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ค�าปรารภ
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ชาติภูมิ

หลวงปูแ่หวน สจิุณโฺณ มภูีมลิ�ำเนำเดิมอยูท่ีบ้่ำนนำโป่ง ต�ำบลหนองใน ปัจจุบนั
คือ ต�ำบลนำโป่ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดเลย เมื่อตอนเด็กหลวงปู่มีชื่อว่ำ ยาน เกิดเมื่อ 
วันที่ ๑๖ มกรำคม พ.ศ. ๒๔๓๐ ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๓ ค�่ำ เดือนยี่ ปีกุน

บิดำชื่อ นำยใส รำมสิริ ปู่และย่ำไม่ปรำกฏชื่อ 

มำรดำชื่อ นำงแก้ว รำมสิริ ยำยชื่อ ยำยขุนแก้ว ตำชื่อ ตำขุนแก้ว

อำชีพของบิดำมำรดำคือท�ำนำ สืบเชื้อสำยมำจำกชำวหลวงพระบำง อพยพมำ 
นำนแล้วหลำยชัว่คน อำชพีพเิศษอย่ำงหน่ึงของนำยใส ผู้บดิำ คอืเป็นช่ำงตเีหลก็ มคีวำม 
ช�ำนำญในกำรหลอมเหล็กตีเหล็กมำก เป็นที่เลื่องลือของคนในถิ่นนั้น

หลวงปู่มีพี่น้องร่วมบิดำมำรดำเดียวกันอยู่ ๒ คน คือ หลวงปู่ กับพี่สำวชื่อ 
นำงเบ็ง รำชอักษร

พระสุจิณฺโณ หลวงปู่แหวน

ชีวประวัติ
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มารดาขอให้บวชตลอดชีวิต

เม่ือหลวงปู่อำยุได้ประมำณ ๕ ขวบ โยมมำรดำเร่ิมป่วยกระเสำะกระแสะ  
รักษำเยยีวยำโดยหมอพืน้บ้ำนตำมทีม่ใีนสมยัน้ัน อำกำรไม่ดข้ึีน มแีต่ทรงกบัทรุดลง 
เรือ่ยๆ แม้โยมมำรดำมีสขุภำพไม่แขง็แรง แต่ท่ำนกเ็ป็นคนใจบญุสนุทำน ไหว้พระท�ำบญุ 
เป็นประจ�ำ โยมมำรดำรู้ตวัว่ำนำงคงอยูไ่ด้ไม่นำนจึงเรียกลกูชำยเข้ำไปหำ จับมอืลกูรัก 
ไว้แน่น แล้วพูดเป็นกำรสั่งเสียว่ำ

“ลกูเอ๋ย แม่ยนิดต่ีอลกู สมบตัใิดๆ ในโลกน้ีจะเป็นกีล้่านกีโ่กฏกิต็าม แม่ไม่ยนิดี 
แม่จะยนิดมีากถ้าลกูจะบวชให้แม่ เม่ือลกูบวชแล้วกใ็ห้ตายไปกบัผ้าเหลอืง ไม่ต้องสกึ 
ออกมามีลูกมีเมียนะ”

ค�ำสั่งเสียของมำรดำในครั้งนั้น เป็นเสมือนประกำศิตสวรรค์ที่ก�ำหนดแนวทำง
ด�ำเนนิชีวิตของหลวงปู่ ท่ำนจดจ�ำค�ำสั่งเสียของมำรดำตรงึแน่นอยู่ในหัวใจไม่เคยลืม 
และค�ำสัง่น้ีเป็นพลงัใจให้หลวงปูส่ำมำรถฟันฝ่ำอปุสรรคต่ำงๆ ได้อย่ำงไม่เคยท้อถอย 
ส่งผลให้ท่ำนบรรลุถึงธงชัยในพระพุทธศำสนำได้อย่ำงน่ำเลื่อมใสศรัทธำเป็นที่ยิ่ง
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ความฝันของคุณยาย

หลงัจำกสัง่เสยีบตุรชำยได้ไม่นำน โยมมำรดำของหลวงปูก่ถ็งึแก่กรรม เดก็ชำย 
ยำนและพี่สำวจึงอยู่ในควำมอุปกำระเลี้ยงดูของคุณยำยต่อมำ

คนืหน่ึง คุณยำย (ชำวอิสำนเรียกว่ำแม่ใหญ่) ของท่ำนได้ฝันไปว่ำ เหน็หลำนชำย 
ตวัน้อยอยูใ่นดงขม้ิน ผิวกำยแลดูเหลอืงอร่ำมไปหมด คณุยำยเชือ่ว่ำเป็นฝันด ีถอืเป็น 
บุพนิมิตแสดงให้เห็นว่ำหลำนชำยของท่ำนคงจะได้มีวำสนำอยู่ในสมณเพศตำมที่
มำรดำต้องกำร

ตื่นเช้ำ คุนยำยได้เล่ำควำมฝันให้หลำนชำยฟังว่ำ 

“ยายฝันประหลาดมาก ฝันเห็นเจ้าไปนั่งอยู่ในดงขมิ้น เนื้อตัวของเจ้าดูเหลือง
อร่ามไปหมด เห็นแล้วน่ารักน่าเอ็นดูยิ่งนัก ยายเห็นว่าเจ้ามีอุปนิสัยวาสนาในทาง 
บวชเรียน ยายจึงอยากให้เจ้าบวชตลอดชวีติ ไม่ต้องสกึออกมามีลกูมเีมียตามทีแ่ม่เจ้า 
บอกไว้ เจ้าจะท�าได้บ่”

นับเป็นประกาศิตคร้ังทีส่อง เดก็ชายยานได้รับปากตามค�าขอของยาย ท�าให้ยาย 
ปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่ง
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ขอให้บวชพร้อมกับน้าชาย

เด็กชำยยำนมีเพื่อนเล่นอำยุรุ่นรำวครำวเดียวกันแต่มีศักดิ์เป็นน้ำชำย ทั้งน้ำ
และหลำนมคีวำมใกล้ชดิสนิทสนมกนัมำก วนัหน่ึง คณุยำยได้เรียกเดก็ทัง้คูเ่ข้ำไปหำ  
แล้วพูดอย่ำงเป็นกำรเป็นงำนว่ำ 

“ยายอยากให้เจ้าทั้งสองบวชเป็นเณร เจ้าจะบวชให้ยายได้บ่ ครั้นบวชแล้วก็ไม่
ต้องสกึ เจ้าจะรับปากยายได้บ่” ฝ่ำยน้ำชำยตอบรับตำมทีย่ำยต้องกำร แล้วยำยจึงถำม
หลำนชำยอีกว่ำ “แล้วเจ้าล่ะจะว่าอย่างไร จะบวชให้ยายได้ไหม บวชแล้วไม่ต้องสึก”

เดก็ชายยานตอบยนืยนัตามทีเ่คยสญัญาไว้ว่า จะขอบวชจนตลอดชวีติตามทีแ่ม่ 
และยายต้องการ
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สามเณรแหวน

คุณยำยสุดแสนปลำบปลื้มยินดี เมื่อหลำนทั้งสองรับค�ำว่ำจะบวชตลอดชีวิต  
จึงได้จัดหำบริขำรส�ำหรับบวชเณรจนได้ครบ

คุณยำยน�ำหลำนชำยทั้งสองไปถวำยตัวต่อพระอำจำรย์ค�ำมำ ซึ่งมีศักดิ์เป็นน้ำ 
ของปู ่และเป็นเจ้ำอำวำสวดัโพธิช์ยั วดัประจ�ำหมูบ้่ำนนำโป่งน้ันเอง เพือ่ให้หลำนทัง้สอง 
ได้ฝึกขำนนำคและเรียนรู้ธรรมเนียมกำรอยูว่ดั เตรียมตวับรรพชำเป็นสำมเณรต่อไป

ทัง้น้ำชำยและเดก็ชำยยำน จึงได้บรรพชำเป็นสำมเณรทีว่ดัโพธิช์ยัแห่งน้ัน ขณะน้ัน 
อยู่ในปี พ.ศ. ๒๔๓๙ หลวงปู่มีอำยุได้ ๙ ปี

หลังจากบรรพชาเป็นสามเณรแล้ว เด็กชายยานได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น 
สามเณรแหวน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
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เหตุสะเทือนใจครั้งที่สอง

หลังจำกเข้ำพรรษำแรกได้ประมำณสองเดือน สำมเณรที่มีศักดิ์เป็นน้ำชำยเกิด 
อำพำธสุดที่จะเยียวยำได้ จึงมรณภำพในที่สุด

กำรสญูเสยีในคร้ังน้ัน ท�ำให้สำมเณรแหวนสะเทอืนใจอกีคร้ังหน่ึง เพรำะสำมเณรน้ัน 
เป็นทัง้ญำต ิเพือ่นเล่น และเป็นคูน่ำคตอนบรรพชำด้วย เรียกว่ำใกล้ชิดสนิทสนมกนั 
มำตั้งแต่เกิด และไม่เคยแยกห่ำงจำกกันเลย เป็นกำรสะเทือนใจครั้งที่สองหลังจำก 
สูญเสียโยมมำรดำมำเป็นครั้งแรก 

คุณยำยพยำยำมพูดปลอบใจสำมเณร รวมทั้งพูดเตือนย�้ำค�ำขอร้องแต่เดิมวำ่ 
“หลานจะบวชอยู่ในผ้าเหลืองไปจนตายตามที่เคยรับปากแม่กับยายได้ไหม”

สามเณรแหวนยังคงรับค�าหนักแน่นเช่นเดิม
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ส�านักเรียนมูลกัจจายน์

ในสมยัน้ัน อบุลรำชธำนีเป็นจังหวดัทีมี่กำรศกึษำมลูกจัจำยน์กนัอย่ำงแพร่หลำย  
มีส�ำนักเรียนที่มีชื่อเสียงหลำยแห่ง ถือเป็นแหล่งผลิตครูอำจำรย์ทำงพระพุทธศำสนำ
อย่ำงเป็นหลักเป็นฐำน

ส�ำนักเรียนทีมี่ชือ่เสยีงมำกและมนัีกเรียนจ�ำนวนมำก ได้แก่ ส�ำนักเรียนเวฬวุนั  
ส�ำนักเรียนบ้ำนไผ่ใหญ่ ส�ำนักเรียนบ้ำนเค็งใหญ่ ส�ำนักเรียนบ้ำนหนองหลัก และ
ส�ำนักเรียนบ้ำนสร้ำงถ่อ พระเณรทั่วภำคอีสำนที่ใฝ่ต่อกำรศึกษำต่ำงเดินทำงมำยัง
ส�ำนักเรียนเหล่ำนี้

กำรเรียนมูลกัจจำยน์เป็นกำรเรียนที่ยำก ผู้เรียนต้องมีสมองดีและมีควำม 
พยำยำมสูง ผู้ที่สำมำรถเรียนจบหลักสูตร จะได้รับกำรยกย่องจำกคนทั่วไปว่ำเป็น 
นักปรำชญ์ มีควำมแตกฉำนในธรรมะและในภำษำบำลี สำมำรถแปลธรรมะได้ทุก
ประเภท

ต่อมำภำยหลงั สมเดจ็พระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชริญำณวโรรสฯ ทรงเหน็ว่ำ 
กำรเรียนมลูกจัจำยน์น้ันยำกเกินไป มีผู้เรียนจบหลกัสตูรน้อย และต้องเสยีเวลำนำน
เกินควำมจ�ำเป็น จึงทรงปรบัปรุงเปลีย่นแปลงหลกัสตูรกำรเรียนเสยีใหม่ จนได้กลำย
มำเป็นหลักสูตรของกำรศึกษำฝ่ำยคณะสงฆ์มำจนปัจจุบัน

นับแต่นั้นเป็นต้นมา การเรียนมูลกัจจายน์จึงได้ถูกลืมไปจากวงการศึกษาของ
คณะสงฆ์ตราบจนทุกวันนี้
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ฝากตัวกับพระอาจารย์สิงห์

เหตกุำรณ์อยู่ในปี พ.ศ. ๒๔๔๕ พระอำจำรย์อ้วน ผู้เป็นหลวงอำ ได้พำสำมเณรแหวน 
เดนิทำงรอนแรมไปยงัจังหวดัอบุลรำชธำนี โดยน�ำไปฝำกกบัพระอำจำรย์สงิห์ ขนฺตยำคโม  
ศษิย์เอกส�ำคัญสงูสดุองค์หน่ึงของหลวงปูม่ั่น ภูริทตโฺต พระอำจำรย์ใหญ่ฝ่ำยวปัิสสนำ 
กรรมฐำน

ในสมัยน้ัน ท่ำนพระอำจำรย์สงิห์ยงัไม่ได้เข้ำมำเป็นศษิย์ของหลวงปูม่ัน่ ท่ำนยงั 
เป็นอำจำรย์สอนปริยัติอยู่ที่ส�ำนักเรียนวัดบ้ำนสร้ำงถ่อ อ�ำเภอเกษมสีมำ (ภำยหลัง
เปลี่ยนเป็นอ�ำเภอม่วงสำมสิบ) จังหวัดอุบลรำชธำนี

ช่วงน้ันเป็นเวลำเยน็ พระอำจำรย์สงิห์ก�ำลงัจะสรงน�ำ้พอดี เหลอืบไปเหน็พระภกิษุ 
กบัสำมเณรน้อยเดนิมุง่ตรงเข้ำมำทีว่ดั ได้เหน็นิมติปรำกฏทีร่่ำงสำมเณรเป็นแสงโอภำส 
คล้ำยรัศมขีองผู้มีบญุญำภินิหำร ก็รู้สกึประหลำดใจ พระอำจำรย์สงิห์ล่วงรู้ด้วยอ�ำนำจ
ญำณทนัทว่ีำ สำมเณรน้อยรูปน้ีเป็นผู้มีบญุบำรมีมำเกดิ ท่ำนจึงเปลีย่นใจไม่ไปอำบน�ำ้ 
รีบคว้ำจีวรมำนุ่งห่มให้เรียบร้อย แล้วนั่งรอบนกุฏิ

พระอำจำรย์อ้วนน�ำสำมเณรขึน้มำกรำบพระอำจำรย์สงิห์ แนะน�ำตนเองว่ำมำจำก
เมืองเลยอันไกลโพ้น และเป็นอำของสำมเณร เดิมสำมเณรชื่อ ยำน พอบวชเป็นเณร 
แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น แหวน
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“อ้อ ชือ่สามเณรแหวนรึ” พระอำจำรย์สงิห์กล่ำวด้วยควำมช่ืนชม “ช่ือแหวนน้ีดี  
แหวนเป็นเคร่ืองประดบักายของมนุษย์จึงเป็นของส�าคญั เปรียบได้กบัสตปัิญญาของเรา 
ที่จะมาเสริมแต่งตัวเราให้รุ่งเรืองเปรื่องปราดต่อไปในอนาคต”

ต่อจำกน้ัน พระอำจำรย์สงิห์กไ็ด้ซกัถำมเร่ืองรำวของสำมเณร แล้วพระอำจำรย์อ้วน 
ได้แจ้งควำมประสงค์ว่ำต้องกำรน�ำสำมเณรมำฝำกเพือ่ขอศกึษำบำลธีรรม ด้วยว่ำส�ำนัก 
แห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดัง มีพระเณรจำกหัวเมืองต่ำงๆ ในอิสำนเดินทำงมำฝำกตัวเป็น
ลูกศิษย์ลูกหำมำกมำย

พระอำจำรย์สิงห์ทรำบควำมประสงค์แล้วก็มีควำมยินดี มองพินิจพิจำรณำ
สำมเณรน้อย รูปร่ำงผิวพรรณเกลีย้งเกลำสะอำด นัยน์ตำสกุใสบริสทุธิ ์ท่ำทำงส�ำรวม 
มีสง่ำรำศีอย่ำงประหลำด

นี่แหละ ช้างเผือกแก้วเกิดในป่าแน่แล้ว

จำกนั้นจึงพำสำมเณรไปที่กุฏิพระอำจำรย์หลี เจ้ำอำวำส แนะน�ำให้รู้จักไว้ตำม
ธรรมเนียม พระอำจำรย์หลียินดีอนุญำตให้พระอำจำรย์สิงห์รับสำมเณรไว้ศึกษำใน
ส�ำนักได้ตำมปรำรถนำ

ขณะน้ัน มพีระเณรเรียนอยูใ่นส�ำนักวดัสร้ำงถ่อ หวัตะพำน ซึง่มพีระอำจำรย์สงิห์  
ขนฺตยำคโม เป็นพระอำจำรย์ใหญ่สอนอยูป่ระมำณ ๗๐ รูป ตอนน้ันพระอำจำรย์สงิห์ 
ยังเป็นพระมหำนิกำย ยังไม่ได้ปวำรณำเป็นศิษย์กรรมฐำนของพระอำจำรย์ใหญ่มั่น 
ภูริทตฺโต
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เพื่อนร่วมเรียนและครูผู้สอน

เพือ่นพระเณรทีเ่รียนมูลกจัจำยน์ด้วยกนักบัหลวงปูต่ำมทีท่่ำนเล่ำ ก็มี พระเฮยีง  
กับพระเหลำ ภำยหลังเพื่อนทั้งสองได้พำกันลำสิกขำไปหมด

ส�ำหรับครูผู้สอนที่หลวงปู่เคยพูดถึง มีดังนี้

พระอาจารย์เอี่ยม วัดเวฬุวัน บ้ำนไผ่ใหญ่ สอนวิชำมูลกัจจำยน์

พระอาจารย์ชม เป็นพระทีใ่จเย็น เวลำสอนหนังสอืกใ็จเยน็ ลกูศษิย์ชอบท่ำนมำก

พระอาจารย์ชาล ีเวลำสอนหนังสอืจะดมุำก แต่แปลหนังสอืได้พสิดำร เพรำะเคย 
ลงไปศึกษำอยู่กรุงเทพฯ นำนถึง ๑๐ ปี

พระอาจารย์อ้วน สอนไวยำกรณ์ สอนแปล โดยยึดพระปำฏิโมกข์เป็นพื้น  
หัดแปลกันจนคล่องแคล่วขึ้นใจ

หลวงปู่เล่ำว่ำ ท่ำนเองไม่เคยท่องปำฏิโมกข์ แต่ท่ำนสำมำรถยกสิกขำบทขึ้นมำ
แปลได้อย่ำงคล่องแคล่วโดยไม่ติดขัดเลย

ส�ำหรับหลวงปูส่งิห์ ขนฺตยาคโม ในขณะน้ัน ท่ำนเป็นครูสอนปริยตัธิรรมในฝ่ำย
มหำนิกำยอยู่ ท่ำนมีภำระยุ่งอยู่กับกำรค้นคว้ำต�ำรับต�ำรำคัมภีร์ต่ำงๆ เพื่อเตรียมไว้ 
สอนลกูศิษย์ จึงหำเวลำว่ำงทีจ่ะอบรมกรรมฐำนให้ไม่ได้ หลวงปูส่งิห์ได้แต่เพยีงแนะน�ำ 
หลกักว้ำงๆ อนัเป็นพืน้ฐำนในกำรท�ำสมำธภิำวนำเท่ำน้ัน ซึง่หลวงปูแ่หวนท่ำนให้ควำม 
สนใจมำก แต่ยังไม่มีโอกำสที่จะปฏิบัติอย่ำงจริงจัง



13

ความเห็นพระอาจารย์สิงห์

พระอำจำรย์สิงห์ท่ำนมีควำมคิดเห็นว่ำ ธรรมะของพระพุทธองค์ที่ทรงค้นพบ 
สั่งสอนให้คนเรำหลุดพ้นจำกวัฏสังสำรทุกข์ คือควำมเวียนว่ำยตำยเกิด เพื่อไปสู ่
พระนิพพำน คือควำมดับสนิท พระสงฆ์ผู้สืบศำสโนวำทของพระพุทธเจ้ำพึงปฏิบัติ
ด้วย กำย วำจำ ใจ ให้บรรลตุำมเป้ำหมำยของพระพทุธองค์ทีท่รงวำงหลกับญัญตัไิว้น้ี

ในขณะเดียวกันก็จะต้องไม่ลืมควำมจริงในข้อที่ว่ำ มนุษย์โดยมำกคือคนเรำ
ทุกวันน้ี ยังไม่สำมำรถจะไปนิพพำนกันได้ง่ำยๆ ต่ำงก็ด�ำเนินชีวิตอยู่เป็นหมู่คณะ  
มีชุมชนเป็นหมู่บ้ำน เป็นเมือง เป็นประเทศชำติ ต้องท�ำมำหำเลี้ยงปำกเลี้ยงท้องด้วย
ควำมเหน่ือยยำก มโีลภ มโีกรธ มีหลง ดังน้ัน ชำวบ้ำนทัง้หลำยจึงเหน็พระสงฆ์องค์เจ้ำ  
คือผู้ที่ปลดเปลื้องทุกข์ให้พวกเขำไปเสียแทบทุกอย่ำง เห็นพระเป็นครูบำอำจำรย์  
เป็นหมอยำ เป็นตุลำกำรตัดสินปัญหำของชำวบ้ำน และเป็นอะไรต่อมิอะไรที่จะต้อง
ช่วยชำวบ้ำนแก้ปัญหำร้อยแปด ซึง่พระกต้็องจ�ำใจอนุโลมตำมเพือ่ช่วยเหลอืญำตโิยม 
ชำวบ้ำนไปตำมมตีำมเกดิ เพรำะถ้ำไม่ช่วยแล้ว ชำวบ้ำนกจ็ะกล่ำวหำเอำได้ว่ำพระสงฆ์
องค์เจ้ำไม่เห็นมีประโยชนอ์ะไร ช่วยเหลือชำวบ้ำนก็ไม่ได้ ดังนั้น พระจึงจ�ำเป็นต้อง 
เรียนรู้เวทมนตร์คำถำ เอำทำงไสยศำสตร์มำประยกุต์ใช้เพือ่อ�ำนวยประโยชน์ให้ชำวบ้ำน 
ตำมสมควรแก่กรณี แต่อย่ำสอนให้ชำวบ้ำนงมงำยหลงใหลในไสยศำสตร์จนเกินไป
ก็แล้วกัน

สิ่งใดมีประโยชน์บำงอย่ำงทำงไสยเวทวิทยำคม เรำต้องยอมรับเอำไว้ใช้ใน
พระพทุธศำสนำบ้ำง ไม่ควรจะเหยยีดหยำมสิง่ทีม่คีณุค่ำของลทัธอิืน่ๆ โดยไม่อยำกจะ 
เอำควำมรู้ดีๆ ของคนอื่นมำใช้อ�ำนวยประโยชน์ด้วย 
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ด้วยเหตุนี้เอง พระอำจำรย์สิงห์ซึ่งเป็นพระคณำจำรย์ที่มีชื่อเสียงทำงธรรมบำลี
อักขรสมัย และไสยเวทวิทยำคมในสมัยนั้น จึงได้ถ่ำยทอดวิชำไสยเวท อ�ำนำจจิต 
ให้พระเณรลูกศิษย์ที่สนใจในทำงนี้ ควบคู่ไปกับบำลีธรรมด้วย เพื่อที่พระเณรจะได้
น�ำไปสงเครำะห์ชำวบ้ำนป่ำเมอืงดงชนบททีห่่ำงไกลควำมเจริญทีไ่ด้รับทกุขภยั เจ็บไข้
ได้ป่วยด้วยโรคร้ำยนำนำ

บ้ำงก็ถูกคุณไสยต้องอำถรรพ์ บ้ำงก็ถูกสัตว์ร้ำยขบกัด บ้ำงก็ต้องอุบัติเหตุ 
กระดูกหักรักษำไม่หำย พระก็ต้องใช้เวทมนตร์คำถำประสำนกระดูกให้ บ้ำงก็ปัด
รังควำน และสะเดำะกมุำรตำยในครรภ์ ฯลฯ ซึง่แพทย์สมยัใหม่ไม่สำมำรถจะเดนิทำง 
เข้ำไปเยียวยำรักษำให้ได้ เพรำะอยู่ห่ำงไกล

“เป็นวิชาพิเศษที่พระเณรจะต้องเรียนรู้ไว้นะ เพราะพระเณรและวัดเป็นที่พึ่ง
ทางกายทางใจของชาวบ้าน ถ้าชาวบ้านเขามาขอความช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยแล้วเรา
ช่วยเหลือเขาไม่ได้ ชาวบ้านก็จะกล่าวหาเอาได้ว่า พระเณรบวชเรียนแล้วไม่เห็นท�า
ประโยชน์อะไรให้ชาวบ้านได้ บวชเปลืองผ้าเหลือง เปลืองข้าวสุกชาวบ้านไปเปล่าๆ
เอาสบายแต่ตัวเอง”

พระอาจารย์สิงห์กล่าวท�านองนี้กับสามเณรแหวน ผู้เป็นศิษย์ด้วยความเมตตา
เอ็นดู
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อย่าหลงใหลไสยศาสตร์

สำมเณรแหวนมีควำมสนใจใคร่ในศำสตร์ลึกลับมหัศจรรย์ในพระศำสนำตำม
ทีพ่ระอำจำรย์สงิห์แนะน�ำ พระอำจำรย์ก็เลง็เหน็นิสยัใจคออนับริสทุธิข์องสำมเณรอยู่
แล้วว่ำมีควำมเหมำะสมทีค่วรจะได้รับวชิำพเิศษน้ี จึงได้ถ่ำยถอดประสทิธิป์ระสำทให้
จนสิ้นต�ำรำเลยทีเดียว แต่ก็ได้ก�ำชับว่ำ 

“วชิาไสยเวทวทิยาคมน้ี เป็นเพยีงโลกยีวชิาเท่าน้ัน ไม่ใช่วชิาประเสริฐ ให้เรียนรู้ 
ไว้ด้วยใจมั่นเพียงเพื่อเอาไว้สงเคราะห์ชาวบ้านเท่านั้นนะ แต่เมื่อสามเณรออกธุดงค์ 
กรรมฐานเมือ่ไร ขอให้ปล่อยวางวชิาไสยเวทน้ีเสยี อย่ายดึม่ันถอืม่ัน อย่าตดิใจหลงใหล 
ว่าเป็นวิชาประเสริฐเพราะเป็นเพียงโลกียวิชาเท่าน้ัน เป็นวิชาที่ขัดขวางโลกุตรธรรม 
ขัดขวางมรรค ผล นิพพาน”

สำมเณรแหวนรับค�ำสอนของพระอำจำรย์สิงห์ทุกประกำร

พระอำจำรย์สิงห์กล่ำวต่อไปว่ำ “ธรรมดาพระเณรที่บ�าเพ็ญเพียรด้านกรรมฐาน 
จนบรรลุธรรมแก่กล้า ได้ฌานสมาบัติ ได้วิโมกข์ ได้อภิญญาจิต ข้อใดข้อหนึ่งแล้ว 
ถ้าคิดจะสงเคราะห์ชาวบ้านเมื่อไร ไม่จ�าเป็นต้องใช้เวทมนตร์คาถาเลย เพียงแต่นึก
อธิษฐานจิตขอบารมีพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ให้ช่วยขจัดปัดเป่า
ปัญหานั้นๆ ก็จะส�าเร็จประโยชน์ในพริบตาเป็นที่น่าอัศจรรย์”

ด้วยเหตุนี้เอง สำมเณรแหวนจึงเป็นผู้รอบรู้ทำงไสยเวทวิทยำคมอีกแขนงหนึ่ง  
ควบคู่ไปกับกำรเรียนบำลีธรรมตั้งแต่เยำว์วัย เมื่อมีญำติโยมมำขอรดน�้ำมนต ์
สะเดำะเครำะห์จำกพระอำจำรย์สงิห์ทีว่ดั พระอำจำรย์มกัจะให้สำมเณรแหวนท�ำหน้ำที่
รดน�้ำมนต์แทนท่ำนอยู่เสมอ เป็นกำรทดสอบวิชำควำมสำมำรถของลูกศิษย์ไปด้วย
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อุปนิสัยของสามเณรแหวน

ปฏปิทำจริยำวตัรของสำมเณรแหวน จัดเป็นผู้ถอืเคร่งในพระธรรมวนัิย พดูน้อย  
ชอบใช้ควำมคิด เงียบขรึม รักสงบ ชอบอยู่ในที่สงัดวิเวก ไม่ชอบร่วมคลุกคลีกับ 
หมู่คณะ มักจะหำโอกำสแยกตนออกไปนั่งในที่สงัดนอกวัดเสมอ เป็นต้นว่ำ ตำมใต้
ร่มไม้ ในทุ่ง ตำมป่ำช้ำ โคนต้นไม้

บำงวันภำยหลังจำกเรียนบำลีธรรมกับพระอำจำรย์แล้ว สำมเณรแหวนจะออก 
จำกวัดเข้ำไปนั่งสงบอยู่ในป่ำช้ำแต่ล�ำพังโดดเดี่ยวตลอดทั้งคืน จนพระอำจำรย์สิงห์ 
ออกปำกกบัพระอำจำรย์หล ีเจ้ำอำวำส ว่ำ “สามเณรน้อยน้ีกล้าหาญมาก มจิีตใจองอาจ
ไม่กลวัอะไรเลย เป็นมหานิกายทีถื่อเคร่งเหมอืนธรรมยตุ อาหารกฉั็นมือ้เดียว ไม่สนใจ 
อาหารประเภทเนื้อเลย”

สำมเณรแหวนตื่นนอนประมำณตีสำมตีสี่เป็นประจ�ำ ถ้ำคืนไหนไม่ได้ออกไป 
น่ังสมำธใินป่ำช้ำ จะลงจำกกฏุไิปเดินจงกรมประมำณ ๑ ชัว่โมง แล้วกลบัขึน้กฏิุน่ังสมำธิ 
ให้จิตใจสงบตำมหลักสมถกรรมฐำนจนสว่ำง แล้วจึงออกจำกสมำธิไปท�ำกิจวัตร
ประจ�ำวันต่อไป

ปฏิปทำจริยำวัตรของสำมเณรแหวนนี้น่ำรักน่ำเลื่อมใส เป็นที่ชื่นชมเมตตำของ
พระอำจำรย์สิงห์ และพระอำจำรย์หลี ผู้เป็นครูบำอำจำรย์ยิ่งนัก
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เห็นแจ้งโดยธรรมชาติ

หลังจำกฉันอำหำรเช้ำวันหน่ึง พระอำจำรย์สิงห์ได้ถำมสำมเณรแหวนว่ำ  
“ชอบกรรมฐานมากหรือจัวน้อย” (จัว เป็นค�ำอิสำนใช้เรียกสำมเณร)

สำมเณรแหวนพนมมือตอบนอบน้อมว่ำ “กระผมชอบความเงียบสงัด ชอบพจิารณา 
ต้นไม้ใบหญ้า แล้วคิดเปรียบเทียบกับชีวิตมนุษย์และสัตว์ แล้วเห็นว่าธรรมชาติกับ 
ใบไม้ใบหญ้าน้ีคล้ายชวีติคนเรา มเีกดิมดัีบ หาความเทีย่งแท้แน่นอนไม่ได้เลย ยิง่คิด 
ยิง่พจิารณากมี็ความเพลดิเพลนิเจริญใจ เกดิสตปัิญญาแปลกๆ ผุดขึน้มาให้คดิให้ขบ 
เหมือนน�้าไหลรินไม่ขาดสาย”

พระอำจำรย์สิงห์ฟังแล้วเห็นอัศจรรย์อุทำนในใจว่ำ เณรน้อยรูปน้ีมีอำรมณ์
วปัิสสนำ ทัง้ๆ ทีเ่รำยังไม่ทนัได้สอนเลย เป็นปัญญำเหน็แจ้งซึง่สภำวธรรมโดยธรรมชำติ 
คือเห็น ชำติ ชรำ มรณะ ผู้เห็นแจ้งอย่ำงนี้เรียกว่ำเริ่มมองเห็นมรรค ผล นิพพำน 
ได้ร�ำไรแล้ว

พระอำจำรย์สิงห์รู้สึกยินดี กล่ำวกับสำมเณรแหวนว่ำ “จัวน้อยปฏิบัติชอบแล้ว 
ถกูทางแล้ว การปฏบิตัธิรรม ถ้าเราได้อยูใ่กล้ชิดกับธรรมชาตย่ิอมจะเปลีย่นจิตใจเรา
ให้ไปอยู่ในลกัษณะทีจ่ะเข้าถงึธรรมชาต ิรู้จักความจริงตามธรรมชาต ิการเข้าถงึธรรม 
กง่็ายเข้า เปรียบเหมอืนต้นไม้ในภาพเขยีน ย่อมจะไม่เหมอืนกบัต้นไม้จริงๆ ในป่าฉันใด  
ปริยัติกับการปฏิบัติก็ฉันนั้น ปริยัติเปรียบได้กับต้นไม้ในภาพเขียน ส่วนการปฏิบัติ
เปรียบเหมือนต้นไม้ในป่าจริงๆ
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พระพุทธเจ้าท่านประสูติท่ามกลางธรรมชาติ กลางดิน โคนต้นไม้ ท่านตรัสรู้
ที่พื้นดินที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่ง ท่านปรินิพพานที่ใต้ต้นไม้กลางพื้นดินระหว่างโคนไม้
สองต้นในสวนป่าอุทยานแห่งหนึ่ง ธรรมชาตินี้แหละช่วยให้คนเรามีจิตใจสงบ เมื่อมี 
จิตใจสงบแล้ว การศึกษาไม่ว่าจะเป็นทางธรรมหรือทางใดก็บรรลุผลได้ดียิ่งขึ้น”

สำมเณรแหวนได้สดับอรรถธรรมทีพ่ระอำจำรย์สงิห์เทศน์โปรดแล้ว กใ็ห้มีควำม
อิม่เอบิชืน่บำนใจ ม่ันใจในหนทำงทีต่นด�ำเนินยิง่ขึน้ เหน็ว่ำกำรทีไ่ด้บวชเรียน สละควำม
สุขทำงโลกนี้เป็นกำรด�ำเนินที่ถูกทำงแล้ว มองเห็นทำงวิมุตติสุข หรือควำมหลุดพ้น  
ส�ำหรับผู้เดนิตำมรอยพระพทุธองค์ได้ร�ำไรอยูไ่กลโพ้น หำกวำสนำบำรมคี�ำ้ช ูเรำคงจะ
ได้พบกับวิมุตติสุขในวันข้ำงหน้ำอย่ำงแม่นมั่น

น่ีแสดงให้เหน็ว่ำ หลวงปูแ่หวนท่ำนเกดิมำเพือ่ทีจ่ะเป็นสมณะนักบวชผู้แสวงบญุ 
ตำมรอยบำทพระพทุธเจ้ำโดยแท้ มมีโนปณธิำนแน่วแน่ต่อกำรปฏบิตัธิรรม น่ำสรรเสริญ 
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พิธีเข้าอุปสมบท

ขณะที่หลวงปู่แหวนก�ำลังเรียนหนังสืออยู่ที่จังหวัดอุบลรำชธำนีน้ัน อำยุท่ำน
ครบบวช คือมีอำยุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ท่ำนจึงได้อุปสมบทในพัทธสีมำวัดบ้ำนสร้ำงถ่อ 
ที่ท่ำนพ�ำนักอยู่นั้นเอง

หลวงปู่บวชในคณะมหำนิกำย มีพระอำจำรย์แว่น เป็นพระอุปัชฌำย์ ส่วนพระ 
กรรมวำจำจำรย์ และพระอนุสำวนำจำรย์ นั้นไม่ทรำบชื่อ

ตอนหลงั หลวงปูไ่ด้ออกธดุงค์ไปคูก่บัหลวงปูต่ือ้ อจลธมโฺม อยูห่ลำยปี เทีย่วไป 
ตำมป่ำเขำล�ำเนำไพรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ และได้แปรญัตติเป็นพระฝ่ำย
ธรรมยุตกินิกำย ทีว่ดัเจดีย์หลวง จังหวดัเชียงใหม่ ซึง่จะได้กล่ำวถงึโดยละเอยีดต่อไป
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ท�าอย่างไรจึงจะบวชได้ตลอด

หลวงปูไ่ด้ย้อนระลกึไปถงึควำมตัง้ใจทีไ่ด้รับปำกไว้กบัแม่และยำยว่ำ จะบวชไป 
จนตำยกบัผ้ำเหลอืง ท่ำนใคร่ครวญในใจว่ำ มทีางใดบ้างทีจ่ะท�าให้เราบวชแล้วอยูไ่ด้
ตลอดไปจนตายกับผ้าเหลือง ตามที่รับค�าไว้กับแม่และยาย

จำกกำรที่หลวงปู่ได้รับรู้ถึงแนวทำงปฏิบัติกรรมฐำนมำบ้ำงจำกหลวงปู่สิงห์  
ขนฺตยำคโม ท่ำนจึงตัดสินใจได้ว่ำ

การออกปฏิบตั ิน่าจะเป็นทางเดยีวทีท่�าให้เราบวชอยูไ่ด้นานตลอดชีวติ เหมือน 
ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานที่ได้ปฏิบัติกันมา ท่านเหล่านั้นได้ออกปฏิบัติกันอยู่ตาม
ป่าเขาล�าเนาไพร ไม่ได้อาลัยอาวรณ์อยู่กับหมู่คณะ เราน่าจะเลือกหนทางนี้
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พระอาจารย์สิงห์ติดตามหลวงปู่มั่น

ย้อนกลบัไปกล่ำวถงึ พระอำจำรย์สงิห์ ขนฺตยำคโม ท่ำนได้เลกิสอนบำลธีรรมที่
วัดสร้ำงถ่อ เพรำะทำงหลวงปู่เสำร์ กนฺตสีโล (พระอำจำรย์ของหลวงปู่มั่น) ได้นิมนต์ 
ให้พระอำจำรย์สงิห์เข้ำไปอยู่วดัเลยีบในเมอืงอบุลฯ เพือ่ให้ช่วยสอนบำลธีรรมพระเณร  
ซึง่เพิม่จ�ำนวนมำกขึน้ทกุวนัจนครูไม่พอสอน ทีว่ดัเลยีบน้ีเอง พระอำจำรย์สงิห์ได้พบ
กับหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต เป็นครั้งแรก ซึ่งหลวงปู่มั่นได้กลับจำกธุดงค์ฝั่งลำวมำเยี่ยม 
พระอำจำรย์ใหญ่เสำร์ กนฺตสีโล

พระอำจำรย์สงิห์ได้ยนิได้ฟังกติตศิพัท์ของหลวงปูม่ัน่มำนำนแล้วว่ำ ท่ำนเป็นพระ 
มักน้อย ถือเคร่งในธรรมวินัยอย่ำงยิ่งยวด มุ่งบ�ำเพ็ญเพียรเพื่อแสวงหำทำงหลุดพ้น 
อย่ำงเด็ดเดี่ยวกล้ำหำญ ดุจรำชสีห์ท่องเที่ยวไปในป่ำกว้ำงไม่เกรงกลัวอันตรำยใดๆ

พระอำจำรย์สงิห์เมือ่พบกบัหลวงปูม่ัน่ ได้เสพเสวนำธรรมกนัเป็นทีส่บอธัยำศยั 
กนัอย่ำงลกึซึง้ เพรำะทำงฝ่ำยหลวงปูม่ัน่เก่งทำงภำคปฏบิตั ิส่วนพระอำจำรย์สงิห์เก่งทำง 
ปริยัต ิแตกฉำนในทำงต�ำรำเรียน รู้พระสตูร พระวนัิย พระอภิธรรม อย่ำงเจนจบ ถ้ำเปรียบ 
ไปแล้วก็เหมือนกับพระอำจำรย์สิงห์เก่งทำงต�ำรำ เหมือนเรำเรียนต�ำรำอำหำร ต�ำรำ
แผนที ่ต�ำรำยำ เป็นต้น ฝ่ำยหลวงปูม่ั่นน้ัน ได้ลงมือท�ำตำมต�ำรำอย่ำงจริงจัง เปรียบได้ 
กบักำรเดนิทำงตำมแผนที ่หรือเหมือนกำรลงมือปรุงยำตำมต�ำรำแล้วรับประทำนได้เลย  
จึงเลื่อมใส
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ควำมจริงน้ันก่อนหน้ำน้ี พระอำจำรย์สิงห์เคยปฏิบัติกรรมฐำนได้ฌำนสมำธิ 
มำแล้ว แต่ยงัไม่แก่กล้ำช�ำระอนิทรีย์สมใจหวงั เพรำะยงัขำดพระอำจำรย์ผู้ช�ำนำญช่วย 
แนะน�ำชี้แนวทำง ดังน้ัน เม่ือได้พบหลวงปู่มั่นผู้ช�ำนำญเปร่ืองปรำดในด้ำนสมถะ 
และวิปัสสนำกรรมฐำน ได้ฟังท่ำนเล่ำถึงชีวิตกำรจำริกธุดงค์ไปตำมป่ำเขำล�ำเนำไพร 
ถ่ินลึกลับอำถรรพ์ต่ำงๆ จึงเกิดควำมตื่นเต้นจรัสจรุงใจเลื่อมใสศรัทธำจนขนลุก 
ขนชันทีเดียว ได้ปวำรณำฝำกตัวขอเป็นศิษย์ติดตำมจำริกธุดงค์ และหลวงปู่มั่นก็รับ
พระอำจำรย์สิงห์เป็นศิษย์หรือสหธรรมิกด้วยควำมเต็มใจ

พระอาจารย์สงิห์จึงละการเป็นครูสอนบาลธีรรม ออกปฏิบตัใินป่าเขาล�าเนาไพร 
ติดตามหลวงปู่มั่นตั้งแต่บัดนั้น
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จะหาครูกรรมฐานได้ที่ไหน

ฝ่ำยหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ เมื่อตัดสินใจจะออกปฏิบัติกรรมฐำนแล้ว จึงมำ 
คิดทบทวนดู ครูอำจำรย์ทั้งหลำยที่มีชื่อเสียงในด้ำนกรรมฐำนในสมัยน้ันว่ำมีอยู่  
ณ ที่ใดบ้ำง เท่ำที่เคยได้ยินกิตติศัพท์ก็มีอยู่หลำยแห่งด้วยกันที่มีชื่อเสียงในเวลำนั้น 
มอียู ่๓ แห่ง มอียูท่ำงเวยีงจันทน์ อยูท่ำงอ�ำเภอท่ำอเุทน จังหวดันครพนม และอกีแห่ง 
อยู่แถบจังหวัดสกลนคร

หลวงปูแ่หวนมโีอกำสได้พบปะกบัพระธดุงค์อยู่บ่อยๆ บ้ำงกม็ำจำกถิน่ไกลๆ เช่น 
ขอนแก่น ร้อยเอ็ด สระบุรี นครพนม และที่ข้ำมโขงมำจำกฝั่งลำวก็มี ท่ำนได้พบปะ 
สนทนำธรรมแลกเปลีย่นควำมรู้กนั พระธดุงค์ทีห่ลวงปูแ่หวนได้พบปะพดูคยุปรำกฏว่ำ 
อยู่ในสำยหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต มำกที่สุด ท�ำให้ได้ยินกิตติศัพท์ควำมเปรื่องปรำด 
เพ่งเพียรอันยิ่งใหญ่ของ “พระอาจารย์ใหญ่มั่น” อยู่เสมอ

นอกจำกน้ียงัทรำบว่ำ พระอำจำรย์สงิห์ ขนฺตยำคโม ผู้ให้ควำมรู้ด้ำนกรรมฐำน
องค์แรกแก่ท่ำน ก็อ�ำลำจำกกำรเป็นครูสอนปริยัติธรรมและก�ำลังติดสอยห้อยตำม 
พระอำจำรย์ใหญ่ม่ันในฐำนะศิษย์เอกผู้ใกล้ชิดด้วย “แสดงว่าพระอาจารย์ใหญ่มั่น  
ท่านต้องเก่งจริง ไม่เช่นน้ันพระอาจารย์สิงห์อาจารย์ของเรา คงไม่ยอมฝากตัวเป็น
ศษิย์แน่” ก็ย่ิงเพิม่ควำมศรทัธำและกระหำยจะได้ฝำกตวัเป็นศษิย์พระอำจำรย์ใหญ่มัน่ 
ให้เร็ววัน เม่ือพิจำรณำทบทวนแล้ว จึงได้ตัดสินใจไปหำครูบำอำจำรย์ทำงจังหวัด
สกลนคร คือ พระอำจำรย์ใหญ่มั่น ภูริทตฺโต
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อธิษฐานให้ได้พบครูอาจารย์

เยน็วนัน้ัน หลวงปูแ่หวนรีบสรงน�ำ้แต่วนั ค�ำ่ลงกเ็ข้ำทีส่วดมนต์ตำมปกต ิเสร็จแล้ว 
ได้ตั้งสัจจำธิษฐำน ตั้งจิตตรงต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

“ข้าพเจ้าขออุทิศชีวิตพรหมจรรย์ของข้าพเจ้าถวายแด่พระพุทธ พระธรรม  
พระสงฆ์ ด้วยอ�านาจของพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ และด้วยอ�านาจบญุบารมขีอง
ข้าพเจ้าที่เคยได้อบรมสั่งสมมา ขอให้ข้าพเจ้าได้พบหรือได้ข่าวครูอาจารย์ผู้ปฏิบัติดี 
ปฏบิตัชิอบ ผู้สามารถแนะน�าสัง่สอนข้าพเจ้าได้ แม้ท่านจะอยู ่ณ ทีใ่ดๆ กต็าม ขอให้ 
ข้าพเจ้าได้พบหรือได้ยินข่าวของท่านในเร็ววนั และเม่ือข้าพเจ้าออกปฏบิตักิรรมฐานแล้ว  
ขออย่าได้มีอุปสรรคขัดขวางใดๆ แก่ข้าพเจ้าเลย”

หลงัจำกตัง้สจัจำธษิฐำนแล้ว ท่ำนบอกว่ำเกดิอำกำรขนลกุซูเ่ยน็ซำบซ่ำนไปทัง้ตวั  
รู้สึกเบำกำย เบำใจ จิตใจปลอดโปร่งทั้งคืน
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ได้ข่าวหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

รุ่งขึ้นเช้ำ หลวงปู่แหวนออกบิณฑบำตโปรดสัตว์ตำมปกติ ได้เล่ำถึงควำมตั้งใจ 
และกำรอธษิฐำนจิตของท่ำนให้แม่กำส ีโยมอปัุฏฐำกฟัง โยมแม่กำสรู้ีสกึเหน็ชอบ และ
อนุโมทนำในควำมตั้งใจออกปฏิบัติกรรมฐำนของหลวงปู่ พร้อมกับรับปำกว่ำจะช่วย 
สอบถำมข่ำวครำวเกีย่วกบัพระอำจำรย์ให้ หำกได้ยนิข่ำวหรือรูว่้ำพระอำจำรย์ใหญ่มัน่  
ภูริทตฺโต อยู่ที่ใด จะรีบบอกให้ทรำบทันที

หลงัจำกน้ันอกีเพยีง ๒-๓ วนั โยมแม่กำสกีเ็ล่ำให้ฟังว่ำ พระอำจำรย์จวง วดัธำตเุทงิ  
อ�ำเภอเขือ่งใน จังหวดัอบุลรำชธำนี ได้ไปกรำบหลวงปูม่ัน่ เพิง่จะกลบัมำได้ไม่กีว่นัน้ีเอง  
ให้ไปถำมพระอำจำรย์จวงดู คงจะทรำบข่ำวของหลวงปู่มั่นอย่ำงแน่นอน

นับเป็นข่ำวที่น่ำยินดีมำกส�ำหรับหลวงปู่ ควำมหวังที่จะได้พบพระอำจำรย์ 
ผู้ปฏบิตัดิ ีปฏบิตัชิอบ และสำมำรถสัง่สอนท่ำนได้ เร่ิมได้เค้ำควำมเป็นจริงขึน้มำตำม 
ค�ำอธิษฐำนแล้ว
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ไปสอบถามพระอาจารย์จวง

เมือ่กลบัจำกบณิฑบำต ฉันเสร็จ หลวงปูก่จั็ดบริขำรส�ำหรับเดนิทำง กรำบลำท่ำน 
เจ้ำส�ำนัก บอกลำผู้คุน้เคย แล้วเดนิทำงเพือ่ไปพบพระอำจำรย์จวงทีอ่�ำเภอเขือ่งในทนัที  
พระอำจำรย์จวงได้เล่ำเรื่องที่ท่ำนไปกรำบและฟังธรรมกับหลวงปู่มั่นว่ำ

“บรรดาครูอาจารย์ที่ออกปฏิบัติเวลานี้ คงไม่มีใครเกินญาคูมั่นไปได้ ครั้งแรก
ผมก็ได้ยินแต่กติตศิพัท์ มผู้ีเล่าให้ฟังว่าท่านเทศน์เก่ง รู้ใจคนฟัง มีผู้ไปฟังธรรมจาก 
ท่านมากมาย ตอนแรกผมเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง ต่อมาเมื่อผมมีโอกาสเดินทางไปอุดรฯ  
ผมจึงไปกราบนมัสการฟังธรรมจากท่าน พอผมไปถงึ ยงัไม่ได้พดูอะไรเลย ท่านกพ็ดูว่า 
อย่างน้ันอย่างน้ีตามทีผ่มคดิไว้ จนผมไม่กล้าพดูอะไร ผมกลวัท่านมาก ท่านรู้ใจเราจริงๆ  
เมือ่ผมกราบนมสัการและฟังธรรมท่านแล้ว ผมกล็าท่านกลบัมาถงึวดัไม่กีว่นัมาน้ีเอง”

พระอำจำรย์จวงแนะต่อไปว่ำ “ผมไม่กล้าอยู่กับท่านญาคูมั่นนานวัน เพราะ
ท่าทางค�าพูดของท่านน่ากลัว ถ้าหากท่านจะไปศึกษากับท่านญาคูมั่นก็ไปเถิด ผมยัง
มองไม่เห็นใครเวลาน้ีที่ปฏิบัติได้ดีไปกว่าท่าน ท่านญาคูมั่นท่านปฏิบัติได้เด็ดเดี่ยว
จริงๆ ท่านชอบไปองค์เดียว ไม่ชอบไปเป็นหมู่คณะ มนิีสยัหลกีเร้น ปรารภความเพยีร 
ไม่ท้อถอย มพีระภิกษุ สามเณร และประชาชนจ�านวนมาก ไปกราบนมัสการและฟังธรรม 
จากท่านเสมอไม่ได้ขาด”
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ออกเสาะหาหลวงปู่มั่น

จำกค�ำบอกเล่ำของพระอำจำรย์จวง ท�ำให้หลวงปูย่ิง่ศรัทธำหลวงปูม่ัน่มำกยิง่ขึน้  
กระหำยอยำกไปฝำกตัวเป็นศิษย์ให้เร็วที่สุด

หลวงปู่แหวนพักอยู่ที่วัดบ้ำนธำตุเทิง แค่พอให้หำยเหน่ือยจำกกำรเดินทำง 
แล้วกรำบลำพระอำจำรย์จวงไปเสำะหำหลวงปูม่ัน่ต่อไป ท่ำนออกเดนิทำงบกุป่ำฝ่ำหนำม
ไปโดยล�ำพังองค์เดียวด้วยหัวใจแน่วแน่ว่ำจะต้องไปหำครูบำอำจำรย์ให้พบ

เป็นกำรเดนิทำงทีย่ำวไกลไปองค์เดียวเป็นคร้ังแรก โดยออกจำกอ�ำเภอเข่ืองใน 
รอนแรมผ่ำนอ�ำเภอม่วงสำมสิบ ค�ำเขื่อนแก้ว ยโสธร เข้ำเขตจังหวัดนครพนมทำง
อ�ำเภอเลิงนกทำ อ�ำเภอมุกดำหำร ค�ำชะอี นำแก แล้วเข้ำสกลนคร ติดตำมเสำะหำ
หลวงปู่มั่นด้วยควำมหวัง นับเป็นการเดินทางที่มุ่งมั่นและทรหดอดทนอย่างยิ่ง
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พบกับหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม

ครูบำอำจำรย์บำงองค์เล่ำว่ำ หลวงปูแ่หวนได้พบกบัหลวงปูต่ือ้ อจลธมโฺม ก่อนที่ 
จะได้ไปกรำบพระอำจำรย์ใหญ่มั่น ภูริทตฺโต

หลวงปูแ่หวนออกธดุงค์เสำะหำหลวงปูม่ัน่กับหลวงปูส่งิห์ แต่ไม่พบสกัท ีเพรำะ 
พระอำจำรย์ใหญ่และศิษย์ได้จำริกธุดงค์ไปยังที่ต่ำงๆ อยู่ตลอดเวลำ ไม่ได้พ�ำนัก 
ปักหลักอยู่กับที่ ประกอบกับกำรไปมำหำสู่กันในป่ำดงถิ่นห่ำงไกลทุรกันดำรเป็นไป
ไม่สะดวก ท�ำให้ต้องคลำดกันบ่อยๆ

ระหว่ำงออกเดินทำงค้นหำพระอำจำรย์ใหญ่นี้ ท่ำนก็ได้พบกับพระธุดงค์หนุ่ม 
รูปหน่ึง มำจำกวดับ้ำนข่ำ อ�ำเภอศรีสงครำม จังหวดันครพนม หลวงปูแ่หวนกบัพระธดุงค์ 
รูปน้ัน มีควำมประสงค์และปฏิปทำคล้ำยกันและถูกอัธยำศัยกัน ซึ่งต่อมำก็เป็น 
พระธุดงค์สหธรรมิกองค์ส�ำคัญในอนำคตซึ่งก็คือ หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม นั่นเอง

หลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ตื้อพบกันครั้งแรกที่ป่ำภูพำน ขณะนั้นหลวงปู่ตื้อจำริก 
ธุดงค์มำจำกพระบำทบัวบก จังหวัดอุดรธำนี ได้สนทนำธรรมแลกเปลี่ยนควำมรู้กัน  
เป็นทีช่อบอธัยำศยัถกูใจกนัเป็นอนัด ีหลวงปูต่ือ้เองกใ็ฝ่ใจปรำรถนำอยำกจะพบพระ 
อำจำรย์ใหญ่มัน่ให้ได้เหมอืนกนั เพรำะได้ยนิได้ฟังกติตศิพัท์เกีย่วกบัพระอำจำรย์ใหญ่ 
มำมำก แต่ก็ยังไม่ได้พบพระอำจำรย์ใหญ่มั่นตำมที่หวังไว้
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ธุดงค์คู่กับหลวงปู่ตื้อ

หลวงปูแ่หวนกบัหลวงปูต่ือ้ ซึง่ยงัเป็นพระหนุ่มทัง้สององค์ได้ปรึกษำหำรือกนัว่ำ

“หากวาสนายังมีคงจะได้พบกับพระอาจารย์ใหญ่มั่นสมใจหวัง เราอย่าเร่งรัด 
ตัวเองให้มากเลย จะธุดงค์ไปเร่ือยๆ ถ้าไม่ตายเสียก่อน จะต้องได้ฟังธรรมจาก 
พระอาจารย์ใหญ่อย่างแน่นอน ในระหว่างน้ีเราควรจะจาริกธุดงค์ไปตามทางของ 
เราก่อน บ�าเพ็ญเพียรสร้างบารมีกันไปตามแนวทางที่พระธุดงค์วางไว้ หาความรู้ด้าน
กรรมฐานจากป่าดงพงพ ีธรรมชาตริอบกายเราน้ีแหละ เมือ่มปัีญหาธรรมอนัใดทีเ่กนิ
วิสัยสติปัญญา ก็เก็บเอาไว้คอยถามพระอาจารย์ใหญ่มั่นเมื่อมีโอกาส”

เมือ่ปรึกษำตกลงกนัได้เช่นน้ีแล้ว หลวงปูแ่หวนกบัหลวงปูต่ือ้กพ็ำกนัจำริกธดุงค์
แสวงหำวเิวกบ�ำเพญ็สมณธรรมมุง่หน้ำข้ำมแม่น�ำ้โขงไปทำงสวุรรณเขต ฝ่ังประเทศลำว

คนืแรกทีข้่ำมไปฝ่ังลำว หลวงปูท่ัง้สองได้เลอืกเอำชำยป่ำแห่งหน่ึงเป็นทีก่ำงกลด 
พักบ�ำเพ็ญภำวนำ วันรุ่งขึ้นก็ออกเดินทำงต่อไป จิตมุ่งในธรรมะอย่ำงเดียว จิตร่ำเริง 
สดชื่น กระปรี้กระเปร่ำ ไม่กลัวควำมล�ำบำก ไม่กลัวตำย ธรรมชำติในป่ำล้วนให้
เพลิดเพลิน มองไปทำงไหนมีแต่ป่ำเขำเขียวชอุ่มป่ำไม้แน่นขนัด ล้วนเย็นตำเย็นใจ 
ฝำกกำยฝำกใจไว้กับพระธรรม พร้อมที่จะพลีชีวิตเพื่อธรรมอย่ำงตั้งมั่นเด็ดเด่ียว 
ไม่กลัวตำย
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หลวงปูแ่หวนกับหลวงปูต่ือ้มจีริตนิสยัคล้ำยกนั คอืยิง่อดอำหำรขบฉัน จิตก็ยิง่ 
สงบ เข้ำสมำธเิร็วขึน้ม่ันคงขึน้ แม้จะเป็นกำรทรมำนตน แต่กไ็ม่รู้สกึหวิโหย หรือกงัวล
ใดๆ จิตมีแต่ควำมเพลิดเพลินก้ำวหน้ำอำจหำญในธรรมภำวนำ จะพิจำรณำสิ่งใด 
ก็แยบคำย ปัญญำกว่็องไวกว้ำงขวำง บำงคร้ังไม่ได้ฉันอำหำรตดิต่อกนั ๗-๘ วนักมี็

หรือแม้แต่ประสบอันตรำย เช่น ไปในที่ๆ มีเสือ ด้วยควำมกลัวก็เร่งภำวนำ  
เร่งบริกรรมพุทโธให้มำกขึ้น จนลืมเรื่องเสือ จิตเข้ำสู่สมำธิ พอจิตคลำยตัวจำกสมำธิ 
กไ็ม่พบเสอืไม่ได้ยนิเสยีงร้องของมนั ท�ำให้เกดิควำมมัน่ใจว่ำ พทุโธ ธมัโม สงัโฆ ช่วยให้ 
พ้นจำกเสอืได้ เลยเกดิควำมรู้ควำมเชือ่มัน่ว่ำ พระพทุโธคุ้มอนัตรำยได้จริงๆ กบ็งัเกดิ
ควำมกล้ำหำญ หำยหวำดกลัวภัยอันตรำยต่ำงๆ ได้ปัญญำว่ำ “ตัวเรานี้มีจริตนิสัย 
ชอบทางให้ความกลวับงัคับแท้ๆ จิตจึงจะได้สงบน่ิงเกดิความรอบรู้ จะพจิารณาอะไร
ต่อไปกแ็ยบคาย รู้เหตรุูผ้ล และเหน็โทษของความกลวัเป็นเร่ืองน่าละอาย และเหน็คณุ 
ของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อย่างซาบซึ้งใจ”
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ธุดงค์ในป่าดงพงไพร

