท่านมนิีสยัปลอบโยนเพือ่คัดเลอืกคนดีหรือไม่ด ีในขณะท่านพดูเช่นน้ัน ท่านหนั 
กลับเอาความจริง เพราะกลัวศิษย์จะเพลินฯ”

“นิสัยท่านเป็นคนใจเดียว ไม่เห็นแก่หน้าบุคคล ในเวลาถึงคราวเด็ดเดี่ยวต่อ
ธรรมะวินัยจริงๆ ฯ”

“บุคคลใจเด็ดจึงอยู่กับท่านได้ เพราะนิสัยของท่านเป็นเช่นนั้น เป็นคนท�าจริง
เอาจริงฯ”

“ท่านเป็นคนไม่อวดรู้ แต่ธรรมะของท่านบอกเหตุผลไปต่างหาก นี้เป็นข้อพึง
วินิจฉัย”

“หาบคุคลทีจ่ะดจูริตของท่านรู้ได้ยาก เพราะท่านเป็นคนนิสยัลกึลบั จะรู้นิสยัได้ 
ต่อเมื่อบุคคลที่มีภูมิจิตส่วนเดียวฯ”

“ท่านผู้มีอ�านาจในทางธรรมะ ท�าอะไรได้ไม่คร่ันคร้าม ช้ีเดด็ขาดลงไป ไม่มใีคร 
คัดค้าน นี่เป็นอัศจรรย์มากฯ”

“ท่านถือข้างใน ปฏิปทาความรู้ความเหน็ของท่านเกดิจากสนัตฏุฐ ีความสนัโดษ
ของท่าน ท่านนิสัยไม่เป็นคนเกียจคร้าน ขยันตามสมณกิจวิสัย หวังประโยชน์ใหญ่
ในศาสนาฯ”



93

“ท่านอาจารย์ม่ันเป็นผู้ที่สะอาด ไตรจีวรและเคร่ืองอุปโภคของท่านไม่ให้ม ี
กลิ่นเลย ถูย้อมบ่อยๆ”

“ท่านบวชในส�านักพระอรหันต์ ๓ องค์ แต่เมื่อชาติก่อนๆ โน้น”

“ท่านไม่ใคร่พยากรณ์ใครๆ เหมอืนแต่ก่อน ท่านพดูแต่ปัจจุบนัอย่างเดียว นิสยั
ท่านชอบเก็บเอาเคร่ืองบริขารของเก่าไว้ใช้ เพราะมันภาวนาด ีเช่น จีวรเก่า เป็นต้นฯ”

“ท่านไม่ติดอามิส ติดบุคคล ติดลาภ ยศ สรรเสริญ ท่านถือธรรมะเป็นใหญ่ 
ไปตามธรรมะ อยู่ตามธรรมะฯ”

“ท่านพดูธรรมะไม่เกรงใจใคร ท่านกล้าหาญ ท่านรับรองความรู้ของท่าน ฉะน้ัน 
ท่านจึงพดูถงึพริกถึงขงิ ตรงอริยสจั พูดดงัด้วย พดูมปีาฏหิารย์ิด้วย เป็นวาจาทีบ่คุคล 
จะให้สิน้ทกุข์ได้จริงๆ เป็นวาจาทีส่มถะวปัิสสนาพอ ไม่บกพร่อง ก�าหนดรู้ตามในขณะ 
กาย วาจา จิต วิกาลตรงกับไตรทวารสามัคคี เป็นวาจาที่เด็ดเดี่ยวขลังดี เข้มแข็งดี  
เป็นอาชาไนยล้วน วาจาไม่มโีลกธรรมตดิ เป็นธรรมชาตทิีบ่ริสทุธิ ์พระเณรอยูใ่นอาวาส 
ท่านได้สติมาก เพราะบารมีของท่าน ถ้าขืนประมาทท่านเกิดวิบัติฯ”

“ท่านอาจารย์มั่น เทวดา และอมนุษย์ ไปนมัสการท่านเท่าไร พันหรือหมื่น
ท่านก�าหนดได้”

“ท่านรักษาระวังเทวดา มนุษย์ ประมาทท่าน เช่นเยี่ยงท่านก็มีระเบียบ แม้กิจ 
เล็กๆ น้อยๆ เป็นระเบียบหมดฯ”

“ท่านอาจารย์ท่านพูดโน้น ค�านี้อยู่เสมอเพื่อจะให้สานุศิษย์หลงเพื่อละอุปาทาน
ถือในสิ่งนั้นๆ ท่านท�าสิ่งที่บุคคลไม่ด�าริไว้ สิ่งใดด�าริไว้ ท่านไม่ท�า นี้ส่อให้เห็นท่าน
ไม่ท�าตามตัณหาของบุคคลที่ด�าริไว้ฯ”

“จิตของท่านอาจารย์มั่นผ่าอันตรายลงไปตั้งอยู่ด้วยอมตธรรม บริบูรณ์ด้วย 
มหาสติ มหาปัญญา มีไตรทวารรู้รอบ มิได้กระท�าความชั่วในที่ลับและที่แจ้ง และมี
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ญาณแจ่มแจ้ง รูท้ัง้เหตผุลพร้อมกนั เพราะฉะน้ัน แสดงธรรมมนี�า้หนักมาก พ้นวสิยั 
คนทีจ่ะรู้ตามเหน็ตาม เว้นแต่บคุคลบริบรูณ์ด้วยศลีและสมาธมิาแล้ว อาจทีฟั่งเทศนา
ท่านเข้าใจแจ่มแจ้งดี และบุคคลนั้นท�าปัญญาสืบสมาธิต่อ”

จิตท่านอาจารย์มัน่ตืน่เต้นอยู่ด้วยความรู้ ไม่หยดุน่ิงได้ มีสตริอบเสมอ ไม่เผลอ 
ทัง้กายและวาจา เป็นผู้มีอริยธรรมฝังมัน่อยูใ่นสนัดาน ไม่หวัน่ไหว ตอนน้ีไม่มใีครที ่
จะค้านธรรมเทศนาของท่านได้ เพราะวาจาเป็นอาชาไนย และมีไหวพริบแก้ปฤษณา
ธรรมกายได้ฯ”

“ธาตขุองท่านอาจารย์เป็นธาตนัุกรู้ เป็นธาตทุีต่ืน่เต้นในทางธรรมะ เป็นผู้ทีรู้่ยิง่ 
เห็นจริงในอริยสัจธรรม ท่านดัดแปลงนิสัยให้เป็นบรรพชิต ไม่ให้มีนิสัยหินเพศติด
สนัดาน ท่านประพฤตตินของท่านให้เทวดาและมนุษย์เคารพ และท่านไม่ประมาทใน 
ข้อวัตรน้อยใหญ่ฯ”

“ท่านไม่ให้จิตของท่านนอนนิ่งอยู่อารมณ์อันเดียว ท่านกระตุกจิต จิตของท่าน 
ค้นคว้าหาเหตุหาผลของธรรมะอยู่เสมอ ท่านหัดสติให้รอบรู้ในอารมณ์และสังขาร 
ทั้งปวงฯ”

“ท่านว่า ท่านอาจารย์เสาร์หนักอยู่ในสมาธิและพรหมวิหารธรรม และท่านขาด 
การตรวจกายสังขารฯ”

“นิสัยท่านอาจารย์เสาร์ อนุโลมตามนิสัยบุคคลเสียโดยมาก และท่านรู้รับว่าดี
อยูเ่สมอ ดเีฉพาะกเิลสของผู้ศึกษา แต่ไม่ดธีรรมะทีจ่ะให้สิน้ทกุข์ เฉพาะตวัของท่าน
อาจารย์มั่น หัดฝืนธรรมดาเพื่อดัดแปลงนิสัยไม่อนุโลมไปตามกิเลส”

อีกวันหน่ึง ท่านบันทึกถึงท่านพระอาจารย์มั่นอย่างอัศจรรย์ใจในอัจริยภาพ
ของท่านต่อไปว่า

“ท่านอาจารย์มัน่ท่านเก่งทางวปัิสสนา ท่านเทศน์ให้บริษทัฟัง สญัญา มานะ เขาลด  
เจตสกิ เขาไม่เกาะ เมือ่ไม่เกาะเช่นน้ัน ยิง่ท�าความรู้เท่าเฉพาะในจิต ตรวจตราในดวงจิต 
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ขณะที่น่ังฟัง ต่อน้ันจะเห็นอานิสงส์ทีเดียว ไม่ท�าเช่นน้ัน หาอานิสงส์การฟังธรรม 
มิได้ ถ้าประมาทแล้วจะเกิดวิบัติเพราะคามานะทิฐิของตน วินิจฉัยธรรมมิได้”

“ท่านเทศน์อ้างอิงต�าราและแก้ไขต�าราดุจของจริงทีเดียว เพราะท่านบริบูรณ์
วิปัสสนาและสมถะพอ และท่านยกบาลีเป็นตัวเหตุผลแจ่มแจ้ง”

“ท่านอาจารย์มั่น อุบายจิตของท่านพอทุกอย่าง ไม่บกพร่อง คือพอทั้งสมถะ 
พอทัง้วปัิสสนาทกุอย่าง เพราะฉะน้ัน ท่านเทศนาจิตของผู้ฟังหดและสงบ และกลวัอ�านาจ  
เพราะนิสยัคนอืน่ไม่มีปัญญาทีจ่ะชอนเขม็โต้ถามได้ ตรงกับค�าว่า พอทัง้ปัญญา พอทัง้ 
สติ ทุกอย่างเป็นอาชาไนยล้วน รวบรัดจิตเจตสิกของคนอื่นๆ มิอาจจะโต้แย้งได้”

“ท่านว่า แต่ก่อนท่านเป็นคนโกง คนซน คนมานะกล้า แต่ท่านมีธุดงค์ข้อวัตร 
ทุกอย่างเป็นยอด ท�าความรู้เท่าทันกิเลสเหล่าน้ัน เดี๋ยวน้ีนิสัยก่อนน้ันกลายเป็น 
ธรรมล้วน เช่น โกงสติ ซนสติ มานะสติ เป็นคุณสมบัติส�าหรับตัวของท่าน”

“ความรู้ความฉลาดของท่านไปตามธรรม คอือริยสจั ใช้ไหวพริบทกุอย่างตรงตาม 
อริยสจั ตรงกับค�าว่าใช้ธรรมเป็นอ�านาจ คณาจารย์บางองค์ถอือริยสจักจ็ริง แต่มโีกง 
นอกอริยสัจ เป็นอ�านาจบ้างแฝง แฝงอริยสัจ ตรงกับค�าที่ว่า ใช้อ�านาจเป็นธรรมแฝง
กับความจริง”

“ท่านอาจารย์เป็นนักปราชญ์แปดเหลี่ยมคม คมยิ่งนัก ธรรมชาติจิตของท่านที่ 
บริสทุธิน้ั์นกลิง้ไปได้ทกุอย่างและไม่ตดิในสิง่น้ันด้วย ดุจน�า้อยูใ่นใบบวักลิง้ไปไม่ตดิ 
กบัสิ่งอืน่ๆ เพราะฉะนัน้ จติของทา่นถงึผลที่สุดแลว้ มอิาจจะกระท�าความชัว่ในที่ลบั 
และที่แจ้ง เพราะสติกับปัญญารัดจิตบริสุทธิ์ให้มั่นคง ใช้ไหวพริบเป็นอาชาไนยอยู่
เนืองนิตย์”
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พรรษา ๑๗-๑๙ พ.ศ. ๒๔๘๔-๒๔๘๖

ในรัศมีบารมีพ่อแม่ครูจารย์

พ.ศ. ๒๔๘๔ จ�าพรรษา บ้านห้วยหีบ อ.ศรีสุวรรณ จ.สกลนคร

พ.ศ. ๒๔๘๕ - ๒๔๘๖ จ�าพรรษา บ้านอุ่นโคก และชายป่าใกล้ส�านกัวดัป่าบ้านนามน

หลวงปู่เล่าว่า ในระหว่างเวลาจากออกพรรษา ปี ๒๔๘๓ มาจนถึงระยะก่อน 
จะเข้าพรรษา ปี ๒๔๘๔ ท่านได้เวียนเข้าออกอยู่ใกล้ชิดท่านพระอาจารย์มั่นเพื่อรับ 
ฟังการอบรม นับแต่จากท่านพระอาจารย์เสาร์มาแต่เมื่อปีที่จ�าพรรษาอยู่ด้วยท่านที ่
วดัป่าสทุธาวาสแล้ว จิตของท่านกต้็องพึง่ตนเองมาโดยตลอด อยูค่นเดียว การภาวนา
ติดขัดอะไร ก็ต้องปล�้าผีลุก ปลุกผีนั่ง แก้ไขไปเอง ไม่รู้ผิดไม่รู้ถูก ได้แต่คาดเดาเอา  
จริงอยู่ พยายามจะใช้ไตรลักษณ์เข้าก�ากับ แต่ก็ยังดูเลือนรางไม่หนักแน่นเด่นชัด  
เพียรท�า เพียรแก้ แต่ก็ดูคล้ายกับลิงติดตัง ยุ่งอีนังตังนุง เชือกที่ควรจะผ่อนคลาย  
กลบัรัดตวัแน่นเข้า การได้วชิา “ม้างกาย” ซึง่ท่านฝึกหดัท�าอย่างคล่องแคล่ว เป็นปฏิภาค-
นิมิตก�าหนดแยกส่วนกายได้ทุกระยะ ก็เป็นเพียงหนักไปทางด้านสมถะ เป็นเอกทาง
สมถะเท่าน้ัน ท่านทราบดีว่าท่านควรต้องอยู่ไม่ห่างครูบาอาจารย์เพื่อรับอุบายธรรม 
จากท่าน จิตของท่านคล้ายกบัผู้ทีต่กอยู่ทะเลทรายกระหายน�า้มาช้านาน ได้พบบ่อน�า้
วิเศษก็เข้าดื่มกินโสรจสรงอมฤตธรรมอย่างเต็มที่

พรรษาปี ๒๔๘๔ ท่านพระอาจารย์มัน่จ�าพรรษาอยูท่ีโ่นนนิเวศน์ อดุรธานี เป็น 
พรรษาทีส่อง หลวงปูคิ่ดว่าท่านรับอบุายธรรมมาระยะหน่ึงแล้ว ควรจะลองมา “ฝึกเด่ียว”  
เองบ้าง ประกอบกบัท่านได้ยนิข่าวว่าในปีพรรษาหน้าน้ี ศรัทธาญาตโิยมทางสกลนคร
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หมายมัน่ป้ันมอืกนัมากว่าจะกราบเท้าอ้อนวอนท่านพระอาจารย์ม่ัน นิมนต์ให้ท่านไป
โปรดทางจังหวัดสกลนคร ถ่ินซึ่งท่านเคยอยู่มาก่อนบ้าง ศรัทธาญาติโยมเหล่าน้ัน
ล้วนเป็นลูกศิษย์เก่าแก่ของท่าน และท่านเคยเมตตามากด้วย จึงเชื่อว่าออกพรรษา
ปี ๒๔๘๔ น้ี ท่านพระอาจารย์ม่ันคงจะเมตตารับอาราธนานิมนต์ศรัทธาทางสกลนคร 
หลวงปู่จึงคิดมุ่งจะไปหาที่จ�าพรรษารออยู่ที่สกลนครก่อน

ปกติหลวงปู่อาจจะเป็นผู้อยู่ไปคล่อง หรือกล่าวตามค�าของปุถุชนก็ต้องว่าเป็น 
คนใจร้อน ถ้าคดิจะไปกแ็ต่งของใส่บาตร แบกกลด สะพายย่าม ไปเลย ไปทนัทไีม่รีรอ  
รอใคร อยู่ง่าย ไปเร็ว เป็นคตขิองท่าน เมือ่จากถ�า้โพนงาม มาอดุร ท่านใช้เวลาเพยีง 
วนัเดยีว แต่ขากลบัจากอดุรไปสกลนครน้ี ท่านธดุงค์ไปเร่ือยๆ แบบตามสบาย ระยะน้ัน 
ก�าลังเป็นเวลาระหว่างสงครามโลกคร้ังที่สอง เมืองไทยเพิ่งผ่านสงครามอินโดจีน
มาหมาดๆ สงครามโลกยังไม่แผ่ขยายมาถึงเมืองไทย แต่ก็อยู่ในระยะคุกรุ่นเต็มที่  
เพราะหลังจากวันเข้าพรรษาไปเพียง ๔-๕ เดือน กองทัพญี่ปุ ่นก็บุกเข้ามาใน
ประเทศไทย ท�าให้บ้านเมืองของเราเข้าสู่ภาวะสงครามติดต่อไปอีกเกือบ ๔ ปีเต็ม 
ถนนจากอุดรธานีไปสกลนครมีแล้ว แต่ยังเป็นทางซึ่งมิได้ลาดยางดีเช่นทุกวันน้ี  
รถยนต์ก็มิได้วิ่งไปมาไม่ขาดสายดังปัจจุบัน ท่านไม่ได้คิดพึ่งรถยนต์ แต่อาศัย 
ยานพาหนะของตน คือขา เดินธุดงค์รอนแรมเลี่ยงทางถนนมาตามทางทิวเขาภูพาน
อย่างไม่รีบร้อน ค�า่ในนากพ็กัในนา ค�า่ในสวนกพ็กัในสวน ค�า่ในป่ากพ็กัในป่า ค�า่บนเขา 
ก็พักบนเขา ระหว่างเดินทางภาวนาไปด้วยในตัว การเดินทางจึงเป็นการเดินจงกรม
ก�าหนดให้สตอิยูก่บัจิต จะก้าวเดนิเร็วหรือจะย่างเท้าช้าก็เป็นไปตามวถิขีองจิตทีก่�าลงั
ภาวนาเป็นไป 

หลายต่อหลายคร้ังที่ท่านหวนค�านึงถึงโอวาทที่ได้รับมาระหว่างไปกราบท่าน 
พระอาจารย์มั่นที่โนนนิเวศน์และหนองน�้าเค็ม โดยเฉพาะตอนที่เทศนาของท่านจะ
กวาดเอาตัวท่านปลิวไปด้วยแรงพายุกล้า ท่านว่า ท่านพระอาจารย์มั่นคงรู้ว่าท่านมี
มานะกล้า ถือดี ติดดี เวลาเทศน์ท่านจึงแฉลบมาว่า

“ท่านอาจารย์บุญเอาตัวรอดได้ แต่ลูกศิษย์ไม่ได้สักคน และไม่ได้นิสัยด้วย”
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ท่านว่าพลางช�าเลอืงมองมาทางหลวงปู ่ซึง่ดเูหมอืนจะเป็นลกูศิษย์ท่านอาจารย์บญุ 
อยูอ่งค์เดยีวในทีน่ัน้ นยัน์ตาท่านพระอาจารย์คมปลาบราวกับแสงเพชร แล้วท่านก็ว่า
ต่อไป

“แก้ตดิดน้ีีแก้ยาก เพราะความไม่ดน้ัีนแก้ง่าย เพราะเหน็ว่าไม่ดีอยูแ่ล้ว ผู้ทีต่ดิด ี
ต้องพยายามแก้หลายอย่าง เพราะมนัเป็นชัน้ปัญญาทีเ่กดิขึน้ภายใน มีพร้อมทัง้เหตผุล 
จนท�าให้เชือ่จนได้ วปัิสสนาไปสูอ่ริยสจัอยูแ่ล้ว แต่ด�าเนินไม่มคีวามรู้รอบพอกเ็ลยเป็น 
วิปัสสนูไป ท่านอาจารย์มั่นห้ามไม่ให้ติดฌานและญาณ”

ดูราวกับท่านจงใจจะว่าเราโดยเฉพาะ

“ท่านแนะน�าอย่าหลงฌาน ผู้จะพ้นทกุข์จริงแล้วไม่หลง ญาณ คอื ความรู้วเิศษ 
ที่เกิดขึ้นจากสมาธิสงบ ระลึกชาติหนหลังได้ ๑ ญาณเหตุการณ์อดีต ๑ ญาณรู้จัก
อนาคต ๑ รู้จักความนึกคิดของคนอื่น เป็นต้น เป็นวิชาที่อัศจรรย์ทั้งนั้น เมื่อติดอยู่ 
สิ่งเหล่านี้ท�าให้ล่าช้า เข้าสู่อริยสัจธรรม ฌานเหล่านี้เป็นอุปกรณ์วิเศษ แต่สมัยนั้น 
เทวทตัตดิกลบัเสือ่มได้ เกดิทฐิมิานะแข่งขนัสูพ้ทุธเจ้า ท่านอาจารย์ม่ันว่าฌานเหล่าน้ี 
มันน่าติดจริง วิเศษได้ทางโลกีย์ ฉะนั้น ท่านฤาษีทั้งหลายติดฌานอันนี้ ท่านอาจารย์
หนูใหญ่ติดฌานอันนี้เอง เสื่อมแล้วก็สึกกันเท่านั้น”

“ท่านเห็นความรู้นั้นว่าธาตุจริง ฌานรู้จริง มันจริงทางวิปัสสนู แต่ท�าความรู้นั้น
ให้ยิ่งจึงเป็นวิปัสสนา เคร่ืองเย็นใจ ท่านอาจารย์มั่นสอนศิษย์ในทางอย่าหลงฌาน 
อย่าหลงญาณ โยคาวจรเจ้าติดในตอนนี้มาก ติดพรหมโลก อ่อนทางวิปัสสนา”

ท่านเดินไปครุ่นค�านึงไป เมือ่สมยัเกอืบห้าสบิปีก่อน หมูบ้่านยงัอยูห่่างกนั ไม่แออดั 
ด้วยผู้คนและบ้านเรือนเช่นสมัยปัจจุบัน ป่ายังคงเป็นป่า เขายังคงเป็นเขา

ป่ายังคงเป็นป่า ต้นไม้ขึน้เบยีดเสยีด สงูชะเง้ือม แผ่กิง่ก้านสาขา กิง่หนาใบดก 
เขยีวคร้ึมระก่ายกัน เดินอยูต่ามทางในป่าแทบจะไม่เหน็แสงเดอืนแสงตะวนั ไม้ตะเคียน  
ไม้มะค่า ไม้ประดู่ ไม้โป่งเปือยหรือตะแบก อินทนิน ยูง ยาง แต่ละต้นมีล�าต้นใหญ่
ขนาดคนสองสามคนจึงจะโอบรอบ
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เขายงัคงเป็นเขา ภเูขายงัเป็นสเีขยีวขจีด้วยคลืน่แมกไม้น้อยใหญ่ ไม่ล้านเลีย่น
เป็นภูเขาหัวโล้นสีน�้าตาลลูกแล้วลูกเล่าอย่างน่าสลดใจดังในทุกวันนี้

ท่อธารละหานห้วย ยงัมนี�า้ใสไหลเยน็แทบตลอดปี น�า้ห้วยน�า้ซบัมีให้ได้พบเหน็ 
ได้อาศัยอาบกนิเป็นระยะๆ ไม่เคยอด แตกต่างกบัสภาพโขดหนิทีแ่ตกระแหงแห้งน�า้
เช่นปัจจุบัน

สัตว์ป่าก็อุดมสมบูรณ์ เสือ ช้าง กวาง เม่น หมี ลิง บ่าง ค่าง ชะนี นกยูง  
ก็ยังมีให้ประสบพบเห็นบ่อยๆ ในราวป่า อย่างน้อยไม่ต้องพานพบประสบตัวให ้
กลัวเกรง อย่างเสือ อย่างช้าง แต่ก็ได้ยินเสียงกระหึ่มค�ารามของเสือ เสียงหักกิ่งไม้
ของพญาคชสาร ดังแหวกความวิเวกมาให้ได้ยินไม่เว้นวาง

เดินไปตามทางซึ่งยังมีร่องรอยของพรานป่า แต่บางครั้งก็หลงทิศ ต้องหยุด
ก�าหนดจิตตัง้ทศิทางทีจ่ะด�าเนินต่อไป แล้วก็อดทีร่ะลกึถงึความรู้ความเหน็ของครูบา-
อาจารย์ต่อไปมิได้ ด้วยความซาบซึ้งเหลือจะกล่าว

“ความรู้ของท่านทีม่ัน่คงอยูน้ั่น สดุวสิยัของสตัว์ทีจ่ะรู้ตามเหน็ตาม เพราะฝ่าอนัตราย 
ลงไปหลายชัน้หลายเชงิ จึงเหน็ธรรมของท่านลกึลบั สขุุมคัมภีรภาพ จึงเหน็คุณธรรม
ของท่านเกิดขึน้ในเฉพาะหน้า ถ้าจิตฟตูามกเิลสไม่เหน็คณุธรรมของท่านเลย เพราะอยู ่
คนละโลกเสียแล้ว จะเห็นหน้าท่านได้อย่างไร”

“คนอืน่จะฟังเทศน์ท่านเข้าใจน้ันเมือ่จิตหดแล้ว รีบท�าความรู้ความเหน็จิตของตวั  
อย่านอนใจความวุน่ความวายในจิตของตวัได้แล้ว ทวนกระแสของจิตเข้าไป ตัง้ใจฟัง
เรื่อยๆ ก็จะเห็นอานิสงส์ดูดดื่มธรรมรสนั้นทีเดียว เต็มทีอย่างเดียว มันยุ่งน�าหัวใจ
ของตน กรรมของตน ไม่เปิดออกจะรับธรรมได้อย่างไร”

“สติของท่านจับจิตอยู่เสมอ ท่านท�าการงานอะไรลงไปไม่ผิด”

“ท่านไม่ส่งจิตออกนอก เกรงจะเป็นมจิฉาทฐิ ิท่านพจิารณาแต่กายกบัจิต แสงตา 
ตกต�่า เพราะท่านส�ารวม ท่านท�าปัญญาและสติคล่องแคล่วช�านิช�านาญมาก ความรู้
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ความเห็นของท่านหนักแน่นมาก ไม่มีที่จะชอนเข็ม ฉะนั้น ท่านพูดธรรมไปไม่มีใคร
ชอนเขม็คดัค้านได้เลย (น้ีเป็นอศัจรรย์อนัใหญ่หลวง) เรียกว่าท่านมนิีทศันญาณภายใน 
แจ่มแจ้ง ท่านพิจารณาดูโลกไม่มผู้ีหญงิผู้ชาย เพราะธรรมเป็นสภาพธรรมอนัเดยีว  
ไม่มีนอก ไม่มีใน ไม่มีไป ไม่มีมา โลกเป็นอยู่เช่นนั้น ส่วนรู้เห็นธรรมก็รู้เห็นอยู่
เช่นนั้น”

หลวงปู่คุยให้ฟังว่า ท่านเพลินคิด เพลินนึก ตรึกถึงธรรมะที่ได้รับถ่ายทอดมา
ทกุคนืวัน จิตทรงเป็นสมาธ ินับเป็นสงัฆานุสตไิด้เป็นอย่างด ีเดินวเิวกมาถงึสกลนคร
ได้อย่างไม่ทันรู้ตัว

ปี ๒๔๘๔ นี้ ท่านได้จ�าพรรษาที่บ้านห้วยหีบ อ.ศรีสุวรรณ จ.สกลนคร และ 
กจ็ริงดงัคาด ออกพรรษาแล้ว คณะศรัทธาทางสกลนครกพ็ร้อมกนัจัดรถไปอาราธนา
นิมนต์ท่านพระอาจารย์มั่นให้มาโปรดพวกคณะญาติโยมทางน้ี ปลายปี ๒๔๘๔  
ท่านพระอาจารย์มั่นไปพักที่วัดป่าสุทธาวาสชั่วระยะหนึ่ง มีพระเณรมากราบนมัสการ
และฟังโอวาทท่านมิได้ขาด จากน้ันท่านก็ออกเดินทางไปพักที่ส�านักป่าบ้านนามน  
ซึง่เป็นสถานทีซ่ึง่มีป่าไม้ร่มร่ืนดเีหมาะแก่การบ�าเพญ็ธรรม ท่านพกับ้านนามน เทศนา
อบรมพระเณรและญาติโยมผู้ศรัทธามาฝึกสมาธิภาวนาตามควร แล้วก็มาพักและ 
จ�าพรรษาปี ๒๔๘๕ ที่บ้านโคก ซึ่งอยู่ไกลออกไปจากบ้านนามนไม่กี่กิโลเมตร

ออกพรรษา ปี ๒๔๘๕ ท่านย้อนกลบัไปพกัทีบ้่านนามนอกี และจ�าพรรษาปี ๒๔๘๖  
ณ ทีบ้่านนามน หากทว่าระหว่างทีอ่ยูบ้่านนามนน้ี ท่านได้ออกไปวเิวกตามหมู่บ้านต่างๆ  
ในบริเวณใกล้เคียง เช่น บ้านห้วยหีบ บ้านห้วยแคนในป่า บ้านนาสีนวน เป็นอาทิ  
มทีัง้พระเณรตดิตามไปอยูก่บัท่านตามจ�านวนพอดีกบัเสนาสนะ หรือมฉิะน้ันกอ็าศยั 
รุกขมลูร่มไม้เป็นเสนาสนะได้ ทกุวนัพระธรรมสวนะ จะมพีระเณรและประชาชนตดิตาม 
เข้าไปฟังโอวาทของท่านเสมอมิได้ขาด

หลวงปู่เป็นผู้หนึ่งที่ไม่ยอมพลาดโอกาสอันวิเศษนี้ ท่านมิได้จ�าพรรษาอยู่ด้วย 
และก็คงหาที่จ�าพรรษาในบริเวณใกล้เคียงอันอยู่ในรัศมีที่แวดวงบารมีของพ่อแม่- 
ครูจารย์จะแผ่ไปคุ้มครองเป็นมงคลแก่เศียรเกล้าได้
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ปี ๒๔๘๕ ท่านจ�าพรรษาที่บ้านอุ่นโคก ปี ๒๔๘๖ จ�าพรรษา ณ กระต๊อบเล็กๆ  
ที่ชายป่าใกล้กับที่พักสงฆ์ ณ บ้านนามน

บางเวลาท่านพระอาจารย์มัน่ออกวเิวกไปตามหมู่บ้านอืน่ๆ ท่านกไ็ด้โอกาสขอไป 
พักอาศัยบารมีพักฟังเทศน์ฟังธรรมด้วย

ในภายหลงั ปี ๒๕๒๕ ท่านร�าพงึไว้ ณ ถ�า้เจ้าผู้ข้า ร�าลกึถงึความเพยีรพยายามที ่
ท่านบ�าเพ็ญมาในหนหลังว่า

๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕ ถ�้าผู้ข้า

“เม่ือคราวเราอยู่กะท่านอาจารย์ม่ัน ห้วยหบี จ.สกลนคร น้ัน เราทรมานตนอย่าง 
ขนาดใหญ่มีประการต่างๆ ก�าลงัม้างกาย ประกอบจิตเดด็เดีย่ว กล้าตาย ส่งเข้าภายใน  
มารตวัส�าคญัคล้ายมันปัดออก แต่เราสละตายเข้าไป เกดิระเบดิใหญ่ภายในน้ัน ข้อ ๑  
ถือธรรมะนิสัยท่านอาจารย์มั่นจึงชนะได้”

คราวท่านอาจารย์มัน่ไปจุดศพ (เผาศพ - ผู้เขยีน) ท่านอาจารย์เสาร์ ณ จังหวดั
อุบลราชธานี นั้น เราเดินจงกรมระลึกถึงท่านเป็นที่หนึ่ง พร้อมทั้งอิทธิบาท ๔ ไม่ละ 
ซึ่งความเพียร”

“๑/๑๑/๘๔ (ตรงกับ ๑ พฤศจิกายน ๒๔๘๔ - ผู้เขียน) การภาวนาอยูก่บัท่าน 
เห็นปาฏิหาริย์ของท่านหลายอย่างหลายประการ ท�าให้ผู้น้อยไม่นอนใจ เร่งท�าความ
เพียรเสมอ จิตไม่ส่งไป ณ ที่อื่น จิตดูดดื่มธรรมมาก ความประมาทมีน้อย จะไม่ให้ 
ลูกศิษย์ได้นิสัยและได้ดีอย่างไรได้ ย่อมได้ดีทุกรูป ผู้ใหญ่มักพูดบ่อยๆ ผู้น้อยมีสติ 
เพราะระวังตวั ท่านปกตทิรมานผู้ทีต่ัง้ใจปฏิบตัจิริงๆ ไปท่าย่อแก สกล ท่านไม่อยากไป
เพราะไม่มคีนปฏิบตัติาม มแีต่ท่านอยู่ทีไ่หนกท็นได้ ท่านเพ่งประโยชน์เสยีก่อนจึงไป  
และมีคนอาราธนานิมนต์ด้วย”

หลวงปู่บันทึกไว้อีกในปี ๒๔๘๔ นั้นว่า
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ลัทธิของท่านอาจารย์มั่น ๑๐.๑.๘๔

“เสยีงดังเป็นเสยีงของบรุุษ เสยีงเป็นรัศมอี�านาจเลีย้งจิตมาก ฉลาดใช้ไหวพริบ
ทางจิต ไม่เชือ่นิมิต ท่านเชือ่ธรรมะทีเ่กดิปัจจุบนั ปัญญาบริบรูณ์ไม่บกพร่อง กาย วาจา จิต  
เข้มแขง็มาก พจิารณาธรรมะถงึแก่น เป็นผู้บริบรูณ์ทางปริยตัแิละปฏบิตั ิกายวาจาใจ  
เป็นอาชาไนยเสมอ จิตไม่มีการหดหู่ จิตชื่นตื่นเต้นอยู่ด้วยสติ”

“สานุศิษย์ที่อยู่ด้วยมีการปฏิบัติ คือ .-

จิตไม่ออกรับเหตภุายนอก จิตเยอืกเยน็ ขนหวัลกุ จิตกลวัเกรงท่านมาก ดุจท่าน 
เห็นจิตของเราอยู่เสมอ จิตของเราพิจารณาค้นเหตุผลอยู่เสมอไม่นอนใจ ฉะน้ัน 
สานุศิษย์จึงมสีตเิร็ว รู้เร็ว เหน็ธรรมะเร็ว ผู้มวีาสนาน้อยไม่ตดิตามท่านเพราะข้อวตัร 
ของท่านเข้มแขง็ น�า้ใจเดด็เดีย่วกะเพช็ร ท่านพดูมธีรรมะภายในภายนอกเป็นทีอ้่างองิ  
สานุศิษย์เข้าหาท่านร้อน ท�าให้จิตผู้น้อยค้นคว้าหาเหตุผล เมื่อออกมาแล้วจิตจึงเห็น
อานิสงส์ เมือ่อยูก่ะท่านไปแล้วยิง่เหน็อศัจรรย์ใหญ่ ท่านเป็นคนเกรงใจคน ท่านเป็น 
คนใหม่ในตระกูลทั้งหลาย ไม่ติดอามิส และติดตระกูล เป็นคนชอบสันโดษ ไม่ยุ่ง 
กังวลทกุอย่าง อบุายธรรมะแยบคายมาก อามสิได้ด้วยการเป็นเอง กนิอร่อยดุจแมลงภู่ 
ชมเกสร มีความรู้เท่าทันเหตุผล มีญาณความรู้ทุกเส้นขน เป็นคนราคะกับโทสะจริต 
ท่านได้พดูท�าลงไปแล้วไม่มใีครคดัค้าน สตปัิญญาแน่นหนามาก หาทีจ่ะซอนเข็มมิได้ 
(เป็นนักรู้นักปฏบิตั)ิ พดูไม่เกรงใจคน พดูถกูธรรมะกเ็ป็นอนัทีแ่ล้วกัน มจิีตน้อมไปเพือ่ 
ปฏิบัติให้สิ้นทุกข์ทีเดียว ไม่พูดตลกคะนอง”

“แรงทางสมาธิและปัญญา แรงทางสติหนาแน่นมาก เพราะท่านค้นกายจิตพอ 
เพราะฉะนั้น สติของท่านจึงไม่เผลอ”

ภัยสงครามคร้ังทีส่องลามมาถงึประเทศไทยด้วย ตัง้แต่วนัที ่๘ ธนัวาคม ๒๔๘๔  
บ้านเมืองเข้าสูส่ภาวะขาดแคลนเคร่ืองอปุโภค บริโภค ภายหลงัเร่ิมมกีารถกูทิง้ระเบดิ
ระหว่างอยู่บ้านอุ่นโคก พ.ศ. ๒๔๘๕ ท่านบันทึกไว้ถึงความเป็นห่วงทางบ้าน อาจจะ
หวาดเกรงภัยสงคราม จิตจะไม่มีที่พึ่ง
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อยู่บ้านอุ่นโคก เดือน ๕-๖ พ.ศ. ๘๕

“จิตได้วเิวก บงัเกิดความกลวัต่อสูท้างอากาศ พจิารณากายปฏิภาคนิมิตแยบคาย
มาก คิดถงึคณุของท่านอาจารย์ใหญ่มาก แต่วติกทางบ้านเร่ือยๆ นิมติความฝันกเ็ป็น
มงคล พึ่งธรรมไม่พึ่งยาเหมือนแต่ก่อน ท่องปาฏโิมกข์กส็ะดวก ร่างกายกใ็ห้โอกาส 
ไม่เจ็บป่วย สญัญาในอดีตเกดิมาก แต่พจิารณาถึงหลักของธรรมแล้วหาย อยู่วิเวก
คนเดียวมีความสุขมาก จิตพึ่งธรรมะ ไม่พึ่งคนอื่น”

“เฉพาะตวัของเราเมือ่อยูใ่นส�านักของท่านแล้ว ให้ส�าคัญว่าเราเป็นสามเณรเพือ่
ถอนทฐิมิานะแข่งดีกบัท่าน พจิารณาแล้วสะดวก เข้าอปัุฏฐากท่าน แหม่ ลมือารมณ์บ่วง 
มานาน พึ่งมาตั้งจิตได้อนิจจาเอย ประมาทมามากมายฯ”

“พจิารณากายให้มากเป็นอคุคหนิมติ พจิารณาอคุคหนิมติให้มากเป็นปฏภิาคนิมิต  
พจิารณาปฏภิาคให้มาก จิตรวมเป็นอรยิสจั เหน็แจ้งพร้อมด้วยญาณสมัปยตุ เกดิข้ึนมา 
เรียกว่า อุฏฐาคามินีวิปัสสนา ท�าในที่นี้ให้ช�านาญแล้ว เห็นพร้อมด้วยการรวมใหญ่ 
มีญาณสัมปยุตทวนกระแส แก้อนุสัยสมมุติเป็นวิมุตติฯ”

“อบุายของวปัิสสนาทีจ่ะถ่ายถอนกเิลส ธรรมชาตขิองสวยของงามต้องมาแต่ของ 
ทีไ่ม่ด ีดจุดอกประทมุชาตเิกิด ณ ทีเ่ปลอืกตม ธรรมวเิศษต้องพจิารณาออกจากกาย 
อันเปื่อยเน่า”

“การพจิารณากาย ต้องให้ก้าวเข้าไป ถอยออกมา เป็นอนุโลมปฏโิลม จนให้ช�านาญ 
ต่อไป จิตเป็นเองจิตย่อมจะรวมใหญ่ จึงเหน็ความเป็นอนัเดยีวกนัหมดทัง้โลกเป็นธาต ุ
ทั้งสิ้น นิมิตจะปรากฏขึ้นพร้อมกันว่าโลก โลกราบดุจหน้ากลอง เพราะมีสภาพเป็น 
อันเดียว”

“อริยสัจเป็นที่แก้สมมุติในจิต”
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พรรษาที่ ๒๐-๒๕ พ.ศ. ๒๔๘๗-๒๔๙๒

ดุจนายทวารบาลแห่งบ้านหนองผือ

พ.ศ. ๒๔๘๗ - ๒๔๘๘ 

จ�าพรรษา ณ บ้านหนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๒๔๙๐ 

จ�าพรรษา ณ บ้านอุ่นดง จ.สกลนคร

พ.ศ. ๒๔๙๑ 

จ�าพรรษา ณ บ้านโคกมะนาว จ.สกลนคร

พ.ศ. ๒๔๙๒ 

จ�าพรรษา ณ บ้านห้วยบุ่น ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ในปี ๒๔๘๗ น้ี ท่านพระอาจารย์มัน่จ�าพรรษาอยูท่ีบ้่านโคก ซึง่ไม่ใช่ส�านักเดมิ 
ทีเ่คยจ�ามาแล้ว เป็นส�านักใหม่ทีพ่ระอาจารย์กงมา จิรปญุโญ สร้างถวายในปีเดยีวกนัน้ี  
ขณะน้ันหลวงปู่หลุยจ�าพรรษาอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองผือ ต.นาใน ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก 
บ้านโคกนัก ระยะน้ันท่านก�าลงัมคีวามคิดว่าควรจะให้ชาวบ้านหนองผือได้มีโอกาสได้
บญุกศุลอย่างมหาศาล โดยการอาราธนานิมนต์ท่านพระอาจารย์ม่ัน ภริูทตัตมหาเถระ  
ให้มาจ�าพรรษาโปรดพวกเขาบ้าง ทีบ้่านหนองผือนาใน น้ีบ้าง ความจริงในระยะเวลาน้ัน  
ครูบาอาจารย์หลายองค์กมี็ความปรารถนาอยากให้ท่านพระอาจารย์มัน่มาจ�าพรรษาที่
ส�านักสงฆ์หรือวัดที่ท่านก�าลังปฏิบัติอยู่ ระหว่างที่ท่านพระอาจารย์มั่นจ�าพรรษาอยู่ที่
ส�านักป่าบ้านโคกก็ดี บ้านนามนก็ดี หรือย้อนกลับมาที่บ้านโคก แต่ว่าเป็นคนละแห่ง 
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กับบ้านโคกที่ท่านพักจ�าพรรษาเม่ือปี ๒๔๘๕ หลายต่อหลายองค์ก็คิดว่าควรจะหา
ทางอาราธนานิมนต์ท่านพระอาจารย์มั่นให้ไปโปรดญาติโยมที่ส�านักสงฆ์หรือวัดป่าที่
ท่านเคยคุ้นเคยกับญาติโยมเหล่านั้น

ขณะนั้นหลวงปู่หลุยได้มาที่บ้านหนองผืออีกครั้งหนึ่ง นอกจากการที่ท่านจะได้
ไปฟังธรรมจากครูบาอาจารย์แล้ว ท่านกย็งัได้สอนอบรมพวกชาวบ้านในเขตหนองผือ 
ในเร่ืองการฟังธรรมอีกคร้ังหน่ึงด้วย ตามแบบฉบับที่ท่านเคยได้สอนไว้แต่คร้ังแรก 
ทีท่่านมาพกัจ�าพรรษาแต่ในปี ๒๔๗๘ ก่อนโน้น กเ็ป็นเวลาเกอืบ ๙ ปีทีแ่ล้ว ในระยะน้ี 
เผอิญเป็นระยะที่ก�าลังมีสงคราม พ.ศ. ๒๔๘๗ เป็นเวลาที่สงครามโลกคร้ังที่ ๒  
ที่ยุโรปก�าลังเร่ิมจะแตกหัก ส่วนทางมหาเอเชียบูรพา ญี่ปุ่นก็ก�าลังรบรุกอย่างหนัก 
สภาพการขาดแคลนเคร่ืองอุปโภคบริโภคมีอย่างมากที่สุด เสื้อผ้าแพรพรรณอาศัย
ของนอกไม่ได้ ต้องใช้การทออยูภ่ายใน ระหว่างน้ันการขาดแคลนเร่ืองผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม 
ต่างๆ รวมทั้งพระเณรก็ขาดแคลนสบง จีวร จนกระทั่งว่าวัดที่ท่านพระอาจารย์มั่น 
จ�าพรรษาอยู่ที่บ้านนามนนั้น ออกพรรษาแล้วก็ไม่มีผ้าจะเปลี่ยนผ้าสบงจีวร

เมื่อหลวงปู่ท่านมาอยู่บ้านหนองผือ ครั้งที่ ๒ มาอยู่จ�าพรรษา ออกพรรษาแล้ว
ท่านกพ็าชาวบ้านทีท่่านฝึกไว้ตัง้แต่เมือ่ตอนต้นปีน้ีทอผ้าว่าทออย่างไร ออกพรรษาแล้ว
ก็พาเขาไปถวายผ้า แล้วพร้อมกับแนะให้เขาอาราธนานิมนต์ท่านพระอาจารย์ม่ันให้ 
ขึน้มาพกัอยูท่ีบ้่านหนองผือ แสดงความเคารพนอบน้อม ท่านพระอาจารย์มัน่กม็องดู
เหน็ว่าชาวบ้านหนองผือน้ีมีความเลือ่มใสศรัทธาอย่างแท้จริง การเข้าใกล้ครูบาอาจารย์ 
ก็มีความนอบน้อม แสดงความคารวะ เจรจาความใด แสดงว่ามีศีลมธีรรม มคีวามเคารพ  
ตัง้ใจจะปฏบิตัภิาวนา ท่านพระอาจารย์มัน่กบ็งัเกดิความเมตตา สดุท้ายท่านกย็อมรับว่า 
จะมาอยู่จ�าพรรษาหน้าให้

เม่ือออกจากบ้านนามนแล้ว ท่านมาพกัอยูท่ีบ้่านห้วยหบี โดยพกัอยูท่ีบ้่านห้วยหบี  
๓ เดือนเศษ ระหว่างที่อยู่บ้านห้วยหีบนี้ หลวงปู่หลุยก็ได้ไปพักอยู่ด้วยท่าน เรื่องนี้
ท่านได้เล่าไว้ในภายหลัง โดยบันทึกไว้ระหว่างที่ท่านอยู่ถ�้าเจ้าผู้ข้า เมื่อปี ๒๕๒๕ ว่า
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“เมื่อคราวเราอยู่กะท่านอาจารย์มั่น ห้วยหีบ สกลนคร นั้น เราทรมานตนอย่าง
ขนาดใหญ่ มีประการต่างๆ ก�าลงัม้างกาย ประกอบจิตเดด็เด่ียว กล้าตาย ส่งเข้าภายใน  
มารตวัส�าคญัคล้ายมันตดัออก แต่เราสละตายเข้าไป เกดิระเบดิใหญ่ภายในน้ัน ถอืธรรม 
นิสัยท่านอาจารย์มั่นจึงชนะได้”

เมือ่ได้ยินข่าวว่าท่านพระอาจารย์ม่ันรับอาราธนานิมนต์แล้วว่าจะมา เพยีงแต่ท่าน 
ออกท่องเทีย่วธดุงค์มาเร่ือยๆ แต่หลวงปูก่ท็ราบดีว่า ปกตท่ิานพระอาจารย์มัน่ไม่ชอบ
เบยีดเบยีนพระเณรในวดัใด ท่านจะปล่อยให้อยูต่ามสบายๆ หากพบว่าเมือ่ท่านมาแล้ว 
จะท�าให้พระเณรล�าบากต้องจากทีไ่ป ท่านกจ็ะผ่านเลยไปหาความสะดวกสบายทีว่เิวก
สถานที่อื่นแห่งอื่นต่อไป

หลวงปู่ทราบนิสัยของครูบาอาจารย์ดี ท่านจึงรีบกลับมาเตรียมจัดเสนาสนะที่ 
บ้านหนองผือ “ทางชาวบ้านเรียกว่าเป็น “วทิยายทุธของเพิน่” เพราะว่าท่านรู้ว่าหลวงปูม่ัน่ 
ซบ่ิไปเบยีดเบยีนพระเณรในวดัใด๋ ปล่อยให้อยูต่ามสบายๆ หลวงปูเ่พิน่จึงข้ึนมาก่อน  
เพิ่นมาสะสาง ปรากฏว่าขณะนั้นมีหลวงตาองค์หนึ่งอยู่ที่บ้านหนองผือ อยากอยู่กับ 
หลวงปู่มั่น ถือว่าอยู่ก่อนหลวงปู่มั่นก็ไม่ยอมไป ถือโอกาสจะครอบครองวัดนั้นอยู ่
หลวงปูข่ึน้มา เพิน่ไล่หลวงตาน้ีหนีไปก่อนเพือ่ปล่อยให้เป็นวดัร้าง บ่ให้ไผอยู ่ตวัเพิน่เอง 
ก็หนีไปอยู่ที่บ้านห้วยบุ่นบ้าง ทางบ้านนาเหล่าบ้าง บ่อยู่ขัดขวางทางท่านอาจารย์”

ซึ่งเป็นค�าพูดของหลวงตาบู่เล่าให้ฟัง และเล่าถึงการมาวัดหนองผือของท่าน 
พระอาจารย์มัน่ว่า “เพิน่ซย่ิางมาทางอุน่ดง ทางอุน่โคก ทางหนองสะไน ทางทีเ่พิน่เคยอยู่  
หลวงปูม่ั่นเพิน่เดนิทางมานอนทีบ้่านห้วยหบี บ้านหนองน�า้ใส กดุน�า้ใส คนืหน่ึง เสร็จแล้ว 
หลวงปู่ก็มาถึง คืนที่ ๒ ก็มาถึงหนองผือแล้ว”

หลวงตาบู่เล่าต่อไปว่า เมื่อท่านพระอาจารย์มั่นเข้ามาพักอยู่เรียบร้อยแล้ว  
หลวงปูห่ลยุกท็�าท่าทางไม่รู้ไม่ชี ้ค่อยๆ ออกมาจากบ้านห้วยบุน่ แล้วกม็ากราบนมสัการ 
หลวงปูม่ั่นในตอนบ่ายของวนัรุ่งขึน้ ท�าเหมอืนว่าท่านไม่รู้เร่ืองรู้ราวทีพ่วกราษฎรบ้าน
หนองผือไปอาราธนานิมนต์ท่านพระอาจารย์มั่นมา
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ท่านว่า ความจริงหลวงปู่มั่นก็พอรู้ๆ อยู่ แต่ท่านก็ท�าเฉยเสียเหมือนท่านไม่รู้ 
เร่ืองอะไรในการทีห่ลวงปูห่ลยุได้ตระเตรียมสถานทีแ่บบน้ี ทัง้ๆ ทีว่ดัป่าบ้านหนองผือน้ี 
ท่านจ�าพรรษามาตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๗ อยูต่ลอดมา แต่ท่านกท็�าเป็นกลบัออกไปหลบ 
อยูท่ีข้่างนอก บ้านหนองผือกลายเป็นสถานทีร้่าง เม่ือท่านพระอาจารย์มัน่ท่านอาจารย์
ของท่านได้มาเหน็ ท่านก็พอใจ เพราะเป็นวดัร้างจริงๆ ไม่มใีครอยู ่ณ ทีน้ั่น แต่ก็ดปัูดกวาด 
อย่างเรียบร้อย พวกชาวบ้านกพ็ากนัมากราบพร้อมกนั เป็นการแสดงความยนิดทีีไ่ด้ม ี
ครูบาอาจารย์องค์ส�าคัญเมตตากรุณาพวกเขาเดินทางมาถึง หลวงปู่หลุยท�าให้ทุกคน
เข้าใจว่าชาวบ้านคิดเอง ท�าเอง มีจิตเลือ่มใสเอง การทกุอย่างดชู่างแนบเนียนไม่ให้ใคร 
เข้าใจได้ ท�าให้ทุกคนรู้สึกเมตตาสงสารชาวบ้านอย่างยิ่ง เมื่อคณะเข้ามาพักอยู่
เรียบร้อยแล้ว หลวงปู่หลุยจึงค่อยเข้ามากราบ

อันที่จริงหลวงปู่เป็นคนที่มีนิสัยชอบอยู่องค์เดียว ท่านไปช่วยสร้างวัดใดแล้ว 
เมื่อเวลาท่านกลับมามีพระเณรอยู่ อย่างเช่นที่วัดหนองผือที่ท่านเข้ามาในระยะแรก 
ท่านก็ไม่เข้ามาอยู่ในวัด ท่านกลับไปนอนนอกวัด ตามกระต๊อบนาบ้าง ตามโคนไม้
รุกขมูลบ้าง หรือไปนอนตามป่า ท่านไม่เข้าไปอยู่ในวัดเพื่อให้พระเณรที่อยู่ในวัดนั้น 
เกรงใจ อันนี้เป็นนิสัยของท่าน ถ้ามีผู้อยู่ในวัดแล้ว ท่านจะไม่เข้าไปในเขตวัดเลย
ทั้งๆ ที่เป็นวัดที่ท่านได้จัดสร้างขึ้นมาแท้ๆ 

หลวงตาบูผู้่เล่าเร่ืองน้ีเม่ือสมัยหลวงปูม่าอยูบ้่านหนองผือแต่สมยัแรก ปี ๒๔๗๘ 
ยังเป็นเด็กหนุ่มอยู่ ต่อมาในสมัยหลัง พ.ศ. ๒๔๘๗-๒๔๘๘ ก็เป็นก�าลังศรัทธาอัน 
เข้มแขง็ แต่ปัจจุบนัน้ีกก็�าลงับวชเป็นภิกษุอยู ่ได้เล่าต่อไปว่า เร่ืองหลวงปูม่ัน่ทีจ่ะกลบั 
มานั้น หลวงปู่หลุยท่านได้วางแผนประชุมพวกชาวบ้านซึ่งรวมทั้งหลวงตาบู่ขณะนั้น 
ให้เข้าใจด้วย มีการอบรมชาวบ้านให้เข้าใจเรื่องศีล เรื่องธรรม เรื่องข้อวัตรปฏิบัติ 
เร่ืองการท�าบญุสนุทาน รักษาศลี ภาวนา เป็นอย่างด ีเป็นการเตรียมตวั ไม่ได้เตรียม
สถานที่เสนาสนะไว้เท่านั้น แม้แต่เตรียมบุคคล เตรียมผู้ที่จะท�าข้อวัตรอุปัฏฐากท่าน
อาจารย์ด้วย เป็นการทีท่�าให้ท่านพระอาจารย์มัน่พอใจและมเีมตตาชาวบ้านหนองผือ 
เป็นพเิศษ ถงึได้อยูจ่�าพรรษาอยู ่ณ ทีน้ั่นเป็นเวลานานตดิต่อกันถงึ ๕ พรรษา ตัง้แต่ 
ปี ๒๔๘๘-๒๔๙๒ จนกระทั่งท่านเข้าสู่นิพพาน ที่วัดป่าสุทธาวาส ในภายหลัง
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หลวงตาบู่ยืนยันว่า เมื่อก่อนนั้นก็ไม่มีใครรู้ประวัติวัดหนองผือนี้เลยว่าเป็นมา
อย่างไร ถ้าไม่ใช่หลวงปู่หลุยเป็นผู้ริเริ่มจัดสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๘ แล้วได้มี
อุบายวิธีนิมนต์หลวงปู่มั่นมาจ�าพรรษา ก็คงไม่มีชื่อที่จะติดอยู่ในประวัติศาสตร์ชีวิต
พระกัมมัฏฐานเช่นทุกวันนี้

หลวงตาบูไ่ด้เล่าถงึการอบรมสัง่สอนของหลวงปูห่ลยุต่อไปอกีว่า “การสอนของเพิน่  
สอนตัง้แต่พ่อถึงลกู ถงึหลานถึงเหลน เป็นทีจั่บใจ สอนกส็อนแบบง่ายๆ รู้สกึว่าเพิน่ซเิป็น 
ทีส่นิทสนมทีส่ดุของชาวบ้าน ชาวบ้านกซ็คุ้ินเคยกบัเพิน่ทีส่ดุ เรียกว่าคุ้นเคยแบบพดูได้ 
ทุกประโยค แบบพ่อแม่พูดกับลูก แบบพ่อแม่อบรมสั่งสอนลูกนั่นแหละ” ชาวบ้าน 
หนองผือกับหลวงปู่จึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่ท่านเมื่อจ�าพรรษาที่บ้านหนองผือ 
กบัหลวงปูมั่น่ในปี ๒๔๘๘ แล้ว ระยะต่อมาท่านกแ็ยกไปจ�าพรรษาอยูท่ีอ่ืน่ หรือระหว่าง 
พรรษาหนึ่งกับอีกพรรษาหนึ่ง ท่านก็หลบไปอยู่ที่อื่นเช่นกัน เช่นปี ๒๔๘๙, ๒๔๙๐  
ท่านไปอยูอุ่น่ดง ๒๔๙๑ จ�าพรรษาทีบ้่านโคกมะนาว ซึง่ในพรรษาน้ีมีท่านพระอาจารย์
สิงห์ทองจ�าพรรษาอยู่ด้วย ๒๔๙๒ อันเป็นปีที่ท่านพระอาจารย์มั่นมรณภาพ ท่าน 
จ�าพรรษาทีบ้่านห้วยบุน่ ส�าหรับปี ๒๔๘๘ ทีท่่านอยูจ่�าพรรษากบัท่านพระอาจารย์ม่ัน  
ณ บ้านหนองผือ ได้มีพระอืน่ทีจ่�าพรรษาด้วยอกี คือท่านอาจารย์พระมหาบวั ญาณ-
สมัปันโน ท่านอาจารย์มนู ท่านครูบาอ่อนสา ท่านครูบาเนตร กนัตสโีล ท่านอาจารย์วนั  
อุตตโม และเณรดวง ผ้าขาวเถิง

ในระหว่างฤดูแล้งออกพรรษาแล้ว ท่านจะอยู่บ้านนาเหล่าบ้าง วนเวียนอยู่แถว
บ้านอุ่นดง บ้านอุ่นโคก ไปอยู่ทางนี้ หลวงตาบู่ว่า รู้สึกว่า ๓ ปี อยู่ทางตะวันตกของ
บ้านหนองผือ ๒ ปี มาอยูท่างตะวนัออก ๓ ปี ถอืวดัป่าบ้านหนองผือเป็นจุดศนูย์กลาง 
โดยรอบวัดส�าคญัทีท่่านพระอาจารย์ม่ันอยู ่เพราะท่านพระอาจารย์มัน่ไม่ชอบให้พระ 
เณรอยู่ในวัดเดียวมากเกินไป อีกทั้งระยะหลังท่านก็เริ่มมีอายุมากแล้ว การจะปล่อย 
ให้พระเลก็เณรน้อยทีไ่ม่ได้ผ่านการอบรมบ่มนิสยัเข้าไปใกล้ชิดท่าน กจ็ะเป็นภาระอนั 
หนักแก่ท่าน บรรดาพระเถระผู้ใหญ่จึงต้องเป็นคล้ายนายทวารบาลช่วยดแูลอบรมกนั 
เป็นล�าดับๆ ชั้นก่อน ต่อเมื่อเห็นองค์ใดมีนิสัยพอจะมี “ประกายแวววาว” ก็จะส่งต่อ 
ไปให้ได้รับการอบรมขั้นสูงต่อไป
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หลวงปู่กล่าวอย่างถ่อมองค์เสมอว่า “เวลาอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่น ท่านเป็น
ประดจุเขยีงเชด็เท้าของท่านอาจารย์ เหมอืนผืนหนังทีก่่อนจะถูกฟอกให้อ่อนนุ่มจะต้อง 
ผ่านกรรมวธิ ีถกูทัง้ทบุทัง้ตอีย่างหนัก จนกว่าจิตทีก่�าเริบฟุง้ซ่านจะอ่อนยวบสยบลง” 
ส�านวนท่านเรียกว่า “จิตก�าเหริบ” (จิตก�าเริบ)

ท่านเล่าว่า เมื่อตอนที่มาอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่น ระยะนั้นท่านก็เพิ่งผ่านพ้น 
สนามทดลองมาใหม่ๆ จิตก�าลงัมกี�าลงักล้า ได้ฝึกปรือด้านการม้างกายมา ท�าปฏภิาคนิมติ  
ขยายใหญ่ขึ้น ท�าให้เล็กลง เป็นอนุโลมปฏิโลมอย่างคล่องแคล่ว ก�าหนดรู้จิตคนก็รู้ 
ได้มาก

ดังนั้น วันหนึ่งอดไม่ได้ ไปแอบม้างกายท่านพระอาจารย์มั่น เห็นแสงแห่งจิต 
ของท่านก�าหนดแยกส่วนออกเป็นชิน้ๆ ส่วน เพราะหลวงปูถ่อืต�าราอยู่ว่า หากก�าหนด
ม้างกายใครแล้ว ก็จะรู้จิตคนนั้น ทรมานจิตคนนั้นให้อ่อนลงได้ ท่านเคยปฏิบัติกับ
บคุคลอืน่ตลอด วนัน้ันอวดกล้าลองดไีปลองวิชาเอากบัครูบาอาจารย์ ถกูท่านอาจารย์
เอ็ดกลับมาเสียงดังสน่ันลั่นศาลา แต่วันหลังก็ยังไม่เข็ด ก็ยังแอบดูอีก แอบคิด  
ท่านเรียกว่าเหมือนบ้าๆ ขึ้นมาเอง อยากจะดูนักว่าจิตพระอรหันต์เป็นอย่างไร และ
เช่นเดียวกับครั้งก่อน ถูกเอ็ดเปรี้ยงลงมาเช่นเดียวกัน ความจริงต่อมาในบันทึกท่าน
ได้กล่าวอย่างชัดว่า

“การดูบคุคลใด คนไหนมบีญุ มวีาสนา มนิีสยัอย่างไร จะเหน็แสงแห่งจิตได้ชดั”

นี่ก็เช่นเดียวกัน วันหนึ่งในระหว่างเรียนภาวนา ก�าลังพูดถึงการปฏิบัติภาวนา
กับศษิย์ มศิีษย์คนหน่ึงมนิีสยัออกโลดโผนปรารภถงึเรือ่งน้ี วนัน้ันท่านกเ็ผลอคยุให้
ฟังว่า ท่านเองเคยแอบดจิูตท่านพระอาจารย์มัน่ โดยท่านใช้วธิหีลายวธิ ีบางคร้ังดใูน
เวลาสงบเงียบอยู่ ก็เห็นจิตสว่างไสวเป็นธรรมดา ท่านอยากจะคิดว่าพระอรหันต์นั้น 
มีจิตเป็นอย่างไร จะมอีารมณ์ราบเรียบอยูเ่ช่นน้ันตลอดไปหรือไม่ ท่านกล็องใช้วธิพีดู 
เพือ่จะท�าให้ถกูท่านอาจารย์ใหญ่ด ุแล้วก็แอบดจิูตของท่านพระอาจารย์มัน่ ท่านบอกว่า 
เป็นแสงแดงจ้าสว่าง สว่างแต่ออกข้างแดง 
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ความซนของท่านนั้นก็เป็นที่ประจักษ์แก่ท่านอาจารย์อยู่ ถึงถูกทั้งดุทั้งว่าต่างๆ 
ท่านเองเคยเขียนไว้ว่า

“คร้ังหน่ึงทีภ่าวนาแล้ว ท่านอาจารย์ใหญ่จะยกโทษเรา แต่เมือ่เหน็รัศมกีายของเรา  
ก็เลยหยุดอยู่” ท่านกล่าวว่า “นี้ก็เป็นข้ออัศจรรย์อย่างหนึ่ง”

ข้อที่ท่านบันทึกไว้เรื่องรัศมีกายนี้ ท�าให้คิดขึ้นได้ถึงเรื่องรัศมีกายของหลวงปู่ที่
เราเคยพบมา ลกูศิษย์ได้เคยถ่ายรูปท่านในปี ๒๕๒๐ การถ่ายรูปคร้ังน้ัน เป็นการถ่าย 
ในอิริยาบถต่างๆ ท่านมาเยีย่มบ้านลกูศษิย์คนหน่ึง เผอญิศษิย์ทีมี่นิสยัในการถ่ายรูป 
ได้ถือกล้องมาด้วย ก็ขออนุญาตถ่ายรูปท่าน เธอได้ถ่ายรูปหลวงปู่ทั้งม้วน จ�านวน  
๓๖ รูป เมื่อล้างออกมาแล้ว มีอยู่รูปหนึ่งได้มีรัศมีวงกลมเอียงไปทางขวา ด้านขวา 
บนเศยีรของท่าน รูปน้ีท่านเจ้าของบ้านได้น�าไปกราบเรียนให้ครูบาอาจารย์ดูหลายองค์  
เช่น หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ หลวงปู่ขาว อนาลโย ท่านพระอาจารย์วัน อุตตโม  
ท่านพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ ต่างกล่าวว่าเป็นรัศมีของท่าน อีกองค์หนึ่งกล่าวว่า
เป็นรังสีของท่าน รังสีนี้เป็นวงกลมสีขาว เข้าใจว่าเวียนอยู่รอบเศียรท่าน เมื่อมาพบ
บนัทกึทีท่่านกล่าวว่า “ท่านพระอาจารย์มัน่ได้มองเหน็รัศมกีายของท่าน กไ็ม่ค่อยได้ด ุ
อีกต่อไป หรือต่อหน้าคนอื่น ท่านก็ยังดุบ้าง แต่ด้วยความเมตตาอยู่ตลอด”

อกีเร่ืองหน่ึงทีห่ลวงปูเ่คยเล่ากค็อืว่า ท่านถกูลองทดลองจิตจากหลวงปูม่ัน่อยูเ่สมอ  
บางคร้ังถูกดเุร่ืองน้ันเร่ืองน้ี แต่ทีจ่ริงท่านกท็ราบว่าเป็นอบุายทีห่ลวงปูห่ลยุทีจ่ะแกล้ง
พูดเพื่อให้ถูกดุ และเพื่อให้ทุกคนได้ฟังเทศน์เสมอกัน บางครั้งท่านไล่ถึงกับบอกว่า 
“ไอ้ผีบ้าไปให้พ้น ออกไป ออกไป” หลวงปูก่เ็กบ็ข้าวเกบ็ของหอบผ้า แล้วเข้ามากราบลา  
มาถงึแล้วท่านอาจารย์ม่ันถามว่า “มาท�าไม ใครบอกให้ไป เร่ืองอะไรกนั” ท่านพดูเสร็จ 
ก็อมยิ้ม หลวงปู่ก็ต้องเก็บของกลับอยู่ต่อไป ท่านบอกว่าโดนอย่างน้ี ๒-๓ คร้ัง  
คร้ังแรกไม่เข้าใจ แต่ตอนต่อไปก็ทราบว่า ท่านต้องการจะทดลองจิตของศิษย์ว่า 
เมือ่การทีถู่กดุถกูว่าน้ัน ศษิย์ทีเ่ข้ามาหมอบกราบบอกว่า “ขอมอบกายถวายชีวติต่อท่าน
อาจารย์ตามแต่ท่านจะเมตตาสั่งสอนทุกอย่าง กระผมยอมทุกประการ” แต่เมื่อถูกดุ 
ถกูว่าถกูไล่ จิตของศิษย์น้ันมีแขง็กระด้างโต้แย้งท่านอวดดีต่อท่านหรือไม่ประการใด 
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แต่ถ้าศิษย์ยอมสยบ จิตหดเข้าสู่ภายในแนบสนิท เวลาที่ถูกดุนั้นจะกลับเป็นธรรมที่
วิเศษที่สุด กลับท�าให้จิตรวม จิตอ่อน จิตนอบน้อม จิตควรแก่การงาน เป็นอุบายวิธี 
ของท่านพระอาจารย์มั่นที่ใช้อยู่เสมอกับศิษย์ และหลวงปู่ก็เป็นองค์ที่ถูกทดลอง  
ดังที่ท่านกล่าวว่า “เป็นประดุจเขียงเช็ดเท้าที่ถูกเหยียบย�่าอยู่ตลอดเวลา”

ในระหว่างทีท่่านเร่ิมมาสร้างวดัป่าบ้านหนองผือ ท่านกไ็ม่ได้ท�าเสนาสนะเป็นกฏุิ  
วิหารใหญ่โตอะไรนัก เพยีงแต่ปลกูกระท่อมมงุหญ้าอยูเ่ท่าน้ัน อยู่ถงึเกือบ ๒ ปี แล้ว 
มาอยู่ปีหลังก็มาซ่อมแซมเพื่อว่าครูบาอาจารย์เข้ามาอยู่ได้โดยสะดวก ปี ๒๔๘๗ นัน้  
ท่านเร่ิมเตรียมจัดท�ากุฏิที่หลวงปู่มั่นอยู่ โดยจะขออนุญาตหลวงปู่ม่ันอยู่ปีหน่ึง  
ท่านไม่ได้เป็นคนขอโดยตรง แต่อบุายให้ชาวบ้านมาขออนุญาต กราบเรียนว่าขอสร้างกฏิุ
หลงัหน่ึงเป็นหลงัสดุท้าย พวกชาวบ้านก็เตรียมของมาพร้อม ขอกข็อไป แต่หลวงปูม่ั่น 
ก็ไม่อนุญาต หลวงปู่มั่นไม่อนุญาตให้สร้าง ก็มากราบเรียนหลวงปู่หลุยว่าจะท�า 
ประการใด ท่านก็บอกว่าให้รอไปก่อน แต่ปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีให้หลวงปู่มั่นเพิ่น 
เห็นใจ ให้แอบกระซิบสอนไว้ เวลาใส่บาตรก็ให้ขอ ลงมาชงน�้าร้อนถวายก็ให้ขอ 
ให้อ้างเหตผุลว่า “ขอสร้างกุฏ ิด้วยถอืว่าเพิน่ชราภาพแล้ว ขอให้เพิน่พกับ้างทีต้่องอยู ่
รุกขมูลร่มไม้ ชาวบ้านแสนจะสงสาร”

พวกชาวบ้านได้ฟังกเ็ชือ่ฟัง คร้ันหลวงปูม่ัน่เข้าไปบณิฑบาตในหมูบ้่าน กค็กุเข่า
อ้อนวอนขอสร้างกฏุถิวาย เอาน�า้ร้อนเอาของไปถวายกอ้็อนวอนขออกี บางคนขอแล้ว
น�า้จิตน�า้ใจน้ันโน้มน้อมลงไปจริงๆ ถงึกบัน�า้ตาคลอ อ้างว่า “สงสารพ่อแม่ครจูารย์นัก 
ทีต้่องอยูรุ่กขมลูร่มไม้ ไม่ได้อยู่ด้วยความสะดวกสบาย ใคร่จะขออนุญาตสร้างกฏิุถวาย  
ถึงองค์ท่านไม่เห็นแก่องค์เอง แต่ก็โปรดให้เห็นแก่พวกขะน้อยจะได้บุญได้กุศลบ้าง 
ชาตินี้พวกขะน้อยมีวาสนา ท่านมาโปรดอย่างใกล้ชิดเช่นนี้ ท่านผู้ที่มีคุณธรรมวิเศษ
ได้มาถงึปานฉะน้ีแล้ว ยงัไม่ให้โอกาสได้ท�าบญุเลยกระน้ันหรือ ขอท่านได้โปรดกรุณา
เมตตาแก่พวกขะน้อยทัง้หลายด้วย” ขอไปน�า้ตากค็ลอไป แถมบางคนถงึกบัร่วงพรูลง  
สดุท้ายหลวงปูม่ั่นกค็งจะทนสงสารเมตตาไม่ไหว เหน็ว่าดือ้ขออยูต่ลอดเวลา จึงอนุญาต 
ให้สร้างกุฏินี่ได้มา
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สภาพของเสนาสนะยคุบ้านหนองผือ ผู้ทีไ่ม่ทราบความหลงักจ็ะเล่าแต่เพยีงสัน้ๆ  
ว่าอย่างในหนังสือเล่มหนึ่งกล่าวว่า

“ทีท่�ากพ็ออยูไ่ด้เท่าน้ัน อย่างสงูกป็กูระดาน ปกูระดานกไ็ม่ไสกบ ฝาก็เหมอืนกนั  
สมยัน้ันมีปกูระดาน มงุกระดาน ๔ หลงัเท่าน้ัน กบัศาลาอโุบสถอกี ๑ หลงั กว้างประมาณ  
๖ เมตร ยาวประมาณ ๘ เมตร เป็นศาลาเก่าโบราณทีเ่ขาปลกูไว้ก่อนหลวงปูม่ัน่ไปอยู่  
ส่วนศาลาฉันที่ปูฟากได้กล่าวแล้ว หลังอื่นๆ ที่พระเณรอยู่นั้น ปูฟากมัดด้วยเครือ
เถาวัลย์และมดัด้วยตอก ท่านได้ฝาแถบตอง ใบตองก่อ และใบหกูวางทัง้น้ัน ประตทู�า
เป็นฝาแถบตองเป็นหผูลกัไปมา หน้าต่างท�าเป็นฝาแถบตองเสีย้มไม้ไผ่เป็นง่ามค�า้เอา 
ในเวลาเปิด เชือกระเบียงตากผ้าก็ฟั่นเอาฝ้ายเป็น ๓ เกลียว เพราะฝ้ายไม่หด ส่วน 
เครื่องมุงกุฏิก็หญ้าคาเป็นส่วนมาก”

ในหนังสอืได้เขยีนไว้เช่นน้ัน แต่จะมใีครทีท่ราบหรือไม่ว่า ศาลาเก่าโบราณทีเ่ขา 
ปลูกไว้ก่อนหลวงปู่มั่นไปอยู่ก็ดี หรือกุฏิต่างๆ นั้นก็ดี ได้เกิดขึ้นด้วยจากความคิด
ความนึกจากที่หลวงปู่หลุยได้ด�าเนินการไว้

พวกผู้เฒ่าผู้แก่ทีห่มู่บ้านหนองผือ นาใน เล่าบอกว่า กระดานท่านกไ็ม่ให้ไสกบ 
ท่านสอนเอาไว้ เพราะถ้าท�าดนัีกหลวงปูม่ัน่กจ็ะไม่ยอมอยู ่ต้องมีสภาพดบิๆ เหมอืนป่า  
เพราะพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปูม่ัน่น้ันรักความวเิวกแห่งป่าอย่างยิง่ ท่านเคยพร�า่สอน 
ลูกศิษย์อยู่เสมอว่า“สมเด็จพระพุทธองค์นั้น ท่านประสูติในป่า ตรัสรู้ในป่า ประทาน
ปฐมเทศนาก็ในป่า ปรินิพพานก็ในป่า ป่าเป็นคุณแก่พระกัมมัฏฐาน เป็นที่น่าเคารพ
บูชาของพระกัมมัฏฐาน ธรรมทั้งหลายที่พระธุดงค์จะได้มานั้น ทั้งหมดนั้นจะมาจาก
ความสงัดวิเวกทั้งนั้น ในป่านั้นอุดมไปด้วยเทพที่จะมาอนุโมทนาสาธุการเมื่อพระได้ 
ปฏิบัติบ�าเพ็ญความเพียรอย่างดี ทั้งชื่นใจ ทั้งอนุโมทนายินดีปรีดาด้วย เมื่อพระได้ 
บ�าเพญ็ความเพยีรและแผ่เมตตาให้ไปโดยรอบไม่มีประมาณ ไม่แต่มนุษย์ เทพ เทวดา  
อนิทร์ พรหม ยม ยกัษ์ แม้แต่สตัว์น้อยใหญ่ ทวบิาท จตบุาท โดยรอบกไ็ด้รับกระแส 
แห่งความเยือกเย็นของการแผ่เมตตาบารมีของพระตลอดกาล การจัดสร้างสิ่งใดที่ 
หรูหรามากมาย ถือว่าเป็นของรกรุงรัง ไม่ควรจะเป็น”
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สิ่งเหล่าน้ีหลวงปู่หลุยได้แอบอบรมชาวบ้านให้เข้าใจอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหต ุ
ดงันัน้ ท่านพระอาจารย์มัน่จงึพักภาวนาอยูท่ี่บา้นหนองผอืนานกว่าทีอ่ืน่ ด้วยถอืเป็น
ที่สัปปายะ ทั้งทางเสนาสนะ อากาศ อาหาร และบุคคล

หลวงปูไ่ด้บนัทกึธรรมของท่านพระอาจารย์มัน่ ณ ทีบ้่านหนองผือน้ีไว้มากมาย 
ซึง่ได้แยกน�าไปลงพมิพ์ในภาคอาจาริยธรรมเรียบร้อยแล้ว ท่านมคีวามเคารพอาจารย์
ของท่านเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะกล่าวสิง่ใด เทศน์ตอนใด แม้ในระยะหลงัน้ีเกอืบจะทกุ
ค�าพูดที่ท่านจะต้องยกอ้าง “ท่านอาจารย์มั่นบอกว่า” หรือ “หนังสือมุตโตทัยบอกว่า” 
ท่านจะอ้างธรรมของครูบาอาจารย์มาเป็นประดุจค�าไหว้ครูก่อนเสมอ เสร็จแล้วใน 
ตอนจบบางครั้งก็หลุดมาว่า “ความจริงก็เป็นเช่นนั้น”

อันที่จริงธรรมบางประการที่ท่านปฏิบัติตามมาแล้ว ประสบผลส�าเร็จแล้ว  
ท่านอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นธรรมที่ท่านพบ บางท่านอาจจะไม่เคยต้องมาอ้างว่าเป็นค�า
ของครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนมา เพราะเมื่อปฏิบัติไปประสบความเยือกเย็นเห็นด้วยจิต
เช่นเดียวกับอาจารย์ การเทศนาสัง่สอนกม็กัจะข้ามเลยไป ไม่ได้เอ่ยอ้างถงึ แต่หลวงปู่ 
มิใช่เช่นนั้น หลวงปู่จะยกว่าเป็นค�าที่ “ท่านอาจารย์มั่นว่า” เกือบจะตลอด ฟังเผินๆ 
เหมือนว่าท่านไม่ได้มีความรู้อะไรด้วยตนเอง แต่อ้างท่านอาจารย์มัน่ตลอด แต่กอ็ย่าง
ที่กล่าวแล้วหลายคร้ังที่ท่านก็เผลอตบท้ายตอนหลังว่า “แต่ความจริงก็เป็นเช่นน้ัน” 
หมายความว่า ท่านได้ปฏบิตัแิล้ว ได้ประสบผลแล้ว พบแล้ว แต่ด้วยความเคารพสงูสดุ 
ต่อท่านอาจารย์ เหมือนกับว่าจะยกมือขึ้นประนมกราบไหว้บูรพาจารย์ของท่านก่อน 
ถึงจะให้ค�าเทศนาอบรมของท่านต่อไป

หลวงปู่ได้เคยยกเรื่องความน่าเคารพอย่างยิ่งของท่านพระอาจารย์มั่น อาจารย์
ของท่านมากล่าวว่า “ท่านเป็นคนทีถ่่อมองค์ และมอีบุายวธิอีบรมศษิย์ของท่านอยูเ่สมอ”  
บางคร้ังท่านจะดุ บางคร้ังท่านจะปลอบ บางคร้ังท่านจะเปรย หรือบางคร้ังท่านอาจจะ 
ยกยอ แต่มีอยูค่ร้ังหน่ึงทีป่ระทบัใจหลวงปูม่ากน้ัน ท่านเล่าว่า ดเูหมอืนจะเป็นปีประมาณ  
๒๔๙๐ ซึ่งท่านไม่ได้จ�าพรรษาอยู่ ณ วัดป่าหนองผือด้วย แต่ท่านอยู่ที่วัดบ้านอุ่นดง  
พอถงึฤดูแล้ง ท่านกไ็ด้เข้าไปกราบฟังเทศน์อยูเ่สมอ วนัน้ันเป็นวนัโอกาสเหมาะทีบ่งัเอญิ 
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มพีระผู้ใหญ่ทีเ่ป็นพระเถระมาจากจังหวดัต่างๆ หลายทศิหลายทางเข้าไปศกึษาหารือ 
ธรรมะกับหลวงปู่มั่นพร้อมกันในวันเดียว โดยมิได้นัดหมายกันมาก่อนเลย มีท่าน 
เจ้าคณุธรรมเจดีย์ องค์อปัุชฌาย์ของท่านมาจากอดุร ท่านพระอาจารย์สงิห์ ขนัตยาคโม  
มาจากนครราชสมีา ท่านเจ้าคณุอริยเวท ี(เขยีน) มาจากกาฬสนิธุ ์หลวงปูอ่่อน ญาณสริิ  
หลวงปูฝ้ั่น อาจาโร ท่านพระอาจารย์มหาทองสขุ สจิุตโต และท่านอาจารย์กงมา จิรปญุโญ  
บางท่านก็มาจากพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล อย่างเช่นมาจากอุดร นครราชสีมา กาฬสินธุ์  
แต่หลายองค์ก็มาพักอยู่ที่วัดซึ่งไม่ห่างไกลจากวัดบ้านหนองผือนัก เช่น หลวงปู่อ่อน 
ญาณสิริ อยู่ที่วัดป่าหนองโดก อ.พรรณานิคม พระมหาทองสุข สุจิตโต อยู่วัดป่า
สทุธาวาส หลวงปูฝ้ั่น อาจาโร อยูว่ดัธาตนุาเวง วดัป่าภธูรพทิกัษ์ อ.เมอืง จ.สกลนคร 
ทา่นอาจารยก์งมา จริปุญโญ อยู่วดัดอยธรรมเจดีย์ ซึ่งขณะนัน้ยงัไม่ตั้งชื่อวัด แต่มา 
ตั้งใหม่

เปรียบเสมือนท่านแต่ละองค์ได้พักอยู่ตามวัดที่อยู่โดยรอบวัดป่าบ้านหนองผือ 
ต่างองค์ต่างท�าหน้าที่ดุจนายทวารบาลที่รักษาพระราชาซึ่งอยู่กลางพระนคร ต่างองค์
ต่างมาเยีย่มมากราบท่านพระอาจารย์มัน่โดยมไิด้นัดหมายกนัเช่นน้ี ท�าให้ได้ระลกึถงึ 
วนัมาฆบชูา ทีว่นัน้ันพระอรหนัต์ ๑,๒๕๐ องค์ มากราบสมเด็จพระบรมศาสดาสมัมา- 
สัมพุทธเจ้า ในวันเพ็ญเดือน ๓ โดยมิได้นัดหมายเช่นกัน

ในวันนั้น เมื่อพระผู้ใหญ่มาเยี่ยมกันหลายองค์เช่นนั้น ถึงเวลา ท่านก็ให้มีการ 
ตีระฆังลงไปรวมกันที่ศาลา จุดตะเกียงเจ้าพายุดวงใหญ่ ทุกองค์ต่างก็ก้มลงกราบ 
ท่านพระอาจารย์ม่ันพร้อมกนั ทกุองค์ต่างกน่ั็งสงบเสง่ียมพบัเพยีบโดยมไิด้กล่าวอนัใด  
คอยสดับฟังค�าของครูบาอาจารย์อยูอ่ย่างสงบสงัด หลวงปูเ่ล่าว่า วนัน้ันท่านจ�าได้ไม่ลมื  
แต่ท�าให้ร�าลึกอยู่ตลอดว่า นี่เองคือวิธีของ “ปราชญ์” ท่านเล่าว่า หลวงปู่มั่นได้กล่าว 
อารัมภกถาขึน้ในท�านองน้ีว่า “เออ วนัน้ีเป็นการสมควรแล้วทีผ่มจะได้ศกึษากบัพวกท่าน  
จะผิดถูกประการใด อยากให้พวกท่านปรารภได้ เตือนได้ ไม่ต้องเกรงใจ เพราะผม
ได้ศึกษาน้อย เรียนน้อย...”
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หลวงปูเ่ล่าว่า ท่านได้ยนิค�าเช่นน้ัน ท่านรู้สกึน�า้ตาแทบจะปร่ิมออกมา ไหลเลือ่น 
ออกมาจากขอบตา ทั้งซาบซึ้งและตื้นตันใจเป็นที่สุด ดูหรือท่านเป็นครูบาอาจารย์  
เคยขูเ่ขญ็ ก�าราบ ค�าราม ดัดนิสยัศิษย์มาต่างๆ ศษิย์ทกุคนสยบยอมรับแทบบารมีท่าน  
แทบเท้าท่าน เคารพทั้งถือเป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นครูอาจารย์ ท่านสั่งให้ไปตายก็ตายได้  
ท่านจะฆ่าก็ยอมทกุอย่าง ท่านตกีไ็ม่หลบ ท่านทบุกไ็ม่หนี แต่แทนทีท่่านจะเร่ิมต้นว่า  
วนัน้ีจะสอนเช่นน้ัน เช่นน้ัน เราได้เหน็เป็นอย่างน้ัน อย่างน้ัน ท่านกลบักล่าวอย่างแสน 
ทีจ่ะสงบเยือกเยน็เป็นท�านองยกย่องศิษย์ ในขณะเดยีวกนักแ็สนจะถ่อมองค์ว่าท่านน้ัน 
ได้ศึกษาน้อยเรียนน้อย ขอให้ท่านได้ศกึษากบัพวกศษิย์บ้าง ขอว่าถ้าผิดถกูประการใด  
ขอให้พวกท่านปรารภได้ไม่ต้องเกรงใจ นี่แหละปราชญ์แท้ เป็นความที่หลวงปู่หลุย 
ยกน�ามาให้ลูกศิษย์ได้ฟังเสมอ

ท่านเล่าต่อไปว่า วันนั้นธรรมก็แสนจะวิจิตรบรรจงมาก ซาบซึ้งมาก แต่สิ่งที่
ประทับใจมากที่สุดติดมาจนกระทั่งถึงทุกวันน้ี คือการพูดอย่างอ่อนน้อมถ่อมองค์
ของท่านพระอาจารย์มั่น ซึ่งท่านไม่เคยลืมเลย

แต่เดิมคิดว่าจะได้มีการเขียนเล่าถึงสภาพวัดป่าบ้านหนองผือ และชีวิตความ
เป็นอยู่ของพระธุดงคกัมมัฏฐานในสมัยนั้นที่ได้อยู่ใกล้ท่านพระอาจารย์มั่น อยู่ด้วย
ความเคารพ ด้วยความซาบซึง้ และสงบเสง่ียมส�ารวมกายเป็นอย่างด ีแต่ได้มาระลกึว่า  
จะไม่มใีครสามารถบรรยายถงึภาพสิง่เหล่าน้ีได้ดียิง่กว่าการทีจ่ะไปอ่านหนังสอืประวตัิ
ท่านพระอาจารย์ม่ัน ภูริทตัตมหาเถระ เขยีนโดย ท่านอาจารย์พระมหาบวั ญาณสมัปันโน  
ซึง่เป็นหนังสอืทีท่รงคณุค่าวเิศษทีส่ดุ ไม่มหีนังสอืใดทีส่ามารถจะกล่าวได้ดไีปกว่าน้ัน 
ถึงสภาพสิ่งเหล่าน้ัน จึงใคร่ขอให้ท่านผู้อ่านได้ไปอ่านความในช่วงน้ันจะเข้าใจและ
ซาบซึ้งได้ดียิ่งขึ้น
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พรรษาที่ ๒๖-๓๑ พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๔๙๘

แล้วก็ออกธุดงค์เรื่อยไป

พ.ศ. ๒๔๙๓ จ�าพรรษา วัดศรีพนมมาศ อ.เชียงคาน จ.เลย

พ.ศ. ๒๔๙๔ จ�าพรรษา ถ�้าพระนาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

พ.ศ. ๒๔๙๕ จ�าพรรษา เขาสวนกวาง กิ่ง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

พ.ศ. ๒๔๙๖ จ�าพรรษา วัดดอนเลยหลง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เลย

พ.ศ. ๒๔๙๗ จ�าพรรษา บ้านไร่ม่วง (วัดป่าอัมพวัน) ท่าแพ อ.เมือง จ.เลย

พ.ศ. ๒๔๙๘ จ�าพรรษา สวนพ่อหนูจันทร์ บ้านฟากเลย จ.เลย

หลังจากที่ประทีปแก้วของพระกัมมัฏฐานที่โชติช่วงอยู่ที่บริเวณทางภาคอีสาน 
โดยเฉพาะทีว่ดัป่าบ้านหนองผือ เป็นเวลาช้านานกว่า ๕ พรรษา ได้ดบัลงทีว่ดัป่าสทุธาวาส  
จ.สกลนคร ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๒ ได้มีการถวายเพลิงท่านในต้นปี  
๒๔๙๓ หลวงปูไ่ด้ช่วยจัดงานศพเป็นการสนองคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นคร้ังสดุท้าย  
เสร็จแล้วท่านกอ็อกธดุงค์เร่ือยๆ ไปอย่างทีท่่านเคยบอกว่า อาชพีคอืออกธดุงค์เร่ือยไป  
ท่านเล่าว่า ระหว่างนั้นรู้สึกว่าจะมีสภาพเหมือนบ้านแตกสาแหรกขาด ทุกคนซบเซา  
จิตใจหดหู่ พูดจากันแทบจะไม่ได้ เหมือนคล้ายกับว่าไม่รู้จะท�าสิ่งใดต่อไป ต่างองค์ 
กต่็างแยกกนั พระหนุ่ม เณรน้อย ได้อาศยัร่มบารมขีองพระเถระผู้ใหญ่ ผู้เป็นเสมอืน 
พีช่ายใหญ่ ซึง่บางท่านบางองค์กไ็ปกบัหลวงปูเ่ทสก์ เทสรังส ีบางองค์กไ็ปอยูก่บัหลวงปู่ 
ขาว อนาลโย บางองค์กไ็ปอยูก่บัท่านอาจารย์พระมหาบวั ญาณสมัปันโน ลกูเลก็ลกูหล้า 
ก็ย่อมต้องการพี่ชายใหญ่ที่จะโอบอุ้มให้ความเมตตาดูแลฝึกปรือต่อไป
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หลวงปูน้ั่น ท่านยงัพึง่ตวัเองไม่ได้ ท่านกแ็ยกองค์จากหมู่เพือ่นเดินทางรอนแรม
วเิวกต่อไป ร�าพงึถึงความไม่เทีย่งแท้ของสงัขาร ได้เคยหวงัพึง่อาศัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์  
ได้อยู่ในร่มเงาใต้รัศมีบารมีท่านหลายปี และถงึเวลาแล้วทีจ่ะต้องแยกตวัออกมาเหมอืน
ลูกนกที่ปีกกล้าขาแข็งแล้ว จะอยู่กับแม่อาศัยไออุ่นแม่ปกปักรักษาต่อไปย่อมไม่ได้  
จะต้องบินออกไปสู่โลกกว้างตามล�าพัง

ระยะเวลาตัง้แต่พรรษาที ่๒๖-๓๑ แต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๔๙๘ อาจจะถอืได้ว่า  
เป็นเวลาทีท่่านออกธดุงค์เร่ือยไปตลอด ปีแรกท่านไปที ่อ.เชยีงคาน จ.เลย จ�าพรรษา
ที่วัดศรีพนมมาศ อ.เชียงคาน ซึ่งเป็นวัดที่ท่านเคยได้ช่วยเหลือดูแลในการงานบุญ
บ่อยคร้ัง ด้วยเป็นถิน่ทีห่ลวงปูไ่ด้เคยมาอยูท่�างานตัง้แต่สมัยเป็นเด็กหนุ่ม ฝ่ังตรงข้าม 
เป็นฝั่งลาว ชาวบ้านยังมีความศรัทธาอยู่มาก ท่านก็ได้อบรมให้เป็นอย่างดี

พ.ศ. ๒๔๙๔ ท่านเทีย่วธดุงค์มุง่ผ่านจากเลยมาอดุรฯ ไปสกลนคร กลบัไปจ�าพรรษา 
ที่ถ�้าพระนาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของถ�้าโพนงาม  
ซึ่งเคยจ�าพรรษาเมื่อปี ๒๔๗๖-๒๔๗๗ และปี พ.ศ. ๒๔๘๓ บริเวณถ�้านั้นกว้างยาว 
ไปไกล อยูใ่นเขตเทอืกเขาภูพาน อาจจะเดินทางจากด้านหน่ึงไปทะลอุกีด้านหน่ึง แล้วไป 
ออกอีกหมู่บ้านหน่ึงได้ ลึกลับซับซ้อนต่อกัน ในช่วงบริเวณตอนที่จ�าพรรษาในปีน้ี  
มีพระพุทธรูปตั้งเรียงรายอยู่มาก จึงได้ชื่อว่า “ถํ้าพระ” ในครั้งนี้ท่านไม่ได้ผจญเสือ 
โดยเผชิญหน้าอย่างที่เคยได้พบกันในปี ๒๔๘๓ ในครั้งนั้น แต่ท่านก็เล่าว่ายังมีเสือ 
อยูม่ากเช่นกนั ทีซ่ึง่หลวงปูไ่ปน่ังภาวนาน้ันเป็นหลบืหนิ มพีระพทุธรูปปางสมาธขินาด 
เท่าตวัคนตัง้อยู ่เวลาเช้าท่านออกไปบณิฑบาต ท่านได้เอาผ้าจีวรคลมุบ่าพระพทุธรูปไว้  
พอท่านกลับจากบิณฑบาต ปรากฏว่าเสือเข้ามาตบพระพุทธรูปเศียรหัก จีวรขาดเลย  
ในกาลต่อๆ มา ท่านมักจะเล่าอย่างมีอารมณ์ขันว่า ใครว่าเสือมันไม่กินพระ ไม่ท�า 
อะไรพระ แต่ขนาดพระพุทธรูปที่นั่งห่มจีวรอยู่ เสือยังมาตบเสียพระพุทธรูปคอหัก  
จะว่าเสือไม่กินพระได้อย่างไร

จากน้ันอีกปีหน่ึง ท่านก็วกกลบัไปจ�าพรรษาทีเ่ขาสวนกวาง กิง่อ�าเภอเขาสวนกวาง  
จังหวดัขอนแก่น ด้วยความพบปะใกล้ชดิกบัท่านเจ้าคณุอริยคณุาธาร แห่งเขาสวนกวาง  
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ซึ่งเดิมท่านเคยเป็นเจ้าคณะจังหวัด ได้พบพูดคุยกับท่านระหว่างงานถวายเพลิงศพ 
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตมหาเถระ ท่านก็ได้ชวนหลวงปู่ให้มาจ�าพรรษาที ่
เขาสวนกวางบ้าง คราวนี้ได้สบโอกาส ท่านจึงได้เดินทางเลยมาจ�าพรรษาที่ ๒๘ ที่ 
เขาสวนกวาง

ท่านเล่าว่า พระอริยคณุาธารเป็นพระทีมี่อธัยาศยัมาก ท่านพดูคยุในสิง่ทีล่กึลบั
มากมาย แต่น่าเสยีดายทีไ่ม่ได้เดนิตรงสูอ่ริยสจั ๔ โดยเร็ว ไม่ได้ใช้ไตรลกัษณ์เข้าช่วย  
ความรู้ทางด้านอภิญญาทีท่่านได้มาเก่า เช่น การรู้วาระจิตกด็ ีญาณต่างๆ กด็ ีในภายหลงั 
จึงเสื่อมอย่างน่าเสียดายถึงกับต้องสึก ทั้งๆ ที่เมื่อก่อนนั้นท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ ่
องค์หนึ่ง

สิ้นปี ๒๔๙๕ ท่านก็กลับไปที่จังหวัดเลย ได้จ�าพรรษาที่วัดดอนเลยหลง ในปี  
พ.ศ. ๒๔๙๖ อยูใ่นเมอืง จ.เลย ซึง่นับว่าได้ใกล้กบับ้านเกดิท่าน ความจริงเจ้าแม่นางกวย  
โยมมารดาของท่านได้ถึงแก่กรรม ตั้งแต่ปี ๒๔๘๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน อายุรวม  
๗๐ ปี ระหว่างน้ันเป็นระยะเวลาเข้าพรรษา ท่านได้ทราบข่าวภายหลงั เตรียมจะไปเยีย่ม 
ศพมารดา แต่หลวงปูม่ัน่ได้ห้ามไว้ บอกว่าไม่จ�าเป็น ให้บ�าเพญ็ภาวนาแผ่เมตตาไปถงึ 
มารดากไ็ด้ เพราะเดนิทางไปแล้วกใ็ช่ว่าจะช่วยให้มารดาคนืชวีติมาได้ เพราะขณะน้ัน
โยมมารดาถึงแก่กรรมแล้ว ไม่มีทางที่จะช่วยเหลืออะไรได้ การท�าความเพียรอุทิศ 
ส่วนกุศลให้นั้นจะเป็นประโยชน์มากกว่า

ท่านกลบัไปคร้ังน้ีจึงเท่ากบัว่าไปเย่ียมบ้าน เสร็จจากน้ันท่านกว็เิวกไปตามทีต่่างๆ  
เช่น บ้านหนองบง บ้านกกกอก ถ�้าผาปู่ ถ�้ามโหฬาร ซึ่งเป็นถิ่นเก่าที่ท่านเคยอยู่  
ระยะนี้เริ่มจะเป็นวัดขึ้นแล้ว ท่านพอใจในการพักภาวนา ท่านได้ไปอยู่ที่บ้านไร่ม่วง 
ท่าแพ อ.เมอืง จ.เลย จ�าพรรษาปี พ.ศ. ๒๔๙๗ วดัน้ีต่อมาหลวงปูซ่ามา อจุตโต มาจัดตัง้ 
ขึ้นเป็นวัด ชื่อ วัดป่าอัมพวัน ท่านเป็นพระที่ควรเคารพอีกองค์หนึ่งของจังหวัดเลย 
เป็นรุ่นน้องของหลวงปู่ ได้ธุดงค์ไปกับหลวงปู่ในเขตจังหวัดเลยหลายต่อหลายคร้ัง 
ปัจจุบันนี้น่าเสียดายที่ท่านมรณภาพแล้ว
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ปี ๒๔๙๘ ท่านมาจ�าพรรษาทีส่วนแห่งหน่ึง ชือ่ว่า สวนพ่อหนูจันทร์ บ้านฟากเลย  
จ.เลย ที่นี่ท่านมีบันทึกไว้ว่า

“ได้จ�าพรรษาทีส่วนพ่อหนูจันทร์ ฝันว่าได้นวดขาท่านพระอาจารย์เสาร์ รู้สกึเป็น 
บุญกุศลมากได้เห็นพระเถระผู้ใหญ่”

ท่านไม่ได้อยูท่ีไ่หนนานนอกจากเวลาเข้าพรรษา ออกพรรษาแล้วกเ็ดนิทางไปตาม 
ทีต่่างๆ กลดและมุ้งกลด ย่าม บาตร เป็นอาวธุประจ�าตวัของท่าน ท่านเล่าว่า ระยะน้ัน 
ก็เดินด้วยเท้าตลอด ไม่มีแม้แต่รองเท้า แต่ก็ดีที่ว่าทุกย่างทุกก้าวที่ลงสัมผัสพื้นดิน
จะกระทบดินหรือกรวดหิน ท�าให้มีสติรู้ทุกอิริยาบถ ไม่เหมือนพระธุดงคกัมมัฏฐาน 
สมัยหลังที่นิยมใส่รองเท้า เท้าแตะดินไม่ได้ จะเจ็บจะพอง แต่สัมผัสถึงแผ่นดินนั้น  
พระธดุงคกัมมัฏฐานสมยัเก่า ท่านธดุงค์ภาวนาพจิารณาธรรมอย่างละเอยีดลกึซึง้สขุมุ 
ยิ่งนัก
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พรรษาที่ ๓๒ พ.ศ. ๒๔๙๙ 

อยู่บ้านกกกอก และผจญพญานาคที่ภูบักบิด

จ�าพรรษาที่บ้านกกกอก ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย

สถานที่ซึ่งหลวงปู่จ�าพรรษาในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ นั้น อยู่ที่เชิงภูหลวง เป็นป่าเขา
อนัสงัดวเิวก มีต้นไม้ใหญ่แผ่ร่มเงาก่ิงก้านประสานกนัแทบไม่เหน็แสงตะวนั เป็นป่าสงู  
สดุหนาทบึ ทีเ่ป็นคล้ายบนัไดขัน้แรกทีจ่ะน�าข้ึนไปสูย่อดภู ซึง่สงูราวกบัจะชูยอดไม้ข้ึน
ไประแผ่นฟ้า ต้นไม้แต่ละต้นใหญ่ขนาด (ส�านวนของท่าน หมายความว่าใหญ่มาก)  
เอามือ “กอดไม่หุม้” (ส�านวนของท่านอกีเช่นกัน แปลว่า โอบไม่รอบ) ดมูดืคร้ึมอยูเ่ร่ือย  
มนี�า้ซ�า หรือ น�า้ซบั อยูใ่กล้บริเวณทีเ่ป็นทีท่�าความเพยีร เรียกกนัว่าเป็น ซ�าเงิน ซ�าทอง  
หรือน�้าซับเงิน น�้าซับทอง น�้าไม่มีแห้ง ไหลออกมาตลอดปี บริเวณน�้าซ�านี้ ชาวบ้าน 
ถือกันว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ เทพยดาอารักษ์รักษา ตัดต้นไม้ไม่ได้ จะมีโทษ มีลักษณะ
คล้ายน�า้ซ�าทีห่นองบง ทีเ่คยกล่าวมาแล้วในบททีว่่าด้วยหนองบง ในปีจ�าพรรษาที ่๑๕  
พ.ศ. ๒๔๘๒ เหตุนั้น บริเวณใกล้น�้าซ�าซึ่งมีน�้าซึมซับมาหล่อเลี้ยงต้นไม้ให้เขียวขจี 
อยู่ตลอดแล้ว ผู้คนยังเกรงกลัว ไม่กล้าตัดฟันไม้อีก จึงยิ่งท�าให้สภาพป่าบริเวณนั้น
ร่มคร้ึม อากาศเยอืกเยน็ตลอดคืนตลอดวนั ท่านว่า ไม่ว่าจะไปภาวนาใต้ต้นไม้ต้นใด  
จิตจะ “แจบจม” ดีเสมอ

เคยมีพระกมัมัฏฐานมาท�าความเพยีรและบรรลธุรรม ณ ทีบ้่านกกกอก มาก่อนแล้ว  
ชือ่ หลวงปูเ่อยี ชาวบ้านนับถอืกนัมากว่าท่านได้หทูพิย์ด้วย ใครอยู่ทีไ่หน ในบ้านในช่อง  
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จะพดูอะไรไว้ ไปถงึท่าน ไปกราบท่าน ท่านจะเอ่ยทกัถงึข้อความทีพ่ดูจากนัน้ันได้เสมอ  
ท�าให้ชาวบ้านทัง้รักทัง้กลวัท่านมาก ท่านอ่านหนังสอืไม่ออก แต่กล้าในทางความเพยีรมาก  
ท่านภาวนาไป ภาวนาไป วันหนึ่งตัวหนังสือก็ผุดออกมา ท่านว่ามันเหมือนฉายหนัง 
ในจอเป็นแถวเป็นแนวไป และรู้ขึ้นมาเองว่านั่นคือพระปาฏิโมกข์

ท่านบอกว่าพระธรรมสอนท่านให้อ่านให้ท่อง และรู้ความหมายของตวับาลน้ัีนหมด  
ท่านหดัท่องพระปาฏิโมกข์ทางภาวนา รวมทัง้บทสวดมนต์ต่างๆ ในเจ็ดต�านาน สบิสอง 
ต�านาน กส็วดได้คล่องแคล่ว ให้พระเณรอืน่ถอืหนังสอืปาฏโิมกข์ หนังสอืเจ็ดต�านาน 
สบิสองต�านาน คอยสอบทานเวลาทีท่่านท่อง ไม่มผิีดเลยสกัค�าเดยีว ท่านสวดมนต์ได้  
อ่านหนังสอืได้ โดยเรียนจากสมาธภิาวนาน้ี หากส�าหรับการเขียนน้ัน ท่านยงัท�าไม่ได้  
ด้วยบอกว่าไม่คิดจะเรียนเขยีนด้วยเลย แค่การอ่านได้ สวดมนต์ได้ ท่านกค็ดิว่าเพยีงพอ 
ส�าหรับนักปฏิบัติกัมมัฏฐานซึ่งพูดกันด้วยใจแล้ว

ว่ากนัว่า “ของเก่า” หลวงปูเ่อยีท่านมอียู ่เป็น ปพุเฺพ กตปญุญฺตา ได้ท�าบญุมาแล้ว 
ด้วยดีแต่ปุเรชาติ ความรู้ทางหนังสือทั้งหลายจึงผุดขึ้นมาทางการภาวนาอย่างน่า
อัศจรรย์ใจ คล้ายกับเรื่องของ หลวงปู่หล้า ผู้เป็นคนมาจากเวียงจันทน์ ท่านมาเรียน 
ภาวนากบัหลวงปูเ่สาร์ ไม่มีความรู้ทางภาษาไทยเลย อ่านไม่ได้ เขยีนไม่ได้ แต่สดุท้าย 
ท่านก็สามารถเรียนหนังสือไทยได้ทางสมาธิภาวนาเช่นเดียวกับหลวงปู่เอียน้ี การ
ภาวนาน้ีมผีลอนัน่าอศัจรรย์แก่ผู้ทีต่ัง้ใจท�าจริงเสมอ ถ้าท�าอย่างแน่วแน่ ท�าอย่างม่ันคง  
ท�าอย่างมอบกายถวายชีวิต ก็มักจะประสบผลอย่างคาดไม่ถึงเสมอ ปัจจุบันน้ี  
บ้านกกกอกได้จัดตั้งเป็นวัดแล้ว ชื่อว่า วัดปริตตบรรพต

หลวงปู่ไปภาวนาที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้น�้าซ�า ได้ความสงบเยือกเย็น “สิ่งไม่เคยรู้
ก็ได้รู้ สิง่ไม่เคยเหน็ก็ได้เหน็...” ส�านวนของท่านเรียกว่า “เทพอุม้” บริเวณต้นไม้ใหญ่ 
กิ่งหนาใบดกนั้น มีรุกขเทพอาศัยอยู่มาก มีฤทธิ์เดชเดชานุภาพ มีรัศมีกายมากน้อย
แตกต่างกันตามบารมทีีส่ร้างสมอบรมมา ท่านเคยอธบิายว่า ต้นไม้ใหญ่ ล�าต้นเท่ากนั  
จะมเีทพไม่เท่ากนั แต่หากต้นทีม่กีิง่ก้านแผ่ขยายออกไปกว้างไกลน้ัน จะมรุีกขเทพอาศยั 
อยู่มากกว่าต้นที่สูงชลูดตรงขึ้นไปถ่ายเดียว
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กเ็ฉกเช่นบคุคลธรรมดาน้ีเอง บางคนมตี�าแหน่งการงานใหญ่โต แต่ไม่มเีพือ่นพ้อง
บริวาร บางคนมตี�าแหน่งเท่าเทยีมกัน แต่มเีพือ่นพ้องบริวารห้อมล้อมด่ังดาวล้อมเดือน  
วาสนาบารมีไม่เหมือนกันฉันใด ในกรณีต้นไม้ใหญ่ก็ฉันนั้น

การภาวนาน้ัน ถ้าเลอืกทีไ่ด้ ควรเลอืกทีซ่ึง่อยูใ่ต้ต้นไม้ใหญ่ ต้นหนากิง่ก้านดก  
เทพทีอ่ยูต่ามยอดพฤกษาทกุกิง่ก้านสาขาจะช่วยอนุโมทนา “อุม้จิต” เราให้เข้าสูค่วาม 
สงบโดยง่าย แต่กอ็ย่ามวั “รับต้อน” แขก เพลดิเพลนิไป (รับต้อน - ต้อนรับ ส�านวน 
ท่าน) เพียงแผ่เมตตาให้เขาก็พอแล้ว มัวตามตื่นเต้นกับนิมิตในภาวนา (ซึ่งอาจจะ 
ทั้งที่เห็นได้ด้วยตาเนื้อ อันเป็นผลเนื่องมาจากสมาธิด้วย) จะเป็นบ้าไปเสียเปล่า 

เหน็เขา เหน็วมิานของเขา น่ันก็ตวัเขา วมิานของเขา ซึง่ล้วนแต่ไม่เทีย่ง เป็นทกุข์  
เป็นอนัตตา เทวดาก็เสื่อมสลายได้ เคลื่อนจากภพภูมิได้ ไม่เที่ยงเหมือนกัน ได้กลิ่น 
ดอกไม้หอม เวลาน่ังภาวนา หรือเดนิจงกรม จะเป็นนิมติให้กลิน่ทีเ่ทพถอืพานดอกไม้
มาอนุโมทนาบชูาการท�าความเพยีรของเราหรือไม่กช่็าง กลิน่หอมมไีด้กด็บัได้ ของใด 
เกดิขึน้แล้วย่อมดับไป ดแูต่จิตของเรา ให้จิตเป็นกลางๆ เป็นอพัยากฤต เอาไตรลกัษณ์ 
เข้าฟอกจิต

เขียนเพลินไปตามธรรมะที่หลวงปู่หลุยท่านเคยสอน ขออนุญาตน�ากลับเข้า
เรื่องต่อไป

ท่านพอใจในความเป็นสปัปายะของทีบ้่านกกกอกมาก จึงตกลงอธษิฐานพรรษา 
ที ่๓๒ ทีบ้่านกกกอกน้ี ความจริงเมือ่พดูถงึ “สปัปายะ” หรอืความสบายแห่งการภาวนาน้ัน  
ควรจะบริบูรณ์ด้วยความสบาย ๔ ประการ คือ สถานที่สัปปายะ อากาศสัปปายะ 
บุคคลสัปปายะ และอาหารสัปปายะ

สถานที่สัปปายะ หมายถึง สถานที่ซึ่งชวนให้ดูดดื่มในการภาวนา ไม่เบื่อหน่าย
ในการปรารภความเพียร

อากาศสัปปายะ หมายถึง อากาศดี อากาศโปร่ง อากาศไม่หนัก ไม่กดทับจิต 
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บคุคลสปัปายะ หมายถงึ ผู้อปัุฏฐากดแูล รู้สิง่ทีค่วรประเคน รู้กาลทีค่วรประเคน  
เช่น ไม่พรวดพราดเข้าไปในเวลาทีท่่านก�าลงัสงบจิตอยูใ่นสมาธ ิรู้เวลาทีเ่มือ่ท่านต้องการ 
ท�าความเพยีรอย่างอกุฤษฏ์ ไม่บณิฑบาต กไ็ม่ต้องวุน่วายเซ้าซีอ้้อนวอนท่าน บคุคลน้ี  
รวมทั้งท่านที่เราไม่อาจเห็นได้ด้วยตามนุษย์ธรรมดาด้วย

อาหารสัปปายะ หมายถึง อาหารที่ถูกจริตกับธาตุขันธ์ของท่าน ไม่ท�าให้ท่าน
เจ็บป่วย เป็นไข้ พอสบายแก่ธาตุขันธ์ ไม่หนักเกินไป ไม่เบาเกินไป พอเป็นไปให้
สะดวกแก่การภาวนา

โดยมากสถานทีท่�าความเพยีรน้ัน หลวงปูท่่านพจิารณาเพยีงสปัปายะ ๓ ข้อแรก
เท่านั้น ส่วนข้ออาหารนั้น ท่านจะแทบไม่สนใจเลย เป็นการบิณฑบาตตามมีตามได้
โดยแท้ เช่น ได้พริก ได้เกลือ ก็ฉันกับพริกกับเกลือ ได้ข้าวเปล่าๆ ก็ฉันข้าวเปล่าๆ 
ท่านว่า พระพุทธเจ้าก็สอน ท่านอาจารย์มั่นก็สั่ง พริกกับเกลือก็ดี ข้าวเปล่าๆ ก็ดี  
สิง่เหล่าน้ีเป็นสิง่ทีไ่ด้มาจากการบณิฑบาต ถอืเป็นอดเิรกลาภทัง้สิน้ เป็นลาภทีพ่ระธดุงค์ 
ควรมีความสันโดษ พอใจแล้ว เพราะความจนเป็นทรัพย์ของบรรพชิต

การภาวนาในพรรษาน้ีเป็นเช่นไร เหน็จะไม่ต้องกล่าวมาก เพราะท่านว่า “น่ังได้ 
ทกุที ่เดนิจงกรมได้ทกุแห่ง เป็นภาวนาไปหมด...ภาวนาได้ทะลทุัง้ตวั ภาวนาลมหายใจ 
ทุกเส้นขน...”

ท่านย่อมพอใจสถานที ่อากาศ และบคุคล ทัง้เหน็ด้วยตากด็ ีไม่เหน็ด้วยตากดี็  
ทีเ่ป็นสปัปายะน้ี ในเวลาอกี ๘ ปีต่อมา ท่านกไ็ด้เวยีนกลบัมาจ�าพรรษา ณ ทีบ้่านกกกอก  
นี้อีกครั้งหนึ่ง ในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ พรรษาที่ ๔๐ และเป็นวาระที่ท�าให้ท่านต้องระลึก
ถึงบุญคุณของสถานที่นี้เป็นที่สุด
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ผจญพญานาคที่ภูบักบิด

ภบูกับดิ เป็นภเูขาเลก็ๆ อยูห่่างจากตวัจังหวดัเลยไม่มากนัก ตัง้อยูแ่ห่งละฟาก
ฝ่ังแม่น�า้เลยกบัตวัเมือง ทีเ่ชงิเขามวีดัเลก็ๆ อยู่วดัหน่ึง ชาวบ้านเรียกกนัว่า วดัภบูกับดิ  
ปัจจุบันน้ีมีชื่อว่า วัดประชานิมิต สถานที่ซึ่งหลวงปู่ขึ้นไปประกอบความเพียรน้ัน
เป็นถ�้าอยู่บนยอดภู ซึ่งจะต้องเดินขึ้นไปจากเชิงเขาอีกประมาณเกือบ ๓ กิโลเมตร 
ทาง ๓ กิโลเมตรนี้ หากเป็นพื้นที่ราบก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด แต่นี่เป็นทางขึ้นเขา 
ประกอบด้วยโขดหินตะปุ่มตะป�่าแหลมคม ต้องบุกป่าบุกเขา แหวกเถาวัลย์ กอไม้  
พงหนาม พงหวาย ไป ก็เป็นทางที่ล�าบากพอดู ที่โคจรบิณฑบาตอยู่ที่หมู่บ้านเชิงเขา  
อนัหมายความว่า ท่านจะต้องสะพายบาตรลงจากเขาอยู่ทกุวนัเพือ่มาบณิฑบาตอาหาร
มาขบฉัน โดยทีน่�า้บนยอดภน้ัูนไม่ม ีต้องใส่กระตกิใส่กาข้ึนไป ท่านจึงมกัจะฉันทีเ่ชิงเขา 
เพ่ือตดัปัญหาทีจ่ะต้องเป็นภาระหาน�า้มาล้างบาตร และเมือ่วนัใดการภาวนาด ีจิตรวมดี  
แจบจมด ี(ส�านวนของท่าน เคยเรียนถาม ท่านว่า จิตรวมน่ิงสนิทถงึอปัปนาสมาธ)ิ ถอน
ออกมาพิจารณาธรรมหมุนตัวเป็นเกลียวต่อเนื่องกันเช่นนี้ ท่านก็จะงดการบิณฑบาต 
ไปเลย ซึ่งอาจจะเป็นคราวละสองวัน สามวัน หรือแม้แต่เจ็ดวันก็เคยมี ท่านกล่าวว่า  
อาหารทางกายไม่มีความหมายเท่าอาหารทางจิต

เมื่อกล่าวว่าท่านไม่ลงเขามาสองวัน สามวัน หรือเจ็ดวัน นั้นก็หมายความว่า 
ไม่เพียงแต่ท่านจะไม่ฉันอาหารติดต่อกันเป็นเวลาสองวันสามวันหรือเจ็ดวันเท่าน้ัน 
หากในกรณขีองทีภ่บูกับดิซึง่เป็นทีก่นัดารน�า้อย่างฉกาจฉกรรจ์ หลวงปูจ่ะต้องแบกกา 
ใส่น�า้ขึน้ไปเองทกุวนั จึงหมายความว่า ท่านจะต้องอดน�า้ต่อไปด้วยตลอดเวลาสองวนั  
หรือสามวัน หรือเจ็ดวันนั้น

การบ�าเพ็ญเพียร ณ ที่ภูบักบิด นี้เป็นที่เลื่องลือกันว่า ในวันหนึ่งๆ ท่านใช้น�้า 
เพยีงกาเดยีว กล่าวคอื ท่านสามารถใช้น�า้กาเดียวน้ีเพือ่ทัง้ฉัน ทัง้ช�าระกาย ทัง้ล้างหน้า  
ล้างมือ ล้างเท้า ได้ แต่ความจริงน้ันร้ายยิง่กว่าน้ัน กล่าวคือ หากเป็นเวลาท�าความเพยีร 
อย่างอกุฤษฏ์ น�า้กาเดยีวน้ันกจ็ะต้องถนอมใช้ให้เพยีงพอไปจนกว่าจะลงมาบณิฑบาต 
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ซึง่อาจมใิช่เพยีงวนัเดยีว แต่อาจเป็นเวลาสองวนัสามวนัหรือเจ็ดวนัดงักล่าว เคยกราบเรียน 
ถามท่าน ท่านอธบิายว่า ท่านฉันน�า้เพยีงจิบเลก็น้อย หรือเม่ือจะต้องอยูห่ลายวนักเ็พยีง 
แตะปลายลิน้ให้รู้สกึถงึความชุม่ฉ�า่เท่าน้ัน น�า้ใช้ล้างหน้าล้างมอืแล้ว กเ็กบ็ไว้ใช้ส�าหรับ
สรงหรือล้างเท้าต่อไป การสรงการล้างเท้า กเ็พยีงใช้ผ้าชบุน�า้ค่อยๆ เชด็ตวัเชด็เท้าเอา 
ความจริงเรื่องอาหารและน�า้ดื่มนี ้ผู้เคยผ่านการบ�าเพ็ญภาวนาได้ผลดีย่อมทราบดีว่า  
ระหว่างเวลาจิตทรงอยู่ในสมาธ ิร่างกายจะแทบไม่รูส้ึกถงึความหิวโหยแตป่ระการใด 
จิตจะเอบิอิม่ ไม่หวิอาหาร ไม่กระหายน�า้ ไม่ง่วงเหงาหาวนอน จิต “ตืน่” รับสมัผัสธรรม 
ที่มากระทบตลอดเวลา การทรงอยู่ในสมาธิหรือฌานนั้น มิได้หมายความว่าจะต้อง 
น่ังหลบัตา ขดัสมาธ ิเป็นฤาษีบ�าเพญ็ตบะอยูต่ลอดไป แต่อาจจะยืน เดนิ พดู สนทนา 
อยู่ในอิริยาบถปกติของบุคคลธรรมดาก็ได้

ถ�า้ทีห่ลวงปูไ่ปท�าความพากความเพยีรอย่างเตม็ทีน้ี่ ปากถ�า้แคบอยูส่กัหน่อย แต่ 
ภายในกว้างขวาง สวยงาม ผนังถ�า้เป็นรูเป็นซอกมากมาย เล่ากนัว่า แต่ก่อนภายในถ�า้ 
กว้างขวางเวิ้งว้างกว่านี้ ด้วยมีเขตของพวก “บังบด” หรือ พวก “ภุมมเทวดา” ดูแล 
รักษาอยูด้่วย มีสมบตัภิายในถ�า้มากมายมหาศาล เป็นสมบตัขิอง “เทวดา” ผู้มีศลีธรรม  
มจิีตบริสทุธิ ์ได้ปล่อยทิง้ไว้ให้เป็นทรัพย์สมบตัขิองส่วนกลางให้มนุษย์น�ามากราบไหว้
บูชาหรือมีสิทธิน�าไปใช้สอยได้ ส่วนที่ให้น�ามากราบไหว้บูชา คือ พระพุทธรูปทองค�า 
พระพุทธรูปเงิน นาก ขนาดต่างๆ กัน อันแสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงสุด
ของคนในสมัยโบราณ จึงได้จัดสร้างพระพทุธรูปด้วยวสัดมีุค่าไว้สกัการบชูา ส่วนทีใ่ห้ 
น�าไปใช้สอยก็เป็นพวกสร้อยสนิมพิมพาภรณ์ แก้วแหวนเงินทอง เช่น สร้อยตวั สร้อยคอ  
สร้อยสังวาลย์ ก�าไลแขน ก�าไลข้อมือ เข็มขัดทอง นาก สิ่งเหล่าน้ีกองทิ้งอยู่บน 
แท่นหินภายในถ�้าอย่างระเกะระกะ

เป็นที่อนุญาตกันว่า เมื่อเข้าไปในเขตถ�้าอันเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเป็นเขตของ
เทพยดาแล้ว ทกุคนจะสามารถน�าพระพทุธรูป หรือเคร่ืองประดับเหล่าน้ันตดิตวัออกมา 
ได้ ๑ ก�ามอืเตม็ๆ จะเป็นสร้อยตวั สร้อยคอ เข็มขัด จ้ี สร้อยปะวะหล�า่ ก�าไล อย่างใด 
ก็ตาม สิ่งเดียวหรือหลายสิ่ง อนุญาตให้น�าออกมาได้คนละ ๑ ก�ามือ เมื่อน�ามาใช้ 
เสร็จธุระแล้ว ก็ให้น�ากลับขึ้นไปคืนยังสถานที่เดิมที่ตนไปขอยืมมา
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ไม่ทราบว่าจะเป็นเพราะเหตใุด เพือ่เป็นการแสดงความเคารพสถานทีอ่นัศกัดิส์ทิธิ์  
จึงต้องให้แสดงความบริสทุธิก์ายเช่นน้ัน หรือเพราะเกรงว่าจะหยบิฉวยเกนิเลย ซกุซ่อน 
ใส่กระเป๋า เสือ้ กางเกง หรือเหน็บเขม็ขดัคาดผ้ามาด้วยกไ็ม่ทราบ แต่ข้อก�าหนดกฎเกณฑ์ 
น้ันมอียูว่่า ผู้ทีจ่ะสามารถเข้าไปในเขตถ�า้ตอนทีม่สีมบตัเิทวดารักษาไว้น้ี จะต้องเข้าไป
แต่ตัวเปล่า กล่าวคือ ต้องเปลื้องเสื้อผ้าออกหมด ไม่ให้มีเครื่องนุ่งห่มชิ้นใดติดกาย 
อยูเ่ลยแม้แต่ชิน้เดยีว ข้อก�าหนดกฎเกณฑ์น้ีใช้ทัว่ถงึกนั ไม่ว่าหญงิหรือชาย ไม่ว่าเดก็
หรือผู้ใหญ่ ทกุคนทีป่รารถนาจะขอยมืเคร่ืองประดบัของใช้เทวดามาประดบักาย หรือ
เชญิพระพุทธรูปมาในงานบญุ ก็จะต้องปฏิบตัติามน้ี มฉิะน้ันแล้ว เมือ่เข้าไปภายในถ�า้ 
จะมองไม่เห็นทรัพย์สมบัติมีค่าเหล่าน้ันเลยสักช้ินเดียว จะเห็นเป็นผนังถ�้าแลโล่ง 
ไปหมด

ดังนั้น ในสมัยโบราณ ถึงเวลาตรุษสงกรานต์ วันสารท วันท�าการมงคล มีการ
แต่งงาน โกนจุก ท�าบุญบ้าน ชาวบ้านก็จะพากันขึ้นเขาไปขอยืมสิ่งของเครื่องประดับ
มาใช้ ผู้คนสมัยนั้นต่างมีศีลธรรมอันดี เห็นว่าของเหล่านี้ไม่ใช่ของๆ ตน ไม่ใช่ของ
แห่งตน เป็นสมบัติของกลาง ยืมมาใช้สอยสมประสงค์ของตนแล้วก็น�าไปคืนโดยดี 
จวบจนภายหลงั เร่ิมมผู้ีโลภโมโทสนั ชกัจะไม่ค่อยยอมส่งคนื ยดึถอืเกบ็ไว้กบับ้านตน 
เรือนตน ทกึทกัเป็นของๆ ตน เท่ากบัเป็นการผิดศลีข้อ อทนินาทาน ถอืเอาของทีเ่ขา 
ไม่ให้มาเป็นของตน สมบตัใินถ�า้กเ็ร่ิมลดน้อยลง เคร่ืองสนิมพมิพาภรณ์ทีเ่ป็นทองค�า 
สกุปลัง่ ก็เร่ิมหมองลง ด�าคล�า้ลง คล้ายเป็นทองเหลอืง เป็นทีส่งัเกตของผู้คนในระยะหลงั  
ทีร้่ายแรงทีส่ดุ คอืได้มเีณรน้อยคนหน่ึงตามหลงัเข้าไปในถ�า้ด้วย เหน็ “แม่ออก” หรือ
หญิงชาวบ้านเดินอยู่ข้างหน้า ก็ไป “บิด” ก้นแม่ออก (บิด คือ หยิกแบบบิดด้วย - 
ผู้เขยีน) เป็นการหยอกเอิน ผิดทัง้ศลี ทีไ่ปจับต้องตวัผู้หญงิ และไม่ส�ารวมกริิยา ผิดทัง้ 
การไม่เคารพ ดูหมิ่นสถานที่ ท�าให้ปากถ�้าบริเวณมีสมบัตินั้นถล่มลงปิดทางเข้าหมด  
ว่ากันว่า เณรผู้ท�าความผิดศีลวบิตัน้ัินรอดชวีติ ตกไปในรูพญานาค ไปโผล่ทีก่ดุป่องได้  
การรอดชีวิตนั้น เพียงเพื่อมาบอกเล่าท�าให้ได้ทราบสาเหตุของการที่ถ�้าถล่มทลายได้ 
เพราะกลายเป็นคนเสยีจริตเลอะเลอืน ได้แต่พร�า่เพ้อถึงกรรมไม่ดขีองตน และสดุท้าย
ก็ตายไป จึงเรียกชื่อภูเขานี้ว่า “ภูบักบิด” ด้วยประการฉะนี้
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หลวงปู่เล่าว่า สมัยเมื่อท่านเป็นเด็กขึ้นภูไปที่ถ�้านี้ ยังทันได้เห็นฆ้องเภรีโบราณ
ขนาดค่อนข้างเขือ่งตัง้เรียงรายอยู ่และพระพทุธรูปทองค�ากย็งัหลงเหลอือยูบ้่าง แต่เป็น 
พระพทุธรูปองค์เลก็ๆ มีแผ่นเงินหรือแผ่นทองแผ่หุม้องค์ ไม่เป็นทองค�าทัง้องค์อย่างที ่
กล่าวกัน พระพุทธรูปเล็กๆ เหล่านี้ตั้งอยู่บนแท่นหินในหลืบถ�้า ขณะนั้นราคาทอง
ราคาเงินก็ไม่สูงเท่าไร จึงไม่มีผู้ใดสนใจ มีพระพุทธรูปปั้นดินเผาบรรจุอยู่ในไหเต็ม
หลายต่อหลายใบ สิง่เหล่าน้ีภายหลงัเม่ือท่านกลบัไปท�าความเพยีร คงเหลอืแต่พระดนิ 
ในไหเท่าน้ัน ชาวบ้านยังยนืยนักนัว่า ความศักดิส์ทิธิท์ีถ่�า้ในภบูกับดิน้ียงัมีอยู ่มพีญานาค 
อาศยัอยู่ในถ�า้ โพรงของพญานาคน้ัน หากเอามะพร้าวทิง้ลงไป จะไปโผล่ทีก่ดุป่องเลย 
ทีเดียว

หลวงปูเ่ล่าว่า แต่แรกท่านมไิด้เชือ่ถอืเร่ืองพญานาค ทีข้ึ่นไปท�าความเพยีรกเ็พือ่
เปลี่ยนสถานที่ ด้วยปี ๒๔๙๙ นี้ท่านจ�าพรรษาอยู่ที่บ้านกกกอก เป็นพื้นที่เชิงเขา  
ออกพรรษาแล้ว จึงเปลีย่นขึน้ภูบ้าง และเหน็ว่าบนยอดภน้ัูนป่าเขายงับริบรูณ์อยูม่าก  
และประวัตขิองภูบกับดิแต่สมัยโบราณกด็ขูลงัด ี(ส�านวนของท่าน-ขลงัด-ีท่านใช้อยู่ 
บ่อยๆ) คงมีเทพมากเช่นเดียวกัน ท่านไปถึงภูบักบิดนี้ในเดือนอ้าย ตรงกับเดือน
ธันวาคม หมายความว่าออกพรรษาเพียงเดือนเศษก็ไปเลย

เมือ่ขึน้ไปภาวนา เพยีงคนืแรกกเ็หน็มอืใหญ่ด�ายืน่ออกมาจากถ�า้ เป็นมอืทีใ่หญ่โต 
เกินขนาดที่จะเป็นมือมนุษย์ ขนยาวรุงรัง ไม่เห็นอวัยวะส่วนอื่นนอกจากมือที่ชูร่อน
เหมอืนจะขอบญุกศุล หลบัตากเ็หน็ ลมืตากเ็หน็ ก�าหนดจิตถามได้ความว่า เป็นเปรต 
มาขอส่วนบุญ ท่านจึงได้ตั้งจิตแผ่เมตตาให้

ส�าหรับเร่ืองพญานาคน้ัน ผลสุดท้ายท่านก็ต้องยอมรับว่ามีสิ่งลึกลับน้ีอยู่จริง 
ทา่นเลา่ว่า พญานาคทีภ่บูักบดินัน้เดมิเปน็มจิฉาทิฏฐิ ระหว่างที่ทา่นภาวนากม็าลองดี 
เอาส่วนหางพันรอบกายท่านหลายรอบ แล้วรดัแน่น “หนักอึ่กซึ่ก อึ่กซึ่ก” อึดอัดมาก  
ทนัททีีรู้่สกึตัง้สตไิม่ทนั ท�าให้ตกใจ ท่านว่า “เกอืบเสยีทเีขา” แม้ท่านจะเป็นพระเถระแล้ว  
พรรษากว่าสามสิบ แต่ประสบการณ์ด้านพญานาคเคยมีอยู่ แต่การที่มาพันรัดตัวนี้
เพิ่งจะพบ จึงอดสะดุ้งไม่ได้ แต่แล้วเมื่อตั้งสติได้ ก็ก�าหนดจิต “เอาพุทโธ... พุทโธ 
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เป่าเข้าไป เป่าเข้าไป ที่มันรัดแน่นก็คลายวับๆ เลย คลายเร็ว...เร็วเลย” เป็นบางท่าน 
บางองค์ อาจจะแบกกลดหนีเลยก็ได้ แต่หลวงปู่ก็คงอยู่ท�าความเพียรต่อไปอย่างไม่
ลดละ แผ่เมตตาให้พญานาคผู้นั้น จนภายหลังจิตของเขาอ่อนน้อมยอมลงต่อท่าน 
กลายเป็นเพื่อนเป็นมิตรกัน

จากปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ท่านได้กลับไปภูบักบิดอีกหลายครั้ง โดยในภายหลังท่าน
ถือเป็นสถานที่ซึ่งท่านจะพาพระเล็กเณรน้อยไปเร่งความเพียร โดยมีพญานาคเพื่อน
คูม่ติรของท่านเป็นผู้ช่วยทรมานทดสอบความมัน่คงของจิตใจ เคยกราบเรียนถามว่า  
การทดสอบของพญานาคท�าอย่างไร ท่านกห็วัเราะเฉยเสยี คาดว่าพญานาคน้ันย่อมม ี
ฤทธิ์ในการแปลงกาย หรือเนรมิตสิ่งหน่ึงสิ่งใดได้รวดเร็วมาก คงจะเป็นการท�าให้
ผู้ภาวนาเกรงกลัว จิตจะไม่กล้าส่งนอก แนบแน่นอยู่กับพุทโธ จนรวมลงเป็นสมาธิ
โดยเร็ว

การภาวนาที่ภูบักบิดนี้ แรกๆ ท่านบันทึกไว้ว่า “สถานที่เป็นมงคลดี เทพมาก  
จิตแจบจมดี แทบไม่อยากจะจากไปที่อื่นเลย ลืมมืด ลืมแจ้ง” ท่านยังกลับไป 
หลายครั้งดังกล่าว แต่ภายหลังท่านบ่นว่า “มันจืดไปแล้ว” เข้าใจว่าความเคยชินต่อ 
ภูบักบิด ท�าให้ความรู้สึกตื่นเต้น “ใหม่” ต่อสถานที่อันเป็นปกติวิสัยที่พระธุดงค์
แสวงหานั้นคลายลง ท่านจึงบ่นว่า “จืด” ไป

ภายในถ�า้ ปัจจุบนัมพีระพทุธรูปประธานทีท่่านพระครูอดศัิยคณุาธารสร้างข้ึนไว้ 
แต่ปี ๒๕๑๕ หน่ึงองค์ ภายหลงัในปี ๒๕๒๙ น้ีเอง หลวงปูไ่ด้มอบพระประธานองค์ใหญ่ 
ไปประดิษฐานไว้อกี ๑ องค์ คูก่บัพระพทุธรูปองค์เดิม แล้วรวบรวมพระพทุธรูปโบราณ 
องค์เลก็องค์น้อยทียั่งหลงเหลอือยู่ในถ�า้บรรจุเข้าไว้ในองค์พระพทุธรูปองค์ใหญ่ด้วย  
ท่านได้มอบเงินไปให้จ�านวนหน่ึง ๔,๐๐๐ บาท สมทบกบัทีญ่าตโิยมคนอืน่ๆ บริจาคอกี  
๑๔,๐๐๐ บาท ให้จัดสร้างแท่นพระส�าหรบัประดษิฐานพระพทุธรูป หาจ้างช่างรับเหมา 
ไม่มีคนยินยอม เพราะต้องขนอิฐ ปูน ทราย และน�้า ขึ้นไปท�า ต้องเดินทางขึ้นเขาไป 
ล�าบากอกีประมาณ ๓ กโิลเมตร ผู้รับค�าสัง่จากท่านให้จัดท�า ไม่ทราบจะท�าประการใด  
จึงอธษิฐานถึงหลวงปู ่ขอให้งานลลุ่วงไปด้วยด ีพระพทุธรูปตัง้อยูก่บัพืน้ถ�า้ไม่เหมาะสม  
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เธอเล่าว่า ประหลาดใจทีจู่่ๆ กม็ผู้ีมาอนุเคราะห์จัดหารถโฟร์วลี และลกูน้องมาช่วยขนอฐิ  
ปนู ทราย บกุเขาขึน้ไปส่งได้ ส่วนน�า้ไม่ต้องขนขึน้ไป เพราะบงัเอญิ (ไม่ทราบว่าบงัเอญิ 
หรือไม่) ฝนตกหนัก ท�าให้ได้รองน�า้ใส่แทง็ก์น�า้และตุม่ ท�าให้ก่อสร้างแท่นพระพทุธรูป 
ได้ส�าเร็จ และสามารถอัญเชิญพระพุทธรูปของหลวงปู่ขึ้นประดิษฐานบนแท่นได้

ชาวจังหวดัเลยเล่าให้ฟังถึงโบสถ์วดัประชานิมิต ทีก่่อสร้างข้ึนมา ณ ทีเ่ชิงภูบกับดิน้ัน  
ในปี ๒๕๒๐ ทีพ่ระคุณเจ้าหลวงปูศ่รจัีนทร์เป็นประธานในพธิวีางศลิาฤกษ์ เช้าวนังาน  
รอบบริเวณภายนอกวดัฝนตกหนัก แต่ในบริเวณงานไม่มฝีนเลย คร้ันเม่ือถงึเวลาพธิี  
ก็มีละอองน�้าโปรยปรายทั่วบริเวณ เหมือนพญานาคมาพ่นน�้าเป็นฟองฝอยอวยชัย 
ให้พรแสดงสาธุการฉะนั้น ผู้ที่มาร่วมงานต่างเห็นเป็นอัศจรรย์กันทุกคน

ความจริงชื่อภูนี้ เวลาชาวจังหวัดเลยเรียกกันว่า ภูบอบิด บ้าง ภูบ่อบิด บ้าง 
แต่ในบันทึกของหลวงปู่ ท่านเรียก ภูบักบิด ทุกครั้ง ผู้เขียนน�าความเรียนปรึกษา 
พระเถระผู้ใหญ่ ท่านว่าควรเขยีนตามชือ่ทีห่ลวงปูใ่ช้ เพราะท่านย่อมพจิารณาและทราบ
เร่ืองอนัอยูเ่หนือกว่าทีบ่คุคลธรรมดาจะเข้าใจ และความจริง ช่ือ “ภบูกับดิ” ของท่าน 
กส็อดคล้องกับประวตัขิองถ�า้ด้วย กล่าวคอื ภทูีมี่เจ้าหนุ่ม (เณร) ผู้ไป “บดิ” หยกิสาว

หลายปีต่อมา ท่านกลับมาบันทึกถึงภูบักบิดอีก โดยเฉพาะเกี่ยวกับการภาวนา
ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ อันเป็นครั้งที่ท่านได้ไปพบพญานาคมารัดกาย

ที่แห่งหนึ่ง ท่านกล่าวสรุปถึงการภาวนาที่เกือบเสียของท่านทั้งหมด ดังนี้

 “ภูเก้า ๐๑ ภาวนาเกือบเสีย

 “ถ�้าผาบิ้ง ๐๒ เกือบเสีย”

 “๐๓ ถ�า้ผาพร้าว ฝ่ังซ้าย (อยู่ทางนครเวยีงจันทน์ - ผู้เขยีน) เกอืบเสยี บญุวาสนา 
แก้ทัน เพราะอยู่คนเดียวเสียด้วย นี้เถระผู้ใหญ่ (ท่านมีพรรษาถึง ๓๖ พรรษาแล้ว 
ในปี ๒๕๐๓ - ผู้เขียน) ยังมีนิมิตหลอกได้”
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“ภูบักบิด เกือบเสียเหมือนกัน พ.ศ. ๙๙”

“ถ�า้โพนงาม พ.ศ. ๗๗ เกอืบเสยีเหมอืนกนั ระยะผลร้ายทีส่ดุเกือบสกึ เกอืบบ้า  
เกือบเสียชีวิต สกลนคร”

ที่ถ�้าโพนงาม พ.ศ. ๗๗ ที่ท่านว่า “เกือบเสียเหมือนกัน...ฯลฯ” น้ันต่อมา 
ท่านก็เขียนว่า “การท�าความเพียรอยู่ถ�้าโพนงาม ปี ๗๗ นั้น เด่นมาก หากเราได้ฟัง
เทศน์ท่านอาจารย์มั่น เราอาจได้ส�าเร็จอรหันต์” 

“เกือบเสีย...” ของท่าน

ดังนั้น ที่ภูบักบิดนี้เช่นกัน ท่านว่า “เกือบเสีย” แต่กรุณาฟังที่ท่านบันทึกไว้  
ณ อีกแห่งหนึ่งว่า

“ถ�า้ภบูกับดิ เป็นสถานทีท่�าความเพยีร ไม่เบือ่ จิตไม่คุน้เคยในสถาน เกรงกลวั 
ในสถานเสมอ น�ามาซึง่ความเจริญ นิมติไม่ร้าย เมตตาจิตเสมอภาค ไม่มอีคต ิแผ่เมตตา 
จิตเยอืกเยน็ด ีถ�า้น้ีปรุโปร่งทัว่ ธนัวาคม พ.ศ. ๙๙ เดอืนอ้าย พ.ศ. ๙๙ ถ�า้น้ีได้พจิารณาตาย  
ตายทีส่งัดดี เป็นหนทางพระอริยเจ้าตายคนเดยีว ตายด้วยกิเลส คอืตายด้วยหมูไ่ม่ด”ี

“ถ�า้น้ีพจิารณาธรรมะแจ่มใส พจิารณาแห่งเดียวรู้ทัว่ ภาวนาได้ทะลทุัง้ตวั ภาวนา
ลมหายใจทกุเส้นขน เทพ อมนุษย์ นาค ในทีน้ี่ชอบเอาใจมาก แผ่เมตตาจิตน้ันชอบนัก  
มีเมตตาเสมอภาคต่อบุคคลทั้งปวง จิตสูงมีอ�านาจมาก ความรู้เลื่อนจากฐานะเดิมสู่ 
ทีส่งูมาก ประหวดัถงึกึง่พทุธกาลเสมอ มปีาฏหิาริย์ดีกว่าถ�า้อืน่ๆ จิตอุม้หนุน เอือ้เร่ือยๆ  
อยู่ถ�้าน้ีไปนานๆ จะมีความรู้ใหญ่โต จิตประหวัดคิดถึงกามไม่มี เหมือนที่ถ�้าผาปู่  
นิมิตความฝันเป็นมงคล”

เราคงจะเข้าใจค�าว่า “เกือบเสีย” ของท่านได้ดีแล้ว
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พรรษาที่ ๓๓-๓๕ 

จ�าพรรษาร่วมกับกัลยาณมิตร

พ.ศ. ๒๕๐๐ ณ วัดป่าแก้ว บ้านชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

พ.ศ. ๒๕๐๑-๒๕๐๒ ณ ถ�้ากลองเพล อ.หนองบัวล�าภู จ.อุดรธานี

จากวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ ที่หลวงปู่ได้ญัตติเป็นธรรมยุต ณ 
วัดโพธิสมภรณ์ ได้เป็นนาคขวาของเจ้าคุณธรรมเจดีย์ ผู้เป็นองค์อุปัชฌายะ โดยมี
พระคณุเจ้าหลวงปูข่าว อนาลโย เป็นนาคซ้าย ท่านทัง้สององค์ผู้เป็นคูน่าคขวาและซ้าย
ของกนัและกนั ก็เป็นกัลยาณมิตรเอือ้เฟ้ือต่อกนัตลอดมา ด้วยต่างมใีจตรงกนั หวงัจะ
ปฏิบตัธิรรมเพือ่ความเกษมหลดุพ้นจากโอฆสงสารเช่นเดยีวกนั นับแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ 
ซึง่ท่านและหลวงปูข่าว ได้จ�าพรรษาร่วมกนั ณ วดัป่าบ้านหนองววัซอ ซึง่มหีลวงปูช่อบ  
ฐานสโม จ�าพรรษาอยู่ร่วมด้วยแล้ว ท่านต่างก็แยกย้ายกันไปแสวงหาภูเขา เงื้อมถ�้า  
โคนไม้ ตามป่าเปลี่ยว เขาสูง เพื่อทรมานกิเลส ต่างถิ่นต่างสถานที่กันไปตามนิสัย 
ความพอใจของแต่ละองค์ บางโอกาส บางสถานที ่ท่านอาจจะโคจรมาพบกนับ้าง แต่
เมื่อต่างองค์ต่างพอใจในความวิเวก สันโดษ อยู่คนเดียว ไปคนเดียว เป็นปกตินิสัย  
การจะมาจ�าพรรษาด้วยกันอกีจึงเป็นการยาก กระทัง่เวลาผ่านไปถงึ ๒๗ ปี คูน่าคขวาซ้าย 
จึงมาปวารณาเข้าพรรษาด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง

ท่านท่องเที่ยววิเวกจ�าพรรษาอยู่ทาง อุดร ขอนแก่น นครราชสีมา และใช้เวลา
ส่วนใหญ่อยู่ตามถ�้าเขาในเขตจังหวัดเลยอันเป็นจังหวัดบ้านเกิด พร้อมทั้งติดตามไป
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อยูจ่�าพรรษาใกล้กบัครูบาอาจารย์ในสกลนคร ในขณะทีห่ลวงปูข่าวจากอดุร สกลนคร 
นครพนม ขึ้นไปแสวงหาความวิเวกในจังหวัดภาคเหนือ จนได้ธรรมอันเป็นท่ียอด
ปรารถนาแล้ว ท่านก็กลบัมาภาคอสีาน ได้พบกับหลวงปูห่ลยุบ้างในระหว่างเวลาทีท่่าน
เข้ามากราบเยี่ยมฟังธรรมหลวงปู่มั่นแล้ว ท่านก็จะเที่ยวธุดงค์ต่อไปทางจังหวัดอุดร  
หนองคาย ระยะเวลาที่เส้นทางโคจรมาประสานกันจึงค่อนข้างสั้น

ระยะน้ันญาติโยมแถบอ�าเภอสว่างแดนดินได้นิมนต์ให้หลวงปู่ขาวมาเป็น
ประธานให้ที่พึ่งทางใจแก่พวกเขา ที่วัดป่าแก้ว บ้านชุมพล ต.ค้อใต้ ท่านอยู่โปรด 
พวกเขาบ้าง แต่สถานที่น้ันไม่มีภูมิประเทศลักษณะถ�้าลักษณะขุนเขาที่ท่านพึงใจ  
ได้โอกาส หลวงปู่ขาวท่านก็จะหลีกเร้นไปวิเวก และบางครั้งก็อยู่ต่อไปจนเข้าพรรษา 
อย่างเช่นที่ดงหม้อทอง อ�าเภอวานรนิวาส สกลนคร ใน พ.ศ. ๒๔๙๗ หรือที่ถ�้าแก้ว 
ตาดปอ บ้านทุ่งทรายจก ภูวัว หนองคาย ใน พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็นต้น 

ออกพรรษา ปี ๒๔๙๙ ชาวบ้านแถบบ้านค้อใต้ กม็าอาราธนาอ้อนวอนให้หลวงปูข่าว 
กลบัมาอยู ่ณ วดัป่าแก้วอกี ท่านรับนิมนต์ และปี ๒๕๐๐ น้ีเป็นปีสดุท้ายทีท่่านจ�าพรรษา 
อยู่โปรดชาวบ้านชุมพลและบ้านค้อใต้ เพราะต่อมาท่านก็เที่ยวธุดงคกรรมฐานได้ไป 
พบสถานที่ส�าคัญแห่งหนึ่ง ณ อ�าเภอหนองบัวล�าภู จังหวัดอุดรธานี เป็นป่ารกชัฏ  
บริบูรณ์ด้วยพลาญหิน ละหานห้วย เง้ือมเขา และเถื่อนถ�้า ต้นไม้สูงใหญ่ขึ้น 
เบียดเสียดกัน เหมาะแก่อัธยาศัยในการอยู่บ�าเพ็ญภาวนา หลวงปู่ขาวจึงพักอยู่ ณ 
บริเวณสถานที่นั้น และต่อมาก็ได้จัดตั้งขึ้นเป็นวัดมีนามว่า วัดถํ้ากลองเพล ซึ่งเป็นที่ 
ซึ่งท่านอยู่บ�าเพ็ญสมณธรรมตลอดมาจนวาระสุดท้ายของชีวิตของท่าน ในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๒๖

หลวงปู่หลุยเที่ยววิเวกมาจากทางจังหวัดเลย มาพบหลวงปู่ขาวที่วัดป่าแก้ว  
ก่อนจะเข้าพรรษา ปี ๒๕๐๐ เลก็น้อย เมือ่เพือ่นสหธรรมิกชวนให้อยูจ่�าพรรษาด้วยกนั  
แม้สภาพของวัดป่าแก้วจะอยู่ในพื้นที่ราบ ไม่ใช่ถ�้า ไม่ใช่เขา อย่างแถบจังหวัดเลย 
หรือสกลนครทีท่่านพงึใจ แต่เพือ่นสหธรรมกิทีจ่ะอยูร่่วมด้วยเป็นผู้ทีมี่อธัยาศยัต้องกนั  
มีคุณธรรมที่ท่านยกย่อง ท่านก็ตกลงจ�าพรรษาอยู่ด้วย
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ท่านกล่าวว่า สถานที่นี้ออกจะเป็นที่ซึ่ง “ลวงตา” อยู่ กล่าวคือ เดิมคิดว่าคงจะ
ไม่มีอะไรเลย แต่เมื่อพอใจจะได้อยู่กับกัลยาณมิตร ได้มีเวลาธรรมสากัจฉากันบ้าง 
ซึ่งก็คงเป็น “สัปปายะ” อันเพียงพอแล้วที่ท่านต้องการ อย่างไรก็ดี ท่านได้พบด้วย
ความประหลาดใจว่า นอกจากบคุคลสปัปายะแล้ว แม้สถานทีก่ส็ปัปายะ และอากาศ 
ก็สัปปายะด้วย

ท่านและหลวงปูข่าวถกูอธัยาศยักนัมาก ท่านเล่าว่า นอกเหนือจากเวลาทีญ่าตโิยม 
มาหา ซึง่เป็นเวลาทีท่่านช่วยหลวงปูข่าวรับแขกแล้ว ท่านกต่็างองค์ต่างเข้าทีภ่าวนา หรือ 
เดินจงกรมกัน อยู่คนละแห่งคนละแดนของวัด วันๆ หน่ึงแทบไม่ได้พบหน้ากัน
พูดคุยกัน นอกจากเวลาเตรียมตัวไปบิณฑบาตหรือฉันน�้าร้อน ท่านยอมรับว่านิสัย 
ของท่านทัง้สองต่างคล้ายกัน คือชอบเปลีย่นทีท่�าความเพยีร เช่น เวลาเช้าน่ังภาวนาอยู่  
ณ ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่ง เวลาบ่ายไปท�าความเพียรอีกแห่งหนึ่ง ตกค�่าเปลี่ยนที่ต่อไปอีก  
เปลี่ยนทิศ เปลี่ยนสถานที่ แม้แต่เส้นทางจงกรมก็ตาม ท่านก็ยังจัดท�าไว้หลายสาย  
สายหน่ึงส�าหรับบริเวณน้ี อกีสายหน่ึงส�าหรับบริเวณตอนโน้น บริเวณวดัน้ันกว้างขวาง
มาก ด้วยยังเป็นป่าเป็นแนวไพรอยู่ ผู้ภาวนาจึงสามารถเที่ยวเลือกหาแบ่งปักปันเขต
ภาวนากันตามอัธยาศัย แดนนี้ สุดชายป่านี้ เป็นขององค์นี้ แดนโน้น สุดชายป่าโน้น 
เป็นขององค์นั้น “ก้อสมมติกันน่ะแหละว่าเป็นแดนของใคร...” ท่านเล่าขันๆ แต่บาง
เวลาเปลี่ยนทิศทางไปซ้าย ไปขวา ไปใกล้ ไปไกล ภาวนาเพลินไป ออกจากที่ภาวนา 
ปรากฏว่ามาทับแดนกัน อยู่ห่างกันเพียงกอไม้กลุ่มเดียวก็เคยมี 

ท่านต้องอัธยาศัยกันมาก ทั้งๆ ที่ท่านต่างชอบสันโดษไปองค์เดียว แต่ส�าหรับ 
กับหลวงปู่ขาว ดูจะเป็นกรณียกเว้น เมื่อหลวงปู่ขาวไปพบถ�้ากลองเพล ท่านจึงชวน 
หลวงปูห่ลยุให้ไปจ�าพรรษาอยูด้่วยกนัอกี ในปีพรรษา ๒๕๐๑ และ ๒๕๐๒ หลวงปูห่ลยุ 
จึงอยูร่่วมกบัหลวงปูข่าวต่อไป รวมเป็นเวลาทีท่่านจ�าพรรษาอยูด้่วยกนัถงึ ๓ ปีตดิต่อกนั  
ซึ่งท่านกล่าวว่า ท่านมิได้เคยจ�าพรรษาอยู่ด้วยใครนานเช่นนี้มาก่อนเลย

ยิ่งถ�้ากลองเพลมีอาณาบริเวณกว้างขวาง เป็นป่ารกชัฏ บริบูรณ์ด้วยพลาญหิน 
ละหานห้วย เงื้อมเขา และเถื่อนถ�้า ดังกล่าวแล้ว การที่หลวงปู่ทั้งสององค์จะแยกกัน 
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หลกีเร้นไปหาทีส่งัดวเิวก จึงแทบไม่มโีอกาสทีจ่ะมา “ทบัแดน” กนัได้เลย อยูอ่งค์ละ 
เงื้อมหิน องค์ละถ�้า ไม่ต้องพูดคุยกัน ในภายหลังได้มาพบบันทึกของหลวงปู่หลุย 
ท่านกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า

“พระเถระไปเย่ียมกนั ท่านใช้ฌานของจิต ไม่ต้องพดูกนัอย่างคนธรรมดา รู้สขุ  
รู้ทุกข์ รู้ทันที ผิดกับคนสามัญ ต้องถามสุขทุกข์กันเสียจึงรู้ได้”

คงจะพอเข้าใจแล้ว ท�าไมท่านไม่จ�าเป็นต้องพูดคุยกัน

เฉพาะในถ�า้กลองเพล ซึง่เป็นถ�า้ใหญ่กว้างขวาง เพดานถ�า้สงู มอีากาศโปร่ง โล่ง  
สบาย ลมพัดถ่ายเทได้ ปากถ�า้ก็กว้าง คนเข้าไปอยูใ่นบริเวณถ�า้ได้เป็นจ�านวนเรือนพนั  
กล่าวกนัว่า ภายในถ�า้เคยมกีลองเพลใหญ่ประจ�าอยูล่กูหน่ึง ขนาดใหญ่มหมึา ไม่ทราบ 
สร้างกันมาแต่กาลใด สมัยใด คงจะเป็นเวลานับด้วยร้อยๆ ปีผ่านมาแล้ว บ้างก็ว่า 
เกดิขึน้เองพร้อมกบัถ�า้ บา้งกว่็าเปน็กลองเทพเนรมติขึน้ส�าหรบัผูม้บีุญ กลองเพลนัน้ 
อยู่คู่กับถ�้ามาช้านาน สุดท้ายก็เสื่อมสลายลงเป็นดินตามกฎแห่งอนิจจังที่ว่า มีเกิด
ย่อมมีดับ มีอุบัติย่อมมีเสื่อมสลายท�าลายลง พวกที่เคยเข้าไปล่าสัตว์อาศัยเข้าไป 
พักเหนื่อยหรือหุงหาอาหารเล่าว่า เคยเห็นเศษไม้ของกลองยักษ์นั้นที่กระจัดกระจาย
อยู่ในหลืบถ�้าเอามาเป็นฟืนหุงต้มอาหารได้ ที่ส�าคัญก็คอื ภายในถ�า้นัน้มีพระพุทธรปู
ขนาดต่างๆ มากมาย ประดิษฐานไว้ตามหลืบเขา และในถ�้า ส่วนที่กล่าวกันว่าเป็น
พระพุทธรูปทอง หรือพระพุทธรูปเงินแท้ นั้น ได้ถูกคนในสมัยหลังยึดถือเอาไปเป็น
สมบัติส่วนตัวกันหมดแล้ว

โดยที่ปี ๒๕๐๑ เป็นปีแรกที่หลวงปู่ขาวท่านมาเริ่มตั้งวัดถ�้ากลองเพล ดังนั้น 
หลวงปู่หลุยจึงเท่ากับมาร่วมอยู่ในยุค “บุกเบิกแรกตั้ง” ด้วย ท่านมิได้มีนิสัยในทาง
ก่อสร้าง แต่ท่านก็คงช่วยเพื่อนสหธรรมิกของท่านในการเทศนาอบรม โดยเฉพาะ 
เชญิชวนพทุธบริษทัให้มาร่วมท�านุบ�ารุงวดัถ�า้กลองเพลด้วย ได้พบข้อความในสมุดบนัทกึ 
ของท่านหลายแห่ง ซึ่งท่านให้ชื่อไว้ว่า “โฆษณาเชยชมถ�้ากลองเพลโดยเอกเทศ”  
ขอเลือกน�ามาลงพิมพ์ไว้เป็นอนุสรณ์ในที่นี้ส�านวนหนึ่ง ดังนี้
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“ถ�้ากลองเพล เป็นสถานที่ประชุมของพุทธบริษัท มีทั้งภิกษุสงฆ์สามเณร มีทั้ง
ศิษย์วัด มีทัง้แม่ขาว นางช ีและมีท่านอาจารย์ขาว ผู้เป็นเถระผู้ใหญ่ฝ่ายวปัิสสนาเป็น
เจ้าอาวาส ประกอบทัง้มคีณุวฒุทิางธรรมวนัิยทีไ่ด้อบรม และฉายความรู้มาจากเถระ
ผู้ใหญ่ กล่าวคอืท่านอาจารย์ม่ัน โลกนิยมกนัว่าเป็นคณาจารย์ฝ่ายวปัิสสนากรรมฐาน 
ที่ส�าคัญของภาคอีสาน”

“แม้ท่านอาจารย์ขาวองค์น้ีเป็นทีนั่บถอืของพระเถรานุเถระผู้ใหญ่มานาน ทัง้ท่าน 
ได้มโีอกาสมาจ�าพรรษา ณ ถ�า้กลองเพล ทีถ่�า้กลองเพลน้ีกไ็ด้ทราบว่าพระภกิษุ สามเณร  
แม่ขาว นางช ีมาจากต่างถิน่ ต่างจังหวดั เช่น อบุล อดุร ขอนแก่น เลย หนองบวัล�าภู 
สกลนคร พร้อมฉันทะมาจ�าพรรษา ณ ถ�้ากลองเพลนี้ปีละมากๆ หากว่าเช่นนั้นเป็น
สายชะนวนให้พุทธบริษัทด�าเนินการก่อสร้างวัดถ�้ากลองเพล”

“ถ�้ากลองเพลนี้ เนื้อที่ของวัดกว้างขวาง ประมาณ.....ไร่ ภูเขาถ�้ากลองเพลเป็น
ธรรมชาตภิเูขามาตัง้แต่ปฐมกปั มเีรอืกเกณฑ์ภมิูล�าเนาด ีมีน�า้อปุโภค บริโภค มถี�า้ใหญ่  
มีพุทธรูปปฏิมากรเป็นพยานน่าชื่นใจ น่าบูชา และมีเหลี่ยมหินที่เล็กๆ หลายแห่ง 
ซอกเขาต่างๆ เป็นที่ซ่อนใจซ่อนตัวในเวลากลางวันได้ สถานที่ขึ้นไปหาถ�้าบิ้งขึ้นแต่ 
ถ�า้หารไป มสีงูๆ ต�า่ๆ และมกีฎีุปลกูขึน้ไปโดยล�าดบัสวยงาม ส่วนผาผ้ึงน้ันมดีานหนิ 
ทีส่ะอาด เดนิภาวนาเปลีย่นอริิยาบถได้ตามสบาย ทัง้มก้ีอนหนิสงูๆ ต�า่ๆ สะอาด เจริญใจ  
ทั้งมีล�าคลองน�้าเล็กๆ ที่มีน�้าใช้ ฤดูฝนใสสะอาด บริโภค อุปโภค ได้เป็นอย่างดี  
ถ�า้กลองเพลน้ีประกอบไปด้วยป่าใหญ่ทีเ่กดิจากธรรมชาต ิเป็นเทอืกดงแนวป่าเปลีย่ว 
สดชื่น ป่าไม้นั้นล้วนอยู่ในบริเวณถ�้ากลองเพลทั้งนั้น”

“ถ�้ากลองเพลน้ี หนทางเข้าวัดติดกับทางรถยนต์ระหว่างอุดรไปหนองบัวล�าภู 
ทางแยกรถยนต์เข้ามาทางวัด ๕ กิโลเมตร สะดวก ไม่ขัดข้องด้วยประการใดๆ  
ถ�้ากลองเพลเป็นสถานที่ห่างไกลจากบ้าน เป็นสถานที่เจริญสมณธรรม เป็นสถานที่ 
ศักดิ์สิทธิ์มาแต่โบราณกาลนานหนักหนา เป็นสถานที่มงคลดุจเทพรักษาถิ่นน้ีมาก 
เป็นสถานที่ดึงดูดน�้าใจพวกเราพุทธบริษัทให้มาดูสภาพของถ�้ากลองเพลเรื่อยๆ เป็น
สถานที่มีชื่อเสียงเด่นไปต่างจังหวัดอื่น เป็นสถานที่ร่วมใจของชาวเมือง มีข้าราชการ 
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พ่อค้าพาณิชย์ และชาวไร่ชาวนา พากันมานมัสการพระพุทธรูปปฏิมากร เจดียสถาน 
แม้ในฤดูกาลปีใหม่ ท่านศาสนิกชนทั้งหลายพากันมาสระสรงพระพุทธรูป เพื่อขอฟ้า
ขอฝน และขออยู่อายุ วรรณะ สุขะ พละ ส�าหรับปีใหม่”

“ถ�า้กลองเพล มีทัง้ต้นกล้วย ต้นขนุน ต้นมะละกอ เป็นพเิศษ หมากไม้บริโภคที่
เกดิจากธรรมชาตไิม่แสลงโรค คร้ันพากันบริโภคแล้วบงัเกดิความสขุ หากว่าเป็นเช่นน้ี  
พวกเราพุทธศาสนิกชนควรปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมสาธารณวัตถุเพื่ออุทิศบูชาไว้ใน
พระพุทธศาสนา ซึ่งมีอานิสงส์อย่างใหญ่ไพศาล”

“ถ�า้กลองเพลน้ี มท่ีานอาจารย์ขาวเป็นเจ้าอาวาส ท่านเป็นคณาจารย์ฝ่ายวปัิสสนา 
ทัง้มพีระภิกษสุามเณรเป็นจ�านวนมาก มทีัง้ฤดแูล้ง ฤดฝูน มไิด้ขาด ท่านโยคาวจรเจ้า
ทัง้หลายผู้ทีแ่สวงหาวโิมกขธรรมย่อมไปๆ มาๆ อยูอ่ย่างน้ันมไิด้ขาดสาย ท่านเหล่าน้ัน 
มาพกัพาอาศัย พึง่ร่มพึง่เยน็ทีค่ณะอบุาสกอบุาสกิาทัง้หลายท่านพากนัก่อสร้างไว้ดงัน้ี 
แม้เสนาสนะไม่เพียงพอก็อยู่ ท่านเหล่าน้ันพากนัอยูใ่นรุกขมลู ต้นไม้บ้าง อยูใ่นถ�า้บ้าง  
อยู่ง่ามภูเขาบ้าง แล้วแต่ความผาสุกของท่านเหล่านั้น”

“ถ�้ากลองเพล ต่ออนาคตข้างหน้าจะเป็นวัดส�านักใหญ่ เป็นสถานที่เป็นมงคล
อย่างย่ิงในอนาคตข้างหน้า หากว่าเป็นเช่นน้ี การก่อสร้างใดๆ จะเป็นกฎุกีดี็ หรือจะเป็น 
สรณวัตถุสิง่อืน่ๆ กด็ ีล้วนแต่เป็นสถานทีเ่สนาสนะต้อนรับพระโยคาวจรเจ้าทัง้หลาย
ที่มาแต่จตุรทิศทั้ง ๔ ซึ่งมีอานิสงส์อย่างไพศาล”

“...น�ามาซึง่ความชืน่ใจของท่านศาสนิกชนพทุธบริษัทต่อหลายฟ้าหลายปี จะเป็น
ส�านักใหญ่รุ่งเรืองด้วยผ้ากาสาวพสัตร์อนัเป็นธงชัยของพระอรหนัต์ ท่านผู้มาพบเหน็ 
กพ็ากนัใคร่อยากจะก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์ไว้ในศาสนาทัง้น้ัน เพือ่สบืบญุลกู บญุหลาน  
บญุเหลน ต่อไป อนุชนเหล่าน้ันกจ็ะได้พากนัระลกึได้ว่า ปูข่องเรา ย่าของเรา ทวดของเรา  
บิดามารดาของเรา ท่านเหล่านั้นได้พากันก่อสร้างไว้แล้ว อนุชนเหล่านั้นจะได้พากัน 
ก่อสร้างสืบต่ออนาคต ดังนี้”
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พรรษาที่ ๓๖ พ.ศ. ๒๕๐๓ 

ในถ�้าเขตจังหวัดเลย

จ�าพรรษา ณ ถ�้ามโหฬาร ต.หนองหิน อ.ภูกระดึง จ.เลย

พอออกพรรษา ปี ๒๕๐๒ แล้ว หลวงปูก่แ็ยกจากกลัยาณมติรของท่าน ออกจาก 
วดัถ�า้กลองเพล ท่องเทีย่ววเิวกมุ่งกลบัไปทางจังหวดัเลย ซึง่ขณะน้ันยงัสมบรูณ์ด้วยป่า 
ด้วยเขา มองเห็นภูเขาลูกแล้วลูกเล่าต่อเนื่องเนืองนันต์กันไปเป็นสีเขียวอ่อนแก่สลับ 
ซับซ้อนกัน

แม้บริเวณแถวถ�้ากลองเพลเอง ก็ยังเป็นป่าดงพงทึบอยู่ มีเสือมีช้างเข้ามา 
เยีย่มกรายในบริเวณวดัอยูเ่สมอ ฉะน้ัน เม่ือพ้นเขตทีว่ดั ก็ไม่ต้องสงสยัว่า ต่อไปจากน้ัน
บรเิวณป่าเขาล�าเนาไพรกจ็ะยงัคงสภาพ “ป่าดงพงทบึ” จริงๆ เพยีงใด ต้นไม้แต่ละต้น 
ใหญ่มาก ส�านวนท่านเรียกว่า “กอดไม่หุม้” หมายความว่า ใหญ่จนคนโอบไม่รอบ สตัว์ป่า 
ยังคงอุดมสมบูรณ์ บ้านเรือนผู้คนห่างกัน เล่าว่า จากอุดรไปเลยนั้นเป็นภูเขามาก  
ทีเ่หน็เป็นถนนลาดยางคดเค้ียวไปตามไหล่เขาน้ัน เพิง่จะมาท�ากันในสมยัหลงัๆ น้ีดอก  
การเดินทางสมัยหลังๆ น้ี จึงกลายเป็นของสะดวกง่ายดาย พระธุดงคกัมมัฏฐาน 
สมัยหลังจึงอาศัยความเจริญก้าวหน้าของการคมนาคมเดินทางไปมาอย่างสะดวก
สบาย

หลวงปู่เคยเทศนาไว้ในภายหลัง วิจารณ์กัมมัฏฐานสมัยใหม่ไว้ว่า
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“...ทุกวันนี้ กัมมัฏฐานขุนนาง เป็นยังไงขุนนาง หรูหรามากเหลือเกิน ขุนนาง 
หมายความว่ายงัไง เดินธดุงค์ขึน้รถแล้ว น่ัน เดินธดุงค์ข้ึนเรือบนิแล้ว น่ัน แต่ก่อนน่ะ  
ไม่ได้ทีเดียว แบกกลด ขึ้นภูเขา ลงภูเขา แหม เหนื่อยยากเหลือเกินนะ แต่ก่อนนะ 
อาหารการกินก็ไม่บริบูรณ์เหมือนทุกวันนี้นะ กินพริกกินเกลือไป แล้วมื้อแล้ววันไป 
หิวมาก หิวมากเทียวเวลาเย็นนะ นั่น”

“เดี๋ยวนี้อะไร ป้อนอาหารใหญ่โต หรูหรามาก เลี้ยงกิเลสนะ มันจะมีความรู้
ความฉลาดอะไรได้นะ แล้วขึ้นเรือบินด้วย แล้วขึ้นรถขึ้นราด้วย”

“กมัมัฏฐานขนุนาง ทกุวนัน้ีน่ะ ลาภเกดิก่อนธรรม ลาภมันเกดิก่อนนะ เมือ่เกดิก่อน 
ซะแล้วมันยกจิตไม่ขึน้ทเีดยีว ลาภมนัเกิดขึน้ก่อน มนัถ่วงหวัทบุหาง มนัยกจิตไม่ขึน้  
มันติดลาภติดยศอยู่...”