ป่ำดงพงไพรเป็นสถำนทีก่�ำจัดควำมเกยีจคร้ำนและควำมกลวัต่ำงๆ ได้ด ีกำรอยู่ 
ป่ำชฏัเตม็ไปด้วยสตัว์ร้ำยและภยัอนัตรำยต่ำงๆ พระธดุงค์จึงต้องตืน่ตวัอยูต่ลอดเวลำ  
มสีตคิวบคมุกำยและใจไม่ให้ประมำท สตัว์ป่ำทีเ่ป็นอนัตรำยเป็นเคร่ืองเตอืนสตไิม่ให้ 
พระธดุงค์เกยีจคร้ำนต่อกำรเพ่งเพยีรภำวนำ ไม่เช่นน้ันอำจถกูสตัว์ป่ำเหล่ำน้ันคกุคำม
ท�ำอนัตรำยได้ ด้วยเหตน้ีุ พระธดุงค์ทีเ่ข้ำป่ำใหม่ๆ จึงได้สภำพแวดล้อมในป่ำช่วยใน 
ด้ำนสมำธิภำวนำเป็นอย่ำงมำก เพรำะกลัวตำยจึงต้องเร่งภำวนำ

ส่วนพระธดุงค์ทีแ่ก่กล้ำในกำรบ�ำเพญ็เพยีร ท่ำนย่อมอยูเ่หนืออ�ำนำจควำมกลวัใดๆ  
แม้แต่ควำมตำยท่ำนก็ไม่กลวั ท่ำนจึงสำมำรถไปไหนๆ ตำมล�ำพงัองค์เดียวได้ เพรำะ
จิตใจท่ำนมัน่คง ผ่ำนเหตกุำรณ์ต่ำงๆ มำมำก ย่อมพจิำรณำคณุและโทษไปในทำงอนิจจัง  
ทกุขงั อนัตตำ เลง็แลเหน็สตัว์ป่ำทัง้หลำยเป็นเพือ่นร่วมเกดิแก่เจ็บตำยด้วยกนัทัง้หมด
ทั้งสิ้น ท่ำนจึงแผ่เมตตำให้สัตว์ทั้งหลำยไม่มีประมำณ

กำรพจิำรณำต้นไม้ใบหญ้ำ ธรรมชำตแิวดล้อมรอบกำยอนัมคีวำมสงัดวเิวก ช่วยชู 
จิตให้สงบ ย่อมจะท�ำให้เกิดปัญญำรู้แจ้งในธรรม เหน็มรรค ผล นิพพำน ได้ง่ำยกว่ำ 
อยู่ในบ้ำนในเมืองที่มีควำมพลุกพล่ำนวุ่นวำยด้วยประกำรทั้งปวง

กำรเข้ำป่ำบ�ำเพญ็ภำวนำอดๆ อยำกๆ อดหลบัอดนอน พำร่ำงกำยเดินบกุป่ำฝ่ำดง 
ขึน้เขำลงห้วยบ้ำง ให้ยงุกดับ้ำง ให้เสอืร้องข่มขู่คกุคำมบ้ำง เหล่ำน้ีจัดเป็นอบุำยแยบคำย 
ที่จะทรมำนร่ำงกำยและจิตใจให้หำยพยศไปตำมล�ำดับขั้นตอน
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หลวงปูท่ัง้สองได้ธดุงค์ลงใต้ไปถงึแขวงจ�ำปำศกัดิ ์ชนิดทีว่นัเวลำทีผ่่ำนไปไม่ได้ 
น�ำมำจดจ�ำเอำใจใส่ เพรำะมีแต่ควำมร่ำเริงใจในธรรมที่เพ่งเพียรอย่ำงไม่อ่อนก�ำลัง
ท้อถอย ไม่แสดงอำกำรอ่อนแอยอมแพ้ต่อกิเลสมำร มีตัวตัณหำวัฏสงสำรเป็นคู่ต่อสู้
อยู่ในหัวใจ จ�ำเป็นต้องใช้ก�ำลังใจที่แก่กล้ำยอมตำยถวำยชีวิตจึงจะสำมำรถขูดกิเลส
ออกจำกใจและสำมำรถบรรลุถึงภูมิจิตภูมิธรรมแต่ละขั้นแต่ละตอนตำมวิถีทำงแห่ง
อริยมรรคได้

ทำงฝั่งลำวเป็นป่ำทึบและมีภูเขำมำก ฝนตกชุกแทบทุกวัน บำงคร้ังฝนตก 
ตดิต่อกนัถงึสบิวนัสบิคืนก็มี หลวงปูท่ัง้สองต้องผจญกบัควำมยำกล�ำบำก ไหนจะต้อง
เปียกฝนทนทุกข์ ต้องต่อสู้กับควำมหนำว ยิ่งถ้ำเกิดกำรเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยก็ไม่มียำ 
จะรักษำ ควำมขำดแคลนปัจจัยสีมี่อำหำรบณิฑบำต นับเป็นควำมล�ำบำกอย่ำงยิง่ ส�ำหรับ
ทีอ่ยู่อำศยัและเคร่ืองนุ่งห่มน้ัน แทบไม่ต้องกล่ำวถงึ เพรำะเปียกชุ่มด้วยน�ำ้ฝน แต่ท่ำน 
ทั้งสองก็ฟันฝ่ำมำได้

หลวงปู่แหวนเล่ำให้พระเณรรุ่นหลังฟังว่ำ “ขณะธุดงค์อยู่ในป่า ฝนตกหนักจน
เปียกโชก ทนหนาวเหน็บและอดอาหารอยูห่ลายวนัหลายคืนอย่างน้ัน สิง่ทีจ่ะต้องระวงั 
ที่สุดก็คืออารมณ์กลัวตายที่อาจจะฟุ้งซ่านขึ้นมาได้ง่ายๆ”

ท่ำนเล่ำว่ำ เคยมีพระธุดงค์หนุ่มบำงรูปทนควำมล�ำบำกขำดแคลนกันดำรใน
ปัจจัยสี่ไม่ไหว และไหนจะล�ำบำกในกำรประกอบควำมเพียร คือฝึกสมำธิทรมำนจิต 
ที่แสนคะนองโลดโผนประจ�ำนิสัยมำแต่เดิม ไม่สำมำรถจะบังคับจิตอันมีพยศให้
อยู่ในขอบเขตร่องรอยที่ต้องกำรได้ ควำมล�ำบำกเพรำะเดินจงกรมนำน น่ังภำวนำ
นำน เกิดทุกขเวทนำทรมำนร่ำงกำยจิตใจ และหิวโหยโรยแรงเพรำะอดอำหำร
เป็นต้น ท�ำให้พระธุดงค์ท้อแท้ใจหมดสิ้นควำมมำนะพยำยำม ต้องหนีกลับบ้ำนกลับ
เมืองในที่สุด ดังนั้น พระธุดงคกรรมฐานจะต้องเดด็เดีย่ว ไม่กลวัตาย จะต้องเอา 
พระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกว่า พระพุทธองค์และพระสาวกทั้งหลายในอดีต 
ท่านเคยผ่านความล�าบากยากแค้นขาดแคลนกันดารกว่านี้มาก่อน ท่านยังทนได้สู้ได้  
เราจะต้องปฏบิตัติามท่านให้ได้ จะต้องกล้ำหำญ อดทน คอืทนต่อสภำพอำกำศ ทนต่อ 
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ควำมเจ็บไข้ได้ป่วยและทกุข์ทรมำนต่ำงๆ ทนต่อควำมหวิโหย ทนต่อควำมเปลีย่วกำย 
เปลี่ยวใจไร้เพื่อนฝูง และครูบำอำจำรย์ผู้เคยอบรมสั่งสอน ที่ส�ำคัญอีกอย่ำงคือ  
พระธดุงค์จะต้องฝึกใจให้กล้ำแขง็ต่อแรงพำยอุำรมณ์กเิลสมำร ควำมฟุง้ซ่ำนต่ำงๆ ที่
จะเกดิขึน้จำกใจตวัเอง พำยอุำรมณ์หลอกลวงเหลวไหลเป็นมำยำจิต ตวักเิลสน้ีแหละ
เป็นตวักำรส�ำคญัร้ำยกำจคอยท�ำลำยควำมเพยีรภำวนำของพระธดุงค์ เป็นตวักำรใหญ่ 
คอยกีดขวำงทำงด�ำเนินเพื่อมรรค ผล นิพพำน ต่อไปได้
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ธุดงค์แยกทางกัน

จำกค�ำบอกเล่ำของครูบำอำจำรย์บอกว่ำ หลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ตื้อร่วมธุดงค์ 
มำจนถึงเมืองสุวรรณเขต ก็ตกลงกันว่ำ

ต่อไปน้ีจะพลชีพีด้วยตวัเองเพือ่แลกธรรมให้เหน็ด�าเหน็แดง คอืต่างองค์กจ็ะเดนิ
ธดุงค์โดดเดีย่วแต่ล�าพงั ไม่ต้องคอยหวงัพึง่ซึง่กนัและกนั เป็นการทดสอบก�าลงัจิตใจ 
ครั้งส�าคัญว่าจะแกร่งกล้าแสวงหาธรรมไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่

จำกน้ัน หลวงปู่ทั้งสองก็แยกทำงกัน โดยหลวงปู่ตื้อธุดงค์เลียบฝั่งข้ึนไปทำง
เวยีงจันทน์แต่ล�ำพงั ส่วนหลวงปูแ่หวนได้ย้อนกลบัข้ำมโขงมำฝ่ังไทย เพือ่มุง่แสวงหำ
หลวงปู่มั่น พระอำจำรย์ใหญ่ ตำมที่ตั้งใจไว้เดิม
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ถวายตัวกับหลวงปู่มั่น

หลวงปูแ่หวนได้พยำยำมสบืเสำะถำมหำทีพ่�ำนักของหลวงปูม่ัน่ ภริูทตโฺต ในทีส่ดุ 
ได้ทรำบว่ำพระอำจำรย์ใหญ่ท่ำนพักอยู่ที่อ�ำเภอบำ้นผือ จังหวัดอุดรธำนี จึงรีบเร่ง 
เดินทำงไปหำโดยมริอช้ำ เมือ่ไปถงึอ�ำเภอบ้ำนผือ กส็อบถำมชำวบ้ำนทรำบว่ำหลวงปูม่ัน่ 
พักอยู่ที่ดงมะไฟ บ้ำนค้อ จึงได้เข้ำไปกรำบและถวำยตัวเป็นศิษย์เมื่อสบโอกำส

ประโยคแรกที่หลวงปู่มั่นทักถำมคือ “มาจากไหน” เมื่อเรียนท่ำนว่ำ “มาจาก 
อบุลฯ ครับ” หลวงปูม่ัน่กล่ำวเป็นประโยคทีส่อง ซึง่หมำยถึงท่ำนลงมอืให้กำรสอนทนัท ี
ว่ำ “เออ ต่อไปนี้ภาวนา ความรู้ที่เรียนมาให้เอาใส่ตู้ไว้ก่อน”

ค�ำพูดของพระอำจำรย์ใหญ่เพียงสั้นๆ แค่นี้ ช่ำงมีควำมหมำยต่อหลวงปู่แหวน 
มำกมำยเหลอืเกนิ เพรำะเป็นควำมต้องกำรของท่ำนจริงๆ ท่ำนสดุแสนจะดีใจโดยเฉพำะ 
อย่ำงยิ่งที่ได้ยินค�ำว่ำ “ต่อไปนี้ให้ภาวนา” เท่ำกับควำมตั้งใจของหลวงปู่ได้บรรลุตำม
ควำมประสงค์โดยไม่ต้องเอ่ยปำกขอแต่ประกำรใด
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จ�าใจเดินทางกลับมาตุภูมิ

คร้ังทีห่ลวงปูแ่หวนเข้ำถวำยตวัเป็นศษิย์พระอำจำรย์ใหญ่มัน่ ภริูทตโฺต ในคร้ังแรก 
ทีด่งมะไฟ บ้ำนค้อ น้ัน อยูใ่นปี พ.ศ. ๒๔๖๑ หลวงปูแ่หวนอำย ุ๓๑ ปี มีอำยพุรรษำ 
ในมหำนิกำย ๑๑ พรรษำ หลวงปูแ่หวนเร่ิมต้นฝึกภำวนำ จิตใจเร่ิมสงบเยน็ เร่ิมพบกบั 
ควำมหวัง และเริ่มมั่นใจว่ำนี่เป็นหนทำงที่จะท�ำให้ท่ำนสำมำรถอยู่ในสมณเพศไปได้
ตลอดรอดฝั่งตำมที่ได้ให้สัญญำกับโยมแม่และโยมยำยเอำไว้

ในขณะทีก่�ำลงัดีใจกบักำรได้พบพระอำจำรย์ตำมควำมตัง้ใจ และอยูอ่บรมด้ำน 
ภำวนำกบัท่ำนได้แค่ ๔ วนั เพิง่เร่ิมสมัผัสกับควำมสงบเยน็ จิตใจเพยีงเร่ิมต้นจัดระเบยีบ 
เพื่อก้ำวไปสู่ควำมสงบเท่ำน้ันเอง พอวันที่ ๕ ก็มีน้ำเขยและพี่เขยเดินทำงมำจำก 
จังหวัดเลย มำนิมนต์ให้ท่ำนเดินทำงกลับจังหวัดเลย ตอนแรกน้ำเขยกับพี่เขยว่ำจะ
ไปตำมทีจั่งหวดัอบุลรำชธำนี เมือ่ไต่ถำมดทูรำบว่ำหลวงปูม่ำอยูก่บัหลวงปูม่ั่นทีอ่�ำเภอ
บ้ำนผือ อดุรธำนี จึงได้รีบตำมมำ หลวงปูแ่หวนถำมว่ำ “กลบัไปท�าไม” น้ำเขยกบัพีเ่ขย 
ตอบว่ำ “พ่อแม่ พีน้่อง และญาติๆ  ต้องการเหน็หน้า เพราะจากบ้านมานานแล้ว ยงัไม่เคย 
กลับไปเยี่ยมบ้านเลย”

หลวงปู่ได้ทบทวนดูแล้วก็เห็นด้วย เพรำะจำกบ้ำนมำกว่ำ ๑๕ ปีแล้ว โยมบิดำ
คงจะชรำไปมำก ถ้ำกลบัไปเยีย่มท่ำนบ้ำงกค็งจะด ีจึงตกลงใจกลบัไปเยีย่มบ้ำนพร้อม
กับญำติที่เดินทำงมำรับ
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พระอาจารย์ใหญ่เตือนให้รีบกลับ

เวลำเย็นหลงัเสร็จกจิธรุะแล้ว หลวงปูแ่หวนได้เข้ำไปกรำบเรียนพระอำจำรย์ใหญ่ 
ว่ำมีญำตมิำรับให้กลบัไปเยีย่มบ้ำน หลวงปูม่ั่นถำมว่ำ “กลบัไปท�าไมบ้าน” กรำบเรียน
ท่ำนว่ำ “กระผมจะกลับไปให้โยมบิดา พี่น้อง และญาติๆ ได้เห็นหน้าเท่านั้นเอง”

หลวงปู่มั่นท่ำนอนุญำต และเตือนว่ำ

“เออ ไปแล้วให้รีบกลับมา อย่าอยู่นาน อยู่นานไม่ได้ประเดี๋ยวเสียท่าเขานะ 
เสียท่าเขาถูกเขามัดไว้เดี๋ยวจะดิ้นไม่หลุด”

เมื่อพระอำจำรย์ใหญ่อนุญำตแล้ว รุ่งขึ้นอีกวัน หลวงปู่ก็ออกเดินทำงกลับ
จังหวัดเลยไปตั้งแต่เช้ำตรู่เลยทีเดียว
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กลับมาเยี่ยมบ้านเกิด

เมื่อหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ กลับถึงบ้ำนเกิดที่จังหวัดเลยแล้ว ท่ำนได้ไปพักอยู่ 
ที่วัดโพธิ์ชัย วัดที่ท่ำนบวชเณรในคร้ังแรกน่ันเอง ข่ำวกำรกลับมำเยี่ยมบ้ำนของ 
หลวงปู่แหวน เป็นข่ำวใหญ่ของบ้ำนนำโป่งและหมู่บ้ำนใกล้เคียง ข่ำวนี้แพร่สะพัดไป
อย่ำงรวดเร็ว

เม่ือชำวบ้ำนทรำบข่ำวว่ำ พระแหวน ทีไ่ปศึกษำทีเ่มอืงอบุลฯ ได้กลบัมำบ้ำนแล้ว  
บรรดำญำตพิีน้่อง และผู้คุน้เคย ต่ำงกพ็ำกันมำเยีย่มเยยีนมไิด้ขำด รวมทัง้จำกหมูบ้่ำน 
อืน่ๆ กม็ำกนัมำก เพือ่จะได้ไต่ถำมถงึกำรไปศกึษำเล่ำเรียนและเร่ืองรำวต่ำงๆ ทีพ่วกเขำ 
ไม่เคยรู้มำก่อน

ในเวลำน้ันกล่ำวได้ว่ำ ญำตโิยมต่ำงหลัง่ไหลมำกรำบมำเยีย่มหลวงปูต่ลอดเวลำ  
เพรำะเป็นเหตุกำรณ์คร้ังแรกในท้องถิ่นที่พระในหมู่บ้ำนไปศึกษำเล่ำเรียนในถิ่น 
ห่ำงไกลนำนกว่ำ ๑๕ ปี จึงได้หวนกลบัมำบ้ำน ใครๆ กอ็ยำกพบอยำกเหน็ทัง้น้ัน นับว่ำ 
ไม่ใช่เร่ืองธรรมดำ เพรำะพระเณรส่วนใหญ่ในละแวกน้ันบวชแค่ระยะสัน้ๆ และสกึออก
มำใช้ชีวิตฆรำวำสเสียเป็นส่วนใหญ่ ญำติโยมส่วนหนึ่งนิมนต์ให้หลวงปู่อยู่จ�ำพรรษำ  
แต่ท่ำนไม่รับค�ำ เพียงแต่บอกว่ำ

“...การนิมนต์อาตมาให้อยูก่อ็ยูไ่ด้ แต่จะเป็นกีเ่ดอืนกีว่นักีปี่น้ันไม่ต้องนับ ถ้าเหน็ 
อาตมายงัอยู ่กใ็ห้รู้ว่าอยู ่แต่ถ้าไม่เหน็ กใ็ห้รู้ว่าไปแล้ว จะให้ก�าหนดว่านานเท่าน้ันเท่าน้ี 
ก�าหนดไม่ได้...”
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ชาวบ้านมาขอต่อศีล

ช่วงทีห่ลวงปูแ่หวน สจิุณโฺณ พกัอยู่ทีว่ดัโพธิชั์ย วดับ้ำนเกดิของท่ำน พอถงึวนัพระ 
บรรดำพระภกิษสุำมเณรและญำตโิยม ต่ำงก็เอำดอกไม้ธปูเทยีนมำถวำยและขอต่อศีล 
ด้วย พวกเขำต่ำงยอมรับว่ำหลวงปูแ่หวนท่ำนเคร่งครัดต่อวนัิย ศลีของท่ำนจึงบริสทุธิ์  
ทัง้พระเณรและชำวบ้ำนจึงมำขอต่อศลีกบัท่ำนเพือ่พวกเขำเองจะได้มคีวำมบริสทุธิด้์วย

หลวงปู่เล่ำว่ำ กำรต่อศีลของบรรดำอุบำสกอุบำสิกำเหล่ำนั้นดูแปลกประหลำด
มำก คือเวลำเอำดอกไม้ธปูเทยีนมำถวำยเพือ่สมำทำนศลี ๕ ศลี ๘ ศีลอโุบสถ ตำมควำม
สมัครใจของแต่ละคนนั้น พวกเขำต่ำงก็นุ่งขำวห่มขำวมำกันทุกคน ดูท่ำทำงส�ำรวม 
และเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมำก เมื่อสมำทำนศีลเสร็จแล้ว ต่ำงคนต่ำงกลับไปบ้ำน
แล้วก็ถือเอำสุ่ม เอำแห เอำยอ สวิง ออกจำกบ้ำนไปจับปลำกันเป็นกลุ่มๆ

หลวงปูท่่านว่า เมือ่พจิารณาดแูล้วเหมอืนนกยางถอืศลี คอืศีลกจ็ะรักษา ปลาก็ 
จะกิน พวกเขำปฏิบตักินัเช่นน้ันจนเคยชนิ ถงึท่ำนจะห้ำมพวกเขำกค็งไม่ฟัง แม้ในสมัย 
พุทธกำล พระพุทธองค์ยังไม่สำมำรถจะทรมำนบุคคลบำงจ�ำพวกได้

เมื่อหลวงปู่พิจำรณำแล้วก็ต้องปล่อยพวกเขำไปตำมยถำกรรม เพรำะกำรสอน
ในตอนนั้นคงไม่เกิดประโยชน์
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หลวงปู่อาพาธที่วัดบ้านเกิด

บรรดำผู้คนทีม่ำเยีย่มหลวงปูใ่นคร้ังน้ันมมีำก มำกนัทัง้วนัเหมอืนกบัทีว่ดัมงีำน
ชำวบ้ำนต่ำงก็ร�่ำลือกันว่ำ ไม่เคยเห็นพระเห็นเณรที่ไหนที่บวชแล้วไม่อยู่บ้ำน จำกไป
เล่ำเรียนไปศึกษำยังต่ำงถิ่นเป็นเวลำถึง ๑๕ ปีเศษ โดยไม่เคยกลับมำเยี่ยมบ้ำนเลย
เม่ือเล่ำเรียนเสร็จแล้วกป็ลกีไปอยูอ่งค์เดยีวตำมป่ำตำมเขำ อยูก่บัเสอืกบัช้ำงกไ็ม่เป็น
อันตรำย ช่ำงน่ำอัศจรรย์ยิ่งนัก

เม่ือชำวบ้ำนต่ำงคนต่ำงพดูไป ข่ำวก็แพร่สะพดัไปอย่ำงรวดเร็ว ท�ำให้ชำวบ้ำนใน 
ต�ำบลใกล้เคียงต่ำงพำกันมำกรำบมำเยี่ยมมำขอพรจำกหลวงปู่ตลอดเวลำ หลวงปู ่
จ�ำต้องต้อนรับญำตโิยม คอยพดูคยุธรรมะและตอบค�ำถำมทีญ่ำตโิยมอยำกรู้ จนท่ำน
ไม่มีเวลำพักผ่อน ร่ำงกำยท่ำนอ่อนเพลีย ในที่สุดท่ำนก็อำพำธลง เมื่อหลวงปู่อำพำธ 
บรรดำญำติพี่น้องและผู้คุ้นเคย รวมทั้งผู้ที่นิมนต์ให้ท่ำนอยู่จ�ำพรรษำ ต่ำงก็พำกัน 
หนีหน้ำไป ไม่ได้เอำใจใส่พยำบำลรักษำท่ำนตำมที่ควรจะเป็น

เหตุกำรณ์คร้ังน้ี หลวงปู่ได้ยกขึ้นมำเตือนสติของท่ำนว่ำ “เรามาที่น่ีก็มาตาม 
ค�านิมนต์ให้เรามา ผู้คนเหล่าน้ีต่างกเ็ป็นญาตเิป็นผู้คุน้เคยกบัเราเป็นส่วนใหญ่ แต่พอ 
เราป่วย เขากลบัละทิง้เรา ท�าเหมอืนกับเราน้ีเป็นคนอืน่ทีไ่ม่รู้จักกนั” หลวงปูไ่ด้ตระหนัก 
ถงึค�าสอนของพระพทุธองค์ว่า จะต้องพึง่ตวัเอง และพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ เท่าน้ัน 
จึงจะเป็นที่พึ่งอันอุดม จำกกำรด�ำริถึงกำรเจ็บป่วยของหลวงปู่ในครั้งนี้ ท�ำให้ท่ำนมี
แรงจูงใจที่จะปลีกจำกหมู่คณะออกค้นหำสัจธรรมอย่ำงมอบกำยถวำยชีวิตต่อไป
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เหตุเตือนตนข้อที่สอง

กำรอำพำธของหลวงปูใ่นคร้ังน้ัน เป็นเหตเุตอืนตนข้อทีห่น่ึงทีท่�ำให้ท่ำนต้องเร่ง
บ�ำเพญ็เพยีรให้หนัก เหตเุตอืนตนข้อทีส่อง ท่ำนพจิำรณำเหน็ว่ำ ทีว่ดัโพธิช์ยั บ้ำนนำโป่ง  
บ้ำนเกดิของท่ำนน้ัน บรรดำพระภกิษสุำมเณรทีเ่คยบวชอยูร่่วมกนักด็ ีผู้ทีอ่ำวโุสบวช 
ก่อนกด็ ีในสมยัทีท่่ำนบรรพชำเป็นสำมเณรอยูน้ั่นมอียูม่ำก แต่มำบดัน้ีต่ำงลำสกิขำไป 
กันหมด คงเหลือพระอยู่ประจ�ำวัดเพียง ๒ รูปเท่ำนั้น

หลวงปูร่�ำพงึกบัองค์ท่ำนเองว่ำ “ถ้าเราจะอยูท่ีน่ี่ต่อไป จิตใจของเราอาจไม่มัน่คง 
อาจจะต้องสกึออกไปกไ็ด้ ก่อนทีเ่ราจะมา ท่านอาจารย์ท่านกก็�าชบัแล้วว่า อย่าอยูน่าน 
ให้รีบกลับไปภาวนา”

ในขณะที่จิตใจก�ำลังคิดสับสนอยู่น้ัน ค�ำสั่งของแม่และยำยที่บอกท่ำนว่ำ 
“ถ้าบวชแล้วก็ให้ตายกับผ้าเหลือง ไม่ต้องสึกออกมามีลูกมีเมียนะ” ยังชัดเจนอยู ่
ในควำมนึกคิดของท่ำน

หลวงปูจึ่งตดัสนิใจอย่ำงแน่วแน่ว่ำจะต้องออกจำกหมูบ้่ำนทนัททีีร่่ำงกำยแข็งแรง 
หำยป่วยไข้
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หวนคิดถึงเมืองอุบลฯ

ขณะที่หลวงปู่พักอยู่ที่วัดโพธิ์ชัย บ้ำนนำโป่ง นั้น ท่ำนได้สดับตรับฟังข่ำวจำก
เมืองอุบลฯ อยู่เสมอ ได้รับข่ำวว่ำท่ำนพระอุปัชฌำย์ก็ดี พระอำจำรย์คู่สวดก็ดี ต่ำงก็ 
ลำสกิขำไปหมดแล้ว แม้เพือ่นสหธรรมกิทัง้สอง คอื พระเหลำและพระเฮยีง กไ็ด้ลำสกิขำ 
ไปหมดแล้วเช่นกัน

หลวงปูไ่ด้หวนระลกึถงึทำงเมอืงอบุลว่ำ “บรรดาหนังสอืทีเ่ราจารไว้กม็มีากมาย
หลายผูก เมื่อเราจากมาก็ไม่ได้มอบหมายให้อาจารย์ให้เป็นหลักเป็นฐาน เราควรจะ
กลับขึ้นไปเมืองอุบลเพื่อจัดการเรื่องหนังสือก่อนเห็นจะดี”

ขณะเดียวกันอีกควำมคิดหนึ่งก็แย้งขึ้นมำว่ำ “ทางเมืองอุบล บรรดาอุปัชฌาย์ 
อาจารย์และเพื่อนก็สึกไปหมดแล้ว พระอาจารย์สิงห์ก็ไม่อยู่ที่นั่นแล้ว เราจะกลับไป
เพื่อประโยชน์อะไร”
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ตัดสินใจหลังได้รับจดหมาย

นับแต่หลวงปูแ่หวนได้จำกพระอำจำรย์ใหญ่กลบัมำเยีย่มบ้ำนได้ประมำณ ๑ เดอืน  
อำกำรป่วยท่ำนเริ่มทุเลำ ร่ำงกำยมีก�ำลังพอที่จะออกเดินทำงแล้ว ในขณะที่ควำมคิด
ของท่ำนก�ำลังสับสนอยู่ว่ำจะกลับไปเมืองอุบลก่อนจะดีหรือไม่ ท่ำนก็ได้รับจดหมำย
จำกอำจำรย์เอี่ยม ครูที่เคยสอนที่อุบล บอกท่ำนให้กลับไปอุบลฯ เพื่อเรียนต่อให้จบ
จะได้กลับมำสอนหนังสือที่บ้ำนเกิด

ช่วงน้ันญำติโยมที่มำเยี่ยมเยียนท่ำนเร่ิมห่ำงๆ ไปแล้ว ท่ำนจึงมีเวลำพอที่จะ
ทบทวนเพื่อกำรตัดสินใจ เมื่อพิจำรณำทบทวนเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่ผ่ำนมำ คิดกลับไป
กลับมำหลำยตลบ ในที่สุดหลวงปู่จึงตัดสินใจได้ว่ำ “การที่จะกลับไปเมืองอุบลเพื่อ
เรียนต่อน้ัน คงจะไม่เกดิประโยชน์อนัใด แต่การจะอยูต่่อไปทีว่ดัโพธิช์ยั บ้านนาโป่ง น้ี  
ก็ไม่ท�าให้เกิดประโยชน์อันใดอีกเช่นกัน”

เมื่อหลวงปู่พิจำรณำดูเหตุกำรณ์โดยถ้วนถี่แล้ว จึงตัดสินใจว่ำ 

“ต่อแต่น้ีไป เราจะไม่ข้องเกีย่วกบัหมู่คณะอกีต่อไป จะกลบัไปหาอาจารย์ใหญ่มัน่  
เพื่อฝึกหัดภาวนาตามความตั้งใจเดิมของเราที่ได้ตั้งสัจอธิษฐานไว้ก่อนออกจากวัด
สร้างถ่อ เมืองอุบล”
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ตัดใจขาดจากญาติโยม

ช่วงที่หลวงปู่แหวนพักอยู่วัดบ้ำนเกิดตลอด ๑ เดือนน้ัน ท่ำนค่อนข้ำงรู้สึก
ร�ำคำญใจทีญ่ำตพ่ีิน้องชำวบ้ำนไปมำหำสูร่บกวนจนไม่ค่อยจะมเีวลำท�ำสมำธสิงบใจได้ 
สะดวก ท�ำให้มีห่วงพะวกัพะวง หลวงปูร่�ำพงึว่ำ “อนัตวัเราน้ีกไ็ด้เลอืกทางด�าเนินเพศ 
สมณะ เจริญตามรอยบาทพระพุทธเจ้า กระท�าตนเป็นอนาคาริก คือไม่มีบ้านเรือน
อยู่อาศัย ชอบวิเวกอยู่ตามป่าตามเขา อยู่โคนต้นไม้ ถึงเวลาแล้วที่จะตัดขาดจาก
ญาติโยมชาวบ้านให้เด็ดขาดเพื่อออกแสวงหาวิมุตติสุข ทางหลุดพ้นจากความทุกข์”

เม่ือคิดดังน้ีแล้ว ท่ำนก็บอกลำญำติโยมชำวบำ้นเพื่อจะออกกรรมฐำนไปตำม
ทำงของตน แต่ญำติโยมทั้งหลำยต่ำงทัดทำนเอำไว้ ด้วยเห็นว่ำเป็นพระธุดงค์มีแต่ 
ควำมยำกล�ำบำก ต้องอดๆ อยำกๆ อยู่แต่ในป่ำ นอนตำมโคนไม้และในป่ำ เต็มไป 
ด้วยสัตว์ร้ำยอำจท�ำอันตรำยเอำได้ ขอให้อยู่กับวัดต่อไปเถิด แต่หลวงปู่ไม่ยอม  
ได้เทศนำธรรมสัง่สอนชีแ้จงแสดงเหตผุลจนญำตโิยมใจอ่อน ไม่อำจทดัทำนได้ ได้แต่ 
อนุโมทนำสำธุด้วย

หลวงปู่แหวนจึงเร่ิมออกธุดงค์อย่ำงแท้จริงตั้งแต่บัดน้ัน เป็นกำรจำกบ้ำนเกิด 
ไปยำวนำน ไม่มีใครได้ข่ำวครำวตลอดระยะเวลำ ๕๐ กว่ำปี และเพิ่งจะมำได้ยิน 
ข่ำวหลวงปู่แหวนอีกที ก็ประมำณปลำยปี ๒๕๑๔ เมื่อหนังสือพิมพ์น�ำประวัติและ
อภินิหำรหลวงปู่แหวน พระวิปัสสนำจำรย์ผู้เฒ่ำแห่งวัดดอยแม่ปั๋ง จังหวัดเชียงใหม่  
ออกเผยแพร่
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กลับไปหาพระอาจารย์ใหญ่

เม่ือหลวงปูต่ดัสนิใจเด็ดขำดแล้ว วนัรุ่งข้ึนหลงัจำกกลบัจำกบณิฑบำต และฉัน 
เสร็จแล้ว ก็รีบจัดบริขำรจ�ำเป็นใส่ลงในบำตร สะพำยบำตร แบกกลด สะพำยย่ำม  
มือข้ำงหน่ึงถือกำน�้ำ แล้วออกเดินทำงจำกวัดโพธิ์ชัย บ้ำนนำโป่ง มุ่งกลับไปหำ 
พระอำจำรย์ใหญ่มั่นที่ดงมะไฟ บ้ำนค้อ จังหวัดอุดรธำนี อีกครั้งหนึ่ง

เมื่อกลับไปถึงส�ำนักของพระอำจำรย์แล้ว ท่ำนได้พบเพื่อนสหธรรมิกที่เข้ำมำ 
ขออบรมอยูก่บัพระอำจำรย์อกีหลำยท่ำนด้วยกนั ในกำรเข้ำมำอยูอ่บรมกบัหลวงปูม่ั่น 
ในช่วงแรกนี ้ทำ่นไม่ได้เขำ้อปุฏัฐำกใกลช้ิดเพรำะเป็นผูม้ำใหม่ ยงัไม่รูจ้กัธรรมเนยีม
ข้อวัตร อีกประกำรหนึ่ง หลวงปู่มั่นท่ำนไม่ให้ใครเข้ำไปอยู่ใกล้ท่ำนง่ำยๆ 

ในกำรทีเ่ข้ำมำอยูรั่บกำรอบรมจำกหลวงปูม่ั่นน้ัน เมือ่ท่ำนแนะน�ำในข้อปฏบิตัแิล้ว  
บรรดำศิษย์ก็ต้องแยกย้ำยกันไปหำที่วิเวกเพื่อบ�ำเพ็ญสมำธิภำวนำตำมสถำนที่ที่ 
เหมำะสมแก่จริตนิสยัของตน ต่ำงองค์ต่ำงไปฝึกบ�ำเพญ็เพยีรเอำเอง เมือ่ถงึวนัอโุบสถ 
จึงเข้ำมำรวมกนัท�ำอโุบสถ ฟังสวดพระปำฏิโมกข์ และรับกำรอบรมจำกพระอำจำรย์ใหญ่ 
อีกครั้งหนึ่ง

ในเวลำเช่นน้ี ศษิย์รูปใดมปัีญหำตดิขดัในกำรภำวนำอย่ำงไร กก็รำบเรียนถำม
ท่ำนได้ ซึง่ท่ำนเองก็ตอบอธบิำยให้ฟังจนเข้ำใจขัน้ตอนและวธิปีฏบิตัจินชดัเจน จึงเป็น 
โอกำสที่วิเศษสุดที่บรรดำศิษย์ทั้งหลำยจะได้ฟังธรรมอบรมแยกแยะตั้งแต่สมำธิ 
ขั้นต�่ำไปหำปัญญำขั้นสูง ท�ำให้เพลิดเพลินไปกับกระแสธรรมที่ท่ำนแสดงออก

ลูกศิษย์ลูกหาคนใดมีภูมิปฏิบัติอยู่ในขั้นใดก็ได้ปัญญาก้าวไป
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ให้ตั้งใจภาวนา อย่าได้ประมาท

หลังจำกที่หลวงปู่มั่นแสดงธรรมแล้ว บรรดำศิษย์ก็จะกลับไปที่อยู่ของตนโดย
ไม่โอ้เอ้ชกัช้ำ นอกจำกหลวงปูม่ัน่แล้ว พระผู้มำใหม่ยงัได้อำจำรย์ซึง่เป็นศิษย์รุ่นใหญ่
คอยช่วยแนะน�ำชี้ทำงตักเตือนสั่งสอนและแนะน�ำกันไป

ในบำงคร้ัง หลวงปูม่ัน่จะบอกให้ศษิย์รูปน้ันไปอยูใ่นสถำนทีเ่ช่นน้ัน รูปน้ีไปอยู่
ในสถำนทีเ่ช่นน้ี ซึง่แต่ละแห่งทีท่่ำนบอกให้ไปอยูล้่วนแต่เป็นทีท่ีมี่อนัตรำยอยูร่อบด้ำน  
เช่น อำจเป็นทีเ่สอืมันอยู ่เสอืมนัผ่ำนไปมำ เป็นต้น หลวงปูม่ัน่จะย�ำ้ต่อศษิย์ผู้ไปอยูใ่นที ่
เช่นน้ันว่ำ “ให้ตัง้ใจภาวนา อย่าได้ประมาท ให้มสีตอิยูท่กุเมือ่ จงอย่าเหน็แก่การพกัผ่อน 
หลับนอนให้มากนัก”

หลวงปูแ่หวนเล่ำให้ศษิย์ฟังว่ำ “การไปภาวนาอยูใ่นทีอ่นัตรายเช่นน้ัน ท�าให้จิต 
รวมตวัได้เร็ว สตกิม่ั็นคงประจ�าอิริยาบถ มสีตเิป็นเพือ่นในการเคลือ่นไหวไปมา เพราะ 
ในทีอ่นัตรายอยูเ่ฉพาะหน้าเช่นน้ัน สตสิมัปชัญญะจะต้องเป็นเพือ่นด้วยเสมอ การท�า 
ความเพยีรกเ็อาจริงเอาจัง การพกัผ่อนหลบันอนกน้็อย จะมบ้ีางกเ็พยีงเพือ่บ�าบดัความ 
อ่อนเพลียของธาตุขันธ์

การปรารภความเพยีรเป็นไปตดิต่อทัง้กลางวนักลางคนื ไม่ก�าหนดเวลาเป็นนาที
เป็นชัว่โมง ถ้าวนัไหนธาตขุนัธ์ไม่แปรปรวน จิตสงบดี กจ็ะน่ังหรือเดนิจงกรมไปตลอดคนื  
ความอ่อนเพลียก็ไม่ปรากฏ”
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เวลาเจ็บไข้ต้องเร่งภาวนา

หลวงปูแ่หวน สจิุณโฺณ เล่ำให้บรรดำศษิย์ฟังว่ำ ในกำรอยูภ่ำวนำกบัพระอำจำรย์ใหญ่  
ในช่วงนั้น รู้สึกว่ำจิตเป็นสมำธิและก้ำวหน้ำเป็นอย่ำงดี ท�ำให้ท่ำนเกิดควำมมั่นใจว่ำ
เริ่มปฏิบัติไปในแนวทำงที่ท่ำนปรำรถนำแล้ว

อุปสรรคของกำรภำวนำที่ส�ำคัญในตอนน้ัน คือเวลำบ�ำเพ็ญภำวนำอยู่ในป่ำ 
ในเขำเช่นนั้น พระเณรมักจะเป็นไข้ป่ำ เป็นแต่ละครั้งก็หลำยวันเพรำะไม่มียำรักษำ  
เม่ือจับไข้เข้ำ ต้องอำศัยก�ำลงัจิตเป็นเคร่ืองบรรเทำ กล่ำวคอื เวลำเจ็บไข้กต้็องเร่งภำวนำ 
ขึน้ตำมกนั พจิำรณำจนกว่ำไข้จะสร่ำงหรือหำยไป แต่ส่วนมำกกำรเจ็บไข้จะไม่หำยขำด 
เป็นแต่เว้นระยะกำรจับไข้ออกไป เช่น สำมวันบ้ำง ห้ำวันบ้ำง แล้วก็กลับจับไข้อีก 
เป็นอำกำรของไข้ป่ำชนิดเรื้อรัง

ส�าหรับพระธดุงค์ผู้มุง่มัน่ค้นหาสจัธรรมอย่างแท้จริงแล้ว ท่านจะไม่ท้อแท้ จะยอม 
ตายถวายชีวิต ถ้าไข้ไม่หายก็ตาย ชาตินี้ไม่ส�าเร็จก็ไปภาวนาต่อในชาติต่อไป
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การเป็นพระคนละนิกาย

ปัญหำประกำรหน่ึงทีห่ลวงปูแ่หวน สจิุณโฺณ ท่ำนรู้สกึไม่ค่อยสะดวกใจนัก ได้แก่ 
กำรเป็นพระในสงักดัคนละนิกำย เพรำะในสมยัน้ันท่ำนยงัเป็นพระในคณะมหำนิกำย 
ยังไม่ได้เปลี่ยนญัตติเป็นคณะธรรมยุติกนิกำย

เม่ือถึงวันอโุบสถ หลวงปูแ่หวนและพระมหำนิกำยองค์อืน่ๆ ไม่สำมำรถร่วมท�ำ 
สังฆกรรมฟังสวดปำฏิโมกข์ได้ ต้องออกไปให้พ้นเขตที่ก�ำหนด ต่อเมื่อพิธีเสร็จแล้ว 
บรรดำศิษย์ที่เป็นพระมหำนิกำยจึงได้รับอนุญำตให้เข้ำมำบอกปำริสุทธิ ต่อจำกน้ัน  
หลวงปูม่ั่นจึงแสดงธรรมอบรมอบุำยกำรแก้จิตทีข่ดัข้องเวลำภำวนำ แนะน�ำวธิพีจิำรณำ 
หรือค�ำบริกรรมส�ำหรับผู้เข้ำมำปฏิบัติใหม่แล้วแต่เหตุกำรณ์

บรรดำศิษย์มหำนิกำยทีไ่ปอบรมภำวนำอยู่กบัหลวงปูม่ัน่ในสมยัน้ันมอียูห่ลำยรูป 
ด้วยกนั เมือ่อยูไ่ปนำนพอสมควรและเหน็ควำมไม่สะดวกดังกล่ำวมำแล้ว จึงไปกรำบเรียน 
ขออนุญำตญตัตเิป็นพระธรรมยตุ บำงรูปหลวงปูม่ัน่ท่ำนกอ็นุญำต และบำงรูปท่ำนก็
ไม่อนุญำต ส�ำหรับพระที่หลวงปู่มั่นไม่อนุญำตให้เปลี่ยนนิกำยนั้น ท่ำนให้เหตุผลว่ำ

“ถ้าพากนัมาญตัตเิป็นพระธรรมยตุเสยีหมดแล้ว ในฝ่ายมหานิกายจะมีใครแนะน�า 
ในการปฏิบัติ มรรคผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับนิกาย แต่มรรคผลข้ึนอยู่กับการปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ ตามธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแนะน�าสั่งสอนไว้แล้ว พระองค์สอน 
ให้ละเว้นในสิ่งที่ควรละเว้น เจริญในสิ่งที่ควรเจริญ นี่แหละคือทางด�าเนินไปสู่มรรค 
ผลนิพพาน” 
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บรรดำศิษย์ฝ่ำยมหำนิกำยทีห่ลวงปูม่ัน่ท่ำนไม่อนุญำตให้ญตัตน้ัิน ต่อมำภำยหลงั 
ศิษย์เหล่ำน้ันก็ได้ไปแนะน�ำสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหำในสำยของท่ำน จนสำมำรถขยำย
วงกำรปฏิบัติออกไปได้อย่ำงกว้ำงขวำง มีลูกศิษย์ลูกหำสืบต่อกันมำจนถึงปัจจุบัน

ศษิย์มหำนิกำยรุ่นแรกได้แก่ พระอำจำรย์ทองรัตน์ กนฺตสโีล วดัป่ำบ้ำนคุม้ ต�ำบล 
โคกสว่ำง อ�ำเภอส�ำโรง จังหวดัอบุลรำชธำนี ท่ำนได้มรณภำพเมือ่วนัที ่๒๑ กนัยำยน 
พ.ศ. ๒๔๙๙ สิริรวมอำยุได้ ๖๘ ปี พรรษำ ๔๒ หลวงปู่ชำ สุภทฺโท ได้กล่ำว
ว่ำ “พระอาจารย์ทองรัตน์ เป็นผู้อยู่อย่างผ่องแผ้วจนกระทั่งวาระสุดท้าย เมื่อท่าน
มรณภาพ ท่านมีสมบัติในย่ามคือมีดโกนเพียงเล่มเดียวเท่านั้น” หลวงปู่ชำ สุภทฺโท 
แห่งวัดหนองป่ำพง อ�ำเภอวำรินช�ำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำน ีก็เป็นศิษย์มหำนิกำยที่มี 
ชื่อเสียงอีกองค์ในรุ่นรองลงมำ

และต่อมำภำยหลงัเมือ่หลวงปูม่ัน่ไปพ�ำนักในภำคเหนือ ศษิย์มหำนิกำยของท่ำน
ที่มีชื่อเสียง ก็ได้แก่ หลวงปู่ค�ำแสน คุณำลงฺกโร วัดดอนมูล (สันโค้งใหม่) อ�ำเภอ
สนัก�ำแพง จังหวดัเชยีงใหม่ และหลวงปูค่�ำปัน สภุทโฺท วดัสนัโป่ง อ�ำเภอแม่ริม จังหวดั 
เชียงใหม่ เป็นต้น
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ค�าแนะน�าและอุบายแก้ไขจิตจากครูอาจารย์

หลวงปูแ่หวน สจิุณโฺณ เล่ำถงึว่ำ “การออกปฏบิตัใินสมยัแรกๆ ทีย่งัไม่รู้จักภาวนาน้ัน  
เวลาอยู่ในป่าโดยเฉพาะในเวลากลางคืน มักจะเกิดความระแวงไปในเรื่องที่ไร้สาระ 
ต่างๆ ตามแต่จิตมนัจะปรุงขึน้มา ส่วนมากมกัจะเป็นเร่ืองหลอกตวัเองทัง้สิน้ตามความ 
เคยชนิของจิตทีเ่คยเป็นอสิระมาตลอดโดยไม่มขีอบเขต ไม่มเีคร่ืองกัน้ ไม่มสีิง่ควบคมุ”

หลวงปูเ่ล่ำต่อไปว่ำ “คร้ันมาปฏบิตัเิข้าในระยะแรกกรู้็สกึดืม่ด�า่ด ีแต่พอเอาเข้าจริงๆ  
จิตกลับฟุ้งปรุงไปเป็นอดีตอนาคต ไม่ได้คิดพิจารณาในเร่ืองปัจจุบันนัก” หลวงปู่ 
บอกว่ำ “การอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์จึงให้ประโยชน์อย่างมากทีส่ดุ เพราะครูอาจารย์คอย
ให้ค�าแนะน�าแก้ไขพร้อมทัง้อบุายในการแก้จิตในเวลาฟุง้ซ่าน อบุายการข่มจิตในเวลา
เกดิความทะนงตน ประกอบกบัการได้รับค�าสัง่ให้ไปอยูใ่นทีต่่างๆ ทีแ่วดล้อมไปด้วย
อนัตราย ท�าให้ได้อาศยัอาจารย์เสอืบ้าง อาจารย์ช้างบ้าง เป็นผู้ข่มขู่จิต นอกจากน้ีการ 
เร่งประกอบความเพยีรให้เป็นไปอย่างตดิต่อไม่ขาดวรรคตอน ทัง้กลางวนัและกลางคนื  
จิตกค่็อยรวมตวัอยูใ่นความควบคมุของสต ิรวมตวัเข้าสูส่มาธ ิความเยอืกเยน็ในด้าน 
จิตใจเร่ิมปรากฏผลให้ประจักษ์ ท�าให้เกดิความมัน่ใจในข้อปฏบิตัขิองตนทีไ่ด้ด�าเนิน
มาว่าไม่ผิดทาง”

หลวงปูแ่หวน สจิุณโฺณ เล่ำถงึควำมรู้สกึในจิตจำกกำรปฏบิตัภิำวนำในช่วงแรกน้ีว่ำ  
“เมือ่เกิดความสงบ ตวัของจิตเร่ิมปรากฏเป็นผลของการปฏิบตัคิวามเพยีรทีเ่คยฝึกท�า
มาโดยตลอด พอจิตสงบลง ความเพยีรกเ็ร่งขึน้ตามส่วน เป็นเคร่ืองบ�ารุงส่งเสริมสมาธิ  
ปัญญาไปในขณะเดียวกัน เมื่อศรัทธามีก�าลัง วิริยะมีก�าลัง สติมีก�าลัง สมาธิมีก�าลัง 
ปัญญามีก�าลงั ต่างกส่็งเสริมซึง่กนัและกนั ตัง้แต่สมาธขิัน้ต�า่ไปถงึปัญญาขัน้สงู ความสขุ 
ทางด้านจิตใจเริ่มปรากฏเป็นผลให้ชื่นชม ไม่เสียแรงที่ได้พยายามตั้งใจปฏิบัติมา”
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สติสัมปชัญญะต้องตื่นอยู่เสมอ

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ เล่ำถึงกำรปฏิบัติทำงจิตว่ำ

“เป็นของทีล่ะเอยีดอ่อนมาก สตสิมัปชญัญะต้องตืน่อยูเ่สมอ ไม่เช่นน้ันจะตาม
ไม่ทันจิต

จิตเป็นธรรมชาตชิอบคดิ ชอบปรุง ชอบแส่ส่ายไปหาอารมณ์จากทีใ่กล้ทีไ่กล ไม่มี
ขอบเขต ถ้าอยู่ในที่ชุมชน อารมณ์ที่เข้ามานั้นส่วนมากจะเข้ามาทางตาบ้าง ทางหูบ้าง  
จมูกบ้าง ลิน้บ้าง กายบ้าง การต้อนรับอารมณ์ของจิต มกัจะน�ามาแบก มาหาบ มาหาม  
มาทับมาถมตัวเอง การที่จะสลัดตัดวางนั้นไม่ค่อยปรากฏ เพราะเหตุนั้นจึงท�าให้เรา
เป็นทุกข์ไปกับอารมณ์นั้นๆ เป็นสุขไปกับอารมณ์นั้นๆ เป็นความเพลิดเพลินไปกับ 
อารมณ์น้ันๆ ทัง้น้ีกเ็พราะขาดการพจิารณาของจิตน่ันเอง จิตทีไ่ม่มีสตเิป็นพีเ่ลีย้งคอย 
ควบคมุคอยแนะน�า มกัจะไปแบก ไปหาบ ไปหาม เอาทกุสิง่ทกุอย่างมาทบัมาถมตนเอง 
ให้เกดิทกุข์ ถงึกบับางคนตอีกชกตนเหน็ทกุสิง่ทกุอย่างไม่น่าร่ืนรมย์ กลายเป็นพษิเป็น 
ภัยไปก็มาก

ส่วนอารมณ์ของนักปฏิบตัผู้ิอยูใ่นป่าน้ัน มักเกดิข้ึนกบัจิตทีช่อบปรุงแต่งเป็นอดีต 
เป็นอนาคต ซึง่อารมณ์ประเภทน้ีท�าลายนักปฏบิตัมิามากต่อมากแล้ว เพราะไม่รู้เท่าทนั 
กลมายาของจิต เหตเุพราะขาดสตปัิญญาน่ันเอง ดงัน้ัน การปฏิบตัจิิตภาวนาจ�าเป็นต้อง
ตืน่อยูเ่สมอ อารมณ์ต่างๆ ทีผ่่านเข้าออกตามทวารต่างๆ น้ัน ต้องได้รับการใคร่ครวญ 
พิจารณาจากสติสัมปชัญญะเสียก่อนทุกครั้ง”
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การพิจารณาปัจจัย ๔ ก่อนบริโภคใช้สอย

นอกจำกกำรเป็นผู้มสีตปิระจ�ำอริิยำบถตำมทีก่ล่ำวมำแล้ว หลวงปูแ่หวน สจิุณฺโณ  
ได้บอกว่ำ การบริโภคปัจจัย ๔ ก็ต้องพิจารณาโดยอุบายทุกครั้ง

หลวงปูใ่ห้ค�ำอธบิำยเร่ืองน้ีว่ำ “การพจิารณาปัจจัย ๔ ก่อนการบริโภคใช้สอยน้ัน 
เป็นอุบายข่มความทะเยอทะยานอยากของจิตได้ดี บางครั้งก็เกิดความแยบคายเป็น
อบุายของปัญญาได้ ดงัน้ัน การภาวนากค็อืการมสีตสิมัปชญัญะคอยตกัเตอืนตนเอง 
อยูเ่สมอ ไม่ให้เกดิความประมาท ความมัวเมา มอีนิทรียสงัวรละเว้นบาปอกศุลแม้เพยีง 
เลก็น้อย จ�าต้องอาศยัความหมัน่ความพยายามทางกาย ทางวาจา ทางใจ ของตน จึงจะ 
รักษาตนให้อยู่รอดปลอดภัยในธรรมของพระพุทธเจ้าได้

ต้องกระท�าให้มาก เจริญให้มาก ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ืองตดิต่อกนั ไม่ขาดวรรค 
ขาดตอน”
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การแยกย้ายกันไปบ�าเพ็ญภาวนา

เมือ่ลกูศิษย์ลกูหำได้รับอบุำยธรรมจำกหลวงปูม่ัน่แล้ว ต่ำงกแ็ยกย้ำยกนัออกไป 
บ�ำเพ็ญเพียรดูจิตใจของตนเอง

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ได้เล่ำถึงเร่ืองน้ีว่ำ “เม่ือได้รับอุบายจากครูอาจารย์
แนะน�าแล้ว ก็แยกย้ายกันไปท�าความเพียร เลือกหาที่เหมาะแก่จริตนิสัยของตน  
บางท่านที่เด็ดเด่ียวก็มักจะไปเพียงองค์เดียว ที่ยังไม่มีความกล้าพอก็มักไปกัน  
๒ องค์บ้าง ๓ องค์บ้าง สถานที่ไปส่วนมากมักเป็นป่าช้า ป่าชัฏ ซึ่งมีถ�้า มีหน้าผา 
พอเป็นที่อยู่อาศัยหลบฝนหลบแดดหลบลมในคราวจ�าเป็น

ในระยะแรกจะไปอยู่ไม่ไกลจากครูอาจารย์นัก ประมาณว่าพอเดินมาฟังธรรม 
มาท�าอุโบสถในวันอุโบสถ เว้นเสียแต่มีอาจารย์ซึ่งเป็นศิษย์รุ่นพี่ควบคุมไปนั่นแหละ 
จึงไปได้ไกล เวลาตดิขดัด้านการภาวนากต้็องอาศยัอาจารย์ผู้ควบคุมน่ันเองเป็นผู้แนะน�า  
แต่ถงึอย่างน้ัน นานๆ คร้ัง ถ้าเป็นไปได้ต้องพยายามหาโอกาสไปฟังธรรมจากหลวงปูม่ัน่ 
อยู่เสมอ

การจ�าพรรษาร่วมกันกับหลวงปู่ม่ัน ก็นานๆ จึงจะได้จ�าร่วมกับท่านคร้ังหน่ึง 
ส่วนมากบรรดาพระทีเ่ป็นลกูศิษย์ลกูหามักจะแยกกนัอยู ่เพราะการอยูร่่วมกนัมากๆ 
มักจะเป็นภาระเครื่องกังวลหรือไม่ก็ความวุ่นวาย”
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จาริกไปฝั่งซ้ายแม่น�้าโขง

หลวงปูแ่หวน สจิุณโฺณ กบั หลวงปูต่ือ้ อจลธมฺโม ได้ร่วมกนัจำริกธดุงค์ไปฝ่ังซ้ำย 
แม่น�้ำโขงทำงฝั่งของประเทศลำว หลวงปู่ทั้งสองเร่ิมเดินทำงไปทำงอ�ำเภอเชียงคำน 
จังหวัดเลย แล้วข้ำมแม่น�้ำโขงขึ้นไปฝั่งลำว แล้วเดินข้ำมป่ำข้ำมเขำไปเรื่อยๆ เมื่อถึง
ตอนเย็นก็ปักกลดค้ำงคืนตำมที่ที่เห็นว่ำเหมำะสม

ทำงฝ่ังลำวในสมยัน้ัน ป่ำส่วนมำกเป็นป่ำดงดบิ ต้นไม้ใหญ่ล�ำต้นสงู แต่ข้ำงล่ำง 
โปร่ง เดินได้สะดวก ถ้ำหมดป่ำสูง บำงแห่งก็เป็นป่ำรกชัฏ ซึ่งต้องเดินมุดไปตำมเส้น 
ทำงช้ำง เพรำะช้ำงป่ำจะมทีำงเดินประจ�ำของพวกมัน ช้ำงป่ำแต่ละโขลงมจี�ำนวนหลำย 
สิบเชือก ทำงเดินของมันจึงเตียนรำบพอที่จะให้พระธุดงค์ได้อำศัยเดินทำงไปได้  
หลวงปูแ่หวนกบัหลวงปูต่ือ้เดนิไปได้สำมวนัจึงข้ำมแม่น�ำ้กง แม่น�ำ้น้ีบำงแห่งไหลผ่ำน 
ที่รำบ ชำวบ้ำนใช้เป็นที่เพำะปลูกและท�ำไร่ท�ำนำ เมื่อถึงเวลำค�่ำ หลวงปู่ก็ปักกลดพัก
ในป่ำที่ไม่ห่ำงไกลจำกหมู่บ้ำนนัก พออำศัยบิณฑบำตในตอนเช้ำได้

วนัหน่ึง หลวงปูท่ัง้สององค์เดนิไปพบหมูบ้่ำนแห่งหน่ึงตอนตะวนัจวนจะหมดแสง 
อยู่แล้ว จึงจัดกำรหำที่พักปักกลดเพื่อค้ำงคืน พอกำงกลดเสร็จน่ังพักไม่ทันหำย 
เหน่ือย กเ็หน็พวกชำวบ้ำนเป็นหญงิล้วนเดนิมำเป็นแถวสบิกว่ำคน แต่ละคนมขีนัข้ำว  
กระติ๊บข้ำว แสดงท่ำทำงจะเอำมำถวำยพระ เมื่อมำถึงก็วำงขันวำงกระติ๊บข้ำวลงตรง
หน้ำพระ แล้วต่ำงก็พูดว่ำ “งอจ้าวเหนียว งอจ้าวเหนียว”
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พอจะเข้ำใจเจตนำของพวกเขำว่ำ เอำข้ำวมำถวำย แต่นอกจำกนั้นไม่ทรำบว่ำ 
พวกเธอพดูว่ำอะไร หลวงปูแ่สดงท่ำทำงให้รู้ว่ำไม่รู้ค�ำกนั ให้ไปบอกพวกผู้ชำยมำพดูกนั 
พวกหล่อนเข้ำใจจึงพำกันกลับ สักครู่ก็มีพวกผู้ชำยมำกันหลำยคน พวกเขำพูดว่ำ 
“นิมนต์เจ้าปุ๊นฉันข้าวก่อน ท่านเดินทางมาไกลคงหิว นิมนต์ฉันให้อิ่มเสียก่อน”

หลวงปู่บอกพวกเขำว่ำ “ไม่เป็นไรหรอก เอาข้าวกลับไปก่อน ขอเฉพาะน�้าร้อน
ก็พอ พรุ่งนี้เช้าค่อยเอาข้าวมาใหม่” หลวงปู่บอกว่ำ “พวกเขาก็เข้าใจและท�าตามค�าที่ 
เราบอก ชาวบ้านเหล่านี้ไม่รู้ว่าเป็นเผ่าไหน เวลาเขาพูดกัน เราฟังภาษาเขาไม่รู้เรื่อง 
ทีพ่วกผู้ชายพดูกับพวกเราพอเข้าใจ เพราะพวกผู้ชายเป็นพวกทีม่กีารสงัคม ตดิต่อกบั 
คนภายนอกหลายเผ่า หลายภาษา ส่วนพวกผู้หญิงจะอยู่เฉพาะในหมู่บ้าน จึงพูดได้
เฉพาะภาษาของตนเอง”
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การท�าบิณฑบาตแบบโบราณ

พอรุ่งเช้ำ หลวงปูแ่หวนกบัหลวงปูต่ือ้กเ็ข้ำไปบณิฑบำตในหมูบ้่ำน หลวงปูเ่ล่ำว่ำ  
“การไปบณิฑบาตกบัพวกชาวบ้านป่าเช่นน้ัน ต้องท�าการบณิฑบาตแบบโบราณ คอืไปยนื 
อยูห่น้าบ้าน ท�าเป็นไอกระแอมเพือ่ให้เจ้าของบ้านได้ยนิเสยีง แล้วจะโผล่หน้าออกมาดู  
ถ้าเขารู้ ก็จะพากันเอาข้าวมาใส่บาตร ก็ต้องท�าท่าทางบอกให้พวกเขารู้”

เมื่อหลวงปู่ทั้งสองฉันเสร็จก็ออกเดินทำงต่อไป ถึงตอนเย็นก็ไปถึงหมู่บ้ำนอีก 
แห่งหน่ึงพอด ีทีน่ี่มวีดัประจ�ำหมู่บ้ำน แต่ไม่มีพระ มเีณรอยูเ่พยีงรูปเดยีว เณรแสดง 
ควำมดีใจให้กำรต้อนรับอย่ำงกระตือรือร้น จัดน�้ำใช้น�้ำฉันมำถวำย เตรียมที่นอนให้ 
และนิมนต์ให้พกัอยูด้่วย เหน็เณรมอีธัยำศยัดี ทัง้สององค์จึงตกลงพกัทีว่ดัน้ันตำมค�ำ 
นิมนต์ของเณร

เมือ่จัดกำรต้อนรับเรียบร้อยแล้ว เณรกห็ำยไปทำงหลงักฏุ ิแล้วได้ยนิเสยีงไก่ร้อง  
ตีปีกดังพับๆ แล้วเงียบหำยไป อีกสักพักก็ได้กลิ่นไก่ย่ำงโชยมำ หลวงปู่บอกว่ำ  
ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไร เณรหำยไปร่วมชั่วโมง ก็กลับมำพร้อมกับถำดมีข้ำวเหนียว
ควันกรุ่นๆ กับไก่ย่ำงร้อนๆ ดูยั่วน�้ำลำยน่ำกินมำวำงลงตรงหน้ำ เณรยกถำดอำหำร 
เข้ำประเคนพร้อมกบัพดูว่ำ “นิมนต์ครูบาฉันข้าวก่อน เดนิทางมาเหน่ือย วนัน้ีผมย่างไก่ 
มาอย่างดี นิมนต์ฉันให้อิ่ม” หลวงปู่จึงบอกเณรว่ำ “ไม่ต้องห่วงหรอกเณร เอากลับ
ไปเถอะ วนัน้ีหมดเวลาฉันแล้ว ตอนเยน็ฉันน�า้ร้อนกพ็อแล้ว” เณรกม็ำยกถำดอำหำร
กลับไป หลวงปู่เล่ำอย่ำงยิ้มๆ ว่ำ “เณรแกจะเอาไปบังสุกุลหรืออย่างไรก็ไม่ได้สนใจ”

รุ่งขึ้นเช้ำ เมื่อฉันแล้วก็ลำเณรออกเดินทำงกันต่อไป
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มุ่งตรงไปเมืองหลวงพระบาง

หลวงปูบ่อกว่ำ ภมูปิระเทศทำงฝ่ังซ้ำยแม่น�ำ้โขง ซึง่เป็นเขตของประเทศลำวน้ัน 
เป็นทีร่่มร่ืนมป่ีำและภูเขำมำก สตัว์ป่ำมชีกุชุม พวกมนัไม่กลวัคน เวลำหลวงปูเ่ดินทำง 
ผ่ำนไป พวกมันต่ำงก็หำกินตำมปกติ เหมือนไม่มีใครแปลกปลอมผ่ำนมำ พวกมัน 
ไม่เห็นตกอกตกใจหรือแสดงท่ำระแวดระวังภัยแต่อย่ำงไร เวลำเช้ำจะได้ยินเสียง 
พวกลิง ค่ำง ชะนี ร้องเสียงระงมอยู่ทั่วไป

หลวงปู่เดินทำงขึ้นไปทำงเหนือของประเทศ เมืองต่ำงๆ บนเส้นทำงนั้นล้วนแต่
เป็นเมืองเล็กเมืองน้อยทั้งน้ัน มีเมืองหลวงพระบำงเท่ำน้ันที่เป็นเมืองใหญ่ หลวงปู ่
ทัง้สองตกลงใจจะเข้ำไปเมอืงหลวงพระบำงเสยีก่อนเพรำะเป็นเมอืงทีมี่ช่ือเสยีง ต่อจำกน้ัน 
จึงค่อยเดินทำงต่อไปสิบสองปันนำ สิบสองจุไท เมื่อถึงหลวงพระบำง หลวงปู่ไปพัก 
ทีว่ดัใต้ หน่ึงในสำมวดัในเมอืง ในเมืองหลวงพระบำงมีวดั ๓ วดั คือ วดัเหนือ วดัพระบำง  
และวดัใต้ วดัพระบำงเป็นวดัส�ำคญัและเป็นวดัเก่ำแก่คูบ้่ำนคูเ่มอืง เป็นทีป่ระดษิฐำน
ของพระบำง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำเมือง

ในเมอืงมผู้ีคนไม่มำกนัก เมอืงอยูใ่นหบุเขำมีภูเขำล้อมรอบ มทีีร่ำบพอได้อำศัย
ปลูกข้ำวและท�ำกำรเกษตรพอเลี้ยงพลเมืองได้ ประชำชนทั่วไปมีอัธยำศัยดี ไม่มีโจร
ผู้ร้ำย ประชำชนมใีจบญุสนุทำนและดเูคร่งครัดต่อศำสนำพอสมควร ท�ำมำหำเลีย้งชีพ 
ด้วยกำรท�ำนำและหำของป่ำ กำรค้ำขำยก็พอมีบ้ำงไม่มำกนัก กำรเพำะปลูกพืชผล 
อย่ำงอืน่พอมบ้ีำงแต่ไม่มำก เพรำะมีพืน้ทีร่ำบจ�ำกดั ภมูปิระเทศถกูล้อมรอบด้วยภเูขำ



58

เดินทางต่อไม่ได้ ต้องกลับประเทศไทย

หลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ตื้อพักอยู่ในเมืองหลวงพระบำงพอสมควรแล้ว ก็ออก
เดินธุดงค์ต่อไปทำงสิบสองปันนำ สิบสองจุไท แต่ไปพบด่ำนทหำรฝร่ังเศส พวก
ทหำรฝร่ังเศสถำมหลวงปู่ทั้งสองว่ำ “จะไปไหนและมาจากไหน” หลวงปู่บอกเขำว่ำ 
“จะไปสิบสองปันนา สิบสองจุไท และเดินทางมาจากประเทศสยาม” พอรู้ว่ำมำจำก 
ประเทศสยำม จึงไม่ให้ท่ำนเดินทำงต่อไป ท่ำนจึงต้องเดินทำงกลับลงมำที่เมือง 
หลวงพระบำงอีกครั้ง พักอยู่หลวงพระบำงสองสำมวัน ท่ำนจึงตกลงกันเดินทำงกลับ
เมอืงไทย โดยเดนิทำงลดัป่ำเขำมำตำมทำงเดิม ผ่ำนเมอืงต่ำงๆ ได้แก่ เมอืงเลน เมอืงโป  
เมืองแมด เมืองกำสี

ในระหว่ำงน้ันมีข่ำวว่ำ เจ้ำมหำชีวิตของลำวจะเสด็จฯ ไปยังเมืองเวียงจันทน์ 
ทำงกำรจึงได้เกณฑ์รำษฎรมำแผ้วถำงทำงผ่ำนเมืองต่ำงๆ ดังกล่ำว กำรเดินทำงกลับ
ของหลวงปู่จึงได้อำศัยเส้นทำงนี้เดินทำงไปยังเวียงจันทน์ เมื่อถึงเวียงจันทน์ หลวงปู่ 
ก็เดินเลียบฝั่งโขงล่องลงมำและขึ้นฝั่งไทยตรงอ�ำเภอท่ำลี่ จังหวัดเลย

กำรจำริกไปทำงฝั่งซ้ำยแม่น�้ำโขงของหลวงปู่ทั้งสององค์ในครำวน้ัน ใช้เวลำ 
เดินทำงทั้งไปและกลับเป็นเวลำทั้งสิ้น ๑๔ วัน
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ภาวนาแถวอ�าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เม่ือหลวงปูแ่หวนกบัหลวงปูต่ือ้กลบัเข้ำประเทศไทยทำงอ�ำเภอท่ำลี ่จังหวดัเลย
แล้ว ท่ำนไม่ได้กลบัไปวดัโพธิช์ยั บ้ำนนำโป่ง วดับ้ำนเกดิของหลวงปูแ่หวน แต่ได้พกั 
ภำวนำอยูต่ำมป่ำเขำแถวอ�ำเภอท่ำลีน่ั่นเอง นอกจำกกำรบ�ำเพญ็ภำวนำแล้ว ยงัเป็นกำร 
พักผ่อนร่ำงกำยที่เหน่ือยเพลียจำกกำรเดินทำงจำริกไปทำงฝั่งลำว เขตอ�ำเภอท่ำลี่  
มีป่ำและภูเขำมำก นับเป็นสถำนทีแ่ห่งหน่ึงทีม่ภีมิูประเทศเหมำะแก่กำรบ�ำเพญ็ภำวนำ

เมื่อหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ตื้อแสวงวิเวกบริเวณป่ำเขำอ�ำเภอท่ำลี่พอสมควร 
ร่ำงกำยหำยจำกกำรอ่อนเพลียแล้ว ท่ำนก็ตกลงกันว่ำจะแสวงควำมวิเวกไปทำง 
ภำคเหนือต่อไป ทำงภำคเหนือเป็นสถำนทีท่ีท่ัง้สององค์ยงัไม่เคยไปมำก่อน จึงตกลง 
เดินทำงมุ่งสู่ภำคเหนือทันที
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จาริกไปภาคเหนือ

ในบนัทกึกำรเดนิทำงของหลวงปูแ่หวนกบัหลวงปูต่ือ้ในกำรจำริกจำกอ�ำเภอท่ำลี่ 
จังหวัดเลย ไปยังภำคเหนือ มีดังต่อไปนี้

“สมัยก่อนจะไปไหน พาหนะที่ดีที่สุดคือขาสองขาของเรานี้เอง เดินไปค�่าไหน 
นอนทีน่ั่น ไม่ต้องไปห่วงเดก็เลก็ทีเ่ป็นลกูศษิย์ เพราะไม่จ�าเป็นต้องม ีจึงไปได้สะดวก 
ไปถงึไหนเหน็ว่าร่มร่ืนเหมาะแก่การภาวนาดกีอ็ยูก่นัหลายวนัเพือ่ภาวนา ทีไ่หนไม่เหมาะ 
ก็พักคืนเดียว

ในคร้ังน้ันเดนิออกจากอ�าเภอท่าลี ่มาอ�าเภอด่านซ้าย (จังหวดัเลย) จากด่านซ้าย
ก็เดินเข้าป่าเขาไปอ�าเภอน�้าปาด (จังหวัดอุตรดิตถ์) โดยผ่านเขตอ�าเภอนครไทย 
(จังหวัดพิษณุโลก) ซึ่งภูมิประเทศเป็นป่าเขาเกือบทั้งสิ้น การเดินทางก็เดินได้เฉพาะ
กลางวันเท่านั้น เย็นลงต้องหาที่พักเพราะสัตว์ป่า เช่น ช้าง เสือ ชุกชุม ประชาชน
กลวักนัมาก ไม่กล้าเดนิคนเดยีว แม้สองสามคนกไ็ม่กล้าเดนิ เพราะกลวัพวกสตัว์ร้าย 
เหล่าน้ัน บางแห่งเขาจะสร้างทีพ่กัไว้กลางทางส�าหรับผู้เดนิทางจะได้พกัอาศัยหลบันอน 
ในเวลากลางคืน 

หลงัจากน้ัน เดินทางไปอ�าเภอท่าปลา จังหวดัอตุรดิตถ์ แล้วตดัไปอ�าเภอเวยีงสา  
จังหวดัน่าน พ้ืนทีดั่งกล่าวแล้วน้ีเป็นป่าเป็นเขาเป็นส่วนมาก มหีมูบ้่านเป็นแห่งๆ ตามที ่
ราบเชิงเขา บางแห่งก็มีหมู่บ้านชาวเขาตั้งอยู่พอได้อาศัยบิณฑบาต จากจังหวัดน่าน 
เดินทางวกลงมาทางอ�าเภอสอง อ�าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่”
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ขอบิณฑบาตข้าวจากชาวเขาเผ่าเย้า

บันทึกกำรเดินทำงของหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ตื้อ มีต่อไปนี้ 

วันหนึ่งขณะเดินทำงมำด้วยควำมอ่อนเพลียกลำงป่ำเขำ เพรำะยังไม่ได้ฉันข้ำว 
ขณะที่เดินทำงมำนั้น เผอิญไปพบเอำหมู่บ้ำนชำวเย้ำเข้ำแห่งหนึ่ง จึงเข้ำไปบิณฑบำต 
เดนิไปไม่พบใครเลยเน่ืองจำกออกไปท�ำไร่หมด จวนจะเป็นบ้ำนสดุท้ำยอยูแ่ล้ว พอดมีี
ชำยคนหน่ึงโผล่ออกมำจำกบ้ำน จึงพดูกบัเขำว่ำ “สหาย เรายงัไม่ได้กนิข้าว ขอข้าวเรา 
กนิบ้าง” เย้ำคนน้ันตอบว่ำ “ข้าวเฮามีน้อย เฮาบ่หือ้ เฮาเอาไว้กิน๋เอาไว้ขาย ข้าวสกุเฮากม็ ี
เฮาบ่หื้อ เฮาเอาไว้กิ๋น ข้าวสารเฮาก็มี เฮาเอาไว้ขาย เฮาบ่หื้อ”

เขำพดูออกมำจำกใจจริงของเขำ ตรงๆ ตำมภำษำซือ่ๆ ของเขำ พวกเหล่ำน้ีไม่มี 
มำยำสำไถยอะไร พวกเขำมคีวำมในใจอย่ำงไรกพ็ดูออกมำอย่ำงน้ัน เขำไม่คดิว่ำมนัจะ 
ไปกระทบใจใคร หรือจะไปท�ำควำมไม่พอใจให้ใคร แม้จะไปท�ำควำมผิดหวังให้ใคร
เขำก็ไม่คิด เพรำะควำมซื่อของเขำ

เย้ำคนน้ัน นอกจำกแกจะพดูว่ำ “เฮาบ่หือ้” แล้ว ตำของแกยงัจ้องมองไปทีบ่ำตร
ของพระทีย่งัว่ำงเปล่ำน้ันอกี แล้วแกกพู็ดขึน้ว่ำ “หม้อน้ัน ขายฮือ้เฮา เฮาเอาไว้ต้มข้าว” 
เมื่อถูกชำยชำวเย้ำพูดขอซื้อบำตรเช่นนั้น ท�ำให้เกือบกลั้นหัวเรำะไว้ไม่อยู่ ท�ำเอำลืม 
หวิข้ำวไปชัว่ขณะหน่ึง จึงบอกกบัแกว่ำ “ไม่ได้ เราขายให้ไม่ได้ เมือ่ไปถงึบ้านถงึเมือง  
เราใช้บาตรใบนี้แหละใส่ข้าว”
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พบหญิงเย้าใจอารี

เมือ่หลวงปูเ่หน็ว่ำกำรบณิฑบำตคร้ังน้ันไม่มหีวงัแล้ว จึงเดนิทำงต่อไป ระหว่ำงทำง 
ได้พบหญิงชำวเย้ำผู้หนึ่ง จึงออกปำกขอบิณฑบำตข้ำวอีก ครำวนี้ไม่ต้องบิณฑบำต 
แต่พูดขอเอำทีเดียวว่ำ “สหาย เต็มทีแล้ว เรายังไม่กินข้าว เอาข้าวให้เรากินบ้าง”  
หญงิชำวเย้ำตอบว่ำ “คอยเฮาก�าเน้อ” แล้วรบีเดินเข้ำไปในบ้ำน ครู่หน่ึงเดินถอืขนัข้ำว
ออกมำพร้อมกับพูดว่ำ “ข้าวมีม๊อกอี้” แล้วก็เทข้ำวใส่ในบำตรจนหมดขัน

เมื่อได้ข้ำวจำกหญิงที่มีใจอำรีแล้ว จึงหำที่เหมำะเพื่อฉันข้ำวต่อไป กำรฉันข้ำว 
วันน้ันก็ไม่มีพิธีรีตองอะไร เพียงเอำน�้ำเทใส่ข้ำวแล้วก็ฉันเท่ำน้ัน เพรำะไม่มีกับ 
อย่ำงอื่น

ข้ำวชำวเขำนั้นเป็นข้ำวไร่ เขำมีวิธีหุงพิเศษ เมื่อหุงสุกแล้วมีกลิ่นหอม รสหวำน 
นิ่มดี แม้พวกชำวเขำเอง เวลำกินข้ำวก็ไม่มีอะไรมำก มีพริกมีเกลือก็กินกับพริกกับ
เกลือไป ถ้ำไม่มีก็กินกับน�้ำ ถ้ำวันไหนได้เน้ือมำก็เอำมำย่ำงไฟแล้วกินกับข้ำวอย่ำง
เอร็ดอร่อย จะต้มจะแกงเหมือนพวกเรำนั้นท�ำไม่เป็น

พวกน้ีอยูง่่ำยกนิง่ำยตำมเผ่ำของพวกเขำ เผ่ำไหนสบูฝ่ิน หลงัอำหำรกม็กีำรสบูฝ่ิน  
แถมนอนสูบกันอย่ำงสบำยอำรมณ์
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พบพระชาวเหนือผู้มีเมตตาจิต

หลังจำกฉันข้ำวที่หญิงชำวเย้ำถวำยแล้ว หลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ตื้อก็ออก 
เดินทำงต่อไป บันทึกกล่ำวต่อไปว่ำ

เมื่อฉันเสร็จแล้วจึงออกเดินทำง จำกหมู่บ้ำนชำวเย้ำมำถึงพื้นที่รำบเป็นหมู่บ้ำน
ของคนเมอืง เดนิไปพบกบัพระองค์หน่ึง ถำมถงึทำงทีจ่ะไปข้ำงหน้ำว่ำยงัอกีไกลเท่ำไร
ท่ำนตอบว่ำ “ผากข้าวตอน” ก็ไม่เข้ำใจภำษำของท่ำน แต่เพรำะควำมมีเมตตำจิต 
ของท่ำน ท่ำนจึงชวนพักอยู่กับท่ำนก่อน เมื่อหำยเหนื่อยแล้วค่อยเดินทำงต่อไป

พระท่ำนพูดว่ำ “นิมนต์พักอยู่กับผมก่อน ผมจะไม่ให้เดือดร้อนอันใด ข้าวน�้า 
โภชนาหารก็ดี เสนาสนะที่นั่งอันใดก็ดี ผมจะจัดการทั้งหมด เป็นธุระของผมเอง” 
พระท่ำนยังบอกอีกว่ำ “ผมเคยไปเทีย่วทางใต้มา เขาต้อนรับผมอย่างด ีตอนน้ันผมยงั 
ไม่รู้จักธรรมเนียม แต่เดี๋ยวน้ีผมรู้แล้ว นิมนต์พักให้สบายก่อน มีก�าลังแล้วค่อย 
เดินทางต่อไป”

หลวงปูท่ัง้สองจึงตกลงพกัฉลองศรัทธำควำมปรำรถนำดขีองพระองค์น้ัน ๓ วนั
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แยกทางกับหลวงปู่ตื้อ

เมือ่พกัมีก�ำลงัแล้ว อ�ำลำท่ำนผู้มีใจอำรีเดนิทำงต่อไป รุ่งเช้ำพอฉันเสร็จจึงออก 
เดินทำง เวลำประมำณเพล จึงถึงหมู่บ้ำนอีกแห่งหน่ึงที่ต้องกำรไป จึงรู้เอำค�ำว่ำ  
“ผากข้าวตอน” กคื็อ ระยะทำงเดนิไปกนิข้ำวกลำงวนัข้ำงหน้ำทนั เพรำะระยะทำงจำก
วัดที่พักถึงหมู่บ้ำนนี้ เดินไปกินข้ำวข้ำงหน้ำได้

เดินทำงมำถึงแพร่ พักอยู่ ๒ วัน จึงเดินทำงต่อไปอ�ำเภอสูงเม่น อ�ำเภอเด่นชัย 
บ้ำนบิน่ แล้วเดินทำงตำมทำงรถไฟไปอกี ๔ วนั หลงัจำกน้ันต้องเดนิทำงข้ำมเขำไปอกี 
ขณะทีเ่ดนิทำงข้ำมเขำไปน้ัน ระหว่ำงทำงพบกบัพวกจีนฮ่อ และได้เดินทำงต่อไปจนถงึ 
ล�ำปำง จึงแยกกนักบัหลวงปูต่ือ้ หลงัจำกน้ัน หลวงปูแ่หวนจึงเดนิทำงไปยงัเชยีงใหม่
แต่เพียงองค์เดียว

ทำงด้ำนหลวงปูต่ือ้ ท่ำนแยกไปทำงอ�ำเภอเถนิ หลงัจำกน้ันจึงไปพบกนัเพือ่กรำบ 
หลวงปูม่ั่น ทีวั่ดเจดย์ีหลวง ในเมอืงเชยีงใหม่ หลวงปูแ่หวนกบัหลวงปูต่ือ้ได้แปรญตัต ิ
เป็นพระธรรมยุต ณ วัดเจดีย์หลวง นั้นในเวลำต่อมำ
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บ�าเพ็ญภาวนาที่ภูเขาควาย ฝั่งประเทศลาว

ในบนัทกึกำรท่องธดุงค์ของหลวงปูแ่หวน สจิุณโฺณ ไม่ได้ระบวุนัเดอืนปีของกำร
เดินทำง รวมทั้งไม่ได้บอกด้วยว่ำหลวงปู่ท่ำนไปองค์เดียวหรือมีพระองค์อื่นไปด้วย

จำกค�ำบอกเล่ำของครูบำอำจำรย์บอกว่ำ ส่วนใหญ่หลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ตื้อ 
ท่ำนจะไปด้วยกัน แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำจะเกำะติดไปด้วยกันตลอด บำงช่วงท่ำนก็ 
แยกกนั บำงช่วงก็พกัด้วยกนั หรือหลำยๆ วนั จึงจะพบกนัทหีน่ึง แต่จะไปในแถบถิน่ 
เดียวกัน นัดพบกันเป็นที่ๆ ไป

ในบนัทกึส่วนกำรเดินทำงของหลวงปูแ่หวน มดัีงน้ี หลงัจำกเลกิเรียนด้ำนปริยตัิ
ที่อุบลฯ แล้ว ออกปฏิบัติกรรมฐำนจำริกไปฝั่งซ้ำยของแม่น�้ำโขง ครั้งที่ ๒ ไปครำวนี้ 
ออกจำกประเทศไทยข้ำมโขงไป ผ่ำนเมืองเวียงจันทน์ตัดเข้ำดงอีกแห่งหนึ่ง เรียกว่ำ
ดงเมือง พ้นจำกดงเมือง ข้ำมแม่น�้ำงึมไป ไปสู่ดงดิบของภูเขำควำย

ป่ำบริเวณน้ันเป็นป่ำดงดบิ มถี�ำ้มีเหวอยูท่ัว่ไป บนหลงัเขำมลีำนหนิกว้ำง ซึง่ถอืกนั 
ในหมู่นักปฏบิตัว่ิำ ภเูขำควำย เป็นสถำนทีเ่หมำะสมส�ำหรับนักปฏบิตัธิรรมทีต้่องกำร
สถำนทีส่งบสงัดปรำศจำกกำรพลกุพล่ำน วเิวกวงัเวงไปด้วยสตัว์ป่ำนำนำชนิด ดงัน้ัน 
กำรบ�ำเพญ็ภำวนำอยูแ่ถวภเูขำควำย เวลำท�ำควำมเพยีรจิตจึงสงบง่ำย เม่ือภำวนำอยูไ่ป 
หลำยวัน จิตคุ้นกับสถำนที่แล้ว ก็ย้ำยไปแห่งใหม่ต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรปลุกจิต  
ปลุกประสำท ปลุกสติ ให้ตื่นตัวอยู่เสมอ ไม่เช่นนั้นมักเกิดควำมประมำท
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เมือ่คุ้นกบัสถำนทีแ่ล้ว ท�ำควำมเพยีรไม่ดีเท่ำทีค่วร กำรเปลีย่นสถำนทีแ่ต่ละแห่ง 
สิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกัน จึงท�ำให้เกิดควำมระมัดระวัง เป็นกำรสร้ำงสติสัมปชัญญะ 
เร่งควำมเพยีรไปในตวั ดงัน้ัน ผู้ปฏบิตัต้ิองรู้จักสงัเกตควำมเปลีย่นแปลงของสิง่แวดล้อม 
เลือกหำสถำนที่ๆ มีเครื่องเตือนสติอยู่เป็นประจ�ำ

ด้วยเหตุนี้เอง หลวงปู่มั่นท่ำนจึงบอกศิษย์ให้อยู่ในที่ๆ มีอันตรำย เพื่อจะได้ 
ไม่ประมำท ในกำรท�ำควำมเพยีรต้องมสีตอิยูเ่สมอ กำรไปอยูใ่นที่ๆ  อนัตรำย ควำมเป็น 
ควำมตำยจึงฝำกไว้กับสติ
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ชาวบ้านชอบใส่บาตรข้าวกับน�้าตาล

พอออกจำกภเูขำควำยแล้ว วนัหน่ึง หลวงปูแ่หวนได้ไปพกัทีห่มู่บ้ำนนำสอง เป็น
หมู่บ้ำนที่ใหญ่พอควร หลวงปู่เล่ำว่ำ พวกชำวบ้ำนถิ่นนั้นมีแปลกอยู่อย่ำงหนึ่ง คือ
เวลำเห็นพระไปบิณฑบำตร พวกเขำจะป่ำวร้องกันมำใส่บำตรว่ำ “มาเน้อ มาใส่บาตร  
ญาธรรมมาแล้ว หาน�า้อ้อยน�า้ตาลมาใส่บาตร ญาธรรมท่านชอบของหวาน” เมือ่ได้ยนิ
คนป่ำวร้องประกำศเช่นนั้น ต่ำงก็เอำของมำใส่บำตรจนเต็ม

หลวงปูว่่ำ “พวกน้ีเหมอืนกับพวกไทยใหญ่ ถ้าเหน็พระไปบณิฑบาต เขากจ็ะใส่ 
บาตรด้วยน�้าอ้อยน�้าตาลกับข้าวเช่นกัน พวกเขาถือว่า เจ้าบุ๊นไม่กินเนื้อสัตว์ กินแต่
ของหวาน แต่อย่างไรกต็าม การฉันข้าวกบัน�า้อ้อยน�า้ตาลน้ัน วนัสองวนัแรกกฉั็นได้ดี  
แต่วันที่สามที่สี่รู้สึกเบื่อ”
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พบเนื้อคู่ตามค�าท�านายของหมอดู

ในสมัยที่หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ เรียนมูลกัจจำยน์อยู่ที่จังหวัดอุบลฯ น้ัน  
เคยมีหมอดูท�ำนำยเกี่ยวกับเนื้อคู่ของท่ำนว่ำจะอยู่ทำงทิศนั้นๆ รูปร่ำงสันทัด ผิวเนื้อ
ขำวเหลอืง ใบหน้ำรูปโพธิ ์กไ็ม่ทรำบว่ำหลวงปูจ่ะใส่ใจกบัค�ำท�ำนำยน้ันหรือไม่เพยีงใด 
หรือว่ำเพียงแต่ดูหมอไปแบบสนุกๆ ก็ตำม แต่ค�ำท�ำนำยนั้นก็ปรำกฏขึ้นจริง

วนัหน่ึงตอนใกล้ค�ำ่ หลวงปูไ่ปสรงน�ำ้ทีฝ่ั่งแม่น�ำ้งึม กพ็บหญงิสองคนแม่ลกูก�ำลงั 
ถ่อเรือมำตำมล�ำน�้ำมำถึงบริเวณที่พระก�ำลังอำบน�้ำอยู่ หญิงสำวช�ำเลืองตำมองทำง 
พระหนุ่ม สำยตำเกิดประสำนกันเข้ำพอดี

ในบนัทกึเล่ำไว้ว่ำ “เม่ือสายตาของทัง้สองฝ่ายประสานกนัเข้า กมี็อานุภาพลกึลบั 
และรุนแรงพอที่จะตรึงคนทั้งสองฝ่ายให้ตะลึงไปได้ ระหว่างเดินกลับที่พัก ในใจยัง
คิดถึงหญิงงามนั้นอยู่”

เม่ือหลวงปูก่ลบัถงึทีพ่กัก็หวนระลกึถึงค�ำท�ำนำยของหมอด ูพจิำรณำดแูล้วกน่็ำ 
จะเป็นจริง “หญิงที่เราพบเห็นเมื่อตอนเย็น ก็มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับค�าท�านาย 
ของหมอ เห็นจะเป็นแม่หญิงคนนี้แน่”
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ต้องตัดสินใจ

คืนนั้น หลวงปู่ยังครุ่นคิดถึงแม่สำวงำมที่สำยตำประสำนกันเมื่อตอนเย็น 

“...เห็นจะเป็นแม่หญิงคนน้ีแน่ เพราะเมื่อเราเห็นเป็นคร้ังแรกก็ท�าให้เรามีจิต
ปรวนแปรแล้ว...”

ในคืนน้ัน หลวงปูค่ดิสบัสนว้ำวุน่พอสมควร คดิถงึค�ำท�ำนำยของหมอดู คิดถงึ
แม่สำวงำมนัยน์ตำคมผู้นั้น คิดถึงควำมตั้งใจในกำรออกบ�ำเพ็ญภำวนำ ที่ส�ำคัญคือ 
ค�ำสัญญำที่ให้ไว้กับโยมแม่และโยมยำยที่บอกว่ำ “บวชแล้วจะต้องตายในผ้าเหลือง”  
จิตหวนคิดถึงหลวงปู่มั่นที่เคยอบรมสั่งสอนเมื่อตอนฝึกหัดภำวนำที่ฝั่งไทย คิดถึง 
ค�ำเตือนและอุบำยธรรมที่ท่ำนเคยสอน พลัน “เราต้องรีบกลับเมืองไทย”

วนัรุ่งขึน้ สองแม่ลกูได้น�ำข้ำว หมำกพล ูบหุร่ี มำถวำยแต่เช้ำตรู่ก่อนใครอืน่ทัง้หมด  
ทั้งสองคนช่วยกันมวนบุหรี่ จีบพลู สำยตำของหญิงสำวคอยช�ำเลืองมองไปทำงพระ  
ถึงเวลำบิณฑบำต หลวงปู่ก็ออกบิณฑบำตตำมปกติ ไม่ได้แสดงอำกำรอะไรให้ผิด
สังเกต

พอฉันเสร็จ พวกญำติโยมที่น�ำอำหำรมำถวำยต่ำงลำกลับ หลวงปู่ก็เก็บบริขำร 
บอกลำเพื่อนพระและเจ้ำส�ำนัก แล้วข้ำมโขงกลับฝั่งไทย
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มาพบหลวงปู่มั่นโดยไม่คาดคิด

ท่ำนผู้อ่ำนจะสงัเกตเหน็ว่ำ พระธดุงค์ท่ำนไปไหนมำไหนได้รวดเร็ว “ประดุจดงั
นกบิน” เพรำะท่ำนไม่มีสมบัติที่จะต้องหอบหิ้วและห่วงใย มีแต่บริขำรที่จ�ำเป็นและ 
ใส่ลงในบำตร มีกลดธุดงค์ กำน�้ำ และเครื่องกรองน�้ำ เท่ำนั้น ท่ำนจึงอยู่ง่ำย มำง่ำย  
ไปง่ำย แม้ชีวิตท่ำนก็สละแล้ว

หลวงปูไ่ด้อำศัยเรือข้ำมจำกท่ำเดือ่มำข้ึนทีห่นองคำยฝ่ังไทย เดินข้ึนเหนือไปตำม
ล�ำน�ำ้โขง ไปถึงอ�ำเภอศรีเชยีงใหม่ (จังหวดัหนองคำย) ไปพกัอบรมตนอยูท่ีพ่ระบำท
เนินกุ่ม หินหมำกเป้ง

ที่พระบำทเนินกุ่ม หินหมำกเป้ง นั้นเอง หลวงปู่แหวนก็ได้พบกับหลวงปู่มั่น 
ภูริทตฺโต พระอำจำรย์ใหญ่ อย่ำงไม่คิดไม่ฝัน ท�ำให้ท่ำนดีใจมำก ควำมมั่นใจว่ำจะ
สำมำรถครองผ้ำเหลอืงไปจนตำยดมูคีวำมเป็นจริงข้ึนมำ ในช่วงน้ัน หลวงปูม่ัน่ท่ำนได้ 
ปลีกตัวออกจำกหมู่คณะมำภำวนำอยู่บริเวณนั้นอยู่ตำมล�ำพังองค์เดียว

จำกบันทึกในส่วนของหลวงปู่แหวน บอกไว้ว่ำ

“เมื่อได้พบกับอาจารย์อีกจึงดีใจมาก การพักอบรมตนอยู่กับหลวงปู่มั่นก่อน 
เข้าพรรษา ท�าให้จิตใจค่อยสงบตวัลง ไม่ฟุง้ซ่านเหมือนก่อน แต่ภาพของหญงิงามน้ัน 
ยังปรากฏขึ้นเป็นครั้งคราว แต่เมื่อเร่งภาวนาเข้า ภาพนั้นก็สงบลง”



71

ยิ่งเร่งความเพียร กิเลสก็ยิ่งเอาจริง

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ได้ใช้ควำมพยำยำมตัดควำมคิดนึกเร่ืองผู้หญิงออก
จำกใจ ดังต่อไปนี้

“หลงัจากเข้าพรรษาแล้ว ตัง้ใจปรารภความเพยีรอย่างเตม็ที ่การเร่งความเพยีร 
ในระยะแรก จิตกย็งัไม่มอีะไรวุน่วาย คงสงบตวัได้ง่าย มอีบุายทางปัญญาพอสมควร 
เมือ่เราเร่งความเพยีรหนักเข้าเอาจริงเอาจังเข้า กเิลสมนัก็เอาจริงเอาจังกับเราเหมอืนกนั  
คือแทนที่จิตจะด�าเนินไปตามที่เราต้องการ กลับพลิกกลับไปหานางงามที่บ้านนาสอง 
ฝั่งแม่น�้างึม นั้นอีก

ทีแรกเราได้พยายามปราบด้วยอุบายต่างๆ แต่ไม่ส�าเร็จ ยิ่งเร่งความเพียรดู
เหมอืนเอาเช้ือไฟไปใส่ ยิง่ก�าเริบหนักเข้าไปอกี เผลอไม่ได้เป็นต้องไปหาหญงิน้ันทนัที 
บางคร้ังมนัหนีออกไปซึง่ๆ หน้า คอืขณะคดิอบุายการพจิารณาอยูน่ั่นเอง มนักว็ิง่ออก 
ไปหาหญิงนั้นเอาซึ่งๆ หน้ากันทีเดียว”



72

ใช้อุบายทรมานตนก็ยังไม่เป็นผล

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ต้องเปลี่ยนมำใช้อุบำยกำรทรมำนตน ดังนี้

อุบำยกำรปฏิบัติวิธีต่ำงๆ ที่น�ำมำใช้ในกำรทรมำนจิตในครั้งนั้น เช่น เว้นกำร
นอนเสีย มีอิริยำบถนั่ง ยืน เดิน ท�ำอยู่เช่นนั้นอยู่หลำยวันหลำยคืน คอยจับดูจิตว่ำ 
มันคลำยควำมรักในหญิงนั้นแล้วหรือยัง ปรำกฏว่ำไม่ได้ผล จิตยังคงวิ่งออกไปหำ 
หญงิงำมอยูเ่ช่นเคย เผลอสตไิม่ได้ ต่อมำเพิม่ไม่น่ังไม่นอน มีแต่ยนืกบัเดนิ ท�ำควำมเพยีร 
อยู่อย่ำงนี้จิตมันก็ไม่ยอม มันคงไปตำมเรื่องตำมรำวของมันเช่นเคย

สรุปว่ำ หลวงปู่ทรมำนตัวด้วยงดเว้นกำรนั่ง กับ นอน ไม่ยอมให้ส่วนก้นและ 
ส่วนหลังแตะพื้น ยังคงเหลือแค่อิริยำบถสอง คือ ยืน กับ เดิน แต่ก็ยังไม่สำมำรถ
ทรมำนจิตให้เชื่องลงได้
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งดเว้นอาหารและพิจารณากาย

ครำวน้ีเปลีย่นวธิใีหม่ เปลีย่นเป็นอดอำหำร ไม่ฉันอำหำรเลย เว้นไว้แต่น�ำ้ อบุำย
กำรพจิำรณำกเ็ปลีย่นใหม่ ครำวน้ีเพ่งเอำกำยของหญงิน้ันเป็นเป้ำหมำยในกำรพจิำรณำ
กำยคตำสต ิโดยแยกยกขึน้พจิำรณำทลีะอย่ำงๆ ในอำกำร ๓๒ ขึน้ โดยอนุโลม ปฏโิลม  
(พิจำรณำทบทวนกลับไปกลับมำ)

พิจำรณำเทยีบเข้ำมำหำกำยของตน พิจำรณำใหเ้ห็นถงึควำมเปน็จรงิว่ำ อวยัวะ
อย่ำงนั้นๆ ของตนก็มี ท�ำไมจะต้องไปรัก ไปหลง ไปคิดถึง เพ่งพิจำรณำทีละส่วนๆ 
พิจำรณำอยู่อย่ำงนั้นทั้งกลำงวันกลำงคืนทุกอิริยำบถ (ทั้งยืน เดิน นั่ง นอน)

กำรพิจำรณำจนละเอียดอย่ำงไร ขึ้นอยู่กับอุบำยควำมแยบคำยของปัญญำที ่
เกิดขึ้นแต่ละช่วงขณะ ตอนหนึ่งกำรพิจำรณำมำถึงหนังได้ควำมว่ำ คนเรำหลงกันอยู่ 
ทีห่นัง หนังเป็นเคร่ืองปกปิดสิง่ทีไ่ม่น่ำดูไว้ ถ้ำถลกหนังออก อวยัวะทกุส่วนกห็ำส่วนที่
น่ำดไูม่ได้เลย เพ่งพนิิจอยูจ่นเหน็ถงึควำมเน่ำเป่ือยผุพงัสลำยไป ไม่มส่ีวนไหนทีจ่ะถอื 
ได้ว่ำเป็นของมัน่คง เม่ือพจิำรณำมำถงึมตูร (ปัสสำวะ) และกรีส (อจุจำระ หรือ คถู)  
ของหญงิน้ัน ตัง้ค�ำถำมขึน้ว่ำ “หญงิน้ันงามน่ารัก มูตรและกรีสของหญงิน้ีกนิได้ไหม” 
จิตตอบว่ำ “ไม่ได้” จึงยกถำมอีกว่ำ “เมื่อกินไม่ได้ อันไหนที่ว่างาม อันไหนที่ว่าดี”

เมือ่พจิำรณำมำถึงอำกำรทัง้สอง ยกเป็นอบุำยขึน้ถำมจิตเช่นน้ัน จิตเม่ือถกูปัญญำ 
ฟอกหนักเข้ำเช่นนั้น ก็จนด้วยเหตุผลของปัญญำ ยอมอ่อนตัวลง จนด้วยควำมจริง
และอุบำยของปัญญำ ในขณะนั้น จิตซึ่งเคยโลดโผนโลดแล่นไปอย่ำงไม่มีจุดหมำย
มำก่อน พลันก็กลับยอมรับตำมควำมเป็นจริง ยอมตัวอย่ำงนักโทษผู้ส�ำนึกผิด ยอม
สำรภำพถึงกำรกระท�ำของตนแต่โดยดี
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การทดสอบเพื่อความแน่ใจ

นับแต่วินำททีีก่ำรพจิำรณำได้ยตุลิง จิตยอมตำมเหตผุลของปัญญำแล้ว เพือ่เป็น 
กำรทดสอบว่ำจิตยอมแล้ว ได้ส่งจิตออกไปหำหญงิน้ันอกีหลำยคร้ัง จิตยงัคงสงบตวั
ไม่ยอมออกไป ควำมก�ำเริบ ควำมทรนงตวั ควำมโลดโผนของจิต จึงถงึควำมสงบลง  
ตัง้แต่บดัน้ันมำ ไม่ก�ำเริบอกีต่อไป จิตยงัคงทรงอยู ่เหน็ตำมสภำพควำมเป็นจริงของ 
ธรรมอยู่ทุกเมื่อ

กำรอดอำหำรและอุบำยท�ำควำมเพียรของหลวงปู่ในคร้ังน้ันจึงได้ผลตำมควำม
มุง่หมำย สำมำรถปรำบปรำมทรมำนจิตให้หำยพยศได้ ควำมมัน่ใจต่อธรรมและควำม
มั่นใจที่จะบวชตลอดชีวิต มีควำมมั่นคงไม่โยกเยกคลอนแคลนอีกต่อไป
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จ�าพรรษาที่พระบาทบัวบก

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ เคยไปจ�ำพรรษำอยู่ที่พระบำทบัวบก อยู่ในเขตอ�ำเภอ
บ้ำนผือ จังหวัดอุดรธำนี ในสมัยที่หลวงปู่แหวนไปจ�ำพรรษำอยู่นั้นยังเป็นป่ำไม่มีวัด  
ได้เคยมีพระจำกวัดบ้ำนพยำยำมไปอยู่หลำยคร้ัง แต่อยู่ไม่ได้ เพรำะไม่มีควำม 
กล้ำหำญพอ

กำรอยู่จ�ำพรรษำที่พระบำทบัวบกปีนั้น มีพระอยู่ ๓ รูป กับตำผ้ำขำว ๑ คน 
พระก็มีพระอำจำรย์บุญ พระอำจำรย์ค�ำ และหลวงปู่แหวน ท่ำนพระอำจำรย์บุญเป็น
หัวหน้ำคณะ

เม่ือออกพรรษำแล้ว พระอำจำรย์บุญได้พำไปพักอยู่อีกแห่งหน่ึง เรียกว่ำ 
พระบำทหอนำง หรืออกีชือ่เรียกว่ำ พระบำทนำงอษุำ อยูค่นละฟำกเขำกนักบัพระบำท
บัวบก เป็นป่ำดงดิบเหมือนกัน บรรยำกำศเงียบสงัดวังเวง
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จ�าพรรษากับหลวงปู่มั่นที่นาหมีนายูง

หลวงปู่แหวนเคยจ�ำพรรษำอยู่กับหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ในป่ำที่เรียกว่ำ นำหมี 
นำยงู ในเขตอ�ำเภอน�ำ้โสม จังหวดัอดุรธำนี บริเวณนำหมนีำยงูน้ี เป็นป่ำรกชฏั ชกุชมุ
ไปด้วยสัตว์ป่ำไข้ป่ำ พื้นที่เป็นที่รำบอยู่ติดภูเขำ เลียบเลำะไปตำมล�ำน�้ำโขง

ควำมจริงแล้วพืน้ทีน้ี่เหมำะแก่กำรเพำะปลกู แต่ไม่มใีครกล้ำเข้ำไปจับจอง เพรำะ 
หวำดกลวัควำมเจ็บไข้และกลวัอนัตรำยต่ำงๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่อนัตรำยจำกสิง่ลกึลบั 
ที่ไม่เห็นตัว

ตำมควำมเชือ่ถอืของชำวบ้ำนซึง่เชือ่ถอืสบืต่อกนัมำนำนว่ำ ถ้ำใครขืนเข้ำไปตดัไม้
ในป่ำบริเวณน้ัน จะต้องถกูผีป่ำท�ำอนัตรำยเอำท�ำให้เป็นไปต่ำงๆ บำงรำยถงึกบัตำยกม็ี  
ดังนั้น ชำวบ้ำนจึงไม่กล้ำเข้ำไปในบริเวณนั้น

ในพรรษำนั้น หลวงปู่แหวนได้ร่วมจ�ำพรรษำอยู่กับหลวงปู่มั่น โดยมีตำผ้ำขำว
คอยอุปัฏฐำกอยู่ด้วย ๑ คน กำรปรำรภควำมเพียรในพรรษำนั้นเป็นไปอย่ำงเต็มที่  
เพรำะมีครูอำจำรย์ คือ หลวงปู่มั่น คอยควบคุมแนะน�ำและให้อุบำยจิตภำวนำโดย 
ใกล้ชิด



77

เปรตที่นาหมีนายูง

ระหว่ำงอยูท่ีน่ำหมนีำยูง วนัหน่ึง พระอำจำรย์ใหญ่พดูว่ำ “ทีถ่�า้ใกล้ฝ่ังโขงน้ันมี
เจ้าของเขาอยู”่ จึงบอกหลวงปูแ่หวนให้ไปลองพดูกบัเขำด ูเผ่ือจะเป็นบญุเคยช่วยเหลอื 
กันมำ

หลวงปู่แหวนจึงได้พักบริเวณใกล้ถ�้ำน้ัน สองคืนผ่ำนไปก็ไม่มีอะไรเกิดข้ึน 
นอกจำกเสียงสัตว์ป่ำที่ออกหำกินเวลำกลำงคืน พอคืนที่สำม ขณะนั่งภำวนำอยู่ก็มี
ร่ำงก�ำย�ำใหญ่โตมำยนืนอกถ�ำ้ ท่ำนเพ่งแผ่เมตตำไปให้ร่ำงน้ันกย็นืเฉย ไม่แสดงกริิยำ
อำกำรรับรู้อะไรเลย อยู่สักพักก็หำยไป

วนัต่อมำกม็ำอกี เข้ำมำยนืสงบอยูอ่ย่ำงน้ัน หลวงปูก่แ็ผ่เมตตำเจำะจงให้เขำอย่ำง
ที่เคยท�ำ ครำวนี้เขำแสดงควำมยินดี จึงก�ำหนดจิตถำมเขำว่ำ “เคยท�ากรรมอะไรมา” 
ได้ค�ำตอบว่ำ “ตอนเป็นมนุษย์ เขาเป็นนักเลงไก่ชน เทีย่วตไีก่อย่างโชกโชน ตายแล้ว
จึงมาเป็นเปรตอยู่บริเวณถ�้านี้”

หลวงปูก่�ำหนดจิตถำมไปว่ำ “ท�าไมไม่สละถ�า้ไปทีอ่ืน่” ได้ควำมว่ำ “เขาหวงสถานที่  
เพราะป่าบริเวณน้ันไม่มใีครกล้าเข้าไปตดัต้นไม้ เพราะเขาส�าแดงเดชให้คนกลวับ่อยๆ  
คนจึงเอาไก่ เอาหวัหม ูเอาเหล้า มาเซ่นไหว้อยู่เนืองๆ เขามีอาหารจากการเซ่นไหว้น้ัน  
จึงไม่ยอมไปจากที่นั้น”
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หลวงปู่พยำยำมแผ่เมตตำชี้แนะ แต่เขำไม่ยอมหนีไป เป็นอันว่ำ หลวงปู่แหวน
ไปทรมำนเปรตเจ้ำของถ�้ำไม่ส�ำเร็จ จึงได้กรำบเรียนให้หลวงปู่มั่นทรำบ

ภำยหลงั หลวงปูม่ั่นท่ำนได้มำแผ่เมตตำให้เขำ แล้วบอกให้เขำย้ำยไปหำทีอ่ยู่ใหม่  
ปรำกฏว่ำคืนที่เขำเคลื่อนย้ำยที่อยู่น้ัน เวลำดึกสงัด ขณะที่หลวงปู่มั่นน่ังสมำธ ิ
แผ่เมตตำให้ เขำได้ย้ำยที่ออกไป เกิดเสียงสะเทือนไปทั้งป่ำ

พอรุ่งเช้ำ ชำวบ้ำนมำถำมว่ำ “เม่ือคืนได้ยนิเสยีงอะไรดงัมาก” หลวงปูม่ั่นไม่ตอบ  
เพยีงแต่หวัเรำะ แล้วพดูกบัชำวบ้ำนว่ำ “ใครจะเอาไร่เอานากเ็อาเสยี เจ้าของเขาย้ายไปอยู ่
ที่อื่นแล้ว”

ต่อมำไม่นำน พื้นที่บริเวณนั้นจึงกลำยเป็นไร่นำแต่นั้นมำ ที่ใดประชำชนเข้ำไป
จับจองไม่ได้ เขำกนิ็มนต์พระกรรมฐำนเข้ำไปอยูก่่อน แล้วพวกชำวบ้ำนจึงตำมเข้ำไป
บกุเบกิจับจองเอำทหีลงั เพรำะทีใ่ดทีเ่จ้ำของทีด่รุ้ำย เมือ่มีพระกรรมฐำนเข้ำไปแผ่เมตตำ 
ให้แล้ว ประชำชนเข้ำไปท�ำไร่ท�ำนำก็ไม่มีอันตรำยต่อไป
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การเริ่มต้นพิจารณากาย

กำรแนะน�ำให้ศษิย์ปฏบิตัภิำวนำน้ัน หลวงปูม่ัน่ท่ำนย�ำ้เสมอว่ำ “...จะใช้บทพทุโธ 
เป็นบทบริกรรมส�าหรับผูกจิตก็ได้ เม่ือจิตสงบลงเป็นสมาธแิล้ว ให้วางบทบริกรรมเสยี  
แล้วพิจารณากาย ต่อไป...”