นับเป็นภยัอย่างยิง่ต่อผู้ทีย่งัไม่ถงึมรรคถงึผล เพราะลาภสกัการะย่อมฆ่าบรรพชิต  
หัวก็ถูกถ่วง หางก็ถูกทุบ ก็ได้แต่แบนเละตาย มีแต่ตายลูกเดียวเท่านั้น

ท่านเล่าถงึสภาพป่าเขาแถบจังหวดัอดุรต่อเน่ืองไปจังหวดัเลย ในสมยัทีท่่านยงั
เดินธุดงค์ไปมาอย่างโชกโชนอย่างละเอียด แม้ขณะในปี ๒๕๐๑-๐๒-๐๓-๐๔ ก็ยัง
คงสภาพป่าอยู่ เดินไปนานๆ จึงจะพบบ้านผู้บ้านคนสักครั้ง ล้วนขุดดินท�าไร่กันตัว 
เป็นเกลยีว สตัว์ป่ากย็งัมากมาย บางแห่งชาวบ้านเหน็หน้าพระกป็รับทกุข์ กลางวนัแท้ๆ  
ไปเกี่ยวหญ้ากันห้าหกคน อยู่ใกล้ๆ กันด้วย แต่ต่างคนต่างก็หมกมุ่นอยู่กับงาน
เฉพาะหน้า ได้ยนิเสยีงเพือ่นร้องค�าเดียว เหลยีวไป เสอืมนัตะปบไปแล้ว มนัคาบร่าง 
ตใีส่ดินตมูเดยีว เพือ่นกเ็งียบเสยีง ทกุคนเหน็อยูก่บัตาตะลงึงันกนัไปหมด ไม่ทราบ
จะท�าอย่างไร เพือ่นเงียบเสยีง ตวัอ่อนน่ิงไปแล้ว จ้าวป่ามนัยงัช�าเลอืงด ูแล้วกเ็ยือ้งย่าง 
เดนิฉากไป โดยมร่ีางเลอืดโทรมของเพือ่นตดิอยูใ่นปาก น่าสยดสยอง น่าสลดสงัเวช 
อย่างยิ่ง สัตว์เล็กย่อมพ่ายสัตว์ใหญ่ สัตว์อ่อนแอย่อมแพ้แก่สัตว์แข็งแรง ชีวิตช่าง 
ไม่มีคุณค่า หาที่พึ่งมิได้เลย พึ่งได้แต่พระธรรมอย่างเดียว ท่านจึงได้แต่เทศน ์
ปลอบใจเขา อบรมสัง่สอนให้เขาพากนัยดึถอืพระรัตนตรัยเป็นสรณะทีพ่ึง่ รู้จักรักษาศลี  
ศลีเป็นธรรมเคร่ืองค�า้จุนโลก โดยเฉพาะการฆ่าสตัว์ตดัชวีติ ชวีติย่อมเป็นทีรั่กทีห่วง
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ของทกุคน ไม่มีใครอยากเจ็บอยากตาย สตัว์กเ็ช่นกนั เขากม็ชีีวติเหมอืนกบัเรามนุษย์  
เวลาน้ีเขามาเกดิเป็นสตัว์ตามกรรมทีก่ระท�ามา ต่างมีความคดิ ความนึก เจ็บ ร้อน อ่อน  
หิว กลัวตาย เช่นมนุษย์เหมือนกัน เพียงแต่พูดออกมาเป็นภาษามนุษย์ไม่ได้เท่านั้น 
การมาอยูใ่นป่าเปลีย่วท่ามกลางสตัว์ร้ายเช่นน้ี ยิง่ต้องพยายามรักษาศีลข้อไม่ฆ่าสตัว์น้ี 
ให้มากให้ยิง่ ให้มีใจเมตตากรุณาต่อสตัว์ ผลของความเมตตาต่อสตัว์น้ันจะเป็นเคร่ือง
คุ้มครองตนเองและครอบครัวให้แคล้วคลาดจากภยันตรายจากสัตว์เช่นกัน เมื่อเรา
เมตตาเขา เขา พวกเขา ย่อมเมตตาเรา เสือและเพื่อนผู้นั้นคงเป็นคู่กรรมเวรกันมา 
ท�าไมอยูก่นัหลายคน มันจึงเจาะจงคาบเอาไปแต่คนน้ันคนเดยีว ขอให้ปลงใจเสยีเถดิ  
ปัจจุบันก็ให้ท�าแต่กรรมดี อย่าก่อเวรต่อไป

ท่านเล่าว่า ขณะที่สั่งสอนเขาน้ัน ภาพเหตุการณ์เมื่อท่านเองได้ผจญกับเสือที ่
ถ�า้โพนงาม กก็ลบัมาเป็นภาพอนุสรณ์ให้ได้ร�าลกึถงึอกี ท�าให้สงสารพวกชาวบ้านเหล่าน้ัน 
ยิ่งนัก

หลวงปูธ่ดุงค์ตดัมุง่ตรงไปทางริมแม่น�า้โขง ท่านเคยอยู่เชยีงคานในสมยัยงัหนุ่ม 
ก่อนบวชหลายปี จึงกลบัไปเยีย่มผู้คนทางน้ันด้วย และเลยข้ามฝ่ังไปฝ่ังลาว ไปเมอืง
แก่นท้าว

กลางเดือนมีนาคม ๒๕๐๓ ท่านบันทึกไว้ว่า

“อยูป่ากเหอืง ข้างแรม ๓ ค�า่ เดือน ๔ พ.ศ. ๐๓ (วนัองัคารที ่๑๕ มนีาคม พ.ศ. 
๒๕๐๓ - ผู้เขียน) เทวดานิมิตนิมนต์ไปแผ่เมตตาจนนกเขาขนักลางคนื ภาวนาดแีจบจม  
แม่ครูอ้วนอุปัฏฐาก น�้าโขงไม่เป็นสัปปายะ”

ที่ฝั่งซ้ายของแม่น�้าโขง ท่านไปภาวนาที่ถ�้าผาพร้าว ซึ่งท่านว่าภาวนาดีมาก  
อีกหลายปีต่อมา ท่านบันทึกเกี่ยวกับการอยู่ถ�้าผาพร้าวในปี ๒๕๐๓ ไว้อีกว่า

“ถ�้าผาพร้าว ฝั่งซ้าย เกือบเสีย บุญวาสนาแก้ทัน เพราะอยู่คนเดียวเสียด้วย...” 
ท่านร�าพึงต่อไปว่า “นี้พระเถระผู้ใหญ่ยังมีนิมิตหลอกได้”
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ดงัได้เคยกล่าวมาแล้วว่า ค�าว่า “เกอืบเสยี” ของหลวงปูน้ั่นมคีวามหมายเฉพาะ
องค์ท่าน ใครมาเห็นบันทึกของท่านกล่าวถึงสถานที่บ�าเพ็ญความเพียรที่ใดว่าเป็นที่  
“เกือบเสีย” หรือ “เป็นบ้า” แล้วเข้าใจตามภาษาของเราเองก็จะผิดถนัด “เกือบเสีย”  
หรือ “เป็นบ้า” ของท่าน คือการภาวนาจนจิตลงถึงอัปปนาสมาธิ เมื่อถอนออกมา 
เกิดมีนิมิตรู้เห็นเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นวิสัยของท่านผู้เคยมีนิสัยวาสนาทางอภิญญา
มาก่อน มิได้พยายามปล่อยวางนิมิต คงเพลิดเพลินไปตามนิมิตและความรู้เห็นนั้น  
ถ้าปล่อยไปกจ็ะ “เสยี” หรือ “เป็นบ้า” ไปเลย จึงต้องมกีาร “แก้บ้า” หรือ “แก้ไม่ให้เสยี” 
โดยใช้ไตรลกัษณ์เข้าพจิารณาให้เหน็เป็น ทกุขฺ ํอนิจฺจํ อนตตฺา ตามส�านวนของท่านว่า  
“ล้างเชด็” หรือ “ฟอก” จิตให้บริสทุธิ ์การภาวนาที ่“เกอืบเสยี” หรือ “แก้บ้า” ได้แล้ว  
หมายความว่า จิตจะเด่นดวง เป็นจิตที่มีปาฏิหาริย์แกล้วกล้ามาก

ยกตวัอย่างทีท่่านเคยวจิารณ์การภาวนาทีถ่�า้โพนงามไว้ว่า “...ถ�า้โพนงาม พ.ศ. ๗๗  
เกอืบเสยีเหมือนกนั ระยะผลร้ายทีส่ดุ เกอืบสกึ เกอืบบ้า เกอืบเสยีชีวติ...” และในขณะ 
เดยีวกนั ท่านกก็ล่าวไว้อกีเช่นกนัถงึการเจริญภาวนา ณ ทีถ่�า้โพนงามน้ัน ในช่วงระยะ 
เวลาเดียวกันว่า “ความเพยีรอยูถ่�า้โพนงามน้ันเด่นมาก เอาลทัธท่ิานอาจารย์สงิห์และ
ท่านมหาป่ิน (ท่านเพิง่กลบัมาจากการไปจ�าพรรษาอยูก่บัท่านอาจารย์สงิห์ ณ ทีว่ดัป่า 
บ้านเหล่างา ปี ๒๔๗๔ และกบัท่านอาจารย์พระมหาป่ิน ณ วดัป่าศรัทธารวม ปี ๒๔๗๕ 
-ผู้เขียน) หากเราได้ฟังเทศนาท่านอาจารย์มั่น เราอาจได้ส�าเร็จอรหันต์” “เกือบเสีย” 
ของท่านยังเด่นดวง จนท่านอทุานว่า หากได้ฟังเทศนาท่านอาจารย์ ท่านอาจได้ส�าเร็จ
อรหันต์

ท่านเคยเล่าให้ศษิย์ใกล้ชดิฟังว่า ทางฝ่ังประเทศลาวยงัมีป่าดงพงไพรเหมาะเป็น 
ที่วิเวกเจริญสมณธรรมอีกมาก เพราะบ้านเมืองยังไม่ถูกความเจริญเข้ารุกไล่อย่าง
รวดเร็วเช่นทางประเทศไทย ทีส่งบสงัด เถ่ือนถ�า้ เง้ือมเขาสงู ยงัโดดเดีย่วปกคลมุด้วย 
ไพรพฤกษาเขยีวคร้ึม และสมยัน้ันการเดนิทางข้ามไปมาระหว่างไทยและลาวก็ง่ายดาย 
ไม่มพีธิกีารเข้มงวดกวดขนัดังในสมัยทีล่าวเปลีย่นการปกครองมาเป็นสาธารณรัฐแล้ว 
พระธดุงคกมัมฏัฐานทีเ่คยไปแสวงหาความสงบวเิวกยงัถิน่โน้นจึงต้องลดละไป เป็นที ่
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น่าเสยีดายมาก ระหว่างอยูท่างฝ่ังลาว ก็พกัตามเถยีงนาบ้าง วดัร้างบ้าง บางทกีม็ผู้ีนิมนต์ 
ให้ไปโปรดตามบ้านช่องห้องหอของศรัทธาญาตโิยม ซึง่มกัจะเคยคุ้นต่อการข้ามมากราบ 
ครูบาอาจารย์พระกัมมัฏฐานสายนี้อยู่แล้ว

การเดินทางไปเที่ยวกัมมัฏฐานของหลวงปู่นี้ เท่าที่เรียนถามพระเณรที่เคยได้มี
โอกาสไปกบัท่านเล่าว่า ท่านมกัจะไปผู้เดียวตลอดมา จนระยะหลงั พ.ศ. ๒๕๐๐ ล่วงแล้วน้ี  
ท่านจึงมีเณรตดิตามบ้างเป็นบางคร้ัง ทีใ่ดท่านได้อยูอ่งค์เดียว ท่านกอ็ยูน่านหน่อย ถ้ามี
หมูพ่วกอยูด้่วย ท่านกจ็ะไม่อยูน่าน ท่านมักเคลือ่นทีท่กุสามวนัห้าวนั หากการภาวนาด ี
ก็จะอยู่ถึงเจ็ดวันแปดวัน หมู่พวกมาอยู่ด้วย ท่านก็ปล่อยให้หมู่พวกอยู่ แล้วท่านจะ 
หลกีหนีไปเอง พอถงึต้นเดอืนพฤษภาคม ท่านก็กลบัมาจากแถบริมฝ่ังแม่น�า้โขง มาใน 
เขตอ�าเภอภูกระดึง มุ่งมาถ�้ามโหฬาร

“ขึน้ ๑๔ ค�า่ เดอืน ๖ พ.ศ. ๐๓ (ตรงกบัวนัที ่๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ - ผู้เขยีน)  
กลบัมาอยูถ่�า้มโหฬาร วเิวกด ีน�ามาซึง่ความสขุใหญ่ มโีอกาสภาวนาช�าระจิตอย่างเดยีว  
ดกีว่าถ�า้ผาปู ่ถ�า้ผาพร้าว ไม่ขดัข้องด้วยสิง่อนัใด แต่อาพาธบางประการ เบือ่ผักหวาน  
หมู่เพื่อนช่วยเหลือทุกอย่าง...”

ได้ความว่า ระยะนั้นเณรเก็บผักหวานมาต้มถวายทุกวันๆ และโปรดอย่าลืมว่า  
ระยะน้ันท่านท�าความเพยีรอย่างอกุฤษฏ์ อาหารน้ันกมั็กจะเป็นปลาร้าละลายน�า้ต้มกบั 
ผักใบไม้ที่พอหาได้ใกล้ถ�้า

“แรม ๒ ค�า่ เดือน ๖ พ.ศ. ๐๓ (วนัที ่๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ -ผู้เขียน)  
ภาวนาสละตายลงไป เชือ่นิมติองิอริยสจั ๔ บงัคบัจิตอยูเ่สมอ ตัง้สตใิห้ระวงัอยูอ่าการน้ัน  
เพือ่ความช�านิช�านาญของสต ิเม่ือรู้เท่าอนัน้ีแล้วเป็นแก่นสารของจิต แก่นสารของอริยสจั  
จิตจะปกต ิตัง้เทีย่งอยูใ่นโลกตุระ บรรดานิมติเข้าหลอกไม่ได้ สตกิบัหลกัอริยสจัองิกนั 
อยู่โดยดี...”

ในปี ๒๕๐๓ นี้ ท่านก็ตกลงจ�าพรรษา ณ ถ�้ามโหฬาร ส่วนปี พ.ศ. ๒๕๐๔ 
ท่านจ�าพรรษา ณ ถ�้าแก้งยาว ซึ่งอยู่ ณ บ้านโคกแฝก ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย
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พรรษาที่ ๓๗ พ.ศ. ๒๕๐๔ 

พบงูใหญ่มาอยู่ใต้แคร่

จ�าพรรษา ณ ถ�้าแก้งยาว บ้านโคกแฝก ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย

พ.ศ. ๒๕๐๔ หลวงปูจ่�าพรรษา ณ ถ�า้แก้งยาว บ้านโคกแฝก ต.ผาน้อย อ.วงัสะพงุ  
เป็นการกลับมาจ�าพรรษาที่จังหวัดเลยเป็นปีที่สอง

ในปีนี้ท่านได้มีโอกาสเข้าไปในกรุงเทพฯ ซึ่งคงจะเป็นครั้งแรกของท่านในชีวิต
สมณเพศ ท่านเล่าว่า เคยเข้ามาคร้ังหน่ึง มากบัพวกบาทหลวงสมัยยงัเป็นคริสต์ เป็น 
เด็กหนุ่ม เขาพาไปทีโ่บสถ์สามเสน ได้ไปสวดมนต์ แล้วกถ็กูพากลบั ไม่ทนัเหน็หนอะไร... 
ค�านวณจากประวัติ ขณะเมื่อท่านยังเป็นคริสต์ คงอายุต�่ากว่า ๒๐ ปี คงจะเป็นราว 
พ.ศ. ๒๔๖๓ หรือก่อนน้ัน มากรุงเทพฯ คร้ังน้ี คงจะมีผู้น�าทางไปชมเมือง ท่านบนัทกึ 
สรุปถึงสถานที่ซึ่งได้ไปโดยย่อดังนี้-

“พ.ศ. ๐๔ วดัพระแก้ว โรงพยาบาลสงฆ์ วดันรนาถ วดัมหานิกาย พระพทุธรูป 
ทองค�า (วัดไตรมติรวทิยาราม - ผู้เขยีน) วดัมงคล สะพานพระพทุธยอดฟ้า พระเจ้า 
ตากสนิทรงม้า บางแค ผ่านโรงทหาร กระทรวงกลาโหม สถานทีเ่ลีย้งสตัว์ แต่เข้าไม่ถึง  
วัดสัมพันธวงศ์ ภูเขาทองในพระนคร น�้าพุ วัดอโศการาม สมุทรปราการ นครปฐม 
ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เขาวัง พระพุทธรูปใหญ่นอน วัดสนามพราหมณ์ 
สถานที่พิพิธภัณฑ์ ไปกรุงเทพฯ ๑ คืน ๕-๖ เขาพระงาม ลพบุรี ถ�้าสิงห์โต โคราช 
เขาวงพระจันทร์”



143

ภูมิสถานของถ�้าแก้งยาวที่หลวงปู่ไปจ�าพรรษานี้ อยู่สูงขึ้นไปบนภูเขาในบริเวณ
เขตวัดป่าถ�้าแก้งยาว ซึ่งในสมุดบันทึกได้มีลายมือของท่านพรรณนากล่าวขวัญถึง 
วัดป่าถ�้าแก้งยาว ดังนี้

“วัดป่าถ�า้แก้งยาว มีภเูขาลกูหน่ึงต่างหาก มถี�า้เลก็ตดิต่อกบัชายทุง่นา ประกอบ
ด้วยอากาศที่พัดเข้ามาในวัดได้สะดวก บริบูรณ์ด้วยน�้าอุปโภค บริโภค มีทั้งฤดูแล้ง  
ฤดูฝน ฤดูหนาว มีล�าคลองรอบวัด มีไม้ไผ่ตามล�าคลองเขียวชอุ่มเยือกเย็นดี  
ไม่พลุกพล่านแก่คนสัญจรไปมา ถ�้าแก้งยาวนี้มหาชนนิยมถือกันมาแต่โบราณาจารย์ 
ถึงฤดูปีเทศกาลปีใหม่ คณะญาติโยมพากันไปนมัสการขอพระ ขอฟ้า ขอฝน และ
บวงสรวงเพือ่อายุ วรรณะ สขุะ พละ ส�าหรับปีใหม่ด้วย วดัถ�า้แก้งยาวเป็นวดัทีส่วยงาม 
เป็นวัดที่มั่นคง เป็นวัดที่ถาวร วัดที่นับถือกันมาตั้งแต่โบราณาจารย์ เป็นที่มหาชน 
นิยมกันมาก เป็นวัดที่วิเวกของพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายมาพักเจริญสมณธรรม...”

“ฉะนั้น ควรที่คณะอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพึงสนใจ พึงตริตรอง พึงพิจารณา 
ช่วยกนัทะนุบ�ารุงการก่อสร้าง เป็นอนุสาวรีย์เพือ่ยวุชนกลุบตุรชัน้ลกูๆ หลานๆ เหลนๆ  
ของพวกเราสืบอายุพุทธศาสนา รับรัชทายาทสืบมรดกมาจากองค์สมเด็จพระสัมมา-
สัมพุทธเจ้าด้วยกันทั้งนั้น...”

พรรณนาโวหารของหลวงปู่ ท�าให้พวกเราออกนึกอายใจ และยิ่งคิดว่าท่านมี 
พืน้ความรู้เพยีงแค่ชัน้ประถมปีที ่๓ ในปี ๒๕๐๔ น้ี ท่านเพิง่จะได้เข้ามากรุงเทพฯ เพยีง
ครั้งแรก (โดยไม่นับครั้งที่ท่านมาสมัยเป็นเด็กหนุ่มชาวคริสต์) ก็ควรนับเป็นโวหาร 
อันทันสมัยยิ่ง

เผอิญได้พบที่ท่านบันทึกไว้อีกตอนหนึ่ง เป็นการพรรณนาพระคุณของหลวงปู่ 
ค�าดี ปภาโส (พระครูญาณทสัส)ี และเร่ืองของถ�า้ผาปู ่จึงใคร่ขออญัเชิญน�ามาลงด้วย 
เป็นคู่เคียงกัน แสดงถ้อยค�าส�านวนที่ท่านเขียนไว้ใน พ.ศ. ๒๕๐๔ เช่นเดียวกัน



144

“พระครูค�าดี ญาณทัสสี พ.ศ. ๐๔”

“ขอท่านศาสนิกชนทัง้หลายกรุณาทราบไว้ว่า ท่านพระครูญาณทสัส ี(ค�าดี) เป็น
พระเถระผู้ใหญ่ทางฝ่ายวิปัสสนาธุระ มีพรรษาไล่เลี่ยกับอาตมากับท่านอาจารย์ชอบ  
นับตัง้แต่ญตัตธิรรมยตุมา ได้เคยไปฝึกปรือวปัิสสนาธรุะกบัท่านอาจารย์สงิห์ ท่านอาจารย์ 
มหาปิ่น ที่จังหวัดขอนแก่น ด้วยกันกับอาตมา ท่านอาจารย์ชอบ ฉายความรู้มาจาก
อาจารย์เดียวกัน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓-๒๔๗๔-๒๔๗๕ นั้นๆ”

“นิสัยท่านพระครูญาณชอบอยู่ในที่วิเวก ชอบเจริญสมณธรรมในถ�้าภูเขา  
ชอบปกครองพทุธบริษทั เพือ่นสหธรรมกิ พระภกิษุ สามเณร ตลอดแม่ขาวนางชี และ 
คณะอุบาสกอบุาสกิา ฉะน้ัน ท่านจึงมีลกูศิษย์ลกูหาน้ันมาก นิสยัสขุุม ฉะน้ัน บริษัทจึง
ชอบนัก แม้ท่านพระครูญาณทสัสท่ีานเคลือ่นไปสูจั่งหวดัไหน อ�าเภอไหน ต�าบลไหน  
ท่านท�าอัตถประโยชน์มาก เห็นได้ว่าท่านพระครูญาณทัสสีอยู่จังหวัดขอนแก่น วัดวา  
ฝีไม้ลายมอืของท่านก่อสร้างมีจ�านวนมาก บรรดาข้าราชการ พ่อค้าพาณชิย์ ตลอดชาวไร่ 
ชาวนา นิยมท่านมาก เพราะฉะน้ัน การก่อสร้างของท่านจึงส�าเร็จเพราะก�าลงักาย ก�าลงัวาจา  
ก�าลงัทรัพย์ เพยีงพอทกุอย่าง ไม่บกพร่อง แม้ท่านพระครูญาณทสัสจีะด�าเนินงานการ
ใหญ่ๆ ส�าเร็จได้เป็นอย่างดี ดูได้ทีจั่งหวดัขอนแก่น มวีดัป่าค�ามะยาง ๑ วดั วดัศรีภาพ ๑ วดั  
เป็นวัดที่ทุ่มเทเงินทองก่อสร้างมีจ�านวนมากๆ ส�าเร็จได้เป็นอย่างดี”

 “อน่ึง ท่านได้เคลือ่นพาลกูศิษย์ลกูหามาอยูถ่�า้ผาปู ่ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย ของ
พวกเรา ดูได้ทีก่ารก่อสร้าง ถ�า้ผาปู ่๑ วดั วดัหนองหมากผาง ๑ วดั เป็นวดัทีก่ว้างขวาง 
ใหญ่โต ท่านพระครูญาณทสัสเีพิง่มาอยูไ่ม่นานเท่าไรปี เวลาน้ีวดัถ�า้ผาปู ่วดัหนองหมากผาง  
ก�าลังก้าวหน้าเร่ือยๆ มีคณะอุบาสกอุบาสิกาต่างจังหวัดมาเยี่ยมท่านเร่ือยๆ และมี 
พระภิกษุสามเณรมาจากต่างจังหวัดอื่นๆ มาเยี่ยม ศึกษาธรรมวินัยด้วยท่านเรื่อยๆ 
เพราะฉะนั้น สังฆรัตนะจึงตกเข้ามาในท้องที่จังหวัดเลยมาก มีวัดป่าหนองหมากผาง
และถ�้าผาปู่ เป็นอาทิ”
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“ท่านพระครูญาณทสัสเีป็นเจ้าอาวาสวดัถ�า้ผาปูก่จ็ริง ปีไหนมโีอกาสดีๆ  ท่านกไ็ป 
อ�าเภอเชยีงคานบ้าง ไปอ�าเภอวงัสะพงุบ้าง แผ่อริยธรรมให้โอวาทแก่พระภกิษสุามเณร  
ตลอดคณะอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย ส่วน อ.ท่าลี่ อ.ด่านซ้าย นั้น ท่านไม่มีโอกาสไป 
ด้วยหนทางไกล ไม่สะดวกในการเดนิทาง กม็อีนัเตวาสกิสานุศษิย์ของท่านไปเทีย่ววเิวก 
เพือ่ท�าอตัถประโยชน์ ปรมตัถประโยชน์ ต่อคณะอบุาสกอบุาสกิาทัง้หลายในถิน่ต�าบล
อ�าเภอนั้นด้วย ได้รับความอบรมศึกษาธรรมวินัยเป็นอย่างดี ฉะนั้น ก็แลเห็นได้ว่า 
ท่านพระครูญาณทสัสที�าอตัถประโยชน์ ปรมตัถประโยชน์ ให้จังหวดัเลยเป็นอนัมาก 
ดุจท่านอยู่จังหวัดขอนแก่นบ้านเกิดเมืองนอนของท่าน...”

ภูเขาที่ถ�้าแก้งยาวนี้ แม้จะไม่สูงเท่าไรและอยู่ใกล้ทุ่งนา แต่ก็มีความสงบสงัดดี  
หลวงปูส่รรเสริญถงึคณุของถ�า้แก้งยาวมาก ท่านว่าเทพมาก มพีระปัจเจกพทุธเจ้าเสด็จ 
มาอนุโมทนาการท�าความเพียรของท่านด้วย

ลักษณะถ�้าไม่ใหญ่ ท�าแคร่เล็กๆ พอนั่งภาวนา กางมุ้งกลดได้ วันดีคืนดีก็เห็น 
งูตวัใหญ่มาขดอยูใ่ต้แคร่ภาวนา ท่านว่าไม่เหน็ตอนทีเ่ขาเลือ้ยเข้ามา เพราะถ้าเหน็กค็งจะ
ตกใจบ้าง ออกไปเดินเล่นข้างนอก ชมป่าชมดง เป็นการเปลีย่นอริิยาบถ และความจริง 
เป็นนิสัยของท่าน ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ท่านมักจะชอบเปลี่ยนที่ภาวนา เดินไปเห็น 
หินก้อนนั้นเหมาะ ใต้ต้นไม้ใหญ่นี่ท่าจะดี ท่านก็เพียงแวะลงนั่ง ใช้ผ้าอาบปัดๆ ให้
หินก้อนน้ันพื้นตอนน้ันสะอาด เรียบบ้าง ก็ลงน่ังท�าความเพียรได้แล้ว หรือเข้าป่า  
เหน็ต้นไม้หกัโค่นต้นยาวใหญ่ทอดอยู่เหนือพืน้ดนิ กอ็าศยัขอนไม้น้ันเป็นทางจงกรม 
ให้มีสติระวังตัวตลอดเวลา มิฉะนั้นก็คงจะต้องตกลงมาจากขอนไม้นั้นได้

กลบัมาถ�า้จึงมองเหน็งูใหญ่ตวัน้ัน เขาขดตวันอนเฉยอยูใ่ต้แคร่ มิได้ชูคอร่าข้ึน
ในท่าฉก หากเอาหัวซุกลงไปในวงขนดหาง ท่านพยายามคิดว่าได้มาตั้งแคร่กีดขวาง 
รูถ�้าซึ่งเป็นทางเข้าออกของเขาหรือไม่ มองดูก็เห็นว่าตรงที่ท่านตั้งแคร่น้ัน ผนังถ�้า 
เรียบราบอยู่ มีทางคิดได้อยู่อย่างเดียว คืองูเห็นว่าใต้แคร่เป็นที่สงบเย็นดี ก็เลยมา
นอนพักผ่อนเล่นเท่าน้ัน ท่านจึงออกไปท�ากจิส่วนองค์ เดินจงกรมพกัใหญ่จึงกลบัเข้า
มาในตอนเย็น คิดว่าอาคันตุกะผู้ไม่ได้รับเชิญคงจะจากไปเรียบร้อยแล้ว
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ผิดคาด เจ้างูใหญ่ตวัน้ันกย็งัคงยดึทีส่บายตามเดมิ ท่านชักรู้สกึคุน้ จึงเขยบิเข้า 
ไปดใูกล้ๆ เหน็นัยน์ตามนัมองท่านจ้องน่ิงอยู ่แล้วนัยน์ตาทัง้สองคูป่ระสานกนัคูห่น่ึง 
มองอย่างสงสัย ดูท่าที อีกคู่หนึ่งเต็มไปด้วยความการุณ แผ่กระแสแห่งเมตตาธรรม
ตรงเข้าไปให้อีกฝ่ายหนึ่งอย่างเต็มเปี่ยม

ท่านว่า เขาขดอยู่ใต้แคร่น้ันสามวนัสามคนื ไม่ไปไหนเลย ไม่เหน็ออกไปหาอาหาร  
หรือไปเทีย่วทีไ่หน ท�าตวัราวกบัเป็นทหารองครักษ์มาท�าหน้าทีพ่ทิกัษ์ให้ความปลอดภัย 
พระราชาเช่นนั้น ท่านก็เลยกางมุ้งกลดบนแคร่ตามปกติ ตื่นเช้า ตี ๓ ลุกขึ้นล้างหน้า  
สวดมนต์ ภาวนาแผ่เมตตาไปโดยไม่มีประมาณ โดยเฉพาะเจ้าตวัใต้แคร่น้ันอยูใ่กล้ทีส่ดุ  
ก็คงจะได้รับกระแสเมตตาธรรมของท่านมากที่สุดเช่นกัน

ท่านเคยผ่านการถูกพญานาครัดมาแล้วที่ภูบักบิด ในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ฉะนั้น 
การที่เพียงเห็นงูใหญ่มาอยู่ใต้แคร่จึงดูเป็นของเล็กน้อย เทียบกันไม่ได้ ประกอบทั้ง 
เขาก็มิได้แสดงเป็นศัตรูคู่อาฆาตแต่ประการใด ท่าทางดูสนิทสนมคุ้นเคยเป็นมิตร  
แถมยังดูน่าสงสารด้วยซ�้าที่ชาติน้ีเขาต้องมาถือก�าเนิดในชาติอันต�่าต้อยเป็นสัตว ์
เดรัจฉาน ท่านท�ากิจวตัรประจ�าวนัต่อไปโดยปกต ิคดิว่าต่างคนต่างอยู ่ต่างใช้ชวีติตาม 
เพศตามชาติของตน ไม่ขัดเคืองขัดขวางกัน มีแต่เมตตาต่อกัน

เวลาผ่านไปสามวนัสามคนื งูน้ันจึงจากไป เวลาออกไปท่านไม่เหน็ เหน็แต่ทางราบ 
เป็นทางยาวลงไปจากถ�า้ ลงไปถึงชายทุง่ ขณะน้ันนาข้าวก�าลงัข้ึนเขียวขจี ท่านว่าเวลา
เหน็เขาขดตวัอยูใ่ต้แคร่ มองไม่รู้สกึว่าตวัใหญ่มากเท่าไร แต่เมือ่เหน็นาข้าวทีร่าบเป็น
ทางยาวน้ัน คะเนว่าตวังูคงมหมึาน่ากลวั เพราะข้าวทีเ่ขาปักด�าห่างกันเป็นแถวเป็นกอน้ัน  
ถูกงูทับเป็นทางราบถึง ๓ แถว หรือ ๓ กอ มองเห็นทางที่ราบโล่งเป็นช่องแนวไปใน 
ทุ่งนานั้นลิบลิ่วไปไกลสุดสายตาทีเดียว

ฟังท่านเล่าแล้ว กอ็ดกราบเรียนถามไม่ได้ว่า ชะรอยคงจะเป็นพญานาคมากกว่า 
แต่การมาขดอยู่ใต้แคร่น้ัน คงจะต้องเนรมิตกายให้เป็นงูธรรมดาเพื่อมิให้ผู้พบเห็น
หวาดกลัว เพราะความจริงท่านมีเณรไปอุปัฏฐากด้วย หากเห็นร่างแท้จริงของนาค 
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เณรจะตกอกตกใจได้ ครั้นเมื่อเขาจะลาจากไป ก็ฝากรอยจริงๆ ไว้ให้เห็นในทุ่งนา 
ท่านไม่ตอบค�าถามนี้โดยตรง แต่เล่าไปว่า เวลาพญานาคออกมา จะมีเสียงร้องดัง  
อี๊...อึ่ด...อึ่ดๆ ยาวๆ  

ได้ยินกันทั่วไหม 

ท่านตอบว่า ได้ยินกันหลายคน แต่บางคนที่ได้ยินอาจจะไม่ทราบว่าเป็นเสียง
พญานาคก็ได้
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พรรษาที่ ๓๘ พ.ศ. ๒๕๐๕ 

จ�าพรรษาที่เขาสวนกวาง

กิ่ง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

ในต้นปี ๒๕๐๕ นี้ ท่านยังท่องเที่ยวธุดงค์อยู่ในเขตจังหวัดเลย ท่านเดินทาง
รวดเร็วมาก บางทีก็ไปถ�้าผาบิ้ง ถ�้าผาปู่ อันเป็นถิ่นที่ท่านคุ้นเคยมาแต่สมัยเป็นพระ 
ผู้น้อย ผ่านไปทางอ�าเภอเชยีงคาน ซึง่เป็นทีซ่ึง่ท่านเคยใช้ชีวติวยัหนุ่มท�าราชการอยูก่บั 
พี่เขยมาหลายปี พอดีวัดโพนแก่นที่เชียงคาน มีงานถวายเสนาสนะ ท่านก็ช่วยเทศน์
อบรมประชาชนให้ด้วย

ครั้นถึงเดือน ๗ ปี ๒๕๐๕ (ตรงกับเดือนมิถุนายน ๒๕๐๕ - ผู้เขียน) ท่าน
เดินทางต่อไปถ�้ามโหฬาร และบันทึกไว้ว่า

 “ถ�้ามโหฬาร เดือน ๗ พ.ศ. ๐๕ ฝันเห็นท่านอาจารย์ (มั่น - ผู้เขียน) ท่านนั่ง 
คล้ายเชือกอู่ลงมา เราเห็นชัด เป็นมงคลยิ่ง”

 “เดอืนน้ี เราป่วยเป็นไข้คนเดียว อาการหนักมาก เกดิวติกวจิารณ์ใหญ่ เกดิสงสยั 
ในเวลาจิตกับเวทนาป่วยผสมกนั ในขณะน้ันท�าให้จิตป่วนป่ันมาก นอนไม่หลบั ๒ คืน 
ก็มี กลางวันก็ไม่ได้นอนอีก แต่สงบนอนด้วยฌาน หลับๆ ตื่นๆ ก็อิ่มเหมือนกัน”

“ภาวนาแลเหน็นิมิตนอกร้อยแปดอย่างปรากฏเสมอ หลบเข้าอารมณ์ได้ ต่อน้ัน
ได้รับความสงบ จิตเข้าสู่อารมณ์แห่งความตายบ้าง”
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ท่านถึงกับอุทานว่า

“แหม่ ผู้มีภูมิจิตเป็นถึงขนาดนี้ ถ้าผู้ที่ไม่มีภูมิจิตนั้น จิตคงยิ่งแปรปรวนใหญ่ 
ระยะน้ีจะได้ระวงัตวัและจิตเร่ือยๆ เพราะเหน็ภยัใหญ่หลวง ๓ อย่าง ๑. เราอาพาธทีจ่ะ 
มรณะ ๒. เราแก่ชราแล้วใกล้มรณะ ๓. สงครามจะมาถงึในวนัไหน  ภยัทัง้ ๓ อย่างน้ี  
เป็นเทวทตูให้เราท�าความเพยีรอย่างขนาดหนักเพือ่จะได้ส�าเร็จก่อนกว่าภัย ๓ อย่างน้ี 
จะมาถึงตัวเรา อีกนัยหนึ่ง เราก็อยู่ในสถานที่วิเวกคนเดียว เปลี่ยว...”

ท่านร�าพงึว่า “ภาวนาน้ัน ถ้ามีแต่สมาธอิย่างเดยีว ต้องมนิีมิตต่างๆ หลอกอยูเ่ร่ือยๆ  
เกดิจากอปุจารสมาธ ิมอีคุคหนิมิตท�าให้เป็นบ้าไปได้ ท�าให้จมอยูใ่นสมาธ ิความสงบ  
และสขุไปได้ ถ้าเอาภาวนาเอาวปัิสสนาผสมสมาธแิล้ว ย่อมไม่เกดินิมิต เพราะไตรลกัษณ์ 
ล้างอยู่เสมอ และไม่ส�าคัญตน และไม่เป็นบ้า เกิดนิมิตทั้งหลายก็รู้เท่า”

ท่านมิได้ฉันยา หากใช้ธรรมโอสถพจิารณาลงไปที ่ชรา พยาธ ิและมรณะ เฉพาะ 
พยาธิ และมรณะ นั้น ท่านพิจารณาหนักแน่นเป็นพิเศษ แล้วบันทึกว่า

“อาพาธเปลีย่นฤด ูเปลีย่นอริิยาบถไม่เสมอ อาพาธตอนเพยีรกล้า อาพาธกรรม
วิบาก เย็น ร้อน อ่อน หนาว หิวข้าว กระหายน�้า อุจจาระ ปัสสาวะ มีประการต่างๆ 
ของกายนี้ทั้งนั้น เมื่อพิจารณาเห็นความเป็นจริงแล้วย่อมไม่รับ ย่อมเสียสละ ย่อม
บรรเทาเสีย ย่อมให้พินาศเสีย ย่อมไม่เกิดต่อไป”

ท่านตั้งปณิธานเด็ดเดี่ยวเพื่อเอาชนะกิเลสลงไปว่า

“ท�าความเพยีรให้แขง็แรง เอาเป็นเอาตายทเีดยีว ป่าช้าอยูท่ีไ่หน ไป ก�าหนดตาย 
ที่ไหน เผา ณ ที่นั้น ดังนี้...”

ความจริง เมือ่ท่านเอาชนะกเิลสได้แล้ว เวลากจ็วนแจจะเข้าพรรษาแล้ว เป็นบคุคลอืน่ 
กค็งจะจ�าพรรษาอยู ่ณ ถ�า้มโหฬาร น้ันเอง เพราะสถานทีก่ค่็อนข้างคุน้เคยกนัอยูแ่ล้ว  
ด้วยท่านเพิ่งได้จ�าพรรษาที่ ๓๖ ณ ถ�้ามโหฬาร เมื่อปี ๒๕๐๓ นี้เอง แต่ถ้าเป็น 
เช่นน้ัน กไ็ม่ใช่หลวงปู ่ท่านเหน็ว่าการเทีย่ววเิวกเปลีย่นสถานทีท่�าความเพยีรไปเร่ือยๆ 
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จะท�าให้จิตตื่นอยู่เสมอ ที่เก่าซึ่งเคยได้อุบายวิธีชนะกิเลสมาแล้ว ไม่ใช่ว่าคร้ังใหม ่
จะใช้วิธีเก่าได้เสมอไป โรคมันชินยาอย่างหน่ึง หรือสถานที่มันจืดไปอีกอย่างหน่ึง 
ความจริงท่านเองนั้นแหละที่คิดว่าที่เก่านั้นมัน “จืดไป” ควรแสวงหา “สถานที่ใหม่” 
“บุคคลใหม่” “อากาศใหม่” ต่อไป

ท่านเดนิทางออกจากเลย ผ่านอดุร แล้วเข้าเขตจังหวดัขอนแก่น และในพรรษา 
ที ่๓๘ น้ี ท่านกก็ลบัไปเข้าพรรษาทีเ่ขาสวนกวาง ซึง่ท่านได้เคยจ�าพรรษามาแล้วในปี  
พ.ศ. ๒๔๙๕ พรรษาที่ ๒๘

เวลาห่างกนั ๑๐ ปีเตม็ ท�าให้ท่านรู้สกึว่าเป็นสถานทีแ่ห่งใหม่ทีค่วรวเิวก จิตเปลีย่ว  
กายเปลี่ยว มโนเปลี่ยว จิตวิเวก กายวิเวก มโนวิเวก ท่านจึงมีเวลาท�าความเพียร
อย่างต่อเน่ือง ณ ที่น้ีท่านได้พบญาติโยมที่ท่านเคยอบรมสั่งสอนมาแต่คร้ังก่อน  
ต่างก็ปีติยินดีที่ได้มีโอกาสกราบรับธรรมะอีกวาระหน่ึง ท่านจึงต้องเป็นธุระเทศนา
อบรมสัง่สอนพวกเหล่าน้ันต่อไป รวมทัง้บรรดาญาตมิติรของเขา ซึง่เมือ่ทราบข่าวกม็า 
ร่วมฟังธรรมด้วย กลายเป็นเกดิมีผู้มาท�าบญุท�าทานการกศุล ถอืศลีภาวนาอยูด้่วยท่าน 
เป็นกลุ่มใหญ่แทบทุกวัน

ในบนัทกึของท่านตอนหน่ึง ท่านได้ส�าเนาค�าเทศนาอบรมญาตโิยมไว้กณัฑ์หน่ึง 
เป็นการพรรณนาถงึอานิสงส์ของการท�าทานและรักษาศีล ซึง่จะท�าให้ไปเกดิในสคุตภิพ 
โลกสวรรค์ ให้เว้นจากกรรมอนัชัว่ร้ายเพือ่ไม่ต้องไปอบุตัใินนรก นับเป็นการแจกแจง
อย่างละเอียดกว่าทีเ่คยฟังท่านเทศน์ในสมัยหลงัๆ จึงขอน�าส�าเนาบนัทกึเทศน์กณัฑ์น้ี 
มารวมพิมพ์ในประวัติด้วย

“โลก คอืหมูส่ตัว์ มนุษย์ทกุชาตทิกุภาษาทีอ่าศยัอยูใ่นโลกเวลาน้ีมาจากภพต่างๆ 
ด้วยกรรมดแีละกรรมชัว่ มาเกิดเลวและประณตีแล้วแต่กรรมของสตัว์ตบแต่งสตัว์น้ันๆ  
สตัว์เหล่าน้ันจะเป็นพวกเปรต อสรุกาย สตัว์เดรัจฉาน ในประเภทไหนกต็าม ต้องมา 
ท�าความชั่วในมนุษย์ทั้งนั้น สุคติจนถึงพระนิพพานก็มาสร้างในมนุษย์นี้เช่นเดียวกัน  
มนุษย์เป็นทีป่ระชมุแห่งรถไฟสายต่างๆ บคุคลจะไปจังหวดัใดๆ กต้็องออกประชมุที ่
ต้นทางทั้งนั้น



151

จะกล่าวถึง นรก น้ันร้ายกาจ ไหม้สรรพสตัว์ทกุอย่างโดยไม่เหลอืให้เป็นจุณไป
ทัง้น้ัน ย่ิงกว่าไฟมนุษย์น้ีหลายเท่า แม้สาวกพทุธชิโนรสท่านผู้มฤีทธิ ์พระโมคคัลลานะ 
พระมาลยัเถรเจ้า เมือ่ท่านองค์ใดองค์หน่ึงไปเยีย่มนรก แม้พระอรหนัต์ขณีาสพสาวกเจ้า
ทัง้หลายองค์อืน่ๆ ต้องเกรงกลวัขยาด น้อยคนนักทีจ่ะมอีภญิญาต่อสูน้รกได้ ในสภาพ
ภูมิประเทศที่สัตว์ท�าชั่วไว้ในอดีตเป็นปัจจัยอยู่ในนรกนั้น เป็นสัตว์ที่ขาดแคลนที่สุด 
ปราศจากผ้านุ่งผ้าห่ม ข้าว น�า้ โภชนะอาหารทกุประเภท เช่น มีสิง่อืน่ๆ จะอปุโภคบริโภค 
ก็กลายเป็นดินน�้าไป เป็นน�้ากรดไปทั้งนั้น ตั้งใจจะท�าบุญก็สายเกินไป สัตว์นรกไม่มี
สมบตัอิะไรจะท�าบญุ และไม่มพีระเจ้าพระสงฆ์ทีจ่ะมารับทกัขิณาทานในนรกน้ันด้วย 
คร้ันจะปลกีตนมาท�าบญุในมนุษยโลกกไ็ม่ได้ เพราะอยูใ่นทีคุ่มขงัเสยีแล้ว พญายมบาล 
รักษาอย่างกวดขัน หมดหนทางที่จะท�าบุญเช่นนั้น แม้จะภาวนาพุทโธ ธัมโม สังโฆ 
ได้อย่างไร เพราะนรกเผาอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืน มิได้ขาดระยะ

ครั้นสัตว์นรกเหล่านั้นอดๆ อยากๆ จะหาโอกาสไปปล้นกิน ก็ไม่มีเศรษฐีอยู่ 
ในนรกให้สัตว์นรกปล้น เมื่อพ้นจากนรกแล้วก็พากันมาเกิดตามยถากรรมอีกต่อไป 
สตัว์บางอย่างตกนรกแล้วตกอกีเล่า ประเดีย๋วตกขมุน้อยบ้าง ขมุใหญ่บ้าง สบัสนกนั  
ไปเกิดเป็นเปรตบ้าง เป็นอสุรกายบ้าง สัตว์เดรัจฉานบ้าง แม้เศษบาปที่ท�าในมนุษย์
ไซร้น้ัน มาเกิดเป็นมนุษย์กไ็ม่บริสทุธิ ์มีอวยัวะพกิารอย่างใดอย่างหน่ึง และมกีารอดๆ  
อยากๆ ถือกระเบื้องกะลาขอทานเขากินตามท้องตลาด

เมือ่สตัว์เหล่าน้ันกระท�าดีเป็นกุศลน้ันเล่า บญุส่งให้เกดิบนสวรรค์เทวโลก ทัง้รูป  
เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ แต่ละอย่างๆ ล้วนแต่เป็นของทีเ่ลศิๆ ทัง้น้ัน เทวโลกสมบรูณ์ 
ไปด้วยสมบัติต่างๆ เทวโลกนั้นจะท�าบุญให้ทานแก่ใครเล่า สถานที่เทวโลกนั้นเป็น 
สถานทีมี่สมบตัม่ัิงค่ังด้วยกนัทัง้น้ัน กเ็ทวดาองค์ใดทีจ่ะรับทานกนัเล่า คร้ันจะภาวนา 
พุทโธ ธัมโม สังโฆ ก็ไม่ได้ เพราะสถานที่เทวโลกนัน้เป็นสถานที่มีอารมณ์อันฟุ้งซ่าน 
ทัง้น้ันไปโดยรอบ ไม่วเิวกสงบสงัด ครึกคร้ืนไปด้วยเสยีงต่างๆ คร้ันจะกระวายให้ล�า้เลศิ  
ก็ไม่มีพระเจ้าพระสงฆ์รับทักขิณาทานในสถานที่นั้น แม้เทวโลกจะท�าบุญกุศลสิ่งใด 
ก็ไม่ได้ทัง้น้ัน ไม่เหมอืนมนุษยโลกทีเ่ราอยูน้ี่ บนสวรรค์ไม่มีเจ้าหน้าทีรั่กษาถนนหนทาง 
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เหมอืนมนุษยโลก ตลอดคกุตะรางไม่มี เทวโลก เทวดา ท่านเหล่าน้ันไม่มีอนัธพาลทะเลาะ
วิวาทกัน เทวดาทั้งหลายล้วนแต่มีความสุขส�าราญด้วยกันทั้งนั้น พักผ่อนหย่อนใจ  
กล่าวคือ น่ังๆ นอนๆ ยนื เดนิ บ�าเรอความสขุของตนทีพ่ากันท�าไว้แต่มนุษยโลกทัง้น้ัน  
หมดบุญแล้วจุติไปเกิดตามยถากรรมของท่าน

พระองค์ตรัสไว้ว่า สวรรค์นั้นมีการท�าบุญและความดีบ้างเล็กๆ น้อยๆ ท่านว่า
เป็น อพัโพหาริก มเีหมอืนไม่ม ีดจุน�า้ตดิอยูใ่นจอกแก้วนิดหน่อย มีบคุคลอืน่ถามว่า
น�า้ในแก้วมหีรือไม่มี ใครๆ กค็งตอบว่า จะมกีไ็ด้ ไม่มีกไ็ด้ ย่อมเป็นผลพลาดพลัง้ทัง้  
๒ อย่างเช่นน้ัน เพราะฉะน้ัน เทพบตุรบางองค์ เช่น พระเตมีย์โพธสิตัว์ จึงกลัน้ใจตาย  
จากชัน้ดสุติเทวโลกมาเกดิมนุษยโลกเพือ่สร้างพระบารมต่ีอไป ฉะน้ัน เทวดาอยูเ่ทวโลก 
ไม่มีประโยชน์อะไร ล้วนแต่เสวยความสุขของท่านเท่านั้น ก็เป็นข้อวินิจฉัยตามต�ารา 
พระสตูรปิฎกท่านกล่าวไว้ มนุษย์เป็นภมูสิถาน มีอดุมสมบรูณ์ด้วยสมบตัต่ิางๆ อดุม
เลศิกว่าเทพต่างๆ เรียกว่า เทพพระอนิทร์ เทพพรหม เลศิกว่านรกเป็นเปรต อสรุกาย 
สัตว์เดรัจฉาน เลิศกว่าพระยาครุฑ พระยานาค เพราะภพเหล่าน้ัน พระพุทธเจ้า  
พระปัจเจก พระสาวกเจ้าทัง้หลาย ไม่ไปบงัเกดิตรัสรู้ เหตน้ัุน ชมพทูวปีมนุษย์เป็นทีเ่ลศิ  
พระพทุธองค์ตรัสว่า อคฺค� มนุสเฺสสฯุ การทีไ่ด้อตัภาพเป็นมนุษย์เป็นของทีเ่ลศิ ฉะน้ัน 
มนุษย์จะเป็นหญิงเป็นชายก็ต้องพากันเลิศทั้งนั้น

 ศีล ทาน ภาวนา ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ล้วนแต่เป็นของที่เลิศ ท�าสัตว์ 
ผู้ปฏบิตัไิปสคุตภิพได้ แม้พระพทุธเจ้า พระปัจเจก พระอรหนัต์ ท่านเหล่าน้ันย่อมมา 
ตรัสรู้ในมนุษยโลกน้ีทัง้น้ัน ท่านเหล่าน้ันมาสร้างพระบารมีในมนุษยโลกทัง้น้ัน มนุษย์
เป็นธาตทุีพ่อ เป็นธาตทุีถู่กส่วน เป็นสถานทีบ่ริบรูณ์ ย่อมประดิษฐานอยูใ่นมนุษยโลก
ทั้งนั้น มีพร้อมทั้งทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค มีพร้อมครบทุกอย่าง ไม่บกพร่องด้วย
ประการใด จึงได้นามว่า ธาตุพอ ภพอื่นไม่พอ ไม่บริบูรณ์ ไม่ครบครันทุกอย่าง เช่น 
สวรรค์ มีแต่อารมณ์ความสุข ทุกข์ไม่มี พรหมโลก ธาตุไม่พอ มีแต่สุขอย่างเดียว  
อีกประการหนึ่ง นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน ภพเหล่านี้ธาตุไม่พอ มีแต่ทุกข์
อย่างเดียว นิโรธ มรรค ไม่พบ
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นี่แหละ มนุษย์เราเป็นภพอันเลิศ เป็นสถานที่รับรองพระพุทธเจ้า พระปัจเจก  
พระอรหนัตสาวกตรัสรู้ และท่านเหล่าน้ันจะต้องเกดิเป็นมนุษย์สร้างพระบารมี เมือ่สร้าง 
พระบารมีครบครันแล้ว จึงพากันตรัสรู้ตามวาสนานิสัยของท่าน สัตว์ไหนที่สร้าง 
พระบารมีพอแล้ว ควรที่เป็นพระพุทธเจ้าก็เป็น ควรเป็นพระปัจเจกก็เป็น ควรเป็น
พระอรหนัต์กเ็ป็น แม้สตัว์ทัง้หลายทีท่�าบญุท�าบาปทีจ่ะไปภพต่างๆ กพ็ากนัท�าบญุใน 
มนุษยโลกทั้งน้ัน เช่น สัตว์ท�าไม่ดีควรไปตกนรก สัตว์มนุษย์คนไหนท�าไม่ดีที่ไม่ 
ร้ายแรงควรไปเกดิเป็นเปรต อสรุกาย กไ็ปเกดิภพน้ัน สตัว์มนุษย์ท�าดเีพยีงสวรรค์กไ็ป
เกดิบนสวรรค์ เท่าน้ีเป็นอาท ิน้ีแหละ สตัว์ไหนท�าดไีม่ดทีีห่อบสูภ่พต่างๆ สร้างกรรมบญุ  
กรรมบาป ไปจากมนุษยโลกนี้ทั้งนั้น

ขอท่านคณะอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย ควรรู้ตามที่อาตมาได้บรรยายมาแล้วน้ี  
น�าไปปฏบิตั ิเว้นจากกรรมอนัชัว่ร้าย มใีห้ทานการบริจาค มศีีลเว้นจากกรรมอนัช่ัวร้าย  
มภีาวนาอารมณ์ดวงจิตให้ฉลาด หลกีเลีย่งอปุสรรคความชัว่ร้ายต่างๆ ขอให้ประพฤต ิ
ปฏิบัติธรรมตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ล้วนแต่เป็นกรรมที่ดี น�าไปสู่สุคต ิ
โลกสวรรค์ เพราะพวกเราคณะอบุาสกอบุาสกิาบงัเกดิมาในชาตภูิมิทีด่แีล้วทีป่ฏิบตัคิวร
แก่สวรรค์และนิพพาน เดนิตามพระพทุธองค์กล่าวไว้ จึงได้ช่ือว่าตามรอยพระพทุธเจ้า 
ทั้งหลาย ตามรอยพระปัจเจกทั้งหลาย ตามรอยพระอริยเจ้า คณะอุบาสกอุบาสิกา 
พระภกิษสุามเณร จึงปฏิบตัไิด้สวรรค์นิพพาน ได้เป็นข้อทีพ่วกเราควรสนใจในศาสนา 
ให้มาก

ชวิีตมนุษย์เป็นของน้อย นรก สวรรค์ เป็นของอายมุากนับตัง้กปัตัง้กลัป์ทเีดียว 
ขออย่ามัวเมาในวยัของตน เช่น เดก็มวัเมาในความเป็นเดก็ เล่นฝุ่น คนหนุ่มกมั็วเมา
ในความเป็นหนุ่มของตัว เช่น ตบแต่งร่างกายให้สวยงามเล่นบ้าง สาวทะเยอทะยาน
ขวนขวายแต่ทางกามจนค�า่จนมดืจนลมืกจิการทกุอย่าง มัวไร่มวันาเรือกสวนไปต่างๆ 
คนจนกม็วัเมาความทกุข์จนของตน คนมัง่มกีม็วัเมาความมัง่มขีองตน น้ีแหละ คนเกดิ 
มาในโลก ไม่ว่าคนประเภทไหน ความมวัเมาประกอบด้วย ราคะ โทสะ โมหะ ธาตเุมา 
อันนี้ยังวุ่นวายอยู่ในโลก พากันเดือดร้อนอยู่ในโลก เกิดทะเลาะวิวาทกันอยู่ในโลก  
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ฆ่าฟันล้มแทงกนัจนตดิคุกตดิตะรางกนั ฟ้องร้องกนั เป็นคดีโรงร้านโรงศาล ประเทศ
ต่อประเทศก็เกิดสงครามฆ่าฟันกัน สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เกิดจากธาตุเมากันทั้งนั้น

ท่านผู้เป็นสปัปรุุษ นักปราชญ์ เมือ่มาพจิารณาตริตรองในโลกน้ีเป็นของทีวุ่น่วาย
อยู่เช่นนี้ ท่านเหล่านั้นก็พากันบ�าเพ็ญทาน รักษาศีล ภาวนา ด้วยการสดับพระธรรม
เทศนาพากนัหลกีเร้นออกจากสงสาร หวงัใจเดนิตามรอยพระพทุธเจ้าและพระอรยิเจ้า 
ทั้งหลายที่เป็นประวัติการสั่งสอนกันสืบๆ มาเป็นแบบ เป็นตัวพิมพ์ เมื่อไม่ผิดธรรม
ค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า แม้ธาตเุมาอนัน้ีสูส่งิอยูใ่นดวงจิตของผู้ใด ไม่ว่าหญงิชาย 
ไม่ว่าหนุ่ม เดก็ แก่ ชรา ท�าให้ฆ่าสตัว์ ก็ฆ่าไปเลีย้งลกู เลีย้งเมยี เลีย้งผัว เลีย้งหลาน  
พอที่ลักก็ลัก พอที่จะท�ากามเสพสมบุตรภรรยาคนอื่นก็ท�าไป พอที่มุสาหลอกลวง
อ�าพรางไป พอได้เลี้ยงชีพชั่ววันหนึ่งๆ พอที่จะดื่มสุราเมรัยก็ดื่มสุราเมรัยให้มันเมา
เสียเงินเสียชื่อเสียง ด่าบ้านด่าเมืองไปต่างๆ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ได้ชื่อว่าผิดศีลผิดธรรม 
ค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า คนเช่นน้ีไม่มโีอกาสจะปฏบิตัศิลีธรรมภาวนา มคีตอินัช่ัวร้าย  
บุคคลคนนั้นมีชีวิตอยู่ในโลกก็หนักโลก แม้ตายไปก็ไปทุคติ หรือพูดง่ายๆ คือนรก
นั่นเอง เป็นที่หนักใจแก่พระยายมบาลจะลงโทษทัณฑกรรมต่างๆ นี้แหละ ขอท่าน
คณะอบุาสกอบุาสกิาทัง้หลายพงึสนใจว่า คนทีท่�าชัว่ผิดศีลธรรมแล้ว ต้องได้รับกรรม
อนัร้ายเช่นน้ัน เพราะฉะน้ัน ให้พากันเชือ่กรรม เชือ่ผลของกรรมว่า เราท�าดไีด้ด ีท�าชัว่ 
ได้ชั่ว เช่นนั้น

ในทีส่ดุธรรมเทศนาน้ี ขออวยพรให้ท่านทัง้หลายพงึอยูโ่ดยอาย ุวรรณะ สขุะ พละ  
พรทัง้ ๔ ประการน้ี ประสทิธิป์ระสาทมาแต่องค์สมเด็จพระพทุธเจ้าระหว่างทีพ่ระองค์
ทรงพระชนม์อยู่”
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พรรษาที่ ๓๙ พ.ศ. ๒๕๐๖ 

ได้อุบายธรรมจากกัลยาณมิตร 

จ�าพรรษา ณ ถ�้ากลองเพล อ.หนองบัวล�าภู จ.อุดรธานี

ออกพรรษา ปี ๒๕๐๕ ในเดือนตุลาคม ท่านก็ออกจากเขาสวนกวาง ขอนแก่น 
กลับไปบ�าเพ็ญเพียรที่ถ�้ามโหฬารอีกคร้ังหน่ึง ด้วยรสชาติอันดูดดื่มแห่งการภาวนา  
ณ ที่นั้นยังเป็นที่ระลึกถึงอยู่ ท่านเดินทางแบกบาตรแบกกลดไปแต่เพียงองค์เดียว 
ท่านบันทึกไว้ในปลายปี ๒๕๐๕ ว่า

“มาอยู่ถ�้ามโหฬาร มาตั้งแต่เดือน ๑๑ ตุลาคม จนถึงเดือนอ้าย ๐๕ (ธันวาคม 
๒๕๐๕ - ผู้เขียน) อยู่ที่นี่สงัดดี วิเวกดีเหลือที่สุด เป็นสัปปายะทุกอย่าง อากาศดี 
เสนาสนะดี อาหารดี แต่บุคคลไม่ค่อยดี ภาวนาได้ทั้งกลางวันและกลางคืน”

ท่านหลบอยูใ่นถ�า้หลกีเร้นตวั เร่งท�าความเพยีรอย่างหนัก ไม่ตดิต่อกับญาตโิยม 
หรือส�านวนของท่านที่ว่า “อาตมาไม่รับต้อนแขก” รับต้อน คือ “ต้อนรับ” นั่นเอง 
ท�าให้ท่านได้รับความสงบกว่าทกุแห่ง ทีพ่อมข่ีาวร่ัวไปว่ามพีระธดุงค์ หรือโดยเฉพาะ 
“หลวงปู่” ไปอยู่ใกล้ๆ ก็จะมีผู้มารบกวนขอโน่นขอนี่ ซึ่งคราวนี้ท่านบันทึกไว้ว่า

“ดี บัตรเบอร์ไม่มีคนมารบกวน เพ่งไตรลักษณ์ดีนัก”

พักจากการนั่งภาวนาหรือเดินจงกรม หลวงปู่ก็ใช้การเปลี่ยนอิริยาบถด้วยการ
พิจารณาธรรมชาติบ้าง การอ่านพระไตรปิฎกบ้าง ดังที่เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า 
ในการออกเดินธุดงค์ของท่านทุกครั้ง นอกจากบริขารจ�าเป็นส�าหรับสมณะแล้ว ที่จะ 
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ขาดไม่ได้ส�าหรับท่านก็คือ หนังสือ ๒ หรือ ๓ เล่ม ซึ่งท่านจะต้องน�าติดองค์ไป 
ขนาดพอใส่ย่ามจ�านวนไม่มากเพือ่ประหยดัน�า้หนักในการต้องสะพายข้ึนเขาลงห้วยไป
ด้วยกัน โดยมากจะเป็นหนังสือพระไตรปิฎกเล่มหนึ่ง อีกเล่มหนึ่งก็เป็นพวกบุพพ- 
สกิขาวรรณนา หรืออะไรท�านองน้ี และทีส่�าคญัทีส่ดุ เป็นสมดุเล่มเลก็ทีท่่านจะบนัทกึ 
ข้อธรรมะต่างๆ อนัอาจจะเป็นหวัข้อธรรมทีท่่านเหน็ว่าส�าคญัหลงัจากอ่านหนังสอืใดๆ 
มาแล้ว หรืออาจจะเป็นเร่ืองทีป่ระหวดัคดิถงึเหตกุารณ์ หรือธรรมะทีท่่านได้รับการอบรม 
มาจากบรูพาจารย์องค์ใดองค์หน่ึงของท่านแต่ก่อนเก่า หรือเป็นธรรมะทีผุ่ดพรายข้ึนมา 
หลังการภาวนา สิ่งเหล่านี้ท่านจะบันทึกลงไปโดยสิ้นเชิง

อยู่ถ�้ามโหฬาร ท่านได้อ่านพระไตรปิฎกซ�้าแล้วซ�้าอีก ได้บันทึกความที่เห็นว่า
ส�าคัญลงไปมากมายหลายประการ ถ�้ามโหฬารน้ี ท่านเคยมาวิเวกหลายคร้ัง และ
คร้ังสดุท้ายได้มาจ�าพรรษาอยูเ่มือ่ปี ๒๕๐๓ เหน็ว่าเป็นทีส่ปัปายะแก่การบ�าเพญ็เพยีร 
ท่านจึงหวนกลับมาอยู่ และการบ�าเพ็ญเพียรคงได้ผลดีมาก ท่านจึงอยู่ถึง ๓ เดือน

เมือ่ล่วงขึน้ปีใหม่ ปี ๒๕๐๖ อนัเป็นฤดูกาลทีห่มดฝนแล้ว ตามวดัต่างๆ กเ็ร่ิมมี
งานบญุกนั การมาอยูใ่นละแวกถิน่บ้านเกดิ หลวงปูใ่นฐานะทีเ่ป็น “ลกู” ของจังหวดัเลย  
และหมูเ่พือ่นยกย่องว่ามีวาทะโวหารดี สามารถพดูจาโน้มน้าวจิตใจญาตโิยมพทุธบริษัท 
ให้เลื่อมใสศรัทธาในการบุญการทานการกุศลได้ดีกว่าหมู่พวก จึงได้รับนิมนต์ให้
เป็นผู้เทศนาในการเร่ิมงานบญุบ้าง เขยีนใบเชญิชวนบอกก�าหนดการบญุในนามของ 
เจ้าอาวาสบ้าง เผอิญท่านเป็นคนละเอียดลออ เทศน์ไปให้แล้ว เขียนใบเชิญชวนให้
ไปแล้ว ท่านก็บันทึกข้อความไว้ในสมุดส่วนตัวของท่านพร้อมทั้งมีวันที่ก�ากับ ท�าให้
ติดตามประวัติท่านได้ว่า ขณะนั้นท่านอยู่ ณ จุดใดที่ใดในประเทศไทย เช่น วันที่ 
๒๓-๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ตรงกับวันแรม ๑๔-๑๕ ค�่า เดือนยี่ ท่านก�าลังอยู่
ทีถ่�า้แก้งยาว บนัทกึย่อข้อความส�าหรับเทศนาทีจ่ะแสดงในการบญุของถ�า้ผาปู ่ซึง่ได้มี
ศรัทธาญาตโิยม นายอ�าเภอ บริจาคทรัพย์จัดสร้างทาง ๔ สาย เข้าวดัถ�า้ผาปู ่พร้อมทัง้ 
ศาลาหอฉัน อีกไม่นานต่อมาก็จะเป็นบันทึกข้อความโดยละเอียดของเทศนาที่ท่าน
แสดงโดยพสิดาร ณ ถ�า้ผาปู ่ถงึการบญุและอานิสงส์ต่างๆ รวมทัง้ข้อความพรรณนา
สรรเสริญความสงัดวเิวกของถ�า้ผาปูด้่วย ส่วนใหญ่จะเป็นวดัในเขตละแวกใกล้เคียง 
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แต่บางคร้ังกจ็ะเป็นวดัทีอ่ยู่ในอ�าเภอห่างไกลออกไป คงจะไม่ผิดนักทีจ่ะกล่าวว่า ในเขต 
อ�าเภอเมอืง วงัสะพงุ ภกูระดงึ เชยีงคาน หากวดักมัมัฏฐานวดัใดจะมงีาน วดัน้ันกจ็ะ 
มานิมนต์หลวงปู่ไปร่วมงานโดยให้เป็นองค์สาธกอานิสงส์แห่งการบุญเสมอ

ท่านได้ท�าความเพยีรเพือ่ตน เป็นอตัตตัถประโยชน์ ช่วยงานหมู่พวกและญาตโิยม  
เป็นญาตตัถประโยชน์ ส่วนปรมัตถประโยชน์ อนัเป็นประโยชน์สดุยอดสงูสดุเพือ่ความ 
เกษม หลุดสิ้นแห่งอาสวกิเลสทั้งปวงนั้น ท่านก็ก�าลังท�าความพากความเพียรอยู่ แต่
ครูบาอาจารย์ทีเ่มตตาสัง่สอนท่านมา ดัง่เช่น ท่านพระอาจารย์บญุ ท่านพระอาจารย์เสาร์  
และท่านพระอาจารย์มัน่ แต่ละองค์ล้วนมพีระคุณล้นฟ้าล้นดนิ ซึง่หลวงปูท่่านได้เทดิทนู 
ไว้เหนือเศยีรเกล้าด้วยความเคารพรักน้ัน แต่ละองค์ท่านกไ็ด้นิพพานไปแล้ว คงมแีต่ 
“ตน” ซึง่จะต้องเป็นทีพ่ึง่แห่งตนอยูใ่นขณะน้ีอย่างเดยีวดาย ท่านเล่าว่านึกถงึตนขณะน้ัน  
บางครั้งให้เกิดความรู้สึกว้าเหว่นัก

ปี ๒๕๐๖ น้ี ท่านได้ตกลงใจไปจ�าพรรษา ณ ถ�า้กลองเพล อกีคร้ังหน่ึง ด้วยร�าลกึ 
นึกถงึหลวงปูข่าว ซึง่เป็นกลัยาณมติรสนิทสนมกนั ว่าอะไรกเ็หน็ด้วยกนั ไม่ขดัแย้งกนั  
ท่านบันทึกถึงการจ�าพรรษาอยู่ ณ ถ�้ากลองเพลไว้สั้นๆ ว่า

“พ.ศ. ๒๕๐๖ จ�าพรรษาอยู่ ณ ถ�้ากลองเพล ภาวนาดีนัก เสนาสนะดี ปรุโปร่ง 
แจบจมดี ได้กัลยาณมิตรดี ท่านอาจารย์ขาว ดีกว่าจ�าพรรษา ณ ที่อื่น”

ต่างองค์ต่างอยู่ในที่ภาวนากันเหมือนดังที่ท่านเคยได้มาจ�าพรรษาอยู่แล้วในปี 
๒๕๐๑-๒๕๐๒ บริเวณวัดถ�้ากลองเพลนั้นกว้างขวางมาก เป็นป่า เป็นเขา มีโขดหิน  
มธีารน�า้ เตม็ไปทัง้บริเวณวดั จะอยูท่ีใ่ดกเ็ป็นทีเ่งียบสงบ สตัว์ป่าก็ยงัมอียูม่าก โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งพวกช้างป่า ซึ่งดูจะเป็นมิตรสนิทสนมกับหลวงปู่ขาวอย่างยิ่ง ท่านเล่าว่า  
หลวงปูข่าวน้ันมบีญุบารมเีกีย่วกบัช้างมากมาย เหน็ทว่ีาท่านคงจะเคยมชีาตกิ�าเนิดเก่า
มาแต่ปางก่อนเป็นพญาช้าง บรรดาช้างซึง่เกดิในชาตปัิจจุบนัจึงเคารพย�าเกรงท่านมาก  
สมัยเม่ือท่านขึน้ไปจังหวดัภาคเหนือเพือ่ตดิตามหาท่านพระอาจารย์มัน่ เม่ือได้พบท่าน  
ระยะหน่ึงกธ็ดุงค์ไปด้วยกนั ได้มช้ีางออกหากนิอยูข่วางทางซึง่เป็นไหล่เขา ทางน้ันเป็น 
ทางซึ่งหมิ่นเหม่ที่จะตกลงเหวอีกข้างหนึ่ง ด้านหนึ่งเป็นเขาอันสูงชัน เป็นที่อันจ�ากัด  
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แล้วช้างน้ันก็ยังขวางทางอยู ่ท่านพระอาจารย์มัน่กบ็อกให้หลวงปูข่าวให้จัดการ “เจรจา”  
กับช้างเหล่าน้ัน เข้าใจว่าโดยที่ท่านพระอาจารย์มั่นหยั่งรู้ถึงอดีตชาติของหลวงปู่ขาว  
ท่านจึงบอกเช่นน้ัน หลวงปูข่าวกอ็อกหน้าหมูเ่พือ่นเข้าไปเจรจากบัช้างบอกว่า “พีช่าย 
ท่านก็เป็นสัตว์ซึ่งใหญ่น่ากลัว พวกเราเป็นมนุษย์ จะต้องเดินทางต่อไปทางนี้ ซึ่งมี 
ทางเดยีว ไม่อาจจะหลกีเลีย่งไปทีอ่ืน่ได้ ขอให้พีช่ายจงเหน็ใจเรา เพราะร่างของท่านน้ัน 
กแ็สนจะน่ากลวั ถ้าเผ่ือเหน็ใจกนัได้ ขอให้ท่านเอาหน้าซกุเขาหลบทางให้พวกเราวางใจ
ว่าท่านจะไม่ท�าอนัตราย เราจะได้เดนิทางผ่านไป พวกเราเป็นเพศนักบวช จะพากนัไป 
เจริญศลี ภาวนา ได้กศุลกจ็ะได้แผ่เมตตาให้แก่ท่าน ขอให้ผ่านทางให้แก่เราด้วยเถอะ”  
หลวงปู่ขาวบอกว่าช้างนั้นก็ดูแสนรู้ค�าพูดนั้น ฟังแล้วก็นิ่งหันหลังให้ เอาหน้าซุกเข้า
ก้อนหิน ดูท่าทางจะรู้ภาษากันดี ดังนั้น คณะธุดงค์ชุดนั้นก็เดินผ่านเขาไปได้ ข้อนี้
ซึ่งหลวงปู่บอกว่าเป็นอัศจรรย์ข้อหนึ่ง

จ�าพรรษาในปีน้ี ท่านได้แยกอยู่ห่างจากหมูเ่พือ่น มาอยู่คนเดยีวอกีด้านหน่ึงของ 
บริเวณถ�า้กลองเพล มาน่ังคิดนึกถึงตนแล้วก็ให้นึกสะท้อนใจ ท่านรู้องค์ว่าท่านได้
พยายามปฏบิตับิ�าเพญ็เพยีรภาวนามาอย่างเดด็เดีย่ว สิง่ใดทีค่รูบาอาจารย์พดูว่า ให้กล้า  
ให้ท�าความเพียร ก็ได้พยายามท�าตามค�าที่ท่านแนะน�า หรือได้ยินได้ฟังท่านพูดท่าน
อบรมให้ฟัง อย่างเช่น การอดนอน ผ่อนอาหาร ผ่อนข้าว ผ่อนน�้า อาหารเคยฉัน 
เต็มอิ่มก็ลดละให้เหลือเพียงวันละ ๒๐ ค�า ผ่อนเหลือ ๑๐ ค�า ๕ ค�า หรือไม่ฉันเลย 
ก็มี ไม่ฉันเป็นวันๆ หรือเป็นอาทิตย์ก็มี อดข้าวเพื่อจะดูก�าลังความเพียรของตนว่า 
จะสามารถอดทนได้เพยีงใด ส่วนน�า้น้ันกแ็สนจะประหยดั มธัยสัถ์ ใช้วนัละกา คร่ึงกา  
เป็นที่กล่าวขวัญกันมานานแล้ว เคยพูดกันว่า อดข้าวนั้นอดได้ แต่อดน�้านั้นล�าบาก  
แต่ท่านเองก็พยายามแม้แต่การอดน�้า

ท่านเคยได้รับค�าทกัจากครูบาอาจารย์ว่า ท่านน้ันเป็นคนราคะจริต คือเป็นคนรัก
สวยรักงาม ชอบความเป็นระเบยีบเรียบร้อย เหน็สิง่ไม่งดงามจะทนไม่ได้ ท่านกพ็ยายาม
ทรมานตนเองให้เหน็เป็นอสภุะ ความไม่สวยไม่งามของกาย แม้แต่เคร่ืองนุ่งห่ม จีวร  
ก็ต้องเย็บปะชนุจนแทบจะหาเน้ือเดิมไม่ได้ เอาผ้าบงัสกุลุหรือทีเ่ขาเรียกว่าผ้าเกลอืกฝุ่น 
ทีท่ิง้ไว้ตามทุง่นาเอามาปะเยบ็เป็นของตน หากมีใครถวายจีวรใหม่สบงใหม่ กจ็ะถวายให้ 
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พระองค์อืน่ไป แต่ตวัเองน้ันจะต้องใช้ของเก่าซอมซ่อ ดสูกปรก เพราะปะซ�า้แล้วซ�า้เล่า  
แต่ความจริงกต้็องซกัให้สะอาดเรียบร้อยอยูเ่สมอ ท่านทรมานตนเพือ่ทีจ่ะไม่ให้เป็นคน 
ราคะจริต รักสวยรักงาม อดทนทกุอย่าง เพราะว่าจิตเดมิเคยรักความงาม เคยเกดิมา 
ในบ้านในตระกลูทีร่�า่รวยมีอนัจะกนิ เคยกบัของงามของสงู กด็ดัสนัดานจิตของตนให้
ไปเคยชนิชากบัความไม่สวยงาม คดิขึน้มาได้ว่า แม้แต่พระสมัมาสมัพทุธเจ้ากเ็กดิใน
ปราสาทราชวงั เกดิเป็นกษัตริย์สขุมุาลชาต ิมนีางสนมก�านัลห้อมล้อม มคีวามสขุความ
สบาย แต่กระนั้นท่านก็ยังกล้าสละความส�าราญความสบายเหล่านั้นออกมาแสวงหา 
โมกขธรรม ตวัเราน้ันเทยีบไม่ได้เลยกบัองค์พระบรมศาสดา ไฉน ท�าไมเราจะท�าเป็น
คนทุกข์คนยากล�าบากเช่นนั้นไม่ได้

ส่วนการพกัการนอนน้ัน ท่านก็ท�าเนสชัชิก อธษิฐานไม่นอน ไม่ยอมให้หลงัแตะพืน้ 
เป็นเดือนๆ อยู่เพียงในอิริยาบถ ๓ คือ เดิน ยืน และนั่งเท่านั้น ส่วนอาหารการกิน 
ก็อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าให้อยู่ด้วยความอดอยากยากแค้นเหลือเกิน การเดินจงกรม 
ก็เดินครั้งละเป็นครึ่งค่อนวัน เดินจนเท้าแทบจะแตก ทะลุ แต่ส่วนใหญ่ก็ได้เพียง
ความสงบ จะพิจารณาให้เห็นเป็นไตรลักษณ์ก็ดูเลือนรางอยู่ อย่างเช่น การม้างกาย 
เหน็เป็นปฏิภาคนิมติคล่องแคล่วว่องไว ก�าหนดไปคร้ังใด จิตจะรวมลง กายแตกแยก
เป็นส่วนๆ ก�าหนดไปให้กายราบ กองร่างกายที่แยกออกเป็นส่วนนั้นให้ราบลงเป็น
หน้ากลอง ก�าหนดให้กลบัคืนขึน้มาเป็นกาย ขยายไปให้ใหญ่โตจนกายน้ันจะใหญ่คบั 
ห้องคบัถ�า้ หรือจะย่นย่อลงเลก็ในขนาดเท่าตุก๊ตุน่ตุก๊ตาตวัน้อย ท�าได้หมด จนกระทัง่ 
ม้างกายตนเองก็กระท�าได้ว่องไว ม้างกายไปสนกุ จนกระทั่งเก่งกล้าไปม้างกายครูบา
อาจารย์ จนกระทัง่ถกูดถุกูก�าราบ สมยัทีอ่ยูว่ดัป่าบ้านหนองผือน้ัน ท่านนึกขึน้มาแล้ว
กแ็สนจะให้นึกอายใจทีก่ล้าดีม้างท่านพระอาจารย์มัน่ ไปดูจิตของท่านจนเหน็แสงจิต
ท่านเป็นสทีองสว่างไสว ท่านพระอาจารย์มัน่ท่านรู้ ท่านจึงก�าราบเสยียกใหญ่ ดเูป็นการ 
ทีส่นุกสนานทีจ่ะได้ม้างกาย ได้รู้จิตคนอืน่ แต่น่ันกเ็ป็นเพยีงด้านสมถะ ครูบาอาจารย์ 
สอนให้เอาไตรลกัษณ์เข้าฟอกกรู้็อยู่ มันกเ็ป็นหลกัเกณฑ์อยู่ แต่จะบอกว่า อนิจฺจํ เป็น 
ทกุขฺ ํเป็น อนตตฺา ปากมนัว่าเป็น อนิจฺจํ ทกุขฺ ํอนตตฺา แต่ใจมันยงัไม่ยอมรับ เหมอืนกบั 
มีอะไรที่มาปกคลุมกั้นกางอยู่



160

หลวงปู่เล่าว่า เมื่อท่านมองดูหมู่เพื่อนใครๆ ที่รุ่นราวคราวเดียวกัน อย่างเช่น 
หลวงปูข่าว ซึง่เป็นสหธรรมิก ได้บวชในเวลาเดียวกนั เป็นคู่นาคซ้ายขวาด้วยกนั กด็ ู
ท่านจะผ่านไปสู่ความสงบถึงที่สุดของจิตนานแล้วก่อนหน้าเราหลายปี ตัวเรานั้นเป็น
อย่างไรถึงท�าไม่ได้ เพื่อนเราซึ่งบวชพร้อมกันกับเรา ท�าไมท่านท�าได้ เราเป็นอย่างไร 
ไม่ได้กินข้าวเหมือนกับเขาหรือ เลือดของเราไม่มีสีแดงเหมือนกันหรือ ท่านไม่มีหิว 
ไม่มีกระหาย ไม่หนาว ไม่ร้อน ไม่เจ็บ ไม่ไข้ ดีกว่าเรากระนั้นหรือ ก็ต่างคนก็ต่าง
เหมือนกัน ท�าไมท่านจึงท�าได้ ท�าไมเราจึงท�าไม่ได้ เถอะน่า หลวงปูไ่ด้พยายามคดิถึง
เรื่องนี้ระหว่างท�าความเพียร ท่านบอกว่า บางครั้งท่านรู้สึกว้าเหว่และอาจจะน้อยเนื้อ 
ต�า่ใจ ซึง่กรู้็ว่าเป็นความคดิทีไ่ม่ถกู แต่มนัก็พยายามสร้างขึน้เพือ่ให้เกดิความอตุสาหะ
วริิยะทีจ่ะท�าความเพียร แต่ท่านก็ทราบดีว่าการท�าความเพยีรน้ัน ท่านกไ็ม่ได้ย่อหย่อน
น้อยหน้ากว่าใคร แต่มันอาจจะเป็นได้ไหมว่าปัญญายังไม่ได้เกิดขึ้น ปัญญาซึ่งเป็น
ประดุจเส้นผมบังภูเขาซึ่งเราเองนึกไม่ออก แต่คนอื่นจะนึกออก หวนนึกถึงค�าที ่
ท่านอาจารย์มัน่ท่านได้เคยพดูว่า ท่อนซงุน้ันมันไม่เข้าตาใครหรอก เส้นผมเลก็ๆ น้ัน
ต่างหากเล่าที่จะเข้าไปในดวงตา ก�าบังตาไม่ให้เห็นประการใด

คืนวันนั้นหลังจากที่เดินจงกรมแล้วระยะหนึ่ง ก็ได้มาพบคุยกันกับหลวงปู่ขาว 
แสดงธรรมสากัจฉาซึ่งกันและกัน หลวงปู่เล่าว่า หลวงปู่ขาวก็คงจะเข้าใจความคิด 
ของท่าน แต่ก็มไิด้พดูให้เป็นทีก่ระเทอืนใจ ท่านคงเข้าใจดีว่าระยะน้ันเพือ่นสหธรรมกิ
ของท่านก�าลังกระสับกระส่ายที่จิตไม่เป็นไปตามที่ต้องการ แต่ท่านจะพูดอะไรตรงๆ 
ก็ล�าบาก ท่านก็ได้แต่เปรยขึ้น หลวงปู่ขาวท่านท�าทีเป็นเล่าถึงเรื่องสมัยที่ท่านยังอยู่ 
เชยีงใหม่กบัท่านพระอาจารย์ม่ัน ขณะทีน่ั่งภาวนาอยูข้่างล่าง ท่านกไ็ม่สบายใจ นึกบ่นว่า 
ท�าอย่างไรๆ ท�าไมจิตมันจึงแข็งอยู่อย่างนั้น ท�าสมาธิก็ไม่ลง ท�าอย่างไรๆ ก็ไม่ลง  
ท�าอย่างไรๆ มนัก็ไม่สงบ ท่านร�าคาญเตม็ทจึีงโกรธว่าตวัเองข้ึนมาว่า “น่ี มันผีนรกวิง่
ขึ้นมาจากอเวจีนี่นา จิตมันถึงได้แข็งกระด้างอย่างนี้ ไฟเผามันอย่างนี้ น่าจะกลับให้ 
มันลงไปอเวจีอีก อย่าให้มันขึ้นมา ให้อเวจีมันเผา”

ท่านด่ามนัเสร็จแล้วกล็งนอน พอตืน่เช้า หลวงปูข่าวกข็ึน้ไปจัดการถ่ายกระโถน
ของท่านอาจารย์มั่น ปฏิบัติท่านอาจารย์ของท่าน ท่านอาจารย์ก็ลุกขึ้นมาว่า
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“เอ๊ะ ท่านขาว ท่านท�าไมท�าอย่างนี้ ท่านก็เป็นผู้ประเสริฐ เป็นมนุษย์ประเสริฐ 
อยูแ่ล้ว มาด่าตวัเองเฮด็หยงั (ท�าไม) ให้ลงนรกอเวจีอย่างไร ไม่ถกูน่ี ท่านมาประจานตน 
ว่าตนอย่างนี้ไม่ได้ ท่านก็ท�าความเพียรอย่างดีแล้วจะไปว่ามันท�าไม ถ้าว่าหนักๆ เข้า 
ท่านอาจฆ่าตวัตายได้นะ และถ้าเผลอไปฆ่าตวัตายเข้าแล้วชาตน้ีิ ต่อไปนับชาตไิม่ได้นะ
ทีจ่ะต้องวกวนกลบัไปฆ่าตวัตายอกี ฆ่าตวัตายน่ี ถ้าท่านเร่ิมข้ึนชาตหิน่ึงแล้ว กจ็ะต้องต่อ 
อีก ๕๐๐ ชาติ แล้วก็ไปเที่ยวเอาภพเอาชาติผูกเวรผูกกรรมกันฆ่าตัวตายอยู่อย่างนั้น  
อย่าไปท�าอีกนะท่าน ไม่ถูก ตัวเองบริสุทธิ์อยู่ ท�าไมถึงไปท�าตนไปด่าตนอย่างนี้”

หลวงปูข่าวบอกว่า ใครไปนึกอย่างไร ท�าอย่างไรอยูท่ีไ่หน ท่านพระอาจารย์มัน่ 
ท่านรู้หมด ท่านก็อยู่กุฏิของท่าน อยู่ที่โน่นแหละ แต่ท�าไมท่านรู้จิตคนอื่นก็ไม่ทราบ 
ถึงถูกท่านพระอาจารย์มั่นดุแล้ว แต่หลวงปู่ขาวทั้งๆ กลัว มันก็ยังนึกโกรธตัวเองอยู่
น่ันแหละ ขึน้ไปอยูด่อยมเูซอกบัพวกมเูซอ เสอืกม็ตีวัใหญ่ๆ ลายพาดกลอน เดนิอยู ่
กลางคืน ก็นึกบอก “เจ้านี่มันเลวจริงๆ มันเป็นหยัง มันหยาบแท้ มันแข็งแท้ ให้เสือ 
มาคาบมึงไปกินซะ”

หลวงปูข่าวท่านเล่า สมยัน้ันท่านเป็นคนโทสะจริต ท่านโกรธง่าย โกรธน่ี สมยัที ่
ท่านมีลกูเลก็ ลกูร้องไห้ ท่านจับขาแขวนห้อยลงมาแล้วตก้ีน ทัง้ตทีัง้ด่า มอีะไรนิดหน่อย 
กโ็กรธ ไม่น่าเชือ่เลยเมือ่ได้ยนิอย่างน้ี เพราะว่าภาพหลวงปูข่าวทีพ่วกเราเหน็ระยะหลงั  
ท่านงามพร้อม ยิม้ของท่านเป็นยิม้ทีเ่ปิดโลกสว่างเข้าไปในหวัใจ ยิม้ทีท่�าให้ทกุคนได้
เห็นแล้วก็ชื่นใจเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาอย่างที่สุด แต่ท่านบอกว่าเดิมนั้นท่าน
เป็นคนโทสะจริต น่ีแหละ สิง่ทีห่ลวงปูห่ลยุเล่าให้ฟังถงึเร่ืองเก่าๆ หลวงปูข่าวกเ็ล่าให้
ท่านฟังว่าด่าตัวเอง นึกว่าตัวเอง โกรธที่จิตไม่ลง ให้เสือมาเอาไปกินซะ นึกว่าด่ามัน 
ได้แล้วจิตมันจะได้กล้า มันจะได้เกรง อ่อนน้อมยอมต่อเรา ท่านด่าไปจบแล้วก็ไป
เดินจงกรม นั่งสมาธิ นั่งอย่างไรๆ จิตมันก็ไม่ลง ท่านก็เลยนอน

คืนน้ันท่านบอกว่า พอหลบัไปปรากฏมนิีมติเหน็มารดามาน่ังอยูข้่างๆ เหน็พวก
มเูซอมาจากไร่หอบผักใส่ตะกร้าแบกขึน้หลงัมา โยมมารดาท่านบ่นข้ึนว่า “ขาว ขาว น่ีท�า 
อย่างไรถึงเป็นหนอ”
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พวกมูเซอก็พูดว่า “ไม่ยากๆ เอาของอ่อนให้กินเด้อ อย่าไปกินของแข็ง ถ้ากิน 
ของแข็งไม่เป็น กินของอ่อนล่ะเป็น”

แม่ท่านก็เลยบอกว่า “ไม่เข้าใจ เป็นอย่างไร ของอ่อน ของแข็ง” แม่ท่านก็เอิ้น 
(เรียก) ถามขึ้นว่า “ของอ่อนมีอะไรไหม”

“ของอ่อนก็อย่างสาหร่ายไงล่ะ”

แม่ท่านก็บอกว่า “ขาว ขาว กินของอ่อนเด้อ”

ท่านตืน่ขึน้จากนิมติความฝัน ไปน่ังสมาธ ิเร่ิมต้นพจิารณา พจิารณาของแขง็ก่อน  
“อะไรหนอที่มูเซอว่าเป็นของแข็ง เรามีอะไรที่เขาว่าเรากินของแข็ง”

พจิารณาไปๆ มาๆ ผู้รู้ก็ตอบขึน้ว่า “ทีว่่าของแขง็ คอื ความโกรธ ความมักโกรธ  
นั่นแหละของแข็งล่ะ”

“แล้วอ่อนล่ะ ที่บอกว่าให้เอาของอ่อนมากิน อะไรคือของอ่อน” พิจารณาไปๆ 
มาๆ ก็รู้ขึ้นว่า “ของอ่อนก็ต้องเอาเมตตา”

ท่านได้ข้อคิดอนัน้ัน ต่อน้ันมาท่านกแ็ผ่เมตตาทัว่สารทศิ แผ่แม้แต่สตัว์ทัง้หลาย  
แผ่เมตตาไปไม่แต่ญาตพิีน้่อง เพือ่นฝูงมติรสหาย แม้แต่ศตัรูกแ็ผ่ไป แผ่ไปโดยไม่มี 
ประมาณ ความโกรธทีเ่คยสงิอยูใ่นดวงจิตน้ันกค่็อยๆ อ่อนลง อ่อนลง แทบจะไม่นึก 
โกรธอะไรเลย มีแต่ความเมตตาสงสารสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วโลก ให้นึกเห็นใจเขา  
เขาจะท�าอะไรที่ผิดไปบ้าง เขาก็ไม่ตั้งใจ หากเขาตั้งใจ ก็เห็นใจว่าเขาเป็นอย่างน้ัน  
เขาถึงได้ท�าอย่างนั้น เป็นความล�าบากของเขาเองที่เขาไม่ดี ไม่ได้เกี่ยวอะไร ให้นึก 
สงสารเขา

เมือ่แผ่เมตตาไปๆ ความโกรธน้ันกค่็อยๆ อ่อนลง จิตกไ็ม่ค่อยแขง็ จิตอ่อนแล้ว  
จิตอ่อนควรแก่การงานแล้ว นึกจะท�าอะไรก็ได้ เป็นจิตที่ดี เป็นจิตที่ควรชม ควรแก่
การงาน จะพิจารณาอะไรก็ได้ จิตอ่อน หมายถึงว่า จิตเบา จิตว่าง
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ท่านเล่าให้หลวงปูห่ลยุฟัง แล้วท่านกห็วัเราะว่า ตอนน้ันในนิมติทีเ่กีย่วกบัโยมแม่ 
มาพดู “ขาว ต้องกนิของอ่อนเด้อ” มนัชดัอยู่ในใจ ไม่มนิีมติอันน้ัน ท่านจะคดิไม่ออก  
มันเป็นเส้นผมบังภูเขาจริงๆ 

หลวงปู่หลุยได้ยินท่านก็ได้คิดว่า อุบายธรรมทั้งหลายนั้นมันไม่ได้ตรงเป็นการ
ชี้แจงอธิบายอะไรตรงไปตรงมา ค�าพูดบางค�า พูดนิดพูดหน่อยก็จะสามารถสะกิดใจ 
ผู้เป็นปราชญ์ให้คิดขึ้นได้เอง ท่านก็กลับมาหวนพิจารณาตัวท่านเอง ความโกรธ  
ท่านไม่ได้มีอย่างท่านอาจารย์ขาว แต่ท่านมีอะไรทีท่่านรู้อยูว่่ามันค้างคาอยู ่อบุายธรรม
เกี่ยวกับเรื่องของอ่อน ของแข็ง ของหลวงปู่ขาว ก็กลับมาท�าให้ท่านคิดได้ สิ่งนั้นคือ 
สิง่ทีไ่ด้ค้างอยูใ่นใจมานาน ท่านกไ็ม่ค่อยยอมบอกให้แก่ใคร เกรงเพือ่นจะว่าคดิการ
ใหญ่โต คิดเกินตวั น่ันกค็อื การทีท่่านปรารถนาพทุธภูมิ ต้องการเป็นพระปัจเจกพทุธเจ้า  
ได้ตรัสรู้ธรรมโดยตนเอง ไม่ต้องอาศยัค�าสัง่สอนของใคร อาจารย์ของท่านทีไ่ด้ทราบแต่ 
องค์แรก ก็คือท่านพระอาจารย์สิงห์ ที่หลุดปากสารภาพไปก็เพราะว่าได้เกิดเรื่องรอย
อดีตทีฝั่งมาแต่ชาตก่ิอน ซึง่ท่านได้พยงุพาไปหนีจากอนัตรายจากพรหมจรรย์ไปวดัป่า 
บ้านเหล่างาในคร้ังกระน้ัน ส่วนท่านพระอาจารย์มั่น ในภายหลังก็คงทราบเช่นกัน  
เพราะตอนหลังท่านก็มีเมตตาและเห็นใจว่าหลวงปู่ยังสละละความปรารถนาที่จะเป็น
พระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ค่อยเด็ดขาด การดุว่าตอนหลังท่านจึงเพลาไปมาก

หลวงปู่ท่านบ่นว่า ความจริงท่านเลิกละแล้วการปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าน้ัน 
ท่านมาคิดดวู่า ครูบาอาจารย์ทีมี่อยู ่ต่างองค์ดกีว่าวเิศษกว่าท่านมากมาย ไม่ว่าจะเป็น 
ท่านพระอาจารย์บญุ ท่านพระอาจารย์เสาร์ หรือ ท่านพระอาจารย์ม่ัน แต่ละองค์กย็งั 
ต้องกลับมาปรารถนาเพียงพระอรหันตสาวก เราดีวิเศษเช่นไรถึงจะปรารถนาเป็น 
พระพุทธเจ้า ควรจะต้องละความคิดอันนั้นเสีย แต่ท่านว่าท่านละแล้ว มันก็ยังไม่ 
แน่ใจแท้ เพราะท�าอะไรดูมันขดัเขินอยู่ตลอด อย่างน้อยเม่ือปรารถนาเป็นพระพทุธเจ้า
กย่็อมต้องมีผู้ปรารถนามาเกิดด้วยเป็นคู่บารมกีนั คงจะได้สร้างบารมีปรารถนาเช่นน้ัน 
มาด้วยกันหลายภพหลายชาตหิรือช้านานแล้ว เช่น ทีเ่ป็นบดิา มารดา บตุร ภริยา ทัง้บริวาร  
ก็คงจะได้ไปเกิดพร้อมกันเป็นบิดา มารดา บุตร ภริยา หรือบริวารของพระพุทธเจ้า  
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เมือ่ท่านจะเลกิละไป ท่านเหล่าน้ันกย่็อมมาทวงความปรารถนาอยู ่คงยงัไม่ยอมเลกิรา 
กันไปได้ คร้ังแรกกว่็าปรารถนาให้มาพบกนักเ็ป็นของยาก กพ็ยายามให้พบกนัเพือ่ว่า 
เมื่อพบกันแล้วจะได้ช่วยกันสร้างบารมีกว่าจะตรัสรู้น้ันประการหน่ึง เกิดมาซ�้าซาก
หลายชาติเป็นอนันตนัย พระพุทธเจ้าถึงตรัสว่า “เอาเข็มจี้ลงแผ่นดิน ไม่ถกูกองฟอน  
ตถาคตไม่ม”ี สร้างบารมีกนันานหนักหนาจนกว่าจะส�าเร็จพระพทุธเจ้าได้ บุตรบริวาร 
ว่านเครือ โดยเฉพาะคูบ่ารมน้ัีน กย่็อมจะต้องมาเกดิใกล้ชดิกนั เมือ่ท่านผู้เป็นหวัหน้า
จะเลิกละ ผู้อื่นก็ย่อมจะต้องไม่ยอมง่ายๆ จะต้องเจรจากัน

ท่านไม่ทราบว่าตวัท่านน้ันได้เกดิมานานเท่าไรทีต่ัง้ปรารถนาอนัน้ี แต่ท่านกท็ราบด ี
ว่า ผู้ปรารถนาพทุธภูมิน้ัน เกิดมาชาตใิด ย่อมไม่ทิง้ ทาน ศีล ภาวนา ไม่ทิง้การสงเคราะห์ 
ฝูงชนเป็นอย่างยิ่ง ไม่ทิ้งการเมตตาแก่สัตว์ทั้งหลายเสมอภาคกัน เกิดภพใดชาติใด 
ภพน้อยภพใหญ่ ย่อมไม่ทิง้การสร้างพระบารม ีเป็นบารมทีีเ่ป็นไปเพือ่การตรัสรู้ ไม่ใช่
บารมีทีจ่ะตดัภพตดัชาต ิในชาตน้ีิท่านได้พบผู้ทีเ่คยข้องแวะเกีย่วข้องกนัในชาตต่ิางๆ  
จึงท�าให้ดูหวั่นไหวไปบ้าง แต่ด้วยความรักในเพศพรหมจรรย์ จึงได้ผ่านมา แต่การ
ด�าเนินไปสู่ความหลุดพ้นที่สุดของจิตนั้นก็ยังถูกขัดขวางอยู่มาก ท่านแน่ใจว่าเรื่องนี้
เป็นเรื่องใหญ่ที่ท่านจะต้องด�าเนินผ่านไปให้ได้

ท่านเล่าว่า พรรษาน้ีท่านรู้สกึปลอดโปร่งใจทีว่่าสามารถหาเส้นผมทีม่าบงัภเูขาได้  
จากข้อคิดทีไ่ด้จากเพือ่นกลัยาณมติร น่ีแหละ ท่านจึงได้พดูว่า “การภาวนา ถ้าจะเป็นไป 
ได้ดน้ัีน นอกจากจะต้องมคีรูบาอาจารย์ทีด่แีล้ว กค็วรจะต้องมกีลัยาณมติร มมีติรด ี
มีสหายที่ดีด้วย” จริงอยู่ท่านไม่ได้คิดว่าข้อขัดข้องของท่านจะเป็นเร่ืองโทสะจริต  
ท่านไม่ค่อยได้มด้ีานโทสะจรติ เพราะท่านไม่ได้โกรธใครง่ายๆ ของท่านน้ันเป็นราคะ
จริต ซึง่ท่านได้พยายามแก้อยูแ่ล้ว แต่สิง่ขดัข้องของท่านน้ัน มนัเป็นเร่ืองทีฝั่งลกึฝังราก 
ไว้ช้านานแล้วต่างหาก ท่านจึงกล่าวว่า “ในบรรดาผู้ทีจ่ะเจริญภาวนาน้ัน ย่อมใช้อารมณ์ 
ธรรมต่างๆ กนั” คนหน่ึงอาจจะขดัเกลาด้านโทสะจริต อกีคนหน่ึงด้านราคะจริต ฯลฯ แต่
ทกุคนต่างมุง่เพือ่ละกเิลสอย่างเดยีวกนั ปราชญ์ท่านว่าไว้ว่า “ดจุผู้เป็นเสนาม้า เสนารถ  
เสนาเดินด้วยเท้า แต่ทุกด้านก็ต่างเพื่อท�าสงครามเอาชนะอย่างเดียวกัน” ฉะนั้น
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พรรษาที่ ๔๐ พ.ศ. ๒๕๐๗ 

สุดสะพานรุ้งสู่อวกาศ

จ�าพรรษาบ้านกกกอก ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย

หลงัจากทีไ่ด้ข้อคดิจากหลวงปูข่าวแล้ว ท่านกไ็ด้แยกมาบ�าเพญ็ประพฤตปิฏบิตัิ
ธรรมอย่างเต็มที่ ระยะแรก ท่านยังวิเวกอยู่ต่อไปบริเวณวัดถ�้ากลองเพล เนื่องจาก
เห็นว่าเป็นที่สงัดวิเวกอย่างมาก อย่างไรก็ดี ต่อมาท่านก็ต้องเปลี่ยนความคิด ด้วยที่ 
วัดถ�้ากลองเพลน้ัน ใครก็รู้ว่าพระคุณเจ้าหลวงปู่ขาว อนาลโย มาพ�านักอยู่ที่น่ัน  
หมูส่านุศษิย์จึงมากราบมาไหว้กนัอยูเ่สมอ ส�าหรับเวลาระหว่างเข้าพรรษาน้ัน ต่างองค์ 
ต่างต้องจ�าบ�าเพญ็ภาวนาอยู่ในอาวาสของตน จึงจะมาได้กเ็พยีงท�าวตัรพระเถระผู้ใหญ่ 
แล้วกก็ลบัไปเท่าน้ัน คร้ันเมือ่ออกพรรษาปวารณาแล้ว แต่ละท่านแต่ละองค์กจ็ะสามารถ 
เดินทางธุดงค์หรือวิเวกไปตามที่ต่างๆ ได้ ถ�้ากลองเพลเป็นสถานที่ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่อง 
ความสงบ สงัด วิเวก อุดมด้วยป่าเขาและภูเขาซอกหินผามากมาย จึงมักมีหมู่พวก
สัญจรมาเยือนมิได้ขาด

สดุท้าย หลวงปูเ่หน็ว่าทีน่ี่จะไม่ได้รับความวเิวกเตม็ที ่ท่านกเ็กบ็บาตรแบกกลด  
เดนิทางต่อไป ท่านได้มุง่หน้ากลบัไปอยูท่ีจั่งหวดัเลย ด้วยเหน็ว่าทีน่ั่นอยูห่่างไกลออกไป  
และยังมีที่น่าภาวนาอยู่อีกมาก เถื่อนถ�้าต่างๆ ในจังหวัดเลยน้ันก็ยังเป็นที่ดึงดูด 
จิตใจให้สงบ สงัด น่าบ�าเพ็ญภาวนามาก จะเป็นถ�า้ผาปูก่ด็ ีถ�า้มโหฬารกด็ ีถ�า้ผาบิง้กด็ี  
ถ�้าแก้งยาวก็ดี หรือแม้แต่ที่วิเวก อย่างเช่น บ้านไร่ม่วง หนองบง ก็ล้วนแต่เป็นที่ซึ่ง 
สงบสงัดน่าภาวนาทัง้สิน้ ระยะต้นท่านได้ธดุงค์เลยไปถงึบริเวณแถวแก่งคุดคู ้จังหวดัเลย 
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ทีแ่ก่งคดุคู ้ท่านเหน็พญานาคท�าทางให้แม่ของเขา โดยพงัหนิลงมาแล้วเกลีย่ทาง 
เป็นสแีดงเถอืกพาดขึน้ไปบนไหล่เขา ระยะน้ันหลวงปูก่ไ็ด้พบเหน็พญานาคอกีหลายคร้ัง  
ท่านจึงค่อนข้างจะคุน้เคยกนัอยูบ้่าง เฉพาะทีแ่ก่งคดุคูน้ี้ ท่านเล่าว่าทีเ่หน็น่าอศัจรรย์น้ัน 
คอืได้เหน็กระต่ายมาเต้นชมจันทร์ เวลากลางคืนฟ้าสว่างมาก ก้อนหนิน้อยใหญ่ทีอ่ยู่
ในล�าแม่น�า้โขงกแ็พรวพราวรับแสงจันทร์ ท่านภาวนาจิตถอนออกมา กเ็ปลีย่นอริิยาบถ 
ออกมาเดนิเล่น จึงเหน็บรรดาหมูก่ระต่ายมาเต้นชมจันทร์อยู ่และเมือ่ท่านเดินจงกรม 
พวกกระต่ายก็มาเดินอยู่ใกล้ทางอยู่เช่นกัน มากันเป็นหมู่ ตัวหัวหน้าน้ันมากราบ
นมสัการ แต่พวกลกูเลก็หางแถวกย็งัเล่นอยูเ่หมอืนกบัว่าบดิามารดาพาลกูเลก็ๆ ตามมา  
บิดามารดายังเข้ามากราบนมัสการพระเจ้าพระสงฆ์อยู่ แต่เด็กๆ มิได้เดียงสาอะไร  
พ่อแม่ให้กราบก็กราบ แต่ก็ยังมีเล่นซนกันอยู่ มองดูแล้วน่ารักน่าสงสารเหลือ คือ 
พวกสตัว์เหล่าน้ีเขากต่็างมชีวีติเช่นเดียวกบัคน มคีวามรู้สกึนึกคิดเช่นเดยีวกนั หากแต่
กรรมน้ันปรากฏอยู่ เขาจึงเสวยชาตเิป็นสตัว์ แต่บางคร้ังนิสยัเช่นคนก็ยงัมอียู ่อย่างเช่น  
พระเถระเจ้าหลายองค์กเ็คยพบ เมือ่เวลาทีท่่านก�าลงัน่ังภาวนา จะมีกระต่ายมาน่ังอยู่ 
ทีใ่ต้แคร่น่ังหลบัตาพร้ิมภาวนา ยกมอืขึน้กอดอกก็ม ีบางองค์กพ็บว่าระหว่างทีท่่านก�าลงั 
เดนิจงกรม มเีจ้ากระต่ายน้อยมายนือยูท่ีป่ลายทางจงกรม ใช้ขาสองข้างกอดอก หลบัตา 
พร้ิมอยู ่เดินมาถงึหวัทางจงกรมกย็งัอยู ่กลบัไปจนสดุรอบย้อนมากย็งัอยูท่ีน่ั่น จนกว่า 
ท่านจะเลิกเดินจงกรม มันจึงจะละวางกระโดดเข้าป่าไป

ความอัศจรรย์ที่หลวงปู่ท่านชอบเล่ามากที่สุดก็คือ เรื่องที่ท่านพระอาจารย์สิงห์ 
อาจารย์องค์ล�าดบัแรกๆ ของท่าน ซึง่ท่านไปจ�าพรรษาอยูด้่วยทีวั่ดป่าบ้านเหล่างา หรือ
วดัป่าวิเวกธรรม ทีจั่งหวดัขอนแก่นน้ัน ท่านได้เล่าถงึว่า เมือ่เวลาท่านพระอาจารย์สงิห์ 
เดินจงกรมในป่า ด้วยจิตท่านนัน้อ่อน แผ่เมตตาไปโดยไม่มีประมาณ ถึงกับว่าเมื่อมี
เสือมานั่งอยู่ใกล้ทางจงกรม ท่านแผ่เมตตาให้จนจิตของเสือนั้นอ่อนรวมลงเป็นมิตร
สนิทต่อท่าน ท่านหัดให้เสือเดินจงกรมตามท่านไปได้ ความน้ีแม้แต่ภายหลังท่าน 
พระอาจารย์ม่ันก็กล่าวยกย่องท่านพระอาจารย์สิงห์กรณีน้ีอยู่เสมอ ท่านถึงกล่าวว่า  
สัตว์นั้น สุดท้ายย่อมท�าให้อ่อนได้ด้วยแรงเมตตา ไม่ใช่การใช้ก�าลังอ�านาจที่จะเอา 
ชนะกัน มนุษย์สมยัน้ีเอาชนะกนัด้วยก�าลงั จึงมกีารฆ่าฟันกนัตาย โกรธขึง้หงึสาพยาบาท 
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ซึง่กันและกัน พยาบาทแล้วกเ็คยีดแค้นกัน ก่อเวรก่อกรรมไม่มทีีส่ิน้สดุ หากทกุท่านจะ 
ใช้พรหมวหิาร ประกอบด้วย เมตตา กรุณา มทุติา อเุบกขา เป็นอปัปมัญญา พรหมวหิาร 
แผ่ไปให้มาก แผ่ไปโดยไม่มีประมาณ สตัว์โลกทัง้หลายก็จะเป็นมติรสนิทกนั ไม่มกีาร 
ก่อเวรก่อกรรมแต่อย่างใด

ในปี ๒๕๐๗ ทีท่่านคดิว่าทางด้านสมถะของท่านกไ็ด้เป็นไปพอตวัแล้ว จิตมแีต่จะ 
เสวยสุขต่อไป ถ้าหากไม่ฝึกปรือให้มันอ่อนลงควรแก่การงาน ให้พิจารณาให้ถ่องแท้ 
ใช้ไตรลักษณ์เข้าไปก�ากับ หรือ “ฟอกเช็ดจิต” อย่างที่ท่านเคยกล่าวอยู่เสมอแล้ว  
ก็อาจจะเปล่าประโยชน์ ท่านคงจะกลายเป็นพรหมลกูฟัก หรือไปเกดิเป็นพรหมต่อไป
อย่างน่าเสียดายที่ชาตินี้ได้เกิดมาเป็นมนษุย์พบพระพุทธศาสนาแล้ว ความปรารถนา
ลี้ลับที่คิดว่าจะรู้ธรรมด้วยตัวเอง ไม่ต้องการจะรู้ธรรมจากผู้ที่มาสอนให้ ไม่ต้องการ 
เป็นสาวกใคร น้ันกไ็ด้อ่อนละลายลง เพราะยิง่ได้เหน็ได้ฟังจากท่านพระอาจารย์มัน่น้ัน  
ท่านยงัต้องเกดิเป็นสนัุขนับเป็นอสงไขยชาต ิด้วยระหว่างทีเ่กดิชาตหิน่ึงๆ น้ันเกดิไปพบ
นางสนัุขตวัใหม่ เกิดผูกพนัรักใคร่ขึน้ ก็ตัง้จิตปรารถนาทีจ่ะพบกนัในชาตน้ัินต่อๆ กนัไป  
จึงต้องเวียนกลับมาเกิดเป็นสุนัขไม่มีที่สิ้นสุด นึกข้ึนได้แล้วก็ควรจะตัดภพตัดชาติ  
หาทางตัดภพตัดชาติ มุ่งไปสู่ที่สุดของจิตเสียโดยดี

ท่านเล่าว่า การตดัความปรารถนาน้ัน ต้องตดัในเวลาทีจิ่ตเข้าสูอ่ปัปนาสมาธทิีล่กึ
ทีส่ดุ แล้วถอนขึน้มา ก�าหนดจิตตดัว่า ทีเ่ราได้เคยปรารถนาพระอนุตตรสมัมาสมัโพธ-ิ 
ญาณน้ัน เราขอลาแล้ว เราขอตดัเด็ดขาดแล้ว เราไม่ต้องการ เราต้องการมุ่งลดัตดัตรง 
ไปสู่ที่สุดของจิตนี้โดยเร็ว ตั้งความปรารถนาย�้าหนักแน่นตลอดกาล ประกอบกับใน
ระยะน้ันคูบ่ารมขีองท่านทีม่าเป็นประดจุอนุสยัก่อกวนกเิลสอยูต่ลอดให้ร�าลกึถงึ กไ็ด้
สิน้ชีวติไปแล้วหลายปี ความรู้สกึทีค่ล้ายๆ กบัว่าหนามปักจิตอยูย่อกจิตอยู ่มนัเหมอืน 
มาสะกดิอยู่ กถ็กูบ่งหายไปแล้ว ระลกึได้แต่ความเมตตาความสงสารทีว่่าเธอน้ันยงัไม่ได้ 
พบทางอนัเกษม ไม่มุง่ไปหาทางอนัด ีมีแต่ความอาลยัอาวรณ์ถ่ายเดยีว ความจริงคูบ่ารม ี
ของท่านนี้ แม้แต่ท่านไปจ�าพรรษาที่ถ�้าเจ้าผู้ข้า พ.ศ. ๒๕๒๕ เธอผู้นั้นก็ยังแวะเวียน 
มากราบนมสัการด้วยความเคารพอยู ่ซึง่ท่านกไ็ด้เมตตาสัง่สอนให้รีบลดัตดัเข้าสูท่าง
เกษมโดยเร็ว
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ปีน้ีท่านได้มุ่งไปทีบ้่านกกกอก ทีท่่านเคยมาจ�าพรรษาแต่เมือ่ปี ๒๔๙๙ ได้พบความ
อศัจรรย์อยู่ทีน่ั่นแล้ว บ้านกกกอกเป็นหมูบ้่านทีอ่ยูใ่นระหว่างหบุเขาด้านทศิใต้ตดิกบั
ภูหลวง ทางทศิเหนือกม็ภีเูขากัน้ระหว่างบ้านกกกอกกบับ้านไร่ม่วง ด้านทศิตะวนัตก 
กม็ภีเูขาขวางกัน้อยูอ่กี มีทางเข้าหมูบ้่านด้านทศิตะวนัออกเพยีงด้านเดยีว มลี�าธารน�า้
ไหลผ่านวดั มนี�า้ตกและสตัว์ป่ามากมาย หมู่บ้านน้ีมอียูป่ระมาณ ๑๐ กว่าหลงัคาเรือน  
อยูใ่นดงป่าทบึ ชาวบ้านมีอาชพีท�าไร่เลก็ๆ น้อยๆ และเกบ็ของป่าขาย ซึง่พออาศัยโคจร 
บณิฑบาตได้ เป็นสถานทีว่เิวก วงัเวง สงบ สงัด เหมาะแก่การปฏิบตัธิรรมเป็นอย่างยิง่  
เพราะสามารถท�าความเพียรได้ทั้งกลางวันและกลางคืน สถานที่นี้เป็นสถานที่สมกับ 
ค�าสอนของหลวงปู ่ซึง่มกัจะเน้นถงึ “สถานทีว่เิวก ๑ กายวเิวก ๑ จิตวเิวก ๑ จึงจะเกดิ 
ธรรมะอันน่าอัศจรรย์ของจิตอันวิเศษสุด”

บ้านกกกอกน้ี สถานทีเ่ป็นมงคล เป็นทีท่ีเ่คยมพีระอริยเจ้าได้เคยมานิพพานอยู่ 
ที่น่ัน ดังที่เคยกล่าวมาแล้วในเร่ืองหลวงปู่เอีย ที่บ้านกกกอกน้ันเป็นบริเวณป่าเขา 
อันสงบวิเวก

เมื่อท่านกลับไปครัง้นี ้ต้นไม้ใหญ่ก็ยังมีอยู่อีกมากมาย สมัยปี ๒๕๐๗ ยังไม่มี 
การตัดไม้ท�าลายป่าเท่าไรนัก ความสงัดวิเวกดังที่เคยพบในปี ๒๔๙๙ ยังเหลืออยู่ 
ส่วนมาก น�้าซ�าที่อยู่ใกล้บริเวณเคยท�าความเพียร ยังมีน�้าไหลออกมาเกือบตลอดปี

ท่านยงัจ�าได้ว่า เม่ือไปอยู่คร้ังก่อนน้ัน น่ังได้ทกุที ่เดนิจงกรมได้ทกุแห่ง เป็นภาวนา 
ไปหมด ภาวนาได้จนมองเหน็ทะลไุปทัง้ตวั ภาวนาลมหายใจทกุเส้นขน เป็นทีท่ีส่ปัปายะ  
พร้อมทัง้สถานที ่อากาศ บคุคล ถึงด้านอาหารการกนิจะไม่สะดวกเท่าไร แต่ “การอด” นัน้ 
เป็นสิง่ทีห่ลวงปูไ่ด้ประสบพบเหน็เสมอ ท่านไม่ได้ถอืเร่ืองอาหารขบฉันเป็นเร่ืองส�าคัญ 
แต่ประการใด ท่านกล่าวว่าการอยูส่ถานทีเ่ป็นมงคลน้ันดมีาก เพราะท�าให้เราต้องคอย 
ตรวจวินัยให้บริสทุธิ ์ตรวจข้อวตัรให้เคร่งครัด เพราว่าเจ้าภูมิ เจ้าสถานที ่ซึง่มอียู่มากมาย 
ย่อมดูเราอยู่ จึงควรต้องแผ่เมตตาจิตถึงเทพและอมนุษย์ให้เสมอหน้ากันด้วย มิให้ 
รังเกียจรังงอนว่าน่ีเป็นอมนุษย์ น่ีเป็นเทพเราต้องเอาใจมากกว่า การแผ่เมตตาไปโดย 
ไม่มีประมาณให้มากเสมอกันน้ันเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง เป็นการท�าความคุ้นเคยกับ 
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เจ้าถิน่ เวลาน้อมจิตเข้าไปถงึหลกั จิตจึงสว่างไสวเป็นทีเ่บาจิต เราสามารถตรวจปฏิภาค  
อคุคหนิมติ ได้แจ่มแจ้งด ีจิตจะเข้าสูว่ปัิสสนาเพือ่ความรู้เท่าสงัขาร น�ามาซึง่ความสงบ 
เย็นใจและสงบเป็นอย่างดี

ระหว่างทีอ่ยูท่ีน่ี่ ท่านกคิ็ดทบทวนถงึทีค่รูบาอาจารย์เคยสอนเคยสัง่มาตลอดเวลา  
เคยยังจ�าได้ซึ่งเป็นรากฐานที่จะต้องจดจ�าเสมอว่า ต้องพิจารณาอสุภะเพื่อแก้ราคะ  
ทาํเมตตาเพือ่แก้โกรธ อานาปานะเพือ่แก้วติกวจิารณ์ อนิจจสญัญาแก้ถอนทฐิมิานะ 
อนัตตาให้ตัง้ใจไว้โดยดเีพือ่จะได้ถอนอสัมมิานะขึน้ไปได้นิพพาน มปัีญญาเลศิกว่าทัง้ปวง  
ในระยะน้ีท่านพากเพยีรการพจิารณาอสภุะมาก เพือ่จะตดัขาดจากอนุสยัซึง่ตดิค้างมา 

ท่านเล่าว่า การท�าความเพยีรน้ันได้จัดอยูอ่ย่างแบบน้ีตลอดมา คอืว่าตัง้แต่อรุณ
ขึน้มาถงึพลบค�า่เวลาหน่ึง ตัง้แต่พลบค�า่ไปถงึยามหน่ึงเวลาหน่ึง ยามกลางคนืตัง้แต่ ๔ ทุม่  
ไปจนถงึ ๘ ทุม่ น้ันนอน นอกน้ันลกุขึน้ภาวนาตลอดสว่าง ท่านกล่าวน�าไว้ว่า แบ่ง ๓ 
เวลา ดังน้ี ใช้ชวีติเป็นไปด้วยวธิน้ีีตลอด หมายความว่าตัง้แต่อรุณข้ึนมาถงึพลบค�า่น้ัน  
ท่านท�าภาวนาตลอดเลย แทบจะไม่ได้เอ่ยถึงเวลาฉันจังหันเลยจนนิดเดียว นี้แปลว่า 
ระยะน้ันท่านมักจะผ่อนอาหารมาก ตัง้แต่พลบค�า่ไปถงึยามหน่ึงตดิต่อกนัไป เป็นช่วง 
เวลาทีเ่ดินจงกรมมาก ยามกลางคนืตัง้แต่ ๔ ทุม่ ถงึ ๘ ทุม่ น้ันนอน ๔ ชัว่โมง นอกน้ัน 
ลุกขึ้นภาวนาตลอดเกือบสว่าง สว่างเสร็จแล้วก็ตั้งต้นกันใหม่ เป็นการท�าความเพียร
อย่างเอกอ ุการภาวนาระหว่างอยู่ทีบ้่านกกกอกน้ี ท่านกล่าวว่าได้เร่งภาวนามาก แต่ขณะ 
เดยีวกนักม็อีาการไข้อาพาธขึน้ ไข้กเ็กดิ ความเพยีรกต้็องท�า ไม่มฝ่ีายใดสามารถทีจ่ะ 
ย่อหย่อนอ่อนข้อกนั ความจริงการเป็นไข้ท�าให้เป็นลม อ่อนเพลยี แต่ในขณะเดยีวกนั
กก็ลบัให้ประโยชน์ เพราะว่าสามารถได้พจิารณาทกุขเวทนาทางกายซึง่เป็นเรือนรังแห่ง 
ความทกุข์ได้ ไข้ยิง่เกดิกย็ิง่เท่ากับเวทนามากขึน้ ทกุข์เพิม่ขึน้ ยิง่เหน็ทกุข์ก็ยิง่พจิารณา 
ตัดไป 

ท่านบนัทกึไว้หลายแง่หลายมมุ ในระยะต้นท่านยงักล่าวอยูม่าก ตอนต้นเดอืน
กรกฎาคม “ก่อนเข้าพรรษา มีนิมิตเห็นท่านอาจารย์สิงห์เดินมาหา แล้วเดินผ่านไป 
นับว่าเป็นพระคุณมาก ท่านเดินมาคนเดียว แสดงความบริสุทธิ์ในทางพรหมจรรย์”
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ต่อไปน้ีจะได้ขอน�าบันทึกของท่านบางตอนมาลง โดยเรียงตามล�าดับที่ท่านว่า
เป็นการพิจารณาด้านความตาย

“เข้าใจว่าตนจะตายอยู่เสมอ ร่างกายแปลกมาก เป็นลม ๑ อ่อนเพลยี ๑ จิตวติก ๑  
วิจารณ์ในตาย ๑ จิตไม่ฝักใฝ่สูง ๑ ไม่ทะเยอทะยาน ๑ จิตมัธยัสถ์ในการภาวนา
เตรียมตวั ๑ ไม่อยากรับแขกให้เวลาล่วงไป ๑ ชอบสนัโดษมกัน้อยในปัจจัย ๑ (รู้สกึ
การเป็นลมเกือบล้มตาย ณ ที่ภูเวียง นอกนั้นก็เป็นบ่อยๆ แต่เป็นเล็กๆ น้อยๆ)”

“๑ สงิหา ๐๗ กกกอก ให้พจิารณาสงัขารมนัเป็นเร่ืองของเขา ให้รู้ตามความเป็นจริง  
เพราะแสดงอยู่เป็นนิตย์ทุกอิริยาบถ นั่ง นอน เดิน ยืน สังขารแปรปรวนอยู่เสมอ 
ไม่ขาดสาย ให้ผู้ทีรู้่น้ันไม่ร้อนไม่หนาวไปตาม เมือ่รู้ตามเป็นจริงแล้ววางตามสภาพได้  
เร่ืองของสงัขารบงัคบับญัชาเขาไม่ได้ เขาไม่อยูใ่ต้อ�านาจของใคร ร่างกายไม่มกีารเกดิ 
มีแต่แปรไปเรื่อยๆ ส่วนเดียวไปหาความตาย จิตอาศัยกายยังมีแตกดับ”

“๒ สงิหา บ้านกกกอก พ.ศ. ๐๗ ได้วางเจตนาสูก่ารตายไปจริงๆ เพือ่ช�าระกเิลส 
ไม่ห่วงอตัภาพร่างกายว่าเป็นของเรา เพราะการเจ็บป่วยอยูเ่ฉพาะตนคนเดยีว ไม่ได้อยู ่
กับหมู่เพื่อน หากอยู่กับหมู่เพื่อนก็มีความขัดข้องด้วยประการต่างๆ หมายความว่า
ชวิีตเป็นของน้อย รีบท�าความเพยีร เพราะชวีติไม่พอกบัการท�าความเพยีรให้สิน้กเิลส
เท่าน้ัน เพราะจิตยงัยินดอียูใ่นโลกเป็นบางคร้ังบางคราว อยูดี่กม็ปีระโยชน์ ถ้าอยูไ่ม่ดี 
ก็ไม่มีประโยชน์อะไร บคุคลทีไ่ม่มคีวามประมาท มรีาตรีเดยีว ดกีว่าผู้มชีีวติตัง้ร้อยปี 
อยูด้่วยประมาท ชราแล้วเร่งความเพยีรอยูเ่ร่ือยๆ ไม่ให้ขาดวรรคขาดตอน เพราะชีวติ 
เป็นของแพง”

ท่านเล่าว่า การท�าความเพียรนั้นกล้ามาก จิตใจมุ่งต่อความเพียร สติปัญญาดู
งอกงามขึ้น ไม่มีอับเฉาง่วงเหงาเหมือนอย่างแต่ก่อนๆ รู้สึกว่าอุบายวิธีที่ได้จากท่าน
อาจารย์ขาวทีใ่ห้ตรวจว่าเราขดัข้องเร่ืองอะไร เมือ่ท่านละสิง่ทีค่าข้องใจแล้ว ทกุอย่างก็
ดเูหมอืนจะเปิดโล่งให้ด�าเนินต่อไป การกนิกไ็ม่อยากกนิ การนอนกแ็ทบไม่อยากนอน  
แม้แต่สวดมนต์บทต่างๆ ทีเ่คยสวดมาแต่เก่าก่อนต้องพกั เพือ่ไปเร่งทางด้านสตปัิญญา 
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อย่างเดียว ท่านว่า เมือ่ความตายมาเคาะประต ูเราเกรงว่าจะเอาไม่ทนั ไม่เร่งความเพยีร 
อาจจะไม่ทันกาลเวลา กลัวจะล่วงลับดับไปเสียก่อนยังไม่ทันถึงจุดหมายที่มุ่งมาด
ปรารถนามาแต่ก่อนให้ทันกาล

  อาการไข้ทีเ่กดิขึน้ทกุข์ทรมาน ปล�า้ลกุปล�า้น่ังอยูค่นเดยีว ยิง่ท�าให้เหน็ตวัทกุข์
มากขึ้น นี่คือ ทุกข์ ร่างกายก็อาจจะแปรปรวนไป ไม่เที่ยง ไม่นานก็อาจจะต้องคืน 
เขาไป ท่านอาจารย์ม่ันเคยบอกว่า เราได้ยมืธาต ุ๔ ดนิ น�า้ ลม ไฟ จากเขามาสร้างบารมี  
เมื่อสร้างเสร็จก็จะต้องคืนเขาไป คงน่าอนาถนัก ถ้าจะต้องคืนธาตุ ๔ ไปให้แก่โลก 
เขาไปตั้งแต่เรายังสร้างบารมีไม่เสร็จ ไม่ไปถึงจุดมุ่งมาดปรารถนาปลายทาง

ดังนั้น ทุกข์มากเท่าไร เวทนาเกิดขึ้นเท่าไร ก็ราวกับว่าเป็นเชื้อเพลิงที่โหมใส่ 
สตปัิญญาให้หมนุเป็นเกลยีวขึน้มาอย่างเป็นใจ ถอืเอาทกุขเวทนาทีเ่กดิขึน้จากไข้ นึกถงึ
ความตายที่ขวางอยู่ข้างหน้าที่จะต้องพุ่งเหมือนพญาเสือที่จะพุ่งเข้าใส่ศัตรูเอาชนะ 
ห�้าหั่นมัน กิเลสที่เกิดขึ้นจะต้องประหารกันให้เขาเสียบ้าง สติปัญญาเกิด สติแก่กล้า  
ปัญญาเกดิ ทกุขเวทนามนัขึน้ จะหลกีเลีย่งไปไหนกไ็ม่ได้ ต้องสูก้นั เมือ่มนัจนตรอกอยู่  
ไม่เหน็ทางทีจ่ะหนีหายไปไหนได้ จึงมแีต่ว่าจะต้องหนัหน้าสูก้นัอย่างเดียวจึงจะเอาชนะ
กันได้

ท่านเร่งภาวนามาก ใจด�าริมาเป็นเวลาหลายอาทิตย์ว่า พระอริยเจ้าท�าส�าเร็จ  
เราท�าไมไม่ส�าเร็จ ธรรมก็มีอยู่ในตัวเราแท้ พระอริยเจ้าท�าส�าเร็จ เราท�าไมไม่ส�าเร็จ  
ให้อาหารแก่จิต ให้ก�าลงัใจแก่จิต การ “ม้างกาย” ทีด่�าเนินมานาน หนักไปทางสมถะ  
ในระยะนี้ท่านก็ได้เดินวิปัสสนาควบคู่ไป เป็นการม้างกายที่ท่านเรียกว่า “ม้างกายที่
ฉลาด ม้างกายด้วยไตรลักษณ์” พยายามประหารกิเลสให้สิ้นไปจบไป ดังที่ท่านได้ 
เขียนบันทึกไว้ในปีหลังๆ อธิบายความโดยสรุปว่า

“ม้างกายให้ฉลาด ม้างกายด้วยไตรลกัษณ์ ม้างอนุสยัให้ฉลาดทางจิตและเจตสกิ  
รวมทัง้ ๒ ประเภท แก้เกดิในไตรภพว่าเป็น ทกุขฺ� อนิจฺจ� อนตตฺา โดยธรรม ๒ ประเภท  
ช�าระกิเลสออกจากดวงจิตจนเห็นไม่ถือไปเกิดอีกในภพหน้า ม้วนกลมในปัจจุบัน  
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พระอรหนัต์ไม่ก่อกเิลสในปัจจุบนั ละกเิลสทัง้อดตี อนาคต ไม่ท�ากเิลสเกดิขึน้ในปัจจุบนั  
เสวยความสขุในปัจจุบนั กว่าจะนิพพานในคร้ังสดุท้าย รอรถรอเรือจะไปนิพพาน สิน้ภพ 
สิ้นชาติ ท�าความรู้แจ้งแทงตลอดเญยยธรรมปัจจุบันนี้ทีเดียว” 

ปัญญาพาค้นคว้าด�าเนินไป จิตกต็ามไป หมุนเป็นเกลยีวอย่างไม่หยดุยัง้ ลมืมืด 
ลืมแจ้ง ลืมวันลืมคืน บางเวลาจิตก็ม้วนกลมลงสู่จิตเดิม จิตหด แต่บางเวลาปัญญา
หมนุติว้ จิตเหนิตามไป ทีส่ดุของจิต ซึง่ท่านเคยคดิว่าอยูแ่สนไกล ประดจุอยูป่ลายสดุ 
สะพานรุ้ง กก็ลบัเป็นดใูกล้แทบจะเอือ้มมือถงึได้ บางเวลาเกดิปีตปิลืม้คดิว่า น่ีแหละ  
น่ีแหละ ถกูแล้ว ใช่แล้ว จิตกลบัตกลงมาใหม่ เกดิสะดดุหยดุยัง้คดิ เพยีรซ�า้ เพยีรซ้อน  
ล้มแล้วลุก ลุกแล้วล้ม ล้มลุกคลุกคลานอยู่คนเดียว จิตที่ถูกทรมานลงแซ่ก�าราบมา 
อย่างหนัก สดุท้ายกเ็หน่ือยอ่อน จิตวาง จิตสงบ จิตไม่ก�าเริบ จิตคงที ่ไม่แปรไปตาม
สงัขารจิต ไม่ขึน้ไม่ลง จิตเกษม ราวกับว่าสดุสะพานรุ้งน้ันจะพุง่ไปสูอ่วกาศอนัเวิง้ว้าง

แล้วท่านก็ได้ลาจากบ้านกกกอกมาด้วยความระลึกถึงบุญคุณของสถานที่แห่ง
นี้เป็นที่สุด

จิตเคยว้าเหว่ บัดนี้จิตมีที่พึ่งแล้ว
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พรรษาที่ ๔๑-๔๒ พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๐๙ 

เสวยสุข

จ�าพรรษา ณ วัดป่าถ�้าแก้งยาว บ้านโคกแฝก ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย

ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ และ พ.ศ. ๒๕๐๙ น้ี ควรจะนับได้ว่าเป็นปีแห่งการ “เสวยสขุ”  
โดยแท้ วัดป่าถ�้าแก้งยาวเป็นสถานที่ซึ่งท่านเคยมาจ�าพรรษาแล้วแต่ในปี ๒๕๐๔  
ได้พบงูใหญ่มานอนขดอยูใ่ต้แคร่ถึงสามวนัสามคืนจึงจากไป และเมือ่จากไปกไ็ด้ฝาก
รอยทิง้ไว้ในนาข้าว ขนาดตวัทีท่อดไปตามนาน้ันใหญ่ขนาดทบัข้าว ๓ กอ เป็นแนวโล่ง 
ตรงไปทีเดียว ระหว่างการภาวนาก็ได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงจีวรสีเหลืองคร�่า 
จนเกือบจะเป็นสีใบไม้ เสด็จมาเย่ียมและอนุโมทนาที่ท่านได้ท�าความเพียรอย่าง
อกุฤษฏ์ ท�าให้ท่านรู้สกึปีตเิป็นอย่างยิง่ทีไ่ด้มผู้ีรับรู้การบ�าเพญ็เพยีรตลอดเวลา เมือ่จาก 
บ้านกกกอกมา ท่านจึงระลกึถงึสถานทีอั่นเป็นมงคลน้ี ถอืเป็นทีว่เิวกซึง่จะได้พจิารณา
ย้อนไปเป็นอนุโลมปฏิโลมได้อย่างสงัดเงียบ

ส�าหรับสถานที่เป็นมงคลน้ี ท่านเคยเทศนาสอนศิษย์รุ่นหลังๆ อยู่เสมอว่า  
ต้องตรวจวนัิยให้บริสทุธิ ์ข้อวตัรให้เคร่งครัด และทีล่มืไม่ได้คือ การแผ่เมตตาจิตออกไป 
โดยไม่มปีระมาณ แผ่ไปในทีใ่กล้ แผ่ไปในทีไ่กล แผ่ไปในเบือ้งบน แผ่ไปในเบือ้งล่าง  
แผ่ไปในทางเบื้องซ้าย แผ่ไปในทางเบื้องขวา หน้า หลัง กว้าง ไกล แผ่ถึงเทพและ 
อมนุษย์เสมอ เพือ่ท�าความคุ้นเคยเป็นมิตรไมตรีต่อกนั รวมทัง้สงิสาราสตัว์น้อยใหญ่ 
จตบุาท ทวิบาท ทัว่ถ้วนกนั เขาจะได้รับกระแสแห่งความเยน็ใจอาบรดจิตใจอย่างชุ่มฉ�า่  
เวลาเจริญภาวนา
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“น้อมจิตเข้าไปถึงหลัก จิตสว่างไสว มุทุจิต เบาจิต ตรวจปฏิภาคอุคคหนิมิต
แจ่มแจ้งดี จิตสู่วิปัสสนาเพื่อความรู้เท่าสังขาร น�ามาซึ่งความเย็นใจและสงบ”

หลวงปู่บันทึกในเดือนตุลาคม ๒๕๐๘ ถึงการภาวนา ณ ที่ถ�้าแก้งยาว ว่า

“ถ�้าแก้งยาว ตุลา ๐๘ 

เมื่อแต่ก่อน ภาวนาแน่วแน่แต่ปฏิภาค แต่ธาตุ แต่ไม่แน่วแน่ทางจิต เดี๋ยวนี้
แน่วแน่ทางปฏภิาคด้วย แน่วแน่ทางจิตด้วยความรู้อริยสจั จึงแม่นย�าดีกว่าเก่าน้ันมาก  
จิตสละตายลงไปถงึอมตธรรม แต่ก่อนสละตายลงไปไม่ได้เกดิกลวั เพราะภมิูสมถะและ 
วิปัสสนาไม่พร้อมสามัคคีกัน

เมือ่ภาวนาพจิารณาแยบคายแล้ว สงัขารโลกปลงให้เขาเสยี แล้วแต่เขาจะแก่ เจ็บ  
ตาย เป็นเรื่องของเขา รีบเดินมรรคให้พ้นไปจากสังขารโลก เพราะสังขารโลกเป็นภัย 
ใหญ่โต จะอยูไ่ปกเ็ป็นเรือ่งของเขา จะตายกเ็ป็นเร่ืองของเขา แต่ภาวนาความรู้ความเหน็ 
ในอมตธรรมน้ันให้มากน้ันเองเป็น “วหิารธรรม” ทีพ่ึง่ของจิต เม่ือตายแล้วน้ันเองจะไป 
เกิดในที่ดี แปลว่าไม่อุทธรณ์ร้อนใจในความแก่ เจ็บ ตาย นั้นเป็นเรื่องของสังขาร

เมื่อรู้เท่าแล้ววางเฉย เป็นความสุขอย่างยิ่ง ถ้ามีความรักความชังอยู่ นั้นเอง
เป็นทุกข์อย่างยิ่ง เพราะยินดียินร้ายในเรื่องนั้น แปลว่า เจ็บ แสบ ร้อน ไปด้วยเขา  
จึงเป็นทุกข์”

ท่านได้รับความสงัดวิเวกมาก มีบันทึกด้านธรรมะมากมายซึ่งได้แยกน�าไป
รวบรวมไว้กบัภาค “ธารแห่งธรรม” แล้ว ประหน่ึงธรรมน้ันได้หลัง่ไหลออกมาประดจุ
กระแสน�้าที่เชี่ยวกรากตกลงมาจากภูผาสูง แรกๆ อาจจะไหลแรง แต่ต่อไปก็จะไหล
ระเรื่อยไปตามโขดหิน กลายเป็นธารแห่งธรรม

ออกพรรษาแล้ว คงจะมคีณะญาตโิยมมาอาราธนานิมนต์ให้ท่านไปร่วมงานกฐนิ  
ทอดผ้าป่า ถวายพระไตรปิฎก ฯลฯ ตามวดัต่างๆ ในเขตจังหวดัเลยมากมาย ด้วยกล่าว 
กันว่า หากหลวงปูไ่ปด้วยแล้ว ธรรมกถาของท่านจะโน้มน้าวจิตใจคนให้ยนิดใีนทาน 
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สละปัจจัยบ�ารุงวดัมากขึน้เสมอ ซึง่ท่านคงเมตตารับนิมนต์ไปตามทีเ่หล่าน้ัน เพราะได้
มบีนัทกึโดยย่อของธรรมกถาทีแ่สดงพรรณนาลกัษณะทีต่ัง้ความงดงามน่าประทบัใจ
ของวัด และอานิสงส์ในการที่มาร่วมท�าทานการกุศลในครั้งนั้นๆ หลายแห่งด้วยกัน

ส�าหรับบนัทกึเกีย่วกบัความรู้สกึวจิารณ์การบ�าเพญ็ภาวนาขององค์ท่านไม่ค่อยมี  
แต่เมือ่ท่านไปอยูถ่�า้ผาบิง้แล้ว ในปี ๒๕๑๐ ท่านได้เขียนสัน้ๆ ไว้ในสมดุบนัทกึถงึการ 
พักภาวนาระหว่างอยู่ที่ถ�้าแก้งยาวนี้ว่า

“พ.ศ. ๐๔, ๐๘, ๐๙ จ�าพรรษา ณ ทีว่ดัป่าถ�า้แก้งยาว ต.ผาน้อย อ.วงัสะพงุ จ.เลย  
ได้รับความสงบสงัดมาก วเิวกมาก เพราะสถานทีเ่ป็นมงคล ดกีว่าจ�าพรรษาทกุๆ แห่ง  
เพราะไม่มีกังวลด้วยสิ่งใดๆ ถึงจะมีการก่อสร้างสิ่งใดๆ ก็ไม่เป็นสัญญา...”