ในกำรพิจำรณำกำยนั้น หลวงปู่มั่นท่ำนสอนดังนี้

“...ในการพจิารณากาย เร่ิมแรกให้พจิารณาเพยีงส่วนใดส่วนหน่ึงทีเ่ราสามารถที่
จะเพ่งพจิารณาได้อย่างสะดวกในอาการ ๓๒ เมือ่พจิารณาจนเกดิความชดัเจน กลบัไป 
กลับมา หรือที่เรียกว่าโดย อนุโลม ปฏิโลม จนหายสงสัยในจุดที่พิจารณานั้นแล้ว  
จึงค่อยเปลี่ยนเป็นจุดอื่นต่อไป อย่าพิจารณาเป็นวงกว้างทั้งร่างกาย เพราะปัญญายัง
ไม่แก่กล้า ถ้าพจิารณาพร้อมกนัทเีดยีวทัง้ร่างกาย ความชดัเจนจะไม่ปรากฏ ต้องค่อย
เป็นค่อยไป เมือ่พจิารณาจนเกดิความช�านาญแล้ว ถ้าเราเพ่งปัญญาลงไปจุดใดจุดหน่ึง  
ความชัดเจนจากจุดอื่นๆ ก็จะปรากฏเป็นนัยเดียวกัน

เมื่อพิจารณาพอสมควรแล้ว ให้น้อมจิตเข้าพักอยู่ในความสงบ เมื่อพักอยู่ใน
ความสงบพอสมควรแล้ว ให้ย้อนกลบัออกมาพจิารณาร่างกายอกี ให้เจริญอยูอ่ย่างน้ี  
จึงจะเจริญทางด้านปฏิบัติ เม่ือจิตมีความช�านาญเพียงพอแล้ว ค�าบริกรรมพุทโธ 
ก็ไม่จ�าเป็น เพียงก�าหนดจิตก็จะสงบเข้าสู่สมาธิได้ทันที...”
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อย่าส่งจิตออกนอกกาย

อุบำยธรรมของหลวงปู่มั่นในกำรปฏิบัติภำวนำ มีต่อไปดังนี้

“...ผู้ปฏบิตัจิิตภาวนา ถ้าส่งจิตออกไปภายนอกจากร่างกายแล้ว เป็นอนัผิดมรรค
ภาวนา เพราะบรรดาพระธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอน
ประกาศพระศาสนาอยู่ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์นั้น แนวการปฏิบัติไม่พ้นจาก
กาย ดงัน้ัน กายจึงเป็นสนามรบ กายจึงเป็นยทุธภมูทิีปั่ญญาจะต้องค้นเพือ่ท�าลายกเิลส
และกองทกุข์ ซึง่จิตของเราท�าเป็นธนาคารเกบ็สะสมไว้ภายใน หอบไว้ หาบไว้ หวงไว้ 
จนนับภพนับชาติไม่ได้

สัตว์ทั้งหลายไม่ว่าชนิดใดในสังสารวัฏนี้ ล้วนแต่ติดอยู่กับกายนี้ทั้งสิ้น ท�าบุญ
ท�าบาปกเ็พราะกายอนัน้ี มคีวามรัก มคีวามชัง มีความหวง มีความแหน กเ็พราะกาย 
อนัน้ี เราสร้างทรัพย์สมบตัขิึน้มากเ็พราะกายอนัน้ี เราประพฤตผิิดศลี ประพฤตผิิดธรรม 
ก็เพราะกายอันนี้

ในการบวชพระ พระอุปัชฌาย์ที่จะให้ผ้ากาสายะแก่กุลบุตรผู้เข้ามาขอบรรพชา
อุปสมบท ก็สอนให้พิจารณาผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย 
เป็นส่วนที่เห็นได้โดยง่าย...”
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กายเป็นทั้งเหตุเป็นทั้งผล

เหตุที่ต้องพิจำรณำกำยในกำรปฏิบัติภำวนำนั้น หลวงปู่มั่นท่ำนสอนต่อไปว่ำ

“...กายนี้จึงเป็นทั้งเหตุและเป็นทั้งผล มรรคผลจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดขึ้นจากกาย
นี้แหละ กายนี้เป็นเหตุ กายนี้เป็นผล เอากายนี้แหละเป็นมรรคเครื่องด�าเนินของจิต
เหมอืนกบัแพทย์ทัง้หลาย จะรักษาเยยีวยาคนป่วยได้ ต้องเรียนร่างกายน้ีให้เข้าใจถงึ 
กลไกทกุส่วนจึงจะสามารถรักษาคนไข้ได้ ไม่ว่าทัง้อดตี อนาคต และปัจจุบนั วงการแพทย์ 
จะทิ้งร่างกายไม่ได้ ถ้าวิชาแพทย์ทิ้งการศึกษาระบบกลไกของร่างกายเสียแล้ว ก็เป็น
อนัศกึษาผิดวชิาการแพทย์ทางสรีรวทิยา นักปฏิบตัธิรรม ถ้าจะทิง้การพจิารณาร่างกาย
เสียแล้ว จะเอาอะไรมาเป็นเครื่องด�าเนินมรรคปัญญา

ร่างกายทีป่ระกอบขึน้ด้วยส่วนทีเ่ป็นรูป และส่วนทีเ่ป็นนาม ถ้าผู้ปฏบิตัไิม่พจิารณา 
ให้เหน็แจ้งด้วยปัญญาอันชอบแล้ว ค�าว่า นิพพทิา วริาคะ น้ัน จะไม่เบือ่หน่าย คลายก�าหนัด 
อะไร นิโรธ ซึง่เป็นตวัปัญญา จะไปดบัทกุข์ทีไ่หนเพราะเราไม่เหน็ทกุข์ ทีด่บัของทกุข์ 
ก็ไม่รู้ไม่เห็น

พระพทุธเจ้าจะตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้าได้ พระองค์ต้องพจิารณากายน้ีเป็นเคร่ือง
ด�าเนินมรรคปัญญา เพราะในอทุานธรรม บทว่า อเนกชาตสิ�สาร� เป็นต้นน้ัน พระองค์
ได้ประจักษ์อย่างแน่นอนว่า การเกิดน้ันเป็นทุกข์อยู่ร�่าไป พระองค์หักกงกรรมคือ
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อวิชชาเสยี ความเกดิของพระองค์จึงไม่มต่ีอไป กงกรรมคอือวชิชามนัอยูท่ีไ่หน ถ้ามนั 
ไม่อยู่ในจิตของเรา จิตของมันอยู่ที่ไหน จิตมันก็คือหนึ่งในห้าของปัญจขันธ์อันเป็น
ส่วนหนึ่งของนามนั่นเอง

ผู้ปฏิบัติต้องใคร่ครวญพิจารณาอย่างนี้ จึงจะได้ชื่อว่าด�าเนินตามมรรคภาวนา 
ไม่มีอารมณ์อย่างอื่นนอกจากกายนี้ที่จะด�าเนินมรรคภาวนาให้เกิดปัญญาขึ้นได้...”
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หลวงปู่มั่นไม่ค่อยอธิบายธรรมะให้พิสดาร

หลวงปู่แหวนเล่ำถึงกำรสอนธรรมะของหลวงปู่มั่น 

“หลวงปู่มั่น นั้นเวลาแนะน�าสั่งสอนศิษย์ ท่านไม่ค่อยอธิบายธรรมะให้พิสดาร 
มากนัก หลวงปูม่ัน่ท่านให้เหตผุลว่า ถ้าอธบิายไปมาก ผู้ปฏบิตัมิกัไปตดิค�าพดูกลาย
เป็นสญัญา ต้องปฏบิตัใิห้รู้ให้เกดิแก่จิตใจของตนเองจึงจะรู้ได้ว่า ค�าว่า ทกุข์ น้ันเป็น
อย่างไร ค�าว่า สขุ น้ันเป็นอย่างไร ค�าว่า พทุธะ ธรรมะ สงัฆะ น้ันมคีวามหมายเป็นอย่างไร 
สมาธอิย่างหยาบเป็นอย่างไร สมาธอิย่างละเอยีดเป็นอย่างไร ปัญญาทีเ่กดิจากสญัญา
เป็นอย่างไร ปัญญาทีเ่กดิจากการภาวนาเป็นอย่างไร เหล่าน้ี ผู้ปฏบิตัต้ิองท�าให้เกดิให้ 
มีขึ้นในตน จึงจะรู้

ถ้ามวัถอืเอาแต่ค�าอธบิายของครูอาจารย์แล้ว จิตกจ็ะคิดอยูใ่นสญัญา ไม่ก้าวหน้า
ในการภาวนา เพราะเหตน้ัุน หลวงปูม่ั่นจึงไม่อธบิายให้พสิดารมากมาย ท่านเพยีงแนะ 
ให้รู้ทางแล้วต้องท�าเอง เม่ือเกดิความขดัข้อง จึงมารับค�าแนะน�าอกีคร้ังหน่ึง การปฏบิตั ิ
เช่นนี้เป็นผลดีแก่ศิษย์ผู้มุ่งปฏิบัติเพื่ออรรถเพื่อธรรมอย่างแท้จริง”
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หลวงปู่มั่นท่านท�าตนให้เป็นตัวอย่าง

ในกำรบ�ำเพญ็สมำธภิำวนำของหลวงปูแ่หวน เมือ่คร้ังจ�ำพรรษำอยูก่บัหลวงปูม่ั่น  
ทีน่ำหมนีำยงูในปีน้ัน ท่ำนจึงได้เร่งควำมเพยีรอย่ำงสม�ำ่เสมอ ท�ำให้ได้รับควำมเยอืกเยน็ 
ทำงด้ำนจิตใจมำกเป็นพิเศษ ทัง้น้ีเพรำะควำมเพยีรเป็นไปอย่ำงต่อเน่ือง โดยมีหลวงปูม่ัน่ 
เป็นตวัอย่ำงในกำรเร่งท�ำควำมเพยีร ไม่ว่ำท่ำนจะอยูใ่นอริิยำบถใดๆ ต้องอยูด้่วยภำวนำ 
ทัง้สิน้ เกีย่วกับเร่ืองภำวนำน้ี หลวงปูม่ั่นท่ำนย�ำ้เตอืนเสมอไม่ให้ศษิย์ประมำทโดยละ 
ควำมเพียร

หลวงปู่แหวนย�้ำว่ำ “เราอยู่ร่วมกับท่าน ต้องเอาองค์ท่านเป็นตัวอย่าง ถึงแม้จะ 
ท�าไม่ได้อย่างท่าน แต่ก็เป็นศิษย์ที่มีครู มีแบบแผน มีแบบอย่าง มีตัวอย่างในทาง
ด�าเนิน”
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เดินทางเข้ากรุงเทพฯ ครั้งแรก

คร้ังน้ันอยูใ่นปี พ.ศ. ๒๔๖๔ หลวงปูแ่หวน สจิุณโฺณ ตดัสนิใจเดินทำงเข้ำกรุงเทพฯ  
นับเป็นครั้งแรกในชีวิตของท่ำน

หลวงปู่เดินทำงจำกจังหวัดอุดรธำนีมำยังจังหวัดนครรำชสีมำด้วยเท้ำ ผ่ำน
หมู่บ้ำนน้อยใหญ่มำโดยล�ำดับ ในสมัยนั้น ประชำชนส่วนมำกยังสับสนระหว่ำงกำร
นับถือผีกับกำรนับถือพระไตรสรณคมน์ ทุกหมู่บ้ำนที่หลวงปู่ผำ่นไปพบ จะมีศำล
เทพำรักษ์ซึ่งเรียกตำมภำษำท้องถิ่นว่ำ ศาลปู่ตา ประจ�ำอยู่เป็นส่วนมำก ในปีหนึ่งๆ 
จะต้องมีกำรเซ่นไหว้ประจ�ำปีกันครั้งหนึ่ง ซึ่งจะท�ำเป็นงำนใหญ่ นอกจำกนี้ยังมีกำร 
กรำบไหว้เฉพำะรำยอกี เป็นต้นว่ำ มใีครเจ็บป่วย หรือววัควำยหำยหรือล้มตำย ชำวบ้ำน 
ก็จะไปบวงสรวงเซ่นไหว้ศำลปู่ตำกัน ศำลปู่ตำมักตั้งอยู่ชำยป่ำใกล้หมู่บ้ำน ชำวบ้ำน
ต่ำงก็เกรงกลัวไม่กล้ำเข้ำไปในป่ำแถวนั้น กลัวผีปู่ตำเล่นงำนเอำ

หลวงปู่แหวน เช่นเดียวกับพระธุดงค์ทั้งหลำย ชอบไปอำศัยพักปักกลดตำม 
ดงปูต่ำน่ันเอง หลวงปูบ่อกว่ำ เป็นกำรดอีย่ำงหน่ึงเวลำเข้ำไปพกัอยูใ่นดงเช่นน้ัน ผู้คน 
กไ็ม่รบกวน จึงสบำยใจในอริิยำบถ เวลำภำวนำกส็งบดี ข้อดีอกีอย่ำงหน่ึงกค็อื เมือ่พวก 
ชำวบ้ำนเห็นว่ำพระเข้ำไปอยู่ในดงปู่ตำโดยไม่มีอันตรำยใดๆ พวกเขำก็อัศจรรย์และ
เลื่อมใส จึงเป็นโอกำสที่พระจะได้แนะน�ำให้เขำรู้จักไตรสรณคมน์ และรู้จักรักษำศีล
ต่อไป
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แต่บำงแห่ง เมือ่หลวงปูเ่ข้ำไปพกัในดงปูต่ำ พวกชำวบ้ำนไม่พอใจทีจ่ะให้พกักมี็ 
พวกชำวบ้ำนเขำกลัวว่ำเมื่อพระเข้ำไปพัก พวกผีจะออกมำท�ำอันตรำยแก่ชำวบ้ำนได้ 
ในทีเ่ช่นน้ัน หลวงปูจ่ะต้องชีแ้จงให้ชำวบ้ำนเข้ำใจเหตผุล รวมทัง้หำทำงพสิจูน์ให้เหน็ว่ำ 
ภูตผีปีศำจไม่อำจท�ำอะไรได้ ถ้ำเรำยึดมั่นในพระรัตนตรัย

หลวงปู่บอกว่ำ ในหมู่บ้ำนต่ำงๆ ส่วนมำกมีวัดตั้งอยู่ แต่พระคงไม่ได้สอนให้ 
ชำวบ้ำนมคีวำมเข้ำใจทีถ่กูต้อง มิหน�ำซ�ำ้พระสงฆ์บำงทีย่งัท�ำกำรนับถอืเซ่นสรวงภูตผี
ปีศำจก็มี พระในท้องถ่ินจึงไม่สำมำรถเป็นที่พึ่งในทำงจิตวิญญำณให้แก่ชำวบ้ำนได้
เมื่อพระในท้องถิ่นไม่ได้สอนชำวบ้ำน พวกเขำจึงนับถือผีอย่ำงเอำจริงเอำจังไปด้วย
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ถึงนครราชสีมา บิณฑบาตไม่พอฉัน

เมื่อหลวงปู่แหวนเดินทำงเข้ำเขตจังหวัดนครรำชสีมำ ก็ประสบกับปัญหำกำร
บณิฑบำต กล่ำวคอื บำงแห่งเวลำไปบณิฑบำต ได้เพยีงข้ำวเปล่ำกม็ ีได้ข้ำวกบัพรกิกมี็  
ได้ข้ำวกับมะเขือก็มี หลวงปู่เล่ำว่ำ “เมื่อได้มาอย่างไรก็ฉันไปอย่างนั้น ฉันไปตามมี
ตามได้ เพราะการเลีย้งชวีติของพระเราเน่ืองด้วยผู้อืน่ จึงต้องท�าตวัให้เป็นผู้เลีย้งง่าย 
ไม่ควรท�าตวัให้มัวเมามกัมากในอาหารจนเกนิเลย จะท�าให้เกดิความล�าบากแก่ตนเอง
ส่วนมากชาวบ้านเขามีเขาบริโภคกันอย่างไร เขาก็จะใส่บาตรมาอย่างนั้น

พระผู้เป็นทักขิไณยบุคคลจึงไม่ควรลืมปฏิสังขาโยในเวลาบริโภคอาหาร หรือ
ปัจจัยสีท่ีท่ายกเขาถวายมาด้วยศรัทธา ไม่เช่นน้ันอาจจะท�าศรัทธาให้เสือ่ม ตนเองกจ็ะ
ประสบกบัความยุง่ยากเดือดร้อนเพราะปัจจัยสีท่ีห่าไม่ได้ตามต้องการหรือถกูอธัยาศัย
ซึ่งเป็นเร่ืองที่ไม่ถูกต้องตามความประสงค์ของนักบวชเราผู้ด�ารงชีวิตด้วยความเป็น 
ผู้อยูง่่าย ทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจ้ากดี็ พระอริยสาวกทัง้หลายกด็ ีท่านได้ด�าเนินมาเป็น 
ตัวอย่างแล้วในอดีตกาล”
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เข้ากราบท่านเจ้าคุณพระอุบาลีฯ

เมื่อหลวงปู่เดินทำงเข้ำไปถึงตัวจังหวัดนครรำชสีมำแล้ว ท่ำนได้โดยสำรรถไฟ
เข้ำกรุงเทพฯ (สมัยนั้นทำงรถไฟสำยอิสำนเพิ่งมีไปถึงจังหวัดนครรำชสีมำเท่ำนั้น)

เม่ือหลวงปู่เข้ำไปกรำบท่ำนเจ้ำคุณพระอุบำลีคุณูปมำจำรย์ และท่ำนเจ้ำคุณฯ 
ทรำบว่ำหลวงปูเ่ป็นศษิย์ของหลวงปูม่ั่น ภริูทตโฺต ท่ำนเจ้ำคณุฯ กย็นิดีให้กำรต้อนรับ
ด้วยควำมเมตตำยิง่ ท่ำนเจ้ำคณุพระอุบำลฯี ถำมถงึหลวงปูม่ัน่ว่ำ ปัจจุบนัน้ีอยูท่ีไ่หน 
และเป็นอย่ำงไร เพรำะท่ำนไม่ได้พบกันเป็นเวลำนำน

หลวงปู่แหวนกรำบเรียนให้ท่ำนเจ้ำคุณฯ ทรำบเรื่องทุกอย่ำง เมื่อท่ำนเจ้ำคุณ
พระอุบำลีฯ กล่ำวปฏิสันถำรพอสมควรแล้ว ท่ำนได้ให้หลวงปู่ไปพักที่กุฏิหลังหน่ึง 
และหลวงปู่มักหำโอกำสเข้ำไปกรำบสนทนำกับท่ำนเจ้ำคุณฯ ทุกวันเมื่อท่ำนเจ้ำคุณฯ 
ว่ำงจำกแขก หรือว่ำงจำกธุระกำรงำนของท่ำน ท่ำนจะเล่ำถึงควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กับหลวงปูม่ั่นให้ฟัง พร้อมกบัสรรเสริญควำมเด็ดเด่ียวในธรรมปฏบิตัขิองหลวงปูม่ั่น

หลวงปู่แหวนได้พักอยู่วัดบรมนิวำสหลำยวัน จึงมีโอกำสได้ฟังธรรมจำกท่ำน 
เจ้ำคณุพระอบุำลฯี มโีอกำสได้กรำบเรียนถำมปัญหำข้อสงสยัในด้ำนธรรมปฏบิตับ้ิำง 
ในทำงด้ำนพระวนัิยบ้ำง ท่ำนเจ้ำคณุพระอบุำลฯี ได้อธบิำยข้อสงสยัของหลวงปูไ่ด้อย่ำง 
ชัดเจน ดูท่ำนมีควำมปรำดเปรื่องสมกับกิตติศัพท์ที่เล่ำลือกันจริงๆ
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บำงวนัโอกำสด ีท่ำนเจ้ำคุณฯ จะเล่ำถึงสภำพพระพทุธศำสนำในประเทศอนิเดยีบ้ำง  
ในประเทศพม่ำบ้ำง ในเชียงตุงบ้ำง ท�ำให้หลวงปู่ได้รับรู้เรื่องแปลกๆ จำกต่ำงแดนที่
ไม่เคยได้รู้มำก่อนในชวีติ หลวงปูใ่ห้ควำมสนใจมำก หลวงปูแ่หวนได้กรำบเรียนถำม
ท่ำนเจ้ำคุณฯ ถึงเส้นทำงที่จะไปยังประเทศพม่ำและเชียงตุง ซึ่งท่ำนเจ้ำคุณฯ ได้เล่ำ 
อธบิำยโดยละเอยีด จำกเหตกุำรณ์ทีไ่ด้ยนิได้ฟังเร่ืองรำวในต่ำงแดนคร้ังน้ีเอง ทีด่ลใจ
ให้หลวงปู่แหวนได้จำริกไปประเทศอินเดีย พม่ำ เชียงตุง ในปี พ.ศ. ๒๔๖๔ นั้นเอง  
รวมทั้งในปีต่อๆ มำด้วย

จำกทีค่รูบำอำจำรย์เล่ำให้ฟังว่ำ หลวงปูแ่หวน กบั หลวงปูต่ือ้ อจลธมฺโม ท่ำนธดุงค์ 
คูไ่ปต่ำงแดนด้วยกนัโดยตลอด ท่ำนไปหลำยประเทศ จนกล่ำวได้ว่ำหลวงปูท่ัง้สององค์ 
ได้จำริกธุดงค์ทั้งในและนอกประเทศไปมำกกว่ำพระธุดงค์องค์ใดๆ เท่ำที่ทรำบกัน  
จำกกำรลงมำกรุงเทพฯ ของหลวงปูใ่นคร้ังน้ัน ท�ำให้ท่ำนมีควำมสมัพนัธ์กบัท่ำนเจ้ำคณุ 
พระอบุำลคุีณปูมำจำรย์เป็นอย่ำงดีจนตลอดอำยขัุยของท่ำน และหลวงปูแ่หวนให้ควำม 
เคำรพท่ำนเจ้ำพระคุณอุบำลีฯ ในฐำนะเป็นพระอำจำรย์อีกท่ำนหนึ่ง
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จาริกเข้าไปในประเทศพม่า

ในปี พ.ศ. ๒๔๖๔ นั้นเอง หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ กับ หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม  
ได้จำริกไปในประเทศพม่ำเลยเข้ำไปถึงประเทศอินเดีย

หลวงปู่แหวนได้เล่ำถึงกำรเดินทำงว่ำ เดินทำงออกจำกประเทศไทยไปทำงด่ำน
แม่สอด จังหวดัตำก ข้ำมแม่น�ำ้เมยไปขึน้ทำงฝ่ังพม่ำทีด่่ำนศลุกำกรพม่ำ หลวงปูเ่ข้ำไป 
ถำมเจ้ำหน้ำที่พม่ำถึงกำรเดินทำงเข้ำประเทศ แต่พูดกันไม่เข้ำใจ เจ้ำหน้ำที่บอกว่ำ  
“เก๊กซะมะซบิ”ู ซึง่หมำยถงึว่ำ ไม่เป็นไร คือเขำยอมให้หลวงปูท่ัง้สองเดินเข้ำประเทศ
เขำได้

หลวงปู่เดินทำงผ่ำนป่ำเขำไปถึงเมืองชื่อ ขลุกขลิก พักอยู่ ๑ คืน พอรุ่งเช้ำออก
บิณฑบำต ฉันเสร็จไปที่ท่ำเรือ ได้โดยสำรเรือไปมะละแหม่ง เรือไปถึงมะละแหม่ง  
ประมำณ ๐๗.๐๐ น. วันรุ่งขึ้น แล้วหลวงปู่โดยสำรเรือข้ำมฟำกไปขึ้นทำงเมำะตะมะ 
ทีเ่มำะตะมะมีดอยอยูล่กูหน่ึงเรียกว่ำ ดอยศรีกตุระ มเีจดย์ีอยูบ่นยอดดอย ประชำชน
ขึ้นไปนมัสกำรกันมำกไม่ได้ขำด เม่ือขึ้นไปบนยอดดอยจะมองเห็นทิวทัศน์เมือง 
เมำะตะมะเกอืบทัง้หมด ส�ำหรับเมืองมะละแหม่งน้ัน เป็นเมอืงท่ำเรือเช่นเดียวกบัเมอืง 
สมุทรปรำกำรของเรำ หลวงปู่ว่ำอย่ำงนั้น
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การบิณฑบาตในพม่า

หลวงปูเ่ล่ำถงึกำรบณิฑบำตในพม่ำดงัต่อไปน้ี เมืองพม่ำมพีระมำก แต่บณิฑบำต
ได้ไม่พอฉัน กำรใส่บำตรในเมืองพม่ำนั้น ผู้ที่จะใส่บำตรไม่ได้ออกมำจำกบ้ำนมำใส่
ตำมถนนเหมอืนบ้ำนเรำ ผู้ทีจ่ะใส่บำตร เขำเตรียมอำหำรใส่บำตรไว้บนบ้ำน พระต้อง 
ขึ้นไปรับบำตรกันบนบ้ำน ทีแรกหลวงปู่ไม่รู้ธรรมเนียม จึงบิณฑบำตไม่ได้ฉัน

วันต่อมำมีพระไทยใหญ่รูปหน่ึงสังเกตเห็น จึงเข้ำมำถำมหลวงปู่ว่ำ “เจ้าบุ๊น 
ได้สะปิซอมไหม” หลวงปูต่อบว่ำ “ไม่ได้เลย” พระรูปน้ันจึงบอกว่ำ “ตามผมมา ผมจะ 
พาไป”

หลวงปู่จึงได้เดินตำมพระไทยใหญ่รูปนั้นไป พอถึงบ้ำนที่จะใส่บำตร พระท่ำน 
ก็พำขึ้นไปบนบ้ำน จึงรู้ว่ำเขำใส่บำตรกันอยู่บนบ้ำน อำหำรที่ใส่บำตรก็ไม่มีอะไรมำก 
มีข้ำว ๑ ช้อน กับแกงถั่ว ๑ ช้อน เดินไปบิณฑบำต ๑๐ หลังคำเรือน ก็ได้ข้ำวยังไม่ 
พอฉัน ต้องเดินไปไกล บำงวันเดินไปไกลมำก เมื่อหิวขึ้นมำและเห็นปลอดคน  
ก็หยุดฉันเสียก่อน แล้วจึงบิณฑบำตต่ออีก

ส่วนน�ำ้ดืม่น้ันของเขำมีมำก เขำท�ำก๊อกน�ำ้สำธำรณะไว้ทัว่ไปตำมถนน ท่ำนกไ็ด้
อำศัยน�้ำจำกก๊อกเหล่ำนั้น หลวงปู่บอกว่ำ “การปฏิบัติธรรมอยู่เมืองพม่า ถ้าจะอยู่ 
เอามรรคเอาผลกันแล้วอยู่ไม่ได้ เพราะอาหารไม่พอ”

ที่เมำะตะมะ หลวงปู่ได้พบพระเขมรรูปหนึ่งซึ่งมำอยู่พม่ำหลำยปี ท่ำนบอกกับ 
หลวงปู่ว่ำ “บิณฑบาตที่น่ีเต็มที เดินบิณฑบาตจนอ่อนใจ บางวันได้ข้าวไม่พอฉัน  
สู้เมืองไทยไม่ได้ บิณฑบาตมาฉันแล้วยังมีเหลือให้สัตว์เลี้ยงได้กินอิ่มอีกหลายตัว  
แต่ที่นี่จะท�าอย่างนั้นไม่ได้ แม้จะเลี้ยงตนเองก็เกือบเอาตัวเองไม่รอด”
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พูดถึงพระพม่า

หลวงปูพ่ดูถงึพระพม่ำทีท่่ำนพบเหน็ว่ำ พระพม่ำเวลำสนทนำกนั มกัพดูกนัด้วย 
โลกุตรจิต โลกุตรมรรค โลกตุรผล ซึง่จ�ำเอำแผนทีจ่ำกพระอภธิรรมน่ันเองเอำมำพดูจำ
สนทนำกนั เพรำะในเมอืงเขำจะสอนแผนทีก่นั สอนอภธิรรมกนั ฉะน้ัน เวลำพระเขำ 
สนทนำกนัจึงมักพดูแต่ธรรมะชัน้โลกตุระ ซึง่กเ็พยีงแต่จ�ำต�ำรำมำพดูเท่ำน้ัน ส่วนจิตน้ัน 
จะเป็นโลกุตระหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

หลวงปู่บอกว่ำ “พระเหล่าน้ันเขาเรียนรู้แต่แผนที่ ไม่ได้สอนให้ไปศึกษาดู
ภูมิประเทศเหมือนกับพระกรรมฐานเรา”
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เดินทางเข้าประเทศอินเดีย

หลวงปูแ่หวนกบัหลวงปูต่ือ้พกัอยูท่ีด่อยศรีกตุระ เมอืงเมำะตะมะ พอสมควรแล้ว 
กล็งเรือข้ำมฟำกกลบัมำเมอืงมะละแหม่ง พกัทีม่ะละแหม่ง ๓ วนั แล้วโดยสำรเรือไป 
กัลกัตตำ ประเทศอินเดีย ขึ้นรถไฟไปเมืองพำรำณสี แล้วไปนมัสกำรสังเวชนียสถำน 
และปูชนียสถำนที่ส�ำคัญต่ำงๆ

จำกกำรบอกเล่ำของหลวงพ่อเปลี่ยน ปญฺญำปทีโป บอกว่ำ หลวงปู่แหวน กับ 
หลวงปู่ตื้อ ท่ำนเดินทำงไปเนปำล อยู่ทำงเหนือของอินเดีย และทำงใต้นั้น ท่ำนได้ลง 
เรือส�ำเภำข้ำมไปที่เกำะศรีลังกำด้วย

หลวงปูบ่อกว่ำ กำรท่องเทีย่วอยูอ่นิเดียนำนไม่ได้ เพรำะมปัีญหำเน่ืองด้วยอำหำร 
และกำรบิณฑบำต จึงต้องเดินทำงกลับมำจ�ำพรรษำในเมืองไทย
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เดินทางกลับเมืองไทย

ในกำรเดินทำงกลับเมืองไทย หลวงปู่กลับมำตำมทำงเดิม คือจำกอินเดีย 
ท่ำนโดยสำรเรือจำกกลักตัตำมำขึน้ทีม่ะละแหม่งของพม่ำ แล้วกโ็ดยสำรเรืออกีต่อมำ 
ขึ้นที่ขลุกขลิก ต่อจำกนั้น ท่ำนเดินเท้ำกลับประเทศไทยมำตำมเส้นทำงเดิม เมื่อถึง
ด่ำนแล้ว ข้ำมแม่น�ำ้เมยเข้ำมำยงัฝ่ังไทยตรงด่ำนแม่สอด จังหวดัตำก หลวงปูพ่กัอยูท่ี่ 
แม่สอด พอมีก�ำลังแล้วก็เดินธุดงค์ภำวนำอยู่ในเขตอ�ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก แต่
ไม่ได้จ�ำพรรษำ

หลวงปู่เล่ำว่ำ ชำวบ้ำนแถวนั้นเลี้ยงสุนัขไว้ดุมำก เมื่อท่ำนไปบิณฑบำตบำงวัน 
ถกูสนัุขกดัเอำ เจ้ำของเขำกไ็ม่ไล่สนัุข เขำถอืว่ำสนัุขดน้ัุนดีจะได้เฝ้ำบ้ำนได้ ทีจั่งหวดัตำก 
น้ีเอง หลวงปู่ถูกสุนัขกัดที่ขำท�ำให้แผลอักเสบเร้ือรัง หลวงปู่ต้องทรมำนกับแผลน้ี 
อยู่นำน และเป็นแผลเป็นมำตลอดชีวิตท่ำน
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จาริกไปเชียงตุง เชียงรุ้ง

หลวงปูแ่หวน สจิุณโฺณ กับพระสหจรของท่ำน คอืหลวงปูต่ือ้ อจลธมโฺม เมือ่สมยั 
ที่ยังเป็นพระหนุ่ม ท่ำนชอบเที่ยวธุดงค์แสวงวิเวกไปตำมที่ต่ำงๆ ทั้งในประเทศและ 
นอกประเทศ เท่ำที่ท่ำนมีโอกำสและสำมำรถจะไปได้ถึง จึงกล่ำวกันว่ำหลวงปู่แหวน
กับหลวงปูต่ือ้ท่องธดุงค์ไปมำกทีส่ดุในบรรดำพระธดุงค์ทัง้หมด ถ้ำรวมเวลำทีห่ลวงปู ่
ทั้งสององค์เดินธุดงค์ทั้งหมดก็ร่วม ๕๐ ปี ค่อนชีวิตบรรพชิตของท่ำน

หลวงปูบ่อกว่ำ กำรเดนิทำงในสมยัก่อนไม่ได้เป็นกังวลห่วงเร่ืองรถเร่ืองเรือ เพรำะ 
กำรคมนำคมด้วยยำนพำหนะสมยัใหม่น้ันไม่ม ีกำรไปมำได้สะดวกสบำยมอียูท่ำงเดียว 
เท่ำน้ันคือเดินไปและเวลำกลบักเ็ดินกลบั ครูบำอำจำรย์บำงท่ำนได้พดูในเชิงขบขันว่ำ  
กำรเดนิทำงของพระธดุงค์ในสมยัก่อนใช้รถอยู ่๒ อย่ำง คอื รถ “มอเตอร์ขำ” กบัรถ 
ยี่ห้อ “ออสตีน” เท่ำนั้น

หลงัจำกออกพรรษำแล้ว (ผู้เขยีนประมำณว่ำน่ำจะเป็นปี พ.ศ. ๒๔๖๕) ในปลำย 
เดอืนตลุำคม หลวงปูแ่หวนกบัหลวงปูต่ือ้ได้จำริกธดุงค์ไปเชยีงตงุ เชยีงรุ้ง ท่ำนออกจำก 
เขตไทยทำงด่ำนอ�ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย ข้ำมไปเขตพม่ำ ทำงฝั่งพม่ำสมัยนั้น 
มีประชำชนอำศัยอยู่ไม่มำกนัก หลวงปูเ่ดินไปตำมทำงล้อทำงเกวยีน ในบำงแห่งกล็ดัไป 
ตำมป่ำตำมเขำ ภมิูประเทศส่วนใหญ่ทีห่ลวงปูผ่่ำนไปล้วนแต่เป็นป่ำเขำ มต้ีนไม้ล�ำต้น
สูงใหญ่ปกคลุมอยู่ทั่วไป
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หลวงปูท่ั้งสองพ�ำนักปกักลดไปเรือ่ยตำมรำยทำงจนไปถงึเมอืงเชยีงตุง หลวงปู่ 
บอกว่ำ เมืองเชียงตุงตั้งอยู่ในหุบเขำ มีภูเขำเป็นก�ำแพงธรรมชำติล้อมรอบ พลเมือง
ส่วนมำกเป็นชำวไทยใหญ่ มีพม่ำอยู่บ้ำง นอกนั้นเป็นชนพื้นเมืองเผ่ำอื่นๆ เชื้อสำย
เจ้ำนครเชียงตุงเลื่อมใสท่ำนเจ้ำคุณพระอุบำลีคุณูปมำจำรย์มำก เชื้อพระวงศ์ผู้ใหญ่
ยังปฏิบัติธรรมอย่ำงเคร่งครัด ด้ำนกำรศำสนำ พระภิกษุสำมเณรก็มีกำรประพฤติ
ปฏิบัติตำมพระวินัยดี เพรำะได้ท่ำนเจ้ำคุณพระอุบำลีฯ ไปแนะน�ำสั่งสอนไว้เมื่อสมัย
ที่ท่ำนไปจ�ำพรรษำอยู่เชียงตุง

พลเมืองเชียงตุงพูดได้สองภำษำ คือ ภำษำไทยใหญ่กับภำษำพม่ำ ประชำชน 
ส่วนใหญ่มีอธัยำศยัไมตรีด ีชอบกำรบญุกศุล ดูแลอุปถมัภ์พระภกิษุสำมเณรดี อำกำศ 
ในฤดหูนำวค่อนข้ำงหนำวเย็น เพรำะเป็นเมืองทีต่ัง้อยูใ่นทีม่ภีเูขำล้อมรอบ กำรไปเชียงตงุ 
ในครั้งนั้นหลวงปู่ไม่ได้อยู่จ�ำพรรษำ
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จาริกไปแสนหวี ฝีฝ่อ หนองแส

จำกเชียงตุง หลวงปู่ได้จำริกขึ้นไปทำงเหนือต่อไปอีก ภูมิประเทศเป็นป่ำทึบ  
มีป่ำโปร่งสลับอยู่บ้ำง มีธำรน�้ำและสัตว์ป่ำนำนำชนิด ในเวลำกลำงคืนอำกำศหนำว
เยน็มำก เม่ือพ้นจำกเขตเชยีงตงุขึน้ไปทำงเหนือแล้ว ผู้คนจะเป็นพวกชำวเขำเผ่ำต่ำงๆ 
เผ่ำที่มีควำมเจริญมำกกว่ำเผ่ำอื่นๆ ได้แก่ พวกจีนฮ่อ

หลวงปูไ่ด้จำริกขึน้ไปถงึเมอืงแสนหว ีฝีฝ่อ และ หนองแส เมอืงเหล่ำน้ีเป็นทีอ่ยู่ 
ของพวกจีนฮ่อ บำงแถบทีห่ลวงปูผ่่ำนไปมแีม่น�ำ้โขงไหลผ่ำน พืน้ทีเ่ป็นทีร่ำบในหบุเขำ 
พอจวนจะเข้ำพรรษำคอืช่วงเดอืนพฤษภำคมและมถินุำยน จะมฝีนตกชกุมำก ไม่สะดวก 
ที่จะพ�ำนักในแถบนั้น หลวงปู่ทั้งสองจึงได้เดินทำงกลับมำยังประเทศไทย
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พูดถึงท่านเจ้าคุณพระอุบาลีฯ

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ให้ควำมเคำรพและมีควำมคุ้นเคยกับท่ำนเจ้ำคุณ 
พระอุบำลีคุณูปมำจำรย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) แห่งวัดบรมนิวำสวรวิหำรมำนำน ตั้งแต่  
พ.ศ. ๒๔๖๔ เม่ือหลวงปูมี่โอกำสไปกรำบรับฟังกำรอบรมธรรมคร้ังแรก และนับแต่น้ันมำ  
เวลำทีท่่ำนเจ้ำคณุฯ ขึน้ไปทำงภำคอสิำน หลวงปูแ่หวนจะหำโอกำสไปกรำบและฟังธรรม 
จำกท่ำนเสมอ เพรำะท่ำนเจ้ำคุณพระอุบำลีฯ เป็นพระมหำเถระที่มีควำมสำมำรถ 
ทั้งทำงปริยัติและทำงปฏิบัติ

ถ้ำมีควำมขัดข้องทำงธรรมวินัย เมื่อไปกรำบเรียนถำม ท่ำนจะชี้แจงให้ฟังจน
หำยสงสัย โดยท่ำนจะตอบข้อซักถำมน้ันๆ ตำมที่พระวินัยบัญญัติไว้อย่ำงชัดเจน 
ตัวอย่ำงคร้ังหน่ึง ทำงส�ำนักพระรำชวังได้นิมนต์พระมหำเถระไปฉันในพระรำชวัง  
โดยมีสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส เป็นประธำนสงฆ์ เมื่อ
พระสงฆ์รับพระรำชทำนฉันเสร็จแล้ว พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ซึ่งทรงประทับ
สนทนำธรรมกับพระมหำเถระอยู่ ได้ทรงปรำรภในเชิงถำมตอนหนึ่งว่ำ

“ภกิษฉัุนของเค้ียวของฉันทีเ่ป็นอาหารในเวลาวกิาล คือตัง้แต่ตะวนัเทีย่งแล้วไป 
จนถงึอรณุของวันใหม่ ถือเป็นอาบตัิปาจติตีย์ ตามสิกขาบทที่ ๗ แห่งโภชนวรรคนัน้
ถ้าเป็นภิกษุผู้ไปอยู่ในต่างประเทศ จะพึงก�าหนดเอาเวลาเที่ยงนั้นอย่างไร”
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พระเจ้ำอยูห่วัฯ ทรงตรัสถำมพระมหำเถระไปทลีะองค์ ยกเว้นสมเด็จพระมหำ-
สมณเจ้ำฯ พระมหำเถระถวำยพระพรไปคนละอย่ำง หรือไม่ก็อ้อมค้อมชนิดไม่กล้ำ
ตดัสนิชีช้ดัลงไป เม่ือถงึท่ำนเจ้ำคณุพระอบุำลฯี พระเจ้ำอยูห่วัฯ ตรัสถำมว่ำ “ท่านเจ้าคณุฯ  
ว่าอย่างไร”

ท่ำนเจ้ำคุณพระอุบำลีฯ ถวำยพระพรว่ำ “ให้ถือเอาเวลาท้องถิ่นที่ตนเข้าไป 
อาศัยอยู่” พระเจ้ำอยู่หัวฯ ทรงผินพระพักตร์ไปทำงสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำฯ แล้ว
ตรัสว่ำ “เป็นอย่างไร” สมเดจ็พระมหำสมณเจ้ำฯ ถวำยพระพรสัน้ๆ ว่ำ “ชอบแก่เหต”ุ

พระเจ้ำอยู่หัวฯ ก็ไม่ได้ตรัสถำมประเด็นนี้อีกต่อไป จึงยุติลงเพียงนั้น
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ปาฏิโมกข์ห้า

หลวงปู่แหวนเคยเล่ำให้ลูกศิษย์ฟังว่ำ ท่ำนเจ้ำคุณพระอุบำลีคุณูปมำจำรย์  
(ภำยหลงัได้เป็นพระอปัุชฌำย์ของหลวงปูแ่หวนกบัหลวงปูต่ือ้ เมือ่ญตัตเิป็นธรรมยตุ)  
เคยบอกให้หลวงปูท่่องปำฏิโมกข์โดยถำมว่ำ “ท่านแหวน ท่องปาฏโิมกข์ได้แล้วหรือยัง”  
กรำบเรียนท่ำนว่ำ “ยงัท่องไม่ได้” ท่ำนเจ้ำคณุฯ บอกว่ำ “ต้องท่องปาฏโิมกข์ให้ได้นะ” 
กรำบเรียนท่ำนต่อไปว่ำ “กระผมอายุปานน้ีแล้ว ความจ�าอะไรไม่ค่อยด ีกระผมจะรักษา 
ปาฏิโมกข์ทั้งห้าก็พอ”

ท่ำนเจ้ำคุณฯ ถำมว่ำ “ปาฏิโมกข์ทั้งห้า คืออะไร”

กรำบเรียนท่ำนว่ำ “ตาก็เป็นปาฏิโมกข์อันหนึ่ง หูก็เป็นปาฏิโมกข์อันหนึ่ง จมูก 
กเ็ป็นปาฏโิมกข์อนัหน่ึง ลิน้ก็เป็นปาฏโิมกข์อนัหน่ึง และ กายกเ็ป็นปาฏิโมกข์อนัหน่ึง 
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ทั้งห้านี้แหละเป็นปาฏิโมกข์”

ท่ำนเจ้ำคุณฯ พูดว่ำ “เออ ถูกละ นักบวชเราถ้าปฏิบัติอินทรีย์ทั้งห้าให้เป็น 
ปาฏิโมกข์ได้ ผู้น้ันกจ็ะเจริญในพระธรรมวนัิยของพระพทุธเจ้า ถ้ารักษาปาฏิโมกข์ทัง้ห้า 
ได้แล้ว ไม่ต้องท่องปาฏิโมกข์ก็ได้”

ดงัน้ัน หลวงปูแ่หวน สจิุณโฺณ ไม่ได้ท่องปำฏโิมกข์กเ็พรำะเหตน้ีุ แต่หลวงปูเ่คย 
เรียนมลูกัจจำยน์มำก่อน เมือ่ยกวนัิยข้อใดมำ ท่ำนจึงว่ำได้อย่ำงแม่นย�ำทัง้ภำษำบำลี
และภำษำไทย
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เล่าเรื่องไม้สีฟัน

หลวงปู่แหวนเล่ำเรื่องไม้สีฟันพระให้ลูกศิษย์ฟัง ดังนี้

ในสมัยที่สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส ก�ำลังนิพนธ์  
(เขยีนหนังสอื) วนัิยมุขอยู ่พระองค์อธบิำยถงึสกิขำบททีว่่ำด้วยไม้สฟัีน จึงเกิดสงสยัว่ำ
จะเป็นไม้ชนิดใด มลีกัษณะเป็นอย่ำงไร ทรงรับสัง่ถำมพระเถระทัง้หลำย ต่ำงกก็รำบทลู 
ไปคนละอย่ำงไม่ตรงกัน จะเอำเป็นข้อยุติไม่ได้ ยังไม่ได้ค�ำอธิบำยเป็นที่พอพระทัย

จึงให้ไปนิมนต์ท่ำนเจ้ำคุณพระอุบำลีคุณูปมำจำรย์จำกวัดบรมนิวำส มำเฝ้ำ  
แล้วตรัสถำมว่ำ “ทนฺตโปนา ไม้สีฟันนั้น ท่านเจ้าคุณฯ เคยเห็นไหมเป็นอย่างไร”

ท่ำนเจ้ำคณุพระอบุำลฯี กรำบทลูว่ำ “เคยเหน็เคยใช้อยูท่างภาคอสิาน พระเถระ 
ในสายพระอาจารย์ม่ันใช้กันอยู่ทัว่ไป ท�าจากไม้สองอย่าง คอื ท�าจากไม้โกทา หรือ คนทา  
กบัชนดิดที�าจากไม้จนัทน์หอม ด้านหนึง่ทบุใหเ้ปน็ฝอยละเอยีดใช้สีฟนั อกีด้านหนึง่
เหลาให้แหลมใช้จิ้มฟัน ถ้าต้องการขูดลิ้นก็ฉีกออกเป็นชิ้นบางๆ ใช้ขูดลิ้นได้ ถ้าเป็น
ไม้โกทา เวลาเคี้ยวจะมีรสขมนิดหน่อย ป้องกันกลิ่นปากได้ดี ขับเสมหะได้ด้วย”

สมเดจ็ฯ รับสัง่ให้ท่ำนเจ้ำคุณฯ หำมำให้ทอดพระเนตร ท่ำนเจ้ำคณุฯ จึงสัง่ขึน้ไป 
ทำงจังหวัดอุบลรำชธำนี ให้ท�ำไม้สีฟันจำกไม้จันทน์หอมและไม้โกทำส่งลงไปให้ท่ำน
ที่วัดบรมนิวำส กรุงเทพฯ แล้วท่ำนก็น�ำไปทูลถวำยสมเด็จฯ ต่อไป

เม่ือสมเด็จฯ ได้ทอดพระเนตรและทรงทดลองใช้ดูแล้ว จึงตรัสชมกับท่ำน 
เจ้ำคุณพระอุบำลีฯ ว่ำ “พระทางอิสานช่างเข้าใจพระวินัยดีแท้”
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นิมนต์ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีฯ มาอยู่เชียงใหม่

ท่ำนเจ้ำคุณพระอบุำลคุีณปูมำจำรย์เคยไปจ�ำพรรษำทีเ่ชยีงตงุ ได้ไปแสดงธรรม
โปรดเจ้ำผู้ครองนครเชียงตุงจนเลื่อมใสถวำยตนเป็นศิษย์อุปัฏฐำก เป็นเหตุให้ทำง
รำชส�ำนักนครเชียงตุงประพฤติธรรมกันโดยทั่วหน้ำ แม้ปัจจุบันเชื้อวงศ์นครเชียงตุง  
เจ้ำนำยชัน้ผู้ใหญ่กย็งัคงปฏบิตัธิรรมกนัอยู ่ในคร้ังน้ัน นอกจำกท่ำนเจ้ำคณุพระอบุำล-ี 
คุณูปมำจำรย์ จะได้โปรดเจ้ำนำยวงศ์นครเชียงตุงแล้ว ท่ำนยังได้ปรับปรุงกำรปฏิบัติ
พระวนัิยของพระสงฆ์ในเชยีงตงุให้ดีขึน้หลำยอย่ำงตำมค�ำขอร้องของเจ้ำผู้ครองนคร
เชียงตุง

เมื่อท่ำนเจ้ำคุณพระอุบำลีฯ กลับจำกเชียงตุงแล้ว ท่ำนได้ขึ้นไปพักภำวนำอยู่ที่
ดอยสเุทพ จังหวดัเชยีงใหม่ ประจวบกับสมยัน้ันวดัเจดีย์หลวง ในตวัเมอืงเชียงใหม่
ก�ำลังทรุดโทรม หำพระผู้เป็นหลักไม่ได้ ประชำชนก็เหินห่ำงจำกวัด เพรำะพระภิกษุ
สำมเณรประพฤติตนไม่เหมำะสม

ทำงฝ่ำยบ้ำนเมืองมีเจ้ำแก้วนวรัตน์ เจ้ำผู้ครองนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้ำพระยำ- 
มุขมนตรี (อวบ เปำโรหิตย์) สมุหเทศำภิบำลมณฑลพำยัพ จึงได้ปรึกษำกันว่ำจะหำ 
พระเถระผู้ใหญ่ที่ไหนเพื่อจะได้นิมนต์มำอยู่วัดเจดีย์หลวง เพื่อจะได้ขอให้ท่ำนช่วย
ปรับปรุงวัดและพระภิกษุสำมเณรให้เข้ำรูปเข้ำรอยขึ้น
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ทำงฝ่ำยบ้ำนเมืองเหน็พ้องกนัว่ำสมควรจะอำรำธนำนิมนต์ท่ำนเจ้ำคุณพระอบุำล-ี 
คุณูปมำจำรย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) วัดบรมนิวำส กรุงเทพฯ มำอยู่ จึงได้เตรียมกำร
มอบหมำยให้ผู้เดินทำงไปนิมนต์

ประจวบกับขณะน้ันได้ทรำบข่ำวว่ำ ท่ำนเจ้ำคุณพระอุบำลีฯ พักวิเวกอยู่ที ่
ดอยสุเทพ จึงได้พำกันไปกรำบและเรียนให้ทรำบถึงวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งนิมนต์ 
ให้ท่ำนมำพ�ำนักจ�ำพรรษำที่วัดเจดีย์หลวง เพื่อจะได้ปรับปรุงวัดให้เรียบร้อย และ
เรียกศรัทธำของประชำชนให้กลับคืนมำ

แต่กำรนิมนต์คร้ังน้ัน เป็นกำรนิมนต์ท่ำนแบบไม่เป็นทำงกำร ท�ำนองเกร่ินให้ท่ำน 
รับทรำบ และท่ำนเจ้ำคณุฯ กย็งัไม่ได้ตอบรับแต่ประกำรใด เพยีงบอกว่ำท่ำนจะขอรับ
ไว้พิจำรณำ ต่อเมื่อกลับถึงกรุงเทพฯ แล้วจะพิจำรณำอีกครั้ง
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ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีฯ รับนิมนต์

เม่ือท่ำนเจ้ำคณุพระอบุำลคุีณปูมำจำรย์ พกัภำวนำอยู่ดอยสเุทพพอสมควรแล้ว 
ก็เดินทำงกลับกรุงเทพฯ

ประมำณเดอืนมถินุำยน พ.ศ. ๒๔๗๐ ทำงเชยีงใหม่โดยเจ้ำแก้วนวรัตน์ได้เดนิทำง 
ลงไปนิมนต์ท่ำนเจ้ำคณุพระอบุำลฯี อย่ำงเป็นทำงกำรด้วยตนเอง กำรตดิต่อนิมนต์จึง 
ส�ำเร็จด้วยดี

ในกำรเดนิทำงไปเชยีงใหม่ ท่ำนเจ้ำคณุพระอบุำลฯี ได้เลอืกผู้ทีจ่ะตดิตำมไปกบั
ท่ำนอย่ำงพิถีพิถัน เพรำะค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงนั้นสูงมำก ในช่วงนั้น หลวงปู่มั่น 
ภูริทตฺโต ได้เดินทำงเข้ำกรุงเทพฯ มีควำมประสงค์จะปลีกวิเวกแสวงหำโมกขธรรม 
ไปตำมล�ำพังองค์เดียว และได้มอบหมำยให้หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยำคโม ปกครองดูแล 
คณะสงฆ์ภำคอสิำนแทนท่ำน ท่ำนเจ้ำคุณพระอบุำลคุีณปูมำจำรย์ จึงได้ขอให้หลวงปูม่ั่น 
ไปพ�ำนักจ�ำพรรษำที่เชียงใหม่ด้วย และร่วมเดินทำงในครั้งนี้ ศิษย์อีกท่ำนหนึ่งที่ได้ 
รับคดัเลอืกให้ร่วมเดนิทำงได้แก่ หลวงปูแ่หวน สจิุณโฺณ ซึง่ท่ำนมคีวำมยนิดีอย่ำงยิง่  
โดยไม่คำดคิดมำก่อนว่ำจะได้รับควำมไว้วำงใจจำกครูบำอำจำรย์มำกถงึขนำดน้ัน

หลวงปู่แหวนบอกว่ำ กำรน่ังรถไฟไปเชียงใหม่ในสมัยน้ันไม่ได้สะดวกสบำย
เหมือนสมัยน้ี ต้องใช้เวลำนำน แต่กไ็ม่มยีำนพำหนะหรือวธิเีดนิทำงอย่ำงอืน่ทีจ่ะสะดวก 
สบำยไปกว่ำนั้นอีกแล้ว
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จัดการปรับปรุงวัดเจดีย์หลวง

กำรไปจ�ำพรรษำอยูว่ดัเจดย์ีหลวงของท่ำนเจ้ำคณุพระอบุำลคีณูุปมำจำรย์คร้ังน้ัน  
ท่ำนได้เทศนำสั่งสอนอบรมพระภิกษุสำมเณร อุบำสกอุบำสิกำ รวมทั้งน�ำพระภิกษุ
สำมเณรท�ำควำมสะอำดและปรับปรุงบริเวณวดัจนดสูะอำดเรียบร้อยดเูจริญหเูจริญตำ

นอกจำกน้ี เวลำกลำงคนืท่ำนกใ็ห้กำรอบรมธรรมทกุคืน ท�ำให้ได้ผลดข้ึีนมำอย่ำง 
รวดเร็ว คือพระภิกษุสำมเณรประพฤติอยู่กับร่องกับรอย วัดดูสะอำดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย อบุำสกอบุำสกิำและประชำชนก็มำท�ำบญุฟังธรรมกนัมำกข้ึน สำมำรถเรียก
ศรัทธำกลับมำได้ตำมควำมประสงค์

เมือ่ออกพรรษำแล้ว ท่ำนเจ้ำคณุฯ กพ็ำพระเณรออกวเิวกตำมเขตอ�ำเภอใกล้เคยีง  
บำงคร้ังในฤดแูล้งนอกพรรษำ ท่ำนกล็งไปท�ำธรุะทีก่รุงเทพฯ พอจวนจะถงึวนัปวำรณำ
เข้ำพรรษำ ท่ำนกก็ลบัขึน้มำจ�ำพรรษำทีเ่ชยีงใหม่ วดัเจดีย์หลวงในสมยัของท่ำนเจ้ำคณุ 
พระอุบำลีคุณูปมำจำรย์จึงได้รับกำรสนับสนุนจำกประชำชนเช่นที่เคยเป็นมำแล้ว 
ในอดีต

หลวงปูแ่หวนกอ็ยูด่แูลช่วยสนองงำนท่ำนเจ้ำคณุฯ ตำมก�ำลงั บำงคร้ังท่ำนกต็ำม
หลวงปู่มั่นออกแสวงวิเวกตำมอ�ำเภอนอกๆ ตำมโอกำส
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ญัตติเป็นธรรมยุต

ในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ น้ีเอง ท่ำนเจ้ำคณุพระอบุำลคีณุปูมำจำรย์ ได้พจิำรณำเหน็ว่ำ  
หลวงปู่แหวนมีควำมตั้งใจในกำรประพฤติปฏิบัติ มีควำมวิริยะอุตสำหะปรำรภ 
ควำมเพียรสม�่ำเสมอ ไม่ท้อถอย มีข้อวัตรปฏิบัติดีเหมำะสมตำมสมณสำรูป  
มีอุปัชฌำยวัตรและอำจำริยวัตรดีเสมอต้นเสมอปลำย มีอัธยำศัยไม่ขึ้นไม่ลง และมี
ควำมคุ้นเคยกันมำนำน

วันหนึ่ง ท่ำนเจ้ำคุณพระอุบำลีฯ ได้พูดกับหลวงปู่แหวนว่ำ “อยู่ด้วยกันก็นาน 
มาแล้ว ควรจะได้ญตัตเิสยีเพือ่จะได้เข้าร่วมสงัฆกรรมกนัได้ ไม่ต้องคอยบอกปาริสทุธิ 
ในวันอุโบสถเหมือนเช่นทุกวันนี้”

คร้ังแรกหลวงปูก่รำบเรียนท่ำนเจ้ำคุณฯ ว่ำ “ขอเวลาปรึกษาเพือ่นคอืหลวงปูต่ือ้ 
ดูก่อน” ในช่วงนั้นหลวงปู่ตื้อยังท่องธุดงค์อยู่ตำมล�ำพัง ยังไม่ได้ขึ้นไปเชียงใหม่

แต่ด้วยเหตุผลของท่ำนเจ้ำคุณพระอุบำลีฯ ที่อธิบำยให้ฟังในขณะนั้น ท่ำนจึง
ตัดสินใจญัตติเป็นพระธรรมยุตที่พัทธสีมำวัดเจดีย์หลวงน่ันเอง โดยมีพระอุบาลี- 
คุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) เป็นพระอุปัชฌำย์ มีพระครูศรีพิศาลสารคุณ เป็น
พระกรรมวำจำจำรย์ และพระครูนพสีพิีศาลคุณ (ทอง โฆสโิต) เป็นพระอนุสำวนำจำรย์
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เหตุที่หลวงปู่แหวนยังไม่ญัตติในครั้งแรก

กำรทีห่ลวงปูแ่หวนยงัไม่ยอมญตัตเิป็นพระธรรมยตุในคร้ังแรก โดยจะรอปรึกษำ 
กบัหลวงปูต่ือ้ อจลธมโฺม ก่อนน้ัน เพรำะถ้ำท่ำนตดัสนิใจไปคนเดยีว ภำยหลงัอำจถกู
เพือ่นต่อว่ำเอำได้ว่ำท�ำอะไรไปแล้วไม่ปรกึษำกัน เพรำะหลวงปูต่ือ้ท่ำนเป็นสหธรรมกิ 
ที่ร่วมท่องธุดงค์ทั้งในและนอกประเทศด้วยกันเกือบจะทุกแห่ง เมื่อมีเร่ืองส�ำคัญที่
ต้องตัดสินใจ จึงต้องปรึกษำกันให้ดีเสียก่อน

อีกอย่ำงหน่ึง ขณะน้ันหลวงปู่แหวนเองก็อยู่ในขั้นพระผู้ใหญ่พอสมควรแล้ว 
เพรำะท่ำนมีพรรษำ ๒๐ พระทีมี่พรรษำมำกขนำดน้ัน จะตดัสนิใจท�ำอะไรต้องมคีวำม
รอบคอบ แต่ด้วยควำมเคำรพในท่ำนเจ้ำคุณพระอุบำลีฯ รวมทั้งด้วยเหตุด้วยผล  
เมือ่ท่ำนเจ้ำคณุฯ เอ่ยปำกให้โอกำส หลวงปูจึ่งตกลงญตัตเิป็นพระธรรมยตุโดยไม่รอ
หลวงปูต่ือ้ ภำยหลงัเม่ือหลวงปูต่ือ้มำถึงเชยีงใหม่แล้ว ท่ำนก็ได้ญตัตเิป็นพระธรรมยตุ 
ที่วัดเจดีย์หลวงเช่นเดียวกัน

ในสมัยน้ัน พระฝ่ำยมหำนิกำยทีม่อีำยพุรรษำมำกทีย่อมตนเป็นศิษย์ปฏบิตัธิรรม 
กับหลวงปูม่ั่น ภริูทตโฺต ได้ญตัตเิป็นพระธรรมยตุกม็ำก และทีห่ลวงปูม่ั่นท่ำนบอกว่ำ 
ไม่ต้องญัตติก็มีหลำยองค์
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การเที่ยวธุดงค์ในภาคเหนือ

หลวงปูแ่หวนกบัหลวงปูต่ือ้ ท่ำนถกูกบัอำกำศทำงภำคเหนือเหมือนกนั ซึง่กล่ำว 
ได้ว่ำอำกำศทำงภำคเหนือเป็นสัปปำยะส�ำหรับท่ำน 

ในกำรบ�ำเพญ็ภำวนำช่วงทีอ่ยูท่ำงภำคเหนือน้ัน หลวงปูไ่ด้จำริกไปตำมป่ำตำมเขำ 
แถวจังหวัดเชียงรำย พะเยำ ล�ำปำง เชียงใหม่ เป็นส่วนมำก หลวงปู่สำมำรถเล่ำถึง 
ภูมิประเทศของแต่ละท้องที่ในภำคเหนือตอนบนได้อย่ำงละเอียด

ส่วนทำงภำคเหนือตอนล่ำง ได้แก่ ตำก ก�ำแพงเพชร อุตรดิตถ์ แพร่ น่ำน นั้น 
หลวงปู่เคยเที่ยวธุดงค์บ้ำงเป็นครั้งเป็นครำว ไม่เหมือน ๔ จังหวัดที่กล่ำวมำ ซึ่งท่ำน
จำริกไปหลำยๆ ครั้ง บำงแห่งหลวงปู่ก็อยู่พักจ�ำพรรษำ บำงแห่งก็พักบ�ำเพ็ญเพียร 
ภำวนำเฉพำะในฤดูแล้ง แห่งละ ๓ วันบ้ำง ๗ วันบ้ำง ๑๕ วันบ้ำง หรือ ๑ เดือนบ้ำง

กำรจำริกธุดงค์ของหลวงปู่น้ันต้องพบกับอุปสรรคนำนำประกำร ซึ่งหลวงปู่ 
ก็สำมำรถผ่ำนพ้นไปได้ด้วยพลังจิตที่เข้มแข็ง มุ่งมั่น และด้วยปัญญำบำรมีของท่ำน 
ซึ่งศิษย์รุ่นหลังได้ถือเป็นแบบอย่ำงในกำรปฏิบัติจนบังเกิดผลส�ำเร็จในทำงธรรมเป็น
จ�ำนวนมำก
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ธุดงค์จากเชียงรายไปล�าปาง

ครั้งหนึ่ง หลวงปู่แหวนออกธุดงค์องค์เดียว เดินทำงจำกเชียงรำยมุ่งไปล�ำปำง
หลวงปู่เดินทำงมำถึงพะเยำ (สมัยนั้นเป็นอ�ำเภอขึ้นอยู่กับจังหวัดเชียงรำย) พักที่วัด
พระเจ้ำตนหลวง ๓-๔ วัน เพื่อพักผ่อนให้มีก�ำลัง

ช่วงที่หลวงปู่ออกจำกพะเยำจะไปล�ำปำงก็มีรถลำกไม้จะไปเส้นทำงน้ันพอดี  
พวกรถได้นิมนต์หลวงปูข้ึ่นรถไปด้วย ขณะน้ันเป็นช่วงเดือน ๗ (มถินุำยน) เข้ำหน้ำฝน  
มีฝนตกชุก รถออกไปถึงแถวอ�ำเภองำวก็เกิดติดหล่มขึ้นไม่ได้ พวกคนรถนิมนต์ให้
หลวงปู่พักอยู่กับพวกเขำก่อน ให้แก้ไขเอำรถขึ้นจำกหล่มได้ค่อยเดินทำงต่อไป

หลวงปูก่ล่ำวขอบใจพวกเขำ แล้วบอกว่ำจะค่อยๆ เดินล่วงหน้ำไปก่อน จะไปพกั 
หมู่บ้ำนข้ำงหน้ำ

ขณะที่หลวงปู่เดินทำงนั้น มีฝนตกพร�ำๆ ตลอดเวลำ พอตกเย็นก็ถึงหมู่บ้ำน
แห่งหน่ึง เข้ำไปอำศัยพกัทีศ่ำลำใกล้หมูบ้่ำน วนัรุ่งข้ึนกอ็อกบณิฑบำต ฉันเสร็จกอ็อก 
เดินทำงต่อไป

สมัยน้ัน ถนนระหว่ำงพะเยำ-ล�ำปำง เป็นทำงรถลำกไม้ ในฤดฝูน รถจะหยุดลำกไม้ 
เพรำะตดิหล่ม ลำกไม้ไม่ได้ ดงัน้ัน เส้นทำงจึงเดินล�ำบำกมำก ต้องผ่ำนล�ำธำร ผ่ำนซอกเขำ 
และป่ำดงดิบ มีทำกดูดเลือดอยู่ทั่วไป
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พักค้างคืนที่ศาลเจ้าพ่อประตูผา

หลวงปู่เดินทำงมำถึงศำลเจ้ำพ่อประตูผำเมื่อเวลำใกล้ค�่ำพอดี จึงอำศัยนอนที ่
ศำลเจ้ำพ่อนั้นเอง ศำลเจ้ำพ่อประตูผำในสมัยนั้น เขำสร้ำงเป็นตัวเรือนไม้ขนำดใหญ่ 
พอที่คนจะขึ้นไปนอนได้

หลวงปู่ใช้ผ้ำอำบปัดฝุ่นและใบไม้ที่พื้นออก แล้วเอำผ้ำอำบปูบนพื้นกระดำน 
กำงกลดและจัดบริขำรเรียบร้อยแล้ว ก็ออกไปสรงน�้ำที่ล�ำธำรแถวใกล้ๆ นั้น ซึ่งมี
อยู่ทั่วไปในฤดูฝน เวลำกลำงคืน หลวงปู่บอกว่ำเงียบสงัดดี ท่ำนใช้ผ้ำสังฆำฏิหนุน
ศรีษะต่ำงหมอนเวลำนอน เมือ่หยดุพกัพอหำยเหน่ือยแล้ว หลวงปูก่ไ็หว้พระสวดมนต์ 
แผ่เมตตำให้เจ้ำทีเ่จ้ำทำงและสรรพสตัว์ แล้วเดินจงกรมบ้ำง น่ังภำวนำบ้ำง สลบักนัไป