หลงัจากการท�าความเพียรอย่างอกุฤษฏ์ ณ บ้านกกกอก แล้ว ท่านกไ็ด้พกั “เสวยสขุ”  
อยู่ จิต “ไม่มีกังวลด้วยสิ่งใดๆ” ทุกอย่างได้เปลื้องออกไปหมดแล้ว
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พรรษาที่ ๔๓-๔๘ พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๕ 

สร้างวัดถ�้าผาบิ้ง

จ�าพรรษา ถ�้าผาบิ้ง บ้านนาแก ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย

เมือ่เสร็จจากงานบญุทีว่ดัต่างๆ ในเขตจังหวดับ้านเกดิของท่าน ทีข่อร้องให้หลวงปู ่
ไปเป็นประธานและช่วยในการเทศนาโน้มน้าวให้มหาชนสนใจการท�าบุญท�าทานการ
กศุลแล้ว ใกล้จะถงึเวลาเข้าพรรษาของปี ๒๕๑๐ ท่านกค็ดิหาสถานทีซ่ึง่จะ “หยดุยัง้”  
อยูก่บัทีบ้่าง ท่านเคยอยูอ่งค์เดียวไปองค์เดียวมาโดยตลอด จนภายหลงัจากปี ๒๕๐๐  
จึงได้มีเณรดูแลบ้าง เช่น ระหว่างที่อยู่บนเขา แต่ถ้าหากเป็นการท�าความเพียรอย่าง
อุกฤษฏ์ที่จะต้องแบกกลดขึ้นเขาไปเช่นนี ้บางทีท่านก็ไปองค์เดียวโดยไม่รอพระหรือ
เณรเลย

ปี ๒๕๑๐ ท่านได้กลับไปจ�าพรรษาที่ถ�้าผาบิ้ง บ้านนาแก ต�าบลผาบิ้ง อ�าเภอ 
วังสะพุง จังหวัดเลย เป็นการเริ่มของเวลาจ�าพรรษาที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของท่าน 
กล่าวคือ ท่านได้อยู่จ�าพรรษา ณ ถ�้าผาบิ้งนี้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ไปจนกระทั่งปี พ.ศ.  
๒๕๑๕ เป็นเวลาถึง ๖ พรรษาติดต่อกัน

นามถ�้าผาบิ้งปรากฏในสมุดบันทึกของหลวงปู่เท่าที่ค้นได้เป็นคร้ังแรกตั้งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๔๘๑ ซึ่งท่านได้บันทึกไว้ว่า

“อยูถ่�า้ผาบิง้ วนัที ่๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๘๑ ท�าจิตสงัดเงียบมาก วถิจิีตวปัิสสนา
สุขุม กลัวแต่ทีแรก ต่อไปไม่กลัว ปฏิภาคเกิดมาก จิตเกิดความรู้แปลกๆ สถานที่ 
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ไม่เป็นมงคลเท่าไร สูถ้�า้โพนงามไม่ได้ วถิจิีตเดนิไปตามล�าดบั ไม่ชอบบงัคบัจิต ไปตาม 
สายกลาง รู้ตามความเป็นจริง”

ท่านบนัทกึไว้อกีแห่งหน่ึงในวนัเดยีวกนั แสดงว่าท่านประทบัใจในถ�า้ผาบิง้มาก

“ท�าจิตสงัดเงียบมาก วิถีจิตสุขุม กลัวแต่ทีแรกแล้วไม่กลัว ปฏิภาคเกิดมาก 
จิตตามรู้แปลกๆ ถ�้าโพนงามที่ ๑ ถ�้าผาบิ้งที่ ๒ ถ�้าผาปู่ที่ ๓”

หมายความว่า ในการไปท�าความพากความเพยีรระหว่างน้ัน ท่านถอืว่าถ�า้โพนงาม 
เป็นที่ ๑ อยู่ แต่ถ�้าผาบิ้งนั้นเป็นที่ ๒ ซึ่งอย่างไรก็ตามยังดีกว่าถ�้าผาปู่ ซึ่งเป็นที่ ๓  
ปี ๒๔๘๑ นั้น ท่านอยู่ที่ถ�้าผาบิ้งแห่งเดียวถึง ๗-๘ เดือน จนกระทั่งจะเข้าพรรษา 
และถงึปี ๒๔๘๒ ท่านกไ็ด้กลบัไปอกี ท่านได้วนเวยีนกลบัไปวเิวกทีถ่�า้ผาบิง้อกีนับคร้ัง
ไม่ถ้วน นับจากเวลาทีไ่ด้พบความอศัจรรย์ทีถ่�า้ผาบิง้น้ัน จนกระทัง่ถงึวนัย้อนกลบัมา 
เข้าพรรษาครั้งนี้ เป็นเวลาถึง ๓๐ ปีเต็ม

ท่านเล่าว่า ทีถ่�า้ผาบิง้เป็นทีพ่ระอรหนัต์ในสมยัพทุธกาล คอื ท่านพระอบุาล ีเหาะมา 
ด้วยบญุฤทธิม์านิพพานทีน่ี่ และท่านพระอาจารย์มัน่กเ็คยมาจ�าพรรษา ณ ทีน้ี่เหมือนกนั  
ส�าหรับท่านผู้เป็นศิษย์รุ่นพี่ของหลวงปู่ที่มาเที่ยวธุดงค์ที่น้ีน้ัน ตามที่ปรากฏช่ือก็คือ 
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

หลวงปูก่ล่าวว่า ถ�า้ผาบิง้เป็นสถานทีเ่ป็นมงคลอย่างยิง่ นอกจากเป็นทีนิ่พพานของ 
พระอรหนัต์แลว้ ยงัมเีทพรกัษาสถานทีอ่ย่างด ีระหว่างภาวนาจะได้กลิ่นดอกไม้หอม
อยู่บ่อยๆ เป็นการนอบน้อมบูชาของรุกขเทพที่ดูแลสถานที่

การกลับมาพักที่ถ�้าผาบิ้งอีกในคร้ังน้ี ท่านได้มาบูรณะตั้งเป็นวัด ด้วยความ
อนุเคราะห์ของท่านเจ้าคุณมหาศรีจันทร์ แห่งวดัเลยหลง (เจ้าคณะจังหวดัเลย) ในสมดุ 
บันทึกได้มีข้อความกล่าวถึงการที่จะริเริ่มท�าการก่อสร้างว่า

“ถ�้าผาบิ้ง เจ้าคณะอ�าเภอจะริเริ่มท�าการก่อสร้างแต่ พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นต้นไป  
เพือ่ความถาวร เพ่ือความมัน่คง เพือ่ความรุง่เรือง บชูาอทุศิไว้ในพระพทุธศาสนา เพือ่น�า 
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คณะอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายให้เป็นมหากุศลอันไพศาล สืบบุตรลูก บุตรหลาน  
บุตรเหลน เป็นประวัติการณ์ต่อไปในอนาคต”

“เวลานี้ถ�า้ผาบิง้ที่ไดก้่อสร้างขึ้นแล้ว เป็นศาลาก็ด ีเป็นกฎุีกด็ ีเป็นวตัถุชัว่คราว
มุงด้วยหญ้าแฝกเป็นก�ามะลอ ที่พักอาศัยยังไม่ถาวร ตามที่ท่านทั้งหลายได้พากัน
ทัศนาการเห็นแล้ว”

“ถ�า้ผาบิง้จะมกีารท�าบญุประจ�าปีทกุปีเพือ่สะสมเงินทองการก่อสร้าง ขยับขยาย
ไปทลีะเลก็ละน้อย ให้นึกดู คณะอบุาสกอบุาสกิาทัง้หลาย พากนับริจาคปัจจัยก่อสร้าง
ปีละเล็กละน้อยตามความสามารถของพวกเราทั้งหลาย เรียกว่า พวกเราพุทธบริษัท
แสวงหาเงินมาด้วยปลีแข้งท�าการก่อสร้างไว้ในศาสนา”

“สถานทีถ่�า้ผาบิง้ เป็นสถานทีต่ัง้แห่งภเูขาเอกเทศลกูหน่ึงต่างหาก ไม่ตดิต่อกบั
เขาลกูอืน่ๆ มีถ�า้อยูท่างทศิตะวนัออกกับทางทศิตะวนัตกตรงกนั เป็นสถานทีต่ดิต่อกบั
ทุง่นา อากาศดบีริสทุธิ ์มลีมพดัมาช�าระสิง่โสโครกในถ�า้และภูเขาให้สะอาดปราศจาก
เชื้อโรค และมีบ่อน�้าใกล้ชิดเป็นที่อาศัยอุปโภคบริโภคได้สะดวกทั้งในฤดูแล้ง และ 
ฤดฝูน ฤดหูนาว ไม่ให้ขดัข้องด้วยน�า้ ไม่กนัดารน�า้เหมือนถ�า้ผาปู ่ต�าบลนาอ้อ อ�าเภอ
เมือง จังหวัดเลย วดัถ�า้ผาบิง้ ห่างไกลจากหมูบ้่านนาอ้อ และนาแก ๕๐๐ คนัธนู บ้านอืน่ๆ  
กไ็ม่ไกลนัก เช่น บ้านกกเก้ียง บ้านนาเหล่า เป็นต้น และไม่ห่างไกลจากอ�าเภอวงัสะพงุ  
ทางรถยนต์ไปมาได้สะดวก ในฤดูแล้ง ศาสนิกชนมาร่วมกนิร่วมทานได้สะดวก ไม่ขัดข้อง 
ด้วยประการใด”

“ถ�า้ผาบิง้ เป็นสถานทีบ่รรพบรุุษของพวกเราเหล่าพทุธบริษทัได้นับถอืกนัสบืๆ มา 
ตัง้แต่ดกึด�าบรรพ์ว่าเป็นสถานทีศั่กด์ิสทิธิ ์ถงึฤดเูทศกาลปีใหม่มา ท่านพทุธศาสนิกชน 
พุทธบริษัท เฒ่าแก่ หนุ่มสาว ตลอดพระภิกษุสงฆ์ ได้พากันมานมัสการพระพุทธรูป 
และรอยพระพทุธบาทซึง่ประดษิฐาน ณ ถ�า้ผาบิง้ทกุๆ ปี เพือ่อาย ุวรรณะ สขุะ พละ  
และขอฟ้าขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล น้ีก็นับว่าถ�้าผาบิ้งเป็นสถานที่อันอัศจรรย์ที่
ศักดิ์สิทธิ์ อ�านวยความต้องการของมนุษย์ได้”
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“ระยะต่อน้ี ขอเชญิชวนท่านศาสนิกชนพทุธบริษัททัง้หลาย พากนัก่อสร้างให้เป็น 
วัตถุถาวรมั่นคงด�ารงไว้ในพระพุทธศาสนาถึงกึ่งพุทธกาลต่อไปในอนาคตข้างหน้า  
เพื่อสืบบุตรลูก บุตรหลาน บุตรเหลน ของพวกเราทั้งหลาย พากันฝากฝังอริยทรัพย์
ไว้ในพุทธศาสนาที่ไม่ฉิบหายด้วยโจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย ราชภัยใดๆ เป็นที่สืบ
ประวัติการณ์ไปข้างหน้า

อน่ึง พระโยคาวจรเจ้าทัง้หลาย พระภกิษสุามเณรทีท่รงเพศในศาสนา ท่านเหล่าน้ัน 
รักใคร่รักษาธดุงค์ เดินตามทางพระอริยเจ้าทีส่บืๆ กนัมาแต่กาลก่อน พากนัมาเทีย่ววเิวก 
เจริญสมณธรรมมาพกัพาอาศยัทีร่่มทีเ่ยน็ ณ ถ�า้ผาบิง้ ทีเ่ราได้ก่อสร้างไว้แล้ว ขอให้ท่าน
ทัง้หลาย พทุธบริษทั คณะอบุาสก อบุาสกิา พงึพจิารณา พงึด�าริ พงึสนใจ พงึตริตรอง  
ทีพ่วกท่านทัง้หลายพากนัก่อสร้างไว้แล้วอนัเป็นบญุมหากศุลไพศาล อน่ึง บญุกศุลอนัน้ี 
จะพาพวกเราเหล่าพทุธบริษัทไปสูส่คุตโิลกสวรรค์ น�ามาซึง่ความสขุอนัเลศิ กายกเ็ลศิ 
วาจากเ็ลศิ น�า้ใจกเ็ลศิ เลศิตลอด ทัง้ทีน่ั่ง นอน ยนื เดนิ เคร่ืองอปุโภค บริโภค เป็นของ 
ทีเ่ลศิๆ ทัง้น้ัน ถ้าเป็นเช่นน้ี เป็นเหตใุห้พวกเราปลืม้อกปลืม้ใจต่อสมบตัอินัเลศิในกจิ 
ที่พวกเราท�าบูชาไว้แล้ว”

นอกจากที่ท่านบันทึกถึงการเชิญชวนให้มาร่วมกันก่อสร้างถ�้าผาบิ้ง ซึ่งขณะ 
เริ่มแรกนั้น ศาลา กุฏิ ที่สร้างคงยังมีสภาพ “ก�ามะลอ” อย่างที่ท่านกล่าวไว้ คือเป็น
วัตถชุัว่คราว หลงัคามุงหญ้าแฝก ท่านได้บนัทกึเกีย่วกบัการเจริญสมณธรรมทีถ่�า้ผาบิง้ 
ไว้อีกหลายแห่ง เช่น

“ท�าความเพยีรเจริญสมณธรรม ณ ถ�า้ผาบิง้ ไม่มวีนัจืดจาง จิตปลืม้ใจดดูดืม่เร่ือยๆ  
เพราะสถานที่เป็นมงคล สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่พระอริยเจ้านิพพาน”

“ภายในจิตตดัลงไปเร่ืองอริยสจัอย่างเดยีว ไตรลกัษณ์ลบนิมติทัง้หลาย เพราะ
นิมติและสงัขารเป็นตวัมาร ก�าลงัวปัิสสนารู้เท่าถงึการ เมือ่รู้จรงิแล้วจิตไม่ก�าเริบด้วย
ประการต่างๆ จิตปกต ิจิตบริสทุธิ ์ตัง้อยูด้่วยอมตธรรม เพิง่เจริญธรรมได้ ณ ถ�า้ผาบิง้น้ี  
ที่ไม่ประกอบด้วยความฝัน เพราะจิตไม่ถือสังขารนิมิตใดๆ เป็นตัวมารของจิต”
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ความตอนนี้ท่านบันทึกต่อท้ายไว้ว่า “ตุลาคม ๒๕๑๑” แสดงว่าท่านบันทึกใน
ระยะนั้น

“เดนิบณิฑบาต มีสตทิัง้ไปและทัง้กลบั ภาวนาเร่ือยๆ ดกีว่าอยูแ่ห่งอืน่ทัง้หมด”

การบิณฑบาตในขณะปี ๒๕๑๐ กว่านั้นเป็นอย่างไร มีพระซึ่งระหว่างนั้นยัง
เป็นเณรอยู่ด้วย ท่านเล่าว่า ยังคงต้องเก็บใบมะขามมาต�าผสมกับน�้าปลาร้าต้มถวาย
ให้ฉันอยู่แทบทุกวัน เพราะไม่มีจริงๆ แต่ท่านก็คงมิได้สนใจกับอาหารว่าขาดแคลน
อย่างไร ท่านสนใจแต่สติและจิตที่ดูดดื่มกับการภาวนามากกว่า

“การภาวนาเป็นเคร่ืองจูงใจในอารมณ์ที่คุ้นเคยในกัมมัฏฐาน กระดูกและ 
ลมหายใจเป็นคูก่นั มสีมาธเิป็นบาทหน้า มีปัญญาเกดิทหีลงั คอยแก้คอยไข ส่วนร่างกาย 
ให้เห็นไตรลักษณ์ของขันธ์แปรปรวนอยู่เสมอ ลมฟืดออกถอนพิษตัณหาอาสวกิเลส 
พจิารณากระดกูให้เหน็แยกออกจากกนัเป็นส่วนๆ ด้วยญาณทสันะ ด้วยความจริงใจ
ในสงัขารทัง้ปวงให้เหน็ ใจหดมาตัง้อยูอ่มตธรรม ให้เดินอารมณ์ทัง้ ๒ อย่างน้ีเป็นนิจ”

ท่านบันทึกย่อๆ ไว้ตอนท้ายข้อความว่า “ถ�้าผาบิ้ง เดือน ๘ พ.ศ. ๒๕๑๐” 

ระหว่างที่อยู่ถ�้าผาบิ้ง ได้มีพวกที่นครเวียงจันทน์มานิมนต์พระเถระผู้ใหญ่ของ
ฝ่ายไทยไปท�าบุญ ได้ความว่า พยายามนิมนต์ ๑๐ องค์ มี หลวงปู่ชอบ ฐานสโม 
หลวงปู่หลุย จันทสาโร หลวงปู่ซามา อจุตโต หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ หลวงปู่บุญมา 
ฐิตเปโม เป็นต้น ความจริงเขานิมนต์หลวงปู่ขาว อนาลโย ด้วย แต่ท่านมอบให้ท่าน
อาจารย์บุญเพ็ง เขมาภิรโต เดินทางไปแทน

เร่ืองน้ีได้เรียนถามท่านผู้ที่เกี่ยวข้องในการนิมนต์ที่เวียงจันทน์ และผู้นิมนต์
ได้เล่าให้ฟังว่า ในการเดินทางไปเมื่อปี ๒๕๑๓ ก็ได้นิมนต์ท่านไป แล้วให้ไปพักอยู่ 
ทีวั่ดจอมไตร ทีเ่วยีงจันทน์ ทีด่งนาซ๊อก เป็นเวลา ๒ อาทติย์ หลงัจากทีท่างเวยีงจันทน์ 
นิมนต์แล้ว มีคนไทยท่านหน่ึงซึง่ระหว่างน้ันก�าลงัท�างานอยูใ่นองค์การระหว่างประเทศ
ทีเ่วียงจันทน์ ทราบข่าว กม็าขอนิมนต์ท่านและคณะไปท�าบญุบ้าน เธอเล่าว่า หลวงปูช่อบ  
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หลวงปู่หลุย หลวงปู่ซามา หลวงปู่บุญมา หลวงปู่อ่อน ท่านอาจารย์บุญเพ็ง ก็รับ
นิมนต์มา เม่ือมาถงึบ้าน เธอได้รู้สกึประทบัใจอย่างมากหลายประการ โดยเฉพาะเม่ือ 
หลวงปูช่อบมาถงึ หลวงปูห่ลยุซึง่มาก่อน กม็าช่วยล้างเท้าให้และเชด็เท้าให้หลวงปูช่อบเอง  
ท่านบอกว่า หลวงปู่ชอบคุณธรรมสูงกว่า ท่านต้องขอปรนนิบัติ 

หลังจากการถวายจังหันแล้ว ก็ได้ตามไปที่วัด เธอก็ได้ลองเรยีนถามว่า “ได้ยิน
ข่าวว่าพระคุณเจ้าเหล่าน้ีทรงคุณธรรมอนัล�า้เลศิ อยากจะทราบว่าถ้าเผ่ือท่านแผ่เมตตา
มาถึงเรา เราจะได้รับกระแสแห่งเมตตาน้ันหรือไม่” เผอิญเธอก็เป็นคนที่ช่างเจรจา 
สักหน่อย จึงกล่าวต่อไปเป็นเชิงตัดพ้อว่า “หลวงปู่มีลูกศิษย์มาก จะแผ่เมตตาถึงได้
อย่างไร จะต้องเจือจานคนมากมาย จะมาถงึได้ครบทกุคนกระน้ันหรือ” หลวงปูห่ลยุ
เป็นผู้ตอบว่า “ถึงซิ เมตตาต้องมาถึงแน่” แต่หลวงปู่ชอบนั้นยิ้ม ไม่ได้ตอบว่ากระไร

เธอเล่าว่า ในคืนนั้นเธอและสามีก็เข้าห้องพระภาวนา ต่างคนต่างเข้าที่ภาวนา 
จุดธูปเทียนบูชาพระแล้วน่ังสมาธิ ต่อไปไม่นานก็ได้กลิ่นหอมดอกไม้ป่าตลบเต็มไป 
ทั้งห้อง หอมจนทนไม่ได้ ต้องออกปากถามกัน ได้ความว่าทั้งสามีและภรรยาต่างได้ 
กลิ่นหอมเหมือนกัน กลิ่นอธิบายไม่ถูกเช่นกัน รุ่งขึ้นพอไปกราบที่วัดจอมไตร เธอก็
ต่อว่าว่า “ไหนว่าจะแผ่เมตตามาให้ลกูหลาน ไม่เหน็ได้รับ ไม่เหน็มาหาเลย” หลวงปูห่ลยุ 
เป็นองค์ทีต่อบแทนว่า “ท�าไมจะไม่ไป ไปแล้ว” ถามว่า “ไปอย่างไร ไม่เหน็องค์มา ไม่เหน็ตวั  
หลวงปู่นั่งเฉยๆ แล้วบอกว่าไป ใครจะเชื่อ” ท่านก็ยิ้มแล้วตอบว่า “ก็ไปแล้วนะซิ 
ไปด้วยกลิ่น หลวงปู่ชอบก็ไป ไม่ได้กลิ่นหรือ หอมกลิ่นศีลของท่าน” ได้ยินเช่นนั้น  
เธอและสามีกต่็างมองตากนัด้วยความอศัจรรย์ใจ เพราะการทีไ่ด้กลิน่ดอกไม้ป่าหอม
เตม็ห้องน้ัน ไม่ได้เคยพดูกับใคร นอกจากร�าพงึกนัระหว่างสองสามีภรรยาก่อนจะไป
กราบท่าน ท่านกก็ลบัตอบเช่นน้ี และตัง้แต่วนัน้ันมา เธอกไ็ด้กลิน่หอมตลอดมา และ
ทราบว่า ถ้าเป็นหลวงปู่หลุยจะหอมกลิ่นหนึ่ง ท่านหลวงปู่ชอบจะหอมอีกกลิ่นหนึ่ง

เวลาท่านอบรม ท่านกแ็นะบอกให้รักษาศลี ๘ เธอบอกว่า “ท�าไม่ได้ ท�าราชการ 
ไม่มีวันเวลาที่จะดูแลตนเพื่อรักษาศีล ๘ ให้บริสุทธิ์ได้” หลวงปู่หลุยท่านก็บอกว่า  
“ถ้าอย่างนั้น รักษาศีลอุโบสถเฉพาะวันพระก็แล้วกัน”
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วันหน่ึงอยูเ่วยีงจันทน์ไปเทีย่ว วนัน้ันไม่ได้เป็นวนัทีรั่กษาศลี แต่กลบัหอมดอกไม้ 
หอมชื่นใจไปหมด รู้ว่าเป็นดอกไม้ที่ไม่มีขายในท้องตลาด เพียงนึกถึงท่านก็ได้กลิ่น
ดอกไม้ เธอเล่าว่า กลิน่ในคร้ังก่อนๆ น้ันเป็นกลิน่ดอกไม้สด แต่เดีย๋วน้ีดจูะปนกลิน่
กระแจะด้วย ระยะน้ันหลวงปูช่อบยงัไม่อาพาธ ท่านเทศน์ให้ฟังอยูด้่วย จ�าได้ว่าเทศน์
ทีท่่านเทศน์ให้ฟังน้ันเป็นเร่ืองเก่ียวกับให้ทกุคนท�าจิตให้สงบ ท่านเทศน์อยูเ่ป็นเวลาถงึ  
๑๕ นาที แล้วก็สรุปว่า “ความสุขจะเท่ากับจิตสงบเป็นไม่มี เอว�” ง่ายๆ เช่นนี้ 

ในระยะที่พักอยู่ที่เวียงจันทน์ นอกจากท่านจะพักกันที่วัดจอมไตรแล้ว ก็พักที่ 
นาค�าน้อย แต่ก็มีการนิมนต์ไปภาวนาที่ถ�้าผาพร้าวด้วย เธอว่าเธอรู้สึกประหลาดอยู่
อย่างหน่ึงเก่ียวกบัหลวงปูท่กุองค์ โดยเฉพาะวนัน้ันจวนจะถงึก�าหนดกลบัแล้ว เพราะ
ท่านได้มาพกัอยูห่ลายอาทติย์ จึงไปกราบหลวงปูช่อบ เรียนถามว่า “จะกลบัเมอืงไทย
อย่างไร” ท่านบอกว่า “กลบัเคร่ืองบนิ” สามขีองเธอทีเ่ป็นผู้กราบเรียนถามกง็งว่าจะกลบั
อย่างไร เพราะถ้าจะกลับโดยเครื่องบิน จะต้องเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่เวียงจันทน์ 
ซึง่ห่างจากทีห่ลวงปูแ่ละคณะก�าลงัพ�านักอยูม่ากเป็นร้อยกว่ากโิลเมตร กใ็นเมือ่ต�าบล
ทีค่ณะท่านพกัอยูน้ั่น อยูต่รงข้ามกบัฝ่ังไทยพอด ีเพยีงข้ามแม่น�า้โขงกจ็ะถงึเมอืงไทย 
การเดินทางกลบัทางเรือดจูะเป็นการสะดวกทีส่ดุ อกีประการหน่ึง ถงึจะไปเวยีงจันทน์ 
แต่เคร่ืองบนิไม่มทีกุวนั ตัว๋เคร่ืองบนิกย็งัไม่ได้จองจะท�าอย่างไร เมือ่ท่านบอกว่ากลบั
เครื่องบิน จึงคิดว่าไม่มีทางจะท�าได้ แต่จะอย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลา ปรากฏว่ามีผู้น�า
เสนอจะน�าเครื่องบินมาส่งให้ เป็นเครื่องบินของทางราชการ ซึ่งไม่มีก�าหนดเวลาใด 
ตกลงพระ ๙ องค์ ก็ขึ้นเครื่องบินมา สามีของเธอได้ติดตามมาดูแลท่านในเครื่องบิน 
ล�านั้นด้วย

ขณะที่นั่งอยู่ในเครื่องบิน ได้กราบเรียนหลวงปู่ชอบว่า “อยากจะขอของดีไว้ให้ 
พวกทีเ่ขามาส่งน้ีด้วย เช่น พวกนักบนิและเจ้าหน้าทีป่ระจ�าเคร่ืองบนิได้มไีว้คุม้ครองตวั  
เพราะต้องปฏิบัติงานเสี่ยงอันตรายตลอดเวลา” ท่านก็ยิ้มๆ แล้วก็ล้วงลงไปในย่าม  
ซึ่งย่ามนั้นมองเหมือนไม่มีอะไร แต่ท่านหยิบออกมาทีไรก็มีพระให้ทุกที ได้ครบกัน 
ทกุคนทัง้ ๖-๗ คน สามขีองเธอเป็นคนสดุท้าย กค็ดิอยูใ่นใจว่า “เราจะขอไอ้ง่ังเถอะ”  
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“ไอ้ง่ัง” น้ีเป็นพระทีท่างประเทศลาวยกย่องกนัมากว่าศกัด์ิสทิธิ ์ช่วยในด้านแคล้วคลาด  
ก็นึกขออยู่ในใจในสิง่ทีเ่ขาคดิว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะเวลาทีเ่ฝ้าดูน้ันออกสงสยัเป็น 
ก�าลงัว่า หลวงปูช่อบหยบิอะไรออกจากย่าม พระแต่ละองค์ทีแ่ต่ละคนได้ไม่เหมือนกนั  
และขนาดก็ไม่ใช่เล็กน้อย ท�าไมจึงมีได้ทุกครั้ง จึงแกล้งนึกว่า “ขอไอ้งั่งเถอะ” แต่ 
น่าประหลาด หลวงปูช่อบทา่นกค็วกัออกมาจากย่าม แลว้ก็ได้พระงัง่จรงิๆ เรือ่งนีแ้ม้
จะเป็นการแสดงเรื่องพระเรื่องเครื่องราง แต่ก็แสดงว่าท่านมีจิตบริสุทธิ์ สามารถท�า
สิ่งใดๆ ได้เสมอ เพียงแต่ท่านไม่พูดไม่แสดงเท่านั้น

เธอกล่าวว่า อย่างไรกดี็สิง่ทีเ่หน็ได้ชดัคือความอ่อนน้อมถ่อมองค์ของหลวงปูห่ลยุ  
ระยะน้ันท่านพรรษา ๔๐ กว่า และอายกุม็ากถึง ๖๘ พรรษาแล้ว คุณธรรมของท่านเอง 
ก็มีอย่างเหลือล้นแล้ว ประดุจน�้าเต็มแก้วเต็มฝั่งแล้ว แต่ท่านก็ยังคุกเข่าล้างเท้าให้
หลวงปู่ชอบ และเช็ดเท้าให้อย่างนอบน้อมถ่อมตน เป็นบุคลิกประจ�าองค์ของท่าน
โดยแท้

ถ้าจะน�าบนัทกึธรรมทีห่ลวงปูบ่นัทกึไว้ระหว่างทีอ่ยูจ่�าพรรษามาลงพมิพ์ในประวตัิ  
คงจะยืดยาวมากมาย และความจริงก็ได้รวบรวมไปไว้ในภาค “ธารแห่งธรรม” แล้ว  
เฉพาะคร้ังน้ีจะขอน�าบันทึกอันหน่ึงซึ่งท่านจดไว้ตอนที่อยู ่ถ�้าผาบิ้ง ซึ่งแสดงถึง 
อารมณ์ขนัของท่านอย่างย่ิง เป็นบนัทกึทีท่่านคงจะอ่านพบจากหนังสอืพมิพ์ และเหน็ 
ความน่าขัน ท่านจึงจดลงในสมุดบันทึกของท่าน และเม่ือสิ้นกระแสความจาก
หนังสือพิมพ์ ท่านก็แสดงเป็นธรรมะต่อไปเป็น

“เบือ่อะไรไม่เท่าเบือ่เมยี เบือ่กับข้าว เลกิกนิกลบัอยากอกี เบือ่ดหูนัง เลกิชัว่คราว 
กลบัชอบดอูกี เมียไม่ใช่วตัถุเช่นน้ัน เบือ่แล้วจะเปลีย่นกย็าก จะขายกไ็ม่ได้ จะเกบ็ไว้ 
กไ็ม่สนิท จะให้คนอืน่เสยีก็ไม่ถนัด จะทิง้กไ็ม่รู้ว่าจะทิง้ทีไ่หน เบือ่แล้วยงัต้องเหน็ต้องพบ  
เข้าใกล้ก็ย่ิงเบือ่ ต้องเป็นเช่นน้ัน น้ีแหละ ความเบือ่ถึงอกุฤษฏ์ ความเบือ่เกดิจากความ 
ซ�า้ซากจ�าเจ แก้เบือ่ด้วยวธิ ีหยุด ย้ายที ่หรือพกั หรือเปลีย่น จะแก้เบือ่พอแล้ว จิตเสมอๆ  
แล้วกพ็ออยู ่โบราณท่านว่า หนามปักเอาหนามบ่ง เมือ่เบือ่เกดิจากความซ�า้ซาก หนักเข้า 
ก็ชาจนชิน การเบื่อมีขึ้นแล้วความเบื่อก็หมด
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ธรรมดาผู้ชายทัง้หมดต้องเบือ่เมยี ส่วนผู้หญงิเป็นเจ้าของผู้ชายต้องทนความเบือ่ 
ไม่มคีวามรูส้กึชนิดใดอกีแล้วทีม่ฤีทธิรุ์นแรงเท่ากบัความรู้สกึเบือ่เมีย จ�าเป็นจ�าใจต้อง
อดทนไป เบือ่แล้วกลบัชอบ เช่น นักเรียนคนหน่ึงเบือ่อาหารทีเ่ธอกนิ ย่ิงกนิซ�า้ซากบ่อย
ด้วยการจ�าเป็นจนชิน ต่อไปเธอกลับชอบ เมื่อเธอมีครอบครัวแล้ว เธอก็แต่งอาหาร 
ชนิดน้ันกนิบ่อยๆ อตัตกลิมถานุโยค กามสขุลัลกิานุโยค เป็นคู่กนั ชงัแล้วกลบัรัก รักแล้ว 
กลับชัง เพราะไม่เที่ยง ปุถุชนมีอารมณ์วนเวียนอยู่กับอารมณ์เท่านั้น วางความรัก
ความชังไม่ได้เหมือนพระอริยเจ้าทั้งหลาย เพราะเหตุไม่รู้เท่าสังขาร ผัวเมียวนเวียน
นอนน�ากันอยู่เรื่อยๆ”

ปี ๒๕๑๕ ปีสดุท้ายทีท่่านจ�าพรรษาอยูท่ีน่ี่ เป็นปีทีท่่านได้รับกฐนิจากคณะศรัทธา 
จากกรุงเทพฯ น�าโดย พล.อ.อ. โพยม เย็นสุดใจ และคุณหญิงสมควร เย็นสุดใจ 
ซึง่ท่านเล่าว่า สมยัทีเ่ข้าไปน้ัน เป็นคร้ังแรกทีม่คีณะกฐนิใหญ่โตไปถงึ ทางเข้ากย็งัไม่มี  
ต้องใช้รถเกรดน�าหน้า ชาวบ้านใกล้บริเวณวดัดอีกดีใจมากทีไ่ด้มศีรัทธามาจากกรุงเทพฯ  
ดูเหมือนจะเป็นกฐินที่ได้เงินสูงสุดส�าหรับระยะนั้น คือ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท

จากนั้นพอถึงสิ้นปี ๒๕๑๕ ท่านก็ได้จากถ�้าผาบิ้งมาโปรดประชาชนทางภาคอื่น 
ต่อไป แต่ท่านกไ็ด้ให้ความเมตตาอปุถมัภ์บ�ารุงวัดถ�า้ผาบิง้เสมอมามิได้ขาด หลวงปูเ่ป็น 
ประดุจพญาช้างที่พอใจซอกซอนซ่อนตัวอยู่ในป่าลึก ไม่ค่อยยอมออกมาพบความ
ศรีวไิลของบ้านเมือง จนล่วงเข้าสูปั่จฉิมวยั อายกุว่า ๗๐ ปี ท่านจึงยอมรับนิมนต์เข้า 
มากรุงเทพฯ บ้าง
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พรรษาที่ ๔๙-๕๐ พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๗

กลับไปบูรณะบ้านหนองผือ และถ�้าเจ้าผู้ข้า

พ.ศ. ๒๕๑๖ จ�าพรรษา วัดป่าบ้านหนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

พ.ศ. ๒๕๑๗ จ�าพรรษา ถ�้าเจ้าผู้ข้า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

หลังจากการจัดสร้างวัดถ�้าผาบิ้งแล้ว ท่านก็ได้เดินทางมาเตรียมบูรณะที่บ้าน 
หนองผือต่อไป ความรู้สึกผูกพันที่ท่านมีต่อบ้านหนองผือน้ันมีมากอย่างยากที่จะ 
กล่าวได้ ชาวบ้านเล่ากันว่า เม่ือคร้ังแรกตอนทีนิ่มนต์ท่านมาพร้อมกบัยาหม้อใหญ่ในปี  
๒๔๗๘ จ�าพรรษาแล้วท่านก็หายไป กว่าจะกลับมาให้ชาวบ้านได้เห็นอีกก็ปี ๒๔๘๖  
ชาวบ้านนึกว่าหลวงปูล้่มหายตายจากไปแล้ว เพราะเหน็หายไปนาน กไ็ด้แต่อาลยัอาวรณ์ 
ด้วยว่าเป็นพระทีเ่มตตากรุณา เข้ากบัพวกเขาได้มากทีส่ดุ ในยามอตัคัดขาดแคลน ท่านก ็
ช่วยแนะน�าสัง่สอนการช่วยวถิกีารครองชีพ แม้แต่การทอผ้า ท่านกม็าสอนแนะหาคน 
มาเป็นครูสอนให้ ท�ายาหม้อใหญ่อย่างทีก่ล่าวแล้ว ช่วยให้ชาวบ้านได้อาศัยกนิ ไม่ต้อง 
ซื้อหาหยูกยาอย่างอื่นต่อไป เม่ือร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยเบียดเบียนแล้ว 
ซึ่งพวกเขาได้รู้สึกประจักษ์แก่พุทธภาษิตที่ว่า อโรคยา ปรมา ลาภา ความไม่มีโรค 
เป็นลาภอนัประเสริฐ (เมือ่ก่อนทีห่ลวงปูจ่ะไปอยูแ่ถวบ้านหนองผือ มกีารเจ็บไข้อยูเ่ร่ือย  
เพราะบ้านหนองผือเป็นหมู่บ้านทีอ่ยูก่ลางหบุเขา มเีขาล้อมรอบ อากาศย่อมช้ืน จริงอยู ่
ส�าหรับพระธุดงคกัมมัฏฐานจะใช้เป็นที่หลบขึ้นไปแสวงหาความวิเวกบนเขาได้เกือบ
รอบด้าน แต่ผู้ทีอ่ยู่จ�าเจ ณ ทีน้ั่น จะต้องถกูอากาศกดอยูเ่สมอ การทีไ่ด้รับประทานยา 
ต�ารับของหลวงปู่ ท�าให้คนในหมู่บ้านมีความสุขขึ้น สุขภาพแข็งแรง เมื่อไม่เจ็บไม่ไข้ 
กส็ามารถใช้สตปัิญญาก�าลงักายท�ามาหาเลีย้งตนได้ต่อไป) พวกเขากล่าวกนัว่า เขารู้สกึ 
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ส�านึกในพระคุณของหลวงปูอ่ยู่เสมอ เมือ่เหน็หายหน้าไปนาน เข้าใจว่าท่านคงมรณภาพแล้ว  
เมื่อกลับมาให้เห็นจึงดีใจกันขนานใหญ่

เมือ่กลบัมาในรอบทีแ่ล้ว ก็ยังได้เป็นผู้น�าหมูใ่ห้อบุายจนสามารถอาราธนานิมนต์
หลวงปูใ่หญ่ ท่านพระอาจารย์ม่ัน ภูริทตัตมหาเถระ ให้อยูเ่ป็นขวญัตาขวญัใจเป็นหลกัชัย 
ที่พึ่งให้ชาวบ้านหนองผือได้ยึดประจ�าใจอยู่เป็นเวลานาน ท่านจากมาหลังจากที ่
หลวงปู่มั่นมรณภาพแล้ว ในระหว่างน้ัน แม้ท่านจะไม่ได้จ�าพรรษาที่บ้านหนองผือ  
แต่ท่านก็เข้าออกไปมาและคอยดูแลก�ากับการอยู่ตลอด ท่านกลับไปอีกทีหน่ึงในปี 
๒๕๑๖ จ�าพรรษาอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองผือ และปี ๒๕๑๗ ที่วัดถ�้าเจ้าผู้ข้า ซึ่งอยู่ไม่
ไกลกนั ในเขตอ�าเภอพรรณานิคมด้วยกัน และเป็นทีซ่ึง่หลวงปูไ่ด้ไปบรูณะช่วยเหลอื
สร้างขึ้นให้เป็นวัดอย่างถาวร ท่านได้บันทึกไว้ว่า

“อยูบ้่านผือ ภาวนาดีมากกว่าอยูแ่ห่งอืน่ เพราะสถานทีพ่ระอริยเจ้า ท่านอาจารย์มัน่  
ท่านอาจารย์เนียม ประทบัอยู ่ณ ทีน้ั่น เป็นสถานทีเ่ป็นมงคล สถานทีเ่ตอืนสตบ่ิอยๆ  
คล้ายอยูก่บัท่านอาจารย์ม่ัน ความรู้ธรรมลกึลบัสขุุมคมัภรีภาพ ฉะน้ัน การบ�ารุงก่อสร้าง 
จึงท�าให้ถาวรมัน่คงรุง่เรืองให้สมฐานะกบัสถานทีเ่ป็นมงคล เทศนามีปฏภิาณดี บคุคล
สอนง่าย อบุาสก อบุาสกิา กลวัเรามาก เพราะเราทรมานเขามาแต่ก่อน ดดุ่าเขาไม่โกรธ  
อยูไ่ด้แต่ออกพรรษา เข้าพรรษาอยูไ่ม่ได้ อากาศดบั ถ�า้ผู้ข้าอากาศด ีมถี�า้เป็นมงคลดี  
บ้านผือสงัดดีกว่า เกดิธรรมะ สถานทีดี่มาก พระเณรเราว่ากล่าวสัง่สอนได้ ได้มธีรรมะ 
จากสถานที่ ๒ แห่งนี้มากมาย”

ท่านได้เห็นว่าหลังจากที่ท่านพระอาจารย์มั่นได้มรณภาพแล้ว สภาพวัดป่าบ้าน
หนองผือดทูรุดโทรมมาก ระยะน้ันแทบไม่มใีครทีจ่ะมาดูแล ได้กล่าวกนัว่า แม้แต่ถาน 
ทีท่่านพระอาจารย์ม่ันเคยอยูถ่่าย กไ็ด้มผู้ีมาขอขดุเอาดินไป ซึง่กล่าวกนัว่าเป็นพระธาต ุ
ทั้งนั้น อย่าว่าแต่กระดูกของท่านจะกลายเป็นพระธาตุเลย แม้แต่สิ่งซึ่งถ้าเป็นบุคคล
ธรรมดากจ็ะถอืเป็นของปฏิกลูสกปรกโสมม น่าสะอดิสะเอยีน ของทีท่่านถ่ายทิง้ลงแล้ว  
หากเป็นของผู้บริสทุธิ ์สิง่ใดผ่านร่างท่าน ผ่านการภาวนาแผ่เมตตาช�าระความบริสทุธิ์
อยู่ตลอด มูลมูตรมูลคูถจึงกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไป ท่านไปจัดการสอนให้ชาวบ้าน
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รู้จักรักและภาคภูมิใจในสิ่งที่ท่านพระอาจารย์ม่ันได้ฝากร่องรอยไว้ จะเป็นกุฏิของ
ท่านก็ดี ศาลาธรรมก็ดี บริเวณวัด ทางจงกรม ขอให้รักษาไว้ให้อยู่ในสภาพเดิมดัง
ที่ท่านพระอาจารย์มั่นได้เคยอยู่

ท่านกล่าวกับชาวบ้านไว้ว่า สถานทีน้ี่จักมชีือ่เสยีงต่อไปอกีนานแสนนาน พวกเรา 
อยู่แล้วก็จะตายไปเพยีงอายเุท่าชัว่ชีวติของเรา แต่สถานทีน้ี่จะอยูต่ลอดไป เพราะเป็น 
สถานทีพ่ระอรหนัตเจ้าได้มาอยูใ่นระยะเวลาปัจฉิมวยัของท่าน เป็นสถานทีท่ีไ่ด้อบรม 
บ่มร�่าศิษย์ของท่านให้กลายเป็นต้นโพธิ์อันงดงามในพุทธศาสนาแตกกิ่งก้านสาขา 
เป็นทีพ่กัพึง่พงิทางใจแก่พทุธศาสนิกชนทัว่ประเทศ แต่ละต้นต่างมช่ืีอเสยีงขจรขจาย 
ตามรอยต้นโพธิพ่์อโพธิแ์ม่ คือท่านพระอาจารย์มัน่ โพธิเ์หล่าน้ันทีไ่ด้รับธรรมจากบ้าน 
หนองผือมอีกีมากมายหลายองค์ อย่างเช่น หลวงปูฝ้ั่น หลวงปูข่าว หลวงปูช่อบ หลวงปูต่ือ้  
หรือท่านอาจารย์พระมหาบัว หรือรุ่นเล็กๆ ต่อไป เช่น ท่านพระอาจารย์วัน ท่านพระ
อาจารย์จวน ท่านพระอาจารย์สงิห์ทอง เป็นอาท ิพวกท่านชาวบ้านหนองผือควรจะต้อง 
บ�ารุงรักษาสถานทีเ่หล่าน้ี อาจจะขาดแคลนก�าลงัทรัพย์ แต่คนไทยจากจังหวดัถิน่อืน่ 
ก็คงจะส่งมาให้ความช่วยเหลือได้

“พวกเจ้าอาจจะไม่มีก�าลังทรัพย์ แต่เจ้ามีก�าลังกายที่จะช่วยบ�ารุงให้อยู่ต่อไป 
อย่างน้อยรักษาความสะอาดเรียบร้อยไว้ อย่าให้สกปรกรกรุงรัง ทางเดินจงกรมเป็นดนิ 
ก็ต้องให้ดูแลไว้ พระสงฆ์องค์เจ้าทีจ่ะมาจ�าพรรษาอยู่ทีน่ี่เป็นการสบืต่อพระศาสนา กข็อ 
ให้ถวายการอุปัฏฐากอย่างดี” 

ชาวบ้านเล่าว่า หลวงปูไ่ด้เมตตาสัง่สอนให้พวกเขาได้สามารถมีส่วนแห่งการบญุ 
ขาดก�าลังทรัพย์ก็ช่วยได้ทางก�าลังกายและก�าลังใจ จัดเป็นบุญกุศลอย่างมหาศาล 
เช่นกนั ระยะน้ันก�าลงัศรัทธาทีจ่ะมาช่วยสนับสนุนท่านยงัมไีม่มาก ท่านกไ็ด้แต่แนะให้ 
ชาวบ้านรู้จักหน้าทีรู้่จักหวงแหนสมบตัอินัมีค่าของตน ท่านกล่าวว่า ท่านได้ไปดทูัง้ ๒ วดั  
ด้วยความเป็นห่วง ไม่ต้องการให้ทรุดโทรมเสื่อมสลายไป 

การภาวนา ณ สถานที ่๒ แห่งน้ี ได้รวบรวมไว้อยูใ่น “ภาคธารแห่งธรรม” เรียบร้อย 
แล้ว หลวงปู่ได้กลับมาบูรณะใหม่อีกครั้งหนึ่ง เมื่อปี ๒๕๒๕ ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป
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พรรษาที่ ๕๑ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

โปรดชาวภาคตะวันออก

จ�าพรรษา ณ สวนบ้านอ่าง อ.มะขาม จ.จันทบุรี

ออกพรรษาแล้ว หลวงปู่คงอยู่เป็นหลักชัยให้ญาติโยมที่อยู่ใกล้เคียงกับถ�้า 
เจ้าผู้ข้า และบริเวณใกล้เคียงแถวอ�าเภอพรรณานิคมต่อไปอีกระยะหนึ่ง พอดีมีงาน
นิมนต์ทางกรุงเทพฯ ท่านจึงเดินทางลงมาตามค�านิมนต์ โดยพักที่วัดอโศการามบ้าง 
ที่พักสงฆ์ ก.ม. ๒๗ บ้าง

ระหว่างอยูก่รุงเทพฯ น้ัน นายแพทย์โรจน์ สวุรรณสทุธ ิและภรรยา มากราบท่าน 
และปฏิบัติธรรมกับท่าน คุยให้ท่านฟังถึงที่สวนของท่านที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งปลูกยาง 
เป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีต้นผลไม้อื่น เช่น ส้มเขียวหวานและมะม่วงบ้าง รวมทั้งมีสวน
พริกไทยซึง่เป็นพชืพนัธุไ์ม้ทีท่�าให้จันทบรีุมชีือ่เสยีง มพีริกไทยเป็นสนิค้าขาออกส�าคญั
ของจันทบรีุ นอกเหนือจากอญัมณอีย่างพลอยด้วย คณุหมอกราบเรียนท่านว่า บริเวณ
สวนนั้นกว้างใหญ่ มีอาณาบริเวณหลายร้อยไร่ ต้นยางก็สูงระหง มีร่มเงาดี บริเวณ
ด้านหลงัมเีนินเขา มีอ่างน�า้ มีล�าธาร ควรถือได้ว่าเป็นป่า เป็นเขา อดุมด้วยต้นไม้ใหญ่  
ท่อธารละหานห้วย ดงัเช่นป่าเขาทีห่ลวงปูไ่ด้เคยเดนิธดุงค์วเิวกมาในภาคอสีาน หากท่าน 
จะเมตตาไปพักบ�าเพ็ญภาวนาก็จะเป็นมงคลแก่สถานที่เป็นอย่างยิ่ง

เมือ่ท่านไปเหน็สถานที ่และได้พกัภาวนาก�าหนดจิตแผ่เมตตาอยูร่ะยะหน่ึง กรั็บว่า 
สถานที่นั้นสัปปายะอย่างยิ่ง คุณหมอและภรรยาจึงอาราธนานิมนต์ว่า “ในพรรษาที่ 
จะถงึน้ี ขอให้หลวงปูเ่มตตาอยูจ่�าพรรษา ณ สวนบ้านอ่างน้ี” เมือ่ท่านรับนิมนต์แล้วน้ัน  
มีเวลาพอควรก่อนถึงเวลาปวารณาเข้าพรรษา หลวงปู่จึงกลับมาโปรดญาติโยมทาง
กรุงเทพฯ ก่อน ระหว่างน้ันทางทีส่วนกเ็ตรียมจัดสถานทีร่อรับคณะท่าน คุณหมอเล่าว่า  
รู้อยู่ว่าพระป่าไม่ชอบสถานที่หรูหราฟุ่มเฟือย ขอเพียงมีแคร่เล็กๆ พอแขวนกลด 



189

แขวนมุ้งก็พอแล้ว แต่โดยที่ระหว่างพรรษาเป็นเวลาหน้าฝน และฝนทางจันทบุรีนั้น 
ตกหนักและชุกมาก จ�าจะต้องจัดให้ท่านมีที่มุงที่บังอันแข็งแรงพอจะป้องกันลม 
กันฝนได้ อย่าว่าแต่ความหรูหราฟุ่มเฟือยเลย แม้แต่การจะไปซื้อวัสดุ เช่น ไม้จาก
ข้างนอก หลวงปูก่ป็รารภห้ามไว้ก่อนแล้ว ดงัน้ัน เจ้าภาพจึงหาทางประนีประนอมทีจ่ะ 
จัดสร้างทีพ่กัให้แขง็แรงทนแดดทนฝนได้ แต่ในขณะเดยีวกนั กต้็องไม่เป็นการจัดซือ้ 
ให้เสียเงิน โดยจัดหาวัสดุในสวน “ตามมีตามเกิดนะ” อย่างที่ท่านสั่ง

กล่าวคอื ในสวนแถบจันทบรีุย่อมอดุมด้วยต้นระก�าป่า คุณหมอกใ็ห้ตดัต้นมา 
สร้างเป็นกุฏิไม้ระก�าได้ ๑ หลัง ส่วนพระและเณรที่จะติดตามท่านมานั้น ก็หาไม้ไผ่
ในสวนมาสร้างเป็นกระท่อมเล็กๆ ขนาดกว้างพอแขวนกลดและมุ้งได้ มุงด้วยหญ้า  
ซึ่งก็เก็บเกี่ยวจากในเขตสวนยางสวนส้มนั่นเอง บริเวณใกล้อ่างน�้าและล�าธารท�าเป็น
ศาลา ใช้ทั้งเป็นที่ประชุม สวดมนต์ ฟังธรรม และทั้งเป็นที่ฉันจังหันด้วย ใช้วัสดุ 
เรียบง่ายและตามมตีามเกดิ คอืหาได้ในสวนตรงตามหลวงปูส่ัง่ไว้ ดงัน้ัน เม่ือท่านมา 
เห็นเข้า จึงพอใจสถานที่จ�าพรรษานี้อย่างยิ่ง

ท่านได้บันทึกชมเชยสถานที่จ�าพรรษาครั้งนี้ว่า “ดีกว่าภาคอีสาน”

“ภาวนาดนัีกทัง้กลางวนัและกลางคนื แต่กลางคนืเพ่งอารมณ์กรรมฐานโดยเฉพาะ  
ประกอบไตรลักษณ์ ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในสังขารทั้งปวง เห็นว่าสังขารเป็นภัยใหญ่”

ปกตใินการเดนิทางไปพ�านักอยู่ทีใ่ดกต็าม หลวงปูมั่กจะน�าหนังสอืตดิองค์ไปอ่าน 
ด้วยเสมอ เป็นวหิารธรรม เป็นเคร่ืองอยู่ของท่าน ระหว่างว่างจากเวลารับแขกหรือเวลา 
ภาวนา แต่ส�าหรับที่สวนเมืองจันท์นี้ เมื่อน�าหนังสือขึ้นมาอ่าน ท่านก็ต้องร�าพึงว่า

“ดหูนังสอือยากนอน เข้าอารมณ์ภาวนาไม่อยากนอน ชวนให้ภาวนาเร่ือยๆ นิมิต 
ไม่ฝันร้าย นิสัยถูกกับเขา (หมายถึงญาติโยม) อยากน�าเขาไปเรื่อยๆ”

“เพ่งกาย ตรวจกายไปเรื่อยๆ ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในสังขารใดๆ ถูกกับอากาศ  
ทะเล ไม่เจ็บป่วยเหมือนกะอยู่ภาคอีสาน กินข้าวมีรส นอนหลับดี ร่างกายสมบูรณ์  
ไม่เจ็บป่วย เทศนาแก่บุคคลมีปาฏิหาริย์ ลึกตื้นมีคนเข้าใจ”
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ท�าให้ท่านแทบไม่ได้หยบิหนังสอืเล่มใดขึน้มาอ่าน เพราะจิตใจดดูดืม่เพลดิเพลนิ
ในการภาวนาโดยตลอด อีกตอนหนึ่งในสมุดบันทึกท่านกล่าวว่า

“ตรวจกายถงึหลกัธรรมะเสมอ ค้นอนุสยัของจิตเสมอ คุณหมอโรจน์พร้อมด้วย
ภรรยาเข้าใจธรรมะมาก สอนให้ม้างกาย เข้าใจมากกว่าคนอืน่ในจังหวดัพระนคร....”

ความจริง เม่ือกล่าวแต่ต้นว่าหลวงปูพ่อใจสถานทีจ่�าพรรษาน้ีอย่างยิง่น้ัน ตัง้ใจจะ
กล่าวต่อไปว่า แต่สิง่ทีท่�าให้พอใจอย่างทีส่ดุน้ัน มใิช่สถานทีอ่นัสงัดวเิวก แต่เป็นบคุคล  
ผู้เป็นศิษย์ ผู้รับฟังค�าสอนจากท่านด้วยความเลื่อมใสศรัทธา และสามารถปฏิบัติ
ตามได้ 

เป็นทีท่ราบกนัดว่ีา เมือ่หลวงปูไ่ปพกัอยูท่ีใ่ด ท่านจะน�าคนให้ไหว้พระสวดมนต์  
รักษาศีล รู้จักการให้ทาน การภาวนา เป็นประจ�าทุกวัน ณ ที่สวนบ้านอ่างนี้ แต่แรก
ก็อบรมเฉพาะผู้ที่อยู่ในเขตสวน เช่น ผู้จัดการและคนงานพร้อมครอบครัว ต่อมา
ชาวบ้านใกล้เรือนเคียงทราบข่าวก็เข้ามาฟังธรรมด้วย รวมทั้งจากอ�าเภอนอกๆ หรือ
ที่ตลาดในตัวจังหวัดจันทบุรีหรือระยอง ก็มาใส่บาตรฟังเทศน์ด้วย ตอนระยะหลังๆ 
มีผู้เลื่อมใสศรัทธามาขอนอนวัดภาวนาทุกคืน

อันที่จริง แถบจังหวัดภาคตะวันออกโดยเฉพาะที่จันทบุรีน้ี เคยมีพระเถระ
ผู้ใหญ่ฝ่ายกมัมฏัฐานสายท่านพระอาจารย์มัน่ ภริูทตัโต ได้มาโปรดญาตโิยมทางน้ีอยู่ 
มากแล้ว เช่น พระคณุเจ้าหลวงปูเ่ทสก์ เทสรังส ี(พระราชนิโรธรังสคีมัภรีปัญญาวศิษิฏ์)  
ท่านพระอาจารย์ลี ธัมมธโร (พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์) ท่านพระอาจารย์
กงมา จิรปญุโญ เป็นอาท ิศรัทธาญาตโิยมจึงเป็นผู้คุน้เคยกบัพระกมัมฏัฐาน เคยต่อ 
การทสันานุตริยะ ได้เหน็พระ กราบไหว้พระ บงัเกดิความช่ืนอกช่ืนใจ เลือ่มใส เช่ือฟัง  
นิสยัจึงน้อมมาทางธรรมเชือ่มัน่ในธรรมอยูแ่ล้ว เมือ่ได้มากราบหลวงปูห่ลยุ ท่านจึงชม 
พุทธบริษัททางภาคตะวันออกนี้ว่าเป็น “ช้างที่ฝึกแล้วว่าง่าย สอนง่าย”

บาปมี บญุม ีอานิสงส์ของบญุมอีย่างจริงแท้ ท่านผู้ให้ทีพ่กัในการบ�าเพญ็เพยีร
ภาวนาแก่พระภิกษุ สามเณร และญาตโิยมผู้ประพฤตปิฏบิตั ิย่อมได้รับอานิสงส์แห่ง
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การน้ันอย่างไม่ต้องสงสยั อย่างน้อยทีส่ดุทีเ่หน็โดยพลนั กไ็ด้ท�าให้การภาวนาของท่าน 
ก้าวหน้าไปอย่างน่าปลื้มใจ 

คุณส�ารวย สุวรรณสุทธิ ภรรยาคุณหมอโรจน์ เป็นผู้ที่หลวงปู่ยกขึ้นมาเป็น
ตัวอย่างยกย่องเสมอ ท่านสอนเสมอให้ทุกคน “ม้างกาย” ซึ่งเป็นการพิจารณากาย  
กายคตานุสตแิบบหน่ึง โดยใช้วธิแียกกายออกเป็นส่วนๆ ให้เหน็ความเกดิ ความเสือ่ม  
ความดบัไป แห่งสกลกายน้ี เพ่งพจิารณากายให้เป็นอคุคหนิมติ ให้เป็นปฏภิาคนิมิต  
แล้วด�าเนินจิตเข้าสู่ไตรลักษณ์ หลวงปู่สอนไป สอนไป แต่ก็แทบไม่มีใครจะสามารถ
ก�าหนดจิต “ม้างกาย” ท�าตามท่านได้ กระทั่งท่านมาอยู่ที่สวนเมืองจันทบุรีนี้ ท่านได้ 
“เคี่ยว” ศิษย์ กระทั่งวันหนึ่ง ศิษย์ผู้นั้น หรือคุณส�ารวย ก็สามารถกราบเรียนเรื่อง
การหดั “ม้างกาย” ของเธอถวายให้หลวงปูฟั่งได้อย่างเป็นทีน่่าพอใจ “สอนให้ม้างกาย  
เข้าใจมากกว่าคนอื่นในจังหวัดพระนคร...” ตามที่หลวงปู่บันทึกไว้

คณุส�ารวยเล่าว่า เธอไม่ทราบจะ “ม้างกาย” อย่างไร ท�าแบบไหน ท่านว่าให้แยกกาย  
ใหต้ัดกาย เฮ้อ กเ็ลยนกึแบบท�ากบัข้าว สับไก่ ฉกีไก่ เอ มนักย็งัไม่ได้ความ วนัหลัง 
เล่าถวายท่านว่า “สับก็แล้ว ฉีกก็แล้ว กายมันก็ยังเป็นแท่งทึบอยู่นั่นแล้ว” หลวงปู่ 
ก็เอ็ดเปรี้ยงเข้าให้ “แม่มีตีน มือ มีเอาไว้ท�าไม เอามือฉีก เอาตีนถีบ ตบมันออกไปซี  
นะแม่นะ” 

เธอกก็ลบัมาท�าต่อ ผ่าอกตวัเองออกไป เหมือนผ่าอกเป็ด อกไก่ ผ่าออกเป็น ๒ ซกี  
จะฉีกให้เป็นชิ้นๆ แล้วก็น้อมเข้ามาที่ตัวเรา สับเหมือนสับเป็ด สับไก่ สับจนละเอียด 
พยายามเพ่งกาย สับกาย อยู่เช่นนั้น น้อมนึกอยู่ดังนั้นเรื่อยๆ วันหนึ่งเธอไปท�าบุญ 
ทีพ่พิธิภณัฑ์ท่านพระอาจารย์มัน่ ภริูทตัตมหาเถระ ทีว่ดัป่าสทุธาวาส ได้เหน็อฐัพิระธาตุ 
ของท่านทีใ่สเป็นแก้ว กบ็งัเกดิความปลืม้ปีต ิค�านึงว่าเราได้ท�าบญุอย่างเตม็เป่ียมกบัท่าน  
น่าชืน่ใจ นึกย้อนดกูายเรา กระดกูของเรา มนัเป็นอย่างไร ความทีเ่คยหดั “ม้างกาย” 
ตามค�าหลวงปูส่อน สบัมัน หัน่มนั ฉีกมัน ถบีมนั ตบมนั อยู่เป็นประจ�าบ่อยๆ วนัน้ัน 
เกดิปีตส่ิง นึก “ม้างกาย” ตามกรรมวธิขีองท่าน เพยีงอดึใจเดียวกร็วมพับ่ลงเหน็กระดกู 
ในร่างกายแหลกละเอียดลงเป็นฝุ่นปลวิไปหมดเลย เหลอืแต่ “ผู้รู้” เด่นดวงอยู่อย่างเดยีว 
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พรรษาที่ ๕๒ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

เดินทางไปโปรดชาวภาคใต้

จ�าพรรษา ณ วัดกุมภีร์บรรพต นิคมควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล

ออกพรรษาแล้ว ท่านยังคงพ�านักที่สวนคุณหมอโรจน์ต่อไปอีกระยะหน่ึงเพื่อ
โปรดญาตโิยมในตวัจังหวดัจันทบรีุ อ�าเภอโดยรอบและจังหวดัใกล้เคยีง โดยเฉพาะ
เพื่อพาน�าไหว้พระ ท�าวัตร สวดมนต์ ทุกคนก็สนใจท�าตามด้วยจิตอันนอบน้อมต่อ 
คณุพระรัตนตรัย ส�าหรับภรรยาคณุหมอโรจน์ ทีเ่มือ่ท่านสอนการม้างกาย กพ็ยายาม 
ปฏิบัติตามจนปรากฏผลเป็นที่พอใจ

ท่านได้บันทึกไว้ว่า ท่านจากจังหวัดจันทบุรีมาเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙  
เน่ืองด้วยคณะพุทธบริษัทของวัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ อาราธนาให้มา 
พกัผ่อนล่วงหน้าก่อน เพราะบรรดาศษิยานุศิษย์และพทุธศาสนิกชนผู้มคีวามเคารพรัก
ในองค์ท่าน จะได้จัดงานท�าบญุฉลองอายใุห้ท่าน และหลวงปูช่อบ ฐานสโม ซึง่ต่างเกดิ 
ในเดือนเดียวกัน คือ เดือนกมุภาพนัธ์ และปีเดยีวกนั คอื ปีฉล ูพ.ศ. ๒๔๔๔ เพยีงแต่ 
วันเกิดห่างกันวันเดียว คือ ท่านเกิดวันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ส่วนหลวงปู่ชอบ
เกิดวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ เท่านั้น ดังนั้น คราวนี้คณะศิษย์จึงได้ก�าหนดจัดงาน
ฉลองพระคุณท่านทั้งสองรวมกัน ๒ วัน คือ วันที่ ๑๑ และ ๑๒ กุมภาพันธ์ ณ วัด 
อโศการาม

ปกติ พระ เณร แม่ชี ที่วัดอโศการามก็มีจ�านวนมากอยู่แล้ว แต่เมื่อเป็นงาน 
ของครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ผู้เป็นประดจุธงชยัคูเ่อกของพระกมัมัฏฐานถงึ ๒ องค์ จ�านวน 



193

พระ เณร ช ีและศรัทธาญาตโิยม ทีม่าชมุนุม ณ วดัอโศการาม ในโอกาสส�าคญัน้ีจึงคับคัง่  
ท�าให้บริเวณอันกว้างใหญ่ของวัดดูแคบไปถนัดตา ระหว่างงานมีผู้ทราบว่าหลวงปู ่
ยังไม่เคยเดินทางไปภาคใต้เลย จึงนิมนต์ขอให้ท่านเดินทางไปโปรดชาวภาคใต้บ้าง 
ท่านรับนิมนต์ และเพยีงวนัรุ่งขึน้เสร็จจากงานคอืวนัที ่๑๓ กมุภาพนัธ์ ๒๕๑๙ ท่านและ 
ท่านเจ้าคณุโสภณคุณาจารย์ หรือขณะน้ันยงัเป็นพระมหาเนียม กเ็ดนิทางโดยรถด่วน
สายใต้ทันที ไปของท่าน คือไป และ ไปทันที

รถด่วนถงึหาดใหญ่ เช้าวนัรุ่งขึน้ที ่๑๔ กมุภาพนัธ์ เวลาประมาณ ๙.๐๐ น. ได้พกั 
ทีว่ดัสระน�า้ อ.หาดใหญ่ มคีณะศรัทธาญาตโิยมมาฟังเทศน์และปฏบิตัธิรรมด้วยท่าน 
อย่างคบัคัง่ โดยเฉพาะคณะศรัทธาชาวการรถไฟ ซึง่ปกตมิคีวามเลื่อมใสในแนวการ 
ปฏิบัติธรรมของพระกัมมัฏฐานสายหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล และหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  
อย่างแน่นแฟ้นอยู่แล้ว ก็ได้น�าญาติสนิทมิตรสหายมากราบหลวงปู่กันเป็นประจ�า 
ท่านได้พาไหว้พระ ท�าวตัรสวดมนต์ สอนให้ถงึพระไตรสรณคมน์อย่างแท้จริง ค�าสวดน�า 
ของท่านจะไม่มีแต่เพียงภาษาบาลี หากมีค�าแปลอย่างพิสดารประกอบด้วย ท�าให้ผู้ที่ 
สวดตามสามารถใคร่ครวญและน้อมจิตพิจารณาความตามไปด้วยอย่างซาบซึ้ง และ 
เพิม่ความศรัทธายิง่ขึน้ ท่านได้ศิษย์หน้าใหม่ๆ มาสวดมนต์ ปฏบิตัภิาวนาด้วยอกีมาก

ระหว่างที่พักวัดสระน�้า เผอิญคุณบันยง ศรลัมพ์ อดีตผู้ว่าการการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งขณะนั้นยังด�ารงต�าแหน่งรองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ ได้เดินทางไป 
ตรวจงานที่หาดใหญ่ ทราบว่าหลวงปู่อยู่ที่นั่น จึงไปกราบเยี่ยม และนิมนต์ให้ท่าน
เดินทางไปกับขบวนรถพิเศษให้ถึงชายแดนสุไหงโก-ลกด้วย เพราะเมตตาของพระ 
กัมมัฏฐานระดับครูบาอาจารย์นั้นย่อมกอปรด้วยพลังอันบริสุทธิ์ และแผ่ไปโดยรอบ  
แผ่ไปในทีใ่กล้ และแผ่ไปในทีไ่กล แผ่ไปโดยไม่มปีระมาณ เป็นมงคลแก่สถานทีซ่ึง่ท่าน 
พ�านัก เป็นมงคลแก่สถานที่ซึ่งเดินทางผ่านไป

ท่านเดินทางไปจนถึงสุดชายแดนประเทศไทย ผ่านสุไหงโก-ลก เข้าไปในลันตู  
เขตประเทศมาเลเซียด้วย ขากลับได้แวะลงที่สถานียะลา อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา  
พกัทีว่ดัยะลาธรรมาราม ท่านเจ้าคุณพระราชญาณเวท ีเจ้าคณะจังหวดัยะลา (ธรรมยตุ)  
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ได้มาต้อนรับ และเชิญชวนให้พุทธบริษัททางยะลามาฟังธรรมค�าสั่งสอนจากหลวงปู่ 
โดยเฉพาะการฝึกหดัภาวนา ท่านพกัอยู่ ณ วดัยะลาธรรมาราม ๓-๔ วนั อบรมพระเณร 
และประชาชนพอควรแล้วก็เดินทางกลับ

ท่านลงรถไฟทีส่ถานีควนจง ซึง่อยู่ห่างจากสถานีหาดใหญ่ประมาณ ๘ กโิลเมตร 
ด้วยทราบว่าที่ควนจงน้ี มีวัดกัมมัฏฐานอยู่วัดหน่ึง ชื่อ วัดควนจง เจ้าอาวาสชื่อ  
พระมหาสมจิตต์ เป็นศิษย์ท่านพ่อลี หรือ พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ แห่ง
วดัอโศการาม ท่านจึงแวะไปเยีย่ม ท่านกล่าวว่า “ไปให้ก�าลงัใจ” และชมว่าจัดท�าเป็น
วัดป่าได้อย่างเหมาะสม มีความสงบ สงัด สัปปายะดี 

พกัวเิวกมีความสงบระยะหน่ึงแล้ว ทางนายช่างรถไฟกไ็ด้ส่งรถยนต์มารับให้ท่าน 
ไปขึน้รถไฟทีห่าดใหญ่เพือ่เดินทางไปในพธิเีจริญพระพทุธมนต์ ณ โรงงานรถจักรทุง่สง  
อ�าเภอทุง่สง จังหวดันครศรีธรรมราช จากทุง่สง ท่านพกั ณ วดัเขาน้อย อ�าเภอร่อนพบิลูย์  
วดัน้ีสมยัพระคณุเจ้าหลวงปูเ่ทสก์ หรือ พระราชนิโรธรังสคัีมภรีปัญญาวิศษิฏ์ แห่งวดั
หนิหมากเป้ง เดินทางไปมาระหว่างจังหวดัภูเกต็และนครศรีธรรมราช ได้มาพกัโปรด 
ญาตโิยม ณ ทีว่ดัเขาน้อยน้ีเสมอ เมือ่หลวงปูเ่ทสก์จากปักษ์ใต้ไปเป็นเวลาช้านานกว่า
สิบปี ผู้ที่เคยได้รับกระแสเมตตาธรรมของท่านย่อมรู้สึกว้าเหว่ขาดที่พึ่งทางใจ ได้มา
พบหลวงปู่องค์ใหม่ซึ่งพรรษาอายุใกล้เคียงกันผ่านมาโปรด จึงอดเป็นน�้าหูน�้าตาบ้าง 
ไม่ได้ และพากนักลุกีจุออปัุฏฐากรับต้อน (ส�านวนของหลวงปู ่แทนทีจ่ะใช้ค�าว่า ต้อนรับ  
ท่านเรียกว่า รับต้อน) เป็นอย่างดี

“มองปราดเดียวก็รู้ว่าผ่านการสมาคมอบรมมาแล้ว เคยเป็นศิษย์มีครูมาแล้ว” 
ท่านกล่าวว่า ไม่ต้องดูเลยไปถึงกิริยาอาการอนัสงบเสง่ียมน่ิมนวลของอุบาสก อบุาสกิา 
เพียงดูการ “กราบ” ก็รู้แล้ว แสดงอาการว่า ดิฉันเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เทสก์ ท�าให้
พระกัมมัฏฐานไปมาได้รับความสะดวกเป็นพิเศษเจือจานมาด้วย

หลังจากนั้น ญาติโยมก็พาท่านเดินทางมาพังงาและภูเก็ตเพื่อแวะเยี่ยมและพัก
ตามวัดต่างๆ ที่พระคุณเจ้าหลวงปู่เทสก์ได้เผยแผ่ธรรม มีผู้เลื่อมใสสร้างวัดถวาย
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ให้แก่ท่าน เช่น ที่ วัดนิโรธรังสี อ�าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา วัดเจริญสมณกิจ  
หลังศาล จังหวัดภูเก็ต และ วัดไม้ขาว ใกล้สนามบินภูเก็ต เป็นต้น ต่อมาหลวงปู่
ได้ไปพักที่วัดควนกาไหล อ�าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา วัดนี้เริ่มแรก ท่านเจ้าคุณ
พระอริยเวที (พระมหาเขียน ป.ธ. ๙) ได้ไปพักเพื่อวิเวก หลวงปู่ให้อุปถัมภ์ถวาย
ปัจจัยเดือนละ ๕๐๐ บาท ทุกเดือน เป็นค่าภัตตาหารแก่ภิกษุสามเณรอยู่ในวัด  
ในสมัยหลวงปู่มีชีวิตตลอดมา เพราะท่านระลึกถึงอุปการคุณที่แม่ชีกัลยาเคยถวาย
ให้แก่หลวงปู่

ท่านพกัทีว่ดัควนกาไหลจนใกล้เข้าพรรษา จึงกลบัมาหาดใหญ่ ท่านอาจารย์พระ 
มหาเนียม กราบเรียนถงึสถานทีอ่นัควรบ�าเพญ็ภาวนาตลอดพรรษาที ่วดักมุภร์ีบรรพต  
ซอยเว นิคมควนกาหลง อ�าเภอควนกาหลง จังหวดัสตลู ว่ามเีง้ือมเขา มถี�า้ อนัสงัดวเิวก 
เหมาะแก่การบ�าเพ็ญสมณธรรม หลวงปู่เห็นด้วย ญาติโยมจึงจัดรถยนต์ไปส่งท่านที่ 
วัดกุมภีร์บรรพต ตลอดพรรษา คณะศรัทธาในเขตอ�าเภอหาดใหญ่ สงขลา และจังหวดั 
ใกล้เคียง ก็ได้เดินทางไปถวายจังหันและหาโอกาสไปฟังธรรมกันเสมอมิได้ขาด  
พร้อมทัง้ได้ช่วยกนัเป็นเจ้าภาพทอดกฐนิ ณ วดักมุภีร์บรรพต เมือ่ออกพรรษาแล้วด้วย

เสร็จจากพิธีทอดกฐินระยะหน่ึง หลวงปู่เดินทางกลับมาจากวัดกุมภีร์บรรพต  
ใช้หาดใหญ่เป็นจุดศูนย์กลางทีจ่ะอยูโ่ปรดชาวหาดใหญ่ ชาวสงขลา และจังหวดัใกล้เคยีง  
วดัทีท่่านพ�านักในระยะหลงัจากออกพรรษา คอื วดัควนเจดย์ี ตัง้อยูไ่ม่ไกลจากทะเล
มากนัก และห่างจากเมืองสงขลาเพียงประมาณ ๑๐ กิโลเมตร สะดวกแก่คณะศิษย์
และญาตโิยมทีจ่ะมาท�าบญุและประพฤตปิฏบิตัธิรรม แต่ในขณะเดยีวกนักม็คีวามสงัด
เงียบ ไม่พลกุพล่าน ท่านจึงอยูด้่วยความสปัปายะ สปัปายะทัง้อากาศ สปัปายะทัง้บคุคล
สปัปายะทัง้อาหาร และสปัปายะทัง้สถานที ่คณะศษิย์กลุม่ใหญ่ๆ ทีม่าฟังธรรมกนัเป็น
เนืองนิตย์ ได้แก่ คณะการรถไฟ คณะโรงพยาบาล คณะอธิการวิทยาลัยครูสงขลา  
คณะนายทหารและครอบครัวจากค่ายคอหงษ์ เป็นอาทิ

ท่านอบรมธรรมน�าภาวนาอยูจ่นใกล้จะถงึเวลาเข้าพรรษาของปี ๒๕๒๐ บงัเอญิ
เกิดอาการอาพาธป่วยเจ็บที่คอ แม้จะพยายามหายาต่างๆ มารักษา ผู้อ�านวยการ 
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โรงพยาบาลหาดใหญ่พร้อมภรรยาและคณะ ซึ่งเป็นศิษย์ของท่านก็มาดูแลรักษา แต่ 
อาการน้ันก็ไม่หาย ได้แต่ขอร้องให้ท่านลดละการท�ากลดลงบ้าง เพราะการที่ท่าน 
ก้มศรีษะคร�า่เคร่งกบัการท�ากลดแจกพระเณรและญาตโิยมผู้ศรัทธายนิดใีนการปฏบิตัิ
ธรรมน้ัน อาจเป็นสาเหตหุน่ึงท�าให้อาการอาพาธไม่หายขาด มแีต่ทรงตวัอยู ่หรือก�าเริบ 
ทรมานมากขึ้นก็ได้ 

ข่าวอาพาธของท่านที่จังหวัดภาคใต้ทราบมาถึงกรุงเทพฯ ท่านพระอาจารย์ทิวา 
อาภากโร ทราบเร่ือง จึงเดนิทางลงไปกราบท่านทีว่ดัควนเจดีย์ ขอนิมนต์พ่อแม่ครูจารย์ 
กลับมาจ�าพรรษาที่กรุงเทพฯ เพื่อให้โอกาสศิษย์ได้อุปัฏฐากรับใช้ และสะดวกแก่
การดูแลถวายยารักษาโรค เพราะในนครหลวงย่อมใกล้นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และ 
เครื่องมืออันทันสมัยมากกว่าต่างจังหวัด

หลวงปู่รับฟังค�านิมนต์และเหตุผลหว่านล้อมที่ท่านอาจารย์ทิวายกขึ้นมากล่าว
ด้วยความเคารพนอบน้อมแล้ว ในที่สุดท่านก็ยอมรับนิมนต์กลับกรุงเทพฯ อันเป็น
เวลาจวนแจก่อนเข้าพรรษาเพียงวันสองวันเท่านั้น
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พรรษาที่ ๕๓-๕๗ (๒๕๒๐-๒๕๒๔)

โปรยปรายสายธรรม

พ.ศ. ๒๕๒๐ จ�าพรรษาที่ สวนปทุมธานี ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี

พ.ศ. ๒๕๒๑ จ�าพรรษาที่ วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

พ.ศ. ๒๕๒๒ จ�าพรรษาที่ โรงนานายแดง คลอง ๑๖ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

พ.ศ. ๒๕๒๓ จ�าพรรษาที่ วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

พ.ศ. ๒๕๒๔ จ�าพรรษาที ่ทีพ่กัสงฆ์บ้านคณุประเสรฐิ โพธวิเิชียร อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี

นับจากที่ท่านได้จ�าพรรษาปี ๒๕๑๙ ที่วัดกุมภีร์บรรพต นิคมควนกาหลง 
อ.ควนกาหลง จ.สตลู แล้วต่อมาท่านได้วเิวกไปตามสถานทีต่่างๆ เป็นล�าดบั จนใกล้ 
จะถงึเวลาเข้าพรรษาปี ๒๕๒๐ ท่านกม็าพกัโปรด “ชาวจังหวดัภาคใต้” อนัเป็นส�านวน 
ของท่าน อยู่ที่วัดควนเจดีย์ จังหวัดสงขลา

ปรากฏว่าในระหว่างน้ันท่านอาพาธ มีอาการเจ็บคอ ได้รักษากนัอยูน่านแต่ไม่หาย  
ท่านพระอาจารย์ทวิา อาภากโร จึงได้เดนิทางไปรับท่านกลบัมาทีก่รุงเทพฯ และขอให้ 
ท่านเลอืกสถานทีจ่�าพรรษาในกรุงเทพฯ ทัง้น้ี นอกจากการรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบนั 
แล้ว ยงัต้องการหมอนวดเส้นเป็นพเิศษทีจ่ะรักษาอาการอาพาธของท่านได้ ท่านบอกว่า  
แม้แต่จะเอี้ยวคอก็รู้สึกเจ็บมาก แต่ถึงกระนั้น หลวงปู่ก็จะไม่ค่อยฉันยาสักเท่าใด

ในเร่ืองเกี่ยวกับอาพาธน้ี หลวงปู่มีข้อสัญญาตกลงกับท่านพระอาจารย์ทิวา  
ซึง่หลวงปูเ่ล่าว่า ท่านบงัคับให้ท่านพระอาจารย์ทวิาเซน็สญัญากบัท่านก่อน ท่านจึงจะ 
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ยอมมากรุงเทพฯ ด้วย เป็นสญัญาสภุาพบรุุษ โดยต่างองค์ต่างกเ็ป็นอนาคาริก ไม่มทีีอ่ยู่  
เดนิทางไปเรื่อยๆ ไม่มลีูกศิษย์ปฏบิัตใิกล้ชดิ ไปองค์เดยีวตลอด ดงันัน้ หากองค์ใด 
องค์หนึ่งเกิดอาพาธขึ้น อีกองค์จะต้องเดินทางมาดูแลกัน ถ้าท่านไม่ยอมรับสัญญา
สุภาพบุรุษจากหลวงปู่เช่นน้ัน หลวงปู่ก็คงไม่ยอมรับความปรารถนาดีจากท่านพระ
อาจารย์ทวิาเป็นแน่แท้ คอืหมายความว่าต้องมกีารแลกเปลีย่นกันว่า เมือ่หลวงปูอ่าพาธ  
ท่านพระอาจารย์ทวิาขอเข้ามาดแูลท่าน และในกรณกีลบักนั ท่านพระอาจารย์ทวิากต้็อง 
ยอมรับว่า เม่ือท่านเกิดอาพาธขึน้บ้าง หลวงปูก่จ็ะต้องไปดแูลเช่นกนั เป็นการทีห่ลวงปู ่
ถอืว่าเท่าเทยีมกนั ไม่เอาเปรียบกนั โดยหลวงปูท่่านไม่ได้ค�านึงถงึเลยว่า ท่านน้ันเป็น
เถระผู้ใหญ่ ซึง่มีพรรษาถงึ ๕๓ พรรษาแล้ว ในขณะทีท่่านพระอาจารย์ทวิาเพยีง ๒๐ 
พรรษา แต่หลวงปูก่ถ็อืว่าเท่าเทยีมกนั อนัน้ีเป็นคณุธรรมอกีประการหน่ึงทีห่ลวงปูไ่ด้
แสดงให้เห็นว่าท่านไม่เคยถือว่าองค์ท่านเองเป็นพระเถระผู้ใหญ่เลย

สถานที่ซึ่งท่านเลือกเป็นที่จ�าพรรษาในปีนั้นคือ ที่สวนปทุมธานี เป็นที่สวนซึ่ง 
คุณประชา และคณุไขศร ีตนัศริิ ได้ซือ้ไว้ส่วนหน่ึง และในบริเวณสวนทีต่ดิต่อกนัน้ัน 
เป็นของคุณมานพ กบั คณุอารี สภุาพนัธุ ์สภาพบริเวณน้ันคล้ายป่า ทัง้น้ีเพราะเจ้าของที่ 
ซื้อแล้วก็ไม่ได้ท�าอะไร อีกทั้งมีคูน�้าลัดเลาะในบริเวณ สงบ สงัด เหมาะแก่การเจริญ 
สมณธรรมเป็นอย่างยิง่ ความจรงิท่านเคยมาพกัอยูร่ะยะหน่ึงก่อนทีจ่ะไปจ�าพรรษาที่
จันทบรีุในปี ๒๕๑๘ ท่านพอใจสถานทีน้ี่มาก และกล่าวว่าทีน่ี่เป็นสถานทีม่งคล ภาวนาดี

เจ้าของทีไ่ด้จัดสร้างกฏิุสองหลงั แยกกนัอยูก่ฏิุละด้าน หลงัหน่ึงส�าหรับเป็นทีพ่กั 
ของหลวงปู ่และอกีหลงัหน่ึงเป็นทีพ่กัของท่านพระอาจารย์ทวิา พรรษาน้ันท่านจ�าพรรษา 
กันเพยีงล�าพังสององค์ โดยมีข้อตกลงว่า หลงัจากทีท่่านพระอาจารย์ทวิาถวายยาตาม
ก�าหนดเวลาอันสมควรแล้ว และเมื่อฉันจังหันแล้ว ต่างองค์จะแยกกันไปวิเวกเจริญ
ภาวนาอยูใ่นทีข่องตน ไม่มาวุน่วายเกีย่วข้องกนั ต่างองค์ต่างอยู ่ไม่รบกวนกนั ให้เวลา 
แต่ละองค์ได้ปรารภความเพยีรอย่างเตม็ที ่ต่อเมือ่ถงึตอนค�า่ หากว่ามญีาตโิยมมากราบ 
นมสัการ จึงจะออกมาท�าวตัรสวดมนต์พร้อมกนั หากไม่ม ีทัง้สององค์กจ็ะอยูแ่ต่ในที ่
ของท่าน เพียงแต่ท่านพระอาจารย์ทิวาคอยดูแลถวายยาตามก�าหนดเวลาเท่านั้น
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ตอนปลายพรรษาน้ี เป็นคร้ังแรกทีผู้่เขยีนได้มโีอกาสไปกราบท่าน ได้ยนิกติตศิพัท์ 
ของท่าน ได้ไปกราบท่านพระอาจารย์ทิวาที่เรือนพักของท่านก่อน ท่านก็บอกว่าให้มา 
รอทีศ่าลาซึง่มลีกัษณะเป็นอาคารชัว่คราว พืน้ดเูหมอืนระยะน้ันจะไม่ได้ราดซเีมนต์ด้วยซ�า้  
แต่มีที่ตั้งพระพุทธรูป มีแคร่ส�าหรับพระสงฆ์ที่จะนั่งฉันจังหัน เราก็ปูเสื่อรออยู่ที่พื้น 

ในขณะเดยีวกัน ผู้เขยีนกม็องไปรอบๆ ด้วยความช่ืนชมด้วยได้กลิน่ดอกจ�าปา
หอมตลบอบอวลไปหมด เงยหน้าขึ้นไปก็มองเห็นเชือกที่ท่านขึงเป็นราวไว้ เข้าใจว่า 
ก่อนหน้าน้ันกค็งมผู้ีทีไ่ด้ไปกราบท่าน และได้ถวายพวงมาลยัเป็นพทุธบชูา ท่านให้แขวน 
ไว้ตามราวเป็นพวงๆ ไป มองดูว่าอบุะของพวงมาลยัเหล่าน้ันจะมอีบุะพวงใดทีม่ดีอก 
จ�าปาบ้าง แต่กแ็ปลกใจมากทีไ่ม่เหน็ดอกจ�าปาตามอบุะเหล่าน้ันเลย แต่เหตใุด ทัง้บริเวณ 
จึงมีกลิ่นจ�าปา และกลิ่นถึงได้หอมมากเช่นนั้น ลุกขึ้นเดินวนอยู่รอบศาลาแล้วก็มอง
ไปในป่า ท่านอาจารย์ทิวาซึ่งตามมาจากกุฏิ ท่านก็เห็นเราเดินวนๆ อยู่จึงถามว่า นั่น 
ผู้เขยีนเดินดูอะไร กก็ราบเรียนท่านว่า “เดินมองหาต้นจ�าปาเจ้าค่ะ เพราะได้กลิน่หอม
มากเหลอืเกนิ ไม่ทราบว่าเจ้าของสวนไปปลกูไว้ทีต่รงไหน” ท่านกห็วัเราะบอกว่า “ทีน่ีน่ัน้ 
ไม่มีต้นจ�าปา” ผู้เขียนสงสัยว่า “ถ้าเช่นนั้นกลิ่นจ�าปาจะมาจากที่ไหน” ท่านไม่ตอบ
โดยตรง แต่กล่าวว่า “เรื่องพรรค์นี้ อาตมาไม่ค่อยพบ คุณพบบ่อย” หมายความว่า 
คงเป็นเรื่อง “พิเศษ” แล้ว

ระยะน้ันผู้เขยีนเร่ิมทราบแล้ว เพราะได้พบสิง่ทีพ่เิศษ ไม่อยากจะเรียกว่าปาฏหิาริย์  
ท�านองที่ว่าบางคร้ังเราไปกราบครูบาอาจารย์องค์ใดที่คิดว่าท่านผู้ทรงศีลบริสุทธิ์และ 
มีจิตบริสุทธิ์นั้น มักจะมีกลิ่นหอมพิเศษให้เราได้กลิ่นอยู่เสมอ ดอกไม้ในบริเวณนั้น 
ไม่มี ป่าใกล้น้ันกไ็ม่มีต้นไม้ชนิดน้ันอยู ่แต่กลิน่ดอกไม้ประเภทน้ันกอ็าจจะเกิดข้ึนได้  
บางครั้งอาจจะเป็นมะลิหรือจ�าปา หรือเป็นจ�าปีหรือกุหลาบ หรือแม้แต่มีกลิ่นพิเศษ 
ซึ่งไม่อาจจะตอบได้ว่าเป็นกลิ่นของดอกไม้ใด และบางคร้ังก็อาจจะเป็นกลิ่นของ
ดอกไม้ที่มีเสียงบอกขึ้นมาชัดว่า ดอกไม้นี้ไม่มีในโลกนี้

คราวน้ีก็เช่นกัน การที่ได้กลิ่นหอมดอกไม้เป็นพิเศษในวาระแรกที่จะได้กราบ 
ท�าให้ผู้เขียนอดแอบคิดขึ้นในใจไม่ได้ว่า ท่านองค์นี้ย่อมทรงศีลบริสุทธิ์ จิตบริสุทธิ์ 
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อย่าว่าแต่มนุษย์จะบชูาเลย แม้แต่เทพยดากยั็งมาบชูาด้วย ท�าให้เราพลอยได้กลิน่หอม 
ของดอกไม้ทิพย์ด้วย

หลังจากน้ันก็ได้มีโอกาสอาราธนานิมนต์ให้หลวงปู่มาโปรดญาติและเพื่อน 
ของเราทีบ้่านลาดพร้าวบ้าง ซึง่ท่านได้เมตตามาให้หลายคร้ัง ตลอดปี ๒๕๒๐, ๒๕๒๑, 
๒๕๒๒, ๒๕๒๓ ระยะน้ันเป็นระยะทีท่่านเวยีนมาโปรดเรามาก และตลอดระยะเวลา
เหล่าน้ัน ก็ท�าให้เราได้ซาบซึ้งในความเมตตาของท่านและประจักษ์ในบุญบารมีอัน 
น่าอัศจรรย์หลายประการ ซึ่งหากมีเวลาก็คงจะได้กล่าวแยกต่อไปโดยเฉพาะ

ระยะเวลาเหล่าน้ีควรจะกล่าวได้ว่า นับตั้งแต่ที่หลวงปู่เข้ามาในกรุงเทพฯ มา 
จ�าพรรษาอยู่ในจังหวดัต่างๆ หลงัจากทีท่่านออกมาจากถ�า้ผาบิง้แล้ว ควรจะถอืว่าเป็น
เวลาทีท่่านได้โปรยปรายสายธรรมให้แก่บรรดาพทุธบริษัทในเขตภาคกลาง ภาคใต้ และ 
ภาคตะวันออก เป็นอันมาก

ท่านจะเปลี่ยนสถานที่จ�าพรรษาไม่ได้อยู่ซ�้าในสถานที่เดิม กล่าวคือ ต่อจากปี  
๒๕๒๐ ในปี ๒๕๒๑ ท่านกลับไปโปรดศรัทธาญาติโยมทางจังหวัดอุดรฯ จ�าพรรษา 
ที่วัดป่าหนองแซง อ�าเภอหนองวัวซอ ปี ๒๕๒๒ ก็กลับมาจ�าพรรษาที่โรงนาแห่งหนึ่ง 
ทีค่ลอง ๑๖ อ�าเภอองครักษ์ จังหวดันครนายก ปี ๒๕๒๓ กไ็ปพกัจ�าพรรษาทีว่ดัอโศการาม  
ต�าบลบางป้ิง อ�าเภอเมือง จังหวดัสมทุรปราการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ไปอยูท่ีศ่รีราชา จังหวดั
ชลบุรี แต่ละจุดแต่ละแห่ง ท่านก็ได้เทศนาอบรมผู้คนในละแวกใกล้เคียงกับสถานที่
ทีจ่�าพรรษาอยู่เสมอ นอกจากน้ัน ในระหว่างพรรษาแต่ละปี ท่านกไ็ม่อยูเ่ป็นทีป่ระจ�า 
ท่านคงเดินทางธุดงค์ไปเรื่อยๆ 

ในระยะน้ันเมือ่มผู้ีทราบกติตศิพัท์ของท่าน กม็ากราบนมัสการนิมนต์ให้ท่านไป
พกัอยูต่ามทีต่่างๆ การธดุงค์ระยะน้ีของหลวงปูซ่ึง่เจริญชนมายกุว่า ๗๐ แล้ว กไ็ม่ได้ 
เดินด้วยเท้าเหมือนอย่างที่ท่านเคยกระท�ามาแต่สมัยยังเป็นพระหนุ่ม หรือในช่วง
มัชฌิมวัย กล่าวคือ มีรถยนต์น�าไป ท่านมักพูดอย่างข�าขันว่า “ตอนน้ีกลายเป็น 
“กมัมฏัฐานขนุนาง” ไปแล้ว คอืไม่ได้สะพายบาตร แบกกลด เดนิด้วยเท้า อย่างสมัย 
ก่อนๆ แต่กลับเดินทางด้วยรถ เป็นการธุดงค์ด้วยรถ”
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ระหว่างนอกพรรษา ท่านมกัจะพาลกูศษิย์ไปกราบเย่ียมนมัสการพระเถระผู้ใหญ่ 
ตามทีต่่างๆ อย่างเช่นขณะทีท่่านอยู่ทีว่ดัป่าหนองแซง ในปี ๒๕๒๑ ลกูศษิย์ชาวกรุงเทพฯ  
ได้ติดตามไปกราบท่านที่วัดในวันสุดสัปดาห์เพื่อฟังธรรมและภาวนา เสร็จแล้วท่าน
ได้พาออกไปกราบครูบาอาจารย์องค์อื่นๆ ที่ท่านเห็นสมควรว่าจะได้มีความคุ้นเคย 
ได้กราบทา่นเหลา่นัน้ใหเ้ป็นบญุตาบญุใจ หรอืส�านวนท่านพดูว่า “ไปกราบทา่นทีเ่ป็น
ขวัญตาขวัญใจของเรา” อย่างเช่น หลวงปูข่าว อนาลโย ทีว่ดัถ�า้กลองเพล พาไปกราบ
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ที่วัดป่าสัมมานุสรณ์ อ�าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พาไปกราบ
หลวงปู่ค�าดี ปภาโส ที่วัดถ�้าผาปู่ อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย พาไปกราบหลวงปู่ซามา  
อจุตโต ที่วัดป่าอัมพวัน ต�าบลไร่ม่วง จังหวัดเลย หรือมิฉะนั้นก็จะพาไปยังจังหวัด
สกลนครเพือ่ดสูถานทีท่ีท่่านพระอาจารย์มัน่ ภริูทตัโต ได้เคยจ�าพรรษาอยูถ่งึ ๕ พรรษา  
คอื วดัป่าบ้านหนองผือ เป็นอาท ิการทีท่่านเมตตาพาไปน้ี ท�าให้ได้มโีอกาสเหน็จริยานุวตัร 
ที่ท่านปฏิบัติต่อกันตามพรรษาอ่อนหลังกัน ได้ฟังธรรมสากัจฉาที่ท่านสนทนากัน 
เป็นบุญตาบุญใจ เป็นทัสนานุตริยะอันงามยิ่ง

ขณะนั้นหลวงปู่มีอายุมากเกือบ ๘๐ ปีแล้ว แต่ท่านก็ยังมีสุขภาพพลานามัย
สมบรูณ์ดมีาก ท่านยงัไปคล่องมาคล่องอย่างทีเ่ราแอบปรารภกนัว่า ใครจะสามารถท�าได้ 
อย่างท่าน ที่หลวงปู่ไปเยี่ยมลูกศิษย์ได้วันละ ๕-๖ บ้าน แทนที่ลูกศิษย์จะมากราบ 
นมัสการท่าน วนัไหนว่าง ไม่มคีนมา ท่านกจ็ะพาออกไปเทีย่วเยีย่มตามบ้านต่างๆ ซึง่ 
ท�าให้ลูกศิษย์ส่วนใหญ่รู้สึกในพระคุณของท่านเป็นอย่างยิ่ง ท่านมีเมตตาแผ่มาโดย 
ไม่มปีระมาณ คนอายุเกือบ ๘๐ ก็ยังสามารถไปมาได้อย่างน่าอศัจรรย์ ความจริงระยะน้ัน 
ท่านก็มีโรคประจ�าตัวอยู่แล้ว คือโรคหัวใจและเบาหวาน มิหน�าซ�้ายังเป็นฝีคัณฑสูตร 
อยู่นานแล้วด้วย แต่ท่านไม่ยอมบอกให้ใครทราบเรื่องเหล่านี้ ท่านท�าเป็นเฉยอยู่

หลวงปู่มีเมตตาโปรดไปทั่วไป ดังที่เราจะขอกล่าวว่าอันนั้นเป็นการโปรยปราย
สายธรรมของท่านโดยเฉพาะ ท่านไม่ได้เมตตาแต่เฉพาะชาวอีสานถิ่นก�าเนิดหรือ 
เฉพาะจังหวัดเลย ท่านบอกว่าคดิถงึโดยเฉพาะคนภาคกลาง คนจังหวดัพระนคร เพราะ 
คนทางน้ีได้ส่งปัจจัยไปช่วยเหลอืเจือจานทางฝ่ายอสีาน ทัง้สิง่ก่อสร้าง ศาสนวตัถตุ่างๆ  
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ในจังหวัดอสีานน้ัน ได้อาศยัปัจจัยไปจากชาวจังหวดัพระนครและจังหวดัใกล้เคยีงมาก  
ท่านถอืเป็นบญุคณุทีจ่ะต้องตอบแทนให้ผู้ทีเ่ลือ่มใสศรัทธาในศาสนาได้รับการอบรม
สั่งสอนอย่างถูกต้อง 

ทุกๆ วันหยุด พวกบรรดาศิษย์จะได้เห็นภาพที่หลวงปู่น�าพระเถรานุเถระ 
และบรรดาพวกญาติโยมที่มาท�าบุญกันทั้งหลายท�าวัตรสวดมนต์ โดยท่านจะกล่าว
สรรเสริญพระพทุธคณุ พระธรรมคณุ พระสงัฆคณุ ไม่เฉพาะแต่ภาษาบาลทีีเ่คยทราบ 
หรือเคยได้ยินได้ฟังกัน แต่จะมีค�าแปลอย่างวิจิตรลึกซึ้งให้สมกับที่เราจะได้ระลึกถึง
พระคุณของพระรัตนตรัย

ค�าสวดของท่านจะเริ่มตั้งแต่ “ยมห�” ในแบบที่ท่านฝึกมาจากท่านพระอาจารย์
บุญ อาจารย์องค์แรกของท่านด้วย และท่านจะเติมถ้อยค�าค�าแปลเป็นภาษาไทยเพิ่ม
ขึ้นไปด้วย ครั้งแรกที่เราฟังกัน เราจะไม่ทันรู้สึกซาบซึ้งถึงถ้อยค�าค�าแปลนั้นมากนัก 
แต่เมื่อคิดนึกตามไปก็จะยิ่งเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นๆ 

อย่างทีท่่านกล่าวในตอนต้นตอนหน่ึงทีพ่ดูถงึการบรรยายพระคณุของพระพทุธเจ้า  
ท่านบอกว่าคนทีจ่ะบรรยายพระคณุของพระพทุธเจ้าน้ัน ดจุคล้ายๆ กบันกบนิในอากาศ  
ฟังเผินๆ ก็ดแูค่น้ัน แต่ถ้าคดิลงไปให้ลกึซึง้แล้วละก้อ จะเข้าใจได้ว่า อากาศทีน่กน้อย 
จะต้องบินอยู่น้ัน แสนจะเวิ้งว้างกว้างใหญ่ไพศาลจนสุดที่จะหยั่งได้หรือบอกได้ว่า 
ความกว้างใหญ่ไพศาลของอากาศน้ันเป็นเช่นไร ส่วนตัวของเราน้ันเช่นกัน เกิดมา 
ชวิีตน้ันช่างน้อยนิดน่ีกระไร และถ้าจะไปเทยีบกบัพระคณุของสมเดจ็พระบรมศาสดา 
สัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งแผ่ไพศาลไปดุจห้วงอวกาศ ไม่แต่โลกนี้ หากเป็นทั่วทั้งไตรภพ  
เจ้านกน้อยตัวนั้นจะสามารถรู้ถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าได้เช่นไร นกที่มีความรู้สึก 
ต่ออากาศฉันใด ก็เป็นเช่นเราต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉันนั้น อากาศยัง 
เป็นอาหารที่ช่วยให้นกได้สูดได้ลิ้มกลิ่นอากาศอันบริสุทธิ์ พระคุณของพระพุทธเจ้า 
ค�าสั่งสอนของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงสาธุชนก็เช่นเดียวกัน เป็นอาหารวิเศษทางใจ 
เหมือนกับที่เราจะขาดอากาศไม่ได้เพราะเท่ากับจะขาดชีวิตเช่นนั้น ด้วยถ้อยค�าเพียง
สัน้ๆ แค่น้ี ถ้าเราเพยีงแต่จะคิดไปให้ลกึซึง้เท่าน้ัน จะได้ความทีซ่าบซึง้พรรณนาไปได้ 
กว้างไกลเหลือเกิน
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นอกจากการไหว้พระสวดมนต์ ท่านยงัให้ปฏญิาณตนรับพระไตรสรณคมน์ด้วย 
ท่านอธบิายว่า “....แม้เรารับพระไตรสรณคมน์มาแต่ก่อนแล้ว อาจจะขาดบ้าง ทะลบุ้าง  
ด่างพร้อยบ้าง เหมอืนกับพระเป็นอาบตั ิซึง่ต้องแสดงต่อสงฆ์จึงจะเกดิความบริสทุธิไ์ด้...”  
ดงัน้ัน ท่านมักกล่าวน�าลกูศิษย์ให้ปฏิญาณตนถงึพระไตรสรณคมน์ก่อนการรับศีลเสมอๆ 
ส�าหรับการรักษาศีล โดยเฉพาะในวนัอาทติย์ ท่านจะเน้นให้บรรดาศิษย์รักษาศลีเพิม่ขึน้ 
จากศีล ๕ เป็นศีล ๘ โดยท่านให้เหตุผลว่า ส�าหรับวันพระซึ่งควรเป็นวันรักษาศีล 
อโุบสถน้ัน ส่วนใหญ่พวกเราต้องท�าราชการตดิการงานต่างๆ ไม่ได้มโีอกาสมาวดัเลย  
เมือ่ได้มากม็าเฉพาะวนัหยดุคือวนัอาทติย์ กค็วรจะต้องรักษาให้ได้ ใช้วนัอาทติย์เป็น 
วันพระแทน 

ท่านได้อธิบายอานิสงส์ของศีลให้ฟังว่า “ศีล ๕ นี่ พระพุทธเจ้าท่านมีเมตตาต่อ 
ผู้ครองเรือน ให้รักษาศีล ๕ อย่าดูถกูศลี ๕ นะ เพราะผู้รักษาศีล ๕ ย่อมส�าเร็จโสดาบนัได้  
ส�าหรับศีล ๘ นั้น ก็จะส�าเร็จถึงอนาคามีได้...” ท่านจะไม่บังคับว่าใครควรจะรักษา 
ศลี ๕ ใครควรจะรกัษาศลี ๘ โดยทา่นจะกลา่วน�าเริม่ตน้จากศลี ๕ ซึ่งทุกคนจะตอ้ง 
กล่าวตาม จากน้ันก่อนทีท่่านจะกล่าวน�าศลีข้อ ๖-๘ ท่านจะแนะน�าให้ผู้ทีรั่กษาศลี ๕  
กราบแล้วนั่งอยู่ ไม่ต้องกล่าวตาม เฉพาะผู้ที่จะรักษาศีล ๘ ให้กล่าวตามค�าที่ท่าน 
กล่าวน�าต่อไป “...เพือ่จะรักษาให้ดใีห้บริบรูณ์ สิน้วนัหน่ึงกบัคนืหน่ึง ด้วยอ�านาจกศุลน้ี  
ขอจงเป็นบุพนิสัยเพื่อจะกระท�าให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน” ต่อจากน้ันท่านจะเทศนา 
อบรมก่อนแล้วจึงให้พร พระธรรมเทศนาที่หลวงปู่มักจะหยิบยกขึ้นมาย�้าเตือนเสมอ 
ได้แก่ เรื่องการบริจาคทาน การรักษาศีล และการเจริญภาวนา 

ท่านมักจะเน้นเรื่องศีลอยู่เสมอ เพราะศีล แปลว่า ความปกติ เป็นการรักษาใจ 
ให้ปกติ ศีลเป็นบาทเบื้องต้นของการภาวนาด้วย ถ้าหากเรารักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้ว 
การภาวนากจ็ะเจริญงอกงามไปอย่างรวดเร็ว ผู้ทีม่ศีีลย่อมต้องมจิีตใจผ่องใส เป็นทีรั่ก 
ของญาตพิีน้่อง เพือ่นฝูง และในสงัคมทีเ่ราอยูด้่วย ถ้าทกุคนรักษาศีลอยูไ่ด้ เพยีงแค่ 
ศลี ๕ บ้านเมอืงกจ็ะสงบราบร่ืน ปราศจากขโมยลกัเลก็ขโมยน้อย ไม่มกีารฆ่าฟันกนั  
อิจฉาริษยาเกลียดชังกัน เพราะอานุภาพแห่งศีลย่อมรักษาตัวผู้รักษาศีลและสังคม
โดยรอบได้
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ส่วนด้านการภาวนา ท่านก็จะน�าภาวนาในตอนกลางคืน โดยท่านเทศนาให้ฟัง 
แล้วให้ศิษย์ภาวนาไปด้วยระหว่างฟังเทศน์ ท่านถือว่าก่อนจะเริ่มการภาวนา เราต้อง 
แต่งตัวให้เรียบร้อย อาบน�้าช�าระจิตใจให้สะอาด ฟอกจิตของเราด้วยการรักษาศีล 
การบ�าเพ็ญทานน้ัน ก็เป็นส่วนหน่ึงที่จะท�าให้จิตโน้มน้าวตัดความตระหน่ี ให้มีใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถึงกัน ศีลก็มี ทานก็มี แล้วยิ่งมีการภาวนาด้วย ก็จะยิ่งต่อไปได้ไกล 
เร่ืองจิตภาวนาน้ัน ท่านเน้นมากว่า ถ้าไม่หดัไว้กแ็สนจะล�าบาก ท่านมกัจะกล่าวบ่อยๆ ว่า  
การภาวนานั้นมีอานิสงส์มาก อย่างแค่ “ช้างฟัดหู งูแลบลิ้น” แค่นั้น ก็ยังมีอานิสงส์
มหาศาล ถ้าได้มากกว่านั้นก็จะยิ่งดีขึ้น ท่านเคยพูดว่า “จิตติดที่ไหน ย่อมไปเกิด ณ  
ทีน้ั่น จิตตดิเรือน กอ็าจจะมาเกดิเป็นจ้ิงจกตุก๊แกได้ แม้แต่พระภิกษุตดิจีวร ยงัไปเกดิ 
เป็นเลน็ น่าหวาดกลวันัก แล้วกิเลสมร้ีอยแปดประต ูพทุโธมีประตเูดยีว เพราะฉะน้ัน  
ให้ฝึกหดัปฏิบตัใิห้คุน้เคย วาระทีเ่ราจะเปลีย่นภพเปลีย่นชาตจิะเข้าจิตได้ทนัหรือเปล่า”

ท่านละเอยีดพถิพีถินัมากในการทีจ่ะน�าศษิย์ให้รู้จัก ศลี ทาน ภาวนา การไหว้พระ 
สวดมนต์ แม้แต่การ “กราบ” ซึง่ทกุคนรู้สกึว่าเป็นเร่ืองหญ้าปากคอก หลวงปูก่จ็ะหดั 
ให้ศิษย์บางคนแสดงท่ากราบให้ดู สุภาพสตรีผู้มีบรรดาศักดิ์ได้รับพระราชทานตรา
จุลจอมเกล้า มคี�าน�าหน้าเป็นคณุหญงิหลายท่าน จึงออกตกใจเม่ือมากราบนมสัการท่าน  
แล้วจู่ๆ ท่านก็สั่งว่า “ไหนลองกราบให้ดูซิ” แล้วเมื่อเธอท่านนั้นได้กราบด้วยท่าทาง
ที่เก้งก้างตามวิสัยชาวกรุงเทพฯ ซึ่งท�าอะไรก็มักจะรีบร้อนลุกลน ถือเสียว่าการกราบ 
ก็กราบเพียงสักแต่ว่าให้เสร็จเรื่อง ท่านจะน�าการกราบให้ดู โดยท่านจะแสดงท่านั่ง 
กระหย่ง พร้อมกบัอบรมว่า “กราบอย่างน้ีเรียกว่ากราบแบบเบญจางคประดษิฐ์” ท่าน 
อธบิายว่า “นอกจากเข่าทัง้สอง มอืสองมือ ศอกจรดพืน้ หน้าผากต้องแตะถงึพืน้ด้วย  
ถงึจะเป็นท่ากราบทีง่ดงาม” แล้วกไ็ม่ใช่ท่าทีรี่บร้อนจะไปไหน ในขณะทีจ่ะกราบกต้็อง 
ค่อยๆ กราบลงไป พร้อมกบัทีจิ่ตน้อมร�าลกึถงึคณุของพระพทุธเจ้า น่ันเป็นคร้ังทีห่น่ึง  
คร้ังที่สอง ก็นึกถึงพระธรรมค�าสั่งสอนของท่านที่สืบต่อพระศาสนามาจนทุกวันน้ี  
กราบคร้ังทีส่าม ระลกึถงึคุณพระสงฆ์สาวกของพระพทุธองค์ ซึง่เป็นสมมุตสิงฆ์แทน 
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบพระศาสนามาจนทุกวันน้ี พร้อมกับการกราบ 
ทุกๆ ครั้ง ต้องน้อมจิตให้ร�าลึกไปด้วยเสมอ จิตจะเอิบอาบในการบุญ จิตจะเป็นจิต 
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ทีอ่่อนน้อมควรแก่การงาน เม่ือฝึกอยูเ่ช่นน้ีก็จะเข้าใจดีขึน้ จะเป็นผู้ทีน่อบน้อมถ่อมตน  
น่ารัก ท่านเคยพดูเล่นๆ ว่า “มองดแูค่การกราบ กส็ามารถบอกได้ทนัทเีลยว่าเป็นลกูศิษย์ 
มคีรูหรอืไม่” จะสงัเกตได้ว่า ในภายหลงัผู้ทีผ่่านการอบรมจากหลวงปูจ่ะกราบได้อย่าง
งดงาม ทัง้หญงิ ทัง้ชาย ทัง้เดก็ ทัง้ผู้ใหญ่ เวลาเมือ่กราบพร้อมๆ กนัจะดงูดงามยิง่นัก  
เป็นระเบียบที่น่าชม

ช่วงระยะเวลาเหล่าน้ัน ท่านคงถอืทีพ่กัสงฆ์ ก.ม. ๒๗ ดอนเมอืง เป็นคล้ายๆ กบั
ฐานท่ีตัง้ซึง่จะเดนิทางไปทีอ่ืน่ต่อไป เมือ่ไปทีใ่ดกลบัมา กจ็ะพกัทีท่ีพ่กัสงฆ์ ก.ม. ๒๗  
ซึง่ท่าน พล.อ.อ. โพยม เยน็สดุใจ และคณุหญงิ ได้เป็นศรัทธาทีน่่าเลือ่มใสเคารพครูบา-
อาจารย์ จัดทีพ่กัของท่านให้เป็นทีค่รูบาอาจารย์ชัน้ผู้ใหญ่ได้มาพกัระหว่างเดินทางเข้า 
กรุงเทพฯ เป็นเวลาทีค่รูบาอาจารย์จะได้สามารถเทศนาอบรมสัง่สอนคนกรุง ซึง่มัวแต่ 
วุ่นวายกับธุรกิจการงานจนลืมนึกถึงที่สงบทางใจ

ในระยะหลัง ได้มีผู้เลื่อมใสศรัทธาจัดสร้างที่พักในบ้านของตน โดยหาที่ว่าง 
ส่วนหน่ึงในบริเวณบ้านจัดสร้างขึน้ พอให้มีทีพ่กัได้หลายแห่งอยู ่ในระยะน้ีหลวงปูไ่ม่ได้
เดนิทางไปไหนแต่เพยีงองค์เดยีว เร่ิมมีพระปฏบิตัไิปกบัท่านด้วย แต่กเ็พยีงองค์เดียว  
อย่างไรก็ดี ต่อมาก็เริ่มขอติดตามท่านมากขึ้น เพราะท่านเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็มีความ
ประสงค์ที่จะได้รับการฝึกฝนอบรมจากท่านด้วย เพราะการอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์
ผูใ้หญน่ัน้ เท่ากบัว่าได้อาจารย์ที่จะฝึกปรอืไปตลอดทัง้ ๒๔ ชัว่โมง การฟงัค�าเทศนา
สั่งสอนของท่านก็ดี การอบรมของท่านในระหว่างกลางคืนหรือตอนเช้าก็ดี นั่นเป็น
เรื่องปกติธรรมดา แต่สิ่งที่จะได้จากท่านนอกเหนือไปกว่านั้นคือ ให้รู้ในสิ่งที่ท่านท�า  
ท�าตามที่ท่านสอน ก็จะได้ประโยชน์มหาศาล ปฏิปทาของท่าน กิริยาอาการของท่าน 
ทุกอย่างมีความหมาย เป็นเนติเป็นแบบอย่างให้ศึกษาให้ปฏิบัติตามต่อไปทั้งน้ัน  
พระเณรใดทีไ่ด้ปฏบิตัใิกล้ชดิครูบาอาจารย์ กเ็ท่ากบัว่าผ่านการฝึกปรืออย่างหนักแล้ว 
ส่วนใหญ่จึงพยายามหันเข้าหาครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่

ระยะน้ีหลวงปูก่เ็หมอืนกบัต้นพฤกษาใหญ่ มนีก กา มาอาศยัความร่มเยน็ของ
ท่านอยู่มาก ตั้งแต่ระยะแรก ๗-๘ องค์ ก็เพิ่มเป็น ๑๐ กว่าองค์ ท่านก็เมตตาไป
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อยูต่ามบ้านต่างๆ ทีพ่กัทีจั่ดเป็นทีแ่สดงธรรม ทีท่่านต้องไปตามบ้านทีพ่กัเหล่าน้ันบ้าง  
กเ็พราะว่าท่านเลง็เหน็หมดว่าการคมนาคมในจังหวดัพระนครน้ันล�าบาก รถตดิ ท�าให้
เสยีเวลาในการเดินทาง หากไปอยูท่ีต่่างๆ ผู้ทีอ่ยูใ่กล้เคยีงกส็ามารถเข้ามาฟังธรรมรบั
การอบรมได้ ระยะแรกๆ ท่านพถิพีถินัดสูถานทีท่ีจ่ะให้แสดงธรรม ผู้เขียนยงัจ�าได้ว่า  
ท่านมาดู ท่านตรวจดูหมดว่าที่ไหนควรจะนั่งได้ ให้จัดสถานที่เตรียมไว้ ท่านลงมา
อ�านวยการโดยละเอยีด โดยเฉพาะทางจงกรม เพราะท่านไม่นิยมทีจ่ะให้มีการน่ังภาวนา 
ไปนานๆ ท่านบอกว่าจะกลายเป็นอัมพาต ต้องพยายามท�าความเพียรแบบชนิดที่ 
เปลี่ยนแปลงอิริยาบถให้สลับกันทั้งอิริยาบถ ๔ คือ เดิน ยืน นั่ง นอน แต่ท่านมัก 
จะพูดหัวเราะๆ ว่า “พวกเรามักจะไปติดอยู่ในอิริยาบถที่ ๔ คือ นอน กันมากกว่า”

การเมตตาโปรดญาตโิยมน้ี ท่านกไ็ม่ได้เลอืกเฉพาะทีเ่ป็นมนุษย์เท่าน้ัน ท่านยงั 
กล่าวถึงเสมอว่า เราจะต้องแผ่เมตตาไปทัง้ผู้ทีเ่ป็นอมนุษย์ด้วย ทกุผู้ทกุคนก็ควรจะได้ 
รับกระแสแห่งความเมตตาน้ันเสมอกัน มาพบในบันทึกของท่านในระยะหลังน้ี 
หลายครั้งว่า การที่ท่านแผ่เมตตาไปนั้น พวกเทพยดาอารักษ์ อมนุษย์ทั้งหลายนั้น 
ชอบมาก ดใีจมาก เพราะได้รับกระแสแห่งความเมตตา เป็นทีเ่ยอืกเยน็ แม้แต่สตัว์ต่างๆ  
เวลาท่านจะจากมากม็คีวามอาลยั ท่านกล่าวว่า เขาชอบนักเพราะได้ความเมตตา เหตน้ีุ 
ท่านจึงสอนว่า เม่ือลกูศิษย์ของท่านคนใดจะเดนิธดุงค์ไปในทีต่่างจังหวดัหรือป่าเปลีย่ว  
ให้พงึแผ่เมตตาไปให้ผู้ทีเ่ราไม่เหน็ด้วยตาด้วย คอืนอกจากให้เพือ่นร่วมทกุข์ทัง้หลาย 
ซึ่งมีชีวิตอยู่แล้ว ก็ให้นึกถึงเขาเหล่านั้นด้วย

นึกถึงเหตุการณ์ครั้งหนึ่ง ตอนนั้นท่านได้รับนิมนต์ให้ไปพักภาวนาที่ชายทะเล
แห่งหนึ่ง ใครๆ ก็เข้าใจว่าเป็นเพียงการเปลี่ยนอากาศ แต่จุดประสงค์อันหนึ่งที่ท่าน
ไปอยู่ที่น่ัน เน่ืองจากท่านได้เมตตาชาวบ้านในบริเวณน้ันซึ่งมีหน้าตาด�าคร�่าเครียด  
ไม่เคยพบแสงแห่งธรรมเลย เน่ืองจากพวกเขาเป็นชาวประมง ไปจับสตัว์น�า้เหวีย่งแห 
ขึน้มาทหีน่ึง ลากแหขึน้เรือคร้ังหน่ึง ปลาเลก็ปลาน้อยเป็นพนัเป็นหม่ืนตวั กค็อืพนัหมืน่ 
ชวิีตทีจ่ะต้องดบัไปสิน้ไป ซึง่เป็นกรรมอนัหนัก และเขาเหล่าน้ันไม่รู้ ท่านกไ็ปอยูใ่กล้ 
เพือ่ให้โอกาสเขาเหล่าน้ันได้ท�าบญุบ้าง เป็นการสร้างกรรมดีข้ึนมาเพือ่อาจจะได้ละลาย 
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กรรมชัว่หรืออ�านาจแห่งกรรมชัว่น้ันให้ลดลง แต่ท่านกบ่็นว่า จิตใจคนแถบน้ันรับธรรมะ 
ได้ช้า แต่ท่านกเ็มตตาอยูโ่ปรดพวกเขาได้มโีอกาสได้บญุบ้าง เหล่าน้ีย่อมเป็นเหตกุารณ์ 
ที่ประจักษ์ถึงความเมตตาอันมหาศาลของท่านอีกประการหนึ่ง

ท่านเล่าถงึการภาวนาระยะน้ันว่า ได้มีผู้มาขอความเมตตามาก ต�าจิตท่าน ท่านใช้ 
ค�าว่า “ต�าจิต” ท่านเล่าว่า ในระหว่างทีท่่านภาวนา จะมผู้ีเข้ามาขอความเมตตาจากท่าน  
ไขว่คว้าหาที่พึ่งที่องค์ท่านภาวนา ซึ่งเปรียบเสมือนแสงสว่างที่อยู่กลางป่าใหญ่อัน 
มดืสนิท ผู้ทีห่ลงตดิอยูใ่นความมืดมนอนธการ เมือ่มองเหน็แสงสว่างกย่็อมกระเสอืก
กระสนเข้ามาขอพ่ึงแสงสว่างน้ัน ท่านบอกว่า ผู้ทีม่าร้องทกุข์ขอบารมจีากท่านน้ันกลาย
เป็นทหารญี่ปุ่น ซึ่งมาตายระหว่างการสู้รบขณะที่ยกพลขึ้นบกที่ชายทะเลของจังหวัด
ทางภาคใต้ของประเทศไทย ในช่วงระยะสงครามโลกคร้ังที่ ๒ พวกเขาเหล่าน้ัน 
เมือ่ตายไปแล้วกไ็ม่รู้จะไปทีใ่ด ยงัเซซงัยดึตดิอยูใ่นภพ เมือ่มาเหน็ประทปีสว่างอยูท่ีน่ี่  
วญิญาณเหล่าน้ันก็เข้ามาขอบารมีของท่านเป็นทีพ่ึง่ ท่านกแ็ผ่ออกไป บางคร้ังวญิญาณ
เหล่าน้ันก็ยังไม่เข้าใจ จึงรับไม่ได้ ท่านจึงคิดจัดให้มีการท�าบุญและถวายสังฆทาน 
เพราะการถวายสังฆทานน้ันมีอานิสงส์อยู่มากกว่าที่จะถวายเฉพาะพระภิกษุองค์ใด  
ซึ่งพระพุทธองค์เคยทรงมีพุทธด�ารสัไว้ว่า “การถวายสังฆทานนัน้ มีอานสิงส์มากกว่า  
แม้แต่ที่จะถวายพระพุทธเจ้าเสียอีก” หลวงปู่จึงให้จัดท�าสังฆทาน ท�าบุญอุทิศให้แก่ 
ทหารญีปุ่น่เหล่าน้ันหลายคร้ังตดิต่อกนั และกล่าวว่า สดุท้ายวญิญาณทีม่าขอส่วนบญุ 
นั้นก็เงียบสงบไป นี่เป็นเรื่องที่แสดงถึงเมตตาบารมีของหลวงปู่ที่แผ่ออกไปโดยรอบ  
มลีกูศษิย์กราบเรียนถามท่านว่า “ทหารไทยเป็นอย่างไร” ท่านเล่าว่า ทหารไทยเราน้ัน 
ทีเ่สยีชวีติมจี�านวนน้อยกว่าทหารญีปุ่น่มาก แล้วจิตใจด้ังเดมิของทหารไทยน้ันมคีวาม
เลื่อมใสมั่นคงอยู่ในพุทธศาสนาอยู่แล้ว เข้าใจง่าย รับง่าย เมื่อท่านแผ่เมตตาไปให้
แต่แรกก็รับไปได้หมด เหลืออยู่แต่ทหารญี่ปุ่นดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

การเดนิทางของท่านอย่างทีก่ล่าวมาแล้วว่า ท่านมาเร็วไปเร็ว และไปได้ง่าย เหน็จะ
สามารถยกตัวอย่างได้ถึงการที่ท่านโยกย้ายตัวเองไปได้เร็วที่สุด ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐  
ซึ่งหลังจากที่ท่านจ�าพรรษาที่สวนปทุม พอออกพรรษาแล้ว ท่านก็รับนิมนต์ไปโปรด
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พวกญาติโยมตามที่พักต่างๆ แห่งละสามวัน เจ็ดวัน ตามแต่จะมีศรัทธามาฟังธรรม 
ท�าภาวนาน้อยมากเพียงไร ท่านไปพักวิเวกที่วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ ที่บางปะอิน  
ระยะหน่ึง พอปลายเดือนพฤศจิกายน ท่านเดินทางไปจังหวดัเชยีงใหม่ โดยมศีษิย์ขบัรถ 
พาไปส่ง ระยะน้ันมท่ีานพระอาจารย์ส�าล ีและท่านเจ้าคณุมหาเนียม เป็นพระตดิตาม 
ไปด้วย ท่านให้พาไปนมัสการวัดเจดีย์หลวงเป็นล�าดับแรก ท่านถือว่าเป็นวัดที่ท่าน
พระอาจารย์มั่น บูรพาจารย์ของท่านได้มาอยู่จ�าพรรษา รวมทั้งท่านเจ้าคุณอุบาลี- 
คุณูปมาจารย์ด้วย เสร็จแล้วก็เลยไปวัดดอยแม่ปั๋ง อ�าเภอพร้าว เพื่อไปเยี่ยมหลวงปู่
แหวน สุจิณโณ หลวงปู่แหวนก็เป็นยอดมณีอันมีค่าของจังหวัดเลยเช่นกัน อายุท่าน 
รุ่นเดยีวกบัหลวงปูข่าว อนาลโย แต่พรรษาทีท่่านมาญตัตเิป็นธรรมยตุน้ันหลงัหลวงปู่
ขาว และหลวงปู่หลุย ถึง ๒ พรรษา ท่านได้พบปะแสดงธรรมสากัจฉาซึ่งกันและกัน  
อยูไ่ด้ไม่กีวั่น ท่านทราบข่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชนีินาถ จะเสดจ็พระราชด�าเนินไปนมสัการหลวงปูแ่หวน หลวงปูห่ลยุกรี็บ
ย้ายหนีไปทีอ่ืน่ทนัท ีเพราะตอนน้ันท่านเกรงมากกบัการทีจ่ะพบ ท่านใช้ค�าว่า “เจ้าฟ้า 
เจ้าแผ่นดิน” ท่านบอกว่า “อาตมาพูดไม่เป็น” ท่านจึงหลบไปพักที่วัดป่าอรัญญวิเวก  
ที่ต�าบลบ้านปง อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วัดน้ีก็เป็นวัดที่มีประวัติในสมัย 
บูรพาจารย์ ท่านพระอาจารย์มั่นเคยมาพัก หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี และหลวงปู่ชอบ  
ฐานสโม เคยมาจ�าพรรษาด้วยกันที่นี่ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม  
และหลวงปูห่ลายต่อหลายองค์ได้เคยมาพกัอยูท่ีน่ี่ เป็นสถานทีม่งคลอย่างยิง่ ปัจจุบนั 
ท่านพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เป็นเจ้าอาวาส

ท่านพักอยู่ที่วัดป่าอรัญญวิเวกอยู่นาน ด้วยถือว่าเป็นวัดของพ่อแม่ครูอาจารย์
เคยอยู่มาก่อน ใช้ทีว่ดัอรัญญวเิวกน้ีเป็นศนูย์กลางส�าหรับเพือ่ไปเย่ียมตามวดัต่างๆ ใน 
เขตจังหวดัเชยีงใหม่ ท่านได้เดินทางเลยไปทีด่อยผาแด่น ซึง่เป็นสถานทีท่ีห่ลวงปูช่อบ 
ฐานสโม ไปจัดสร้างขึน้อยู่บนยอดเขา ท่านไปในงานฉลองกฏุใิหม่ทีม่คีนถวาย มคีณะ 
ศรัทธาญาติโยมจากกรุงเทพฯ ไปกันมาก และระหว่างพักอยู่วัดป่าอรัญญวิเวกนั้น  
ท่านก็ยังพาคณะศรัทธาญาติโยมสวดมนต์ไหว้พระตามแบบฉบับของท่านเสมอ เมื่อ 
คนโดยรอบบริเวณท�าวัตรสวดมนต์ได้ตามแบบวิธีของท่านได้ และรู้จักการรักษาศีล
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ภาวนาดแีล้ว ท่านกจ็ะย้ายไปวดัอืน่ กจ็ะเปลีย่นไปเร่ือยๆ การย้ายสถานทีอ่ยูเ่ร่ือยๆ อย่างน้ี  
เพราะหลวงปูต้่องการโปรดญาตโิยมในทีต่่างๆ ให้มศีรัทธายดึมัน่ในพระไตรสรณคมน์

เมือ่ท่านย้ายทีบ่่อยๆ พระทีต่ดิตาม และคณะศรัทธาญาตโิยมทีต่ามมา กชั็กจะ 
ลดจ�านวนไปเร่ือยๆ จนเหลอืเพยีงพระผู้ปฏบิตัอิงค์เดยีว ท่านกอ็อกจากเชียงใหม่ไปที่ 
จังหวัดพะเยา พกัทีว่ดัรัตนวนาราม ซึง่เป็นวดัของท่านพระอาจารย์ไพบลูย์ สมุงัคโล ไม่ว่า 
ที่วัดนั้นจะมีระเบียบท�าวัตรสวดมนต์แบบใด ท่านก็คงน�าตามวิธีของท่านอยู่ โดยให้ 
ท�าวัตรเช้าตั้งแต่ก่อนฉัน และสวดมนต์ไหว้พระในตอนเย็น จากนั้นท่านวิเวกไปพัก 
ที่วัดอรัญป่าน้อย และใช้วัดอรัญป่าน้อยนี้เป็นศูนย์กลางอีกครั้งหนึ่งเพื่อเยี่ยมเยียน
วัดต่างๆ ทางภาคเหนือ

ท่านได้เลยต่อไปถงึจังหวดัเชยีงราย หรือเชยีงแสน จนกระทัง่ปลายเดอืนมนีาคม  
จึงย้ายมาที่จังหวัดล�าปาง ไปเยี่ยมตามวัดต่างๆ เช่น วัดพม่า วัดดอยม่อนพญาแก้ว 
วดัถ�า้พระสบาย ระหว่างทีพ่กัทีว่ดัพม่าน้ัน วศิวกรใหญ่ของการรถไฟทีพ่ม่าได้มากราบ 
นมัสการนิมนต์ให้ท่านไปโปรดทีพ่ม่าด้วย ด้วยเกดิศรัทธาในปฏปิทาของท่าน ท่านรับ
นิมนต์จะไปพม่า แต่เกดิขดัข้องเพราะทางราชการได้ปิดพรมแดนระหว่างไทยพม่าขึน้
ทกุเส้นทาง คงไปได้แต่ทางอากาศ ซึง่จะต้องมีหนังสอืเดนิทาง มกีารจัดท�าวซ่ีา ท่านจึง 
ต้องงดการไปพม่าในครั้งนั้น

ออกจากวดัพม่าไปอยูว่ดัม่อนพญาแก้วเสร็จแล้ว ทางผู้อ�านวยการศนูย์ ร.พ.ช. 
ภาคเหนือ คณุอทุยั ก็มานิมนต์ให้ไปโปรดชาวคณะ ร.พ.ช. ซึง่ระหว่างการปฏบิตังิาน 
ขณะน้ันจะมอีบุตัเิหตเุกดิขึน้บ่อยๆ ท่านพกัอยูท่ีบ้่านรับรองของ ร.พ.ช. ประมาณ ๑ เดอืน  
โดยพาคณะศรัทธาที่น่ันไหว้พระสวดมนต์ตามต�ารับของท่าน และสอนให้รักษาศีล 
ฝึกหดัภาวนา แล้วกข็อให้มกีารท�าบญุใหญ่ นิมนต์พระมาจากทัง้เชยีงใหม่ ฝาง น่าน  
ล�าปาง พะเยา ประมาณ ๕๐ รูป โดยท่านกล่าวว่า “ขอให้มาแต่พระกมัมัฏฐานเพือ่มา 
ท�าบุญให้กุศลนี้แผ่ไป อุบัติเหตุจะได้น้อยลง”

ระยะน้ัน การจัดท�าทางของ ร.พ.ช. ภาคเหนือน้ัน ต้องเข้าไปในเขตทีม่ผู้ีก่อการร้าย  
ท�าให้มีอุบัติเหตุหรือมีการขัดขวางจากฝ่ายตรงกันข้ามกับรัฐบาลมาก มีการเผารถ
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แทร็กเตอร์บ้าง ยิงเจ้าหน้าที่บ้าง ทาง ร.พ.ช. ได้นิมนต์ท่านให้ไปดูตามจุดต่างๆ ของ 
งานด้วย ซึง่บางคร้ังต้องเข้าไปในป่าลกึซึง่มกีารยงิกนัและต่อสูก้นัระหว่างอกีฝ่ายหน่ึง  
กบัฝ่ายคณะผู้ปฏบิตังิานของรัฐบาล เมือ่ไปยงัจุดท�างานต่างๆ เหล่าน้ัน ท่านกย็งัพาคณะ 
ท�างานน้ันสวดมนต์ไหว้พระ ท�าวตัร เพือ่ความเป็นสริิมงคลและปลอดภยัของทกุๆ คน 
ด้วย ณ ทีท่�าการ ร.พ.ช. น้ี ท่านให้ร้ือศาลพระภูมอิอก เพราะท่านกล่าวว่า ศาลพระภมิูน้ี 
เป็นต้นเหตทุ�าให้ผู้อยูอ่าศัยเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เร่ือยๆ ทัง้ๆ ทีไ่ด้สร้างศาลน้ีให้ใหญ่โตแล้ว 
ก็ตาม ท่านบอกว่า “การตัง้ศาลพระภมูเิป็นการขาดพระไตรสรณคมน์ ไม่ควรไปยดึถอื 
เป็นใหญ่กว่าพระรัตนตรัย” ท่านจึงเป็นผู้ด�าเนินการสั่งรื้อถอนเอง แล้วน�าไปไว้ที่วัด 
หลังจากรื้อศาลพระภูมิและท�าบุญเลี้ยงพระ ๕๐ รูปแล้ว ท่านก็อยู่ให้ความอบอุ่นแก่
คณะ ร.พ.ช. นี้อีกระยะหนึ่ง จนปลายเดือนพฤษภาคม ท่านจึงกลับกรุงเทพฯ 

การเดินทางกลับกรุงเทพฯ ในครั้งนี้ เป็นการแสดงให้เห็นความอดทนแข็งแรง 
ของหลวงปู่ได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ ท่านเดินทางจากล�าปางมาโดยรถยนต์มาถึง 
ที่พักสงฆ์ที่ ก.ม. ๒๗ ดอนเมือง เวลาประมาณบ่าย ๒ โมง พอมาถึงกรุงเทพฯ แล้ว  
ท่านก็ให้พาไปเยีย่มตามบ้านศรัทธาญาตโิยมต่างๆ ในกรุงเทพฯ อกี ไปได้ถงึ ๕ หลงั 
โดยแต่ละบ้าน ท่านจะเทศน์อีกประมาณแห่งละครึ่งชั่วโมง รวมทั้ง ๕ บ้าน ในวันที่ 
กลับมาถึงกรุงเทพฯ นั้นเลย ถึงตอนเย็น เมื่อลูกศิษย์ชาวกรุงเทพฯ ทราบข่าวก็มา 
กราบเยีย่ม ท่านกพ็าสวดมนต์ท�าวตัรเยน็อกี และยงัเทศนาให้อกี ๑ กณัฑ์ คิดด ูขนาดที่ 
พวกเราอายุน้อยกว่า เดินทางไกลจากล�าปางมากรุงเทพฯ ก็คงเหนื่อยอ่อนพอดูแล้ว 
ท่านยงัไปแวะเย่ียมตามศรัทธาญาตโิยมอกี ๕ บ้าน เทศน์อกี ๕ กณัฑ์ ตอนกลางคนื 
น�าไหว้พระสวดมนต์เอง เทศน์ให้อีก ๑ กณัฑ์ แล้วน�าภาวนา อกีทัง้ระยะน้ันท่านมอีายุ 
ถึง ๗๖ ปีแล้ว

ท่านได้พกัอยูใ่นทีต่่างๆ อกีหลายแห่ง เช่น ไปโปรดญาตโิยมแถบบริเวณชายทะเล
ศรีราชา แล้วจึงย้ายไปพักที่วัดธุดงคนิมิต จังหวัดกาญจนบุรี ออกจากกาญจนบุรี 
ย้ายกลับมาพักที่เรือนไทย ลาดพร้าว ระหว่างนี้เองที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม-
ราชนีินาถ ทรงทราบว่าหลวงปูช่อบ ฐานสโม และหลวงปูห่ลยุ จันทสาโร มาพกัอยู ่จึงมี 
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พระราชเสาวนีย์ให้นายเชาวน์ ณศลีวนัต์ องคมนตรี อญัเชญิแจกนัดอกบวัสตัตบงกช 
และน�้าผึ้ง มาถวายหลวงปู่ทั้ง ๒ องค์

จากน้ันท่านเข้าไปโปรดพวกโรงพยาบาลแพทย์ปัญญา ทีห่วัหมาก และเพือ่ทีจ่ะ
รับการตรวจร่างกาย เป็นทีน่่าสงัเกตว่า เมือ่ทางแพทย์ขอให้ท่านจัดท�าทะเบยีนประวตัิ 
บัตรคนไข้ ท่านได้ให้ลงชื่อในทะเบียน แล้วท่านได้กรอกในช่องสังกัดที่อยู่ โดยท่าน
กรอกเองว่า “เทีย่วโปรดสตัว์เร่ือยๆ ไป” และกเ็ช่นเคย ณ ทีโ่รงพยาบาลแพทย์ปัญญาน้ี  
ท่านกไ็ด้พาคณะแพทย์และนางพยาบาลทัง้หมด สวดมนต์ไหว้พระตามต�ารับของท่าน  
แม้การรับนิมนต์ออกไปฉันนอกสถานที ่เมือ่ไปถงึ ท่านกจ็ะน�าไหว้พระ ให้ศลี เทศน์ 
ยถาสัพพี เสร็จแล้วจึงฉันเช้า

พักที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญาพอสมควรแล้ว ท่านก็ย้ายไปพักที่บ้านนายแดง  
อ�าเภอองครักษ์ จังหวดันครนายก อยูจ่นกลางเดือนกรกฎาคม จึงย้ายกลบัมาทีพ่กัสงฆ์  
ก.ม. ๒๗ จากน้ันท่านไปจ�าพรรษาทีว่ดัป่าหนองแซง อ�าเภอหนองววัซอ จังหวดัอดุรธานี  
ซึง่วดัน้ีอดีตเคยเป็นวดัของหลวงปูบ่วั สริิปญุโญ ในการเดนิทางทีจ่ะไปอดุรฯ น้ี หลวงปู่ 
ขอเดนิทางในตอนกลางวนัด้วยรถไฟขบวนรถเร็ว หลวงปูไ่ด้อธบิายว่า เพือ่จะได้ดคูวาม 
เจริญทางบ้านเมืองในเวลากลางวันด้วย

อันน้ีเป็นตัวอย่างว่าการเดินทางโปรดพวกประชาชนคนไทยน้ัน ท่านใช้เวลา
อย่างไร หลงัจากออกพรรษาปี ๒๕๒๐ จนถงึตอนทีจ่ะเข้าพรรษาในปี ๒๕๒๑ อนัทีจ่ริง 
ในระหว่างที่ท่านอยู่เชียงใหม่ ท่านยังแวะพักที่วัดป่าห้วยน�้าริน อ�าเภอแม่ริม จังหวัด 
เชยีงใหม่ วดัป่าแก่งปันเต๊า ของพระอาจารย์มหาถวลัย์ ด้วย ส�าหรับวดัป่าห้วยน�า้รินน้ัน  
เป็นที่สหธรรมิกของท่านชอบมาพัก คือ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม หลวงปู่ขาว อนาลโย  
หลวงปู่แหวน สุจิณโณ และหลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม ต่างเคยมาพักและมีประสบการณ์ 
อันน่าอัศจรรย์เกี่ยวกับภพภูมิลึกลับมากมาย

ดูรายการและสถานทีท่ีท่่านเดินทางอย่างน้ีแล้ว ต้องเรียกว่าเป็นการเดินทางธดุงค์ 
อย่างที่ท่านลงไว้ในทะเบียนช่องสังกัดที่อยู่ ณ โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา ว่า “เที่ยว
โปรดสัตว์เรื่อยๆ ไป” อย่างจริงแท้แน่ทีเดียว
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พรรษาที่ ๕๘ พ.ศ. ๒๕๒๕ 

พิจารณาธาตุขันธ์จะแตกดับ

กลับไปจ�าพรรษา ถ�้าเจ้าผู้ข้า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ในต้นปี ๒๕๒๕ น้ี หลวงปูไ่ปพกัทีว่ดัอโศการาม สมทุรปราการ มอีาการอาพาธ
ด้วยไข้หวัดใหญ่ หัวใจเต้นแรง ครั่นเนื้อครั่นตัว นอนไม่หลับ ไอมาก ท่านบันทึกไว้ 
ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๒๕ ถึงอาการของโรค และการภาวนาสู้โรคในครั้งนี้ว่า

  “ลมตขีึน้ข้างบนแล้วโรคก�าเริบ ถ้าลมตลีงข้างล่างแล้วโรคหาย ท�าให้วงิเวยีนหวั
ท�าให้ตามัวเป็นประจ�า ดอีย่างเดยีวไม่ปวดศรีษะ นอนไม่หลบั กนิข้าวไม่อร่อย (ไม่ได้)  
ท�าให้ความดันค่อนข้างสูงอยู่บ่อยๆ”

“พิจารณาแต่การเป็นการตาย พิจารณาธาตุขันธ์จะแตกดับ มีเวทนามากน้อย
เท่าไร พจิารณาออกจากสูภ่พใหม่ด้วยอาการกริิยาอย่างไร พจิารณาโลกมนุษย์เป็นทกุข์ 
อย่างยิง่ ต้องเปลีย่นอริิยาบถทัง้ ๔ น่ัง นอน ยนื เดนิ พยาบาลร่างกายให้ชวีติทรงอยู่  
พิจารณาอาพาธ ยังทรงอยู่หรือก�าเริบ หรือปานกลาง ก�าหนดให้รู้เท่าทัน ตรวจดูศีล 
สมาธ ิปัญญา สม�า่เสมอ เป็นกิริยาผู้ทีจ่ะละโลกน้ีไปสูส่คุตภิพ พ.ศ. ๒๕๒๕ ไม่มทีีพ่ึง่ 
นอกจากธรรมะไปแล้ว ตนช่วยตนเอง ให้ช�าระความบริสุทธิ์ของจิตเสมอไป”

“พิจารณาก่อนตายให้ช�านิช�านาญ คล่องแคล่ว อารมณ์แห่งความตายเร่ือยๆ 
ไม่ให้จิตส่งไปข้างนอก”
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“วางอารมณ์เฉยๆ โรคบรรเทาลงบ้าง แต่ก�าเริบเป็นบางคร้ังบางคราว โรคชราพาธ 
เป็นโรคจรมา มีร่างกายแปรไปต่างๆ อวัยวะภายในมีก�าลังน้อย ต้านทานโรคไม่ได้  
เขาเรียกว่า “ชราพาธ” เป็นธรรมดาของคนแก่ย่อมเป็นดังน้ี แก้ไขไม่ได้ รักษาแต่อารมณ์ 
เข้าสู่มรณภาพเท่านั้น แก้ไขทางอื่นไม่ได้ เรียกเป็น ทุกฺข� อนิจฺจ� อนตฺตา ของชีวิต 
แก้ไขอย่างหนึ่งแล้วย่อมเป็นอีกอย่างหนึ่งร�่าไป”

“ต้นไม้แก่ชราเต็มที่แล้ว ย่อมไม่ดูดดื่มปุ๋ยเลี้ยงล�าต้นได้เลย มีแต่ทรุดโทรม
หาความตายเสมอ ฉะน้ัน วางธรุะของขนัธ์เข้าสูอ่ารมณ์แห่งความตายเสยีดกีว่า เพราะ
ไม่มั่นไม่เที่ยงของชีวิต”

“พทุธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า เกวยีนซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่ไม่ยัง่ยนืถาวรของชีวติ พระองค์ 
ตรัสให้แก่สงฆ์ทั้งหลายทราบ ซึ่งมีมาในพระไตรปิฎก”

“นับตัง้แต่ป่วยมา ระวงัตวัอยูเ่ป็นนิตย์ ไม่เพลดิเพลนิต่อสิง่ใด เพราะสิง่เหล่าน้ัน 
เป็นของไม่เทีย่งอยูแ่ล้ว เราผู้ทีไ่ปตดิกไ็ม่เทีย่ง สิง่ใดไม่เทีย่ง สิง่น้ันเป็นทกุข์ เป็นอนัตตา  
มีอย่างเดียว รีบเร่งความบริสทุธิท์างใจเพราะชีวติไม่อยูน่าน จะมเีวลาแตกดบัโดยไม่ช้า  
จะเพลิดเพลินอะไรกับโรคที่ไม่เที่ยง เป็นของที่ไม่แน่นอน”

“เราเกดิมาในโลกมาค้าขาย ขาดทนุใหญ่ ร�า่รวยใหญ่ มจิฉาทฐิ ิขาดทนุใหญ่ เป็น
สมัมาทฐิ ิร�า่รวยใหญ่ ไม่ว่า กษตัริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร และไม่ว่ากษตัริย์มหาศาล  
พราหมณ์มหาศาล เศรษฐีมหาศาล”

หลวงปู่ได้ปฏิญาณฐานะของท่านต่อไปว่า

“เกิดมนุษย์อนัเลศิแล้ว พบพทุธศาสนาอนัเลศิแล้ว ได้บวชในศาสนาอนัเลศิแล้ว  
ได้ปฏิบัติเดินธุดงค์อันเลิศแล้ว อายุ ๘๒ ปี พรรษา ๕๗ จ�าพรรษาวัดบ้าน ๒ ปี 
มหานิกาย ๑ ธรรมยุต ๑ รวม ๒ ปี”

ใครติดตามประวัติของท่านมาถึงช่วงน้ี ถ้าไม่น�้าตาซึมก็คงใจแข็งมากทีเดียว 
เพราะในวันที ่๒๕ มกราคม ๒๕๒๕ ซึง่ท่านบนัทกึอาการซึง่ก�าลงัเจ็บไข้ ไอ แน่นหน้าอก  
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หายใจแทบไม่ออก และท่านก�าลงัช�าระความบริสทุธิข์องจิต ตรวจดู ศลี สมาธ ิปัญญา อยู่  
เตรียมตวัทีจ่ะละปล่อยวางขนัธ์ แต่ต่อมาไม่นาน เมือ่ท่านรู้สกึอาการว่าค่อยยงัชัว่บ้าง  
ท่านก็บันทึกต่อไปว่า
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ถ้าท่านไม่มากด้วยความเมตตาต่อศิษย์ ท่านคงไม่อดทนดังน้ี อันที่จริงท่าน
บันทึกไว้หลายตอนถึงการที่ท่านป่วยอาพาธ เหน็ดเหนื่อยแทบหายใจไม่ออก แต่ก็
พยายามฝืนสงัขารเทศน์ หรือน�าสวดมนต์ไหว้พระ น�าภาวนา เพราะ “เราได้สละชวีติ 
ให้ญาติโยมมาดูดกินเลือดเนื้อของเรา” ดังที่ท่านบันทึกไว้

*************

หลังจากที่ท่านค่อยยังชั่วจากการป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่น้ี ทางคณะศิษย์ก็ได ้
จัดงานท�าบญุต่ออายถุวายให้ท่าน ณ ทีว่ดัอโศการาม ตกถงึเดอืนมีนาคม ท่านกอ็อก 
จากกรุงเทพฯ ธดุงค์ไปถ�า้เจ้าผู้ข้า ซึง่หลวงปูไ่ด้เคยไปภาวนาแต่สมัยสร้างวดัป่าหนองผือ  
พ.ศ. ๒๔๗๘ และในภายหลังได้ไปจ�าพรรษาในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นครั้งสุดท้าย

ท่านมาพกัภาวนาทีถ่�า้เจ้าผู้ข้าแต่เดอืนมีนาคม และอยูต่ลอดไปจนอธษิฐานพรรษา  
แล้วรับกฐินในเดือนตุลาคม ท่านบันทึกไว้ว่า

“เดือนมีนาคม ๒๕ มาภาวนาถ�้าผู้ข้า สถานเป็นมงคลดี วิเวกดี อาศัยภาวนา
เป็นยาโอสถ ศิษย์ค้ันนวด กินยาแพทย์ปัญญาเอามาจากกรุงเทพฯ โรคค่อยหาย
เป็นปกติ กินข้าวอร่อย นอนหลับ ภาวนาพร้อมด้วยสมถวิธี วิปัสสนาวิธี ม้างกาย
กระดูกให้เห็นอสุภะ ให้เกิดนิพพิทาญาณความเบื่อหน่าย แล้วเจริญวิปัสสนาต่อ  
เมื่อเหนื่อยแล้วเข้าสงบอารมณ์สมถะ หายเหนื่อยแล้วเจริญวิปัสสนาต่อ ภาวนาดังนี้
เสมอต้นเสมอปลาย จึงจะละกิเลสได้”

“ภาวนาสถานถ�า้ผู้ข้าดดูด่ืมมาก เพราะพระเถระมรณภาพทีถ่�า้น้ี ๒ องค์ มท่ีาน 
อาจารย์กู ่๑ องค์ พระเถระอกี ๑ องค์ สละชวีติเพือ่พรหมจรรย์ได้ อยูแ่ห่งอืน่สละชวีติ 
ไม่ได้ แม้วดัป่าบ้านหนองผือ นาใน ถิน่ท่านอาจารย์มัน่มรณภาพกด็จุเดียวกัน ล้วนแต่ 
สถานที่วิเวกและเป็นมงคล ฉะนั้น พระโยคาวจรเจ้าควรสนใจสถานที่เช่นนั้น”

โดยทีบ่นัทกึของท่านเกีย่วกบัการวิเวกภาวนาทีถ่�า้เจ้าผู้ข้าน้ี รวมอยูใ่นสมดุบนัทกึ 
เล่มเดียวกัน และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด ผู้เขียนจึงขอน�ามาลงทั้งหมดเรียงกันไป 
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ตามหน้ากระดาษแต่ละตอนที่ท่านบันทึก และจะได้เห็นว่าท่านมิได้บันทึกเรียงกันไป 
ตามเหตกุารณ์ความคดิทีเ่กดิขึน้ก่อนและหลงั หากทว่าพบกระดาษหน้าใดว่าง ท่านก็ 
บันทึกไว้ มีความนึกคิดใดเกิดขึ้นอีก เปิดพบหน้าใดว่าง หรือภายในหน้ากระดาษ
แผ่นนั้นแม้จะบันทึกไปบ้างแล้ว แต่หากยังมีบางช่วงบางตอนในหน้านั้นว่าง ท่านก็ 
จะบนัทกึแทรกลงไป สงัเกตได้จากสหีมกึ เส้นหนักเบาต่างกนั หรือมีวนัทีก่�ากบัแสดง 
เวลาทีบ่นัทกึคนละช่วง ทัง้น้ีเพือ่แสดงตวัอย่างเป็นพเิศษส�าหรับ “บนัทกึในพรรษาหน่ึง”  
ของท่าน ซึง่ปกตจิะรวมข้อความทัง้ช่วงทีแ่สดงประวตัขิองท่าน ธรรมะทีอ่บุตัขิึน้ระหว่าง 
การภาวนา และความร�าลกึถึงอดตีทีผ่่านมา โอวาททีค่รูบาอาจารย์สัง่สอนอบรมท่านมา  
เหล่านี้ด้วย

๑๒ มิถุนา ๒๕

“การท�าความเพยีรถ�า้ผู้ข้า จิตไปเอง ระลกึธรรมะได้เสมอ เพราะเป็นสถานทีเ่ป็น
มงคล ธรรมะสิง่ใดโดยไม่เกดิขึน้แต่ก่อนกเ็กดิขึน้เสมอ ตาลค�า จันทา มีศรัทธาเตม็ที่  
ต้องการอะไรได้ทกุอย่าง เขาอยากให้จ�าพรรษา ณ ถ�า้น้ี ตดิต่อกบับ้านหนองผือ ต.นาใน  
ได้ดี”

“การท�าร่ม ธาตแุปรปรวนวงิเวยีนศรีษะ แต่พออดทนท�าได้เพราะยนิดีในการท�า 
ให้เป็นทาน ท�าจนเป็นอาจิณกรรม มาอยู่ที่นี่ได้ท�าก่อสร้างสะดวกดี”

“ภาวนาเห็นนิมิตเป็นตัวคน ภายในจิตสมมติ นิมิตนั้นเป็นพระอรหันต์ฉันข้าว 
หลับตาเห็นความแยบคายของอาหารที่ลงไป มีเมตตาจิตแก่แม่ชีมาก เพราะคิดถึง 
แม่กวย ให้ร่มแม่ชีไปประมาณ ๑๕ คน พร้อมด้วยมุ้งกางนอน จ่ายผ้าขาวแม่ช ีหนองผือ  
ถ�้าผู้ข้า ชี ๑ ไม้กว่าๆ รวม ๒ อาวาส”

“ภาวนาเกิดความรู้แปลกๆ ถ้าจะโคจรไปทางอืน่ ไปง่าย สะดวก แต่เดินทางไกล 
ไม่ได้ เพราะป่วยชราพาธ”

“คั้นเอ็น (นวดเส้น-ผู้เขียน) มีผลมาก โรคหาย ภาวนาสะดวกดี”
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๒๒ ส.ค. ๒๕ ถ�้าผู้ข้า

“คนมีธรรมะเป็นที่สบายของจิต คนไม่มีธรรมะข่มจิตเป็นทุกข์อย่างยิ่ง เพราะ 
แบกขันธ์ หาบขันธ์ ๕ ธรรมะความเกิดดับแสดงเป็นอริยสัจอยู่เรื่อยๆ ไม่ขาดสาย 
พราหมณ์ผู้เพ่งอยูข่องความแปรปรวนย่อมรู้ธรรม เหน็ธรรม จิตอยูท่ีไ่หน ย่อมรู้แจ้ง 
ณ ทีน้ั่น ดังน้ี ขยายปฏภิาคมากไว้เช่นน้ัน เหน็ธรรมะอยูเ่ช่นน้ัน ย่อมแก้ความสงสยั 
รู้ธรรม เห็นธรรมะ อย่างสุขุมลุ่มลึก จิตอย่าออกจากกาย เห็นแปรปรวนอยู่เรื่อยๆ”

“พุทธศาสนาท�าให้เชื่อกรรม ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว ธรรมะไม่เป็นหมัน”

“เหน็ความเสือ่มของร่างกายอย่างเดยีว ไม่เหน็ความเจริญเลย ความเกดิมีแล้ว
มีความเสื่อมไปจนตายของร่างกายดังนี้ ธรรมะสว่างโร่ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่มี
ปิดบังด้วยประการใดๆ”

“พระพุทธองค์ตรัสว่า ความสะดุ้งกลัวมีแล้ว ขนพองสยองเกล้ามีแล้ว ธาตุจะ 
ตลีงักาเปลีย่นภพในระหว่างน้ันนับว่าขวญัเสยี แต่ให้ระลกึถงึตถาคตเร่ือยๆ ความกลวั 
จะหายไป เป็นวาจาพระองค์ ซึ่งมีราคาสูงที่แย้มมาจากน�้าพระทัยของพระองค์ เป็น
พระมหากรุณาอย่างยิ่ง เพราะพระองค์ไม่กลัวตาย น�้าพระทัยพระองค์ถึงอมตธรรม 
ดังนี้”

“สังขารทั้งหลายเกิดมาแล้วหันไปหาความตายอย่างเดียว ไม่ว่าสัตว์มนุษย์  
สตัว์เดรัจฉาน และต้นไม้ภเูขากด็จุเดยีวกนั หนัไปหาความตายด้วยธาตขัุนธ์แปรปรวน 
ดังนี้”

“ท�าความเพียรเด็ดเดี่ยว ยิ่งเห็นอานิสงส์ใหญ่โต แล้วจะเกิดวิบัติ วิบัติแล้วจะ
เกดิภาวนาด ีหมายความว่า ความดคีวามชัว่เป็นคูก่นัไป เมือ่เหน็ดแีล้วเหน็ชัว่ เหน็ชัว่ 
แล้วเห็นดี มืดกับแจ้งเป็นคู่กัน วิปัสสนูกับวิปัสสนาคู่กัน ทุกข์กับสุขเป็นคู่กัน”

“มนุษย์เป็นภูมิใหญ่ชัน้พเิศษ ได้ชือ่ว่ามนุษย์เป็นฐานะทีเ่ลศิ เป็นทีป่ระชมุใหญ่ 
ให้ร้ายให้ดีก็เป็นชาติมนุษย์ อินทร์ พรหม อบายภูมิ นรก สู้มนุษย์ไม่ได้ มนุษย์มี
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ฐานะอนัเลศิ เลศิทัง้หญงิ เลศิทัง้ชาย มอียูใ่นชาตเิป็นมนุษย์น้ีทัง้น้ัน แม้ปรารถนาใดๆ  
ส�าเร็จได้ในชั้นมนุษย์ มนุษย์ แปลว่า ใจสูง ใจกล้าหาญ ท�าบาป ท�าบุญ ได้ทั้งนั้น  
เพราะบุคคลเกิดเป็นมนุษย์เป็นลาภอย่างยิ่ง ทั้งพบพระพุทธศาสนายิ่งลาภใหญ่ 
ปฏิบัติมรรคผลนิพพานได้”

“มนุษย์ท�าจริง เหน็จริง ในอริยสจั แจ้งชดัจนส�าเร็จมรรคผล เป็นชาตทิีเ่ลศิวเิศษ
มากกว่าสัตว์อื่นกว่าภพอื่น ดังนี้ เว้นจากการมนุษย์ไปแล้วไม่มีจะให้เป็น พุทธเจ้า  
พระปัจเจก พระสาวก ได้ดังนี้”

“ราคะ โทสะ โมหะ เป็นผลร้ายทีส่ดุทีฝั่งอยูใ่นจิตมนุษย์ มนุษย์กระท�าได้ทกุอย่าง  
มีอ�านาจได้ มีเดชานุภาพได้ ไม่เหมือนสัตว์อื่น”

“มนุษย์ แปลว่า ใจสงู ใจแกล้วกล้า ประกอบด้วยความฉลาด ประดิษฐ์การงาน
ได้ทุกอย่างยิ่งกว่าประเภทสัตว์อื่นในไตรภพ เป็นธาตุที่พอทุกอย่าง จึงปฏิบัติส�าเร็จ 
มรรคผลได้ ใจไม่วางจากความเพียร ใจเด็ดเด่ียว จึงเป็นพุทธเจ้า พระปัจเจก  
พระอรหนัต์ได้ สตัว์อืน่ไม่ได้ ต้องอาศยัพทุธเจ้าสัง่สอน กล้าหาญ สร้างพระบารมใีห้
ส�าเร็จได้ไม่ท้อถอย ที่แยกออกจากมนุษย์ทั้งดีและชั่ว มนุสสนิรยิโก เปรต อสุรกาย 
สตัว์เดรัจฉาน ทีม่นุษย์ท�าไม่ดี ท�าบาป มนุสสพทุโธ พระปัจเจก พระอรหนัต์ มนุสสเทโว  
มนุสสพรหมา เหล่านี้เป็นต้น ล้วนแต่ท�าความดีและชั่วในชั้นมนุษย์ทั้งนั้น เหตุนั้น  
มนุษย์เป็นที่ประชุมใหญ่ที่ออกมาจากชาติมนุษย์ทั้งน้ัน ได้นามว่า อคฺค� มนุสฺเสสุ  
มนุษย์เลิศ มนุษย์ไม่ใช่หินชาติ-ต�่า เป็นชาติที่สูงสูด”

“มนุษย์อยูใ่นท่ามกลาง ข้างบนเทวดา ข้างล่างอบายภมิู ๔ มชัเฌมนุส มนุษย์อยู่
ในท่ามกลางของชาตทิีเ่กิด มนุษย์พออริยสจัจึงปฏบิตัสิ�าเร็จอรหนัต์ คล้ายๆ แม่ครัว  
แกงมนั พอพริกพอเกลอื เอร็ดอร่อยมาก ไม่ควรเหยยีบย�า่ชาตทิีเ่กดิของตวัให้ตกต�า่ 
ตกนรก เปรต อสุรกาย ไปได้ ควรพากันปฏิบัติในศาสนา เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดี  
ควรแก่การจะได้รับมรรคผล มัชเฌวัน ท่ามกลาง เดินปฏิบัติสายกลางให้ส�าเร็จดังนี้  
สตัว์ทัง้หลาย รู้จักกนิ รู้จักนอน รู้จักสบืพนัธุ ์รู้จักท�าความดคีวามช่ัว ไปนรก สวรรค์ 
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ได้ทั้งนั้น มนุษย์นั้นระคนด้วยบุญ บาป ชื่อว่า “คน” ก็ได้ ชื่อว่า “มนุษย์” ก็ได้  
ไม่ผิดแปลกกัน”