หลวงปู่เล่ำว่ำ เวลำกลำงคืนพวกเสือมำร้องแถวใกล้ๆ ที่ท่ำนพัก เสียงเป๊บๆ 
ขำนรับกัน ฟังเสียงแต่ละตัวไม่ใช่เล็กๆ สำมำรถกินวัวได้อย่ำงสบำย เสือร้องรับกัน
เป็นทอดๆ ประเดีย๋วตวัน้ันร้อง ประเดีย๋วตวัน้ี ร้องเหมือนคนกูห่ำกนั อยูไ่ม่ไกลจำก
ที่ท่ำนพัก พอตกดึกอำกำศหนำวเย็นมำก ท่ำนต้องเดินจงกรมและนั่งภำวนำทั้งคืน
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จับไข้ระหว่างเดินทาง

พอรุ่งสว่ำงได้อรุณ หลวงปู่เก็บบริขำรแล้วออกเดินทำงต่อไป ตกบ่ำยรู้สึก
อ่อนเพลยีมำก หนักศีรษะคล้ำยจะเป็นไข้ รวบรวมก�ำลงัเดินต่อไป จะพกักไ็ม่ได้เพรำะ
อยู่กลำงป่ำเขำไม่มีหมู่บ้ำนเลย เดินไปได้ประมำณ ๒ ชั่วโมง รู้สึกอ่อนเพลียมำก 
อำกำรไข้เริม่ปรำกฏชดั ขำรู้สกึว่ำจะก้ำวต่อไปไม่ไหว อ่อนไปหมด จึงแวะเข้ำใต้ร่มไม้ 
ข้ำงทำง วำงกลด วำงบำตร แล้วล้มตัวนอนหลับโดยไม่รู้สึกตัวเพรำะพิษไข้

ช่วงเวลำที่หลับไปนั้น นำนเท่ำไรก็ไม่รู้ มำรู้สึกตัวเอำก็ต่อเมื่อได้ยินเสียงดังอู้ๆ 
ของลมพดัยอดใบไม้ เสยีงฟ้ำคะนอง ฟ้ำแลบแปลบปลำบอยูท่ัว่ไป มองไปบนท้องฟ้ำ
มีเมฆด�ำทะมึนเต็มท้องฟ้ำ ลมก็พัดกระโชกแรงขึ้น เสียงค�ำรำมของฟ้ำก็ร้องถี่ขึ้น  
ดูทุกสิ่งทุกอย่ำงมีแต่บีบรัดเข้ำมำทุกที อำกำรไข้ก็ยังไม่สร่ำง ฝนก็เริ่มลงเม็ดห่ำงๆ  
จะกำงกลดก็สูล้มพดัไม่ไหว ไม่รู้ว่ำจะไปหลบฝนอยูท่ีไ่หนได้ ดเูหมอืนจะหมดหนทำง
แก้ไขเอำทีเดียว
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ขอให้ฝนเลี่ยงห่าง

เมื่อหลวงปู่เห็นว่ำไม่มีทำงที่จะหลบหลีกฝนได้แน่แล้ว จึงได้รวบรวมก�ำลังกำย 
ลกุขึน้น่ังสมำธ ิตัง้สจัจำธษิฐำนอ้ำงเอำคุณพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ อ้ำงถงึบญุบำรม ี
ที่ได้บ�ำเพ็ญตนด้วยดีมำตั้งแต่บวช ว่ำ

“ข้าพเจ้าบวชอทุศิตนต่อพระพทุธ ต่อพระธรรม ต่อพระสงฆ์ วันน้ีข้าพเจ้าเดินทางมา 
เพือ่จะไปล�าปาง เกดิอาการไข้หมดก�าลงัทีจ่ะไปข้างหน้า ถ้าบญุบารมขีองข้าพเจ้ามอียู ่
พอที่จะได้บ�าเพ็ญพรหมจรรย์เพื่อท�าที่สุดแห่งทุกข์แล้ว ขอฝนอย่าได้ตกลงมาตรงที่ 
ข้าพเจ้าอยู่นี้เลย”

แล้วหลวงปูก็่แผ่เมตตำต่อเทพำอำรักษ์ เจ้ำทีเ่จ้ำทำง อธษิฐำนบอกกล่ำวแก่เขำว่ำ

“ข้าแต่เทพารักษ์ผู้ศกัดิส์ทิธิ ์เจ้าทีเ่จ้าทาง ตลอดจนนาค ครุฑ ผู้มอี�านาจทัง้หลายกด็ี  
วนัน้ีข้าพเจ้าเดินทางมาจะไปล�าปาง มาป่วยอยูก่ลางป่า หมดก�าลงัทีจ่ะไปข้างหน้า ขอให้ 
ท่านทัง้หลายอาศยัความเอน็ดขู้าพเจ้า ขอได้โปรดบนัดาลด้วยอ�านาจฤทธิข์องตนๆ ให้ฝน 
ซึง่ก�าลงัตกมาน้ี ได้เว้นตรงทีข้่าพเจ้าอยู่ตรงน้ี ขอให้เปลีย่นทศิทางไปทางอืน่ การทีจ่ะ 
ห้ามฝนไม่ให้ตกนั้นมิใช่ฐานะ แต่ขออย่าได้ตกลงมาตรงที่ข้าพเจ้าอยู่ ขอให้ผ่านไป
ทางอื่น”
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เป็นที่น่าอัศจรรย์

เม่ือหลวงปูอ่ธษิฐำนเสร็จแล้ว ท�ำจิตให้แน่วแน่แผ่เมตตำแก่สรรพสตัว์ทัว่จักรวำล 
ไม่มีประมำณ แล้วท่ำนกน่ั็งหลบัตำท�ำสมำธสิงบน่ิง เป็นทีน่่ำอศัจรรย์ ขณะทีฝ่นก�ำลงั 
ลงเมด็ถีโ่ดยล�ำดบัน้ัน ได้เกดิมลีมพดัมำอย่ำงแรง ต้นไม้ลูเ่อนไปตำมทศิทำงลมด้วย
ควำมแรงของลมที่พัดมำนั้นสำมำรถท�ำให้ฝนเปลี่ยนทิศทำงไปโดยฉับพลัน

ฝนตกห่ำงจำกจุดที่หลวงปู่นั่งอยู่ออกไปในรัศมี ๑ เส้น เว้นเฉพำะที่ๆ หลวงปู่ 
อยู่เท่ำน้ัน วันน้ันฝนตกอยู่นำนพอสมควร พอฝนหำยแล้ว อำกำรไข้ก็ยังไม่สร่ำง  
หลวงปูจึ่งล้มตวันอนต่อไปโดยไม่ได้กำงกลด ท่ำนมำรู้สกึตวัอกีทกีเ็ป็นเวลำกลำงคนื
แล้ว รู้สึกว่ำเนื้อตัวเปียกชุ่มหมด ส่วนหนึ่งเป็นเพรำะยุงป่ำรุมกัด และอีกส่วนหนึ่ง 
เพรำะเหงื่อออก

หลวงปู่ไม่ได้สนใจกับเรื่องเนื้อตัว รู้แต่ว่ำสร่ำงไข้แล้ว รู้สึกว่ำตัวเบำ คอแห้ง
กระหำยน�้ำ จึงลุกขึ้นเอำกำไปตักน�้ำในล�ำธำรใกล้ๆ ใช้ธรรมกรก (กระบอกกรองน�้ำ) 
กรองน�้ำใส่กำเต็มแล้วก็กลับมำที่เดิม นั่งภำวนำท�ำสมำธิจนรุ่งเช้ำ

ก่อนออกเดินทำง หลวงปู่ได้ท�ำใจให้สงบ แผ่เมตตำไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลำย 
กำรเดินทำงในวันนั้นมีควำมสะดวกปลอดภัย ไม่มีอุปสรรคอันตรำยใดๆ
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ข้อดีของการเดินธุดงค์คนเดียว

ทีบ่อกว่ำหลวงปูแ่หวนกบัหลวงปูต่ือ้ ท่ำนจะออกท่องธดุงค์ไปไหนๆ ด้วยกนัน้ัน  
ไม่ได้หมำยควำมว่ำท่ำนจะเดินด้วยกันพักด้วยกันตลอด หำกแต่ไปด้วยกันบ้ำง  
แยกกันบ้ำง ๓ วัน ๕ วัน ๒ สัปดำห์ หรือ ๑ เดือน มำพบกันทีหนึ่ง หรือบำงครั้ง 
กพ็กัปักกลดอยูใ่กล้ๆ กนั แล้วกต่็ำงองค์ต่ำงแยกกันไป แต่ท่ำนกต็ดิต่อถงึกนัอยูเ่สมอ  
ในช่วงที่ธุดงค์มำล�ำปำงนี้ หลวงปู่ทั้งสององค์แยกทำงกันแต่มำพบกันที่ล�ำปำง แล้ว
หลวงปู่แหวนธุดงค์ขึ้นไปเชียงใหม่ และหลวงปู่ตื้อแยกไปแสวงวิเวกแถบอ�ำเภอเถิน 
หวังจะไปพบกันที่เชียงใหม่

หลวงปู่แหวน ท่ำนเล่ำถึงข้อดีในกำรเดินทำงองค์เดียวว่ำ

“การเดินทางคนเดียวนั้น รู้สึกสะดวกสบายหายกังวล ไม่เหมือนไปกันเป็นหมู่
เป็นคณะ มีแต่เรื่องกังวล ในที่บางแห่งเพื่อนๆ จะไป เราอยากอยู่ เราจะไป เพื่อนๆ 
จะอยู่ ไม่ค่อยจะพร้อมเพรียงกัน สู้ไปคนเดียวไม่ได้ อยากไปก็ไป อยากอยู่ก็อยู่ 
ไม่มีเครื่องวิตกกังวล ไม่ต้องพูดจากับใครๆ  เดินทางคนเดียว เวลาคับขันจิตก็เป็น
สมาธิได้ดี สติสัมปชัญญะเป็นเพื่อนสองเสมอในกาลเช่นนั้น เดินไปภาวนาไปเช่นนี้
บางครั้งจิตสงบอยู่ได้นาน ความวอกแวกแส่ไปรับอารมณ์ภายนอกตามนิสัยของจิต
ไม่ค่อยมี เพราะเหตุที่อันตรายมีอยู่รอบด้าน ชีวิตจึงฝากเป็นฝากตายอยู่กับสติ

การเดินทางในที่ๆ มีอันตรายเช่นนัน้ เปรยีบเหมือนการเข้าสู่สงครามทางทหาร 
ถ้าไม่ค่อยระมัดระวัง สติสัมปชัญญะไม่มี ไม่ช้าทหารผู้นั้นจะต้องถูกข้าศึกท�าร้ายเอา
อย่างแน่นอน”
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การบ�าเพ็ญภาวนาอยู่ในที่มีอันตราย

หลวงปู่เล่ำถึงกำรบ�ำเพ็ญภำวนำอยู่ในสถำนที่ๆ มีอันตรำย เช่น มีสัตว์ มีเสือ  
มีช้ำง มีหมี หรืองู อยู่ใกล้ๆ ว่ำในสถำนที่เช่นนั้นแหละสติมันตื่นอยู่ทุกเมื่อ ที่ว่ำสติ 
มนัตืน่ เพรำะมนักลวัอำจำรย์เสอื อำจำรย์ช้ำง อำจำรย์งู อำจำรย์หมี จะมำท�ำอนัตรำย 
มันจึงตื่นตัวอยู่เสมอ

หลวงปูบ่อกว่ำค�ำว่ำ “ตืน่” ในทีน้ี่ มไิด้หมำยควำมว่ำตืน่กลวัแบบกลวัสตัว์กลวัเสอื  
มันจะมำท�ำอันตรำยเอำ แต่ควำมหมำยว่ำ ตื่นอยู่ด้วยธรรม เช่น เรำเจริญธรรมะข้อ 
มรณำนุสสต ิจิตมันจะค้นคดิหำอบุำยทำงปัญญำอยูเ่ฉพำะเร่ืองน้ันๆ ไม่ส่งออกไปรับ 
อำรมณ์ภำยนอกอย่ำงอยู่ในที่ธรรมดำทั่วไป

เวลำจิตสงบเม่ืออยู่ในสถำนที่ๆ  มีอนัตรำย ควำมสงบจะตัง้อยูไ่ด้นำน อบุำยกำร 
พจิำรณำกแ็ยบคำย แม้ขณะเดินจงกรม เวลำจิตรวมกส็ำมำรถยนือยูไ่ด้โดยไม่ล้มหรือ 
ซวนเซ อยู่ได้นำนเท่ำที่จิตจะถอนออกจำกสมำธิ

เพรำะเหตน้ัุน จิตในสภำพเช่นน้ันจึงองอำจกล้ำหำญ มกี�ำลงั มีอ�ำนำจคุม้ครอง
ตัวเองได้ แม้เวลำน้อมจิตแผ่เมตตำต่อสรรพสัตว์ทั้งหลำยจึงมีอ�ำนำจโน้มน้ำวจิต 
ของสัตว์ให้เกิดมีควำมเมตตำต่อกันและกันได้
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เรื่องอาหารและการบิณฑบาต

หลวงปูแ่หวนได้พดูถงึเร่ืองกำรบณิฑบำตในช่วงออกธดุงค์ว่ำ ในกำรเดินทำงของ
พระธุดงค์นั้น จะเอำอะไรแน่นอนกับกำรขบฉันนักไม่ได้ ไปในที่บำงแห่งก็ได้พอฉัน  
ในที่บำงแห่งก็ไม่พอ ขึ้นอยู่กับควำมศรัทธำและควำมเป็นอยู่ของประชำชนใน 
ท้องถิ่นนั้นๆ ไปบิณฑบำตในบำงที่บำงแห่งอำจจะได้เฉพำะข้ำวเปล่ำ บำงแห่งอำจจะ 
ได้ข้ำวกับเกลือ บำงแห่งอำจจะได้ข้ำวกับพริก บำงแห่งอำจจะได้ข้ำวกับน�้ำอ้อย  
ได้มำอย่ำงไรก็ฉันอย่ำงน้ันเพื่อผ่อนบรรเทำควำมหิวของธำตุขันธ์ จะฉันเพื่อควำม 
อิ่มหน�ำส�ำรำญนั้นไม่มี นอกจำกจะผ่ำนเข้ำไปในบ้ำนเมืองซึ่งนำนแสนนำน

หลวงปู่เล่ำต่อไปว่ำ กำรเดินธุดงค์ไปในที่ต่ำงๆ ได้พบเห็นของแปลกๆ ดี เช่น 
บำงหมู่บ้ำนเวลำไปบิณฑบำตได้ข้ำวกับเกลือก็มี ได้ข้ำวกับผักก็มี ถำมพวกชำวบ้ำน
เขำว่ำ “ไม่มีพริกกินหรือ จึงใส่บาตรเอาข้าว เอาเกลอื เอาผักมาใส่ ไม่เหน็มพีริกเลย”  
เขำบอกว่ำ “ไม่ม”ี ถำมเขำว่ำ “เมือ่ไม่มี ท�าไมไม่ปลกูบ้างล่ะ” เขำตอบว่ำ “มนัเป็นการ
ล�าบาก” 

หลวงปูว่่ำ พวกประชำชนในหมู่บ้ำนป่ำเช่นน้ัน เขำกนิอยูก่นัง่ำยๆ ตำมธรรมชำติ 
ไม่มีกำรดัดแปลง พวกที่มีข้ำวมีเกลือก็กินกันไป พวกที่มีข้ำวมีผักก็กินกันไป จะต้ม 
จะแกงแบบพวกเรำนั้นเขำท�ำไม่เป็น พวกพริก มะเขือ หรือผักต่ำงๆ ถ้ำเขำปลูกแบบ 
พวกเรำก็คงกินไม่หมด เพรำะดินเขำดี แต่นี่เขำไม่ท�ำกัน เขำกล่ำวว่ำล�ำบำก ยุ่งยำก
ต้องถำกต้องถำง
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พักนอนในดงเสือ

อกีคร้ังหน่ึง หลวงปูแ่หวนเดนิธดุงค์จำกพะเยำจะไปล�ำปำงเช่นกนั ท่ำนเดินเลยีบ 
กว๊ำนพะเยำไป ตดัข้ำมดอยหมไูป เส้นทำงน้ันไม่มีถนน เป็นทำงเดินเท้ำ ภมูปิระเทศ 
แถบนั้นเป็นป่ำเขำ มีเทือกเขำสลับซับซ้อน เป็นกำรเดินทำงที่ค่อนข้ำงล�ำบำก

หลวงปูเ่ดนิทำงมำองค์เดยีว จวนเวลำเยน็กถ็งึศำลำทีพ่กักลำงป่ำ ซึง่มผู้ีสร้ำงเอำไว้ 
ส�ำหรับคนเดินทำงจะได้เข้ำพกัอำศยัค้ำงคนืได้ เพรำะในแถบน้ันไม่มหีมู่บ้ำนใกล้เคยีง 
ถ้ำถึงเวลำบ่ำยใกล้เย็น ผู้ที่เดินทำงจะไม่เดินทำงต่อไปอีกเพรำะกลัวอันตรำยจำก 
สตัว์ป่ำ โดยเฉพำะพวกเสอืกบัหมทีีม่ชีกุชุมในแถบน้ัน ด้วยเหตน้ัุนจึงได้มผู้ีสร้ำงศำลำ 
ไว้ส�ำหรับคนเดินทำงเพื่อจะได้อำศัยหลับนอนเมื่อเดินทำงมำถึง

หลวงปูเ่ดินทำงมำถึงศำลำทีพ่กัเมือ่ใกล้ค�ำ่แล้วจึงเข้ำไปพกัทีศ่ำลำน้ัน รอบนอก
ศำลำมีร้ัวล้อมรอบกันสัตว์ร้ำย ภำยในมีเตำไฟพร้อมฟืนไว้ให้ด้วยส�ำหรับก่อไฟผิง
ตอนกลำงคนื ในป่ำดงดบิเช่นน้ันแม้จะเป็นฤดแูล้ง แต่พอตกกลำงคนือำกำศจะหนำว
เย็นมำก ต้องก่อไฟผิงพอบรรเทำควำมหนำวเย็นได้บ้ำง

หลวงปู่รีบอำบน�้ำเมื่อไปถึง ค�่ำลงก็ไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตำ แล้วนั่งภำวนำ 
จนดึกจึงพกัจ�ำวดั เวลำกลำงคืนได้ยินเสยีงเสอืร้องอยูร่อบๆ ศำลำทีพ่กั หลวงปูบ่อกว่ำ 
พวกเสือน้ันช�ำนำญในกำรร้องท�ำเสียงเลียนแบบพวกสัตว์ป่ำต่ำงๆ เช่น พวกกวำง 
พวกเก้ง ซึ่งเสือสำมำรถท�ำเสียงเลียนแบบได้เหมือนมำก ดังน้ัน บำงคร้ังพวกเก้ง
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เมือ่ได้ยนิเสยีงเสอืร้องเลยีนแบบ นึกว่ำเป็นพวกของตวั หลงเดนิเข้ำไปหำแล้วถกูเสอื 
จับกินได้ง่ำยๆ 

คืนน้ันพอตกดึกอำกำศหนำวเย็นมำกจึงก่อไฟที่เตำผิง ต้องลุกข้ึนใส่ไฟถึง 
สำมคร้ัง หลวงปู่มำเคลิ้มหลับเอำก็ตอนเกือบสว่ำงแล้ว ประมำณว่ำหลับไปได้สอง
ชั่วโมง เมื่อรู้สึกตัวตื่นขึ้นมำก็สว่ำงแล้ว
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พบหญิงใจบุญ

พอรุ่งเช้ำได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน หลวงปู่มองลงไปข้ำงล่ำง เห็นพวกชำวบ้ำน
หำบของมำ ๒-๓ คน ก�ำลงัน่ังพกัคุยกนัอยู ่หลวงปูเ่ดนิลงไปถำมได้ควำมว่ำ พวกเขำ
จะไปพะเยำ แล้วถำมเส้นทำงทีห่ลวงปูจ่ะไปข้ำงหน้ำว่ำมหีมู่บ้ำนไหม ได้รับค�ำตอบว่ำ 
มีหมู่บ้ำนหน่ึงห่ำงจำกตรงน้ันไปรำวสำมชั่วโมงอยู่ทำงซ้ำยมือ เมื่อได้รับค�ำบอกเล่ำ 
เช่นน้ัน หลวงปูจึ่งเกบ็บริขำรแล้วออกเดนิทำงหมำยจะไปบณิฑบำตฉันทีห่มูบ้่ำนข้ำงหน้ำ

หลวงปูเ่ดนิไปจนเหน่ือยอ่อนกไ็ม่พบหมูบ้่ำนดงักล่ำว เวลำกส็ำยมำกแล้วรู้สกึหวิ 
และเหน่ือยเพลยี ท่ำนเดนิต่อไปพกัใหญ่กพ็บหญงิสำมคนหำบของสวนทำงมำ จึงถำมว่ำ  
“จากน้ีไปถึงหมูบ้่านข้างหน้าจะต้องเดินไปอกีไกลเท่าไร” ได้รับค�ำตอบว่ำ “จะต้องเดนิ 
ถึงเย็นจึงจะถึง” หลวงปู่บอกว่ำ “เมื่อเช้าพบพวกหาบ เขาบอกว่าหมู่บ้านข้างหน้าเดิน
สามชัว่โมงถงึ น่ีเดินมาจนสายขนาดน้ีแล้วก็ยงัไม่พบหมูบ้่านดงักล่าว” ได้รับค�ำบอกว่ำ  
“หมู่บ้านดังกล่าวนั้น หลวงปู่ผ่านมาแล้ว”

หญิงทั้งสำมถำมว่ำ “พระคุณเจ้าฉันจังหันแล้วหรือยัง” หลวงปู่จึงบอกว่ำ “ยัง 
ไม่ได้ฉัน ครั้งแรกกะว่าจะไปบิณฑบาตฉันที่หมู่บ้านดังกล่าว แต่กว่าจะไปถึงหมู่บ้าน 
ต่อไปกค็งจะเย็น วนัน้ีเหน็จะไม่ได้ฉันแน่” หญงิทัง้สำมจึงกล่ำวว่ำ “ถ้าเช่นน้ันพวกดิฉัน 
ขอนิมนต์พระคุณเจ้าฉันจังหนัก่อน พวกดิฉันมข้ีาวมาด้วย วนัน้ีเป็นบญุของพวกดฉัิน 
นิมนต์ท่านฉันให้เตม็ที ่ไม่ต้องห่วงพวกดฉัิน เพราะพวกเราจะกลบับ้านอยูไ่ม่เป็นไร”

ว่ำแล้วพวกเธอรีบจัดอำหำรมำใส่บำตร มีข้ำวเหนียวกับน�้ำอ้อยงบ หลวงปู่รับ
อำหำรแล้วก็ลงมือฉัน ท่ำนฉันได้เยอะเพรำะรู้สึกหิวมำก ฉันเสร็จ ก็อนุโมทนำให้พร 
พวกเธอทั้งสำมคนดูมีสีหน้ำร่ำเริงดีใจที่ได้ท�ำบุญระหว่ำงเดินทำง

เม่ือให้พรเสร็จแล้ว หลวงปูจึ่งกล่ำวอ�ำลำหญงิผู้ใจบญุทัง้สำมแล้วเดนิทำงต่อไป
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อาศัยพักวัดประจ�าหมู่บ้าน

หลวงปูเ่ดนิทำงไปเร่ือยๆ พอตกเยน็กถ็งึหมู่บ้ำนตำมค�ำบอกเล่ำของหญงิใจบญุ
ทัง้สำมน้ัน ในหมูบ้่ำนน้ันมวีดัอยู ่หลวงปูจึ่งเข้ำไปขอพกัค้ำงคนื ปรำกฏว่ำท่ำนเจ้ำอำวำส 
นั้นมีอัธยำศัยให้กำรต้อนรับอย่ำงดี

ท่ำนเจ้ำอำวำสถำมว่ำ “เมื่อคืนนี้นอนที่ไหน” หลวงปู่เรียนท่ำนไปว่ำ “นอนพัก
อยู่ที่ศาลากลางป่า” ท่ำนเจ้ำอำวำสแสดงท่ำทำงตื่นเต้น กล่ำวว่ำ “ศาลากลางป่านั้น  
อย่าว่าแต่พกัคนเดียวเลย ให้ผมไปพกัสกัร้อยคนกไ็ม่กล้าพกั” แล้วท่ำนกถ็ำมต่อไปว่ำ  
“เมือ่คืนน้ีเป็นอย่างไรบ้าง แมวป่ามนัไม่มาเยีย่มบ้างหรือ” หลวงปูต่อบท่ำนว่ำ “ได้ยนิ
เสียงมันร้องอยู่เหมือนกัน แต่ไม่เห็นมันเข้ามาใกล้ มันคงหากินของมันตามประสา 
สัตว์ป่า”

หลวงปูพ่กัอยูท่ีว่ดัน้ันสองวนั พอมกี�ำลงัดีแล้วจึงบอกลำท่ำนเจ้ำอำวำส แล้วออก 
เดินทำงต่อไป
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จ�าพรรษาที่แม่ฮ่องสอน

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ เคยจ�ำพรรษำอยู่ที่ถ�้ำเหนือธำรน�้ำไหลที่แม่ฮ่องสอน  
อยู่ ๑ พรรษำ แต่ในบันทึกไม่ได้ระบุสถำนที่และปี พ.ศ. ในบันทึกระบุว่ำ “ถ�้านี้อยู่ 
ทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือของตวัเมอืงแม่ฮ่องสอน เป็นถ�า้ไม่ใหญ่นัก อยูใ่กล้ธารน�า้ที ่
ไหลมาจากภเูขา ธารน�า้สายน้ี ปัจจุบนัทางจังหวดักัน้เป็นเข่ือนท�าเป็นคลองส่งน�า้เข้ามา 
ยังตัวเมืองเพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตน�้าประปาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน”

บนัทกึในส่วนของหลวงปูแ่หวนบอกว่ำ “การจ�าพรรษาอยูท่ีถ่�า้ดงักล่าว ท่านอยู่
องค์เดียว ตอนแรกทีท่่านไปอยู ่มชีาวไร่ท�าไร่อยูใ่กล้ๆ บริเวณน้ัน ๓-๔ หลงัคาเรือน 
พอได้อาศยับณิฑบาต แต่อยู่ไปหลายวนัเข้า เมือ่มีคนรู้ว่ามพีระธดุงค์มาอยูจ่�าพรรษา
ในถ�้า ก็มีประชาชนน�าอาหารมาถวายกันมากมายทุกวัน ส่วนมากประชาชนถิ่นน้ัน 
เป็นคนเชื้อสายไทยใหญ่ มีคนไทยที่เป็นคนเมืองบ้างไม่มากนัก”

ในสมัยก่อน แม่ฮ่องสอนเป็นเมืองปิด ไปได้อย่ำงเดียวคือเดินเท้ำ ไม่มีทำงรถ 
ไม่มีสนำมบินเช่นปัจจุบัน สมัยก่อนเป็นเมืองที่ทุรกันดำรมำก ไม่มีใครอยำกไป 
บรรดำข้ำรำชกำรที่ท�ำผิดมักถูกสั่งย้ำยให้ไปอยู่แม่ฮ่องสอน เป็นกำรลงโทษที่ถือว่ำ
หนักทีเดียว กำรเดินทำงจำกแม่ฮ่องสอนสู่โลกภำยนอกคือมำเชียงใหม่ เส้นทำงเดิน 
ทีใ่กล้ทีส่ดุลดัทีส่ดุน้ัน ต้องเดนิผ่ำนป่ำผ่ำนเขำทีส่ลบัซบัซ้อนมำทำงอ�ำเภอปำย เข้ำอ�ำเภอ 
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ แล้วผ่ำนป่ำผ่ำนเขำเข้ำตัวเมืองเชียงใหม่ ถือเป็นทำงที่เสี่ยง
อันตรำยด้วยไข้ป่ำและสัตว์ร้ำย เช่น ช้ำง เสือ หมี และงูพิษ มีอยู่ชุกชุม
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ขอปันพรจากพระ

หลวงปู่แหวน ท่ำนเล่ำถึงกำรมำถวำยอำหำรของประชำชนชำวแม่ฮ่องสอนดังนี้

กำรมำถวำยอำหำรของพวกชำวไทยแม่ฮ่องสอนน้ัน เขำจะมำกันแต่เช้ำตรู่  
พอสว่ำง เขำจะมำนั่งกันเต็มอยู่หน้ำถ�้ำ สิ่งที่เขำน�ำมำถวำยนอกจำกอำหำรแล้ว ก็มี
เทียนไข เมื่อเขำมำพร้อมกันแล้ว เขำก็ถวำยอำหำร ถวำยเทียนไข พระก็ให้พร คือ 
ยะถำ สัพพี ให้เขำเสร็จแล้ว พวกเขำก็ลำกลับไป แต่ถ้ำยังไม่ปันพร พวกเขำก็จะยัง
ไม่กลับจนกว่ำพระปันพรเสร็จ พวกเขำจึงจะกลับ

หลวงปูบ่อกว่ำ เร่ืองปันพรหรือให้พร น่ี พวกเขำถอืกนัมำก ถ้ำเขำถวำยของพระแล้ว 
แม้เพียงเล็กน้อย เขำต้องขอพรทันที ไม่เช่นนั้นเขำไม่ไป เขำถือว่ำยังไม่ได้บุญ

หลวงปู่เห็นว่ำชำวบ้ำนมำกันมำกเป็นเรื่องวุ่นวำย จึงบอกพวกเขำว่ำ วันต่อไป 
ไม่ต้องมำ ท่ำนจะเดนิไปบณิฑบำตทีบ้่ำนเขำเอง แต่พวกเขำไม่ยอม เขำเคยมำอย่ำงไร
เคยท�ำอย่ำงไรก็ท�ำอย่ำงนั้น มำกันอย่ำงนั้น ตำมศรัทธำของเขำ

หลวงปูจ่�ำต้องอนุโลมตำมเพรำะเขำมศีรัทธำเชือ่ถอืกนัมำอย่ำงน้ัน พวกเขำท�ำไป 
ก็ไม่ได้ผิดข้อธรรมอะไร เป็นกำรท�ำบุญท�ำกุศลด้วยศรัทธำ จึงอนุโลมตำมเขำ



123

ขุ้น ตัวเล็กแต่อันตราย

ตอนทีห่ลวงปูแ่หวนท่ำนไปอยูใ่นถ�ำ้ทีจั่งหวดัแม่ฮ่องสอนใหม่ๆ มีแมลงชนิดหน่ึง 
ตัวเล็กๆ ปีกลำย ตัวสีเหลือง มำรบกวนกัดท่ำนอยู่เสมอ แมลงชนิดนี้กัดตรงไหน  
ก็เป็นช�้ำเลือดและกลำยเป็นแผล กว่ำแผลจะหำยบำงทีตั้งสำมสะเก็ด หมำยควำมว่ำ  
พอแผลแห้งกม็สีะเกด็เป็นแผ่นแขง็ปิดแผลอยู ่เม่ือสะเกด็หลดุออกไปกเ็หน็แผลเป็น 
เน้ือแดงอยูอ่กี แล้วกค่็อยๆ แห้ง กลำยเป็นสะเกด็ปิดแผลอยูอ่กี เป็นเช่นน้ีถงึ ๓ คร้ัง  
แผลจึงจะหำย

วันหน่ึงเมื่อชำวบ้ำนขึ้นมำถวำยอำหำร พวกเขำถำมหลวงปู่ว่ำ “ท่านอยู่ที่น่ี 
ขุน้ไม่กดัหรือ” หลวงปูบ่อกเขำว่ำ “มีตวัอะไรกไ็ม่รู้ตวัเลก็ๆ กดัแล้วเป็นแผล ตวัอย่างน้ัน 
เขาเรียกกันว่าอะไร” ชำวบ้ำนบอกว่ำ “ตวัน้ันแหละทีเ่ขาเรียกว่าขุ้น” หลวงปูถ่ำมเขำว่ำ 
“จะป้องกันไม่ให้มันกัดได้อย่างไร” เขำบอกว่ำ “วิธีป้องกัน ให้ก่อไฟสุมไฟให้มีควัน
อยูเ่สมอ เมือ่มันได้กลิน่ควนัไฟแล้วมันจะหนี ไม่มาอกี” หลวงปูท่�ำตำมค�ำแนะน�ำของ 
ชำวบ้ำนกไ็ด้ผล อนัตรำยจำกตวัขุน้กไ็ม่มอีีกเลย กำรบ�ำเพญ็ภำวนำจึงท�ำได้ด ีไม่มแีมลง 
อันตรำยมำรบกวน

หลวงปูพู่ดถึงขุ้นว่ำ “ตวัขุน้น้ีร้ายมาก คนทีแ่พ้พษิมันเมือ่ถกูกดัแล้วจะเกดิเป็น
แผลพุพอง ถึงแม้จะหายแล้วก็ยังมีแผลเป็นอยู่ ถ้าถูกกัดมากๆ จะเห็นแผลเป็นลาย
อยู่ตามตัวตามแขน”
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กลับไปเชียงใหม่กับท่านพระครู

เมื่อออกพรรษำนั้นแล้ว พระผู้ใหญ่ในแม่ฮ่องสอน คือ ท่ำนพระครูอริยมงคล  
ซึ่งมีเชื้อสำยเป็นไทยใหญ่ได้มำชวนหลวงปู่แหวนให้ไปเชียงใหม่ด้วย

ท่ำนพระครูฯ กับหลวงปู่แหวน มีควำมสนิทสนมกันพอสมควร ท่ำนเรียก 
หลวงปูแ่หวนว่ำ “ครูน้อย” ส่วนหลวงปูก่เ็รียกท่ำนพระครูว่ำ “ส่ำหลง” ท่ำนพระครูอริย- 
มงคล ได้รับใบบอกจำกเชยีงใหม่ว่ำให้ไปเชยีงใหม่เพือ่ต้อนรับเสดจ็ฯ พระเจ้ำอยูห่วัฯ  
ที่จะเสด็จขึ้นไปประพำสเชียงใหม่

หลวงปู่เล่ำว่ำ ท่ำนยังไม่อยำกจะลงไปเชียงใหม่ในตอนน้ัน คร้ังแรกได้ตอบ 
บ่ำยเบีย่งไป บอกว่ำท่ำนก�ำลงัเป็นไข้หวดัเดินทำงไปด้วยไม่ได้ แต่ท่ำนพระครูฯ ไม่ยอม  
รบเร้ำให้ไปด้วยให้ได้ หลวงปู่ฯ จึงจ�ำยอมร่วมเดินทำงไปด้วย

ท่ำนพระครูฯ หลวงปู ่และคณะ ออกเดินทำงจำกแม่ฮ่องสอนเดนิลดัป่ำข้ำมเขำ 
มำยังอ�ำเภอปำย หยุดพักเอำก�ำลังที่ปำย ๓ วัน แล้วออกเดินทำงต่อไปอ�ำเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่ แล้วเดนิทำงเข้ำตวัจังหวดัเชยีงใหม่ จำกอ�ำเภอปำย จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
มำถึงตัวจังหวัดเชียงใหม่ ใช้เวลำเดินเท้ำ ๔ วัน

เม่ือท่ำนพระครูอริยมงคลท�ำกจิธรุะในเชยีงใหม่เสร็จ กม็ำชวนให้หลวงปูแ่หวน 
ร่วมเดินทำงกลับไปแม่ฮ่องสอนด้วยกันอีก
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หลวงปู่ยังไม่อยำกจะกลับไป ขณะที่คิดหำทำงบ่ำยเบี่ยงอยู่นั้น บังเอิญไข้หวัด
ที่ท่ำนเป็นมำจำกแม่ฮ่องสอนยังไม่หำย กลับมีอำกำรมำกขึ้นและไอมำกขึ้น เมื่อท่ำน
พระครูฯ มำชวน ท่ำนจึงตอบปฏิเสธ ขออยู่พักรักษำอำกำรไข้ที่เชียงใหม่ก่อน

ท่ำนพระครูฯ หรือท่ำนส่ำหลง จึงต้องกลับไปพร้อมคณะของท่ำนโดยไม่ม ี
หลวงปู่แหวนไปด้วย ส่วนหลวงปู่แหวน ท่ำนก็ยังคงพ�ำนักอยู่ที่เชียงใหม่ต่อไป และ
ตั้งแต่นั้นมำ ท่ำนไม่ได้กลับไปที่แม่ฮ่องสอนอีกเลย
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พระเชียงใหม่กินข้าวเย็น พระแม่ฮ่องสอนกินข้าวดึก

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ได้เล่ำถึงเร่ืองที่พระในแม่ฮ่องสอนกับพระเชียงใหม่ 
ในสมัยน้ันต่ำงโจมตกีล่ำวหำซึง่กนัและกนัเกีย่วกบักำรปฏบิตัติำมพระธรรมวนัิย ดงัน้ี

สมยัน้ัน พระแม่ฮ่องสอนมกัจะกล่ำวโทษพระทำงเชยีงใหม่ว่ำ พระเชยีงใหม่กนิ
ข้ำวเย็น หลวงปู่ท่ำนว่ำ “พระไทยใหญ่แม่ฮ่องสอนสมัยนั้นไม่ได้กินข้าวเย็น แต่กิน 
ข้าวร้อนกลางดึก กล่าวคือ พระไทยใหญ่แม่ฮ่องสอนสมัยนั้น พอได้เวลาตีหนึ่งคือ 
๐๑.๐๐ น. พวกพระจะตามเทียนท�าอาหารกินกันอ้างว่าเป็นวันเหม่อแล้ว”

หลวงปู่แหวนเคยโต้เถียงกับพระแม่ฮ่องสอนมำครั้งหนึ่งในเรื่องนี้ โดยหลวงปู่ 
ยกประเด็นว่ำ “ตุ๊เจ้าเชียงใหม่กินข้าวเวลาเย็น เจ้าบุ๊นแม่ฮ่องสอนกินข้าววันเหม่อ 
เวลา ๐๑.๐๐ น. มันแปลกกันที่ตรงไหน วันเหม่อไม่ใช่วันใหม่ ถ้าเป็นวันใหม่ตาม 
พระวนัิยกต้็องสว่างแล้ว จึงนับได้ว่าเป็นวนัใหม่ แต่น่ีกนิข้าววนัเหม่อ ๐๑.๐๐ น. กบั
กนิข้าวเยน็เวลา ๑๗-๑๘-๑๙ น. น้ัน ทัง้สองไม่แตกต่างอะไรกนัเลยในทางพระวนัิย”

หลวงปู่บอกว่ำ ท่ำนเพียงเสียงเดียวเถียงสู้เขำไม่ได้ เห็นว่ำพูดไปก็ไม่เป็นผล 
ก็เลยต้องปล่อยเลยตำมเลยไป
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ข้อสังเกตเกี่ยวกับพระไทยใหญ่แม่ฮ่องสอน

หลวงปู่แหวนท่ำนพูดถึงพระไทยใหญ่ที่แม่ฮ่องสอนที่ท่ำนพบเห็นในสมัยน้ัน 
อีกเรื่องหนึ่ง พระไทยใหญ่ในแม่ฮ่องสอนสมัยนั้น เมื่อถึงวันอุโบสถเขำไม่ท�ำอุโบสถ
สวดปำฏิโมกข์เหมือนพระไทยทั่วไป แต่เขำจะประชุมกันในอุโบสถแล้วต่ำงก็บอก 
ปำริสุทธิเท่ำนั้น

มีข้อแปลกอยู่อีกอย่ำง คือเวลำสนทนำธรรมกัน มักพูดธรรมะช้ันโลกุตรจิต  
โลกุตรมรรค โลกุตรผล เช่นเดียวกันกับพระพม่ำ ธรรมะเหล่ำนี้ต่ำงก็จ�ำเอำมำจำก 
“แผนที่” นั่นเอง เวลำสนทนำธรรมมักเกิดกำรถกเถียงกันจนหน้ำด�ำหน้ำแดง เพรำะ
ควำมเห็นในข้อธรรมไม่เหมือนกัน

หลวงปู่ให้อรรถำธิบำยว่ำ ปัญญำที่เกิดจำกกำรจ�ำแผนที่กับปัญญำที่เกิดจำก 
กำรเรียนตำมภูมิประเทศนั้นไม่เหมือนกัน ปัญญำที่ได้จำกกำรเรียนตำมแผนที่ คือ 
กำรศกึษำเล่ำเรียนจำกต�ำรับต�ำรำอย่ำงเดยีว ควำมจ�ำ ควำมเข้ำใจ กำรตคีวำม อำจไม่ 
ตรงต่อควำมเป็นจริงของธรรมะ ส่วนปัญญำที่เกิดจำกกำรเรียนตำมภูมิประเทศ คือ
จำกกำรปฏิบตัภิำวนำน้ัน เมือ่ทกุคนท�ำให้เกดิให้มข้ึีนในจิตใจของตนแล้ว ต่ำงกห็มด 
ควำมสงสัยในธรรมะนั้นๆ ไม่มีข้อโต้แย้ง ไม่มีกำรถกเถียงกันและกันอีกต่อไป

กำรทีจ่ะปฏบิตัใิห้ถงึโลกตุรธรรมน้ันไม่ใช่ของง่ำย ไม่เหมือนจ�ำเอำตำมแบบจำก
ต�ำรำแล้วเอำมำพูดคุยกันอวดกัน
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ศลี สมำธ ิปัญญำ น้ัน ต้องปฏบิตัทิำงด้ำนจิตใจให้เป็นผู้รู้เองเหน็เองด้วยตนของ
ตนเอง เริ่มแต่มีอินทรียสังวรขึ้นไป เพรำะบรรดำกิเลสน้อยใหญ่เกิดทำงอินทรีย์เรำ 
น้ีคือ ทำงตำ ทำงห ูทำงจมูก ทำงลิน้ ทำงกำย ทำงใจ ควำมชัว่กดี็ ควำมดกีดี็ เกดิจำก 
ทวำรเหล่ำนี้

เมื่อควำมชั่วเกิด ต้องมีสติรู้เท่ำทันและป้องกันไม่ให้เกิด ละออกจำกจิตจำกใจ
ของเรำนี ้เอำจิตเอำใจของเรำนีล้ะ เอำจิตเอำใจของเรำนี้ปล่อย เอำจิตเอำใจของเรำนี้ 
ปล่อยวำงจำกควำมชั่วทั้งสิ้น เมื่อปล่อยวำงได้ ควำมช่ัวทั้งที่เป็นส่วนหยำบที่เกิด 
จำกกำยและวำจำ ทั้งที่เป็นส่วนละเอียดที่เกิดจำกใจก็ไม่มี ส่วนที่มันละเอียดเป็น 
อนุสยันอนเน่ืองอยูน่ั่นแหละส�ำคัญ ละมนัปล่อยวำงมันไม่ได้ง่ำยๆ มันมกัไม่แสดงตวั  
มันเก็บตัวของมันในส่วนลึกของจิตใจ

ถ้ำปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีศีล มีสมำธิ เป็นมรรคเครื่องด�ำเนินไปสู่ปัญญำ ท�ำศีล 
ท�ำสมำธิ ท�ำปัญญำ ของตนให้เป็นเอกมรรค เครื่องด�ำเนินเป็นอันเดียวกันนั่นแหละ 
จึงจะสำมำรถมองเห็นส่วนละเอียดที่เป็นอนุสัยของกิเลสได้

เมือ่ศีล สมำธ ิปัญญำ เป็นเอกมรรคแล้วเช่นน้ี จิตทีเ่ป็นส่วนละเอยีดทีท่รงตวัอยู่  
จะเรียกว่ำจิตมีอทิธบิำท หรือมโีพชฌงค์ หรือมพีละ หรือจิตมมีรรค กเ็รียกได้ทัง้น้ัน  
เพรำะธรรมเหล่ำนี้เกิดขึ้นมำส่งเสริมซึ่งกันและกันในขณะจิตที่เป็นไปกับธรรม

เม่ือจิตตกสู่กระแสแห่งธรรมแล้ว โลกุตรธรรมอันเป็นส่วนมรรคก็ดี อันเป็น
ส่วนผลก็ดี ต้องปฏิบัติจิตใจของตนให้เกิดให้เข้ำถึงธรรมเสียก่อน จึงจะพูดได้ด้วย
ควำมอำจหำญ แน่ใจ อธิบำยก็อธิบำยด้วยควำมอำจหำญแน่ใจ
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โยมบิดามาขอลา

หลวงปูแ่หวนเล่ำว่ำ ในปีทีท่่ำนจ�ำพรรษำอยูท่ีแ่ม่ฮ่องสอนน้ัน วนัหน่ึงขณะทีก่�ำลงั 
ท�ำควำมเพียรอยู่น้ัน นิมิตไปว่ำได้เห็นโยมบิดำสวมเสื้อผ้ำใหม่ทั้งชุดเข้ำมำหำท่ำน 
หลวงปู่จึงถอยจิตออกมำพิจำรณำดูว่ำจะมีอะไรเกิดขึ้น ก็เกิดควำมรู้ว่ำ ถ้ำเห็นคนใส่ 
เสือ้ผ้ำใหม่ ก็หมำยควำมว่ำเขำน่ำจะตำย และโยมบดิำของท่ำนกน่็ำจะสิน้อำยขัุยแล้วมำ 
ให้หลวงปู่เห็นในนิมิตเพื่อเป็นกำรบอกลำ

หลวงปูไ่ด้ส�ำรวมจิต ตัง้สจัจำธษิฐำน รวบรวมบญุกศุลทีท่่ำนบ�ำเพญ็มำทัง้หมด 
อทุศิตรงให้กบัโยมบดิำ ทนัใดน้ันปรำกฏมแีสงพุง่ตรงมำทำงทีท่่ำนน่ังอยูแ่ล้วลอยมำ
อยู่เสมอยอดไม้ แล้วลอยต�ำ่ลงมำทีพ่ืน้เบือ้งหน้ำของท่ำน กลำยเป็นภำพของโยมบดิำ
นั่งประนมมืออยู่ พร้อมกับกล่ำวว่ำ “โยมพ่อจะมาลา” หลวงปู่ก�ำหนดจิตถำมไปว่ำ 
“โยมพ่อตายแล้วหรือ แล้วโยมพ่อจะไปไหน” ภำพโยมพ่อชี้มือไปทำงประเทศพม่ำ  
เมื่อหลวงปู่แน่ใจว่ำโยมบิดำของท่ำนสิ้นแล้ว ท่ำนก็ก�ำหนดจิตอุทิศบุญกุศลให้อีก 
ครั้งหนึ่ง ภำพนั้นก็หำยไป

อยู่ต่อมำอีกวันหนึ่ง เมื่อหลวงปู่เข้ำที่ภำวนำแล้ว ท่ำนได้อธิษฐำนส่งจิตไปถึง 
โยมมำรดำ กป็รำกฏเป็นภำพโยมมำรดำมำในนิมิตและกล่ำวว่ำ “ลกูไม่ต้องห่วงแม่หรอก  
แม่อยู่สุขสบายดี” โยมมำรดำชี้ให้ดูที่อยู่ ปรำกฏว่ำเป็นที่อยู่อันน่ำรื่นรมย์

ตัง้แต่น้ันมำ หลวงปูไ่ม่เคยคิดเป็นห่วงโยมทัง้สองเลย เพรำะท่ำนทัง้สองมคีตทิี ่
เป็นสุขแล้ว
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ไปเฝ้าพยาบาลพระอุบาลีฯ

ในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๗๔ ขณะที่หลวงปู่แหวนจำริกภำวนำอยู่ในป่ำเขตจังหวัด
เชียงใหม่ ได้ข่ำวกำรอำพำธของท่ำนเจ้ำคุณพระอบุำลคีณุปูมำจำรย์ (จันทร์ สริิจนฺโท)  
ที่วัดบรมนิวำส กรุงเทพฯ

จำกกำรบอกเล่ำของครูบำอำจำรย์บอกว่ำ ท่ำนเจ้ำคุณพระอุบำลีฯ ท่ำนประสบ
อุบัติเหตุเมื่อขึ้นธรรมำสน์เทศน์ ขำของท่ำนไปขัดกับพนักของธรรมำสน์ กระดูกขำ 
ของท่ำนเลยหกั แต่ท่ำนไม่แสดงอำกำรเจ็บปวดให้เหน็ ยงัคงแสดงธรรมไปตำมปกติ
จนจบ แล้วท่ำนก็ลกุขึน้ไม่ได้ ทกุคนจึงรู้ว่ำท่ำนขำหกั แต่สำมำรถข่มเวทนำโดยไม่แสดง 
อำกำรเจ็บปวดให้ใครรู้เลย

เมื่อหลวงปู่แหวนทรำบเร่ือง ในฐำนะที่เป็นศิษย์ท่ำนจึงประสงค์จะเดินทำงลง 
มำกรุงเทพฯ เพื่อเยี่ยมอำกำรและถวำยกำรอุปัฏฐำกรับใช้ ตำมบันทึกในประวัต ิ
หลวงปู่แหวนบอกว่ำ ช่วงนั้นหลวงปู่มั่นอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงลงมำกรำบเรียนให้
หลวงปู่มั่นทรำบเรื่อง แล้วท่ำนก็เดินทำงเข้ำกรุงเทพฯ ต่อไป
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กรรมฐานแมว กรรมฐานอึ่ง

หลวงปู่แหวนได้พักอยู่ในกรุงเทพฯ เพื่อพยำบำลท่ำนเจ้ำคุณพระอุบำลี- 
คุณูปมำจำรย์ นำน ๑ เดือน เห็นอำกำรท่ำนดีขึ้นมำกแล้ว จึงกรำบลำพระอำจำรย์
กลับเชียงใหม่

หลวงปูแ่หวนพบว่ำ กำรอยูใ่นกรงุเทพฯ ไม่สะดวกส�ำหรบัท่ำน ด้วยมเีหตขุดัข้อง 
ในเร่ืองอำหำรกำรบณิฑบำต เน่ืองจำกหลวงปูเ่ป็นพระต่ำงถิน่ บณิฑบำตได้ไม่พอฉัน  
เพรำะญำติโยมส่วนมำกจะตักบำตรเฉพำะพระที่เป็นเจ้ำประจ�ำ พระจรจึงประสบ
ปัญหำมำก

หลวงปู่บอกว่ำ พระกรรมฐำนอย่ำงท่ำน พอมำอยู่กรุงเทพฯ ต้องกลำยเป็น
กรรมฐำนแมวบ้ำง เป็นกรรมฐำนอึ่งบ้ำง คือวันไหนได้อำหำรน้อยไม่พอฉัน ก็เป็น
กรรมฐำนแมว คอืค่อยๆ เลยี ค่อยๆ ดม กลวัอำหำรจะเป้ือนริมฝีปำกเหมอืนกบัแมว  
ถ้ำวันไหนบิณฑบำตไม่ได้อำหำรก็ต้องอด กลำยเป็นกรรมฐำนอึ่งไป

หลวงปูเ่ล่ำแบบตดิตลกว่ำ “ทีก่ล่าวน้ีเป็นค�าอปุมาเปรียบเทยีบ ไม่ได้หมายความว่า 
แมวหรืออึ่งอ่างปฏิบัติกรรมฐาน เพราะสัตว์ทั้งหลายเว้นจากมนุษย์แล้วเป็นอันไม่ม ี
โอกาสได้ปฏิบตัธิรรม เพราะวบิากของสตัว์เหล่าน้ันไม่อ�านวยให้ปฏบิตัธิรรมกรรมฐาน
ได้”



132

หลวงปูบ่อกว่ำ ตำมปกตพิระกรรมฐำนท่ำนไม่ถอืเร่ืองกำรอดอำหำรว่ำเป็นอปุสรรค 
ส�ำคญันัก ท่ำนบอกว่ำ นักปฏบิตักิรรมฐำนเมือ่ถงึครำวจ�ำเป็นต้องฝึกทรมำนตน จ�ำต้อง 
อดต้องงดอำหำรเสยีบ้ำงเป็นบำงคร้ังบำงครำวเพือ่ก�ำรำบปรำบปรำมนิวรณ์ธรรมต่ำงๆ 
ที่เกิดขึ้นแก่จิตที่คอยเสำะแสวงหำอำรมณ์มำใส่ตน มำทับถมตน ท�ำให้เกิดควำม 
หนักหน่วงถ่วงจิตมืดมิดปิดปัญญำจนไม่เห็นอรรถเห็นธรรม ผู้ปฏิบัติเพื่ออรรถ 
เพือ่ธรรม จ�ำต้องเป็นกรรมฐำนแมว กรรมฐำนอึง่ อย่ำงน้ีในบำงกำลบำงสมยั ไม่ใช่แมว 
ไม่ใช่อึ่งมำปฏิบัติกรรมฐำนอย่ำงที่เข้ำใจ

ในสำมภพก�ำเนิดสี่น้ี จะมีกำรปฏิบัติธรรมกรรมฐำนได้เฉพำะมนุษย์เท่ำน้ัน 
นอกจำกมนุษย์แล้ว นอกนั้นเป็นหมดโอกำสเพรำะวิบำกกรรมของตน
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ร่วมกับหลวงปู่ขาวไปกราบหลวงปู่มั่น

หลงัจำกหลวงปูแ่หวนลงไปพยำบำลท่ำนเจ้ำคณุอบุำลคุีณูปมำจำรย์ ทีว่ดับรม-
นิวำสวรวหิำร กรุงเทพฯ ในคร้ังน้ัน พอใกล้จะเข้ำพรรษำ จึงได้กรำบลำท่ำนเจ้ำคุณฯ 
กลับเชียงใหม่เพื่อหำที่พักจ�ำพรรษำ

เมือ่หลวงปูเ่ดนิทำงมำถงึถ�ำ้แก่งหลวง กไ็ด้พบหลวงปูข่ำว อนำลโย ศษิย์อำวโุส
อีกองค์หน่ึงของหลวงปู่ม่ัน หลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ขำวจึงได้ร่วมเดินทำงไปกรำบ  
หลวงปูม่ั่น ทีป่่ำเมีย่งห้วยทรำย อ�ำเภอพร้ำว จังหวดัเชียงใหม่ ทีป่่ำเม่ียงห้วยทรำยน้ีเอง  
พระอำจำรย์ใหญ่คือหลวงปู่มั่น ได้เมตตำแสดงธรรมสั่งสอนย�้ำอุบำยแนวปฏิบัติแก่
ลูกศิษย์ทุกวัน

หลวงปู่แหวนบอกว่ำ “การแสดงธรรมของพระอาจารย์แต่ละคร้ังใช้เวลาไม่นาน 
แต่ธรรมทีท่่านแสดงออกน้ันเป็นธรรมปฏิบตัล้ิวนๆ ละเอยีดไปตามข้ันตอนของสารธรรม  
ท�าให้ผู้ได้ฟังหายสงสยัในข้อปฏบิตัขิองตนๆ ทีก่�าลงัด�าเนินอยู ่ท�าให้เกดิความมุง่มัน่  
มานะพยายามประกอบความเพียรกันอย่างเต็มความสามารถ การได้ฟังธรรมจาก 
ครูอาจารย์แต่ละคร้ังเหมือนกับได้เพิ่มพลังธรรมะเข้าไปอีก ดังน้ัน ในด้านภาวนา 
ต่างองค์ต่างกเ็ร่งความเพยีรกนัอย่างไม่ท้อถอยเตม็ความสามารถของตน อย่างไม่ขาด 
วรรคตอนทัง้กลางวนัและกลางคืน เว้นเฉพาะเวลาหลบัเท่าน้ัน ด้วยเหตน้ีุสตสิมัปชญัญะ 
จึงมีก�าลังอยู่เสมอ เป็นการประกอบชาคริยานุโยคโดยแท้
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การอยู่ร่วมกับพระอาจารย์ใหญ่ในคราวนั้น จึงเป็นสัปปายะหลายอย่าง คือ

บุคคลสัปปายะ เพราะสหธรรมิกล้วนเป็นผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกัน

เสนาสนะสปัปายะ เพราะเป็นป่าเขาล�าเนาไพร บรรยากาศสงบ วเิวกวงัเวง อากาศ 
เยือกเย็น ชาวบ้านก็ไม่มารบกวน

อาหารสปัปายะ เพราะมพีอฉันเพือ่ยงัอตัภาพให้เป็นไปได้ ไม่บริบรูณ์ แต่ไม่ถงึ 
ขั้นขาดแคลน

ธรรมสัปปายะ เพราะพระอาจารย์ผู้แสดงธรรมท่านก็ย�้าลงในธรรมปฏิบัติ  
ในสารธรรมอนัเป็นวมิตุตธิรรม วโิมกขธรรม ช้ีจุดอนัควรละ และบอกจุดอนัควรเจริญ  
ยิง่ใกล้วนัเข้าพรรษา ท่านได้แสดงทางปฏิบตัยิ�า้ลงเป็นจุดๆ เป็นข้ันตอนตามการเจริญ 
มรรคปัญญาโดยเฉพาะ”
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ไปหาที่พักจ�าพรรษากับหลวงปู่ขาว

พอใกล้จะเข้ำพรรษำ พระอำจำรย์ใหญ่คอืหลวงปูม่ัน่ ภูริทตโฺต บอกให้ลกูศษิย์ 
ลูกหำแยกย้ำยกันไปหำที่จ�ำพรรษำกันเอง จะมำจ�ำพรรษำรวมอยู่ด้วยกันที่ป่ำเมี่ยง
ห้วยทรำยทั้งหมดไม่ได้ เพรำะจะเป็นภำระหนักแก่ชำวบ้ำนเขำ

ในสมัยนั้น ป่ำเมี่ยงห้วยทรำยมีบ้ำนอยู่ ๕-๖ หลังคำเรือน ชำวบ้ำนอำศัยกำร
ท�ำสวนเมีย่งและหำของป่ำมำขำยเป็นหลกัในกำรท�ำมำหำเลีย้งชพี กำรเข้ำออกหมูบ้่ำน
แต่ละคร้ังก็ล�ำบำกเพรำะทำงเป็นห้วยเป็นป่ำเขำ ล�ำบำกทัง้คนทัง้สตัว์ทีใ่ช้ในกำรต่ำงของ  
(ล�ำเลียงขนของ)