“มนุษย์โอนไปทางโลกีย์มากกว่าประพฤติศาสนาที่จะเอาตัวรอดจากอบายภูมิ
ทั้ง ๔ ได้ ฉะนั้น นักปราชญ์เลือกค้นเอา ประพฤติปฏิบัติเอา เอาความดีไปนิพพาน 
เอาความชั่วไปอเวจีนรก มนุษย์เป็นชาติที่สูงสุด ปรารถนาสมบัติอะไรก็ได้ทั้งน้ัน  
ไม่ตกต�า่เหมอืนชาตอ่ืินๆ ภพอ่ืนๆ ภพเหล่าน้ันธาตไุม่พอ เป็นชาตทิีข่าดมรรคผลนิพพาน  
มนุษย์เป็นฐานะทีส่ร้างบารมีให้ส�าเร็จได้ ไม่มคีวามสงสยัด้วยประการใดประการหน่ึง”

“อบุาสก เรียกว่า เป็นพ่อพระ อบุาสกิา เรียกว่า เป็นแม่พระ พระ แปลว่า ประเสริฐ  
ดังนี้” 

“ธรรมชาติโลกีย์เป็นสถานถิ่นที่แปรปรวน เพราะไม่เที่ยง อนิจฺจ� ทุกข� อนตฺตา 
ยักย้ายแปรผันอยูเ่ป็นนิตย์ ธรรมชาตโิลกตุระเป็นสถานทีเ่ทีย่งธรรม เป็นโลกเหนือโลก 
ทั้งหลาย เป็นโลกที่เกษม เป็นโลกที่ไม่ตายเหมือนโลกมนุษย์” 

“บุคคลที่แลเห็นธรรม สิ่งที่แปรปรวนว่าเป็นของร้ายกาจ แล้วปฏิบัติศาสนา  
เดนิมรรคให้ถงึมรรคผลนิพพาน แม้จะปริยาย ชาตมินุษย์ไม่มีทีส่ิน้สดุ โลกยีะเป็นโลก 
ที่แปรปรวน ไม่เที่ยงธรรม เพราะท�าตามราคะ โทสะ โมหะ ตามมติกิเลสของตัว”

๓ ส.ค. ๒๕ ถ�้าผู้ข้า

“ถ�า้ผู้ข้าเยือกเย็นทีส่ดุ วเิวกดีทีส่ดุ พระโยคาวจรภาวนาได้ทัง้กลางวนัและกลางคืน  
เป็นถิ่นที่รับรองพระโยคาวจรทั้งหลายที่โคจรมาจากจตุรทิศทั้ง ๔ พึ่งร่มพึ่งเย็นของ
คณะญาติโยมที่ก่อสร้างไว้แล้ว”

“ฉะน้ัน ต้องเดีย๋วๆ เวยีนมาพกัเจริญสมณธรรมถ�า้ผู้ข้าเสมอไปจนกว่าจะสิน้ชวีติ  
สถานที่สัปปายะ เจริญสมณธรรมระย่อระยองสะท้อนถึงจิตเสมอไป จิตใคร่ใช้ตบะ
อย่างยิ่ง ห่วงท�าความเพียรเสมอไป ธรรมะเกิดขึ้นในจิตแปลกๆ ชอบเจริญวิปัสสนา
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โดยมาก ธาตขุนัธ์ให้โอกาสท�าความเพยีร ไม่น่ังๆ นอนๆ ยนืๆ เดนิๆ เสยีเปล่า วนัเวลา 
เป็นเงินเป็นทอง อย่าให้ล่วงไปเสียเปล่า”

“สมถะเป็นสมณะทีดี่ รักษาความสงบ จิตไม่ส่งเดชฟุง้ซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆ 
ให้เสียความสงบทางใจให้เสียไป”

“สานุศิษย์ค้ันเอน็ ปรากฏว่าเหน็อวยัวะภายในได้หมดทกุอย่าง แต่อดเจ็บไม่ได้ 
เป็นโรคหายด้วยคัน้เอน็โดยกว่ากินยา ร่างกายปกต ิโรคชราพาธน้ันเป็นธรรมดาของ
สังขาร ภาวนาแนบเนียนดีกว่ายังเป็นหนุ่มเพราะคิดถึงความตายน้ันเสมอ มีความ
ประมาทน้อย หนุ่มประมาทมาก จิตเดนิทางวปัิสสนาโดยมาก รู้เองเหน็เองของธรรมะ 
ทัง้ปวง ความตายผ่านมาหลายคร้ังเน่ืองด้วยโรคหวัใจวายโดยมาก ลมืเผลอสตโิดยมาก  
การเทศนามโีวหารขึน้หน้าโดยปฏิภาณ เทศนามากท�าให้แน่นหวัใจ นายแพทย์จึงบอก 
ไม่ให้รับแขกและเทศนา”

๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕ ถ�้าผู้ข้า

“เม่ือคราวเราอยู่กะท่านอาจารย์ม่ัน ห้วยหบี จ.สกลนคร น้ัน เราทรมานตนอย่าง 
ขนาดใหญ่มีประการต่างๆ ก�าลงัม้างกาย ประกอบจิตเดด็เดีย่ว กล้าตาย ส่งเข้าภายใน  
มารตัวส�าคัญคล้ายมันปัดออก แต่เราสละตายเข้าไป เกิดระเบิดใหญ่ภายในนั้น

ข้อ ๑ ถือธรรมะนิสัยท่านอาจารย์มั่น จึงชนะได้

ข้อ ๒ เราเข้าป่า หัดม้างกายอย่างเต็มที่จนร่างกายเกิดวิบัติ จนกระดูกคล้ายๆ 
ออกจากกัน แม้เราเดินเสียงกรอบกราบ แต่นานไปหาย มีก�าลังทางจิต”

“คราวท่านอาจารย์มั่นจุดศพ (เผาศพ - ผู้เขียน) ท่านอาจารย์เสาร์ ณ จังหวัด
อบุลราชธานี น้ัน เราเดนิจงกรมระลกึถงึท่านเป็นทีพ่ึง่ พร้อมทัง้อทิธบิาท ๔ ไม่ละซึง่ 
ความเพียร”
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“มีมารกระทบ นอนสะพาน มีผู้หญิงไปหาโดยไม่ตั้งใจนั้น ครั้ง ๑”

“มีพระหนุ่มมาฟ้องท่านอาจารย์ม่ัน ท่านอาจารย์มั่นดุเอา ประกาศต่อสงฆ์  
ท�าสังคายนาใหม่ ดังอย่างร้ายกาจทุกๆ คราว ตามที่พรรณนามานี้”

“คราวอยูก่ะท่านอาจารย์เสาร์ เรามาทรมานภาวนาในถ�า้โพนงามน้ันกร้็ายกาจเตม็ที่  
ประกอบด้วย เสือ งู สัตว์ต่างๆ กับท่าน อาจเกิดวิบัติ แทบเอาตัวไม่รอด อยู่ถ�้านั้น 
ในระยะหลายเดือน เกิดวิบัติเกือบปลงสังขาร”

“มาเกดิวบิตั ิมาจ�าพรรษากบัท่านอาจารย์เสาร์ ณ วดัสทุธาวาส จังหวดัสกลนคร น้ัน  
ก็เกิดวิบัติเกือบเอาตัวไม่รอด ร้ายแรงมากทีเดียว”

“พ.ศ. ๒๕๒๕ มาจ�าพรรษาถ�า้ผู้ข้า เกดิธรรมะอศัจรรย์ เมือ่อาย ุ๘๒ พรรษา ๕๗ 
เกิดความรู้แปลกๆ อาศัยก�าลังสมถวิธีและวิปัสสนาวิธีแก้เรื่องหัวใจโต แก้หัวใจวาย  
แก้โรคนานาประการ เกิดมีพร้อมชราพาธไปต่างๆ รู้สกึตวัเสมอว่าจะตายเร็วๆ อยูด้่วย 
ก�าลงันวดและกนิยา จิตวเิวก ก�าลงัภาวนาธาตขุนัธ์ปกต ิการเจริญภาวนา สมถะและ
วิปัสสนา เกิดธรรมรู้แยบคายมาก”

“อยู่ ณ กรุงเทพฯ ไม่ได้วิเวก รับแขก เทศนามาก หัวใจวายเกือบตาย ที่บ้าน 
จ�าพรรษาคุณประเสริฐน้ันครั้งหน่ึง เกิดจากโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาอีกคร้ังหน่ึง  
มาจ�าพรรษาถ�้าผู้ข้า โรคจึงบรรเทามาดังนี้”

“มาอยู่ ณ ที่นี้ บุคคลดี อาหารดี อากาศพอทนอยู่ไปได้ เสนาสนะดี หมู่เพื่อน
สหธรรมกิด ีญาตโิยมด ีแต่ท�าร่มประจ�าเร่ือยๆ ไม่ท้อถอย และมกีารปรับปรุงก่อสร้าง
ใหญ่โต ดูแลพร้อม หนองผือ นาใน การก่อสร้างให้เสร็จไป เพือ่ยวุชนในกาละภายหลงั  
มีความเพียรโดยไม่จืดจาง พระเถรานุเถระมีเมตตาถึงกัน น่าปลื้มใจในเขตจังหวัด
สกลนคร”

“ไปเทีย่วอนิเดยี เหน็ปาฏหิารย์ิหลายอย่างในสถานทีต่รัสรู้ ตลอดจนเหน็สถานที ่
ปรินิพพานของพทุธองค์ ภาวนาท�าจิตได้ง่ายกว่าเมอืงไทย เพราะพระอรหนัต์ทัง้หลาย 
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ท่านเมตตา ภาวนาการท�าจิตได้เรว็กว่าอยูเ่มอืงไทย เข้าจิตถงึอริยสจัเสมอไป ก�าหนด 
๑๕ วัน กลบัเมอืงไทยด้วยเคร่ืองบนิ ล้วนแต่เป็นสถานทีเ่ป็นมงคลทัง้น้ัน ค่าพาหนะ 
เดินทางเสยีเงินไปมาก ดจุประหน่ึงว่าเราเกดิอนิเดยีมาหลายชาต ิสร้างบารมคีร้ังสดุท้าย 
มาเกดิเมืองไทย ผู้คนพลเมืองหนาแน่น มีลทัธร้ิอยแปดนักพรตในอนิเดีย ประสบโจร 
ลักถุงย่ามในที่พักรถไฟ”

“เมืองไทยท�าความเพียรจนหัวปอกหัวลอกจึงเห็นธรรม ไม่ง่ายเหมือนอินเดีย 
นอนโรงแรมราคาสูง”

“เกิดมาในโลกมนุษย์ทุกข์มาก รู้สึกเป็นอย่างยิ่ง จึงพยายามเจริญสมณธรรม
ให้สิ้นทุกข์ในชาตินี้ ทุกข์ปัญจขันธ์ก็พออยู่แล้ว ทุกข์ภายนอกกลัวอันตรายทุกอย่าง 
ทีม่นุษย์เบยีดเบยีนกัน ฆ่ากนั แย่งชงิกนั อาชพี เพือ่ลาภยศบ้าง สารพดัทกุอย่าง สขุแต่ 
ผู้มีธรรมะเป็นเรือนของใจ ไม่มีธรรมะเป็นทุกข์อย่างยิ่ง”

ถ�้าผู้ข้า ๔ กันยา ๒๕๒๕

“ดใีจได้สงเคราะห์ แม่ช ีบ้านหนองผือ นาใน ๒ คราว พนักว่าบาท คร้ังแรก ๖๐๐ บาท  
คร้ังที ่๒ ๕๐๐ บาท จ้างฉีดยา แม่เป็นมะเร็งทวารเบา แม่เบ่งอาตมาออกมาเป็นมนุษย์  
กล่อมเลีย้งดอูาตมาสบืตระกลู น้ีพดูตามพระไตรปิฎก พระองค์ตรัส มนุษย์เกดิมาในโลก  
ไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่กันนั้นไม่มีดังนี้”

๗ ต.ค. ๒๕

“อยูบ้่านผือ ภาวนาดีมากกว่าอยูแ่ห่งอืน่ เพราะสถานทีพ่ระอริยเจ้า ท่านอาจารย์มัน่  
ท่านอาจารย์เนียม ประทบัอยู ่ณ ทีน้ั่น เป็นสถานทีเ่ป็นมงคล สถานทีเ่ตอืนสตบ่ิอยๆ  
คล้ายอยู่กับท่านอาจารย์มั่น ความรู้ธรรมะลึกลับสุขุมคัมภีรภาพ ฉะนั้น การบ�ารุง
ก่อสร้างจึงท�าให้ถาวรมัน่คง รุ่งเรือง ให้สมฐานะกบัสถานทีเ่ป็นมงคล เทศนามปีฏภิาณดี  
บุคคลสอนง่าย อุบาสกอุบาสิกากลัวเรามาก เพราะเราทรมานเขามาแต่ก่อน ดุด่าเขา 
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ไม่โกรธ อยู่ได้แต่ออกพรรษา เข้าพรรษาอยู่ไม่ได้ อากาศทับ ถ�้าผู้ข้าอากาศดี  
มถี�า้เป็นมงคล บ้านผือสงัดดกีว่า เกิดธรรมะ สถานทีว่เิวกดมีาก พระเณรเราว่ากล่าว 
สั่งสอนได้”

ถ�้าผู้ข้า ๒๔ ต.ค. ๒๕๒๕

“มนุษย์เกดิมาในโลก มบีดิามารดา พี่ๆ  น้องๆ และวตัถขุ้าวของ ในปัจจุบนัทีเ่กดิน้ัน  
ประกอบด้วยจิตมรีาคะ โทสะ โมหะ เหล่าน้ี พากนัรักใคร่ เพลดิเพลนิ เห่อกนั ฉะน้ัน  
มีราคะ โทสะ โมหะ เพราะติดภพ ติดชาติ ติดโลกธรรม ๘ ประการ ไม่เพียงพอ 
อยากได้โน้นอยากได้น้ี ความพอความอิม่ในดวงจิตไม่เพยีงพอ แม้แม่น�า้ทะเลยงัรู้จัก 
บกพร่องหรือเตม็ดงัน้ี น้ีแหละเป็นเรือ่งตณัหาของโลก จึงพากนัประพฤตทิจุริตต่างๆ  
พากันท�าบาปนานาประการ เมื่อบุคคลฟังโอวาทค�าสั่งสอนพุทธเจ้า รู้สึกตัว ปฏิบัติ
มรรคผลให้เกดิขึน้กพ้็นโลกไป ข้อน้ีเป็นข้อลีล้บั สขุุม จะต้องอบรมในศาสนาให้มากๆ  
เพื่อแก้สันดานที่หยาบๆ ของตนให้ถึงมรรคผล ให้เชื่ออริยสัจความจริงของศาสนา 
นรก สวรรค์ นิพพาน มีจริงๆ ให้เกิดความเลื่อมใสในศาสนา”

“ผู้ทีจ่ะเหน็มรรคผลนิพพานจริงๆ ต้องเพยีรตปะความเพยีรอย่างยิง่ ทรมานตวั  
นอนใจไม่ได้ เกียจคร้านไม่ได้ เพราะมรรคผลนิพพานมีจริงๆ ประมาทน้ันไม่ได้  
ต้องเดินสายมรรค ๘ ประการ เป็นหนทางของพระอริยเจ้า และพุทธเจ้า พระปัจเจก
อรหันต์ขีณาสพทั้งหลาย”

“ภาวนาถงึหลกัอริยสจั นิมติแสดงออกมาให้ปรากฏรูปร่างเหมือนมนุษย์ทีบ่ริสทุธิ์ 
ต่อน้ันน้อมนิมิตให้เป็นไตรลกัษณ์ เพราะนิมิตน้ันจะแปรปรวนเป็นอาการต่างๆ จะตดิดี  
แก้ความดีให้เป็นอริยสัจ กลั่นกรองให้เป็นชาตินิพพาน ข้อนี้ส�าคัญนัก”
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๒๕ ตุลาคม ๒๕๒๕ พักภูทอก ๓ คืน

“ฝันลยุน�า้ ป้ันผ้าอาบน�า้ และลมืผ้า ต่อไปจะได้รับทกุข์อย่างใดอย่างหน่ึง ประกอบ
การก่อสร้าง ฝันตามที่ผ่านมาแล้ว ลุยน�้าลึกแต่ไม่ได้ลอยน�้านั้น น�้า แปลว่า โอฆะ  
เป็นกรรมมาจรให้ระวังตัว”

“พจิารณาภาวนาเด๋ียวน้ีไม่มีความฝัน เพราะก่อนนอนได้นอนหลบนิมิตทัง้หลาย  
เพราะเห็นว่านิมิตนั้นเป็นมาร เป็นตัวสังขาร จงึเอาไตรลักษณ์ล้างเช็ดให้บริสุทธิ์ก่อน
นอน”

ภาวนาไตรลกัษณ์ทกุขณะจิต ให้เหน็ภายในสว่างเสมอไป เป็นตวัวปัิสสนา ล้างเชด็ 
ให้จิตสะอาด ทกุอริิยาบถ น่ัง นอน ยนื เดนิ อย่าประมาทด้วยประการใดประการหน่ึง

๕ พ.ย. ๒๕๒๕ ถ�้าผู้ข้า

“สมถะรับระงับนิวรณ์ได้ชัว่คราว เสวยความสขุด้วยความสงบ แต่กเิลสเกดิขึน้อกี  
ส่วนวิปัสสนารู้แจ้งแทงตลอด ท�าให้สิน้กเิลสได้ หวัใจไม่มพีษิมภียัด้วยนานาประการ 
จิตเกษม จิตอมตธรรม จิตอกปุธรรม จิตไม่ก�าเริบ จิตคงทีเ่พราะจิตรู้แจ้งแทงตลอด”

“ไตรลักษณ์ม้างไปได้ทั้งไตรภพ มีอ�านาจเหนือโลกีย์ โลกุตระเป็นโลกหน่ึง 
ต่างหาก”

“แก่ชราภาพ ร่างกายเหี่ยวแห้ง หมดยาง ก�าลังไม่ติดต่อ ก�าลังน้อย อ่อนเพลีย 
อิริยาบถผิดอนามัยแล้วไม่ได้ ธาตุแปรปรวน ชักชวนให้ล้ม เดินไปมาคล้ายกับ 
เดก็หดัเดนิ ซวนหน้าซวนหลงั ไปไม่ตรง มคีนอืน่พยงุเร่ือยๆ เว้นจากพระพลิาอปัุฏฐาก
น้ันไม่ได้ ต้องบ�ารุงยาฉันเสมอ พอพยุงตวัไปได้ แต่จิตแน่นหนาในทางธรรมะ เพราะ
ระลกึการตายเสมอ ความประมาทน้อย แต่ก�าลงัจิตก�าลงัโคจรสะดวก แต่ร่างกายเดนิ
ไม่ไหวเหมือนยังหนุ่ม ชอบสันโดษ มักน้อยด้วยปัจจัย ๔ เพราะระลึกถึงความตาย  
จะสะสมไว้ท�าไม รีบบริจาคยังมีชีวิตอยู่”
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“การท�าบุญต่ออายุ เห็นอานิสงส์ปัจจุบันเป็นอัศจรรย์อย่างใดอย่างหนึ่ง ฉะนั้น 
พระยาพมิพสิารบ�าเพญ็อทุศิถงึเปรต เปรตได้รับอนุโมทนาไปเกดิบนสวรรค์ การทาน
มีแรงกล้าถึงขนาดนั้น”

“ภาวนาจิตเดินถกูมรรคสะดวกมาก ไม่ขัดข้องด้วยประการใดๆ เพราะเป็นหนทาง 
ของพระอริยเจ้า เดินผิดมรรค ถูกนิวรณ์ครอบง�า จิตล�าบากมาก”

“อยู่ประเทศอินเดีย ภาวนาง่ายที่สุด ไม่ต้องช�าระนิวรณ์ ภาวนาจิตถึงอริยสัจ
เลยทเีดยีว เพราะวญิญาณพระอรหนัต์อุม้ อนิเดียเป็นต้นศาสนา พระอรหนัต์นิพพาน
ในที่นั้นมาก ช่วยพระ คนทุกข์ คนจน ท่านอุ้มชู”

“พระโยคาวจรเจ้าทัง้หลายถอืธดุงค์บริสทุธิด์แีล้ว เทพต้องไปเยีย่ม พระจะรู้กต็าม 
ไม่รู้ก็ตาม เทพไปเยี่ยม ท่านอาจารย์มั่นพูด”

“ถ�า้ผาบิง้ เป็นมงคล ๒ อย่าง พระอรหนัต์อบุาลนิีพพานในทีน้ั่น ๑ มนีาครักษา 
อยู ่ณ ทีน้ั่น ๑ พระโยคาวจรเจ้าภาวนาจึงสะดวกมาก เป็นสถานทีเ่ป็นมงคล อาจารย์ม่ัน 
จ�าพรรษาอยู่ ณ ที่นั้น รู้อภิธรรม ไปอื่นลืม ท่านอาจารย์สิงห์ส�าคัญตนส�าเร็จดุจ
พระโมคคัลลาน์”

“ท่านอาจารย์บุญส�าเร็จถ�้า...อ.ผือ จ.อุดร”

“ภาวนาธาตนุาเวง คดิถงึพระอริยเจ้า ภาวนาบ้านหนองผือ คดิถงึท่านอาจารย์มัน่  
ท่านเนียม ท่านทั้งสองเป็นพระอริยเจ้า”

“ความสันโดษนั้นเบากาย เบาใจ เพราะไม่มีการสะสมปัจจัย ๔ จะสะสมไว้
ท�าไม ญาติโยมเขาเลี้ยงอยู่แล้ว ลาภเหลือแล มีโอกาสภาวนาให้ยิ่ง”
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ถ�้าผู้ข้า ๑ ก.ย. ๒๕

“เจริญกายานุปัสสนา ตัง้แต่เท้าขึน้ถงึบนศรีษะ ตัง้แต่บนศีรษะถงึเท้า เป็น ทกุขฺ�  
อนิจฺจ� อนตตฺา ท�าให้มากแล้ว ท�าให้ช�านาญแล้ว ท�าให้คล่องแคล่วแล้ว จะเกดินิพพทิาญาณ  
คอื ความเบือ่หน่ายในอวยัวะทกุส่วน แล้วเจริญความเบือ่หน่ายให้มาก แล้วจะเกดิ วริาโค  
แปลว่า ส�ารอกออก ไม่ยินดีในกามคุณ จิตจะถึงความเกษม ไม่มัวเมาในกามคุณ

“ทีจ่ะเปลีย่นภพไปสูภ่พใหม่น้ัน มัจจุราชมายาทกุอย่างมันพอจึงเข้าถงึความตาย  
ตายดีไปสวรรค์ ตายชั่วไปสู่ทุคติภพ มี ๒ อย่างเท่านั้น ถ้าสิ้นกิเลสแล้วก็ไปนิพพาน 
ไม่ปรารภเกิดในภพน้อยใหญ่”

“ถ้าเดินมรรคไม่พอ ยังคานิมิตดีและช่ัวอยู ่เพราะอ่อนทางวปัิสสนา ล้างเช็ดกเิลส 
ไม่หมด”

“ภาวนา ณ ถ�า้ผู้ข้า เดนิทางวปัิสสนา จิตสว่างไสวด ีปรุโปร่งด ีรู้แต่เท้าถงึศรีษะ  
ทวนขึน้ทวนลง อนุโลม ปฏโิลม เพ่งไตรลกัษณ์ ลบเล่ห์เหลีย่มของกเิลสทัง้หลายให้เหน็
อมตธรรม เหน็ปกตขิองจิต ให้จิตเป็นอกุปปธรรม ไม่ให้จิตก�าเริบ ให้รู้แจ้งแทงตลอด 
อยู่เป็นนิตย์ด้วยก�าลังวิปัสสนา ไม่ใช่ก�าลังวิปัสสนู”

“พจิารณาการตายไปสูภ่พใหม่จะเป็นกริิยาอย่างไร ในขณะทีธ่าตขุนัธ์จะตลีงักา
น้ันแหละ ใจหาย ขวญัเสยี เอาสตไิด้เป็นการด ีถ้าเอาไม่ได้ก็เสยีท่าใหญ่โต ความรู้แจ้ง 
แทงตลอดของอวัยวะเป็นสมบัติอย่างยิ่ง แลเห็นอริยสัจด้วยความจริง”

๑ พ.ย. ๒๕ ถ�้าผู้ข้า

“กายานุปัสสนา กรรมฐาน ๕ เป็นมรรคทีจิ่ตเดนิถกูต้อง เร่งความเพยีร เดนิมรรค  
เป็นหนทางของพระอริยเจ้า”
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“ร่างกายอวยัวะเป็นธรรมะทีแ่ปรผันอยูใ่นไตรลกัษณ์ เมือ่เหน็ความไม่จริงแล้ว 
ย่อมเหน็ความจริงของอริยสจั จิตไม่แปรผันเป็นอย่างอืน่ แก้ไขเดนิมรรคให้ถกูเป็นอนั 
ที่แล้วกัน เดินมรรคผิดแล้วยุ่งวุ่นวายใหญ่โต”

๘ พ.ย. ๒๕ ถ�้าผู้ข้า

“อยู ่ณ ถ�า้ผู้ข้า ภาวนาสงัดด ีศิษย์เอาใจใส่อปัุฏฐากด ีอาหารด ีอากาศดี อยากเจ็บ 
เวลาฝนตก สนใจในการภาวนามาก เกิดความรู้แปลกๆ ละเอยีด สขุุม สถานทีเ่ป็นมงคล  
ญาติโยมว่าง่ายสอนง่าย ภาวนาถึงหลักของจิต เพ่งนิมิตให้ละลายเป็น ทุกฺข� อนิจจ�  
อนตตฺา แต่ไม่ฝัน เพราะภาวนาล้างอนุสยั เพ่งร่างกายปรุโปร่งตลอดทัว่ไปของร่างกาย
และลึกซึ้ง”

“จิตหายสงสัยทางนิวรณ์ ไม่รับนิมิตพิจารณา เพราะนิมิตเป็นตัวสังขาร”

“อาพาธค่อยหายไปเร่ือยๆ เพราะค้ันเอน็ (นวดเส้น - ผู้เขียน) แต่เดินทางไกลไม่ได้  
เจ็บขาข้างขวา แน่นหวัใจ มักมีบ่อยๆ ไม่อยากอาหาร กนิไปกพ็อกนิ มกัเวยีน เป็นลม 
เป็นบางวนั ลกุน่ังเดนิล�าบาก เดนิคล้ายเดก็หดัเดนิเพราะชรา อวยัวะบกพร่อง ก�าลงัน้อย  
อ่อนเพลยี ต้องเปลีย่นอริิยาบถบ่อยๆ น่ังนานเส้นตงึ อายแุก่เท่าไรยิง่เหน็ความล�าบาก 
ของร่างกาย”

“พจิารณาตามเร่ืองของสงัขาร แต่อย่าทิง้ไตรลกัษณ์ ลบล้างให้หายไป อย่าปรุง
มันขึ้นมา เห็นความไม่เที่ยงแล้วเห็นเที่ยงของอริยสัจ”
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พรรษาที่ ๕๙-๖๕ พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๓๒ 

แสงตะวันล�าสุดท้าย

พ.ศ. ๒๕๒๖ และ ๒๕๒๘ 

จ�าพรรษา วัดเจติยาคิรีวิหาร (ภูทอก) อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย 

พ.ศ. ๒๕๒๗ และ ๒๕๓๒ จ�าพรรษา ทีพั่กสงฆ์ ก.ม. ๒๗ ดอนเมือง กรงุเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๑ จ�าพรรษา ที่พักสงฆ์เย็นสุดใจ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จากพรรษา ๕๙ ถึงพรรษา ๖๕ จัดได้ว่าเป็นช่วงปัจฉิมกาลของหลวงปู่จริงๆ 
ท่านมีอายุยืนยาวมาถึงกว่า ๘๐ ปี อายุ ๘๒-๘๘ ปี เมื่อสมเด็จพระบรมครู สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงปลงพระชนมายุสังขารเสด็จเข้าสู่มหาปรินิพพานนั้น ก็มี 
พระชนม์เพยีง ๘๐ พรรษาเท่าน้ัน หรือแม้แต่ท่านพระอาจารย์มัน่ ภริูทตัโต บรูพาจารย์ 
ของท่าน กล็ะสงัขารไปเมือ่อายุ ๘๐ ปีพอดี องค์ท่านมอีายเุกินกว่าแปดสบิมาหลายปีแล้ว  
แต่หลวงปูก็่ยังเมตตาน�าพระ เณร อบุาสก อบุาสกิา สวดมนต์ท�าวตัรเช้า-ท�าวตัรเยน็  
ตลอดจนเทศนาอบรมสั่งสอนและน�าภาวนามิได้ขาด โดยการสวดมนต์ท�าวัตรเช้า 
และเยน็ หลวงปูไ่ด้มีแบบฉบบัของหลวงปูเ่องดงัทีเ่คยกล่าวมาแล้ว โดยหลวงปูจ่ะน้อมน�า 
ให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อย่างน่าซาบซึ้งก่อน แล้วจึงให้
สวดบาลีต่อไป

ถึงแม้ว่าหลวงปู่จะเจริญด้วยวัยอันสูงยิ่ง และมีสภาพสังขารดังที่หลวงปู่บันทึก 
ไว้ว่า “...ค�านวณชวีติเหน็จะไม่ยัง่ยนื ร่างกายบอกมาเช่นน้ัน ท�าให้เวยีนศรีษะเร่ือยๆ 
แต่มสีตริะวงัอย่าให้ล้ม มคีนอืน่พยงุเสมอ...” และ “...ธาตขัุนธ์ท�าให้วงิเวยีนอยูเ่ร่ือยๆ 
คอยแต่จะล้ม ต้องระวงัหน้าระวงัหลงั...” ท่านกย็งัมเีมตตาไปโปรดเยีย่มลกูศิษย์ตาม
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ทีต่่างๆ บ่อยคร้ัง โดยทกุคร้ังจะไปวนัละหลายๆ บ้าน และทกุๆ บ้าน ท่านมักจะอบรม 
เทศน์เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อย

นึกถงึวยั นึกถงึสงัขาร ผู้ทีม่อีายปุานน้ันแล้ว ควรจะพกัผ่อนได้แล้ว แต่กลบัมา 
เหน็ดเหน่ือยอย่างยิง่ ท่านไม่น่าจะปฏบิตัภิารกจิเช่นน้ีได้ไหว แต่หลวงปูก่ย็งัคงมีเมตตา 
อยู่เช่นนั้นเสมอมา บ�าเพ็ญตนดุจเหล็กไหล ไปมาคล่องแคล่วว่องไว แทนที่ลูกศิษย์ 
จะเป็นฝ่ายมากราบนมัสการเยี่ยมท่าน ท่านกลับไปเยี่ยมลูกศิษย์เสียเอง เมื่อดูจาก
ภายนอก ท่านเป็นเสมอืนบรุุษเหลก็ แต่จากบนัทกึทีค้่นพบปรากฏว่า องค์ท่านเองกลบั 
เหน็ดเหนื่อยยิ่งนัก ดังที่ว่า “...เราสละชีวิตให้ญาติโยมมาดูดกินเนื้อเลือดของเรา...”

มอียูห่ลายคร้ังทีท่่านสารภาพว่า การเทศน์กดี็ การอบรมกด็ ีดดูกนิก�าลงัของท่าน 
ไปหมด จนแน่นหน้าอกแทบหายใจไม่ออก แต่ท่านกอ็ดทนท�าด้วยว่าเป็นกิจของศาสนา  
ตามที่ท่านว่า

ในปีพรรษา ๕๙ (พ.ศ. ๒๕๒๖) และพรรษา ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) หลวงปูเ่มตตา 
ไปโปรดญาตโิยมทางจังหวดัหนองคาย โดยไปจ�าพรรษาอยู ่ณ วดัเจตยิาคิรีวหิาร (ภทูอก)  
และโดยเฉพาะในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ น้ัน ท่านได้กรุณารับผ้ากฐนิของวดัเจตยิาครีิวหิาร  
(ภูทอก) ด้วย ความจริงที่ภูทอกนี้ ท่านได้เคยไปวิเวกพักผ่อนแล้วหลายครั้งแต่ปี  
๒๕๒๑ เป็นต้นมา เช่น มาร่วมในงานกฐินบ้าง ผ้าป่าบ้าง ปี ๒๕๒๕ ท่านมาในงาน 
กฐินรับผ้าป่า แล้วท่านบันทึกไว้ว่า

“ภูทอก” ซึ่งมาอยู่ใหม่ๆ วันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕

ภาวนามีชีวิตต่อดี เป็นสถานที่เป็นมงคล ภาวนาอวัยวะปรุโปร่งดี สงัด วิเวกดี 
มเีทพศักด์ิสทิธิป์ระทบัอยู ่บคุคลยงัภาวนายงัไม่เป็นไป ยุง่อยูก่บัการงาน ค่าครองชพี  
ยงัไม่เหน็อานิสงส์ของศาสนาเตม็ที ่ขาดคร่ึงๆ กลางๆ การก่อสร้างถาวรมาก เทยีบกบั 
วัดเอราวัณ ถ�้าผาปู่ ถ�้าขาม ถ�้าผาบิ้ง

“สร้างถาวรมัน่คง รุ่งเรืองดี ทนัสมยันิยม แม้สิน้เงินเป็นล้านๆ ทเีดียว เราเทศน์ไป 
ดูเหมือนไม่เข้าใจเท่าไร”
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“ต่ออนาคตจะเป็นเจดีย์ที่ส�าคัญของประเทศไทย เป็นที่อัศจรรย์แห่งหน่ึงของ
ประเทศไทย ทศันาจรของคนต่างจังหวดั จะหาสมภารเหมอืนท่านอาจารย์จวนยากนัก  
เพราะพุทธศาสนิกชนเลือ่มใสท่านมาก หาเงินก่อสร้างและปกครองพระภิกษุ เณร ได้ดี 
ยิ่งกว่าเรา”

“ภาวนาข้างบน (บนภเูขา - ผู้เขยีน) ด ีข้างล่างภาวนาไม่ค่อยดี ทีเ่ราได้ผ่านมาแล้ว  
ปรากฏเป็นอัศจรรย์”

“ถ�้าผาปู่ ๑ ถ�้าขาม ๑ ภูทอก ๑ ถ�้าเอราวัณ ๑ ถ�้าผาบิ้ง ๑ ถ�้ามโหฬาร ๑ ทุ่มเท 
เงินงานการก่อสร้างมากมายของประเทศไทย น่าอัศจรรย์ เป็นหลักวัดป่าที่วิเวกของ
ประเทศไทย เป็นขวัญตาขวัญใจของประเทศไทย ชาวพุทธศาสนิกชนทัศนาการ  
ต้องคัดเลือกอาจารย์ที่ส�าคัญอยู่ จึงสมกับฐานะของถ�้าที่เป็นมงคล”

“ภทูอก เป็นสถานทศันาจรหลายแห่ง มสีถานทีใ่กล้ๆ กนั สะดวกแก่พระโยคาวจรเจ้า 
เจริญภาวนา ล้วนแต่บุคคลเป็นเศรษฐีการก่อสร้างทั้งนั้น”

เป็นที่น่าแปลกใจอย่างย่ิงที่มาพบบันทึกของท่านที่บันทึกไว้แต่ปี ๒๕๒๕ ว่า  
“ต่ออนาคตจะเป็นเจดีย์ที่ส�าคัญของประเทศไทย เป็นที่อัศจรรย์แห่งหน่ึงของ
ประเทศไทย” ขณะน้ันเดือนตุลาคม ๒๕๒๕ ความคิดที่จะสร้างเจดีย์โดยเสด็จ 
พระราชด�าริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพิ่งเริ่มต้น ยังมิได้มีการหาทุนมาเพื่อ
สร้างเลย เพราะบรรดาศิษย์ก�าลังกังวลเรื่องจะช่วยจัดสร้างเจดีย์ถวายหลวงปู่ฝั้นให้
เสร็จสิ้นก่อน และเราก็มีความคิดสั้นๆ เพียงว่าจะท�าเจดีย์เพียงแค่ ๓-๔ ล้านบาท 
และความจริงเงิน ๓-๔ ล้านบาท ส�าหรับเราในปี ๒๕๒๕ นั้น ก็ยังฟังเป็นเรื่องเกิน
ฝันอยู่เหลือเกิน

ไม่มีใครคิดว่า สุดท้ายเจดีย์พิพิธภัณฑ์ท่านพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ จะใช้ 
ทุนในการก่อสร้างไปถึง ๑๗ ล้านบาท มีความสูงจากพื้นดินเดิมถึงยอดเจดีย์ถึง  
๓๗ เมตร และหลวงปู่ท่านเขียนไว้แต่ครั้งนั้น คงต้องขอยืมค�าของท่านที่ท่านกล่าว
บ่อยๆ นั่นเองมาร�าพึงในวันนี้ น่าอัศจรรย์นัก
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ที่ภูทอกเป็นสถานที่ซึ่งสงบสงัด เส้นทางที่เข้าไปสู่ภูทอกค่อนข้างล�าบาก อีกทั้ง 
อยูห่่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๘๐๐ กว่ากโิลเมตร ในขณะน้ันหลวงปูม่อีาย ุ๘๔ ปีแล้ว  
ท่านก็ยังแสดงพระธรรมเทศนาเกือบทุกวัน อบรมพระเณร ตลอดจนผู้ที่มีศรัทธา 
แรงกล้าที่ได้ติดตามท่านไปด้วย ท่านได้น�าพระเณรขึ้นไปบ�าเพ็ญภาวนาอยู่บนวิหาร
ยอดเขาภทูอก ช้ันที ่๕ เป็นเวลากว่าเดือน ในระยะน้ันธรรมะของหลวงปูม่มีาก ซึง่ท่าน 
ก็ได้บันทึกไว้ แต่เป็นการยากยิ่งที่จะน�าธรรมะของหลวงปู่มารวมพิมพ์ไว้ได้ทั้งหมด 
คงจะสามารถคัดลอกและน�ามาพอเป็นตัวอย่างบ้าง ดังนี้

“เร่งความเพยีรเข้าไป เส้นเอน็ กระดกู ปีตไิล่กเิลสออกจากดวงจิต อ�านาจวปัิสสนา 
ฟอกหัวใจให้สะอาด”

“อุบายกิเลสมีนานาประการ มรรคท�าให้มาก ให้รู้เท่าทันกับกิเลส ไตรลักษณ์
ตัดกระแสกิเลสทั้งหลายให้ขาดจากดวงจิต หัวใจเปลี่ยนแปลงอวิชชาให้เป็นวิชชา 
เรื่องนี้ควรสนใจเพราะมันเดินถูกมรรค”

“ชอบสวยงาม พจิารณาให้เป็นอสภุะ-ไม่งาม ของอวยัวะทกุส่วนด�าเนินเข้าไปดู  
จักเห็นความเป็นจริงของอริยสัจ”

“รู้แจ้งอวยัวะของร่างกายยิง่กว่าเก่า ละเอยีดกว่าเก่า ด้วยไตรลกัษณ์ ทกุข� อนิจฺจ�  
อนตฺตา ขยายธรรมะรู้ทั่วไป ระงับนิวรณ์ได้ รู้เองเห็นเอง เป็นปัจจัตตัง ปฏิภาคและ
วิปัสสนาผสมกัน แต่วิปัสสนามากกว่าสมถะ”

“พจิารณาการตาย เกดิสะกดิใจว่าจะต้องตายง่าย อายไุม่ยืนนาน บอกมาเร่ือยๆ  
เร่งความเพียรมากก่อนตาย เพื่อให้ช�านิช�านาญ เพื่อเข้าจิต สู้การตาย ข้อนี้ส�าคัญ
มากกว่าอย่างอื่น”

“ท�าวิปัสสนามากกว่าท�าปฏิภาคนิมติ ให้จิตรู้เองเหน็เอง ไม่มคีวามอาลยัในชีวติ 
พิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆ เพื่อให้ช�านาญเข้าสู่อารมณ์แห่งความตาย”
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เทศน์ของหลวงปู ่บ่อยคร้ังจะกล่าวถงึการให้ “ทาน” ซึง่ไม่เฉพาะแต่ค�าเทศน์เท่าน้ัน 
ท่านยงัปฏบิตัเิพือ่เป็นตวัอย่างทีด่แีก่พระ เณร อบุาสก อบุาสกิา อกีด้วย ท่านกล่าวว่า 
อานิสงส์ของการให้ทานนั้นจะมีผลให้ผู้บริจาคทานมีฐานะร�่ารวย คือ พระเวสสันดร 
ในพระไตรปิฎก และจะอดุหนุนให้ตวัเราสบาย ซึง่ย่อมเหน็อานิสงส์น้ีได้ในชาตปัิจจุบนั  
ดังที่ท่านได้รับอยู่ ตามบันทึกของท่านที่ว่า

“...เงินฝากธนาคาร ช่วยอาหารพระเณรวดัป่าทีก่นัดารน้ัน ยิง่ปลืม้ใจหาทีส่ดุมไิด้ 
มีตบะความเพียรอย่างย่ิง และมีศาลาเกิดข้ึนทุกวันน้ี ก็เพราะอนุเคราะห์หมู่เพื่อน 
สหธรรมกิน่ันเอง กด้็วยอานิสงส์อนัน้ีแหละอดุหนุน จึงมชีีวติประทงัตวัอยูท่กุวนัน้ี...”

เงินในที่น้ีได้มาจากไหน ก็ได้มาจากปัจจัยที่เหล่าญาติโยมลูกศิษย์ถวายท่าน 
นั่นแหละ โดยอัธยาศัยของหลวงปู่แล้วเป็นผู้มัธยัสถ์ ประหยัดมาก ด้วยท่านชอบ 
ธุดงควัตร จึงฝึกหัดให้มีชีวิตอยู่อย่างประหยัดอย่างไม่กังวลต่อความอัตคัดขัดสน  
ดงัมีเร่ืองเล่าทีว่่า น�า้ปลาขวดเดยีว เป็นอาหารทีท่่านฉันได้ทัง้พรรษา ดงัน้ัน ปัจจัยทีเ่หล่า
ญาตโิยมและลกูศิษย์ถวายเท่าน้ัน จึงเกิดอานิสงส์ผลบญุถงึ ๒ ช้ัน คอื บญุทีเ่กดิจากการ
ถวายปัจจัยหลวงปูช่ัน้หน่ึง และบญุทีเ่กิดจากหลวงปูน่�าปัจจัยน้ันไปเพือ่การสงเคราะห์ 
พระเณรในป่ากนัดารอกีชัน้หน่ึง ท่านได้จัดตัง้มลูนิธจัินทสาโรข้ึน ให้น�าดอกผลส่งไป 
ช่วยเป็นค่าอาหารส�าหรับวัดป่าที่อยู่ในที่ทุรกันดารและขาดแคลน นอกจากจะช่วย
เพื่อนสหธรรมิกในด้านปัจจัยแล้ว การช่วยเหลือในลักษณะอื่นๆ ก็ถือว่าเป็น “ทาน” 
อีกชนิดหนึ่ง ดังบันทึกของท่านที่ว่า

“เราได้แลกโวหารเทศนาหาเงินช่วยการก่อสร้าง ช่วยเพื่อนสหธรรมิก นี้ก็เห็น
อานิสงส์เหมือนกัน การให้ทานร�า่รวยเหมอืนพระเวสสนัดรมีอานิสงส์ตามทีท่่านกล่าวไว้ 
ในพระไตรปิฎก”

หลวงปู่มักจะมีเรื่องต่างๆ เล่าให้ญาติโยมและลูกศิษย์ฟังเสมอๆ ประกอบกับ
ค�าสั่งสอนอบรมของท่าน และเรื่องหนึ่งที่ท่านมักจะกล่าวถึงก็คือ ค�าสรรเสริญเพื่อน 
สหธรรมิกของท่าน หลวงปูช่อบ ฐานสโม ผู้ทีมี่ความกล้าหาญ เดด็เดีย่ว มธีรรมคมในฝัก  
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สันโดษ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของพระโยคาวจรเจ้าในสมัยปัจจุบัน ดังเร่ืองเล่าที่ท่าน
ยกขึน้มาว่า ในสมยัหน่ึงหลวงปูช่อบธดุงค์เข้าไปในป่าทบึ ทางเดินน้ันเป็นทางเปลีย่ว 
หนทางน้ันมเีสอืกินคนหลายรายแล้ว กลางคนืน้ันท่านเดนิเข้าไปคนเดยีว แม้ญาตโิยม
จะห้ามปรามหรือทัดทานอย่างไร ท่านก็ดื้อไป แล้วท่านก็พบเสือใหญ่ลายพาดกลอน
ร้องขึ้นบนทางข้างหน้าท่าน ๑ ตัว ข้างหลังอีก ๑ ตัว หลวงปู่ชอบจึงเข้าสมาธิอยู่  
ณ ทีน้ั่นราว ๑ ชัว่โมง รู้สกึตวัแล้วกเ็ดนิต่อไป ตอนเช้าท่านออกบณิฑบาต ญาตโิยม
ทัง้หลายเหน็เป็นอศัจรรย์ทีท่่านเดนิกลางคนืในป่าโดยทีเ่สอืไม่กนิท่าน ความกล้าหาญ 
เด็ดเดี่ยวของหลวงปู่ชอบ เป็นเร่ืองที่หลวงปู่มักน�ามากล่าวสรรเสริญให้ญาติโยม  
ลูกศิษย์ได้ยินได้ฟังด�าเนินรอยตาม เหล่าน้ีเป็นการยืนยันถึงอุปนิสัยการถ่อมองค์
หลวงปู่ที่มักจะเล่าและยกย่องผู้อื่นมากกว่ากล่าวถึงตนเอง

พรรษา ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๒๗) หลวงปูจ่�าพรรษาทีส่�านักสงฆ์ ก.ม. ๒๗ ดอนเมอืง 
กรุงเทพฯ ถงึแม้ว่าจะมเีสยีงเคร่ืองบนิรบกวนบ้าง หลวงปูก่ห็าได้ทิง้เร่ืองการภาวนาไม่  
กลับมุ่งหน้าเข้าหาการภาวนาอย่างจริงจัง ดังความตามบันทึกส่วนหนึ่งว่า

“การภาวนา เมื่อว่างเครื่องบินแล้ว สงัดดี วิเวกดี พิจารณาร่างกายแจ่มแจ้งดี  
ของอวยัวะร่างกายตัง้แต่ขาต่อไปถงึหน้า สละชวีติโดยเฉพาะเอกเทศอย่างหน่ึง พยายาม 
ให้สละซากความเป็นความตาย ณ ทีน้ั่น ให้ช�านิช�านาญ ท�าให้มากจะเกดิปาฏหิาริย์ใหญ่  
เหน็ธรรมเป็นอศัจรรย์ อย่างใดอย่างหน่ึง สละกเิลสทัง้หยาบ ทัง้อย่างกลาง อย่างละเอยีด  
มีในนั้นเสร็จ กลั่นเอาความไม่ตายจากที่นั้นเป็นตัวนิพพาน เมื่อก่อนไม่เที่ยงเช่นนั้น 
จะเห็นตอนที่ไม่ตาย อมตธรรม อย่างสุขุมลึกลงไปเป็นล�าดับ”

“เร่งความเพยีร นอนไม่หลบั เพราะมีปีตล่ิอใจ รักใคร่ภาวนาเร่ือยๆ ลมืมดืลมืค�า่  
แต่มกีารอ่อนเพลยี การนอนไม่หลบั แต่ความรู้ความฉลาดก้าวหน้า ใคร่ในวปัิสสนาวธิี  
นิสัยย่อมเป็นไปเช่นนั้น นอนดึกๆ ทุกคืน ท�าให้เพลินทางธรรมมาก”

“เจริญภาวนาสะดวก ม้างกายให้เหน็ทัว่ด้วยวปัิสสนาอย่างเดยีว สมถะมกีารท�า 
น้อยไป เพราะที่อยู่ไม่วิเวก”
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ในระหว่างระยะเวลาเหล่าน้ัน พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ และสมเด็จพระ-
นางเจ้าฯ พระบรมราชนีินาถ เสด็จแปรพระราชฐานไปประทบั ณ พระราชวงัไกลกงัวล  
อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนั้น หลวงปู่ก็พักอยู่ที่
ส�านักสงฆ์หัวหิน เช่นกัน ท่านบันทึกไว้ว่า

“อยู่หัวหิน อยู่ใกล้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนีินาถ แล้ว มักจะเกดิธรรมแปลกๆ เป็นอศัจรรย์ เป็นเพราะทัง้สองพระองค์ 
ทรงมพีรหมวหิารอยูใ่นน�า้พระทยัของพระองค์ ทัง้สองพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ 
และพระราชนีิทีเ่พยีบพร้อมทกุอย่าง ไม่ทรงทิง้ธรรม เป็นคนมีบญุเสด็จอวตารมาจาก
สวรรค์มาเกดิ มาบริหารชาต ิมาท�านุบ�ารุงศาสนาให้เจริญ ประเทศไทยไม่สิน้จากคนดี  
นี้เป็นอัศจรรย์ประการหนึ่งของประเทศไทย”

ท่านมกัจะอบรมบรรดาลกูศิษย์ ทัง้พระ เณร อบุาสก อบุาสกิา เสมอ ให้รู้สกึร�าลกึ
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ อยู่เสมอ โดยองค์ท่านเองก็เขียนไว้ในบันทึกว่า

“สมเด็จในหลวงรัชกาลที่ ๙ ขอให้พระองค์มีพระปรีชาญาณปราดเปรียว 
ปกครองชาวประเทศไทยให้เป็นสุขทั่วกัน พร้อมทั้ง ๗๔ จังหวัด ประชาชนนับถือ
พระองค์ดจุบดิามารดาของชาวไทย ทัง้หญงิทัง้ชาย เหตน้ัุน ชาวไทย อบุาสก อบุาสกิา 
ท่านทั้งหลาย บ�าเพ็ญทานก็ดี รักษาศีลก็ดี ภาวนาก็ดี ขอกุศลอันใหญ่มหาศาลอุทิศ
บญุกุศลอันน้ี จงดลบนัดาลให้ความสนับสนุนถวายสมเดจ็ในหลวงและองค์ราชดนีิ * 

พึงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ สิ้นกาลนานเทอญ (ตรงตามโบราณาจารย์ท่าน
ทั้งหลายกล่าวไว้ ปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินให้เป็นสุขทั่วหน้ากัน)”

พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๑ หลวงปูจ่�าพรรษาอยู่ ณ ทีพ่กัสงฆ์เยน็สดุใจ อ�าเภอหวัหนิ 
และ พ.ศ. ๒๕๓๒ อยู่ ณ ที่พักสงฆ์ ก.ม. ๒๗ ดอนเมือง ถึงแม้วัยของท่านจะสูงยิ่ง  
แต่หน้าที่อย่างหน่ึงซึ่งท่านไม่ยอมทิ้ง แต่จะปฏิบัติเป็นประจ�าก็คือ อบรมสั่งสอน 

*ราชดินี = เป็นค�าเฉพาะที่หลวงปู่ชอบใช้เมื่อจะกล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
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พุทธบริษัททั้งหลาย ท่านว่าน้ีเป็นหน้าที่ของพระเถระที่จะต้องด�าเนินกิจของศาสนา 
ไม่ว่าคืนน้ันท่านจะเพลดิเพลนิทางธรรมภาวนาจนตลอดถงึรุ่งเช้าก็ตาม สงัขารเหน่ือย 
หายใจหอบอย่างไรกต็าม แต่เช้าของวนัถัดมา ท่านกจ็ะถอืเอาหน้าทีก่ารอบรมสัง่สอน
มาปฏิบัติอยู่เสมอมิได้ขาด ท่านเขียนไว้ว่า

“เรามีหน้าทีแ่ผ่เมตตาจิตอย่างเตม็ที ่อย่างสขุุม เพือ่ให้เขาเหน็อานิสงส์ และเราได้ 
สละชีวิตแผ่เมตตาสะท้อนให้เขาภาวนาดียิ่งขึ้นไป พ้นจากอบายภูมิทั้งสี่”

ณ ที่ส�านักสงฆ์หัวหิน ท่านปรารภว่า “มาอยู่หัวหินในช่วงสุดท้ายของชีวิตน้ี  
มคีวามสขุบริบรูณ์ทกุอย่าง พรัง่พร้อมทัง้พระ เณร ทีดู่แลอปัุฏฐาก ตลอดจนญาตโิยม 
ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต จากทั้งทางใกล้และทางไกล ก็ได้มาเยี่ยมนมัสการเสมอๆ  
ไม่ขาดระยะ”

แม้กระทั่งพระเถระผู้ใหญ่ อย่างหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี และท่านพระอาจารย์ 
มหาบัว ญาณสัมปันโน ก็ได้มาเยี่ยมท่านด้วย แต่การมาเยี่ยมของท่านพระอาจารย์
ทั้งสององค์นั้น เป็นการมาอย่าง “พิเศษ” ซึ่งหลวงปู่ได้บันทึกเหตุการณ์นี้ไว้ว่า 

“...ฝันเหน็ท่านอาจารย์เทสก์กบัท่านมหาบวัมาเยีย่มเรา ท่านทัง้สองถามธรรมกนั
อย่างไพเราะ คล้ายๆ สอบเรา เราดใีจอยู่ในท่ามกลางท่านทัง้สอง ปรากฏท่านทัง้สอง 
ชมเชยเราดังนี้ นี้เป็นมงคลอย่างยิ่ง...”

“พจิารณาการตาย เกดิสะกดิใจว่าจะต้องตายง่าย อายไุม่ยืนนาน บอกมาเร่ือยๆ  
เร่งความเพียรมากก่อนตาย เพื่อให้ช�านิช�านาญ เพื่อเข้าจิตสู้การตาย ข้อนี้ส�าคัญกว่า
อย่างอื่น”

ในวันที ่๗ ตลุาคม ๒๕๓๒ ท่านร�าพงึไว้ระหว่างพกัอยู ่ณ ทีพ่กัสงฆ์ ก.ม. ๒๗  
ดอนเมือง ความว่า

“แก่ ชรา มานานเท่าไร พงึภาวนาให้คุน้เคยกบัความตาย เพราะจะต้องตายอยูแ่ล้ว  
เตรียมตวัไว้ก่อนตาย รอรถ รอเรือ ทีจ่ะต้องขึน้ไปสวรรค์พระนิพพาน หยูิง่หนวกหนัก
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เข้าทุกวัน ตายิ่งไม่เห็นหน ตีนเท้าอ่อนเพลีย หันไปหาความตายเสมอไป ถือภาวนา 
ในไตรลักษณ์ ทุกฺข� อนิจฺจ� อนตฺตา มีเกิดแล้วย่อมมีตาย เพราะโลกไม่เที่ยงอยู่แล้ว 
แปรปรวนไปต่างๆ สังขารเราบอกเช่นนั้น เที่ยงแต่พระนิพพานอย่างเดียว”

“สมถะกบัวปัิสสนา เป็นธรรมมอีปุการะแก่พระเถระ และพระขณีาสวเจ้า แต่ต้น 
จนวาระสดุท้ายแห่งขนัธ์ ต้องอาศยัสมถะและวปัิสสนา เป็นวหิารธรรมเคร่ืองอยูร่ะหว่าง 
ขันธ์และจิตที่อาศัยกันอยู่ จนกว่าขันธ์อันเป็นสมมติ และจิตอันวิสุทธิ และวิมุตติ 
จะเลิกราจากกัน”

ซึ่ง “ขันธ์” และ “จิต” ของหลวงปู่ ก็ใกล้จะเลิกราจากกันไปจริงๆ 

แสงตะวันที่ก�าลังจะอัสดงลับเหลี่ยมขุนเขา แมกไม้ หรือผืนน�้า ย่อมจะเจิดจ้า
ทอแสงจับขอบฟ้า เปล่งเป็นรังสีสะท้อนเป็นสีจ้าจับตา ดูงดงามยิ่งนัก บารมีธรรมใน
ระยะเวลาช่วงหลงัๆ น้ีของหลวงปู ่กเ็ป็นประดจุ “แสงตะวนัล�าสดุท้าย” ทีใ่กล้จะอสัดง
เช่นกัน ให้ความอบอุ่นทางจิตใจ ให้แสงสว่างในทางธรรมแก่บรรดาพุทธศาสนิกชน
ทุกถ้วนหน้าด้วยเมตตาธรรมอันสูงส่งของท่านอย่างมิมีประมาณ
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ตะวันลา...ลับแล้ว

กิจวตัรประจ�าวนัของหลวงปูร่ะหว่างพกัที ่ทีพ่กัสงฆ์เยน็สดุใจ หวัหนิ ตามปกติ
ท่านจะออกจากห้องเวลาประมาณ ๗.๓๐ น. แล้วเดนิจงกรมอยูท่ีร่ะเบยีงหน้ากฏุเิสมอ  
จนได้เวลาประมาณเกือบ ๐๘.๐๐ น. ท่านจึงจะลงมารับประเคนอาหาร แต่ในเช้า 
วนัอาทติย์ที ่๒๔ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ น้ัน ท่านออกมาจากห้องก่อนเวลาตามปกติ 
คือท่านออกมาแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. แล้วเรียกพระเณรที่อุปัฏฐากท่านให้เอายามาฉัน 
ฉันยาเสร็จแล้ว ท่านเรียกพระ ๒ รูป ที่เพิ่งกลับจากจังหวัดเลย คือ หลวงพ่ออมร  
และพระสมนึก มาขอนิสัยใหม่ อีกสักพักหนึ่งประมาณ ๑๐ นาทีต่อมา ท่านก็เรียก
พระเณรทีอ่ยูแ่ละบวชใหม่ด้วยมาขอนิสยัอกีคร้ัง ต่อจากน้ันท่านกอ็บรมธรรมะ โดย 
ให้พระเณรนั่งภาวนาไปด้วย

เทศน์สั้นๆ ในเช้าวันนั้น ท่านเน้นหนักในเรื่องของจิต คือให้ดูจิตของตัวเอง 
ภาวนาให้จิตสงบ มธัยสัถ์ ปัจจุบนั ม้างกายให้มาก เพราะกรงุเทพฯ มสีสีนัมาก ม้างกาย 
จะช่วยให้หมดความก�าหนัด ระหว่างที่ท่านให้พระเณรนั่งภาวนาต่อ ท่านก็ลุกไปเดิน 
จงกรม จนกระทัง่ถึงเวลาฉันเช้า เวลาประมาณ ๐๗.๕๐ น. ท่านจึงลงมาทีฉั่นข้างล่าง

เช้าวนัอาทติย์น้ี หลวงปูม่อีารมณ์ร่าเริงแจ่มใสซึง่เป็นปกตขิองท่าน ท่านทกัทาย
ญาติโยมที่มารอถวายจังหันอย่างอารมณ์ดี แต่ค�าพูดของท่านในวันน้ีปรารภถึง 
ความตายบ่อยคร้ัง จนคนฟังรู้สกึสะดดุใจ แต่กไ็ม่ได้คิดอะไรมาก ด้วยคดิว่าท่านคง 
จะเตือนให้ทุกคนระลึกถึงมรณานุสติให้มากเข้าเท่าน้ัน บังเอิญอาทิตย์น้ีมีศรัทธา
ญาตโิยมมาท�าบญุมากพอสมควร และมบีางคนบางท่านได้กราบเรียนท่านว่า “ระหว่าง
ไปตลาด พบเขาขายปลา เต่า และกบ ให้คนซือ้ไปท�าอาหาร จึงได้ซือ้มาถวายให้หลวงปู ่
ปล่อยในวัด เป็นการช่วยชีวิตสัตว์เหล่าน้ันให้ยืนยาวไป” หลวงปู่รับฟังแล้วก็ยิ้ม  
ชมว่า “ดี”
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ท่านรับประเคนอาหารตามปกต ิฉันอาหารได้มากพอสมควร ไม่เป็นทีส่งัหรณ์ใจ 
ต่อพระเณรที่อุปัฏฐากนัก พอพระเณรฉันจังหันเสร็จเรียบร้อย ท่านก็ให้โยมที่ซื้อ 
เต่า ปลา และกบ มาปล่อยนั้น น�าสัตว์เหล่านั้นไปปล่อยในวัด แล้วให้พระเณรสวด 
ชยนัโตด้วย เสร็จแล้ว ท่านกอ็ธบิายกบัโยมถงึอานิสงส์ของการช่วยชีวติสตัว์ โดยเฉพาะ 
เป็นสตัว์ทีเ่ขาจะน�าไปฆ่าว่ามอีานิสงส์มาก กล่าวคอื ท�าให้อายยุนื ๑ ไม่ตดิคกุตดิตะราง ๑  
ถึงแม้จะตกทุกข์ได้ยากก็มีคนช่วยเหลือ

หลงัจากน้ัน ท่านกค็ยุกบัญาตโิยมต่อไปตามปกต ิแต่มพีเิศษอกี คอืท่านบอกลา 
ด้วยว่า ท่านคงจะอยู่กับลูกศิษย์ไม่ได้นาน “จึงขอลาล่วงหน้าไว้ก่อน เดี๋ยวจะหาว่า 
หลวงปูห่ลยุไม่ลาลกูศษิย์ลกูหาเลยนะ” บรรดาลกูศษิย์กย็งัไม่เฉลยีวใจว่าน่ันเป็นการ
บอกลาของท่าน แต่กต็ามปกตนิิสยัทีจ่ะต้องรีบนิมนต์ท่านไว้เป็นการปลอดภยัไว้ก่อน 
จึงรีบเรียนท่านกันอย่างระเบ็งเซ็งแซ่ว่า “ขอให้หลวงปู่อยู่นานๆ” ท่านตอบว่า “ไม่ได้ 
สังขารมันไม่เที่ยง เอาแน่ไม่ได้”

บางคนมโีอกาสเรียนถามท่านเร่ืองการปฏิบตัภิาวนา ท่านกเ็มตตาตอบแนะน�าให้  
ได้เวลาทีห่มอขอให้พกั ท่านกข็ึน้ห้อง พระเณรอปัุฏฐากข้ึนไปท�ากจิวตัรประจ�าวนัทีห้่อง 
หลวงปู ่เตรียมเครือ่งใช้ต่างๆ ถวายท่าน ของใดควรตัง้ทีใ่ดให้ท่านหยบิง่ายฉวยง่าย 
ของใดควรประเคนยังไม่ได้ประเคนก็ต่างจัดท�าถวาย เพราะเวลานี้เป็นเวลาพักผ่อน
ของท่าน ท่านจะอยูต่ามล�าพงัองค์เดยีว ในช่วงเวลาระยะหลงั ท่านมกัจะจ�าวดัในเวลา 
กลางวนั แต่ตืน่ท�าความเพยีรกลางคนืตลอดคืน ด้วยเป็นเวลาสงัดเงียบด ีอย่างไรกด็ี  
ส�าหรับเวลากลางวันที่ก�าหนดในระยะช่วงเวลาหลังว่าจะเป็นเวลาจ�าวัดน้ี บางที 
ก็กลายเป็นเวลาภาวนาของท่าน หรือเป็นเวลาอ่านหนังสือ บันทึกหัวข้อธรรมะต่างๆ 
ที่ผุดขึ้นมาหลังจากที่ท่านเข้าที่พิจารณาไปก็ได้

ท�ากิจวัตรประจ�าวันถวายท่านเสร็จแล้ว พระเณรอุปัฏฐากท่านก็ออกจากห้อง 
หลวงปูม่า ต่อมาอกีประมาณ ๑๐ นาท ีท่านกจ็ากห้องมาเดินจงกรม จนถงึเวลาประมาณ  
๑๑.๐๐ น. ท่านก็เข้าห้องอีก เวลา ๑๒.๐๐ น. ท่านออกจากห้องมานั่งตากอากาศ  
โดยมหีนังสอืธรรมะตดิองค์มาด้วย ท่านอ่านหนังสอืธรรมะพกัหน่ึง แล้วกเ็ดินจงกรม 
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เวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น. ท่านกก็ลบัเข้าห้องพกั เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. ท่านออกมา 
เรียกพระอปัุฏฐากขึน้ไปพบ ปรารภให้ฟังว่า ท่านไม่ได้พกัเลย รู้สกึแน่นหน้าอก หายใจ 
ไม่สะดวก รู้สึกว่าลมมันตีขึ้นเบื้องบน ท่านบ่นว่า หรือเป็นเพราะว่าอาหารไม่ย่อย

แล้วท่านกบ็อกให้ช่วยนวดขาเผ่ือว่าลมมันจะได้วิง่ลงข้างล่าง อาการอาจจะดข้ึีน 
นวดขาได้สกัพกัหน่ึง ท่านกบ็อกให้พอ เพราะอาการดขีึน้แล้ว หายแล้ว พอดีมีลกูศิษย์ 
จากรุงเทพฯ คณะหน่ึงเพิง่มาถงึ ท่านเหน็ กเ็รียกให้ขึน้ไปกราบท่าน โดยท่านทกัทาย
เป็นอันดี “อ้อ มาน้อ ใครบอกให้มา ดูหน้าหลวงปู่ไว้นะ และก็จ�าไว้ เดี๋ยวจะไม่ได้ 
เหน็อกีแล้ว” ลกูศษิย์เรียนท่านว่า “หลวงปูไ่ม่เป็นไรหรอก ขอนิมนต์หลวงปูอ่ยูน่านๆ”  
พระอุปัฏฐากท่านก็เสริมว่า “หลวงปู่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นไรหรอก หลวงปู่ยังอยู่ 
อกีนาน ขอนิมนต์หลวงปูอ่ยูถ่งึ ๑๐๐ ปี” ท่านตอบว่า “ไม่ได้หรอก ฝืนสงัขารไม่ได้หรอก  
ข้างนอกมนัด ีแต่ข้างในมนัเสยีหมด เหมอืนกบัเกวยีนไม้ไผ่ทีใ่ช้มานานแล้ว ย่อมช�ารุด 
เป็นธรรมดา”

คุยธรรมะต่อไปอีกพักหน่ึง พระอุปัฏฐากก็ขอให้โยมท�าน�้าปานะถวายหลวงปู่ 
เพราะกลัวท่านจะท้องผูก เวลา ๑๔.๐๐ น. พระอุปัฏฐากตรวจน�้าตาลเป็นปกติแล้ว  
ถวายน�้าปานะ ท่านฉันแล้ว ก็นิมนต์ให้ท่านกลับมาเข้าห้องพักผ่อน เวลา ๑๕.๐๐ น.  
ท่านเรียกพระอุปัฏฐากขึ้นไปพบ แล้วปรารภให้ฟังว่า วันนี้เป็นอย่างไรไม่ทราบ นอน
ไม่ได้เลย พอเอนกายลงจะไม่สบาย เวลานั่งพิงหรือเดินจงกรมค่อยยังชั่วหน่อย

พระอปัุฏฐากเสนอขอนวดเส้นถวาย ท่านตกลงยนิยอม แต่สดุท้ายท่านกลบับอก
ให้ขึ้นเหยียบ เหยียบแต่ปลายเท้าขึ้นไปจนถึงเอว กลับไปกลับมาหลายเที่ยว แล้วก็
นวดเส้นต่อ บีบตรงต้นคอ หลัง ประมาณ ๑๐ นาที ท่านก็ให้หยุด บอกว่าดีขึ้นมาก  
หายแล้ว เพื่อให้ท่านหายแน่นและหายใจคล่องขึ้น จึงถวายยาหอมให้ท่านฉัน  
ท่านอนุญาตให้พระอุปัฏฐากออกมาได้เพื่อท่านจะเข้าที่

เวลา ๑๖.๐๐ น. ท่านออกจากห้องมายืนตรงราวลูกกรง ระหว่างนั้นพระเณร
ก�าลงัมารวมกนัอยูท่ีล่านข้างล่าง ด้วยเป็นเวลาฉันน�า้ร้อน น�า้ปานะ พอดพีระอปัุฏฐาก
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เดนิผ่านไป ท่านกก็วกัมอืเรียกให้ไปพบ บอกว่า “เร็วๆ มนั...มนัหายใจไม่ออก มาช่วย 
นวดหน่อย” พระเณรทั้งหมดก็เลยรีบขึ้นไปข้างบนกันหมดทุกองค์ บังเอิญท่านพระ 
อาจารย์อุทัย สิริธโร จากวัดป่าถ�้าพระ อ.เซกา จ.หนองคาย พาญาติโยมจะมากราบ 
หลวงปู่มาถึงพอดี จึงได้ขึ้นไปด้วย

หลวงปู่ไปนั่งที่เก้าอี้ มีพระเณรช่วยกันกุลีกุจอนวดกันสักพักหนึ่ง ท่านก็ลืมตา
ขึ้นบอกว่า “ดีขึ้น หายแล้ว หายแล้ว” เลยช่วยกันจัดที่นอนถวายท่านให้ท่านนอน 
พกัก่อน ระหว่างน้ันขอนิมนต์ท่านไปโรงพยาบาล ท่านไม่รับ บอกว่า “หมอกช่็วยไม่ได้  
ขอตายที่หัวหิน ไม่เข้ากรุงเทพฯ ดอก สถานที่ไม่สงบเลย เราจะเข้าจิตไม่ทัน”

เมือ่ท่านไม่ยอมไปโรงพยาบาล ท่านอาจารย์อทุยัซึง่เป็นประธานสงฆ์ในขณะน้ัน 
เหน็ด้วยทีจ่ะให้ไปตามแพทย์มาดอูาการของท่าน เพราะขณะน้ีแม้ท่านจะบอกว่าดข้ึีน 
หายแล้ว หายแล้ว แต่ก็ไม่น่าไว้วางใจ ด้วยอาการมีก�าเริบเป็นระยะๆ ท่านอาจารย์อทุยั 
ถามว่า “หลวงปูเ่คยมีอาการแบบน้ีบ้างไหม” พระอปัุฏฐากเรียนท่านว่า “เคยม ีบางคร้ัง 
โรคของท่านก�าเริบขึ้นจนถึงกับเหงื่อแตกก็ยังเคยมี”

เวลาประมาณเกอืบ ๑๘.๐๐ น. นายแพทย์จึงมาถงึ เพราะเป็นวนัหยดุวนัอาทติย์ 
จึงตามนายแพทย์ได้ยากกว่าปกต ิหมอตรวจท่านพลางถามอาการ หลวงปูบ่อกหมอว่า 
ท่านนอนไม่หลบัมา ๒ วนัแล้ว แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวกเลย หมอตรวจอาการแล้ว 
บอกว่า “อาการโรคหวัใจก�าเริบ ทัง้อาหารไม่ย่อยด้วย” ท่านตอบว่า “แม่นแล้ว” หมอฉีดยา 
บ�ารุงหัวใจถวาย ๑ เข็ม พร้อมทั้งให้ยาระบายด้วย เพราะท่านบอกว่าท้องผูก

ประมาณ ๑๘.๒๐ น. หมอรอดอูาการอยูร่ะยะหน่ึง เหน็อาการดขีึน้ จึงให้สวนท้อง  
แล้วหมอกก็ลบัไป หลวงปูเ่ข้าทีพ่กัเงียบ บอกไม่ให้ทกุคนกวน ท่านจะอยูค่นเดยีวในห้อง  
พระเณรทกุองค์จึงออกมาจากห้องด้วยความเคารพในค�าสัง่ของท่าน แต่กเ็ฝ้ารอกนัอยู่ 
ทีห่น้าห้องทกุองค์ด้วยความเป็นห่วง ราวสองทุม่คร่ึง อาการก�าเริบข้ึนอกี พระอปัุฏฐาก 
จึงให้โยมออกไปตามแพทย์อีกครั้งหนึ่ง นายแพทย์มาถึง ปรากฏว่าหลวงปู่ก�าลังพัก 
หมอจึงสั่งว่าถ้าอาการของท่านไม่ดีขึ้น ให้รีบน�าส่งโรงพยาบาลทันที
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เวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. ท่านออกมาจากห้องพกั เรียกพระเข้าไป ปรารภอาการ 
ให้ฟังว่า “แน่นหน้าอก หายใจไม่ออกเลย เอ ท�าไมมนัถงึเป็นแบบน้ี แปลกจัง แต่-แม้-”  
ท่านพดูเสยีงดัง ใบหน้ายังย้ิมแย้ม “ถ้าตายตอนน้ีกด็นีะ” พระเณรรุมกนัเข้าไปในห้อง 
ทัง้หมด ท่านบอกธาตขุนัธ์จะไม่ไหวแล้ว ขอแสดงอาบตั ิพระอปัุฏฐากช่วยท่านครอง 
ผ้าเฉวยีงบ่า แล้วประคองท่าน ท่านบอกว่า “ขอแสดงอาบตัแิละบอกบริสทุธิต่์อท่ามกลาง 
สงฆ์” เสยีงทีท่่านแสดงอาบตัแิละบอกบริสทุธิน้ั์นแจ่มใสยิง่นัก แทบไม่น่าเชือ่เลยว่า 
เวลาต่อไปอีกไม่ถึง ๓ ชั่วโมง ท่านก็จะจากทุกคนไป ครั้นแล้วพระเณรก็ช่วยกัน
ประคองท่านนั่งบนเก้าอี้

หลวงปูก่�าหนดจิตต่อสกัพกัหน่ึง ใบหน้าของท่านก้มนิดๆ เอยีงในท่าอนัสงบเยน็ 
อย่างทีท่่านปฏบิตัเิป็นอาจิณเม่ือเข้าทีภ่าวนา อดไม่ได้ทีจ่ะนึกถงึค�าเทศนาของหลวงปูเ่อง 
ที่เคยสอนศิษย์ แลดูท่านผู้บริสุทธิ์ด้วยศีลก็ดี ด้วยสมาธิก็ดี บริสุทธิ์ด้วยปัญญาก็ดี  
ผู้แลดูนั้น เรียกว่า ทัศนานุตริยะ เห็นอย่างเยี่ยม ดูไม่เบื่อ ยิ่งดูยิ่งปลื้มใจ ถูกแล้ว  
แม้แต่ในเวลาทีท่่านก�าลงัจะละขนัธ์ มพีระยามจัจุราชผู้มีเสนามารเป็นใหญ่ก�าลงัมารอ 
อยู่แล้ว เมื่อเราทอดตาแลดูท่าน ก็เป็นทัศนานุตริยะ เห็นอย่างเยี่ยม เห็นอย่างยอด 
ดูไม่เบื่อ ดูไม่จืดจาง ยิ่งดูยิ่งปลื้มใจจริงแท้

ท่านลมืตาขึน้ นัยน์ตาใสกระจ่าง บอกพระเณรทีน่ั่งใจหายใจคว�า่อยูโ่ดยรอบว่า  
“หายแล้ว หายแล้ว หายเหมอืนปลดิทิง้ ความจริงถ้าตายตอนน้ีกด็ ีได้ตายในท่ามกลาง 
สงฆ์ ภูมิใจมาก” ท่านกล่าวเสียงดัง “แม้ได้ตายตอนนี้ดีทีเดียว” พระเณรขอให้ท่าน 
หยุดพูด ด้วยเกรงท่านจะเหน่ือย ขอให้พกัผ่อนก่อนเพราะดกึแล้ว และกลางวนัท่าน 
ก็ไม่ได้พักเลย ท่านเอ็ดเสียงดัง “ไม่ได้ๆ ไม่พูดได้ยังไง เผื่อมีลูกศิษย์ลูกหาเขาถาม  
ท่านอาจารย์หลุยเป็นอะไร พวกท่านจะตอบญาติโยมไม่ได้ ก่อนท่านอาจารย์หลุย 
จะตาย ท่านพดูว่ายังไง มอีาการอย่างไรบ้าง น่ังเป็นอย่างไรบ้าง นอนเป็นอย่างไรบ้าง  
เอียงไปทางไหน ก็จะได้ตอบเขาได้ถูก แม้ไม่พูด แล้วพวกท่านจะตอบเขายังไง”

ท่านพระอาจารย์อุทัยรีบกราบเรียนท่าน “หลวงปู่ไม่ตายหรอก” ท่านหันมาหา 
ท่านพระอาจารย์อทุยั “ไม่ตายได้ยงัไง เมือ่กีผ้มเกอืบตายแล้ว หายใจไม่ออก เหมอืน 
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ใจจะขาด เหมือนมีอะไรมาปกคลมุอยูท่ัว่ ดูมืดไปหมด มองอะไรไม่เหน็เลย ก�าหนดจิต 
ตามมนัทนั มนักเ็ลยคืนมา” ท่านน่ิงไปชัว่อดึใจหน่ึงกเ็ล่าต่อ “ก�าหนดดูธาตขุนัธ์ เน้ือหนัง 
มนัท�างาน มนัด้ิน มนัเต้น หวัใจมันท�างาน เหน็มนัเต้นตุบ๊ ตุบ๊ ธาตขุนัธ์จะเอาไม่ไหว 
แล้ว ต้องก�าหนดจิตอย่างเดยีว ตอนเม่ือกีก้�าหนดจิตถงึคนืมา ม้างกาย จนมันสว่างโร่ขึน้  
หายเหมือนปลิดทิ้งเลย”

ท่านพระอาจารย์อทุยักราบเรียนอกี “จิตหลวงปูไ่ม่ตายหรอกครับ ทีม่นัจะตายน่ะ  
ธาตขุนัธ์ดอก” หลวงปูพ่ยักหน้านิดๆ ย้ิมรับ กล่าวว่า “อย่างทีท่่านอาจารย์อทุยัพดูกจ็รงิ 
อยู่หรอก ที่ว่าจะตายแต่ธาตุขันธ์-จิตไม่ตาย แต่ทุกวันนี้มันก็เหมือนเกวียนไม้ไผ่ที่
ใช้กันมานานแล้ว”

พระเณรช่วยกนันวดท่าน ด้วยท่านเคยปรารภให้ฟังหลายคร้ังว่า การนวดเส้นน้ัน 
มีประโยชน์มาก นวดไล่ลมให้ค่อยยังชั่วข้ึน แต่ประการส�าคัญที่สุดน้ัน ระหว่าง  
“การค้ันเอน็” (ส�านวนของท่าน หมายถงึ การนวดเส้น) เม่ือท่านก�าหนดจิตตาม จะมอง 
เห็นเส้นเอ็น กระดูก อวัยวะภายในของท่านอย่างทะลุปรุโปร่ง เป็นการ “ม้างกาย” 
ท�าปฏิภาคนิมิต และท�าเป็นธรรมโอสถให้โรคภัยหายได้

นวดได้ระยะหน่ึง ท่านกบ็อกให้พระเณรหยดุ แล้วปรารภธรรมให้ฟังอกี ดูเหมอืน 
จะเป็นปัจฉิมโอวาทในเร่ือง “ม้างกาย” ของท่านจริงๆ โดยคร้ังน้ีท่านได้น�ากายของท่าน
ออก “ม้าง” ให้ฟังเป็นตัวอย่าง รวมถึงภาพการที่เวลา “ธาตุมันจะตีลังกาเปลี่ยนภพ”  
ดงัทีท่่านเทศน์เสมอๆ“สงัขารของเราตอนน้ีมันเหมือนเน้ือทีถ่กูเขาฆ่าแล้ว น�าไปแขวน
บนตะขอ แต่เน้ือมันยังไม่ตาย มันยังดิ้นทรมานอยู่ ก้อนเน้ือที่มันดิ้นมันเต้นน้ัน 
เหมือนเนื้อวัวที่เขาปาดออกมาใหม่ๆ มันเต้นตุ๊บ ตุ๊บ ยังไงยังงั้น”

ท่านเปรียบให้ฟังในเร่ือง “ภาคปฏิบัติ” ของการ “ม้างกาย” ไม่ใช่เพียงแค่ 
“ภาคทฤษฎี” ที่เรียนมา ตอนที่เนื้อแยกออกจากเอ็น ออกจากกระดูก” ท่านแยกให้ 
ฟังเป็นส่วนๆ แล้วก็บ่นอีก “ถ้าตายตอนนี้ก็ดี ที่ตายท่ามกลางสงฆ์ เสียดายมันหาย
เสียแล้ว เอ ท�าไมมันจึงหาย หายเหมือนปลิดทิ้งเลย”
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ท่านกล่าวต่อไปโดยไม่ทิ้งช่วงให้พระเณรองค์ใดขัดจังหวะขอโอกาสให้ท่าน 
พักเลย “สังขารเราขณะนี้ เหมือนพระจักขุบาลบ�าเพ็ญความเพียรมาตลอดสามเดือน  
เราเหมอืนกับเกวยีนท�าด้วยไม้ไผ่ทีใ่ช้มานานแล้วจะต้องผุผังลง” แม้ท่านจะปฏญิาณ 
ปลงอายุสงัขารแล้ว แต่หน้าท่านกก็ลบัแช่มชืน่ผ่องใสอย่างประหลาด ท่านทอดสายตา
มองกวาดไปตามประดาหน้าของศิษย์ทุกองค์ แล้วปรารภปัจฉิมเทศนาในเร่ืองการ 
ท�าจิตให้ฟังโดยทั่วกัน

“การภาวนาหรือท�าจิต ให้ดอูาการของจิต ก่อนตายอย่าไปตามดูอาการของเวทนา  
ให้ดูจิตอย่างเดยีว เอาจิตอย่างเดยีว เวลาธาตจุะตลีงักาเปลีย่นภพ จิตจะออกจากร่าง 
พจิารณาตามจิต จะเหน็ว่าจิตจะออกจากร่างอย่างไร ไปอย่างไร จิตจะเข้าๆ ออกๆ อย่างไร  
มืดๆ สว่างๆ อย่างไร จิตจะเข้าๆ ออกๆ มืดๆ สว่างๆ อย่างนั้น เหนื่อยหอบมาก 
ก�าหนดตามจิตคืน เหน็อาการของจิตชดั ถ้าเอาไม่ทนักไ็ปเลย” ท่านย�า้ว่า “อย่าไปตาม 
ดูอาการของเวทนา ให้ดูจิตอย่างเดียว”

พระเณรน่ิงฟังด้วยความอัศจรรย์ใจที่เห็นท่านยังแสดงความองอาจแกล้วกล้า
ต่อมรณภัยทีก่�าลงัคกุคาม ท่านเทศน์เสยีงดัง มใีบหน้าอิม่เอบิด้วยรอยเมตตา ไม่มใีคร 
กล้าซักถามประการใด และไม่มีใครกล้าทัดทานไม่ให้ท่านเทศน์ด้วย แม้จะเกรงสัก
เพยีงใดว่าท่านจะเหน่ือยหอบ ท�าให้อาการทรดุลง เมตตาของหลวงปูไ่ม่มีประมาณจริงๆ  
เป็น อกาลโิก ไม่อ้างกาล ไม่อ้างเวลา เวลาสบายจึงจะเทศน์ เวลาไม่สบายก็ยงัไม่เทศน์  
กระน้ันหรือ หามิได้ ไม่ใช่เช่นน้ัน ธรรมะของท่านหลั่งไหลออกมา แม้แต่เวลาที่ 
ท่านก�าลังอาพาธอย่างหนัก อาพาธครั้งสุดท้ายที่จะละขันธ์ โอ้ เมตตาธิคุณของท่าน 
กรุณาธิคุณของท่าน

พระเณรเร่ิมน�า้ตาซมึ ปลงธรรมสงัเวช นิมนต์ให้ท่านพกัก่อน และขอโอกาสนิมนต์ 
ท่านไปโรงพยาบาล ท่านยอมเข้าห้องพกั แต่เร่ืองโรงพยาบาล ท่านไม่ยอม “ไม่ไปหรอก  
หากอาการหนักจริงๆ หมอก็รักษาไม่ได้ นอกจากเราจะพึ่งตัวเองเท่านั้น” พระเณร 
กราบเรียนชีแ้จงว่า “ทกุคนเป็นห่วงหลวงปู ่อยากจะขอให้หลวงปูไ่ปเชค็ร่างกายเท่าน้ัน  
ที่โรงพยาบาลหัวหินนี่ก็ได้” ท่านก็ปฏิเสธอีก
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เวลาประมาณ ๒๓.๓๐ น. อาการของท่านกลับหนักขึ้นอีก ท่านออกมาบอกว่า  
กลบัแน่นหน้าอก หายใจไม่ค่อยออกอกีแล้ว เหน็จะประคองธาตขัุนธ์ต่อไปไม่ไหว คงจะ 
ต้องปล่อยวางแล้ว เอาจิตอย่างเดียว

พระเณรอนัมท่ีานพระอาจารย์อทุยั สริิธโร และท่านพระอาจารย์เลศิ เขมโิย เป็น
หวัหน้า จึงปรึกษากนัว่า หลวงปูเ่ป็นพระเถระชัน้ผู้ใหญ่ เป็นทีเ่คารพสกัการะของคน
ทั้งประเทศ แม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม- 
ราชนีินาถ กท็รงมีพระราชศรัทธาปสาทาธกิารในท่าน ทรงสดบัธรรมโอวาทของหลวงปู่  
ถวายพระบรมราชานุเคราะห์ตามพระราชวโรกาสอันควรเนืองๆ แม้การสร้างขยาย 
ที่พักสงฆ์ที่หัวหินนี้ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ถวายหลวงปู่เพื่อการนี้ด้วย หาก
หลวงปูเ่ป็นอะไรไป โดยคณะสงฆ์ผู้เป็นศษิย์มไิด้พยายามตดิต่อโรงพยาบาลเพือ่การ
รักษาพยาบาลอย่างเต็มที่ ก็จะเป็นที่ติเตียนได้ จึงกราบขอโอกาสเรียนชี้แจงเหตุผล
เหล่าน้ี อย่างน้อยไปทีโ่รงพยาบาลหวัหนิกไ็ด้ เคร่ืองมอืแพทย์กม็คีรบครัน และแพทย์
จะได้ดูแลอย่างใกล้ชดิ หลวงปูเ่อาแต่จิตน้ันดีแล้ว แต่ธาตขุนัธ์ขอให้ปล่อยวางให้หมอ
เขาดูแลเถิด และ “ถ้าหลวงปู่เป็นอะไรไป จะล�าบากพวกกระผม”

“จะล�าบากพวกกระผม” เหตผุลข้อหลงัน้ีเอง ท�าให้หลวงปูน่ิ่งไป ท่านคงเหน็ใจพระ
เณรผู้ปฏบิตัอิย่างยิง่ สดุท้ายท่านจึงยอมออกปากว่า “สดุแล้วแต่พวกท่านจะจัดการ” 
เมื่อพยุงท่านมานั่งรถเข็นนั้น ท่านยังมีสติกล่าวอย่างเมตตาต่อไปว่า “ท่านทราบดีว่า 
พระเณรทุกๆ องค์เป็นห่วงท่าน ช่วยอุปัฏฐากท่านมาอย่างดีตลอดมา ท่านขอขอบใจ 
อย่างย่ิง การอยูด้่วยกนัอาจจะมกีารกระทบกระทัง่พลาดพลัง้ไปด้วย กาย วาจา หรือใจ  
ตามวิสัยของครูบาอาจารย์และศิษย์ แต่ก็เป็นไปด้วยความเมตตาปรารถนาดีต่อกัน 
หากองค์ท่านเองได้ล่วงเกนิท่านทัง้หลายองค์ใดไป กข็ออโหสกิรรมด้วย และหากท่าน
ทัง้หลายองค์ใดได้ล่วงเกนิองค์ท่าน จะด้วยตัง้ใจกต็าม หรือไม่ตัง้ใจกต็าม หลวงปูก่ข็อ 
อโหสิกรรมให้ทุกประการ”

เป็นมธุรสวาจาที่ไพเราะนัก ที่อ่อนโยนนัก และเปี่ยมด้วยความเมตตาอย่างยิ่ง 
วาระนั้นผู้ได้ฟังอดมิได้ที่จะระลึกถึงค�าเทศนาของท่าน ซึ่งยามใดที่ท่านพรรณนาถึง
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ความทีส่มเด็จพระพุทธองค์ทรงเมตตา ท่านจะกล่าวว่า “...เป็นความทีแ่ย้มออกมาจาก
น�้าพระทัยของพระองค์ เป็นพระมหากรุณายิ่ง....” ฉะน้ัน ในวาระนี้คงไม่ผิดนักที่จะ
กล่าวว่า ความเมตตาแย้มมาจาก “นํา้ใจอนัเตม็ไปด้วยมหากรุณาย่ิง” ของท่านโดยแท้  
ด้วยท่านทราบฐานะอนัแท้จริงของท่านดีว่า ท่านเป็นผู้ซึง่ไม่มบีญุไม่มบีาปจะต้องค�านึง
ถงึแล้ว กรรมใดไม่มโีอกาสจะแผ้วพานดวงจิตท่านได้แล้ว อโหสกิรรมส�าหรับท่านจึง
ไม่จ�าเป็น แต่ส�าหรับพระหนุ่มเณรน้อยผู้ใกล้ชิดปฏิบัติท่าน อาจจะมีการพลั้งพลาด
ทางกาย หรือวาจา หรือใจได้ หากมิได้มีการขออโหสิกรรม ก็จะเป็นบาปอันมหันต์ 
ทีล่่วงเกนิท่านผู้ทรงศลีและครองจิตอนัวสิทุธ ิจะโดยตัง้ใจหรือไม่ตัง้ใจกต็าม ท่านจึงได้
กล่าวการอโหสกิรรมทัง้ ๒ ฝ่าย ซึง่ดูเผินๆ อาจจะคิดว่าท่านกล่าวตามธรรมเนียมนิยม  
แต่แท้ทีจ่ริงเป็นความกรุณาอย่างลกึซึง้ของท่าน และยิง่ค�านึงถงึว่า ขณะทีท่่านทกุองค์  
ผู้ซึ่งธาตุขันธ์ปกติ ร่างกายไม่ป่วยเจ็บ สมบูรณ์ทุกประการ มีภาระการคิดอยู่เพียง
อย่างเดียวจะรักษาพยาบาลครูบาอาจารย์ ก็ยังไม่ทันนึกได้ถึงการท�าวัตร ขอขมา  
ขออโหสิกรรมต่อท่าน จนองค์ท่านต้องเมตตาให้อุบายกล่าวน�าขึ้น ทั้งๆ ที่ท่านเอง 
ก็ก�าลังแบกภาระอันเป็นทุกข์ยิ่งของขันธ์ ๕ ไว้อย่างหนักหน่วง แต่ท่านก็มีเมตตามี
ความคิดอันกว้างไกล นึกถึงศิษย์กรุณาศิษย์อย่างเมตตายิ่ง

ร�าลึกได้เช่นน้ัน พระเณรทุกองค์จึงอดน�้าตาคลอด้วยความตื้นตันใจมิได้  
ทั้งเคารพรักท่าน ทั้งเทิดทูนบูชาท่าน ทั้งสงสารท่าน หลายองค์ถึงกับสะอื้นออกมา  
มีเฉพาะพระเถระเท่าน้ันที่ท่านจะแสดงธรรมสังเวช เข้าใจว่าทุกองค์ท่านคงจะซึ้งใจ 
ในบัดน้ันเอง เมื่อระลึกขึ้นได้ว่า ในวาระที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า 
จะเสด็จดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพานน้ัน พระอานนท์ผู้เป็นพุทธอุปัฏฐากได้หนีไปสู่วิหาร
เหนี่ยวสลักเพชร (หัวลิ่มประตูท�ารูปเป็นศีรษะวานร) ยืนร้องไห้อยู่ โอ้ พระองค์ผู้ทรง 
เป็นร่มฉัตรแผ่บารมีไปทั่วไตรภพ ที่ท่านพระอานนท์เคยถวายการปรนนิบัติรับใช้ 
อปัุฏฐากมาช้านาน จะเสดจ็ดบัขนัธ์เข้าสูป่รินิพพานแล้วกระน้ันหรือ สมเดจ็พระบรม- 
ศาสดาสมัมาสมัพทุธเจ้าทรงทราบ กต็รัสเรียกให้เข้าเฝ้า ตรัสปลอบใจ “เป็นธรรมดา
ที่จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจไป จะปรารถนาให้สิ่งที่มีความทรุดโทรม
เป็นธรรมดามิให้ทรุดโทรม ย่อมเป็นไปไม่ได้” แล้วตรัสสรรเสริญการอุปัฏฐากของ 
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พระอานนท์ทีเ่มตตาทัง้กาย วาจา และใจ ต่อพระองค์ตลอดมา โดยมไิด้ค�านึงถงึความ 
เหน็ดเหนื่อยอ่อนล้า จัดเป็นบุญกุศลอันเลิศ ต่อนี้ไปขอให้พระอานนท์เร่งตั้งความ
เพียรเถิด จะเป็นผู้สิ้นอาสวะโดยพลันตามรอยบาทสมเด็จพระบรมศาสดา 

ต่อน้ีไป ขอให้ท่านทกุองค์เร่งตัง้ความเพยีร จะได้เป็นผู้ประจักษ์ในธรรมตามรอย 
ทีค่รบูาอาจารย์พาด�าเนินมา ความในประโยคหลงัน้ี แม้หลวงปูจ่ะมไิด้เอ่ยออกมาเป็น 
วาจา แต่สายตาของท่านกดู็ประหน่ึงจะกล่าวเช่นน้ัน “ขอให้เร่งท�าความเพยีร ทกุๆ คน 
ทีอ่ยูร่่วมกนั สามคัคกีนั กลมเกลยีวกนั” เป็นปัจฉิมโอวาท โอวาทคร้ังสดุท้ายทีท่่านมอบ 
ให้คณะสงฆ์ผู้เป็นสานุศิษย์ แล้วพระอุปัฏฐากก็ประคองท่านข้ึนรถออกเดินทางไป
โรงพยาบาล

ถนนขรุขระ รถจึงค่อยๆ คลานไปอย่างช้าๆ เพือ่ไม่ให้กระทบกระเทอืนองค์ท่าน  
กระน้ันท่านยงับอกให้รถจอดพกัหลายระยะ ด้วยมอีาการก�าเริบเจ็บหน้าอก “หยดุก่อน  
ขอท�าจิตก่อน” “รถกระเทือน ไม่สะดวก ไม่สงบต่อการก�าหนดจิต” เป็นค�าพูดที่ท่าน 
กล่าวระหว่างนั้น

ทางโรงพยาบาลเตรียมการไว้พร้อมแล้ว เมือ่ท่านไปถงึ ทางนายแพทย์กรี็บให้การ 
รักษาทนัท ีโดยให้ออกซเิจน ให้น�า้เกลอื และฉีดยา ท�าให้รู้สกึว่าอาการของท่านดข้ึีน  
พระอุปัฏฐากจึงปรึกษากับแพทย์ว่าสมควรจะน�าท่านมารับการรักษาต่อที่กรุงเทพฯ 
หรือไม่ เน่ืองด้วยระยะทางไกลมาก แพทย์กล่าวว่าอาจจะกระท�าได้โดยทางโรงพยาบาล 
จะจัดแพทย์ดูแลไปด้วยในรถพยาบาล แต่ควรต้องแวะพกัตามโรงพยาบาลรายทางเป็น 
ระยะๆ ไปก่อน เพราะยังไม่เหมาะที่จะเดินทางรวดเดียว

เมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อม รวมทั้งเคร่ืองมือแพทย์ฉุกเฉินในรถพยาบาล  
การเดินทางออกจากโรงพยาบาลกเ็ร่ิมต้น ซึง่เป็นเวลาล่วงเข้ามาสูว่นัใหม่แล้วประมาณ 
คร่ึงชัว่โมง ตอนขึน้รถ ท่านบ่นปวดสนัหลงั น่ังไม่ได้ นอนกเ็จ็บอยู ่เลยจัดให้ท่านน่ัง 
พิงไป ท่านบอกอยากให้เอาออกซิเจนออก แต่แพทย์เกรงจะเป็นอันตราย จึงไม่ยอม 
รถพยาบาลออกเดนิทางมาถงึเพยีงประตโูรงพยาบาล ท่านกข็ยบัตวัไปมา บ่นทัง้แน่น 
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หน้าอกและปวดสนัหลงั “เอาขนัธ์ไว้ไม่ไหวแล้ว” สิน้ค�า ท่านกม็อีาการตวัอ่อนแน่น่ิงไป  
แพทย์ที่มาในรถพยาบาลดูสายออกซิเจนและน�้าเกลือ แล้วสั่งให้ย้อนรถกลับเข้า 
โรงพยาบาลอกีคร้ัง ท�าการป๊ัมหวัใจ ดดูเสมหะ อาการไม่ดขีึน้ หมอพยายามป๊ัมหวัใจ
จนสดุความสามารถแต่ไม่เป็นผล ในทีส่ดุแพทย์กบ็อกว่า หลวงปูจ่ากไปแล้ว เวลาน้ัน 
เป็นเวลา ๐๐.๔๓ น. ของคืนวนัที ่๒๔ ธนัวาคม หรือล่วงเข้าสูว่นัจันทร์ที ่๒๕ ธนัวาคม  
พ.ศ. ๒๕๓๒ มาแล้ว ๔๓ นาที

พระคุณเจ้าหลวงปู่หลุย จันทสาโร ได้มรณภาพแล้ว

ผ่าน........ปัจฉิมวาร...........วันสุดท้าย
สู่.............ปัจฉิมกาล..........เวลาสุดท้าย
โดยให้....ปัจฉิมโอวาท......โอวาทค�ารบสุดท้าย
และ เปล่ง.....ปัจฉิมวาจา.....วาจาครั้งสุดท้าย........

ท่านผู้เป็นประดุจดวงประทีปซึ่งโปรยปรายสายธรรมให้แก่มหาชนทั้งประเทศ 
มาช้านานกว่าหกสบิห้าวสัสา ไม่แต่ภาคอีสาน ไม่แต่ภาคกลาง ไม่แต่ภาคเหนือ ไม่แต่ 
ภาคใต้ ไม่แต่ภาคตะวันออก ไม่แต่ภาคตะวันตก ท่านธุดงค์โปรดไปเรื่อยๆ บัดนี้ 
ท่านได้ลาลบัดับขนัธ์ไปแล้ว ตะวนัลาลบัไปแล้ว น�า้ตาของหลายท่านหลายองค์พร่ังพรู 
ออกมา เสียงสะอื้นดังขึ้นอย่างไม่อาจจะหักห้ามได้

ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา  ขันธ์ ๕ เป็นภาระแล
ภารหาโร จ ปุคฺคโล   แต่บุคคลก็ยังยึดถือภาระไว้
ภาราทานํ ทุกฺขํ โลเก   การถือเอาภาระเป็นทุกข์ในโลก
ภารนิกฺเขปนํ สุขํ   การปล่อยวางภาระเสียเป็นสุข
นิกฺขิปิตฺวา ครุํ ภารํ   ครั้นปล่อยวางภาระอย่างหนักได้แล้ว
อญฺญํ ภารํ อนาทิย   ไม่ยึดถือสิ่งอื่นเป็นภาระอีก
สมูลํ ตณฺหํ อพฺพุฬฺห   ถอนตัณหาพร้อมทั้งรากได้แล้ว
นิจฺฉาโต ปรินิพฺพุโตติ   หมดความปรารถนาแล้ว ปรินิพพานดังนี้แล
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แสงธรรมกลับอุทัยเจิดจ้า

ก่อนตะวันจะลา แสงตะวนัล�าสดุท้ายย่อมส่องสว่างเป็นแฉกรัศมอีนัโอภาสทาบ
ขอบฟ้ายามย�่าพลบ รังสีของตะวันก่อนอัสดงคตย่อมงามนัก สว่างนัก

ครั้นตะวันลับแล้ว แสงตะวันที่ยังทิ้งรัศมีอยู่ที่ขอบฟ้าก็จะพลันจางลับล่วงไปสู่ 
รัตตกิาล แต่ไม่นาน เมือ่รุ่งอรุณแห่งวารวนัใหม่เวยีนกลบัมา แสงตะวนักค็งกลบัอทุยั 
ขึ้นอีก

ฉันใด...แสงแห่งตะวันก่อนจะลบัลา

ฉันน้ัน...แสงแห่งธรรมของท่านกเ็ฉกเช่นน้ัน

ในวาระปัจฉิมสมัยที่ท่านใกล้จะละสังขาร แสงธรรมของท่านสาดก�าจายไปทั่ว
ทุกภาคทุกแดนที่ท่านเมตตาธุดงค์ผ่านไปโปรด

คร้ันท่านละขนัธ์แล้ว ความรู้สกึมดืมนอนธกาลของปวงศษิย์คงจะค่อยบรรเทาลง  
ท่านเคยสอนเสมอ ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบใจ เป็นทุกข์ ความเศร้าโศก
เสียใจเกิดขึ้น ให้ใช้ไตรลักษณ์ฟอกจิต ทุกฺข� อนิจฺจ� อนตฺตา

ครั้นความโศกเศร้ามืดมนอนธกาลจางไป แสงธรรมของท่านก็คงจะกลับอุทัย
คืนมา และส่องสว่างตั้งต้นจากอีสานกระจายไปทั่ว จากเหนือจรดใต้ จากตะวันออก
สู่ตะวันตก ก�าจรขจายไปอย่างเจิดจ้า

ธรรมเทศนาของท่านก็ดี ธารแห่งธรรมที่หลั่งไหลเกิดขึ้นก็ดี โอวาทค�าสั่งสอน 
ทีท่่านมอบตรงให้กับสานุศิษย์แต่ละคนกดี็ ปฏิปทา อาจาริยวตัร ทีท่่านถอืปฏบิตัแิละ 
พาด�าเนินมากด็ ีต่อไปคงจะเป็นมรดกอนัล�า้ค่า เป็นแสงแห่งธรรมทีท่่านทิง้ไว้ให้แก่โลก  
เป็นจันทะสาโรวาท เป็นจันทสาระวโรวาท ที่ควรถือเป็นเนติเป็นแบบอย่างที่ควรบูชา
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เทดิทนูไว้เหนือเศียรเกล้า เหนือสิง่อืน่ใด ท่านด�ารงความเป็นครูเป็นอาจารย์สอนศิษย์
อยู่จนวินาทีสุดท้าย เป็นมหากรุณาอย่างยิ่งของท่าน

เมือ่ยามทีส่งัขารคกุคามท่าน พระเณรอ้อนวอนให้ท่านพกั ไม่ต้องพดูสอน ท่านก ็
สวนเปรี้ยง “ไม่พูดได้ยังไง เผื่อมีลูกศิษย์ลูกหาเขาถาม ก่อนที่อาจารย์หลุยจะตาย 
ท่านพูดว่ายังไง มีอาการอย่างไรบ้าง นั่งเป็นอย่างไร นอนเป็นอย่างไรบ้าง เอียงไป
ทางไหน ไม่พูดแล้วพวกท่านจะตอบญาติโยมอย่างไร” ท่านจึงเมตตาแสดงตัวอย่าง 
“ท่า” แห่งการละขันธ์ “กาละ” แห่งการละขนัธ์ให้ดอูย่างองอาจ ดจุนักรบผู้แกล้วกล้า 
จะก้าวเข้าสู่สมรภูมิ

เมือ่ก่อนหน้าน้ัน ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ระหว่างพกัอยูว่ดัอโศการาม ท่านเคยเผชิญ 
มัจจุราชมาอย่างใกล้ชิดเกือบละขันธ์คร้ังหน่ึงแล้ว เผอิญผ่านช่วงเวลาน้ันมาได้  
ท่านจึงมีเวลาบันทึกวาระจิตของท่านในยามนั้น ในวินาทีนั้น มาให้เราได้อ่านกันได้ 
จ�าได้ว่าท่านเขียนไว้ในครั้นนั้นว่า

“พิจารณาความเป็นความตาย พิจารณาธาตุขันธ์จะแตกดับ มีเวทนามากน้อย
เท่าไร พิจารณาออกจากร่างสู่ภพใหม่ด้วยอาการกิริยาอย่างไร พิจารณาโลกมนุษย์
เป็นทุกข์อย่างยิ่ง พิจารณาอาพาธยังทรงอยู่ หรือก�าเริบ หรือปานกลาง ก�าหนดให้รู้
เท่าทัน ตรวจดูศีล สมาธิ ปัญญา สม�่าเสมอ เป็นกิริยาผู้ที่จะละโลกนี้ไปสู่สุคติภพ
ตนช่วยตนเอง ให้ช�าระความบริสุทธิ์ของจิตเสมอไป”

เหมอืนขนุพลทีอ่อกตรวจพลก่อนเข้าสูส่นามรบ คราน้ีท่านกค็งจะตรวจ ศลี สมาธิ  
ปัญญาแล้ว และแม้ว่า ท่านคงเชือ่ว่าศีลของท่านบริสทุธิ ์สมาธขิองท่านบริสทุธิ ์ปัญญา
ของท่านบริสทุธิ ์แต่เพือ่ความเป็น “เนต”ิ แบบอย่างทีด่ ีท่านกข็อแสดงอาบตับิอกบริสทุธิ์ 
ท่ามกลางสงฆ์ ขอแสดงอโหสกิรรม สอนให้ด ูวาระน้ันให้ด ูให้ดอูาการของจิตก่อนตาย  
จิตจะออกจากร่าง พจิารณาตามจิต จะเหน็ว่าจิตจะออกจากร่างเป็นอย่างไร จิตจะเข้าๆ  
ออกๆ มดืๆ สว่างๆ อย่าไปตามดอูาการของเวทนา ให้ดูจิตอย่างเดียว ตามจิตอย่างเดยีว  
เอาความบริสุทธิ์ ไม่มีอะไรเป็นอะไร ราวกับท่านได้ประกาศก้องอย่างอาจหาญว่า
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จงจ�า.... อย่างที่เราดู
จงดู... อย่างที่เราท�า
จงท�า... อย่างที่เราละ
จงละ... อย่างที่เราวาง
จงวาง... ระหว่างที่สมมติคือธาตุขันธ์กับวิมุตติคือวิสุทธิจิตจะเลิกราจากกัน

เออหนอ ถ้าเขาถามกันดังที่หลวงปู่ได้ว่าไว้ในคืนน้ัน “ท่านอาจารย์หลุยเป็น
อะไร พวกท่านจะตอบเขาว่าอย่างไร...?”

น่ันซ ีพระอปัุฏฐากท่านเหล่าน้ันจะตอบอย่างไร น่ันซ ีเราผู้รับฟังค�าบอกเล่าของ 
พระเณรผู้ปฏิบัติท่านเหล่าน้ันมา จะถ่ายทอดเล่าขานต่อไปได้อย่างไร ช่างยากแท้
เสียจริงเทียว

เป็นที่น่าสังเกตว่า ในเวลาช่วง พ.ศ. หลังๆ นี้ ธรรมที่ท่านบันทึกไว้มีมากมาย
ที่เกี่ยวด้วย “พระเถระ” หรือ “พระอรหันต์” อันที่จริงในภาค “ธารแห่งธรรม” ก็ได้
เลือกน�ามารวบรวมไปลงพิมพ์แล้ว แต่เพื่อสะดวกแก่ท่านผู้ใคร่ในการศึกษา หากจะ 
เชญิแยกเกบ็มารวบรวมเป็นหมวดหมูใ่นทีน้ี่ กค็งจะท�าให้ท่านผู้อ่านผู้เป็นปถุชุนเข้าใจ 
เร่ืองราวเกี่ยวกับพระเถรเจ้าฝ่ายวิปัสสนา หรือท่านผู้ครองจิตอันวิสุทธิ์แล้วได้ดีข้ึน 
ได้ง่ายขึ้น

“ท่าน” ในวาระต่างๆ กัน

เมือ่พระเถระพบเหน็ สถานที ่บคุคล เหตกุารณ์ แล้วท่าน “รู้” อะไร เมือ่พระเถระ 
ไปเยี่ยมกัน เมื่อพระเถระเทศน์ เมื่อพระเถระได้ฟังเทศน์คนอื่น ในเมื่อจิตของท่าน 
คงจะใสบริสุทธิ์ วิสุทธิยา ประดุจแก้ววิเศษที่ส่องสว่าง “รู้” และ “เห็น” ทะลุปรุโปร่ง 
ไปหมด และเรากค็งอดคดิไม่ได้ เมือ่อ่านผ่านไปพบค�าพดูของหลวงปูท่ีท่่านบนัทกึไว้
ในทีต่่างๆ หรือเมือ่ท่านเทศน์ แล้วใช้ถ้อยค�าท�านองน้ี “วาจาแตกเป็นรัศม”ี “กายเป็น 
รัศม”ี “จิตเป็นรัศม”ี หรือ “แสงแห่งจิต” เหล่าน้ัน ไม่ใช่เป็นเพยีงส�านวนโวหารของท่าน  
หากท่านคงหมายความตามนั้นจริงๆ
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พระเถระฝ่ายวิปัสสนา ท่าน “รู้” อะไร

- พระมหาเถระ รู้ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ความเป็นไปอย่างไร ท่านรู้น่า
อศัจรรย์ ท่านจะท�านายโดยไม่ผิดจากความเป็นจริงทกุรายไป ความฉลาดปราดเปร่ืองของ
กลุบตุร คนทีม่บีญุวาสนา มบีญุกศุลอดตีอดุหนุนน�า จึงอยูใ่นพรหมจรรย์ตลอดชวีติ  
หลบหลีกมารอยู่ได้ตลอดชีวิต

- พระเถระ รู้คนทีมี่วาสนา และไม่มีวาสนา ออกบวชมีบารมอีดุหนุนว่าจะออกบวช 
ตลอดได้หรือไม่ ดังนี้ แม้ท่านอาจารย์มั่นจับกุลบุตรบวช บวชตลอดชีวิตโดยมาก

- พระเถระ สถานทีเ่ป็นมงคล และไม่เป็นมงคล ท่านรู้ สถานทีภ่าวนาดีหรือไม่  
ท่านรู้ด้วยวาระจิตของท่าน รู้ด้วยนามธรรมอย่างละเอยีด เพราะสถานทีน้ั่นเยอืกเยน็
และปรุโปร่ง จิตไม่เศร้าหมองและอับเฉา

- ท่านผู้มธีรรมะ พระเถระรู้บคุคลทีส่ร้างพระบารมมีามากก่อน รู้ได้แม้เสยีงพดู
ก็ไพเราะ กิริยามารยาทก็แปลกกว่าคนอื่น น่ารักน่านับถือเป็นไหนๆ ท่านไม่มีเวรภัย 
ติดตามมา 

- อบุาสก อบุาสกิา คนไหนจะเลือ่มใสศาสนา พระเถระท่านดลูกัษณะ ลทัธ ิและวาจา  
ท่านรู้ทันที คนมีบุญและไม่มีบุญ ท่านรู้ แสงของจิตของคนนั้นแสดงออกมา 

- จะรู้ข้อวัตรดีหรือไม่ดี ภูมิจิตต�่าและภูมิจิตสูงนั้น ต้องอยู่ร่วมกันนาน รู้ลัทธิ  
รู้อัธยาศัยกันได้ทุกอย่าง

- ความผ่องใสเกิดด้วยธรรมะ ความเศร้าโศก เศร้าหมอง เกดิด้วยกเิลสของตน 
ภาวนาออกมาภายนอก นักปราชญ์ท่าน “รู้” ในตอนน้ี วาจาค�าพดูออกมามรัีศม ีกศุล 
รู้ขึน้มาให้เหน็ไม่ปิดบงั กเิลสน้ันจิตเศร้าหมอง พดูออกมาไม่มีรัศม ีทัง้ไหวพริบไม่พอ  
อดัอัน้ตนัใจ แสดงออกมาให้ปรากฏเช่นน้ัน คนน้ันเป็นหญงิ คนน้ันเป็นชาย ว่าเป็นคน 
มวีาสนาหรือไม่ม ีดงัน้ี นักปราชญ์ท่าน “รู้” ความลกึลบัด้วยวาระจิตของท่าน ไม่เหมอืน 
ปุถุชน ไม่อาจค�านวณได้ว่าร้ายหรือดี
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เมื่อพระเถระฝ่ายวิปัสสนาเทศน์

- ท่านผู้มีธรรมเป็นเรือนของใจดีแล้ว พูดเทศนาขลังดี เข้าถึงใจแก่ผู้ฟัง วาจา
มีอ�านาจขลังดี เข้าไปแก้อุปาทานของจิตได้ดี

- นักเทศน์ต้องฉลาด เลีย้งโวหาร พดูเดด็เดีย่ว วาจาสขุุมลุม่ลกึ สขุุมคัมภีรภาพ  
น�ามาซึ่งความเลื่อมใสแก่ผู้ที่ศรัทธา น่าอนุโมทนา

- พระธรรมกถกึ นักเทศน์คนไหน ฉลาดสมถะ ฉลาดปฏภิาคนิมติ อย่างน้ีท่าน
คนน้ีเทศน์เก่ง มีไหวพริบฉลาด พลกิแพลงโวหารของตน เสยีง โวหาร กรณแีวดล้อม 
คนอืน่ฟังนิยมมาก ชมมาก ว่าเทศนาด ีปฏภิาคนิมติส�าคญัมากกว่าอย่างอืน่ มีไหวพริบ  
โต้ตอบ วาจา ปฏิภาณทนัสมยั เทศนาด้วยความปราดเปร่ืองมาก น�ามาซึง่ความยนิดี
ของบริษัทที่รับฟัง การเทศนาต้องพูดใหม่ให้ชัด ให้สละสลวย พูดขึ้นๆ ลงๆ ให้มี
ส�านวนโดยเฉพาะนั้น ดีมาก และวางหน้าตาให้สดชื่น เก่งทางปฏิภาค มีสติระลึกได้ 
ทันท่วงที ไม่อับเฉา พูดไปตามอริยสัจ และให้อ้างอาศัยนิทานมาเป็นพระธรรมซึ่งมี 
ในพระไตรปิฎก จึงท�าให้เน้ือเร่ืองน้ันเปร่ือง ให้ผู้ฟังหมดความสงสยั ธรรมะทีฟั่งน้ัน 
เข้าถึงใจแห่งผู้ฟัง ข้อนี้ส�าคัญมาก

เมื่อพระเถระได้ฟังเทศน์คนอื่น

- นักรู้ทัง้หลาย พระเถรานุเถระได้ฟังเทศน์คนอืน่ ท่านรู้ได้ว่าผู้เทศนาพ้นโลก* 

ได้หรือเปล่า หรือไม่พ้นได้ดงัน้ี ด้วยก�าลงัของท่านเป็นปรอท เป็นเคร่ืองวดัรู้ได้ชัดเจน

- คนแสดงธรรมรู้ได้ว่าคนน้ันส�าเร็จอรหนัต์ วาจาของท่านมันครบขันธ์ มปีาฏหิาริย์  
ผู้ฟังให้ชืน่อกชืน่ใจ ไม่เบือ่ วาจาแตกเป็นรัศม ีหน้าตาผู้แสดงน้ันสดช่ืน ไม่เศร้าหมอง  
ยนืยนัค�าพดูของท่านร้อยเปอร์เซน็ต์ วาจามนี�า้มนีวล ไพเราะ สละสลวย ความรู้ ความฉลาด  
ไต่ไปตามอริยสัจของจริง ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ เด็ดเดี่ยว วาจาของท่านเป็น 

* พ้นโลก = หมดอาสวกิเลส, พระอรหันต์
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เน้ือทองค�าทัง้น้ัน ไม่อบัเฉา กริิยามารยาทมนัแปลกกว่าปถุชุนเป็นไหนๆ เป็นสมณะด ี
ที่ส�ารวมดี น�้าใจของท่านเป็นมหาศีล มหาสมาธิ มหาปัญญา ทั้งนั้น

เมื่อพระเถระฝ่ายวิปัสสนาไปเยี่ยมกัน

- ท่านผู้มธีรรมแล้วจิตละเอยีด สะเทอืนถงึกนั รู้จักวาระจิตของคนอืน่ พระเถระ
ฝ่ายวิปัสสนาไปเยีย่มกนั ท�าความสงบถามกนัโดยมาก ไม่ถามด้วยปากเหมอืนปถุชุน 
จิตหยาบ

- พระเถระไปเยีย่มกนั ท่านใช้ญาณของจิต ไม่ต้องพดูกนัอย่างคนธรรมดา รู้สขุ  
รู้ทุกข์ รู้ทันที ผิดกับคนสามัญต้องถามสุขทุกข์กันเสียจึงรู้ได้ น่ีก็เป็นข้ออัศจรรย ์
ข้อหนึ่ง ควรสนใจรู้

พระเถระ...เมื่ออยู่ใกล้ท่าน...เมื่อแลดูท่าน....

- อยูใ่กล้พระเถระ ฉลาด ท่านทรมานจิตมาแล้ว ท�าให้ปรากฏ ใหญ่ เยอืกเยน็ 
แปลกประหลาดกว่าคนไม่มีธรรมะ ท่านมบีญุวาสนาปรุโปร่ง ฉะน้ัน อยูใ่กล้พระเถระ 
เป็นมงคลอย่างยิง่ พระเถระฉลาดรู้ทัง้นามธรรม ทัง้รูปธรรม ไม่ขดัข้องด้วยประการใด

- แลดูท่านผู้บริสุทธิ์ด้วยศีลก็ดี บริสุทธิ์ด้วยสมาธิก็ดี บริสุทธิ์ด้วยปัญญาก็ดี  
ผู้แลดูนั้น เรียกว่า ทัสนานุตริยะ เห็นอย่างเยี่ยม ดูไม่เบื่อ ยิ่งดูยิ่งปลื้มใจ

ในบันทึกบางตอน ท่านเขียนไว้อย่างที่ไม่ต้องใช้ค�าว่า “พระเถระ” เลย

- เรา ใช้สมถจิต พิจารณาคนอื่น ถูกกับจิตของคนอื่น ได้ใช้แผ่เมตตาแก่... 
จิตสงบแล้ววิตกถึงคนอื่น กิริยาคนอื่นแสดงให้ปรากฏเป็นน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก

- ดูบุคคลอื่นจะเจริญหรือเสื่อมนั้น ถูกดีนัก

ส�าหรับ ค�าว่า “พระอรหนัต์” น้ัน ภายหลงัน้ี ท่านบนัทกึไว้ในลกัษณะทีดู่ “เปิด”  
มาก แต่ท่านอาจจะคิดว่าบันทึกนี้เป็นบันทึกส่วนองค์ ซึ่งท่านถือเป็นเรื่อง “ส่วนตัว”  
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“เรื่องลับเฉพาะ” ของท่าน ปุถุชนอย่างเราจึงโชคดีอย่างมหันต์ที่มีโอกาสได้พบเห็น
ข้อความซึ่ง “เปิดเผย” ความ ซึ่งคงยากยิ่งที่จะได้ฟังจากปากพระเถระองค์ใด

แรกๆ ท่านจะกล่าวถึง “พระอรหันต์” แทรกไว้ในที่ต่างๆ เป็นความธรรมดาๆ 
เช่น พระอรหันต์เป็นวิสุทธิบุคคล พระอรหันต์ท่านอยู่สถานที่ใด ป่าก็ตาม ริมเขา
ก็ตาม อะไรดั่งนี ้แต่ในปี ๒๕๓๑-๒๕๓๒ ขณะที่ท่านร�าพึงถึงภาระอันหนกัที่จะตอ้ง 
รักษาขันธ์ ๕ ไว้ เรื่องที่ท่านภาวนา “รู้เห็นธรรมะไปต่างๆ อย่างสุขุมลุ่มลึก เป็นที่ 
น่าอัศจรรย์ ไม่ได้นอนจนตลอดคืน” “ภาวนาตลอดรุ่งเช้า”

และแล้ว ท่านกร็�าพงึต่อไปในความเกีย่วกบัพระอรหนัต์อกีมากมาย อนันตนัย 
แล้วสรุปในเชิงว่า

“พระอรหันต์อายุมากนั้น....
พระอรหันต์จะตายก็ไม่ว่า.....
พระอรหันต์อยู่ในโลกเพื่อเมตตาจิต...”

จึงขออัญเชิญความเหล่านี้มาลงพิมพ์รวมไว้ด้วยกัน ดังนี้

- ความดี ความชัว่ ประพฤตไิปแล้วไม่มีทีปิ่ดบงั มนุษย์ไม่เหน็ เทพเหน็ เทพ มนุษย์ 
ไม่เหน็ กรรมย่อมให้ผล เท่าน้ีกแ็ก้ความสงสยัได้ พระอรหนัต์เป็นวสิทุธบิคุคล ประกาศ 
ความดีเรื่อยๆ ฉะนั้น เทพและมนุษย์จึงรักพระอรหันต์นั้นมาก เพราะท่านไม่ให้ร้าย 
คนอื่น มีพระมหากรุณาให้ความสุขแก่คนอื่น ใครฆ่าพระอรหันต์จึงบาปมาก เพราะ 
ท่านไม่มเีวรมีภยัแก่คนอืน่ สตัว์อืน่ ท่านรักษาความบริสทุธิอ์ยูเ่ป็นนิจ ความช่ัวไม่ถงึ 
จิตของท่าน

- พระอรหันต์ท่านอยู่สถานที่ใด ป่าก็ตาม ริมเขาก็ตาม สถานที่นั้นเป็นมงคล  
สถานทีร่่าเริงเหมือนกะอยูก่ะท่าน อาจารย์มัน่ดตู้นไม้สดชืน่ ท�าให้เกดิปีตเิป็นอนัมาก 
พระอรหนัต์ไม่สญูไปจากโลก พระธรรมคงที ่เกดิ แก่ เจ็บ ตาย อยูเ่ท่าน้ัน ต่อพระพทุธเจ้า 
มาตรัสพระธรรมที่ปรากฏ มิฉะน้ันสอนสาวกน่ังไกล ฟังเทศน์ท่านเบากายวาจาใจ  
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ดูต้นไม้ ภูเขา ป่า สดชื่น ไม่ง่วงเหงา นี้เป็นอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง ท่านห้ามสังขารได้  
จิตท่านถึงอมตธรรม จิตอกุปปธรรม จิตบริสุทธิ์ จิตปกติ ตั้งอยู่ในอริยสัจ ๔  
ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม ๘ ประการ จิตเป็นสุข

- สงัขารทัง้หลายไม่เทีย่ง ทกุขฺ� อนิจฺจ� อนตตฺา ประจ�าอยูใ่นโลกตัง้แต่ไหนแต่ไรมา  
แต่พระพทุธเจ้ายังไม่ทนัเกิด มีทกุขสจัสอนอยูเ่ช่นน้ัน สว่างโร่ทัง้กลางวนัและกลางคนื  
ไม่ปิดบัง พระอรหันต์ท่านรู้แจ้งแทงตลอด เญยยธรรม ความหมุนเวียนอยู่ ท่านไม่ 
หวั่นไหว ไม่เหมือนจิตปุถุชนที่ยังไม่เห็นธรรมะความแปรปรวน

- ปถุชุนความพอไม่ม ีพระอรหนัต์จิตท่านพอ หายทะเยอทะยาน ไฟไม่ไหม้จิต 
ของท่าน จิตพระอรหนัต์เสวยวมิตุตสิขุ จิตปกต ิจิตบริสทุธิ ์จิตเป็นอมตธรรม จิตไม่ตาย  
จิตเกษม จิตเทีย่งในอริยสจั ไม่แปรไปตามสงัขารจิต ไม่ขึน้ ไม่ลง สงูๆ ต�า่ๆ เหมือน
ปุถุชน จิตอกุปปธรรม จิตไม่ก�าเริบ จิตคงที่

- ม้างกายให้ฉลาด ม้างกายด้วยไตรลกัษณ์ ม้างอนุสยัให้ฉลาดทางจิตและเจตสกิ  
รวมทัง้ ๒ ประเภท แก้เกดิในใตรภพว่าเป็น ทกุขฺ� อนิจฺจ� อนตตฺา โดยธรรม ๒ ประเภท  
ช�าระกิเลสออกจากดวงจิต จนเห็นไม่ถือไปเกิดอีกในภพหน้า ม้วนกลมในปัจจุบัน  
พระอรหนัต์ไม่ก่อกเิลสในปัจจุบนั ละกเิลสทัง้อดตี อนาคต ไม่ท�ากเิลสเกดิขึน้ในปัจจุบนั  
เสวยความสุขในปัจจุบันกว่าจะนิพพานในคร้ังสุดท้าย รอรถรอเรือจะไปนิพพาน  
สิ้นภพ สิ้นชาติ ท�าความรู้แจ้งแทงตลอดเญยยธรรมในปัจจุบันนี้ทีเดียว

- พระอรหนัต์อายมุากน้ัน ท่านไม่ปรารถนาจะอยูใ่นโลก ทนทกุข์เวทนาให้ธาตุ 
ของท่านผสมอยูใ่นโลกย์ี ธาตอุากาศแปรปรวน เป็นไข้เป็นหนาวท�าไม นิพพานตายไป 
เสียดีกว่า เพราะจิตถึงที่สุดแล้ว

- พระอรหันต์จะตายก็ไม่ว่า จะด�ารงชีวิตอยู่ก็ไม่ว่า เป็นเรื่องของสังขารอยู่ไป 
เร่ือยๆ ถ้าตายแล้วก็สิ้นเร่ืองกัน ถึงอยู่ก็มีประโยชน์เพื่อโลกรับเมตตาของท่าน  
พระอรหนัต์จิตบริสทุธิ ์โลกรับเมตตาจิตจากท่าน เมตตาอปัปมญัญาพรหมวหิารทัว่ไป
ในไตรภพ ให้สัตว์ทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขทั่วหน้ากัน
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- พระอรหันต์อยู่ในโลกเพื่อเมตตาจิต ท่านไม่ติดสังขารใดๆ น�้าใจท่านดุจน�้า
ขังในใบบัว น�้ากลิ้งไปกลิ้งมาย่อมไม่ติดใบบัวฉันนั้น พระอรหันต์ท่านท�าไปเพื่อโลก  
เพือ่ศาสนา เพือ่กลุบตุรเกดิ ณ ภายหลงั ทศันาการเป็นบญุเป็นกศุลของเขา ท่านไม่หวงั 
ลาภยศที่จะเกิดขึ้นอีก

ถ้าเขาถามกนัดงัทีห่ลวงปูไ่ด้ว่าไว้ในคนืน้ัน “ท่านอาจารย์หลยุเป็นอะไร พวกท่าน 
จะตอบเขาว่าอย่างไร?” นั่นซี...พระเณรผู้ปฏิบัติท่านเหล่านั้นจะตอบอย่างไร นั่นซี...
เราผู้รับฟังค�าบอกเล่าของพระเณรผู้ปฏบิตัท่ิานเหล่าน้ันมาจะถ่ายทอดเล่าขานต่อไปได้
อยา่งไร ช่างยากแท้เสียจรงิเทียว แต่ทว่าบัดนี ้เมื่อเราผ่านบันทึกธรรมของท่านมาถงึ
เวลานี้ แม้ช่างยากแท้ที่จะตอบ แต่ก็ไม่ทราบว่าพออาจกล่าวได้หรือไม่ว่า

- “ท่าน” น้ัน อายุมาก ท่านไม่ปรารถนาจะอยูใ่นโลก ทนทกุข์เวทนาให้ธาตขุองท่าน 
ผสมอยู่ในโลกย์ี ธาตอุากาศแปรปรวน เป็นไข้เป็นหนาวท�าไม นิพพานตายไปเสยีดกีว่า  
เพราะจิตถึงที่สุดแล้ว

- “ท่าน” นั้น จะตายก็ไม่ว่า จะด�ารงชีวิตอยู่ก็ไม่ว่า เป็นเรื่องของสังขารอยู่ไป
เรื่อยๆ ถ้าตายแล้วก็สิ้นเรื่องกัน ถึงอยู่ก็มีประโยชน์เพื่อโลกรับเมตตาของท่าน

- “ท่าน” จิตบริสุทธิ์ โลกรับเมตตาจิตจากท่าน เมตตาอัปปมัญญาพรหมวิหาร
ทั่วไปในไตรภพ ให้สัตว์ทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขทั่วหน้ากัน

- “ท่าน” อยู่ในโลกเพื่อเมตตาจิต ท่านไม่ติดสังขารใดๆ น�้าใจท่านดุจน�้าขัง 
ในใบบัว น�้ากลิ้งไปกลิ้งมาย่อมไม่ติดใบบัวฉันนั้น ท่านท�าไปเพื่อโลก เพื่อศาสนา 
เพื่อกุลบุตรเกิด ณ ภายหลัง ทัศนาการเป็นบุญเป็นกุศลของเขา ท่านไม่หวังลาภยศ 
ที่จะเกิดขึ้นอีก

- จิตท่านเสวยสุข จิตปกติ จิตบริสุทธิ์ จิตเป็นอมตธรรม จิตไม่ตาย จิตเกษม 
จิตไม่ก�าเริบ จิตคงที่ จิตอกุปปธรรม
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พระจนฺทสาโร หลวงปู่หลุย

พระธรรมเทศนา
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ถ้าจะพดูไปแล้ว ธรรมเทศนาของหลวงปูม่มีากมายหลายร้อยหลาย
พันกัณฑ์ เพราะหลวงปู่ได้เทศน์โปรดญาติโยม ลูกศิษย์ มากว่าคร่ึง
ศตวรรษแล้ว ยิ่งในระยะหลังๆ ที่ท่านออกไปเยี่ยมลูกศิษย์ตามบ้าน
ต่างๆ หลงัจากทีป่ฏสินัถารถามทกุข์สขุของลกูศิษย์ด้วยความเมตตาแล้ว  
ท่านจะอบรมสั่งสอนด้วยทุกคร้ังเป็นประจ�ามิได้ขาด ทุกเช้า...ก่อนฉัน
จังหนั ทกุค�า่..หลงัท�าวตัรเยน็ ท่านจะเทศนาสัง่สอนเสมอ บางคร้ังขณะที ่
ท่านก�าลงัเทศน์อยูน้ั่น มกีลุม่คนทีเ่พิง่จะมาใหม่ และมไิด้ฟังเทศน์ของท่าน 
ตั้งแต่ต้น หลวงปู่ก็มีเมตตาย้อนกลับไปตั้งต้นเทศน์ใหม่อีก กลายเป็น
เทศน์กัณฑ์ใหม่ขึ้นอีก

การเทศนาสัง่สอนอบรมเช่นน้ี หลวงปูไ่ด้กระท�ามาจนถงึคนืสดุท้าย
ของท่าน เพยีงหน่ึงชัว่โมงก่อนมรณภาพ ท่านกย็งัอบรมสัง่สอนลกูศษิย์อยู่

เช่นน้ี ถ้าหากจะน�าเทปเทศนาทัง้หมดมาถอดเทป หรือเลอืกเฉพาะ
เทศนาของปีใดปีหน่ึงมาพมิพ์ กค็งไม่อาจจะกระท�าได้ แต่เน่ืองด้วยเน้ือที่
กระดาษมีจ�ากัด จึงขอน�ามาลงเพียงเท่านี้
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กัมมัฏฐานหัวเย็น

เทศนาอบรมฆราวาส ๑๘ กันยายน ๒๕๒๐

น้ีนะ การนับถอืพระพทุธศานานะ ต้องเกิดอศัจรรย์ในดวงจิตอย่างใดอย่างหน่ึงเชียว  
จึงจะเลือ่มใสในศาสนาได้ทเีดียวนะ เกิดอศัจรรย์ในพทุโธ ในศลี อย่างใดอย่างหน่ึงเทยีว  
ถึงจะเดินหน้า ก้าวหน้า ก้าวหน้าทีเดียว นับถือคุณพระรัตนตรัยทีเดียว

ยกตวัอย่างนะ อาตมานะ น่ัน ไม่เคยนะ ไม่เคยได้ยนิเสยีงเสอืร้อง ไปอยูแ่ห่งหน่ึง  
ร้องนะ ไอ้ตัวเล็กก็ร้องนะ ไอ้ตัวใหญ่ก็ร้องนะ นั่น แล้วทีนี้ ความกลัวของอาตมานะ  
ขนาดไหนนะ เมื่อมันร้องมาทีแรกนะ อ้าว มันขวัญเสียนะ กลัวตายนะ กลัวเสือจะ
มาคาบเอาไปกินนะ แล้วทีนี้อาตมาก็ ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เหมือนกัน นึกถึงองค์
พระพุทธเจ้าอยู่เหมือนกัน หนักๆๆๆ ไปนะ เหงื่อออกนะ หนักไป หนักไป ไคค้าว* 

ออกนะ ยางตายออกนะ แล้วทน้ีี ตดัสนิใจว่า อ้าว พระพทุธเจ้าท่านสัง่แล้ว ความกลวั 
มาถึงแล้ว ขนพองสยองเกล้ามาถึงแล้ว พึงระลึกถึงตถาคต ความกลัวหายไปนะ  
ในตอนน้ีเองนะ อาตมานะ น่ัน ไหนๆ กจ็ะต้องตายในคราวน้ีแล้ว มนัตรงมาเสยีแล้วน่ี  
เลีย่งไม่ได้เชยีวนะ ใครไปบอกมนัให้มากนิเรานะน่ัน มนัตรงมาซะแล้วน่ัน หยดุ หยดุ  
มันตรงมาซะแล้วนะนั่น

อาตมานะ ภาวนาเชือ่ในตอนน้ีเข้าไป ภาวนาร�า่ๆ เข้าไป อ้าว จิตลงสูภ่วงัค์ อ้าว 
ทีนี้ ทหารรักษาตัวอาตมานะ แหม ทหารองครักษ์เสียด้วยน่ะ เป็นชั้นๆ ชั้นๆ ชั้นๆ 
ทีเดียวนะ อาตมาเห็นปาฏิหาริย์ในตอนน้ีนะ เกิดความมั่นคงทางศาสนาตลอดมา 
ในระหว่างนั้น ๑๖ พรรษานะ เกิดอัศจรรย์นะ นั่น

* ไคค้าว = เหงื่อกาฬ คือเหงื่อแตกด้วยความตกใจกลัว เป็นเหงื่อเม็ดโตๆ ยางตาย ก็ว่า
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น้ีแหละ ฉันใดกด็ ีขอให้ภาวนา พทุโธ พทุโธ นะ ให้เกดิอศัจรรย์อย่างใดอย่างหน่ึง 
เทยีวน่ัน บอกเหตบุอกผล เฉพาะตวัของเราเหน็อศัจรรย์แล้ว น่ัน ความรู้ ความฉลาด 
ก้าวหน้าไปเรื่อยๆ เชียว ไม่ถอยทีเดียว นั่น หากคนไหนไม่เห็นอัศจรรย์ของศาสนา
อย่างใดอย่างหน่ึงแล้ว ถอยทเีดียว น่ัน ถอย ถอยหน้า ถอยหลงั เพราะไม่มพียานใน 
ดวงจิตนะ วางรากฐานในดวงจิตไม่ได้นะ

น้ีขอให้สนใจภาวนาให้มากทเีดยีว อย่างทีว่่านะ พทุโธ พทุโธ พทุโธ เร่ือยๆ  เร่ือยๆ  
เร่ือยๆ เข้าไป จะรู้จักในดวงจิตทเีดยีว มโนภาพทีเ่กดิขึน้นะ ความสงบจะเกดิขึน้หน่ึง  
รัศมีของจิตหน่ึง น่ัน อ�านาจจิตหน่ึง น่ัน ส�าคญัเทยีว มโนภาพนะ น่ันสมกบัท่านเจ้าคุณลี  
ท่านว่ามโนภาพส�าหรับ พทุโธ นะ มนัมีปาฏหิาริย์ยิง่กว่าปรมาณรู้อยลกูนะ น่ัน ทีเ่ขา 
ทิ้งกัน ที่เขาแข่งขันประหารชีวิตกันในทุกวันนี้น่ะ นั่น ส�าคัญเชียว นั่น ให้พึ่ง พุทโธ 
ให้มากทเีดียว ให้เหน็อานิสงส์เชยีวนะ อาตมาน่ะ ไม่เหน็อานิสงส์ในคราวน้ัน จะบวช
ตลอดชวิีตอยูต่ลอดมาถงึขณะน้ีได้อย่างไร ต้องเหน็เสยีก่อน เหน็ปาฏิหาริย์เสยีก่อนนะ  
ทุกองค์ไป พระกัมมัฏฐานนะ ต้องเห็นปาฏิหาริย์นะทุกองค์ ทุกองค์นะ

แต่ว่าลกูศษิย์ท่านอาจารย์มัน่ คร้ังก่อนนะ คร้ังก่อน รุ่นๆ ท่านอาจารย์เทสก์ รุ่นท่าน 
อาจารย์ฝ้ัน น่ีใจเด็ดเหลอืเกินน้ัน ท่านมีชวีติมาถงึทกุวนัน้ี นับว่า หวัเยน็* มานะ รอดตาย 
มานะ น่ี พวกน้ีใจป�า้ ป�า้เหลอืเกิน ไม่เหมือนกมัมฏัฐานทกุวนัน้ี ทกุวนัน้ีกมัมัฏฐานขุนนาง  
เป็นยงัไง ขนุนาง หรูหรามากเหลอืเกนิ ขนุนางหมายความว่ายงัไง เดนิธดุงค์ขึน้รถแล้ว  
น่ัน เดินธดุงค์ขึน้เรือบนิแล้ว น่ัน แต่ก่อนน่ะ ไม่ได้ทเีดยีว แบกกลดข้ึนภเูขา ลงภูเขา  
แหม เหน่ือยมากเหลอืเกนินะ แต่ก่อนนะ อาหารการกนิกไ็ม่บริบรูณ์เหมือนทกุวนัน้ีนะ  
กนิพริกกนิเกลอืไป แล้วม้ือแล้ววนัไป หวิมาก หวิมากเทยีวเวลาเยน็นะ น่ัน เดีย๋วน้ีอะไร  
ป้อนอาหารใหญ่โตหรูหรามาก เลีย้งกเิลสนะ มันจะมคีวามรู้ความฉลาดอะไรได้นะ แล้ว 
ขึน้เรือบนิด้วย แล้วขึน้รถขึน้ราด้วย กมัมฏัฐานขนุนางทกุวนัน้ีน่ะ “ลาภเกดิก่อนธรรม”  
ลาภมนัเกดิก่อนนะ เม่ือเกดิก่อนซะแล้ว มนัยกจิตไม่ข้ึนทเีดยีว น่ัน มนัหนัไปทกุอย่างเชียว  
นานาจิตตงั ของจิตนะ ของโยคาวจรเจ้านะ ผู้ทีย่งัไม่ถงึมรรคถงึผลนะ น่ัน แต่ก่อนน้ันน่ะ  

* หัวเย็น = เกือบตาย
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ธรรมเกดิก่อน ธรรมเกดิก่อน ใครๆ กรู้็แล้ว หนังสอืมุตโตทยั ท่านอาจารย์มัน่ท่านแต่งนะ  
ระหว่างที่เจ้าชายสิทธัตถราชกุมารทรมานพระองค์อยู่ในแคว้นมคธ ต�าบลอุรุเวลา 
เสนานิคม ในคร้ังน้ัน ไม่เหน็ลาภเกดิขึน้นะ พระองค์ทรมานนะ ต่อองค์สมเด็จพระผู้มี 
พระภาค อ้าว เกิดธรรมขึ้นในดวงใจแล้ว ลาภจึงเกิดขึ้นทีหลังนะ ลาภเกิดทีหลังนะ
อันนี้น่ะ ลาภมันเกิดขึ้นก่อน มันถ่วงหัวทุบหาง มันยกจิตไม่ขึ้นนะ นั่น มันติดลาภ 
ติดยศอยู่

เหตน้ัุน ให้พากนัภาวนาให้ยิง่ ให้ยิง่เทยีว เทวทตู ๒ ชนิดนะ เดีย๋วน้ีน่ะ จังหวดั 
พระนครนะ นั่น เทวทูต ๒ ชนิด หมายความยังไง อ้าว หนังสือพิมพ์ว่าพรมแดน 
พวกทหารต�ารวจตายมากนะ เข้มแขง็มากทเีดียว ไหน เขมรก็เอือ้มมอืมา ไหน พม่าก ็
เอื้อมมือมา ไหน คอมมิวนิสต์เกิดในเมืองไทยอีกซะด้วยนะ นั่น นี้ทีเดียว ชนิดหนึ่ง  
อีกชนิดหนึ่ง อ้าว ทั่วไปทุกจังหวัดนะ โจรผู้ร้ายก็ชุกชุมนะ นั่น ไม่มีหิริโอตตัปปะ 
ทุกวันนี้ ก็ปล้นกัน นั่น อะไร จี้กันในที่เปิดเผยซะด้วยนะ ไม่อาย ไม่มีหิริโอตตัปปะ
น่ัน น้ีในตอนหน่ึง แล้วอกีประการหน่ึง ธรรมเป็นธรรมชาตนิะ ทีพ่ระพทุธเจ้าสอนมา  
ชาติปิ ทุกฺขา ชราปิ ทุกฺขา มรณมฺปิ ทุกฺขํ

เหตุน้ัน อันตรายชีวิตของเรามีมากมายถึงขนาดน้ันนะ เราควรหนักควรหนา 
อย่าประมาทนะ รีบเร่ง เร่งท�าความเพียรนะ หาที่พึ่งนะ หาที่พึ่งใหญ่โตเชียว เป็น 
วหิารธรรม ในดวงจิตทเีดยีว บอกแล้ว น่ัน เทวทตูบอก บอกคอมมิวนิสต์แล้ว บอกโจร
ผู้ร้ายแล้ว แล้วกบ็อก ชาตปิิ ทกุขฺา ชราปิ ทกุขฺา มรณมปิฺ ทกุขฺ ํแล้ว บอกเราแล้ว น่ีแหละ  
ฉันใดกด็ ีเรารู้จักว่าเกดิวนัน้ัน เดอืนน้ัน ปีน้ัน อายเุท่าน้ันนะ แต่การตายของเรารู้ได้ 
หรือเปล่าว่า วันไหน เดือนไหน ปีไหน จะตายด้วยโรคอันใดนะ และป่าช้าของเราอยู่ 
ทีไ่หนนะ ทราบหรือเปล่าล่ะ ทราบได้หรือเปล่าล่ะ น่ีแหละ ขอให้เร่ง เร่งท�าความเพยีร
และอีกประการหนึ่ง ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นของที่ไม่เนิ่นช้านะ เร็วที่สุด เร็วที่สุด 
ทเีดยีว เป็นของทีไ่ม่เน่ินช้าทเีดยีว อย่าให้จิตเป็นอนาถานะ มทีีพ่ึง่นะ พทุโธ พทุโธ พทุโธ  
เป็นของใหญ่นะ พระองค์ก็พูดแล้วว่า หากความกลัวมาถึงแล้ว ขนพองสยองเกล้า 
มาถึงแล้ว พงึระลกึถึงตถาคต ความกลวัหายไป ในตอนน้ีหมายความยงัไง แม้องค์สมเดจ็- 
พระผู้มีพระภาค จิตถึงอมตธรรมแล้ว พระองค์ไม่กลวัตายนะ น่ัน หากว่าคนไหนถงึ 
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พระองค์ คนนั้นจิตมั่นคง นั่น จิตมีวิหารธรรม นั่น จิตปลื้มอกปลื้มใจว่าเรามีชีวิต
อยู่ในโลกนะ หากว่าเราตายไป อนิจจัง ไม่เที่ยงของชีวิตนะ นั่น เราก็จะไปสู่สุคติ
โลกสวรรค์สิ มันเป็นอย่างนั้นนะ

ทั้งงูทั้งเงี้ยว อย่าไปกล่าวเชียว ทั้งที่เป็นจริงบ้าง ไม่ใช่บ้าง ตัวอย่างนางมัทรีไป
หาผลไม้กลางป่าหิมพานต์ ในดงในดอนใหญ่โตนะ นั่น ในวันนั้น พระเวสสันดรจะ
บริจาคโอรสธดิานะ น่ัน แล้วกพ็ระอนิทร์กม็า ใครกม็า ท�าเป็นราชสห์ีบ้างเป็นเสอืบ้าง  
กั้นทางนางมัทรี เช่นนี้ สมัยเราจะมีไหม มีบ้างเป็นบางครั้งบางคราว และอย่างหนึ่ง  
ท่านอาจารย์มั่นท่านพูดให้ฟัง โยคาวจรเจ้าทั้งหลาย บางองค์เคยถูกเหมือนกัน  
เดินจงกรมอยู่นั้นนะ เดินไปเดินมาอยู่นั้น อ้าว เสือตัวหนึ่งมา มาอยู่ต่อหน้าทางเดิน
จงกรมนะ แหม แสดงกริิยาอย่างน้ันอย่างน้ี ยดืไปยดืมา คล้ายๆ จะขบพระองค์น้ันนะ  
น่ัน ท่านอาจารย์ม่ันท่านเล่าให้ฟังว่าพระกลวัมาก จนอ้าว กูจิ้ตได้ เดนิไปเดนิมา ไอ้เสอื 
ตวัน้ันน่ะ น่ิงอยู่ซะนะ พระองค์น้ันเดินจงกรมไป อ้าว ส่งจิตไปเย่ียมผู้หญงิแป๊ปเดียว 
เสือคราง ฮื่อๆๆๆ  เชียวนะ หากว่าจิตของเธอเข้ามาภายในจิต เงียบเชียว เสือน่ะ

น้ีแหละ ท่านพระอาจารย์มัน่เล่าให้อาตมาฟัง อนัน้ีละ เป็นเทพแน่เชยีว หากว่า
เป็นเสอืจริงแล้ว คงเอาไปกนิแล้ว คงเอาพวกพระไปกนิแล้ว กเ็พราะยงัไง เพราะเทพ  
จะทดลอง น่ัน เพราะเสอืกบัพระน่ี ท่านอาจารย์มัน่ท่านว่ากนิบ่อยๆ นะ คร้ังพทุธกาลน้ัน  
คาบพระไปกิน พระทั้งหลายน่ะ คาบเอาพระไปนะ ร้องอยู่นะ ร้องอยู่ในปากเสือนะ  
พระน่ะช่วยไม่ได้ เพราะเสอืมนัเป็นสตัว์ทีด่รุ้ายนะ แล้วให้โอวาทว่า ท่านนะ พจิารณานะ  
เข้าไปไม่แล้ว ก็ให้พิจารณา และพระน่ะ พิจารณาแล้วส�าเร็จอรหันต์นะ เมื่อส�าเร็จ 
อรหนัต์แล้ว ไอ้เสอืมันจะวางหรือเปล่า ก็กิน ท่านพระอาจารย์ม่ันว่า ไม่ได้ เสอืกบัพระ 
นี่นะ ในถิ่นนั้นน่ะ เสือกินพระหลายองค์นะ ในครั้งสุดท้ายนี่รู้สึกว่าให้โอวาทกันได้  
ให้ส�าเร็จอรหันต์ในปากเสือได้นะ

ข้อส�าคญันะ ให้ภาวนา ภาวนาน้ีนะ จะกัน้เสอืไม่ได้ กัน้เสอืไม่ได้ พระกเ็ป็นมนุษย์น่ี  
นั่น เป็นมนุษย์อยู่นี่ มนุษย์น่ะเป็นอาหารของเสือนะ นั่น ยกตัวอย่างประเทศลาว 
ประเทศลาวนะ นั่น อาตมาไประวังเต็มที่เชียว กับท่านพระอาจารย์ชอบนะ ก็เพราะ
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อย่างไร เสือมันดุร้าย เมืองลาวนะ ประเทศลาวนะ ฟากโขงนั่นละนะ เสือมันเคยกิน
แกวน่ีบ่อยๆ นะ เขายงิตวัไหน หวัแกรก* ทกุททีกุทเีชยีวนะ มนัเคยได้กนิคนมาแล้ว  
นั่น เหตุนั้น เสือแถบฝั่งลาวนะ กั้นไม่ได้ เสือฝั่งไทยนั้น เขาบอกว่ามันไม่กินคน  
ไม่หวิจริงๆ ไม่กนิ เขาพดูอย่างน้ัน นายพรานป่า อาตมาได้รับความกล้าหาญจากพวก 
พรานป่านะ เขาเตือนนะ ในประเทศลาวไม่ได้ กลัวนักเชียว มันเคยกินแกว แน่ะ  
เนื้อหนังของมนุษย์มันเอร็ดอร่อยนะ มันเคยได้กินแล้ว เมื่อเห็นคนนะ ไม่ว่าพระ 
ไม่ว่าคฤหัสถ์นะ เอา เอาเหมือนกัน เพราะเป็นอาหารของมันทุกชนิด กินได้ทั้งนั้น

ไอ้งู ไอ้งู น้ีน่ะ มีท่านอาจารย์ชอบ มอียู ่พบเหมอืนกนั เวลาท่านไปบณิฑบาตนะ 
กลบัมาเหน็งูขวางทาง อ้าว เป็นเรือ่งอะไรนะ ท่านกห็ยุดพจิารณา เอ๊ะ น่ันเจ้าสถานที ่
ทีเดียว หากเป็นเช่นนั้น ขอให้เธอไป อ้าว งูก็เลื้อยไป แล้วท่านก็ขึ้นไปบนภูเขานะ  
มอียูน้ั่น แล้วอาตมาจะพดูให้ฟังนะ เมือ่พระพทุธเจ้าท่านนิพพานนะ ฝาก ฝากศาสนา 
ไว้กบัพระอนิทร์นะ ไว้กบัพญานาคนะ พญายกัษ์ไม่เหน็กล่าว พญาครุฑไม่เหน็กล่าว 
ไอ้พวกนี้ดุร้าย เห็นจะไม่ฝาก ฝากไว้กับสองชนิดนี่ทีเดียว

ปรากฏอยู่หมู่เพ่ือนนะ หวัเย็น* มาหลายคร้ังเทยีว พวกเทพพวกอะไร ช่วยเหลอืนะ  
อย่างท่านอาจารย์ขาวนะ รอตายแล้ว นั่น อาพาธอยู่เต็มที่แล้ว ที่จังหวัดหนองคาย  
ท่านอาจารย์จวนเอาไปในคราวน้ัน เอาไปภทูอกนะ น่ัน ภวูวันะ น่ัน ท่านบอกว่า แหม  
เกอืบตายเทยีว อ้าว พวกเทพ วี* เข้า วเีข้า อ้าว มันถงึจิตทเีดียว อ้าว ปาฏหิาริย์ของเทพ  
มนัเข้าถึงจิต มนัเยน็เข้าถงึจิต ได้รับความสบายนะ น่ัน ท่านอาจารย์ขาวท่านเล่าให้ฟัง

เหตน้ัุน อย่าประมาทเชยีว น่ี ให้นึกถงึ พทุโธ ธมัโม สงัโฆ ให้ท�า อตัตตัถปรมตัถ- 
ประโยชน์ ในดวงใจ ในชวีติของเรานะ น่ัน และธรรมของพระพทุธเจ้าเป็น นิยยานิกธรรม 
ไม่เฉพาะแต่บรรพชตินะ คฤหสัถ์ก็ส�าเร็จได้นะ น่ันให้ตัง้อกตัง้ใจ เอว� กม็ด้ีวยประการ 
ฉะนี้

* เสือหัวแกรก = เสือซึ่งขนที่หัวขึ้นเป็นรอยด่าง หางสั้น เป็นพันธุ์เสือที่ดุร้าย ชอบกินคน
* หัวเย็น = เกือบตาย
* วี = พัด, โบก
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ท�าบุญร่วมกัน หัวเพียงกัน 

เทศนาอบรมฆราวาส ณ วัดเขาพุราง (ธุดงคนิมิต) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
๒๔ มิถุนายน ๒๕๒๑

ฟัง ตั้งใจฟัง นี้นะ มาไม่พร้อมกัน อาตมาเป็นพระเชียวนะ ต้องห่วงนะ คนที่ 
มาก่อนนะได้ยินได้ฟัง รับพระไตรสรณคมน์เสร็จ คนที่มาทีหลังนั้นเป็นห่วง ถึงไหน
เขาต้องมาแล้ว เขาต้องได้ยินได้ฟังเป็นบางอย่างนะ เตือนสติเข้าไปในจิตนะ

ในคร้ังพทุธกาล ในสมยัหน่ึง อนัองค์สมเดจ็พระผู้มพีระภาคยงัทรงพระชนม์อยู ่
มีพราหมณ์คนหน่ึง เกดิในเมืองพาราณสทีเีดยีว หนุ่มๆ เทยีวนะ กบัเมยี ได้กนัไม่นาน  
ในระหว่าง ๕-๖-๗ ปีเทยีว รักใคร่กนัมาก ผัวกไ็ว้ใจเมีย เมยีกไ็ว้ใจผัวเทยีวนะ และก็ 
หาทรัพย์น่ะ เงินถุงเดียวกัน ความสุขความทุกข์อันเดียวกัน ผัวเมียคู่นี้น่ะ

แล้วทน้ีี มวีนัหน่ึง ผัวไปค้าขายทางไกล ยงัไม่กลบั เมียอยูท่ีบ้่านทเีดียว ระหว่างน้ัน 
เมียทสันานุตริยะเหน็องค์สมเด็จพระผู้มพีระภาคเดนิโคจรมา จะผ่านบ้านหลงัน้ันไป
ในเมืองอื่น แล้วทีนี้น่ะ ผู้หญิงไอ้คนนั้น ไอ้เมียน่ะพ่อค้าคนนั้น แลเห็นองค์สมเด็จ- 
พระผู้มีพระภาค ปลืม้อกปลืม้ใจ เกดิปีตทิัง้ ๕ ทเีดียว ร้ังไม่อยู ่วิง่ไปหาพระพทุธเจ้าเทยีว  
กราบทลูพระองค์ว่า “ข้าพระองค์เลือ่มใสพระองค์มากนะ หากว่าพระองค์จะพกัผ่อนอยู่ 
ทีน่ี่สกัราตรีหน่ึง เหน็จะเหมาะพระเจ้าค่ะ ข้าพระองค์ยนิดจีะเลีย้งพระองค์ผู้เป็นประมขุ
ในสงฆ์ทัง้หลาย ณ ทีน้ี่บรบิรูณ์ หม่อมฉันได้นับดูแล้ว ในบริวารพระองค์ได้ถงึ ๕๐๐  
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เทียวนะ น่าปลื้มใจ ขอพระองค์รับนิมนต์ข้าพระองค์นะ” หญิงร้องทุกข์ต่อพระองค์ 
เช่นน้ัน องค์สมเดจ็พระผู้มพีระภาคกน่ิ็งพระทยัอยู่ แต่ว่าน่ิงพระทยัน้ัน บรรดาพระพทุธเจ้า 
ทั้งหลาย แปลว่า รับนิมนต์แล้วนั่น

ตอนนั้นหญิงคนนั้นเตรียมตัวเทียวนะ เป็นการใหญ่ เอาเงินออกจากเซฟเทียว
ทีส่ะสมกนัไว้กบัสามนีะ สะสมกนัได้หลายปีเทยีว แล้วทน้ีีน่ะ ปรับปรุงอาหารการกนิ 
ทกุอย่าง หญงินิมนต์องค์สมเด็จพระผู้มพีระภาคข้ึนในบ้านในช่องทเีดียวน้ัน ไหนเลีย้ง 
เสร็จเทยีว อิม่หน�าส�าราญ ตอนน้ันองค์สมเดจ็พระผู้มพีระภาคลา ลาอบุาสกิา หนุ่มๆ น้ัน 
พระองค์ก็พาสงฆ์เดินเทียวนะ เดินไปจังหวัดอื่น เมืองอื่นนะนั่น

ทน้ีีนะ ยงัอกี ๒-๓ วนั อ้าว สามทีีไ่ปค้าขายกลบัมาแล้วน่ัน เมียดอีกดใีจจะพดูให้ 
สามีฟัง เพือ่ยงัไง เพือ่ให้สามอีนุโมทนาบญุกศุลในตอนน้ัน พดูนะ ภรรยาว่า “เงินทอง 
ของเรานะ แหม เราทัง้สองคนนะ ซึง่เป็นผัวเมยีนะ หาด้วยปลแีข้งนะ เดีย๋วน้ีน่ะ ฉันได้ 
ทะนุบ�ารุงพระพุทธเจ้า หมดเงินไป แหม หลายพันกหาปณะทีเดียวนะ” เพื่อให้สามี
อนุโมทนา แท้ทีจ่ริง เปล่า สามดีดุ่า สามดุีด่าภรรยามากทเีดยีว “อ้าว เอาเงินของฉันไป
ทะนุบ�ารุงคนหวัโล้นๆ น่ันไม่มปีระโยชน์นะ” น่ัน ทะเลาะกนัเทยีวนะ เมือ่ทะเลาะกนั  
อ้าว ทะเลาะกันนะ แต่ก็เป็นธรรมดา ทะเลาะกันนะ

แต่อนิจจังไม่เทีย่งของชวีติ เมยีเลือ่มใสพระพทุธศาสนา ถงึขนาดน้ันตายไปนะ  
ไปเป็นลกูเศรษฐเีสยีแล้วในเมอืงหน่ึง แหม ร�า่รวยมากทเีดยีว เธออปัุฏฐากพระพทุธเจ้า 
ด้วยน�้าใจ ทั้งกาย ทั้งวาจา ทั้งใจ เทียวนะ นั่น เกิดเป็นลูกเศรษฐีของมหาเศรษฐี 
ทัง้หลายนะ เหตน้ัุน คล้ายๆ กับเป็นใหญ่กว่าเศรษฐทีัง้หลายทีเ่ธอไปเกดินะ แล้วทน้ีี
บิดามารดารักที่สุด รักธิดาคนนี้น่ะ นั่น เอาไว้ให้บนปราสาทโน้น สูงทีเดียว สูงนั่น

แล้วทน้ีีผัว อ้าว ไปเกดิในท้องคนจนเทยีว คนน้ันขอทานผัวเมยี เขาขอทานเร่ือยๆ  
บางคร้ังก็ได้กนิอิม่นะ บางคร้ังกไ็ม่ได้กนิอิม่นะ อ้าว ไอ้ผัวนะ เข้าไปก่อปฏสินธใินท้อง 
ของหญิงคนจนนั้น อ้าว เวลาคนนี้ไปเข้าท้องนะ อ้าว จนเสียแล้วทีเดียวนะ แต่ก่อน
ขอทานน่ะพอกินอยู่ แล้วทีนี้คนเข้าท้อง อ้าว ขอทานไม่ได้กินเสียแล้วเทียวนะ
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มันอัปรีย์ถึงขนาดนั้นน่ะ ด่าพระพุทธเจ้านะ มัจฉริยะตระหนี่นะ ไปเข้าท้อง 
คนจนนะ อ้าว แต่ก่อนเขาพอกนินะ พออยูน่ะ ขอทานน่ะ แต่เดก็คนน้ันไปเข้าท้องไหน  
ขดัเขนิกันดารทเีดยีวนะ น่ัน อาศัยสามไีปขอทานถงึได้กนิ เลีย้งตวัมา เลีย้งลกูอยูใ่น 
ท้องมาเร่ือยๆ เทยีวนะ น่ัน อ้าว ไม่นานเด็กคนน้ันเกดิออกมานะ เกดิออกมาอุม้เดก็ 
ไปขอทานไม่ได้นะ อปัรีย์ถงึขนาดน้ันทเีดียวนะ ไม่ได้กนินะ ต้องเอาเด็กวางไว้เสยีก่อน  
วิ่งไปขอ อ้าว ขอได้กินนะ นั่น อัปรีย์ถึงขนาดนี้เทียว

แล้วทน้ีีน่ะ มนัใหญ่มา ใหญ่มาเทยีวนะ ใหญ่มานะ อ้าว คนทกุข์คนจนเสยีแล้ว 
เทยีวนะ เดก็คนน้ันนะน่ัน ซดัเซพเนจรไปเมอืงน้ันทเีดยีวนะ เมอืงอนัทีภ่รรยาไปเกดินะ  
ภรรยานั้นได้อยู่บนปราสาทโน้นทีเดียว แล้วน่ะ เปิดหน้าต่างเทียว เห็นไอ้เจ้านี้น่ะ 
ไปขอทานนะ ซอกๆ แซกๆ ไปขอทาน

อ้าว กรรมอนัทีเ่ป็นผัวเป็นเมียกันมาแต่ก่อนน้ันทเีดยีว ให้รักกนั ธดิาของเศรษฐ ี
อยูบ่นปราสาทนะ อยากรักใคร่เหลอืเกิน จะวิง่ตามไอ้คนใช้คนทกุข์คนน้ันน่ะ รัตนะ
ทั้งหลายเอาใส่ตระกร้านะ ทูนศีรษะลงมาจากปราสาทเทียว ทาสีทั้งหลายไม่เข้าใจว่า
เป็นนายของตัวนะ เข้าใจว่าเป็นคนใช้นะ อ้า ไปท่าน�้า อย่างนั้นอย่างนี้ หญิงคนนั้น  
อ้าว ว่ิงตามเสียแล้วเทียว ตามชายทุคตะคนน้ันนะ ชายทุคตะคนน้ันเขาก็บอกว่า  
“เธอมาธรุะอะไร” อ้าว “ฉันมาจะเป็นเมยีเธอนะ” อ้าว “ไม่ได้ ฉันกพ็อหากนิฝืดเคอืง 
เหลอืเกนินะ จะเป็นเมียยังไงได้ ไม่เอา” ตอนน้ันหญงิปลอบใจเธอว่า “รัตนะฉันเอามา 
เต็มตระกร้านะ นับเป็นหลายล้านเชียวนะ เพชรนิลจินดานะ”

ตอนน้ันได้กัน อ้าว กินของเมียน่ะ ถึง ๓ ปี เสร็จแล้ว ฉิบหายตายเทยีวนะ แล้วทน้ีี 
มันแยกกันนะ แยกกัน “ฉันอยู่กับเธอไม่ได้ ทรัพย์สมบัติฉันเอามาจากตระกูลใหญ่ 
แล้วกไ็ม่มีทีจ่ะได้ใหม่นะ หมดไป หมดไปนะ จะอยูธ่รุะอะไร เดีย๋วน้ีทางม ี๒ แพร่งนะ  
เธอไปทางหน่ึง ฉันไปทางหน่ึงนะ จากกันนะ หย่ากนันะทน้ีี” น่ัน เมียฉลาดนะ พดูนะ  
เอ้า จากกันไป

เจ้าเมียน่ะเดินไป อ้าว กุศลมันแรง ไปเป็นเมียเศรษฐีอีกตระกูลหนึ่ง นั่น เป็น
เมียเศรษฐีนะ ตระกูลหนึ่งเทียวนะ แต่งตัวผิดปกตินะ ไม่เหมือนเก่านะ แล้วทีนี้ 
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ไอ้เจ้าน้ีไป แหม ไอ้กางเกงไม่มีชิน้ดสีกันิดเดียวนะ น่ัน ขอทานไปเมืองน้ันเหมอืนกนันะ  
ไอ้กรรมเจอกนัอกีแล้วนะ แล้วทน้ีีเมยีอยูบ่นปราสาท และกผั็วกย็งัอยูท่ีน่ั่น อยูด้่วยกนันะ  
แต่งตวัอะไรนะ อ้าว แต่ก่อนเป็นจัณฑาล อ้าว กลบัเป็น แต่งตวัแล้วผัวจ�าไม่ได้เทยีวนะ  
แต่เมียจ�าผัวได้นะ นั่น วันนั้นเมียอยู่บนปราสาทนะ เห็นผัวเดินซอกๆๆๆ ไปขอทาน
ในตลาดนะ

เอาอีกแล้วนะ สงสารผัวเทยีว ให้ทาสไีปเรียกมา ให้เรียกไอ้คนน้ันมาน่ัน มาน่ัง 
อยูริ่มบนัไดปราสาทนะ แล้วหญงิคนน้ันลงมาเทยีว เธออยูท่ีไ่หนยังง้ัน อยูท่ีโ่น่นทีน่ี่เทยีว  
แล้วก็นอกใจผัวเสียด้วยนะ คนนั้นน่ะผัวใหม่นะนั่น แล้วถามว่า แท้ที่จริงไอ้คนนั้น 
ไม่กนิข้าวมา ๓ วนัแล้ว มนัอปัรีย์นะ ด่าพระพทุธเจ้า มนัมจัฉริยะตระหน่ีนะน่ัน แล้ว 
เมียนั่นน่ะรักผัวมากเทียว ไม่พูดให้ใครฟัง เธอรู้จักว่าผัวของเธอแล้ว แต่ผัวของเธอ
ไม่รู้จักว่าเมีย นั่น แล้วทีนี้ ให้เธออยู่ที่นี่นะ นั่น นั่งอยู่ที่นี่ ฉันจะขึ้นไปบนปราสาท
เสียก่อน

เมยีน่ะฉลาด เอาข้าว เอาข้าวน่ึงนะ ท�าแปๆ นะ แหม เอากลิง้*ๆๆ ทองค�าเทยีวนะ  
กลิง้ๆๆ จะลงมาให้ผัวในคร้ังน้ัน กลิง้นะ แบกก้อนข้าวนะ ลงมาให้ผัวนะ สัง่บอกว่า  
“เธอนะ ไอ้ข้าวก้อนน้ีให้เธอนะ เธออย่าไปกนิในทีป่ระชมุนะ กนิในทีเ่ปลีย่วๆ นะ น่ัน  
ฉันขอสั่งเธอ”

แท้ที่จริงคนนั้นไม่ได้กินข้าวมา ๓ วันนะ เห็นก้อนข้าวนะ ปัดโถ ดีอกดีใจว่า
ชีวิตยังมีอยู่นะ จะได้กินข้าว ได้รับความสุขนะ นั่น อย่างนี้เทียวนะ เอาก้อนข้าวไป
ระหว่างน้ันสะพานคร�า่คร่า ฝนตกรินนะ คร�า่คร่าสะพานนะ ทน้ีีน่ะหวิข้าว น่ัน แล้วมี 
กระดานพาดอยู่กลางสะพาน เอาข้าวไว้ข้างนี้ แล้วไปลงข้างนั้น เพื่อไปล้างมือจะได้ 
กนิข้าวนะ น่ัน อ้าว พอไปถูกส้น* น้ัน อ้าว ก้อนข้าวตกปุม๋ลงนะ ตกปุม๋ อ้าว ปลาใหญ่ 
ฮบุเอาไปกินนะ แหม เธอร้องไห้ทเีดยีวนะ ไห้หาก้อนข้าวก้อนน้ันนะ น่ัน น่ีมนัอปัรีย์
ถึงขนาดนี้ทีเดียวนะ มันคิดตระหนี่ ด่าพระพุทธเจ้านะ

* กลิ้ง = คลึง, มวน, หุ้ม
* ส้น = ปลายไม้
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ไอ้ปลาฮุบไปแล้วนั่น ร้อนท้องนะ ไอ้ปลานะ ไปตกอวนเขานะ ไปตกอวนเขา 
เมื่อถูกอวนเขาแล้วทีนี้น่ะ เอาไปขายในท้องตลาดนะ ปลาตัวใหญ่ไม่มีใครซื้อเลยนะ 
แล้วทีนี้หญิงอันที่เป็นเมียของเธอมาแต่ก่อนนั้นนะ ให้ทาสีไปบอก มาขายที่บ้านเรา
อ้าว ซื้อตัวหนึ่ง แหม หลายกหาปณะทีเดียว เมื่อซื้อเสร็จแล้วให้ทาสีหามไปๆ นะ 
ในครัวนั่น แล้วทีนี้น่ะ เมียเศรษฐีนั้นให้ทาสีไปลับมีดให้คมกริบเทียวนะ จะแล่ปลา  
จะแล่ท้องปลา จะท�าตดั อะไรทกุอย่าง แล้วทน้ีีนะ ไปแล่ท้องนะ อ้าว ตาย ไอ้ทองค�า
ที่ให้เธอคนนั้น ท�าไมตกในท้องปลาเล่า ตกในท้องปลานะ แหม อัปรีย์ถึงขนาดนั้น
ผัวของเรา ยังงั้นยังงี้ นั่น นี้แหละ ฉันใดก็ดีนะ ผัวเมียอนุโมทนาด้วยกัน ใส่บาตร
ด้วยกัน ให้หวัเพยีงกนัน้ัน ได้กนัง่ายนะ และกเ็ฒ่าแก่กย็นิดด้ีวย ได้กันง่ายเทยีวนะ 
กเ็พราะยงัไง ผัวเกดิในตระกลูเศรษฐ ีเมยีกต็ระกลูเศรษฐนีะ เหมอืนกบันางวสิาขานะ

หากว่าเมียไม่เลือ่มใส ผัวกไ็ม่เลือ่มใส บางคราวผัวเลือ่มใส บางทเีมยียงั บางที
เมยีเลือ่มใส ผัวยงั อ้าว น่ัน ได้กนักย็ากทีส่ดุ ต้องวิง่ตามกนัเทยีวนะน่ัน เพราะยงัไง  
เพราะไอ้ความรวย อนัความร�า่รวยหน่ึง ไอ้ความม่ังมศีรีสขุ หรือรูปร่างอะไรมันต่างกนั 
มากเทยีวนะ น่ัน แต่ว่าได้กนั ไม่ได้กนัไม่ได้ ต้องวิง่ตามเทยีวนะ เพราะมนัอยูร่่วมกนั 
มาแต่ชาติก่อน ปุพฺเพ กตปุญฺญตา มันสะสมบุญกุศลด้วยกันนะ ต้องได้กัน แต่ยาก 
ที่สุดนะ นั่น

หากว่าเลื่อมใส อนุโมทนาด้วยกัน อะไรด้วยกัน เสร็จไม่ขัดข้อง มีน�้าหนึ่งใจ
เดียวกัน เลื่อมใสในทานอันเดียวกัน ศีลอันเดียวกัน ภาวนาอันเดียวกัน ได้กันง่าย
ที่สุดนะ และทรพัย์สมบัติเท่ากันนะ นัน่ เท่ากัน แล้วเป็นเศรษฐีสมัยนัน้ ๑๖ โกฏินะ  
เศรษฐีที่หนึ่ง เศรษฐีที่สอง ๘ โกฏิ เศรษฐีต�่าสุด ๔ โกฏินะ มีระยะๆ อยู่ ไอ้เงิน
สมยัน้ัน หากว่าเลือ่มใสด้วยกนัแล้ว อ้าว ผัวเมยีได้เป็นเศรษฐทีีห่น่ึงพร้อมกนั ไม่ง้ัน 
เศรษฐีที่สองพร้อมกัน ไม่งั้นเศรษฐีที่สามพร้อมกัน ได้กันง่ายนะ มียศนะ ไม่มีคณะ
ติเตียนนะ ก็เพราะยังไง ก็เพราะอ�านาจจิตอันเดียวกันนั่น หากว่าคนหนึ่งเลื่อมใส 
คนหน่ึงไม่เลือ่มใส แหม ในตอนน้ัน กว่าจะวิง่ไปตามกนันะ กว่าจะได้ รับความทกุข์นะ  
ไม่ใช่เล่นนะ
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น้ีแหละ ขอให้ตัง้อกตัง้ใจ ตัง้ใจเทยีวนะ ให้ทานอนัเดยีวกนั อนุโมทนาอนัเดียวกนั  
หญิงท�าแล้วมาบอกผัว ผัวอนุโมทนา ผัวท�ามาบอกเมีย เมียก็อนุโมทนา นั่น แปลว่า  
หัวเพียงกัน ได้กันง่าย มันส�าคัญในตอนนี้ทีเดียว

ไอ้หมอน่ันนะ ตายไปแล้วไปเข้าท้องคนจนนะ ไอ้คนจนนะ หามือ้หาวนัหาอะไร 
หาขอทานกิน อิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างนะ ไอ้เจ้านี่ เข้าท้องปุ๊ปลงไป อ้าว มันไม่ออกง่ายๆ  
มัน ๗ เดือน ๙ เดือน หรือ ๑๐ เดือนนะ แม่ได้อดๆ อยากๆ นะ ผอมนะ ไม่มี
ข้าวกินนี่ คนอัปรีย์มันอยู่ในท้องนี่ นี่แหละ ท�าให้คนอื่นได้รับความล�าบากด้วยนะนี่  
ยงัง้ัน เมยีรึก็สงเคราะห์แล้ว แหม ไอ้ทองค�าก้อนน้ันนะนับเป็นหลายล้านนะ หากว่าเธอ 
เมยีก็สัง่แล้ว อย่าเอาไปกนิในทีป่ระชมุนะ กนิทีเ่ปลีย่วๆ นะ กเ็พราะยงัไง ยัน่คนอืน่ 
ไปแย่งเอา เอาของผัวไปใช้ น่ัน สัง่นะ น่ัน ไม่ได้เทยีวนะ สะพานน่ะ สะพานคร�า่คร่า  
มกีระดาน ส้นน้ีกับส้นโน้นน่ะ มาวางไอ้ส้นน้ีน่ะ ต้องไปล้างมือเสยีก่อนจึงมากนิ อ้าว 
ไปโดนไอ้ส้นน้ัน ตกปุม๋ลงไป แหม ปลามนัฮบุไป ร้องไห้เสยีตัง้ ๒ วนั น่ัน มนัอัปรีย์ 
ถึงขนาดนั้นนะ

น้ีแหละ ฉันใด ไอ้ทานให้ผลได้จริงๆ รักษาศีลเหมอืนกนั คนไหนทศุลี ไม่มศีลีนะ  
น่ัน หากว่าได้ลกูได้เต้ามา ไม่สมประกอบนะ ผลาญ ผลาญมรดกนะ ผลาญสมบตัขิอง 
พ่อของแม่นะ นั่น เป็นโจรผู้ร้ายนะ นั่นผู้ชาย ผู้หญิงเป็นหญิงโสเภณีนะ แม้ท�าอะไร 
ไม่เจริญนะ น่ัน กเ็พราะยงัไง เพราะไอ้คนอปัรีย์ออกจากนรกมา ไปเข้าท้องไอ้คนทีไ่ม่ม ี
ศีลนะ นั่น

คนไหนมศีลี มกีลัยาณธรรมน้ัน ได้เทพทีศ่กัดิส์ทิธิค์นืจากสวรรค์มาเกดินะน่ัน  
ไอ้พวกนี้รูปร่างสวยนะ นั่น ว่าง่ายสอนง่ายนะนั่น อยู่ใต้บังคับบัญชาของบิดามารดา  
นั่น นี่แหละ เขาอวยพรให้ซึ่งกันและกัน แหม ลูกของคนนั้นน่ะ คนนี้น่ะ บุญของ 
เขานะ เขาประพฤติดีนะ นั่น เขาสืบมรดกได้นะ นั่น ไม่ท�าความฉิบหายในตระกูล
ของเขานะ นั่น บุญของเขานะ นั่น นี้บุญก็เพราะรักษาศีลนั่นเองแหละ ไม่ใช่อื่นไกล  
ไม่ใช่อื่นไกล
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และอกีประการหน่ึง หวัใจของคนนะ ราคะ โทสะ โมหะ สงิในดวงจิตนะ แหม 
มันร้ายกาจนะ พระพุทธเจ้าท่านกล่าวนะ หัวใจของคนนะ คล้ายๆ กับลิงทีเดียวนะ  
ลงิน่ีเป็นสตัว์ทีซ่กุซน จับโน่นวางน่ัน ซกุซนมากเหลอืเกนิ แหม หวัใจมนุษย์คล้ายๆ กนั 
กับลิงนะ ปลิ้นคว�่าหงายมือนะ นั่นๆ นี่ๆ อยู่นะ นั่น เหตุนั้น ไอ้ลิงน่ะเป็นสัตว์ที่ 
ซุกซนนะ หากว่าปล่อยขึ้นต้นไม้นะ ลิงหาอยู่เป็นปกติไม่นะ ย็อกๆ แย็กๆ เชียวนะ

น่ัน เหมอืนกบัลงินะน่ัน เหตน้ัุนต้องอาศยัพระพทุธเจ้าทเีดยีว โอปนยโิก น้อม
พระคุณของพระพุทธเจ้ามาบริกรรม พุทโธ-พุทโธ ในดวงจิตนะ ก�าจัดไอ้ตัวลิงออก
จากหัวใจน่ะ ให้จิตเป็นปกติหนึ่ง ให้จิตมีกุศลธรรม จิตบริสุทธิ์หนึ่ง นั่น นี้ไอ้ลิงนี้ 
ส�าคัญนักทเีดยีว หากว่าพระพทุธเจ้า พทุโธ-พทุโธ ลงไปในดวงจิตแล้ว น่ัน จิตสงบ 
จิตเกดิมโนภาพ มโนภาพ จิตมีความสขุหน่ึง จิตมอี�านาจหน่ึง จิตมเีดชานุภาพหน่ึง น่ัน  
น้ีแหละ เมือ่เป็นเช่นน้ีนะ อยูใ่นศาสนากร่็าเริง ร่าเริงนะว่าได้ท�าดี ได้ขวนขวายทรัพย์ 
อริยทรัพย์ไว้ในจิตแล้วนั่น

หากว่า พทุโธในตอนน้ีนะ น้อมไปใส่ฝ่ายโลกนะน่ัน เด็กนักเรียน น่ัน ท่องบ่น  
พุทโธ-พุทโธ เรื่อยๆ นะ อ้าว จิตของเด็กมันปรุโปร่งนะ ความขยันก็เกิดขึ้นแล้ว 
ความทรงจ�าก็เกิดขึน้แล้ว น่ัน แล้วทน้ีีน่ะ สอบได้ง่ายนะ น่ัน สมกบัค�าทีว่่า พระธรรม  
ย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกในที่ชั่ว มันจะตกได้ยังไง ต้องสอบได้ นั่นประการหนึ่ง  
น้อมไปการค้าขาย ร�่ารวยมากทีเดียวนะ นั่น เหมือนกับอนาถบิณฑิกเศรษฐี และ 
นางวสิาขาในครัง้ก่อน และกท็�าราชการ อ้าว เลือ่นยศนะน่ัน อ�านาจพทุโธนะ มนัขยาย 
ไปหลายชั้นหลายเชิงเทียวนะ

เหตน้ัุน ให้ตัง้อกตัง้ใจ อคคํฺ มนุสเฺสสุ* เราเกดิมาในโลก งามแล้ว เลศิแล้ว ธรรมวนัิย 
ก็เลิศแล้วนะ อย่าท�าตนให้ถ่อยนะ อย่าให้ตกนรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน
นั่น ให้มีศีล มีกัลยาณธรรมที่ดีนะนั่น และอีกประการหนึ่ง ท่านอาจารย์มั่นท่านสั่ง 

* อคคฺ� มนุสเฺสส ุมาจากหนังสอืมตุโตทยั ในบทอรรคฐานเป็นทีต่ัง้แห่งมรรคผลนิพพาน ความเตม็ว่า  
อคฺค� €าน� มนุสฺเสสุ มคฺค� สตฺตวิสุทฺธิยา ท่านอาจารย์มั่น แปลความว่า ฐานะอันเลิศมีอยู่ในมนุษย์ 
ฐานะอันเป็นเลิศนั้น เป็นทางด�าเนินไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์
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ขอให้ไปพกับนสวรรค์ ดนีะ เวลาพระพทุธเจ้ามาตรัสในโลก จะได้เคลือ่นจากสวรรค์
มาเป็นสาวกของพระองค์นะ อย่างสนิทใจนะ น่ัน อย่าให้ไปพกันรก มนัร้องครางกนั  
อะไรกันสารพัดทุกอย่าง เป็นเปรต อดๆ อยากๆ นะ เปรต เปรตน่ะ ไม่ใช่เล่นนะ  
ไอ้ความเป็นเปรตนะ ตัวมันเท่าภูเขา แล้วทีนี้ปากมันเท่ารูเข็ม มันจะกินอะไรอิ่มนะ  
น่ัน มนัร้องครางในเขาจักรวาลนะ น่ัน ความไม่อิม่นะ มจัฉริยะ ตระหน่ีนะ แล้วทน้ีีน่ะ  
เป็นอสุรกายบ้าง เป็นสัตว์เดรัจฉานบ้าง

สัตว์เดรัจฉานมันดีกว่าสัตว์นรก เปรต อสุรกาย มันชื่นชมยินดีในคู่ของมัน  
ผัวๆ เมยีๆ นะ บนิไปบนิมา ร่าเริงนะ ร้องอะไรมนับนัเทงิดนีะ น่ัน ไม่เหมอืนกบัเปรต
เปรตน่ะ มันท�าทรมาน ๕๐๐ เล่มบ้าง เช้าๆ กลางวัน ๕๐๐ เล่ม เวลาเย็น ๕๐๐ เล่ม  
นะนั่น สัตว์เดรัจฉานไม่กล่าวเพราะสนุกนะ แต่ว่า อภัพบุคคลไม่ควรแก่ธรรมวินัย 
สัตว์เดรัจฉานนะนั่น นี้แหละ ฉันใดก็ดี ขอให้ตั้งอกตั้งใจ เราก็อายุสูงแล้ว อายุสูง 
แล้วนะ อายสุงูในทีน้ี่ คล้ายๆ กบัไม้ริมฝ่ัง หากว่าน�า้หลากมาเซาะไปๆ อ้าว ไอ้ต้นไม้ 
ต้นนั้น ไม่เที่ยงนะ นั่น ล้มตึงนะ

และอีกประการ ไอ้การตายของเรานี่นะ ไม่รู้จักว่าตายวันไหนนะ ตายด้วยโรค 
อนัใดนะ ป่าช้าอยูท่ีไ่หนนะ น่ัน เรารู้ได้แต่เกดิวนัน้ัน เดอืนน้ัน ปีน้ัน อายไุด้เท่าน้ันนะ  
นั่น นี่แหละ นักปราชญ์นะ เกิดในโลกนะ เขาไม่ไว้ใจในชีวิตนะ รีบเร่งขวนขวายนะ  
ทานไม่ม ีรีบเร่ง ศีลไม่ม ีรีบเร่ง ผู้น้ันนะรีบเร่ง เตรียม เตรียมตวัเทยีวนะน่ัน เตรียมตวั 
ขนตนให้ออกจากอบายภูมิทั้ง ๔ นะ นั่น สุคติโลกสวรรค์เป็นของเรานะ นั่น

และอกีประการหน่ึง คล้ายๆ กบัเตยีงทองทีง่ามทีส่ดุนะ พระพทุธเจ้าแต่งไว้ใน
เทวโลกนะ น่ัน คนจะนอนเตยีงทอง ขึน้เตยีงทองของพระพทุธเจ้าได้ แหม พระองค์
ต้องคัดเลือกเสียก่อน นั่น คนที่บาปหยาบช้าขึ้นไม่ได้ บุญวาสนาไม่มี เอื้อมไม่ถึงนะ 
น่ัน มนัเอือ้มถงึแต่อบุาสก อบุาสกิา บตุรของพระองค์จิตสะอาดนะน่ัน จึงจะข้ึนนอน
เตียงทองของพระพุทธเจ้าได้นะ ไอ้พวกนี้ขึ้นไปนะ ร่าเริง นอนกลิ้งเกลือกได้นะ นั่น  
คนไหนบาปหยาบช้าขึ้นไม่ได้ บุญวาสนาไม่ถึงนะ จิตสกปรกนะนั่น
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นี้แหละ ฉันใดก็ดี ขอให้ตั้งอกตั้งใจ เอื้อเฟื้อในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เทียวนะ ไอ้สมบัติในโลกนะ ไม่ใช่ของใคร ไม่ใช่ของใครนะ เป็นของกลางประจ�า
อยู่ในโลกนะ ดิน น�้า ไฟ ลม อยู่คงที่เทียวนะ หากว่าเอาไปไม่ได้ ปู่ ย่า ตา ยาย  
เอาสมบตัใินโลกไปไม่ได้ แหม พระพทุธเจ้าก็เอาไปไม่ได้เทยีวนะ น่ัน เกดิมาในโลกนะ  
มาใช้ชั่วคราว ไอ้ดิน นํ้า ลม ไฟ ธนบัตร เงิน ทอง มาใช้ชั่วคราวนะนั่น ตายเอาไป 
ไม่ได้นะนั่น คนอื่นมาเกิดสืบมรดกไป เอาไปได้แต่บุญแต่บาปอย่างเดียวนะ ไอ้ที่จะ
ไปเกิดข้างหน้านะ นั่น

น้ีให้สนใจให้มากทเีดยีวนะ อคฺค ํมนุสเฺสส ุมนัเลศินะ ธรรมวนัิยกเ็ลศินะ ความเลศิ 
เลศิในตอนน้ีน่ะ น่ัน มนัฝังอยูใ่นจิตอบุาสก อบุาสกิา น้ีแหละ ฉันใด เมือ่ท่านทัง้หลาย  
ได้สดบัตรับฟังแล้ว โอปนยิโก น้อมจิตอยู่ในข้อวตัรนะ ปฏบิตับิชูา พทุธบชูา ธรรมบชูา  
สังฆบูชา ก็จะเห็นอานิสงส์ในพระพุทธศาสนาโดยง่าย

สมควรกับกาลเวลา ดังอาตมะ อาตมา วิชัสนามา เอว� ก็มีด้วยประการฉะนี้
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เห็นอันหนึ่ง แล้วก็เห็นหมด

เทศนาอบรมพระภิกษุสามเณร และฆราวาส
ณ วัดเขาพุราง (ธุดงคนิมิต) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

๒๗ มิถุนายน ๒๕๒๑

ตัง้โวหาร ท่านอาจารย์ม่ัน ท่านอาจารย์ม่ัน คณาจารย์ใหญ่ฝ่ายวปัิสสนากรรมฐาน 
ภาคอสีาน เออ น่ังนะ พงินะ เออ พระภกิษุสามเณรไปหาท่านอาจารย์ม่ัน บ้านผือ นาใน  
อ�าเภอพรรณานิคม เป็นบ้านของท่านอาจารย์ฝั้น ท่านอาจารย์กู่ นั่น เวลาพระเณร 
ไปศกึษาธรรมะ น่ัน ท่านอาจารย์มัน่มกักล่าวว่า พวกท่านทัง้หลาย พวกท่านทัง้หลายนะ  
เมื่อเรียนกรรมฐานมาจากพระอุปัชฌาย์แล้ว นั่น พระอุปัชฌาย์แล้ว กรรมฐาน ๕  
หมายความว่า เกสา โลมา นขา ทนัตา ตะโจ นะ น่ัน อนุโลม ปฏโิลม น่ัน ต่างคนต่างได้ 
เรียนกรรมฐานมาจากพระอุปัชฌาย์แล้ว

และอีกประการหนึ่ง พระอุปัชฌาย์คนไหนไม่บอกกรรมฐาน ๕ ให้แก่กุลบุตร 
ทีบ่วชใหม่ แปลว่า ท�าลาย ท�าลายมรรคผลนิพพานของกลุบตุรทีบ่วชใหม่น้ันประการหน่ึง  
นี้แหละ กรรมฐาน ๕ นี้ส�าคัญมากที่สุดนะ เกสา โลมา นขา ทันตา ตะโจ เอาธาตุ 
สอนนะ เอาธาตุสอนจิตนะ เอาธาตุสอนจิต ไม่ใช่เอาจิตสอนธาตุนะ เอาจิตสอนธาตุ
น่ัน พระอปัุชฌาย์ไม่บอกน่ี มโน ปพุพฺงฺคมา ธมมฺา มโนเสฏฺ€า มโนมยา ไม่ได้กล่าว 
เช่นนั้น กล่าวติดธาตุต้องแก้ธาตุนะนั่น หนามปักเอาหนามบ่งนะนั่น หนามปักเอา
หนามบ่งนะ ไฟไหม้ที่ไหนต้องดับ ณ ที่นั่น คันที่ไหนต้องเกา ณ ที่นั้น นี้โวหารค�า
พระเถระผู้ใหญ่
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ใน หนังสอืมตุโตทยั นะ ใครๆ กไ็ด้เล่าเรียนมาบ้างแล้ว ได้ดตู�ารับต�าราโวหาร
ท่านอาจารย์มัน่ ในระหว่างท่านมชีีวติอยู ่ท่านแต่งหนังสอืมตุโตทยั ในระหว่างทีท่่าน
ตายไปแล้ว น้ัน มหาบวัแต่งอกีท ีเรียกว่า อนุฎกีา ส�าคัญ ในหนังสอืมุตโตทยั นะโม ๑  
นะ-น�า้ โม-ดิน ๑ น่ัน กย็กขึน้สอนกลุบตุร ปฐมเทศนา มัชฌมิเทศนา ปัจฉิมเทศนา  
ก็ยกสอนกุลบุตร และอีกประการหนึ่ง นับ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ นะ นี่แหละ 
๐ นะ นั่น ๐ ๐ ในที่นี้คือหมายความว่า พระนิพพานสูญจากราคะ โทสะ โมหะ 
ใครก็ดูแล้ว หนังสือมุตโตทัย ท่านอาจารย์มั่นท่านแต่ง และอีกประการนะ แก้บ้า  
บ้า ในทีน้ี่คือ หมายความว่า ราคะ กเ็ป็นบ้าชนิดหน่ึง โทสะ กเ็หมือนกนั โมหะ กเ็หมือนกนั  
น้ีมันกรึง* อยู่ในดวงจิต ให้จิตแปร แปรไปตาม ราคะ โทสะ โมหะ น้ีแหละ ท่านอาจารย์ม่ัน 
บอกว่าแก้บ้า แก้บ้านี้ทีเดียว แก้บ้าในที่นี้ หมายความว่าวิปัสสนากรรมฐาน สมถ-
กรรมฐาน ๑ วิปัสสนากรรมฐาน ๑ พอรู้จริงเห็นจริงในอวัยวะร่างกายสังขารนะ

และอีกประการหนึ่ง พระอรหันต์ พระอรหันต์นะ ท�า โกฏฐาส* อันใดอันหนึ่ง  
คอืหมายความว่า อนัเดียวนะ อนัเดยีว อย่างองค์สมเดจ็พระผู้มพีระภาคเจ้าใช้อนัเดยีว  
อานาปานสต ิอนัเดยีวนะ ธาตลุม ธาตลุมเชียว ขลงัดเีชียว เหน็รู้แจ้งแทงตลอดไปถงึ 
มรรคผลนิพพานได้เชยีว อย่าเอาอนัอืน่มาผสมนะ ธาตลุม เอาแต่ธาตลุม ธาตดิุนอย่าเอา  
ธาตุน�้า ธาตุไฟ อย่าเอา เห็นอันหนึ่งแล้วก็เห็นหมด ธาตุทั้ง ๔ สหชาติซึ่งกันและกัน
อยู่นะ เอาหมดทั้ง ๔ ธาตุนั้นไม่ดี เอาธาตุเดียว จิตมันขลังดี ก็คล้ายกับว่า หยากไย่
มันขึ้นนะ มันขึ้นๆ ขนาดใหญ่นะ นั้นประการหนึ่ง

กรรมฐาน ๕ นะ เกสา โลมา นขา ทันตา ตะโจ ๕ อย่างนะ เอาเป็นรวดเดียว 
ไม่ได้ เกสา โลมา นขา ทันตา ตะโจ เอาทีละอย่างๆ นะ เฉพาะอย่างเดียวให้ถูกกับ  
กรรมฐาน ๔๐ น้ันทเีดยีว ให้ถกูกบั จริต ๖ นะ ราคจริต โทสจริต โมหจริต วติกจริต  
สัทธาจริต พุทธิจริต นะนั่น

* กรึง = ตรึง
* โกฏฐาส = ค�าน้ีหลวงปูมั่กใช้เป็นภาษาพดูว่า โกฏฐาน ตามทีใ่นเทศน์บางกณัฑ์ ได้คงไว้ตามภาษาพดู 
ของหลวงปู่
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น้ีแหละ พระเณรทีบ่วชในศาสนา ทรงผ้ากาสาวพสัตร์ ถอืธงชยัของพระอรหนัต-
ขณีาสพนะ เป็นเพศอดุมนะ เพศอดุมเชยีวนะ เหตน้ัุนให้ตัง้อกตัง้ใจ ท่านเหล่าน้ีจะสบื 
พระพทุธศาสนาภายใน และอกีประการ คณะอบุาสก อบุาสกิา แม่ขาวนางชี เช่นน้ีนะ  
ต้องท�าความเพยีรนะ ไหนเจริญทาน ทานในทีน้ี่คอืหมายความว่า ทานอวยัวะร่างกาย 
ทุกส่วนนะ ไม่กล่าวถึงอามิสข้างนอกนะ นั้นทาน และอีกประการหนึ่ง รักษาศีลนะ  
ศีล ๕ ส�าคัญมาก ข้างต้น ศีล ๕ เทียว และในที่นี้ศีล ๘ อ้าว คือ ศีล ๘ ข้างต้น 
ศีล ๕ ข้างปลาย ศีล ๘ นะ ศีล ๕ ให้ส�าเร็จโสดา สกิทาคา และทีนี้ศีล ๘ ให้ส�าเร็จ 
อนาคา ในธรรมะน่ัน น้ีในตอนหน่ึง ส่วนพระภกิษุสามเณร ศลี ๒๒๗ ศีล ๑๐ นะน่ัน  
ฝ่ายนางภกิษณุี ม ี๓ ชนดินะ นางสามเณรี ๑ ศลี ๑๐ นางสิกขมานา สมาทานศีล ๖  
ศีลนางภิกษุณี ๓๑๑ ปาราชิก ๘ นะนั่น นี้แหละให้ศีลๆ น่ะ ตามระยะ ระยะเช่นนี ้
ทีเดียว

นี่แหละ ขอให้นั่งสมาธิที่นี่เชียว ขาขวาทับขาซ้าย ๑ มือขวาทับมือซ้าย วางตัว
ให้กรง* เชียวนะนั่น ให้กรงเชียวนะนั่น กายวิเวก ๑ วจีวิเวก ๑ มโนวิเวก ๑

กายวเิวก ในทีน้ี่คอืหมายความว่า เราอยูใ่นทีน้ี่ อย่าให้กายน่ีเน่ืองกนันะ อย่าให้ 
กายเน่ืองกนั ให้จิตเปลีย่วเชยีวนะ สําคญัว่าเราคนเดียวเกิดในโลกนะ เกดิในโลกนะ  
เจ็บคนเดียว แก่คนเดียว ตายคนเดียวนะ นั่น ให้ตัดสินเช่นนั้น จิตอย่าให้เนื่องกัน 
นะนั่น แล้วในที่นี้เราคนเดียว เราคนเดียวเชียวนะนั่น เป็นจิตเปลี่ยวนะ อย่าให้เกาะ
เกี่ยวกันนะ

และอีกประการหน่ึง วจีวเิวก ในทีน้ี่ ในระหว่างทีพ่ระน่ีเทศน์ไป อ้าว ห้ามไม่ให้ 
คุยกัน เสียงกระอุบกระอิบจะกลบค�าพระที่เทศน์ไป นั้นประการหนึ่ง

และอีกประการ มโนวิเวก ในที่นี้ น�้าใจของเราต้องเปลี่ยวที่สุด ท่านว่าเปลี่ยว 
เชยีวนะ ว้าเหว่นะน่ัน และเม่ือว้าเหว่เปลีย่วเช่นน้ันแล้ว โอปนยโิก น้อมเอาพระคณุของ
พระพทุธเจ้า พทุโธ กผุ็ดแทงขึน้มาในดวงจิตทเีดยีว บริกรรมว่า พทุโธ พทุโธ พทุโธ  
มาน่ังอยูใ่นดวงจิต ว่าความประหน่ึงดวงจิตน้ีแล้ว น่ันจะเกดิมโนภาพใหญ่โตนะน่ัน

* กรง = ตรง
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และอีกประการหนึ่งนะ ภาวนาพุทโธ ในที่นี้นะ คือหมายความว่า ให้ละอดีตที่
ล่วงแล้วมา คล้ายๆ กับถุยน�้าลายลงไปแล้วเลียกิน แม้ คนนี้น่าเกลียดนะ อันองค์ 
สมเดจ็พระผู้มพีระภาคห้ามทเีดียว ห้ามน้อมนึกเอาอดตีทีล่่วงมาแล้วนะ มาทบัปัจจุบนั 
มันยกจิตไม่ขึ้นนะ จิตไม่สว่างไสว นั้นประการหนึ่ง อนาคตที่ยังไม่มาถึงนั้น อย่า 
อย่าคิดอย่านึกนะนั่น สิ่งใดยังไม่ถึง เราอย่ากล่าวนะ เขาเรียกว่าสมบัติบ้านะ และ
คิดถึงอนาคตข้างหน้านั้นมาทับปัจจุบันนะ มันยกจิตไม่ขึ้นนะนั่น

เหตน้ัุน โยคาวจรเจ้าทัง้หลาย คณะอบุาสกอบุาสกิาทัง้หลาย จงแหวกอดตีออก 
เสียก่อน แหวกอนาคตออกเสียก่อน มันเป็นภัยใหญ่นะ เพ่งพิจารณาปัจจุบัน  
ปจฺจุปฺปนฺนญฺจ วิปสฺสติ ระลึกถึงธรรมในปัจจุบัน ธรรมะปัจจุบันนะ มันเคลื่อนที่ 
มันบอกเหตุผลอยู่นะ มันไม่เที่ยงนะ ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา มันแปรอยู่เรื่อยๆ นะ  
นั่น แปรอยู่เรื่อยๆ ทีเดียว

ธรรมะในทีน้ี่ คือหมายความว่า เกดิขึน้ข้างต้น ความแปรในท่ามกลาง ความสลาย 
ในที่สุด เรียกว่า ธรรมะในพระไตรปิฎกนะ ธรรมะของท่านอาจารย์มั่น นั่น หัว-๑  
แขน-๒ ขา-๒ น่ีอวัยวะร่างกายเป็นธรรมะนะ น่ีแหละ และอีกประการหน่ึงนะ  
หัวใจของเรานี้ เอามือคล�าหัวใจนะ เต้นตึ้กๆ เชียวนะนั่น นี้ไม่ใช่อื่นไกล ธรรมะใน 
อวัยวะร่างกายสงัขารของเรามนัแปร มนัแสดงเหตผุลอยู ่มนัฉีดโลหตินะ อ้าว เต้นตึก้ๆ  
ฉีดโลหิตเลี้ยงอวัยวะร่างกายทุกส่วนนะ มันบอกเหตุบอกผลอยู่เช่นน้ัน น่ีส�าคัญ
และอีกประการ จิตนิ่งอยู่นะ จิตนิ่งอยู่ นั้นจะเกิดอัศจรรย์ ธรรมเกิดขึ้นในดวงจิต  
สิง่ใดไม่รู้ก็รู้ขึน้มาในดวงจิต สิง่ใดไม่เหน็กเ็หน็ขึน้มาในดวงจิตนะน่ัน อย่าเอาปริยตัิ 
เข้าไปผสมนะ เอ้า ให้คมัภร์ีทวง* ให้หลดุออกมาจากดวงจิตของเราน่ันเชยีวนะ อย่าเอา 
ปริยัตไิปวัดนะ ไปวดัไม่ได้ สนฺทฏฺิ€โิก เหน็เองนะ ปจฺจตตฺ ํเหน็เฉพาะในดวงจิตทเีดียว 

* คัมภีร์ทวง หลวงปูเ่คยอธบิายถงึค�าน้ีไว้ในเทศน์ ทีว่ดัถ�า้มโหฬาร ก่อนเข้าพรรษา พ.ศ. ๒๕๒๔ ว่า  
“หากว่าจิตอยู่คงที่ด้วยสติสัมปชัญญะรักษาความสงบไว้ให้มั่นได้แล้ว จะเกิดสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้น 
ในจิตนะ สิง่ไม่รู้กรู้็ขึน้มาในดวงจิตทเีดียวนะ สิง่ไม่เหน็กเ็หน็ขึน้มาในดวงจิตทเีดยีวนะ น่ีทเีดยีวอศัจรรย์  
เขาเรียกว่าคัมภีร์ทวง ทวงออกจากหัวใจนะ”
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ตามที่พรรณนามานี้แน่ะ เรียกว่า สมถวิธี สมถวิธีในที่นี้ต้องเดินไอ้นี่เสียก่อน 
เดนิน่ีเสยีก่อนจึงขึน้สูว่ปัิสสนา ให้รู้จัก ขณกิสมาธ ิ๑ อปุจารสมาธ ิ๑ อปัปนาสมาธ ิ๑  
ให้รู้จักไอ้ความน่ิงของจิตนะ เขาเรียกว่าเข้า ฌาน แห่งความเป็นหน่ึงของจิตนะ  
ในหนังสอืมตุโตทยัน่ัน และทน้ีีน่ะ จิตเป็นหน่ึงแล้วเช่นน้ัน ยกจิตข้ึนสูว่ปัิสสนาทเีดียว  
นักค้นคว้าเทียว นักค้นคว้า ค้นคว้าของอวัยวะร่างกาย สังขารนะ ไม่มั่นไม่เที่ยงนะ  
ให้สอบสวนดูสินั่น ให้สอบสวนอยู่เรื่อยๆ ทีเดียว มันแปรอยู่นะ พระธรรมก็แปรอยู่
เร่ือยๆ พระองค์สมเด็จพระผู้มพีระภาค ท่านสอนเร่ืองความแปรอยูเ่ร่ือยๆ นะ สอนครูนะ  
ครูนะ สอนเรานะน่ัน ครูหน่ึง ธรรมชาตมีิอยูใ่นโลกเช่นน้ัน ธรรมชาตนิะ สอนนะน่ัน  
แม้พระพุทธเจ้าไม่มาเกิดก็สอนอยู่เช่นน้ัน น้ีแหละเป็นสมบัติของพระโพธิสัตว์  
ทีจ่ะเอาในตอนน้ีน่ะมาตรัสรู้นะน่ัน น้ันประการหน่ึง อกีประการหน่ึงนะ พระปัจเจกนะ  
ก็เอาอันนี้น่ะ เอาธรรมชาติสอนจิตนะ จึงบรรลุนะ เป็นพระปัจเจกได้นะ

ส่วนพระอรหนัต์น้ัน อาศัยพระพทุธเจ้าเสยีก่อน สาวโก ซึง่แปลว่า ฟังค�าสัง่สอน
จึงได้ส�าเร็จนะน่ัน น้ีแหละ ฉันใดกด็ ีขอให้ตัง้อกตัง้ใจให้มากทีส่ดุนะ ท่านอาจารย์ม่ัน
ท่านบอกว่า อคคฺ� มนุสเฺสสุ* มนุษย์เลศินะ เลศิกว่าพระอนิทร์ พระพรหม มนุษย์นะน่ัน  
แล้วก็เลิศกว่าอบายภูมิทั้ง ๔ นะ มนุษย์นะ คติอันอุดมนะ เหตุนั้น พระพุทธเจ้าเป็น
ชาติมนุษย์ ๑ พระปัจเจกเป็นชาติของมนุษย์ ๑ พระอรหันตขีณาสพทั้งหลายก็เป็น 
ชาติมนุษย์ ๑ เหตุนั้น บารมี สร้างบารมีในมนุษยโลกให้ส�าเร็จดังที่กล่าวมาเพราะ
อาศยัมนุษย์นะ สมบตั ิเกดิขึน้ ๓ ชนิด มนุษย์สมบตั ิ๑ สวรรค์สมบตั ิ๑ พระนิพพาน 
สมบัติ ๑ มันก็เกิดออกมาจากชาติมนุษย์นะนั่น มนุษย์ อคฺค� มนุสฺเสสุ มนุษย์เลิศ 
ทีเดียว แม้ธรรมวินัย ศาสโนวาทค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ก็เป็นของเลิศนะนั่น  
คล้ายๆ กับว่าผ้ากนกทีป่ระณตีนะ ประณตีงามทีส่ดุนะ ย่อมได้รับด้ายทีป่ระณตีเย็บนะ 

* อคฺค� มนุสเฺสส ุมาจากหนังสอื มตุโตทยั ในบทอรรคฐานเป็นทีต่ัง้แห่งมรรคผลนิพพาน ความเตม็ว่า  
อคฺค� €าน� มนุสฺเสสุ มคฺค� สตฺตวิสุทฺธิยา ท่านอาจารย์มั่น แปลความว่า ฐานะอันเลิศมีอยู่ในมนุษย์ 
ฐานะอันเป็นเลิศนั้น เป็นทางด�าเนินไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์
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น่ีแหละมนุษย์ มนุษย์นะ เป็นทีป่ระชมุ เปรียบเหมอืนประเทศไทย ประเทศไทย  
๗๒ จังหวดั รถไฟประชมุอยู่ในหวัล�าโพงแห่งเดียว น้ีแหละ ไอ้สวรรค์นิพพานกป็ระชมุ 
ในมนุษย์เชยีว นรก เปรต อสรุกาย ก็ประชมุทีม่นุษย์นะน่ัน มนัผลอิอกไปตัง้หลายอย่าง  
มนุษย์มันผลิออกไปหลายอย่าง กุศลก็ได้ อกุศลก็ได้ นิพพานก็ได้ แล้วแต่ อกุศล
หมายความยังไง มนุสฺสนิรยิโก ๑ มนุสฺสเปโต ๑ มนุสฺสติรจฺฉาโน ๑ นั่น ก็ออกมา
จากชาติมนุษย์ทีเดียวนี่ และอีกประการหนึ่ง พระพุทธเจ้า พระปัจเจก พระอรหันต์  
กอ็อกมาจากชาตมินุษย์นะน่ัน เหตน้ัุน เราได้เป็นชาตมินุษย์แล้ว ให้ตัง้อกตัง้ใจ น้ีแหละ  
เราได้ชาติประเสริฐแล้ว เลิศแล้ว ให้ตั้งอกตั้งใจ ตั้งใจให้มากทีเดียวนะ อุทิศนะ 
ชีวิตนะ ในพระพุทธศาสนาเชียวนะนั่น

บริกรรมภาวนาพทุโธ ม ี๓ ชนิดนะ ชนิดอย่างต�า่ ภาวนาพทุโธๆ อย่างเดยีวนะ 
ให้เกดิปัญญา เกดิความรู้ความฉลาดขึน้ในดวงจิตนะน่ัน ประการหน่ึง อกีประการหน่ึง  
ภาวนาคล้ายๆ กบัยดึสงัฆาฏิของพระพทุธเจ้าให้ม่ันนะ ให้มัน่ อย่าให้เคลือ่นทีน่ะน่ัน 
นั้นอย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่ง ไอ้ชีวิตของเรา เป็นของรักที่สุดนะ ของรัก ใครที่ไม่รัก
ชีวิตไม่มี แม้สัตว์เดรัจฉาน เขาก็รักชีวิตเหมือนกันนะนั่น ความรักชีวิตนี้น่ะ ให้ชีวิต 
ของรักนี้จะบูชาไว้ในที่ไหนน่ะ ต้นไม้ไม่ควร ภูเขาเลากาไม่ควรเชียวนะ ตัดหัวถวาย 
ในพระหตัถ์ของพระพทุธเจ้าเทยีวน้ี เราให้ชวีติเป็นทาน เราให้ของรกัเป็นทาน เราจะ
ต้องได้ของที่รักของที่พึงใจ เหตุดี ผลต้องดีนะนี่ ให้เชื่อกรรม ให้เชื่อผลของกรรม 
ให้ได้ผล ได้จริงๆ เชียวนะนั่น

วปัิสสนา น่ีขอให้ตัง้อกตัง้ใจ วปัิสสนาในทีน้ี่ ค้นคว้า ค้นคว้า ในหนังสอืมุตโตทยัว่า  
อฐั ิกระดกูนะ กระดูก กระดกูนะน่ัน หนังสอืของท่านเจ้าคณุล ีวดัอโศการาม ท่านได้ 
พจิารณาอานาปานสต ิเหมอืนพระพทุธเจ้าทเีดยีวน่ี อฐั ิกระดกู ในทีน้ี่คอืหมายความว่า  
กระดูกบนศรีษะยังไง กระดกูขายงัไง เยือ่ในกระดกูยงัไง ตดิต่อลงมาถงึคอนะ เป็นแว่นๆ  
ลงไปนะ บั้นเอวนะ ลงไป ลงไป นะนั่น ถึงเท้านั่น แต่เท้าขึ้นมาถึงศีรษะ แต่ศีรษะ
ลงไปถึงเท้า อนุโลม ปฏิโลม ตั้งร้อยครั้ง พันครั้ง แสนครั้ง ทีเดียวนะนั่น นั้นแหละ
จะเกิดความรู้ที่เดียว จิตอยู่ที่ไหนก็เกิดความรู้ที่เดียวนี้
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หนังสอืมุตโตทยัพระอาจารย์ม่ันว่า พระอรหนัต์นะ ท�าโกฏฐาส อนัใดอนัหน่ึงนะ  
นั่น ขึ้นๆ ลงๆ อยู่นะนั่น โกฏฐาส โกฏฐาส โกฏ นี้แปลว่าท�าให้มากนะนั่น ถึงจะเอา 
ตวัรอดออกจากอบายภูมทิัง้ ๔ นะน่ัน โกฏฐาสอนัใดอนัหน่ึง เหตน้ัุน พจิารณากระดูก
แต่ศีรษะลงไปถึงเท้า แต่เท้าโกฏฐาสนะนั่น ความรู้ความฉลาดในดวงจิตเกิดขึ้นเสีย 
แล้วน่ัน น่ีเทียววิปัสสนา ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาน้ัน นักค้นคว้า หากว่าเหน่ือยแล้ว  
เหนื่อยแล้วนะ นั่นต้องพักในสมาธิ ไม่พักไม่ได้ ต้องพักในสมาธิทีเดียว วิปัสสนา 
กับสมถะ ต้องอาศัยกันนะ ทิ้งกันไม่ได้ เช่น บุคคลเกิดในโลกนะ กายกับจิตทิ้งกัน 
ไม่ได้ มีแต่จิตอย่างเดียว กายไม่มี ไม่ได้ มีแต่กายอย่างเดียว จิตไม่มี ไม่ได้ มีแต่ 
จิตอย่างเดียว กายไม่มี มีแต่กาย จิตไม่มี ใช้ไม่ได้ มันอาศัยซึ่งกันและกันเช่นนี ้
ทีเดียว

วิปัสสนา นักค้นคว้านะ นักค้นคว้า ในที่นี้น่ะ เดาเอาเองเสียก่อนนะ ให้บรรลุ 
ทเีดียวไม่ได้ เดาเอาเองว่ากระดูกชิน้น้ัน ชิน้น้ัน กะประมาณเอาเองเสยีก่อน คาดคะเน 
เสยีก่อนนะ อ้าว กระดกูเป็นยงัง้ัน ยงังัน้ทเีดยีวนะน่ัน หากว่าท�าบ่อยๆ ท�าเร่ือยๆ ไป  
อ้าว คล้ายๆ กับตีเหล็ก ตีลงไป ตีลงไปนะ อ้าว แจบจม* เองเทียว ท่านอาจารย์มั่น  
ท่านว่านะ แจบจมเองนะน่ัน รู้ขนาดเอง น่ัน นักค้นคว้านะ เดาเอาเองเสยีก่อน ประมาณ 
เอาเองเสยีก่อน คาดคะเนเองเสยีก่อนนะ ทแีรกนะน่ัน ท�าไป ท�าไป อ้าว ความรู้กว้างขวาง 
ความรู้ความฉลาดน่ะ ลึกซึ้งลงไปนะนั่น เอ้า เกิด ญาณทัสนะ นะ

ไอ้ความเดาเอาเอง กะประมาณเอาเองน้ัน คาดคะเนเอง อาจสญูหายไป มันไม่รู้ 
จริงนะน่ัน เกดิ ญาณทสันะ ณ ทีน้ี่นะ เออ ญาณ เป็นความรู้ของพระอรหนัตขณีาสพ
ญาณ แปลว่า เคร่ืองรู้ ทสันะ แปลว่า ความเหน็ เหน็ธรรมะ เหน็อวยัวะร่างกายสงัขาร  
ม้างออก ม้างออก มันม้างกาย ม้างอนุสัยนะ ก�าลังวิปัสสนานะ มันล้างเช็ดหัวใจ 
ให้สะอาดนะ เป็นสมุจเฉทปหาน นะนั่น มันล้างกิเลสออกนะ ไอ้ราคะ โทสะ โมหะ  
ล้างออกนะน่ัน เมือ่ความอปัรีย์จัญไรออกจากหวัใจแล้วน่ัน ไอ้ความบริสทุธิข์องจิตมี  

* แจบจม = การกะประมาณได้อย่างเหมาะสม ในการชบุเหลก็ตเีหลก็ให้ได้เหลก็ทัง้เหนียวทัง้คมพอดี  
หรือความเหมาะสมในการนวดดินส�าหรับงานปั้น
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จิตของพระอรหนัต์นะน่ัน ความปกตขิองจิตม ีหน่ึง และอกีประการ อกปุปธรรม จิตไม่ 
ก�าเริบนะน่ัน จิตคงที ่บรรดาจิตพระพทุธเจ้าและจิตพระอรหนัต์คงทีดี่แล้ว ไม่แปรผัน
เหมือนกับจิตพวกเราที่ยังมีกิเลสอยู่นะ เพราะยังไงนะ อ้าว วิปัสสนาล้างเช็ดดีแล้ว 
เพราะยังไง อ้าว สมถะล้างเช็ดดีแล้วนะนั่น

จิตปกติเป็นอมตะ อมตะในที่นี้ คือหมายความว่าจิตไม่เคลื่อนที่ ไม่ตาย และ
ไม่ตายด้วย ไม่เกิดอีกด้วยนะนั่น คงที่นะนั่น นี้เป็นเครื่องตัดสินจิตของพระอริยเจ้า 
เป็นเช่นน้ัน ม้างกาย จิตเดนิ เดนิแล้วกพ็กัในสมาธนิะ คล้ายๆ กบัพวกเรานะ ไปกรุงเทพฯ  
ขี่ม้าไปนะ ไปรวดเดียวมิได้นะ ม้าตายเชียวนะนั่นไม่พักนะ ขี่ไปๆ เท่านั้น หลักนะ 
ต้องหยุดต้องเดินนะ หายเหนื่อยพอแล้วก็ต้องไปอีกนะนั่น

น้ีแหละฉันใด ท�าช�านาญสมถะน้ันประการหน่ึง ช�านาญทางวิปัสสนาน้ัน 
ประการหน่ึง ช�าระในดวงจิตนะ ให้ขาวสะอาดนะ ม้างกาย* ม้างกาย น้ีเรียกว่า ปฏภิาคนิมติ  
ทางภาคอีสานเขาใช้ว่า ม้างกาย ม้างเรือนม้างชานออกนะ อย่าติดสุข ให้ปลงอีกนะ  
ทางพระไตรปิฎกว่าปฏิภาคนิมิตนะ ท�าให้ขยาย ให้เล็กให้ใหญ่ได้เทียว ของอวัยวะ 
ร่างกายทกุส่วนนะ น้ีเป็นปฏปิทาของพระอริยเจ้าทัง้หลาย มแีต่เพยีงสมาธทิเีดยีวไม่ได้  
ท่านอาจารย์มั่นบอกว่า โยคาวจรเจ้าทั้งหลายนะ มันติดสมาธินะ ติดฌานสมาบัตินะ  
ตดิความสขุนะน่ัน น่ีแหละ ไปเกดิพรหมโลกมาก ไปเกดิในพรหมโลกมาก เพราะมนั 
อ่อนทางวิปัสสนาน่ัน และอกีประการ ฤาษชีไีพรต่างๆ นะน่ัน ท่านเหล่าน้ีตดิฌานสมาบตัิ  
เหาะเหินเดินอากาศได้น่ัน และติดความสุขน่ัน ติดฤทธิ์นะน่ัน อ่อนทางวิปัสสนา  
ไม่เหมือนศาสโนวาทค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

พระพทุธเจ้าบริบรูณ์ฌานสมาบตั ิ๑ บริบรูณ์วปัิสสนา ๑ ล้างเชด็อวยัวะทกุส่วน  
ไม่ติดชาติภพ ไม่เกิดอีกทีนะนั่น ส�าคัญในตอนนี้ทีเดียว สมถะนั้นไม่ให้ส�าเร็จได้  
ก็เพราะอย่างไร คล้ายๆ กับว่า หินทับหญ้า ทับหญ้านะ เอาหินออกแล้ว หญ้าย่อม 

* ม้างกาย = การพจิารณาแยกอวยัวะร่างกายออกเป็นส่วนๆ เหมอืนกบัการร้ือบ้านออกจากกนัทัง้หลงั  
เป็นปฏิภาคนิมิต หรืออุบายวิปัสสนาวิธี ที่หลวงปู่ใช้ประจ�า และแนะน�าศิษย์ให้กระท�าอยู่เสมอๆ
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เกิดขึ้นอีกที นั่น ยังมีเชื้อเจริญอยู่นะนั่น อ�านาจวิปัสสนาส�าคัญนักเชียว รู้แจ้งแทง 
ตลอดนะน่ัน รู้แจ้งแต่ศรีษะ แทงนะ แทงตลอดนะ รู้แจ้งแทงตลอด นิโรโธ ท�าว่าแจ้ง  
แล้วแทงตลอดไปถงึเท้านะ แทงตลอดไปถงึศรีษะนะ อนุโลม ปฏโิลม ร้อยคร้ัง พนัคร้ัง  
แสนครั้ง ตั้งโกฏิๆ นะ จึงส�าเร็จได้ ให้ช�านาญมากที่สุดนะ ชํานาญทางสมถะหนึ่ง 
ชํานาญวิปัสสนาหน่ึง ทั้งสองชนิดเทียว อันน้ันแหละ กําลังสองชนิดน้ีนะ จะล้าง  
ล้างอวัยวะร่างกาย ล้างอนุสัยของจิตไม่ให้ผุดอีกทีนะนั่น

อดีต อดตีน้ันนะคอืหมายความยังไง มันเป็นอนัตรายอย่างทีพ่ดูมานะ อดตีน้ัน 
อย่างพระมหาบรุุษ ระหว่างออกจากกรุงกบลิพสัดุใ์นคร้ังน้ัน เขาเรียกว่าเจ้าชายสทิธตัถ- 
ราชกมุาร เป็นลกูกษตัริย์ เป็นมกฎุราชกมุารของเจ้าสทุโธทนะ แล้วได้บ�าเพญ็พรตอยู่ 
ที่แคว้นมคธ ต�าบลอุรุเวลาเสนานิคม ใกล้ฝั่งแม่น�้าเนรัญชรา และที่ต้นโพธิ์นะนั่น 
ระยะ ๖ ปีน้ัน วนัหน่ึงพระมหาบรุุษกรึกกรอง* อดตีนะ อดตี แหม เราน้ีเป็นกษตัริย์ 
ในกรุงกบลิพสัดุใ์นคร้ังน้ัน เป็นกษัตริย์ปกครองด้วยทศพธิราชธรรม ๑๐ ประการเทยีว  
แหม ประชาชนได้รับความสขุมาก น้ันประการหน่ึง พระมหาบรุุษกรึกกรองอดีตนะน่ัน

ที่สอง นางสนมถึงหกหมื่นนะ นางสนมหกหมื่นนี้ ล้วนแต่เป็นในวงศ์กษัตริย์
ออกมา ๒ ตระกลู ตระกลูสมเดจ็พ่อสทุโธทนะคร่ึงหน่ึง ตระกลูสมเด็จแม่สริิมหามายา 
คร่ึงหน่ึง น่ัน กรึกกรองนางสนมทัง้หกหมืน่ น้ันประการหน่ึง สองชนิดแล้ว กรึกกรอง 
นางพมิพานะน้ัน เป็นนางเอกนะน่ัน กรึกกรองมกุฎราชกมุารราหลุเกดิใหม่ๆ น้ีแหละ
ภัยใหญ่ที่สุดนะ เป็นภัย เป็นพญามารขี่ช้างมาบ้าง ร้องโห่มาบ้างทีเดียวนะนั่น มาใน  
๘ ทิศ ๔ ทิศ นะ เหตุนั้น พระมหาบุรุษสะดุ้งพระทัยกลัวเกรงมากทีเดียวนะ อ้า 
ทน้ีีเอามอืออกจากหน้าตกั วางมอืออกจากท่าสมาธนิะ มันไม่ทบั มือขวาไม่ทบัมอืซ้าย 
เสียแล้วน้ันน่ัน สะดุ้งพระทัย เอามือประสานออกวางหน้าตักนะน่ัน น้ีอันตราย 
อันตรายนะ 

* กรึกกรอง = ส�าเนียงของหลวงปู่ ส�าหรับค�าว่า ตรึกตรอง
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อดีต อันตรายอดีตนะ อันตราย อดีตทับปัจจุบัน ปัญญาปัจจุบันยกจิตไม่ขึ้น  
เพราะยงัไง หวัใจโง่เง่าเต่าตุน่นะ ไม่อาจจะฉลาดรู้อรรถรู้ธรรมในขณะน้ัน แม้อนาคต
ก็เหมือนกันน่ัน อันตรายคล้ายๆ กับอดีตนะน่ัน เหตุน้ันต้องเพิกอดีตเสียก่อน  
เพิกอนาคตเสียก่อนนะนั่น ดึงเข้ามาในปัจจุบัน

ปัจจุบัน อา ปัจจุบันนะ ไอ้ความแปรของสังขารก็เกิดขึ้นปัจจุบันน้ี ความรู ้
ความฉลาดก็เกิดในปัจจุบัน คล้ายๆ กับว่า เราจะดูหน้าตาของเรานะนั่น ในบึงหนึ่ง 
บึงหนึ่ง มีแหนคลุมอยู่ อ้าว พิจารณาดูอวัยวะหน้าตาของเราไม่เห็น ต้องแหวกแหน 
ออกซะก่อน เหน็น�า้ใสสะอาด ดูเงาของตวัสะอาดนะ รู้นะ รู้หน้าตาของเราเป็นเช่นน้ันๆ  
อวยัวะเป็นเช่นน้ันๆ รู้หน้าทเีดยีว แหม ฉันใด รูปกเิลสของเราเป็นยงัง้ันๆ รูปวาสนา 
ของเราเป็นยังงั้น จะด�าเนินมรรคผลนิพพานได้หรือเปล่านั่น รู้ทีเดียว เป็นเครื่องวัด 
ในระหว่างนั้นทีเดียว ปจฺจุปฺปนฺนญฺจ วิปสฺสติ ระลึกถึงมรรคธรรมปัจจุบัน

และอีกประการนะ พราหมณ์ พราหมณ์ผู้เพ่งอยู่ ย่อมแก้ความสงสัยได้นะ  
มนัเพ่งอยูปั่จจุบนัน่ี มนัแลเหน็ ทกุขงั อนิจจัง อนัตตา อยูปั่จจุบนัน่ี น่ัน มนัม้างกาย 
ปัจจุบัน ม้างอนุสัยปัจจุบันให้ส�าเร็จในปัจจุบันนะนั่น นี้ให้สนใจให้มากนะ

ความสงบอารมณ์ อารมณ์สมถะ และอีกประการหนึ่ง ไตรลักษณ์ นั้น ทุกขัง 
อนิจจัง อนัตตา ระยะ ๓ อย่างนี้น่ะ เป็น รากกรรมฐานอุกฤษฏ์ ของพระพุทธเจ้า 
ทั้งหลายที่จะมาเกิดในโลกนะ เป็นกรรมฐานของพระปัจเจกนะ ซึ่งจะมาเกิดในโลก  
และน่ีเป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าสอนสาวก ให้ตรัสรู้ตามพระองค์นะ สาวโก  
ซึ่งแปลว่าฟังค�า เมื่อฟังค�าแล้ว พระองค์ก็สั่งให้พิจารณา ไตรลักษณ์ ทุกขัง อนิจจัง  
อนัตตา นะนั่น เหตุนั้น เมื่อกุลบุตรที่บวชมายังธรรมวินัยนั่น ปฏิบัติตามศาสโนวาท  
ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ไตรลักษณ์นะนั่น ต้องได้ส�าเร็จเป็นพระอรหันตขีณาสพ
เอาปุถุชนนะเป็นพระอรหันต์นะ ท่านอาจารย์มั่นท่านบอกว่า พระอรหันต์มาจากไหน  
มาจากหวัใจของปถุชุน มาจากราคะ โทสะ โมหะ อรหนัต์มาจากทีน่ั่น ฝึกปรือมาจาก 
ที่นั่น เดินมรรคมาจากที่นั่นนะ
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ยกตัวอย่าง เจ้าชายสิทธัตถราชกุมาร มีนางสนมถึงหกหมื่นนะ เครื่องบ�าเรอ 
ของเธอนะนั่น แล้วทีนี้นางพิมพาน่ะนางเอกนะ ยังหลงอยู่นั่น หลงโลกโลกีย์อยู่นะ 
ไม่หลงไม่ได้ ไม่หลงน่ะทีนี้น่ะจะได้มกุฎราชกุมารราหุลมาจาก ณ ที่ไหนล่ะ และทีนี้
พระองค์น่ะ ท�าทุกรกิริยาถึง ๖ ปีนะนั่น กลั่นกรองออกมาจากหัวใจนะนั่น เหตุนั้น  
ท่านพระอาจารย์มั่นท่านบอกว่า อรหันต์มาจากราคะ โทสะ โมหะ นะ

ธรรมดาดอกบัวนะ ดอกบัวมันมาจากโคลนตมนะ มันผลิออกมาจากโคลนตม  
เป็นล�าเป็นต้นมานะน่ัน แล้วเวลาดอกบวัมนัข้ึนพ้นน�า้ มนัรับแสงพระอาทติย์แย้มบาน 
นะน่ัน มนัมาจากไอ้ของชัว่ทัง้หลาย มนัมาจากไอ้ของไม่ดนีะ ของโสโครกนะ มาจาก 
กามทั้งนั้นนะนั่น

นี้แหละ ท่านอาจารย์มั่นท่านกล่าวว่า ดูถูกไม่ได้ ไอ้กามาพจร กามาวจร� กุสล�  
จิตฺต� อุปฺปนฺน� โหติ โสมนสฺสสหคต� ญาณสมฺปยุตฺต� ไอ้ญาณของกามาวจรมันฉลาด 
รู้ได้ทีเดียวนะนัน่ ฉลาดกลั่นกรองออกมา หูฟังค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปแล้วนะ 
ปฏิบัตินะ พยายามเจริญ ของอัปรีย์จัญไรไม่ผดุงจิตนะนั่น แล้วก็เป็นพระอรหันต์ 
ขึน้มาในดวงจิตนะน่ัน น้ีทเีดียว แล้วเดินมรรคให้ถกูนะ มรรคสําคญั ปัญญาเหน็ชอบ  
ด�าริชอบ เจรจาชอบ แต่ถ้ามันไม่เหน็ชอบจริง ไม่เหน็ชอบจริงมรรคน่ัน มนัเหน็อวยัวะ 
ร่างกายสวยงามนะน่ัน มันเหน็อายุยืนน่ัน ผิดทเีดยีวนะน่ัน เดนิถกูน่ันคอื หมายความว่า 
อวยัวะทกุส่วนเป็น ทกุขงั อนิจจัง อนัตตา ความแปรอยูเ่สมอนะ กนิเข้าไป แปรท่ามกลาง  
มนัท�างานตึง้ตัง้ ตึง้ตัง้ มันย่อยอาหารนะ น่ันละ ทน้ีีมนัสลายในทีส่ดุนะ เป็นอจุจาระ  
ปัสสาวะ จิตมันออกเก้าทวารนะนั่น

นี่แหละให้เห็นยังงี้ จึงได้เห็น จึงได้เห็นว่า เห็นชอบ เห็นชอบนะ เห็นชอบตาม
ศาสโนวาทค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้านะน่ัน มนัเหน็ผิดได้มากทเีดยีวนะ ไม่ตรงตาม 
ศาสโนวาทค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า มนัผิดนะ มนัแก้จิตของตวัผิดนะน่ัน ไอ้ราคะ 
กแ็ก้ไม่ได้ โทสะกแ็ก้ไม่ได้ โมหะกแ็ก้ไม่ได้นะ มนัถอืทฐิ ิไอ้มานะ ไอ้ราคะ ทเีดียวนะ  
มันไม่ไปตามศาสโนวาทค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะ มันนะปฏิบัติตามกิเลสของ 
ตัวนะนั่น
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อ้าว ปฏิบัติไป ปฏิบัติไปนะ อ้าว ตัวมันไม่ถึงนะ ไม่ถึงธรรมะธัมโมนะนั่น อ้าว
เป็นส�าคัญว่าศาสนาเสื่อม เสียแล้วนั่น มันตัดสินหัวใจไอ้กิเลสของตัวนะ ไม่ตัดสิน
ในธรรมนะนั่น

บรรดาพระกรรมฐานทกุวนัน้ีน่ะ คณาจารย์หวักะทนิะ ไปถามอย่างท่านอาจารย์ 
ขาวนะ ท่านอาจารย์ฝั้นนะ ไม่มีศาสนาจะเสื่อม คงที่อยู่ เสื่อมบุคคลนะ เสื่อมบุคคล 
บคุคลมนัวดัตามกเิลสของตวันะว่าเสือ่ม เสือ่มนะน่ัน มนัไม่เสือ่ม แท้ทีจ่ริงตวัของเรา 
นี้เองขี้เกียจขี้คร้านนะนั่น ไม่สนใจในทางธรรมนะ ไม่เดินตามโอวาทค�าสั่งสอนของ 
พระพุทธเจ้า มันเดินตามลัทธิกิเลสของตัวนะน่ัน มันไม่เชื่อฟังค�าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้า มันไม่เยือกเย็นนะนั่น

อย่างทีอ่งค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคสอนพวกชฎลิ ๓ คนพีน้่องนะ อรุุเวลกสัสปะ 
นทีกัสสปะ คยากัสสปะ ๓ คนพี่น้อง ท�าทุกรกิริยาริมแม่น�้าใหญ่ ริมทะเลนะนั่น  
พวกน้ีถือต�าราพราหมณ์บูชาไฟน่ัน แล้วทีน้ีอาบน�า้ล้างบาป ให้บาปให้ไหลไปตาม
กระแสน�้าทีเดียวน่ี ไอ้พวกน้ีทีเดียวบูชาไฟ ทีน้ีพระพุทธเจ้าสัญจรไปองค์เดียวน่ัน  
พระองค์ทรมานปัญจวัคคีย์เสร็จแล้วน่ัน ให้พระปัญจวัคคีย์ประกาศศาสนาต่อไป  
ต่อไปพระองค์กท็รมานมนุษย์ ๓๐ นะน่ัน ไปหาหญงินะเออ หญงิแพศยานะ พระองค์
สอนว่าให้หาตัวนะนั่น

ทรมานพวกน้ันได้แล้วนะ ต่อจากน้ัน องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคไปหา 
อรุุเวลกัสสปะ นทกีสัสปะ ในคร้ังน้ัน พระองค์ไปถงึแล้วนะ ตถาคต “ขอพกัในอาวาส 
ของเธอได้ไหม” อรุุเวลกสัสปะว่า “ไม่ได้ ลกูศษิย์ของข้ามาก มาก ไม่ได้ กฏุไิม่ว่างนะ  
ขอเชญิสมณโคดมไปข้างหน้าเถดินะ” ชฎลินะน่ัน ตอนน้ันองค์สมเด็จพระผู้มพีระภาค 
พระองค์ตรัสว่า “อย่ากระนั้น ธรรมดาพระอาคันตุกะมานะ อ้าว ไม่ควรส่งเดชให้ไป  
ควรให้ ให้อยู่อาศัยในน้ีเทียวนะ” พระพุทธเจ้าบุกพูดนะน่ี อุรุเวลกัสสปะบอกว่า  
“ไม่ว่าง ไม่ว่าง กฏิุไม่ว่างนะ กฏุไิม่ว่างนะ ขอให้พระสมณโคดมไปข้างหน้า ว่างอยูแ่ต่ 
ทีบ่ชูาไฟ ทีบ่ชูาไฟว่าง แต่นาคร้ายกาจอยูท่ีน่ั่น เธอจะอยูไ่ด้ไหม” น้ีอรุเุวลกสัสปะพดู
กับองค์สมเด็จพระผู้มพีระภาคในคร้ังน้ัน ไม่มีการอ่อนน้อมทเีดียว ส�าคญัว่านักพรต
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เหมือนกันนั่น แล้วก็อุรุเวลกัสสปะส�าคัญเธอนะเป็นอรหันต์นะนั่น อรหันต์กิเลสนะ  
วัดน่ะหวัใจของตวัราคะ โทสะ โมหะ ไม่ใช่อรหนัต์ดีนะ อรหนัต์ปลอม ปลอมเหมือน 
กับพวกเราวัดอยู่ทุกวันนี้น่ะ เชื่อจิตของตัวนะนั่น

ตอนนัน้องค์สมเดจ็พระผูม้พีระภาคพระองค์ตรสัว่า “ได้ ตถาคตอยูท่ี่ไหนกไ็ด้  
เทีย่วอยูค่รัวไฟกไ็ด้” “เธอไปพกัได้เหรอ” ตอนน้ันองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคไปในครัว  
อ้าว ไหนนาคตัวนั้นพ่นพิษใส่พระองค์ แหม ไม่ใช่เล่นนะ พระองค์ก็ปลดพิษนะ  
ทรมานนาคได้ เมื่อทรมานนาคได้เช่นนั้น จับนาคเข้าในบาตรเชียว เอาฝาปิดไว้นะ 
แล้วพระองค์ก็เจริญภาวนาเรื่อยๆ ไป รักษาอิริยาบถทั้ง ๔ นะนั่น

ระหว่างนั้น ไอ้ชฎิลๆ วิตกมากทีเดียวนะ แหม สมณโคดมรูปร่างสวยงามนะ  
ลักษณะมหาบุรุษของเธอสวยกว่าพวกเรามากหลายคน หลายชั้นหลายเชิงเชียวนะ  
รูปร่างสวยนะน่ัน แหม คราวน้ีแหละ สมณโคดมจะต้องตาย นาคจะพ่นพษิหรือฆ่าตาย 
อย่างงั้นอย่างงี้เชียวนะนั่น แล้วทีนี้ ชฎิลถึงเวลาเช้าเข้าไป อ้าว เห็นองค์สมเด็จพระ- 
ผู้มีพระภาคนั่งประทับอยู่นะ เขาถามว่า “นาคไปที่ไหนสมณโคดม” อ้าว ตถาคตจับ
เข้าในบาตรแล้วนั่น

ตอนน้ันชฎิล แหม หนักใจ ไอ้นาคน่ีเป็นทีบ่ชูาของพวกเรา กท็�าไมสมณโคดมจับ 
ใส่ในบาตรได้นะ แหม อศัจรรย์จริงนะน่ัน แต่ถงึกระน้ัน สูเ้ราไม่ได้ เราเป็นพระอรหนัต์  
น่ีแหละอรหนัต์ปลอมนะน่ัน โทษในศาสนา บอกว่ามรรคผลเสือ่มแล้ว มนัวดัในดวงจิต 
ของตวันะ ไม่วดัตามศาสโนวาทค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า มนัไม่เชือ่อริยสจั มนัเชือ่ 
ราคะ โทสะ โมหะ ในดวงจิตของตัวนะนั่น นี้ทีเดียวนี่

แล้วก็ต่อมา ต่อมา แหม ไอ้ชฎิลๆ นะ ฌานสมาบตั ิเขาได้นะ เขาเหาะเหนิเดนิ 
อากาศได้นะ น่ัน แต่ว่าเขาอ่อนทางวปัิสสนา วนัหน่ึงพระองค์คิดในพระทยั อ้าว ไม่ได้ 
ไอ้พวกนีต้อ้งแสดงด้วยฤทธิ์ทีเดยีวนะ ไม่ด้วยฤทธิ์ไม่ได้ เพราะยงัไง ไอ้ฤทธิ์ของเขา 
ก็มีอยู่แล้ว ฌานสมาบัตินะ 
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ตอนนั้นท�าให้น�้าหลากมา แหม น�้าหลากมาเชียวนั่น หลากมานะ พระพุทธเจ้า 
เดนิจงกรมอยูพ่ืน้น�า้โน่นเทยีว แหม ฝุ่นไหลกบุ* นะน่ัน ไอ้พวกชฎลิ อ้าว สมณโคดม 
คงจะตายแล้วนั่น น�้าท่วมตายแล้วกระมังนะ ขี่เรือไปดู อ้าว เห็นพระพุทธเจ้าเดิน
จงกรมอยู่พื้นน�้าเชียวนะ อ้าว สมณโคดม แหม หลากใจจริงนะนั่น อัศจรรย์นะ 
แต่สู้เราไม่ได้ เราเป็นอรหันต์นะ อรหันต์ขี้บ้า มันเกิดขึ้นในดวงจิตของเธอแล้วน่ะ 
เปรียบเทียบเชียวนะนั่น

อีกสมัยหน่ึง ชฎิลจะทดลองฤทธิ์ของพระพุทธเจ้านะ วันหน่ึงใครไปเอาผล
มะม่วงป่าหิมพานต์มาทันท่วงทีได้นะ ตอนน้ันองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค อ้าว  
ไปก่อนนะ ไปก่อนตถาคต ตถาคตไปทีหลังนะ ชฎิลเหาะไปแล้วนะ พระองค์เอามา
ก่อนแล้วนะ อ้าว ชฎิลนะหลากใจจริงนะ สมณโคดมมาก่อนเรานะนั่น แหม ยังสู้เรา 
ไม่ได้ เราเป็นอรหันต์นะ อรหันต์ขี้บ้า เกิดขึ้นในดวงจิตเสียแล้วนี่น่ะ

ตอนนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค อ้าว ไม่ได้ ธรรมดาพวกชฎิลถึงเวลาเช้า
อาบน�้า สระหัวมัวเกล้าให้เคราะห์กรรมไหลไปตามกระแสน�้านะ อินเดียมันหนาวจัด  
ธรรมดาชฎิลอาบน�้ายังไม่ทันสว่าง เช้าตรู่นะ ขึ้นมามากมาย สั่นคล้ายๆ กับลูกนก  
สั่นนะ หนาวนะนั่น ผ่าฟืน ตั้งไฟผิง แหม ยืนผิงบ้าง นั่งผิงบ้าง ให้อุ่นนะนั่น เพราะ 
อาบน�้ามาใหม่ๆ ปฏิบัติอย่างงั้นเรื่อยๆ มานะ วันหนึ่ง องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค  
เพ่งฤทธิเ์ชียว ชฎลิๆ อาบน�า้ขึน้มา อย่าให้ผ่าฟืนแตกนะ อธษิฐานเสร็จนะ แหม ชฎลิ 
ขึน้มาอย่างท่ีเคยมานะ มาผ่าฟืน ยงัไงไม่แตกเสยีแล้วทเีดยีวนะ ขวานกบ็ัน่ พร้ากบ็ัน่ 
ทีเดียวนะ ผ่าตั้ง ๒-๓ ชั่วโมงนะ ชฎิลหนาวจัดนะ คล้ายๆ กับลูกนก

ชฎิลคนหน่ึงคิดหลากใจ อ้าว เร่ืองน้ีน่ะไปถามสมณโคดมเสียก่อนเป็นยังไง 
ว่าท�าไมผ่าฟืนไม่แตกเหมือนเก่างั้นนะ เหมือนอย่างที่ผ่านมานะ ไปถามองค์สมเด็จ

* ฝุ่นไหลกุบ = สภาพทางจงกรมทีเ่ป็นดนิฝุ่น (อยูภ่ายในวงล้อมของน�า้ ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงเดนิจงกรม 
อยู่ด้วยพุทธปาฏิหาริย์ ขณะที่น�้าไหลบ่าท่วมบริเวณนั้นมีระดับสูง แต่ยังทรงเดินจงกรมอยู่ได้) โดย
พระบาทที่ย่างจงกรม ย�่าลงในดินฝุ่นมีเสียงดังกุบๆ
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พระผู้มีพระภาค อ้าว ได้ อ้าว ผ่าไป ผ่าไป มันผ่าแตกเสียด้วยนะนั่น เมื่อผ่าแตก
แล้วผิง อ้าว ผิงได้เชียว อบอุ่นเชียวนั่น

นี้แหละ หัวใจชฎิลมันลงไปแล้ว อัศจรรย์นะ แหม สมณโคดมนะนั่น ท�าไม
มีฤทธิ์มากนักนั่น หัวใจชฎิลนะลงไปแล้ว เชื่อศาสโนวาทค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 
ในสมัยน้ันนะ องค์สมเด็จพระผู้มพีระภาคท่านตรัสว่า “น่ัน เธอนะ อรหนัต์ปลอมนะ  
อรหนัต์ปลอมนะน่ัน ไม่ม้างกายนะ ไม่ม้างกาย ไม่ฉลาดในกายนะน่ัน ไม่ม้างอนุสยันะ  
หากเธอส�าคัญว่าเธอเป็นอรหันต์ ปลอมนะนั่น”

น้ีแหละ ขอให้ตัง้อกตัง้ใจ ระหว่างน้ันองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเปลีย่นแปลง 
ธรรมเทศนานะน่ัน วาจาของพระพทุธเจ้าไพเราะมาก สละสลวยมาก พดูเพราะนะ วาจา 
ของพระพุทธเจ้าคล้ายๆ กบันกการเวกนะ พดูเพราะ พดูเพราะนะ พระองค์เปลีย่นแปลง 
ธรรมเทศนานะ อาทิกัลยาณัง อ้าว ไพเราะในข้างต้นนะ มัชเฌกัลยาณัง ไพเราะ 
ในท่ามกลาง ปริโยสานกลัยาณงั ไพเราะในทีส่ดุนะ อ้าว หวัใจชฎิลๆ นะดืม่อรรถรส  
ธรรมรสองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคในสมัยน้ัน จิตลงสู่ภวังค์ ส�าเร็จพระอรหันต ์
เสียแล้วนั่น นี้ทีเดียว

นี่แหละ ไอ้ความม้างกายในที่นี้ให้ฉลาด ให้ฉลาดให้มากทีเดียวนะ มันคลุม
อนุสยัอยูน่ะ อ้าว มนัส�าคญันะ เมยีของเรา ผัวของเรา ลกูของเรา สมบตัขิองเรา โน่นๆ  
นี่ๆ นั้น มันไม่ตรงตามศาสโนวาทค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า อวัยวะของเธอนั้นนะ  
มนัเกบ็ไปบชูาทีป่่าช้า ไปฝังหน่ึง ไปเผาหน่ึงน้ัน และอกีประการ ทกุขงั อนิจจัง อนัตตา  
มันประหารเธออยู่บ่อยๆ เธอรู้หรือเปล่าน่ี น้ีแหละฉันใด ธรรมะมันแสดงโร่ทั้ง 
กลางวันกลางคืนแล้ว ไม่ปิดไม่บังนะ หนังสือมุตโตทัย ท่านอาจารย์มั่นท่านกล่าว 
น่ัน มันแสดงอยูน่ั่น มันไม่ฟังน่ัน ข้างในดูอวยัวะข้างในของเรานะ ทกุขัง อนิจจัง นะ  
ชาติทุกข์ ชราทุกข์ พยาธิทุกข์ มรณทุกข์ มันแปรอยู่นัน่ มันเป็นผู้สอนอยู่นะ เทวทูต
สอนอยู่นะ
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และอกีประการนะ พวกเราตลอดมาถงึทกุวนัน้ีนะ เกอืบหวัเยน็มาหลายคราวนะ  
เป็นไข้เป็นป่วยหรืออะไรนะ เกือบตายมาหลายคราวนะ เป็นเทวทูตสอนจิตอยู่นะว่า 
ท�าไมไม่สนใจ น้ันประการหน่ึง ข้างนอก ดูต้นไม้ภเูขามนัเคลือ่นทีน่ะ เคลือ่นทีไ่ม่ปิด 
ไม่บังนั้น ธรรมะข้างนอกก็แสดงอยู่ ข้างในก็แสดงอยู่นะ มันแก้หัวใจไม่ได้เชียวนะ  
ไม่เหมือนพระอริยเจ้าทัง้หลายแก้ทฐิขิองเรา โทสะโมหะของเรามนัรัดอยูท่ีน่ั่น มนัไม่ 
ปล่อยนะนั่น บรรพชิต คฤหัสถ์นะ มันแบกขันธ์ ๕ อยู่นี่ มันปลงขันธ์ ๕ ไม่ได้ 
เชียวนะ มันแบก แบกขันธ์ ๕ นะนั่น แบกขันธ์ ๕ ในที่นี้กล่าวคือว่า ภารา หเว  
ปญฺจกฺขนฺธา ภาราทาน� ทุกฺข� โลเก เบญจขันธ์เป็นทุกข์อย่างยิ่ง อ้าว แต่ตัวของเรา 
ทุกข์แล้วนะ ขันธ์เมียนะ ขันธ์ลูกนะ ขันธ์หลานนะ ขันธ์ผัวนะ ขันธ์ทุกอย่าง ขันธ์รถ 
ขันธ์รานะนั่น ทุกอย่างนะนั่น แต่สมัยโบราณ ขันธ์ช้างขันธ์ม้านะนั่น มันแบกด้วย
นะนั่น

น่ีแหละฉันใด ขอให้ตัง้อกตัง้ใจ ระหว่างน้ีเรามาค้าขายนะ มาค้าขายเชยีว เกดิมา 
ค้าขาย ขาดทุน ขาดทุนใหญ่ในคราวนี้เทียว รวยก็รวยใหญ่ในคราวนี้นะ รวยใหญ่ 
หมายความยังไง อ้าวเป็น สัมมาทิฐิ นี่ เอื้อเฟื้อต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์นี้  
ศาสโนวาทค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่ มิจฉาทิฐิ หมายความยังไง ไอ้ขาดทุนนะ  
อ้าว เป็นมิจฉาทฐิ ิมจัฉริยะ ตระหน่ี น้ันประการหน่ึง ไม่เอือ้เฟ้ือในศีล ศลี ๕ นะน่ัน  
ไม่เอื้อเฟื้อในอบรมจิต นะนั่น เหตุนั้น ขาดทุน ขาดทุน ขาดทุนหมายความยังไง  
จะตกอบายภูมิชนิดใดชนิดหนึ่งนะ ไม่นรกก็เป็นเปรต ไม่เป็นเปรตก็อสุรกาย เป็น
สัตว์เดรัจฉานนะนั่น

น้ีแหละขอให้ตัง้อกตัง้ใจ ตัง้ใจให้มาก ให้ทรมานจิตนะ ให้รักตวันะน่ัน ให้ถอนตวั 
ออกจากอบายภูมิทั้ง ๔ นะ ท่านอาจารย์มั่นท่านกล่าว อย่าไปพักนรกเขา มันกีดกัน  
มันหลงทาง อย่าไปพักความเป็นเปรตนะ ทรมานกัน ร้องห่มร้องไห้หากันนั่น ให้ไป 
พกับนสวรรค์เทวโลกนะ ท่านอาจารย์มัน่ท่านสัง่ รอพระพทุธเจ้าทีจ่ะมาตรัสรู้อนาคต
ข้างหน้า จะได้เคลือ่นจากสวรรค์มาเป็นสาวกของท่านนะน่ัน จะเคลือ่นจากนรกมาเป็น 
สาวกของท่าน อ้าว เคลือ่นจากนรกน่ันนะ ไอ้คนบาปนะ คนบาปมนัเกดิบงัธรรมวนัิย  
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อ้าว เป็น อภัพบคุคล ไม่ควรแก่ธรรมวนัิยเสยีแล้วนะน่ัน คนไม่บริสทุธิน์ะน่ัน สูม้าจาก 
สวรรค์ไม่ได้ ให้พักนะ ท่านอาจารย์มั่นให้พักสวรรค์ ดีกว่าพักอบายภูมิทั้ง ๔ นะ  
ให้ท�าประโยชน์ในตัวให้ได้ซีนะ

คนทกุวนัน้ีนะ องค์สมเดจ็พระผู้มพีระภาคพระองค์ตรัสว่า ในระหว่างทีพ่ระอานนท์ 
ตดิตามหลงัพระพทุธเจ้าไปในคร้ังน้ัน พระองค์เอาพระหตัถ์ทิม่แผ่นดนิขึน้มานะ ถาม
พระอานนท์ว่า “ดินอยู่ในนิ้วพระหัตถ์ตถาคตนี้มาก หรือดินอยู่ในพื้นมากอานนท์”  
องค์พระอานนท์ทลูว่า “อยูใ่นพืน้ดนิมากพระเจ้าข้า อยูใ่นน้ิวมือน้ันนิดหน่อย” ตอนน้ัน 
องค์สมเดจ็พระผู้มพีระภาคตรัสว่า “คนไปนรกน่ะ คล้ายๆ กบัขนววันะน่ัน คนไปสวรรค์  
คล้ายๆ กับเขาโคนะนั่น”

เหตน้ัุนให้นึกดูซนิะน่ัน คนในประเทศไทยมถีงึก่ีล้านนะ ทีไ่ด้ทีก่ลัน่เป็น สปัปรุุษ  
น่ะดีทีส่ดุนะ เป็นเดนิมรรคนะ อ้าว เดนิมรรคให้ถกูต้องตามโอวาทของพระพทุธเจ้านะ  
ศลี ดนีะน่ัน และก ็กุศลกรรมบถ ๑๐ ดนีะ มกีีค่นน่ัน จะเทยีบได้ว่า ขนววัน่ะไปตก 
นรกนะ ขนววัน่ะมตีัง้หลายล้าน น่ัน และเขามนั ๒ เขาน่ัน หาสปัปรุุษยาก ดทีีส่ดุนะ 
จะฟังตามโอวาทค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า แล้วจะปฏบิตัไิปในทางให้สิน้ทกุข์สิน้ภยั
ได้นะนั่น มีตั้งแต่ทุจริตทั้งนั้นเชียว ฟังราคะ โทสะ โมหะ ทั้งนั้นเทียวนะ ในสมัยนี้ 
เคร่ืองย่ัวยวนมากที่สุด ละครหนังอะไรน่ะ แล้วทีน้ีนะ โจรผู้ร้ายมากขึ้นที่สุดนะ  
ในเมืองไทยนะน่ัน โจรผู้ร้ายชกุชมุ เคร่ืองยัว่ยวนมาก ไอ้พวกกลุบตุรนะน่ัน เขาหาว่า 
ศาสนาเป็นของล้าสมัยนะนั่น นี้ทีเดียว

เหตน้ัุนหวัใจของคนนะ เปรียบในพระไตรปิฎกว่า พร่องอยูเ่ป็นนิจนะ ไม่เตม็นะ
ไม่เต็ม เต็มแต่พระอรหันต์ชนิดเดียว นอกนัน้บกพร่องหมดทีเดียวนะ ไม่เต็มนะนัน่  
มนัวุน่วายกนัทกุวนัน้ีนะ ชนแดนกัน ชนแดนทน้ีีน่ะ พวกคอมมวินิสต์ ต�ารวจ ทหาร
ตายมาก เจ็บป่วยมาก คร้ันในหลวงไปเยีย่มบ่อยๆ น้ันประการหน่ึง ในประเทศไทย  
๗๑ จังหวัด โจรชุกชุมมากทีเดียว ปล้นฆ่ากันมากเชียวนะนั่น เพราะยังไง ไอ้เครื่อง 
ยัว่ยวนมาสอนกลุบตุรนะน่ัน แล้วทน้ีีมาเทยีบไอ้โคนะ อ้า ววัตวัหน่ึงม ี๒ เขานะ แต่ 
ขนมันมากนะ ตีลูกคิดดูซิ ให้ส�ารวจ ขนวัวน่ะขนหนึ่งนะ ตัวหนึ่งๆ กี่ขนนะนั่น  
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บุคคลที่ไปตกนรกถึงขนาดไหนนะ ที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาครับพยากรณ์ไว้นะ  
นั่นให้ตรงหรือเปล่าในตอนนี้ทีเดียวนั่น

เหตน้ัุนขอให้รู้สกึตวั ขอให้สะดุง้จิตของตวัให้มากทเีดยีว ค้นคว้า ค้นคว้าหาศีล  
หาที่พึ่งนะนั่น หาที่พึ่ง ระหว่างนี้น่ะ พวกเราก�าลังว่ายน�้ามหาสมุทร สมุทรอย่างใหญ่ 
ที่สุดนะ ยิ่งกว่าสมุทรธรรมดาในโลกนะ สมุทรในที่นี้ นํ้าราคะ นํ้าโทสะ นํ้าโมหะ
ก�าลังว่ายน�้าอยู่นะนั่น หากว่ามีเครื่องเกาะ คือ พุทโธ พุทโธ อ้าว มีเครื่องเกาะ  
กระดกิไป กระดิกไป นานทีส่ดุถงึฝ่ังได้ทเีดยีวนะน่ัน มพีทุโธในดวงจิต มเีร่ืองศาสนา  
อันคนไหนมีมัจฉริยะตระหน่ี ไม่มีที่พึ่ง ทานไม่มี ศีลไม่มี ภาวนาไม่มี ว่ายน�้า
ก�าลังของตัวไปไม่ตลอดนะ อ้าว หมดเหนื่อยแล้วนะ ต้องจมน�้าตาย ชีวิตนั้นเป็น 
อาหารของเต่าของปลาไปเสียแล้วนั่น นี้ให้สนใจให้มากในตอนนี้ทีเดียวนี่

เหตน้ัุนเมือ่ท่านทัง้หลายได้สดับตรับฟังแล้ว โอปนยโิก น้อมระลกึอยูใ่นข้อวตัร  
ปฏิบตับิชูา พทุธบชูา ธรรมบชูา สงัฆบชูา กจ็ะเหน็อานิสงส์ในพระพทุธศาสนาได้ง่าย

สมควรกับกาลเวลา ดังอาตมะ อาตมาวิสัชนามา เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้

ถาม-ตอบ

ถาม บางรายดูเหมือนเขาประพฤติไม่สู้ดี แต่ดูว่าอยู่เป็นสุขสบาย ส่วนบางคน
ท�าความดีตลอด แต่ต้องทนทุกข์ล�าบากมาก เป็นเพราะอะไรครับ

ตอบ เข้าใจแล้ว คนท�าชัว่ได้ดีนะ คนท�าดีตกต�า่นะ คนท�าช่ัวได้ดนีะ ไม่เช่นน้ัน  
เขาท�าความดมีาแต่ชาตก่ิอนแล้ว เขาเพิง่ให้อ�านวยผล ท�าชัว่ยงัไม่ได้ให้ผล เข้าใจไหมน่ัน  
เท่านี้เองนะ ความดีเขามันหนุนแต่ชาติก่อนนะ เข้าใจไหมนะนั่น แต่ว่าเธอท�าชั่วน่ะ  
กลบักลายเป็นของดีนะน่ัน เธอยัง ยังร้อนอยู่นะ กรรมยงัไม่ให้ผล เธอจะยงันอนหลบั 
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หรือเปล่านะน่ัน ไอ้สมบตัไิด้ เธอได้ไปบ�ารุงลกูหลานนะ มนัจะฉิบหายไปด้วยโจรภยั  
อัคคีภัย มันจะไหม้ทีหลังนะ

คนน่ะ คนที่ท�าดีไม่ได้ดีนั้น มันไอ้ความชั่วมาแต่ชาติก่อนมาปล�้า เข้าใจไหม 
มันไม่ได้ดี เข้าใจไหม มาปล�้าให้ถอยลง นั่น ไอ้ความดีในปัจจุบันยังไม่ทันให้ผล 
เข้าใจไหม อ้าว กมฺมทายาโท กมฺมโยนิ กรรมนี่ส�าคัญ คนต้องวิ่งไปตามกรรมนะ  
กรรมทั้งหลายนะ คล้ายๆ กับสุนัขไล่เนื้อนะ มันทันที่ไหนต้องกัดที่นั่น เข้าใจไหม 
เอ้า ถามมา

ถาม พระเวสสันดร ท�าไมบริจาคลูก บริจาคเมียให้ชูชก

ตอบ ใจพระเวสสนัดรน้ัน ใจของท่านป�า้ทีส่ดุ ใจเป็นปรมตัถ์ทเีดยีว พระเวสสนัดร  
การบ�าเพ็ญทานของพระองค์นั้นแผ่นดินไหวถึง ๗ ครั้ง จิตใจพระองค์มั่นคงในทาน  
เชือ่มัน่ในการให้ทานทเีดยีว อศัจรรย์มาก พระเวสสนัดรได้บ�าเพญ็ทานลงไปน้ัน เป็นลม 
เป็นแล้งทีเดียว แผ่นดินใหญ่เท่าขนาด ท�าไมไหวทีเดียวนะ คล้ายๆ กับแม่เลี้ยงเด็ก 
ไกวอู่นะ ให้หวั่นไหวนะ เออ แน่ะ ส�าคัญ

ปฏคิาหก พระเวสสนัดรน้ันไม่กล่าวถงึพระ คนสจุริตน่ัน ชชูกน่ะทจุริต คนบาปมาก  
ไม่มศีลีในตวั แท้ทีจ่ริง หวัใจพระเวสสนัดรน้ันน่ะ ใจป�า้ ใจถงึปรมตัถ์ แผ่นดนิยงัไหว  
เข้าใจไหม ทานช้างตวัหน่ึง และก็ทานม้าทีขั่บไปน้ัน และทานกมุาร ทางกรุงสพีน้ัีนน่ะ  
แผ่นดินไหวถึง ๗ ครั้งทีเดียว ๗ ครั้ง หัวใจของพระโพธิสัตว์ ใจป�้า ทานลงไปปุ๊ป 
ลงไปเนี่ยะ ไม่คิดอนาคตอดีตเทียวนะนั่น ขอให้บ�าเพ็ญทานให้ถึงใจก็แล้วกัน

บุคคลอื่นน่ะ ๓ วันท�าไม่ได้ เพราะใจไม่ถึง ไม่เหมือนพระโพธิสัตว์นะ อันนี้
พระเวสสนัดร พระพทุธเจ้าบางองค์น้ันน่ะพาบริวารบริพารทัง้หลายไปสวนอทุยานใน
ครั้งนั้น เวลาบ่าย ๒ โมงนี่ หรือ ๓ โมงนี่ ออกจากสวนอุทยานจะกลับพระราชวัง 
ไปเห็นบุรุษคนหนึ่งอายุหลายร้อยทีเดียว แก่ชรา อยู่ในสวนแห่งหนึ่ง นั่งขอทานอยู่  
ตอนน้ันพระโพธสิตัว์ไปแลเหน็นะ น่ันเวลากลบัไปหาพระราชวงันะ ไปเหน็ชายคนน้ัน 
แก่ชราน่ะ ถามว่า “เธอมาน่ังอยูท่ีน่ี่หมายความยงัไง” “ข้าพระองค์เป็นคนจน น่ีมาขอทาน
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พระเจ้าข้า” พดูกบักษัตริย์ เมอืงพาราณส ีตอนน้ันเองแหละ จับมอืนะ หตัถ์พระมเหสี  
ให้ทานให้เธอนะ ให้ทานให้คนชราคนน้ันนะ ให้ชายชราคนน้ันนะ น่ัน ชายชราคนน้ัน 
ร้องทกุข์ว่า “ข้าพระองค์นะ ไม่มอีะไรจะเลีย้งข้าเทวขีองท่าน บริจาคทานด้วยบริสทุธิ์ 
ให้ข้าพระองค์แล้ว” ตอนนั้นพระโพธิสัตว์ยกเมืองพาราณสีให้ทีเดียวนั่น ให้คนทุกข์ 
คนนั้นนะนั่น พระองค์กลับไปเป็นฤาษีนะ บวชเป็นฤาษี ไม่คิดหน้าคิดหลัง ท�าลงนะ  
ทานเมียนะ เมียจะชอบใจหรือเปล่านะ จับเมียให้ทานเลยทีเดียวนะนั่น และเมือง
พาราณสีน่ะนั่น เขาชอบใจหรือเปล่า ประชาชนนะ จะให้ทาน ทานได้ทั้งกรุงด้วยนะ 
ทานได้ทั้งภรรยาด้วยนะ ยกตนออก ออกบวช มันเป็นเช่นนั้น ใจป�้า พระโพธิสัตว์  
แผ่นดินจึงไหว มันเหลือวิสัยคนธรรมดาที่จะท�าได้ อ้าว ถามอีก

ถาม ลูกเมียก็ล�าบากนะ

ตอบ เข้าใจแล้ว ล�าบากก็ล�าบาก ก็ใช่ ไม่เป็นปัญหา แต่น้ันแหละ ความรักของ 
พระเวสสันดรมากถึงขนาดไหน แต่ก็เรียกกุมารออกมาจากสระ เรียกกุมารออกมา  
“พ่อชาลีออกมานะ” ไม่ใช่พระเวสสันดรจะไม่รักบุตรนี่ แหม ร้องทุกข์เชียว “ลูกนะ  
ลูกนะ พ่อปรารถนาเป็นพุทธภูมินะ ให้ส�าเร็จนะ ฟังค�าพ่อนะ” แค่ได้ยินนะ ไอ้น�้าตา
พระเวสสนัดร แหม ไหล กระแสน�า้ตาท�าให้เด็กเปียกหมดเชยีว เข้าใจไหม อ้าว ลกูสาว 
กเ็หมอืนกนันะ ไม่ใช่พระเวสสนัดรไม่รักลกูนะ กรั็กนะ แต่เทยีบสมยัน้ีไม่ได้ สมัยน้ี 
เป็นสมัยปุถุชน เอากิเลสเป็นเครื่องวัดนะ
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แหวกแหนออก ให้เห็นเงา

เทศนาอบรมฆราวาส
๒๖ มิถุนายน ๒๕๒๔

ขอให้ตั้งอกตั้งใจ เตรียมตัว นั่งขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย 
วางตัวให้ตรง ให้ตรงเสีย นั่งตรง ตอนนี้ฟัง กายวิเวกหนึ่ง คือความสงัดของกายนี้  
เราอยูท่ีน่ี่หลายคน ให้ตดัสนิดวงใจนะ ให้ตดัสนิดวงใจ อย่าให้เกีย่วเกาะกนันะ อย่าให้ 
เกี่ยวเกาะกัน ให้วิเวกทีเดียว แปลว่า กายมันเนื่องกัน ให้นั่งคนเดียวอยู่ ณ ที่นี้  
ตดัสนิใจลงไปว่า เราตายคนเดียว เกดิคนเดยีว แก่คนเดียว ใครช่วยไม่ได้ ให้ตดัสนิใจ 
ถึงขนาดนั้นเทียวนะ ถึงได้ชื่อว่า กายวิเวก

กายวิเวก ไม่ต้องอาศัยใคร อาศัยธรรมะค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า นี่แหละ 
เรียกว่า กายวเิวก ประการหน่ึง วจีวเิวก คอื หมายความว่า พระเทศน์ ห้ามไม่ให้คุยกนั  
เสยีงกระอบุกระอบิกลบค�าพระทีเ่ทศน์ไปประการหน่ึง มโนวเิวก น้ันคอื หวัใจเปลีย่ว  
ว้าเหว่ เปลี่ยว ว้าเหว่

และทีนี้น้อมเอาคุณของพระพุทธเจ้า พุทโธ นะ น้อมมาฝังไว้ในดวงจิตของเรา  
แล้วเริ่มภาวนาว่า พุทโธๆๆๆ อยู่ในจิตในใจ บริกรรม พุทโธๆ อย่าเอา ธัมโม เอาไว้ 
เสยีก่อน สงัโฆ เอาไว้เสยีก่อน เอาพทุโธอย่างเดียว บริกรรมพทุโธอย่างเดยีว พหลุกีโต  
ท�าให้มาก ท�าให้มาก พุทโธ ตอนน้ันจะเกดิอศัจรรย์เรียกว่า มโนภาพ ใจสงบน่ิง จิตมี 
อ�านาจหน่ึง จิตไม่ฟุ้งซ่านหน่ึง จิตมรัีศมหีน่ึง น้ีอาศยั พทุโธ อยูใ่นดวงจิต เกดิอศัจรรย์ 
ทีเดียว
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อีกประการ ให้ละอดีตที่ล่วงแล้วมา อย่าค้นคว้าเทียวนะ อดีตเป็นภัยใหญ่  
เป็นภัยใหญ่ ดงึอดีตมาทบัปัจจุบนั มนัยกจิตไม่ขึน้ น้ีเป็นอนัตราย อนัตรายของธรรมะ 
และอีกประการหนึ่ง องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห้าม สาวโก สาวกทั้งหลาย  
อย่านึกถงึอดตี ทีล่่วงแล้วมากเ็ป็นอนัทีล่่วงแล้วมา ไม่ควรประหวดัไปถงึทเีดียว คล้ายๆ  
ถ่มน�้าลายไปแล้วเลียกิน แหมข้อนี้น่าเกลียด

และอีกประการหนึ่ง อนาคตที่ยังไม่มาถึงนั้น องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคห้าม
สาวกทัง้หลาย อย่านะ สิง่ใดยงัมาไม่ถงึเรา เราไม่ต้องค้นคว้าเทยีวนะ หากว่าค้นคว้า 
อ้าว เรียกว่าสมบัติบ้าไปเสียแล้ว ค้นคว้าน�ามาทับปัจจุบัน ยกจิตไม่ขึ้นนะ จิตไม่ 
สว่างนะ จิตไม่ปลอดโปร่งนะ จิตไม่มีอ�านาจ

น่ีแหละ ละอดตีหน่ึง ละอนาคตหน่ึง เข้าจิตปัจจุบนัทเีดียว ปจฺจุปปฺนฺนญจฺ วปิสสฺติ  
กล่าวคือ พุทโธในดวงจิตน้ีจะเกิดอัศจรรย์ ความอัศจรรย์มันต่อเข้ามาในดวงจิต  
สิ่งไม่รู้ก็รู้ในดวงจิต สิ่งไม่เห็นก็เห็นขึ้นมาในดวงจิต อัศจรรย์ของธรรมทีเดียว

และอกีประการหน่ึง อาสวะ อาสวะของเรามนัเกดิมาแต่อดตีชาตมิากองในปัจจุบนั  
มากองในปัจจุบัน ก็ ราคะ โทสะ โมหะ มากองในปัจจุบัน แล้วทีนี้ด�าปื้ดทีเดียว  
ความด�าน้ันคล้ายๆ กบัว่ามืดด�า ทางอสีานเขาว่า หม้อดินด�าๆ ผสมผ้าขาวสะอาดแล้วนะ  
ผ้าก็ด�าพร้อมกันไปด้วย ทีนี้จะให้ผ้าขาวด้วยวิธีไหน เอาผ้าใส่ชามอ่าง เอาสบู่ฟอก 
เอาน�า้ใส่ ขยีใ้ห้ถงึเน้ือ เอาไปละลายน�า้นทใีห้ความด�าไหลไปตามกระแสน�า้ ทน้ีีผ้าขาว 
กลบักลายขาวสะอาดไปได้ น่ีแหละหวัใจ พทุโธ ฟอกหวัใจให้ประณตีทเีดยีว ให้เหน็  
อนิจจัง พทุโธๆ ในดวงจิตน่ีแหละ ราคะ โทสะ โมหะ มนัหอบมาหลายภพหลายชาติ 
ทเีดยีวนะ มันดองอยู ่คล้ายๆ กบัว่าน�า้ทะเล น�า้ทะเลดองนานๆ กลายเป็นรสเคม็ ราคะ  
โทสะ โมหะ เหมอืนกนั ดองนานๆ กลายเป็นพษิร้ายทเีดยีว ราคะ เกดิได้ ฆ่าฟันกนัได้  
โทสะ เกิดได้ ฆ่าฟันกันได้ โมหะ ก็เช่นเดียวกันเช่นนั้น

ตั้งใจ สมถะ ให้ความสงบในดวงจิต ตั้งใจให้มากทีเดียว พุทโธๆ นี่ส�าคัญ  
จ่อเข้ามาดวงจิตน่ันแหละปัญญา สมถะรักษาหวัใจ รักษาสมถะมใิห้ นิวรณ์ เกดิข้ึนใน 
ดวงจิต ไม่ให้ มาร เกิดขึ้นในดวงจิต นั่นแหละคือความสงบ
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และอกีประการ องค์สมเด็จพระผู้มพีระภาคพระองค์ตรัสไว้ สขุใดๆ สูค้วามสงบ 
ไม่ได้ ความสงบนี้เป็นเอกทีเดียวนะ เป็น นิรามิสสุข ไม่สุขด้วยอามิส สุขอามิสร้อน 
ทเีดียว สขุเน่ืองด้วยคนอืน่นะ นิรามสิสขุ สขุด้วยธรรม เกดิในสนัดานดวงจิตของเรา

อดีตเป็นภัยใหญ่ เป็นภัยใหญ่ ยกตัวอย่าง ระหว่างที่เจ้าชายสิทธัตถราชกุมาร 
ออกจากกรุงกบิลพัสดุ์ในครั้งนั้น ออกบวชใหม่ๆ ทรมานพระองค์อยู่ในป่าต่างๆ ใน
คร้ังน้ัน ยังไม่บรรลเุป็นพระพทุธเจ้า ทรมานตัง้ ๖ ปี เกือบไม่ส�าเร็จทเีดยีวนะ มาวนัหน่ึง 
พระมหาบรุุษได้ตรองถงึอดตี แม้เราเป็นพระราชา เป็นพระราชาปกครองกรุงกบลิพสัดุ์  
ด้วยทศพธิราชธรรม ๑๐ ประการ มหาชนได้รับความสขุมากน้ันประการหน่ึง พระมหาบรุุษ 
ได้ตรองในพระทยั แหม นางสนมตัง้หกหมืน่ ออกมาจากสองตระกลู ตระกูลหน่ึงออก 
มาจากสมเด็จพ่อ พระเจ้าสุทโธทนะ ตระกูลหน่ึงออกมาจากพระนางสิริมหามายา 
สมเดจ็แม่ ประชมุถงึหกหมืน่เชยีวนะ เป็นนางบ�าเรอของเรา พระมหาบรุุษตรอง และ 
อกีประการหน่ึง พระนางพมิพาเป็นนางเอก และมกฎุราชกมุารทีเ่กดิใหม่ๆ ราหลุกมุาร 
น่ีแหละ พระมหาบรุุษได้ตรึกตรองอดตี แหม เป็นภยัใหญ่ มารทัง้หลายมาทกุทศิทกุทาง  
ขี่ช้างมาบ้าง ขี่ม้ามาบ้าง ร้องไชโยๆ มาทีเดียวนะ

พระมหาบุรุษกลัว สะดุ้งในพระทัย เอามือออกที่หน้าตัก วางไว้ที่ขา นี่แหละ
อนัตราย อนัตรายอดตีนะ ถงึขนาดน้ันเทยีว สมเดจ็พระผู้มีพระภาคเจ้าถงึได้ตรัสห้าม 
พระสาวกว่า อย่าไปนึกไปคดินะ อดตีทีล่่วงแล้วมาเป็นอนัตราย ธรรมะอยูใ่นปัจจุบนั  
และอนาคตที่ยังไม่มาถึง ก็อย่าไปนึกไปคิด อันตราย อันตรายนะ เหตุนั้น ตถาคต
ชนะกิเลสที่ใต้ร่มโพธิ์ ริมฝั่งแม่น�้าเนรัญชรา ด้วยปัจจุบัน ปจฺจุปฺปนฺนญฺจ วิปสฺสติ 
ชนะด้วยวิธีนี้ พระองค์น�าความเหล่านี้มาสอนสาวกให้บรรลุตามพระองค์นี้ทีเดียว

พทุโธๆ ท�าอชัฌาสยัให้ฉลาด และให้คลายออกจากความด�า ขาวสะอาดนะ น่ีแหละ 
เรียกว่า สมถวิธี สมถวิธีแต่ยังไม่ส�าเร็จ ยังมี วิปัสสนา อีกตอนหนึ่ง วิปัสสนานะทีนี้  
หากว่าจิตสงบดแีล้ว ยกจิตขึน้สูว่ปัิสสนา และค้นคว้าอวยัวะของร่างกายสงัขารให้เหน็ว่า 
มนัไม่มัน่ ไม่เทีย่ง อวยัวะ ร่างกาย สงัขารน้ัน มันแปรเร่ือยๆ คล้ายๆ กบัเคร่ืองจักร  
เครื่องจักรนะ โรงสีเช่นนั้น เอาข้าวใส่แล้วท�างานตึงตัง และคายออกมาเป็นแกลบ 
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เป็นร�า เรากินทางปากนะ ทางปาก เวลากินลงไปแล้วมันท�างานตึงตัง ตึงตัง ไฟธาตุ 
ย่อยอาหาร มนัท�างานอยู ่เอามอืคล�าหวัใจเต้นตึก้ตัก้ ไม่ใช่อืน่ไกลนะ หวัใจฉีดโลหติ 
เลี้ยงอวัยวะร่างกายทุกส่วน มันท�างานอยู่นะ ให้เห็น ทุกขัง อนจิจัง อนตัตา ค้นคว้า 
ค้นคว้าเสยีนะ และถ้าหากว่าเหน่ือยแล้ว มาพกั สมาธ ิความเป็นหน่ึง หายเหน่ือยแล้ว 
กข็ึน้เวท ีขึน้เวทค้ีนคว้าอวยัวะ สองวธิน้ีีทีพ่ระพทุธเจ้ากด็ ีพระอริยเจ้ากด็ ีพระปัจเจก- 
พุทธเจ้าก็ดี ชนะกิเลสด้วยสองวิธีนี้ วิธีหนึ่ง สมถะ ความสงบของจิต อีกวิธีหนึ่งนะ
ก็ค้นคว้า ค้นคว้าอวัยวะร่างกายสังขารทุกส่วน

ยกตวัอย่างหนังสอืมุตโตทยัของท่านพระอาจารย์มัน่ ท่านว่า อฐั ิกระดกู เจริญ 
กระดูก กะโหลกศรีษะของเราเป็นยงัไง ขายงัไง เยือ่ในกระดกูยงัไง ให้คาดคะเนเอา  
เพราะว่ากระดูกมันเป็นเช่นน้ันๆ ไม่ง้ันกเ็ดาเอาเองว่ากระดกูเป็นเช่นน้ันๆ คาดคะเนเอา  
เดาเอา กะประมาณเอา ท�าบ่อยๆ ให้ความรู้กว้างขวาง กว้างขวางลงมาถึงคอ กระดกู
เป็นแร่งๆ ลงไปถึงบัน้เอว กระดูกน้ันถึงเท้า ยกเท้าขึน้ศรีษะ ยกศีรษะลงถงึเท้า อนุโลม 
ปฏิโลม ให้ช�านาญนะ ให้ช�านาญการม้างกาย* เห็นกระดูกนั้นทีเดียว

องค์สมเดจ็พระผู้มพีระภาคเจ้าตรัสว่า ใครเหน็ธรรม คนน้ันเหน็ตถาคต เราเหน็ธรรม  
เราเห็นกระดูก เราเห็นพระพุทธเจ้า แม้พระพุทธเจ้านิพพานนานแล้วก็จริง เราเห็น
ธรรมะนะ เราเหน็พระองค์นะ เมือ่เหน็พระองค์มาอยู่เฉพาะต่อหน้าของเรา แม้พระองค์ 
ประทับอยู่ต่อหน้าของเรานะ พระองค์ประทับอยู่ในจิตของเรา เราเกิด หิริโอตตัปปะ  
ทเีดยีว หริ ิในทีน้ี่แปลว่า ความละอายบาป โอตตปัปะ เกรงกลวัต่อบาป ไม่กล้าท�าบาป 
ในที่ลับที่แจ้ง เห็นพระพุทธองค์นะนี่นะ ขอให้ตั้งอกตั้งใจ

วิปัสสนาวิธี ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา ไม่มั่น ไม่เที่ยง ไม่โลภ นี้มันมั่น มันเที่ยง 
ด้วยศาสโนวาทค�าสอนของพระพุทธเจ้า บิดามารดาก็ไม่ม่ันไม่เที่ยง ปู่ย่าตายายก็ 
ไม่ม่ันไม่เทีย่ง ท่านตายไปก่อนแล้ว ทรัพย์สมบตัอินัใดกไ็ม่ม่ันไม่เทีย่ง มนัฉิบหายด้วย 

* ม้างกาย = การพิจารณาแยกอวัยวะร่างกายออกเป็นส่วนๆ เหมือนกับการร้ือบ้านออกจากกัน 
ทัง้หลงั เป็นปฏภิาคนิมติ หรืออบุายวปัิสสนาวิธ ีทีห่ลวงปูใ่ช้ประจ�าและแนะน�าศษิย์ให้กระท�าอยู่เสมอๆ
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โจรภยั อคัคีภยั วนิาศภยั อทุกภยั ไม่วนัใดกว็นัหน่ึง มนัมัน่มนัเทีย่งด้วยศาสโนวาท  
ค�าสอนของพระพุทธเจ้า ทานอันใดที่บ�าเพ็ญไปแล้วนั่นเที่ยง เกิดมาในภพใดชาติใด  
จะเป็นคนร�า่รวยมาก น้ันประการหน่ึง รักษาศลี ๕ ศีล ๒๒๗ น้ัน เทีย่งทเีดยีว เป็นสมบตัิ 
ของคนเราที่จะขนไปได้ เป็น อริยทรัพย์

อกีประการหน่ึง เทีย่งด้วยการบริกรรม พทุโธๆ ท�า สมถะ กเ็ทีย่งความเป็นหน่ึง  
วปัิสสนา กเ็ทีย่งนะ ม้างกาย ฉลาดเหน็อรรถเหน็ธรรม เหน็อวยัวะความแปร น่ีแหละ 
ความเที่ยงที่เราเอาไปได้นะ นอกนั้นเอาไปไม่ได้ ทิ้งไว้ในโลกนะ

สมบัติของโลกนั้นเป็นของกลาง ไม่ใช่ของใคร ของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ ของ 
พระปัจเจกก็ไม่ใช่ ของพระอรหันต์ก็ไม่ใช่ แม้ปู่ย่าตายายเราก็ไม่ใช่ ของกลางเอาไป
ไม่ได้ ถ้าเอาไปได้เช่นน้ัน ปูย่่าตายายเอาไปหมดแล้ว ดนิน�า้ลมไฟกเ็อาไปไม่ได้ คงอยู ่
ในโลกน้ีเองแหละ คนเกิดในโลก ตายในโลก เกดิในโลก สบืมรดกกันไป พอสิน้ลม
ตายแล้วกเ็อาไปไม่ได้ เอาไปได้แต่บญุแต่บาปนะ ให้สนใจให้มาก ให้ฝึกฝนตวัให้มาก  
เป็นของส่วนตวัทีจ่ะเอาไปได้ในอนาคตข้างหน้า ควรขวนขวายให้เกดิให้มขีึน้ในดวงจิต 
ทีเดียว ให้ตั้งใจ ให้ตั้งใจ สมถวิธี หนึ่ง วิปัสสนา ค้นคว้าหนึ่ง

และอกีประการหน่ึง ท่านอาจารย์ม่ันพดูในมตุโตทยัว่า ธรรมทัง้หลาย สว่างไสว
ทัง้กลางวนักลางคนื ไม่ปิดไม่บงั อวยัวะร่างกายสงัขารของเราน้ี กเ็ปิดเผยอยู่ มันท�างาน 
อยู่เช่นนั้น เช่นนั้น มันไม่เที่ยงนะ

พระธรรม ท่านอาจารย์มั่นพูดในหนังสือมุตโตทัยว่า หัวหนึ่ง แขนสอง ขาสอง 
ความเกดิความแก่แท้ทีจ่ริง... ในพระไตรปิฎกพดูอกีอย่างหน่ึง ความเกดิขึน้น้ันเรียก
พระธรรม ความแปรในท่ามกลาง เรียกว่า พระธรรม ความสลายในที่สุด เรียกว่า 
พระธรรม น่ีเทียบค�าแปลในอวัยวะร่างกายน้ันเป็นเช่นน้ี มันบอกเหตุบอกผลอยู่  
อวัยวะภายในของเรา ภายนอกเราดูต้นไม้ ภูเขา มันเคลื่อนที่ ความแปรมันไม่มั่น 
ไม่เทีย่ง ทกุอย่างอยูใ่นโลกมนัเทีย่งด้วยศาสโนวาทค�าสอนของพระพทุธเจ้า น่ันเทีย่ง  
เทีย่ง ทีจ่ะห้าม “เคร่ืองจักร” อรหนัต์ แปลว่า เครือ่งจักร เมือ่ล่วงลงไปแล้ว ล่วงชาติ  
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ชรา ทุกขา เห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แล้ว เห็นความเที่ยงเสียแล้ว เที่ยงๆ องค์
สมเดจ็พระผูม้ีพระภาคเจ้านัน้น�า้พระทยัเที่ยง พระอรหนัตก์เ็ที่ยง พระปัจเจกกเ็ทีย่ง 
ไม่แปรเหมอืนกบัพวกเรา พวกเราน้ันแปรผัน ปลิน้คว�า่หงายมอืนะ มนัไม่เทีย่ง มันวิง่ 
ไปตามสงัขาร พวกเราจึงได้รับทกุข์ พระพทุธเจ้าไม่รับทกุข์ พระองค์เหน็ความไม่เทีย่ง  
จิตพระองค์เที่ยงแล้ว

ยกตวัอย่าง พระเทวทตัท�าร้ายพระพทุธเจ้า เวลาแผ่นดนิแยกไปถงึนรกมหาอเวจี  
เทวทตัร่างกายเป็นไฟลกุแดง ท�าร้ายผู้มจิีตเทีย่งคอืพระพทุธเจ้า ผู้มีจิตเทีย่ง เทวทตั 
ดิ้นไปไม่ได้ เพราะท�าร้ายผู้มีจิตเที่ยงตรง นี่แหละ ความเที่ยงตรงส�าคัญนัก ฝึกหัด 
ให้ถึงตัวให้ตายทีเดียว

ให้ตั้งใจ ให้ตั้งใจ ให้รักตัว ให้รักตัว อย่าเพลิดเพลินนัก อย่าค้นคว้า สมบัติ
ในโลกไม่ใช่ของใคร เราเกิดมาในโลกนี้ไม่ใช่ของใคร เราเกิดมาในโลกนี้ อวัยวะ
ร่างกายของเรายืมเขามาใช้ ยืมเขามาใช้นะ ไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปวันไหน ทราบไม่ได้นะ 
ทรัพย์สมบัติเงินทองก็ยืมของเขามาใช้ บางคราวทรัพย์สมบัติออกไปจากตัว ฉิบหาย
ด้วยโจรภัย อัคคีภัย บางคราวก็ต้องตายก่อนสมบัตินะ มันไม่เที่ยงนะนั่น ให้นึก 
ให้มากทเีดยีวนะ อย่าเอาของชัว่ถมใจตวั ให้เอาธรรมสอนใจตวัให้มาก อย่าเอาสมบตัิ 
เงินทองสอนใจ อย่าเชียว ให้เอาธรรมศาสโนวาทของพระพุทธเจ้าสอนจิตสอนใจ  
เดินมรรคให้ถูกนะ ปัญญาเห็นชอบ ด�าริชอบ เจรจาชอบ มันชอบทุกอย่าง

ปัญญาเหน็ชอบ เหน็อวยัวะ ร่างกาย ทกุส่วนแปรนะ แปร มนัไม่เทีย่งนะ ให้เหน็ 
ความแปร หากว่าเห็นความแปรแล้ว ความไม่แปรก็เห็นอยู่ในน้ัน เห็นความตาย 
ความไม่ตาย กรู้็จักมอียูใ่นน้ัน หนาวกม็ร้ีอนแก้ มตีายก็มีไม่ตายแก้ มันแก้กนัอยูน่ะ 
อย่างพระมหาบรุุษ เอาไม้สไีฟถกัูนให้เป็นไฟไหม้ได้ ต้องเอาไม้แห้งๆ สไีฟไหม้ได้นะ  
จิตของเรา อย่าเอา ราคะ โทสะ โมหะ ให้ชุ่ม ไม่ได้เจริญศีล ไม่ได้เจริญภาวนา  
ไม่แคล่วคล่อง มันเป็นภาระมากทีเดียว คล้ายๆ กับว่า เอาไม้ชุ่มด้วยน�้ามาสีไฟ  
ไฟไม่ออก มันต้องแห้งทีเดียว จึงจะสีไฟออกได้ แม้จิตของเราก็ต้องแห้งจาก ราคะ 
โทสะ โมหะ มันจึงจะระเบิดซึ่งไฟออกมา
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พระพุทธเจ้า พระอริยเจ้า ท่านพิจารณาทุกข์ ปญฺจกฺขนฺธา ทุกฺขา เบญจขันธ์ 
เป็นทุกข์อย่างยิ่งทีเดียว พวกเราแบกหามอยู่เรื่อยๆ ไม่รู้จักปลงวิธีไหน ไม่เหมือน 
พระอริยเจ้า รู้จักปลง เจริญสมถะ เจริญวปัิสสนา ให้แคล่วคล่อง ให้เก่งกล้า ปลงด้วย 
วธิน้ีี พวกเราปลงไม่ได้ หาบอยู่อย่างน้ัน หนักอยูอ่ย่างน้ันเอง หนัก รูป เวทนา สญัญา  
สังขาร วิญญาณ หนักขนาดไหน ต้องหาเรื่องอาหารเรื่องกาย ต้องหาเครื่องประดับ  
ต้องหาผ้าหากางเกง หาซิน่นุ่ง หมดไปหลายร้อยตวัตัง้แต่เดก็ๆ มา ข้าวกห็มดไปหลายยุง้ 
หลายฉาง มนัหนักถงึขนาดน้ันทเีดยีวนะ แต่กไ็ม่ปลง อนิจจัง ทกุขงั อนัตตา เหมอืน 
สมถวิธี วิปัสสนาวิธี

เมื่อปลงเหมือนพระพุทธเจ้า พระอรหันต์ก็ไม่เกิด ไม่เกิดนะ เรายังปลงไม่ได้ 
ก็หอบไปเกิดอีกทีนะ ยุ่งเป็น วัฏฏะ วังวน เกิด-ตาย หาต้นหาปลายไม่ได้ มันนาน 
หนักหนานะ หาต้นหาปลายไม่ได้ ผัวๆ เมียๆ พบกันหลายภพหลายชาติ ผัวตาย 
เมียตาย ร้องไห้หากนั ลกูตายร้องไห้หากนั น้ีเอง องค์สมเดจ็พระผู้มพีระภาคตรัสว่า  
ความว่าร้องไห้หากัน หากสะสมไว้ทุกๆ ชาติ น�้าตาที่อันตรธานหายไปยิ่งกว่าท้องน�้า
มหาสมุทรทั้ง ๔ และอีกประการหนึ่ง เรากินน�้านมของมารดายิ่งกว่าน�้ามหาสมุทร 
ทัง้ ๔ เหมอืนกนิในชาตหิน่ึงๆ หลายๆ ชาตผิสมกนั ความทกุข์ร้อยแปด พระพทุธเจ้า
ท่านกล่าวอย่างที่อาตมาพูดนี้นะ

สัตว์ที่เกิดมี ๓ ชนิด บิดา-มารดาเคล้าคลึงกันหนึ่ง น�้าอสุจิผสมกันหนึ่ง สัตว์
เข้าสู่วิญญาณหนึ่ง ๓ อย่างทีเดียว แล้วทีนี้เด็ก ไม่ใหญ่ข้างนอก มันใหญ่ข้างใน  
มนัออกมา พระอรหนัต์ทัง้หลายหวาดเสยีว ตอนน้ีมนุษย์ทีอ่ยูใ่นท้อง คล้ายๆ แมลง 
หนีฝนไปอาศยัอยูโ่คนต้นไม้ เด็กทีอ่ยูใ่นท้องมารดา น�าอาหารเก่าอาหารใหม่พอกศรีษะ  
เดก็น้ันคดุคูอ้ยูน่ะ ไม่ใช่เดือนสองเดอืน ตัง้หลายเดอืนกว่าจะออกมานะ ไม่ได้เปลีย่น 
อิริยาบถ ยืน เดิน ไม่ได้ ต้องคุดคู้อยู่อย่างนั้น มหันตทุกข์ใหญ่ๆ พระอรหันต์รู้ด้วย 
วธิน้ีี ไม่ปรารถนาจะมาเกดิในโลก อยูใ่นท้องของมารดาสกปรกมาก อากาศกไ็ม่ดนีะ  
สารพดัทกุอย่าง อกีประการหน่ึง เด็กเวลาทีจ่ะออกมาจากครรภ์มารดา เหมอืนควาญช้าง 
ไสช้างออกมาจากเพดานช่องแคบ ตอนน้ีแม่กด็ ีเด็กกดี็ จะเป็นจะตายในระหว่างน้ันเชียว  
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เด็กกระดูกก็ต้องอ่อน เนื้อก็อ่อน หมอบหัวชนช่องทวารของแม่ ไม่ใช่กว้างขวางพอ 
เด็กจะคลานออกมาได้สะดวกเปล่าเทียวหรอกนะ มันรีดออกมาโขกกระดาน ร้องไห้  
แม่ต�าแยหรือนางพยาบาลไปจับเด็ก คล้ายกับเข็มแทง เด็กร้องวี้ดๆ ว้าดๆ 

น่ีแหละ พระอริยเจ้าค�านวณความทุกข์เช่นน้ีมากมายทีเดียว เจ็บปวดเท่าไร  
ไม่ควรปรารถนามาเกดิในโลกน้ี มาทกุข์เปล่าๆ ไม่มปีระโยชน์นะ อะไรๆ เอาไปไม่ได้ 
เงินทองข้าวของเอาไปไม่ได้ ต้องเอาวางไว้ในโลกทีเดียวนะ บางคราวสมบัติเหล่านั้น  
เราหนีมันไปก่อน บางคราวสมบตัเิหล่าน้ันหายไปจากตวัของเรา เอาไปได้แต่บญุแต่บาป  
อย่างเดียวที่จะเอาไปได้

ขอให้ตั้งอกตั้งใจ เจริญสมถะ ให้มาก วิปัสสนา ให้มาก เจริญศีล ๕ ศีล ๕  
น่ีเดชานุภาพมาก ให้ส�าเร็จโสดาบนัได้ สกทิาคาอย่างสงู ศลี ๘ ส�าเร็จอนาคา ศลี ๑๐  
ศีล ๒๒๗ นั่น อรหันต์ เห็นไหม มันเป็นระยะๆ เป็นขั้นๆ ไป เหมือนกับโลกเขา  
ท่านนายอ�าเภออย่างหนึ่ง ท่านก�านันอย่างหนึ่ง ผู้ใหญ่บ้านอย่างหนึ่ง ท่านข้าหลวง
อย่างหนึ่ง ท่านรัฐมนตรีอย่างหนึ่ง มันเป็นชั้นๆ ปะปนกันไม่ได้ สวรรค์เป็นสวรรค์  
พรหมโลกกเ็ป็นพรหมโลก เป็นชัน้ๆ ไป อบายภมิู มหาอเวจีชนิดหน่ึง นรกขุมชนิดหน่ึง  
เปรตก็เหมือนกัน อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน ก็เป็นชั้นหนึ่งๆ คล้ายๆ กับนิ้วมือของเรา 
มันไม่เคียงกัน มันหลุดกันเช่นนั้น

ให้สังเวช ให้สังเวชนะ ให้ละตัวนะ ในชีวิตของเรา ของเราที่สุด ของแพงที่สุด 
เราจะบชูาไว้ทีไ่หน ใต้ต้นไม้ไม่ควร ภูเขาเลากาไม่ควร บชูาผู้มีกเิลส บดิามารดาไม่ควร  
พระราชาก็ไม่ควร พวกน้ียังมีกิเลสอยู่นะ บูชาพระพุทธเจ้าทีเดียว ท่านไม่มีกิเลส  
ตดัหวัถวายในพระหตัถ์พระพทุธเจ้าได้ ให้ของรักเป็นทาน ย่อมได้ของทีรั่ก ของทีพ่ึง่ได้  
สวรรค์ก็เป็นของที่รักของเรา นิพพานก็เหมือนกัน เป็นของที่รัก

เหตน้ัุน พระเวสสนัดรน้ันทาน พระเวสสนัดรใจป�า้ ทานปรมตัถ์ทเีดยีว ให้ชวีติ
เป็นทาน เหตุนั้น พระเวสสันดรบ�าเพ็ญทาน แผ่นดินไหวถึง ๗ ครั้ง ให้ทานเป็นลม
เป็นแล้ง แผ่นดินหนาขนาดเท่าใด ท�าให้แผ่นดินไหวถึง ๗ ครั้ง คล้ายกล่อมเด็ก 
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ไกวอู่เด็ก นี่แหละ ทาน เป็นอัศจรรย์ พระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ ศีล ก็เป็นอัศจรรย์ 
ภาวนาอบรมจิต ก็เป็นอัศจรรย์ ให้สิ้นทุกข์ได้

เดินมรรคให้ถูก ปัญญาเห็นชอบ เห็นอวัยวะไม่เที่ยง อย่าไปถือว่า ตาของกู  
หูของกู อะไรของกู มันไม่ใช่ของเรา มันแปร มันเกิดมาทีแรก ก็เป็นเด็กมาก่อน 
แปรเป็นหนุ่ม แปรเป็นแก่ และตาย มันแปร ชีวิตของเราร่างกายของเราหรือมันจะ
เปลีย่นแปลง ตายไปเผาทีป่่าช้า มนัเอาไปไม่ได้นะ ร่างกายของเรา เอาไปไม่ได้ ทรัพย์
สมบัติภายนอกร่างกายก็เอาไปไม่ได้ ให้สนใจ ให้รักตัวมากที่สุด อคฺค� มนุสฺเสสุ* 
มนุษย์เลศิทีส่ดุ เลศิกว่า อบายภมิู ทัง้ ๔ นรก เปรต อสรุกาย สตัว์เดรัจฉาน เลศิกว่า 
สวรรค์ ๖ ชัน้ เลศิกว่าพรหมโลก ๖ ชัน้ เลศิกว่าอรูปพรหมอกี ๔ ช้ัน อคคฺ� มนุสเฺสสุ  
มนุษย์เป็นเลิศทีเดียว

เราได้อัตภาพมนุษย์อันเลิศแล้ว และธรรมวินัยศาสโนวาทของพระพุทธเจ้า 
เป็นเลิศแล้ว คล้ายๆ กับผ้ากนกที่ประณีตที่สุด เอาด้ายสกปรกมาเย็บไม่ได้ เอาด้าย
ที่ประณีตเย็บจึงจะสมกัน ขอให้ตั้งใจ สนใจการภาวนาอบรมจิตให้ได้นะ ผู้ที่ท�ามาก
ก็รู้จักเองเหน็เองเฉพาะในดวงจิต ความอศัจรรย์จะเกดิขึน้ ขอให้เชือ่มัน่ลงไป ธรรม
ของพระพุทธเจ้าเป็น นิยยานิกธรรม ไม่ใช่เป็นของบรรพชิตเท่านั้นส�าเร็จ คฤหัสถ์ก็ 
ส�าเร็จมาก ส�าเร็จมากเมื่อครั้งพุทธกาล และธรรมของพระพุทธเจ้า อกาลิโก ไม่อ้าง 
กาลเวลา ธรรมเป็นของไม่เนิ่นช้า รีบท�าเสียระหว่างที่มีชีวิตอยู่ ม้างกาย ม้างกายนะ  
ม้างกายให้เหน็อสภุะมนัไหลออก ม้างกายให้เหน็ร่างกาย เบือ่หน่าย เกดิ นิพพทิาญาณ  
ความเบื่อหน่ายของอวัยวะ เบื่อหน่าย ม้างกายให้อสุภะมันไหลออกอย่างนั้น ราคะ
ก็ไม่มี ความก�าหนัดไม่มี เอโกธัมโม หัวใจเป็นหนึ่งแล้วเป็นพรหมจรรย์ เอโกธัมโม  
ม้างให้เห็นอสุภะ เม่ือเห็นอสุภะ นิพพิทาญาณ ความเบื่อหน่ายเกิดข้ึนแล้ว เมื่อ 
นิพพทิาญาณ ความเบือ่หน่ายเกดิขึน้แล้ว วริาโค แปลว่า ส�ารอก คลายออก ผู้ชายกไ็ม่ 
ยินดีผู้หญิง ผู้หญิงก็ไม่ยินดีผู้ชาย หากว่าส�าเร็จได้เช่นนั้น

* อคฺค� มนุสเฺสส ุมาจากหนังสอืมตุโตทยั ในบทอรรคฐานเป็นทีต่ัง้แห่งมรรคผลนิพพาน ความเตม็ว่า  
อคฺค� €าน� มนุสฺเสสุ มคฺค� สตฺตวิสุทฺธิยา ท่านอาจารย์มั่น แปลความว่า ฐานะอันเลิศมีอยู่ในมนุษย์ 
ฐานะอันเป็นเลิศนั้น เป็นทางด�าเนินไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์
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แล้วทน้ีี ร่างกายมนุษย์ หนิเพศ เพศคฤหสัถ์ เป็นเพศทีต่�า่ทีส่ดุ เพศคฤหสัถ์นะ  
อุตมเพศ เพศพระ ทรงพระไตรปิฎก ก็พระ อีกประการหนึ่ง ทรงอรหันต์ ก็พระ  
เป็นเพศอุดม คฤหัสถ์เป็นเพศต�่า หินะ แปลว่าต�่า แล้วจิตบริโภคกาม ของโสโครก 
ของโสโครกเสยีด้วย จิตกต็�า่ เพศก็ต�า่ ไม่เหมือนกบัพระอรหนัต์ พระอริยเจ้าเพศกส็งู  
อุตมเพศ จิตก็สูง ข้าม มหรคต* ได้ ไม่ต�่า

เพศหนิะ แปลว่า บริโภคกาม จิตไม่สงูเหมอืนพระอริยเจ้า พระอริยเจ้าน้ันจิตสงู  
จิตท่านเชยชมอสภุะ จิตท่านไม่ตดิกาม ไม่เหมอืนกบั หนิเพศ ตดิกาม รักใคร่ในกาม  
ลกูหลานเกดิมากเ็พราะกาม รักใคร่กนั ไม่ว่าแต่มนุษย์ แม้พระอนิทร์กต็ดิ ตดิเทพธดิา  
ติดลูกหลาน สัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกัน ติดนะ

ยกตวัอย่างในพระไตรปิฎกว่า ลกูโคเกดิใหม่ๆ แม้ลกูโคเกดิใหม่ต้องวิง่ไปวิง่มา  
มันเห็นโลก มันชื่นอกชื่นใจ แม่ของโคก�าลังกินหญ้าอยู่ ได้แต่ช�าเลืองดูลูกอยู่บ่อยๆ  
มันติดมันรักลูกนะ ความรักนี่แหละส�าคัญ พระอรหันต์ไม่รักไม่ชัง จิตเป็นอุเบกขา  
เฉยเสยี แต่เมตตาอยู ่รักรึ เป็นอตัตกลิมถานุโยค กามสขุลัลกิานุโยค รัก-ชงั พระพทุธเจ้า 
ไม่เอา เอาอย่างกลาง รักกไ็ม่ใช่ ไม่รักก็ไม่ใช่ พระองค์มนี�า้พระทยัมหากรุณาใหญ่นัก  
เป็นพระมหากรุณาต่างหาก ไมใช่รักอย่างกามที่เขารักกัน รักพรหมวิหาร ๔ ไม่ใช่
กอดจมเหมือนที่เขารักกัน นี่แหละ ขอให้ตั้งอกตั้งใจท�าทุกวันๆ

การมาฟังธรรม กเ็พือ่ประโยชน์ว่าเรียนต�าราหน่ึง เรียนแผนทีห่น่ึง ระยะสมถะ 
เป็นเช่นนั้นๆๆ ระยะวิปัสสนา เดินวิธีนี้ๆ หรือวิธีนั้น สงบอารมณ์เป็นหนึ่งแล้ว หาก
ภาวนาท�าไม่ได้ในปัจจุบัน เราต้องขวนขวายต่อไปในอนาคต ให้ช�านาญ ให้ช�านาญ 
ให้เตรียมตัว เตรียมตัวให้มาก ให้รักตัวนะ ท่านอาจารย์มั่นท่านว่า การตายลงไป  
อย่าไปพักนรกอเวจี อย่าไปพกัอบายภูมิทัง้ ๔ มันร้อน มนัหวิ มนักระหายมาก ให้ไป 
พกับนสวรรค์ รอพระพทุธเจ้ามาเกดิในอนาคต จึงเคลือ่นจากสวรรค์มาเกดิเป็นสาวก 

* มหรคต ตามศัพท์แปลว่า “อันถึงความเป็นสภาพใหญ่” หรือ “ซึ่งถึงความเป็นใหญ่” แต่หลวงปู่
ใช้ค�านี้ แทนค�าว่า มหรณพ หรือ มหรรณพ (ห้วงน�้าใหญ่ คือ ความเวียนว่ายตายเกิด)
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ของท่าน อย่าไปพักอบายภูมิทั้ง ๔ ให้รักตัว ที่ร้องคราง ร้องไห้อยู่เป็นนิจ เผาจี่กัน 
อยู่เป็นนิจ ทิ่มแทงกันอะไรกัน แหม้ ทุกข์มาก ให้ไปพักบนสวรรค์ สวรรค์นะ

คนทัง้หลายตะเกียกตะกายหาเงินหาทองหาสมบตัว่ิาจะเอาไปได้จริงจัง คนมเีงิน 
มทีองมาก มหีน้ามตีา แข่งขนักันด้วยกิเลส แต่พระพทุธเจ้าหาเป็นเช่นน้ันไม่ แข่งขนักนั 
เร่ืองทาน เร่ืองภาวนา แข่งขนักนัด้วยมรรคผล ส�าเร็จโสดาบนั อ้าว แข่งขันกนัเมือ่ไร 
จะส�าเร็จสกิทาคา ส�าเร็จอนาคา เมื่อไรจะส�าเร็จอรหันต์ แข่งขันกันทางธรรมน่ะดีนะ  
เปน็ของที่เอาไปได้ เหตุนัน้ ครั้งพุทธกาล ภิกษปุุถชุนเห็นเพื่อนที่ส�าเรจ็อรหันต ์เหาะ
เหินเดินอากาศได้ พระเถรีผู้หญิงเหาะเหินเดินอากาศได้ พระเถระพระโมคคัลลาน์  
พระมาลัย เหาะเหินเดินอากาศได้ แข่งขันกัน แข่งขันกันเหาะเหินเดินอากาศ ผู้ที่ยัง 
ไม่ได้เป็นพระอรหนัต์ กม็มีานะอดทน ฝึกฝน ตบะ อย่างยิง่ ทรมานเพือ่ให้เป็นอรหนัต์ 
เช่นเดียวกับหมู่เพื่อน เป็นเครื่องวัด เหินการเดิน เหินการเหาะ นี่แหละให้ปลื้มอก 
ปลืม้ใจ ใครๆ กอ็ยากเหาะกัน อะไรกนั คล้ายๆ กบัหาเงินหาทองนะ คนน้ันเป็นเศรษฐี  
แม้เรากจ็ะเป็นเศรษฐเีหมอืนกัน น่ีแข่งขนักนัทางโลกตุระ แข่งขนักนัทางศาสนาน้ันดีนะ  
แข่งขันกันทางกิเลสนั้นไม่ดี

ระหว่างน้ีคนมเีงินอยูล่�าบากมาก เดีย๋วถกูปล้นกนั ไถ่ถอนกนั อะไรกนั ยุง่ทเีดยีว  
นอนไม่หลบั ได้ยินเสยีงหมาเห่า เตรียมตวัเอาปืนรออยูเ่ร่ือยๆ เทยีวนะ กลวั ไม่เหมอืน 
สมัยก่อน สมัยก่อนคนมีธรรมะธัมโมมากทีเดียว สมัยนี้ปุถุชนมาก คนธรรมะน้อย 
เคร่ืองยัว่ยวนมากสมยัน้ี ไหนละคร ไหนร�าวง มแีต่เร่ืองกเิลสทัง้น้ันเทยีวนะ ฝึกปรือ 
กุลบตุรแต่อายนุ้อยๆ ๑๘-๑๙-๒๐ ปี หนังสอืพมิพ์ฉบบัหน่ึง เด็กอาย ุ๑๓ ปี เป็นหวัหน้า 
โจรขนาดใหญ่ ปล้นจังหวัดพระนคร อายุ ๑๓ ปี มันปรับปรุงคณะให้เป็นโจรได้

ส�าคัญตอนน้ีอย่าไปตืน่เต้นมากนัก ไอ้สมบตันิะ ท�าให้เสยีเน้ือเสยีตวั ให้เสยีจิต 
เสยีใจ ทะเยอะทะยานมากไม่ได้ ไม่สมหวงั หวัใจวายนะ หวัใจอ่อนนะ มันทะเยอทะยาน 
เกินขีดไป มันบังคับเส้นประสาทเกินแรงไป ประสาทเสียนะ ให้รู้จักพอเหมาะพอดี 
ก�าลังวาสนาของเราขนาดนี้ ความมั่งมีศรีสุขขนาดนี้ รูปร่างสวยงามขนาดนี้ให้ยินดี  
ให้ยินดีในเท่านั้น เหตุนั้นพระพุทธเจ้า ท่านบอกว่า ความสันโดษ ความมักน้อย  



304

เป็นทรัพย์ของบรรพชติ และคฤหสัถ์ก็เหมอืนกนั ยนิดใีนสามขีองตวั ยนิดีในภรรยา
ของตวั ลกูของตวั ครอบครัวของตวั เป็นพลเมอืงทีด่นีะน่ัน อย่าทะเยอทะยานอย่างอืน่ 
ให้มากนัก ให้เข้าใจ ให้ตั้งใจให้มากในตอนนี้

ให้ละอดตีหน่ึง ละอนาคตหน่ึง เข้าปัจจุบนัหน่ึง คล้ายๆ กบัหนองใหญ่ แหนคลมุ
หมด ดเูงาไม่ได้ ต้องแหวกแหนออกเสยีก่อน จึงแลเหน็เงาถนัด เมือ่แหวกอนาคตออก
แล้ว อดีตออกแล้ว แลเหน็อดตีของตวั แลเหน็วาสนาของตวั จิตปรุโปร่ง เกดิอภญิญา  
เกิดธรรมขึ้นในตัว อ่านทั้งกลางวันอ่านทั้งกลางคืน ผู้ฉลาดนะ รู้แจ้งแทงตลอดนะ  
แจ้งตัง้แต่ศรีษะ กระดูก แทงลงมาตลอดถึงเท้า แทงจากเท้าขึน้ไป เหตน้ัุน พระอรหนัต์
ท่านกวดขัน อันใดอันหนึ่งๆ อย่าเอามาก กรรมฐาน ๕ เกสา โลมา ๕ อารมณ์นะ  
เอาอารมณ์อันเดียว เกสา เอาแต่เกสาอย่างเดียว รู้เอง เห็นเอง เกสา ผม ผมเป็น
อย่างไร ขาวอย่างไร หลดุขึน้มาท�าให้งอกน้ันงอกอย่างไร เหน็ความแปร ความเกดิข้ึน  
เหง้าของเกสามันเกิดขึ้นมาอย่างนั้น ตัดอย่างนี้ นั่น พระโกนอย่างงั้น เห็น ทุกขัง  
อนิจจัง แล้วมันสอนจิต ให้น้อมเข้ามาใส่จิตของตัว อย่าส่งจิตเพลิดเพลินออกไป 
ข้างนอก เสียธรรมะ เสียความรู้ความฉลาดในปัจจุบัน

ขอให้ตัง้อกตัง้ใจให้มาก เรียนแผนที ่เรียนต�ารา แล้วกด็ตู�าราเพิม่อกีท ีเป็นอาหาร 
ของจิต ให้มธีรรม ให้มธีรรมข่มจิต ข่มจิตเวลาโกรธมา จะฆ่าคนหรือจะอะไร อย่าลงมอื  
ให้มีธรรมข่มจิต อย่าท�าไป ให้มีธรรมข่มจิตไว้ คนไหนไม่มีธรรมข่มจิตนะ ท�าลงไป  
อย่างที่ฆ่าฟันแทงกันนะ ถูกคดีอุกฉกรรจ์ ถูกประหารชีวิต ถูกจ�าคุกตลอดชีวิต  
มันมาจากที่ไหน พวกนี้ไม่มีธรรมข่มจิตระลึกธรรมค�าสอน ระลึกถึงธรรมค�าสั่งสอน 
ของพระพทุธเจ้าสอนจิตไม่ได้ มันไม่ช�านาญ ไม่ฉลาดในศลี ในภาวนา จิตมนัไม่อ่อน 
จิตไม่มีหิริโอตตัปปะ จิตกล้าหาญ จิตกล้านรก จิตกล้าความเป็นเปรต เป็นอสุรกาย  
เป็นสตัว์เดรัจฉาน จิตไม่อ่อน จิตไม่หมดทกุข์ จิตไม่มเีมตตา จิตประทษุร้าย เบยีดเบยีน 
คนอื่น เบียดเบียนตน ฆ่าลงไปนี่แหละ เบียดเบียนตนนี่แหละ ต้องตกนรกจริงๆ  
เสยีด้วยนะ คล้ายๆ กบัเบยีดเบยีนตน มันกลบัต้องท�าร้ายกนัทกุชาต ิ๕๐๐ ชาต ิก่อนจะ 
เป็นอโหสิกรรมนี่แหละ
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ขอให้ตั้งอกตั้งใจ ให้พยายาม วันหนึ่ง ๒๔ ชั่วโมง ให้มาฝึกหัดตน โอนอยู่ใน 
ศาสนาซัก ๒-๓ ชั่วโมง จะได้หรือเปล่า อย่าให้มารนอกนั้นกินหมด ให้รักใคร่ตัว
ให้สงวนตัว ให้หาเวลาในการบ�าเพ็ญสมณธรรมให้เกิดขึ้นในตัว