เมื่อพระอำจำรย์ใหญ่บอกเช่นนั้น หลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ขำวได้ปรึกษำกันว่ำ 
จะไปจ�ำพรรษำที่ป่ำเมี่ยงขุนปั๋ง เพรำะสถำนที่น้ันเหมำะสมในกำรบ�ำเพ็ญภำวนำ 
เน่ืองจำกภูมิประเทศเป็นป่ำเขำ มีหมู่บ้ำนพออำศัยโคจรบิณฑบำตได้ บรรยำกำศ
เงียบสงบเยือกเย็น ไกลจำกเสียงและผู้คนไปรบกวน กำรไปมำก็ไม่ล�ำบำกมำกนัก 
ถ้ำจะมำหำอำจำรย์ใหญ่ตอนออกพรรษำแล้ว ก็เดินทำงลัดเลำะตำมป่ำเขำมำ ใช้เวลำ
ประมำณ ๔-๕ ชั่วโมงเท่ำนั้น ก็จะมำถึงที่อยู่ของพระอำจำรย์ใหญ่ได้

เม่ือหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ขำวปรึกษำกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจัดบริขำร 
เข้ำไปกรำบลำพระอำจำรย์ใหญ่ แล้วออกเดินทำงผ่ำนมำทำงแม่ปั๋ง ไปทุ่งบวกข้ำว 
เดินเข้ำป่ำลัดไปตำมทำงที่ไปยังป่ำเมี่ยงขุนปั๋ง ทำงบำงแห่งต้องข้ำมห้วยหลำยสำย 
บำงแห่งก็ขึ้นเขำไป กว่ำจะถึงป่ำเมี่ยงขุนปั๋งก็ใช้เวลำเดินทำง ๔-๕ ชั่วโมง
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จ�าพรรษาที่ป่าเมี่ยงขุนปั๋ง

เม่ือหลวงปูแ่หวนกบัหลวงปูข่ำวไปถงึป่ำเม่ียงขุนป๋ัง สถำนที่ๆ  ก�ำหนดจะจ�ำพรรษำ
แล้ว ต่ำงองค์ต่ำงกเ็ลอืกหำทีอ่ยูต่ำมควำมพอใจ แล้วพวกชำวบ้ำนกช่็วยกนัปลกูสร้ำงกฏิุ 
ที่พักเป็นกำรชั่วครำวให้พออำศัยกันแดดกันฝนได้

อำกำศบริเวณน้ันมีควำมชืน้สงู เพรำะพืน้ทีอ่ยูใ่นซอกเขำ มีภูเขำล้อมรอบทกุด้ำน  
เหมือนอยู่ในก้นกระทะ เวลำฝนตก น�้ำจะไหลมำจำกภูเขำทุกทิศทำง สบง จีวร และ
บริขำรต่ำงๆ เวลำเปียกมกัแห้งช้ำ เน่ืองจำกแสงแดดส่องเข้ำไม่ถงึ ป่ำไม้โดยรอบเป็น
ป่ำดงดิบ มีไม้ใหญ่น้อยนำนำพรรณ และมสีตัว์ป่ำนำนำชนิดส่งเสยีงร้องไม่ขำดระยะ
ทั้งกลำงวัน กลำงคืน เป็นกำรเตือนสติของผู้บ�ำเพ็ญธรรมให้ตื่นตัวอยู่เสมอ

ในช่วงพรรษำน้ัน หลวงปู่ทั้งสององค์ต่ำงก็ตั้งใจเร่งควำมเพียรกันอย่ำงเต็มที่ 
โดยไม่ยอมปล่อยเวลำให้เปล่ำประโยชน์ ควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนจิตภำวนำกเ็ป็นไปโดย 
รำบร่ืน กำรพจิำรณำธรรมก็ได้อบุำยแปลกๆ ด ีมีควำมละเอยีดสขุมุไปตำมขัน้ตอนของ 
สมำธิและปัญญำที่ขุดค้นขึ้นมำ ถ้ำมีกำรขัดข้องบ้ำง ทั้งสององค์ต่ำงก็ช่วยกันแก้ไข
ให้ผ่ำนพ้นไปได้ด้วยดี

หลวงปูแ่หวนท่ำนว่ำ “ถงึอย่างน้ันกต็าม บรรดาสรรพกเิลสทัง้หลายทีม่นันอนอยู่
ในขนัธสนัดานมานานในสงัสารวฏัมคีวามเป็นอเนกน้ัน เม่ือมันเหน็ว่าเราเอาจริงเอาจัง 
ต่อมัน มันก็เอาจริงกับเราเช่นเดียวกัน
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เน่ืองจากสภาพของจิตใจของคนเราน้ันเคยถูกอาสวกิเลสครอบครองอยู่นาน
หลายภพหลายชาติ เม่ือมาถูกความเพียรเร่งเร้าเข้าจึงดูเหมือนจะก้าวหน้าไปด้วยดี  
แต่ถ้าความเพียรลดหย่อนอ่อนก�าลังลงเมื่อใด เมื่อน้ันจิตใจเป็นโอนอ่อนผ่อนเข้า 
หากิเลสาสวะทันทีตามวิสัยของจิตที่มีหน้าที่รับอารมณ์ ซึ่งยังขาดสติปัญญาเป็น 
เพื่อนสอง”

หลวงปู่แหวนเล่ำต่อไปว่ำ “การที่จะผูกให้มันอยู่ในปัจจุบันด้วยการภาวนานั้น
แสนยาก ถ้าเรารุกหน้าด้วยความเพยีร มันก็ท�าเป็นอ่อนก�าลงัถอยเข้าไปสูภ่ายในเป็นที่ 
ก�าบังยึดเป็นฐานสงบนิ่งอยู่ ดูเหมือนไม่มีอะไรจะเป็นอันตราย เหมือนท้องทะเลอัน 
ราบเรียบในเวลาปราศจากลมและคลื่นฉะนั้น”

จึงกล่ำวได้ว่ำ ต้องมชีัน้เชงิในกำรรุก กำรรับ กำรถอย ตำมกระบวนศกึของศตัรู 
ผู้เชี่ยวชำญในเชิงกำรรบ
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อย่าทิ่มแทงกันด้วยหอกด้วยดาบ

เมือ่ออกพรรษำแล้ว หลวงปูม่ั่นพระอำจำรย์ใหญ่ พร้อมด้วยพระอำจำรย์พร สมุโน  
ได้ตำมมำสมทบหลวงปู่แหวน หลวงปู่ขำว ที่ป่ำเมี่ยงขุนปั๋ง ที่หลวงปู่ทั้งสององค์พัก 
จ�ำพรรษำอยู่ ต่อมำหลวงปู่เทสก์ เทสร�สี กับพระอำจำรย์อ่อนสี สุเมโธ ก็ตำมขึ้นไป 
สมทบอกี เมือ่เหน็ว่ำมพีระไปอยูด้่วยกันหลำยรูปเกรงว่ำจะเป็นภำระหนักแก่ชำวบ้ำน 
หลวงปู่มั่นจึงให้หำทำงแยกย้ำยกันออกไปวิเวกบริเวณที่ไม่ไกลกันนัก จะมำรวมกัน 
เฉพำะวนัอโุบสถเพือ่ฟังสวดปำฏโิมกข์ แล้วรับกำรอบรมจำกพระอำจำรย์ใหญ่ เสร็จแล้ว 
ก็แยกย้ำยกันกลับไปที่อยู่ของแต่ละองค์

เมื่อใกล้จะเข้ำพรรษำต่อไป หลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ขำวได้กรำบเรียนพระ
อำจำรย์ใหญ่ขอกลับออกมำจ�ำพรรษำที่ดอยน�้ำมัว หรือดอยนะโม หรือฮ่องนะโม  
(ชือ่สถำนทีเ่ดยีวกนั) และเมือ่พระอำจำรย์พร สมุโน ทรำบเร่ือง กข็อตำมไปจ�ำพรรษำด้วย 
รวมเป็น ๓ องค์ เมื่อเข้ำไปกรำบลำ หลวงปู่มั่นได้พูดเตือนสติศิษย์ทั้งสำมว่ำ “เออ 
ไปแล้วอย่าไปทิ่มแทงกันด้วยหอกด้วยดาบนะ”

หลวงปูท่ัง้สำมไม่ค่อยเข้ำใจควำมหมำยของค�ำเตอืนน้ัน และได้กรำบลำเดินทำง
มำดอยน�ำ้มัว บ้ำนทุง่บวกข้ำว ซึง่เป็นเทอืกเขำเดยีวกนักบัดอยแม่ป๋ัง อยูไ่ม่ห่ำงกนันัก 
อยู่ทำงตะวันออก ไปมำหำกันได้สบำย ใช้เวลำเดินทำงประมำณ ๒๐ นำทีเท่ำนั้น  
ส่วนพระอำจำรย์ใหญ่มั่นกับลูกศิษย์องค์อื่นๆ คงอยู่จ�ำพรรษำที่ป่ำเมี่ยงขุนปั๋งน้ัน  
โดยพระอำจำรย์ใหญ่พักอยู่ใกล้ถ�้ำฤๅษี ซึ่งชำวบ้ำนได้สร้ำงกุฏิชั่วครำวถวำย
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เกิดเหตุขัดเคืองใจกัน

กำรอยู่จ�ำพรรษำที่ดอยนะโม (น�้ำมัว) ของหลวงปู่แหวน หลวงปู่ขำว และ 
หลวงปู่พร สุมโน เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย กำรภำวนำไม่มีอุปสรรค จิตก้ำวหน้ำดี  
เกิดอุบำยธรรมแปลกๆ หลำยอย่ำง

มเีหตกุำรณ์อยูว่นัหน่ึง ขณะทีห่ลวงปูแ่หวนก�ำลงัเดนิจงกรมอยู ่หลวงปูข่ำวเดิน
ถือไม้กวำดตรงเข้ำไปหำ เมือ่ถงึทำงเดนิจงกรม หลวงปูข่ำวกล็งมอืกวำดเร่ือยไปตำม
ทำงจงกรม กวำดไปจนถงึตรงทีห่ลวงปูแ่หวนเดนิอยู ่กย็งักวำดไปกวำดมำอยูท่ีเ่ท้ำของ 
หลวงปู่แหวนนั่นเอง เสร็จแล้วหลวงปู่ขำวก็เดินออกไปโดยไม่พูดไม่จำ

คร้ังแรกหลวงปูแ่หวนนึกขดัเคืองใจอยูเ่หมอืนกนัทีถ่กูรบกวน ท่ำนได้คดิทบทวน 
ดูว่ำหลวงปูข่ำวท�ำเช่นน้ันเพรำะเหตใุด จึงนึกได้ว่ำเม่ือสกัครู่ทีผ่่ำนมำ ขณะทีห่ลวงปูข่ำว 
น่ังสมำธอิยู่ ท่ำนใช้ไม้กวำดๆ บริเวณ คงส่งเสยีงดังรบกวนกำรน่ังสมำธขิองหลวงปูข่ำว  
ด้วยเหตุนี้ หลวงปู่ขำวจึงได้มำเตือน ควำมขัดเคืองใจก็หำยไป ท�ำให้ท่ำนระมัดระวัง
ยิ่งขึ้น

เหตุกำรณ์คร้ังที่สอง เม่ือออกพรรษำแล้ว มีโยมน�ำผำ้มำถวำยเพื่อให้ตัดเย็บ 
เป็นจีวร เมือ่ลงมอืเท่ำน้ัน หลวงปูท่ัง้สำมองค์เกดิควำมเหน็ไม่ตรงกนั องค์หน่ึงเหน็ว่ำ
ควรตัดขนำดเท่ำนั้น อีกองค์ว่ำเท่ำนี้จึงจะพอดี ก็เกิดกำรโต้แย้งกันขึ้นกลำยเป็นกำร
โต้เถียงเพื่อเอำแพ้เอำชนะกัน แม้ไม่มีเหตุรุนแรง แต่ก็หงุดหงิดใจต่อกันพอสมควร
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โดนหลวงปู่มั่นเทศน์อย่างหนัก

หลังออกพรรษำนั้นเอง แคว่น (ก�ำนัน) มี ขึ้นมำหำที่ดอยนะโม กรำบเรียนว่ำ 
เขำจะไปท�ำธรุะทีป่่ำเมีย่งขนุป๋ัง หลวงปูแ่หวนกบัหลวงปูข่ำวจึงบอกว่ำ “ขากลบัให้แวะ 
นิมนต์ และรับ “ครูบาใหญ่ของเรา” ลงมาด้วย” เมือ่แคว่นมีขึน้ไปนิมนต์พระอำจำรย์ใหญ่  
ท่ำนไม่ขัดข้อง ท่ำนเก็บบริขำรเสร็จ แคว่นมีก็สะพำยบำตรรับท่ำนเดินทำงออกมำ
พร้อมกัน

เมื่อพระอำจำรย์ใหญ่มำถึงดอยนะโมแล้ว ลูกศิษย์ต่ำงเข้ำไปกรำบนมัสกำร  
ตอนน้ันยงัไม่มีอะไรเกดิขึน้ ตกเยน็หลงัจำกท�ำกจิวตัรเสร็จแล้ว หลวงปูม่ัน่กแ็สดงธรรม 
ให้กำรอบรมศิษย์ตำมปกติ

กำรแสดงธรรมในช่วงแรกกไ็ม่มอีะไรผิดแปลก พอแสดงไปได้สกัพกั เสยีงของ 
ท่ำนเริ่มหนักแน่นจริงจังมำกขึ้น เนื้อธรรมเต็มไปด้วยไม้ค้อนที่ประเคนตอกย�้ำลงไป 
ที่หัวใจของศิษย์ ท่ำนกล่ำวถึงหมู่คณะที่ขัดแย้งกันว่ำรังแต่จะถึงกำลวิบัติ ไม่ยัง 
หมูค่ณะให้เจริญ ไม่ยงัหมูค่ณะให้มัน่คงถำวร ไม่ยงัหมูค่ณะให้ตัง้อยูไ่ด้นำน แล้วท่ำน 
ก็แสดงอำนิสงส์ของควำมสำมัคคีในหมู่คณะเพรำะมีทิฏฐิสำมัญญตำร่วมกัน จบลง
ด้วยกำรชีจุ้ดทีท่�ำให้เกดิควำมขดัแย้งในหมูค่ณะ คือกำรถอืเอำแต่ควำมคิดของตวัเอง 
เป็นใหญ่ ไม่เคำรพควำมรู้ควำมเห็นของผู้อื่น 
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หลวงปู่แหวนท่ำนว่ำ “เป็นอันว่าเทศน์ของท่านอาจารย์กัณฑ์นั้น ท่านตั้งภาษิต
เอาไว้ตัง้แต่สามเดือนทีแ่ล้วมาก่อนเข้าพรรษาว่า ให้ระวงั อย่าไปทิม่แทงกนัด้วยหอก
ด้วยดาบ ค�าเทศน์จึงมาอธิบายเอาตอนออกพรรษาแล้วนี้เอง”

เม่ือหลวงปูม่ัน่ท่ำนแสดงธรรมจบลง ท่ำนก็พดูคยุกบัศิษย์เป็นธรรมดำเหมอืนกับ 
ไม่มีอะไรเกิดขึ้น พูดคุยถำมโน่นถำมนี่ เมื่อหลวงปู่แหวน หลวงปู่ขำว หลวงปู่พร  
หำยจำกอำกำรสลบเพรำะถูกตีด้วยธรรมำวุธแล้ว ก็เข้ำไปกรำบสำรภำพผิด ซึ่ง 
หลวงปู่มั่นก็ไม่ได้แสดงอำกำรผิดสังเกตใดๆ ออกมำ

อุบายการแสดงธรรมก็ดี การวางตัวก็ดี การพูดจาปราศรัยก็ดี เป็นกุสโลบาย
เฉพาะองค์ของหลวงปูม่ั่น ยากทีศ่ษิย์ทัง้หลายจะสงัเกตตดิตามได้ทนั ซึง่จะหาผู้ปฏบิตัิ 
ได้อย่างองค์ท่านนั้นยากแท้
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จ�าพรรษาที่ถ�้าเชียงดาว

เหตกุำรณ์ในตอนน้ีน่ำจะอยูใ่นช่วงปี พ.ศ. ๒๔๗๑ ตำมหลกัฐำนทีผู้่เขยีนม ีคอื 
หลวงปูม่ัน่ ภริูทตโฺต ไปพกับ�ำเพญ็อยู่ทีเ่สนำสนะป่ำบ้ำนปง (ต่อมำคอื วดัอรัญญวเิวก  
ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่) เมื่อปลำยปี พ.ศ. ๒๔๗๐ ท่ำนพักอยู่ระยะหนึ่ง 
ไม่ได้จ�ำพรรษำ พอออกจำกบ้ำนปง หลวงปู่มั่นและสำนุศิษย์ได้ไปจ�ำพรรษำที ่
ถ�้ำเชียงดำว ก็คือในปี พ.ศ. ๒๔๗๑ นั่นเอง ส่วนชื่อวัดอรัญญวิเวกนี้ หลวงปู่มั่น
ก็เป็นผู้ตั้งชื่อ รวมทั้งหลวงปู่มั่นเป็นเจ้ำส�ำนักองค์แรกของวัดนี้ด้วย (เจ้ำอำวำสองค์
ปัจจุบันคือ หลวงพ่อเปลี่ยน ปญฺญำปทีโป)

พดูถงึป่ำเทอืกเขำเชยีงดำวน้ัน ถอืเป็นรมณยีสถำนส�ำหรับนักปฏบิตัธิรรม ดังที่ 
หลวงปู่มั่นได้บอกกับบรรดำศิษย์ว่ำ สถำนที่ในแถบน้ีเป็นมงคลส�ำหรับผู้ปฏิบัติ  
ทำงสภำพภมูปิระเทศ ทีเ่ชยีงดำว จังหวดัเชยีงใหม่ มภีเูขำสลบัซบัซ้อน มีถ�ำ้หลำยแห่ง  
มีควำมสงบ ป่ำไม้หนำทึบ และในประสบกำรณ์ของพระธุดงค์บอกว่ำมีเทวดำมำก 
จึงเหมำะต่อกำรบ�ำเพ็ญภำวนำยิ่ง

กำรไปอยู่ที่ถ�้ำเชียงดำวในครั้งแรกมีด้วยกัน ๓ รูป คือ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต 
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ และหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม มีตำผ้ำขำวค�ำอ้ำย (ต่อมำคือ
หลวงปู่ค�ำอ้ำย) ติดตำมมำคอยอุปัฏฐำก
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ทั้งสำมองค์ไม่ได้พักอยู่ในที่เดียวกัน พระอำจำรย์ใหญ่อยู่ภำยในถ�้ำหลวง  
หลวงปู่ตื้ออยู่ถ�้ำปำกเปียง และหลวงปู่แหวนขึ้นไปจ�ำพรรษำที่ต้นธำรน�้ำไหล

ในวันปกติ พระจะมำฉันรวมกันที่ถ�้ำเชียงดำวซึ่งอยู่ด้ำนล่ำง คนละถ�้ำกับที่ 
หลวงปูม่ั่นพกั เมือ่เสร็จกจิแล้ว แต่ละองค์กแ็ยกย้ำยกลบัไปบ�ำเพญ็เพยีรยงัทีข่องตน 
ส�ำหรับวันพระ ๘ ค�่ำ และ ๑๕ ค�่ำ พระทั้งหมดจะมำประชุมฟังธรรม ท�ำอุโบสถ 
บอกปำริสุทธิ เสร็จแล้วก็แยกย้ำยกันไป ไม่ได้อยู่คลุกคลีรวมกัน ต่ำงองค์ต่ำงเร่ง
บ�ำเพ็ญเพียรอย่ำงเต็มที่
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วิบากกรรมของคนเชียงดาว

ในปีทีค่ณะของหลวงปูม่ัน่ไปจ�ำพรรษำทีถ่�ำ้เชียงดำว คือปี พ.ศ. ๒๔๗๑ น้ัน ได้เกดิ 
โรคระบำดแก่ชำวบ้ำนอย่ำงรุนแรง ในขณะเดียวกันก็มีพวกที่ประกอบมิจฉำชีพกัน 
อย่ำงไม่เกรงกลวับำปกรรม และไม่เกรงกลวักฎหมำยบ้ำนเมือง มีกำรลกัขโมย ปล้น  
ฆ่ำ แทบไม่เว้นแต่ละวนั โดยเฉพำะกำรลกัโคกระบอืของชำวบ้ำนเอำมำฆ่ำ จะมเีป็นประจ�ำ  
ทำงด้ำนโรคระบำดก็มผู้ีต้องล้มตำยทกุวนั วนัละ ๒-๓ ศพ ชำวบ้ำนต้องเดือดร้อนและ 
ระทมทุกข์กันมำก

เม่ือชำวบ้ำนขำดทีพ่ึง่กพ็ำกนัมำพึง่พระ ท่ำนพระอำจำรย์ใหญ่บอกให้พระช่วยกนั 
แผ่เมตตำช่วยชำวบ้ำนให้มำกๆ ซึ่งต่ำงองค์ต่ำงก็ส่งกระแสจิตแผ่เมตตำจำกที่พ�ำนัก 
ของตนเพือ่ให้เหตกุำรณ์ต่ำงๆ ได้คลีค่ลำยไปในทำงทีดี่ แต่เป็นทีน่่ำประหลำด คอืยิง่ 
แผ่เมตตำช่วยมำกเท่ำไร ควำมวิบัติของชำวบ้ำนกลับยิ่งมำกขึ้นเป็นทวีคูณ

หลวงปู่ม่ันได้น่ังพิจำรณำทรำบว่ำ กรรมที่พวกเขำเคยก่อไว้หนักเหลือเกิน  
แผ่เมตตำเท่ำไรกช่็วยไม่ได้ เป็นกรรมของเขำเอง แต่หลวงปูม่ัน่กบ็อกพระให้ท�ำต่อไป
อย่ำได้ลดละ โรคระบำดครั้งนั้นเกิดอยู่เป็นเดือนจึงค่อยสงบลง คร่ำชีวิตชำวบ้ำนไป 
หลำยสบิคน ส�ำหรับเร่ืองกำรปล้นกำรลกัขโมยน้ัน พระอำจำรย์ใหญ่ท่ำนพยำยำมเทศน์ 
แนะน�ำสั่งสอนประชำชนให้รู้จักบำปบุญคุณโทษ ให้ประกอบอำชีพสุจริตเพื่อจะได้
อยู่กันอย่ำงสงบสุข
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แต่เหตกุำรณ์กไ็ม่ดีขึน้ คอืถงึท่ำนจะแนะน�ำสัง่สอนอย่ำงไร กเ็ท่ำกบัเอำน�ำ้ไปรด
ตอไม้ พวกเขำหำเชื่อฟังไม่ ยังคงประกอบมิจฉำชีพกันอยู่อย่ำงเป็นล�่ำเป็นสันต่อไป  
ต่อมำทำงกำรได้ท�ำกำรปรำบปรำมอย่ำงหนัก บรรดำมิจฉำชีพจึงหมดไป แล้วควำม
สงบสุขจึงกลับมำสู่เชียงดำวอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งหมดน้ีคือเหตุกำรณ์ที่เชียงดำวในช่วงที่คณะพระธุดงค์ไปพ�ำนักอยู ่ใน 
ระยะแรก
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พญานาคในถ�้าเชียงดาว 

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ เล่ำถึงพญำนำคในถ�้ำเชียงดำว 

ภำยในถ�้ำหลวงที่ถ�้ำเชียงดำว มีพญำนำคอยู่ ถ�้ำดังกล่ำวนี้ต้องแยกขึ้นไปทำง 
ซ้ำยมอือยูเ่หนือถ�ำ้หลวงเลก็น้อย พืน้ถ�ำ้มีก้อนหนิเป็นรูปกงจักรกบัดอกบวั มพีญำนำค 
เฝ้ำอยู่ภำยใต้แผ่นหินน้ี เวลำมีพระเข้ำไปภำวนำอยู่ภำยในถ�้ำน้ัน ท่ำนแทบกระดุก 
กระดิกตัวไม่ได้เลย เป็นต้องถูกพญำนำคกล่ำวโทษทันทีว่ำ “สมณะอะไร ช่างไม่ 
ส�ารวม คะนองกายเหมอืนเดก็ๆ” ถ้ำเดนิไปสะดดุเอำก้อนหนิดงักรอกแกรก เขำกจ็ะ 
กล่ำวโทษว่ำ “สมณะอะไร จะเดินจะเหินไม่ส�ารวมระวัง รีบไปรีบมาเหมือนม้าแข่ง” 
ไม่ว่ำพระจะท�ำอะไรต้องส�ำรวมทุกอิริยำบถ ถึงอย่ำงนั้นก็ไม่วำยจะถูกต�ำหนิติเตียน

พญำนำคน้ีมีอัธยำศัยชอบพอกันกับพระมหำบุญ ถ้ำพระมหำบุญเข้ำไปอยู่ใน 
ถ�ำ้น้ัน ไม่ว่ำท่ำนจะท�ำอะไร เช่น ท�ำเสยีงกระแอมกระไอ เดนิเสยีงดัง ท�ำก้อนหนิหล่น  
เธอก็เฉย ไม่แสดงกิริยำอะไรต่อต้ำน เพรำะมีจริตเหมือนกัน อย่ำงไรก็ตำมไม่มี
พระองค์ใดเข้ำไปอยู่ในถ�้ำนั้นได้นำน เพรำะในถ�้ำมีช่องให้อำกำศเข้ำไปทำงเดียว คือ
ทำงปำกถ�ำ้ เมือ่พระเข้ำไปอยูข้่ำงในแล้วปิดประต ูอำกำศภำยนอกแทบเข้ำไปไม่ได้เลย 
ท�ำให้อดึอดัหำยใจไม่สะดวก ยกเว้นหลวงปูม่ัน่องค์เดยีว ทีท่่ำนเข้ำไปอยูใ่นถ�ำ้น้ันได้ 
นำนเป็นวันๆ 
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หลวงปูม่ัน่เคยเทศน์แนะน�ำพญำนำค แต่เธอไม่ยอมรับค�ำแนะน�ำ เพรำะยงัอำลยั 
อตัภำพปัจจุบนัของตนอยู่ ในทีส่ดุท่ำนเหน็ว่ำเข้ำไปท�ำควำมร�ำคำญให้แก่เธอ จึงไม่เข้ำ 
ไปในถ�้ำนั้นอีกเลย

ทีถ่�ำ้พญำนำคน้ี หลวงปูแ่หวนเข้ำไปอยู ่๑ วนั หลวงปูต่ือ้เข้ำไปอยู ่๓ วนั แต่ละองค์ 
ทีเ่ข้ำไปอยูต่่ำงถกูพญำนำคต�ำหนิกล่ำวโทษเอำทัง้สิน้ พระท่ำนอยูไ่ม่ได้เพรำะส่งจิตออก 
ไปดูทีไร เห็นพญำนำคคอยจ้องหำเรื่องต�ำหนิพระอยู่ตลอดเวลำ

เมื่อพระต่ำงองค์ต่ำงเห็นว่ำถ้ำเข้ำไปแล้วจะท�ำให้พญำนำคสร้ำงบำปกรรมหนัก
เข้ำไปอีก จึงได้ช่วยเหลือเธอโดยกำรไม่เข้ำไปรบกวนในที่อยู่ของเธออีกต่อไป
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พบเปรตสมัยใหม่

ประสบกำรณ์ส่วนหนึ่งของหลวงปู่แหวนขณะอยู่ที่ถ�้ำเชียงดำว มีดังนี้ 

ในระหว่ำงพรรษำ วนัหน่ึงประมำณ ๕ โมงเยน็ หลวงปูแ่หวนก�ำลงัเดินจงกรมอยู่  
ก็มีเสยีงดังโครมครำมเหมือนกิง่ไม้ใหญ่หกัลงมำจึงเหลยีวไปดู กลำยเป็นสตัว์ร่ำงใหญ่ 
ร่ำงหน่ึงเอำเท้ำเกำะอยูบ่นกิง่ไม้ ห้อยหวัลงมำ มผีมยำวรุงรัง เสยีงร้องโหยหวน หลวงปู ่
บอกว่ำท่ำนไม่ได้นึกกลวั และไม่ได้ให้ควำมสนใจ ยงัคงเดนิจงกรมต่อไป เมือ่ร่ำงน้ัน 
เห็นว่ำหลวงปู่ไม่สนใจก็หนีหำยไป

สองสำมวนัต่อมำกม็ำปรำกฏอกี แต่หลวงปูก่เ็ดินจงกรมโดยไม่สนใจ หลงัจำกน้ัน 
จึงมำปรำกฏตวัให้เหน็ทกุเยน็ แต่ไม่ได้เข้ำมำใกล้หลวงปู ่คงแสดงอำกำรเหมอืนเดมิ 
ทกุคร้ัง วนัหน่ึงหลวงปูไ่ด้ก�ำหนดจิตถำมไปว่ำ ทีม่ำน้ันเขำต้องกำรอะไร ทแีรกเขำท�ำเฉย 
เหมือนไม่เข้ำใจ หลวงปู่จึงก�ำหนดจิตถำมอีก เขำจึงบอกว่ำต้องกำรมำขอส่วนบุญ

หลวงปูจึ่งก�ำหนดจิตถำมต่อไปว่ำ เขำเคยท�ำกรรมอะไรมำ จึงต้องมำทกุข์ทรมำน
อยู่ในสภำพเช่นนี้ ร่ำงนั้นได้เล่ำถึงบุพกรรมของเขำว่ำ เขำเคยเป็นคนอยู่ที่เชียงดำวนี้  
มีอำชีพลักขโมยและปล้นเขำกิน ก่อนไปปล้น เขำจะเอำดอกไม้ธูปเทียนไปขอพร 
และขอควำมคุ้มครองกับพระพุทธรูปองค์หน่ึงในถ�้ำ เขำท�ำอย่ำงน้ันทุกคร้ังและก็ 
แคล้วคลำดตลอดมำ



149

อยูม่ำวนัหน่ึง เขำไปขอพรพระพทุธรูปแล้วออกไปปล้นเช่นเคย บงัเอญิเจ้ำของบ้ำน 
รู้ตวัก่อนจึงเตรียมต่อสู ้เขำถกูเจ้ำของบ้ำนฟันบำดเจ็บสำหสั จึงหนีตำยเอำตวัรอดมำได้  
ด้วยควำมโมโหว่ำพระไม่คุม้ครอง เขำจึงกลบัไปทีถ่�ำ้ แล้วเอำขวำนทบุเศียรพระพทุธรูป 
จนคอหัก ขณะเดียวกันก็ยังคุมแค้นอยู่ ตั้งใจว่ำบำดแผลหำยแล้วจะกลับไปแก้แค้น
เจ้ำของบ้ำนให้ได้

เผอิญบำดแผลทีถ่กูฟันน้ันสำหสัมำก เขำจึงต้องตำยในเวลำต่อมำ วญิญำณเขำ 
จึงต้องมำเป็นเปรตทนทุกข์ทรมำนอยู่ที่เชียงดำวแห่งนี้ จึงได้พยำยำมมำขอส่วนบุญ
เพื่อให้พระท่ำนช่วยแผ่ให้ จะได้คลำยควำมทุกข์ทรมำนลงไปได้บ้ำง

หลวงปู่แหวนท่ำนเล่ำว่ำ บุพกรรมของเปรตตนนั้นหนักมำกเหลือเกิน ท่ำนได้
รวบรวมจิตอทุศิบญุกศุลไปให้ ตัง้แต่น้ันมำ ร่ำงน้ันกไ็ม่ปรำกฏให้เหน็อกี แต่จะได้รับ 
บุญกุศลเพียงใดขึ้นอยู่กับตัวเขำเอง

หลวงปูบ่อกว่ำ เปรตตนน้ันเป็นเปรตสมยัใหม่ เพรำะใช้ค�ำแทนตวัเองว่ำ “ผม”  
แต่เปรตตนอืน่ๆ ทีห่ลวงปูเ่คยพบมำ จะใช้ค�ำแทนตนว่ำ “เรำ” หรือ “ข้ำพเจ้ำ” จึงนับว่ำ 
เปรตตนนี้เป็นเปรตสมัยใหม่
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ธรรมะที่สืบเนื่องจากเปรตตนนั้น

หลวงปู่แหวนท่ำนพูดถึงธรรมะหลังจำกเล่ำเรื่องเปรตตนนั้น ดังต่อไปนี้ 

“...บรรดาสตัว์ทัง้หลายน้ัน เม่ือไม่มทีกุข์มาถงึตวั มักจะไม่เหน็คณุของพระศาสนา 
มวัเมา ประมาท ปล่อยกายปล่อยใจให้ประพฤตทิจุริตผิดศลีผิดธรรมอยูเ่ป็นประจ�านิสยั  
เห็นผิดเป็นถูก เห็นกงจักรเป็นดอกบัว

ต่อเมือ่ได้รับทกุข์เข้า ทีพ่ึง่อืน่ไม่มี น่ันแหละจึงได้คดิถงึพระคดิถงึศาสนา แต่เป็น 
เวลาทีส่ายไปเสยีแล้ว เร่ืองความดีน้ัน เราต้องท�าอยู่เสมอ ให้เป็นทีอ่ยูข่องจิต เป็นอารมณ์ 
ของจิต ให้เป็นมรรค คอืทางด�าเนินไปของจิต มนัจึงจะเหน็ผลของความด ีไม่ใช่เวลา
ใกล้จะตายจึงนิมนต์พระไปให้ศลี ให้ไปบอกพทุโธ หรือตายไปแล้ว ญาตจึิงเคาะโลง
บอกให้รับศีล เช่นนี้เป็นการกระท�าที่ผิดหมด

เพราะเหตุว่า คนเจ็บนั้นจิตมัวติดอยู่กับเวทนา ไฉนจะมาสนใจใยดีกับศีลได้ 
เว้นไว้แต่ผู้ที่รักษาศีลมาเป็นปกติเท่าน้ันจึงจะสามารถระลึกถึงศีลของตัวได้ เพราะ
ตนเองเคยท�ามาจนเป็นอารมณ์ของจิตแล้วเท่าน้ัน แต่ส่วนมากพอใกล้จะตายแล้วจึงมี 
ผู้เตอืนให้รบัศลี ยิง่คนตายแล้วยิง่ไม่ต้องพดูถึง เพราะคนตายน้ันร่างกายกบัจิตใจไม่
รับรู้ใดๆ แล้ว แต่ที่ท�ามาก็ยังถือว่าเป็นเรื่องดี ตัวอย่างเช่น พระเทวทัต ท�ากรรมมา 
จนสดุท้ายถูกแผ่นดนิสบู เมือ่ร่างลงไปถงึคาง จึงระลกึถงึความดีของพระพทุธเจ้าได้
แล้วขอถวายคางเป็นพุทธบูชา
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พระเทวทัตยังมีสติระลึกได้ จึงพอมีผลดีอยู่บ้างในอนาคต แม้เปรตตนน้ัน 
ก็เหมือนกัน ตายไปแล้วจึงส�านึกได้มาขอส่วนบุญ เมื่อตอนยังมีชีวิตอยู่เคยท�าลาย 
แม้กระทัง่พระพทุธรูปทีต่นเคารพนับถอื การทีพ่ระแผ่เมตตาให้เขาจะได้รับหรือเปล่า 
กไ็ม่รู้ สูเ้ราท�าเอาเองไม่ได้ เราท�าให้ตวัเราเอง จะได้มากน้อยเท่าไรกมี็ความปีตเิอบิอิม่ใจ 
มากเท่านั้น...”
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ทางบุญ...ทางบาป

หลวงปู่ได้เทศน์ให้ฟังต่อไปดังนี้

“...ธรรมทั้งหลายไหลมาจากเหตุ กายก็เป็นเหตุอันหนึ่ง วาจาก็เป็นเหตุอันหนึ่ง  
ใจกเ็ป็นเหตอุนัหน่ึง กายทจุริตเป็นเหตแุห่งบาปอย่างหน่ึง วจีทจุริตก็เป็นเหตแุห่งบาป 
อย่างหน่ึง มโนทจุริตกเ็ป็นเหตแุห่งบาปอย่างหน่ึง การละกายทจุริตกเ็ป็นเหตแุห่งบญุ 
อย่างหน่ึง การละวจีทุจริตก็เป็นเหตุแห่งบุญอย่างหน่ึง การละมโนทุจริตก็เป็นเหตุ
แห่งบุญอย่างหนึ่ง

ทางของบุญของบาปเหล่านี้มีอยู่ในตัวของเรานี้เอง ไม่ได้อยู่ที่ไหน เราก็ท�าเอา 
สร้างสมเอา อย่ามัวเมาเป็นอดีตเป็นอนาคต อดีตกเ็ป็นธรรมเมา อนาคตกเ็ป็นธรรมเมา  
มีแต่ปัจจุบันเท่านั้นที่เป็นธรรมา

สิง่ใดทีม่นัล่วงมาแล้วเลยมาแล้ว เราไม่สามารถจะไปดัดไปแปลงมนัได้อกีแล้ว 
สิง่ทีเ่ราท�าไปน้ัน ถ้ามนัดีมนักดี็ไปแล้ว ผ่านไปแล้ว พ้นไปแล้ว ถ้ามนัช่ัว มนักช่ั็วไปแล้ว  
ผ่านไปแล้ว พ้นไปแล้วเช่นกนั อนาคตก็ยงัไม่มาถงึ สิง่ทีย่งัไม่มาถงึ เราก็ยงัไม่รู้ไม่เหน็ว่า 
มนัจะเป็นอย่างไร อย่างมากกเ็ป็นแต่เพยีงการเดา การคาดคะเนเอาว่าควรเป็นอย่างน้ัน 
อย่างนี้ ซึ่งมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคาดคะเนก็ได้
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ปัจจุบนัคือสิง่ทีม่นัเกดิขึน้จริง เราได้เหน็จริงได้สมัผัสจริง เพราะฉะน้ัน ความดี 
ต้องท�าในปัจจุบัน

ทานก็ด ีศลีกดี็ ภาวนาก็ดี ต้องท�าเสยีในปัจจุบนัทีเ่รายงัมีชีวติอยูน้ี่ เราต้องการ
ความดีก็ต้องท�าให้เป็นความดีในปัจจุบันน้ี ต้องการความสุข ต้องการความเจริญ  
ก็ต้องท�าให้เป็นในปัจจุบันนี้

ธรรมทั้งหลายไหลมาจากเหตุอย่างนี้ ถ้าเหตุเราท�าไว้ดีแล้ว ผลมันก็ดีตามเหตุ 
ถ้าเหตเุราท�าไว้ไม่ดีแล้ว ผลก็ไม่ดีตามเหต ุเหตแุละผลต้องสมัพนัธ์กนัเสมอ เป็นแต่ว่า 
คนเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับเท่านั้น

เราไม่ควรปล่อยเวลาให้เสยีไปกับอดตีกบัอนาคต เพราะทัง้อดตีและอนาคตต่างก็ 
เป็นธรรมเมาด้วยกันทัง้น้ัน สิง่ทีผ่่านไปแล้วกใ็ห้เขาผ่านไป สิง่ใดทีย่งัไม่มาถงึก็เป็นสิง่ 
ที่ยังไม่มียังไม่เกิด

ถ้าปัจจุบันดี อดีตมันก็ดี อนาคตมันก็ดี เพราะปัจจุบันเมื่อผ่านไป มันก็กลาย
เป็นอดีต ถ้ามันยังไม่ผ่านไป มันก็เป็นทางด�าเนินไปสู่อนาคต เป็นเข็มชี้บอกอนาคต
ดังนั้น เราต้องท�าเหตุให้สมบูรณ์บริบูรณ์ เราจึงจะได้สิ่งที่เราปรารถนา...”
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หลวงปู่มั่นไม่ออกจากถ�้า ๙ วัน ๙ คืน

หลวงปู่แหวนได้เล่ำถึงหลวงปู่มั่น

เมื่อออกพรรษำแล้ว ท่ำนอำจำรย์ใหญ่ให้โยมน�ำไม้เข้ำไปท�ำแคร่ให้ท่ำนอีก 
แห่งหน่ึงทีถ่�ำ้เจดย์ี อยูล่กึเข้ำไปข้ำงในถ�ำ้หลวง แล้วท่ำนกเ็ข้ำไปอยูภ่ำยในถ�ำ้น้ัน ๙ วนั  
๙ คืน โดยไม่ออกมำเลย

ในวันที ่๑๐ หลวงปูม่ัน่จึงออกมำ หลงัจำกกลบัจำกบณิฑบำตและฉันเสร็จแล้ว 
ท่ำนจึงเล่ำให้คณะศษิย์ฟังว่ำ ท่ำนเข้ำไปช่วยเจ้ำของผู้สร้ำงเจดย์ี เขำห่วงเจดย์ีของเขำ 
เขำไปไหนไม่ได้ ท่ำนจึงไปช่วยแนะน�ำเขำ เวลำนี้เขำไปแล้ว

หลวงปู่แหวนบอกว่ำ ที่พระอำจำรย์ใหญ่พูดว่ำเขำไปแล้วนั้น ท่ำนเองก็ไม่รู้ว่ำ
ใครไปไหน ได้กรำบเรียนถำม แต่ท่ำนก็ไม่ได้อธิบำย หยุดไว้แค่นั้น

จำกค�ำบอกเล่ำของครูบำอำจำรย์องค์อื่นควำมว่ำ ได้มีวิญญำณหญิงสำวกับ
สำมเณรที่เป็นน้องชำยมำวนเวียนอยู่บริเวณที่หลวงปู่มั่นพักน้ันหลำยคืน ท่ำนจึง 
ถำมว่ำ “มาเดินอยู่ท�าไม” วิญญำณก็เล่ำให้ฟังว่ำ “พวกเขาสร้างเจดีย์ไว้ยังไม่เสร็จ 
ก็ต้องมาตายเสียก่อน เขาจึงกังวลกับเรื่องนี้ ยังไปไหนไม่ได้”

หลวงปูม่ัน่จึงเทศน์ให้สตวิญิญำณสองพีน้่องใจควำมว่ำ “สิง่ทีล่่วงไปแล้วไม่ควร
ไปท�าความผูกพัน เพราะไม่สามารถเอากลับมาให้เป็นปัจจุบันได้ มีแต่จะท�าให้กังวล
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และเป็นทุกข์ ส่วนอนาคตก็ไม่ควรไปห่วงไปเกี่ยวข้อง อดีตควรปล่อยไว้ตามอดีต 
อนาคตก็ควรปล่อยไว้ตามกาลของมัน ปัจจุบันเท่านั้นจึงจะท�าให้ส�าเร็จประโยชน์ได้ 
เพราะอยู่ในฐานะที่เขาสามารถท�าได้

การสร้างพระเจดย์ี เราสร้างด้วยหวงับญุหวงักศุล ไม่ได้สร้างเพือ่หวงัเอาก้อนอฐิ 
ก้อนหินปูนทรายในองค์พระเจดีย์ติดตัวไปด้วย สิ่งที่เป็นสมบัติของเราในการสร้าง
พระเจดย์ีก็คือบญุทีเ่ราจะเอาตดิตวัไปได้ เราไม่ได้เอาสิง่ก่อสร้างวตัถทุานต่างๆ ทีส่ละ 
แล้วน้ันเอาตดิตวัไปด้วย เราเอาไปได้เฉพาะส่วนนามธรรมทีเ่กดิจากการสละวตัถทุาน
เหล่านั้น นั่นคือตัวบุญกุศล

เจ้าของผู้คิดเป็นกุศลเจตนาขึ้นมาให้ส�าเร็จเป็นวัตถุไทยทานต่างๆ น้ันคือใจ  
ใจน่ีแหละเป็นผู้ทรงบญุ ทรงกศุล ทรงมรรค ทรงผล ทรงสวรรค์ นิพพาน และใจน่ีแล 
เป็นผู้ไปสู่สวรรค์นิพพาน นอกจากใจไม่มีอะไรไป

ถ้าคุณทั้งสองยินดีเฉพาะกุศลผลบุญที่ท�าได้จากการสร้างพระเจดีย์ไปเท่าน้ัน  
ไม่มุ่งจะแบกหามพระเจดีย์ไปสวรรค์นิพพานด้วย คุณทัง้สองกไ็ปอย่างสคุโต หายห่วง 
ไปนานแล้ว เพราะบญุเป็นเคร่ืองสนับสนุน บญุจึงไม่เปลีย่นแปลงเป็นบาปตลอดกาล  
คณุทัง้สองสร้างบญุญาภิสมภารมาเพือ่ยงัตนไปสูส่คุต ิแต่กลบัมาตดิกงัวลในอฐิในปนู 
เพยีงเท่าน้ัน จนเป็นอปุสรรคต่อทางเดินของตนซึง่ท�าให้เสยีเวลาไปนาน ถ้าคณุทัง้สอง  
พยายามตัดความขัดข้องห่วงใยที่ก�าลังเป็นอยู่ออกจากใจ ชั่วเวลาไม่นานเลยจะเป็น 
ผู้หมดภาระผูกพนั คณุมจิีตมุง่ม่ันในภพใด จะสมหวงัในภพน้ัน เพราะแรงกศุลทีไ่ด้ 
พากันสร้างมาพร้อมอยู่แล้ว”

หลังจำกน้ัน หลวงปู่ม่ันก็สอนดวงวิญญำณให้รักษำศีลห้ำ สอนอำนิสงส์ของ 
ทำน ศลี ภำวนำ และหลกัธรรมอืน่ๆ จนดวงวิญญำณคลำยกำรตดิยดึ แล้วไปเกดิใน 
สวรรค์ชั้นดำวดึงส์ภิภพในล�ำดับต่อมำ
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จ�าพรรษาที่นาหนานปวนกับแม่มา

ในพรรษำต่อไป หลวงปูแ่หวนไปพกัจ�ำพรรษำในบริเวณทีน่ำของสองสำมีภรรยำ
ชื่อว่ำ หนำนปวน กับ แม่มำ สถำนที่นี้ยังคงอยู่ในอ�ำเภอพร้ำว จังหวัดเชียงใหม่

ในบันทึกประวัติของหลวงปู่แหวนเขียนไว้ ดังต่อไปนี้

ห่ำงจำกแม่ป๋ังไปประมำณ ๓ กม. ข้ำมดอยแม่ป๋ังไป มทีุง่นำระหว่ำงเขำอยูแ่ห่งหน่ึง  
ทุง่นำน้ียำวไปตำมภเูขำ มธีำรน�ำ้ไหลตลอดปี ข้ำงธำรน�ำ้ไหลน้ันมถี�ำ้อยูแ่ห่งหน่ึง ลกัษณะ 
ของถ�ำ้เกดิจำกกำรไหลเซำะของน�ำ้กดัริมตลิง่ นำนๆ ไปท�ำให้ข้ำงริมตลิง่ตรงบริเวณน้ัน 
เกิดเป็นถ�้ำขึ้น

ลักษณะของถ�้ำแห่งน้ีจึงค่อนข้ำงลึกลับ คือถ้ำมองดูด้ำนบนจะไม่รู้ว่ำมีถ�้ำอยู่
บริเวณนั้น ถ้ำลงไปเดินที่ล�ำธำร จึงจะมองเห็นถ�้ำซึ่งมีขนำดกว้ำงยำว ๕-๖ เมตร  
นับเป็นถ�้ำใหญ่พอพักอำศัยได้ น�้ำได้พัดเอำทรำยและก้อนหินเล็กๆ เข้ำไปอุดในถ�้ำ  
เหลอืควำมลกึจำกปำกถ�ำ้เข้ำไป ๑๐ เมตรเศษ ในฤดแูล้งสำมำรถอำศยัอยูใ่นถ�ำ้แห่งน้ี 
ได้สบำย แต่ในฤดูฝน เมือ่น�ำ้จำกภเูขำไหลมำมำก ท�ำให้ธำรน�ำ้ไหลเข้ำไปในถ�ำ้พกัอยู่ 
ไม่ได้

เจ้ำของที่นำแห่งนี้ ชื่อ หนำนปำน กับแม่มำ ตำมที่กล่ำวมำแล้ว สำมีภรรยำคู่นี้ 
เป็นช่ำงตเีหลก็ นอกเหนือจำกกำรท�ำนำ ในฤดแูล้ง หลวงปูไ่ด้เข้ำไปแสวงวเิวกตำมป่ำเขำ  
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ได้พบถ�้ำแห่งนี้เข้ำจึงเข้ำไปพักภำวนำ เห็นว่ำบริเวณแห่งนั้นมีควำมสงบดี จึงแจ้งให้
เจ้ำของที่นำทรำบว่ำท่ำนประสงค์จะอยู่จ�ำพรรษำ ณ สถำนที่นั้น

เจ้ำของทีน่ำสดุแสนจะยนิด ีได้จัดแจงท�ำทีพ่กับนหลงัถ�ำ้ให้เป็นกฏุช่ัิวครำวของ
หลวงปู ่ได้ยกพืน้สงูจำกพืน้ดนิ หลวงปูบ่อกให้ท�ำพืน้สงูพอพ้นดนิกพ็อ เพรำะสะดวก
ในกำรขึน้ลง แต่เจ้ำของไม่ยอม เพรำะกลวัเสอืจะมำรบกวนท�ำอนัตรำยท่ำน ซึง่สมยัน้ัน 
แถบนั้นมีเสืออยู่มำก เพรำะพื้นที่ยังเป็นป่ำดงดิบอยู่

หลวงปูจ่�ำต้องอนุโลมตำม ยอมให้ปลกูกุฏิยกพืน้สงูตำมควำมปรำรถนำดขีองเขำ  
หลวงปู่จึงได้จ�ำพรรษำอยู่ในสถำนที่นั้น และนับตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมำ ทั้งหนำนปวน 
และแม่มำ ต่ำงกรั็กษำอโุบสถศีลตลอดพรรษำ และคงรักษำทกุพรรษำต่อมำจนตลอด 
ชีวิต
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รับนิมนต์ไปป่าเมี่ยงแม่สาย

ช่วงทีพ่�ำนักทีน่ำหนำนปวน-แม่มำในพรรษำน้ัน ในเวลำกลำงคนื หลวงปูแ่หวน
ได้เดินเที่ยวไปมำตำมป่ำเขำแถวน้ันบ่อยๆ โดยเฉพำะในคืนที่อำกำศโปร่งไม่มีเมฆ 
แสงจันทร์เจิดจ้ำ เดินท่องป่ำให้ควำมเพลินใจดี และไม่ปรำกฏว่ำมีสัตว์ร้ำยอะไรมำ 
แผ้วพำนเลย เวลำกลำงวนับำงวนักข็ึน้ไปภำวนำอยูต่ำมเนินหนิสงูๆ บนภเูขำ มีพวกเดก็ๆ  
ที่มำเลี้ยงควำยแถวนั้นขึ้นเอำน�้ำใส่กระบอกไม้ไผ่ไปถวำยทุกวัน

ในกลำงพรรษำ มีคณะศรัทธำจำกป่ำเมี่ยงแม่สำย น�ำโดยแม่สมมำนิมนต์ว่ำ 
ออกพรรษำแล้วขอนิมนต์พระคุณท่ำนไปโปรดทำงป่ำเมี่ยงแม่สำยบ้ำง หลังจำกออก
พรรษำไม่นำนนัก คณะศรัทธำป่ำเมีย่งแม่สำยกม็ำรับหลวงปูข่ึน้ไปตำมทีเ่คยนิมนต์ไว้  
ท่ำนจึงลำหนำนปวนกับแม่มำ เจ้ำของสถำนที ่เดนิทำงขึน้ป่ำเมีย่งแม่สำยพร้อมกบัคณะ 
ศรัทธำที่มำรับ

หลวงปูเ่ล่ำว่ำ กำรไปป่ำเมีย่งแม่สำยน้ัน ต้องเดนิทำงขึน้เขำลงห้วยไปหลำยแห่ง 
กว่ำจะถึงใช้เวลำเดินทำงขำขึ้น ๖ ชั่วโมง และขำลงอีก ๔ ชั่วโมง ถ้ำเดินไม่แข็ง 
ต้องใช้เวลำนำนกว่ำนี้
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เรื่องของแม่สม อดีตหมอผีแห่งป่าเมี่ยงแม่สาย

ป่ำเมี่ยงแม่สำย เป็นหมู่บ้ำนตั้งอยู่กลำงหุบเขำ มีล�ำธำรน�้ำไหลผ่ำนตลอดปี  
ชำวบ้ำนมีอำชีพท�ำสวนเมี่ยงเป็นอำชีพหลัก (ต้นเมี่ยง เป็นชำชนิดหนึ่ง ชำวบ้ำนเก็บ 
เอำใบมำหมัก เป็นเมี่ยงของชำวเหนือ) เดิมชำวบ้ำนนับถือผี ถึงปีต้องท�ำพิธีเลี้ยงผี 
ไม่เช่นน้ันจะมีกำรเจ็บป่วยล้มตำยกัน หัวหน้ำหมู่บ้ำนคือแม่สมที่น�ำคณะไปนิมนต์
หลวงปูน่ั่นเอง นอกจำกเป็นหวัหน้ำหมูบ้่ำนแล้ว แม่สมแกเป็นหมอผีประจ�ำหมูบ้่ำนด้วย

เคยมีพระธุดงคกรรมฐำนไปพักอำศัยใกล้หมู่บ้ำน ได้เทศน์สั่งสอนให้ชำวบ้ำน
เลกิกำรถอืผี ให้นับถอืพระรัตนตรัยแทน ซึง่กม็พีวกเลกิถอืผีตำมพระไม่กีค่น แม่สม  
เป็นคนหนึ่งที่เชื่อพระ ตัวแกเองได้ปฏิญำณกับพระเลิกถือผีโดยเด็ดขำด

พอถงึเวลำเลีย้งผีครบรอบปี ในหมูบ้่ำนไม่ได้ท�ำพธิเีซ่นสรวงผีเหมอืนอย่ำงเคย  
ผีก็แสดงเดชออกมำทนัท ีโดยเข้ำสงิผู้คนในหมูบ้่ำนวุน่วำยไปหมด ทีส่�ำคญัมำเข้ำสงิ
ลกูของแม่สมเอง พร้อมขูว่่ำ ถ้ำแม่สมไม่ออกจำกพระรัตนตรัย แล้วกลบัมำเซ่นสรวงผี 
อย่ำงเดิม จะหักคอลูกของแกให้ตำยเสีย เมื่อหัวหนำ้หมู่บ้ำนและอดีตหมอผีเจอดี 
เช่นน้ัน ก็ท�ำให้ครอบครัวของแกเดอืดร้อนวุน่วำยไปหมด บำงวนัตวัแม่สมเองยงัถกูผี 
เข้ำสิงลงดิ้นพรำดๆ ไปเหมือนกัน แม่สมแกเป็นคนถือสัจจะ จึงไม่ยอมเลิกนับถือ
พระรัตนตรัย

ในทีส่ดุลกูคนหน่ึงของแกกต็ำยลง คนทีส่องกเ็ร่ิมป่วย ผีมำเข้ำสงิอกีพร้อมทัง้ขูว่่ำ 
จะเอำให้ตำยหมดทั้งหมู่บ้ำน รวมทั้งตัวแม่สมเองด้วย ท�ำให้พวกชำวบ้ำนเดือดร้อน 
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และหวำดกลวัมำก ได้พำกนัขอร้องให้แม่สมเลกินับถอืพระรัตนตรัย แต่แม่สมใจเดด็ 
ยนืยนัขอยอมตำย พวกลกูหลำนและชำวบ้ำนมำขอร้องอ้อนวอนทกุวนั แกทนกำรรบเร้ำ 
ไม่ได้จึงไปปรึกษำพระ

พระได้แนะน�ำให้เรียกชำวบ้ำนมำพร้อมกัน ให้ทกุคนรับพระไตรสรณคมน์ และ
รับศลี แล้วพระก็สอนให้เข้ำใจเร่ืองพระรัตนตรัย พร้อมทัง้อำนิสงส์ของศีล นอกจำกน้ี 
ให้ชำวบ้ำนสวดมนต์และฝึกภำวนำทุกเย็น ในที่สุดกำรเจ็บป่วยในหมู่บ้ำนเนื่องจำก
กำรกระท�ำของผีก็หมดไป ไม่เคยปรำกฏอกีเลย โดยเฉพำะตวัของแม่สมเองน้ัน ถ้ำเกดิว่ำ 
ผีเข้ำใคร เพียงแต่มีคนพูดว่ำ “แม่สมมา” ผีจะรีบลนลำนออกทันที

ผีเคยเข้ำสิงชำวบ้ำนบอกว่ำ ที่บ้ำนแม่สมนั้นเข้ำไปใกล้ไม่ได้ มีแสงแพรวพรำว 
อยู่ตลอดเวลำ แม้ชื่อของแม่สม ถ้ำได้ยินแล้วไม่รีบออกหัวก็จะแตก นับแต่นั้นมำ 
ชำวป่ำเม่ียงแม่สำยกเ็ลกินับถอืผี หนัเข้ำหำพระ ตวัแม่สมเองกชั็กชวนชำวบ้ำนสร้ำงวดั 
ประจ�ำหมูบ้่ำนขึน้เป็นวดัฝ่ำยกรรมฐำน แกเป็นผู้บ�ำรุงวดัอย่ำงเข้มแขง็ วดัน้ันกเ็ป็นวดั 
กรรมฐำนมำจนทุกวันนี้
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การจ�าพรรษาที่ป่าเมี่ยงแม่สาย

ในพรรษำนั้น หลวงปู่แหวนได้จ�ำพรรษำที่ป่ำเมี่ยงแม่สำย ภำยใต้กำรอุปัฏฐำก
ของแม่สม หัวหน้ำหมู่บ้ำน และชำวบ้ำนที่นั่น ซึ่งให้ควำมดูแลหลวงปู่เป็นอย่ำงดี

หลวงปูเ่ล่ำถงึบ้ำนป่ำเมีย่งแม่สำยว่ำ ทีน่ั่นอำกำศหนำวมำกในฤดหูนำว ฝนตกชกุ 
ในฤดูฝน ส�ำหรับองค์หลวงปู่นั้น อำกำศถูกกับธำตุขันธ์ดี ฉันอำหำรได้มำก แต่ไม่มี
อำกำรอึดอัดง่วงซึม เวลำภำวนำ จิตก็รวมลงสู่ฐำนสมำธิได้เร็ว

ทำงด้ำนจิตภำวนำหลวงปูบ่อกว่ำ กำรภำวนำทีน่ี่ได้ผลดีมำก นับว่ำเป็นสปัปำยะ 
อีกที่หนึ่ง

หลวงปู่มั่นท่ำนเคยจ�ำพรรษำอยู่ที่นี่ ๑ พรรษำ นอกจำกนี้ครูบำอำจำรย์สำย
กรรมฐำนองค์อื่นๆ ก็เคยพ�ำนักอยู่ที่ป่ำเมี่ยงแม่สำยนี้อยู่หลำยองค์เหมือนกัน
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จ�าพรรษาที่วัดป่าบ้านปง อ.แม่แตง