น่ีแหละ ฉันใดกดี็ เมือ่ท่านได้สดบัตรับฟังแล้วนะ โอปนยโิก น้อมเข้ามาสถติอยู่
ในข้อวัตร ปฏิบัติบูชา พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ก็จะเห็นอานิสงส์ในพระพุทธ- 
ศาสนาโดยง่าย

สมควรแก่เวลา อาตมาวิสัชนามา เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้ รับพรนะ
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ป่าช้าเราอยู่ที่ไหน

เทศนาในการอบรมเนกขัมมะ ที่วัดถ�้ามโหฬาร
อ.ภูกระดึง จ.เลย

ก่อนเข้าพรรษา พ.ศ. ๒๕๒๔

กล่าวคือนะ กายสมบัติ หนึ่ง วาจาสมบัติ หนึ่ง น�้าใจสมบัติ หนึ่ง นี้เป็นลาภ
อย่างยิง่ และอีกประการหน่ึงนะ ได้เกิดมาพบพระพทุธศาสนา ไม่เป็นศาสนาสญูจาก 
โลกนะ มีพระพุทธเจ้ามาเกิดในโลก ได้นามว่า สมเด็จพระสมณโคดม นี้ทีเดียว 
ลาภอย่างยิ่งเชียวนะ อีกลาภอย่างยิ่งนั้นก็ พุทธภาษิตท่านว่า คนไม่มีโรค เป็นลาภ
อย่างยิ่ง ในตอนหนึ่ง

แล้วทน้ีีกข็อให้การภาวนาอย่าขีเ้กยีจขีค้ร้าน ตัง้อกตัง้ใจเทยีวนะ ให้ภาวนา พทุโธ  
พทุโธ พทุโธ ในดวงจิตนะ ให้หวัใจของเราคุน้เคยใน พทุโธ ให้มาก ให้มาก ท�า พทุโธ  
ให้ซ�้าๆ ซากๆ ทีเดียวนะ อย่าถอยนะ ท�าให้ช�านิช�านาญ คุ้นเคยกับพระพุทธเจ้านะ  
เพื่อยังไง เพื่อให้จิตสงบนะ

แล้วอีกประการหน่ึงนะ พุทโธ พุทโธ ในดวงใจแล้ว จะเกิดมโนภาพเชียว 
มโนภาพในที่นี้ กล่าวคือ จิตสงบหนึ่ง จิตไม่ฟุ้งซ่านหนึ่ง นี้ทีเดียว จิตมีอ�านาจหนึ่ง  
จิตมีรัศมีหน่ึง น้ีทเีดยีว พทุโธ พทุโธ ในทีน้ี่นะ ภาวนาเข้าไปแล้ว ใจนะ ใสสะอาดดีนะ  
ไม่ขุ่นมัวนะ
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แล้วอีกประการหนึ่ง พุทโธ พุทโธ นี้ นี่ต้องละอดีต อารมณ์อันใดในอดีต  
อย่าค้นคว้ามาทับปัจจุบันนะ อย่าค้นคว้าเทียว อารมณ์อันนั้นเป็นอันตราย อันตราย
แก่สมาธิ เอาอารมณ์อดีตมาทับปัจจุบัน โง่เง่าเต่าตุ่นนะ

และอีกประการหน่ึง องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคท่านห้ามอนาคตข้างหน้านะ  
อย่า สิ่งใดยังไม่มาถึงเรา อย่าค้นคว้ามาทับปัจจุบันนะ เหตุนั้น ภาวนาพุทโธในที่นี้  
ต้องเพิกอดีตหนึ่ง เพิกอนาคตหนึ่ง แล้วก็บริกรรม พุทโธๆ ในดวงจิตนะ นี้ทีเดียว

แล้วอกีประการ จิตสงบแล้วต้องวางพทุโธเสยีก่อน และมสีตรัิกษา มสีตสิมัปชัญญะ 
รักษาความสงบไว้ให้มั่น ให้มั่น ให้อยู่คงที่เทียวนะ นี่หากว่าจิตอยู่คงที่อย่างที่กล่าว
มานี้ทีเดียว จะเกิดสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นในจิตนะ สิ่งไม่รู้ก็รู้ขึ้นมาในดวงจิตทีเดียวนะ 
สิ่งไม่เห็นก็เห็นขึ้นมาในดวงจิตทีเดียวนะ นี่ทีเดียว อัศจรรย์ เขาเรียกว่าคัมภีร์ทวง  
ทวงออกจากหัวใจนะ แนะให้เรียบร้อยในสมถวิธีนี้

แล้วอกีประการหน่ึงนะ เราหอบมาจากอดตีชาตน่ัินมากองในปัจจุบนัทเีดยีว น้ีเทยีว  
เป็น อนุสัย มีพิษร้ายที่สุดนะ อนุสัย ให้เกิด ราคะ ฆ่ากันได้ เกิด โทสะ ฆ่ากันได้  
เกิด โมหะ ก็ฆ่ากันได้นะ เหตุนั้น พุทโธๆ ในที่นี้นะ ส�าคัญมากทีเดียว ราคะ โทสะ  
โมหะ น้ีเป็นพิษร้ายน่ัน องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคบอกให้สาวกทั้งหลายภาวนา  
พิจารณาๆ นะ ให้ของร้ายอัปรีย์จัญไรให้คายออกจากดวงจิตนี้ ตอนนั้นจิตจะตั้งมั่น  
ตัง้มัน่นะ ตัง้มัน่เชยีว ตัง้มัน่ในสมาธ ิขณกิสมาธ ิหน่ึง อปุจารสมาธ ิหน่ึง อปัปนาสมาธิ  
หน่ึง ความตัง้ม่ันของจิต แล้วกไ็ม่หวัน่ไหว ไม่หวัน่ไหว น่ีอบุายของสมถวธิเีป็นเช่นน้ัน

แล้วอีกประการหนึ่ง หนังสือมุตโตทัย ท่านอาจารย์มั่นว่าให้ ม้างกาย* ให้เห็น 
กระดกูนะ เยือ่ในกระดกูยงัไง ให้แจ่มแจ้งในกระดกูทเีดยีว หากว่าเรากระดกูไม่เหน็  
เช่นนั้นกะประมาณเสียก่อน กระดูกเป็นเช่นนั้นๆ ไม่อย่างนั้นก็เดาเอาเสียก่อน นี่กะ 

* ม้างกาย = การพิจารณาแยกอวัยวะร่างกายออกเป็นส่วนๆ เหมือนกับการร้ือบ้านออกจากกัน 
ทัง้หลงั เป็นปฏภิาคนิมติ หรืออบุายวปัิสสนาวิธ ีทีห่ลวงปูใ่ช้ประจ�าและแนะน�าศษิย์ให้กระท�าอยู่เสมอๆ 



308

ประมาณเอา เดาเอา คาดคะเนเอานะ อ้าว ท�าบ่อยๆ ท�าบ่อยๆ  พหุลีกโต ท�าให้มาก  
ท�าให้มาก ท�าเช่นนั้นจิตกว้างขวาง จิตลึกซึ้งทีเดียว นี่ให้ค้นดูของอวัยวะทุกส่วนนะ  
มันไม่ม่ันไม่เทีย่งของชวีติ ให้เหน็เช่นน้ีเทยีว มนัแปรอยูเ่สมอน่ัน มนัตายอยูเ่สมอนะ  
ร่างกายของเรานะ ตายความเป็นเดก็นะ อ้าว หายไปเป็นหนุ่มนะ ตายความเป็นหนุ่ม 
เป็นเด็กนะ นั่น อ้าว ผมหงอก ฟันหลุด หนังก็เป็นเกลียวนะ บอกเหตุบอกผล 
อยู่เช่นนั้นนะ ธรรมนะ

แล้วอีกประการหนึ่ง ท่านอาจารย์มั่นพูดหนังสือมุตโตทัยว่า ธรรมแสดงโร่ทั้ง
กลางวนักลางคืนทเีดยีว แสดงคอืหมายความว่ายงัไง อย่างทีว่่านะ มันแก่ทกุลมหายใจ 
เทียวนะ นี้แหละอย่าประมาท ให้สนใจให้มากตอนนี้นะ

เรารู้ได้ว่า เกิดปีนั้น เดือนนั้น วันนั้น รู้ได้นะนั่น แล้วทีนี้นะ การตายของเรา 
จะมาวันไหน ทราบไม่ได้ นั่นประการหนึ่ง ป่าช้าเราอยู่ที่ไหน ทราบไม่ได้ และอีก
ประการหนึง่ จะตายด้วยโรคอนัใด ทราบไม่ได้ เหตนุัน้รบีเร่งเทียว รบีเร่งหาที่พึ่งนะ  
หาทีพ่ึง่กล่าวคอื พทุโธ ทีพ่ึง่คือ พทุโธ พทุโธ เป็นของใหญ่ องค์สมเด็จพระผู้มพีระภาค  
พทุโธ เป็นของใหญ่มากทีส่ดุทเีดยีว หากว่าใครระลกึถงึเสมอๆ น่ัน น่ีแหละองค์สมเด็จ 
พระผู้มีพระภาค พระองค์ตรัสว่า พุทฺธ� สรณ� คจฺฉามิ ใครถึงตถาคต คนนั้นปิด  
อบายภูมิ ทั้ง ๔ ได้นะ ไม่เกิดนะ นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน ไม่เกิดนะ  
ยกตนออกจากอบายภูมิทั้ง ๔ ได้นะ เป็น นิยตะ ที่ไปเกิดบนสวรรค์เทวโลกทีเดียว  
นี้ให้สนใจให้มากทีเดียว

และอกีประการหน่ึง องค์สมเดจ็พระผู้มพีระภาคพระองค์ตรัสว่า ความสะดุ้งกลวั 
มาถึงแล้วหนึ่ง ขนพองสยองเกล้ามาถึงแล้วหนึ่ง พึงระลึกถึงตถาคต ด้วยความกลัว
หาย นี่ส�าคัญ ให้สนใจนะ ความกลัวหายนะ พึง่พระพทุธเจ้านะน่ี พระพทุธเจ้าท่าน
ไม่กลวัตาย น�า้พระทยัถงึอมตธรรมนะ น้ีทเีดยีวนะในตอนน้ีนะ พระองค์ตรัสออก
มาจากน�้าพระทัยของพระองค์ เป็นพระมหากรุณาอย่างยิ่งเทียวแก่พุทธบริษัทนะ  
ให้พิจารณาให้มากๆ ทีเดียวนะ
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เรานุ่งขาวแล้วนี่ จิตต้องให้ขาวนะ กุศล ซึ่งแปลว่าขาว กุศล ซึ่งแปลว่าฉลาด  
ฉลาดหาอุบายให้มีบ�าเพ็ญทาน ให้มีการรักษาศีล ให้ฉลาดบริกรรม พุทโธๆ เรื่อยๆ 
นะนั่น หัวใจจะสว่างเทียวนะนั่น ไม่มืดทึบนะ สว่างแจ้งเชียวนะนั่น นิโรโธ ท�าให้
แจ้งเชียวนะ ให้แจ้ง เห็นนี่ ความเกิดนะ ความดับนะ ของอวัยวะทุกส่วน นี่ให้เห็น
ประจักษ์อยู่เช่นน้ัน หากว่าใครเหน็ธรรม คนน้ันเหน็ตถาคตน่ี ทีน้ี่ทเีดยีว ขอให้สนใจ 
ในตอนนี้นะ

แล้วศาสนาของพระสมณโคดมไม่ใช่ของยดืยาวนะ เป็นของสัน้ทีส่ดุ ไม่เหมอืน 
กบัศาสดาองค์อืน่นะ ศาสดาองค์อืน่ กกสุนัโธ ๖๐,๐๐๐ น่ีทเีดยีว คนไม่ถงึ ๖๐,๐๐๐  
ไม่ตาย น่ีทเีดยีวนะ ศาสนาโกนาคมน์ ๔๐,๐๐๐ คนนะ เกดิมาไม่ถงึ ๔๐,๐๐๐ ไม่ตาย  
พระองค์รับรองร้อยเปอร์เซ็นต์เทียวนะน่ัน ต่อมาศาสนาพระกัสสปพุทธเจ้านะ  
๒๐,๐๐๐ นะนี่ สมเด็จพระสมณโคดม พระองค์มีชีวิตเพียง ๘๐ ปี และก็วางศาสนา  
๕,๐๐๐ นะ เร็วมากทีส่ดุนะ เกดิเร็ว ตายเร็วนะ เหตน้ัุนให้หมุนตวัเป็นเกลยีว ต้องขยนั  
อย่าเกียจ อย่าคร้าน ให้ขยันปลูกธรรมให้เกิดขึ้นในดวงจิตนะ เดินจงกรม หนึ่ง  
น่ังสมาธ ิหน่ึง น่ัน นอนสหีไสยาสน์ยันหลบันะ จิตท�างานอยู ่พทุโธๆ นะ จิตท�างานอยู่  
พิจารณาของอวัยวะทุกส่วนมันแปร มันแปร อนิจจัง ไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้น
เป็นทกุข์นะ สิง่ใดเป็นทกุข์ เป็นไม่เทีย่ง อ้าวสิง่น้ันเป็น อนัตตา ไม่ใช่ตวัใช่ตนเสยีแล้ว 
หากว่าตายแล้วไปไหน เอาไปป่าช้า นี่ ไม่เผาก็ฝังกันแล้ว เอาไปแต่บุญแต่บาปนะ นี่  
ที่เราให้สนใจในตอนนี้ให้มากนะ

วัน เดือน ปี มันล่วงไปนะ ให้คิดให้มากๆ เทียว วันหนึ่งระหว่างที่องค์สมเด็จ
พระผู้มีพระภาคยงัมชีวีติอยู่ในสมยัน้ัน พระอานนท์ตดิตามพระองค์นะ ปัจฉาสมณะ
เดินไป พระองค์เอาพระหตัถ์จ้ิมดนิ แล้วยกขึน้มา บอกอานนท์นะ แผ่นดนิมนัอยูใ่น 
พื้นดินมากหรือติดนิ้วนี้น้อย น้อยมากเท่าไรนะอานนท์ พระอานนท์ทูลพระองค์ว่า 
ติดน้ิวพระหัตถ์นิดหน่อยพระเจ้าข้า แต่อยู่ในแผ่นดินมากทีเดียวนะ แล้วก็ถาม  
“อานนท์นะ เธอน่ะภาวนาวนัละก่ีคร้ัง” “วนัละหลายคร้ังพระพทุธเจ้าข้า แสนคร้ังบ้าง 
๒๐๐-๓๐๐ บ้าง อะไรบ้าง” ถงึอย่างน้ัน องค์สมเด็จพระผู้มพีระภาคบอก “อานนท์นะ  
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อย่าประมาท เธอนะ ให้พจิารณาทกุลมหายใจ ทกุลมหายใจนะ” น่ีทเีดยีว พระอานนท์ 
เป็นพระโสดาบันนะ ถึงกระนั้นพระองค์ก็ติเตียนอยู่นะ นี่พวกเรานะ ยิ่งติเตียนมาก
ทีเดียวนะ นั่น ประมาทมากนะนั่น นี้ทีเดียว ให้พิจารณา ทุกฺข� อนิจฺจ� อนตฺตา ของ
อวัยวะ ไม่เที่ยงนะ อย่างที่พูดนะ

เด็กตายไป อ้าว เป็นหนุ่มนะน่ี หนุ่ม เด็กตายไป แก่นะ อ้าว ผมหงอก ฟันหลดุ  
หนังก็เป็นเกลียว นั่น มันหันไปหาไอ้ความตายนะนี่ นี้ทีเดียว ระหว่างนี้นะ มัจจุราช 
นายโคบาล จูงโคเข้าไปหาหลกัทีต้่องลงไม้ลงมอืฆ่านะ ธรรมดาฝีเท้าของโคนะ เข้าไป 
ถงึหลกับ่อยๆ ใกล้หลกับ่อยๆ นะ แม้ไอ้ความตายของเรานะจะมาถงึวนัไหน ทราบไม่ได้ 
นี้ทีเดียว อย่าให้ท�าเหมือนสุกร หมูนะ มัวนอนเกลือกมูตรเกลือกคูถอยู่นะ ให้ท�า 
เหมือนกับนกกระทา นกกระทาน้ันนะ เจ้าของฝึกปรือดี ให้กินดีให้อวบเชียวนะ  
ถงึกระน้ันนะ ไอ้นกกระทาไม่ยอมอยูใ่นกรงนะหา ป่อง* ออกอยูเ่ร่ือยนะน้ี ขอให้สนใจ 
ให้มาก ให้มากเชียวนะ เราอวดขาวๆ ข้างนอกนะ ข้างในเคยขาวด้วยไหม กุศล ซึ่ง
แปลว่าขาวนี ่กศุล ซึ่งแปลว่าฉลาด ฉลาดนะ ฉลาดปลดเปลื้องตนออกจากอบายภมูิ
ทั้ง ๔ นะนั่น

แล้วอีกประการหนึ่ง หนงัสือมุตโตทัย ท่านอาจารย์มั่น อคฺค� มนสฺุเสสุ* มนุษย์
มันเลิศที่สุดนะ มนุษย์นะมันเลิศกว่าพระอินทร์ เลิศกว่าพระพรหม มันเลิศกว่า 
อบายภูมิ ทั้ง ๔ นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน นะชาติมนุษย์นะนั่น เหตุนั้น 
พระพทุธเจ้าก็เกดิเป็นมนุษย์ พระปัจเจก พระอรหนัตขณีาสพทัง้หลายกเ็กดิเป็นชาติ
มนุษย์นี่แหละ ไม่ใช่เป็นอินทร์เป็นพรหมนะ นั่น มนุษย์นี่ส�าคัญมากที่สุดทีเดียวนะ
มนุษย์นะ หนังสือพิมพ์เขาพูดว่าประเทศไทย ๗๒ จังหวัด ธรรมดารถไฟ รถไฟนะ 
ประชมุแต่หวัล�าโพงแห่งเดยีว นอกน้ันไปต่างจังหวดั เหตน้ัุน ความดีกเ็กดิในมนุษย์ 
ความชั่วร้ายก็เกิดในมนุษย์เทียว เหตุนั้น มนุสฺสนิรยิโก หนึ่ง มนุสฺสเปโต หนึ่ง  

* ป่อง = ช่อง
* อคฺค� มนุสเฺสส ุมาจากหนังสอืมตุโตทยั ในบทอรรคฐานเป็นทีต่ัง้แห่งมรรคผลนิพพาน ความเตม็ว่า  
อคฺค� €าน� มนุสฺเสสุ มคฺค� สตฺตวิสุทฺธิยา ท่านอาจารย์มั่น แปลความว่า ฐานะอันเลิศมีอยู่ในมนุษย์ 
ฐานะอันเป็นเลิศนั้น เป็นทางด�าเนินไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์
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มนุสฺสติรจฺฉาโน นั้น มันออกมาจากมนุษย์ ออกมาจาก มิจฉาทิฐิ เทียวนะ พวกนี้ 
ไม่มีการบ�าเพ็ญทาน มี มัจฉริยะ ตระหนี่ แล้วก็ ทุศีล ด้วยนะนั่น แล้วทีนี้หัวใจว่าง 
ด้วยนะ ไม่ภาวนาพุทโธนะนั่น นี่ทีเดียว ขาดทุนใหญ่ ไอ้พวกนี้นะ คนไหนมีการ
บ�าเพญ็ทาน ทานในทีน้ี่นะ ทานอวยัวะทกุส่วน ไม่ใช่ทานภายนอกนะ ทาน สมมตุว่ิา 
เราเกียจคร้านหาวนอนนะ อ้าว ทานมันในตอนนี้ ให้ขยันเดินจงกรม นั่งภาวนานะ 
น่ีทานในตอนน้ีเทยีวนะ ไม่เอาทานภายนอกนะน่ัน รักษาศลีอยูด่นีะน่ัน แล้วกภ็าวนา 
นะน่ัน เหตน้ัุน คนทีก่ล่าวมาน้ี เขาเรียกว่าคนไม่ประมาทนะ น่ี คนไม่ประมาทเช่นน้ัน  
อยู่ในโลกนาทเีดียวนะน่ัน ดกีว่าคนทีป่ระมาทมอีายุตัง้ ๑๐๐ ปี น้ีทเีดยีวให้สนใจ เพราะ 
ยังไงนะ เพราะค้าขายรวยใหญ่ ท่านพวกนี้รวยใหญ่ มีศีล มีกัลยาณธรรม มีภาวนา 
พุทโธนะน่ี รวยใหญ่เลย พวกน้ีระลึกถึงธรรมอยู่บ่อยๆ ในระหว่างที่มีชีวิตยู่นะ  
ไม่ประมาท มชีวีติไปวนัหน่ึงคืนหน่ึงกนั็บว่าเป็นฐานดทีีส่ดุนะ ตายไปแล้วกไ็ปเกดิใน 
สวรรค์เทวโลก คนไม่ประมาทนะนั่น

น้ีละขอให้ตั้งอกตั้งใจให้มาก โอกาสดีแล้วเราได้บวชเป็นนางชีทรงขาวนะน่ัน
เพราะยังไง เพราะในศาสนาเสื่อม นางภิกษุณี นางไปแล้วนะ จากโลกนะ แล้วก็  
สามเณรี ก็หายแล้วนะ เณรผู้หญงิ พระผู้หญงิ นาง สกิขมานา กห็ายไปจากโลกแล้ว  
ทีนี้ผู้หญิงนะ เป็นชี ชีรักษาศีล ๘ ศีล ๘ นี้มีเดชานุภาพมากที่สุด มากที่สุดนะ  
เนกขมั ให้ถงึอนาคา คร้ังพทุธกาล ศีล ๕ ส�าเร็จโสดาบนั สกทิาคา ศลี ๘ ส�าเร็จอนาคา  
ศีล ๑๐ ของเณร ศีล ๒๒๗ ของพระนี่ นี้ส�าเร็จพระอรหันต์โดยมาก เพราะยังไง  
ท่านเหล่าน้ีนะทรงไว้ซึง่ อตุมเพศ อตุมเพศน้ีเป็นเพศใหญ่ เป็นเพศทีส่มควรจะได้มรรค 
ได้ผล กล่าวคือ อรหันต์ นะ โลกุตรธรรม นะ

น้ีละฉันใด ขอให้ตัง้อกตัง้ใจ อย่าประมาท เราท�างานการอนัใด อย่าไปทิง้ พทุโธ  
อย่าไปทิ้งพิจารณาของอวัยวะทุกส่วน บอกว่ามันเป็น ทุกฺขํ อนิจฺจํ อนตฺตา ไม่มั่น 
ไม่เทีย่งนะ เพือ่ยังไง เพือ่บ�ารุงจิตของเราให้เป็น สมัมาทฐิ ิให้คล่องแท้เทยีวนะ อย่าสงสยั 
พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ อย่าสงสยัการบ�าเพญ็ทาน รักษาศีล ภาวนา อย่าสงสยั  
ให้มี อจลศรัทธา เชือ่มัน่ในคณุพระรัตนตรัย จิตให้ขาว จิตให้สะอาดนะน่ัน ควรแก่ 
สวรรค์นิพพานนะ
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การท�าวตัร ในทีน้ี่คอืหมายความว่า เราประมาทพลาดพลัง้พระเถระด้วยกายกด็ี  
ด้วยวาจาก็ดี น�้าใจก็ดี แม้ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี เช่นนี้ทีเดียว นั่นขอขมาโทษจาก 
พระเถระ พระเถระให้อโหสิกรรมทุกอย่าง อย่าให้เป็นบาปเป็นกรรม นี้ประการหนึ่ง 

แล้วอีกประการหน่ึง พระเถระอาจจะเพ่งที่ไม่ดีพวกท่านทั้งหลาย ประมาท 
พวกท่าน ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี เช่นนี้นะ 
พระเถระจะไม่เป็นบาปเป็นกรรมต่อไปข้างหน้า นั้นประการหนึ่ง

แล้วอีกประการหนึ่ง ให้พร ที่นี้คือหมายความว่า เราจะได้อยู่ดีมีแฮง* หนึ่ง  
จะได้เจริญสมณธรรม ให้ผูกมัดให้จิตสะดวก หนึ่ง นี้ทีเดียว พรนี้เพื่ออายุยืน หนึ่ง  
เพื่อวรรณะอันงาม หนึ่ง เพื่อความสุขพร้อมในอิริยาบถทั้ง ๔ หนึ่ง แล้วก็เพื่อความ 
มีก�าลังกาย ก�าลังวาจา ก�าลังใจ ก�าลังอโหสิ สติปัญญา เชียวนะนี่

ขอขมาโทษพระ ท�าวตัร ให้พร อย่างคร้ังพทุธกาลน้ัน อย่างคร้ังพทุธกาลน้ันนะน่ัน  
ให้พรใดนะ พรนั้นยังเป็นปุถุชนอยู่นะนั่น เจริญสมณธรรมให้ส�าเร็จนะ เมื่อส�าเร็จ 
มาหาพระพทุธเจ้าเป็นพระอรหนัต์นะน่ี ให้พรนะส�าคญัมากเหลอืเกนินะ พระเถระนะ 
วาจาที่ศักด์ิสิทธิ์ แม้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มีวาจาที่ศักด์ิสิทธิ์ ให้พรนะ  
เอ้า ทีนี้ตั้งใจ

* แฮง = แรง
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อรหันต์ยังปรากฏอยู่ในโลก

เทศนาอบรมพระภิกษุสามเณรและฆราวาส
ณ วัดถ�้าเจ้าผู้ข้า อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

๑๘ กันยายน ๒๕๒๕

การหดัสมาธฝึิกปรือในดวงจิตเป็นการใหญ่ เป็นการใหญ่ แล้วจะได้ประกอบการ 
ให้คุ้นเคยในพุทโธให้ยิ่งทีเดียว อย่าพากันมีความสงสัยนะ สงสัยมรรคผลนิพพาน 
ไม่ม ีอย่างน้ันอย่างน้ีหมดสิน้ หมดสมยัแล้ว อย่าไปนึกไปคดิเช่นน้ัน ท่านอาจารย์ขาว  
ท่านอาจารย์องค์อื่นรับรองแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ พระอรหันต์ยังปรากฏอยู่ในโลกนะ 
ท่านอาจารย์มั่น ระหว่างนั้นอยู่อุดร พูดกับท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ “อรหันต์ อรหันต์ 
อันนี้เด่นอยู่ในโลกนะ ไม่เสื่อม”

ยกตัวอย่างท่านอาจารย์มั่นท่านว่า ในระหว่างที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรมานพวกชฎิล ๓ คนพี่น้อง แม้พระสมณโคดมสู้เราไม่ได้ เราเป็นพระอรหันต์  
ท่านอาจารย์มัน่อ้างนะ คร้ันถ้าเสือ่มแล้ว อรุุเวลกสัสปะท่านจะเอา อรหนัต์ มาอ้างใน 
ตอนนี้อย่างไรได้ ยังไม่เสื่อมเลย ยังเด่นอยู่ในโลก ท่านอาจารย์มั่นท่านว่า ครั้นถ้า 
เสื่อมไปแล้ว พวกชฎิล ๓ คนพี่น้อง ไม่อาจจะนึกได้ว่า อรหันต์ นะ นี่เขานึกได้  
นี่ฝังใจอยู่นะว่า อรหันต์ แล้วอีกประการหนึ่ง ลักษณะมหาบุรุษ อัญญาโกณฑัญญะ
ยกมือเดียวว่าจะได้สัมมาสัมพุทธเจ้า
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อรหันต์ยังปรากฏอยู่ในโลกนะ ไม่เสื่อมไปจากที่ไหน มันเสื่อมเพราะบุคคล 
ไม่ภาวนานี่ ไม่ถึงพริกถึงขิง ไม่ถึงอริยสัจ ๔ มันเสื่อมในตอนนี ้ มันเป็นเส้นผม 
บงัภเูขาไปเสยีแล้วน่ัน แล้วอกีประการหน่ึง เป็นช้างเหลอืขอไปเสยีแล้ว ธรรมสว่างโร่ 
ทั้งกลางวันและกลางคืน ทั้งภายในและภายนอก ไม่ปิดบังเหมือนกิเลส หนังสือ 
มุตโตทัย ท่านอาจารย์มั่นท่านกล่าว มันท�างานตึ้งตั้งๆ อยู่ภายในร่างกาย

กรรมฐานมคีรบหมดทกุอย่าง เช่นอย่าง อาการ ๓๒ เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ  
มีครบแล้ว ไม่ต้องไปหามาเพิ่มอีก ไม่เอาออกหน่ึง ไม่หามาเพิ่มอีก มีครบแล้ว  
เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ พระอปัุชฌาย์บอกกลุบตุรทีบ่วชใหม่ คร้ันพระอปัุชฌาย์ 
องค์ไหนไม่บอกกรรมฐาน ๕ แก่กุลบุตรที่บวชใหม่แล้ว ท�าลายมรรคผลนิพพานแก่
กลุบตุรน้ันแน่ ท่านอาจารย์ม่ันมกัพดูบ่อยๆ ในตอนน้ี แล้วอกีประการหน่ึง พระไปหา 
ท่านมากๆ ท่านอาจารย์มั่นท่านร้องขึ้น ท่านนะๆ ทั้งพระ ทั้งเณรมา ณ ที่นี้ ล้วนแต่ 
เรียนกรรมฐาน ๕ มาจากพระอุปัชฌาย์ทั้งนั้น ท่านพูดเช่นนั้น เกสา โลมา นขา 
ทันตา ตโจ

นี่แหละขอให้ตั้งใจ ระยะนี้นะ นั่งขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย 
แล้วก็วางตัวให้ตรงๆ น้ันประการหน่ึง แล้วให้ตัดสินใจของเจ้าของนะ อย่าให้จิต
เนื่องกัน อย่าให้คลุกคลีกัน เป็นภัยใหญ่ ให้นึกว่า เราเกิดในโลกคนเดียว แม้แก่ 
เจ็บ ตาย คนเดียว ใครช่วยไม่ได้นะ ให้จิตเปลี่ยว นี้แหละเรียกว่า กายวิเวก นะ 
นั่นประการหนึ่ง

แล้วอีกประการหนึ่ง วจีวิเวก นะ ระหว่างที่พระเทศน์ไป อย่าให้มีเสียงกระอุบ 
กระอิบ จะกลบค�าพระที่เทศน์ไปนั่น เรียกว่า วจีวิเวก

แล้วอกีประการ มโนวเิวก ในทีน้ี่น้ัน เป็นของลกึซึง้สขุมุคัมภีรภาพนะ จิตเจตสกิ  
เป็นนามธรรม เป็นของละเอียดที่สุดนะ มโนวิเวก มโนวิเวกนะ คือจิตเปลี่ยว  
จิตเปลีย่ว หน่ึง จิตว้าเหว่ หน่ึง ความเปลีย่วและความว้าเหว่ สองขณะน้ี สองกระทูน้ี้  
มันไล่ นิวรณ์ ออกจากดวงจิตนะ
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ต่อไปเป็นภาชนะทองที่ดีแล้ว ทีนี้ โอปนยิโก น้อมพระคุณของพระพุทธเจ้ามา
ตัง้ในดวงใจ พระพทุธเจ้าเสดจ็มาประทบัในหวัใจใคร เดก็กไ็ม่ว่า หนุ่มแก่กไ็ม่ว่านะ 
จิตใจเยือกเย็นที่สุด จิตจะปรุโปร่งนะ เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมา เป็นคัมภีร์ทวง*  
ออกมาจากดวงจิตน่ี สิ่งใดไม่รู้ก็รู้ขึ้นมา อัศจรรย์ในดวงจิต พุทโธ สิ่งใดไม่เห็น 
ก็เห็นขึ้นมา กล่าวคือ พุทโธ พุทธะ แปลว่าผู้รู้ พุทโธ ซึ่งแปลว่าเบิกบาน รู้เสียก่อน  
จิตใจจึงเบิกบานตื่นเต้นทีหลังนะ

พุทโธ พุทธะ ให้ช�านาญเนื้อหนังของเรา ให้ช�านาญในพุทโธให้มากๆ ให้ชิน  
พหลุกีโต ท�าให้มากในพทุโธนะ ซ�า้ลงไปอกีทนีะ บริกรรม บริกรรม ในทีน้ี่มี ๓ ระยะ  
ระยะที่หน่ึง ยึดสังฆาฏิของพระพุทธเจ้าให้มั่นนะ น่ีประการหน่ึง แล้วอีกประการ  
ชวิีตของเรารักทีส่ดุนะ จะบชูาไว้ต้นไม้ไม่ควร วดัร้างไม่ควร ภเูขาเลากาไม่ควร กเ็พราะ 
ยังไง เพราะสถานที่เหล่าน้ันไม่ประเสริฐนะ ที่รับทักขิณาทานของเราไม่ได้ ไม่ถึง 
มรรคถึงผลนะ เป็นของโมฆะ โมฆะ หาประโยชน์ไม่ได้อย่างที่กล่าวมา

เหตน้ัุน ชวีติของรักตดัหวัถวายในพระหตัถ์พระพทุธเจ้าน่ัน ค�าทีว่่า ตดัหวั น้ันนะ  
จิตมนัถงึ มนัถองจิต มนัปราด มนัเปร่ือง จิตป�า้ ใจป�า้ ท�าได้นะ อทุศิชวีติให้คณุพระ 
รัตนตรัย ให้ชวีติของรักเป็นทาน เราต้องได้ของทีรั่กทีพ่งึใจ ส�าคญัมากทีส่ดุ เร่ืองน้ีเป็น
เร่ืองใหญ่ ท�าอยูเ่ช่นน้ัน บริกรรมอยูเ่ช่นน้ันๆ อ้าว นานหนักนานหนา ช�านิช�านาญหนัก  
ช�านาญเบา พหลุกีโต นะ จิตสงบ จิตไม่ด้ือด้านนะ อย่าไปส่งออกไปข้างนอก อย่าส่ง 
ไปอดีต อย่าส่งไปอนาคตนะ โวหารท่านอาจารย์มั่น โวหารท่านอาจารย์สิงห์ใหญ่ 
อย่าส่งไปข้างหน้า ข้างหลัง ข้างซ้าย ข้างขวานะ จิตมัธยัสถ์ เป็นกลางในพุทโธ นี่
โวหารท่านอาจารย์สิงห์ใหญ่ เจ้าคุณสิงห์นะ มันเข้าแบบเดียวกัน แล้วที่นี้ธรรมของ
พระอาจารย์มั่น มันต่างในโวหาร แต่เลือดเนื้อธรรมะเป็นแบบเดียวกัน

* คัมภีร์ทวง หลวงปูเ่คยอธบิายถงึค�าน้ีไว้ในเทศน์ ทีว่ดัถ�า้มโหฬาร ก่อนเข้าพรรษา พ.ศ. ๒๕๒๔ ว่า  
“หากว่าจิตอยู่คงที่ด้วยสติสัมปชัญญะ รักษาความสงบไว้ให้มั่นได้แล้ว จะเกิดสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นใน 
จิตนะ สิง่ไม่รู้กรู้็ขึน้มาในดวงจิตทเีดยีวนะ สิง่ไม่เหน็กเ็หน็ขึน้มาในดวงจิตทเีดยีวนะ น่ีทเีดยีว อศัจรรย์  
เขาเรียกว่าคัมภีร์ทวง ทวงออกจากหัวใจนะ”
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ในพระไตรปิฎก เน้ือพระธรรม มขีึน้ ตัง้อยู ่มแีปรในท่ามกลาง มีสลายในทีส่ดุ  
น่ีในพระไตรปิฎกนะ แต่ท่านอาจารย์ม่ันท่านไม่กล่าวเช่นน้ัน หวัหน่ึง แขนสอง ขาสอง  
น่ันตวัธรรม นะ โอปนยโิก น้อมเข้ามาในตวัเสร็จเชียวนะ พทุธะ แปลว่ารู้ อยูใ่นตวัเสร็จ  
จิตรู้ พุทโธ เมื่อรู้แล้วเบิกบาน ธัมโม ธัมโม เบิกบาน รู้พระธรรม จิตเบิกบาน  
สังโฆ สังโฆ แปลว่า หมู่ใหญ่ มิคคสังโฆ หมู่เนื้อ สกุโณสังโฆ หมู่นก อริยสังโฆ  
หมู่พระอริยเจ้า มันอยู่ในตัวเสร็จ สังโฆ สังโฆ ตาก็เป็นสังโฆ หูก็เป็นสังโฆ อวัยวะ
ทุกส่วน สังโฆ สังโฆ แปลว่า หมู่ใหญ่ พร้อมด้วยอายตนะ พร้อมด้วยอาการ ๓๒ 
จึงเป็นมนุษย์ได้ เป็นหมู่ๆ อยู่นะ ตับก็เป็นหมู่หนึ่ง ไส้ก็เป็นหมู่หนึ่ง อวัยวะทุกส่วน
เป็นหมู่ๆ เชียว สังโฆ ซึ่งแปลว่าหมู่ หมู่เนื้อ หมู่นก หมู่อริยเจ้า สังโฆๆ หมู่อริยเจ้า 
มันอยู่ในตัวเสร็จ สงเคราะห์เข้าในตัวเสร็จ พุทโธ อยู่ในตัวเสร็จนะ 

พุทธ แปลว่ารู้ รู้ว่าตัวของเรา เมื่อรู้แล้ว พุทโธเบิกบาน นัน่ รู้อะไร รู้พระธรรม  
พระธรรมเป็นก้อนอยูใ่นตวั มคีวามเกดิขึน้นะ มคีวามแปรในท่ามกลาง มคีวามสลาย 
ในที่สุดนะ นี่พระธรรม พระสงฆ์ๆ เป็นหมู่ใหญ่ อยู่ในตัวเสร็จ หูก็หมู่หนึ่ง ตาก็หมู่
หน่ึง อวัยวะร่างกายสงัขารเป็นหมวดเป็นหมู ่ไม่ปะปนกนั ตบัไตไส้พงุกเ็ป็นชดุๆ ของ
ใครของมันเชียวนะ นี้ สังคโห อสังคโห เป็นธรรมอยู่ในตัวเสร็จ ไม่ใช่พระสงฆ์ไม่มี  
ไปหาเสียก่อนจึงเจริญภาวนา อ้าว พุทโธ ไม่มี ไม่ใช่เช่นนั้น เกสาไม่มี โลมา นขา
ไม่มี ไปหาเสียก่อน ปีหน้าหรือเดือนหน้าจะภาวนา หามาได้นะ ไม่เช่นนั้น มันอยู่ 
ในตัวเสร็จแล้ว เป็นก้อนธรรมอยู่เสร็จแล้ว

นี้แหละ พุทโธๆ เป็นของขลังที่สุด ขลังที่สุดเชียวนะ ประกาศอยู่ในโลกนะ  
สะเทื้อนสะท้านทีเดียว กามโลกก็สะเทื้อนสะท้าน พุทโธ อาศัยพุทโธเป็นสาธารณะ
รูปาวจร อรูปาวจร อาศัยพุทโธ พุทโธเป็นของขลังที่สุด ขลังที่สุดนะ ขึ้นชื่อพุทโธ 
ใครท�าลายไม่ได้ เหตุนั้น องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคพระองค์ตรัส ความสะดุ้งกลัว 
มาถึงแล้ว ขนพองสยองเกล้ามาถึงแล้ว พึงระลึกถึงตถาคต ความกลัวหาย แท้ที่จริง
องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคท่านไม่กลัวตาย แม้น�้าพระทัยถึง อมตธรรม นั่น อมตะ 
ซึ่งแปลว่าไม่ตาย
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เราถึงท่านผู้วิเศษนะ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ คือ หมายความ 
อริยสัจของจริง สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ สงฆ์ทั้งหลายท่านได้ส�าเร็จมรรคผล ได้ปฏิบัติ 
ธรรมวินัย ธรรมวินัยไม่ใช่เป็นหมัน ให้ส�าเร็จมรรคผลได้ ปรากฏอยู่ในโลก สังโฆ
หมู่ใหญ่ อริยสังโฆ หมู่พระอริยเจ้า มิคคสังโฆ หมู่เนื้อ หมู่นก เป็นหมู่ๆ นะ อยู่ใน 
ตัวเสร็จเชียว สงฺคโห อสงฺคโห ความเป็นหนึ่ง เอโก ธมฺโม คือจิตเป็นหนึ่งในพุทโธ  
เมื่อเป็นหนึ่งลงไปแล้วเกิดอัศจรรย์นะ จิตสงบ พระพุทโธ จิตได้เสวยในความสุข 
ความสงบ มันเป็นชั้นๆ ขึ้นไป

เมือ่ความสงบดแีล้ว ไหนเจริญปฏภิาคนิมติ แยกกาย แยกกายให้เลก็ได้เชยีวนะ  
ม้างกาย* ออกนะ สว่าง โชติ โชติ ปรายโน สว่าง สว่างกระดูกศีรษะลงไปถึงเท้า  
สว่างแต่เท้าขึ้นมาถึงศีรษะ สว่างแจ้งแทงตลอดนะ แจ้งด้วย แทงลงไป แจ้งศีรษะ 
แทงลงไปเท้า รู้แจ้งแทงตลอดอริยสจั อ�านาจธรรม ปฏบิตัใิห้ถงึมรรคถึงผลได้ เหตน้ัุน  
อากาลิโก ไม่อ้างกาลอ้างเวลา ไม่เหมือนผลไม้ต่างๆ มะม่วงให้กินได้แต่ถึงฤดูกาล 
ธรรมหาเป็นเช่นนั้นไม่ ได้เป็นนิจเป็นนิจ ทุกลมหายใจ

ที่ว่าเล่าให้ฟังแล้ว กาลคร้ังหน่ึงในสมัยน้ัน พระพุทธเจ้ามีกิจที่จะไปโคจรไป 
ระหว่างน้ันพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะตามหลัง พระองค์เป็นห่วงพระอานนท์มาก 
ระหว่างน้ันพระอานนท์เป็นโสดาบนั พระเสขะ ทีจ่ะต้องศกึษา ยงัไม่ได้ส�าเร็จอรหนัต์
เป็นอเสขะ

พระองค์ถามพระอานนท์ว่า “วันหนึ่ง อานนท์ แหม เธอนะภาวนาวันละกี่ครั้ง” 
พระอานนท์ทลูพระองค์ว่า “วนัละหลายพนัคร้ังพระเจ้าข้า” นับเป็นพนัเชียวนะ ไม่ใช่ 
เป็นหมื่น เหตุน้ันองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเตือน “อานนท์ ยังประมาทอยู่นะ  
ทุกลมหายใจนั้นการดีที่สุดนะ” วันหนึ่งๆ เราภาวนาในดวงจิตไม่เพลิดเพลินในโลก
โลกีย์ วันหนึ่ง ๒๔ ชั่วโมง จิตเราเข้าอยู่ในสมาธิหรือเปล่า ภาวนาหรือเปล่า ระลึกถึง  
พุทโธ หรือเปล่า ท�าให้แจ้งใน พุทโธ หรือเปล่า จิตของเราสงบดีหรือเปล่านั่น

* ม้างกาย = การพิจารณาแยกอวัยวะร่างกายออกเป็นส่วนๆ เหมือนกับการร้ือบ้านออกจากกัน 
ทัง้หลงั เป็นปฏภิาคนิมติ หรืออบุายวปัิสสนาวิธ ีทีห่ลวงปูใ่ช้ประจ�าและแนะน�าศษิย์ให้กระท�าอยู่เสมอๆ 
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นี้แหละฉันใดก็ดี ขอให้ตั้งอกตั้งใจ ปฏิบัติบูชานะ เป็นของทุกข์ที่สุด ของทุกข์ 
ที่สุดเพราะยังไง เพราะเดินธุดงค์ ทุกข์อย่างไร อยู่ในอากาศที่ว่างเปล่า แม้เป็นหวัด
เป็นไอด้วย ถูกหมอกอากาศ ที่ว่างเปล่านะ ธุดงค์ ท่านทนได้ ท่านอดได้ สละชีวิต
อยู่รุกขมูลใต้ต้นไม้บ้าง ลมพัดมาหนาวจัดทีเดียว ฝนตกมา อดทน อดทน การกิน 
การอยู่ทุกอย่าง พระโยคาวจรเจ้าทั้งหลาย ผ่านสันโดษ สันโดษ ซึ่งแปลว่า ความ 
มักน้อยที่สุดในปัจจัย ๔ ไหนจีวร ไหนบิณฑบาต ไหนเสนาสนะ ไหนคิลานปัจจัย  
ยาปรมัตถ์ เป็นหยกูเป็นยาโอสถป้องกนัการไข้เจ็บการป่วยนะน่ัน ต้องทน ต้องอดมาก  
ต้องทุกข์มาก

อาตมาพดูแล้วในกรุงเทพฯ อยู่ในจังหวดัพระนคร อยากกนิอะไรในท้องตลาด  
ได้กินหมด นอนก็นอนเตียง กินก็กินดีนะ ไปมาก็ไม่ได้เดิน ขึ้นรถขึ้นรา มีความสุข 
ถงึขนาดน้ัน แท้ทีจ่ริงการสร้างบารมทีกุข์มากนะ ยกตวัอย่างพระเวสสนัดร ในคร้ังน้ัน  
ถกูเนรเทศไปอยูเ่ขาครีีวงกต มันทกุข์ แม่ของพระเวสสนัดร นอนกลิง้นอนเกลอืกกอด 
ลูกชาย ทุกข์ขนาดนั้น จะพลัดแม่ไปนะ นะลูกนะ พระเวสสันดรออกจากเมืองไปใน 
ครั้งนั้น แหม มันคล้ายๆ ว่าป่าช้าเงียบสงัด ทุกข์มาก ปลอบใจ คิดถึงมหาบุรุษ  
จะได้รับความล�าบากในป่า บ�าเพ็ญพรตในคร้ังน้ัน สวรรค์นิพพานไม่ใช่อยูใ่นความสขุ  
สร้างบารมีนั้นทุกข์มาก นั้นประการหนึ่ง

ช้างมงคลให้ทานลงไปแล้ว อ้าว พลเมืองทูลสมเด็จพ่อ ถูกเนรเทศ ในระหว่าง 
ที่ไปจะไป แหม เอาข้าวเอาน�้าที่ไหนไม่ได้กล่าว แม่มัทรีเอาข้าวเอาเด็กไป ใส่รถใส่รา 
ไม่กล่าวนะ พวกชาวกรุงให้กนิผลไม้ กมุารทัง้สองต้องร้องไห้ พระเวสสนัดรน้ันทกุข์ 
มากนะ พ่อชาล ีพ่ออุม้ แม่กณัหา นางแม่มัทรีอุม้ใส่บัน้เอว ทกุข์มากนะ น�า้อยูท่ีไ่หน  
กว่าจะได้กิน เด็กร้องไห้นะ เด็กหิวนะ ผลไม้ระหว่างที่เดินไป มันโหนอ่อนลงมาให้ 
กุมารเด็ดกิน อัศจรรย์ถึงขนาดน้ันน้ีทีเดียว ท้าวเวสสันดรต้องร้องไห้ในระหว่างที ่
ประทานกุมารให้ชูชกส�าเร็จแล้ว เด็กทั้งสองวิ่งเข้าไปกลัวชูชก คล้ายกับยักษ์ หน้าตา 
ของแกพิลึก อาภัพใหญ่โตน่ากลัว วิ่งตรงลงสระ ดอกปทุมชาติบังไว้ ชูชกบริภาษ 
พระเวสสันดร เวสสันดร เธอนะ เธอเป็นกษัตริย์ เธอบ�าเพ็ญทานใหญ่โต ทานกุมาร  
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แล้วขยิบตาให้กมุารหนีไป เป็นเพราะเธอนะ ตอนน้ันพระเวสสนัดร แหม อย่าประมาท 
ฉันนะชชูก ฉันเป็นกษัตริย์ ฉันเป็นโพธสิตัว์นะ ฉันพดูจริง ฉันให้นะ แต่เดก็มนักลวัเธอ  
จึงวิง่หนีเข้าไปอาศยัในสระน�า้ ตอนน้ันชูชกบริภาษ พระเวสสนัดรเสดจ็ไป แล้วเรียก 
กุมาร เรียกพ่อชาลเีสยีก่อน คร้ังหน่ึงไม่มา เรียกคร้ังทีส่องไม่มา พ่อชาลเีป็นลกูกษตัริย์ 
ฉลาด ไม่ให้พ่อพดูเป็นคร้ังทีส่าม คลานออกจากดอกบวัไปหาพ่อ กราบพระบาทข้างขวา  
แหม น�้าพระเนตร น�้าตาพระเวสสันดรรินเหมือนกระแสน�้าเชียวนะ เด็กเปียกหมด  
ทกุข์ถึงขนาดน้ัน ร้องไห้ แล้วทน้ีีแม่กณัหา พ่อเรียกถงึสามคร้ังนะ เพราะใจเดก็อ่อน  
ผู้หญงินะ ไม่ให้พ่อพดูถงึสีค่ร้ัง ต้องคลานออกไป มากราบพระบาทข้างซ้ายนะ น�า้ตา 
พระเวสสันดรรินเหมือนกระแสน�้าเชียวนะ น่ัน เด็กเปียกหมด ทุกข์ถึงขนาดน้ัน  
สร้างบารมี

คนกรุงเทพฯ อยากกินอะไร ไม่มีก็ขึ้นโฮเต็ล นอนก็นอนเตียงทองนั่น นอน
สนุกสนาน กนิกบ็ริโภคใหญ่โต หาความสขุมาใส่ตวั การสร้างบารมต้ีองร้องไห้ นางสนม  
พระเวสสนัดร ออกจากเมืองในคร้ังน้ัน พากนัระงมร้องไห้กนั เหมอืนกบัป่าช้า เยอืกเยน็  
เพราะคนมีบุญ พระเวสสันดรออกไปแล้วกรุงว่าง ใจคนก็ว่าง

น้ีแหละการสร้างบารมีนะ น้ีแหละการน่ังภาวนานะ น้ีแหละการรักษาศีลนะ 
น้ีแหละการบ�าเพญ็ทานนะ มันทกุข์มากถงึทีส่ดุ แสวงหา ได้มา ไม่ใช่เงินทองมปีีกบนิ 
มาเสยีเมือ่ไหร่น่ี ชาวนาชาวสวนตากฝน ตากแดด ต้องตรากตร�ามากทีส่ดุ ท�าราชการ 
ตามนาฬิกาขาดไม่ได้ หัวหน้าดุบ้างอะไรบ้าง สารพัดทุกอย่าง ทุกข์อย่างยิ่ง เงินทอง
ออกมาหาจากปลีแข้งของเขา

เหตุนั้น ท่านอาจารย์มั่นท่านว่า พระนิพพานมันอยู่เหนือตาย อยู่เหนือตายนะ 
เหตน้ัุน พระโยคาวจรเจ้าทัง้หลาย ต้องกัดเหลก็กดัขาง ใจกล้าหาญทีส่ดุนะ จึงถงึมรรค 
ถึงผล มันอยากนอนภาวนา อย่านอนมนั มนัวุน่วาย อย่าวุน่วายมัน อย่าเอนเอยีงไป
ทางราคะ โทสะ โมหะ ให้เข้าที่นะ เอาพุทโธย้อมจิตนะ เอาธรรมคืออริยสัจย้อมจิต  
คือ อนิจฺจ� ทุกฺข� อนตฺตา ไม่มั่นไม่เที่ยง รูปโลกก็ไม่มั่นไม่เที่ยง อรูปโลกก็ไม่มั่น 
ไม่เที่ยง มันปลิ้นคว�่าหงายมืออยู่นะโลกโลกีย์ มันเอาแน่เอานอนในอริยสัจไม่ได้นะ  
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นั่น ไม่เหมือนโอวาทของพระพุทธเจ้า อริยทรัพย์ของจริง สวรรค์เป็นสวรรค์จริงๆ 
นรกเป็นนรกจริงๆ ไม่วิปริตเป็นอื่นเหมือนปุถุชนนะ

ทกุข์มาก ทกุข์มาก พระโยคาวจรเจ้าทัง้หลายเดินธดุงค์ พระจักขบุาลตาแตกนะ  
๓ เดือน ส�าเร็จพร้อมตาแตกเชียวนะ เราอยากกินอะไร กินมัน อยากนอน นอนมัน  
อยากน่ัง น่ัง สบายนะ ไม่นึกถงึการสร้างบารมยีากเย็น พระเวสสนัดร นอนก็นอนดนิ  
เอาใบไม้ปู นอนเสื่อนอนสาดไม่ได้ นอนเตียงไม่ได้ ไม่เหมือนอยู่ในพระราชวังน่ี 
ผูกพ่อชาลีใส่เอว กัณหาแม่มัทรีอุ้มนะ มัทรีคนน้ีเน้ือละเอียดอ่อนสุขุมกุลนารีใน
วงศ์จักรี ฝ่าเท้าของนางมัทรีเหมอืนกบัส�าลน้ีีทเีดยีว ไปหาผลไม้ในกลางป่าหมิพานต์ 
ขอไม้เล็กๆ จะสอยได้อย่างไร ต้นผลไม้มันสูง ลิงค่างหลุดมือลงมา นางมัทรีเก็บใส่ 
กระเช้ามาต้อนลกูต้อนผัว* ในคร้ังน้ัน กณัหาเป็นเด็ก ร้องไห้ พีช่าย พ่อชาลต้ีองปลอบ  
อยากกินข้าวกินน�้า อย่างเดียวไม่อิ่ม รอแม่เอาผลไม้จากกลางป่า นี้ทีเดียวทุกข์มาก  
เวลาบ่าย ๓ โมง ๔ โมง นะ ดหูนทางแม่จะมา พากนัเพ่งด ูเวลาแม่มทัรีมาถงึอาศรม 
ปุบ๊ เด็กว่ิงไป แหม น่าสงสาร ในระหว่างน้ัน พ่อชาลหีวิผลไม้ รับประทานเสวยผลไม้  
ตาเหลอืกตาลาน เพราะหวิมาก แม่กณัหาเดก็ๆ กระทุง้อกโดนอกผางเชียวนะ แม่มัทรี 
ต้องหงาย เพราะเด็กก�าลังหิวนม ดูดนมเกือบส�าลักนะ

นี้แหละ พระเวสสันดรก็ต้องร้องไห้ กุมารทั้งสองก็ต้องร้องไห้ ทุกข์มากที่สุด  
การสร้างบารมี เราอยู่ทุกวันนี้ อยากกินอะไรก็ได้กิน ซื้อกิน อยู่ที่ไหนเย็นๆ ก็อยู่ไป 
นอนก็นอนเตียงนะ หนาวก็ผิงไฟ ร้อนก็อาบน�้า พยาบาลตัว อย่างสบาย ไม่นึกถึง
คิดถึง การสร้างบารมีถึงขนาดนั้นจึงจะส�าเร็จมรรคผลนิพพานได้ นี้อะไร ง่วงนอน  
กน็อนมนั ฝืนมนั แม้ * กนูอนมาหลายชาต ินอนในนรก เปรต อสรุกาย มาน่ังฝึกจิต 
ของตัว แม้ สอนตัว แม้ ขยัน แม้ อดทน แม้

แม่มัทรีรูปร่างสวย ฝ่าเท้าของแม่มทัรีเหมอืนส�าล ีถอืกระเช้าเข้าไปในป่าหมิพานต์  
ไม้ขอยาวประมาณ ๒ เมตร แบกไปพร้อมกระเช้า สอยไม่ได้ ต้นไม้ป่าหิมพานต์สูง  

* ต้อน = เอามาฝาก
* ฝึกมัน แม้ = ฝืนมันบ้างซิ
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สอยไม่ได้ ลงิค่างหลดุมอืตกลงมาน้ัน เป็นอาหารของนักพรต แม่มัทรีเกบ็ใส่กระเช้ามา  
เดินก็เดินต๊อบแต๊บนิ่มนวลสุขุมคัมภีรภาพ หาผลไม้เลี้ยงผัวเลี้ยงลูกในครั้งนั้น

พระเวสสันดรอีกแล้ว เกิดโทสะมาคร้ังหน่ึง ให้ทานเด็กแก่ชูชก เด็กไม่ไป  
ร้องไห้ในอาศรม วี้ดว้าดอยู่เชียวนะ ชูชกตีเด็ก พระเวสสันดรภาวนาพรึบๆ อยู่นะ 
เห็นเด็กร้องไห้ เวลาเย็นพ่อกับแม่ก�าลังชมเด็ก ระหว่างนั้นนะ พระเวสสันดรลืมตัว 
เราบ�าเพ็ญพรตไม่ได้มาดุจตัวเปล่า ถอดพระขรรค์จะตัดหัวชูชกในครั้งนั้น ระลึกได้ 
อายเทวดา วางพระขรรค์นะ เกือบล่ะนะ ชูชกถูกพระเวสสันดรถอดพระขรรค์ตัดหัว 
หวงลูกหวงเต้านั่น ระลึกได้วางอุเบกขา วางพระขรรค์ ระลึกถึงธรรม พุทโธเรื่อยๆ

การสร้างบารมีมันไม่ใช่เล่นนะ สะดุ้งมากที่สุด ในปัจฉิมสมัยองค์สมเด็จ
พระพทุธเจ้าจะตรัสรู้ในคนืน้ัน พระองค์ระลกึถงึอดตี เราเป็นพระราชานะ น่าจะได้รับ 
ความสขุมาก นางสนมตัง้หกหมืน่ ล้วนแต่มาจากวงศ์จักรีสมเดจ็พ่อสมเดจ็แม่ คนละ 
คร่ึงนะ นางพมิพาเน้ือละเอยีด นางเอก แม้ราหลุกมุารเกดิในวนัน้ัน น่ีแหละมารใหญ่ 
ทีเดียวนะเกิดขึ้นมา น�้าพระทัยพระองค์กลัว เดิมไม่เคยได้กระทบกระเทือนใหญ ่
ขนาดน้ีเทยีวนะ มารมาถงึสีท่ศิ ไชโยตึง้ตัง้ แหม พระมหาบรุุษสะดุ้งพระทยั มือทีเ่คย 
ประสานกันเอาไว้หน้าตกั ก่อนได้ส�าเร็จมรรคผลนิพพาน ต้องถกูมารเสยีก่อน ต้องโดน 
มารเสยีก่อนมาทดลอง โดนอกศุลเสยีก่อน ถ้ามดีของเราแข็งด ีต้องฟันเสยีก่อน จะบิน่ 
หรืออย่างไร จะดีหรือไม่ดี

เหตน้ัุน การทาํความเพียรของเรา อย่าอ้างมือ้ อ้างวนั ได้เวลา ได้โอกาส เวลาไหน  
ทาํได้เร่ือยๆ อย่าอ้างวนัอ้างคนื ปีน้ีปีหน้าไม่ได้ สนฺทฏฺิ€โิก เหน็เอง เอาเด๋ียวน้ีๆ ในระยะน้ี  
ระหว่างทีมี่ชวีติอยู ่ให้มคีวามวริิยะ ความเพยีร ไม่ใช่มคีวามสขุนะ เวลาเดนิมรรคอยู่  
โยคาวจรจะต้องเข้าป่าเข้าดอน เสอืผีอะไรไม่ว่า อดหลบัอดนอน จึงได้มรรคได้ผลนะ  
ไม่ใช่อยู่ในปราสาทเช่นนั้นได้มรรคได้ผล

ถ้าเจ้าชายสิทธัตถราชกุมารไม่ออกจากพระราชวังในกรุงกบิลพัสดุ์ มันคับแคบ 
ทีส่ดุนะ เหน็นางสนมเปลอืยกายละเมอ มนัคล้ายๆ อยูท่ีป่่าช้า จึงออกวเิวกบ�าเพญ็พรต  
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น้ันประการหน่ึง อกีประการหน่ึง ยสกลุบตุร พ่อแม่แพงทีส่ดุ ลกูชายคนเดยีว มนีาง 
บริวารสนมตัง้ ๕๐๐ ยสะนอนก่อน ตืน่ขึน้มา นางทัง้หลาย ๖ ทุม่ พากนันอน บางคน 
เปลือยกายบ้าง ละเมอบ้าง สารพัดทุกอย่างเหมือนอยู่ที่ป่าช้า จึงออกจากปราสาท 
ของเธอไป ไปพบองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก�าลังทรงเดินจงกรมอยู่ในคร้ังน้ัน 
“มาทีน่ี่นะยสะ ทีน่ี่ไม่วุน่วายในทีน้ี่” ต่อน้ันเข้าไปหาพระผู้มพีระภาคเจ้า พระพทุธเจ้า
เทศนาโวหาร ได้ถึงโสดาบนั ยังไม่ถงึอรหนัต์นะ ประทบัอยูก่บัพระพทุธเจ้าในคร้ังน้ัน

จนเวลาเช้ามา เศรษฐตีามหาลกูชาย ไปหา ไปเหน็รองเท้าลกู ไม่เหน็ลกู พระพทุธเจ้า 
บงัไว้ไม่ให้เหน็พ่อเหน็ลกู เศรษฐเีหน็พระพทุธเจ้า ฟังเทศน์ ฟัง ทกุขฺ� อนิจฺจ� อนตตฺา  
เท่าน้ันเอง มันไพเราะ ไพเราะข้างต้น ข้างกลาง ข้างปลาย เศรษฐไีด้โสดาบนั แสดงตน
เป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัย ส่วนยสกลุบตุรส�าเร็จพระอรหนัต์ เม่ือส�าเร็จพระอรหนัต์
เช่นนั้น บิดาก็นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมพระยสะขึ้นปราสาทเลี้ยง เลี้ยงพระพุทธเจ้า 
อ้าว พ่อพระยสะถึงพระไตรสรณคมน์ แม่พระยสะถึงพระไตรสรณคมน์ เมียก็ถึง 
พระไตรสรณคมน์แล้ว ที่นี่ไม่วุ่นวายนะ ยสกุลบุตรนะ

ธรรมไม่ใช่เป็นของที่วุ่นวาย ผู้ที่ปฏิบัติได้ มีธรรมะเป็นวิหารธรรมในดวงจิต  
ไม่วุ่นวายเหมือนทางโลกทั้งหลาย โลกทั้งหลายมันวุ่นวาย มันแข่งดีกัน ประเทศต่อ
ประเทศท�าสงครามกนั เศรษฐต่ีอเศรษฐทีะเลาะกนั ผัวเมยีทะเลาะกนั มนัเป็นเช่นน้ัน  
มันอัตตกิลมถานุโยค กามสุขัลลิกานุโยค พร้อมสรรพ มันมาพร้อมกัน มีความชัง 
เท่าไร กมี็ความรักเท่าน้ัน มคีวามรักเท่าไร กม็คีวามชงัเท่าน้ัน เหตน้ัุน มชัเฌ ท่ามกลาง  
พระพทุธเจ้าเดนิมรรค ไม่ตดิวปัิสสนา ไม่ตดิความรัก ความชงั ไม่ตดิกามสขุลัลกิานุโยค  
อัตตกลิมถานุโยค ไปสายกลางเชยีวนะ เป็นอพัยากฤต ละสายกลางถงึวโิมกข์วมิตุติ 
แทงหวัใจ พระอรหนัต์ไม่ยนิดยีนิร้าย เป็นไปด้วยเมตตาอย่างยิง่ด้วยมนุษย์ทัง้หลาย 
ไม่ยนิดยีนิร้าย เป็นไปด้วยเมตตา เพราะสมเดจ็พระผู้มพีระภาคเจ้าเตม็ไปด้วยพระ- 
มหากรุณาอย่างยิง่ แต่มนุษย์และเทพทัง้หลาย และหมูส่ตัว์ทัง้หลาย อาจจะท�าได้หรือไม่ 
ต่อความทุกข์ขนาดนั้น แต่มีเงิน มีทอง มีความสุข ติดอามิส มีอามิสสุขมากางกั้น 
มันล�าบากธรรมที่จะเกิดขึ้นในดวงจิต มารมาติเตียนแล้วอย่าหวั่นไหว ท่านน้ันนะ 
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พระพุทธเจ้า ท่านได้โดนมาแล้ว นางมาคันทิยาจ้างเด็กด่าพระพุทธเจ้า ปรัมประตั้ง 
๑๐ อย่าง มันยิ่งร้ายกว่าเรานะ

เหตน้ัุน ให้ภาวนา พทุโธ ให้มาก ให้ แผ่เมตตาจิต ให้มาก ให้ชืน่เมือ่เขาตเิตยีนมา  
ถ้าไม่มธีรรมะ แล้วหน้าน่ิวนะ ถ้ามีธรรมะ หน้าชืน่ มนัเปลีย่นแปลงตวัใหม่ การแก้ไข 
โดยที่เขาด่าพระพุทธเจ้าปรัมประ มันถูกกายของพระองค์ ไม่ถูกน�้าพระทัยของ 
พระองค ์ไม่หวัน่ไหวนะ แต่พระอานนทห์วั่นไหวนี ่ส�าเรจ็โสดาบัน ไม่ถงึอเสขบุคคล
อรหนัต์ นิมนต์พระพทุธเจ้าไปเมืองอืน่ ดกูรอานนท์ เขานินทาทีเ่มอืงอืน่ แล้วเขานินทา 
แล้วไปที่ไหน ไปเมืองนั้นๆ พระเจ้าข้า แล้วไม่มีที่ไปแล้ว พระพุทธเจ้าท่านว่า หยุด 
หยดุ อานนท์ เขาด่าตถาคตเพยีง ๗ วนั เธอให้ใจดีนะ ให้ใจเป็นนักปราชญ์ มีเมตตา 
แก่เขานะ มันกลับค�า วาจาของพระพุทธเจ้า ความชั่วเป็นความดี เป็นเช่นนั้นแล้ว 
ชนะความชั่วเป็นความดีของตัว

นี้แหละ ขอให้ตั้งอกตั้งใจให้มาก เรื่องธรรมเป็นของใหญ่ เป็นของพึ่งของชีวิต
ของเรา เป็นคู่ชีวิตของเรา นี้แหละ เมื่อท่านทั้งหลายได้สดับตรับฟังธรรมะที่กล่าวมา 
โอปนยิโก น้อมเข้ามาปฏิบัติบูชา พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ก็จะเห็นอานิสงส์ใน
พระพุทธศาสนาโดยง่าย ตามกาลเวลา ดังอาตมาวิสัชนา เอว� ก็มีด้วยประการฉะนี้



324

คฤหัสถ์ก็ส�าเร็จอรหันต์

เทศนาอบรมฆราวาส
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๗

ความรู้ความฉลาดเกดิขึน้น้ัน เขาเรียกว่า ปัญญา ปัญญาสมถะ ป้องกนันิวรณ์ทัง้ 
๕ อย่าง ไม่ให้เกิดขึน้ ไม่ให้รบกวนในดวงจิตนะ ให้จิตได้รับความส�าราญในพระทยั 
นะนั่น นี้แหละให้สนใจให้มาก เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะ ให้สนใจ เรียกว่า สมถวิธี  
นั่น สมถวิธีมาแล้ว ผลใหญ่เกิดขึ้นข้างหลังน่ะ ข้างหลังนะ ข้างหลัง ไม่ใช่ข้างหน้าที่
ผ่านมานะ ผลใหญ่อันนี้น่ะ จิตสงบหนึ่ง นี่ จิตมีเดชานุภาพหนึ่ง จิตมีอ�านาจหนึ่ง  
นั่น จิตไม่ฟุ้งซ่านหนึ่ง แม้ จิตนี้มีรัศมีเปล่งปลั่งนะ นั่น อุบาสก อุบาสิกา ตื่นเต้น 
กันมากนะ เปล่งปลั่งนะ มีรัศมีนะ อ�านาจใหญ่โตขึ้นมานะน้ีน่ะ สมถวิธี มีเดช 
มีเดชานุภาพถึงขนาดนี้เทียว นี้สมถวิธีน่ะ

ส่วน ปฏภิาควธิ ีน่ันน่ะ คอืความหมายว่า ฉีกออก ร่างกายฉีกออก ให้เหน็อสภุะ
ให้เหน็กระดกู น่ัน ฉีกออกให้เหน็กระดูก สมองอย่างไร กระดกูขาวอย่างไร ฉีกออกนะ  
นั่น แม้ เราไม่เห็นเช่นนั้นนะ นั่น ไม่เห็นเช่นนั้น เราไม่เป็นไปเช่นนั้น กะประมาณ
เอาเสียก่อนนะว่ากระดูกเป็นเช่นน้ัน เดาเอาเสียก่อนนะ คาดคะเนเอาเสียก่อนนะ  
น่ัน คล�าส ิคล�านะ กระดูกเป็นเช่นน้ัน เช่นน้ันเชยีวนะ น่ัน ท�าบ่อยๆ ท�าทกุวนั ทกุวนั  
ทั้งกลางคืน ทั้งกลางวัน อ้าว ความรู้ความฉลาดในตอนนี้น่ะ กว้างขวางนะ แม้  
พิสดารนะ แม้ ลึกซึ้งสุขุมนะ
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นัน่ ทีแรกคาดคะเนเอาเสียก่อนนะ นัน่ กะประมาณ เดาเอาเสียก่อนนะ แตท่�า 
มากๆ ไป ตอนนี้มันหายไปนะ ความรู้จริงเห็นจริงเสียแล้ว เห็นกระดูกเป็นเช่นนั้น 
เช่นนั้นนะ เขาเรียก ปฏิภาคนิมิต น่ะซี ปฏิภาคนิมิตนี่ ฉีกดู เห็นอสุภะ เห็นอะไรนะ  
นิพพทิาญาณ ความเบือ่หน่ายในทีเ่กดิของเรา น่ัน อยากไม่มาเกดิอกีเสยีแล้ว อยากไป 
นิพพานเสียแล้วน่ะ มันทุกข์มาก มันชาติทุกข์ ชราทุกข์ พยาธิทุกข์ นั่น วัฏฏะหนึ่ง  
วัฏฏะหนึ่งไม่ใช่เล่นนะ นั่น เราเกิดแล้วตาย เกิดแล้วตาย ความร้องไห้นะ อันน�้าตา 
ออกมานะยิง่กว่าน�า้มหาสมทุรทัง้สี ่ไม่หายไปนะ น่ัน ร้อง ลกูตาย หรือผัวตายเมียตาย 
เช่นนี้นะ ของรักตาย นั่น ร้องไห้หากันนะ นี่แหละ สะสมไว้นะ สี่ท้องมหาสมุทรนะ 
น�้าทะเลนะ นั่น ถึงขนาดนั้น วัฏฏะ ความวน ไม่มีต้นไม่มีปลาย

เหตน้ัุน ในระหว่างทีอ่งค์สมเดจ็พระผู้มีพระภาคยงัมชีีวติอยูน้ั่น เป็นคฤหสัถ์  
นั่น เป็นพราหมณ์ เป็นกษัตริย์ เป็นพราหมณ์มหาศาล เศรษฐีมหาศาล พราหมณ์  
แพศย์ ศูทร พากันเต้นออกจากตระกูลนะ เห็นเบื่อหน่ายในตอนนี้น่ะ มาบวชนะ  
ทรงผ้ากาสาวพสัตร์ เดนิธดุงค์นะ พจิารณาเอากรรมฐาน ๕ ให้ส�าเร็จนะ น่ัน น่ีแหละ  
ออกบวชนะ

ธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มพีระภาคเป็นสาธารณะ ไม่สาํเร็จแต่พระแต่เณรนะ  
แม้คฤหัสถ์ก็สําเร็จถึงพระอรหันต์ มีนะ สี่คน พระเจ้าสุทโธทนะ ส�าเร็จอรหันต์ 
สันตติมหาอ�ามาตย์ ส�าเร็จอรหันต์ พาหิยะ* น่ี แล้วทีน้ีเทวีของพระยาพิมพิสาร  
นางเขมา ฟังโอวาทค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าส�าเร็จในการนั่ง นั่น ในการนั่ง ส�าเร็จ
เป็นพระอรหันต์นะ ตอนน้ันองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เรียกพระยาพิมพิสาร 
เสด็จมาคุยกับพระองค์ เวลานี้นางเขมาส�าเร็จแล้ว อรหันต์แล้วนะ ในที่นั่งแล้วนะ  
พระองค์มหาบพติรจะให้มชีวีติต่อไป อย่าให้ตายภายใน ๗ วนั หากว่าไม่ได้บวชแล้ว 
ตายภายใน ๗ วันนะ คราวนี้บวชแล้วมีชีวิตตลอดไป เป็นเถรี เถรีนะ นั่น ตอนนั้น 
พระยาพิมพิสารทูลพระองค์ว่า ขอให้องค์ราชเทวี เทวีนี้ บวชเป็นภิกษุณี เป็นเถรีนะ  

* พาหิยะ = พระพาหิยทารุจีริยะ ผู้เป็นเอตทัคคะในทางตรัสรู้ฉับพลัน
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พระเจ้าค่ะ ฉันใดก็ดี ธรรมะธัมโมไม่ใช่มีส�าเร็จแต่พระแต่เณรนะ คฤหัสถ์เขาส�าเร็จ
มากมาย โสดาบันมากมาย สกิทาคาฯ ก็มากมาย อนาคาฯ ก็มีก็มาก อรหันต์น่ะมี 
ก็ไม่มากนะ ไม่มากเหมือนพระเหมือนเณรนะ นั่น

เหตุนั้น ขอให้ตั้งอกตั้งใจ ไม่มีที่พึ่งแล้ว นั่น หากว่าไม่ภาวนาพุทโธ ไม่มีที่พึ่ง 
เสยีแล้ว ไม่มีเรือนของจิตเสยีแล้ว น่ัน วติกวจิารณ์ใหญ่ เป็นลกูก�าพร้านะ ไม่มพ่ีอนะ  
น่ัน น้ีแหละ ภาวนาพุทโธ พทุโธ เร่ือยๆ ตรงกบัค�าทีว่่า อปุาสโก ได้เข้าใกล้พระพทุธ  
พระธรรม พระสงฆ์ ผู้ชายนะ มกุฎราชกุมารของพระพุทธเจ้า ยศใหญ่นี่ อุบาสิกา 
ราชธดิาของพระพทุธเจ้า น่ัน ท่านทัง้สองรายน้ีน่ะ ใจสงูนะ เป็นลกูกษัตริย์นะ ลกูของ 
องค์สมเด็จพระผู้มพีระภาค น่ัน สมณโคดม แต่ก่อนน่ะพระองค์เป็นเจ้าชายสทิธตัถ- 
ราชกุมาร เป็นกษัตริย์ จิตสะอาดนะ จิตใจสูงนะ นั่น สะอาด ควรแก่การไปสวรรค์ 
นิพพาน ใจสงูนะพวกน้ีน่ะ น่ัน จิตสะอาด กายสะอาด วาจาสะอาด น�า้ใจสะอาด ควรขึน้ 
สวรรค์นะ

แล้วอีกประการหนึ่ง คล้ายๆ กับเตียงทอง สวรรค์นะ เตียงทอง สะอาดดีนะ  
นั่น คนที่จะขึ้นเตียงทองนอนกลิ้งเกลือกได้น่ะ อุบาสกอุบาสิกาส�าคัญมากเทียวนะ  
พวกน้ีน่ะ เป็นราชโอรส เป็นมกุฎราชกุมาร เป็นราชธิดานะ ขึ้นเตียงทองได้นะ  
เพราะพวกนี้บริบูรณ์ด้วยทาน ด้วยศีล ด้วยภาวนา อบรมจิต จิตไม่สกปรกนะนั่น  
จิตสะอาดนะ น่ัน น้ีแหละ คนต�า่น่ะขึน้ไม่ได้ เอือ้มไม่ถงึนะ ทานไม่ม ีศลีไม่ม ีภาวนา 
ไม่มี เช่นนี้ เอื้อมเตียงทองขึ้นไม่ถึงนะ นั่น วาสนาต�่า นี้แหละ ควรนะ ได้แต่อุบาสก
อุบาสิกาจิตสะอาด จะขึ้นเตียงทองนอน นอนกลิ้งนอนเกลือกได้นะ คนต�่าไม่ได้  
คนมิจฉาทิฐินะ นั่น

น้ีแหละ เราเกดิมาในโลกน้ี น่ัน เกดิมาในโลกมาค้าขายนะ ขาดทนุ ขาดทนุใหญ่  
รวยก็รวยใหญ่ คร้ังน้ีนะ ขาดทนุ คอืหมายความว่า เป็น มจิฉาทฐิ ิมจัฉรยิะ ตระหน่ี 
เสียแล้ว นั่น ประการหนึ่ง เกิดมาในภพใดชาติใด เป็นคนก�าพร้าอนาถา ทุกข์จนนะ  
ไม่มัง่ไม่มนีะ หากนิเช้ากนิเยน็นะ น่ัน เพราะคนไม่มกีารบ�าเพญ็ทาน แล้วอกีประการหน่ึง  
ขาดทุนน่ะ เป็นคนทุศีลนะ แม้มีลูกมีเมียมีผัวก็ไม่สมประกอบเสียแล้ว นั่น มีนาก็  
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นาเฮื้อ* น่ัน ภาษาลาว ภาษาอีสานเขาพูดเช่นน้ัน มีหมาก็หมาขี้เฮื้อนนะ มีควาย 
ก็ควายเขาเรตาลอ* นะ มีเมียนะ มีผัวนะ ร่างกายไม่สมประกอบ เป็นขี้ทูดกุดถังไป 
เสียแล้วนั่น นี้ยังไง พวกนี้คนทุศีล คนทุศีลนะ ขาดทุน นั้นประการหนึ่ง แล้วหัวใจ 
ของเธอไม่ได้ภาวนาพทุโธนะ ใจว่างนะ ใจอนาถานะ น่ัน ไม่มีทีพ่ึง่เสยีแล้วน่ะ เธอเกดิ 
มานะ นั่น ขาดทุน ขาดทุน

ความรํ่ารวย ในที่น้ีคือหมายความว่า เกิดมาแล้วเป็นสัมมาทิฐิ เอื้อเฟื้อต่อ 
ศาสโนวาทค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า น่ัน พระพทุธเจ้าน่ะร้อยกรองไว้แล้ว พระไตรปิฎก 
พระองค์บอกว่า ทาน ทานนะ มั่งมีศรีสุขนะ เกิดมาในภพใดชาติใด เกิดในกองเงิน 
กองทองนะ นั่น ศีล ดีแล้ว รูปร่างงาม ผัวก็งาม เมียก็งาม ลูกเต้าเหลนหลานงาม  
ช้างม้าวัวควายงามนะ นั่น แม้ ทีเดียวนะ กุศลศีลแต่งนี่ ให้คิดๆ ดูซิว่า ลูกหลาน 
คนนั้นรูปร่างสวย เมียคนนั้น ผัวคนนั้น อ้าว เพราะกุศลของเขาได้สร้างมาแต่ก่อน  
เขารูปร่างสวยนะ มาแต่ง มักพูดกันเช่นนั้น เช่นนั้นนะ

แล้วอกีประการหน่ึง ภาวนาพทุโธ พทุโธ องค์สมเดจ็พระผู้มพีระภาคไม่ใช่คนโง่  
ฉลาดนะ น่ัน โอปนยโิก น้อมพระองค์เข้ามาในดวงจิตแล้ว องค์สมเดจ็พระผู้มพีระภาค 
ประทับอยู่ในจิตใครนะ แหม นั่นจิตเปล่งปลั่งนะ นั่น มีรัศมีนะ สงบนะ เยือกเย็น
ทีส่ดุนะ น่ัน เพราะพระองค์ประทบัอยูใ่นทีน่ั่น แล้วทน้ีีอบุาสกอบุาสกิาน่ะ อ้าว จะคดิ 
นอกศีลนอกธรรม อาย อายพระองค์นะ นั่น จิตซื่อตรงต่อศาสโนวาทค�าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้านะ ฉลาดนะ นั่น

นี้แหละ รวยใหญ่ รวยใหญ่นะ นี้แหละ เรามาค้าขายนะ เกิดมา เกิดมาค้าขาย  
รวยกร็วยใหญ่ในคร้ังน้ี ขาดทนุ ขาดทนุใหญ่ในคร้ังน้ีน่ะ ความร�า่รวย ความขาดทนุ
ไม่ดูหน้าใครนี้น่ะ ส�าคัญมากนะ

* นาเฮื้อ = นาที่ท�าไม่ได้โดยเหตุต่างๆ เช่น น�้าไม่ถึง จึงปล่อยเรื้อรกไว้
* เขาเรตาลอ = เขาเกตาถั่ว



328

แล้วอกีประการหน่ึง หนังสอืมุตโตทยั ท่านอาจารย์ม่ันว่า อคฺค� มนุสเฺสสุ* มนุษย์ 
เป็นเลศิทีส่ดุ เลศิจริงเลศิจังนะ มนุษย์นะ น่ัน พระอนิทร์สูม้นุษย์ไม่ได้ อนิทร์ พรหม  
ยม ยักษ์ทั้งหลาย สู้มนุษย์ไม่ได้นะ มนุษย์น่ะเลิศที่สุดนะ เหตุนั้น เลือกเอาเป็น 
พระพุทธเจ้า ไม่เอาอินทร์เอาพรหมเป็นพระพุทธเจ้า เอามนุษย์นะ มนุษย์มันธาตุพอ 
ทกุอย่างนะ พอพริกพอเกลอื น่ัน มนุษย์น่ีคล้ายๆ กบัแม่ครัวแกงนะ มนัพอพริกพอเกลอื  
มันเอร็ดอร่อยมากทีส่ดุ มากทีส่ดุนะน่ัน น้ีแหละ เราได้เป็นชาตมินุษย์แล้ว อคคฺ� มนุสเฺสสุ  
ศีลให้บริบูรณ์ ทานให้บริบูรณ์ ภาวนาพุทโธให้บริบูรณ์เทียว ให้จิตสูงนะนั่น

น้ีแหละ ฉันใดกด็ ีขอให้ตัง้อกตัง้ใจให้มากการภาวนา ต้องใช้วธิน้ีีเทยีวนะ น่ัน 
พทุโธ พทุโธ ท่านอาจารย์มัน่ ท่านอาจารย์สงิห์ เอาพทุโธตวัเดยีวนะ น่ัน พทุโธ พทุโธ  
พทุธะ แปลว่ารู้ รู้ของอวยัวะสงัขารทกุส่วนไป น่ัน ธรรมะอยูใ่นตวัเสร็จนะ บริบรูณ์แล้ว  
ร่างกายบริบูรณ์เลิศแล้วนะ ตาก็เลิศ อวัยวะก็เลิศแล้วนะ มันเพียงพอทุกอย่างแล้ว 
นั่น ขอให้ท�า บ�าเพ็ญทานนะ ใส่บาตรใส่พกทุกวันนะ ให้รักษาศีล ๕ นะ นั่น มีผัว 
มีเมียด้วยกันได้นะ รักษาศีล ๕ นะ น่ัน แล้วทีน้ีผัวเมียไม่มี น่ัน ถึงมีแล้ว 
ก็ปราศจากกันชั่วครั้งชั่วคราวเสียก่อน รักษาศีล ๘ เขาเรียกว่า เนกขัม นั่น ศีล ๕  
ท่านไม่กล่าว นั่น นางวิสาขายังเอาผัวออก ลูกออก เรื่อยๆ นะ แต่ว่านางวิสาขานี่น่ะ  
วันพระน่ะ ท่านรักษาศีล ๘ วันธรรมดารักษาศีล ๕ นี้แหละ ขอให้สนใจให้มากนะ 
เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่

ทําดวงจิตให้สะอาดนะ พุทโธ พุทโธ มันคล้ายๆ กับสบู่นะนั่น ฟอกผ้าที่เปื้อน 
ให้ขาวนะ น่ัน ผ้าเป้ือน น่ันมันน่ะ ราคะ โทสะ โมหะ ของเรา มนัหอบมาแต่อเนกชาติ  
มันดองกันนาน มันของด�านะ น่ัน เปื้อน ผ้าขาวสะอาดกลับเป็นของด�าไปได้นะ  
จะฟอกผ้าให้ขาวให้สะอาดใช้วธิไีหนนะ น่ัน เอาผ้าใส่ชามอ่าง เอาน�า้ใส่นิดหน่อย แล้ว 
เอาสบู่ฟอกขยี้ให้ได้เนื้อ ได้เนื้อนะ นั่น ไปละลายน�้านทีที่ไหลเชี่ยวนะ น�้าด�าไหลไป 

* อคฺค� มนุสเฺสส ุมาจากหนังสอืมตุโตทยั ในบทอรรคฐานเป็นทีต่ัง้แห่งมรรคผลนิพพาน ความเตม็ว่า  
อคฺค� €าน� มนุสฺเสสุ มคฺค� สตฺตวิสุทฺธิยา ท่านอาจารย์มั่น แปลความว่า ฐานะอันเลิศมีอยู่ในมนุษย์ 
ฐานะอันเป็นเลิศนั้น เป็นทางด�าเนินไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์
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ตามกระแสนะนั่น แล้วผ้าขาวนะ หัวใจขาวสะอาดนะ นั่น สะอาดแล้ว หัวใจสูงแล้ว  
กระทบสวรรค์เร่ือยๆ กระทบพระนิพพานเร่ือยๆ จิตสะอาดนะ น่ัน ข้ึนเตยีงทองของ 
พระพทุธเจ้าได้นะ คนสกปรกไม่ได้ คนมัจฉริยะตระหน่ีนะ น่ัน คนทศีุลไม่ได้ คนไม่ 
ภาวนาพุทโธไม่ได้ คนเหล่านี้คนต�่า หีนะ แปลว่า ต�่า เอื้อมไม่ถึงนะ

คนใจสูง อุบาสกอุบาสิกาขึ้นได้นะ พระองค์แลเห็นนะ ราชธิดา มกุฎราชกุมาร  
นอนเตยีงทอง แหม พระองค์ปลืม้พระทยัมากเทยีวนะ น่ัน เพราะพวกน้ีมันออกจาก
อบายภูมแิล้ว น่ัน ไม่ตกนรกน่ี ไม่ร้องฮ่งร้องไห้นะ พญายมบาลไม่ได้ทณัฑกรรมนะ  
นี่ ไม่ฆ่า ไม่ตี ไม่ทุบ ไม่แทง นี่ มันพ้นแล้วจากอบายภูมิทั้ง ๔ นะ 

นี้แหละ อาตมาก็พูดบ่อยๆ ว่า พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ น่ะ แหม ใครถึงตถาคต  
ปิดอบายภูมิทั้ง ๔ เป็น นิยตะ ไปเกิดบนสวรรค์เทวโลกนะ นี้ พระองค์ตรัสแล้ว  
พระองค์ตรัสอีกว่า ความสะดุ้งกลัวมาถึงแล้ว ความขนพองสยองเกล้ามาถึงแล้ว  
พงึระลกึถงึตถาคต แล้วความกลวัหาย หายจริงนะ พระองค์ไม่กลวัตาย น�า้พระทยัถงึ 
อมตธรรมนะ นั่น สละชีวิตได้นะ นั่น เราถึงท่านผู้วิเศษนะ

พทุโธ พทุโธ ในดวงจิต หวัใจ จีกขวาก* ขวาก ขวากลงไป สว่างนะ เมือ่สว่างแล้ว  
จิตสงบนะ จิตสงบนะน่ัน น่ีแหละ ความสงบอนัน้ีน่ะ ให้มสีตสิมัปชญัญะ รักษาความ
สงบอยู่เช่นน้ัน เพ่งอยูเ่ช่นน้ัน เสวยความสขุอยู่เช่นน้ันน่ะ ความรู้ความฉลาดน้ันส่อมา 
ในดวงจิตนะ ความไม่รู้ กรู้็เข้ามาในดวงจิตเสยีแล้ว ความไม่เหน็ กเ็หน็เข้ามาในดวง
จิตเสียแล้ว เป็นอัศจรรย์ของธรรม นั่น นี้แหละส�าคัญมากที่สุด มากที่สุด ตอนนั้น  
ตอนนั้นน่ะเกิดมโนภาพ มโนภาพ จิตสงบหนึ่ง จิตไม่ฟุ้งซ่านหนึ่ง จิตมีอ�านาจหนึ่ง  
จิตมีเดชานุภาพหน่ึง แม้ จิตมีรัศมี น่ันเปล่งปลั่งนะ น่ัน ใครไม่อยากได้ล่ะ  
เขาอยากได้ทุกคน อยากได้ทั้งบรรพชิตทั้งคฤหัสถ์นะ อยากได้อย่างที่กล่าวมานะ  
นั่น จิตปรารถนานะ นั่น ให้เยือกให้เย็นนะ เอว� ก็มีด้วยประการฉะนี้

* จีกขวาก = ผ้าที่ขาดไปตามรอยฉีก (จีก = ฉีก) ซึ่งในการฉีกผ้า เมื่อมีรอยฉีกแล้ว ผ้าก็จะขาดไป 
ตามรอยฉีกน้ันๆ เหมอืนจิตทีบ่ริกรรมประคองไว้ดแีล้ว กจ็ะเข้าสูค่วามสงบได้อย่างแน่นอน และรวดเร็ว 
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สวรรค์ สุขไม่จริง

เทศนาอบรมฆราวาส
ณ ที่พักสงฆ์ กม.๒๗ กรุงเทพมหานคร

๘ เมษายน ๒๕๒๙

ปีใหม่ ศกใหม่ พ.ศ.ใหม่ ปีหนึ่ง ๑๒ เดือน คิดเป็นวัน ๓๖๕ วันนะ ศักราช
ปีใหม่นั้นคือหมายความว่า ฝนแรงหนึ่ง ลูกเห็บตกแรงหนึ่ง ลมแรงหนึ่ง นี่ล้างปีเก่า 
ส�าหรับปีใหม่นี่แหละ ฉันใดก็ดีนะ เรื่องโลก เรื่องศาสนา เป็นของ ๒ ประเภทนะ  
มีอานิสงส์ต่างกัน ทางฝ่ายโลกเขามี ราคะ โทสะ โมหะ ปกครองกัน เพราะฉะนั้น 
ให้เกิดฆ่ากัน เกิดสงครามกัน วุ่นวายกัน ร้อน สัตวโลกนะ ทางฝ่ายศาสนาเย็นนะ  
เย็นนะ เข้าหา พุทโธ ธัมโม สังโฆ เย็น ไม่มีเวร ไม่มีภัย เย็นที่สุดนะ

ยกตัวอย่าง องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคไปโปรดพระมารดาบนสวรรค์ เย็นนะ  
แสดงอภิธรรม ๗ คมัภร์ี แหม พวกเทพทัง้หลายได้ส�าเร็จมาก เยน็อกเยน็ใจ จนส�าเร็จ 
มรรคผล แม้สาวก พระโมคคัลลาน์หน่ึง พระมาลยัหน่ึง ไปเยีย่มนรก นรกในสมยัใด 
ท่านไป นรกมันเผาจ่ีคน มันร้องครางอยูเ่ป็นนิจ แม้ พระเถระทัง้สององค์ไปนะ เยีย่มนรก  
ไฟต้องดับ สตัว์นรกได้รับความสขุมากทเีดยีวนะ ร้องทกุข์ต่อพระเถระว่า “นิมนต์พระ 
ผู้เป็นเจ้าอยู่ที่นี่นานๆ ข้าพเจ้าได้รับความสุข” ตอนนั้นพระมาลัย หน่อพุทธชิโนรส
องค์สมเดจ็พระผู้มพีระภาคสมณโคดมในคร้ังน้ัน ร้องทกุข์ต่อสตัว์นรกว่า “อยูไ่ม่ได้  
เธอตกนรกตั้งกัปตั้งกัลป์นานหนักนานหนานะ ชีวิตของมนุษย์น้อยที่สุด เหตุน้ัน 
อยู่ไม่ได้ ต้องลาพวกเธอกลับยังมนุษยโลก สัตว์นรกร้องเกรียวกราวนะ “แม้ ข้านะ  
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ข้าพเจ้าทั้งหลายนะ ไปพลาดท�ามาเสียแล้ว ท�าบาปมาเสียแล้วนะ มาตกนรกนะ แล้ว 
ก็ขอฝากค�าอนัน้ีไปยงัมนุษยโลก ไปหาพ่อแม่ยายตาทัง้หลาย หาลกูหาหลานทัง้หลาย 
ไปท�าบาปชนิดน้ันโดนตกนรกแล้วน้ันนะ พระผู้เป็นเจ้าไปบอกนะ พวกน้ันจะได้คดิถงึ
ศาสนา บ�าเพ็ญทาน รักษาศีลภาวนา ไม่มีความประมาทนะ อุทิศถึงข้าพเจ้าด้วย” 

นี่แหละ หลักส�าคัญของศาสนานะ นี่เย็นที่สุดนะ จึงได้ฝากความสุขมาถึงกัน
และกัน ฝากความทกุข์ในนรกมามนุษย์นะ ฝากความมนุษย์ไปยงัสวรรค์ ฝากสวรรค์ 
มายงัมนุษย์นะ เหตน้ัุน พระเถระทัง้สององค์ ฤทธิเ์ดชมาก ท่องเทีย่วอยูใ่นมนุษยโลก  
หน่ึง นรก หน่ึง น่ัน แล้วกส็วรรค์ หน่ึง ได้ผลประโยชน์มากทีส่ดุ น่ีแหละ เร่ืองศาสนา 
เป็นของเย็นที่สุด ไม่มีพิษมีภัย ไม่มีเวรมีกรรมต่อไป

อนาคตข้างหน้า แม้ องค์สมเดจ็พระผู้มพีระภาค แม้ สาวกทัง้หลาย ตดักเิลสได้นะ  
ไม่มีพิษมีภัย สุคโต ไปดี ไม่มีเวรมีภัย ไปสวรรค์ก็มีประโยชน์แก่พวกเทพทั้งหลาย  
แม้องค์สมเดจ็พระผู้มพีระภาคอยูม่นุษยโลก กเ็ป็นประโยชน์แก่สตัวโลกทัง้หลายได้ 
สักการบูชา ได้บ�าเพ็ญทาน รักษาศีล ภาวนา ได้ฟังโอวาทค�าสั่งสอนของพระผู้มี- 
พระภาคเจ้า พร้อมทั้งสาวกทั้งหลาย นี่แหละของเย็นนะ

โลกเขาไม่ได้ แหม ร้อนเทียว เอารัดเอาเปรียบกัน เอาดีเอาชั่วกัน แก่งแย่ง 
ชิงกันนะ แต่ครอบครัวยังทะเลาะกันนะ ต�าบลหรืออ�าเภอทะเลาะกัน ประเทศต่อ 
ประเทศทะเลาะกัน เกิดสงครามกันนะ

น่ีแหละ อย่าไปทิง้พทุโธ อย่าไปทิง้การบาํเพญ็ทานของเรา อย่าไปทิง้การรักษาศีล 
อย่าไปทิง้การภาวนา เคร่ืองเยน็ทีส่ดุนะ คนไหนบ�าเพญ็ทาน ใส่บาตร ทะนุบ�ารุงอยูเ่ร่ือยๆ  
เกิดมาในภพใดชาติใด ร�่ารวย แม้อุบาสก อุบาสิกา รักษาศีลนะ ไม่มีความประมาท 
ในศีล ๕ ของตัวนะ พระไม่มีความประมาทในศีล ๒๒๗ นะ รุ่งเรือง รุ่งเรือง งาม  
งามมากทีส่ดุ งามด้วยศลีน่ีนะ มันยิง่กว่าเคร่ืองประดบัทางฝ่ายโลกเขานะ น่ีอกีตอนหน่ึง  
ความงาม มีลูกมีหลานก็งาม มีผัวก็งาม มีเมียก็งาม พระองค์พอใจมากที่สุดนะ  
ศีล น�าเสวยกรรมให้ผลได้จริงๆ เช่นนั้น
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และอีกประการหนึ่ง หัวใจ ภาวนา พุทโธ พุทโธ แหม โอปนยิโก น้อมเอา 
พทุโธเข้ามาดวงใจน่ัน แม้ องค์สมเด็จพระผู้มพีระภาคไม่ใช่คนโง่นะ ฉลาด เรานิมนต์ 
พระพทุธเจ้ามาตัง้อยูใ่นใจ นิมนต์องค์สมเดจ็พระผู้มพีระภาคมาตัง้อยูใ่นใจ แล้วละ
อดีต ละอนาคต บริกรรม พุทโธ จิตของเรารับสัมผัสพุทโธนะ กาย ใจของเราเป็น 
เรือนนะ เรือนของเราต้องปัดสะอาด สะอาดให้ผ่องใส ช�าระให้ความสกปรกออกไป  
นิมนต์พระพุทธเจ้าเข้ามาในเรือน แหม ปูอาสนะให้พระองค์ประทับ พระองค์มาใน 
เรือนของใครนะ คนน้ันเป็นมงคลมากทีส่ดุ มาเรือนของหนูผู้หญงิ ผู้ชายนะ พระองค์ 
ประทบัอยูใ่นเรือนใครนะ แหม เปล่งปลัง่เชยีวนะ รัศมนีะ หวัใจอบุาสกอบุาสกิา อ้าว  
มันผิดแปลกแฮะ มันจะสูงนะ พระองค์ประทับอยู่ในใจนะ น่าปลื้มใจในตอนน้ี 
ทีเดียวนะ

แล้วก็ถามหนูว่า อุปัฏฐากพระได้อะไร ไม่ได้อะไรในชาติน้ี มีความปลื้มใจ 
ได้ทะนุบ�ารุงศาสนาให้เตม็ไม้เตม็มือนะน่ัน แม้ชีวติหาไม่ ไปเกดิในเทวโลก จะตืน่เต้น 
มากนะ เทวโลกนะ หนูทัง้หลายนะ อยูใ่นมนุษยโลก ๔ ศอกนะ พอไปเกดิบนสวรรค์  
คาวุตหน่ึง ร่างกายตัว เคร่ืองประดับหลายร้อยเล่มเกวียนนะ ในเทวโลกไม่มีการ 
กสิกรรม ไม่มีการอะไร มีแต่เสวยความสุขของตัวอยู่นะ ตื่นเต้นนะ แม้ สักโก ซึ่ง
แปลว่าเลิศ เทพนะ เลิศกาย เลิศวาจา เลิศใจ ตื่นเต้นมาก เรามันอยู่ในมนุษยโลก  
มัน ๔ ศอกนี่

ถามว่า มโน ได้อ�านาจศีล ทาน ภาวนา มาเกิดบนสวรรค์ ท�าไมใหญ่ดุจยักษ์ 
มันเส้นหนึ่งๆ คาวุตหนึ่ง ตั้ง ๑๐๐ เส้น แหม เครื่องประดับหลายร้อยเล่มเกวียน 
ตืน่เต้นมาก ปราสาทกส็งูใหญ่ ทีป่ระทบัของพวกเทพทัง้หลายทีท่�าบญุในมนุษยโลกนะ  
เหนือจิตนะ พากนัมาเล่นในสวนอทุยาน สวนอทุยานในคร้ังน้ันในเทวโลก มันเหนือ 
มนุษย์นะ ร่าเริง ดอกไม้ทั้งหลายเกิดขึ้น ร่าเริงมาก ลมมาทั้ง ๔ ทิศ ลม อากาศใน 
สวรรค์มีชนิดหนึ่ง มนุษย์มีชนิดหนึ่ง มันต่างกัน รูปร่างก็ต่างกัน สมบัติก็ต่างกัน  
อากาศบนสวรรค์ไม่มีพิษมีภัยนะ อากาศมนุษยโลกยังมีนะ สกปรกนะ มีเหม็น 
มีหอมอยู่นะ มีทีเดียว และพวกเทวโลกนั่นนะไปเล่นสวนอุทยาน ร่าเริง องค์นั้น 
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ไปเล่นน�้าอโนดาต สระโบกขรณีใหญ่ที่สุด แหม สระโบกขรณีที่พูดในพระไตรปิฎก
รูปร่างสวยมาก ใหญ่มาก เพราะพวกเทพเป็นคนใหญ่นะ เล่นน�้ากัน อะไรกัน  
สระโบกขรณีนะนั่น ดอกบัวออกมาจากเปือกตมนะ ขึ้นมา ขึ้นมาพ้นน�้านะ แหม  
ดอกบัวนั้นนะ ได้รับแสงพระอาทิตย์แย้มบาน มีกลิ่นหอมไป ๔ ทิศ ๑๐ กลีบบ้าง  
๑๒ กลีบบ้าง แล้วกลีบหนึ่งมีนางฟ้าฟ้อนอยู่ ๕๐๐ นาง สนุกมาก นี่ลักษณะสระ
โบกขรณีนะ นั่นประการหนึ่ง

แล้วอกีประการหน่ึง สนามเล่นกฬีาของพวกเทพต้องใหญ่ทีส่ดุ มนัจะเกะกะกนันะ  
เทพองค์หนึ่งนะ แหม ร่างกายใหญ่ ใหญ่นะ เทพทั้งหลายไม่มีการท�าไร่ไถนา ไม่มี 
การอะไร เสวยความสขุนะ น่ัน เสวยความสขุมากทีส่ดุนะน่ัน มแีต่เต้นร�านะ ฟ้อนบ้าง  
อะไรบ้างนะ เล่นดนตรีกัน สนุกกันไป เล่นสวนอทุยานบ้าง สระโบกขรณบ้ีาง ปราสาท 
ของตัวบ้างนะ สนุกสนานใหญ่โตเทียวนะ กลิ่นก็กลิ่นหอม ไม่เห็นการท�าไร่ไถนานะ

ผลของการทะนุบ�ารุงศาสนาให้ผลเช่นน้ัน แต่ไม่จริงนะ สมบตัเิหล่าน้ันนะ เทพ 
รักษาสมบตัอิยู่ บาํเรอสมัผัสอยู่ แต่ไม่เทีย่งนะ จะมกีารตายไปหาภพอืน่ ยงัไม่สิน้กเิลส 
เหมือนพระอรหันต์นะ

น่ีแหละ ฉันใดกด็ ีใครนะให้พรกนั พงึได้สวรรค์ ให้เสพสวรรค์ ปลืม้ใจ ให้พร 
กนัว่าได้นรก นรก น่ีเสยีใจมาก เพราะนรกมนัทกุข์มากนะ ไม่เอา ไม่ต้องการ น่ีแหละ  
ขอให้ตั้งอกตั้งใจ รักษาสามชนิดนี่ หนึ่ง บ�าเพ็ญทาน สอง รักษาศีล ๕ สาม ภาวนา 
พุทโธ

มีแต่การบ�าเพ็ญทานอย่างเดียวใช้ไม่ได้ เกิดร�่ารวยนะ แต่รูปร่างไม่งาม เพราะ 
ไม่ได้รักษาศีล แม้อีกประการ มีการบ�าเพ็ญทาน การรักษาศีลนะ แต่ใช้ไม่ได้ เพราะ 
ร�่ารวยหน่ึง รูปร่างสวยงามหน่ึง แต่ไม่มีปัญญา เหตุน้ันต้องมีพุทโธในดวงจิตนะ  
มีปัญญา รักษาสมบัติ รักษาอวัยวะ รักษาอะไรทุกอย่างนะ ฉลาดนะนั่น

พุทโธ พุทโธ สิงอยู่ในดวงจิตนะ ฉลาดมาก รู้จักพระพุทธวจนะ รู้จักฉลาดใน 
การบําเพ็ญทาน รักษาศีล ภาวนา ยกตัวอย่างในพระไตรปิฎก นางวิสาขา แหม 
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นางวสิาขาคนน้ีฉลาดมาก บรรลโุสดาบนัตัง้แต่อาย ุ๗ ปี คุน้เคยพระพทุธเจ้ามากทีส่ดุ  
นางคนน้ีนะ การพดูจาปราศรัยกบัพระพทุธเจ้า ถามปัญหาอะไร แหม ประเปรียวมาก  
นางวิสาขาพูดกับพระองค์นะ แม้ องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค พระองค์ก็คอยรับ 
รับวาจาธิดา เขาเรียกว่าธิดานางวิสาขา พระองค์ก็รักนางวิสาขามากที่สุดนะ มีพระ- 
มหากรุณามาก

น่ีแหละ ฉันใดก็ดี ให้ตั้งอกตั้งใจ หนูนะ กุศลเก่าให้เกิดมาเป็นมนุษย์  
อคฺค� มนุสฺเสสุ * มนุษย์เป็นเลิศแล้ว เกิดมาเป็นมนุษย์ รูปร่างเช่นนี้ สุข ทุกข์อย่างนี้  
มีผัวมีเมียอย่างน้ี แต่อนาคต ปัจจุบนั ไม่ต้องไปเอาอนาคตข้างหน้านะหนูนะ บ�าเพญ็
ทาน รวยมาก หนูรักษาศลี งาม มีผัวมเีมยีก็งาม คล้ายๆ นางวสิาขา งามนะ ผัวกง็าม  
เมียก็งาม ลูกๆ หลานๆ งาม ๘๔,๐๐๐ คน ออกจากนางวิสาขา และก็ฉลาดซะด้วย  
นางวิสาขา ตระกลูนางวสิาขาตระกลูใหญ่ วรรณะอนัสงู คนบาปเกดิไม่ได้ในตระกลูน้ัน  
เกิดได้แต่อุบาสกอุบาสิกาผู้มีศีลนะ ตระกูลใหญ่ ตระกูลมั่งคั่งนะ

น่ีแหละ ให้สนใจทะนุบ�ารุง หนูนะ ตอบหลวงปูว่่า ได้รับความปลืม้ใจในปัจจุบนันะ  
ความปลื้มใจอันนี้ราคาสูงนะ เลี้ยงไว้ในดวงจิตนะ หากว่าตายไป อ้าว มันจะเปลี่ยน 
ภพเปลี่ยนชาตินะ มันจะไปเกิดบนสวรรค์เทวโลกนะ น้ีมันตื่นเต้นทรัพย์สมบัติใน 
ตอนน้ีมากทีส่ดุ ปลืม้ใจมากทีส่ดุ ร่างกาย ๔ ศอกน้ัน อ้าว ถงึคาวตุหน่ึง ตัง้ ๑๐๐ เส้น 
อยูใ่นมนษุยโลก มีเพชรนลิจนิดา มีสายสร้อยใส่ แหม ไดส้มบัติในเทวโลก มหีลาย 
ร้อยเล่มเกวียนนะน่ัน แหม รูปร่างใหญ่นะ รูปร่างสวยนะ พากันไปนมัสการ 
พระเกศแก้วจุฬามณี แต่ครั้งหนึ่ง ครั้งหนึ่งนะ แหม ทั้งเต้นร�าด้วย เพลินนะ เพลิน 
สมบตัขิองตวันะ เพลนิทัง้เต้นร�าทัง้ฟ้อนนะ อะไรสารพดัทกุอย่าง ได้บ�าเรอ ได้ความสขุ 
นี่แหละ ใครๆ ก็ชอบบ�าเพ็ญทาน รักษาศีลก็ชอบ ปรารถนาสวรรค์ๆ เพราะสวรรค์
เป็นของมีจริงนะ

* อคฺค� มนุสเฺสส ุมาจากหนังสอืมตุโตทยั ในบทอรรคฐานเป็นทีต่ัง้แห่งมรรคผลนิพพาน ความเตม็ว่า  
อคฺค� €าน� มนุสฺเสสุ มคฺค� สตฺตวิสุทฺธิยา ท่านอาจารย์มั่น แปลความว่า ฐานะอันเลิศมีอยู่ในมนุษย์ 
ฐานะอันเป็นเลิศนั้น เป็นทางด�าเนินไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์
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คนไหนขีต้ระหน่ี เอ้อ น่ันเกดิมาเป็นคนทกุข์คนจนนะ ไม่มีศลี ไม่งามนะ แล้ว 
ถ้าไม่มีภาวนา กเ็ป็นโง่เง่าเต่าตุน่นะ ไม่มศีลีนะ ได้ผัวได้เมยีกท็ะเลาะกนั ไม่มีความสขุ 
อวัยวะก็ไม่มี ไม่ครบนะ ประเดี๋ยวหูหนวก ตาบอดบ้าง อะไรบ้างนะ

นี่แหละ คนไม่มีศีล มีวัว มีควาย หรือก็ควายเขาเรตาลอ* มีหมาก็หมาขี้เรื้อน 
นี่แสดงว่าสมบัติไม่ดี เพราะไม่ได้บ�าเพ็ญทาน จิตไม่สะอาดนะ ทุกข์จนนะนั่น นี่ 
ขอให้สนใจให้มาก

แล้วอีกประการหนึ่ง อคฺค� มนุสฺเสสุ มนุษย์เป็นเลิศนะ เลิศในความเป็นหญิง
หน่ึง เลศิในความเป็นชาย หน่ึง แหม ธรรมวนัิยองค์สมเด็จพระผู้มพีระภาคเป็นของ 
เลิศนะ เป็นเครื่องประดับนะนั่น และอย่าประมาทนะ อย่าลืม อย่าหลงนะ อย่าติด 
โลกธรรม ลาภยศ มากยิ่งกว่าพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นั่น เรามาค้าขายนะ 
ขาดทนุ ขาดทนุในคร้ังน้ี รวยกร็วยในคร้ังน้ี เป็นคนทกุข์คนจนกค็ร้ังน้ี ร�า่รวยกค็ร้ังน้ี 
เทียวนั่น มีทานหนึ่ง นี่ใส่บาตรใส่พก แล้วก็มีศีล ๕ หนึ่ง แล้วก็มีภาวนาพุทโธ หนึ่ง  
มันครบหมดทุกอย่าง มีแต่ภาวนาอย่างเดียว ฉลาด แต่ไม่งาม แต่ไม่รวย เพราะมัน 
ไม่ครบนะ

มีทาน ร�่ารวย มีศีล รูปร่างสวย แล้วก็มีภาวนา อ้าว ฉลาด ปราดเปรื่องนะ  
ไหวพริบฉลาดทันสมัยเชียวนะ แหม เป็นยอดของคน เป็นยอดของเด็กที่เป็นผู้หญิง  
เป็นยอดของคนหนุ่มที่เป็นผู้ชายนะนี่

ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ เอวัง

* เขาเรตาลอ = เขาเกตาถั่ว
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ปัจฉิมโอวาทก่อนละขันธ์

เทศนาอบรม พระ เณร และ ศิษย์
ณ ส�านักสงฆ์เย็นสุดใจ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ในเช้าวันสุดท้าย วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๓๒
จวบจนครึ่งชั่วโมงก่อนมรณภาพ

 ให้ดูจิตของตัวเอง ภาวนาให้จิตสงบ มัธยัสถ์ปัจจุบัน ม้างกายให้มาก เพราะ
กรุงเทพฯ มีสีสันมาก ม้างกายจะช่วยให้หมดความก�าหนัด

	อานิสงส์ของการช่วยชีวิตสัตว์ที่เขาจะน�าไปฆ่า ท�าให้อายุยืนหน่ึง ไม่ติดคุก 
ติดตะรางหนึ่ง ถึงแม้จะตกทุกข์ได้ยากก็มีคนช่วยเหลือ

	เมื่อมีศิษย์นิมนต์หลวงปู่ให้อยู่ถึง ๑๐๐ ปี ท่านกลับให้โอวาทว่า “ไม่ได้หรอก  
ฝืนสงัขารไม่ได้หรอก ข้างนอกมนัดี แต่ข้างในมนัเสยีหมด เหมอืนกบัเกวยีนไม้ไผ่ 
ที่ใช้มานานแล้ว ย่อมช�ารุดเป็นธรรมดา...” และ “...ก�าหนดดูธาตุขันธ์เนื้อหนัง
มนัท�างาน มนัดิน้ มันเต้น หวัใจมนัท�างาน เหน็มันเต้น ตุบ๊ ตุบ๊ ธาตขัุนธ์จะเอา 
ไม่ไหวแล้ว ต้องก�าหนดจิตอย่างเดียว ตอนเมื่อกี้ก�าหนดจิตถึงคืนมา ม้างกาย
จนมันสว่างโร่ขึ้น หายเหมือนปลิดทิ้ง...”

	ท่านน�า “กาย” ของท่านมา “ม้าง” เป็นตัวอย่าง ดังนี้ “สังขารของเราตอนนี้ 
มันเหมือนเนื้อที่ถูกเขาฆ่าแล้วน�าไปแขวนบนตะขอ แต่เนื้อมันยังไม่ตาย มันยัง 
ดิน้ทรมานอยู ่ก้อนเน้ือทีม่นัดิน้มนัเต้นน้ัน เหมอืนเน้ือววัทีเ่ขาปาดออกมาใหม่ๆ  
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มันเต้นตุบ๊ ตุบ๊ ยงัไงยงัง้ัน” และ “สงัขารเราขณะน้ีเหมอืนพระจักขบุาล บ�าเพญ็ความ
เพียรมาตลอดสามเดือน เราเหมือนกับล้อเกวียนท�าด้วยไม้ไผ่ที่ใช้มานานแล้ว 
จะต้องผุพังลง...”

	การภาวนาหรือท�าจิต ให้ดอูาการของจิต ก่อนตาย อย่าไปตามดอูาการของเวทนา  
ให้ดูจิตอย่างเดียว เอาจิตอย่างเดียว เวลาธาตุจะตีลังกาเปลี่ยนภพ จิตจะออก 
จากร่าง พจิารณาตามจิต จะเหน็ว่าจิตจะออกจากร่างอย่างไร ไปอย่างไร จิตจะเข้าๆ  
ออกๆ อย่างไร มดืๆ สว่างๆ อย่างไร จิตจะเข้าๆ ออกๆ มดืๆ สว่างๆ อย่างน้ัน 
เหนื่อยหอบมาก ก�าหนดตามจิตคืน เห็นอาการของจิตชัด ถ้าเอาไม่ทันก็ไปเลย

	 ท่านย�้าโอวาทที่ว่า “อย่าไปตามดูอาการของเวทนา ให้ดูจิตอย่างเดียว”

	ขอให้เร่งท�าความเพียร ทุกๆ คนที่อยู่ร่วมกัน สามัคคีกัน กลมเกลียวกัน
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	อยู่วิเวกคืออยู่ป่านั้นสบายที่สุด สุขที่สุด อยู่กรุงเทพฯ ทุกข์
ที่สุด ทุกข์ทั้งกาย ทุกข์ทั้งวาจา ทุกข์ทั้งใจ จะเอาเงินมาให้วันละหมื่นๆ 
ก็ไม่ต้องการเสียแล้ว การที่อยู่กรุงเทพฯ เป็นการจ�าเป็น อดทนเพราะ
เห็นแก่ศาสนา

	กายวิเวก จิตวิเวก อุปธิวิเวก เหล่านี้ก็ดี ไม่ได้ยึดทั้งเหตุผล 
เมื่อรู้แล้วปล่อยตามสภาพที่เป็นเองของมัน ก็รู้แล้ว สังขารทั้งหลายเป็น
ไตรลกัษณ์อยูแ่ล้ว บงัคบับญัชาไม่ได้ เกดิขึน้กเ็ป็นเร่ืองของเขา เมือ่ตาย 
ก็เป็นเรื่องของเขา
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พระจนฺทสาโร หลวงปู่หลุย

ธารแห่งธรรม
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ในการจัดท�า “จันทสาโรบูชา” นี้ ส่วนใหญ่ได้อาศัยสมุดบันทึกซึ่ง
หลวงปู่ได้บันทึกแต่เมื่อคร้ังเป็นพระน้อยออกตระเวนหาครูบาอาจารย์ 
เพื่อฟังโอวาทอบรมบ่มนิสัย เที่ยวธุดงค์แสวงหาความสงัดวิเวกเพื่อ 
โมกขธรรม แต่วัยต้น จนวัยกลาง ผ่านมาสู่วัยปลาย ในสมุดที่หลวงปู่ 
บนัทกึไว้ ไม่ได้มเีฉพาะโอวาทจากอาจารย์ของท่าน หากส่วนใหญ่จะเป็น 
กระแสธรรมทีผุ่ดขึน้หลงัจากการบ�าเพญ็เพยีรภาวนา หลัง่ไหลออกมาปาน
ท่อธารธาราที่พุพุ่งตกจากภูผาสูง กระแสธารแห่งธรรมนี้ เปรียบประดุจ 
ธารเพชรอันล�้าค่ายิ่ง สะอาด บริสุทธิ์ และแจ่มแจ้งเข้าไปในหัวใจ

ปกติในการน�า เพชร หรือ แก้วรัตนะ มาเรียงร้อยเป็นสร้อยเพชร
ท�าได้ยาก เพราะไม่สามารถจะหา แก้วรัตนะ อนัล�า้ค่าได้เพยีงพอ หากแต่ 
การจัดท�า “ธารแห่งธรรม” คร้ังน้ี ความยากล�าบากกลับตรงกันข้าม 
กลายเป็นว่ามีแต่ความลานตาลานใจกับอัญมณีที่หลายหลากมากมาย 
ล้วนส่องประกายกล้าพราวแพรวจับตา จนยากที่จะเลือกได้

ณ วาระนี้ จึงเพียงแต่น�า เพชร หรือ แก้วรัตนะ ที่หลั่งไหลมากับ 
กระแสธารแห่งธรรมขึ้นน้อมน�าไว้บนที่บูชา

ให้เป็นที่เคารพ สักการะ เป็นสรณะที่พึ่ง ที่บูชา เป็นหลักในการ
ภาวนาท�าความเพียรตามรอยบาทแห่งบูรพาจารย์สืบต่อไป



341

พระพุทธ

	สมยัทีพ่ระองค์ประสตู ิตรัสรู้ แสดงธรรมจักร ปรินิพพาน ๔ สมยัน้ีเกดิแสงสว่าง 
อนัใหญ่ แผ่ไปถงึโลกนัตรนรกทีไ่ม่เคยมฤีทธิใ์ดๆ ไปถงึเลย สตัว์เหล่าน้ีไม่เคย 
เห็นกันแต่ก่อนก็เห็นกัน ดังนี้

	นิครนถ์ถือสังขารว่าเป็นตน พระองค์ถือสังขารว่าเป็น ทุกฺขํ อนิจฺจํ อนตฺตา 
ชนะนิครนถ์ ด้วยดังนี้

	พระโพธสิตัว์บ�าเพญ็ต่อความสขุแก่มหาชนมาก จะเมือ่เป็นสตัว์หรือมนุษย์กต็าม 
มีพระมหากรุณาแก่สัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง มีบริวารมาก บริวารพราหมณ์ 
บริวารคหบด ีบริวารชาวนิคม ชาวชนบท เป็นโหราจารย์ อ�ามาตย์ ทหาร นายประต ู
อ�ามาตย์ บริวารเศรษฐ ีราชกุมาร บริวารพระราชาทัง้หลายทัว่อาณาเขต พระพทุธเจ้า 
มีบริวารดุจเดียวกัน ภิกษุบริวาร ภิกษุณีบริวาร อุบาสก อุบาสิกา เป็นบริวาร 
เทวดาเป็นบริวาร มนุษย์เป็นบริวาร อสูรเป็นบริวาร นาคเป็นบริวาร คนธรรพ์
เป็นบริวาร โบราณทีท่่านว่า พระมหาบรุุษแต่ชาตก่ิอน สร้างบารมนี�าความสขุมา 
ให้แก่มหาชนเป็นอันมาก บรรเทาภัยให้มหาชน บรรเทาภัยต่างๆ ให้มหาชน
ขวนขวายคุ้มครองรักษาป้องกันให้ความสุขแก่มหาชน

	 แม้พระองค์รู้สิ่งที่ประเสริฐ เป็นผู้น�ามาแสดงให้สาธุชนให้ปฏิบัติพ้นกิเลสอย่าง
ประเสริฐ ฉะนั้น

	พระพุทธองค์ตรัสว่า ความสะดุ้งกลัวมีแล้ว ขนพองสยองเกล้ามีแล้ว ธาตุจะ
ตีลังกาเปลี่ยนภพ ในระหว่างนั้นนับว่าขวัญเสีย แต่ ให้ระลึกถึงตถาคตเรื่อยๆ 
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ความกลวัจะหายไป เป็นวาจาของพระองค์ซึง่มรีาคาสงู ทีแ่ย้มมาจากน�า้พระทยั
ของพระองค์ เป็นพระมหากรุณาอย่างยิง่ เพราะพระองค์ไม่กลวัตาย น�า้พระทยั
พระองค์คืออมตธรรม ดังนี้

	พระองค์เสด็จออกบรรพชา เครื่องสมณบริขารลอยมาเองสวมร่างกายพระองค์ 
ทรงเพศบรรพชิตสมณสารูปเป็นอัศจรรย์ สาวกบวชเอหิภิกขุมีมากมาย เครื่อง
บริขารลอยมาเอง เช่น พระองคุลิมาล

	 รู้ตามความเป็นจริง พระพุทธเจ้า พระปัจเจก พระอรหันต์ รวม ๓ ประเภท 
ไม่ปรุงสังขาร เกิดขึ้น เพราะเห็นสังขารว่าเป็นภัย มหาภัยใหญ่

	พระองค์ก่อนที่จะปรินิพพานนั้น พระองค์ชมฌานเสียก่อน และชมอรูปฌาน 
พระอนุรุทธะท�าจิตตาม สดุท้ายพระองค์นิพพานในระหว่าง เรียกว่า อพัยากฤต  
จะเป็นกามาวจรก็ไม่ใช่ จะเป็นอรูปาวจรก็ไม่ใช่ เหตุนั้น จึงว่าในระหว่าง

	ค�าว่า พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ก�าจัดภัยได้จริง คือหมายความว่า  
บางขณะจิตมีนิวรณ์คุ้มอยู่ในจิตใจ ใจของเราให้ฟุ้งซ่านด้วยอารมณ์ต่างๆ 
บุคคลนั้น เมื่อไปฟังเทศน์ก็ดี สิ่งเหล่านั้นก็สงบไป ไม่อย่างนั้น บุคคลนั้นเข้าที่ 
น่ังสมาธ ิจิตสงบ สิง่เหล่าน้ีหายไป เกดิปีตสิขุ ดังน้ี จึงได้นามว่า พระรัตนตรัย 
ก�าจัดภัยได้จริง ดังนี้

	พุทธโอวาทรวมอยู่ด้วยความไม่ประมาท ซึ่งพระองค์แสดงไว้ในปัจฉิมโอวาท

 พระพทุธเจ้าท่านมีอวยัวะทกุส่วนเหมอืนกะเรา เป็นชาตมินุษย์เหมือนกัน ท่านก็
สาํเร็จได้ เรากอ็าจท�าส�าเร็จได้เหมอืนกนั ขอให้บริษัทคดิอยูเ่สมอว่า ประเดีย๋วไข้  
ประเดีย๋วแก่ ประเดีย๋วตาย ยุง่กนัอยูอ่ย่างน้ีทัง้โลก เพราะเป็นเร่ืองทกุข์ของโลก  
ทางที่ดับทุกข์ ไม่ต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็ต้องสมาคมคบหาพระพุทธเจ้า  
เดนิตามทางทีท่่านชีไ้ว้ ท่านชีไ้ว้อย่างไร กเ็ดินตามทางน้ัน กอ็าจส�าเร็จตามปรารถนา  
อวยัวะทกุส่วนสมบรูณ์ดจุพระองค์ ความคดิกไ็ม่เสยีหายอะไรสกัอย่าง ท�าไมจึง
ไม่ส�าเร็จตามท่านได้ ฉะนัน้ เราทั้งหลายพิจารณาตามโอวาทของท่าน ให้ศึกษา
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เข้าใจว่าเราจะปฏิบัติอย่างไร ท่านทรงคุณอย่างไร เม่ือรู้สึกคุณอย่างน้ันแล้ว  
ก็จะได้ปฏิบัติฝึกหัดตามพระองค์

	ท่านผู้มีฐานะอันสูง มีเมตตาจิตแก่ผู้มีฐานะต�่า เป็นธรรมดาของพุทธองค์มี 
พระเมตตาแก่โลก ผู้ที่ยังเกี่ยวข้องอยู่ในกามคุณอันมีพิษมีภัยพร้อมความรัก
และความชัง

	พระโพธิสัตว์สร้างบารมี ไม่ทิ้งเมตตา เพื่อรื้อสัตว์ขนสัตว์ข้ามวัฏสงสาร ตัด
โลกธรรมใหญ่ จึงสร้างพระบารมีอย่างใหญ่เพื่อตรัสรู้ในอนาคต อนาคตวงศ์ 
เร่ืองโพธสิตัว์สร้างบารมี ชัน้ดสุติ เป็นทีป่ระทบัทีอ่ยู่ของพระโพธสิตัว์ เทพสามญั 
เกดิไม่ได้ในชัน้น้ัน เว้นแต่ท่านผู้มบีารมแีก่กล้า เช่น อนาถบณิฑิกเศรษฐเีกดิได้

	 ผู้แสดงธรรมน้ีเกิดความด�าริว่า ผู้น้ีเป็นกษตัริย์ ผู้น้ีเป็นพราหมณ์ ผู้น้ีเป็นคนม่ังมี 
ผู้น้ีเป็นคนยาจก เราจะแสดงธรรมให้ยอดยิง่แก่ผู้น้ี จะไม่แสดงธรรมให้ยอดยิง่ 
แก่ผู้นี้ ย่อมไม่มีแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระองค์แสดงธรรมปรารภบุคคลใด
บคุคลหน่ึง พระองค์เคารพธรรมไว้ในเบือ้งหน้า แล้วจึงแสดงหยดย้อย ประหน่ึง
เทพเจ้าผู้มีฤทธิ์บันดาลให้น�้าในอากาศหลั่งไหลลงอยู่เช่นนั้น ดังนี้เป็นวิสัยของ
พระพุทธเจ้าทั้งหลาย

	การพูดจาเทศนาให้ถึงหลักอริยสัจ อย่าให้มี อคติ ๔ พูดให้ถึงให้ตรงถึงหลัก  
อริยสจั ค�าพดูน้ันจึงขลงัด ีการพดูให้ถงึพริกถงึขิงของอริยสจัสมมตุ ิพระพทุธเจ้า 
ทัง้หลาย น�า้พระทยัเป็นชาตนิิพพาน แม้พระองค์เสด็จไปโปรดเมอืงไหน กษตัริย์
ก็ดี ศาสนิกชนก็ดี ต้องหันไปตามอริยสัจ ในการบ�าเพ็ญทาน ศีล ปัญญา  
ถือความจริงอริยสัจเป็นหลักส�าคัญ ไม่หันไปตามโลกธรรมทั้งสิ้น จึงได้ชื่อว่า
พระองค์ห้ามสงัขารได้ ฉะน้ัน อริยสจัเป็นของจริงในพระพทุธศาสนา โลกธรรม
ลบล้างความจริงไปไม่ได้

	มเีหตเุสยีก่อน พระองค์จึงบญัญตัสิกิขาบทวนัิย ถ้าไม่มเีหตแุล้วไม่บญัญตั ิดจุเป็น 
ฝีที่ไม่ผุดปรากฏ แล้วบอกว่าฝีจะเกิดขึ้นที่ตรงนี้ ให้แพทย์ผ่าตัด ประกอบยา  
เช่นน้ี โลกเขาไม่เหน็ด้วย ไม่เชือ่ด้วย พระสารีบตุรทลูพระองค์ให้บญัญตัสิกิขาบท 
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	พุทธองค์เมื่อสร้างบารมีอยู่น้ัน มิได้วิสาสะกับหญิง มิได้ทําความคุ้นเคยกับ
หญิงฯ

	พระองค์เมือ่ตรัสรู้ใหม่ๆ ไม่เหน็มสีัง่สอนญาตไิหน สัง่สอนแก่ภกิษุบริษทัเท่าน้ัน 
เช่น สอนปัญจวคัคย์ี และชฎลิเท่าน้ัน ไม่เหน็สอนโคตมะทีไ่หน ภทัทวคัคีย์ ๓๐ คน  
ตามหญิงในไร่ฝ้ายนั้น เมียเป็นคู่ๆ นั้น สอนกุมาร ๓๐ เท่านั้น ผู้หญิงก็หาย
ไปอื่นเสีย

	ศาสนาของสมเด็จพระพทุธเจ้าเป็นของใหญ่ไพศาล เป็นของกว้างขวาง เป็นของ 
ทีล่กึลบัสขุมุคัมภีรภาพ เป็นสาธารณประโยชน์ เป็นนิยยานิกธรรม เป็นของบคุคล 
ทกุชัน้วรรณะ ดงัแลเหน็ได้ว่า พระองค์ก่อนทีจ่ะปรินิพพานด�ารัสว่า ต่อน้ีตถาคต 
จะปรินิพพานแล้ว ธรรมวนัิยเป็นมรดกแก่ท่านทัง้หลาย คน ๔ เหล่า ทีจ่ะท�าให้ 
ศาสนาตถาคตเสื่อมและเจริญ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ดังนี้

	พระพุทธเจ้าที่เกิดในโลก พระองค์มีพระมหากรุณาอย่างยิ่ง จึงสร้างพระบารมี
ใหญ่โต ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าติดต่อให้ความสุขแก่ประชาชนทั่วไป พระปัจเจก 
อรหันต์ ปฏิบัติแต่เป็นกุศลอย่างเดียว จนถึงอมตธรรม ไม่สร้างบาป อกุศล 
เพราะฉะน้ัน เวรกรรมไม่มีที่จะตัดรอนให้พระองค์ท้อถอยคลายบารมีอีกเลย 
บารมีอันน้ีทั้งเป็นบารมีให้ส�าเร็จโพธิญาณ เมื่อพระองค์ชนะพญามารใต้ต้น 
มหาโพธิ์

	พระพุทธเจ้านั้นน�้าพระทัยมีมหากรุณา ไม่จองกรรมจองเวร เอารัดเอาเปรียบ
กับใคร น�้าพระทัยเป็น อมตธรรม อกุปปธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ

	พระองค์สร้างบารมี เกิดตายในสังสารวัฏมากนัก เอาเข็มจี้ลงแผ่นดิน ไม่ถูก 
กองฟอนตถาคตไม่ม ีน้ีแหละ พทุโธ จึงมีเดชานุภาพมาก ทรงบารมี ๓๐ ทศับริบรูณ์  
จึงตรัสรู้ได้ ท่านอาจารย์มั่นกล่าวว่า พุทโธเป็นใหญ่ ใหญ่กรรมฐาน ๔๐ ทัศ
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พระธรรม

	 พระธรรม คงอยูใ่นโลกน้ี ไม่ฉิบหายไปไหน ไตรลกัษณ์ เป็นพระธรรม พระสงฆ์ 
รู้พระธรรม ทรงไว้ซึง่พระธรรม แผ่ประกาศพระธรรมอยูค่งที ่พระธรรม แปลว่า  
ความดี ความชั่ว เช่น กุศล อกุศล คงอยู่ในโลกนี้ไม่เสื่อมไปไหน มืดกับแจ้ง 
เป็นคู่กัน

	 ธรรม ไม่ใช่เป็นทาส เป็นนายของใคร เป็นสภาวธรรมอยูอ่ย่างน้ัน ทัง้ดแีละชัว่  
แล้วแต่บุคคลจะปฏิบัติให้ดีชั่วเท่านั้น ผลนั้นพึงอ�านวยตาม

	 พระอรหนัต์เหน็ธรรมทัง้หลายเสมอกนัหมด เพราะธรรมทัง้หลายเข้าในไตรลกัษณ์ 
เสมอกันหมด ไม่ว่า ต�่า สูง กลาง ใดๆ

	 ความจริงทีรู้่เหน็ธรรม สิง่เหล่าน้ีน�าความสขุมาให้ผู้ปฏิบตั ิธรรมของพระพทุธองค์ 
ประกาศทัง้กลางวนัและกลางคืน ไม่มวีนัหยดุ ไม่เหน็ธรรมแต่ผู้ไม่มศีรัทธาและ 
ไม่ปฏิบัติเท่านั้น ใครเห็นธรรม คนนั้นเห็นตถาคต ดังนี้ ไตรลักษณ์ ทุกฺข� 
อนิจฺจ� อนตตฺา ประกาศอยูน้ั่นไม่มเีวลาหยดุ คนทีไ่ม่เหน็น้ันดุจเส้นผมบงัภเูขา

	 ธรรมค�าสั่งสอนของพุทธเจ้าเป็นใหญ่อย่างสูงสุด มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายต้อง
ปฏิบัติตาม ธรรมเป็นสาธารณะแก่ผู้ปฏิบัติดีเสียด้วยให้เกิดมรรคผล มนุษย์  
ไม่ว่ากษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศทูร ปฏบิตัไิด้ทัง้น้ัน เกดิผลคอืสวรรค์ นิพพาน  
น้อมเข้ามาปฏิบัติเห็นผลได้จริงๆ ไม่เป็นหมัน น่าอัศจรรย์

	 พระธรรมคําสัง่สอนของพทุธเจ้าไม่เป็นหมนั ลบล้างพทุธบญัญตัไิม่ได้ เป็นกระทู ้
ทีส่�าคญัละทิง้ไม่ได้ เพราะพระองค์พดูสวรรค์เป็นสวรรค์จริงๆ พระองค์พดูนรก  
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เป็นนรกจริงๆ ไม่มีวิปริตเป็นอย่างอื่น ข้อนี้ส�าคัญที่สุด เป็นคติตัวอย่างอันดี
เพื่อบริษัทสดับฟัง นี้เป็นสมถวิธี

	 ต่อไปเทศนาวปัิสสนา เอาไตรลกัษณ์เทศน์ เพือ่ให้บริษทัไม่ประมาท ยดึถอืเรา
ถือเขา ปล่อยวางสภาพตามความเป็นจริงของอริยสัจ พูดเด็ดเดี่ยวทางอริยสัจ 
เพื่อภิกษุสามเณรด้วย

	 ธรรมสอนอยู่ในโลกเช่นน้ัน ไม่ขาดสูญหายไปจากโลก ชาติทุกข์ ชราทุกข์ 
มรณทุกข์ สอนอยู่เช่นนั้น ทุกข์ สุข นิพพาน มีอยู่ในโลกไม่ขาดสาย พุทธเจ้า 
ไม่เกิดก็มีอยู่เช่นนั้น ของจริงและของไม่จริงมีอยู่เช่นนั้น พระนิพพานก็มีอยู่
เช่นนั้น ไม่สูญไปจากโลก พุทธเจ้า พระปัจเจก พระอรหันต์ ก็มีอยู่ในโลก  
สร้างบารมีอยู่เช่นนั้น นรก สวรรค์ พระนิพพาน ก็มีอยู่เช่นนั้น กุศล อกุศล 
อัพยากฤต ก็มีอยู่เช่นนั้น พากันขวนขวายสร้างบารมี เพื่อจะให้สิ้นทุกข์ไปได้ 
คนดคีนชัว่กม็ปีระจ�าอยูใ่นโลกเช่นน้ัน โลกย์ี โลกตุระ เป็นคูป่รับกนั มดืสว่าง
อยู่ในโลกนี้ทั้งนั้น ครบบริบูรณ์ทุกอย่าง แล้วแต่จะปฏิบัติเลือกเอา

	 ธรรมอนัใดเกิดจากวเิวกในป่าช้า ในดงดบิ ในง่ามเขา พนมไพร ประกอบด้วย
สตัว์ร้ายน้ัน เป็นธรรมทีเ่ป็นแก่นสาร เสอื งู ป่าช้า อสรพษิต่างๆ พระโยคาวจร 
ที่เสียสละชีวิตอันนี้ เกิดชาติใหม่ ธรรมกลั่นออกมาจากอริยสัจ ๔ อย่างราคา 
สูงมาก

	 กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา อพฺยากตา ธมฺมา เป็นหนทางของจิต เจตสิก 
ต้องเดินทางผิดไปเสียก่อน จึงเดินทางถูก

	 พระธรรมปรากฏอยู่ในโลกนี้ไม่ขาด ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ เป็นตัวอริยสัจ 
บอกชัดอยู่ในโลกน้ีเสมอไป ไปพระนิพพาน มีแต่พระพุทธเจ้า พระปัจเจก  
พระอรหันต์ ต้องสร้างบารมีเป็นการใหญ่ จึงจะข้ามมหรรณพ * ไปได้ เพราะ 
คนติดในทางกามมาก ฝืนธรรมดาของธรรม ชอบทุกข์กันมากมาย

* มหรรณพ หรือ มหรณพ = ห้วงน�้าใหญ่ คือการเวียนว่ายตายเกิด หลวงปู่ใช้ค�าว่า มหรคต แทน
ค�านี้เสมอ
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	 ธรรมทัง้หลายเขาแปรปรวนยนืตวัอยู่เช่นน้ัน แต่ เจ้าจิตมนัพยศร้าย จับโน่นคว้าน่ี  
ไม่มีทีส่ิน้สดุ มนัชอบทกุข์ มนัถอืสงัขาร มนัเอาไฟจุดตวัมนัอยูเ่ช่นน้ัน เหตน้ัุน 
ท่านอาจารย์มั่นว่า ธรรมมันสว่างโร่ สว่างอยู่เช่นนั้น ทั้งกลางวันและกลางคืน
ไม่ขาดสาย มันเอื้อมแก่จิต มันซุกซน มันหอบสังขารว่าเป็นของเรา มันจึงร้อน
ทั้งกลางวันและกลางคืน สมน�้าหน้ามัน ชอบรับทุกข์ ไม่รู้จักละทุกข์

	 ธรรมที่เกิดที่วิเวก ที่เปลี่ยวกายเปลี่ยวใจนั้น ราคาสูงโดยไม่หลงลืม ธรรมมี 
หลกัฐานอยูใ่นดวงจิตมากมาย เป็นหลกัของสมถะและวปัิสสนา ปรากฏในดวงใจ  
ที่เกิดจากดวงใจของพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลาย จะน�าไปสู่สุคติโลกสวรรค์ เป็น
ธรรมที่กล้าหาญชาญชัย ตื่นเต้นด้วยสติ โดยไม่เศร้าหมอง ท�าให้มีความเพียร

	 พระธรรมอยู่กับคนบางคนกลายเป็นของปลอม เช่นอยู่กับอลัชชีเป็นตัวอย่าง 
พระธรรม คนไม่รู้จักธรรมตดัสนิไม่ได้ ให้คนช้ันเยีย่มคอืพระพทุธเจ้าและสาวก 
ตัดสิน ท่านผู้ที่เป็นนักรู้ นักฉลาด รู้เองเห็นเองตัดสินดังนี้

	 ธรรมวนัิย ทีเ่กิดวเิวก การภาวนาโดยไม่เอาอดตีอนาคตเข้ามาประสม เกดิโดย 
เฉพาะปัจจุบันล้วนๆ ราคาแพง มีกลั่นกรองมาจากวิเวก เป็นธรรมที่ขลังดี  
แม้จะเป็นสมถะก็ตาม จะเป็นวิปัสสนาก็ตาม เป็นธรรมที่เป็นแก่นสาร ที่พึ่ง 
ของดวงใจ ควรประคับประคอง อย่าให้เสื่อมหายโดยใช่เหตุ ตัดกระแสอดีต  
อนาคตออกหมด มคีวามรู้ทีเ่กดิจากปัจจุบนั เป็นแต่ธรรมทีเ่กดิปัจจุบนั ราคาสงู  
เป็นธรรมปกครองไปจนตายทีเดียว เป็นอัศจรรย์

	 ธรรมอยู่ทั่วไป ดุจสมบัติอยู่ในแผ่นดิน ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ ทุกข์ มีทุกข์
เสมอกันหมด ไม่ล�าเอียง ทั้งสัตว์และสังขารทั่วไป มีมนุษย์และสัตว์เดรัจฉาน
เป็นต้น ไม่มส่ีวนมากน้อยกว่ากนั ไตรลกัษณ์เหมอืนกนัหมด เหตน้ัุน รีบเร่งท�า 
ความพากเพียรตามรอยของพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลาย

	 พระธรรมเป็นธรรมชาตทิรงคุณภาพไว้อย่างสมบรูณ์ โดยความเป็น อกาลโิก จริง  
แต่ต้องอาศัยผู้ทรงธรรม มีสมรรถภาพยิ่งหย่อนกว่ากัน พระธรรมจึงประกาศ
ความจริงอยู่เร่ือยๆ ศาสนธรรมออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์ผู้เดยีว พระองค์
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ฉลาดในธรรมทั้งปวง ดุจน�้ามหาสมุทร ฉลาดประกาศธรรมให้เหมาะกับจริต
ของพทุธบริษัท ขณะท่ีพระองค์แสดงธรรมอยู ่บริษัทจึงส�าเร็จเป็นขัน้ๆ ตามบญุ 
วาสนาของตน พระสาวกแสดงธรรม ทรมานเวไนยสตัว์ มีคณุภาพเป็นล�าดบัที ่๒  
ของพระองค์

	 พระธรรมเหมือนร้านสินค้าต่างๆ มีทุกชนิด มีทั้งหยาบ อย่างกลาง ละเอียด 
คอยต้อนรับพุทธบริษัททุกกาลทุกสมัย ทั้งเด็ก หนุ่ม แก่ชรา ทั้งหญิง ทั้งชาย 
ทั้งบรรพชิต ทั้งคฤหัสถ์ มีสิทธิที่จะรับตามความประพฤติของตน ผู้ประพฤติ
ลงไปที่รับความเดือดร้อน พวกน้ีกลับต�าหนิพระธรรม ผู้ประพฤติที่รับสุคติ
โลกสวรรค์ พระนิพพาน มีสิทธิในพระธรรมเอง ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ไม่ปฏิบัติ
แต่อย่างไร

	 ฟังเทศน์ธรรมชาติประกาศตลอดชีวิต นั่ง นอน ยืน เดิน ของอวัยวะทุกส่วน 
ประกาศเปิดเผยไม่ปิดบงั ธรรมความเกดิขึน้ ความแปรในท่ามกลาง ความสลาย 
ในทีส่ดุ แม้พระพทุธเจ้า สาวก พระปัจเจก ท่านฟังเทศน์เอกในตอนน้ี จึงส�าเร็จ 
มรรคผล เรียกว่าฟังนักเทศน์เอกเทศน์ไม่มีเวลาหยุด ฟังจนตาย

	 ธรรมเป็นตวัธรรมชาตภิายในจิต และมเีพยีรให้รู้ตามธรรมชาต ิจึงชือ่ว่ารู้อริยสจั 
ราคะ โมหะ โทสะ ต้นไม้ ภเูขา สตัว์ กเ็ป็นธรรมชาตขิองเขา เป็นเช่นน้ันแต่ไหน 
แต่ไรมา เราไม่ควรไปยึดไปแต่งให้เป็นตัณหา ก่อเร่ืองทุกข์ให้สัตว์เหล่าน้ัน  
กลายเป็นทุคติ นรกไป

	 ธรรมชาตเิทศนาทัง้กลางวนักลางคนื ทัง้นอกและทัง้ใน ประกาศลัน่ทัว่ไป กท็�าไม 
จิตไม่เห็น เพราะอย่างไร ก็เพราะอวิชชานั้นเอง เมื่อเป็นเช่นนี้ เราฟังเทศน์ 
ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ นักฟังเทศน์เอก เมื่อเห็นความแปรปรวนของสังขาร จิตจะ
ไม่มัวเมา ประมาท

	 พระธรรมอยู่ปัจจุบัน ไม่อยู่กับผู้ตายไปแล้ว และไม่อยู่กับผู้ที่ยังไม่เกิด ไม่อยู่
อดีต ไม่อยู่อนาคต จะชนะกิเลสได้ด้วยปัจจุบัน
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	 ธรรมทั้งหลายเป็นของกลางตามอริยสัจ ไม่รักไม่ชัง เป็นความจริง ความจริง
ล้วนๆ ทั้งสิ้น ธรรมที่ไม่เคยรู้ก็ปรากฏขึ้นมา ในสุดท้ายว่า ยถาภูตญาณทัสนะ  
เป็นความรู้เห็น เกิดมาจากความจริงใจอย่างเปิดเผยไม่มีปิดบัง เมื่อเจ้าอวิชชา
ครองวัฏฏะตายลงไปด้วยปัญญา ชื่อว่านิพพาน

	 ธรรมเป็นอาหารของจิต โรคจิตของมนุษย์มีหลายประการ แล้วแต่ยาขนานไหน 
จะถกูกบัโรค เป็นยาธรรมโอสถ โรคจิต คอืกิเลสทกุประเภทเกดิจากจิต จิตเกิด 
มาจากปรุง คือธาตุ ให้เอาจิตแก้ธาตุ เอาธาตุแก้จิต ประสานกัน (พระอริยเจ้า 
ใช้อย่างนั้น)

	 ธรรมภายในภายนอกสว่างอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่ปิดบังเหมือนกิเลส 
อริยสจัแสดงเร่ือยๆ ไม่ขาดสาย ควรเกดิสงัเวชน้อมเข้ามาในตน ภาวนาไตรลกัษณ์ 
ไม่ให้มัวเมาในโลกประมาท

	 พระธรรมวนัิยน้ีมหีลกัอยูใ่นจิตบคุคลใด บคุคลน้ันร่าเริงอยูเ่สมอ ไม่เศร้าโศก 
เหมือนบุคคลไม่มีธรรม บุคคลไม่มีธรรมน้ันเร่าร้อนอยู่เป็นนิจ น�ามาซึ่ง 
ความทุกข์อันใหญ่ เหตุนั้น ต้องท�าการประกอบความเพียรอย่างยิ่ง ให้ธรรม 
ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผดุงจิตอยู ่เสมอไป น้ันแหละเป็นการดีของ 
พระโยคาวจรเจ้าทั้งหลาย ฉะนั้น พระโยคาวจรเจ้าเร่งความเพียรอย่างเต็มที่ 
เพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์คนอื่น ถึงด้วยความไม่ประมาท

	 พระองค์แสดงให้ละอุปาทานขันธ์แก่ปัญจวัคคีย์ รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็น
อดตีกด็ ีอนาคตกด็ ีปัจจุบนักดี็ ภายในกด็ ีภายนอกกดี็ หยาบกดี็ ละเอยีดกด็ี  
อย่างกลางก็ด ีรูปเลวก็ด ีรูปประณตีกด็ ีมอียูใ่นทีใ่กล้กด็ ีทีไ่กลกดี็ รูปทัง้หมดน้ี 
ไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั้นเป็นนี้ ล้วนแต่เป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้น ข้อนี้ขอท่าน 
ทัง้หลาย ภิกษุทีม่ายงัธรรมวนัิย พงึเหน็ชอบตามความเป็นจริง แล้วไม่หวัน่ไหว  
แม้ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ย่อมเป็นเช่นนั้น ปัญจวัคย์เบื่อหน่าย
เป็นอรหันต์
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	 ธาตุ ๔ พระองค์ตรัสว่าดับในนิพพาน ไม่ได้ดับในที่อื่น ภิกษุหนึ่งได้ฌานเหาะ
ไปถามพระอินทร์ พระพรหม ว่า วิญญาณดับที่ไหน พวกนั้นบอกว่า ควรถาม
พระพุทธเจ้าอยู่ในเมืองมนุษย์ ภิกษุน้ันถามพระองค์ พระองค์ตอบเช่นน้ัน 
ญาณทั้ง ๔ เรียกว่า สมาธิขันธ์ พิจารณาธาตุ ๔ ว่าเป็นไตรลักษณ์ เรียกว่า 
ปัญญาขันธ์

	 พระพุทธศาสนาทําให้เชื่อกรรม ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว ธรรมะไม่เป็นหมัน

	 ธรรมทัง้หลายเป็นไปตามคตธิรรมดา ย่อมหนีไม่พ้นคือตรงไปตรงมา ไม่เข้าข้าง 
ออกข้าง ทั้งดีทั้งชั่วรวมอยู่อันเดียวกัน ดุจขายยาร้านใหญ่ๆ เต็มไปด้วยสินค้า
หลายชนิด แล้วแต่ผู้หวงัต้องการ ธรรมกด็จุเดียวกนั มทีัง้ราคาถกูและราคาแพง  
สกลกายนี้เต็มไปด้วยธรรมทุกประเภท

	 ท่านผู้ทีมี่ธรรมเป็นเรือนของใจดแีล้ว พดูเทศนาขลงัด ีเข้าถงึใจแก่ผู้ฟัง วาจาม ี
อ�านาจขลังดี เข้าไปแก้อุปาทานของจิตได้ดี

	 การภาวนากิตติศัพท์กิตติคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้ฟุ้งไปยัง 
มนุษย์และพวกเทพ นั้นเป็นการดี ความดีเองจะฟุ้งทวีไปในหมู่บริษัททั้งเทพ
และมนุษย์ทั่วไปได้ ดังนี้ พึงสนใจ

	 อมตธรรม จิตของพระอรหนัต์นิพพาน ธาตตุายไปแล้ว ตวัอมตะยงัมอียู ่ดุจบคุคล 
จะเขียนตัวเลขในที่มืด ต้องจุดประทีปเสียก่อน เขียนแล้วดับไฟมืดอยู่ก็จริง 
แต่ตัวเลขนั้นยังอยู่ ฉันใด สิ่งที่รู้ด้วยปัญญานั้นเองเป็นอมตธรรม เรียก สติ 
ก็ได้ เรียก นิพพาน ก็ได้ ร่างกายดับไป อมตะนั้นยังอยู่ อีกนัยหนึ่ง สิ่งที่รู้ 
ปัญญา นั้นแหละเรียก อมตะ มหาสติ ก็เรียก

	 ธรรมมอียูใ่นตวัหมด ให้เพ่งปัจจุบนั อย่าเพ่งอดตี อนาคต ให้พจิารณาปัจจุบนั  
ท�าความบริสุทธิ์ในปัจจุบัน พระอริยเจ้าต้องกลั่นมาจากนรชน พระอรหันต ์
วิสุทธิบุคคล

	 พระนิพพานเป็นโลกุตระ โลกหนึ่งต่างหาก เป็นโลกที่ไม่แปรปรวน เที่ยงตรง  
อมตะ รวมเป็น ๓ โลกด้วย ล้วนแต่โลกใหญ่ทีป่รากฏอยูใ่นคมัภร์ีวนัิยไตรปิฎก 
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ที่พระอรหันต์ร้อยกรองไว้ พร้อมอรรถพยัญชนะบริบูรณ์ทุกอย่าง ดีกว่าด ู
หนังสือพิมพ์ ดูธรรมวินัย พระสูตรดีกว่า ที่พระภิกษุจะได้ศึกษาต�ารับต�ารา

	 ศาสนาให้เชื่อกรรม เชื่อผลของกรรม เราท�าดีได้ดี ท�าช่ัวได้ชั่ว ธรรมของ
พระพุทธเจ้าประกาศอยู่เช่นนั้น หวั่นไหวอยู่เช่นนั้น สว่างโร่ไม่ปิดบัง สะท้าน
สะเทือนอยู่เช่นน้ันไม่ปิดบัง ประกาศข้างนอกตัวข้างในตัวอยู่เช่นน้ันไม่หยุด 
ไม่หย่อน พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ เห็นความจริงอริยสัจ
อยู่เช่นน้ัน มนับงัแต่กเิลสของตวั เส้นผมบงัภเูขา จิตไม่เกดิสงัเวช กเิลสตณัหา
ทบัหวัใจกระดกิไม่ได้ ประพฤตติามกเิลสของตวั อบรมแต่ความชัว่ร้ายของตวั 
นําตัวไปสู่ทุคติ

	 ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ พระธรรมย่อมคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมไว้ได้แท้จริง 
ศีล สมาธิ ปัญญา ผู้ได้ปฏิบัติย่อมได้รับความสุข เช่น ผู้ได้รักษาศีล ศีลย่อม
รักษาผู้น้ันให้มีกาย วาจา เรียบร้อย ไม่มีเวรมภียัแก่ใครๆ ไม่มีใครลงโทษ และ 
กฎหมายกไ็ม่ลงโทษ ให้เป็นพลเมอืงทีดี่ และให้เป็นนักบวชทีด่ ีผู้ใดเจริญสมาธิ  
สมาธิย่อมรักษาผู้นั้นให้ใจสะอาดผ่องใส เป็นสุขสบาย ไม่ให้ใจซุกซน ให้ใจ 
หายรักโกรธหลง ผู้ใดอบรมปัญญา ปัญญาย่อมรักษาผู้นั้นให้เป็นคนฉลาดรู้
เท่าทันตามเป็นจริง เหมือนรู้เท่าทันคนโกง คนโกงก็หลอกลวงเอาเงินไปไม่ได้ 
ไม่รู้จักเหตุผล ไม่งมงายฯ

	 พระไตรปิฎกเป็นยอดศาสนา ให้มนุษย์ปฏบิตัติาม ทีส่าวกอรหนัต์ได้ร้อยกรอง 
สงัคายนาไว้ดแีล้ว ท่านเหล่าน้ันเหน็แก่กลุบตุรทีจ่ะสบืสนธทิางศาสนา รับรัชทายาท 
กันใหญ่มาจากพุทธองค์

	 ศาสนานี้เป็นของกลาง ไม่เป็นของใคร เป็นคุณประโยชน์อันกว้างใหญ่ สุขุม 
ลุ่มลึก นําผู้ปฏิบัติออกจากทุกข์ทั้งปวงได้จริง ข้อนี้เป็นอัศจรรย์ เป็นอันถ้าได้ 
จะมาหมดทัง้โลกน้ีและโลกหน้า เด่นอยูท่กุวนั กเ็พราะอบุาสก อบุาสกิา พระภกิษุ  
สามเณร บริษัท
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พระสงฆ์

	พระโยคาวจรเจ้าเหน็ความเกิด ความดบั แก้ทัง้ ๒ ประการ ต่อน้ันไม่เกดิ ไม่ตาย  
เรียก อมตธรรม และไม่ยินดียินร้ายต่อสังขารทั้งปวง สังขารเป็นตัวเหตุให้เกิด 
ทุกข์ 

	สมณะเป็นสมณะที่ดี รักษาความสงบ จิตไม่ส่งเดชฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆ 
ให้เสียความสงบทางใจ

	สมณะผู้รักในศีล สมาธิ ปัญญา รูปร่างอิริยาบถงามทั้งน้ัน รักความเพียร  
เป็นสมณะอย่างเตม็ภูมใินปัจจุบนัและอนาคตใกล้ๆ น้ี ท่านมคีวามเพยีร มคีวาม 
อดทน เพื่อพ้นจากทุกข์ บรรดาพระอรหันต์มาช่วยส่งเสริม สติปัญญาของท่าน 
ท่านตริตรองอย่างละเอียด ปีติปลื้มใจมาก ส�าเร็จอนาคา พยานรับรองอนาคา
เกิด ๕ ชั้น ตามภูมิที่มีความละเอียดต่างกัน

	พระโยคาวจรเจ้าทัง้หลายถอืธดุงค์บริสทุธิด์แีล้ว เทพต้องไปเยีย่ม พระจะรู้กต็าม  
ไม่รู้ก็ตาม เทพไปเยี่ยม

	ความสันโดษ เป็นทรัพย์ของบรรพชิต

	ความสนัโดษน้ันเบากาย เบาใจ เพราะไม่มกีารสะสมปัจจัย ๔ จะสะสมไว้ท�าไม 
ญาติโยมเขาเลี้ยงอยู่แล้ว ลาภเหลือแล มีโอกาสภาวนาให้ยิ่ง

	ความที่เป็นพระ นั้นยิ่งจนยิ่งมีความสุข

	พระองค์ตรัสว่า โยคาวจรเจ้าทัง้หลายประพฤตตินเป็นคนมกัมาก ไม่ประสบสมาธิ  
อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ บุคคลไหนมักน้อยด้วยปัจจัย ๔ ว่าเป็นทรัพย์ของ
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บรรพชติ แล้วประพฤตเิช่นน้ัน ท่านจะได้ประสบสมาธ ิปัญญา ได้ เพราะเป็นคน 
เลี้ยงง่าย

	พระอริยเจ้าย่อมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ�้า ป่าช้า  
ป่าชฏั ทีแ่จ้ง ลอมฟาง ในกาลภายหลงัภตั เธอกลบัจากบณิฑบาต รับภตัเสร็จแล้ว  
น่ังคู้บลัลงัก์ ตัง้กายให้ตรง ด�ารงสต ิเฉพาะหน้าท�าความรู้ในสมถะ และวปัิสสนา 
ช�าระจิตให้บริสุทธิ์ ไตรปิฎก

	พระโยคาวจรเดินวิปัสสนาล้างจิตอยู่เสมอ ไม่เป็นบ้า แก้บ้าได้ดีทีเดียว  
วปัิสสนาสบาย ไม่มอีาการจิตหลอกลวง ปีตน้ีิควรด่ืมให้เกดิให้มขีึน้เป็นอารมณ์ 
เป็นอาหารของจิต จะเห็นอัศจรรย์ของธรรมที่โผล่ขึ้นเป็นอัศจรรย์ มันคล้าย 
เด็กเล่นเงาของตัวเอง อย่าไปยินดียินร้ายในนิมิตนั้น

	 ท่านผู้มธีรรมะแล้ว จิตละเอยีดสะเทอืนถงึกนั รู้จักวาระจิตของคนอืน่ พระเถระ
ฝ่ายวิปัสสนาไปเยีย่มกนั ท�าความสงบถามกนัโดยมาก ไม่ถามด้วยปากเหมือน
ปุถุชนจิตหยาบ

	ท่านผู้มีธรรมะที่สร้างพระบารมีมามาก ก่อนรู้ได้ แม้เสียงพูดก็ไพเราะ กิริยา
มรรยาทกแ็ปลกกว่าคนอืน่ น่ารัก น่านับถอืเป็นไหนๆ ท่านไม่มเีวรภยัตดิตามมา

	นักเทศน์ต้องฉลาด เลีย้งโวหาร พดูเดด็เดีย่ว วาจาสขุมุ ลุม่ลกึ สขุมุคมัภรีภาพ 
น�ามาซึ่งความเลื่อมใสแก่ผู้ที่สมาคม น่าอนุโมทนา

	ภิกษุเจริญสมณธรรมอยูท่ีเ่ปลีย่วๆ ว่า เราจะตายด้วยภยัต่างๆ เช่น อดข้าวตาย 
สตัว์ร้ายกดัตาย ตายด้วยโรคต่างๆ ตายด้วยภัยต่างๆ แล้วรีบท�าความเพยีรให้
ส�าเร็จก่อนตาย นี้เป็นบทบาทที่จะระวังตัวยากที่สุด อันตรายมาก ความเพียร
ให้เด็ดเดี่ยวมากที่สุด ถ้าตรงกันข้ามแล้วไม่ควรอยู่ (ที่เช่นนั้น)

	พระอรหันต์ทั้งหลายสําเร็จในฌานน้ัน ฤทธิ์เก่ง ถ้าสําเร็จนอกณานแล้ว 
ฤทธิ์ไม่เก่ง อรหันต์ทั้ง ๒ ประเภทนี้ก็ดี ถึงวิมุตตินั้นทั้งหมด
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	พระอรหนัต์จะตายกไ็ม่ว่า จะด�ารงชวีติอยูก่ไ็ม่ว่า เป็นเร่ืองของสงัขารอยูไ่ปเร่ือยๆ  
ถ้าตายแล้วก็สิ้นเร่ืองกัน ถึงอยู่ก็มีประโยชน์ เพื่อโลกรับเมตตาของท่าน  
พระอรหนัต์จิตบริสทุธิ ์โลกรับเมตตาจิตจากท่าน เมตตาอปัปมญัญาพรหมวหิาร 
ทั่วไปในไตรภพ ให้สัตว์ทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขทั่วหน้ากัน

	สาวกละได้แต่กิเลส แต่วาสนาละไม่ได้เหมือนพระพุทธเจ้า เช่น สาวกสารีบุตร
ข้ามคลอง เต้นไปดุจลิง ที่พระที่เรียกว่าถ่อยๆ ดังนี้

	สมมติเทพ ได้แก่ พระราชาในวงศ์จักรี ๑ อุปปัตติเทพ ได้แก่ เทพที่เกิดบน 
สวรรค์ ๑ วิสุทธิเทพ ได้แก่ พระอรหันต์ ๑ เทพเหล่านี้ย่อมปรากฏในโลก ๓ 
(กามภพ รูปภพ อรูปภพ) อรหันต์ย่อมไม่ขาดไปจากโลก โลกีย์กับโลกุตระ 
แฝงกันอยู่ โลกีย์มีความทุกข์สุข

	กรรมเก่าอันพระอรหันต์สิ้นแล้ว กรรมใหม่ไม่ปรากฏ มีจิตเบื่อหน่ายอันที่จะ
เกิดต่อไป พระอรหันต์เหล่านั้นสิ้นภพไม่เกิดอีกด้วยปัญญา

	ธรรมดาพระอรหันต์ต้องบ�าเพ็ญทั้งสมาธิ ปัญญา จึงส�าเร็จ ตรงกับ ศีล สมาธิ 
ปัญญา ดังนี้

	พระโยคาวจรให้มสีตใินการก้าวหน้า ถอยหลงั ในการเหลยีว ในการคู ้และเหยยีด 
แขนและขาเข้าออก ในการทรงสังฆาฏิและจีวร บาตร ในการฉัน ในการดื่ม  
ให้มสีต ิเปลีย่นอริิยาบถ น่ัง นอน ยนื เดนิ การพดู การฟัง ให้มีสตสิมัปชัญญะ 
ให้มีความสันโดษ ปัจจัยทุกอย่าง

	นักรู้ทัง้หลาย พระเถรานุเถระได้ฟังเทศน์คนอืน่ ท่านรู้ได้ว่า ผู้เทศนาพ้นโลกน้ีได้ 
หรือเปล่า หรือไม่พ้นได้ดังน้ี ด้วยก�าลงัของท่านเป็นปรอทเป็นเคร่ืองวดั รู้ได้ชดัเจน  
พระเถระไปเยี่ยมกัน ท่านใช้ญาณของจิต ไม่ต้องพูดกันอย่างคนธรรมดา รู้สุข 
ทกุข์ได้ทนัท ีผิดกบัคนสามญั ต้องถามสขุทกุข์กนัเสยีก่อนจึงรู้ได้ น้ีกเ็ป็นอศัจรรย์ 
ข้อหนึ่ง ควรสนใจรู้
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	อบุาสก อบุาสกิา คนไหนจะเลือ่มใสศาสนา ท่านดูลกัษณะลทัธแิละวาจา ท่านรู้ 
ทันที คนมีบุญ และไม่มีบุญ ท่านรู้แสงของจิตของคนนั้นแสดงออกมา

	จะรู้ข้อวตัรดหีรือไม่ด ีภมูจิิตต�า่และสงูน้ัน ต้องอยูร่่วมกนันาน รู้ลทัธ ิรู้อธัยาศัย 
กันได้ทุกอย่าง

	อยู่สถานที่เป็นมงคล และไม่เป็นมงคล พระเถระท่านรู้ด้วยกําลังจิตของท่าน

	พระเถระ ความเห็น พูดจาปราศรัย ให้เป็นไปทางพระธรรมวินัย พร้อมอ้างอิง
พระไตรปิฎกเป็นอุทาหรณ์ จะผิดถูกประการใด อย่าทิ้งพระไตรปิฎกก็แล้วกัน 
นักรู้ทั้งหลายคัดค้านไม่ได้ เพราะเป็นค�าสั่งสอนของพระองค์ตรัสไว้ในอดีต  
ให้สตัว์ปฏิบตัติามให้ถึงมรรคถึงผล ค�าสอนของพระองค์ไม่เป็นหมัน ปฏิบตัเิหน็ 
ผลได้จริง

	สมณะไม่ควรให้อารมณ์อดีตติดตาม ช�าระให้บริสุทธิ์ก่อน อนาคตไม่ควรหวัง
สิ่งที่มาไม่ถึง สมณะควรให้รู้แจ้งในปัจจุบัน ธรรมเป็นของไม่รอช้า ให้ส�าเร็จ 
ไปเร็วเดี๋ยวนี้ ก่อนความตายที่จะมาถึง ธรรมเป็นของไม่เนิ่นช้า สมณะเพ่งท�า 
ความเพียรทั้งกลางวันและกลางคืน

	กิจการสมณะ บรรพชิต นั้นเป็นกิจการที่สุขุมคัมภีรภาพ ท�ากิจการใดก็ท�าด้วย
ปัญญาของสมณะ อย่าท�าโดยด่วนจะพลัง้พลาด สมณะปฏิบตัธิรรมวนัิย น่ารัก
น่านับถือเป็นอัตตาอันยิ่ง เป็นที่บูชาของโลก เป็นคติตัวอย่างอันดีของกุลบุตร
ที่เกิดมาภายหลัง สืบมรดกสืบทายาทในศาสนา อย่าให้ศาสนาเสื่อม ปรับปรุง
ให้เจริญ

	กจิการใดๆ ยงับริหาร อย่าวางทางธรรมวนัิย จิตก้าวคร่ึงทางธรรมวนัิยเสมอไป  
กิจการน้ันจึงเรียบร้อยทุกอย่าง กิจศาสนาเป็นกิจสมณะ ละเอียดทุกอย่าง  
ใช้ปัญญาอย่างสขุมุ ไม่ให้คนตเิตยีนได้เป็นการดี กจิสขุมุคมัภีรภาพ ทางดเีป็น
กิจสวรรค์ ทางชั่วเป็นกิจทางนรก เปรต อสุรกาย
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	พจิารณาด ูหญงิชายคนไหนสนใจทางธรรมะ บ�าเพญ็รักษาศีล แม้ท�าราชการกดี็  
ค้าขายก็ดี มักร�่ารวย พระเณรเคร่งครัด รักษาศีล เจริญภาวนา รักษาธุดงค์  
มักเลื่อนยศเป็นพระครูหรือเจ้าคุณ ไม่เห็นโลกธรรม รักษาสันโดษ ประกอบ
ความเพียรอย่างยิ่ง มีอ�านาจวาสนาพร้อมสมถวิธี พร้อมวิปัสสนาวิธี มีตาใน 
ตานอก ขลังดี ประเปรียวดี ใช้ไหวพริบแก้ไขความขัดข้องออกจากจิตได้ดี  
ต่อน้ันจิตปรุโปร่ง เฉลยีวฉลาด บรรลไุญยธรรม มกีศุลเลีย้งจิตเร่ือยๆ ไม่อบัเฉา  
ต่อประกอบความเพียรทั้งกลางวันและกลางคืน ถือว่าวันเวลาเป็นเงินเป็นทอง
ให้ผลได้จริงๆ

	อบรมนิสัยไว้ในพระพุทธศาสนา อย่าให้ขาดถึงสึกไป เมื่ออบรมอินทรีย์แก ่
กล้าแล้ว ก็จะบรรลุเอง

	พระโยคาวจรเจ้าเห็นตบะความเพียรเป็นใหญ่กว่าสิ่งทั้งปวง ธุดงค์เป็นเคร่ือง
ขัดเกลากิเลสของตนให้สิ้นไป

	พระองค์ตรัสว่า ภิกษุทัง้หลาย อย่าไปคดิว่าตนรักษาศลีบริบรูณ์แล้ว ทรงธดุงค์ 
ไว้แล้ว ว่าตนเป็นพหูสูตแล้ว พวกเราอยู่ในที่สวรรค์แล้ว พวกเราได้ฌานแล้ว  
จะให้ส�าเร็จอรหนัต์โดยไม่ยาก ดังน้ี แม้ภกิษุเหล่าน้ันไม่สิน้อาสวะแล้วอย่าวางใจ

	พระอรหันต์ไม่ยินดีต่อมรณะ ไม่ยินดีต่อชีวิต เพียงแต่รอรถรอเรือจะขึ้นไป
เท่านั้น

	บรรดาพระอริยเจ้าทัง้หลายมคีวามรู้ทางโลกตุระน้ันมากกว่าคนธรรมดาโลกยิะ 
คล้ายๆ กับเตะตะกร้อไม่ให้ตกดิน มีสติรอบคอบทุกสถาน เลี้ยงลูกตะกร้อไว้
บนอากาศไม่ให้ตกดิน

	 เมื่อจิตพ้นแล้วเรียกว่า อรหันต์ เป็นธรรมชาติว่างประจ�าตน หาเหตุปัจจัยอะไร
เข้าไปหนุนเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้เลย อยู่โดยปกติของตน แม้โลกจะมีก็เหมือน
ไม่ม ีถ้าพดูว่าโลกไม่ม ีสตัว์สงัขารไม่ม ีกไ็ด้ เพราะไม่มีอะไรเข้าไปเกีย่วข้องจิต 
จิตอยู่โดยหลักธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์แท้ ก็กลายเป็นธรรมดาไปเท่านั้น
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	ความพร้อมเพรียงของหมูใ่ห้เกดิสขุ น่ี สมเดจ็พระพทุธเจ้าสรรเสริญไว้แล้ว คอื 
ให้รักใคร่กัน เมตตากนั ปรองดองกนั เป็นน�า้หน่ึงใจเดยีวกนัดจุญาต ิเลือ่มใส 
ในศาสนาอันเดียวกัน มีกิจการงานใดๆ เกี่ยวข้องถึงกัน ทุกข์สุขไปด้วยกัน  
ก็น้ีแหละพระองค์ไม่ชอบความแตกร้าว ให้สามคัคกีนั พระองค์กไ็ด้ผ่านมาแล้ว  
ในสมยัทีภิ่กษแุตกร้าวกนัในเมืองโกสมัพใีนคร้ังน้ัน จนพระองค์เบือ่หน่ายมาก 
พระองค์เสด็จไปอาศัยส�าราญพระทัยอยู่ในป่าปาลิไลยก์ มีพญาช้างปาลิไลยก์
และลิงอุปัฏฐาก นี้เป็นอุทาหรณ์สั่งสอนกันสืบๆ มา

	ภิกษุสามเณรองค์ไหน เดินธุดงค์ขัดเกลากิเลสออกจากดวงจิต งามที่สุด 
เหมอืนกบัหญงิประดบัไว้ด้วยเพชรนิลจินดา มแีวววาวของร่างกายงดงามฉันใด  
ภิกษุสามเณรองค์ไหนสํารวมอินทรีย์ ช่างงามกระไร งามด้วยแสงรัศมีของ ศีล 
สมาธิ ปัญญา

	คนแก่มีอารมณ์ฉุนเฉียว โกรธง่าย ท�าอะไรไม่ถูกใจโกรธง่าย ถ้ามีธรรม เป็น
พระเถระแล้วด ีท่านมีธรรมข่มจิต ไม่แสดงอาการทีดุ่ร้าย มีศลีสงัวร ระวงัหน้า
ระวังหลัง เมื่อมีพลั้งเผลอ ท�าให้รู้ตัวได้ แก้ตัวเมื่อภายหลัง

	คราวที่พระองค์พาสงฆ์หมู่ใหญ่อยู่ที่กรุงราชคฤห์ รับเสนาสนะเป็นคร้ังแรก 
สงฆ์ทั้งหลายอยู่ด้วยความผาสุก พอใจอรัญราวป่าบ้าง รุกขมูลบ้าง ภูเขาบ้าง 
ในซอกธารต่างๆ บ้าง ถ�้าเขาบ้าง สุสานป่าช้าบ้าง แนวไพรบ้าง ที่ลานหญ้าบ้าง  
ตามความพอใจของท่าน ภิกษุทั้งหลายเหล่าน้ันพร้อมใจกันมุ่งประพฤติ 
ธรรมวนัิย ต่างพากันส�ารวมอนิทรีย์เป็นอนัดี จะก้าวหน้าถอยหลงั จะเหลยีวไป 
แลมา จะคู้แขนเหยียดแขน ล้วนแต่น่าทัศนาการทั้งนั้น ทอดจักษุชั่วแอกหนึ่ง 
งามพร้อมทั้งอิริยาบถ ๔ มีนั่ง นอน ยืน เดิน เสงี่ยมงามยิ่งนัก

	พระองค์ตรัสว่า ภิกษุใดยินดีในกามคุณ ๕ และเพลิดเพลินแล้ว ภิกษุนั้นไปสู่
บ่วงแห่งมาร ตกอยู่ในอ�านาจของมาร ติดบ่วงแห่งมาร ภิกษุนั้นถูกมารผู้ลามก 
ท�าบาป ถ้าภิกษุนั้นไม่ยินดีตามสิ่งเหล่านั้น มารไม่รุกราน อยู่เป็นสุข
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	การอยู่เป็นฆราวาสคับแคบ สู้ออกบวชไม่ได้ มีโอกาสเต็มที่จะทรมานตนให้ 
สิ้นกิเลส

	พระ พิจารณาคนทั้งหลายล้วนแต่เป็นซากศพทั้งนั้น

	 ท่านผู้มีธรรม ท่านไม่ดหูน้าคน ท่านดใูจน้ันมาก คอื ใจมันฉายความทีเ่ป็นกศุล 
และอกุศลขึ้นมา ท่านรู้ทีเดียว ยิ่งกว่าหมอไหนๆ

	สมัยปัจจุบันน้ี ผู้แสดงธรรมโดยมากไม่สะอาด คือจิตเปื้อนแทรกซึมไปด้วย 
อาสวะทั้งหลาย พระธรรมเป็นของที่บริสุทธิ์ แต่เปื้อนไปด้วยของที่ไม่สะอาด  
เช่นเดียวกบัอาหารทีส่ะอาดพลดัตกจากมือลงดนิเป้ือน กลายเป็นของไม่สะอาด 
ไม่น่ารับประทาน ฉะน้ัน ผู้แสดงกไ็ม่สะอาด ผู้รับธรรมกไ็ม่สะอาด โดยท�านอง
นายช่างไม้ไม่ฉลาด และไม่เป็นช่างไม้ในตวั รักษาเคร่ืองมือไว้เช่นน้ัน ผลสดุท้าย 
กไ็ม่ส�าเร็จอะไร พระองค์และสาวกทัง้หลาย ล้วนแต่ทรมานตนให้ส�าเร็จมาก่อน 
ดุจนายช่างที่มีฝีมือดีแล้ว และรักษาเครื่องมือไว้

	พระอรหนัต์ท่านรู้เท่าทนักิเลส ท่านรู้เท่าทนัโลกธรรม ๘ และรูเ้หนือโลกธรรม ๘  
ท่านไม่หลงไปตามอารมณ์น้ัน ปรุงให้เป็นสงัขารข้ึน ปรุงทกุข์เกดิข้ึนอกี ไม่เหมอืน
ปถุชุน ท่านผู้ไม่มกีเิลส จะไม่ยอมให้จิตเศร้าหมอง จิตเศร้าหมอง ทคุตย่ิอมได้ 
ตกนรก

	พระอริยเจ้าไม่ปรารถนาเสวยความสุขในโลกเลย ปรารถนาออกจากทุกข์ คือ 
ปรารถนาพระนิพพานทั้งนั้น เป็นสุขจริง สุขจัง ไม่มีแปรผันเป็นอย่างอื่น

	ความดี ความชัว่ ประพฤตไิปแล้วไม่มีทีปิ่ดบงั มนุษย์ไม่เหน็ เทพเหน็ เทพ มนุษย์
ไม่เหน็ กรรมย่อมให้ผล เท่าน้ีกแ็ก้ความสงสยัได้ พระอรหนัต์เป็นวสิทุธบิคุคล 
ประกาศความดีเรื่อยๆ ฉะนั้น เทพและมนุษย์จึงรักพระอรหันต์นั้นมาก เพราะ 
ท่านไม่ให้ร้ายคนอืน่ มีพระมหากรุณาให้ความสขุแก่คนอืน่ ใครฆ่าพระอรหนัต์ 
จึงบาปมาก เพราะท่านไม่มีเวรมีภัยแก่คนอื่น สัตว์อื่น ท่านรักษาความบริสุทธิ์
อยู่เป็นนิจ ความชั่วไม่ถึงจิตของท่าน



359

	แลดูท่านผู้บริสุทธิ์ด้วยศีลก็ดี ด้วยสมาธิก็ดี บริสุทธิ์ด้วยปัญญาก็ดี ผู้แลดูนั้น 
เรียกว่า ทัสนานุตริยะ เห็นอย่างเยี่ยม ดูไม่เบื่อ ยิ่งดูยิ่งปลื้มใจ คล้ายด ู
พระมาลัยเถระในชั้นดาวดึงส์ ซึ่งเป็นบริวารของพระเจ้าเมตไตรย

	พระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายหวังความพ้นทุกข์ เตรียมพร้อมเสมอ

	พระโยคาวจร นั่ง นอน ยืน เดิน ต้องฝึกสติปลุกตนอยู่เช่นนั้น ก�าหนดธรรม
ทั้งหลายรวมตัวอยู่เช่นนั้น เว้นแต่นอนหลับ อิริยาบถปรุโปร่งอยู่เช่นนั้น ไม่มี
ความกังวลสิ่งใดๆ อยู่ที่วิเวก เสียงสัตว์ป่าร้องเยือกเย็นดี ไม่มีเวรภัยด้วย 
ประการใดๆ เกิดสงสารสัตว์แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันอยู่เสมอ

	พระอรหันต์ทําตัวเหมือนวัวเขาหัก ไม่ชนใคร แข่งขันกับใคร ไม่เอาแง่เอางอน
กับโลกโลกีย์ จิตเสวยสุขอยู่เช่นนั้น ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม ๘ ประการ

	ภาวนายิ่งรู้ยิ่งเห็นธรรมลึกซึ้งสุขุมคัมภีรภาพกว้างขวางไปเรื่อยๆ เกิดนโยบาย
ต่างๆ เป็นน่าอัศจรรย์ มหาชนยิ่งเลื่อมใส ลาภยิ่งเกิดขึ้น เห็นในปัจจุบันหลาย
ประการ โดยธรรมของพทุธเจ้าไม่เป็นหมนัแก่พระโยคาวจร เกิดนโยบายฉลาด 
รอบรู้ทกุอย่าง การพดูก็ขลงัดี น�ามาซึง่ความสขุอนัใหญ่ ใช้พรหมวหิารอปัปมญัญา  
โดยไม่เฉพาะแก่สัตว์ทั้งหลาย ปรากฏในนามธรรม แม้ตายไปก็ดี ยังอยู่เป็น
มนุษย์ก็ดี มีคุณประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายพร้อมมนุษย์โดยแท้ ธรรมดาท่าน
พูดไว้ในพระไตรปิฎก พระอรหันต์ท่านรอรถรอเรือจะขึ้นไปพระนิพพาน

	พระอรหนัต์ทัง้หลายสิน้กเิลส อาํนาจมรรค ๘ ประหารสิน้แล้ว จิตเสวยวโิมกข์
วิมุตติ เป็นมหันตสุข โลกุตระเหนือโลกีย์ (จิตเกษม)

	พระโยคาวจรเจ้าทัง้หลายส�าเรจ็อรหนัต์แล้ว เตรียมรอข้ึนรถข้ึนเรือนิพพาน เพราะ 
อยู่ในโลกเป็นทกุข์มาก ปญจฺกขฺนฺธา ทกุขฺา เบญจขันธ์เป็นทกุข์อย่างยิง่ ซึง่ท่าน 
กล่าวไว้ในพระไตรปิฎก

	 เมตตาจิตของพระเถระสะเทอืนไปถงึมนุษย์และสตัว์ทัง้หลาย ฉะน้ัน ผู้มเีมตตา
จึงป้องกันอันตรายได้
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	 ผู้มใีจสงูไม่ควรเอารัดเอาเปรียบแก่ผู้มีจิตอนัต�า่ๆ ดจุเด็กร้ันตพ่ีอแม่ พ่อแม่ไม่ควร 
เอารัดเอาเปรียบแก่เดก็ ควรวางตวัเป็นพรหมน้ันด ีเขาโกรธ แต่เราไม่โกรธน้ัน  
ธรรมว่าเราชนะ ดังน้ี โดยไม่ต่อกรรมต่อเวร ดงัน้ี เพราะฉะน้ันเราควรมเีมตตาจิต 
อยูเ่สมอไป การน่ัง นอน ภาวนาน้ัน เป็นกจิของสมณะ งามทกุอริิยาบถ เทวดา
และมนุษย์เลื่อมใส

	พระโสดาบันท่านเชื่อเรื่องกรรม เชื่อผลของกรรม มีพระไตรลักษณ์ ๓ มีศีล ๕  
ล้างกรรมที่จะไปตกนรก

	พระโสดาบนั สกทิาคา อนาคา ท�าให้ระลกึได้ บอกย่ีห้อเคร่ืองหมาย เป็นคนมิจฉา 
หรือสัมมาทิฐิ บอกเหตุผล บอกทั้งผิดถูก ถูก ก็ถูกแน่นอน พูดชัดเจน มีกุศล 
เลี้ยงจิตมาก เป็นที่รักใคร่พอใจแก่บุคคล น้ันเป็นเคร่ืองพิสูจน์ ดูน้ี และ 
บอกยีห้่อว่าเป็นดีหรือไม่ดีเป็นตวัอย่าง อาจารย์ใหญ่ๆ ล้วนแต่เป็นพระโสดาบนั
มาเกิด

	พระโยคาวจรเจ้าแสวงหาวโิมกขธรรมในสถานทีว่เิวกสงัดทรมานตน ท่านมนิีสยั 
เป็นบุคคลสันโดษ มักน้อย ใช้ตบะความเพียรอย่างยิ่ง ไม่เห็นแก่ปากแก่ท้อง 
ไม่เหน็แก่ความหลบันอน เหน็แต่ความเพยีร ความอดทน ขยนัขนัแขง็เป็นใหญ่ 
น�า้ใจเดด็เด่ียวกล้าหาญ เร่งท�าความเพยีรให้ส�าเร็จ ท่านไม่ท�าตวัให้เน่ินช้า ใช้เวลา 
ให้เป็นเงินเป็นทอง ไม่ให้เวลาล่วงไปเสียเปล่า ดุจม้าที่มีฝีเท้าอันดี วิ่งเร็วไปสู่
สถานที่ประสงค์ คือ พระนิพพาน

	พระอรหนัต์บ�าเพญ็ทาน และนมสัการเจดยีสถาน เพือ่ประโยชน์จะให้เป็นตวัอย่าง 
ของสตัวโลก ซึง่พระอรหนัต์ประกอบด้วยปัญญามาก มลีาภมาก น้ันอาศยักศุล 
แต่ชาตก่ิอน กุศลได้บ�าเพ็ญส�าเร็จพระอรหนัต์น้ัน จะได้เป็นปัจจัยในเบือ้งหน้าน้ัน 
หามไิด้ฯ พระอรหนัต์ทีม่ลีาภมาก มยีศมาก มฤีทธิม์าก มอีานุภาพมาก ปรากฏ
ในพระพุทธศาสนา ได้เสวยสุข เสวยทุกข์ นั้นด้วยได้กระท�าบุญ กระท�าบาป  
ไว้แต่ชาตก่ิอน เช่น พระสวิลเีถระมีลาภมาก ฝ่ายบาป เช่น พระปตูคิตัตตสิสเถระ 
มกีายเป่ือยเน่าพพุองหนองไหล กอ็าศยัอกศุลแต่ชาตก่ิอนทีท่่านเกดิเป็นพรานนก 
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ฆ่านกเลี้ยงชีพ ตายตกนรกช้านาน มาเป็นเปรตช้านาน เสวยทุกขเวทนาสาหัส 
ก็เหตุอกุศลกรรมที่กระท�าไว้ฯ

	นักปฏบิตัทิัง้หลาย อทุศิชวีติเพ่ือพระนิพพานด้วยกนัทัง้น้ัน จึงพากันท�าความเพยีร 
อย่างยิง่ จึงอดหลบัอดนอนอดกนิทกุอย่าง ถอืธดุงควตัรเคร่งครัดทกุอย่าง ภาวนา  
วันเวลาไม่ให้ล่วงเลยไปเสยีเปล่า น้ีเป็นทีป่ระสงค์ของศาสนา ทีพ่ากนัออกมาบวช  
เป็นพระเป็นเณรเพื่อปฏิบัติตนให้สิ้นทุกข์ อุตมเพศ เป็นเพศวิเศษ ทรงผ้า
กาสาวพัสตร์ อันเป็นธงชัยของพระอรหันต์ขีณาสพ เพศนี้เป็นเพศที่เยือกเย็น  
ซึง่ปรากฏอยูใ่นโลกสมัยน้ี เป็นเพศชัน้สงู ปราศจากกาม ไม่กงัวล เป็นสมณะทีด่ี  
เห็นศาสนาโดยยิ่ง ได้แก่ท่านผู้ปฏิบัติดี ตรงต่อธรรม

	พระโยคาวจรเจ้าต้องฉลาดท�า ฉลาดในบริกรรมพุทโธเข้าไปสู่อารมณ์แห่ง 
ความสงบ รักษาความสงบน้ันหนา แวดล้อมด้วยความสงบ ฉลาดธรรมเกดิจาก
ความสงบ อัศจรรย์ ฉลาดในปีติ ฉลาดในนิมิตทั้งหลาย รู้ตามระยะเช่นนั้น  
เมื่อบริบูรณ์ ๓ กาล ตามที่ผ่านมาแล้วนั้น ให้ฉลาดทางปฏิภาคนิมิต เป็นมา 
ของวิปัสสนา เกดิความเบือ่หน่าย ถอนจากปฏภิาคแล้ว จิตเข้าอพัยากฤต ธรรม
ความเป็นกลาง เข้าวปัิสสนาความเป็นเอง ไปเอง ฉลาดเอง ละกเิลสได้เอง บริบรูณ์ 
ทัง้ส่วนวโิมกข์วมุิตต ิความหลดุพ้น เป็นอเสขบคุคล เสร็จกจิในพระพทุธศาสนา

 จิตเดินมรรคให้รู้ ความผิดมาก่อน ความถูกจึงรู้ทีหลัง ภิกษุเป็นบ้าน้ันก็ดี  
ทกุองค์กล้า ชาญชยั เพราะรู้เท่าถงึการณ์ เหมอืนท่านอาจารย์ตือ้ ท่านกล้าหาญ  
อาจหาญ ทุกประการท่านรบัรองได้ทุกอย่าง สละการตายในเวลาเทศนา ท่านมี 
ตาในและตานอกด้วยอภิญญา ไม่เหมือนคนธรรมดา ท่านรู้โทษคุณของโลกีย์ 
พระอรหนัต์ท่านรู้เท่าทนัทกุเวลา จิตมสีตเิตม็ที ่ท่านไม่ล่วงสกิขามหาศลีในทีล่บั 
และทีแ่จ้ง ท่านท�าให้ละกเิลสได้ผ่านมาแล้ว จิตไม่ก�าเริบ เป็นอกปุปธรรม พระนิพพาน 
ดจุดอกบวัมกีลิน่หอมเกดิจากเปือกตมข้ึนพ้นน�า้ ไม่กลบัไปเปือกตมอกี ธรรมดา
พระอรหันต์ท่านละกิเลสได้แล้วเป็นคนดี ไม่กลับไปเป็นคนเลวอีกต่อไป

	พระโยคาวจรเจ้าทั้งหลาย ล่วงไปได้เพราะความเพียร
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	สังขารมันไม่เที่ยง หมดไปเรื่อยๆ หันไปหาความเกิด แก่ เจ็บ ตาย เพราะเรา
อยู่ในระหว่างไตรลักษณ์ ทุกฺข� อนิจฺจ� อนตฺตา สังขารที่มีวิญญาณก็ดี ไม่มี
วิญญาณก็ดี ถูกไตรลักษณ์เบียดเบียนไปสู่มรณภาพของพระสมณโยคาวจร  
รีบเร่งท�าความเพียรให้ทุกข์สิ้นไป ระยะชีวิตอยู่ในระหว่างภูเขาทั้ง ๔ เตรียม 
กลิ้งมาบดเราให้เป็นจุณไปไม่วันใดก็วันหน่ึงจะต้องตายแน่นอน ในระหว่าง
ความเร็วและความช้าของสงัขาร ให้พจิารณาความตายพลดัพรากจากกนั เตรียม
ชมเหตใุหญ่ มรณะคือความตาย ตายในศลี ทาน ภาวนา แปลว่า ตายดตีายงาม 
ในทางพระพุทธศาสนา ไปสู่สุคติโลกสวรรค์

	ความรักความชงัประกอบสตัว์ไว้ในโลก พระนิพพานไม่รักไม่ชงั เป็นอพัยากฤต 
พระอรหนัต์อยู่ในโลกเพือ่เมตตาจิต ท่านไม่ตดิสงัขารใดๆ น�า้ใจท่านดจุน�า้ขงับน
ใบบัว น�้ากลิ้งไปกลิ้งมาย่อมไม่ติดใบบัวฉันนั้น พระอรหันต์ท่านท�าไปเพื่อโลก  
เพื่อศาสนา เพื่อกุลบุตรเกิด ณ ภายหลัง ได้ทัศนาการเป็นบุญเป็นกุศลของเขา 
ไม่หวังลาภยศที่จะเกิดขึ้นอีกเพราะเป็นตัณหา

	ชาวเราอย่าถอืเขาต่างนิกาย วรรณะ มาเป็นเคร่ืองส�าหรับประหารสายชาต ิศาสนา 
ให้พินาศเลย ท�าเหมือนกะเรือแข่งกันน้ันดีมาก ขออย่าให้เอาพายตีหัวกันฯ 
ช่วยกันพยุงศาสนาให้เจริญฯ

	มีภูมิเพยีงเลก็น้อย กต็ืน่เต้นส�าคัญตนมภีมู ิรู้สกึเพราะไม่เคยเป็นสมาคมช้ันสงู  
เหมือนการอยู่ในห้วย ส�าคัญว่าน�้าลึกยิ่งกว่าอยู่ทะเล เช่นนั้นฯ

	กรรมฐาน ๕ เป็นอารมณ์ของพระกรรมฐาน
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มนุษย์กับโลก

 มนุษย์อยูใ่นท่ามกลาง ข้างบน-เทวดา ข้างล่าง-อบายภมู ิมชัเฌ-มนุษย์ มนุษย์
อยูใ่นท่ามกลางของชาตทิีเ่กิด มนุษย์พออริยสจั จึงปฏบิตัสํิาเร็จอรหนัต์ คล้ายๆ 
แม่ครัว แกงมันพอพริกพอเกลือ เอร็ดอร่อยมาก ไม่ควรเหยียบย�่าชาติที่เกิด
ของตัวให้ตกต�่า ตกนรก เปรต อสุรกาย ไปได้ ควรพากันปฏิบัติในศาสนา  
เป็นอบุาสกอบุาสกิาทีดี่ควรแก่การจะได้รับมรรคผล มชัเฌ ท่ามกลาง เดินปฏบิตัิ 
สายกลางให้ส�าเร็จดังนี้ สัตว์ทั้งหลายรู้จักกิน รู้จักนอน รู้จักสืบพันธุ์ รู้จักท�า 
ความดี ความชั่ว ไปนรก สวรรค์ ได้ทั้งนั้น มนุษย์นั้นระคนด้วยบุญ บาป  
ชื่อว่า “คน” ก็ได้ ชื่อว่า “มนุษย์” ก็ได้ ไม่ผิดแปลกกัน

	มนุษย์โอนไปทางโลกย์ีมากกว่าประพฤตศิาสนา ทีจ่ะเอาตวัรอดจากอบายภมิูทัง้ 
๔ ได้ ฉะน้ัน นักปราชญ์เลอืกค้นเอา ประพฤตปิฏบิตัเิอา เอาความดีไปนิพพาน  
เอาความชัว่ไปอเวจีนรก มนุษย์เป็นชาตทิีส่งูสดุ ปรารถนาสมบตัอิะไรกไ็ด้ทัง้สิน้  
ไม่ตกต�่าเหมือนชาติอ่ืนๆ ภพอื่นๆ ภพเหล่าน้ัน ธาตุไม่พอ เป็นชาติที่ขาด
มรรคผลนิพพาน มนุษย์เป็นฐานะที่จะสร้างบารมีให้สําเร็จได้ ไม่มีความสงสัย
ด้วยประการใดประการหนึ่ง

	มนุษย์เป็นภมูใิหญ่ ชัน้พเิศษ ได้ชือ่ว่า มนุษย์เป็นฐานะทีเ่ลศิ เป็นทีป่ระชุมใหญ่  
ให้ร้ายให้ดกีเ็ป็นชาตมินุษย์ อนิทร์ พรหม อบายภูม ินรก สูม้นุษย์ไม่ได้ มนุษย์ 
มฐีานะอนัเลศิ เลศิทัง้หญงิ เลศิทัง้ชาย มอียูใ่นชาตมินุษย์น้ีทัง้น้ัน แม้ปรารถนาใดๆ  
ส�าเร็จได้ในชัน้มนุษย์ มนุษย์ แปลว่า ใจสงู ใจกล้าหาญ ท�าบาป ท�าบญุ ได้ทัง้น้ัน  
เพราะบุคคลเกิดเป็นมนุษย์เป็นลาภอย่างยิง่ ทัง้พบพระพทุธศาสนาย่ิงลาภใหญ่ 
ปฏบิตั ิมรรค ผล นิพพานได้



364

	มนุษย์ แปลว่า ใจสงู ใจแกล้วกล้า ประกอบด้วยความฉลาด ประดษิฐ์การงานได้
ทกุอย่างยิง่กว่าประเภทสตัว์อืน่ในไตรภพ เป็นธาตทุีพ่อทกุอย่าง จึงปฏบิตัสิ�าเร็จ
มรรคผลได้ ใจไม่วางจากความเพยีร ใจเดด็เดีย่ว จึงเป็นพระพทุธเจ้า พระปัจเจกฯ  
พระอรหนัต์ได้ สตัว์อืน่ไม่ได้ ต้องอาศยัพระพทุธเจ้าสัง่สอน มนุษย์กล้าหาญ สร้าง 
พระบารมใีห้ส�าเร็จได้ไม่ท้อถอย ทีแ่ยกออกจากมนุษย์ทัง้ดแีละชัว่ มนุสสฺนิรยิโก  
มนุสฺสเปโต เปรต อสุรกาย มนุสฺสติรจฺฉาโน สัตว์เดรัจฉาน ที่มนุษย์ท�าไม่ดี  
ท�าบาป มนุษย์ที่เป็นพระพุทธเจ้า พระปัจเจก พระอรหันต์ มนุสฺสเทโว  
เหล่านั้นเป็นต้น ล้วนแต่ท�าความดีและชั่วในชั้นมนุษย์ทั้งนั้น เหตุนั้น มนุษย์
เป็นที่ประชุมใหญ่ที่ออกมาชาติมนุษย์ทั้งนั้น ได้นามว่า อคฺค� €าน� มนุสฺเสสุ  
มนุษย์มีฐานะอันเลิศ มนุษย์ไม่ใช่หีนชาติตํ่า เป็นชาติที่สูงสุด

	คนมธีรรมเป็นทีส่บายของจิต คนไม่มีธรรมข่มจิตเป็นทกุข์อย่างยิง่ เพราะแบกขนัธ์  
หาบขนัธ์ ๕ ธรรมความเกดิดบัแสดงเป็นอริยสจัอยู่เร่ือยๆ ไม่ขาดสาย พราหมณ์ 
ผู้เพ่งอยูข่องความแปรปรวน ย่อมรู้ธรรมเหน็ธรรม จิตอยูท่ีไ่หน ย่อมรู้แจ้ง ณ ทีน้ั่น  
ดังนี้ ขยายปฏิภาค ตากไว้เช่นนั้น เห็นธรรมอยู่เช่นนั้น ย่อมแก้ความสงสัย  
รู้ธรรมเหน็ธรรมอย่างสขุมุลุม่ลกึ จิตอย่าออกจากกาย เหน็แปรปรวนอยูเ่ร่ือยๆ 

	มนุษย์ท�าจริงเห็นจริงในอริยสัจ แจ้งชัดจนส�าเร็จมรรคผล เป็นชาติที่เลิศวิเศษ
กว่าสัตว์อื่นกว่าภพอื่น ดังนี้ เว้นจากมนุษย์ไปแล้ว ไม่มีจะให้เป็นพระพุทธเจ้า 
พระปัจเจก พระสาวก ได้

 อุบาสก เรียกว่า พ่อพระ อุบาสิกา เรียกว่าเป็น แม่พระ พระ แปลว่า ประเสริฐ 
ดังนี้ 

	 ธรรมชาติโลกีย์ เป็นสถานถิ่นที่แปรปรวน เพราะไม่เที่ยง อนิจฺจ� ทุกฺข� อนตฺตา  
ยกัย้ายแปรผันอยูเ่ป็นนิจ ธรรมชาตโิลกตุระ เป็นสถานทีเ่ทีย่งธรรม เป็นโลกเหนือ 
โลกทั้งหลาย เป็นโลกที่เกษม เป็นโลกที่ไม่ตายเหมือนโลกมนุษย์

	 โลกิยะเป็นโลกที่แปรปรวน ไม่เที่ยงธรรม เพราะท�าตาม ราคะ โทสะ โมหะ 
ตามมติกิเลสของตัว
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	มนุษย์เกดิมาในโลก มีบดิามารดา พี่ๆ  น้องๆ และวตัถุข้าวของ ในปัจจุบนัทีเ่กดิ
ขึ้นนั้น ประกอบด้วยจิตมี ราคะ โทสะ โมหะ เหล่านี้ พากันรักใคร่เพลิดเพลิน 
เห่อกนั ฉะน้ันมี ราคะ โทสะ โมหะ เพราะตดิภพ ตดิชาต ิตดิโลกธรรม ๘ ประการ  
ไม่เพียงพอ อยากได้โน่น อยากได้นี่ ความพอความอิ่มในดวงจิตไม่เพียงพอ 
แม้แม่น�้า ทะเล ยังรู้จักบกพร่องหรือเต็ม ดังนี้ นี้แหละเป็นเรื่องตัณหาของโลก 
จึงพากันประพฤติทุจริตต่างๆ พากันท�าบาปนานาประการ เมื่อบุคคลฟังโอวาท
ค�าสัง่สอนพระพุทธเจ้า รูส้กึตวั ปฏบิตัมิรรคผลให้เกดิข้ึน กพ้็นโลกไป ข้อน้ีเป็น 
ข้อลี้ลับสุขุม จะต้องอบรมในศาสนาให้มากๆ เพื่อแก้สันดานที่หยาบๆ ของตน
ให้ถงึมรรคผล ให้เชือ่อริยสจัความจริงของศาสนา นรก สวรรค์ นิพพาน มจีริงๆ  
ให้เกิดความเลื่อมใสในศาสนา

	นํา้ใจมนุษย์ แบกขนัธ์ ๕ อยู่เป็นนิจ ไม่มเีวลาปลงของหนักเลย ตดิสงัโยชน์ คือ 
กิเลส ให้เวียนว่ายตายเกิดในภพ ๓

	ความลบัในโลกไม่ม ีมนุษย์ไม่เหน็ เทวดาเหน็ความประพฤตชิัว่ของเธอ กรรม 
ที่เธอท�าไม่ดี เป็นบาป จะเกิดทีหลัง เผาผลาญเธอให้เร่าร้อน กรรมชั่วนั้นก็จะ
คล้ายๆ สนัุขไล่เน้ือ ทนัทีไ่หนย่อมกัดทีน่ั่น ความร้ายแรงของสงัขารทัง้ปวง สูก้รรม 
ไม่ได้ แรงยิง่กว่าอย่างอืน่เป็นไหนๆ เหตน้ัุน นักปราชญ์ควรยกเว้นประพฤตชิัว่  
ความดีความชั่วของเธอย่อมให้ผลในอนาคตข้างหน้า บุคคลประกอบกรรมดี  
ประพฤติเดินมรรคให้ถูกทางพระอริยเจ้าน้ันประเสริฐมาก ให้ผลเป็นสุข  
ไม่ร้อนใจในภายหลงั ยดึนิพพานไว้ได้ ยดึทรัพย์ไว้ได้ ไม่สร้างกายกรรม วจีกรรม  
มโนกรรม สร้างบญุและบาปได้ ท�าให้ตดิตวัไปอนาคต ดจุเงาตดิตวัเรา น่ัง นอน  
ยืน เดิน อิริยาบถอันไหนนั้นรับวิบากกรรม ความสุขและความทุกข์ให้ผล

	บุคคลจะข้ามห้วงน�้าได้เพราะ ศรัทธา ข้ามมหาสมุทรได้เพราะ ไม่ประมาท  
จะล่วงทกุข์ได้เพราะ ความเพียร ย่อมบริสุทธิ์เพราะ ปัญญา

	มนุษย์เลศิกว่าภพอืน่ แยกออกสองอย่าง ภมูน้ีิทัง้ด ีทัง้ชัว่ ร้อยแปดอย่างประชุมกนั  
มนุษย์ใจแข็ง กล้าหาญชาญชัยกว่าภพอื่นๆ เด็ดเดี่ยวมาก เป็นพระพุทธเจ้าได้  
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เป็นพระปัจเจกได้ เป็นพระอรหนัต์ได้ดทีัง้หญงิและชาย ดีทัง้เดก็ผู้ใหญ่ ผู้เฒ่า  
ด้วยไม่ตกต�่า มนุษย์ธาตุพอ ความกล้าหาญพอ อริยสัจมรรคผลพอ ไม่ไป
หาเพิ่มอีก

	 จิตของปุถุชน จิตซุกซนมาก คิดนึกไปต่างๆ ไม่เหมือนพระอรหันต์ ท่านไม่ 
คิดเลย คิดทุจริตลามกต่างๆ 

 บุคคลที่ไม่ประมาท แม้มีชีวิตราตรีเดียว ประเสริฐกว่า ผู้ประมาท มีชีวิตตั้ง  
๑๐๐ ปี คือชีวิตราตรีเดียว เขาตายไป ไปสวรรค์ ประมาทแล้วไปสู่อบายภูมิ 
ดังนี้ ซึ่งมีในพระไตรปิฎกโบราณที่กล่าวกันสืบๆ มาจนบัดนี้

	ปุถุชนถือขันธ์ ๕ ว่าเป็นตัวเป็นตน จึงมีทุกข์มาก ทุกข์หาปัจจัยมาบ�ารุงบ�าเรอ 
ขนัธ์ ๕ อยูเ่สมอ จะละได้ เจริญภาวนาอย่างเดียว อย่างอืน่แก้ไขไม่ได้ เดนิมรรค  
๘ อย่าง หนทางพระอริยเจ้า

	 ธาตทุัง้หญงิ ชาย มีชนิดเดียว เป็นธาตชุนิดเดียว ต่างแต่ว่าเป็นหญงิเป็นชายเท่าน้ัน  
น้ีแหละ ภาวนาให้ได้มรรคผลเหมอืนกนั พระอริยเจ้า ท่านท�าไมส�าเร็จ เรา ท�าไม 
ไม่ส�าเร็จ ให้มีมานะสอนตน พระอริยเจ้าเอาธาตุวิเศษมาแต่ไหน ท่านเอาธาตุ
อย่างเราเข้าภาวนา ดังนี้ ต่างแต่สร้างบารมีมามากน้อยกว่ากันเท่านั้น ให้ส�าเร็จ
เร็วหรือช้า

	มนุษย์ทั้งหลาย ติดทุกข์ ไม่รู้ทุกข์ ไม่ละทุกข์ เอาทุกข์มาเป็นสุข ฝืนธรรม 
ยิง่ทกุข์ใหญ่ ความทกุข์น้ันยิง่เพิม่ เกิดจากวติก วจิาร บ�ารุงทกุข์ให้เกดิขึน้เสมอไป  
พระพุทธองค์ตรัสว่า เบญจขันธ์เป็นทุกข์ ไม่ใช่เป็นสุข เป็นสุข ท่านเป็นสมณะ
ประเภทเดยีว ไม่เกีย่วข้องกจิการฆราวาส บ�าเพญ็ภาวนาให้สิน้ เพราะธรรมไม่เป็น 
ของเนิ่นช้า สัตว์มนุษย์และสัตว์เดรัจฉานติดกามมาก ตลอดพระอินทร์ บ�าเรอ
กามชนิดเดียวกัน มนุษย์บ�าเพญ็ภาวนาให้สิน้ทกุข์ ไตรภพ มนุษย์เลศิกว่าสตัว์
ประเภทอื่น

	ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นบทบาทของสัปปุรุษ ที่ควรประพฤติให้เป็นไปเช่นนั้น
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	มหาบุรุษกล่าวค�าเป็นที่รัก ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นอันมาก มีฉันทะแก่ 
มหาชนเสมอกัน สงเคราะห์อย่างดีแก่คนเป็นอันมาก มิได้มีคนอื่นดูหมิ่น  
จากสวรรค์สู่มนุษยโลกล้วนแต่อวัยวะทุกส่วนงาม ฤทธิ์เดชของพระโพธิสัตว์
สร้างบารมแีละตรัสรู้ ย่อมมปีาฏหิาริย์ทกุอย่าง มนุษย์สร้างบารมีให้ได้หมู ่สมบตัิ  
พร้อมด้วยลักษณะครบสมบูรณ์เสียก่อน จึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

	สร้างบารม ีปรารถนาเช่น มารดา บดิา บตุร ภรรยา พร้อมทัง้บริวาร ให้พบกัน  
น้ีก็เป็นของยาก น้ันประการหน่ึง เม่ือพบกันแล้ว ย่อมพากันสร้างบารมีต่อ  
กว่าจะตรัสรู้ นั้นประการหนึ่ง พระองค์ตรัสว่า เอาเข็มจี้ลงแผ่นดิน ที่ไม่ถูก 
กองฟอนตถาคตน้ันไม่มี สร้างนานหนักหนาจึงจะส�าเร็จเป็นพระพุทธเจ้า  
ความรู้ของพระพทุธเจ้าเป็นอนันตนัยหาประมาณมิได้ แต่สาวกรู้เพยีงไตรปิฎก
เท่าน้ัน วริิยบารมี ศรัทธาบารมี ปัญญาบารม ีระยะ ๓ กาล พระพทุธเจ้าทัง้หลาย 
สร้างบารม ีมกี�าหนดในพระไตรปฎิกเช่นนัน้ พระโพธิสัตว์เกดิมาภพใดชาติใด 
ไม่ทิ้งทาน ศีล ภาวนา สงเคราะห์มหาชนเป็นอย่างยิ่ง เมตตาแก่สัตว์ทั้งหลาย 
เสมอภาค เกดิภพใดชาตใิด ภพน้อยใหญ่ ไม่ทิง้สร้างพระบารม ีด�าเนินอยูเ่ช่นน้ัน 
จนประสบสพัพญัญเูป็นทีส่ดุ พระองค์ไม่เอารัดเอาเปรียบแก่สตัว์โลก ให้ความสขุ 
เสมอกันหมด นี่ปฐมของพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย

	มนุษย์กระเสือกกระสนดิ้นรนให้มีชีวิตให้น้อยลง ทางเดินของมนุษย์ทุกวันน้ี 
เพื่อไปหาความสุข ต้องเดินล�าบาก จึงถึงผล ได้ความสุขเป็นแต่ละบุคคลไป

	 เป็นพลเมอืงทีด่เีป็นคตติวัอย่างบรรดาโลกทัว่ไป แม้บคุคลอืน่เข้าไปคบสมาคม 
ได้มติรทีด่มีศีีลธรรมหากนั หลกีเลีย่งจากคนพาล คบคนพาลเป็นทกุข์อย่างยิง่

	การงานทางโลกบํารุงตัณหาทั้งน้ัน มีทุกข์มาก ได้มาก็เป็นทุกข์บริหารรักษา  
ไม่ได้มากเ็ป็นทกุข์ไม่สมปรารถนา ยกความทกุข์ขึน้บรรยายโดยไม่ถกูต้องไมตรีกนั  
เป็นทกุข์อย่างยิง่ ตรงกบัทีว่่า ปญจฺกขฺนฺธา ทกุขฺา ทกุข์หนัก เบญจขนัธ์ เป็นทกุข์ 
อย่างยิ่ง ไม่มีความสุข ทุกข์ด้วยชาติ ชรา พยาธิ มรณะ ทุกข์ในการเปลี่ยน 
อริิยาบถ ๔ ทกุข์ในการบ�ารุงธาตขุนัธ์ให้มชีวีติอยูเ่ฉพาะวนัหน่ึง เดอืนหน่ึง ปีหน่ึง  
พุทธองค์ตรัสว่า ไม่มีความสุข ล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งสิ้น
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	 ธรรมดาของโลกพากันตื่นเต้นทางกามและวัตถุกามด้วยกันทั้งน้ัน ลืมหลง 
ศลีธรรมไป จึงพากนัตกนรก เป็นเปรต เป็นอสรุกาย เป็นสตัว์เดรัจฉานกนัมากมาย 
เหมอืนขนววั จะไปเกดิสคุตโิลกสวรรค์น้ันน้อยเหมือนเขาววั ฉะน้ัน ในอนาคตวงศ์  
ท่านกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกไม่ผิด นักรู้นักปราชญ์ควรพจิารณาให้ถ่องแท้ กลบัตวั 
ประพฤตศิลีธรรมให้ถกูต้องตามค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า จึงจะเอาตวัรอดขึน้ 
สวรรค์นิพพาน อย่าประมาท เป็นคุณสมบตัอินัล�า้ค่า ไม่อ้างกาลอ้างเวลา วนัเดือนปี 
เป็นเงินเป็นทอง เหตุนั้น ให้หมุนตัวเป็นเกลียว ภาวนาพุทโธหาที่พึ่ง นั้นเป็น 
การดี เป็นพลเมืองที่ดี เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดี งดงามในพระพุทธศาสนา

	 อย่าอยู่โดยปราศจากทีพ่ึง่ ต้องมทีีพ่ึง่รัตนตรัย ใจมหาเหต ุละกเิลสทีใ่จแล้วกพ็อ  
เพราะกิเลสสิงอยู่ที่ใจ อย่ายินดียินร้าย ใจเป็นกลาง รักษาความบริสุทธิ์ที่ใจ 
ก็พอแล้ว ตรัสรู้ท่ามกลางของกิเลสเป็นพอ พระองค์ตรัสรู้กลางกิเลสน้ันเอง  
เห็นผิดแล้วย่อมเห็นถูก เดินผิดแล้วผิดมรรค ก็เดินถูกมรรคก็พอแล้ว

	หน้าทีข่องโลกย์ี มนักแ็ปรปรวนอยู่เช่นน้ัน เพราะมนัไม่เทีย่ง หน้าทีข่องโลกตุระ
มนัเทีย่งอยูเ่ช่นน้ันเพราะหยดุการหมนุเวยีน จะโทษโลกย์ีน้ันเป็นอนัทีไ่ม่ได้เลย 
ยักย้ายแปรผัน เกิดดับอยู่เช่นนั้น แต่ไหนแต่ไรมาแต่โบราณ สังขารปรุงแต่ง 
โลกุตระไม่ปรุงแต่ง หยุดไม่หมุนเวียน คงที่

	 เม่ือเหน็ความไม่เทีย่งแท้แล้ว ย่อมเหน็ความเทีย่งของสงัขารทัว่ไป สงัขารเป็นทกุข์  
อสังขาร เป็นสุขไม่รับทุกข์ด้วย ไม่ยินดียินร้าย มันเกิดเอง มันดับเอง อย่าให้ 
ความรู้โลกย์ีและโลกตุระผสมกนั ให้แตกไว้เป็นส่วนๆ รู้เท่าแล้ววางไว้ตามเร่ือง
ของเขา เกดิมากดี็ ตายไปกดี็ เป็นเร่ืองของโลกย์ี อย่าไปสนใจ เสยีประโยชน์เปล่าๆ 
มันร้อนด้วยตัณหา โลกุตระมันเย็น ด้วยไม่ติดต่อกับไฟโลกีย์ตัณหาสืบไป

	มนุษย์ ธาตุขันธ์ครบอริยสัจ ๔ ทุกอย่าง ไม่เหมือนกําเนิดคติอื่นนั้นบกพร่อง 
สูม้นุษย์ไม่ได้ อคฺค� €าน� มนุสเฺสส ุมนุษย์ใจกล้าหาญ มนุษย์ใจสงู มนุษย์ฉลาด 
มากกว่าสัตว์จ�าพวกอื่น พอพริกพอเกลือ ปรุงแกงเอร็ดอร่อย
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	 ในโลกน้ีไม่มีทีพ่ึง่แล้ว พึง่พ่อแม่กพ็ึง่ได้ชัว่คราวทีม่ชีวีติอยู ่ตายไปแล้วพึง่ไม่ได้ 
พึง่ได้แต่บญุและบาปของตนทีท่าํไว้ อนัให้ผลในชาตน้ีิและชาตหิน้า หมนุตวัไป
ในทางที่ดี เกิดมาแล้วมีศีล ทาน ภาวนา ประจ�าชาติของเรา อย่าให้ตกต�่าคือ
อบายภูมิ ๔ พวก นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน เครื่องเกี่ยวคือก�าเนิด
ในภพทั้ง ๓ เป็นทุกข์อย่างยิ่ง พระพุทธองค์ตรัสไว้แล้ว สั่งสอนสาวกไว้แล้ว  
มีพยานในพระไตรปิฎกสืบมาจนกาลบัดน้ี ควรนักควรหนาที่เราจะได้พากัน 
สนใจปฏบิตัใิห้เกดิขึน้ในสนัดานของเรา ให้เป็นนิสยับญุกศุลในศาสนา กว่าจะได้ 
เกดิเป็นมนุษย์กเ็ป็นของยากนักยากหนา กว่าจะมร่ีางกายบริสทุธิ ์ไม่พกิลพกิาร 
วิปริตไปต่างๆ กเ็ป็นของยากนักยากหนา กว่าจะได้เป็นอบุาสกอบุาสกิาในศาสนา 
ก็เป็นของยากนักยากหนา น้ีแหละที่ได้อัตภาพเป็นมนุษย์แต่ละชาติๆ ก็เป็น 
ของยากนักยากหนา หมุนตัวให้เป็นเกลียวให้มีราคาสูงเพื่อประโยชน์ของตัว  
พระอริยเจ้าแสวงหาถิน่ทีว่เิวก เช่น บณิฑบาตออกมาแล้วจากบ้านเมอืง เหน็น�า้ 
ณ ทีไ่หน ฉันบณิฑบาต เสร็จแล้วเข้าไพรสณฑ์ การภาวนาในทีว่เิวก ทรมานตน 
ให้สําเร็จมรรคผล

	 อนิจจัง ๕ ทุกข์ทั้ง ๕ อนัตตาทั้ง ๕ ล้วนมาจากใจทั้งนั้น ละวางอนิจจัง ๕  
กอ็ยูเ่ทีย่ง อนัตตาทัง้ ๕ วางหมดแล้ว อนัตตาตัง้อยูภ่ายใน เราอาศยัอนัตตาอยู่

	กามทัง้หลายเป็นเจ้าโลก เกลยีด โกรธ รัก ชงั ฆ่ากนั และท�าบาปนานาประการ 
ก็เพราะกามเป็นใหญ่

	 เทวโลกไม่เหมือนเมืองมนุษย์ เป็นโลกเตม็ไปด้วยความสขุล้วน เป็นโลกปราศจาก 
ทุกข์ความเดือนร้อนโดยสิ้นเชิง เป็นโลกมากไปด้วยความสุข โลกกามารมณ์
ยิ่งกว่าโลกไหนๆ ทั้งหมด เป็นโลกทิพย์สนุกสนานรื่นเริง มีรัศมีออกจากกาย  
รุ่งเรืองสว่างไสวตลอดเวลาที่อยู่อาศัยในโลกนั้น ไม่ต้องประกอบการงานใดๆ  
ทั้งสิ้น มีแต่สนุกสนานเพลิดเพลินไปด้วยโลกียารมณ์ทั้ง ๕ ทุกเวลา ท่านจึง 
บัญญัติว่า ภูมิอันแดนสุขต่างรวมผล เกิดอุบัติ เกิดโดยทันทีทันใดโดยไม่ต้อง 
นอนในครรภ์เหมือนมนุษย์ เทพทั้งหลายนิมิตกายได้ทุกอย่าง ให้เล็กได้  
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คร้ังเทศน์มหาสมยัไปฟังเทศน์พระองค์แสดง ให้เลก็ได้ฉันน้ัน บริโภคเคร่ืองทพิย์
น้ัน อาหารน้ันเหีย่วแห้งไป ไม่มกีลิน่เหมน็เหมอืนมนุษย์ โรคภยัไม่เบยีดเบยีน  
เทพอยู่เยน็เป็นสขุ สนุกสนานทกุเวลา อายทุพิย์ วรรณทพิย์ สขุทพิย์ พลทพิย์ 
ยศทิพย์ อธิปไตยทิพย์ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ล้วนแต่เป็นทิพย์ทั้งนั้น

	คนสัมมาทิฐิ เกิดสวรรค์มากมาย

	คนมิจฉาทิฐิ เกิดอบายภูมิทั้งนั้น

	 วางตามกรรมของสัตว์ ที่ประพฤติทุจริตมาแล้ว ให้ผลเป็นหน้าที่ของเขาเอง  
หมดหนทางที่จะแก้ไข ดังนี้

	มนุษย์ฉลาดท�าทจุริตต่างๆ เอารัดเอาเปรียบกันเสมอไป มันไม่ฉลาดในทางธรรม
วินัย และไม่ปฏิบัติในทางศาสนา แต่ฉลาดพูดเปล่าๆ ไหวพริบทันสมัยเปล่าๆ  
มนีโยบายมากกจ็รงิ ฉลาดในทางทุจรตินานาประการ ตามหนงัสอืพมิพร์ายวนั 
มฆ่ีากนั จ้ีกนั ยิงกนัตาย เผาบ้านเมืองให้ฉิบหาย ใช้เงินมาก ปรุงกเิลสส่วนเดียว 
ขาดความสันโดษมักน้อย ฉลาดการพูดการทรงจ�า เฮฮาไปต่างๆ สนุกสนาน 
กนัเปล่าๆ สิง่ไม่เป็นแก่นสาร คดิมากมาย ปรุงสงัขาร สมยัน้ีมหาชนมคีวามคดิ 
สัน้ๆ ไม่บ่งเหตผุลอดตีอนาคตให้ถงึกนั ไม่พจิารณาความเจริญและความเสือ่ม 
ไม่เยือกเย็นเหมือนศาสนาตามโบราณาจารย์

	สวรรค์ชัน้ดสุติเป็นสวรรค์ชัน้ที ่๔ ประเสริฐกว่าสวรรค์ทกุชัน้ เป็นทีส่ถติอยูข่อง 
พระบรมโพธิสัตว์ทุกพระองค์ สมเด็จพระเมตไตรยอยู่ชั้นนี้ พระยาอภัยสร้าง
บารมีก็ไปอยู่ชั้นดุสิต อนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เกิดชั้นดุสิต

	ทีไ่ด้เป็นพระอนิทร์ คอื เลีย้งบดิามารดา ๑ อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ ๑ วาจาอ่อนหวาน ๑  
ไม่กล่าวส่อเสยีด ๑ ไม่ตระหน่ี ๑ กล่าวค�าทีเ่ป็นจริง ๑ ระงบัความโกรธไว้ได้ ๑  
มีคุณธรรมทั้ง ๗ ประการนี้เสมอเป็นนิจ

	พระอนิทร์กบันางสชุาดาปลอมตวัใส่บาตรแก่พระมหากสัสปะ พระอนิทร์กส็�าเร็จ
โสดาบัน กุศลดลบันดาลไปถึงอนาคา ท�าตนให้ส�าเร็จอรหันต์เข้าพระนิพพาน 
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คร้ังสดุท้าย ตัง้แต่ใส่บาตรแก่พระอริยเจ้ากสัสปะแล้ว มรัีศม ีมอี�านาจ ปกครอง
นครด้วยรัศมีเปล่งปลั่ง ไม่อับเฉาเหมือนแต่เก่าก่อน มีรัศมีสู้เทวบุตรที่เกิดใน 
กาลพุทธศาสนาฉะนั้นเลย

	 จิตอย่าด่วน สตไิม่พร้อม อาจจะพลาดไปได้ จะแก้ยากเม่ือภายหลงั ฉะน้ัน ต้องมี 
ธรรมข่มจิตในการแก้

	ปัจจุบันน้ีเทวโลกรุ่งเรืองมากกว่ามนุษยโลก เพราะพวกเทพทั้งหลายบ�าเพ็ญ
บารมี ต่ออนาคตส�าเร็จมาก มากกว่ามนุษย์ มีนักปราชญ์โพธิสัตว์ให้โอวาท  
สัง่สอนพวกเทพเหล่าน้ันให้ถึงฐานะอนัสงูยิง่ๆ ขึน้ไป อย่างสมเดจ็พระเมตไตรย 
ให้โอวาทแก่พวกเทพทั้งหลายฟังอยู่เป็นนิจ จนส�าเร็จในอนาคต

	 ข้อส�าคญัอย่าขีเ้กยีจขีค้ร้านกแ็ล้วกนั ดพูระธรรมท่านแสดงธรรมเร่ือยๆ ไม่ว่าง  
แปรปรวนอยู่เป็นนิจ เพราะไม่เที่ยงของสังขารปรุงแต่ง สว่างทั้งภายนอกและ
ภายในเป็นนิจ ไม่มีเวลาหยุด ถ้าไม่เห็นในตอนนี้แสดงว่า เส้นผมบังภูเขาหนึ่ง 
เป็นช้างเหลอืขอไปเสยีแล้ว ข้างในข้างนอกกต็าบอด ไม่เหน็จริงเหน็ของอริยสจั 
มัวเมาด้วยกิเลสตัณหาทุกประเภทของโลกโลกีย์ เวียนตายเวียนเกิดในสงสาร 
ไม่มีทีส่ิน้สดุ แท้ทีจ่ริงธรรมแสดงโร่ทัง้กลางวนัและกลางคนื ไม่ดับสญูไปทางอืน่ 
เกิดในตัวอยู่เช่นน้ัน เป็นอริยสัจธรรม เป็นธรรมทูตบอกในตัวเสร็จน่ีแหละ
เป็น ปจฺจตฺต� รู้ในตัวปัจจุบันเป็นเทวทูต ปฏิบัติให้รู้เท่าอริยสัจ จิตหยุดเป็น
อมตธรรม เที่ยงอยู่เช่นนั้น

	ประเทศนอกเขาถามมายังประเทศไทยว่า ถือศาสนาฟังค�าสั่งสอนพระพุทธเจ้า
ดแีล้ว ท�าไมมกีารฆ่า ปล้น แย่งชงิกนั โดยไม่ขาดสาย ยิง่ถอืทฐิมิานะกนั ตดัสนิว่า 
ระยะน้ีเป็นยุคเขญ็ บคุคลไม่แลเหน็บญุ บาป เป็นอย่างไร คราวยคุเข็ญย่อมเป็นไป 
เพราะ ราคะ โทสะ โมหะ มันร้ายแรง เอาธรรมห้ามจิตไม่อยู่ เครื่องเย้ายวน
ทางกามมันมาก เช่น ลิเก ละคร หนัง เหล่านี้เป็นต้น ท�าให้ลุกเป็นไฟ เผาตน 
และผู้อ่ืนอยูไ่ม่วาย ส่วนทีเ่ขาอบรมธรรมวนัิยน้ันมน้ีอย เป็นไปตามยคุตามสมัย  
ยคุเขญ็อนัเป็นสมยัทีร้่ายกาจ ต้องเบยีดเบยีนกันเป็นธรรมดา ใครเกดิยคุน้ีสมยัน้ี 



372

เป็นคนบาป แม้คฤหัสถ์บางรายก็ฆ่าพระเจ้าพระสงฆ์ พระก็ยังฆ่ากัน บางราย
ถูกประหารชีวิต

	 อธิกรณ์ใหญ่เกิดขึ้น คือเมื่อทะเลาะกันแล้ว ต้องหันหน้าเข้าหากัน สิ่งใดที่จะ
โอบอ้อมอารีให้เป็นสามัคคีกัน รีบท�า อย่าให้สิ่งเป็นโทษนั้นก�าเริบ มันจะเป็น 
เร่ืองใหญ่ ในหลกัของธรรม สมานไมตรีดกีว่าพยาบาท สร้างเวร ก่อกรรมก่อเวร  
ไม่เลิกไม่แล้ว เป็นบาปใหญ่ ฆ่ากันประหารกันไม่รู้เลิกรู้แล้ว

	สมยัน้ีศกึษาความรูแ้ข่งกนั ฆ่ากนั เรียนอบุายฆ่ากนั ปล้นกนั เอารัดเอาเปรียบกนั  
ไม่มีเมตตาปรานีกันให้อภัยกัน ล้วนตั้งแต่ท�ากรรม จองเวรจองกรรมกัน 
เรื่อยๆ ไป ถือโกรธ โหดร้ายต่อกัน จะเอาความสุขมาจากที่ไหนเล่า

	ต่างคนต่างอบรมฝึกปรือสมาธิ ภาวนา เพื่อสุคติ โลกสวรรค์ อุบาสก อุบาสิกา 
ชาวกรุงเทพฯ ล้วนแต่จับปลา ๒ มอื ด้วยกนัทัง้น้ัน เลือ่มใสศาสนาอย่างเตม็ที่ 
ว่าท�าบุญได้บุญจริงๆ ท�าบาปได้บาปจริงๆ แต่จับปลา ๒ มือ ไม่ได้ท�าศาสนา
ปฏิบัติให้เต็มที่

	 งานของศาสนา ดกีว่างานฝ่ายโลก เช่น งานโลก เราท�าไร่ท�านาหลายร้อยปี เราตายไป  
ก็เพยีงเป็นสมบตัขิองคนอืน่เท่าน้ัน ส่วนงานของศาสนา เราบ�าเพญ็ทาน รักษาศีล  
เพียงครู่เดียวยามเดียว กุศลตอนน้ีให้ผลในอนาคตตั้งกัปตั้งกัลป์ทีเดียว  
งานของศาสนาเป็นของที่เลิศ

	 ร่างกายมนุษย์ที่จะต้องประคับประคองเป็นนิจ มี เย็น ร้อน หิว กระหาย  
ปวดอุจจาระ ปัสสาวะ เบียดเบียนอยู่เสมอ เย็นหรือหนาวต้องห่มผ้า ร้อนต้อง 
อาบน�้าหรือพัดวี หิวต้องบริโภคอาหาร กระหายน�า้ต้องด่ืมน�้า ปวดอุจจาระ 
ปัสสาวะต้องไปถ่าย ยังต้องบริหารคอยผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ นั่ง นอน ยืน  
เดิน ให้พอควร นี้เป็นประจ�า นอกจากนี้ยังมีอาพาธต่างๆ เบียดเบียนเรือนร่าง  
เป็นต้น ว่ากายนี้เป็นทุกข์มากนัก มีอาทิ อาพาธต่างๆ ย่อมเกิดขึ้นในกายนี้ 
๑๐๘ อย่าง
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	คนที่จิตไม่สูงเต็มที่ เมื่อถูกเขาด่าว่าอะไร มักเก็บเอาไปคิดไปนึก เพราะคนเรา
โดยมากส�าคญัว่าตนฉลาด แต่กลนืกนิอารมณ์ทีช่ั่ว อารมณ์ทีช่ั่วเหมือนอสรพษิ 
ลกัษณะของคนโง่ แต่มนีุท่านไม่ถอื ท่านว่าเป็นโลกธรรม ทีเ่กดิมาใครๆ ต้องพบ 
ประสบทุกๆ คนไป แม้พระพุทธองค์ก็ประสบถูกนางมาคันทิยาด่า

	 แม้มหาบุรุษไปสู่สวรรค์ ๑๐ ประการ อายุทิพย์ วรรณทิพย์ สุขทิพย์ ยศทิพย์ 
ความเป็นอธปิไตยทพิย์ รูปทพิย์ เสยีงทพิย์ กลิน่ทพิย์ รสทพิย์ โผฏฐพัพะทพิย์ 
อยู่ในชั้นดุสิตพิภพ พระมหาบุรุษสมบูรณ์ไปด้วยลักษณะ ๓๒ ประการ มีคติ 
๒ ประการ เป็นคฤหัสถ์จะได้เป็นบรมจักรพรรดิ ออกบวชจะเป็นพระพุทธเจ้า 
พรั่งพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่าง มนุษย์ไม่อาจปลงชีวิตพระองค์ได้ ประกอบทศพล 
๑๐ ประการ ประกาศศาสนา มีพระชนม์ยืนนาน ไม่มีศัตรู ถ้ามีหรือก็ชนะ

	ผู้ใดมีศีลธรรม ผู้นั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ แก่ญาติมิตร และแก่
พระพุทธศาสนา เป็นที่รักใคร่และนับถือแก่ผู้ที่รู้จักติดต่อ เป็นที่ไว้วางใจของ 
คนทัง้หลาย และทีย่ิง่กว่าน้ี เป็นทีไ่ว้วางใจแก่ตนเอง และมจิีตอนับริสทุธิอ์นัผ่องใส  
ฉะน้ัน พงึพากนัรักษาเกยีรตยิศในศีลธรรมน้ันไว้ เรามศีลีธรรม และเราทนงตน 
ในน้ัน ปลืม้ใจในน้ัน และรักษาเคร่งครัดให้ม่ันคงในน้ัน ชือ่ว่าเราให้สิง่ประเสริฐ 
ส�าหรับเราโดยตรง เป็นผู้ชนะมาร ศลีธรรมน้ี ความรู้สกึผิดชอบจะบอกท่านเอง

	ความชั่วทั้งหลายที่มนุษย์ทําลงไป ดุจเงาติดตามตัว เม่ือได้ช่องแล้วให้ผล  
ตนต้องเสวยทุกข์

	การได้พจิารณาเนืองๆ ในความเกดิ แก่ เจ็บ ตาย น้ัน เพือ่ให้เกดิสงัเวช ใจอ่อน 
ไม่กล้าท�าบาป รีบท�าแต่กุศลอย่างเดียว เพราะชีวิตน้อย

	มงคลที่ประณีต คนมีทรัพย์ต้องมีภัย ๔ ราชภัย โจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย  
น�าประหารไม่วนัใดกว็นัหน่ึง ชวีติมนุษย์ต้องมภียั ๔ ชาตภิยั ชราภยั พยาธภิยั  
มรณภัย นี้ คนเกิดในโลกพ้นจากภัย ๔ นี้ไปไม่ได้
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	คนมีทรัพย์ ไม่บริโภค ไม่ท�าบุญ ไม่สงเคราะห์ญาติของตน เรียกว่า อสัตบุรุษ 
ไม่มีเมตตากรุณาเผื่อแผ่คนอนาถา ได้มาก็ตระหนี่เหนี่ยวแน่น ไม่หว่านพืชผล 
ในอนาคตข้างหน้า หลงรับประทานแต่ของเก่า มีทรัพย์ก็กล่าวว่าแต่ของเราๆ

	 ผู้ที่ไม่ได้ทําบุญไว้แต่ชาติก่อน คลาดแคล้วจากสมบัติ ๓ ประการ ไม่สม 
ปรารถนาทั้งสิ้น ท�านาข้าว-กล้าตาย ค้าขาย-ขาดทุน จะพึ่งบุญคนอื่น-ก็ไม่ได้  
ดังนี้

	 ธรรมดาคนในโลก ไม่มีใครมีชีวิตแข่งกะเดือนกะดาวได้ เป็นประเพณีในโลก
ตั้งแต่เดิมมา ต้องตายกันโดยมิได้จ�ากัดอายุ

	ความทกุข์นรกชัน้ ๑ ความทกุข์เปรตชัน้ ๑ ความทกุข์ย่อมสงูต�า่กว่ากนั เกิดจาก 
ความชัว่ร้ายทีท่�าไม่ดไีว้แต่เก่าก่อน สวรรค์เทวโลกมีความสขุช้ัน ๑ พระนิพพาน
มีความสุขชั้นเยี่ยม ๑ สวรรค์ยังไม่ปล่อยวางธาตุ นิพพานปล่อยวางธาตุด้วย
ก�าลังวิปัสสนา

	คนทศุลี อยูใ่นสมาคมใดๆ อาจจะให้สมาคมน้ันเป็นอนัตราย ฉิบหายด้วยประการ 
ต่างๆ ต่อเวลาได้โอกาส วนัใดวนัหน่ึงน้ัน เป็นตวัอสรพษิร้ายกาจทเีดียว คบคนพาล 
เป็นทุกข์อย่างยิ่ง ดังนี้

	มนุษย์และสตัว์อืน่น้ัน โลภะ ก็ไม่รู้จักพอ โทสะ โกรธ กไ็ม่รู้จักหยดุ โมหะ ความหลง  
ก็หลงเรื่อยๆ ไม่รู้จักจบ พระอริยเจ้า สิ่งเหล่านี้ไปจบ ณ ที่นิพพานเท่านั้น

	คนมีศีลธรรมประจําใจแล้ว เป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไป ดุจเสน่ห์ไม่มีวัน 
จืดจาง แม้นพระพทุธเจ้าและสาวกทัง้หลายฉะน้ัน เป็นสิง่ทีโ่ลกต้องการทกุเวลา 
ไม่ล้าสมยั ทัง้คุณค่าก็เท่ากันกับโลกเขาเสมอไป โลก ถ้าปราศจากศลีธรรมแล้ว
ก็แตกกันเท่านั้น

	คฤหสัถ์ถ้ามศีลี ๕ แล้ว เป็นทีอุ่น่ใจของครอบครัว และมหาชนทัง้หลาย เป็นที่ 
อุ่นใจของสมาคมนั้นที่เราเกี่ยวข้องด้วย



375

	บคุคลไม่มีกรรมฐานทางใจแล้ว เป็นคนคะนอง ไม่ว่ากษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ 
ศูทร คะนองได้ทุกวัย ทั้งเด็ก หนุ่ม แก่ เฒ่า ชรา ไม่ว่าคนดีและคนเลว  
คนทุพพลภาพ คนเหล่านั้นปราศจากความสุขทางใจ เสียความสง่าราศี

	สขุในโลก เป็นสขุทีเ่จือทกุข์ เป็นสขุเฉพาะชัว่ลมหายใจ ไม่ถาวรเหมอืนสขุในธรรม  
สขุในโลกน้ี เช่นในการกนิอิม่ นอนหลบั มทีรัพย์สนิเงินทอง ลาภ ยศ สรรเสริญ 
แต่สุขเหล่าน้ี ยิ่งสุขเท่าไรก็ยิ่งทุกข์เท่าน้ัน เมื่อตายแล้วก็สิ้นเร่ืองกันเท่าน้ัน  
ไม่เหมอืนสขุในทางธรรม สขุในทางธรรมน้ันประเสริฐนัก นักปราชญ์สรรเสริญนัก  
ของสุขนี้ยั่งยืน

	 ส่วนจิตเล่า เส้นทางเดินของกเิลสทัง้หลาย ล้วนเกิดข้ึนทางจิต ไม่เกดิข้ึน ณ ทีอ่ืน่  
ท่านนักปราชญ์ควรพจิารณาด้วยศลี สมาธ ิปัญญา พระพทุธเจ้าสร้างบารมธีรรม  
ก็เอากายและจิตของกิเลสสร้างบารมี เพราะฉะน้ัน กายกับจิตเป็นของกลาง 
จะน้อมไปทางชั่วก็ได้ ทางดีก็ได้ ไม่ขัดข้อง 

	คนมีกุศลมาก ตายไปดุจหลับแล้วตื่นขึ้นในเทวโลก แม้ที่เป็นบาป ก็ไปโผล่ใน 
นรกเหมือนกัน คนที่มีวาสนามากจะเกิด ณ ที่ไหน ก็สมหวัง คนกุศลน้อย 
ปรารถนาเกิดที่ดี ก็ไม่สมหวัง เพราะแสนยากเอื้อมที่ตระกูลสูงไม่สมหวังฯ 

	 ชาวสวรรค์ตายม ี๓ ชนิด ๑. โกรธกนัตายจากสวรรค์ ๒. สิน้อายตุายจากสวรรค์ 
๓. เพลินเล่นมหรสพ ลืมเสวยเครื่องทิพย์ตายจากสวรรค์ รวม ๓ อย่างของ 
การตายของชาวสวรรค์ กามภพ รูปภพ อรูปภพ สิน้อาย ุเรียกว่า ตายจากสวรรค์ 
เพราะภพทั้งสามไม่เที่ยง เพราะอยู่ใต้อ�านาจไตรลักษณ์บังคับให้แปรปรวน  
เป็นชาติของโลกีย์โดยแท้ ถือสังขารว่าเป็นเราเป็นเขา ไม่เหมือนพระอรหันต ์
เกิดตาย ไม่มีใครอายุยืนค�้าโลกได้ แม้พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ ก็ค�้าโลกให้ 
ยืนไม่ได้ พระองค์กเ็ข้านิพพาน ร่างกายสลายเป็นดนิ น�า้ ลม ไฟ แต่น�า้พระทยั
ไม่ตาย มีส่วนหนึ่งน�้าพระทัยคงที่ เรียกว่า นิพพาน เป็นของเที่ยงอยู่เช่นนั้น 

	พูดตามธรรม ชีวิตไม่เป็นสุขเลย เพราะเบญจขันธ์เป็นทุกข์อย่างยิ่ง เพราะ  
พยาธิทุกข์ ชาติทุกข์ ชราทุกข์ มรณทุกข์ มันหันไปหาความตายเสมอ ดุจ 
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นายโคบาลจูงโคเข้าไปหาหลักที่ต้องฆ่า ดังนี้ พูดตามกิเลส มีสบายบ้าง เพราะ
มนัเพลดิเพลนิตามกิเลส ดงัน้ี เพราะมนัเข้าไปถงึหลกัจะต้องถกูฆ่าดงัน้ี เพราะ
ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ ธรรม ๔ อย่างนี้แสดงอยู่เป็นนิจ ท�างานอยู่เป็นนิจ 
ไม่มีว่างเลย ดุจภูเขากลิ้งมาทั้ง ๔ ทิศ บดสัตว์ให้ตายไปดังนี้ ชีวิตและสังขาร
ไม่มีเหลือ จะมีความสุขได้อย่างไร พูดตามอริยสัจธรรม

	 โลก ยังวุ่นวายอยู่ด้วยกิเลส

	 ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ย่อมเป็นทกุข์ บคุคลละความชนะและความแพ้เสยีแล้ว  
จึงสงบระงับ อยู่เป็นสุข

	 ให้เชื่อกรรมและเชื่อผลของกรรม เราท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว อย่าสงสัย เหตุชั่ว
และดี ย่อมอ�านวยให้โทษและคุณมาจากไหน ก็มีมาจากตัวของเรานี้เองแหละ 
อปุมาสนิมเหลก็ไม่ได้เกดิจากทีอ่ืน่ เกดิจากเหลก็และกก็ดัเหลก็น้ันเองให้กร่อน  
ร่อยหลอหมดสิ้นไป ฉะนั้นฯ

	 ท่านผู้เหน็ทกุข์ และบาํเพญ็สมณธรรม ช�านาญสมถวธิ ีช�านาญวปัิสสนาวธิ ีในชาติ  
ชรา มรณะ ทุกข์ เอาตัวพ้นจากทุกข์แล้วไม่ยึดถือ แปลว่าผู้นั้นอยู่เหนือทุกข์ 
แต่ไม่ใช่เป็นตัวทุกข์ จะมองให้เห็นทุกข์จึงไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว ตกใจ เดือดร้อน  
เพราะเหน็แล้วด้วยความสขุเพราะพ้นทกุข์ เพราะอยูเ่หนือทกุข์ มองเหน็ทกุข์ดจุ 
มองเหน็เรือนไฟไหม้ ไม่ร้อน เพราะอยูน่อกไฟไหม้ น้ีเป็นธรรมของพระพทุธเจ้า

	มนุษย์เบยีดเบยีนสตัว์ ฆ่าสตัว์ทิง้ ๑ ฆ่าเพือ่เอามากนิ ๑ สตัว์เขากไ็ม่อยากตาย  
เจ็บร้องครวญครางกว่าจะสิ้นใจ เม่ือเป็นเช่นน้ีน่าสังเวชสงสารสัตว์ร่วมแก่  
เจ็บ ตาย ด้วยกนั ไม่มทีางทีจ่ะหนีมนุษย์ใจร้าย เขาเรียกมนุษย์ว่ายกัษ์กไ็ด้ สตัว์ก็ 
เบียดเบียนกัน ควายชนกัน นก หนู ปู ปลา ก็เบียดเบียนกัน เพราะฉะนั้น
โลกจึงร้อนอยู่เป็นนิจ ด้วยราคะ โทสะ โมหะ มนุษย์กระหายอยู่เป็นนิจ 

 เทวทตู คนแก่ เจ็บ ตาย พยาธ ิเป็นเทวทตูเตอืนสตัว์ให้สร้างบารมปีรารถนาเป็น
พระพุทธเจ้า พระปัจเจก พระอรหันตขีณาสพ นิ่งนอนไม่ได้ สร้างบุญอยู่เสมอ 
ขึ้นไปเกิดพระนิพพาน
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	สมเด็จพระพทุธเจ้าตรัสแล้วว่า การเกดิการตายเป็นคูเ่คยีงกนั เป็นอบุตั ิเหตดุ้วย 
กรรมท�าให้เกดิขึน้มา ทีจ่ะต้องตาย ทกุขฺ� อนิจฺจ� อนตตฺา ไม่มัน่ ไม่เทีย่ง น้ีแหละ 
ควรนักควรหนา ขอเชญิพทุธบริษัทควรพจิารณา ควรตริตรอง ควรด�าริ ให้เกดิ 
สงัเวช ชีวติน้ีจะต้องดับจะต้องตายในระยะธาตขัุนธ์ทีจ่ะต้องตลีงักา ตายเปลีย่น 
ภพเปลีย่นชาตใิหม่ นึกๆ ดูซ ิน่าใจหาย เป็นอย่างน้ันทกุรูปทกุนาม พวกเราควร 
ทีจ่ะแสวงหาทีพ่ึง่ กล่าวคอื ทาน ศลี ภาวนา อบรมจิตไว้ในพระพทุธศาสนา  
ให้ถูกต้องตามพุทธประสงค์ของพระองค์ เมื่อบริษัทคนไหนได้อบรมไว้ดีแล้ว
เป็นที่ปลื้มอกปลื้มใจ เตือนสติจิตอยู่เสมอ นั้นแหละเป็นการช่วยชีวิตให้เกิด
ในฐานะสมบูรณ์ กล่าวคือสุคติโลกสวรรค์ฯ

	 โลกย์ีมีเกดิดบัอยูเ่ป็นนิจ สงัขารแปรปรวนอยูเ่ป็นนิจ จิตไม่เสมอเหมือนโลกตุระ 
ท�าต�่าๆ สูงๆ ขึ้นๆ ลงๆ มีทั้งกุศล อกุศลเสมอ

	มารจริงให้ร้ายด้วย มารเทพยดาด้วย แต่เทวดามีน้อยกว่ามารเป็นจริง เช่น 
พระไปบิณฑบาต มารดลใจไม่ให้ใส่บาตร นั้นเป็นประการหนึ่ง มารเกิดจาก
นิวรณ์ ๕ หนึ่ง มารประจ�าสันดาน ผู้มีกิเลสสิงอยู่ในจิตใจแก้ยาก ต้องภาวนา
ให้ยิง่ เพ่ือชนะมารน้ันๆ ปรุงแต่งในดวงจิต ต้องอาศยัภาวนา นอกน้ันไม่เป็นท่า 
เป็นทาง มันผิดจากมรรค หนทางพระอริยเจ้า ปัญญาเหน็ชอบ ด�าริชอบ เป็นต้น 
เป็นมรรคของพระอริยเจ้าทั้งหลาย

	สัตว์วนและเพลินอยู่ด้วยธาตุของเก่า ไม่ท�าความรู้ของเก่าคือจิตอันเกิดดับได้

	 เมือ่ยามรัก น�า้ต้มผัก กว่็าหวาน ถงึคราวชงั คอยน่ังด่าประจานกัน น้ีแหละท่าน
จึงว่า วัฏฏโก โลโก โลกนี้หมุนเวียนเสมอ เพราะรักแล้วกลับชัง แล้วกลับรัก  
มิหยุดหย่อนฯ

	 โลกกามาวจรชอบสนุกสนานทัง้หญงิและชาย เฮฮากนัมากมาย ลมืพทุธศาสนา
มากมาย ชักชวนกันตกนรกมากมาย ยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์นิพพาน นานาประเทศ 
ชอบเต้นร�า เล่นกีฬาต่างๆ โอ้อวดความรู้ความเห็นกันต่างๆ นานาประการ  
ซึ่งมีอยู่ในโทรทัศน์แล้ว เป็นการที่ช่ัว ย่ัวยวนกิเลสให้รุกล�้า ทั้งหญิงทั้งชาย  
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เกิดความ “เมา” ตามโอวาทของท่านอาจารย์แหวน ท่านกล่าวไว้ โลกมีทั้งทุกข์
และความสุขปะปนกันอยู่เสมอไปเป็นนิจ ไม่หยุดยั้งด้วยประการใดๆ ถูกใจ
เสริมกันขึ้น ถ้าไม่ถูกใจ เบียดเบียนฆ่ากันประหารกันอยู่เป็นนิจ ตามหนังสือ
รายวันเขากล่าวไว้แจ้งอยูแ่ล้ว ค�าสัง่สอนพระพทุธองค์ตรัสว่า โลกโลกย์ีร้อนอยู่
เป็นนิจ รับทุกข์อยู่เป็นนิจ ด้วยกิเลสอวิชชาทั้งหลายอ�านวย นี้ก็เป็นอัศจรรย์
ของโลกโลกีย์ ไม่เยือกเย็นเหมือนศาสนาในค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเลย

	 เมื่อไร้จากความจริงแล้ว ความศักดิ์สิทธิ์มี ณ ที่ไหน

	ทีจ่ะเปลีย่นภพไปสูภ่พใหม่น้ัน มจัจุราชมายาทกุอย่างเป็นพอ จึงเข้าถงึความตาย 
ตายดีไปสวรรค์ ตายชั่วไปสู่ทุคติภพ มี ๒ อย่างเท่าน้ัน ถ้าสิ้นกิเลสแล้ว 
ก็ไปนิพพาน ไม่ปรารภเกิดในภพน้อยใหญ่

	มนุษย์ผู้ที่ตายก็ตายไป มันไม่เที่ยง ผู้ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นอุบาสก อุบาสิกา 
ทดแทนกันเรื่อยๆ ไป มิได้ขาดระยะ แม้พวกเปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน 
ก็ทดแทนกันเรื่อยๆ มิได้ขาด ฉะนั้น มนุษย์มีทั้งคนดี คนชั่วช้าลามก ดี ชั่ว 
กุศล อกุศล พระนิพพาน มีอยู่ในมนุษย์ เป็นที่ประชุมใหญ่ เหตุนั้น มนุษย์
เป็นสัตว์ที่มีฐานะอันเลิศ

	 ใจไม่มีเรือนธรรมย่อมอยู่เป็นทุกข ์จึงเที่ยวซุกซนไปในอารมณ์ต่างๆ เป็นผู้น�า
ทกุข์ภยัมาให้ตวัเราและคนอืน่ตัง้อเนกประการ ต้องมธีรรมเป็นเคร่ืองประพฤติ 
ข่มมานะทิฐิในทางที่ชั่วของตนไว้ เป็นนักบวชและเป็นพลเมืองที่ดี 

	ประเทศไทยให้ความรู้ความเหน็กนั เมตตากนั สามัคคกีนั รักใคร่กนั ให้เป็นพี่
เป็นน้อง ไม่ท�าร้ายกนั ลกัเลก็ลกัน้อยกนั เบยีดเบยีนกนั เพ่งโทษกนั ให้ความ 
ทกุข์กนั จองกรรมจองเวรไม่มีทีส่ิน้สดุ มันเป็นวฏัฏะ วนเวยีนตายเกิดอยู่ในโลก  
ทรมานตนอยู่ไม่มีความสุข ปญฺจกฺขนฺธา ทุกฺขา เบญจขันธ์เป็นทุกข์อย่างยิ่ง  
เกิดทุกข์ ชราทุกข์ พยาธิทุกข์ มรณทุกข์ ระยะ ๔ อย่างประหารสัตว์ในสงสาร  
มมีนุษย์บางจ�าพวกเบือ่หน่ายการเกดิ แก่ เจ็บ ตาย ปฏบิตัเิดินมรรคให้ถกูต้อง  



379

เข้าไปเกิดในชาตินิพพาน พระพุทธเจ้า พระปัจเจก พระอรหันต์ จ�าพวกน้ี 
ไม่ต้องเกิดมารับทุกข์

	 ไตรภพ กามภพ รูปภพ อรูปภพ หมุนเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อย ภพใหญ่ 
ตาย เป็นอรหันต์แล้วหยุดในพระนิพพาน

	ถึงอายุยืนก็ต้องเจ็บ แก่ ตาย อายุสั้นก็จะต้องตาย ความสะดุ้งกลัวในตอนนี้ 
การแก่ เจ็บ แต่ละอย่างมนัเป็นทกุข์ มันเจ็บมนัร้อนสารพดัทกุอย่าง มเีหตเุร่ือง 
พระอริยเจ้า ผู้ทีค่รองเรือนรีบขวนขวายหาทีพ่ึง่ หาสวรรค์ หานิพพาน ไม่นอนใจ  
รีบชวนกันออกจากตระกูล ผู้หญิงบวชเป็นนางภิกษุณี ผู้ชายออกบวชเป็นพระ  
รีบเร่งท�าความเพยีรให้เกดิมรรคเกดิผล อย่านอนอกนอนใจ วนัเวลาเป็นเงินทอง  
ไม่ท�าแต่ยงัเป็นมนุษย์ เมือ่ตกนรกแล้วจึงคดิได้ทหีลงั น่ันแหละ น่ันแหละมนัสาย 
เกินไป ไม่มทีางทีจ่ะแก้ไขตนได้ จนต้องรับเวทนาอนัใหญ่อยูเ่ช่นน้ัน และธรรม 
ของพระพุทธเจ้าเป็นสาธารณะ ไม่ว่าบรรพชิตและคฤหัสถ์ พากันปฏิบัติให้ถึง 
มรรคถึงผลได้ ไม่อ้างกาลอ้างเวลา เหมือนผลไม้ต่างๆ ซึ่งให้ผลตามฤดูกาล 
ไม่ถึงฤดูกาลไม่ให้ผล ข้อนี้ควรคิด ควรตะเกียกตะกายขวนขวายให้เกิดให้มี 
ขึ้นในตน เกิดมาแล้วดุจมาค้าขาย จะขาดทุนหรือได้ก�าไร ก็พึงดูในชาติที่เป็น 
มนุษย์ ฉะน้ัน ให้รักษา ให้ขวนขวายประโยชน์ใส่ตวั อย่าให้วนัเวลาล่วงไปเสยีเปล่า  
วันเวลาเป็นเงินเป็นทอง กรรมชั่วที่ท�าลงไปแล้วให้ผลเป็นทุกข์ โดยไม่ได้ดู 
หน้าใคร ไม่ว่าพราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ ศูทร ต้องได้รับผลของกรรมนั้น  
นี้แหละเรื่องศาสนา มีทั้งเหตุทั้งผล เราท�าดีได้ดี เราท�าชั่วได้ชั่ว ไฉน เอาชีวิต  
วนัเวลา อายุ ไปท�าความชัว่ ไปสร้างความทกุข์ใหญ่อนัน้ันให้เกดิมใีนตน ต้องเอา 
อตัภาพเป็นมนุษย์มาขาดทนุใหญ่ อคคํฺ €าฺนํ มนุสเฺสส ุอตัภาพมนุษย์เป็นของเลศิ  
ธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าก็เป็นของเลิศ ปฏิบัติให้ถึงช้ันสวรรค์นิพพานได้ 
ฉะนั้น อย่ามีความประมาท ท�ากาย วาจา ใจ ให้ตกไปในทางที่ชั่ว กล่าวคือ
อบายภมิูทัง้ ๔ ให้ระลกึถึงกาย วาจา ใจ สมบตั ิเพาะปลกูอริยทรัพย์ไว้ในศาสนา  
อันเป็นมหากศุลอย่างยิง่ เราได้เกดิมาได้กายสมบตั ิวาจา ใจสมบตั ิอย่าท�าลาย
สมบัติอันนี้ให้ตกต�่าถึงทุคติ  
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	 แก้ภพทั้ง ๓ นั้น แก้ในดวงจิต ต้นเหตุอย่างเดียว ไม่ใช่แก้ทางอื่น 

	พิจารณาที่ประชุมแห่งขันธ์ หรือที่รวมแห่งสภาวธรรมนี้ ถ้าปัญญาไม่รอบคอบ 
จริงๆ จิตเกิดความส�าคัญขึ้นในตนว่าเป็นอรหันต์ ข้องอยู่เพียงเท่าน้ีก็ได้  
ไม่รอบคอบ วนัน้ีอาจไม่ระบายกเิลสละเอยีดยิง่ สอนคนอืน่เกดิความส�าคญัผิด 
ไปตามๆ กันก็ได้ ขอยกตัวอย่างให้ฟัง บุคคลมองเห็นสิ่งอื่นๆ ข้างนอกได้ 
ไม่มปีระมาณ แต่ไม่มองเหน็หน้าของตน ฉะน้ัน ต้องน�ากระจกเข้าส่องดูหน้าตวั  
เหน็สภาพได้ทัว่ น้ีคอืสภาพขนัธ์ สภาพธรรมทัว่ไป จิตดวงน้ีแหละส�าคญัมาก อนุสยั
นอนอยูใ่นสนัดาน ขอให้นักปฏิบตัค้ินคว้ามากๆ จิตดวงน้ีมอีศัจรรย์หลายอย่าง  
ความองอาจ มีสตสิมัปชญัญะ ความสว่างไสว ความฉลาดเฉลยีว แต่ขอถามว่า 
อาสวะสิน้แล้วหรือยัง น้ีส�าคัญมากของนักปฏิบตั ินักปฏบิตัสํิาคญัตวัถงึนิพพาน  
ขออย่านอนใจ รีบเร่งปฏิบัติเข้าไปให้สิ้นอาสวะ นี้นักปฏิบัติบางองค์ยังไม่สิ้น  
ส�าคัญตัว มีจ�านวนมากองค์

	ดวงจิตของปถุชุน มีทัง้ดีและเลวปะปนกนั ผู้ทีไ่ด้อปุจารสมาธกิด็ ีเสกยงัไม่ขลงัดี 
เหมือนผู้ทีไ่ด้อปัปนาสมาธจึิงขลงัดมีากทีส่ดุ เพราะจิตแน่วแน่ อคุคหนิมิตยงัไม่ขลงั  
สูป้ฏภิาคนิมติไม่ได้ เพ่งของขลงัให้ศกัดิส์ทิธิเ์พราะจิตแน่วแน่ ในนิมิต จิตกเ็ป็น 
อปัปนาด้วย จึงอธษิฐานส�าเร็จจิตด้วย เป็นของขลงัดทีีส่ดุกว่าของขลงัส่วนอืน่ๆ

	 ร่างกายเป็นศาลารับแขกทีม่มีาแต่ทางใกล้และทางไกล ทัง้คนดีทัง้คนชัว่ ขึน้พกั 
ศาลาก่อนอื่น เป็นเรือนสุขและทุกข์ มีโรคเป็นต้น ฉะนั้น กายเป็นเส้นเดิน
ทางของโรค เจ็บไข้เป็นต้น ทั้งเป็นโรคเกิดกระทบกระเทือนดินฟ้าอากาศเรียก 
โรคจรมา นี้เรียกว่า ศาลากองทุกข์

	มนุษย์หลงของเดมิ วฏัฏะวงัวน ชมของเดมิ เพลนิของเดมิ วุน่อยูด้่วยของเดมิ 
ไม่เป็น อรห� ผู้หกัเสยีจากของเดมิ (นาม “อรห�” ย่อมมอียูใ่นโลก เช่น ชฎลิแข่ง 
พระพุทธเจ้า “สู้เราไม่ได้ เราเป็นอรหันต์” ดังนี้เป็นต้น) ฯ

	มนุษย์ยังไม่ถงึนิพพานตราบใด บญุบาปต้องให้ผล เม่ือถงึนิพพานแล้ว บญุบาป 
มิได้ตามให้ผลในเมื่อเข้าสู่นิพพานฯ
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	ความสําเร็จของมนุษย์ คือ พระอรหันต์ เป็นอเสขบุคคล เสร็จกิจที่จะต้องท�า 
การงานทางโลกีย์และโลกุตระ น�้าจิตของท่านเข้าพระนิพพาน ไม่มีการท�างาน
ภายนอกและภายในอีกต่อไป เป็นตัววิวัฏทุกข์ เพราะจิตของท่านพอหมด 
ทกุอย่าง เบือ่หน่ายหมดทกุอย่าง เพราะท่านรู้อริยสจั อกปุปธรรม จิตไม่ก�าเริบ 
ไม่ขึ้นไม่ลง วางอุเบกขา ไว้ในกิจนั้นๆ ท่านวางด้วยความรู้ ปุถุชนวางไม่ได้

	 ชาติทุกข์ พยาธิทุกข์ ชราทุกข์ มรณทุกข์ ๔ อย่างนี้ แต่ละอย่างๆ เป็นมหา
อันตรายอย่างใหญ่ยิ่ง ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์สะดุ้งหวาดเสียวฯ

	ลกูไม่ดีคอยทําลายสกลุ แม้จะมีสกัพนัคนกไ็ม่มค่ีา หากว่าเขาไม่เกดิหรือเกดิแล้ว 
ตายเสียดีกว่าฯ

	พระอาทติย์ดวงเดยีว อาจสอ่งโลกใหส้ว่างได้ดกีว่าดาวหลายดวงฉนัใด บุตรดี 
คนเดียวอาจยังสกุลให้รุ่งเรือง ดีกว่าบุตรที่เลวทรามตั้ง ๑๐๐ คน ฉะนั้นฯ

	คนทีมี่ศีลธรรมน้ัน เป็นสิง่ทีโ่ลกต้องการทกุเวลา ไม่เป็นของล้าสมยั ทัง้มคีณุค่า 
เท่าทนักบัโลกเสมอไป พระองค์และสาวกอริยเจ้า ท่านกล่าวเช่นน้ัน โลกปราศจาก 
ศีลธรรมแล้ว จะเกดิระเบดิสงครามกนัแน่นอน จะเหน็ได้ง่ายๆ ว่า ครอบครัวหน่ึงๆ  
ถ้ามีจิตระแวงสงสัยกันเกิดขึ้นแล้ว ต่อน้ันจะเกิดระเบิดกันวันใดวันหน่ึงน้ัน 
ทีเดียว 

	สามภพมีวญิญาณเน่ืองด้วยกนั วถิจิีตถงึกนั เพราะอยูใ่นภพโลกีย์อนัเดยีวกนั 
สะเทือนถึงกัน

	 โลกโลกีย์ไม่คงเส้นคงวา มีความแปรปรวนหมุนเวียนกันไม่มีสิ้นสุด เหมือน 
กินข้าวแล้วกินอีก แม้ความสุขก็เจือด้วยทุกข์ ไม่สุขล้วน เกิดแล้วตาย ได้แล้ว 
กลับหาย ดีแล้วกลับชั่ว จะถือเอากับสิ่งนั้นๆ ไม่ได้เลย พอจะหลุดมือตกหาย 
ไปทุกเวลา เป็นเหตุให้นอนใจไม่ได้ เหมือนอยู่ใกล้อสรพิษคอยขบกัดเสมอ  
พระนิพพานเป็นสุขอย่างยอด 
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	ดิน น�้า ลม ไฟ ยืมเขามาสร้างบารมี เมื่อสิ้นกิเลสแล้ว ส่งคืนเขา เจ็บ แก่ ชรา 
ตาย ไปเท่าน้ัน ไม่มีปัญหาอะไร โลกย์ีผันแปรอยูเ่ช่นน้ัน (สจัธรรมเป็นของจริง 
ของพระอริยเจ้า) ธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุ ดับเพราะเหตุ อุปติสสะจึงเห็น
ธรรมทีพ่ระอสัสชเิทศน์ย่อให้ฟัง จึงส�าเร็จโสดาบนั ต่อมาได้เป็นพระอคัรสาวก 
คือพระสารีบุตร

	ความปรารถนา ความประสงค์ของกเิลส มี ๑๐๘ อย่าง ป่วนป่ันหวัใจของปถุชุน 
ไปต่างๆ บางคร้ังใจด ีบางคร้ังใจร้าย เพราะสงัสารวฏัแปรปรวนหมนุไปตามกรรม  
ผู้ที่เขาฆ่าตัวตายก็เป็นเช่นนี้ จิตดิ้นรนไปต่างๆ ไม่ยุติธรรม

	 อนุสยัของกเิลสมันกองดองฟักอยู่ ดวงจิตมันได้ปัจจัยแล้วมันกเ็กดิขึน้ ปรับปรุง
กิเลสเร่ือยไป ต้องม้างอนุสัยเหมือนกับม้างกาย ให้รู้แจ้งแทงตลอดสิ้นเชิง  
สตัว์เดรัจฉานเป็นอภัพบคุคล ไม่รู้ธรรมอย่างละเอยีดเหมอืนมนุษย์ พระโพธสิตัว์ 
สร้างบารมีเกิดๆ ตายๆ ให้เตม็ แล้วตรัสรู้ ร้ือขนสตัว์ข้ึนสวรรค์นิพพาน ท่านอดทน 
มีขันติมากที่สุด ไม่เอาแง่เอางอนมนุษย์และสัตว์ พระโพธิสัตว์มีศีลธรรมทุก 
ชาติไป ด้วยเมตตากรุณาเต็มเปี่ยมในพระทัย สนใจสร้างบารมีมาก
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ทาน ศีล ภาวนา...ปัญญา

	 อนัว่าทานน้ี เป็นต้นแห่งสขุทัง้หลาย เป็นรากเหง้าแห่งสมบตัทิัง้หลาย เป็นทีต่ัง้ 
แห่งโภคทรัพย์ทั้งหลาย เป็นเคร่ืองต้านทาน เป็นเคร่ืองป้องกัน เป็นเคร่ือง
ด�าเนิน เป็นเครื่องไปแห่งผู้เดิน ทางไม่เรียบ คือ สงสาร

	 ในครอบครัวใด มทีาน ศลี ๕ มภีาวนาพธุโธ ในครอบครัวน้ัน มหีลกัธรรมวนัิย  
โอวาทค�าสั่งสอนของพระพุทธองค์ เยือกเย็น สามัคคีกัน ต่างคนต่างมีธรรม  
จะมีความสุขมาก เพราะครอบครัวนั้นมีคติ ๒ อย่าง ๑. เป็นอุบาสก อุบาสิกา 
รักใคร่ในคุณพระรัตนตรัยแก้ว ๓ ประการ ๒. ไม่มีเวรและภัยเกิดขึ้น

	 การท�าบญุต่ออาย ุเหน็อานิสงส์ปัจจุบนั เป็นอศัจรรย์อย่างใดอย่างหน่ึง ฉะน้ัน
พระเจ้าพมิพสิารบ�าเพญ็อทุศิถงึเปรต เปรตได้รับ อนุโมทนา ไปเกดิบนสวรรค์ 
การทานมีผลแรงกล้าถึงขนาดนั้น

	 ผู้มีปัญญา ผู้รู้ความหมาย ผู้ไม่ตระหน่ี ผู้มีใจเลื่อมใส ย่อมถวายทานใน 
พระอริยเจ้าผู้มีจิตตรง ผู้คงตามสมควรแก่การทักษิณาทานของผู้นั้น ย่อมมี 
ผลไพบูลย์ ย่อมไม่บกพร่อง ด้วยมีผู้อนุโมทนาหรือช่วยเหลือ มีแต่ท�าให้ 
ผู้อนุโมทนาหรือช่วยเหลอืน้ัน ได้มผีลมส่ีวนกศุล เพราะฉะน้ัน ขอบคุคลผู้เป็น
ปราชญ์จงอย่าท้อใจ จงบริจาคทานในที่มีผลมาก เพราะบุญทั้งหลายย่อมเป็น
ที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรโลก ดังนี้
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	 อานิสงส์ของผู้บริจาคทาน มี ๕ อย่าง อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ตลอด 
กาลนาน เพราะฉะน้ัน ไม่ควรตระหน่ีหวงบริโภค บณัฑิตผู้หวงัผลวเิศษ ควรยนิดี  
ในการให้อาหารแก่สมณะ ช ีพราหมณ์ เป็นต้น ไม่ควรว่าให้เหลอืเฟือจึงค่อยให้  
มีเวลาใดควรให้เวลานั้น อย่าเลือกว่าเป็นวันพระวันโกน เพราะให้ในวันไหน
ย่อมได้ผลเท่ากัน ไม่น้อยมากกว่ากัน ที่จะให้มากน้อยกว่ากันนั้นคือผู้รับของ
เท่านั้น คือเจตนาของผู้ให้และคุณธรรมของผู้รับเท่านั้นฯ 

	 สมาคมใหญ่น้อยก็ด ีรักษาหน้าที ่เช่น เงินคลงักดี็ คนใดมศีลีธรรม เช่น ศลี ๕  
ศีล ๘ เพียงคนและสองคน แล้วเข้าผสม นั้นก็เป็นมงคล เป็นที่นิยมของ 
พทุธบริษทัน้ันๆ ย่อมไม่ท�าความเสยีหายด้วยประการใดๆ ชีใ้ห้เหน็ว่าศลีธรรม
คอืความดงีามทีโ่ลกต้องการอยู่ทกุเมือ่ ไม่เป็นของล้าสมยั มคีณุค่าเท่าทนักบัโลก 
เสมอไป คบคนพาลแล้วดุจเป็นทุกข์อย่างยิ่ง

	 บคุคลตัง้ไว้ซึง่บาป ถอืตุม่สรุา มีโทษ ๑๐ ประการ ในปัจจุบนั เป็นทีป่ระชุมแห่ง 
คนพาล เป็นทีส่รรเสริญแห่งคนพาล เป็นทีต่เิตยีนแห่งนักปราชญ์ เป็นเหตกุล่าว
ทจุริตผิดศลีธรรม เป็นเหตเุกดิทะเลาะววิาท เป็นเหตใุห้เกดิโจรผู้ร้าย เป็นเหต ุ
เกดิไฟไหม้ เกดิข้าวแพง เกดิโรคอหวิาต์ เป็นเหตใุห้อมนุษย์เบยีดเบยีน ถ้าตาย 
ไปตกนรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน สิ้นกาลนาน

	 ก่อสร้างพทุธรูปหลายสมยั คณะศรัทธาออกเงินก่อสร้างหลายเจ้าหลายคน ซึง่เป็น 
เจ้าของ บางคนมเีงินออกเงิน ตามฐานะของคนม ีคนมอีอกมาก ออกอย่างสงูๆ  
ออกปานกลางๆ คนจนไม่ได้ออกเงิน ใช้ก�าลงักายก�าลงัใจบากบัน่ รวมหลายคน 
ช่วยกัน คล้ายปลวกหลายล้านตัวก่อจอมให้สูงใหญ่ได้ ท่านพวกน้ีท�าเหตุดี  
ผลก็ต้องได้รับด ีพากันไปเกดิสวรรค์ เป็นมณฑลใหญ่เป็นกรุงใหญ่ เพราะเหต ุ
ได้ท�าบญุก่อสร้างพทุธรูปประดษิฐานไว้ในโลก เหตดุ ีผลกต้็องได้รับด ีเช่นหน่ึงๆ  
มบีริวารตัง้หมืน่ๆ ดังน้ี ทีพ่ากนัเกดิในโลกสวรรค์ในอนาคตข้างหน้า ได้พากนั 
ท�ากรรมดี ส่วนกรรมนั่นแหละแบ่งปัน ให้เทวโลกได้น้อย-มาก กว่ากัน ไม่มี 
การแข่งฟ้องร้องกันด้วยประการใดประการหนึ่ง เพราะกรรมนั้นแบ่งส่วนได้
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	 ศีลเป็นข้อวัตรภาคพื้น พื้นดี ทําอะไรก็งาม เช่น เราวาดเขียนพื้นดี วาดเขียน
ระบายสีก็งาม ถ้าพื้นไม่ดีแล้ว ถึงระบายสีก็ไม่งาม ศีลก็เช่นนั้น

	 ศีลเป็นที่ตั้งแห่งธรรมทั้งปวง ผู้ตั้งอยู่ในศีลแล้ว ไม่เสื่อม

	 ศีล สมาธิ ปัญญา น้อมเข้ามาในกายและจิต

	 ศีล ๕ สงเคราะห์เข้าแขน ๒ ขา ๒ หัว ๑ รวมเป็นตัว

	 ศีลธรรมเป็นสมบัติของมนุษย์ทุกกาลทุกสมัยที่จะต้องประพฤติให้เป็นคนดี

	 ศีล ระงับคะนองทางกาย วาจา สมาธิ ระงับคะนองทางใจ วิปัสสนา ท�าอาสวะ 
ให้สิ้นได้

	 แม้คนพาลทัง้หลายเหน็ว่าศลีไม่จ�าเป็นจะต้องรักษา หมายความว่า ไม่อยากเป็น 
คนดีด้วยโลกเขา คนเช่นนั้นล้างผลาญโลกให้ฉิบหาย

	 ศีลมีอยูใ่นตวัไม่ต้องไปขอ คนทีไ่ปขอเป็นคนจน เจตนาห� ภิกขฺเว ดังน้ี พระชนก 
ว่ายน�้ามหาสมุทร ไม่เห็นว่าไปขอศีลจากใคร หนึ่ง พระเจ้าพิมพิสารพาบริวาร
ไปหาพระองค์ ไม่กล่าวว่ารับศีลเสียก่อนจึงฟังเทศน์ ดังนี้ ท่านเหล่านั้นท�าไม 
จึงส�าเร็จ ศีลมีตัวเดียว จิตยกเว้นทั้ง ๕-๘-๑๐-๒๒๗ ดังนี้

	 พระองค์ตรัส สิง่ทัง้ปวงเป็นของร้อน จักษุร้อน โสตะร้อน ฆานะร้อน ชวิหาร้อน  
โผฏฐพัพะร้อน มโนร้อน ร้อนเพราะความก�าหนัด ความโกรธ ความหลง ความเกดิ  
ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความโศก ความพิไรร�าพัน ความเสียใจ  
ความคับใจ ความคิดไม่สมหวัง เพราะฉะนั้น ระวังชิวหาไว้ รับประทานด้วย
ความปราศจากตัณหา จงอย่าเห็นแก่ลิ้น อย่าเห็นแก่เนื้อ

	 ถ้าว่าศาสนาเจริญที่โน้นที่นี้ จับปลานอกสุ่ม ให้หมายเอากายจิตเป็นตัวธรรมะ 
ทัง้สิน้ (ภาวนาอยูใ่นสมาธ ิคอืความสงบ คล้ายหาเงินได้มาแล้วจ่ายหมด ต้องใช้ 
ปัญญาค้นคว้าด้วยไตรลักษณ์ ได้ชื่อว่าหาเงินเพิ่มเรื่อยๆ จ่ายไม่หมด)

	 ให้นิยามการท�าสมาธ ิคอื หยดุใจจากรัก โกรธ หลง คนก�าลงัวิง่พล่าน เหน็อะไร 
ไม่ถนัด ต้องหยุดวิ่ง เพ่ง จึงจะเห็นชัดนั้นได้ 
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	 สมาธเิป็นหวัหน้า ธรรมทัง้หลายต้องน้อมไปสมาธ ิกศุลธรรมทัง้สิน้ต้องมีสมาธิ 
เป็นหัวหน้า มีสมาธิแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริง ปัญญานี้สว่างเป็นอาทิ ด้วย
อ�านาจไตรลกัษณ์ก�าจัดความมดืให้สว่าง เร่ืองน้ีพระโยคาวจรไม่ทิง้ไตรลกัษณ์

	 การทําสมาธิให้เป็นอันเดียว ก�าลังใจก็แข็งขึ้น ใจอันเดียว เรียกว่า ใจป�้า  
เมื่อใจป�้า ท�าสิ่งอันใดก็ส�าเร็จ ฉะนั้น ผู้มีก�าลังใจป�้ากล้าแข็งแล้ว สามารถท�า
กิจทั้งปวงส�าเร็จ

 สมถะ รักษาสังขารไว้ วิปัสสนา ถอนกิเลสด้วยไตรลักษณ์ ที่ไม่เที่ยงนั้นเป็น
ทุกข์ทั้งสิ้น ที่ไม่เอาทุกข์นั้นเป็นสุขอย่างยิ่ง คือ นิพพาน

	 สมถะระงับนิวรณ์ได้ชั่วคราว เสวยความสุขด้วยความสงบ แต่กิเลสเกิดขึ้นอีก 
ส่วนวิปัสสนารู้แจ้งแทงตลอด ท�าให้สิ้นกิเลสได้ หัวใจไม่มีพิษมีภัยด้วยนานา 
ประการ จิตเกษม จิตอมตธรรม จิตอกปุธรรม จิตไม่ก�าเริบ จิตคงที ่เพราะจิต 
รู้แจ้งแทงตลอด

	 ปัญญาสาํคญั ก�าจัดมดืให้สว่าง ปัญญาตดัสงัโยชน์ได้ ปัญญาท�าลายกระเปาะไข่ 
คืออวิชชา จะท�าให้ตนบริสุทธิ์ได้ก็เพราะปัญญา

 สตเิป็นตวัชัน้เอก เป็นผลทีอ่อกมาจากปัญญา สตเิป็นตวัมรรค ตวัผล จึงมนีาม 
ว่า “สติวินโย ทาตพฺโพ”

	 จิตน้ีต้องอบรม สมาธ ิปัญญา ศลี จะพบความสขุอนัประณตีเหนือความสขุใน 
โลกย์ี ปฏบิตัทิแีรกย่อมกระวนกระวาย แต่ว่าเจตนาปฏบิตัลิงไปแล้ว ศลีอบรม
ให้มีความสขุสงบ ขาดศีลไม่ได้ อบรมปัญญาอยู่บ่อยๆ ปัญญาจะหยัง่ลง จิตจะ 
ต้องเกิดปัญญา ศีล สมาธิ ปัญญา มีอยู่เช่นนั้น จะได้ผลวิมุตติ สันติสุขเป็น
ธรรม ผู้ปฏิบัติได้ถึงทุกเวลาตามภูมิ

	 การไม่ปล่อยจิตออกเดนิไกล คอื ตรวจกายใจของตนอยูเ่สมอน้ัน เป็นการดมีาก  
สายตาเราน้ันผิดจากคนธรรมดาสามัญ เป็นคนที่มีวิชชารอบตัว ก็จะพ้นภัย
อันตรายต่างๆ
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	 จิตทีเ่ป็นสมาธแิล้วไม่รับรู้อารมณ์อืน่ๆ ทีผ่่านมา เพราะทิง้หมดแล้ว จิตจะแน่วแน่ 
อยู่ในอารมณ์อันเดียว จึงมีก�าลังมาก

	 ขอให้บ�ารุงศรัทธาเชื่อมั่นค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตาม เกิดผลได้ 
จริงๆ เพราะค�าสั่งสอนของพระพุทธองค์ สาวกสังคายนาไว้ดีแล้ว

	 จิตทีด่แีละไม่ดีน้ัน เป็นตวัมารทัง้สิน้ ถ้าเราถอืว่าดแีละชัว่แล้ว มันเล่นงานเราแน่  
มารไม่อยู่ที่อื่น อยู่ที่ตัวของเรา

	 ลมเป็นอาหารของร่างกาย สติเป็นอาหารของจิต

	 ละบาปอกุศล ต้องละทีก่ายและทีใ่จ เอากายว่าง เอาใจว่าง ถอนกเิลส จึงใช้ได้

 อาศัยไตรลักษณ์ฟอกหัวใจ เพื่อช�านาญบ�ารุงสติให้แก่กล้า ไตรลักษณ์เป็น 
ตัวกรรมฐานใหญ่ แก้กิเลสทั้งปวงได้ ไตรลักษณ์ชนะได้ในสงครามคือกิเลส  
เป็นบทบาทแก่พระโยคาวจรเจ้าทัง้หลาย ระลกึถงึไตรลกัษณ์เสมอ ความส�าคญัตน 
ไม่มี เพราะไตรลักษณ์ล้างให้สะอาด ไม่มีมลทิน

	 จิตตั้งในสัจธรรมไตรลักษณ์ ลบล้างสังขารทั้งปวง เพ่งความเพียรอยู่เช่นนั้น  
ม้างกายเหน็กาย พสิจูน์ในอวยัวะร่างกายอยูเ่สมอ พร้อมด้วยสมถวธิ ีวปัิสสนาวธิี  
ลบล้างกิเลสสัญญาใดๆ อย่าให้เกิดส�าคัญใดๆ ในดวงจิต ให้เป็นจิตปกติเห็น
ความบริสทุธิ ์จิตเทีย่ง จิตอมตธรรม จิตไม่ตาย เป็นผลของสมถวธิ ีวปัิสสนาวธิี  
น�าความสิ้นไปแห่งกิเลสอาสวะทั้งปวง

	 บคุคลมสีมาธอิบรมปัญญาน้ัน ดจุมไีม้เดยีวอยูท่ีแ่จ้ง มคีนตดัได้สะดวก เอามา 
ท�าธุระของเขาได้ง่าย ส่วนปัญญาอบรมสมาธินั้น คือ คนนั้นๆ ท�าสมาธิไม่ได้ 
เพราะจิตฟุ้งซ่าน ต้องใช้ปัญญาเป็นกรณีแวดล้อมปลอบโยนจิตให้เป็นสมาธิ 
เป็นอุบายให้จิตสงบเท่านั้น เพื่อจะได้เดินปัญญาได้สะดวก

 จิตดื้อใช้ปัญญาอบรมสมาธิ จิตสะดวกใช้สมาธิอบรมปัญญา ตามแบบ

	 เพ่งดอูวยัวะเร่ือยๆ ตรงกบัภาษิตตรัสว่า สมณะ ช ีพราหมณ์ ผู้เพ่งอยู ่ย่อมแก้ 
ความสงสัยได้ ความเพ่งอยู่เช่นน้ัน ไหนสมถะก็อยู่เช่นน้ัน วิปัสสนาก็อยู่  
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ณ ทีน้ั่น ย่อมเหน็ความแปรปรวนของสงัขารเป็นนิจ ท�าให้มาก ท�าให้ช�านิช�านาญ  
ถอนอุปาทานถือในปัญจขันธ์ได้ เกิดความเบื่อหน่ายราคะความก�าหนัดยินดี 
ในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส เป็นบ่อเกิดแห่งความฉลาดในอรรถธรรม  
เอาวิปัสสนาล้างจิตให้บริสุทธิ์ วิปัสสนาเป็นตัวสัจธรรม รู้จริงเห็นจริง นิโรโธ 
ท�าให้แจ้งแทงตลอดเญยยธรรมทัง้หลาย ไม่ให้สงัโยชน์ตดิใจได้ ความสขุอนัใด 
สู้สิ้นกิเลสไม่ได้ ปล่อยวางด้วยวิปัสสนากรรมฐาน สมถะเป็นบทบาทข้างต้น 
เดนิวิปัสสนาต่อ วปัิสสนากบัสมถะแยกกนัไม่ได้ เป็นตวัมรรคทีส่�าคญัประหาร
กิเลส ล้างเช็ดให้จิตสะอาด เข้าถึงอมตธรรมให้เป็น สมุจเฉทปหาน

	 ราคะ โทสะ โมหะ ทัง้ ๓ น้ี ไม่ว่าใครจะมาก่อนและมาหลงั แม้กเิลสชนิดใดมา  
กท็�าให้เศร้าหมองทัง้น้ัน วธิแีก้กิเลส กอ็ย่าคอยให้ศลีมา ไปก่อน สมาธมิาทีส่อง 
ปัญญามาทีส่าม ถ้าเป็นเช่นน้ัน กเ็รียกว่าท�าสมาธติามแบบเป็นอดตี อนาคตไป  
หาความสุขไม่ได้ตลอด นี้แหละ ปัญญาอบรมสมาธิ ศีลอบรมปัญญา ก็ได้  
แล้วแต่อุบายจะประหารกิเลสด้วยวิธีไหน

	 นิมิตทั้งหลายเกิดจากสมาธิทั้งน้ัน ผู้กล้าต่อเหตุผลที่จะปฏิบัติตัวให้สูงขึ้น  
ล้วนแต่ถือนิมิตทั้งนั้น เป็นอุปจาระและอัปปนาสมาธิ คนที่เป็นบ้านั้น ถือนิมิต
เป็นของจริงจัง ไม่เห็นว่านิมิตทั้งหลายเป็นไตรลักษณ์

	 สมาธิ บุคคลยินดีแต่ความสุขและความสงบ ไม่ใช้ปัญญาเป็นอุบายช�าระกิเลส 
แล้วเป็นเหตุให้ติดสมาธิถอนตัวขึ้นไม่ได้ ถ้าส�าเร็จสมาธิแล้วเดินวิปัสสนาต่อ 
ช�าระในดวงจิต จะพ้นทุกข์ได้

	 ปัญญาทําให้สว่าง เป็นลกัษณะ ญาณ เป็นลกัษณะให้เกิดแสงสว่าง ให้อริยสจั
ปรากฏ เป็นล�าดับ

	 ปัญญาหรือญาณ เป็นเหตุให้ก�าจัด คือ อวิชชา ให้เป็น วิชชา

	 ผู้มีปัญญาหลงในบางสิ่งบางอย่าง หลงในศิลปะที่ไม่ช�านาญก็มี หลงในทิศที่ 
ไม่เคยไปก็มี ในนามบัญญัติที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็มี พระขีณาสพท่านไม่หลง
ไปตาม รู้ว่าเป็น ทุกฺข� อนิจฺจ� อนตฺตา
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	 สมาธิใดไม่มีปัญญากํากับ ท�าให้เป็นบ้าและติดสุขในฌานน้ันด้วย สมาธิใด 
มปัีญญากาํกบัแล้วไม่เสยี คอืไม่เป็นบ้าและไม่ตดิในสมาธน้ัินด้วย ความเพยีร
ก้าวหน้าถึงวิโมกข์

	 ปัญญาเห็นชาติ ชรา มรณะ เป็นปัญญาชอบ ปัญญาเห็นความสวยงาม 
เป็นปัญญาผิด ทุปัญญา ไม่ใช่ สุปัญญา-ธรรมอุกฤษฏ์

	 การเสื่อมญาติก็ดี เสื่อมทรัพย์ก็ดี เสื่อมยศก็ดี เป็นอาทิ พระพุทธองค์จัดว่า
เป็นการเสือ่มเลก็น้อย แต่ การเสือ่มปัญญา เป็นการเสือ่มอย่างวนิาศใหญ่หลวง 
ทีเดียว

	 ทําให้กุศลบังเกิดขึ้น มีแต่ความสันโดษเท่าน้ัน ทําให้อกุศลบังเกิดข้ึน มีแต่
ปรารถนาศักดิ์ใหญ่ใฝ่สูงเท่านั้น

	 มรรคของเก่า แม้พระองค์มาตรัสในโลกน้ี ก็เอามรรคของเก่าที่พระพุทธเจ้า
องค์ก่อนๆ มาใช้ ดุจแก้วมณีของบรมจักรพรรดิ บรมจักรพรรดิตายแล้ว  
แก้วเสด็จหนีไปอยู่เขาบรรพต องค์ใหม่มาเกิด แก้วก็เสด็จมาเอง ฉันนั้น

 มรรค ๘ มีฤทธิเ์ดชมาก พระโยคาวจรเดนิมรรค ๘ ช�าระกเิลสได้ ท�าให้บริสทุธิไ์ด้

	 ปัญญาอบรมสมาธ ิคอื ปัญญาแวดล้อมเพือ่ปลอบให้จิตอยากเป็นสมาธ ิเพราะ 
จิตมนัวิง่ไปตามกระแสจิตเจตสกิ ต้องให้มีปัญญา ห้ามจิตเดนิ เมือ่จิตไม่เดินแล้ว  
จิตก็เป็นสมาธิ อารมณ์อันเดียว

	 มรรค ๘ แก้โลกธรรม ๘ อย่าง น�าธรรมเทศนาในปฐม ในมัชฌิมา ในปัจฉิม 
ล้วนแต่ให้ส�าเร็จมรรคผลทั้งสิ้น

	 ประหารกิเลส เม่ือมรรคพอแล้วก็หยุดเอง ดุจกินข้าว เมื่ออิ่มแล้วหยุดเอง  
ไม่อยากอีก รู้ด้วย ปจฺจตฺตํ

	 ความสุขมีอยู่ ๒ ประการ อามิสสุข นิรามิสสุข เศรษฐี คฤหัสถ์ กษัตริย์  
บรมจักรพรรดิ เป็นความสขุในโลก ยัง่ยนืได้เพยีงไรให้ผลแค่ไหน น้ีพระพทุธองค์ 
ได้ประสบมาแล้ว เวลานาน ๒๙ ปี เป็นสุขที่ไม่คงทนถาวร เป็นเหยื่อที่ล่อให้
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อยู่ในวัฏฏะ พระองค์จึงได้เสด็จบรรพชาตรัสรู้เป็นยอดคน อามิสสุข ความสุข 
ทางโลกีย์ เป็นความสุขที่ผิดๆ เห็นอาการสบายกาย สบายใจ ซึ่งเกิดจาก ลาภ  
ยศ สรรเสริญ และ รูป เสียง กลิ่น รส นี้เป็นความสุข มนุษย์พยายาม
ตะเกียกตะกายทะเยอทะยานก็เพ่ือหวังความสุขน้ี โดยหลงใหลยึดถือว่าเป็น 
ความสุขอันจริงจัง หาได้ส�านึกแม้แต่น้อยไม่ จนได้รับทุกข์เป็นผลที่สุด  
ปราชญ์มาเหน็ว่าเป็นของธรรมดา ไม่ให้หลง ไม่ให้มวัเมา ว่าความสขุน้ันจะอยู่
กบัเราได้ หากว่าเรายงัข้องอยูใ่นโลก เราควรรู้ สขุเช่นน้ันเป็นของชัว่คราวแล้วก ็
เสือ่มไป เมือ่ได้มาแล้วไม่ควรตืน่เต้นจนลมืตน รักษาใจให้มัน่คง ไม่แสดงความ 
ยินดีเห็นงาม เมื่อเรารู้เท่าแล้ว ถึงสุขนั้นจะพลัดพรากไป ก็ไม่เสียใจและดีใจ  
นิรามสิสขุ เป็นสขุละเอยีดอ่อน น้อยนักน้อยหนาทีป่ถุุชนจะค้นพบ เป็นความสขุ 
ที่เกิดจากความสงัดกายและวาจาใจ เป็นสุขอันแท้จริง ปราศจากเคร่ืองล่อ 
เพือ่หลง เม่ือขบัไล่มลทนิแล้ว เป็นธรรมชาตทิีบ่ริสทุธิฉั์นน้ัน ปถุชุนทีหุ่ม้อยูด้่วย 
อามิสสุข มิอาจจะค้นพบ ถึงพบก็รู้แต่เหตุและผลเท่านั้น

	 ไตรลกัษณ์มฤีทธิเ์ดช ช�าระจิตให้บริสทุธิถ์งึมรรคผลได้ ม้างภเูขาได้ ไม่ให้กเิลส 
หุ้มจิตได้ ไตรลักษณ์ฟอกจิตให้หมดมลทินถึงอมตธรรมได้

	 มรรคน้ันเป็นหนทาง หนทางน้ันเป็นทางจริง ไม่ต้องเดนิ เพราะทางน้ันเป็นธรรม 
ธรรมนั้นมีต่างๆ ดัง รูปธรรม นามธรรม มีอันเดียว จึงขาดอาการไปอาการมา  
ประเภทอาการของธรรมน้ันมต่ีางๆ มกีศุล อกศุล อพัยากฤต เป็นอาการของธรรม  
ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ก็เป็นอาการของธรรม

	 ถ้าเดินมรรคไม่พอ ยงัคานิมติดแีละช่ัวอยู ่เพราะอ่อนทางวปัิสสนา ล้างเช็ดกเิลส 
ไม่หมด

	 มรรค ๘ โลกธรรม ๘ ตัณหา ๓ ศีล-สมาธิ-ปัญญา ๓ ลบล้าง ล้างกัน ของดี 
กับของชั่วมีเท่ากัน

	 อนุสัยกิเลสดองมานานตั้งหลายกัปหลายกัลป์ เป็นประเทศแห่งกิเลสทั้งหลาย

	 ละกิเลส อย่าละด้วยความรักและความชงั ให้ละด้วยความเบือ่หน่าย เป็น มรรควถิี 
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	 ราคะกําเริบ เข้าจิตภาวนาหาย เพราะได้ทรมานจิตมาแล้ว ช�านิช�านาญแล้วใน
ปฏิภาคนิมิต เห็นอสุภะ ผู้นั้นเห็นธรรม เห็นตัวตถาคต

	 เหน็ร่างกายเป็นก้อนอยู่ ยินดียินร้ายร่างกายอยู ่น้ันเดนิทางผิด ยงัเดนิทางผิดอยู่  
เดนิทางถกูนัน้ เหน็ร่างกายแปรปรวน ไตรลกัษณ์ นัน้เห็นถกูทาง พระอรหนัต์
ไม่เชยชมกาม ไม่รับรู้ว่ากามนั้นเป็นของดี ของเที่ยง ต้องปล่อยวางของที่ไม่ดี 
วางของที่ไม่ดี เข้าหาอริยสัจ ของจริง จิตสบาย เดินถูกทาง ถูกมรรค ๘

	 โลภะ โทสะ โมหะ ราคะ เป็นวตัถคุรองในใจ ทาํลายสตัว์แต่ละอย่าง ท�าลายจิต 
ของสัตว์ ถ้าไม่ได้มาอย่างใจก็เป็นทุกข์ อึดอัดที่สุด กินไม่ได้ นอนไม่หลับ  
ทุรนทุราย ไม่เหมือนปกติที่ไม่มีโลภะเข้าครอบง�า ถ้าใจนึกคิดถึงเรื่องสวยงาม  
น่ารักใคร่ จิตก็เกิดความก�าหนัดยินดี อยากให้ได้อย่างใจ ปั่นป่วน กลดักลุม้  
ถ้าไม่ได้อย่างใจก็เป็นทุกข์ระทมใจ กินไม่ได้ นอนไม่หลับ กระสับกระส่าย 
กระวนกระวาย ไม่เหมือนใจที่ไม่มีราคะ ถ้าใจคิดไปเรื่องโกรธที่เขาท�าเขาพูด 
ไม่ถกูใจ เขาดหูมิน่ ประมาท ด่าว่าหยาบคาย ในขณะน้ันใจประกอบด้วยโทสะ  
ก็ไม่เป็นสุข โกรธเคืองฉุนเฉียว ประทุษร้ายพยายาทเขา ความโกรธที่มันเผา 
ใจตัวให้ปั่นป่วน เร่าร้อน กินไม่ได้ นอนไม่หลับ ไม่เหมือนใจปกติ หากว่า
นึกถึงเร่ืองสนุกสนาน ใจก็ลุ่มหลงมัวเมา ในขณะน้ันใจประกอบด้วยโมหะ  
เห็นผิดเป็นชอบ เพลิดเพลินฟุ้งซ่าน ไม่สงบ จนนอนไม่หลับฯ แต่เพียงนึกคิด 
อยู่ในใจ ก็ท�าใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวอยู่แล้ว จนนอนไม่หลับ กินไม่ได้ หากว่า 
ท�าล่วงทางกายและวาจาลงไป ทกุข์ยิง่ทวคีณู เช่น ตดิคกุตดิตะราง ไม่อย่างน้ัน 
ก็เที่ยวซุกซ่อนตนอยู่ตามป่าดงพงไพร จะได้รับทุกข์ถึงเพียงไร ผลที่สุดคือ
ประหารชีวิตฯ 

 ราคะ โทสะ โมหะ เป็นผลร้ายทีส่ดุทีฝั่งอยูใ่นจิตมนุษย์ มนุษย์กระท�าได้ทกุอย่าง  
มีอ�านาจได้ มีเดชานุภาพได้ ไม่เหมือนสัตว์อื่น

	 สังขารทั้งหลายเป็นไปตามกฎธรรมชาติที่มีชีวิตครองและไม่มีชีวิตครอง

	 เกิดของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปตามวัย อยู่ท้องแม่น้ันทุกข์ มีกลิ่นเหม็น
สะอิดสะเอียน ทนทุกข์อยู่ในท้องตั้ง ๙-๑๐ เดือน ออกมาแล้วทนชาติ ชรา 
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พยาธ ิมรณะ ตลอดไป ไตรลกัษณ์ประหารเป็นเงาตามตวั กามคณุทกุประเภท
ทําให้เรารับทุกข์อยู่เนืองนิจ

	 โลกย์ีมกีารเดอืดร้อนด้วยราคะ โทสะ โมหะ เช่น พวกฤาษชีีไพรต่างๆ ส�าเร็จด้วย 
ฌานสมาบตั ิเหาะบนอากาศได้ ท�าความวุน่วายอยูใ่นกเิลสทัง้น้ัน ไม่ยัง่ยนืถาวร 

	 ไตรลักษณ์ ทุกฺข� อนิจฺจ� อนตฺตา มีอ�านาจมาก น�าผู้ปฏิบัติให้สิ้นทุกข์ได้ โลก 
ทัง้ ๓ ไม่เทีย่ง อยูใ่นลกัษณะบงัคบัไม่ได้ โลกตุระบงัคบัได้ อยูเ่หนือโลกทัง้หลาย  
เป็นสมบัติของพระอริยเจ้าทั้งหลาย เป็นปฏิปทาออกจากกองทุกข์

	 สรรเสริญ วปัิสสนาญาณ เป็นความรู้จริงของอริยสจั ๔ จึงทาํให้สําเร็จมรรคผลได้  
ถอนกิเลสออกจากดวงจิตได้โดยปริยาย

	 วิปัสสนาญาณ เป็นญาณทีเ่ฉียบแหลม คมคาย เป็นญาณแผดเผากเิลสให้สิน้ไป  
เป็นต้น เช่นนี้

	 ก�าลังมรรคประหารกิเลสได้แล้ว อยู่มือแล้ว ความพร้อมเพรียงทุกประเภท 
ก็เกิดขึ้น กล้าหาญขึ้นพร้อมกัน ดับพร้อมกัน จนไม่มีอะไร

	 ภาวนาจิต เดินถูกมรรค สะดวกมาก ไม่ขัดข้องด้วยประการใดๆ เพราะเป็นหนทาง 
ของพระอริยเจ้า เดินผิดมรรค ถูกนิวรณ์ครอบง�า จิตล�าบากมาก

	 คณุของธดุงค์แต่ละข้อๆ น้ัน อานิสงส์หาประมาณมไิด้ เปรียบเหมอืนเกศาของ
พระพุทธองค์ เพราะมีค่าอันสูงสุด

	 พระอุปัชฌาย์ต้องบอก กรรมฐาน ๕ แก่กุลบุตรที่บวช ถ้าไม่สอนกุลบุตรก่อน  
น้ันแปลว่า ทําลายมรรคผลนิพพานกุลบุตรน้ัน ดังน้ี เพราะมนุษย์ติดหนัง  
ฟัง เห็นแจ้งตามอบรมทั้งปวง กรรมฐานนั้นดีแล้ว ไม่ต้องไปหาที่อื่น

	 กรรมฐาน ๕ มันอยู่ในตัวเสร็จ อย่าให้ติดหนัง ติดวรรณะต�่าสูง นี้ผิวหนัง
ส�าคัญมาก นี้อุปัชฌาย์สอนดีแล้ว หนามปักเอาหนามบ่ง ไฟไหม้ที่ไหนก็ดับ  
ณ ที่นั้น คันที่ไหน เกา ณ ที่นั้น นี้จึงจะเป็นมรรคแท้ ให้เห็นอสุภะตามความ 
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เป็นจริง เป็นไตรลกัษณ์ กรรมฐาน ๕ พระพทุธองค์ตริตรองถกูแล้ว จึงบญัญตัิ 
ให้อุปัชฌาย์สอนกรรมฐาน ๕ ดังนี้

	 ไตรลักษณ์ ทุกฺข� อนิจฺจ� อนตฺตา ชาติ ชรา มรณะ พยาธิ ๔ อย่างเป็นธรรม
ของพระโยคาวจร พระโยคาวจรขจัดสิง่เหล่าน้ีด้วยวปัิสสนา รู้ตามความเป็นจริง  
จึงไปพระนิพพานได้ เป็นธรรมของจริงทีเ่กดิข้ึนในโลก ระลกึถงึความตายเสมอ 
จึงไม่ประมาท เร่งความเพียร เดินมรรค

	 ด�าเนินจิตจวนจะถงึผลทีส่ดุ ชนะในทีแ่คบ ต้องม ีวปัิสสนู หลอก พ้นจากน้ันแล้ว 
จึงเกษม

	 กาย-จิต ค้นกายให้เห็นหน้าตาสังโยชน์ เห็นอย่างไร เพียรละอย่างไร ก�าลัง
ประหารอย่างไร ละแล้วอย่างไร ได้รับความสุขเพียงไร นี้เป็นอุบายที่จะต้อง
ท�าความรู้หมดทุกอย่าง

	 อยู่คนเดยีว อย่าหลงสมาธอิย่างเดยีว อย่ามกัมากในกรรมฐาน ให้รู้จักประมาณ 
ในสมาธิและปัญญา

	 ฤาษีเพ่งแต่อากาศ ไม่เพ่งธาตุเหมือนพระพุทธองค์

	 ให้ท�าความรู้รอบในปัจจุบัน จึงจะแก้ทุกข์ สมุทัยได้ และเวรกรรมตามไม่ทันฯ

	 การสงบจิตเพ่งฌานส�าหรับดื่มปีติ สติเป็นตัวศีล ศีลบริบูรณ์แล้ว มีอานิสงส์
ให้จิตสงบ สมาธิ สมาธิดีแล้ว เป็นฐานจะให้เกิดปัญญา จิตฟุ้งซ่านเป็นทุกข์ 
โดยไม่รู้เท่าสังขาร ถ้ารู้เท่าแล้วจิตสงบ มีอารมณ์สุข

	 โอวาทข้างต้นได้แก่ อริยสจั ๔ อย่าง กลาง มชัฌมิะ - ศลี ปัจฉิมะ ให้พจิารณา 
สังขารให้รู้เท่าสังขารในปัจจุบัน จิตจึงวิเวกได้

	 ให้พจิารณาในปัจจุบนั ทบต้นทบปลาย ละอดตี อนาคต พจิารณาปัจจุบนั ธรรม 
จึงแจ่มแจ้ง

	 จิตติดสังขาร ไม่ใช่สังขารติดคน สังขารเป็นธรรม จิตเป็น อนตฺตา



394

	 จิตที่ควรข่ม ก็ขอให้ข่มไว้ จิตที่ควรเดิน ก็เดินฯ 

	 ตาสต ิหสูต ิจมกูสต ิลิน้สต ิกายสต ิใจสต ิต้องประกอบด้วยสตทิัง้น้ัน จึงจะรู้ 
จะฉลาด เป็น มหาสต ิโดยรอบทางกาย โดยรอบทางจิต

	 ให้พจิารณากาย อย่าตดิหนัง ให้ลงถงึฐาน จึงจะถอนมิจฉาทฐิขิองจิตได้ ถ้าจิต 
ยินดีในรูป หนัง สัณฐาน แล้วผิดอริยสัจ ๔ ผิดมรรค

	 อย่าติดในอาหาร ให้มักน้อยจริงๆ จิตจึงเป็นไป ถ้ายินดีในโลกธรรมในวาระ
จิตใด วาระจิตนั้นต้องเสีย จิตไม่เป็นไป จิตติดอามิส ดุจไม้ปักขี้ควายไม่แน่น
ฉันใด

	 กายโดดเดี่ยวชื่อว่า กายวิเวก สมาบัติ ๘ - จิตวิเวก นิพพาน - อุปธิวิเวก  
กายวเิวก ไม่คลกุคลด้ีวยหมู ่จิตวเิวก ย่อมบรรเทาหมกมุน่ด้วยกเิลส อปุธวิเิวก 
ย่อมบรรเทาความเกี่ยวข้องด้วยสังขาร สมกับพระสารีบุตรเถรเจ้าว่า กายวิเวก 
ความสงบกาย ยินดียิ่งด้วยการออกบวช จิตวิเวก ของผู้มีจิตบริสุทธิ์ ถึงความ
ผ่องแผ้วอย่างยิ่ง อุปธิวิเวก ของบุคคลผู้ไม่มีอุปธิ คือพระนิพพาน พึงเข้าไป
ส�าเร็จวิเวก ๓ นี้อย่างบัณฑิต

	 จิตต้องให้เข้าพักในสมาธิ ออกสมาธิแล้วต้องให้คิด จึงจะรู้ ต้องเพ่งกายกับ
จิตเป็นตัววิวัฏฏะ จึงจะถูกมรรค พระอรหันต์มีสันติสุขแล้วเที่ยวอยู่ในโลก 
ต้องเอาพระพุทธองค์เป็นแบบฉบับ ตัวอย่างพระองค์ท�าทุกรกิริยาทุกอย่าง 
แสนสาหัส และกระทบกระทั่งแสนสาหัส

	 เจริญอานาปานสติ เพื่อให้หมดความก�าหนัดยินดี ความโกรธ ความหลง ไม่มี 
เพราะใจย้ายทีเ่ก่ามาอยูท่ีใ่หม่เสยี จึงมสีตกิ�ากบัอยูก่บัตวั เวลาโกรธ สตไิม่อยู่
กับตัว ทิ้งตัวเสีย ไปอยู่ที่คนโกรธกัน นึกเห็นหน้าคนโกรธว่า ว่าเป็นอย่างนั้น 
ท�ากิริยาอาการอย่างนั้น ความโกรธก็จะมาแรงๆ 

	 ค้นดูกาย ถึงหลัก แลเห็นอริยสัจของจริง แล้วเดินตามมรรค เห็นตัวสมุทัย 
เห็นทุกขสัจ
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	 พระอนาคาขึน้ไปถงึพระอรหนัต์ เข้าสญัญาเวทยตินิโรธได้ พระอนาคารู้สงัโยชน์ 
ข้างบน แต่ปัญญายงัอ่อน มไิด้ตดัให้ขาด จึงไปเกดิสทุธาวาส เจริญตวัสงัโยชน์ 
ท�าปัญญาให้ยิ่ง ถึงนิพพานในภพนั้น

	 โลกีย์ ทุกข์ ปญฺจกฺขนฺธา ทุกฺขา ทุกข์ด้วยชาติ ทุกข์ชรา พยาธิ มรณะ ทุกข์
ด้วยอากาศเปลี่ยนแปลง ทุกข์ด้วยถือขันธ์ว่าเป็นของเรา ทุกข์ด้วยไม่อยาก
พลัดพรากจากขันธ์ น้ีแหละเป็นทุกข์อย่างยิ่ง โลกีย์เป็นทุกข์ที่แปรปรวน  
เป็นทกุข์ ไม่เทีย่ง เป็นอนัตตา แปรปรวนเสมอไป ไม่มเีวลาหยุดทกุปี ทกุเดอืน  
ทุกชั่วโมง จะบ�ารุงอย่างไรก็ไม่คงที่ปกติเหมือนเดิม เพราะเหตุนี้ พระอริยเจ้า 
เบื่อหน่าย รีบภาวนาเดินไตรลักษณ์ให้สิ้นไปแห่งกิเลสทั้งหลาย เพราะกิเลส
เป็นพิษ เป็นมหาภัยใหญ่โต ควรเพียรละ เพียรวาง เพียรกวาด

	 ให้ฝึกจิต ไม่หวั่นไหว เป็นทางปฏิปทาของพระพุทธองค์และพระอริยเจ้า  
ถ้าหวั่นไหวอยู่ ไม่ใช่ทาง

	 กท็�าไมเรารู้ว่าเราตายอยูเ่สมอ ต้องมองดวู่าแต่ก่อนเราเป็นเดก็ เดก็หายไปไหน  
สาว สาวงามของเราหายไปอยู่ที่ไหนหมด นั้นก็เป็นพยาน เมื่อว่า เกิด แก่ เจ็บ  
ตาย มีอยู่เสมอ แล้วตัวภวตัณหาก็ดับเท่าน้ันเอง เมื่อตัวภวตัณหาดับแล้ว 
กามตณัหา วภิวตณัหา จะอยูอ่ย่างไรได้ กด็บัไปหมด เม่ือรู้ว่าความเกดิ แก่ ตาย 
มอียูใ่นตวัของเราแล้ว ได้ชือ่ว่า มรรค มีอยูใ่ห้ผล จึงเป็น นิโรธ เมือ่ตณัหาดับแล้ว 
จึงเกิดความรู้จริงเหน็จริงขึน้ ปัญญาอนัน้ีเป็นไตรลกัษณ์ ควรบริษัทตรองให้มาก 
ทีเดียวเพราะเป็นของลึกลับคัมภีรภาพ

	 รู้ทัง้เกดิ แลกับทีเ่กิดกับจิต ทัง้เปลีย่นแปลงของจิต ทกุขณะเปลีย่นแปลง สขุ ทกุข์  
รู้ เปลีย่นแปลง เศร้าหมองผ่องแผ้วกรู้็ เปลีย่นแปลงด้วยความโง่เขลาหรือฉลาด
กรู้็ เปลีย่นแปลงด้วยความกล้าหาญแลอ่อนแอกรู้็ อาการเช่นน้ีเป็นลกัษณะของ 
ไตรลักษณ์ประจ�าจิต ต้องรู้ระยะเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหว รู้เช่นน้ีก็หมด 
ตณัหา มเีร่ืองรัก ชงั ต ิชม เพราะ อดตี อนาคต กรู้็ทนั ปัจจุบนัไม่ยึด ปรากฏ 
เป็นความรู้บริสทุธิล้์วนๆ อยูก่บัความรู้ในธรรมชาตโิดยประจักษ์แล้ว ตา ห ูจมกู  
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ไม่เป็นภัย เรียกว่า สุคโต ไปดี เพราะข้างในไม่เป็นมหาโจรยุแหย่ (สติปัญญา
เป็นก�าลังใหญ่)

	 วนัน้ีเป็นวนัมาฆะ เจริญภาวนาให้เตม็ที ่อย่ามกีารนอน ปฏบิตับิชูาให้ยิง่ ทรมานจิต 
ของตนให้ได้เน้ือธรรม สละความนอน สละชวีติ จิตเด็ดเดีย่วให้ถงึปรมตัถ์ ให้ขงึ 
ให้กรองการทรมานจิตของตน

	 ให้ภาวนาไตรลักษณ์ให้มาก แก้ได้ทั้งรูปธรรม นามธรรม แต่ให้เข้าภาวนา 
อพัยากตธรรม ไปสายกลาง ไม่ดลความรักและความชงั ไม่มมีารรบกวน เดนิมรรค 
ถกูต้องด ีไม่บดิพลิว้ไปทางอืน่ให้ล�าบากจิต ไตรลกัษณ์ห้ามสงัขารได้ ท�าให้รู้แจ้ง 
แทงตลอดพระธรรมทั้งปวง ทําให้สิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิง

	 ภาวนาต้องอย่าหนีจากกาย ยึดกายเป็นหลัก ต่อนั้นภาวนาไตรลักษณ์ เห็นจิต 
บงัคบักเิลสให้ถอยออกจากจิต ไม่ตดิต่ออะไร ไตรลกัษณ์ ทกุขฺ� อนิจฺจ� อนตตฺา  
ช�าระกเิลส ให้จิตถงึพระนิพพาน ดจุชกัสะพานขาดจากกเิลส ไม่ตดิต่อกบักเิลส

	 ภาวนาถึงอัปปนาสมาธิ แล้วเกิดนิมิตอันละเอียด ประกอบด้วยญาณทัสสนะ  
เป็นธรรมชัน้ละเอยีด เราไม่ต้อนรับหน่ึง นิมิตกห็ายไปอกี เพ่งไตรลกัษณ์ล้างอกีที 
นิมิตก็หายไป เพราะมันไม่เที่ยง แก้จิตสัญญาวิปลาส ท่านอาจารย์บุญพูดว่า  
วางเจตนา กห็ายวติกวจิารถอืของน้ันเป็นของด ีนิมติทัง้หลายกเ็กดิอาํนาจสมาธิ 
อย่างเดียว ท่านอาจารย์มั่นกล่าวว่า ทวนกลับเข้าจิตเดิมก็หาย อย่าอธิษฐาน 
นิมิตนั้นว่าเป็นของดี ไม่เที่ยงมันก็หายไปเอง ถ้าไม่เช่นนั้นเป็นบ้าไม่หาย

	 ภาวนาเข้าถึงจิตเป็นอปัปนาภาวนา เข้าส่วน แยกปฏภิาคนิมติ และให้ภาวนานิมติ 
รวมสู่ภวังค์ สู่ไตรลักษณ์ ตัดกระแสของกิเลส กลายเป็น ดิน น�้า ลม ไฟ  
ฐานของมัน ก็จะเกิดความเบื่อหน่าย

	 ภาวนาไตรลักษณ์ทุกขณะจิต ให้เห็นภายในสว่างเสมอไป เป็นตัววิปัสสนาล้าง 
เช็ดให้จิตสะอาด ทุกอิริยาบถ นั่ง นอน ยืน เดิน อย่าประมาทด้วยประการใด 
ประการหนึ่ง
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	 ตวัสมาธพิกัจิต วปัิสสนานักค้นคว้าหาความจริง เมือ่เหน็แล้วจิตไม่ก�าเริบ เกดิ
เกิดไป ตาย ตายไป เป็นเรื่องของสังขาร มันเกิดดับอยู่เช่นนั้นก็ไม่รู้ จึงไป 
ยึดเอาเป็นของเรา บริบูรณ์ในวิปัสสนาจึงละกิเลสได้ ไม่ยึดถือขันธ์ไปเกิดอีก  
มันเกิดที่ไหนก็วางไว้ ณ ที่นั้น เหตุเกิดที่ไหน ต้องดับ ณ ที่นั้น

	 ความป่วนปั่น เป็นธรรมเทศนาใหญ่โต ประกาศอยู่เช่นนั้น ทั้งภายนอกและ
ภายในไม่หยุดยั้ง เดินแปรปรวนอยู่เช่นนั้น สอนอยู่เช่นนั้น