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ได้ท่องธุดงค์และจ�ำพรรษำอยู่ทำงภำคเหนือหลำยแห่ง 
ต่อเนื่องกันเป็นเวลำหลำยปี โดยไม่ได้ไปที่ภำคอื่นอีกเลย เพรำะอำกำศในภำคเหนือ
ถูกกับอัธยำศัยและถูกกับธำตุขันธ์ของท่ำน ที่เรียกว่ำเป็นสัปปำยะส�ำหรับท่ำน

ในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ หลวงปูแ่หวนพกัจ�ำพรรษำอยูอ่งค์เดยีวทีว่ดัป่ำบ้ำนปง (ปัจจุบนั 
คือวัดอรัญญวิเวก) ต�ำบลอินทขิล อ�ำเภอแม่แตง เชียงใหม่ ในพรรษำนั้นหลวงปู่  
เกดิอำพำธเน่ืองจำกแผลทีข่ำอกัเสบ ได้รับควำมทรมำนมำก ไปบณิฑบำตไม่ได้ ภิกษุ
สำมเณรอืน่ก็ไม่ม ีช่วงน้ันเป็นช่วงหลงัสงครำมโลกคร้ังทีส่องใหม่ๆ เกดิภำวะข้ำวยำก
หมำกแพง ชำวบ้ำนก็ไม่ได้มำดูแลเอำใจใส่หลวงปู่

ช่วงนั้นหลวงปู่หนู สุจิตฺโต (ชำวจังหวัดยโสธร) พักจ�ำพรรษำอยู่ที่ดอยแม่ปั๋ง 
อ�ำเภอพร้ำว อยู่ห่ำงจำกที่หลวงปู่แหวนอยู่มำกกว่ำ ๕๐ กม. ได้เกิดนิมิตในขณะ 
น่ังภำวนำในเวลำกลำงคืน เห็นหลวงปู่แหวนนอนอยู่บนพื้นดิน เม่ือออกจำกสมำธิ  
หลวงปูห่นูจึงน�ำนิมติมำใคร่ครวญด ูแน่ใจว่ำคงมอีะไรบำงอย่ำงเกดิข้ึนกบัหลวงปูแ่หวน 
อย่ำงแน่นอน เมื่อฉันเช้ำเสร็จ หลวงปู่หนูก็รีบเดินทำงไปวัดป่ำบ้ำนปงทันที

หลวงปู่หนูพบว่ำหลวงปู่แหวนก�ำลังอำพำธหนักด้วยแผลอักเสบ จึงให้ชำวบ้ำน
ไปตำมหมอมำ ชือ่หมอจ้ี อดตีเคยเป็นทหำรเสนำรักษ์ หมอมำถงึประมำณ ๕ โมงเยน็  
(๑๗.๐๐ น.) ก็บอกว่ำต้องผ่ำตัดแผลหลวงปู่อย่ำงไม่รอช้ำ โดยตัดเอำเนื้อตำยออก
ให้หมด กำรผ่ำไม่มีกำรฉีดยำชำหรือใช้ยำระงับควำมปวดแต่อย่ำงใด
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ก่อนลงมอืผ่ำแผล หลวงปูห่นูได้ขอโอกำสท่ำนว่ำ “ตอนน้ีหมอเขาจะผ่าเอาความ
เจ็บปวดออก ผ่าเอาโรคร้ายออก เขาไม่ได้ผ่าท่านอาจารย์นะ เขาผ่าดินน�า้ลมไฟต่างหาก”  
หลวงปู่พูดค�ำเดียว่ำ “เออ” แล้วท่ำนก็ก�ำหนดจิตเข้ำสู่สมำธิทันที

หมอลงมอืตดัเน้ือบริเวณปำกแผลออกจนหมด ใช้เวลำเกอืบ ๑ ช่ัวโมง หลวงปู่ 
คงนอนสงบน่ิงเหมอืนคนนอนหลบั ไม่มอีำกำรเคลือ่นไหวใดๆ เม่ือหมอท�ำกำรผ่ำตดั  
เยบ็บำดแผล และพันผ้ำเสร็จแล้ว หลงัจำกน้ันอกีสกั ๕ นำท ีหลวงปูจึ่งออกจำกสมำธิ  
ลืมตำขึ้น หลวงปู่หนูถำมว่ำ “พระอาจารย์เจ็บไหม” หลวงปู่พูดว่ำ “พอสมควร” ไม่มี
ยำแก้ปวดใดๆ ถวำยหลวงปูเ่ลย เพรำะช่วงหลงัสงครำมในถิน่ห่ำงไกลเช่นน้ันไม่ต้อง
พูดถึงหยูกยำกัน

รุ่งขึน้อกีวนั หมอจ้ีกม็ำล้ำงแผลให้ หลวงปูพ่ดูว่ำ “วนัน้ีเบาๆ หน่อยนะ เมือ่วานน้ี 
มอืหนักไปหน่อย” แล้วท่ำนกไ็ม่ได้พดูอะไรอกี ท่ำนยงัคงอยู่สงบเยน็ตำมปกต ิเว้นไว้ 
แต่ยังลุกเดินไม่ได้เท่ำนั้น

หลวงปูห่นูอยูเ่ฝ้ำพยำบำล ๗ วนั ท่ำนต้องกลบัดอยแม่ป๋ังตำมพระวนัิย เพรำะ
อยูใ่นช่วงเข้ำพรรษำ ก่อนกลบัได้ก�ำชบัชำวบ้ำนให้ดแูลและอย่ำทอดทิง้หลวงปูเ่หมอืน
ทีผ่่ำนมำ หลวงปูอ่ำพำธอยูน่ำน จนถงึเดอืนเมษำยนปีต่อมำ (ร่วม ๑๐ เดอืน) อำกำร
เจ็บปวดบำดแผลจึงทุเลำลงมำก แต่แผลยังไม่หำยสนิท ยังเดินไปไหนไกลๆ ไม่ได้
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ด�าริของหลวงปู่หนู

คนทีรู้่จักหลวงปูแ่หวน สจิุณโฺณ จะต้องรู้จักหรือเคยได้ยนิชือ่หลวงปูห่นู สจิุตโฺต  
แน่นอน เพรำะหลวงปู่หนูเป็นเจ้ำอำวำสวัดดอยแม่ปั๋ง เป็นลูกศิษย์ที่อุปัฏฐำกและ
ดแูลหลวงปูแ่หวนในทกุเร่ืองจนถงึวำระสดุท้ำยของหลวงปู ่ถ้ำพดูให้ชดัลงไปกต้็องว่ำ  
“ถ้าไม่มีหลวงปู่หนู พวกเราก็คงไม่ได้รู้จักหลวงปู่แหวนอย่างแน่นอน”

หลวงปูห่นูท่ำนเป็นพระจำกจังหวดัยโสธร เป็นพระธดุงค์สำยหลวงปูม่ัน่ ภริูทตโฺต  
ท่ำนมีควำมเคำรพศรัทธำหลวงปู่แหวนในฐำนะเป็นครูอำจำรย์กรรมฐำนของท่ำน 
นับตั้งแต่หลวงปู่หนูไปรักษำพยำบำลหลวงปู่แหวนที่วัดป่ำบ้ำนปงคร้ังแรกแล้ว  
หลังจำกนั้นท่ำนก็แวะเวียนไปเยี่ยมหลวงปู่อยู่บ่อยๆ 

หลวงปูห่นูท่ำนคดิจะนิมนต์หลวงปูแ่หวนไปอยูท่ีว่ดัดอยแม่ป๋ังด้วย เพรำะหลวงปู ่
อำยมุำกแล้ว ต้องอยู่องค์เดียว พระเณรทีจ่ะอปัุฏฐำกกไ็ม่ม ีอำศยัศรัทธำชำวบ้ำนคอย
ดูแลก็ไม่สม�่ำเสมอ ถ้ำหลวงปู่มำอยู่ที่ดอยแม่ปั๋งด้วย ก็จะได้ดูแลอุปัฏฐำกได้ง่ำยขึ้น  
ท่ำนเองกไ็ม่ต้องเทยีวไปๆ มำๆ เพรำะเดินด้วยเท้ำไปกลบัเทีย่วละ ๕๐ กม. ไม่ใช่เร่ือง 
ทีส่นุกแน่ แต่สมยัน้ันทีว่ดัดอยแม่ป๋ังยงัไม่มอีะไร กฏุสิกัหลงักไ็ม่มี ศรัทธำญำตโิยม
ก็มีไม่กี่คนที่รู้จักหลวงปู่แหวน

ดงัน้ัน หลวงปูห่นูจึงต้องคิดและเตรียมกำรให้รอบคอบ ต้องปรึกษำคณะศรัทธำ
ญำติโยมที่วัดดอยแม่ปั๋งด้วย เม่ือยังไม่ตัดสินใจ หลวงปู่แหวนก็ยังคงพ�ำนักอยู่ที่ 
วดัป่ำบ้ำนปงเพยีงองค์เดยีวเร่ือยมำ ด้ำนหลวงปูห่นูกเ็ทยีวไปเทยีวมำเยีย่มเยยีนท่ำน
อย่ำงสม�่ำเสมอ
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นิมนต์หลวงปู่มาอยู่วัดดอยแม่ปั๋ง

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ยังคงพ�ำนักอยู่ที่วัดป่ำบ้ำนปง อ�ำเภอแม่แตง จนถึงปี 
พ.ศ. ๒๕๐๕ ขณะนั้นท่ำนอำยุได้ ๗๕ ปี

คนืหน่ึง หลวงปูห่นูก�ำลงัน่ังภำวนำกไ็ด้นิมติเป็นเสยีงหลวงปูแ่หวนว่ำ “จะมาอยู่ 
ด้วยนะ” หลวงปู่หนูยังไม่ได้คิดอะไร คิดว่ำอำจเป็นเพรำะท่ำนคิดถึงหลวงปู่ จิตจึง
สร้ำงเป็นเสียงพูดของหลวงปู่ขึ้นมำกก็ได้ ต่อจำกนั้นอีก ๓ วัน ก็มีศรัทธำจำกวัดป่ำ
บ้ำนปงขึ้นมำนิมนต์หลวงปู่หนูให้ไปรับไทยทำนที่วัดบ้ำนปง

หลวงปู่หนูจึงน�ำควำมคิดที่จะนิมนต์หลวงปู่แหวนปรึกษำกับคณะศรัทธำว่ำ 
จะเห็นเป็นอย่ำงไร คณะศรัทธำบ้ำนแม่ปั๋งไม่ขัดข้อง และยินดีถ้ำหลวงปู่หนูสำมำรถ
นิมนต์หลวงปู่มำได้

พอถึงวนันิมนต์ให้ไปรับไทยทำนทีวั่ดป่ำบ้ำนปง หลวงปูห่นูได้พำศรัทธำจำกบ้ำน 
แม่ป๋ังไปด้วย พอไปถงึหลวงปูแ่หวนถำมว่ำ “มศีรัทธามาด้วยกีค่น” หลวงปูห่นูตอบว่ำ  
“มีมา ๒ คนครับ” หลวงปู่ได้พูดว่ำ “ดีแล้ว วันนี้รับไทยทานเสร็จแล้วให้เอาบริขาร
ของอาตมาไปด้วย จะไปอยู่แม่ปั๋งด้วย”

หลวงปูห่นูและโยม ๒ คนทีไ่ปด้วยสดุแสนดใีจทีห่ลวงปูแ่หวนท่ำนออกปำกเอง 
โดยไม่ต้องนิมนต์
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หลวงปู่ออกเดินทาง

เม่ือเสร็จพธิรัีบไทยทำนทีว่ดัป่ำบ้ำนปงแล้ว หลวงปูแ่หวน หลวงปูห่นู และศรัทธำ 
จำกบ้ำนแม่ปั๋งสองคน ก็ออกเดินทำงทันที คณะของหลวงปู่มำหยุดพักที่วัดป่ำบ้ำน
ช่อแล อ�ำเภอแม่แตง หนึ่งคืน

วันรุ่งขึ้นเมื่อรับไทยทำนและฉันภัตตำหำรเสร็จแล้ว เวลำประมำณ ๑๐.๐๐ น. 
ก็ออกเดินทำงจำกบ้ำนช่อแล ผ่ำนมำตำมเส้นทำงบ้ำนใหม่ บ้ำนแม่วะ เดินลัดเข้ำป่ำ 
ข้ำมเขำข้ำมล�ำห้วยมำบ้ำนแม่ตอง บ้ำนแม่แพง จนถึงบ้ำนแม่ปั๋ง

เส้นทำงเดินของคณะหลวงปู่ตำมที่กล่ำวมำในสมัยน้ันยังไม่มีถนน บำงแห่ง
เป็นทำงรถลำกไม้ บำงแห่งเป็นทำงเดินป่ำ แต่ละช่วงต้องเดินขึ้นเขำ ลงห้วย บุกป่ำ  
ลดัเลำะมำตำมไหล่เขำ แม้หลวงปูแ่หวนจะอำยถุงึ ๗๕ ปี อยูใ่นวยัชรำและสขุภำพร่ำงกำย
ไม่สมบูรณ์ กำรเดินทำงมำตำมเส้นทำงดังกล่ำว จึงนับว่ำหลวงปู่ท่ำนมีควำมอดทน 
เป็นอย่ำงมำก

คณะของหลวงปู่เดินทำงมำถึงดอยแม่ปั๋งในวันน้ันเอง คือถึงวัดดอยแม่ปั๋ง 
ประมำณ ๑๙.๐๐ น. ใช้เวลำในกำรเดินทำงจำกบ้ำนช่อแลมำ ๙ ชัว่โมง ถ้ำวดัระยะทำง 
ตำมเส้นทำงถนนในปัจจุบนั จำกช่อแลถึงแม่ป๋ังกป็ระมำณ ๔๐ กโิลเมตร หลวงปูแ่หวน 
ในวัย ๗๕ ปี เดนิทำงไกลเช่นน้ันมำถงึภำยในวนัเดียวโดยไม่ต้องพกัค้ำงคนืระหว่ำงทำง  
จึงนับว่ำท่ำนมีควำมทรหดอดทนอย่ำงมำกทีเดียว
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หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ พ�ำนักที่วัดป่ำบ้ำนปง ๒ ช่วง รวมระยะเวลำทั้งหมด 
๑๑ ปี กุฏิของท่ำนนั้น ทำงหลวงพ่อเปลี่ยน ปญฺญำปทีโป เจ้ำอำวำสองค์ปัจจุบัน 
ยังคงเก็บรักษำไว้เป็นอนุสรณ์ให้ร�ำลึกถึงหลวงปู่มำจนทุกวันนี้

เมื่อหลวงปู่มำถึงวัดดอยแม่ปั๋ง ต�ำบลแม่ปั๋ง อ�ำเภอพร้ำว ท่ำนได้พ�ำนักที่กุฏิไม้ 
หลังน้อย พื้นอยู่ติดพื้นดิน มีควำมกว้ำง ๓.๒๔ เมตร และยำว ๕.๒๓ เมตร เท่ำนั้น  
อยู่ท่ำมกลำงดงไม้สักอันเป็นสถำนสงบตำมธรรมชำติ เหมำะแก่กำรปฏิบัติภำวนำ
ส�ำหรับผู้แสวงหำควำมวิเวกยิ่งนัก
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ข้อตกลงและสัจจะอธิษฐาน

เม่ือหลวงปูแ่หวน สจิุณโฺณ ได้มำอยู่ทีว่ดัดอยแม่ป๋ัง และเข้ำพกัทีก่ฏิุไม้หลงัน้อย  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลวงปู่จึงได้มีข้อตกลงกับหลวงปู่หนู ดังนี้

“หน้าทีต่่างๆ เช่น การดูแลรักษาเสนาสนะกด็ ีการปกครองพระภกิษุสามเณรกด็ี  
การต้อนรับแขกก็ดี การเทศนาสั่งสอนอบรมประชาชนก็ดี และกิจอื่นๆ บรรดามีที่ 
จะเกิดขึ้นภายในวัดและนอกวัด ให้ตกเป็นภาระของพระอาจารย์หนูผู้เดียว”

ส�ำหรับตวัของหลวงปูแ่หวนเอง ท่ำนขออยูใ่นฐำนะพระผู้เฒ่ำ ผู้ปฏิบตัธิรรม จะไม่ 
รับภำระใดๆ ทั้งสิ้น นอกจำกกำรปฏิบัติธรรมอย่ำงเดียว

นอกจำกกำรปล่อยวำงภำระทุกอย่ำงแล้ว หลวงปู่ยังได้ตั้งสัจจะอธิษฐำนว่ำ

“ต่อไปน้ี จะไม่รับนิมนต์ไปทีไ่หนๆ ไม่ว่าใครจะมานิมนต์ ไม่ขึน้รถ ลงเรือ แม้ทีส่ดุ 
ถึงจะเกิดอาพาธป่วยไข้หนกัเพียงใดกต็าม จะไมย่อมเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล  
ถึงธาตุขันธ์จะทรงตัวอยู่ต่อไปไม่ได้ ก็จะให้สิ้นไปในป่าอันเป็นที่อยู่ตามอริยโคตร 
อริยวงศ์ ซึ่งบูรพาจารย์ท่านเคยปฏิบัติแล้วในกาลก่อน”
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กุฏิย่างกิเลส

หลงัจำกทีห่ลวงปูแ่หวนมำพ�ำนักทีว่ดัดอยแม่ป๋ังไม่นำนนัก ท่ำนกเ็ร่ิมอำพำธอกี 
ครั้งหนึ่ง ตอนนี้เกิดเป็นตุ่มคันไปทั้งตัว นับวันแต่จะเป็นมำกขึ้น ปกติร่ำงกำยของ 
หลวงปู่น้ันผ่ำยผอมอยู่แล้ว พอเกิดตุ่มคันทั้งตัวเช่นน้ัน ก็ท�ำให้ท่ำนฉันไม่ได้  
นอนไม่หลับ ร่ำงกำยท่ำนก็ยิ่งทรุดโทรมจนแทบจะว่ำมีแต่หนังหุ้มกระดูก

หลวงปูห่นูต้องเป็นผู้ขวนขวำยในกำรรักษำพยำบำลท่ำนอย่ำงสดุควำมสำมำรถ 
ซึง่เป็นเร่ืองทีล่�ำบำกมำกในสมัยน้ัน เพรำะทำงวดัขำดแคลนไปเสยีทกุอย่ำง เม่ืออำกำร
ของโรคก�ำเริบมำกขึน้ กำรรกัษำด้วยกำรฉีดยำ ฉันยำ กไ็ม่ช่วยให้ดขีึน้ แต่เป็นเพยีง
ทุเลำลงบ้ำงเล็กน้อย

เมื่อเห็นวำ่กำรรักษำดว้ยยำไม่มทีำงหำย หลวงปูจ่ึงบอกใหห้ลวงปูห่นชู่วยสร้ำง
เตำผิงไว้ในกฏุสิ�ำหรับอบตวัของท่ำน หลวงปูห่นูจึงบอกให้ชำวบ้ำนมำช่วยกนัสร้ำงเป็น
กุฏิโรงไฟขึ้น ซึ่งมีที่ก่อไฟอยู่กับพื้นดิน แล้วยกพื้นอีกด้ำนหนึ่งให้สูงขึ้นส�ำหรับเป็น 
ที่นอนของหลวงปู่

กฏิุโรงไฟหลงัน้ี ไม่ว่ำไม้พืน้ ฝำ และประต ูล้วนท�ำจำกไม้โลงผีทีช่ำวบ้ำนเผำศพ 
แล้วเอำโลงมำไว้ที่วัด กุฏิหลังน้ีอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ เก็บไว้ให้เห็นเป็นอนุสรณ์มำ 
จนปัจจุบนั ลกูศษิย์ลกูหำเรียกว่ำ “กุฏโิรงไฟ” แต่หลวงปูท่่ำนเรียกว่ำ “กฏิุย่างกเิลส”

ภำยในกฏุจิะมไีฟก่อด้วยฟืนลกุโชนอยูต่ลอด ๒๔ ชัว่โมง หลวงปูก่จ็ะอยูภ่ำยใน
กฏิุน้ีตลอดเวลำ จะออกมำนอกกฏิุบ้ำงเฉพำะเวลำฉันอำหำร เวลำสรงน�ำ้ และออกมำ 
เดินจงกรมเปลีย่นอริิยำบถบ้ำงเท่ำน้ัน เวลำนอกจำกน้ันท่ำนจะอยูใ่นกฏุน้ีิตลอดตดิต่อ 
กันหลำยปี ไม่ว่ำหน้ำแล้ง หน้ำฝน หรือหน้ำหนำว
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รักษาโรคตุ่มคันหายขาด

กำรอำพำธด้วยโรคตุม่คนัของหลวงปูน้ั่นต้องรักษำกนัอยูห่ลำยปี ใช้ทัง้วธิย่ีำงไฟ  
กำรฉีดยำ กำรฉันยำ แต่ก็ยังไม่หำย ภำระนี้ตกอยู่กับหลวงปู่หนูทั้งหมด

ต่อมำได้มีโยมชื่อคุณแม่บู่ทอง กิติบุตร ได้มีจิตศรัทธำให้ควำมอุปถัมภ์วัด  
ให้ควำมอปุถมัภ์หลวงปู ่ได้มำรับภำระในกำรจัดหำยำและปัจจัยจ�ำเป็นอืน่ๆ มำถวำย 
ท�ำให้ภำระหนักของหลวงปู่หนูผ่อนคลำยลงไปบ้ำง

ขณะทีก่ำรอำพำธจำกตุม่คนัตำมร่ำงกำยของหลวงปูไ่ม่ดีขึน้ วนัหน่ึงมเีจ้ำหน้ำที่
กองปรำบโรคเร้ือนของกระทรวงสำธำรณสขุ ขึน้ไปกรำบหลวงปูท่ีว่ดั หลวงปูห่นูได้เล่ำ
อำกำรอำพำธของหลวงปูใ่ห้เจ้ำหน้ำทีก่ลุม่น้ันฟัง ก่อนลำกลบั เจ้ำหน้ำทีก่ลุม่ดงักล่ำว 
ได้ถวำยยำไว้ให้หลวงปูฉั่นจ�ำนวนหน่ึง หลวงปูฉั่นยำน้ีแล้วปรำกฏว่ำอำกำรคนัทเุลำลง
ตำมล�ำดบั เมือ่ยำใกล้หมด หลวงปู่หนไูดไ้ปจัดหำมำเพิ่ม ปรำกฏวำ่หลวงปู่ฉนัยำนั้น 
ไม่นำน โรคตุม่คนักห็ำยสนิท ผิวหนังของท่ำนดดู�ำไปทัง้ตวั ต่อมำหนังกล็อกออกเป็น 
แผ่นๆ เหมือนงูลอกครำบ

หลังจำกนั้น ผิวหนังของหลวงปู่ก็ดูสดใสเป็นปกติ จึงกล่ำวได้ว่ำอำพำธเกือบ
เอำชวีติไม่รอดของหลวงปูใ่นคร้ังน้ัน รักษำหำยด้วยยำของเจ้ำหน้ำทีชุ่ดปรำบโรคเร้ือน 
ของกระทรวงสำธำรณสุขชุดนั้นโดยแท้
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ย้ายไปอยู่กุฏิหลังใหม่

แม้วำ่หลวงปู่จะหำยจำกโรคร้ำยน้ันแล้วก็ตำม ท่ำนก็ยังคงพักอยู่ในกุฏิโรงไฟ 
หรือกุฏิย่ำงกิเลสของท่ำนเหมือนที่เคยอยู่มำ คือก่อไฟตลอด ๒๔ ชั่วโมง และออก
จำกกุฏิเฉพำะตอนฉัน ตอนสรงน�้ำ และออกมำเดินจงกรมเปลี่ยนอิริยำบถเท่ำน้ัน  
ท่ำนอยู่อย่ำงนั้นทุกฤดูกำลทุกวันไม่เปลี่ยนแปลง

หลวงปู่หนูเห็นว่ำเมื่อโรคร้ำยของหลวงปู่หำยแล้วก็ควรจะหยุดก่อไฟได้แล้ว  
จึงไปกรำบเรียนหลวงปู่ ซึ่งท่ำนก็อนุญำตให้เลิกกองไฟนั้นได้

ต่อมำมีผู้มีจิตศรัทธำสร้ำงกุฏิถวำยหลวงปู่หลังหน่ึง ตอนแรกๆ หลวงปู่ก็ไป
พักฉลองศรัทธำให้เฉพำะเวลำกลำงวัน ส่วนเวลำกลำงคืนทำ่นก็ลงมำพักจ�ำวัดที่กุฏิ
โรงไฟของท่ำนอย่ำงเดิม เมื่อท่ำนหำยจำกอำพำธจนมีก�ำลังแข็งแรงเป็นปกติแล้ว  
ในฤดูแล้งเวลำกลำงวันบำงวัน ท่ำนก็จะข้ึนไปพักภำวนำอยู่ในกุฏิหอเย็นตลอดวัน 
จะลงมำเมื่อถึงเวลำสรงน�้ำ เป็นอันว่ำหลวงปู่มีกุฏิที่พักอยู่ ๓ หลัง กลำงคืนพักที่กุฏิ
โรงไฟ กลำงวันไปพักภำวนำที่กุฏิหลังใหม่บ้ำง ที่กุฏิหอเย็นบ้ำง

ต่อมำภำยหลงัโยมอปัุฏฐำกคอื คณุแม่บูท่อง กติบิตุร ได้สร้ำงกฏุถิวำยหลวงปู่ 
หลังหนึ่ง หลวงปู่ก็ได้มำพ�ำนักฉลองศรัทธำตรำบจนมรณภำพ
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รุกขเทพบนต้นไทรใหญ่

หลวงปูแ่หวนเล่ำว่ำ ในสมยัทีท่่ำนอำพำธพกัย่ำงไฟอยูท่ีก่ฏุโิรงไฟน้ัน บนต้นไทรใหญ่ 
เหนือกุฏิเป็นวิมำนที่อยู่อำศัยของบรรดำรุกขเทพ เมื่อหลวงปู่เข้ำไปอยู่ในกุฏิหลังนั้น 
พวกรุกขเทพทั้งหลำยต้องลงมำอยู่บนพื้นดิน ท�ำให้พวกเขำได้รับควำมล�ำบำกกัน 
เมื่อหลวงปู่เห็นเช่นน้ัน จึงได้บอกให้พวกเขำย้ำยไปหำที่อยู่ใหม่ในป่ำลึกเข้ำไปอีก  
พวกเขำก็ปฏิบัติตำมโดยควำมเคำรพ

หลวงปู่เล่ำว่ำ พวกเทพนั้นไม่ว่ำจะเป็นเทพชั้นต�่ำหรอืชั้นสูง ควำมเคำรพที่เขำมี 
ต่อพระน้ันเสมอกัน เขำจะไม่ยอมล่วงคำรวธรรมเป็นอนัขำด กำรเข้ำกำรออกเวลำเขำมำ 
เขำไปดูเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแล้วงำมตำชื่นใจ ไม่เหมือนมนุษย์เรำ ซึ่งแล้วแต่
ควำมพอใจ อยำกจะแสดงอย่ำงไรก็ท�ำไป ไม่ค�ำนึงถึงควำมเหมำะควำมควรไม่ควร  
กำรแสดงออกของมนุษย์ไม่ค�ำนึงถึงว่ำผู้อื่นจะได้รับควำมเสียหำยอย่ำงไรหรือไม่  
ขอให้ได้แสดงออกตำมควำมเหน็ตำมควำมพอใจของตนน้ันแหละเป็นกำรด ีบำงคร้ัง 
กำรแสดงออกเช่นน้ันไม่ถูกกำลถูกเวลำ แต่ก็แสดงออกมำจนได้ โดยไม่มีควำม
ละอำยแก่ใจบ้ำงเลย

ผู้เขียนน�ำค�ำกล่ำวตรงน้ีของหลวงปู่ไปพิจำรณำดูแล้วก็พยำยำมทบทวนดูว่ำ  
เวลำเรำไปวัดดอยแม่ป๋ัง รวมทัง้ไปกรำบครูบำอำจำรย์องค์อืน่ๆ เรำเป็นเหมอืนทีห่ลวงปู ่
ท่ำนว่ำบ้ำงหรือเปล่ำหนอ ลองน้อมน�ำมำพิจำรณำดูตนเองก็จะได้ประโยชน์ไม่น้อย 
สมกับที่โบรำณท่ำนสอนว่ำ เวลำไปวัดเรำ ต้องรู้จักวัดจิตวัดใจ วัดควำมดีควำมชั่ว
ของเรำด้วย
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หลวงปู่เริ่มเป็นที่รู้จัก

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ มำอยู่ที่วัดดอยแม่ปั๋งในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ และท่ำนเริ่ม
เป็นที่รู้จักประมำณปี พ.ศ. ๒๕๑๔

กล่ำวกันว่ำ หลวงปู่แหวนได้เป็นที่รู้จักภำยหลังที่ท่ำนเจ้ำคุณนรรัตน์รำชมำนิต 
(ธมฺมวิตกฺโก) วัดเทพศิรินทรำวำส กรุงเทพฯ สิ้นชีพิตักษัยเมื่อ ๑๐ มกรำคม พ.ศ.
๒๕๑๔  ในช่วงทีป่ระชำชนก�ำลงัพดูถงึเร่ืองท่ำนเจ้ำคณุนรฯ อยูน้ั่น กม็ข่ีำวแพร่ออกมำ
ว่ำ “ท่านเจ้าคณุนรฯ กล่าวว่า มีพระอริยะอกีองค์หน่ึงอยูท่างภาคเหนือ” ไม่ทรำบว่ำข่ำวน้ี 
มำจำกไหน และใครได้ยินท่ำนเจ้ำคุณนรฯ พดู ท�ำให้หลำยคนพำกนัเสำะหำพระอริยะ 
องค์นั้น ต่อมำก็มีข่ำวว่ำ พระอริยะองค์ที่ท่ำนเจ้ำคุณนรฯ กล่ำวถึง คือหลวงปู่แหวน 
สุจิณฺโณ แห่งดอยแม่ปั๋ง นั้นเอง

และในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ปีเดียวกันนั้นเอง ก็มีคณะทหำรอำกำศชุดของนำวำ 
อำกำศเอก เกษม งำมเอก ได้มำขออนุญำตสร้ำงเหรียญหลวงปูข่ึน้ บำงเสยีงกบ็อกว่ำ 
เป็นเหรียญรุ่นแรก และบำงเสียงก็ว่ำเป็นเหรียญรุ่นที่สองของหลวงปู่ เอำไว้ให้พวก
นักนิยมเหรียญเขำถกเถียงกันก็แล้วกัน

ต่อจำกนั้นก็มีข่ำวอีกว่ำ “หลวงปู่แหวนลอยอยู่บนเมฆ เครื่องบินจะชน” เรื่อง
เกรียวกรำวกันพักใหญ่ ท�ำให้ชื่อเสียงหลวงปู่โด่งดังขึ้นมำ จนใครต่อใครก็พำกันแห่
ไปชมบำรมีหลวงปู่อย่ำงเนืองแน่นทุกวัน คณะทัวร์ทุกคณะที่ไปเชียงใหม่ จะต้องมี
รำยกำรชมดอยสเุทพ พระต�ำหนักภพูงิครำชนิเวศน์ แลมีวดัดอยแม่ป๋ัง อยูด้่วยเสมอ 
นับเป็นสถำนที่ยอดนิยมในสมัยนั้น
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หลวงปู่เป็นพระดังแห่งยุค

หลวงปู่แหวนท่ำนท่องเที่ยวธุดงค์อยู่ตำมป่ำเขำล�ำเนำไพรอยู่นำนกว่ำ ๕๐ ปี  
ประชำชนทั่วไปจึงไม่รู้จักท่ำน เพิ่งจะมำได้ข่ำวครำวและรู้จักหลวงปู่ก็ประมำณปลำย 
ปี ๒๕๑๖ เมื่อหนังสือพิมพ์น�ำประวัติและเรื่องรำวอภินิหำรต่ำงๆ ของหลวงปู่ออก
เผยแพร่

ในหนังสอืพระธำตปุำฏหิำริย์ของนิตยสำรโลกทพิย์ ได้น�ำลงเร่ืองค�ำบอกเล่ำของ  
หลวงพ่อฤๅษีลิงด�ำ วัดท่ำซุง จังหวัดอุทัยธำนี เกี่ยวกับเร่ืองรำวของหลวงปู่แหวน  
ตอนที่ท่ำนเริ่มดัง ผู้เขียนขอคัดลอกน�ำมำเสนอดังต่อไปนี้ 

“...หลวงพ่อฤๅษีลงิด�า เล่าว่า มทีหารอากาศขับเคร่ืองบนิเหาะข้ามวดัดอยแม่ป๋ังไป  
นักบนิคนน้ันตกใจจนหตูาเหลอืก เพราะพบหลวงปูผู้่เฒ่าน่ังอยูบ่นก้อนเมฆขวางทาง
บนิอยู ่ต้องรีบบงัคับเคร่ืองหลบตาลตีาเหลอืก ขาบนิกลบักพ็บหลวงปูอ่งค์เดมิอยูบ่น
ก้อนเมฆอีก เมื่อน�าเครื่องบินร่อนลงสนามแล้ว นักบินนายนั้นได้ไปกราบนมัสการ 
เจ้าคณะเชยีงใหม่ เรยีนถามว่า “ที่เชยีงใหม่มพีระองค์ไหนดบีา้งทีม่ปีาฏหิารยิพ์ิเศษ”

เจ้าคณะจังหวดับอกว่า “เหน็มีอยูอ่งค์หน่ึง คอื หลวงปูแ่หวน วดัดอยแม่ป๋ัง หรือ  
ดอยสม่ีวง” (ป๋ัง ภาษาเหนือแปลว่า สม่ีวง) เพือ่จะพสิจูน์ดใูห้เหน็กบัตา เมือ่ไปถงึวดั 
ก็พบว่ามีผู้คนมากมายจากสารทิศต่างๆ มารอพบหลวงปู่แหวนเต็มวัดไปหมด
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ปกตหิลวงปูแ่หวนไม่ยอมออกมาพบปะผู้ใดง่ายๆ แม้แต่งานฉลองอายคุรบรอบ
ของท่าน ทีค่ณะศษิยานุศษิย์ตลอดจนผู้ทีเ่คารพเลือ่มใสจากทัว่ทกุสารทศิหลัง่ไหลไป
จัดงานขึน้ ผู้คนแน่นวดัมดืฟ้ามัวดนิ รถราจอดเตม็ดอยไปหมด หลวงปูแ่หวนกไ็ม่ยอม 
ออกมาจากห้องให้สรงน�้า หรือให้กราบสักการะ แจกของช�าร่วย อย่างงานวันเกิด
ของพระเถระอื่นๆ หลวงปู่แหวนยังคงเก็บตัวอยู่แต่ในห้องและหนีคนอย่างอุปนิสัย
แต่เดมิของท่าน ท่านจะออกมาจากห้องเป็นปกตก็ิเฉพาะเวลาฉันจังหนัเช้า และเจริญ
พระพุทธมนต์ค�่าเท่านั้น

ทหารอากาศนายคนน้ีไปตอนเช้า พอได้เวลาหลวงปู่แหวนออกจากห้องมาฉัน
อาหารเช้า ก็จ้องมองด้วยความตะลงึ จ�าได้ทนัทว่ีาพระผู้เฒ่าองค์น้ีจริงๆ ทีเ่ขาพบบน
ก้อนเมฆขณะขับเคร่ืองบินผ่านดอยแม่ปั๋งไป เขาจึงแหวกผู้คนเข้าไปกราบนมัสการ
แทบเท้าหลวงปู่แหวนด้วยความเคารพเลื่อมใสอย่างสูดสุด น�้าตาไหล ปลาบปลื้มใจ 
ตื้นตันใจที่ตนได้มีบุญได้พบเห็นตัวจริงของหลวงปู่แหวน...”

น่ีแหละครับ เป็นเหตุกำรณ์หน่ึงที่ท�ำให้ผู้คนทั่วทุกสำรทิศหลั่งไหลมำกรำบ 
หลวงปู่แหวน แห่งวัดดอยแม่ปั๋ง ท�ำให้ท่ำนเป็นพระดังแห่งยุค
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พระมหากรุณาธิคุณ

นับแต่โบรำณกำลมำจนถงึยคุปัจจุบนั อำจกล่ำวได้ว่ำยงัไม่มพีระคณำจำรย์รูปใด 
ทีไ่ด้รับพระมหำกรุณำธคิณุเท่ำหลวงปูแ่หวนในระหว่ำงทีท่่ำนยงัมชีวีติอยู ่นอกเหนือ
จำกกำรเสดจ็พระรำชด�ำเนินถงึวดัดอยแม่ป๋ัง เพือ่นมสักำรและสนทนำธรรมกบัหลวงปู ่
หลำยคร้ังหลำยครำแล้ว ยงัได้รับพระมหำกรุณำธคิณุจัดสร้ำงสิง่มงคลโดยใช้รูปของ
หลวงปู่น�ำมำแจกในพระรำชพิธีส�ำคัญ

หลวงปูแ่หวนจึงเป็นพระสงฆ์องค์แรกในประเทศไทยทีไ่ด้รับพระมหำกรุณำธคิณุ 
อย่ำงสงูส่ง และนอกจำกล้นเกล้ำฯ ทัง้สองพระองค์แล้ว สมเด็จพระบรมโอรสำธริำชฯ  
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี และสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำ-
จุฬำภรณ์ฯ ได้ทรงพระกรุณำเสด็จเยี่ยมหลวงปู่อยู่เนืองๆ 

ข้ำรำชบริพำรผู้หน่ึง ได้เปิดเผยถึงหลวงปู่กับล้นเกล้ำฯ พระบำทสมเด็จ 
พระเจ้ำอยูห่วัฯ ว่ำ ภำยหลงัจำกทีข่่ำวพระองค์ทรงประชวรและประทบัทีเ่ชยีงใหม่แล้ว 
หลังจำกน้ันก็เสด็จดอยแม่ปั๋ง หลวงปู่แหวนได้ทูลต่อพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
ตอนหน่ึงว่ำ “พระองค์น้ันมัวแต่ห่วงคนอืน่ ไม่ห่วงพระองค์เองเลย” เมือ่ได้ฟังหลวงปู ่
กล่ำวเช่นนั้น ล้นเกล้ำฯ ทรงพระสรวลด้วยควำมพอพระทัย

มีข่ำวอีกคร้ังหน่ึงว่ำ สมัยที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ทรงพระประชวร
และประทับรักษำพระองค์ที่เชียงใหม่นั้น ข้ำรำชบริพำรได้น�ำเฮลิคอปเตอร์มำนิมนต์ 
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หลวงปู่ให้ไปที่พระต�ำหนักเพื่อแผ่พลังจิตช่วยรักษำอำกำรประชวรของพระองค์ท่ำน 
หลวงปู่ท่ำนปฏิเสธกำรนิมนต์ และได้บอกว่ำ “อยู่ที่ไหน เฮาก็ส่งใจไปถึงพระองค์ได้  
ก็ส่งไปทุกวันอยู่แล้ว”

หลวงปู่แหวนท่ำนตั้งสัจจะอธิษฐำนว่ำ แม้ท่ำนจะเจ็บป่วย ก็ไม่ยอมไปรักษำที่ 
โรงพยำบำล แต่ในช่วงท้ำยของชวีติ เมือ่พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวัฯ อำรำธนำ ท่ำนจึง 
ยอมท�ำตำม และบอกว่ำในฐำนะประชำชน หลวงปู่จึงไม่กล้ำขัดพระรำชประสงค์ได้
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ความศรัทธาของประชาชน

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ท่ำนเป็นตัวอย่ำงสมณะที่เจริญตำมรอยแห่งเบื้องพระ 
ยุคลบำทขององค์พระศำสดำอย่ำงมุ่งมัน่ มอบชวีติถวำยจิตใจเพือ่รับใช้พระสทัธรรม  
ท่ำนบ�ำเพญ็เพยีรทำงวปัิสสนำกรรมฐำนอย่ำงเดด็เดีย่วแน่วแน่เพือ่ควำมหลดุพ้นจำก
โลกียภูมิเข้ำสู่โลกุตรภูมิเป็นแดนพ้นทุกข์อย่ำงแท้จริง

หลวงปูแ่หวนท่ำนสละสิน้ทกุอย่ำงมุ่งบ�ำเพญ็สมณธรรมอย่ำงเดียว ท่ำนหลกีเร้น
ตนเองออกสูท่ำงสนัโดษตลอดระยะยำวนำนกว่ำ ๕๐ ปี ต้องฝ่ำฟันอปุสรรคและควำม
ทำรุณนำนำประกำร ไม่ว่ำควำมทุรกันดำร โรคภัยไข้เจ็บ และควำมอดอยำกหิวโหย 
แม้ร่ำงกำยจะหนีจำกธรรมชำตเิหล่ำน้ีไม่พ้น แต่จิตท่ำนไม่ตดิอยู่ในสภำพทกุข์เหล่ำน้ัน  
ท่ำนละวำงทุกอย่ำงได้อย่ำงแท้จริง ดีก็ไม่ติด ไม่ดีก็ไม่ติด

หลวงปู่ขณะด�ำรงชีวิตอยู่ ท่ำนอยู่ด้วยควำมเมตตำเพื่อกำรสงเครำะห์สัตว์โลก
อย่ำงแท้จริง ใครจะเอำประโยชน์อะไรจำกท่ำนได้ ท่ำนไม่เคยขัดข้อง ตรำบใดที่ไม่ 
ผิดวินัย ท่ำนอนุโลมตำมเสมอ

ด้วยเหตน้ีุ สำธชุนทีศ่รัทธำในหลวงปูจึ่งได้หลัง่ไหลไปทีว่ดัดอยแม่ป๋ัง จุดประสงค์ 
อย่ำงอื่นที่นอกเหนือจำกกำรได้กรำบได้เห็นได้ท�ำบุญกับองค์ท่ำนแล้ว ส่วนใหญ่
ต้องกำรให้หลวงปู่เป่ำหัวให้บ้ำง ตอ้งกำรได้น�้ำมนต์บ้ำง ต้องกำรได้ของดเีพื่อควำมมี 
โชคลำภ ควำมเป็นสิริมงคล รวมทั้งต้องกำรให้หลวงปู่แผ่พลังจิตเพื่อปลุกเสกวัตถุ
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มงคลต่ำงๆ เพื่อควำมขลัง ควำมศักดิ์สิทธิ์ ท่ำนก็อนุโลมท�ำให้ด้วยควำมเมตตำ 
ใครจะรับอะไรได้เพียงไรขึ้นอยู่กับผู้นั้นเอง

สิง่ของทีม่ผู้ีขอกนัมำก ได้แก่ ก้นยำขีโ้ย จีวร ไม้เท้ำ แม้แต่เส้นเกศำ เลบ็ ตลอดจน 
ขีไ้คลในตวัท่ำน และทกุสิง่ทกุอย่ำงทีเ่ก่ียวกบัตวัท่ำน กถ็อืเป็นสริิมงคลทัง้น้ัน หลวงปู ่
ท่ำนถงึกบัออกปำกว่ำ “เฮาโกนหวัแล้ว เป้ินก็ยงัฮือ้โกน แถมจะเอาผมเฮาไปสร้างพระ
อะหยงั เฮาเจ็บหวั” หลวงปูท่่ำนพดูส�ำเนียงเหนือปนอสิำน หมำยควำมว่ำ เรำโกนหวัแล้ว  
เขำกย็งัมำให้โกนอกี บอกว่ำจะเอำไปสร้ำงพระอะไรน่ัน เรำเจ็บหวั แม้แต่น�ำ้ทีท่่ำนอำบ  
ก็มผู้ีต้องกำรขอไปเพือ่เป็นสริิมงคล แม้ท่ำนสรงน�ำ้เสร็จแล้ว ยงัมำขอให้ท่ำนสรงซ�ำ้อกี  
ท่ำนถึงกับพูดว่ำ “เฮาหนาวจะต๋าย เปิ้นก็จะฮื้อเฮาอาบน�้าอีก”

นอกจำกนี้ ยังมีคนไปรุมขัดถูกขี้ไคลตำมเนื้อตำมตัวท่ำน ขัดแล้วขัดอีก หรือ 
ตดัเลบ็ของท่ำน ตดัแล้วตดัเล่ำ เพือ่จะเอำไปท�ำพระเคร่ือง ท�ำวตัถมุงคลต่ำงๆ จนหลวงปู ่
บอกว่ำท่ำนแสบไปทัง้เน้ือทัง้ตวั ดงัน้ีเป็นต้น เอำเป็นว่ำใครมโีอกำสหยบิฉวยยือ้แย่ง
อะไรจำกท่ำน เอำประโยชน์อะไรได้จำกท่ำน ต่ำงกเ็อำกนัไป หลวงปูท่่ำนปล่อยวำงเฉย  
ใครจะท�ำอะไรก็ตำมใจ

ดงัน้ัน ภำระหนักในกำรดูแลหลวงปู ่ถนอมหลวงปูใ่ห้อยูก่บัพวกเรำให้นำนทีส่ดุ  
จึงตกอยู่ที่หลวงปู่หนู สุจิตฺโต เจ้ำอำวำส
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ของดีที่หลวงปู่มอบให้

เม่ือมีผู้ไปขอของดีจำกหลวงปู่แหวน ท่ำนจะถำมกลับและให้ธรรมะเพื่อเป็น
ข้อคิดเตือนสติเตือนใจ ดังนี้

“ของดอีะไร อะไรคอืของด ีของดีกม็อียูด้่วยกนัทกุคนแล้ว การทีร่่างกายแขง็แรง 
ไม่เจ็บไข้ได้พยาธน้ัินกม็ขีองดแีล้ว การมร่ีางกายแข็งแรง มอีวยัวะครบถ้วน ไม่บกพร่อง 
วกิลวกิาร อนัน้ีกเ็ป็นของดแีล้ว ของดมีอียูใ่นตน ไม่รู้จะไปเอาของดีทีไ่หนอกี สมบตั ิ
ของดจีากเจ้าพ่อเจ้าแม่ให้มากเ็ป็นของดีอยูแ่ล้ว มอียูแ่ล้วทกุคน จะไปเอาของดีทีไ่หนอกี  
ของดีก็ต้องท�าให้มันเกิดมันมีขึ้นในจิตใจของตน ความดีอันใดที่ยังไม่มีก็ต้องเพียร 
พยายามท�าให้เกดิให้มขีึน้น่ีแหละของด ีของดีมีอยูแ่ล้วในตวัของเราทกุๆ คน มองให้ 
มันเห็น หาให้มันเห็นภายในตนของตนนี่แหละจึงใช้ได้ ถ้าไปมองหาแสวงหาของดี
ภายนอกแล้วใช้ไม่ได้

ศลี ธรรม น่ีแหละคอืของด ีศีล คอืการน�าความผิดความชัว่ออกจากกาย ออกจาก 
วาจา ธรรม กค็อืความดทีีป้่องกนัไม่ให้ความผิดความช่ัวเกดิข้ึนในกาย วาจา ใจ ทัง้ ศลี  
ทัง้ ธรรม กอ็นัเดยีวกันน่ันแหละ แต่เราไปแยกสมมตเิรียกไปต่างหาก กาย วาจา ใจ  
ของเรานี้เป็นที่ตั้งของธรรม เป็นที่เกิดของธรรม เป็นที่ดับของธรรม ความดีก็เกิด 
จากทีน่ี่ ความชัว่กเ็กดิจากทีน่ี่ สวรรค์กเ็กดิจากทีน่ี่ นรกกเ็กดิจากทีน่ี่ เราจะรักษาศลี 
ภาวนา ให้ทาน กต้็องอาศยักาย วาจา ใจ น้ีเป็นเหต ุเราจะท�าความผิด ความชัว่ ไปนรกอเวจี 
ก็ต้องอาศัยกาย วาจา ใจ นี้เป็นเหตุ เราจะรักษาศีล ท�าสมาธิ ภาวนา ให้เกิดปัญญา 
ท�ามรรค ผล นิพพาน ให้แจ้ง ให้เกิดขึ้น ก็ต้องอาศัยกาย วาจา ใจ นี้ เป็นเหตุ”

น่ีแหละครับ ของดทีีห่ลวงปูแ่หวน สจิุณโฺณ มอบไว้ให้แก่พวกเราได้น�าไปพจิารณา 
ไตร่ตรองดู
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เรื่องเครื่องรางของขลัง

เร่ืองเคร่ืองรำงของขลงัหรือวตัถุมงคล ทีพ่วกเรำเสำะแสวงหำมำไว้ครอบครองน้ัน  
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ท่ำนให้ควำมเห็นดังนี้

หลวงปูพ่ดูอยูเ่สมอว่ำ “คนเราน้ีแปลก เอาของจริงคอืธรรมะให้ไม่ชอบ ไปชอบเอา 
วัตถุภายนอกกันเสียหมด ที่พึ่งที่ประเสริฐคือพระรัตนตรัยนั้นประเสริฐอยู่แล้ว แต่ 
กลบัไม่สนใจ พากันไปสนใจแต่วตัถภุายนอก จึงอาจกล่าวได้ว่าเม่ือคนเราไม่สามารถ 
จะเอาคุณพระรัตนตรัยมาเป็นทีพ่ึง่ของตนได้ เพราะอนิทรีย์ยังอ่อนอบรมมา ยงัไม่เข้า 
ถึงเหตุผล จะถือเอาวัตถุภายนอก เช่น พระเหรียญ ซึ่งเป็นรูปเหรียญ รูปแทนของ
พระพุทธเจ้านั้นก็ดีเหมือนกัน ถ้าผู้นั้นรู้ความหมายของวัตถุนั้นๆ” 

หลวงปูท่่ำนให้ข้อคดิในทำงธรรมะว่ำ “วตัถมุงคลเหล่าน้ัน หากจะน�าไปป้องกนัตวั  
ถ้ากรรมมาตัดรอนแล้วป้องกันไม่ได้ ไม่ว่าสิ่งไหนจะไปต้านทานอ�านาจของกรรมนั้น 
ไม่ม ีแต่ถ้าผู้น้ันรู้ความหมายในวตัถุน้ันๆ ว่า เขาสร้างขึน้มาส่วนมาก เขาใช้สญัลกัษณ์
ของผู้ที่ท�าแต่ความดี การมีวัตถุมงคลไว้ติดตัวก็มีไว้เป็นเคร่ืองเตือนสติปัญญาของ
ตนเองไม่ให้ประมาทในการกระท�าของตน ต้องท�าแต่ความดเีสมอ เพราะโลกเขาบชูา 
นับถือแต่คนดี เรามีของดีอยู่กับตัวก็ต้องท�าแต่ความดีอย่างนี้แล้ว ก็นับว่าผู้นั้นได้
ประโยชน์จากวัตถุมงคลนั้นๆ” 
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คาถาปลุกเสก

เม่ือลกูศษิย์มีควำมสงสยัและถำมหลวงปูว่่ำ “พระกด็ ีเหรียญกด็ ีทีห่ลวงปูท่�าพธิ ี
แผ่เมตตาให้ มีคนนิยมกันว่าดีอย่างนั้น ดีอย่างนี้หลวงปู่ปลุกเสกด้วยคาถาอะไร”

หลวงปูแ่หวน สจิุณโฺณ จะตอบข้อสงสยัเช่นน้ีว่ำ ทีก่ล่ำวว่ำแผ่เมตตำวตัถมุงคลน้ัน  
ท่ำนไม่เคยปลกุเสกพระอะไรเลย เคยแต่สวดสรรเสริญคณุพระรตันตรัยเท่ำน้ัน แล้ว
ตั้งสัจจะอธิษฐำนให้เกิดสิริมงคลแก่ผู้ที่นับถือกรำบไหว้บูชำ จะอธิษฐำนเพียงเท่ำนั้น 
ไม่มีคำถำส�ำหรับเสกให้ขลังอย่ำงนั้นอย่ำงนี้แต่อย่ำงใด
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ความเห็นเกี่ยวกับพิธีพุทธาภิเษก

เกี่ยวกับกำรจัดพิธีปลุกเสกพระที่เรียกว่ำ พุทธำภิเษก ที่จัดกันอยู่ทั่วไปทั้งเป็น 
กำรรำษฎร์ ทั้งเป็นกำรหลวง นั้น หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ให้ควำมเห็นในพิธีกำรนี้ว่ำ  
ถ้ำเรำเข้ำใจว่ำพิธีพุทธำภิเษกเป็นกำรปลุกเสกวัตถุที่เรำสร้ำงขึ้นให้เป็นเคร่ืองหมำย
แทนองค์พระพุทธเจ้ำนั้น ถือว่ำเป็นกำรเข้ำใจที่ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตำมควำมเป็นจริง

หลวงปู่ให้เหตผุลว่ำ พระพุทธเจ้ำท่ำนเป็นพระตั้งแต่เรำยังไม่เกิด พระองค์เป็น
พระพทุธะมำก่อนเรำเป็นพนัๆ ปีแล้ว ถ้ำใครไปปลกุเสกวตัถใุห้เป็นพระพทุธเจ้ำแล้ว 
นับว่ำผิด ดังน้ัน วตัถน้ัุนๆ จึงเป็นพระโดยสมบรูณ์แล้วตัง้แต่เขำสร้ำงเสร็จ จะไปปลกุเสก 
ให้เป็นพระอีกไม่ได้ หลวงปู่ท่านเรียกพระพุทธรูปว่า “พระบรมรูป”

ท่ำนกล่ำวว่ำ พระบรมรูปของพระพุทธเจ้ำนั้น แม้จะท�ำส�ำเร็จขึ้นจำกวัตถุใดๆ  
ท่ำนก็ส�ำเร็จเป็นพระพุทธะในควำมหมำยแล้วอย่ำงสมบูรณ์ เพรำะวัตถุนั้นเขำสมมติ
เป็นสญัลกัษณ์แทนองค์ของพระพทุธเจ้ำ แม้จะเป็นเพยีงวตัถ ุเรำกก็รำบไหว้บชูำได้ด้วย 
ควำมสนิทใจ ไม่มวีชิำคำถำอำคมใดๆ ทีจ่ะมำปลกุเสกพระพทุธเจ้ำได้ เพรำะวตัถน้ัุน 
ส�ำเร็จเป็นพุทธะตำมควำมหมำยที่เรำได้สร้ำงขึ้นแล้ว

หลวงปูใ่ห้ความเหน็ว่าทีเ่รียกกนัว่า พทุธาภเิษก น้ัน ควรจะเรียกว่า พธิสีมโภชพระ  
หรือ พิธีนมัสการพระ จึงจะถูกต้องตามความเป็นจริง
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หลวงปู่ผู้ไม่มีอดีตและเรื่องหูทิพย์ตาทิพย์

มคี�ำถำมว่ำ “เม่ือหลวงปูแ่หวน ท่านมาอยูท่ีเ่ชยีงใหม่แล้ว ไม่มีใครมานิมนต์ท่าน 
กลับไปจังหวัดเลย บ้านเกิดของท่านบ้างหรือ”

มีเขียนอยู่ในหนังสือลำนโพธิ์ ว่ำ

“...คณะญาติโยมทางจังหวัดเลยก็ต้องการนิมนต์ให้หลวงปู่กลับไปพ�านักที่ 
จังหวดัเลย คณะทีไ่ปนิมนต์มีพระอาจารย์ซามา หลวงปูต่ือ้ หลวงปูส่มิ แต่หลวงปูแ่หวน 
ตอบปฏิเสธ โดยท่านขอยดึเอาจังหวดัเชยีงใหม่เป็นทีป่ฏบิตัธิรรมจวบจนวาระสดุท้าย
ของชีวิต...”

และอีกตอนหนึ่งว่ำ

“...แต่หลวงปู่เป็นผู้ซึ่งได้สละแล้วทุกอย่าง ไม่อาลัยอาวรณ์ในสิ่งใดๆ ทั้งสิ้น  
แม้อดีตที่ผ่านมา หลวงปู่เคยบอกกับผู้ที่เคยไปอ้อนวอนนิมนต์กลับจังหวัดเลยว่า 
ท่านเป็นผู้ไม่มบ้ีาน ไม่มญีาต ิท่านมแีต่วดั ชีวติของท่านได้ถวายเพือ่พระพทุธศาสนา
โดยสิ้นแล้ว ท่านไม่มีอดีต ไม่มีอนาคต นอกจากปัจจุบัน หลวงปู่มักจะสอนให้คน
รู้จักคิดว่า ไม่ควรจะอาวรณ์แต่ในอดตี ควรจะนึกถงึแต่ปัจจุบนั และวางแผนงานใน
อนาคต ชีวิตจะได้ก้าวหน้าและรุ่งเรือง...”