	 ภาวนาช�านาญแล้ว ไม่มีนิวรณ์ออกจากดวงจิต ต่อนั้น จิตขาวสะอาด สะเทือน
ถงึสวรรค์ พระนิพพาน อ�านาจพทุโธ ดจุสบูฟ่อกหวัใจให้ขาวสะอาด พระภิกษุ  
สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ภาวนาพุทโธฟอกหัวใจให้ขาวสะอาดอยู่เสมอ  
อิริยาบถ ๔ นั่ง นอน ยืน เดิน ก็ไม่ละพระพุทโธภายในจิต ส�าเหนียกภาวนา 
พระพทุโธอยูเ่สมอ โดยไม่ขาดสาย มีพร้อมทัง้ศีล ๘ กศุลกรรมบถ ๑๐ ประการ 
ทบัจิตอยู่เสมอ จึงเหน็อัศจรรย์ของธรรม กล่าวคอื พทุโธเลีย้งหวัใจให้สะอาด ไม่มี
การเศร้าหมองด้วยประการใด พระองค์ตรัสว่า ใครเหน็ธรรม ผู้น้ันเหน็พระองค์  
ความสะดุ้งกลัวมาถึงแล้ว ขนพองสยองเกล้ามาถึงแล้ว ในระยะธาตุจะตีลังกา
เข้าสู่ความตายเช่นนั้น ให้ระลึกถึงตถาคต ความกลัวหาย ดังนี้ เป็นวาจาของ 
ท่านศาสดา ขลงัด ีเพราะพระองค์ไม่กลวัตาย น�า้พระทยัของพระองค์ถงึ อมตธรรม  
แล้วดังนี้ เป็นอุทาหรณ์สังคายนาสั่งสอนกันสืบๆ มา จนถึงทุกวันนี้ เป็นวาจา 
ของพระองค์ตรัสไว้ เป็นมรดกให้แก่พวกเราพุทธบริษัท เป็นน่าอัศจรรย์ ซึ่งมี 
ในพระไตรปิฎก ควรพวกเราพึงสนใจภาวนาพุทโธให้มากๆ 

	 หวงสังขาร คือ หวงทุกข์ ปล่อยสังขาร เป็นสุขอย่างยิ่ง

	 เอาไตรลกัษณ์เข้าไปฟอก ให้รู้แจ้งเหน็จริง ให้รู้อรรถธรรม จนอารมณ์ชนิดน้ัน 
เป็นตวักรรมฐาน ไม่ให้พลัง้เผลอ มสีตกิ�ากบัอยูใ่นตวัทกุอริิยาบถ ๔ น่ัง นอน 
ยืน เดิน

	 ความรู้แจ้งแทงตลอดแห่งธรรมน้ี อกีประเภทหน่ึง อ�านาจไตรลกัษณ์ ม้างเข้าไป 
แทงทะล ุเกดิแสงสว่าง เกดิแสงสว่างในน้ัน ท�าให้จิตปรุโปร่งในน้ัน ท�าให้รู้แจ้ง 
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แห่งธรรมในน้ัน พร้อมด้วยสตปัิญญา โดยมคัคสมงัคพีร้อมกนั สตแิน่นด ีสมถะ
แน่นด ีปัญญาแน่นด ีความรู้ความพจิารณาแน่นด ีเป็นตวัสตทิีก่ลัน่กรองมาจาก
สังขารทั้งปวง นี้ก็รู้แน่น พิจารณารู้ทันอุบายของกิเลส เขาจะแสดงมาอย่างไร  
รู้เท่าทันไม่บกพร่อง

	 วปัิสสนา เพ่งไตรลกัษณ์ประหารไถ่ถอนกิเลสออกจากจิต ให้รู้ธรรม ให้เหน็ธรรม  
มสีตเิป็นใหญ่ ไม่วิง่ไปตามกระแสของกเิลส เป็นตวัอมตะ อกปุปธรรม วโิมกข์ 
วิมุตติ ความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง

	 ใช้ตบะทรมานจิต เป็นความเพยีรอย่างยิง่ พึง่ไตรลกัษณ์ประกอบอารมณ์ลงไป  
ร่างกายหวัน่ไหวด้ินใหญ่ทัว่อวยัวะทกุส่วน เรียกว่า ปีต ิสะท้านหวัน่ไหว เป็นน่า 
อัศจรรย์อย่างยิ่ง พึงให้เกิดเรื่อยๆ ให้ละกิเลส ให้ถอนกิเลส ให้ช�านิช�านาญ 
ในกิริยาอันนั้น เพื่อจิตจะไม่หวั่นไหว ให้รู้เท่าเอาทันพร้อมสติ รู้สึกว่าร่างกาย
และจิตใจเบา เป็นตวัปีตโิดยตรง ยิง่ท�าให้มาก ภายหลงัจะรู้ตามความเป็นจริง
ของสงัขารทัง้ปวง เป็นฤทธิช์นิดหน่ึง เป็นอศัจรรย์ของธรรมชนิดหน่ึง น่าสนใจ
เป็นอย่างยิง่ เป็นวชิชาอนัลกึลบัอย่างสขุุมคัมภรีภาพ ต้องมไีตรลกัษณ์ก�ากบัจิต 
อยูเ่สมอน้ันเป็นการด ีเพือ่ตดักระแสของสงัขารของสงัโยชน์ทัง้หลายไม่ให้ตดิต่อ 
เป็นพิษเป็นภัย เป็นเวรเป็นภัย ต่อไปในอนาคต

	 ม้างกาย ให้เห็นแปรปรวน ทุกฺขํ อนิจฺจํ อนตฺตา ไม่ถือตนถือตัว

	 ไตรลกัษณ์ประหารกเิลส ทัง้รูปธรรม ทัง้นามธรรม ให้มากให้ช�านิช�านาญ จึงจะ 
ละกิเลสได้สิ้นเชิง ไม่อย่างน้ันละกิเลสไม่ได้ แปลว่าท�าความชัดเจนทั้งรูปทั้ง 
นามธรรม ล้างเชด็ให้สะอาดหมดมลทนิจึงจะอยูเ่ป็นสขุ เพราะอ�านาจไตรลกัษณ์ 
ทุกฺข� อนิจฺจ� อนตฺตา พระธรรมแสดงอยู่เช่นนั้นใน ๓ ภพ ไตรลักษณ์ประหาร 
ไม่ได้แต่ชั้นนิพพาน โลกุตระ จิตหยุด ไม่ปรุงแต่งอีกต่อไป เป็น ปจฺจตฺตํ  
รู้เฉพาะตัว

	 อบุายของวปัิสสนาทีจ่ะไถ่ถอนกเิลสธรรมชาตขิองสวยงาม ต้องเกดิแต่ของทีไ่ม่ดี  
ดุจดอกปทุมชาติ เกิด ณ ที่เปือกตม ธรรมวิเศษต้องพิจารณาออกจากกาย
อันเปื่อยเน่า
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	 ใจไม่ห่างจากกาย ท�าให้รวมง่าย อริยโคตร อริยวงศ์ อริยประเพณ ีเดินสายกลาง  
เบื้องต้นต้องผิดมาก่อน พระพุทธองค์ต้องโดนความรัก ความชัง พิจารณา 
สายกลางถกูมรรค ต้องผิดก่อน พระสารีบตุร พระโมคคลัลาน์ ต้องผิดมาก่อน  
ธรรมเกดิเพราะเหต ุกบัเหน็เหตกุ่อน โลกธรรม ๘ มรรคก ็๘ แก้กนั คนตดิโลก 
หลงอยู่ในโลก แล้วจะสงบระงับได้อย่างไร ใจไม่ห่างจากกาย จงท�าให้มาก 
พิจารณาให้มาก การวิปัสสนาเป็นคร้ังแรก การภาวนาพร้อมทั้งอิริยาบถ ๔ 
ขาดเกินไปก่อน เดาเอาก่อน เมื่อทําบ่อยๆ ก็รู้แจ้งเห็นจริงของอริยสัจ

	 นักปราชญ์รักษาความบริสุทธิ์ยิ่งกว่าชีวิต คนพาลถือตัว ถือตน ถือดี ถือชั่ว 
ถอืตณัหา ถอืของทีไ่ม่จริง ถอืความแปรปรวน ทิง้โน้นวางน้ี เศร้าโศกอยูเ่ป็นนิจ  
ไฟไหม้หวัใจอยูเ่ป็นนิจ เอาไฟจุดตวัอยูเ่ป็นนิจ ร้อนอยูเ่ป็นนิจ แบกหามเบญจขนัธ์ 
อยู่เป็นนิจ

	 ตณัหา ธาตขุนัธ์ กิเลส นานาประการ ละวางด้วยไตรลกัษณ์ ทกุขฺ ํอนิจฺจํ อนตตฺา  
ละวางไว้ในโลก ถือเอา อนตฺตา 

	 การม้างกายมีปีติประจ�าร่างกายเร่ือยๆ ถ้าร่างกายทุพพลภาพให้ล้มเหลว
อ่อนเพลยี อาพาธประจ�า ก�าลงัแรงน้อย จะเดนิไปสูม่รณะ ชาตทิกุข์ พยาธทิกุข์ 
ชราทุกข์ มรณทุกข์ ดุจภูเขากลิ้งมา ๔ ทิศ บดสัตว์เป็นจุรณ (จุณ) ไป ไม่มี
ข้อยกเว้นเลย เร่งภาวนาตอนน้ี จิตไม่เพลดิเพลนิในโลกธรรมทัง้ ๘ ให้ภาวนา 
สิ้นภพสิ้นชาติไปจากวัฏทุกข์

	 พจิารณากายให้มาก เป็นอคุคหนิมติ พจิารณาอคุคหนิมติให้มาก เป็นปฏิภาคนิมติ  
พิจารณาปฏิภาคให้มาก จิตรวมเป็นอริยสัจ เห็นแจ้งพร้อมด้วย ญาณสัมปยุต
เกิดขึ้นมา เรียกว่า วุฏฐานคามินีวิปัสสนา ท�าจนทีนี้ให้ช�านาญแล้วเห็นพร้อม
กับการรวมใหญ่ มี ญาณสัมปยุต ทวนกระแส แก้อนุสัย สมมุติเป็นวิมุตติฯ 

	 การพิจารณากาย ต้องให้ก้าวเข้าไป ถอยออกมา เป็นอนุโลม ปฏิโลม จนให้ 
ช�านาญ ต่อไปจิตเป็นเอง จิตย่อมจะรวมใหญ่ จึงเหน็ความเป็นอนัเดยีวกนัหมด 
ทัง้โลก เป็นธาตทุัง้สิน้ นิมิตจะปรากฏขึน้พร้อมกนัว่าโลก โลกราบดจุหน้ากลอง 
เพราะมีสภาพเป็นอันเดียว 
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	 อริยสัจ เป็นที่แก้สมมุติในจิต

	 บริกรรมไตรลักษณ์ ชนะกิเลสทั้งหลาย ลบล้างกิเลสให้สิ้นไปได้ ไตรลักษณ์
เป็นเครื่องมือ เป็นมรรค ภาวนาไตรลักษณ์จี้ลง ณ ที่ไหน สิ่งนั้นแตกขวากๆ 
เป็นจุรณ (จุณ) ไป อ�านาจไตรลักษณ์มีเดชานุภาพช�าระกิเลสให้สิ้นไป

	 การอยู่เสนาสนะป่านั้น เห็นไม้ภูเขา ป่าใหญ่ จิตใจตื่นเต้นด้วยสติทุกอิริยาบถ 
ทั้งวิเวกสงัดไตรทวาร ประกอบด้วยภัยอันตรายต่างๆ สะดวกแก่การภาวนา 
จิตใจถึงมรรคผลได้เร็ว ไม่มีนิวรณ์ต่างๆ รบกวน

	 อย่าไปหวงธาตุ ยินดีในธาตุ ปล่อยธาตุไปตาม ทุกฺข� อนิจฺจ� อนตฺตา พิจารณา
ความเป็นไปตามสภาพของเขาน้ันแหละ สบาย เพราะไม่ถือมั่นในสังขาร 
พิจารณาตามสภาพที่เป็นจริงของสังขาร

	 เหน็ความไม่เทีย่งน้ันแหละ จึงเหน็จิตเทีย่ง มันแฝงกนัอยู่เช่นน้ัน เกดิ กบั ดบั  
สิ่งที่ตาย และ ไม่ตาย โลกีย์หมุนเวียนอยู่เช่นดุจกงจักร สูงๆ ต�่าๆ ขึ้นๆ ลงๆ 
ไม่เหมือนโลกุตระ ห้ามสังขารได้ ไม่เกิดอีก มันทุกข์

	 ความตเิตยีน และ สรรเสริญ มอียูใ่นโลก โลกตุระเทีย่งอยูเ่ช่นน้ัน เป็นสภาพหน่ึง 
ต่างหาก เป็นของอัศจรรย์ เพราะรู้เท่าความเป็นจริง

	 เห็นร่างกายทรุดโทรมเรื่อยๆ เห็นความแปรปรวนเรื่อยๆ จึงได้ชื่อว่าเห็นธรรม 
จิตจะไม่มัวเมาต่อกิเลสทั้งปวง

	 ท�าความเพียรให้มาก ทั้งกลางวันกลางคืน ความเพียรพยายามไม่ท้อถอยด้วย
ประการใดๆ พระโยคาวจรเห็นสถานที่วิเวก บ�าเพ็ญสมณธรรม พระโยคาวจร
ช�าระจิตให้บริสุทธิ์ทุกอิริยาบถ ธรรมะของพระองค์ไม่เนิ่นช้า

	 ไตรลกัษณ์ ตดักระแสในภพทัง้ ๓ ไม่ให้ตดิอยู ่เพราะเป็นตวัวฏัสงสาร เวยีนตาย 
เวียนเกิดมิมีที่สิ้นสุด โลกุตระอยู่เหนือโลกีย์ เป็นโลกหนึ่งเกษม

	 ให้บริบรูณ์ใน ศลี รักษากาย วาจา สมาธ ิความเป็นหน่ึง สงบสงัด เกดิปัญญา 
รู้เท่าทางวิปัสสนาในอริยสัจของธาตุขันธ์ด้วยไตรลักษณ์ ตัดกระแสธรรม 
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โลกีย์ทัง้หลาย จิตจึงเข้าโลกตุระ ถงึอมตธรรม อกปุปธรรม วโิมกข์ วมิตุตธิรรม  
ความเที่ยงของโลกีย์มีแปรปรวนอยู่เช่นน้ันไม่หยุดหย่อน ทั้งกลางวันและ 
กลางคืน สว่างอยู่ไม่ปิดบัง พระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายพึงเห็นอยู่เช่นน้ัน  
ไม่อ้างกาลอ้างเวลา ธรรมเตือนอยู่เช่นนั้น ความประมาทไม่ดี ใครเห็นธรรม 
คนนั้นเห็นตถาคต

	 โลกีย์แปรปรวน เกิดสงครามอยู่เช่นนั้นแต่ไหนแต่ไรมา ไม่สงบ กังวล วุ่นวาย  
ฆ่ากัน เบียดเบียนกันอยู่เช่นนั้น สัตว์ มดรบกัน นาครบกัน มนุษย์รบกัน  
พระอนิทร์อสรูรบกนั (สรปุ สัตว์รบกนัอยูอ่ย่างนัน้ไม่สงบ) สมณะไม่รบฆา่กนั 
เพราะมแีต่พระอริยเจ้าประเภทเดียว และท่านเหล่าน้ันไม่ถอืราคะ โทสะ โมหะ
ให้เดือนร้อน มีแต่เมตตากัน มีธรรมเป็นวิหารธรรม

	 แม้สมบตัใินโลกกด็จุเดยีวกนั มันอยูไ่ตรลกัษณ์ทัง้น้ัน อย่าไปยินดีและยนิร้าย 
ปรุงสังขารต่อไปให้เป็นทุกข์ โลกียสมบัติ เป็นวรรคเป็นตอน มีแล้วหายไป  
ทีเ่ขาอยูน่านน้ัน เขาท�าบญุมาด้วยกนัจนตลอด สูธ้รรมเป็นทานรักษาใจภาวนา
ไม่ได้

	 ปญฺจกฺขนฺธา ทุกฺขา โลกทั้ง ๓ ภพ มีทุกข์เป็นประจ�า ไม่กล่าวว่ามีความสุขเลย  
นอกจากโลกุตระ คือพระนิพพานเป็นสถานที่เกษม ปฏิบัติถูกทางมรรค ก็จะ 
พ้นทกุข์ ถ้าปฏิบตัไิม่ถกูแล้ว กห็ลัง่ไหลน�า้ตาทกุชาตไิป กษตัริย์ พราหมณ์ แพศย์  
ศูทร ล้วนแต่รับทุกข์ด้วยกันทั้งน้ัน ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ ล้วนแต่เป็น 
ทุกข์ทั้งนั้น ไม่มีสุข ตามพระไตรปิฎกกล่าว ต้องอิงศาสนา ปฏิบัติให้สิ้นทุกข์  
เป็นสภาพที่ถูกไตรลักษณ์ทั้งนั้น

	 ทกุข์เป็นหนามบัง้จิต ทกุข์อยูท่กุเวลานาท ีทกุข์ได้ผ่านมาแล้วอเนกชาต ิอนาคต
จะหามทกุข์ไปไม่มีสิน้สดุ ไม่ควรหมนุตวัให้ทกุข์ตลอดไป เมือ่เหน็เช่นน้ี กค็วร
เตรียมตัวหาหนทางมรรค ๘ ทางพระอริยเจ้า เดินเข้านิพพาน

 ความรู้ทางปริยัติเพียงสัญญาเท่านั้น เป็นใบลานเปล่า ภพทั้ง ๓ หมุนไปไม่มี
เวลาจบ ตกอยู่ในภพใด ภพนั้นเป็นทุกข์ทั้งนั้น เพราะยังถือสังขารอยู่ พอใน
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กามคุณ อิ่มในกามคุณแล้วหรือยัง ที่สุดกามคุณอยู่ที่ไหนหารู้เห็นไม่ ยังติด 
ลาภ ยศ สรรเสริญ อยูร่�า่ไป ธรรมสว่างโร่ไม่มอีะไรปิดบงั เปิดเผยด้วยไตรลกัษณ์
เป็นนิจ น่ารู้น่าเหน็ของจริง สงัขารไม่เทีย่ง เพราะฉะน้ัน จะหาความสขุทางโลกย์ี 
ไม่มเีลย บดัน้ี เราอดทนความทกุข์ ทนอยูโ่ลกย์ีเท่าน้ัน ความสขุมีน้อย ความทกุข์ 
มีมากมาย

	 พทุโธๆ ๑ อานาปาน ๑ เป็นคู่ๆ กนัไป เกดิปาฏหิาริย์ต่างๆ พทุโธ ชอบไตรลกัษณ์  
อานาปาน ชอบละเอียดสะดุ้ง ท�าให้เกิดความรู้ ๒ อย่างเทียบเคียงกันไปเลย 
ทีเดียว การนอนอานาปานนั้นดีมาก

	 ก่อนที่จะรู้ธรรม เกิดภาวนาดีเสียก่อน ต่อนั้นเกิดวิบัติสงสัยใหญ่ วิบัติเท่าใด
รู้ธรรมเท่านั้น เพราะความรัก ความชัง มันตอบแทนกัน ให้ทั้งร้ายและทางดี 
แม้วันสุดท้ายที่พระองค์ตรัสรู้ ต้องเกิดมารใหญ่เสียในราตรีนั้นเป็นพยาน

	 พญามารมี ๓ ชนิด มารบกวนอย่างหยาบๆ ๑ รบกวนอย่างกลาง ๑ รบกวน
กิเลสอย่างละเอียด ๑ บางรายที่เป็นพระอรหันต์ก็รบกวน แต่ท่านรู้เท่าทัน

	 ไตรลักษณ์ม้างไปได้ทั้งไตรภพ มีอ�านาจเหนือโลกีย์ โลกุตระเป็นโลกหน่ึง 
ต่างหาก

	 พิจารณาตามเรื่องของสังขาร แต่อย่าทิ้งไตรลักษณ์ ลบล้างให้หายไป อย่าปรุง
มันขึ้นมา เห็นความไม่เที่ยงแล้ว เห็นความเที่ยงของอริยสัจ

	 กายานุปัสสนา กรรมฐาน ๕ เป็นมรรคทีจิ่ตเดนิถกูต้อง เร่งความเพยีรเดินมรรค  
เป็นหนทางของพระอริยเจ้า

	 ร่างกาย อวยัวะ เป็นธรรมทีแ่ปรผันอยูใ่นไตรลกัษณ์ เม่ือเหน็ความไม่จริงแล้ว 
ย่อมเหน็ความจริงของอริยสจั จิตไม่แปรผันเป็นอย่างอืน่ แก้ไขเดนิมรรคให้ถกู 
เป็นอันที่แล้วกัน เดินมรรคผิดแล้วยุ่งวุ่นวายใหญ่โต

	 สังขารทั้งหลาย เกิดมาแล้วหันไปหา ความตายอย่างเดียว ไม่ว่าสัตว์มนุษย์  
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สตัว์เดรัจฉาน และต้นไม้ ภเูขา กด็จุเดยีวกนั หนัไปหาความตาย ด้วยธาตขุนัธ์ 
แปรปรวนดังนี้

	 ทําความเพียรเด็ดเดี่ยว ยิ่งเห็นอานิสงส์ใหญ่โต แล้วจะเกิดวิบัติ วิบัติแล้ว 
จะเกดิภาวนาด ีหมายความว่า ความดคีวามชัว่เป็นคูก่นัไป เมือ่เหน็ดีแล้วเหน็ชัว่  
เห็นชั่วแล้วเห็นดี มืดกับสว่าง เป็นคู่กัน วิปัสสนูกับวิปัสสนา คู่กัน ทุกข์กับสุข 
เป็นคู่กัน

	 ใน ๓ ภพ เร่าร้อนอยู่ เพราะจะได้เกิด แก่ เจ็บ ตาย ร�่าไป พระนิพพานเป็น
ยอดแห่งความสุข คงที่ ไม่แปรปรวนเป็นอย่างอื่น

	 ขอให้อุบาสก อุบาสิกา ฟังเทศน์กัณฑ์นี้ ราคาแพง เป็นความจริงล้วนๆ ไม่ใช่
ของปลอม พดูเด็ดเดีย่ว ยนืยนัอริยสจัให้เป็นของจริงเสมอไป ก�าจัดของปลอม
ออกจากดวงจิต ให้จิตบริสุทธิ์ จิตปกติ จิตบริสุทธิ์ ขาวสะอาด จิตนั้นควรแก่
สวรรค์ นิพพาน

	 ไตรภพ ๓ ล้วนเป็นกองทุกข์ทั้งนั้น ทุกข์อย่างหยาบ อย่างกลาง อย่างละเอียด 
เพราะยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ร�่าไป หาที่สุดมิได้ ดุจปลวกไต่ขอบด้งวนเวียน
อยู่เช่นนั้น มีหน้าที่แต่งตัณหาอย่างเดียว เป็นทาสแห่งตัณหา มัวเมาอยู่ตัณหา
อย่างเดียว มรรค ๘ แก้โลกธรรม ๘ รู้เท่าถึงการณ์ จิตไม่ก�าเริบตามตัณหา 
ซึ่งเป็นของไม่เที่ยง

	 บญุน้ันเป็นแก้วสารพดันึก ความทกุข์บางอย่าง ถ้าไม่มีบญุแล้วช่วยไม่ได้จริงๆ 
ส่วนความทกุข์ธรรมดา ทกุข์หนาว ทกุข์ร้อน อย่างน้ีคนจนๆ เขากช่็วยตวัได้เอง  
บุญ บุญนี้ไม่เป็นของซื้อขายกันได้ หรือขอกันได้ เป็นของประจ�าใจของบุคคล  
ไม่เหมือนทรัพย์สินภายนอก เช่น กรุงเทพฯ ขอทานทั้งผัวทั้งเมียทั้งลูก ขอจน 
เกือบเป็นเศรษฐี บุญนี้ไม่เป็นเช่นนั้น

	 บญุน้ันให้ผลเป็นคราวๆ ส่วนผู้ทีม่ธีรรมะน้ัน ให้ผลกบัดวงจิตเป็นนิจ เหตขุอง
บุญนัน้ได้ท�าเปน็คราวๆ แลว้กห็ยดุ หยดุแลว้ท�าอกี เพราะอย่างนัน้ บุญใหผ้ล 
ขึน้ๆ ลงๆ ไม่เหมอืนธรรมะ ธรรมะน้ันตัง้อยูใ่นดวงจิตเสมอๆ (เป็นพระอริยเจ้า)
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	 อ�านาจจิต กระแสจิต มันแรงทะลุโลกเลย ยิ่งกว่าฝรั่งทําวิทยุนั้นอีก

	 ภาวนา ลมท�างาน จิตก็ท�างาน ให้รู้อยู่ในกองลม ทุกส่วนของร่างกายมี ทุกฺข� 
อนิจฺจ� อนตฺตา ปรากฏเรื่อยๆ ได้ชื่อว่าได้ฟังธรรมเรื่อยๆ รู้เรื่อยๆ จิตท�าความ
ดิ้นรน จะต้องพ้นเรื่อยๆ 

 เจริญวิปัสสนา กายานุปัสสนา ตั้งแต่เท้าขึ้นถึงบนศีรษะ ตั้งแต่บนศีรษะถึงเท้า  
เป็น ทกฺุข� อนิจฺจ� อนตตฺา ท�าให้มากแล้ว ท�าให้ช�านาญแล้ว ท�าให้คล่องแคล่วแล้ว  
จะเกิด นิพพิทาญาณ คือความเบื่อหน่ายในอวัยวะทุกส่วน แล้วเจริญความ
เบื่อหน่ายให้มาก แล้วจะเกิด วิราโค แปลว่า ส�ารอกออก ไม่ยินดีในกามคุณ 
จิตจะถึงความเกษม ไม่มัวเมาในกามคุณ

	 การตบแต่งสังขาร เป็นทุกข์อย่างยิ่ง สมหวังก็เป็นทุกข์ ไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ 
เพราะสงัขารไม่เทีย่ง สิง่ใดไม่เทีย่ง สิง่น้ันเป็นทกุข์ เป็นอนัตตา สงัขารใช้ช่ัวคราว
ก็หายไป สมบัติในโลก เอาไปอนาคตไม่ได้ เอาไปได้แต่บุญและบาปเท่านั้น  
สมบตัโิลกอย่าไปถือว่าเป็นของดี ธรรมแสดงโร่ทัง้กลางวนัและกลางคนื ทัง้ภายใน 
และภายนอก ธรรมไม่ปิดบังเหมือนกิเลส อรหันต์ แปลว่า ไม่เป็นของลี้ลับ 
เปิดเผย ของลีล้บัในโลกไม่มี มนุษย์ไม่เหน็ กเ็ทวดาท่านเหน็ ปิดความชัว่ไม่ได้  
ให้ผลตามล�าดับ หนักหรือเบา บาป บุญ ดุจเดียวกัน

	 ใช้ความเพียรเดินประกอบด้วยความรู้ความเห็นในทางธรรม อิงในอริยสัจ  
เป็นตบะ-ความเพียรอย่างยิ่ง ทั้งหมุนตัวเป็นเกลียว ไม่ส่งจิตสู่อารมณ์นอก 
วนเวียนมีศรัทธาในอริยสัจ ๔ ในตัว ฟอกจิตให้สิ้นทุกข์ให้สิ้นเชิง อย่าให้มี
เชื้อกิเลสติดต่ออนาคตข้างหน้าปรุงแต่งกิเลสต่อไป

	 อย่ายนิดใีนการอยู ่อย่ายนิดใีนการตาย ไม่เจ็บกด็ ีเจ็บกด็ ีเพราะท�าให้เรารู้จัก 
ทุกข์ฯ

	 ทางฝ่ายโลก เขาถือความสุขทางกายเป็นใหญ่ จิตใจจะทุกข์อย่างไรก็ช่างมัน  
ทางธรรม หมายความว่า ความสุขทางใจเป็นใหญ่ ถือว่าใจเป็นส่วนส�าคัญ 
ร่างกายภายนอกถือว่าเป็นของต�่า มีแต่น�าความทุกข์เดือดร้อนมาให้
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 การภาวนา ไม่ต้องกลัวตาย เพราะปล่อยวางของร่างกาย เมื่อตายแล้วปลูกตึก
ขึ้นใหม่ ดังนี้ส�าหรับผู้ที่มีบุญ ถ้าเป็นคนบาปก็ตกนรกแย่ละ

	 เอาสมาธิหรือสติ ขยายลมออกไปทั่วกาย นั้นเป็นปัญญา

	 คนติดอวิชชา ดุจเขาเลี้ยงสุกรด้วยแกลบ ร�า ไว้ฆ่า เพื่อเป็นอาหาร

	 การมีปัญญาอบรมสมาธ ิน้ันหมายความว่า ไม่ให้ตดิสมาธน้ัินอย่างเดยีว เพือ่ม ี
ปัญญาแก้สมาธิให้สิ้นกิเลสอาสวะเท่านั้น

	 จิตวปัิสสนาน้ันเพือ่ให้รู้เท่าสงัขาร ให้เกิดความเบือ่หน่าย ไม่ให้ตดิในธาตใุนขนัธ์ 
ทั้งหลาย บริสุทธิ์ด้วยไตรลักษณ์

	 แก้จิตต้องเหน็จิต อริยสจัเป็นอาการผู้เหน็อสภุะของตนอยูเ่สมอน้ันเอง ท่านรับรอง 
ในทีมี่ชวีติอยูน้ั่น ท�าบญุทีต่ายแล้วไม่รับรอง จะบอกการด�าเนินของจิตโดยเฉพาะ 
นั้นไม่ได้ เพราะจิตของคนต่างๆ กัน ให้พิจารณาค้นกายและจิตให้พอ เพื่อจิต 
จะได้ไม่พลกิ นอกจากน้ันไปเป็นธรรมเทศนาของพระองค์ต่างหาก ลกัษณะปัญญา  
ให้รู้สิ่งที่ควรและไม่ควร ลักษณะสมาธิ เข้าพักของจิตชั่วคราว แล้วออกมาท�า 
ปัญญาอีก จนกว่าจะสิ้นกิเลส ให้รู้ธาตุของเก่า อย่าหลงของเก่า ให้รู้จักสมมุติ 
ให้รู้จักอาการ ๓๒ ว่าเป็นของเก่า

	 การทําความเพียร จิตจะเปลี่ยนแปลงสภาพไปเร่ือยๆ เปลี่ยนทั้งสมถวิธี  
วิปัสสนาวธิ ีกว่าจะถงึผลทีส่ดุ จะเหน็ความรู้ ความฉลาด ความละเอยีด ขยายส่วน 
ไปเร่ือยๆ ดงัน้ี แต่ความเพยีร อย่าให้ถอย และให้เดนิมรรคให้ถกูต้อง ประกอบ 
ไตรลักษณ์ ทุกฺข� อนิจฺจ� อนตฺตา ไปเรื่อยๆ ก้าวหน้าเรื่อยๆ จนถึงผลที่สุด

	 ความนับถือที่งมงาย ภูตผีปีศาจ ถือผี เจ้าที่ ถือเข้าทรง ถือเทพเจ้าต่างๆ 
ถือศาลพระภูมิ ถือต้นไม้ใหญ่ ถืออารามเก่าแก่ ถือสิ่งเหล่าน้ีผิดค�าสั่งสอน
พระพทุธเจ้า อ่อนการศกึษา ขาดปัญญา ถอืเหล่าน้ีล้วนแต่เป็นของต�า่ ไม่เหมอืน 
พระรัตนตรัย ฉะนั้น ในภาคอีสานต้องม้างปู่ตา* เสียก่อน จึงสร้างวัดป่าดังนี้

* ม้างปู่ตา = รื้อศาล (เจ้าที่เจ้าทาง)
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	 มชัฌมิา คอืความพอดพีองาม มีความกว้างขวาง คอื กนิอยูห่ลบันอน กใ็ห้เป็น 
ปานกลาง ไปมา ก้าวหน้าถอยหลัง ก็ให้พอดีพองาม ข้อปฏิปทาข้อปฏิบัต ิ
ทกุอย่างกพ็อดพีองาม ความรู้เหน็กเ็ป็นมัชฌมิา การท�า การพดู การคดิ ทกุกริิยา 
เคลือ่นไหวกใ็ห้เป็นมชัฌมิา แม้ทีส่ดุความบริสทุธิข์องจิตกใ็ห้เป็นมชัฌมิา คอืรู้
กลางๆ สมัปยุตด้วยญาณ แต่ไม่ใช่กลางคอืมรรค เรียกว่ากลางสมมตุกัิบวมิตุติ 
สมมุติก็รู้เท่า วิมุตติก็รู้ทัน ปล่อยวางทั้ง ๒ เงื่อนไว้ตามเป็นจริง (ยังเหยียบย�่า 
อตัตาลง ยกอนัตตาขึน้ ซึง่เป็นการยกข้างน้ีออกข้างโน้น ไม่จัดรวมธรรมได้เลย  
เพราะส่วนที่ตนส�าคัญว่าเป็นอนัตตา ยังถือไว้อยู่ ก็เรียกว่ารู้โลกแล้วกลับ 
หลงธรรม) คนทัง้โลกข้ามน�า้ด้วยเรือ ถงึฝ่ังปลอดภยั ปล่อยเรือไว้ในแม่น�า้ เพราะ
เรือเป็นที่อาศัยชั่วคราวในเวลาเดินทาง มิได้แบกหามไปด้วย อนัตตา เปรียบ
เหมือนลูกคลื่นแม่น�้า อัตตา เหมือนเรือขี่ข้ามน�้าถึงฝั่งเป็นที่ปลอดภัย อัตตา 
เป็นเรืออาศัยชั่วคราว เป็นธรรมที่ควรปล่อยวางโดยแท้ ไม่ควรถือมั่นเอาไว ้
โดยประการทั้งปวง จิตทรงความเป็นยถาภูตญาณทัสนานุตริยะตลอดกาล 
คือความเป็นจริง จริงทัง้ธรรมฝ่ายอนัตตา ทัง้ฝ่ายอตัตา พทุธะ ธรรมะ ไม่มีช่องว่าง 
ซึง่ไม่พอลุม่หลงสงัขารแต่น้อย เรียกว่า มชัฌมิาโดยธรรมชาต ิเป็นกลางระหว่าง 
ธรรมทัง้หลายกบัจิต ระหว่างจิตกบัธรรมทัง้หลาย ระหว่างจิตกบัจิต อกีวาระหน่ึง  
เป็นสุดท้าย เปลี่ยนบาทบทพลิกสันเป็นคมจากมีดเล่มเดียว

	 การภาวนาลมหายใจเข้าออก เพือ่เป็นการพยงุความรู้ให้เด่น จะได้ปรากฏลมชดั
ขึ้นกับใจ ช�านาญลมแล้วน้อมเข้าไปท่ามกลางอก โดยเฉพาะส�าคัญอยู่ด้วยสติ  
มสีตกิ�ากบัใจ ให้มกี�าหนดลมทกุขณะเข้าออกสัน้ยาว จนลมละเอยีดเข้าไปทกุท ี
จนละเอียด กองลมกับจิตเป็นอันเดียวกัน ทีน้ีให้ก�าหนดลมอยู่โดยเฉพาะ  
ใจไม่ต้องกังวลบริกรรมใดๆ ทั้งน้ัน เม่ือลมกับจิตละเอียดแล้ว จะเกิด
ความสว่างไสว เยือกเย็น เป็นความสงบสุขรู้อยู่ในเฉพาะใจ ไม่เกี่ยวข้องกับ 
อารมณ์ใดๆ เพราะจิตวางภาระ มีความรู้อยู่เฉพาะใจดวงเดียว คือเป็นหนึ่ง 
(เอกคัคตารมณ์) น่ี ผลทีไ่ด้จากอานาปานสตกิรรมฐาน ส่วนการภาวนาส่วนอืน่ๆ  
ก็ดุจเดียวกัน นี่เป็นความสุขที่สุขุมยิ่งกว่าที่เป็นมาแต่เก่าก่อน
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	 อ�านาจ ทุกฺข� อนิจฺจ� อนตฺตา ช�านิช�านาญแล้วไม่มีเวลาดับ สว่างเรื่อยๆ เพราะ
ก�าจัดความมดืคืออวชิชา น้ีเป็นสมบตัขิองพระอรหนัต์ จิตคงที ่จิตไม่กลบักลอก 
เพราะท่านมีญาณและปัญญาผลิมาจากไตรลักษณ์

	 อวิชชา ความรู้โกหกอันเดียว เที่ยวรังแกอริยสัจความจริงของพระธรรม  
เมื่อรู้ธรรมแล้ว จิต กาย ปกติดี ไม่กดขี่บังคับหรือส่งเสริมใดๆ จากใจที่เคย 
เป็นมา ทั้งนี้เนื่องจากเป็นธรรมมีความเสมอภาค และให้ความเสมอภาคในสิ่ง 
ทัง้ปวง จึงหมดศัตรูต่อกนัเพยีงน้ี ถงึอรหนัต์แล้วชนะอวชิชา ไม่มตี�าหนิตชิมให้
เขาเป็นอะไรอีกแล้ว ชาวเมืองอยู่เป็นสุข เพราะอวิชชาเป็นมหาโจรเบียดเบียน 
ชาวเมอืงไปต่างๆ พระอรหนัต์ท่านรักษาธาตขุนัธ์ของท่านไป แต่ไม่ประคองราคะ  
โทสะ โมหะ ให้เดือดร้อน เป็นสุขอย่างยิ่ง

	 ภาวนาน้ัน ถ้ามแีต่สมาธอิย่างเดยีว ต้องมีนิมติต่างๆ หลอกอยูเ่ร่ือยๆ เกดิจาก
อปุจารสมาธ ิมีอคุคหนิมติ ท�าให้เป็นบ้าไปได้ ท�าให้จมอยูใ่นสมาธคิวามสงบและ
สขุไปได้ ถ้าภาวนาเอาวปัิสสนาผสมสมาธแิล้ว ย่อมไม่เกดินิมิต เพราะไตรลกัษณ์
ล้างอยู่เสมอ และไม่ส�าคัญตนและไม่เป็นบ้า เกิดนิมิตทั้งหลายก็รู้เท่าทัน ดังนี้ 
เป็นต้น

	 ทรมานกายน้ัน ทรมานด้วยปฏภิาคนิมิตและอคุคหนิมติ ท�าอปุจาระ อปัปนาสมาธิ  
ให้แจ่มแจ้งช�านิช�านาญ จึงจะถอนอุปาทานในรูปขันธ์เสียได้ (คือเบื่อหน่าย) 

		ส่วนทรมานนามธรรม เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ น้ัน ให้ละด้วยไตรลกัษณ์ 
อย่างเดียว เพราะเป็นชั้นละเอียด

	 อวิชชาครองเป็นบัลลังก์มาอเนกชาติ อวิชชาดวงนี้จะเที่ยว เกิด แก่ เจ็บ ตาย 
หมุนเวียนไปได้ทุกก�าเนิด สูง ต�่า ดี ชั่ว ในภพทั้ง ๓ แม้จะแบ่งภพของสัตว์ 
ไว้ต่างๆ กัน ในภพนั้นๆ ไว้มากเท่าไร ใจอวิชชาดวงนี้สามารถเกิดได้ทุกภพ  
ทกุชาต ิทีใ่จดวงน้ีมกีารเกีย่วข้อง ถอืเร่ืองผิดของตนเป็นล�าดบั อวชิชาดวงเดยีวน้ี  
ก่อเหตุร้ายป้ายสีไปทั่วโลกธาตุ ให้แปรสภาพคือธาตุล้วนของเดิม คืออริยสัจ 
ไปต่างๆ ตามแต่อวชิชาจะตบแต่ง พระอรหนัต์ชนะด้วยปัญญาเหน็ชอบ เหน็ตรง 
ตามอริยสัจ
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	 อวิชชากับจิตกลมเกลียวกัน ท�าบาปกรรมต่างๆ ในภพน้อยใหญ่ เที่ยวเร่ร่อน
ในไตรภพไม่รู้จักจบ

	 นักปฏิบัติอย่าหลงกิเลสอย่างละเอียด ให้ใช้ปัญญาอริยสัจให้มากๆ ประกอบ
ความเท็จจริง อริยสัจ ไตรลักษณ์ เป็นขอบเขต ล้างกิเลสทั้งหลายให้พินาศไป 
เมื่อเห็นความไม่เที่ยงแล้ว จะเห็นความเที่ยงของจิตกลั่นมาจากความไม่เที่ยง 
ทุกฺข� อนิจฺจ� อนตฺตา นักปฏิบัติต้องทําใจให้เข้มแข็งต่อการทรมานจิตของตน  
ไม่ให้กระทบกระเทือน อัตตกิลมถานุโยค กามสุขัลลิกานุโยค ให้ไปโดย 
สายกลาง

	 ให้ใช้ปัญญาเร่งความเพยีรไม่หยดุยัง้ ขอให้ประกอบด้วยไตรลกัษณ์ กเิลสมนั 
จะเกิดขึ้น ณ ที่ไหน กิเลสก็อยู่ ณ ที่ใจ ปัญญาก็อยู่ ณ ที่ใจ ไตรลักษณ์เป็น
ธรรมอุกฤษฏ์ ชําระกิเลสออกจากจิต ได้เดินมรรคพอแล้ว มันแก้เอง

	 คนในโลกต้องมีขี้มีเยี่ยวด้วยกัน แห่งความสกปรก ไม่แปลกต่างกันอะไร  
ใครอยู่ในโลกต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน กายนี้ทุกข์มาก ได้สมหวังก็เป็นทุกข์ 
ไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ ทุกข์การเปลี่ยนแปลงของธาตุขันธ์ ทุกข์หนาว ทุกข์ร้อน 
ทกุข์เยน็ ทกุข์พยาธ ิทกุข์กลวัภยัภายนอก มีคนอืน่เขาฆ่าตที�าร้ายต่างๆ ชีวติน้ี 
อยู่ด้วยความฝืดเคอืงยิง่นัก หาความสขุแทบไม่ได้เลย น้ีพระอริยเจ้าท่านถอืนัก  
เบื่อหน่ายนัก ยิ่งท�าความเพียรให้ถึงนิพพาน

	 การชนะกเิลสด้วยมรรคภาวนาแล้ว โดยไม่ต้องแต่งทนายข้ึนฟ้องในศาลสงูกบั
ดวงใจ กับความสงสัยในศาลใดๆ จะเป็นการเลิกแล้วด้วยตัดสิน ด้วยน�้าใจ
ของตนเอง ตรงกับค�าที่ว่า ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิติ (อเสขบุคคล)

	 อริยสัจเป็นของจริง พระอริยเจ้าเป็นของคงที่ ศาสนธรรมจึงเป็นของประเสริฐ 
ไม่เอนเอยีงไปตามสิง่แวดล้อมของโลกทีแ่สดงข้ึนมาเคลอืบแฝงหรือหลอกลวง 
ทกุวิถทีาง บคุคลทีค้่นพบธรรมของพระพทุธเจ้าได้ ต้องเป็นผู้หนักด้วยเหตผุล 
คือ อริยสัจ เชื่อกรรม เชื่อผลของกรรม ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค มีจริง  
ล้วนแต่อยู่ทีก่ายและทีใ่จของเราน่ีเอง แม้พทุธเจ้าองค์ก่อนๆ ทีท่่านตรัสรู้ไปแล้ว  
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ท่านก็ไม่ขึ้นเหนืออริยสัจ ๔ ไป ด้วยอริยสัจมีอยู่ในตัวของเราอย่างสมบูรณ์ 
ไม่เป็นที่สัญจรมาจากที่ไหน มีเฉพาะตัวเราทั้งสิ้น เมื่อรู้จริงเห็นจริงลงไปตาม
อริยสัจแล้ว ก็ถึงอมตะ ถ้าเห็นว่าไม่จริง ฝืนธรรมดาลงไปแล้วก่อภพก่อชาติ 
วนเวยีนอยู่ในวฏัสงสาร เชือ่ทกุข์ สมุทยั ว่าเป็นของเรา คล้ายสนัุขทีม่ดัเวยีนวน 
อยู่ในเสา ฉะนั้น

	 มาร แปลว่า เคร่ืองตาย ม ี๕ มมีารยามากทีส่ดุ หาประมาณมิได้ อาจท�าบคุคลให้
เป็นบ้าเสยีจริตได้ ท�าให้ตายได้ ท�าให้เป็นอจุเฉททฐิ ิสสัสตทฐิ ิและเป็นมจิฉาทฐิไิด้  
เพราะอย่างน้ันท�าให้พระพุทธองค์ พระสาวก พระปัจเจก เกิดขึ้นในโลกน้ี 
ยากนัก

	 ทุกจริตท�าสมาธิ ก็หมายความให้จิตสงบเท่านั้น ความชํานาญในสมาธิ เพื่อให้ 
ความสงบได้ด้วยความต้องการทุกเวลา ความชํานาญในปัญญา แยกส่วนของ 
อวัยวะร่างกายได้ทุกเวลาที่ต้องการ จนเห็นคนอื่น สัตว์ ดุจตายเช่นนั้นด้วย 
ไตรลักษณ์ อย่าหมายตํารามาเป็นความรู้ของตน จะไม่เป็นประโยชน์ในตน  
ให้เห็นธรรมด้วยตนเอง นั้นจะพ้นทุกข์ไปได้

	 การภาวนาหาทางแก้ไขด้วยอบุายต่างๆ เท่าทีจ่ะเป็นได้ในหลกัธรรม เป็นร้ัวกัน้  
(อริยสัจ ไตรลักษณ์)

	 สังขารธรรมมากไปด้วยโทษ มูลไปด้วยทุกข์ ประกอบไปด้วยกิเลสทั้งปวง  
ชราทกุข์ตดิตาม สงัขารมากไปด้วยพยาธ ิมรณทกุข์มากไปด้วยโศกเศร้า เดือดร้อน 
กระสบักระส่าย สะอืน้อาลยั ร่างกายดจุหวัฝีแตกออกเร่ือยๆ เน่าเป่ือยๆ สงัขาร 
ร่างกายจัญไรร้ายกาจ ฉิบหายไปเป็นอันมาก เป็นบ่อเกิดแห่งภัยทั้งมวล ชาติ
ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย แวดล้อมอยู่ในบุรุษและสตรีทั้งหลายที่เกิดเป็นชาติ
มนุษย์

	 ไตรลกัษณญาณ เหน็สภาพธรรมทัง้หลายเป็น ทกฺุข ํอนิจฺจํ อนตตฺา ให้เป็นไปทกุ
อริิยาบถ เมือ่ปัญญาได้เคลือ่นย้ายจากสมาธแิล้ว นับวนัเร่งเคร่ือง คอื อบุายต่างๆ   
ไหวตัวอยู่ตลอดเวลากับอารมณ์ที่มากระทบ ไม่มีระยะ ตอนนี้จะได้เห็นกิเลส 
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พุง่ตวัเตม็ที ่ซึง่แต่ก่อนมาไม่เคยปรากฏ ประหน่ึงเสนามารออกหน้าสวดเร่ือยๆ 
มีอาพาธต่างๆ เป็นสมรภูมิแห่งสงคราม เราจะเห็นก�าลังปัญญา เห็นสติ

 ละกิเลสวางไว้ ณ ที่ไหน วางไว้ ณ โลกีย์โลกนี้แหละ เพราะมันเกิดต้องวางไว้  
ณ ที่นั้น

	 โลกตุระ ไม่มกีารเกิดดับ สว่างอยู่เช่นน้ัน โลกย์ี มดือยูเ่ช่นน้ัน ไม่เหน็อรรถธรรม  
มดืกับแจ้งเป็นคู่กนั ความรู้กบัความไม่รู้ กศุลกบัอกศุล ตายกบัไม่ตาย คูก่นัอยู่ 
ในโลกนี้ทั้งนั้น

	 วิปัสสนู สัญญาวิปลาส เกิดนิมิตมาจากสมาธิ อาการของจิตทั้งนั้น อย่าไปทิ้ง
ไตรลกัษณ์ นิมิตทัง้หลายไม่เท่ียง เป็นทกุข์ เป็นอนัตตา มนักห็ายไปเอง อย่าไป 
ถือนิมิตน้ันว่าเป็นของด ีมนัเกดิแล้วดบัไป ไม่จริงเหมอืนอริยสจั องค์ไหนเป็นบ้า 
แล้วแก้ได้ องค์น้ันฉลาดมาก กล้าหาญมาก มปีาฏหิาริย์หลายอย่าง แปลกกว่า 
ผู้ที่ไม่เคยเป็นบ้า

	 ภาวนาเกดินิมติขึน้มา รู้แล้วให้มันผ่านไป ผ่านไป เอาไตรลกัษณ์บงัคบัอยูเ่สมอ  
น้ันลทัธบ้ิาไม่เกิด เชือ่ไตรลกัษณ์ลบล้างอยูเ่สมอ แต่คนน้ันไม่กล้าหาญในธรรม
ทั้งหลาย ไม่เห็นอัศจรรย์ในธรรมทั้งหลาย เพราะไม่ได้ผ่านความผิดมาก่อน

	 แก้รูปธรรม นามธรรม ต้องเจริญทางวปัิสสนา ไถ่ถอนกเิลสทัง้ปวงออกจากจิต  
แลเหน็ของจริง ถงึโลกตุระเหนือของโลกย์ี เพราะได้ฝึกปรือการภาวนา ให้สิน้เชิง
ของกิเลสทัง้ปวง ให้สิน้ไปเป็นอมตะ เจริญไตรลกัษณ์ไม่ตดิต่อกบักิเลสทัง้ปวง  
ชักสะพานไม่ให้มารไต่เข้าไป พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ 
ชนะมารได้ดี อกุปปธรรม จิตไม่ก�าเริบ จิตปกติ จิตบริสุทธิ์ จิตคงที่ จิตเกษม 
จิตอริยสจั ไม่ใช่จิตกิเลสลามก จิตสกปรก จิตชมสภุะความสวยงาม ชมสงัขาร 
ที่ไม่เที่ยง จิตทุกข์ โทมนัส อุบาทว์ โศกร�าพันไปต่างๆ จิตอกุศล จิตนรก 
เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน จิตประกอบด้วยความทุกข์ ปญฺจกฺขนฺธา ทุกฺขา  
ปัญจขันธ์เป็นทุกข์อย่างยิ่ง ชาติทุกข์ ชรา มรณะ พยาธิ รวม ๔ อย่าง สังขาร
ทั้งหลายเว้นจาก ๔ อย่างนี้ไปไม่ได้
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	 ทแีรกมเีมตตาเตม็ที ่หากทรมานไม่ได้ กม็าเจริญกรุณา กรุณาไม่ได้ ต้องเจริญ
มุทิตา มุทิตาไม่ได้ ควรเจริญอุเบกขา

	 สิง่ทัง้หลายเกดิมาในโลกและความแปรปรวนน้ันสูค้วามจริงไม่ได้ ความจริงใน
ศาสนามเีหตมุผีลจะพงึได้รับครบ เสวยทกุข์และสขุในปัจจุบนั ทัง้หยาบ ละเอยีด  
ซอกแซกไปได้อย่างไม่มีประมาณ

	 ละกิเลส - สติมีทางเดียว

	 วิปัสสนาชนะกิเลสด้วยความเป็นเอง อัพยากฤต พระโยคาวจรเจ้าเมื่อจิตเดิน 
วปัิสสนาน้ัน ละเจตนา จิตไปเองละเอง กริิยาของจิตท�าธาตขุนัธ์ให้หนัซ้ายหนัขวา  
บางครั้งยกเท้าขึ้นบนอากาศบ้าง นี้แหละเป็นวิธีของวิปัสสนาจะละกิเลส กิเลส 
ร้อยแปด ต้องม้างกายให้เหน็ความจริงต่างๆ ให้รู้เท่าทนัแห่งกเิลสทัง้หลาย แปลว่า  
เห็นกิเลสโดยรวมจึงจะละกิเลสน้ันได้โดยสิ้นเชิง เร่ืองน้ีเป็นมานาน มารู้เท่า  
ณ ที่นี้แหละ ความสะอื้นใหญ่ ร่างกายหวั่นไหวใหญ่ ละกิเลส เห็นวิปัสสนา 
โดยละเอียด ร่างกายไม่เจ็บปวดเพราะความช�านาญละกิเลสเอง ไหลไปด้วย 
ธรรมะ จึงไม่แพ้ร่างกาย ยิ่งท�ายิ่งเห็นมรรคผล เบากายเบาใจ และมีโวหารอัน
เฉียบขาด เป็นอัศจรรย์

	 ติดธาตุต้องแก้ธาตุ เป็นธรรมที่ไม่ตาย หนามปักเอาหนามบ่ง ไฟไหม้ที่ไหน
ต้องดับที่นั่น คันที่ไหน เกา ณ ที่นั้น

	 ชาต ิชรา พยาธ ิมรณะ ๔ อย่างน้ีแคบเกนิไป ไตรลกัษณ์ ทกุขฺ� อนิจฺจ� อนตตฺา  
กว้างขวางรอบจักรวาล เจริญ ทุกฺข� อนิจฺจ� อนตฺตา ลบล้างมานะได้ทุกอย่าง 
ได้ทั้งนอกและทั้งใน ทั้งไตรภพ ภพน้อยภพใหญ่ในสงสาร

	 จิตพ้นนั้น ไม่มีไตรลักษณ์เข้าไปเกี่ยวข้องของจิต

	 ท�าให้ธาตุปกตินั้น นอนหลับ กินข้าวมีรส อย่าคิดมาก 

	 อยาก เมือ่จิตปรุงแต่ง เพราะเป็นบ้า กรู้็แล้วว่าปรุงแต่งเป็นตวัสงัขาร แต่มันนอน
ไม่หลับนี้ เป็นบ้าในสังขาร บังคับนอนไม่หลับ มันเป็นบ้า แต่งสังขาร ก็รู้แล้ว 
ปรุงแต่งเป็นตัวสังขาร มันเป็นไตรลักษณ์
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	 แท้ที่จริง จิตวิบัติเสียก่อนจึงเกิดความรู้ธรรมต่างๆ อย่างน้ีเคยมีเสมอไป 
เหมือนพระองค์ มารดลเสียก่อนจึงตรัสรู้พระธรรม

	 เมือ่ภาวนาอารมณ์อนัใดก็ดี เม่ือจิตละเอยีดดแีล้ว จึงปรากฏจิตสว่างไสว เยอืกเยน็  
มคีวามสงบสขุจ�าเพาะใจ ไม่เกีย่วกับอารมณ์อนัใด จะเกิดปีต ิสขุ เอกคัคตา ในที ่
วิเวกทางด้านจิตใจ

	 เม่ือพิจารณาถกูอริยสจัแล้ว จิตหด ไม่มีการส่งจิต ถ้าไม่ถกูแล้ว มอีาการส่งจิต 
ข้างนอกจิต น้ันมีเร่ือยๆ เป็นที่อุ่นใจในตอนน้ี เพราะความเพียรไม่ถอย  
แลเห็นโทษและเห็นคุณของสังขารที่ประพฤติพรหมจรรย์มาช้านาน เกิดใน 
วิถีจิตบ่อยๆ (เมื่อให้จิตเข้าสู่อารมณ์แห่งความตายนี้ส�าคัญมาก) ธาตุขันธ์จะ
เปลีย่นภพ เพือ่ไม่ให้จิตสะดุง้กลวัแห่งความตายในระยะน้ัน เป็นมหนัตทกุข์ใหญ่  
เพื่อเห็นความบริสุทธิ์ของจิต ไม่ให้สังโยชน์ติดจิตไปเกิดภพใหม่ เวลาจิตเข้าสู่
ภวังค์แห่งการตายน้ันละเอยีดนัก จึงแลเหน็ได้ว่า ผู้ไม่มคีวามประมาท มรีาตรี
อันเดียว ดีกว่า ผู้ที่ประมาทแล้วมีอายุตั้ง ๑๐๐ ปี ให้เห็นเฉพาะในดวงจิตเป็น 
ปจฺจตตฺ ํจึงจะเกดิสงัเวช ภพทัง้ ๓ เป็นกองไฟเผาลนสตัว์อยูเ่ป็นนิจ อยูใ่นโลก 
กไ็ม่มปีระโยชน์ ตายหรือก็ไม่มีประโยชน์ เพราะชาต ิชรา มรณะ ให้สตัว์สะดุ้ง
อยู่เรื่อยๆ เพราะอยู่ในสังขาร สังขารมาแปรปรวน

	 การภาวนาให้ช�านิช�านาญ ชวีติของเราเผชิญกบัความตายจะมาถงึเข้าน้ี ผจญภัย 
ร้ายกาจ นี้ต่อชีวิตของเราเพื่อเข้าอารมณ์การตายได้ง่าย

	 พิจารณาการตายไปสู่ภพใหม่จะเป็นกิริยาอย่างไร ในขณะที่ธาตุขันธ์จะตีลังกา 
น้ันแหละ ใจหายขวญัเสยี เอาสตไิด้เป็นการดี ถ้าเอาไม่ได้ กเ็สยีท่าใหญ่โต ความรู้ 
แจ้งแทงตลอดของอวัยวะเป็นสมบัติอย่างยิ่ง แลเห็นอริยสัจด้วยความจริง

	 ปฏิบัติเข้ามากๆ อะไรก็พิจารณาหมด เรื่องโลกธาตุกว้างแคบมากน้อยเท่าไร  
รู้แล้วปล่อยวางไว้โดยล�าดับ ด้วยการเข้าใจแล้ว

	 ให้เห็นธรรมแสดงโร่ ทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ขาดระยะ รับความแปรปรวน
อยู่เช่นนั้น เป็นเทวทูตบอกเห็นเหตุอยู่เช่นนั้น ไม่ควรมัวเมา เมื่อเห็นอยู่แล้ว 
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จิตก็เที่ยง ไม่ก�าเริบตามกิริยาของกิเลส จิตอยากเข้าอมตธรรม วางโลกโลกีย์
ด้วยก�าลังไตรลักษณ์

	 โรคทัง้หลายเกดิในกาย กเิลสทัง้หลายเกดิในจิต คอืให้พจิารณาธาต ุให้รู้แจ้งธาตุ  
อย่าหลงธาตุ จิตหลุดพ้นจากธาตุคืออวิชชาตัณหา

	 ขอเตอืนคณะอบุาสกอบุาสกิาทัง้หลายทราบไว้ว่า ชวีติเป็นอยูข่องพวกเรา ไม่มี
เคร่ืองหมายบอก อายจุะมีน้อยหรือมาก ว่าจะต้องตาย วนัไหน เดอืนไหน ปีไหน  
และว่าจะตายด้วยโรคอันใด แม้ชีวิตของพวกเราแต่ละคนๆ ตั้งอยู่ด้วยความ
ฝืดเคอืง ในขณะทีม่ชีวีติอยูน้ี่ ล้วนแต่พากนัหลบหลกีอนัตรายร้อยแปดประการ  
ออกจากมจัจุราชคือความตาย จนมาถงึทกุวันน้ี น่ีกเ็ป็นโอกาสอนัดแีล้ว พวกเรา 
จะได้พากนับ�าเพญ็กศุลให้ย่ิงไปตามฐานะทีจ่ะกระท�าได้ ให้สมกบัว่าพวกเราทีมี่ 
ชวิีตมค่ีาอนัสงู สมกบัพระพทุธเจ้า พระองค์ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกว่า อคคฺ ํ€านํ  
มนุสฺเสสุ มคฺคํ สตฺตวิสุทฺธิยา มนุษย์อยู่ในฐานะอันดีเลิศ ท�าความบริสุทธิ์ให้
สิ้นทุกข์ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว สัตว์ไหนในไตรภพจะเลิศยิ่งกว่ามนุษย์ไปไม่มี  
แม้ท้าวมหาพรหม พญายม ยักษ์ จะเลิศไปกว่ามนุษย์ไม่มี ดังนี้ พระพุทธเจ้า  
พระปัจเจก พระอสตีมิหาสาวกเจ้าทัง้หลาย ท่านทัง้หลายน้ันล้วนแต่เป็นมนุษย์ 
ทั้งนั้น จึงชื่อว่ามนุษย์อันเลิศ เหมือนพระพุทธองค์ตรัสไว้ดีแล้ว พวกเราท่าน 
ทัง้หลายควรพจิารณา ควรสนใจรู้ ควรสนใจปฏิบตัใินศาสนา ให้สิน้ทกุข์ ชาตทิกุข์  
พยาธิทุกข์ ชราทุกข์ มรณทุกข์ ดุจพระขีณาสวเจ้าทั้งหลายนั้น

	 เมือ่ภาวนาจิตเป็นแล้ว สิง่ทีไ่ม่รู้น้ันใจค่อยผ่องใสข้ึนมา ความรู้กเ็กดิข้ึน ความฉลาด 
ก็มีมาพร้อมกัน ใจก็เบิกบาน ยิ้มแย้มแจ่มใส มองดูจิตก็มีคุณค่าโดยล�าดับ 
จนกลายเป็นอัศจรรย์ขึ้นในจิตใจของตน

	 จิตประกอบไตรลกัษณ์ก�ากบัภาวนา ความรู้ปรุโปร่ง สว่าง รู้แจ้งแทงตลอดสงัขาร  
ชักสะพาน ธรรมเกิดในจิตถาวรมั่นคง ไม่แปรปรวน เพราะรู้จริง เห็นจริง  
จิตชืน่ชมอยูด้่วยธรรม บ�ารุงความเพยีรให้เด่น ถ้าเป็นอยูเ่ช่นน้ี วนัเวลามรีาคา
สูงมาก
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	 เห็นความเสื่อมของร่างกายอย่างเดียว ไม่เห็นความเจริญเลย ความเกิดมีแล้ว 
มีความเสื่อมไปจนตายของร่างกายดังนี้ ธรรมสว่างโร่ทั้งกลางวันและกลางคืน 
ไม่มีปิดบังด้วยประการใดๆ 

	 โลกุตระมนัเหนือโลกสงสาร มคีรบหมดทกุอย่าง ไม่บกพร่องเหมือนโลกโลกีย์เลย  
โลกุตระมีสมบตัมิาก เหนือโลกีย์ทกุอย่าง ไม่บกพร่องได้เลย โลกย์ีนิยมต�า่กว่า 
โลกุตระเป็นไหนๆ 

	 การได้ยินได้ฟังธรรมเทศนาเป็นของยาก ท�าจิตให้เด่น ท�าความเพียร  
ไม่เกยีจคร้านต่อท�าความเพยีร ปรุงจิตให้ตืน่เต้นอยูเ่สมอไป ความเพยีรตดิต่อกนั 
ไม่ขาดระยะ เป็นวรรคเป็นตอน ไม่เสียก�าลัง

	 เร่ืองกเิลส เราไม่ตดิต่อเรากส็บายใจ เราไม่ปรุงอกี เหน็ว่ากเิลสเป็นอสรพษิใหญ่โต  
เราไม่ควรเข้าไปใกล้ มนุษย์ตดิทกุข์ทัง้หญงิชาย ไปนิพพานไม่ได้ ชมชอบมตูร 
ของเน่าของอวยัวะร่างกาย เป็นรสชาตขิองกาม บรรพชติไม่ควรเข้าไปเสพ เป็นของ 
ชาวบ้าน มนุษย์ไม่มีความสุขเลย มีแต่ทุกข์ร�่าไป ปัญจขันธ์เป็นทุกข์อย่างยิ่ง

	 เดมิร่างกายเราดจุภเูขาแท่งทบึทัง้ลกู ถ้ามีไตรลกัษณ์ภาวนาเร่ือยๆ ความสว่างไสว 
แทงทะลปุรุโปร่งไปหมด ร่างกายเหมอืนไม่ม ีมกีเ็ป็นเงาๆ เท่าน้ัน เพราะอ�านาจ 
แห่งความรู้ความสว่างปรากฏอย่างเด่นชัดภายในใจเป็นประจ�าอยู่ ร่างอันน้ี 
มองอะไรก็สว่างไปหมด จึงมีอัศจรรย์ นั่งอยู่ที่ไหน นอน ยืน เดิน อยู่ที่ไหน 
มองสว่างไปหมด จิตดวงเดียวนี้แหละ อัศจรรย์ เด่นอยู่ในร่างนี้

	 ปฏบิตัธิรรมให้ถกูกบัมรรคแล้ว เกดิอัศจรรย์ปรากฏของจิตร้อยแปด โดยไม่เคยรู้ 
เคยเห็นมาแต่เก่าก่อน

	 ผู้ทีจ่ะเหน็มรรคผลนิพพานจริงๆ ต้องเพยีรตบะ ความเพยีรอย่างยิง่ ทรมานตวั  
นอนใจไม่ได้ เกยีจคร้านไม่ได้ เพราะมรรคผลนิพพานมจีริงๆ ประมาทน้ันไม่ได้ 
ต้องเดินสายมรรค ๘ ประการ เป็นหนทางของพระอริยเจ้า และพระพุทธเจ้า 
พระปัจเจก พระอรหันตขีณาสพทั้งหลาย
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	 ภาวนาถงึหลกัอรยิสจั นิมติแสดงออกมาให้ปรากฏ รูปร่างเหมือนมนุษย์ทีบ่ริสทุธิ ์
ต่อน้ัน น้อมนิมิตให้เป็นไตรลกัษณ์ เพราะนิมติน้ันจะแปรปรวนเป็นอาการต่างๆ 
จะตดิดี แก้ความดีให้เป็นอริยสจั กลัน่กรองให้เป็น ชาตนิิพพาน ข้อน้ีสําคญันัก

	 ต้องเดนิมรรคให้ถกู ต้องขยนัหม่ันเพยีร อดทน จึงจะส�าเร็จ ประกอบด้วยวาสนา 
บารมีอุดหนุน จึงส�าเร็จขั้นพระนิพพาน ประกอบด้วยสร้างบารมีเป็นการใหญ่

	 เมื่อภาวนาพิจารณาแยบคายแล้ว สังขารโลก ปลงให้เขาเสีย แล้วแต่เขาจะแก่  
เจ็บ ตาย เป็นเร่ืองของเขา รีบเดนิมรรคให้พ้นไปจากสงัขารโลก เพราะสงัขารโลก  
เป็นภยัใหญ่โต จะอยู่ไปกเ็ป็นเร่ืองของเขา จะตายกเ็ป็นเร่ืองของเขา แต่ภาวนา
ความรู้ความเห็นในอมตธรรมนั้นให้มาก นั้นเองเป็นวิหารธรรม ที่พึ่งของจิต  
เมือ่ตายแล้วน้ันเองจะไปเกดิในทีดี่ แปลว่าไม่อทุธรณ์ร้อนใจในความแก่ เจ็บ ตาย  
นั้นเป็นเรื่องของสังขาร

	 เมื่อรู้เท่าแล้ววางเฉย เป็นความสุขอย่างยิ่ง ถ้ามีความรักความชังอยู่น้ันเอง  
เป็นทุกข์อย่างย่ิง เพราะยินดียินร้ายในเรื่องน้ัน แปลว่า เจ็บแสบร้อนไป 
ด้วยเขา จึงเป็นทุกข์

	 กุศลธรรมทั้งปวง ตั้งอยู่ในศีลแล้ว ไม่มีการเสื่อม กุศลธรรมทั้งหลายมี สมาธิ
เป็นหวัหน้า สต ิเป็นลกัษณะเลอืกเฟ้นธรรมทัง้หลาย ศรัทธา หยัง่ลงสูไ่ตรลกัษณ์
แล้วไม่มีเสื่อม ปัญญา พิจารณาตามไตรลักษณ์ ตัดกระแสของกิเลสอาสวะ 
ทั้งหลายให้สิ้นไปได้

	 จิตบริสทุธิด้์วยศลี ด้วยสมาธคิวามเป็นหน่ึง มีปัญญาเกดิขึน้พร้อม ต่อน้ันจะเกดิ 
มโนภาพ จิตจะมอี�านาจให้พลกิแพลงไปต่างๆ เกดิความฉลาดรอบรู้อริยสจัธรรม  
ค�าว่า มโนภาพ จิตมีฤทธิ์ ต่อนั้นค้นคว้าธรรมะมีหลักฐาน แต่เดินมรรคให้ถูก  
ปัญญาเห็นชอบ เป็นต้นนั้น เห็นร่างกายแปรปรวนไปต่างๆ ไม่ยึดมั่นถือมั่น
ในกิเลสทั้งหลาย เพราะผ่านความเบื่อหน่ายมาแล้ว ขึ้นวิปัสสนา อัพยากฤต 
รวมดีแล้ว ถึงวิโมกข์วิมุตติ ความหลุดพ้นกิเลส จิตเสวยสุขเรื่อยๆ ไปจนกว่า
เข้านิพพาน
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	 สมบัติของบรมโพธิสัตว์ กับพระโสดาบันนั้น ดุจเดียวกัน ที่เกิดเทวโลกนั้น 
ยิง่กว่าเทพยดาทัง้หลาย ท่านมาอย่างเตม็ไม้เตม็มอื อย่างใจป�า้ อย่างเด็ดเดีย่ว 
อย่างเข้มแขง็ ไม่ต้องระวงัหน้าระวงัหลงั ไม่กลวัความทกุข์ความจนดจุคนสามญั 
เพราะฉะนั้น สมบัติของท่านจึงหรูหราอย่างมหึมา ดังนี้

 รู้โลกีย์ รู้ตามอาการของขันธ์ ใจรู้ญาณทัสนวิวัฏฏะ

	 ให้รู้แจ้งแทงตลอดสังขารทั้งปวง จึงจะไปนิพพานได้

	 วิเวกธรรม สันติธรรม นิโรธธรรม วิมุตติธรรม นิพพานธรรม ดังนี้

	 พระนิพพานที่อยู่เหนือตาย ต้องท�าความเพียร กัดเหล็กกัดขางเข้าไป จิตจึงถึง 
อมตธรรม ก้าวหน้า อดทน เอาเป็นเอาตาย จึงจะได้พระนิพพาน เป็นพระบรมสขุ 
อันเกษม

	 ปฏิภาคเป็นต้นของวปัิสสนา ไม่หลงอารมณ์เหมอืนนิมติภาวนา มรรคท�าให้แจ้ง 
ให้สว่าง นิโรธท�าให้สว่าง ธรรมทานจัดเป็นเลศิ ประเสริฐกเ็พราะชนะอามสิทัง้ปวง  
เหตุนั้น พระพุทธองค์ตรัสว่า ธรรมทาน ย่อมชนะอามิสทั้งปวง รสแห่งธรรม 
ย่อมชนะรสทัง้ปวง ความยินดีในธรรม ย่อมชนะความยนิดทีัง้ปวง ความสิน้ไป 
แห่งตัณหา ย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง

	 ม้างกายให้ฉลาดทางกายด้วยไตรลกัษณ์ ม้างอนุสยัให้ฉลาดทางจิต และเจตสกิ 
รวมทั้ง ๒ ประเภท แล้วเกิดในไตรภพว่าเป็น ทุกฺข� อนิจฺจ� อนตฺตา โดยธรรม  
๒ ประเภท ช�าระกิเลสออกจากดวงจิตจนเห็น ไม่ถือไปเกิดอีกในภพหน้า  
ม้วนกลมในปัจจุบนั พระอรหนัต์ไม่ก่อกเิลสในปัจจุบนั ละกเิลสทัง้อดตี อนาคต  
ไม่ท�ากิเลสเกิดขึ้นในปัจจุบัน เสวยความสุขในปัจจุบัน กว่าจะเข้าพระนิพพาน
ในครั้งสุดท้าย รอรถรอเรือจะขึ้นไปพระนิพพาน สิ้นภพสิ้นชาติ ท�าความรู้แจ้ง
แทงตลอดเญยยธรรม
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พระจนฺทสาโร หลวงปู่หลุย

อาจาริยธรรม
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ระหว่างทีค้่นในสมดุบนัทกึของหลวงปู ่ได้พบข้อความทีเ่ป็นธรรม
โอวาทของครูบาอาจารย์อย่างมากมายที่หลวงปู่จดไว้ บันทึกไว้ ด้วย
ความเคารพ ซาบซึ้งใจ เพื่อกันลืม เพื่อใคร่ครวญแล้วน�าไปปฏิบัติต่อ

โอวาทเหล่าน้ี พระน้อย เณรเลก็ หรือแม้แต่พระเถรานุเถระ ควรต้อง 
จดจ�า เป็นปฏิปทาที่ควรนับถือ เป็นเนติ เป็นแบบอย่างต่อไป

จึงได้น�ามารวบรวมไว้ในภาคนี้ ให้ชื่อว่า “อาจาริยธรรม”
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ท่านพระอาจารย์บุญ ปัญญาวุโธ

	 ผู้บาํเพญ็ธดุงค์ ควรเป็นผู้อยูด่กีนิด ี(อยูง่่ายกนิง่าย) ไปดมีาดี ไม่มภียัไม่มเีวร  
มีสัมมาคารวะเป็นอันที่งาม เว้นจากยกตนข่มท่าน ประพฤติไม่นอกธรรม  
ไม่นอกวินัย ไม่ละเมิดตนต่อกฎหมาย เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างอันดี นักปฏิบัติ
มีจ�านวนน้อย ควรส่งเสริม

	จะคว่ําบาตรแก่คฤหัสถ์ ควรพิจารณาเสียก่อน พยายามเพื่อความเสื่อมของ 
ภกิษุทัง้หลาย ๑ พยายามเพือ่ภิกษอุยูไ่ม่ได้ ๑ ด่าตดัพ้อภกิษทุัง้หลาย ๑ ยุยงให้ 
ภิกษุแตกคอกัน ๑ พูดติเตียนพระพุทธ ๑ พระธรรม ๑ พระสงฆ์ ๑

	 ผู้ปฏบิตัธิรรม คอือบรมจิตให้กว้างขวาง มคีวามเผ่ือแผ่เจือจาน มกัน้อย สนัโดษ  
ประกอบด้วยเมตตาภาวนา ให้เฉลียวฉลาดในศาสนาฯ 

	ปฏภิาคนิมิต เกดิมาจากผลของสมาธ ิเมือ่เหน็จริงตามปฏภิาคนิมติแล้ว เป็นตวั 
ปัญญา

	ไม่ให้เอาเด็กและนางชีผู้ก�าลังศึกษาไปด้วย ฤาไม่ให้ท�าตะกรุด เป็นต้นฯ

	 ให้มีหวัหน้าไปเดินธดุงค์ อย่างน้อยให้ได้ ๕ พรรษา ต้องปกครองหมูไ่ด้ฯ ควรให้ 
มีความรู้ขั้นนักธรรมฯ เป็นผู้ให้นิสัยได้ฯ 

	 ต้องมีหนังสือผู้ปกครองไปด้วย ส�าหรับฝากเจ้าของถิ่น หนังสือน้ันฟังได้ใน 
วันเข้าพรรษาทุกๆ ปีฯ

 เดนิธดุงค์แล้วควรกลบัจ�าพรรษาถิน่เดิม เว้นแต่ขดัข้อง ต้องมีหนังสอืถงึถิน่เดมิ 
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	 เดินทางต้องมีจ�ากัดอยู่วัดใดวัดหน่ึง ซึ่งมีที่นิกายเดียวกัน ไม่เช่นน้ันจะเป็น 
พระจรจัดฯ

	 ควรปฏิบัติการลงพระปาติโมกข์ตามพระวินัยฯ

	นักปฏิบัติจะไม่ห่วง ๔ อย่าง คือ 

 ๑. นอนทหีลงัอาจารย์ เมือ่าจารย์เข้านอนแล้ว กจ็ะต้องเกบ็กวาดข้าวของเสนาสนะ  
แล้วจึงเตรียมตัวเข้านอน เรียกว่า นอนทีหลังอาจารย์

 ๒. ตืน่ก่อนอาจารย์ หมายถงึว่า ต้องตืน่ลกุข้ึนก่อนอาจารย์ตืน่ เมือ่ตืน่ข้ึนมาแล้ว
ต้องรีบจัดสิ่งของให้อาจารย์ เช่น น�้าล้างหน้า ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า 
สบู่ ฯลฯ เสร็จแล้วจึงไปจัดเสนาสนะ ปูผ้านั่ง จัดเตรียมบาตร จีวร เพื่อออก
บิณฑบาต

 ๓. ฉันทีหลังอาจารย์ หมายถึง ต้องจัดอาหาร แบ่งอาหาร จัดแจงให้อาจารย์ 
อาจารย์ลงมือฉันแล้วจึงฉัน

 ๔. อิ่มก่อนอาจารย์ หมายถึง การฉัน เราต้องอิ่มก่อนท่าน เพื่อไปจัดน�้าล้างมือ  
เก็บบาตร ล้างบาตร เก็บบริขารให้อาจารย์

	แก้บ้า ให้ละวิตกวิจาร ทําเป็นอุเบกขาก็หาย บ้ามันเกิดด้วยสมาธิต่างหาก

	ขอบอก แก้จิตบ้าที่เกิดจากภาวนา คืออย่าอธิษฐานจิตในนิมิตนั้นว่าเป็นของดี 
ให้ละเจตนา ละวิตกวิจาร อย่าเชื่อนิมิตน้ันว่าเป็นของจริง ให้ดูหนังสือกลับ 
จิตบ้าให้ตรง วปัิสสนู ปฏภิาค อคุคหนิมติ เกดิจากสมาธภิาวนาทัง้น้ัน อย่าเช่ือ 
อารมณ์และเชื่อจิตของตน เพราะของเหล่าน้ีเป็นตัวกิเลส ท�าให้จิตไม่ปกติ  
มีขึ้นๆ ลงๆ
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ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตมหาเถระ

	 ธรรมะ ธมัโม เรียนมาจากธรรมชาต ิเหน็ความเกดิ ความแปรปรวนของสงัขาร
ประกอบด้วยไตรลักษณ์

 อย่าเชื่อหมอมากนัก ให้เชื่อธรรมมากจึงดี เชื่อกรรม เชื่อผลของกรรม

	 อรหนัต์กเ็ป็นคุณอนันต์ นับหาประมาณมิได้ พระอรหนัต์ตรัสรู้ในตวั เหน็ในตวั  
มีญาณแจ่มแจ้งดี ล้วนแต่เล่าเรียนธรรมชาติทั้งนั้นฯ 

	 ธรรมะชี้เข้ากายกับจิตเป็นคัมภีร์เดิม

	ภเูขาสงูทีก่ลิง้มาบดสตัว์ให้เป็นจุรณไปน้ัน อาย ุ๗๐ ปีแล้วไม่เคยเหน็ภเูขา เหน็แต่ 
ชาติทุกข์ ชราทุกข์ พยาธิทุกข์ มรณทุกข์ เท่าน้ันแล ทิฐิมานะเป็นภูเขาสูง 
หาที่ประมาณมิได้

	 ธรรมะเป็นต้น เอโกมีอนัเดยีว แต่แสดงอาการโดยนัย ๘๔,๐๐๐  ธาต ุ๔ ธาต ุ๖  
ธาตุ ๑๘ ให้เห็นด้วยจักษุด้วย ให้เห็นด้วยญาณ คือปัญญาด้วย นโม ดิน น�้า 
บิดา มารดา ปั้นขึ้นมา

	๘๔,๐๐๐ เป็นอุบายที่ให้พระองค์ทรมานสัตว์ สัตว์ย่อมรู้แต่ ๘๔,๐๐๐ เท่านั้น 
จะรู้ยิ่งไปกว่านั้นเป็นไม่มี เว้นแต่นิสัยพุทธภูมิฯ รู้อนันตนัย หาประมาณมิได้ 
พ้นจากนิสัยของสาวก สาวกรู้แต่ ๘๔,๐๐๐ เท่านั้น จะรู้ยิ่งไปกว่านั้นมิได้

 ให้รู้ นโม นะ-น�า้ โม-ดนิ (อ-ิอะ) อติปิิโสฯ อรห� เม่ือรู้แล้ว ความรู้หาประมาณ 
มิได้ อะ อิ ส�าคัญนัก เป็นคุณสมบัติของพระอรหันต์ฯ 
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	 ธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุลม ธาตุไฟ นี้เอง ทําให้บุคคลเป็นพระอรหันต์

	ญาณของพระพทุธเจ้า ท่านหมายเอาสกนธ์กาย เช่น นิมติธาตไุฟ ธาตลุม ธาตนุ�า้  
ธาตุดิน และอาการ ๓๒ เป็นนิมิต ท่านบอกว่ารู้เห็นเช่นนี้ บรรดาท่านเจ้าคุณ
ทั้งหลายไม่คัดค้านเลยฯ

	สตัว์เกดิในท้องมารดาทกุข์แสน กามเป็นของต�า่ช้า เป็นของทีน่�าทกุข์เดือดร้อนฯ 

	 โลกสันนิวาส มีความแปรปรวนตั้งเที่ยงอยู่เช่นนั้น แต่จิตของเรารักษาไว้ให้ดี
อย่าให้ติด ถ้าไม่ติดก็ได้ชื่อว่าเป็นสุข ในตอนนี้ท่านแสดงทบไปทบมาเพื่อให้
ศิษย์รู้

	พจิารณาค้นกาย ตรวจกายถูกดแีล้ว ไม่เป็นปัญหาข้ึนมาได้ ถ้าไม่ถกู ย่อมเป็น
ปัญหาขึ้นมา

	ค้นดูกายถึงหลัก แลเห็นอริยสัจของจริงแล้ว เดินตามมรรค เห็นตัวสมุทัย  
เห็นทุกขสัจ

	ต้องทําจิตให้เป็นเอก ต้องสงเคราะห์ธรรมให้เป็นเอกเสมอฯ

	 อริยสัจ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค  มรรค คือ กาย วาจา ใจ เป็นมรรค เข้าไป 
ดบัทกุข์ ดบัสมทุยั ดับนิโรธ นิโรธดบัไม่เอา เอาทีไ่ม่ดบั คือดบัน้ันยงัเป็นตวัมรรค  
เอาสิ่งที่ไม่ดับ สิ่งที่ตั้งอยู่นั้นแหละเป็นตัวให้สิ้นทุกข์

	ปฏภิาค น้ันอาศยัผู้ทีม่วีาสนาจึงจะบงัเกดิข้ึนได้ อคุคหนิมติ น้ันเป็นของทีไ่ม่ถาวร  
พิจารณาให้ช�านาญแล้วเป็นปฏิภาคนิมิต ช�านาญทางปฏิภาค แล้วทวนเข้ามา 
เป็นตน ปฏิภาคนั้นเป็นส่วนวิปัสสนาฯ

	 ท่านพจิารณาร่างกระดกูได้ ๕๐๐ ชาตมิาแล้ว ตัง้แต่เกดิเป็นเสนาบดเีมืองกรุุราช  
เป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัย
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	 เจริญทางจิตอย่างเดียว ตั้งแต่อุปจารสมาธิ รู้วาระจิตของผู้อื่นได ้แก้นิวรณ์ได้ 
แต่โมหะคมุจิต ถ้าเจริญวปัิสสนาถงึอปัปนาสมาธ ิท่านอาจารย์บอกเช่นน้ัน และ
บอกว่า ทําความรู้ให้พอเสียก่อนจึงไม่หวั่นไหว

	 ให้รู้ทีจ่ะแก้จิตของตน ให้รู้จักภพของตนทีจ่ะไปเกดิฯ ท่านอาจารย์ได้พจิารณา
วัฏฏะ ๕๐๐ ชาติ

	ต้องผ่านความผิดมาเสียก่อน จึงปฏิบัติถูก ความผิดเป็นเหตุ ความถูกเป็นผล 
ของความดีทั้งหลาย ต้องเดินมรรค ๘ ให้ถูก จึงจะแก้ได้ เดินตามสายหนทาง
ของพระอริยเจ้า ใช้ตบะอย่างยิง่คือความเพยีร จึงจะสอนตนได้ โลกย์ี โลกตุระ 
๒ อย่างประจ�าอยู่ในโลก ๓ ภพ

	 ปัญญามีสมัปยตุทกุๆ ภมู ิกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกตุระ เหล่าน้ี ล้วนแต่ 
มีปัญญาประกอบ ควรที่เป็นเสียมก็เป็น ควรที่เป็นขวานก็เป็น ส่วนที่เฉยๆ  
เรื่อยๆ นั้น เช่น เหล็กเป็นแท่งกลม จะเอามาใช้อะไรก็ไม่ได้ นี้ฉันใด

	 จะบอกการด�าเนิน วปัิสสนา และ สมถะ โดยเฉพาะน้ันมไิด้ เพราะมนัไปหน้าเดยีว  
จริตของคนต่างๆ กัน แล้วแต่ความฉลาดไหวพริบของใคร เพราะด�าเนินจิต
หลายแง่แล้วแต่ความสะดวก

	 อย่าให้จิตเพ่งนอก ให้รู้ในตวั เหน็ในตวั เมือ่รู้ในตวัแล้ว รู้ทัว่ไป เพราะตวัเป็น 
ต้นเหตุ

	 เทศน์เร่ืองมงคลวเิสส ทีม่นุษย์ เทวดามคีวามสงสยั มิได้แก้อตัถะแปลได้เหมอืน 
พระพทุธองค์ มนุษย์เป็นสถานกลาง อะไรดหีรือชัว่กต้็องกลัน่ออกไปจากมนุษย์น้ี 
ทั้งนั้น ท�าให้เป็นดีก็มนุษย์ ท�าให้ชั่วก็มนุษย์ จะเป็นปุถุชนก็มนุษย์ จะเป็น
พระพุทธเจ้าก็มนุษย์

	 ท่านเทศน์ให้สงเคราะห์เข้าตนทัง้น้ัน สภุะ เป็นธาตบุดูเน่า เป็นธรรมชาตขิองเขา  
ร้ายแต่มนุษย์ จิตติดสุภะ ดื่มสุรา ท่านยกพระโพธิสัตว์ ยศเป็นกษัตริย์ มีเมีย 
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๖ หมื่น บุตรราหุล ท่านก็ไม่เมา ไหนเรามีเมียตาเปียกคนเดียว ติดกันจนตาย 
ธาตุเมาอันนี้เป็นธรรมชาติไม่ให้คนสิ้นทุกข์ไปได้

	บุคคลรักษาจิตได้แล้วทั้งศีล แม้รักษาทางปัญญาได้แล้ว ทั้งศีล สมาธิ ปัญญา  
ดุจข้าวสุกที่ส�าเร็จแล้ว เราจะตวงกิน ไม่ต้องไปกังวลท�านาเก็บเกี่ยว และ 
ข้าวเปลือก ข้าวสารเลย กินข้าวสุกแล้วก็เป็นพอ นี้ก็ฉันนั้น เป็นสถานที่ส�ารวม

	ภายนอกให้ละเอียดเสียก่อน แล้วภายในจึงละเอียด

	ครั้งพุทธกาล บางองค์ติดทางสมาธิ ๕๐ ปี จึงได้ส�าเร็จก็มี

	พระอานนท์ เป็นคลังแห่งพระธรรม อะไรท่านรู้หมด ท�าเนิ่นช้า เพราะท่าน 
ติดพระสูตร อภิธรรม ไม่น้อมลงมาปฏิบัติ จึงส�าเร็จช้า อายุ ๘๐ ปี หลังพุทธ- 
ปรินิพพาน ๓ เดือน

	พระอานนท์ท�าความเพยีรในกายวปัิสสนา ก�าหนดจิตโดยมไิด้ละ จนขาตรงทเีดยีว  
จึงได้ทอดกายด้วยสต ิหวัยงัไม่ถงึหมอน จิตกเ็ข้าสูภ่วงัค์ ภวังค์หายไป เกดิความรู้  
เญยยธรรมทั้งหลายฯ

	พระโมคคัลลาน์ สารีบตุร ล้วนแต่เกดิในตระกลูมจิฉาทฐิ ิโมคคัลลาน์สัง่สอนแม่ 
ไม่ได้เลยทีเดียวฯ 

 เหตุปจฺจโย โหติ ธรรมทั้งหลายเกิดเพราะเหตุ ดับเพราะเหตุฯ

	 อย่าเชื่ออภิญญาฯ ปฏิบัติเพื่อลาภ ยศ สรรเสริญ เป็นอาบัติทุกกฎ

	 ธรรมเป็นของเยน็ พระกรรมฐานอยูท่ีไ่หน สตัว์ป่าต้องอาศยัอยู่ หมปู่าเหน็คฤหสัถ์ 
เป็นยักษ์เป็นมาร เบยีดเบยีนสตัว์ ยงิจนไม่มเีหลอื เสอืภูววั ท่านอาจารย์ท�าอโุบสถ  
มันมาร้อง เมื่อฟังปาติโมกข์จบแล้ว มันก็หายไป ท่านอาจารย์มั่นคุ้นเคยสัตว์
เหล่านี้ ท่านรู้วาระจิตสัตว์เหล่านี้ เป็นมิตรสหายกันด้วยธรรมเครื่องเย็นใจ

	สัตว์เดรัจฉาน เขาก็มีสัญญา ปัญญา นามธรรม รู้เหมือนกับมนุษย์ แต่เขาพูด
ไม่ได้
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	 ธรรมทัง้หลายเกดิขึน้น้ันอย่าย้าย มนัเตม็แล้ว มนัย้ายเอง ท่านเตอืนท่านมหาบวั 
ฉะน้ัน พระโยคาวจรเจ้า ละกเิลสส่วนใดได้แล้ว ท่านไม่กลบัมาละอกี เพราะมรรค 
ประหารสิ้นไปแล้ว เดินหน้าแก้กิเลสใหม่เรื่อยไป จนละกิเลสรอบ ไม่เกิดอีก 
นี้ก็เป็นอัศจรรย์

	 ให้ม้างกายเป็นนิจนั้นด ีอย่าให้มันหุ้ม

	สถานทีเ่ขด็ขวาง ท่านบอกว่าเป็นพวกเปรต ต้องท�าบญุให้ทานอทุศิถงึ เขากไ็ด้รับ  
อนุโมทนา หายไปเกิด ณ ที่อื่นฯ

	ท่านไม่ชอบฤทธิ์ ชอบภาวนาให้สิ้นกิเลส ฤทธิ์ทั้งหลายเกิดด้วยก�าลังสมถะ 
ญานสมาบัติทั้งนั้น ใช้วิปัสสนาอย่างเดียวไม่มีฤทธิ์ ส�าเร็จอรหันต์

	ฝึกหัดจิตดีแล้ว จิตเข้มแข็งมีอ�านาจมาก ย่อมกระท�าจิตสารพัดได้ทุกอย่าง  
เมื่อเห็นอ�านาจของจิตแล้ว แลเห็นกายเป็นของอ่อน จิตบังคับกายได้ฯ

	 เขาโกรธเรา แต่เราอย่าตอบ ให้พิจารณาความบริสุทธิ์ละลาย แล้วยกธงชัยขึ้น 
และมีอะไรก็สงเคราะห์เขาผู้ประมาท ไม่นานเขากลับคืนดี ไม่กลับคืนดีก็วิบัติ
ถึงตายทีเดียว

	 ใครจะไปบงัคบัจิตน้ันไม่ได้เลย ต้องสอนจิตให้อยูด้่วยอบุาย แม้ค�าสัง่สอนของ 
พระองค์ ล้วนแต่เป็นนโยบายทัง้น้ัน เหตน้ัุน ท่านจึงไม่ชีอ้บุายตรงๆ ลงไปทเีดยีว  
จึงชักอื่นมาเปรียบเทียบฯ

	นิมิตทั้งหลาย เกิดด้วยปีติสมาธิอย่างเดียว ที่แสดงเป็นนิมิตออกมา อย่าหลง
ตามนิมิต ให้ทวนกระแสเข้าจิตเดิม เพราะนิมิตเป็นของไม่เที่ยง หลงเชื่อนิมิต
ประเดี๋ยวเป็นบ้า

	ปฏิภาคนิมิต เกดิเฉพาะผู้ทีมี่วาสนาอย่างเดยีว การภาวนา อย่าให้ทิง้กายกบัจิต  
นี้เป็นกรรมฐานเดิม แต่ให้จิตเด็ดเดี่ยวอย่างที่สุด จึงเป็นผู้ที่รู้ธรรมในธรรมฯ
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	 ให้เป็นมหาสต ิมหาปัญญา รอบกาย รอบจิต มรณะร้ายมาถงึแล้ว ต้องเข้าแย่งกนั 
ในช่องแคบ แม้โพธิสัตว์ชนะมาร ชนะในช่องแคบ

	สนิมมันเกิดในเนื้อเหล็ก กิเลสมันเกิดในดวงจิต ต้องประหารจิตให้เป็นธรรม

	 ในโลกน้ีเป็นอนัตตาหมด ไม่มต้ีนไม้และภูเขา วปัิสสนาลบล้างหมด ไม่มีเช้ือโรค  
อยู่ในโลกชื่อว่า โลกุตระ

	 เรื่อง กรรมฐาน ๕ ภาวนาให้มาก ในร่างกายเห็นอสุภะ เป็นยาปรมัตถ์แก้จิต 
พระเณรที่บรรพชาอุปสมบท ล้วนแต่พระอุปัชฌายะให้กรรมฐาน ๕ มาทั้งนั้น  
เป็นหลักส�าคัญที่กุลบุตรจะภาวนารู้แจ้งในรูปธรรมเป็น สนฺทิฏฺ€โิก เห็นเอง  
เบื่อหน่ายรูปธรรม อรูปธรรม และเห็นนามธรรมไปพร้อมกัน

	การนอน การสงบเข้าฌาน เป็นอาหารของจิตและร่างกายอย่างหน่ึง สมถะ  
ต้องพกัจิตสอบอารมณ์ ส่วน วปัิสสนา จิตเดนิไตรลกัษณ์ให้รูอ้ริยสจั เหน่ือยแล้ว 
เข้าพกัจิต พกัจิตหายเหน่ือยแล้ว จิตตรวจอริยสจัอกีดงัน้ี ฉะน้ัน ให้ฉลาดการ
พกัจิต การเดินจิต ทัง้วปัิสสนาและสมถะ พระโยคาวจรเจ้าทิง้ไม่ได้ ช�านิช�านาญ
ทั้งสองวิธี จึงเอาตัวพ้นจากกิเลสทั้งหลายไปได้ เป็นมหาศีล เป็นมหาสมาธ ิ 
เป็นมหาปัญญา มีศีลทั้งอย่างหยาบ อย่างกลาง อย่างละเอียด พร้อมทั้งจิต  
เจตสกิ พร้อมทัง้กรรมบถ ๑๐ ไม่กระท�าผิดในทีล่บัและทีแ่จ้ง สว่างทัง้ภายในและ
ภายนอก มมีหาสตริอบคอบหมด วโิมกข์ วมุิตต ิอกปุปธรรม จิตบริสทุธิ ์จิตปกติ  
เป็นจิตพระอรหนัต์ สว่างแจ้งทัง้ภายนอกภายใน สว่างโร่ ปถุชุนตเิตยีนเกดิบาป  
เพราะพระอรหนัต์บริสทุธิ ์กายเป็นชาตนิิพพาน วาจา ใจ เป็นชาตนิิพพาน นิพพาน 
มี ๒ อย่าง นิพพานยังมีชีวิตอยู่ ๑ นิพพานตายแล้ว ๑ พระอรหันต์รอขึ้นรถ
ขึ้นเรือไปนิพพานฉะนั้น

	สทุโธทนะห้ามพระองค์ไม่ให้ไปบณิฑบาต กรุงกบลิพสัด์ุเราไม่อด พระองค์ตอบว่า 
ไปตามประเพณีพระพุทธเจ้า สุทโธทนะฟังโอวาทแล้วได้โสดาบัน

	 ให้เห็นปัจจุบันธรรม อย่าส่งจิตอนาคตและอดีตฯ
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	ปัญญากับสติให้รู้เท่าทันกัน พิจารณากาย จิต ความไม่เที่ยงของสังขาร  
เป็นธรรมะส่อให้เห็นเรื่อยๆ ท�าความรู้ในนั้น เห็นในนั้นฯ

	 ในโลกนี้เป็นธาตุทั้งนั้น ให้รู้เท่าทันกับธาตุ อย่าหลงตามธาตุฯ

	มหาสติเรียนกายจิตให้มากๆ ให้เห็นจริง ธรรมะจริง สมมุติ อย่าหลงรูป เสียง 
กลิ่น รส ของอันนี้เต็มโลกอยู่เช่นนั้นฯ

	 ธาตุ ๘๔,๐๐๐ ธาตุ ออกมาจากจิตหมดฯ

	 นิโรธเป็นของดบัเพราะรู้เท่าแล้ว จิตไม่เกดิยนิดยีนิร้าย ดบัไป เช่นน้ีช่ือว่านิโรธฯ

	ฌานเป็นที่พักชั่วคราว แล้วเจริญจิตต่อๆ ไปฯ

	 ให้เอากาย วาจา ใจ นี้ยกขึ้นพิจารณา อย่าเพิ่ม อย่าเอาออก ให้เป็นปกติฯ

	มรรค ๘ นั้น สมาธิมรรคเป็นองค์ ๑ นอกนั้น นั้นเป็นปริยายฯ

	 ให้รู้ธรรม และอาการของธรรมถึงขั้นละเอียด แล้วก็จะรู้เองเห็นเองฯ

	พระอานนท์ทรงไว้ซึง่พระสทัธรรมว่าเป็นของภายนอก ต่อหนัเข้ามาปฏบิตัภิายใน 
จึงส�าเร็จฯ

	หนัง คนในโลกยินดีในหนังและเครื่องอุปโภคบริโภค หนังอันนี้ท�าให้มนุษย์
หลงยินดี พากันตกทุกข์กันมากฯ

	 ธรรมธาตุ สัตว์หลงธาตุ ชมธาตุ ยินดีธาตุ ยินร้ายธาตุ จึงได้ท�ากรรมไปต่างๆ

	 เรียนแบบตาํราเป็นของทีไ่ม่แน่นอน สูเ้รียนทางกายและจิตให้เป็นธรรมชาตไิม่ได้  
ฉะนั้น ผู้เรียนกาย วาจา จิต ไม่ใคร่สึก ปฏิบัติแต่ธรรมที่รู้ยิ่งเห็นจริงฯ

	ปัจจุบันให้รู้ทางจิตฯ

	ปฏิภาคเป็นเรื่องของปัญญาฯ 
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	 ให้เรียนทางจิตทวนกระแส ตัดรากเหง้าเครื่องผูก ดุจรื้อเครื่องฟัก

	ปฏิภาคนิมติเป็นปาฏิหาริย์ของจิต มีอ�านาจท�าให้เป็นอากาศว่างเปล่าได้ อนัเป็น 
อัศจรรย์ใหญ่หลวงฯ

	ผู้มีราคะ ย่อมเศร้าโศกเสียใจเพราะราคะฯ

	 เกิดตาย เกิดแล้วตาย ชมแต่หนังของเก่า ไม่หันไปหาทางที่จะพ้นทุกข์ฯ

	ทําจิตให้เสมออยู่ อย่าขึ้นอย่าลง อย่าไปอย่ามา ให้รู้เฉพาะปกติของจิตฯ

	 ฐานของธรรม เป็นบ่อเกิดอริยสัจของจริงฯ

	 เกิดความรู้อย่างวิเศษแล้ว ย่อมหาอานิสงส์ประมาณไม่ได้ฯ

	 อตฺตาหิ ฯลฯ เป็นของลึกลับเหลือที่สุดฯ

	 ถ้าส่งจิตรู้เหน็นอกกาย เป็นมิจฉาทฐิ ิให้รู้เหน็อยูใ่นกายกบัจิต น้ันเป็นสมัมาทฐิิ

	นักปฏิบัติใจต้องเด็ดเดี่ยวกล้าหาญที่สุด จึงจะรู้ธรรมเห็นธรรมฯ

	 ให้รู้ธาตุ เห็นธาตุ จิตจึงไม่ติดทางราคะ

	คนเราจะดีจะชั่ว ต้องเกิดวิบัติเสียก่อนฯ

	 ธรรมที่ลึกลับ ไม่ควรพูดให้คนอื่นรู้ เพราะคนอื่นไม่เห็นตาม ธรรมจะเสีย  
ต้องพูดต่อผู้ปฏิบัติเหมือนกัน

	 ให้ถอืตามมีตามได้ หนัหาธรรมชาต ิอย่าก่อความกงัวลน้ันดมีาก เมือ่ปฏิบตัไิด้แล้ว 
ก็ไม่ดีใจ เสียใจ

	มรรค โลก เทวทตู ชาต ิชรา มรณะ พยาธ ิให้โพธสิตัว์ออกบวช พระองค์บวชแล้ว  
ท�าทกุรกริิยา ในวนัทีต่รัสรู้ ปฐมยาม ทางราคะเกดิในดวงจิตของพระองค์ป่วนป่ัน  
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พระองค์ทวนกระแสว่า เราเห็นแล้วไม่ใช่หรือที่เราออกบวช เราจะไม่กลับแน่  
ต่อน้ันท�าจิตเข้าสูภ่วงัค์ สงบอยู่ในอปัปนาสมาธ ิต่อน้ันถงึเกดิปัญญาความรู้ขึน้มา  
ระลึกถึงชาติก่อนๆ ได้ในมัชฌิมสมัย ต่อน้ันพระองค์ตรวจปฏิจจสมุปบาท 
ทวนไปทวนมาด้วยปัญญาอนัย่ิง จิตลงสูภ่วงัค์ เกดิความรู้ขึน้มาตรัสรู้ดบัอวชิชา
ตัณหา เป็นสยมภู พุทธปัจฉิมสมัย กาลครั้งนั้น

	 เพ่งนอกนั้นไม่สิ้นสงสัย เพราะยังหมายนอกหมายในอยู่ ตกอยู่ในกระแสของ
สมุทัย

	 ให้ระงับสังโยชน์ ที่ละเอียดสิงอยู่ในดวงจิตนั้นฯ

	บริจาคทาน โลภน้ันคอืปรารถนา เมือ่ได้แล้วปรารถนาอยากได้มาก พระเวสสนัดร 
ท่านไม่เป็นเช่นนั้น พระองค์ท่านปรารถนาโพธิญาณ เป็นปรมัตถบารมี

	มรรค ๘ ใครภาวนาเจริญดแีล้ว แก้โลกธรรม ๘ ประการ ฉะน้ัน จิตท่านอรหนัต์  
ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม ๘ ประการ มีไตรลักษณ์บังคับ แม้โลกีย์ทั้งหลาย  
มไีตรลกัษณ์บงัคบัอยู่เสมอ ไตรลกัษณ์บงัคบัไม่ได้น้ัน มโีลกตุระเท่าน้ัน โลกตุระ 
อันนี้อยู่เหนือไตรลักษณ์ สถานที่เกษม บุคคลที่จะพ้นโลกโลกีย์ไปถึงโลกุตระ  
ต้องสร้างพระบารมเีป็นการใหญ่ บคุคล ๓ จ�าพวก คือ พระพทุธเจ้า ๑ พระปัจเจก ๑  
พระอรหันต์ ๑ พระพุทธเจ้าสร้างบารมี ๓ ชนิด ปัญญาบารมี ๔ อสงไขย  
แสนก�าไรมหากัป ศรัทธาบารม ี๘ อสงไขย แสนก�าไรมหากปั วริิยบารมี ๑๖ อสงไขย  
แสนก�าไรมหากปั พระปัจเจกสร้างบารมี ๒ อสงไขย แสนก�าไรมหากปั พระอรหนัต์ 
สร้างบารมี ๑ อสงไขย แสนก�าไรมหากปั ดงัน้ี สร้างพระบารมมีใิช่น้อย กว่าจะ 
ส�าเร็จพระนิพพานได้ดังน้ี ช�านาญมากที่สุด ๑ อสงไขย เหลือที่จะนับน้ัน
ประการหน่ึง เอาสวรรค์ เอานรก เป็นเรือนอยู ่สร้างพระบารมพีระนิพพานเป็น
ของแพงที่สุด ต้องสร้างบารมีแลกเปลี่ยนเอา จึงจะได้พระนิพพาน

	 อคคํฺ มนุสเฺสส ุ(มาจากประโยคเตม็ ซึง่ปรากฏในหนังสอื มตุโตทยั ว่า อคคฺ� €าน�  
มนุสเสสุ มคฺค� สตฺตวิสุทธิยา) มนุษย์เลิศ มนุษย์มีน�้าใจสูง มีทุกข์ มีสมุทัย  
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มมีรรค มีนิโรธ ครบทกุอย่าง จึงส�าเร็จนิพพานได้ พระอนิทร์ พระพรหม เป็นต้น  
บวชเป็นพระเป็นเณรไม่ได้เหมือนมนุษย์ มนุษย์เป็นธาตุพอ ดุจแม่ครัวแกง
ช่างเอร็ดอร่อย มันพอพริกพอเกลือ จึงให้ส�าเร็จมรรคผลได้ ไม่ขัดข้องด้วย 
ประการใดๆ ฉะนั้น มนุษย์ไม่ควรน้อยเนื้อต�่าใจ ปฏิบัติให้ได้สวรรค์ นิพพาน 
ได้ธาตุพอเป็นชนิดที่สูงสุด

	 ชีวิตและนิพพาน ธาตุขันธ์มีจิตสิงอยู่เรียกว่า ชีวิต เมื่อพิจารณาวางตามสภาพ 
ได้แล้ว จิตหดหาจิตเดิมเข้า รู้เหน็ในปัจจุบนั เจริญมหาสตริอบในสต ิมหาปัญญา 
รอบในปัญญา แล้วเห็นปกติฯ

	 นิพพาน น้ันคือจิตหดโดยเหน็ธาต ุรู้แจ้งธาต ุจิต€ตีภิตู ํรู้อยูน้ั่นเป็นตวันิพพานฯ 

	 วิชชา ๓ ของพระพุทธเจ้า ลึกลับสุขุมมาก ในยามที่ ๑ พระองค์ท�าความรู้เท่า
อย่างน้ัน ยามที ่๒ พระองค์ท�าความรู้เท่าน้ัน น้ันยามที ่๓ พระองค์ท�าความรู้เท่า 
คอืแก้อวิชชาและปฏจิจสมปุบาทในของจิต ในช่องแคบ มารแย่งไม่ได้ มคีวามรู้ 
อนัพเิศษขึน้มาว่า พระองค์เป็น สยมภ ูความทีท่่านแก้อวชิชาเป็นของข้ันละเอยีด 
ยิ่งนัก บุคคลจะรู้เห็นตามนั้นน้อยที่สุด สุดอ�านาจของจิต เมื่อก�าหนดรู้ลงไป
เป็นของว่างหมด ไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลเราเขา ไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชาย ธาตุสุญฺโญ 
เป็นธาตุสูญ แล้วก�าหนดจิต รู้จิต ตั้งอยู่ในฐีติธรรม

 ธาตุกับจิตติดกัน จึงวนเวียนแก่ เจ็บ ตาย อยู่ทุกชาติหาที่สิ้นสุดมิได้ ธาตุเป็น
ของทีม่อียูเ่ช่นน้ันตัง้แต่ด้ังเดิมมา และแปรปรวนอยูเ่ช่นน้ัน จิตของคนไม่ไปยดึ
ไปถือ ก็เป็นจิตสิ้นทุกข์ได้ฯ

	 อายตนะภายในภายนอกแปรปรวนอยู่เป็นนิจ สว่างโร่ทั้งภายนอกและภายใน  
ไม่ขาดระยะของ ทุกฺข� อนิจฺจ� อนตฺตา ฟังเทศน์ธรรมชาติแสดงเร่ือยๆ  
พระโยคาวจรฟังเทศน์ในตอนน้ี ฉลาดในตอนน้ี สิน้กเิลสในตอนน้ี เป็น ปจฺจตตฺํ  
ความเพียร มรรคผล ถือสมถะพอ วิปัสสนาพอ มันผลักกิเลสมันเอง

	บรรพชิตจะต้องปฏิบัติตรงต่อพระนิพพาน
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	พทุธองค์เกดิในป่าลมุพนีิวนั ปลงสงัขารในป่า ให้โอวาทปาตโิมกข์ในป่า ตรัสรู้
ในป่าเปลีย่ว นิพพานในป่าเปลีย่ว วิจัยธรรมในป่า ชนะมารในป่า ธรรมทัง้หลาย 
ล้วนแต่เกิดในป่า เป็นธรรมราคาสูง ธรรมโลกุตระเหนือโลกีย์

	 จิตตัง้จิตมไิด้ ตัง้จิต ตัง้ธาต ุจึงแสดงรู้เหน็ด้วยกนัได้ เพราะจิตมนัเป็นนามธรรม

	 อย่าถอนทําความเพียร มันจะเคยตัว ให้ทําจนชิน ให้ได้เนื้อหรือคุ้นเคย จึงจะ
เห็นมรรคเห็นผล

	ปัญจวัคคีย์นั้น ทางปรมัตถ์ว่า หัว ๑ แขน ๒ ขา ๒ เป็นห้าภิกษุ แปลว่า 
คนต่อยกิเลส ปัญจวัคคีย์ก็เป็นภิกษุเหมือนกะเราฯ

	 วาจาของท่านเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ไม่มีลาภ ยศ  
อามิส เจือวาจาของท่าน เทศน์จึงขลังดี พูดถูกธรรม ตรงไปตรงมา ไม่เห็นแก่ 
หน้าบุคคลและอามิส

	 ท่านไม่ให้ศีลแก่โยมทีรู้่ศลี อ้างว่า แม้พระภกิษทุีบ่วชน้ันกไ็ม่ให้ศีล ๒๒๗ เลย  
ให้แต่เพยีงศลี ๑๐ ชัน้สามเณรเท่าน้ัน ต่อน้ัน ประกาศสงฆ์ตัง้สมมตใิห้กนัเอง 
แล้วกพ็ากันรักษาพระปาตโิมกข์ น้ีฉันใด เพยีงศีล ๕ ให้เจตนารักษาแต่เฉพาะ
ตนเอง เท่านั้นก็เป็นพอ

	 จิตนั้นเมา สุราไม่ได้เมา สุราไม่ติดคน คนติดสุราต่างหาก เมื่อคนดื่มไปแล้ว 
ท�าให้เป็นบ้าไปต่างๆ ฯ

	 เรื่องของโลกย่อมมีการยุ่งอยู่เรื่อยๆ มาตั้งแต่ไหนฯ

	 วิธีละกิเลสฝังแน่นอยู่ในสันดานน้ัน ตีลิ่มใหม่ใส่ลงไป ลิ่มเก่ากระดอนออก  
นี้ฉันใด มรรคเข้าไปฟอกกิเลสเก่าออกมาแล้ว จึงเห็นความบริสุทธิ์

	 จิตเสวยเวทนาอย่างละเอยีดน้ัน ให้ละลายเวทนาเข้าไปอกี เอามรรคเข้าไปฟอก 
แล้วท�าความรู้ตั้งอยู่แทนเวทนา จึงจะเห็นตน เห็นธรรม เห็นความบริสุทธิ์ฯ
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	สมณะ พราหมณ์ มกีารเพ่งอยูเ่ป็นนิจ มนัไม่รู้ไม่ฉลาดแล้ว จะไปอยู ่ณ ทีไ่หน 
อาพาธก็หาย บุญก็ได้ด้วย พระองค์ตรัสให้พระสารีบุตรท�าเช่นนั้น แท้ที่จริง
พระสารีบุตรก็ท�าช�านาญมาแล้ว แล้วท�าอีก อาพาธก็หายฯ

	 ให้พิจารณาธาตุ เมื่อเห็นธาตุแปรปรวนอยู่เป็นนิจ เรียกว่า สัมมาทิฐิ เห็นชอบ

	มนุษย์เป็นสตัว์เลศิ เป็นทีต่ัง้พระพทุธศาสนา ทวปีทัง้ ๓ ก็เป็นมนุษย์ เช่น อดุร 
กุรุทวีป แต่ไม่สมบูรณ์ พระองค์ไม่โปรดตั้งศาสนา เทวดาก็เหมือนกัน มนุษย์
ที่มาเกิดในชมพูทวีปเป็นมนุษย์วิเศษ รับรัชทายาทฯ

	 อารมณ์ภายนอกและภายใน เป็นของทีต่ัง้อยูเ่ป็นธรรมดา แต่จิตเป็นของทีรั่บรู้  
ฉะน้ัน ต้องทรมานทางจิตให้มากๆ แก้อวชิชา แก้อาสวะ แก้ทกุข์ แก้สมทุยั นิโรธ  
เกิดญาณตั้งอยู่ เป็นอมตธรรมที่ไม่ตายฯ

	 แก้โทษคือแก้อาบัติ ให้แก้ปัจจุบันจิต อย่าส่งจิตอดีต อนาคต แล้วบอกจิตว่า 
ไม่มีโทษ เมือ่ท่านไปจ�าพรรษาอยูเ่ทอืกเขาใหญ่ ท่านเกดิอาบตัจินฉันอาหารเข้าไป  
ก็เป็นอันนั้นออกมา เพราะจิตวิบัติแล้ว ธาตุก็วิบัติด้วย ต่อนั้นแก้จิตได้แล้ว 
อาพาธ ๓ วัน หายเป็นปกติดี การอาบัติ เช่น อาบัติอุกฤษฏ์ อย่าพึงล่วงง่ายๆ  
เพราะมันเคยตัวฯ

	ภุมเทวดา อยากดื้อ ทดลองเสมอทีเดียว ไปอยู่ที่เข็ดขวางต้องระวัง ต้องตรวจ
จิตเสมอฯ

	 อจินไตย เกิดความรู้ ความฉลาด นั้นหาประมาณมิได้ฯ

	ปฏิบตัผิิดน้ัน ลบสงัขารด้วยไตรลกัษณ์ไม่ได้ ประพฤตไิปตามสงัขาร ปฏิบตัถิกูน้ัน  
คือลบสังขารด้วยไตรลักษณ์ได้

	พวกสุทธาวาสทั้งหลาย คือเจริญฌานและวิปัสสนาต่อไป จึงส�าเร็จได้ในที่นั้น 

	ผู้ที่รู้ธรรมแล้ว เป็นผู้วิเศษ อานิสงส์หาประมาณมิได้
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	สกลกายอันเดียวนี้แหละเป็นตัวธรรม

	ละกิเลสด้วยสติ สติฟอกอาสวกิเลสเอง

	 ธรรมเป็นฐีติธรรม ตั้งเที่ยงอยู่เช่นนั้น แปรปรวนอยู่เช่นนั้น ให้รู้ให้เห็นเฉพาะ
ที่เกิดกับจิต

	คณาจารย์บางองค์แสดงอริยสัจ มีลาภ ยศ เจืออริยสัจเป็นส่วนมาก

	 จิตเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ หมดจดทุกอย่าง มนุษย์ เทวดา ไม่มีที่ครหาเลย

	บรรดานักปฏิบตัใิห้เฉลยีวฉลาดรู้เท่าทนัโจร เม่ือรู้เท่าทนัโจรแล้ว โจรย่อมไม่มี
โอกาสลกัสิง่ของไปได้ แม้ฉันใด ปฏบิตัใิห้มีสตแิลปัญญารักษาตน กเิลสมอิาจ
เข้าถึงได้ฯ

	ทีแ่ผ่นดนิย่อมเป็นฝุ่นผีทัง้สิน้ ให้จิตพจิารณาตกลงถึงฐานฯ จิตจึงไม่กงัวลฟุง้ซ่าน 
กระสับกระส่ายฯ

	มนุษย์ตาย จะเอาไปกินและเอาไปใช้ไม่ได้ ไม่เหมือนวัวควาย วัวควายเอาเนื้อ
กินได้

	 ในขณะที่มีชีวิตนั้น ท�าบุญดีมาก การท�าศพถึงผู้ตายนั้นไม่ได้เป็นส่วนมาก แต่ 
ท�าตามประเพณเีท่าน้ัน พระอรหนัต์นิพพาน ภเูขา ถ�า้ต่างๆ ใครท�าศพให้ท่านเล่า 
ท่านท�าไมถึงนิพพาน

	 ใช้ไหวพริบเป็นอาชาไนยอยู่เนืองนิจฯ

	 ธรรมทัง้หลาย จิตประกอบกายยกขึน้แสดง ปราศจากกายแล้ว จะยกนามธรรม
ขึ้นแสดงไม่ได้เลย

	 เหตุเกิดก่อน ปัจจัยเกิดทีหลังฯ
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	 จิตเป็นคนเรียกสมมตุเิอง จิตเป็นเหตทุีก่ระสบักระส่าย จิตปกตดิแีล้วกเ็ป็นอนั 
ได้รับความสุขฯ

	ท�าจิตให้สว่างโพลง ก�าหนดรู้ฐีติธรรม นั้นเรียกว่าปัญญาโดยแท้

	 ให้แก้อวิชชา แก้อนุสัยความไม่รู้ไม่ฉลาดนั้น ให้กลับเป็นคนฉลาดฯ

	พระโมคคลัลาน์ สารีบตุร พระองค์เกดิในตระกูลมจิฉาทฐิ ิดจุดอกบวัย่อมเกดิ
ในตมฉันใด

	ต้องเจริญทุกข์ให้พอเสียก่อน ดับต้องอยู่ในที่นั้น ดุจตีลิ่มลงไป ลิ่มเก่าถอน 
ลิ่มใหม่เข้าแทน คือกิเลสออก ความบริสุทธิ์เข้าแทน ดุจของดีอยู่ในของชั่ว 
คืออวิชชาออก วิชชาเข้าแทนฯ

	 เดนิมรรคให้เหน็ทกุข์ ให้เดนิมรรคเหน็สมุทยั ให้ยิง่ในมรรค ให้ยิง่มรรคนิโรธ 
จึงจะพ้นทุกข์ฯ

	 ข้อเปรียบชั้นนิพพาน คือนับ ๑ ไปถึง ๐ ๐ (สูญ) โลกเขาแปลว่าไม่มี แต่สูญ
มีอยู่ นี้ฉันใด นิพพานเป็นของที่มีอยู่ฯ 

	 โลกียสัจจะ คือโพธิสัตว์เห็นเทวทูต โลกุตรสัจจะ คือโพธิสัตว์ตรัสรู้ฯ

	ความรู้ความฉลาด มีอยู่ในสถานที่ไม่รู้ฯ

	 ธรรมทัง้หลายมาจากเหต ุคอืจิตออกจากจิต เรียกเจตสกิ ต่อนอกน้ันเป็นอาการ
ทั้งหมด ดุจสันหรือคมของดาบมาจากเหล็กฉะนั้นฯ

	มีแต่จิต รูปไม่มี แสดงไม่ได้ ต้องอาศัยกันเป็นไป จึงแสดงได้ฯ

	พระอรหันต์ทั้งหลายจิตไม่มี มีแต่สติ เพราะจิตสังขารมันเป็นตัวสังขาร สังขาร
ไม่มีในจิตของพระอรหันต์
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	 เอกมูลา เหตผุลมาจากความทีเ่ป็นหน่ึงของจิต เป็นเหต ุเป็นปัจจัย (เหต ุปจฺจโย)  
ประกอบกัน จึงตั้งเป็นบทบาทคาถาฯ

	มีนัยหลายนัย ถึงแปดหมื่นสี่พันอาการฯ

	มนุษย์วนเวียนเกิดแล้วตาย ตายแล้วเกิด ติดของเก่า กามาวจรสวรรค์ ๑  
สตัว์เดรัจฉาน ๑ มนุษย์ ๑ ท่านพวกน้ีตดิของเก่า พระไตรปิฎก มกีนิ ๑ มนีอน ๑  
สบืพนัธุ ์๑ แม้ปูย่่าตายายของเราล้วนแต่ตดิของเก่า พระพทุธเจ้ากด็ ีพระปัจเจก
ก็ดี พระอรหันต์ก็ดี เมื่อท่านยังไม่ตรัสรู้ก็ติดของเก่า เพลิดเพลินของเก่าใน 
รูป เสยีง กลิน่ รส ของเก่า ทัง้น้ีไม่มฝ่ัีงไม่มีแดน ไม่มต้ีน ไม่มปีลาย ย่อมปรากฏ 
อยู่เช่นนั้น ตื่นเต้นกับของเก่า ติดรสชาติของเก่า ใช้มรรค ๘ ให้ถอนของเก่า 
ใช้อิทธิบาท ๔ ตีลิ่มสะเทือนใหญ่ปังๆ ลิ่มเก่าถอนคืออวิชชา ลิ่มใหม่คือวิชชา 
เข้าแทน ดังนี้ ท่านอาจารย์มั่นท่านพูด ใช้ตบะความเพียรอย่างยิ่งที่จะถอนได้ 
ต้องสร้างพระบารมีนมนานจึงจะถอนได้ เพราะของเก่ามันบัดกรีกัน ได้เน้ือ 
เชื้อสายของกิเลสมาพอแล้ว ย่อมเป็นอัศจรรย์ของโลกนั้นทีเดียว

	 แก้บ้าน้ัน ให้ทวนกระแสเข้าจิตเดมิ แก้ได้ เสอืมาเฝ้าเราทีเ่ป็นพระโยคาวจรเจ้า 
เป็นเทพโดยมาก ถ้าเป็นเสือ มันเอาไปกินแล้ว

	 ธรรมแสดงอยู่เรื่อยๆ เว้นแต่นอนหลับโดยมิได้ก�าหนด จะไม่รู้ไม่เห็นขณะนั้น

	ส่งจิตออกนอกกาย ท�าให้เผลอสติฯ

	มัคโค หนทางด�าเนินมีที่สุด ส่วนหนทางเดินเท้า ไม่มีที่สิ้นสุดฯ

	นํ้าใจของสัตว์ยุ่งด้วยธาตุ ระคนอยู่ด้วยธาตุ ธาตุไม่มีที่สิ้นสุด แม้จิตก็ไม่ม ี
สิน้สดุฯ

	 จิตรับธุระหมดทุกอย่าง จิตเป็นแดนเกิด รู้เท่าอาการของจิตได้แล้ว รู้ปกต ิ
ของธาตุฯ
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	 เอโก มคฺโค หนทางอันเอก วิสุทฺธิยา เป็นหนทางอันบริสุทธิ์ มีทางเดียวเท่านี้ 
มโน ปุพฺพํ จิตเป็นบุพภาคที่จะได้เป็นใหญ่ จิตถึงก่อน ส�าเร็จด้วยจิตฯ (มโน 
ปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโน เสฏฺ€า มโนมยา)

	 จิตเป็นเครื่องบังคับกายกับวาจาให้พูดและให้ท�าการงานฯ

	 จิตที่ไม่ติดพัวพันในอารมณ์ทั้งปวง เรียกว่า บริสุทธิ์

	พระองค์แสดงอนุปพุพกิถาไปโดยล�าดบั ยกทานข้ึนก่อน ดจุบนัไดข้ันต้น แม้ฉันใด  
โลกุตระ โลกีย์ ก็ดี ก็ต้องเจริญต้นขึ้นไปก่อน ไม่เจริญขั้นต้นไปก่อน เป็นผิด 
จะกระโดดขึ้นสูงทีเดียวไม่ได้ ตายกัน

	มีแป้น (ไม้กระดาน) แล้วก็มีบ้าน มีบ้านแล้วก็มีแป้น พูดอย่างนี้จึงแจ่มแจ้งดี

	 ธรรมเป็นของธรรมดาตัง้อยู่อย่างน้ัน คอืตัง้อยูด้่วยความแก่ ความเจ็บ ความตาย  
จึงได้ชือ่ว่าธรรมของจริง ไม่มอีาการไป ไม่มอีาการมา ไม่มีขึน้ ไม่มลีง เป็นสภาพ 
ที่ตั้งไว้ดุจกล่าวไว้ข้างต้นฯ

	 ไม่อ้างสวรรค์ นิพพาน ไม่อ้างทคุต ิอ้างความเป็นไปทางปัจจุบนัอย่างเดยีว เพราะ 
ชั่ว ดี ก็ปัจจุบันที่ยังเป็นชาติมนุษย์

	 เอาธรรมชิน้เดียวน้ีเอง คอืกายน้ีเองไปเจ็บ กายช้ินเดยีวน้ีเองไปแก่ กายช้ินเดียว 
น้ีเองไปตาย เมือ่ตายแล้วกไ็ปเกดิอกี ล้วนแต่ตืน่เต้นอยูด้่วยธาตอุนัน้ีเอง หาที่ 
จะจบไม่ได้และสิ้นสุดมิได้ฯ

	ความรู้ของพระพทุธเจ้าเป็น อนันตนัย มากมายยิง่กว่า ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์  
เป็นอุบายที่จะทรมานสัตว์ พ้นวิสัยของสาวกที่จะรู้ตามเห็นตามได้หมด สาวก
ก�าหนดรู้แต่เพียง ๘๔,๐๐๐ เท่านั้น นี้ก็เป็นอัศจรรย์ฯ
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	 ให้แก้ปัจจุบัน เมื่อแก้ปัจจุบันได้แล้ว ภพ ๓ นั้นหลุดหมด ไม่ต้องส่งอดีต  
อนาคต ให้ลบอารมณ์ภายนอกให้หมด จึงจะเข้าอารมณ์ภายในได้ เพ่งนอก 
เป็นตัวสมุทัย เป็นตัวทุกข์ และเป็นตัวมิจฉาทิฐิ เพ่งใน เป็นตัวสัมมาทิฐิ

	 เรื่องของโลกธาตุนั้น กระทบกระเทือนถึงกันหมด ก�าหนดรู้เฉพาะจิต ก็รู้สิ้น
ทางอื่นหมด 

	พระธรรมแสดงทั้งกลางวันและกลางคืน อกาลิโก ก�าหนดกาลเวลามิได้ แสดง
ทั้งภายนอกและภายใน

	 ให้กําหนดจิตให้กล้าแขง็ เรียนมรรคให้แขง็แรง จึงจะเหน็หนทางสิน้ทกุข์ไปได้

	 ให้ปล่อยจิต อย่ากดจิต เหตผุลเคลือ่นคลืน่อยูใ่น ให้พจิารณาความรักความชงั  
พจิารณานิสยัของตน จิตดือ้ บริษัทมาก พึง่นิสยัเดมิมไิด้ ตะครุบจิตจึงมกี�าลงัฯ

	คนในโลกหลงของเก่า คือหลงธาตุน้ันเองแหละ ชังแล้วมารัก รักแล้วมาชัง  
หาที่สิ้นสุดมิได้ พระองค์ไม่หลง

	 ธาตมุนุษย์เป็นธาตตุายตวั ไม่เป็นอ่ืนเหมอืนนาค เทวดาทัง้หลาย ทีเ่ปลีย่นเป็น 
อื่นได้ มนุษย์มีนิสัยภาวนาให้สําเร็จง่ายกว่าภพอื่น อคฺค� €าน� มนุสฺเสสุ มคฺค� 
สตฺตวิสุทฺธิยา มนุษย์มีปัญญาเฉียบแหลมคม คอยประดิษฐ์ กุศล อกุศล  
สําเร็จอกุศล มหาอเวจีเป็นที่สุด ฝ่ายกุศล มีพระนิพพานให้ส�าเร็จได้ ภพอื่น 
ไม่เลศิเหมอืนมนุษย์ เพราะมธีาตทุีบ่กพร่อง ไม่เฉียบขาดเหมอืนชาตมินุษย์ ไม่มี
ปัญญากว้างขวางพสิดารเหมอืนมนุษย์ มนุษย์ธาตพุอหยุดทกุอย่าง สวรรค์ไม่พอ  
อบายภมูธิาตไุม่พอ มนุษย์มทีกุข์ สมทุยั-ฝ่ายช่ัว ฝ่ายดี-กศุลมรรคแปด นิโรธ 
รวมเป็น ๔ อย่าง มนุษย์จึงท�าอะไรส�าเร็จ ดังนี้ ไม่อาภัพเหมือนภพอื่น

	สติปัฏฐาน เป็นความรู้อนันตนัย หาประมาณมิได้ ไม่เหมือนความรู้ชนิดอื่น 
สนฺทิฏฺ€โิก เห็นด้วยเฉพาะนักปฏิบัติ ปจฺจตฺตํ รู้เฉพาะในดวงจิต รู้ธรรมลึกลับ
สุขุมคัมภีรภาพ
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“พิจารณาธรรมภาวนา ร่างกายเกิดความวาง เบื่อหน่ายมาก ปล่อย 
สังขารตามเร่ืองของเขา จะอยู่หรือจะตายเป็นเร่ืองของกรรมสังขาร 
เพราะหนีไม่พ้น ต้องตายแน่นอน จะไม่ฟังสังขารเหมือนเก่าก่อน  
มันเป็นทุกข์ เกิดสัญญาวิปลาสบ่อยๆ สังขารบัดนี้ปล่อยมันแล้ว อายุก็ 
สูงแล้ว ชราก็เกิดขึ้นแล้ว อาพาธก็เกิดขึ้นแล้ว ภาวนาระลึกถึงความตาย
บ่อยๆ เพือ่ให้ช�านิช�านาญ เข้าอารมณ์แห่งความตายสะดวก ไม่พลัง้พลาด  
ท�าความส�ารวมในอริยสจั ๔ ประการ โดยสงัดเงียบเหงา เพ่งความสงบวเิวก 
อย่างเดียว เข้าสู่ความตายไม่เป็นห่วงใคร พ่อแม่พี่น้องก็ตายไปแล้ว 
จะเป็นห่วงใครเล่า”
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พระจนฺทสาโร หลวงปู่หลุย

ปกิณกธรรม
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	พระองค์ตรัสว่า ราคะ โทสะ โมหะ ตัณหา เป็นของใหญ่
กว้างขวางยิ่งกว่าจักรวาล สูงกว่าพรหมโลก ลึกกว่าน�้ามหาสมุทรสาคร 
๙๐,๐๐๐ โยชน์ เป็นประมาณ ตัณหาน้ีท่านเปรียบเหมือนกองไฟ  
ใครจะเอาฟืนมาใส่เท่าไร กไ็ม่รู้จักพอ ตณัหาน้ีโตใหญ่ยิง่ หาทีจ่ะเปรียบ
มิได้ เพราะฉะนั้น พระองค์จึงให้ละ

	พระองค์สอนให้ละกเิลส มากกว่าจาํช่ือกเิลสน้ัน ดังน้ี จะต้อง 
รู้จักกิเลสก็ตาม ไม่รู้ก็ตาม ดุจกินอาหารโดยไม่รู้จักช่ือ แม่ครัวแต่ง 
กินอร่อย เลี้ยงร่างกายได้ก็เป็นพอ
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หลวงปู่ “ม้างกาย” ชาวจังหวัดพระนคร

ระหว่างทีเ่ตรียมรวบรวมข้อความในสมุดบนัทกึของท่าน เพือ่น�ามาอ้างองิจัดท�า
เป็นหมวดหมู่ ทั้งด้านชีวประวัติ และบันทึกข้ออรรถธรรมต่างๆ นั้น ได้พบข้อความ
หลายตอนทีห่ลวงปูบ่นัทกึไว้ เป็นความคดิเหน็ทีท่่านประมวลไว้เกีย่วกบั “ชาวจังหวดั 
พระนคร”

“ชาวจังหวดัพระนคร” ใช้ชวีติประจ�าวนัเช่นไร ตืน่ขึน้มา แต่งตวัไปท�างานอย่าง 
เฉิดฉาย รุกลนท�างานแต่เช้าจรดเยน็ เราคดิกนัว่า เราก้าวหน้าในชวีติ มเีกยีรต ิมคีน 
นับหน้าถอืตา ธรุกจิเจริญก้าวหน้า ต้องมเีลขานุการจดรายการนัดประชมุ ใครจะมาพบ  
ต้องนัดหมายก่อน เพราะเราเป็นคนส�าคัญ อาหารการกิน เลือกแต่ที่ประณีต หรหูรา  
ราคาแพง อวดกนั ภมิูใจกนัว่า เราเก่งกว่า เรารวยกว่า เรามคีวามส�าคญักว่า...”

น่ันเป็นทศันะของพวกเราเอง พวกเรา ชาวจังหวดัพระนคร (ตามส�านวนทีท่่าน
เรียกชาวกรุง แต่ภายหลังเมื่อจังหวัดพระนคร กลายเป็น กรุงเทพมหานคร หลวงปู่ 
ก็เปลี่ยนค�าเรียกเป็น คนกรุงเทพฯ ท่านว่า ต้องทันสมัยหน่อย)

แต่มองจาก “แง่มุม” ของหลวงปู่ ก็เป็นอีกประการหนึ่ง

ระหว่างทีเ่ราคิดกนัว่า เราประสบผลส�าเร็จในชีวติ ทัง้สามภีรรยาสามารถมอีาชพี 
อย่างดีทั้งสองคน ท่านก็เห็นว่า คนอยู่พระนครไม่มีความสุขเหมือนต่างจังหวัด  
ต้องท�างานทั้งผัวทั้งเมีย เห็นกันแต่เวลาเช้าเวลาเย็นเท่านั้น นอกนั้นวิ่งเต้นการอาชีพ
ล�าบากมากกว่าคนต่างจังหวัด
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ระหว่างทีเ่ราคิดกนัว่าเป็นบคุคลส�าคญั ถ้าไม่ส�าคัญ คงไม่จ�าเป็นต้องมเีลขานุการ
นัดหมายการพบกับบคุคลอืน่ เป็นคนใหญ่โตโก้หรู เป็นผู้อ�านวยการ ประธานบริษัท 
เป็นอธบิดี ฯลฯ แต่หลวงปูท่่านมองไปอกีประการหน่ึง คนกรุงเทพฯ ทกุข์มาก จะไป 
เยีย่มตระกลูใหญ่กด็ ีตระกลูน้อยกด็ ีต้องโทรไปก่อน จึงได้พบ เพราะต่างคนต่างไป 
ท�างาน แต่คนใช้อยู่เรือน

ท่านคงขัน อุตส่าห์สร้างบ้านกันอย่างใหญ่โตหรูหรา วันหน่ึงๆ จะได้อยู่สัก 
กี่ชั่วโมง คนใช้ต่างหากเล่าที่ได้อยู่เรือน ได้ชื่นชมความใหญ่โตหรูหรานั้นๆ

อารมณ์ขันของหลวงปู่น้ัน ถ้าเป็นคนธรรมดา เราก็คงว่า “ร้ายนัก” แต่น่ี 
เป็นท่าน เราจึงได้แต่คิดว่า ท่านได้ ม้างกาย พวกเรา ปอกเปลอืก กเิลส ทีเ่ป็นประดุจ  
หนัง-ตโจ ซึ่งหุ้มตัวเราออก ฉีก โลภะ โมหะ โทสะ ออกเป็นชิ้นๆ สับความทะยาน
อยาก ส่องดูกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ของชาวกรุง

แล้วก็ นั่นซี ท�าไม เราจึงไม่รู้จักประมาณการใช้เงิน ท�าไม เราชอบเป็นหนี้ 
เป็นสินกัน ท�าไม เราชอบเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวกันวันละหลายๆ ครั้ง มีชุดเช้า ชุดไป 
ท�างาน ชุดค้อกเทล ชุดค�่า ชุดนอน ท�าไม เราชอบผักชีโรยหน้า ชอบยอ

นั่นซี ท�าไม

ถ้าเราอ่านข้อคิด ทีท่่าน “ม้างกาย” ชาวจังหวดัพระนคร หรือ ชาวกรุงเทพฯ แล้ว  
เราคงจะเกิดความคิดเห็นใหม่ๆ ในการมองตัวเราเองได้อีกมากทีเดียว

ความทีน่�ามารวบรวมไว้ภายใต้หวัข้อน้ี เป็นความทีท่่านบนัทกึไว้ในวาระต่างๆ กนั  
ไม่ได้อยู่ในโอกาสใกล้เคียงกัน แต่คงเป็นความนึกคิดที่เกิดข้ึนเมื่อท่านประสบ
เหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หน่ึงแต่ละคร้ังแต่ละคราว ได้น�ามารวมไว้พอเป็นข้อคิดแก่พวก 
ชาวกรุงที่เข้าใจว่า ตนมีความสุข ความส�าเร็จ หรูหรา ด้วยประการทั้งปวง สุขกว่า
ชาวต่างจังหวดัมากมายน้ัน หลวงปูท่่านเขยีนไว้ในสมุดบนัทกึของท่านเช่นไร ผู้เขียน
ขอน�าข้อเขียนชิ้นนี้มาลงพิมพ์ก่อน เพื่อท่านผู้อ่านจะได้รู้สึก “รื่นอารมณ์” สบายใจ
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“ก่อสร้างพุทธรูปหลายสมัย ชาวจังหวัดพระนคร ออกเงินก่อสร้างหลายเจ้า
หลายคน ซึ่งเป็นเจ้าของ บางคนมีเงินออกเงินตามฐานะของคนมี คนมีออกมาก  
ออกอย่างสูงๆ ออกปานกลางๆ คนจนไม่ได้ออกเงิน ใช้ก�าลังกายก�าลังใจบากบั่น  
รวมหลายคนช่วยกนั คล้ายปลวกหลายล้านตวัก่อจอมให้สงูใหญ่ได้ ท่านพวกน้ีท�าเหตดุี  
ผลก็ต้องได้รับดี พากันไปเกิดสวรรค์ เป็นมณฑลใหญ่ เป็นกรุงใหญ่ เพราะเหตุ
ได้ท�าบุญก่อสร้างพุทธรูปประดิษฐานไว้ในโลก เหตุดีผลก็ต้องได้รับดี เช่นหน่ึงๆ  
มีบริวารตั้งหม่ืนๆ ดังน้ี ที่พากันเกิดในโลกสวรรค์ในอนาคตข้างหน้า ได้พากัน
ท�ากรรมดี ส่วนกรรมนั่นแหละ แบ่งปันให้เทวโลกได้น้อยมากกว่ากัน ไม่มีการแข่ง
ฟ้องร้องกันด้วยประการใดประการหนึ่ง เพราะกรรมนั้นแบ่งส่วนได้”

“บคุคลอยูพ่ระนคร ไม่มคีวามสขุเหมอืนต่างจังหวดั เพราะความทะเยอทะยาน
นั้นมาก เพราะท�างานทั้งผัวเมีย เห็นกันแต่เวลาเช้าเวลาเย็นเท่านั้น นอกนั้นวิ่งเต้น
การอาชีพ ล�าบากมากกว่าคนต่างจังหวัด”

“คนจนอยู่พระนครไม่ได้ เพราะใช้เงินเปลืองมาก ไปไหนๆ ต้องขึ้นรถขึ้นรา 
อาหารการกินอย่างประณีต สุขุมมาก เขาถือการกินเป็นใหญ่ บุคคลที่สนใจทาง
ธรรมะมีน้อยกว่าต่างจังหวดั ชอบใช้ไหวพริบไปทางโกงโดยมาก ซือ่ตรงแต่บคุคลเป็น
อุบาสกอุบาสิกา ผู้ที่รักใคร่ในศีลธรรม เป็นคนชอบแต่งตัวสะอาด ทั้งบ้านเรือนที่อยู่  
ไม่เศร้าหมอง สะอาดงามมากในครัวเรือน”

“คนกรุงเทพฯ ไม่ชอบมีผัวเมียกันแต่เล็กอายุ ๑๔-๑๕ ไม่เหมือนภาคอีสาน 
เพราะค่าครองชีพสูง ชอบกันง่าย เบื่อหน่ายกันง่าย ผู้ชายทิ้งเมียไปแล้ว ไม่เป็นห่วง 
ลกูเต้าเลย หาใหม่ ยินดีใหม่ไปเร่ือยๆ คนกรุงเทพฯ ชอบอาหารดีๆ กนิ นอนเตยีงดีๆ  
ชอบสะอาดในบ้านช่อง มีเรือนอย่างหรูหราใหญ่โต”

“คนกรุงเทพฯ ทุกข์มาก จะไปเยี่ยมตระกูลใหญ่ก็ดี ตระกูลน้อยก็ดี ต้องโทร
ไปให้ทราบเสียก่อนจึงได้พบ เพราะต่างคนต่างไปท�างาน อาชีพมี แต่คนใช้อยู่เรือน 
ดังนี้ ไม่เหมือนคนต่างจังหวัด เขาท�านา ท�าสวน เอาข้าวขึ้นยุ้งแล้วสบายดี”
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“คนกรุงเทพฯ ชอบผักชีโรยหน้า ชอบยอ ไม่เหมือนต่างจังหวัด”

“นิสยัคนกรุงเทพฯ พดูเก่ง ทนัสมัย ดจุมะนาวกลิง้ แต่มักจะเอารัดเอาเปรียบกนั  
แข่งดกีนั ถ้า (ชวน) กินเหล้าเข้าไปแล้ว ย่ิงร้ายใหญ่ เพราะวนัยงิกนัตาย มส่ีวนมาก”

“คนกรุงเทพฯ ชอบเป็นหนี้เป็นสินกันโดยมาก ชอบแต่งตัวกันวันละหลายครั้ง  
เปลืองเครื่องส�าอางต่างๆ เช่น น�้าอบน�้าหอม เครื่องย้อม เครื่องทา เป็นต้น เสื้อผ้า
หน้าแพร”

“คนกรุงเทพฯ ใจสูง ทะเยอทะยานนั้นมาก ไม่รู้จักประมาณใช้จ่ายเงิน”

“คนกรุงเทพฯ บางรายชอบเล่นการพนัน บัตรเบอร์ เป็นต้น”

“คนกรุงเทพฯ ไม่ตระหนี่ ชักชวนบริจาคทาน เขาพูดเก่งดุจมะนาวกลิ้ง ขึ้นรถ
คนไทยปลง อนิจฺจ� ทุกฺข� อนตฺตา เพราะใกล้อันตราย ท�าให้เกิดปัญญาทางธรรมะ 
เรียนนิสสัยคนในกรุงเทพฯ รู้จักอัธยาศัยคนในกรุงเทพฯ เราชอบพูดตลก ท�าความ
คุน้เคยคนในกรุง แต่เสยีท�าความสงบไม่ได้ ได้แต่เกดิปัญญาทางธรรมะ คนกรุงเทพฯ
เทศนาอย่าง เขาเข้าใจดีมาก เขาชอบยอ เขาไม่ตระหนี่ เขาเลื่อมใสองค์ใดแล้วไม่จบ  
ปฏิบัติเรื่อยๆ ดีมาก ถ้าไม่ถูกใจแล้วเขาปัดเลยทีเดียว”

“อยู่ในกรุงอารมณ์มาก รับต้อนแขกทั้งกลางวันและกลางคืน ทรมานง่ายดีกว่า
ภาคอสีาน ผู้หญงิบวชพราหมณ์ ข้าราชการชอบบวช ก�าหนด ๓ เดอืนบ้าง ๑๕ วนับ้าง  
สกึท�าราชการต่อไป เขาบ�ารุงตณัหา หากินแต่ของดีๆ ของหวาน ของคาว ผลไม้มาจาก 
ประเทศนอก ข้ามทะเลมามีมาก ท�าให้ราคะก�าเริบ”

“คนกรุงเทพฯ ถ้าไม่ชอบใจองค์ไหน ไม่เข้าใกล้เลย แทบไม่ให้กินข้าวเลย 
เลือกหน้าชก”

“อยูก่รุงจะฉลาดมาก เพราะสมาคมคนช้ันผู้มีเกยีรตช้ัินสงูทัง้น้ัน แต่จิตไม่สงบ 
ทางสมาธิวิธี เพราะอารมณ์เคร่ืองยั่วยวนมาก โจรผู้ร้ายชุกชุมมาก เผลอไม่ได้  
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ปล้น จี้กัน ฆ่ากัน ไม่เว้นวัน คนเมืองถือเอารัดเอาเปรียบกันโดยมาก คนโง่อยู่ไม่ได้  
ต้องเท่าทันกันนั้น พอประทังอยู่ด้วยกันได้ การบริจาคเขาเด็ดเดี่ยวมาก ถึงบางราย 
ไม่มีเงิน ยืมเงินคนอืน่บริจาคทเีดยีว กรุง...ศลี สมาธ ิไม่ค่อยม ีมแีต่บ�าเพญ็ทานโดย
มาก เด็กหนุ่ม หญงิสาว ครูมหาวทิยาลยั เลือ่มใสศาสนาโดยมาก พวกน้ีท�างานครูบ้าง  
ท�างานธนาคารบ้าง เงินสงูๆ ทัง้น้ัน พูดจาปราศรัยกบัพระเจ้าพระสงฆ์น้ันมาก ชอบยอ 
โดยมาก ในกรุงภัยอันตรายมีมากโดยจริตไม่ถูกกัน”

“คนกรุงสนใจการท�าราชการ ทัง้เป็นพ่อค้าแม่ค้าน้ันมาก ประกอบอาชพีมทีัง้สจุริต 
และทจุริตเอาทัง้น้ัน ความรู้ความฉลาดทนัสมยันิยม เขาเคารพศาสนา พดูกบัพระเจ้า
พระสงฆ์โดยสภุาพ มาหาพระ ชอบถามร�า่รวยน้ันมาก ศกึษาธรรมะมจี�านวนน้อยราย 
ชอบสะอาด ชอบแต่งตัว ชอบสวยงามทันสมัย วิ่งเต้นทะเยอทะยานนั้นมาก หัวใจ
อ่อนเสยีเส้นประสาท หวัใจวายน้ันบางราย อาชพีท�างานใดๆ เขาท�าจริงไม่เกยีจคร้าน 
ถ้าไม่ชอบนิสยัแล้วคลายเร็ว แต่ถอืทฐิแิรง ไม่งอนง้อใคร ท�าตามจริตของตนโดยมาก  
คนพาลมาก นักปราชญ์มีน้อย เหล็กหลายกว่าถ่าน”

“คนกรุงเทพฯ ชอบฟังเทศน์ แต่ไม่ปฏิบัติตาม บ�าเพ็ญทาน รักษาศีล ภาวนา 
เป็นคนหัวสูงทางกิเลสตัณหา ไม่ยอมปฏิบัติศาสนาให้เต็มที่ เพราะอารมณ์กามาวจร 
ท่วมหวัใจ ไม่มโีอกาสท�ากจิในศาสนาให้เตม็ที ่จับปลา ๒ มือ ทางอาชพี ๑ ทางศาสนา ๑  
คนกรุงเทพฯ มีมานะทิฐินั้นมาก โดยไม่ลงคนได้ง่าย เรื่องอาหารการกินอย่างหรูหรา  
มีทั้งอาหารใหญ่ และผลไม้ประเทศนอกบรรทุกเคร่ืองบินมาเมืองไทยบริโภคและ
อุปโภคได้เสมอไปไม่ขาดสาย”

“คนกรุงเทพฯ รักษาศีล ภาวนาไม่ได้ ก็เพราะเคร่ืองยัว่ยวนน้ันมาก เป็นเมืองใหญ่  
ประเพณีของเมืองใหญ่ต้องเป็นเช่นน้ัน โอ้อวดกัน แข่งขันกันด้วยกิเลสตัณหา 
ทกุอย่าง เพราะคนเมอืงใหญ่ จึงโอกาสปล้น ลกักนั ฆ่ากนั ตชิีงวิง่ราวกันมิได้ขาดสาย  
ท�าบาปบ่อยๆ คนที่มีศีลธรรมนั้นน้อยมาก”
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ขอน�าความทีท่่านอทุานไว้ในสมุดบันทกึตอนหน่ึง มาลงเป็นบทสรุปของข้อเขยีน
หัวข้อเรื่องที่ท่าน “ม้างกาย” ชาวจังหวัดพระนครนี้

“อยูป่่าสบายดทีีส่ดุ สขุทีส่ดุ อยู่กรุงเทพฯ น้ันทกุข์ทีส่ดุ ทกุข์ทัง้กาย ทกุข์ทัง้วาจา  
ทกุข์ทัง้ใจทีส่ดุ จะเอาเงินวนัละหม่ืนๆ กไ็ม่เอา การทีม่าอยูก่รุงเทพฯ ช่ัวคราวน้ัน กเ็หน็แก่ 
พุทธศาสนาเท่านั้น จึงท�าให้อดทนอยู่”
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ภูเขาคันธมาทน์ของพระปัจเจกพุทธเจ้า

หลวงปูห่ลยุท่านเคยปรารถนาเป็นพระปัจเจกพทุธเจ้า ความปรารถนาน้ันกว่าจะ
เลิกละได้ ท่านว่าเสียเวลาช้านาน เพราะเกาะรากฝังลึกหยั่งลงไปดวงจิตพอประมาณ  
การน้ีท�าให้ก้าวเดินไปไม่ค่อยจะถึงที่สุดจิตได้โดยง่าย ภาพเขาคันธมาทน์ของพระ
ปัจเจกพุทธเจ้า คงจะแจ่มจ�ารัสอยู่ในมโนภาพของท่านอย่างยากจะรื้อถอน ในสมุด
บนัทกึท่านเขยีนพรรณนาไว้หลายแห่งด้วยกนั ท่านกล่าวว่า มาจากพระไตรปิฎก แต่
หากว่าถ้าไม่จ�าเป็น ภาพทีฝั่งรอยลกึไว้ในดวงจิตของท่านมาแต่ปเุรชาต ิท่านคงไม่เขยีน 
ถึงซ�้าแล้วซ�้าเล่าเช่นนี้

จึงขอเชิญมาลงพิมพ์ไว้เป็นอนุสรณ์

ภูเขาคันธมาทน์

“ภูเขาคันธมาทน์ เป็นภูเขาที่เกิดขึ้นรับรองบุญของพระปัจเจกพุทธเจ้า นี่ท่าน
พูดไว้ในพระไตรปิฎก เป็นดุจพระนครเทพ ถิ่นวิเวกสัปปายะ พระปัจเจกพุทธเจ้า 
ทุกพระองค์ส�าเร็จแล้ว มาประทับส�าราญพระทัยอยู่ ณ ที่นี้ มีถ�้า มีแม่น�้าไหลผ่าน 
ภูเขา มีศาลาเป็นที่ประชุมของพระปัจเจกพุทธเจ้า ลมจะพัดโชยเอาละอองธุลี ใบไม้ 
สกปรกออก โดยไม่ต้องมคีนปัดกวาด เป็นสถานทีส่ปัปายะทกุอย่าง เป็นภเูขาทีถ่าวร 
ภูเขาที่สูง สวยงาม มีพระปัจเจกพุทธเจ้าเหาะเข้าเหาะออกในที่นี้ คนทั้งหลายเรียก 
กันว่า ฤาษีผู้มีฤทธิ์”
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“แม้จะพรรณนาความสวยงามของภูเขาคนัธมาทน์ ย่อมไม่มทีีส่ิน้สดุ เพราะภเูขา 
ลกูน้ีเกดิขึน้ด้วยบญุบารมท่ีานผู้มีบญุใหญ่ทีส่ร้างสมบารมใีหญ่ ๒ อสงไขย ก�าไรแสน- 
มหากปั บารมเีป็นทีส่องรองมาจากพระพทุธเจ้า ส่วนพระอรหนัต์ธรรมดา สร้างบารมี 
๑ อสงไขย ก�าไรแสนมหากัป”

“ภเูขาคันธมาทน์ สงู สวยงาม เป็นทีป่ระทบัของพระปัจเจกพทุธเจ้าทีส่ร้างบารมี
มาแล้วมากมายให้ส�าราญพระทัย”

“ภูเขาคันธมาทน์ เป็นภูเขาสูง ตั้งตระหง่าน สวยงามที่สุดในโลก สวยงามมาก 
มเีขาอืน่น้อยใหญ่เป็นบริวาร สวยงามมาก มแีม่น�า้บนภูเขา น�า้ลกึ ใสสะอาด มท่ีาน�า้ 
หลายแห่ง เช่น ท่าอาบน�า้ของพระปัจเจกพทุธเจ้า ท่าน�า้เทพเจ้าทัง้หลาย ท่าน�า้กนินร กนิรี 
ท่าน�า้คนธรรพ์ และฤาษผู้ีมฤีทธิ ์ท่าน�า้อมนุษย์ งามด้วยไม้ดอก พรรณไม้ทพิย์ต่างๆ  
รวยรื่น น�ามาซึ่งความร่าเริงบันเทิงใจเป็นอันมาก ควรเป็นที่ประทับของพระปัจเจก- 
พุทธเจ้าทั้งหลายอยู่ด้วยความผาสุกเป็นนิจนิรันดร์”

“รสชาติของน�้าภูเขาคันธมาทน์นั้น มีรสหวานหอม ชื่นใจ เอร็ดอร่อย ล้วนเป็น
น�้าที่กลั่นกรองจากธรรมชาติดีแล้ว เป็นที่ยินดีของเทพเจ้าทั้งหลาย เป็นที่ยินดีของ
พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย ดุจน�้าทิพย์เจือด้วยโอสถต่างๆ ต่างกว่าน�้าธรรมดาของ
มนุษย์ธรรมดาบริโภคทุกวันนี้”

“ภูเขาลูกนี้ ที่ส�าราญคันธมาทน์นี้ อยู่ได้แต่พระปัจเจกพุทธเจ้า ท่านผู้มีฤทธิ์
เหาะเหินเดินอากาศได้ เมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ท่านจะบังเกิดญาณทัสนะ 
รู้ลักษณะของภูเขาลูกนี้ทันที ย่อมเหาะไปชมเขาคันธมาทน์นี้เลยทีเดียว”

“พระปัจเจกพุทธเจ้ามิได้บิณฑบาตในโลกนี ้หากไปบิณฑบาตยังทวีปอื่นทั้งสิ้น  
พระปัจเจกพทุธเจ้า ๕๐๐ องค์ ไปบณิฑบาตเพยีงองค์เดยีว แล้วมาเลีย้งกนั ฉันจังหนั 
ปาฏิหาริย์ บาตรใบเดียวกัน อิ่มทั้ง ๕๐๐ องค์ทีเดียว”

น่าอัศจรรย์
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“ต�านานกล่าวว่า ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน มีพระปัจเจกพุทธเจ้าอยู่ ณ ที่นั้น  
ต่อพระพุทธเจ้าจะอุบัติในโลก พระปัจเจกพุทธเจ้าจะรีบเข้าปรินิพพานเลยทีเดียว  
ไม่ให้ทับศาสนาพระพุทธเจ้าทั้งหลาย นั้นประการหนึ่ง”

“ภูเขาลูกน้ี ดึงดูดน�้าใจของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายให้มาชมเชยประทับ 
อาศัยส�าราญบนภูเขาลูกนี้เป็นนิจ”

“สมเดจ็พระพทุธเจ้าของเรา พระองค์ตรัสถงึรายชือ่พระปัจเจกพทุธเจ้าตัง้ ๕๐๐ บ้าง  
ตั้ง ๑,๐๐๐ บ้าง ในพระไตรปิฎก เป็นรายชื่อโดยละเอียด เพราะพระปัจเจกขีณาสพ
เป็นทกัขไินยบคุคลอนัเลศิของมนุษย์และเทวดาเจ้าทัง้หลาย เป็นผู้ตรัสรู้ที ่๒ รองจาก 
พระพุทธเจ้าทั้งหลาย” 
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หนังสืออ้างอิง

จันทสาโรบูชา, ๒๕๓๓, ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ป.สัมพันธ์พาณิชย์.



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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