อกีค�ำถำมหน่ึงมว่ีำ “ถ้าเช่นน้ันหมายความว่า หลวงปูแ่หวนท่านตดัขาดจากญาติ 
พี่น้องโดยสิ้นเชิงใช่ไหม”
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ขอให้ท่ำนผู้อ่ำนได้พิจำรณำเอำเองจำกบทควำมต่อไปน้ี ซึ่งเป็นจดหมำยของ 
คุณมนตรี รำมศิริ ลูกหลำนหลวงปู่แหวน เขียนในขณะมีต�ำแหน่งเป็นเกษตรอ�ำเภอ
เชียงคำน ได้น�ำลงในนิตยสำรโพธิญำณฉบับที่ ๒๓

“...ในจดหมายบอกว่า มีลูกหลานของหลวงปู่ที่จังหวัดเลย ได้พากันไปกราบ
หลวงปู่ที่วัดดอยแม่ปั๋ง เป็นการเดินทางมาเชียงใหม่คร้ังแรก ต้องถามเส้นทางคน
เชียงใหม่ไปเรื่อยจึงด้นดั้นไปถูก

คณะลกูหลานท่านนับว่าโชคดีเป็นโอกาสเหมาะจึงได้เข้ากราบหลวงปูพ่อด ีสมดัง 
ใจปรารถนา เมื่อหลวงปู่รู้ว่าเป็นลูกหลานมาจากจังหวัดเลย ท่านก็เอ่ยปากถามว่า  
“แม่แกถกูตะขาบกัดเจ็บมากหรือ” ท�าเอาเหลนๆ ทัง้สามคนงุนงงยิง่ เพราะก่อนเดนิทาง 
มากราบหลวงปู่ แม่ของพวกเขาถูกตะขาบกัดเอาเจ็บปวดมาก ถึงกับร้องครวญคราง
ทั้งคืน ไม่ได้หลับได้นอน...”
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สติปัญญาท่านแหลมคมยิ่งนัก กับเรื่องของหลวงปู่หนู

เรื่องนี้ ท่ำนพระครูวิบูลศีลวงศ์ วัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ได้เล่ำให้ลูกศิษย์
คณะโพธิญำณฟัง ดังนี้ 

“...เม่ือก่อนน้ีสมัยทีท่่าน (พระครูฯ) เดนิทางไปหาหลวงปูแ่หวนทีว่ดัดอยแม่ป๋ัง
ใหม่ๆ ระยะแรกๆ น้ัน ท่านเองกมี็ความรู้สกึตืน่เต้นในวตัถมุงคลหลวงปูแ่หวนมาก แต่มา 
ภายหลังเมื่อมีโอกาสได้สนทนาธรรมกับหลวงปู่บ่อยเข้า ท่านกล่าวว่าสติปัญญาของ
หลวงปูแ่หวนน้ันแหลมคมยิง่นัก ถ้าใครไปถามท่านในเร่ืองทีไ่ม่เป็นเร่ือง ก็อาจจะโดน 
ท่านย้อนจนพูดไม่ออกบอกไม่ได้ทีเดียว

ท่านพระครูฯ เอง ก็เคยโดยหลวงปู่ท่านย้อนเอาบ่อยๆ หรือแม้แต่หลวงปู่หนู  
สจิุตโฺต เอง กโ็ดนหลวงปูย้่อนเอาบ่อยๆ เหมอืนกนั แต่ทัง้หลวงปูแ่หวนและหลวงปูห่นูน้ี  
เหมือนดังกับจะรู้ทีกันอยู่ในเชิงสติปัญญา ถ้อยทีถ้อยย้อนกันไปย้อนกันมา

ก่อนหน้าที่หลวงปู่หนูจะไปรับหลวงปู่แหวนจากบ้านปงมาอยู่ที่วัดดอยแม่ปั๋ง 
หลวงปูแ่หวนท่านบอกเอาไว้ว่า ท่านจะขออยูภ่าวนาเงียบๆ องค์เดยีว โดยไม่ยุง่เกีย่วกบั 
ใครทั้งสิ้น และภาระต่างๆ อย่าเอามาให้ท่าน เมื่อตกลงกันดังนี้แล้ว หลวงปู่ผู้เฒ่า  
ท่านจึงยินยอมมาอยู่พ�านักภาวนาที่วัดดอยแม่ปั๋งแห่งน้ี เวลาล่วงผ่านไป ชื่อเสียง
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เกียรติคุณของหลวงปู่ผู้เฒ่าโด่งดังออกไป ผู้คนทั้งใกล้และไกลพากันเดินทางไปหา
หลวงปูท่ีว่ดัดอยแม่ป๋ังอย่างเนืองแน่น หลวงปูผู้่เฒ่าน้ัน แม้ว่าสงัขารร่างกายของท่าน 
จะไม่แข็งแรงดีนัก แต่ท่านก็อุตส่าห์เดินจากกุฏิออกมาให้สาธุชนได้พบได้นมัสการ 
ทุกวันทั้งเช้าและกลางวัน แต่ก็ยังไม่เพียงพอ

หลวงปู่แหวนน้ัน ท่านมีข้อตกลงกับหลวงปู่หนูอยู่ว่า ท่านจะขออยู่อย่างพระ 
ผู้ปฏบิตัธิรรม แต่เมือ่เวลาคณะศรัทธาทีไ่ปพบท่านต่างกว็ุน่วายจะต้องขอไปกราบบน 
หลงัเท้าของท่านบ้าง คนโน้นกจ็ะจับจีวรของท่านมาเชด็หน้าบ้าง คนน้ีกจ็ะดงึมือท่านมา 
ลบูศีรษะของตวัเองบ้าง ท�าให้เกดิความโกลาหล จนหลวงปูท่่านเซล้มกห็ลายคร้ังหลายหน  
เวลาหลวงปู่แผ่เมตตาให้แล้ว ไปรับเอาของคืนก็แย่งชิงกันจนข้าวของหายก็มี

ลักษณะเช่นน้ีเป็นความวุ่นวายที่หลวงปู่ท่านปรารภอยู่เสมอ หลวงปู่จึงจ�ากัด 
ตัวเอง พอเสร็จกิจที่ต้องท�าข้างนอกแล้ว ก็ปิดประตูใส่กลอน ห้ามใครเข้าไปอีก  
ชาวคณะทีต่่างกเ็ดนิทางไปหาท่านถงึวดัดอยแม่ป๋ัง เมือ่ไม่ได้พบท่าน กว็ุน่วายทะเลาะ
กันเอง แล้วก็ต้องไปหาหลวงปู่หนูให้กราบนิมนต์หลวงปู่ออกมาจากุฏิ ระยะแรกๆ 
หลวงปูก่อ็อกมาทกุคร้ัง แต่เมือ่ท่านต้องออกมาทัง้วนั เดีย๋วออก เด๋ียวออก โดยไม่มี 
เวลาภาวนาท�ากจิของท่านเลย หลวงปูแ่หวนจึงทวงค�าพดูเอากบัหลวงปูห่นูว่า “ทีส่ญัญา 
กันไว้น้ัน เราจะมาอยู่ภาวนาปฏิบัติธรรมนะ ไม่ได้มาอยู่เพื่อวุ่นวายอย่างน้ี” แล้ว 
หลวงปู่ผู้เฒ่าก็เข้าห้องปิดประตูใส่กลอน ไม่ต้อนรับใครๆ แม้แต่หลวงปู่หนู เพราะ
ผิดสัญญา

ชาวคณะที่ไปถึงวัดดอยแม่ปั๋งติดต่อหลวงปู่หนูแล้ว แต่หลวงปู่ท่านไม่ยอม 
ออกมาให้พบกโ็กรธจัด บริภาษกนัทนัทว่ีา หลวงปูห่นูเป็นทศกณัฐ์ เป็นยกัษ์เป็นมาร 
อย่างน้ันอย่างน้ีบ้าง บางรายถึงขนาดพกมีดพกปืนพกอาวุธข้ึนไปบนดอยจะท�าร้าย
หลวงปูห่นูท่าน อย่างน้ีกมี็ เป็นอยูเ่ช่นน้ีบ่อยคร้ังเข้า ผู้ทีเ่ข้าใจเรือ่งน้ีดต่ีางกพ็ยายาม
ช่วยอธิบาย ช่วยตักเตือน ช่วยแก้ไข ไม่ให้เกิดเป็นบาปเป็นกรรมกับผู้ที่ปากไวใจไว 
ทัง้หลาย แต่ไม่ได้ผล เพราะคนเรามักจะคดิถงึประโยชน์ของตวัเอง เข้าข้างตวัเองโดย 
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ไม่มองความเดอืดร้อนของคนอ่ืน บางคน บางคณะ แม้ว่าจะมบีญุได้พบได้กราบหลวงปู่  
แล้วก็ยังอุตส่าห์ท�าให้เกิดกรรมให้เป็นรอยด่างในดวงใจของตัวเองเสียอีก

โดยสรุป หลวงปูห่นูท่านโดนเร่ืองการถกูด่า ถกูว่า ถกูโจมต ีจนชาชนิ ท่านโดนมาก 
ชนดิที่ยากที่ใครจะทนทานได้ นับว่าหลวงปู่หนไูด้บ�าเพ็ญขันติบารมีมากเกินกว่าที่จะ
มีใครสร้างได้อย่างท่านทีเดียว...”
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รายงานการอาพาธและมรณภาพของหลวงปู่

สรุปย่อมำจำกรำยงำนของแพทย์ที่ถวำยกำรรักษำหลวงปู่ มีดังนี้

หลวงปูแ่หวน สจิุณโฺณ เร่ิมอำพำธในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เมือ่ท่ำนมีอำย ุ๙๐ ปี ซึง่อยู ่
ในวัยชรำภำพมำกแล้ว เริ่มต้นเมื่อวันที่ ๒ พฤษภำคม เวลำ ๓ นำฬิกำ หลวงปู่ 
ไหว้พระสวดมนต์ตำมปกต ิตอนลกุขึน้ ท่ำนเสยีกำรทรงตวั เซไปแล้วล้มลง เกดิรอยช�ำ้ 
ที่แขนและไหล่ซ้ำย เป็นผลให้สุขภำพของท่ำนทรุดลงเรื่อยมำ

๒๔ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ท่ำนท้องร่วงอย่ำงแรง มีไข้ ร่ำงกำยอ่อนเพลีย

๗ ตลุำคม พ.ศ. ๒๕๒๐ เวลำ ๑๖.๔๐ น. หลวงปูล้่มขณะทีล่กุขึน้จะไปห้องน�ำ้  
สีข้ำงด้ำนซ้ำยไปถูกโคมตะเกียงน�้ำมันก๊ำด มีรอยแผลถลอกและรอยช�้ำของผิวหนัง
ด้ำนซ้ำย แขนซ้ำยได้รับบำดเจ็บ มีอำกำรแทรกซ้อนตำมมำ คือปัสสำวะไม่ออก ถ่ำย
อุจจำระล�ำบำก

ขณะหลวงปู่อำพำธอยู่น้ัน ท่ำนมักจะสงบจิตเข้ำอยู่ภำยในเกือบตลอดวัน 
ตลอดคืน ดอูำกำรภำยนอกของท่ำนจึงดเูหมือนว่ำจะหมดหวงัเอำทเีดียว บำงคร้ังท่ำน
ไม่ยอมพดูไม่ยอมฉันเลยเป็นเวลำหลำยๆ วนั ถงึเวลำฉันอำหำร ฉันยำ ฉันน�ำ้ ปลกุท่ำน 
ขึ้นมำ ท่ำนลุกขึ้นนั่งแต่จิตท่ำนยังอยู่ในควำมสงบ เวลำป้อนอำหำรใส่ปำก อำหำร 
ก็ค้ำงอยูใ่นปำกเช่นน้ันเองเพรำะท่ำนไม่เคีย้ว เอำน�ำ้ให้ดืม่ เอำยำให้ฉัน กเ็หมอืนกนั  



190

ตำของท่ำนลมืค้ำงอยูไ่ม่กระพริบ ดเูหมอืนไม่มีชวีติชวีำ ทัง้น้ีเพรำะท่ำนยงัไม่ถอนจิต
จำกควำมสงบภำยในออกมำรับอำรมณ์ภำยนอก

ล้มคร้ังทีส่อง เมือ่ ๒๖ กมุภำพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ทำงวดัจัดให้มีงำนผูกพทัธสมีำ
พระอุโบสถ เวลำ ๑๐.๐๐ น. ขณะยืนครองผ้ำ พอเอี้ยวตัวจะเดิน ขำของหลวงปู่ไป
สะดดุชำยจีวร สดุวสิยัทีค่ณะศษิย์จะรับไว้ทนั ท่ำนล้มลงท�ำให้เจ็บซีโ่ครง เจ็บบัน้เอว  
เจ็บกระดูกสนัหลงั ลกุขึน้ไม่ได้ หมอต้องใส่เฝือกให้หลวงปูต้่องนอนอยูก่บัที ่๑ เดือน  
จึงหำยเป็นปกติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเยี่ยมหลวงปู่เป็นการส่วน
พระองค์

อาพาธหนักในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ อาย ุ๙๖ หลวงปูล้่มคร้ังทีส่ำม เมือ่ ๑๓ กนัยำยน  
พ.ศ. ๒๕๒๖ ประสบอุบัติเหตุล้มฟำดพื้นห้องน�้ำในกุฏิ เป็นเหตุให้กระดูกบริเวณ
ตะโพกซ้ำยร้ำว มีอำกำรน่ำวิตก แพทย์จึงน�ำท่ำนเข้ำรักษำที่โรงพยำบำลมหำรำช 
นครเชยีงใหม่ ด้วยกำรผ่ำตดัด่วน ด้วยกำรเปลีย่นกระดกูตะโพกขวำซึง่แตก ๓-๔ เสีย่ง  
ต้องใช้หัวกระดูกเหล็กใส่แทน อยู่โรงพยำบำล ๒ สัปดำห์ แล้วกลับวัด

๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๖ อำกำรของหลวงปูท่รุดหนัก มอีำกำรอ่อนเพลยีมำก  
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ เสด็จเยี่ยม
อำกำรที่วัด

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ หลวงปูม่อีำกำรขำดโลหติไปเลีย้งทีส่มอง คณะแพทย์ได้นิมนต์
หลวงปูเ่ข้ำรักษำอำกำรทีโ่รงพยำบำลมหำรำช นครเชยีงใหม่ ตัง้แต่วนัที ่๒๖ มีนำคม  
โดยหลวงปู่เป็นคนไข้ประเดิมตึกสุจิณโณ จำกกำรตรวจสมองด้วยเคร่ืองเอ็กซเรย์
คอมพิวเตอร์ พบเน้ือสมองด้ำนขวำส่วนหน่ึงไม่ท�ำงำน เน่ืองจำกโลหติไม่ไปหล่อเลีย้ง
สมองส่วนนั้น แพทย์ให้กำรรักษำจนอำกำรดีขึ้น และได้กลับวัดวันที่ ๑๑ เมษำยน 
พ.ศ. ๒๕๒๗ อาพาธหนักอีกเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๒๗ วันที่ ๒๗ ธันวำคม หลวงปู่ 
มอีำกำรไข้และท้องเดิน แพทย์ต้องให้น�ำ้เกลอืทำงเส้นเลอืด แต่ต้องเจำะใหม่หลำยคร้ัง 
เพรำะเส้นเลือดแตก
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วนัที ่๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เวลำ ๑๖.๓๐ น. พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัฯ
สมเดจ็พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชนีินำถ สมเด็จพระบรมโอรสำธริำชฯ สยำมมกฎุรำช- 
กุมำร สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมมกุฎรำชกุมำรี และสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ เสด็จเยี่ยมหลวงปู่ที่วัดดอยแม่ปั๋ง

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ เวลา ๑๖.๒๐ น. สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ 
พระบรมรำชนีินำถ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสำธริำชฯ สยำมมกฎุรำชกมุำร เสดจ็ 
เยี่ยมหลวงปู่ที่วัด

เข้าโรงพยาบาลคร้ังสดุท้าย วนัที ่๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๘ หลวงปูม่อีำกำรไข้สงู  
อจุจำระสดี�ำ เข้ำใจว่ำเป็นเพรำะโลหติออกในทำงเดนิอำหำร คณะแพทย์น�ำหลวงปูเ่ข้ำรับ 
กำรรักษำที่โรงพยำบำลมหำรำช นครเชียงใหม่

วนัที ่๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัฯ 
สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำ- 
จุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ ทรงเยี่ยมอำกำรอำพำธของหลวงปู่

วันที ่๔ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๒๘ หลวงปูม่อีำกำรอำเจียนขณะฉันอำหำร ไอและหอบ 
ต้องให้อ๊อกซิเจนช่วยหำยใจ แพทย์ได้ผ่ำตัดท้องใช้สำยยำงสอดเข้ำไปในกระเพำะ
เพื่อให้อำหำร ใช้เวลำผ่ำตัด ๒ ชั่วโมง หลังจากนั้น หลวงปู่ได้อาพาธตลอดมา และ 
ถึงมรณภาพในที่สุด เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เวลา ๒๑.๕๓ น. ณ  
โรงพยาบาลมหาราช นครเชยีงใหม่ สริิรวมอายขุองหลวงปูไ่ด้ ๙๘ ปี ๕ เดอืน ๑๖ วนั

ส�ำหรับพิธีศพที่ทำงรำชกำรจัดถวำยหลวงปู่นั้น เบื้องต้นในช่วงเช้ำของวันที่ ๓ 
กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้จัดให้ประชำชนทัว่ไปเข้ำรดน�ำ้ศพทีศ่ำลำอ่ำงแก้ว บริเวณ
มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่  ในช่วงบ่ำย พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่วัฯ สมเดจ็พระนำงเจ้ำฯ  
พระบรมรำชินีนำถ และ สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร ได้เสด็จ
พระรำชด�ำเนินพระรำชทำนอำบน�้ำศพ หลังจำกนั้น ได้อัญเชิญศพหลวงปู่ไปตั้งเพื่อ
บ�ำเพ็ญกุศลที่วัดดอยแม่ปั๋ง เพื่อรอพระรำชทำนเพลิงศพต่อไป
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พระสุจิณฺโณ หลวงปู่แหวน

พระธรรมเทศนา
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ปัจจุบันธรรม

เอามรรคทีเ่กิดขึน้จากกายจากใจ น้อมเข้ามาหาตน น้อมเข้ามาในกาย น้อมเข้า 
มาในใจ ให้มันรู้แจ้งเห็นจริงในใจนี่แหละ อย่าไปยึดไปถือเอาที่อื่น

ถ้ำรู้ตำมแผนที่ปริยัติธรรม ไปยึดไปถือเอำสิ่งต่ำงๆ ไปตำมแผนที่ปริยัติธรรม 
ต่ำงหำก ต้องน้อมเข้ำหำกำย ต้องน้อมเข้ำหำใจ ให้มนัแจ้งอยูใ่นกำยน้ี ให้มนัอยู่ในใจน่ี  
มนัจะหลงจะเขวไปอย่ำงไรกต็ำม พยำยำมดงึเข้ำมำจุดน้ี น้อมเข้ำมำหำกำยน้ี น้อมเข้ำ 
มำหำใจน้ี เอำใจน่ีแหละน�ำออก ถ้ำเอำมำกบำงทีมันก็เขวก็ลืมไป น้อมเข้ำหำกำย 
น้อมเข้ำหำใจน้ี มีเท่ำน้ีแหละหลักของมัน ถ้ำออกจำกกำยใจแล้ว มันเขวไปแล้ว 
หลงไปแล้ว น้อมเข้ำมำสูก่ำยสูใ่จแล้วกไ็ด้หลกัใจดี ธรรมะกค็อืกำรรักษำกำยรักษำใจ  
น้อมเข้ำมำหำกำยน้อมเข้ำมำหำใจนี้แหละ

ศีลตัง้อยูใ่นกำยน่ีแหละ ตัง้อยูใ่นวำจำน่ีแหละ และตัง้อยูใ่นใจน่ีแหละ ให้น้อม
เข้ำมำนี้มันจึงรู้ ตั้งหลักได้ ถ้ำส่งออกไปจำกนี้มันมักหลงไป เอำอยู่ในกำยในใจนี้
น้อมเข้ำมำสู่อันนี้ น�ำหลงน�ำลืมออกไปเสีย เอำให้เป็นปัจจุบัน เอำจิตเอำใจนี่ละวำง
ถอดถอนออก ทำงกำยก็น้อมเข้ำมำให้รู้แจ้งทำงกำย น้อมเข้ำมำหำใจของตนนีใ้ห้มัน
แจ่มแจ้ง ถ้ำไปยึดถือเอำอย่ำงอื่นมันเป็นเพียงสัญญำควำมจ�ำ น้อมเข้ำมำรู้แจ้งในใจ
ของตนนี้ รู้แจ้งในกำยของตนนี่ นอกจำกนี้เป็นแต่เพียงอำกำรของธรรม

ยกขึ้นสู่จิต น้อมเข้ำมำหำจิตหำใจนี้ ควำมโลภ ควำมหลง ควำมโกรธ กิเลส  
ตัณหำ มันเกิดขึ้นที่น่ีแหละ ต้องน้อมเข้ำสู่จุดน้ี ถ้ำน้อมเข้ำหำจุดอื่นเป็นแผนที่ 
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ปริยัติธรรม รู้กำยรู้ใจแจ่มแจ้งแล้วนอกน้ันเป็นแต่อำกำร บำงทีไปจับไปยึดสิ่งน้ัน 
สิง่น้ีมนักห็ลงไป ท�ำให้มนัแจ้งอยูใ่นกำยแจ้งอยูใ่นใจ มีสตสิมัปชัญญะ สตสิมัโพชฌงค์  
สัมมำสติ ก็อันเดียวกันนี่แหละ ให้พิจำรณำอยู่อย่ำงนี้ อำศัยควำมเพียรควำมหมั่น

ค�ำว่ำ สติ ก็รู้ในปัจจุบัน สัมปชัญญะ รู้ในปัจจุบัน รู้ในตน รู้ในใจเรา นี้แหละ 
รู้ในปัจจุบัน รู้ละควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลง รำคะ กิเลส ตัณหำ เหล่ำนี้ 
ละออกให้หมด ละออกจำกใจ ละอยู่ตรงนี้แหละ สติถ้ำได้ก�ำลังใจแล้วมันก็สว่ำง

ตัง้จิตตัง้ใจก�ำหนดเบือ้งต้น คอืกำรก�ำหนดจิตหรือก�ำหนดศลี คอื กำยกบ็ริสทุธิ์  
วำจำก็บริสุทธิ์ ใจก็บริสุทธิ์ ก�ำหนดน�ำควำมผิดออกจำกกำยจำกใจของตน เมื่อกำย 
วำจำ ใจ บริสุทธิ์ สมำธิก็บังเกิดขึ้น รู้แจ่มแจ้งไปหำจิตหำใจ กำยนี้ก็รู้แจ้งในกำย
ในใจของตนนี้

สตปัิฏฐานสี ่สตมีิเพยีงตวัเดยีว นอกน้ันท่ำนจัดไปตำมอำกำร แต่ทัง้สีม่ำรวมอยู่
จุดเดียว คือเมื่อสติก�ำหนดรู้กำยแล้ว นอกนั้น คือ เวทนำ จิต ธรรม ก็รู้ไปด้วยกัน  
เพรำะมีอำกำรเป็นอย่ำงเดียวกัน

อำกำรทั้ง ๕ คือ อนิจฺจ� ทั้ง ๕  ทุกฺข� ทั้ง ๕  อนตฺตา ทั้ง ๕  เป็นของไม่ยั่งยืน  
เรำเกิดมำอำศัยเขำชั่วอำยุหนึ่ง อนิจฺจ� ทั้ง ๕ ทุกฺข� ทั้ง ๕  อนตฺตา ทั้ง ๕ รูป เวทนำ  
สัญญำ สังขำร วิญญำณ มันก็สิ้นไปเสื่อมไป เรำอำศัยเขำอยู่เพียงอำยุหนึ่งเท่ำนั้น 
เมื่อรูปขันธ์แตกสลำยมันก็หมดเรื่องกัน

กำรประพฤติปฏิบัติในปัจจุบัน สมมติกันให้ได้ชั้นนั้นบ้ำงชั้นนี้บ้ำง อันนั้นมัน
เป็นสมมต ิแต่ ธรรม เช่น รูป เวทนำ สญัญำ สงัขำร วญิญำณ มนัไม่เทีย่ง มันกเ็ป็น 
อยู่อย่ำงนั้น รูปํ อนิจฺจ�, เวทนา อนิจฺจา, สญฺญา อนิจฺจา, สงฺขารา อนิจฺจา, วิญฺญาณ� 
อนิจฺจ� มนักเ็ป็นอยูอ่ย่ำงน้ัน เรำมำอำศยัเขำ สญัญำเรำกไ็หลไปตำมเวลำ ดนิ น�ำ้ ลม ไฟ  
สลำยจำกกันแล้วมันก็ยตุลิง ส่วนจิตเป็นผู้รู้ เม่ือละสมมต ิวำงสมมตไิด้แล้ว มันกเ็ยน็ 
ต่อไป กลำยเป็นวิมุตติ ควำมหลุดพ้นไป เพรำะสมมติทั้งหลำยวำงได้แล้วก็เป็น
วิมุตต ิแต่ถ้ำเอำเข้ำจริงๆ แล้วมนัมกัจะหลง ถ้ำเรำตัง้ใจเอำจริงๆ พวกกเิลสมนัก็เอำ
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จริงๆ กบัเรำเหมือนกนั เพรำะฉะน้ัน ต้องอำศยัควำมหม่ันเพยีรไม่ท้อถ้อย ถ้ำละพวก
กิเลสตัณหำได้ มันก็จะเย็น สงบ สบำย ถ้าจิตมันปรุงมันแต่งเป็นอดีต อนาคตไป  
เรากต้็องเพ่งพจิารณา เพราะอดีตก็เป็นธรรมเมา อนาคตกเ็ป็นธรรมเมา จิตทีรู้่ปัจจุบนั
จึงเป็นธรรมโม

อาการทั้ง ๕ คือ รูป เวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณ เป็นอนิจฺจ� ให้ยืนอยู่ใน 
ปัจจุบนัธรรม อดีต อนำคต เป็นธรรมเมำ ธรรมโม คอืเหน็อยูรู้่อยูใ่นปัจจุบนั ตัง้อยูใ่น
ปัจจุบนั ไม่ได้เป็นอดตี อนำคต ดบัทัง้อดีต อนำคต แล้วเป็นปัจจุบนั คือ ธรรมโม ให้จิต 
รู้อยู่ส่วนกลำง คือสิง่ทีล่่วงไปแล้วเป็นอดตี ยงัไม่มำถงึเป็นอนำคต ไม่เข้ำไปเกีย่วข้อง 
ส่วนทั้งสองนั้นให้เพ่งพินิจ คือเรำอยู่ปัจจุบันธรรม มันจึงจะถูก เพรำะปัจจุบันเป็น
ธรรมโม นอกจำกนั้นเป็นธรรมเมำ อดีต อนำคต

รู้ปัจจุบนั ละปัจจุบนั เป็นธรรมโม ถ้ำไปยดึถืออดตีอนำคตอยู ่เท่ำกับไปเกบ็ไป
ถือเอำของปลอม ธรรมเหล่ำนี้เป็นปัจจัตตัง รู้เฉพำะตน ละเฉพำะตน วำงเฉพำะตน  
หมุนเข้ำหำกำยหำใจนี่แหละ ถ้ำมัวเอำอดีต อนำคต มันกลำยเป็นแผนที่

แผนทีป่ริยตัธิรรมจ�ำมำได้มำก ไปยดึไปถอือย่ำงน้ันบ้ำงสิง่น้ีบ้ำงทัง้อดตีอนำคต 
ย่ิงห่ำงจำกกำรรู้กำยรู้ใจของเรำ  ควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลง มนัเป็นเช้ือของกเิลส 
มันอยู่ในแผนที่ใบลำน มันไม่เดือดร้อน ถ้ำมันอยู่ในใจ มันเดือดร้อน เพรำะฉะนั้น 
ถ้ามันเกิดขึน้ในใจ ให้เอาใจละ เอาใจวาง เอาใจออก เอาใจถอน ปัจจุบนัเป็นอย่างน้ี 
ไม่ใช่จ�ำปริยัตไิด้มำก พดูได้คล่อง เวลำเอำจริงๆ ไม่รู้จะจับอนัไหนเป็นหลกั ปัจจุบนัธรรม 
ต้องรู้เเจ้งเหน็เเจ้งในกำยใจของตน ละวำง ถอดถอน ในปัจจุบนั มนัจึงใช้ได้  ควำมโลภ  
ควำมโกรธ มนัเกดิขึน้ในใจ น้อมมำเเล้วละให้มนัหมดรำคะ กเิลส ตณัหำ มนัเกดิขึน้มำ 
ละมันเสีย 

เรื่องของสังขำร มันก็ปรุง เกิดขึ้น ดับลง เกิดขึ้น ดับลง เอำรู้เฉพำะปัจจุบัน 
อดีต อนำคต วำงไปเสีย อดีต อนำคต เป็นธรรมเมำ ปัจจุบัน เป็นธรรมโม ข้อนี้
ถือให้มั่นๆ 
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กำรปฏิบตัเิพ่งควำมเพยีร เร่งเข้ำๆ มันกค่็อยเเจ่มแจ้มไปเอง ถ้ำจิตมนัเป็นอดตี
อนำคต วำงเสีย เอำเฉพำะปัจจุบัน กำรกระท�ำส�ำคัญ เวลำท�ำ ตั้งใจเข้ำๆ ควำมโลภ  
ควำมโกรธ ควำมหลง มนัมักเกดิ เรำต้องพจิำรณำค้นเข้ำหำใจ มันเกดิขึน้มำได้อย่ำงไร  
จิตมกัจะเกบ็อดตีอนำคตมำไว้ ท�ำให้แส่ส่ำยไปตำมอำกำร ให้เอำเฉพำะปัจจุบนั ธรรมโม  
น้อมเข้ำมำให้ได้ก�ำลงัทำงด้ำนจิตใจ ละวำงอดีต อนำคต อนัเป็นส่วนธรรมเมำ เพ่งพนิิจ 
เฉพำะธรรมโม 

รักษำกำยให้บริสุทธิ์ รักษำวำจำให้บริสุทธิ์ รักษำใจให้บริสุทธิ์ น้อมเข้ำหำใจ
ให้รู้เเจ้งใจน้ี กำยกใ็ห้รู้เเจ้ง เอำให้รู้เเจ้งกำยใจจนละได้วำงได้ เพ่งจนเป็นร่ำงกระดกู 
ท�ำได้อย่ำงนี้ก็พอสมควร เอำให้มันรู้เเจ้งเฉพำะกำยใจนี้ ไม่ต้องเอำมำก ถ้ำเอำมำก 
มนัมักไปยึดเป็นอดีตอนำคตไปเสยี ข้อน้ีส�ำคญั เกดิข้ึนแล้วมนักด็บั เกดิข้ึนแล้วมันกด็บั 
ตัวสัญญำ 

ตัง้หลกัไว้ อดตี อนำคต เป็นธรรมเมำ ปัจจุบนั เป็นธรรมโม ระลกึ ดับ ละ วำง  
ในปัจจุบนัจึงเป็นธรรมโม เมือ่จิตอยูใ่นปัจจุบนัธรรม อดตี อนำคต ถ้ำมนัเกดิ มนักต้็อง 
ดับลงไป

ต้องหมัน่ต้องพยำยำมเข้ำหำจุดของจริง อดตี อนาคต ปัจจุบนั สามอย่างน้ีเเหละ 
เป็นทางเดินของจิต ความโลภ ความโกรธ ความหลง ราคะ กเิลส ตณัหา มนักเ็กิดขึน้ 
ในใจน้ีเเหละ มันเเสดงออกจากใจน้ี ให้น้อมเข้ามาๆ ถึงอย่างน้ันกิเลสทั้งหลาย 
มันก็ยังท�าลายคุณความดีได้เหมือนกัน แต่ถ้ามีสติ ความชั่วเหล่านั้นมันก็ดับไป
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ตา หู จมูก เป็นเหตุ 

วันที่ ๑๖ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๒๕ 

ภาวนาก�าหนดใจ ถ้ำก�ำหนดใจได้แล้วมันจึงรู้พุทโธเป็นมรรคของใจ ถ้ำภำวนำ 
ก�ำหนดจิตยังไม่ได้ มันก็แพ้กิเลส กิเลสมันอยู่ก่อน ต้องมีสติรักษำใจจึงจะดี  
ถ้ำไม่มีสต ิจิตก็จะไปเกำะเกีย่วอนัน้ันอนัน้ีทัว่ไป พำให้หลงไป เวลำหลงไป เช่น หลงอะไร
กใ็ห้ยกอนัน้ันขึน้สูก่ำรพจิำรณำ ตวัอย่ำงกำย ให่เพ่งแยกส่วนของกำยออก แต่ละส่วน 
เต็มไปด้วยของไม่สะอำดไหลเข้ำไหลออกตลอดอยู่ทุกขณะ 

กำรทีพ่จิำรณำแยกแยะจนเหน็เป็นของไม่งำมไม่ใช่ของง่ำย ในเมือ่จิตยงัแส่ส่ำย 
หำอำรมณ์อยู่ ต้องอำศัยควำมพำกเพียรอดทน เมื่อจิตมีก�ำลังมันจึงสงบ ถ้ำมัว
เกยีจคร้ำนอยู ่จิตมนัก็ไม่เป็นไป ตวัขีเ้กียจขีค้ร้ำนน้ีแหละเป็นตวัท�ำให้เสยี เป็นตวักเิลส  
เวลำน้ันประเด๋ียวหำวประเด๋ียวหำว พวกน้ีเป็นกเิลสทัง้น้ันเเหละ ถ้ำพร้อมด้วยกำรกระท�ำ 
จึงจะได้ก�ำลัง ถ้ำไม่พร้อมมันก็ไม่มีก�ำลัง

 ร่ำงกำยของเรำนั้นที่เรำเห็นว่ำงำม ก็เพรำะมีของไม่สะอำดเต็มท้องเต็มไส้อยู่  
ถ้ำในท้องในไส้ไม่มีอะไรเลย ลองดูซมัินจะงำมไหม ถ้ำของในท้องในไส้ไหลออกหมด 
มันก็เหีย่วเเห้งเหลอืเเต่หนังหุม้กระดกูเท่ำน้ัน ถ้ำพดูกบัควำมจริงเเล้ว ทัง้ร่ำงกำยเตม็ไป
ด้วยของเสยีทัง้หมด ถงึอย่ำงน้ันกย็งัหลงไปว่ำเป็นของสวยงำม แต่ใจมนัไม่ว่ำเตม็ไป 
ด้วยของไม่สะอำดหนำ เรำต้องภำวนำพจิำรณำกลบัไปกลบัมำ ทบไปทวนมำอยู่น้ันเเหละ  
เรำไปหลงของไม่งำม จับอันนั้นต่ออันนี้เลยเห็นว่ำงำมจนติดจนหลง
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กำรภำวนำ ถ้ำนอนภำวนำ มนัเป็นภำวนอนไปเสยี กำรฉันอำหำร ถ้ำฉันมำกเกนิไป 
เวลำภำวนำก็น่ังหลบัไปเสยี มนัหลำยเร่ืองหลำยรำว ถ้ำอะไรมนัมำกไป จิตมนัไม่สงบ  
ห้ำมมันไม่ฟัง อำหำรมันทับ 

พวกเรำนอนกันอยู่ในท้องของมำรดำตั้ง ๙ เดือน ๑๐ เดือน จึงจะออกมำพ้น  
ร้องไห้อุเเว้ๆ ได้ ถ้ำดีใจก็หัวเรำะ เสียใจก็ร้องไห้...

กำมน้ีเรำเคยตดิมำเเล้วนับอเนกอนันต์ พระสมัมำสมัพทุธเจ้ำ พระองค์เร่งควำม 
เพยีรจนรู้เเจ้งเหน็จริง กามตวัเดียวทีท่�าให้สตัว์ตาย กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา 
เอำเข้ำกลำยเป็น กำมตันหน้ำ ภวตันตำ วิภวตันใจ

เมือ่กำมเหล่ำน้ีไปอดุไปตนั หน้ำ ตำ ใจ เเล้ว ก็เกดิควำมหลง ควำมรัก ควำมชงั  
ควำมพอใจก็เพรำะกำม ควำมไม่พอใจก็เพรำะกำม มันเกิดขึ้นกับใจ 

ตาเป็นเหตุ หูเป็นเหตุ จมูกเป็นเหตุ เป็นเหตุแห่งความรักความชัง

ตำเป็นเหต ุเม่ือได้เหน็รูปสวย รูปงำม รูปอปัลกัษณ์ น่ำเกลยีด น่ำชัง ห ูเป็นเหตุ  
ได้ยนิเสยีงกำรประโคมขบัร้องอนัไพเรำะ หรือเสยีงน่ำร�ำคำญ จมกูเเละใจกเ็หมอืนกนั  
ถ้ำดีเป็นน่ำรัก มันก็ติดก็หลง ถ้ำตรงกันข้ำม มันก็เกลียดก็ชัง จึงว่ำมันเป็นเหตุ 

กำรฆ่ำกนักเ็พรำะกำม รักกนักเ็พรำะกำม ทัว่อำกำศทัว่พืน้น�ำ้เเละบนบกเตม็ไป 
ด้วยกำม กำมตนัหน้ำ ภวตนัห ูวภิวตนัใจ ถ้ำจะขยำยออกไปมันกไ็ม่มทีีส่ิน้สดุหรอกกำม  
เพรำะควำมพอใจเเละไม่พอใจก็เกิดจำกกำมทัง้สิน้ พจิำรณำให้ดีๆ เป็นอย่ำงไร มนัจึง 
หลงไป จนกลำยเป็นบ๋อยรับใช้ไป
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ให้ตั้งสัจจะ 

แสดงแก่พระภิกษุ วันที่ ๕ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๗

กำรปฏบิตั ิเรำจะเดินก็ให้ตัง้สจัจะไว้ว่ำ จะเดนิเท่ำน้ีเท่ำน้ัน หรือเรำจะน่ังวนัหน่ึง 
คืนหนึ่ง หรือถ้ำเรำสู้ไม่ไหว เรำก็เอำแต่พอสมควร ให้ตั้งใจจริงๆ

ก�าหนดตัง้สจัจะไว้ในจิตในใจ ละความมวัเมาออกให้หมด คอยก�าหนดจิตเข้ามา
สู่ภายในให้ใจเบิกบาน ตั้งความสัตย์ว่าจะภาวนาเป็นเวลาเท่านัน้เท่านี้ หรอืถ้าจะเดิน 
ก็ให้ก�าหนดระวังรักษาจิตใจของเราให้แช่มชื่นเบิกบาน ไม่ปล่อยใจให้เป็นธรรมเมา 
รักษาจิตใจให้ตั้งอยู่เฉพาะธรรมโม

อย่ำละควำมเพยีรควำมพยำยำม ให้เพยีรไปตดิต่อกนั จะเป็นวนัหน่ึงหรือคนืหน่ึง 
ก็ได้ เช่น ตั้งสัจจะว่ำจะนั่งตลอดคืนจะไม่นอนอย่ำงน้ี ตั้งสัจจะไว้อย่ำงนี้เป็นกำรดี  
ตัง้สจัจะต่อพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วตัง้ใจให้ด ีคอยระวงัรักษำจิตใจของเรำ 
น้ันแหละให้ผ่องใสตลอดไป ให้พยำยำมรักษำควำมดี ควำมหมัน่ ควำมขยนั ของเรำไว้  
ให้สละควำมเกียจคร้ำนออกไปเสีย

ปกตจิิตของเรำน้ีมกัจะไหลไปสูค่วำมเกยีจคร้ำน ควำมลุม่หลง เรำต้องพยำยำม 
หำอบุำยมำเตอืนตนอยูเ่สมอด้วยควำมเพยีร ควำมหมัน่ ให้รักษำกำย วำจำ ใจ ของเรำ 
ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ในสิกขำวินัย น�ำควำมผิดควำมชั่วออกจำกกำย จำกวำจำ จำกใจ  
อำศยัควำมเพยีรเป็นไปตดิต่อจึงจะชนะควำมเกยีจคร้ำนได้ ควำมมวัเมำ ควำมประมำท 
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อันใดมี ก็ให้ละเสียให้วำงเสีย ท�ำจิตใจของเรำให้ตั้งอยู่ในธรรมโม พิจำรณำกลับไป
กลบัมำอยูอ่ย่ำงน้ี ต้องอาศัยความเพยีร ความหม่ัน ความขยนั ไม่เช่นน้ันจิตมนัจะตก 
ไปสู่ความเกียจคร้าน

เรำต้องตกัเตอืนข่มขู ่ชกัจูง แนะน�ำ จิตของเรำด้วยอบุำยแยบคำย ถ้ำจิตใจมนั 
เกยีจคร้ำน เรำต้องหำอบุำยมำตกัเตอืน ชกัจูง แนะน�ำ ให้มีควำมอำจหำญ ร่ำเริง ให้เกดิ 
ควำมอุตสำหะ ขยันหมั่นเพียร ไม่ปล่อยให้จิตนั่งเฉย เกียจคร้ำน เรำต้องละควำม
เกยีจคร้ำน ควำมไม่ดีของจิต ด้วยกำรอบรมภำวนำอย่ำงน้ี ถ้ำเรำตกัเตอืนชีน้�ำด้วยอบุำย
อันชอบ ในที่สุดจิตก็จะฟังเหตุผล เกิดควำมมุมำนะพยำยำมในควำมเพียร เรำต้อง 
ข่มขู่ตักเตือนบ่อยๆ ในสมัยที่จิตนิ่งเฉยต่อควำมเพียร

ถ้ำเรำคอยประคบัประคองจิตด้วยอบุำยข่มขูต่กัเตอืน ด้วยอบุำยแยบคำย จิตย่อม 
จ�ำนนต่อเหตุผล ระวังรักษำสติไว้อย่ำให้หลงลืม ฝึกหัดให้เกิดควำมรู้ควำมฉลำด
เกิดขึ้นในจิตในใจของตน

จิตของเรำถ้ำมนัเกยีจคร้ำนขึน้มำ มนัจะให้เรำนอนท่ำเดยีว ถ้ำมนัเกดิข้ึนอย่ำงน้ี 
ขึ้นมำ เรำต้องหำอุบำยมำข่มขู่ ตักเตือน อุบำยใดที่ยกขึ้นมำชี้แจงแล้วจิตยอมเชื่อฟัง 
น่ันแหละคืออุบำยที่ควรแก่จิตในลักษณะน้ันและในขณะน้ันๆ ถ้ำเรำไม่ข่มขู่ชี้โทษ 
โดยอุบำยที่ชอบ ใครเขำจะมำตักเตือนเรำ

บำงคร้ังจิตถ้ำมนัเกยีจคร้ำนขึน้มำ มนัจะวำงเฉยในอำรมณ์ทัง้หมด ในลกัษณะ
เช่นน้ีแหละ เรำต้องหำอบุำยมำท�ำให้จิตตืน่ให้ได้ เช่น ไหว้พระสวดมนต์ หรือยกธรรม 
บทใดบทหนึ่งขึ้นมำพิจำรณำ ให้ตั้งอยู่ในควำมหมั่นควำมเพียร ในคุณงำมควำมดี 
ของตน พยำยำมเพ่งดูในจิตในใจของเรำน้ีแหละ ถ้ำไม่อำศัยควำมขยันหม่ันเพยีรไม่ได้  
จิตเรำนี้มันมักจะไหลไปสู่อำรมณ์ต่ำงๆ เป็นอดีตอนำคตไป เรำต้องหำอุบำยมำชี้แจง
ให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันธรรม

ถ้ำเรำไม่หมั่นหำอุบำยมำอบรมจิตแล้ว ส่วนมำกจิตมักจะเกิดควำมเฉ่ือยชำ 
วำงเฉย ดงัน้ัน อบุำยจึงเป็นของส�ำคัญ ยกขึน้สูก่ำรพจิำรณำชีแ้จงให้จิตอำจหำญร่ำเริง 
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เหน็แจ้งในจิตในใจของเรำ ถ้ำจิตยิง่เกดิเกยีจคร้ำนเท่ำไร เรำกต้็องเพิม่ควำมพยำยำม
ตกัเตอืนโดยอบุำยให้มำกขึน้ให้เท่ำเทยีมกนั จนเกดิควำมขยนัขนัแขง็เบกิบำนผ่องใส

ให้ตัง้อกตัง้ใจ ตัง้สจัจะ ตรงต่อคณุพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้เกดิควำม
อุตสำหะวิริยะ ควำมพำกควำมเพียรในภำวนำ ในคุณควำมดี ให้ตั้งอยู่ในสิกขำวินัย  
ในควำมหม่ันควำมเพียร ให้ตั้งควำมสัจควำมเพียรไว้ อย่ำเป็นคนเกียจคร้ำน 
พระพุทธเจ้ำสั่งสอนเรำให้ตั้งอยู่ในมรรคในผล ให้พยำยำมรักษำจิตรักษำใจของเรำ 
อำศยัควำมองอำจกล้ำหำญในควำมพำกเพยีรของเรำ อย่ำอ่อนแอท้อแท้ เรำต้องสูก้บั 
ทกุสิง่ทกุอย่ำง ถ้ำองอำจกล้ำหำญจึงจะผ่ำนอปุสรรคไปได้ ให้รักษำตำ รักษำห ูรักษำจมูก  
รักษำกำย รักษำใจ ของตนในทุกอิริยำบถ ยืน เดิน นั่ง นอน
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ปัจจุบันธรรมเป็นธรรมโม

แสดงวันที่ ๔ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๒๓

ควำมคดิทีเ่ป็นอดีต อนำคต เมือ่เรำคดิข้ึนมำพร้อมกนั มนัก็ดบั ท่ำนเจ้ำคุณอบุำลฯี  
ท่ำนกล่ำวว่ำ อดตีและอนำคต มนักอ็นัเดยีวกนัน่ันแหละ ควำมตวัเดยีวน้ีแหละ อดตี
และอนำคตกอ็นัน้ีแหละ ปัจจุบนัก็อนัน้ีแหละ แต่ปัจจุบนัน้ีเป็นธรรมโม อดตีอนำคต 
เป็นธรรมเมำ

เร่ืองของสงัขำรทัง้หลำย มนัปรุง มนัแต่ง มันเกดิ มนัดบั อยูน้ี่  มนัแสดง อนจิจฺ�  
ทุกข� อนตฺตา อยู่น้ีแหละ สมควรจ�ำต้นมันไว้ ต้นเหตุอดีตอนาคตเป็นธรรมเมา 
ปัจจุบันเป็นธรรมโม จ�ำไว้ให้แม่น น้อมเข้ำมำสู่กำยสู่ใจของตน น้อมเข้ำมำในกำย
ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งจนเห็นเป็นโครงกระดูก ธรรมทั้งหลำยก็ต้องรู้แจ้งกำยนี้ รู้แจ้งใจนี้
จึงจะเป็นผู้รู้

เช่น พระภกิษุผู้เดินทำงขณะบณิฑบำต ภำวนำไปกน้็อมกำยน้ีเข้ำมำ น้อมเข้ำมำๆ  
ให้มนัเหน็แจ้ง เหน็จนเป็นร่ำงกระดูก พอดีไปถงึบ้ำนหลงัหน่ึง ไปยนือยูห่น้ำบ้ำนหลงัน้ัน  
ขณะเดียวกนั สำมภีรรยำเจ้ำของบ้ำนหลงัน้ันแหละเกดิมีปำกมีเสยีงกนัขึน้ ภรรยำหลบ
ออกจำกบ้ำนไป เดินผ่ำนหน้ำภิกษุน้ันไป สกัครูหน่ึง สำมกีเ็ดนิมำและถำมพระภิกษุว่ำ 
“พระคุณเจ้าเหน็สตรีเดนิผ่านมาทางน้ีบ้างไหม” พระภิกษุตอบว่ำ “ขณะทีย่นือยูต่รงน้ี 
ไม่เหน็สตรีเดินผ่านมา มแีต่ร่างกระดูกผ่านไปเท่าน้ัน” ฝ่ำยสำมีจึงคดิในใจว่ำ ท�ำไมเรำ 
ถำมหำสตรี แต่พระคุณเจ้ำบอกว่ำร่ำงกระดูกเดินผ่ำนไป 
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อนัน้ีแหละ ท่ำนทีท่�ำได้ก�ำหนดได้ ท�ำให้เกดิก�ำลงักำยก�ำลงัใจ เมือ่ก�ำหนดได้เช่นน้ี 
ก็จะวำงหมด ไม่เข้ำไปข้องเกี่ยวกับเนื้อหนังมังสำ เห็นแต่สักว่ำร่ำงกระดูก มีตับ ไต 
ไส้ พงุ อยูภ่ำยใน น้ีแหละกำรพจิำรณำกำย พจิำรณำใจ ให้รู้แจ้งเหน็แจ้งอยูภ่ำยในใจ 
อย่ำงนี้

ถ้ำว่ำตำมหลักปริยัติธรรมแล้วมันมำกมำย แต่ก็เอำของเก่ำน้ีแหละกลับไป 
กลบัมำ เล่นของเก่ำอยูน้ี่แหละกลบัไปกลบัมำ ไม่มทีีส่ิน้สดุ ต้องเอำให้แจ้งรู้รอบสงัขำร  
เมือ่รู้รอบสงัขำรทัง้หลำยแล้ว จึงดบัต้นเหตมัุนได้ รู่เท่ำสงัขำร สงัขำรทัง้หลำยดบัไปหมด  
ใจมันก็สงบลงไป รู้ธรรมเป็น นะ กว่็ำเป็นธรรมกไ็ด้ เป็น นะโม กว่็ำ อตตีา ธรรมเมา  
อนาคตา ธรรมเมา ปัจจุบนั เป็นธรรมโม ตัง้หลกัอย่ำงน้ีไว้เสยีก่อน ถ้ำเพลดิเพลนิหลงไป 
ให้ยกขึ้นพิจำรณำ อดีตอนำคตเป็นธรรมเมำ ปัจจุบันเป็นธรรมโม มันหลงของเก่ำ 
นี้แหละ ท�ำเข้ำไปให้จิตมีก�ำลัง ถ้ำจิตยังไม่มีก�ำลัง ดูประหนึ่งว่ำกำรท�ำนี้มันล�ำบำก 
บุคคลผู้ปกครองคนหมู่มำก ซึ่งแต่ละคนก็มีควำมเกิด แก่ เจ็บ ตำย ด้วยกันทั้งสิ้น  
ละควำมชัว่ เอำไปๆ เวลำมนัหลง ต้องจ�ำทีต้่นเหตคุอืตวัสงัขำร มันมกัจะไปเป็นอตตีำ 
ธรรมเมำ อนำคตำ ธรรมเมำ ปัจจุบันเป็นธรรมโม

€ีติ ภูต� ตั้งอยู่ ไม่ไปไม่มำ ไม่ออกไม่เข้ำ อันนี้เป็นของจริง ไม่ออกไม่เข้ำ  
ไม่เสียหำย นี้คือ €ีติ ธมฺโม ใจมันตั้งอยู่ในนั้น มันไม่ไปที่ไหน ถ้ำท�ำให้ได้ ของจริง
มันตัง้อยู่ในน้ันแหละ รู้แจ้ง เหน็แจ้ง ส่วนมำกคนทัง้หลำยมกัจะได้มำกในด้ำนควำมจ�ำ  
แต่ถ้ำเอำเข้ำจริงๆ หลบเข้ำไปตรงนั้นที หลบเข้ำไปตรงนี้ที หลงลำยเลย

กำรกระท�ำเป็นสิง่ส�ำคญั ท�ำเข้ำๆ เม่ือได้ก�ำลงัแล้วมนัเกดิเอง จ�ำหวัข้อ อดตี อนาคต  
ปัจจุบนั ปัจจุบนัเป็นธรรมโม อดีตอนาคตเป็นธรรมเมา จ�าหลกัอนัน้ีไว้ให้ด ีสงัขารมนัเกดิ 
อยูต่รงน้ีแหละ ว่ำไปกไ็ม่มีทีส่ิน้สดุ ประเดีย๋วเอำอย่ำงน้ัน ประเด๋ียวเอำอย่ำงน้ี เอำเข้ำๆ 
ไม่มีที่สิ้นสุด ก็เลยลืมหลักไปเสีย ให้ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนี้แหละ เร่งเข้ำควำมเพียร  
ไม่หลับไม่นอน บำงทีก็หลงลำยไปบ้ำงเหมือนกัน

อตตีา ธรรมเมา อนาคต ธรรมเมา ปัจจุบนัเป็นธรรมโม ตัง้อยูใ่น €ตี ิภตู�  ตัง้อยู ่
ไม่ได้ไปที่ไหน ไม่ว่าอดีตอนาคต
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หลวงปูมั่นท่ำนว่ำ ไม่ต้องเอำมำก เอำเพียงเล็กน้อยก็พอแล้ว อตีตำ ธรรมเมำ 
อนำคตำ ธรรมเมำ ปัจจุบนัเป็นธรรมโม ประเดีย๋วยกอนัน้ีข้ึนมำ ประเดีย๋วยกอนัน้ันข้ึนมำ  
ไม่มีทีส่ิน้สดุ ยกของเก่ำน่ันแหละ ไม่รู้ของเก่ำ ถ้ำรู้ของเก่ำกเ็ป็นอนัแล้วกนั ถ้ำยงัไม่รู้ 
ของเก่ำ มันก็ทับอยู่นั่นแหละ

สตสิมัปชญัญะกดี็ สมัมำสตกิดี็ ก็อนัเดยีวกันน่ันแหละ คดิดีกต็ำม คดิชัว่กต็ำม 
มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับ มันอันเดียวกันน่ันแหละ มันหมุนไปหมุนมำอยู่น่ันแหละ  
เอำสตนิ�ำออกเสยีจำกควำมชัว่ อนัเป็นส่วนดกีรั็กษำไว้ อนัเป็นส่วนทกุข์กใ็ห้ละเว้นเสยี

สติสัมปชัญญะ สัมมำสติ ก็อันเดียวกันนั่นแหละ มีหน้ำที่ก�ำหนดรู้ที่เกิดของ 
ธรรม ทีด่บัของธรรม รู้อยูท่ีเ่ดยีวน้ีแหละ ละอยูท่ีเ่ดียวน้ีแหละ วำงอยู่ทีเ่ดยีวน้ีแหละ  
กำรปรำรภควำมเพียรก็เอำสตินี้แหละ

เวลำเกิดควำมคับขันก็ให้น้อมเข้ำมำปฏิบัติอยู่ ให้เพียรเพ่งอยู่จนหำยสงสัย  
เพ่งจนหายสงสยั อนัน้ีส�าคญัมาก เพ่งเข้ำมำสูจิ่ตสูใ่จ อย่ำไปเพ่งออกภำยนอก เพ่งจน 
หำยสงสยัจนไม่มีเกดิไม่มดัีบ พรำหมณำจำรย์ ผู้มีควำมเพยีรเพ่งอยู ่เพยีรเพ่งอยูจ่นมนั
ดบัไปเอง แม้เกดิขึน้แล้วมนักดั็บไปเอง แต่อย่ำเข้ำไปยดึถอืในอะไรๆ สิง่ทีม่นัปรุงขึน้ 
แต่งขึ้น มักจับมันไม่ทัน จิตของผู้มีควำมเพียรเพ่งอยู่จนหำยสงสัย อย่ำไปเพ่งออก
ภำยนอก ให้เพ่งเข้ำสู่ภำยใน เมื่อมีสติมั่นเพ่งอยู่อย่ำงนี้ สิ่งทั้งปวงเมื่อเกิดขึ้นแล้ว 
มนักดั็บไป ให้เพ่งจับอยูเ่ฉพำะในปัจจุบนั อย่ำไปเพ่งอดีต อนำคต อดตีเป็นธรรมเมำ  
อนำคตเป็นธรรมเมำ

พรำหมณำจำรย์ ผู้มคีวำมเพยีรเพ่งอยู ่เพ่งอยูภ่ำยใน ต้องเพ่งเข้ำสูภ่ำยใน สิง่ใด 
สิง่หน่ึงเมือ่เกดิขึน้ มันกดั็บไปเอง อย่ำเข้ำไปยดึถอืส�ำคญัมัน่หมำยว่ำเป็นสิง่น้ันว่ำเป็น
สิง่น้ี เพ่งอยูจ่นหำยสงสยั ถ้ำหำยสงสยั มนักไ็ด้บรรลมุรรค ผล นิพพำน เท่ำน้ันแหละ 

การเพ่ง อย่าให้มนัออกไปข้างนอก ให้เพ่งเข้ามาหาใจ ให้เข้าสูใ่จ ให้เข้าสู ่€ตี ิภตู�  
ให้ตัง้อยใูนธรรม อนัไม่ไป ไม่มา ไม่เข้า ไม่ออก เร่งควำมเพยีรไม่หยดุไม่หย่อน ธรรม
ทั้งหลำยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป พระอริยเจ้ำทั้งหลำยไม่ว่ำสมัยใด ท่ำนเปลี่ยนอิริยำบถ 
ทั้ง ๔ ยืน เดิน นั่ง นอน มีควำมเพียรอยู่ทุกอิริยำบถ ไม่ทอดทิ้ง
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มพีระภกิษรูุปหน่ึง ท่ำนปรำรภควำมเพยีร นัยว่ำอดตีชำตขิองท่ำนเคยเป็นหมอ
รักษำโรคตำ ไปประกอบยำรักษำตำให้คนไข้คนหน่ึง แต่คนไข้เป็นคนไม่ชอบเสยีเงิน  
เมือ่นัยน์ตำของตนหำยแล้ว กบ็อกหมอว่ำยงัไม่หำย หมอรู้ว่ำคนไข้คิดจะไม่ให้ค่ำรักษำ  
ต่อมำจึงประกอบยำอีกขนำนหน่ึงให้คนไข้น้ันหยอดตำ เมื่อคนไข้หยอดตำด้วยยำ
ขนำนใหม่แล้ว ตำพิกำรไปทั้งสองข้ำง

หมอน้ันละจำกอตัภำพน้ันแล้ว มำเกดิเป็นพระภกิษดุงักล่ำวน้ี ท่ำนปรำรภควำม
เพยีรอย่ำงแรงกล้ำ ไม่ยอมนอน จนในทีส่ดุจักษุของท่ำนพกิำรไปทัง้สองข้ำงพร้อมกนั 
กับอำสวะก็สิ้นไปจำกใจ จักษุพิกำรทั้งสองข้ำง ก็เพรำะอดีตกรรมที่เคยประกอบยำ
ท�ำให้ตำคนไข้บอดทั้งสองข้ำง แต่ควำมสิ้นไปแห่งอำสวะน้ันเพรำะควำมเพียรอย่ำง 
ไม่ท้อถอยของท่ำน

เรื่องนี้เป็นคติเตือนใจ ผลของกรรมดีกรรมชั่ว แต่ให้ผลต่ำงกรรมต่ำงวำระกัน 
ขนัตบิำรมี อดทนด้วยกำย อดทนด้วยวำจำ อดทนด้วยใจ ท่ำนไม่ยอมละควำมเพยีร 
แม้ว่ำจะเสียจักษุทั้งสองข้ำง ในที่สุดท่ำนก็ได้ส�ำเร็จอรหันต์ หมดภพหมดชำติ

อตีตา ธรรมเมา อนาคตา ธรรมเมา ปัจจุบันเป็นธรรมโม จ�าเอาไว้ให้แม่น



207

ปาฏิโมกขสังวร วินัยทั้ง ๕

เอากายเป็นมรรค เอากายเป็นผล ผู้ให้ทำน เอาทานเป็นมรรค เอาทานเป็นผล  
พระธรรมแปดหมืน่สีพ่นัพระธรรมขนัธ์ ท่ำนกบ็ญัญตัช้ีิลงสูก่ำยสูใ่จ เอำอย่ำงอืน่กเ็ป็น 
ธรรมเมำไป

อุปัชฌำย์อำจำรย์ท่ำนสอน เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ท่ำนก็สอนชี้ใส่กำย
ใส่ใจน้ีแหละ น้อมมำปฏิบตักิำยวำจำใจน้ีให้บรสิทุธิ ์ฟังแต่น้อย ต้องอำศยัควำมหมัน่
ควำมเพยีรท�ำให้มำก เจริญให้มำก ถ้ำฟังมำก ฟังเอำแต่ค�ำพดู เลยกลำยเป็นสญัญำไป

เอาพุทโธเป็นอารมณ์ของใจ พุทโธเป็นมรรคของใจ อุปัชฌำย์อำจำรย์ให้
อปุสมบทสอนกัมมัฏฐำนแก่พวกเรำ ท่ำนกส็อนชีใ้ส่กำยเรำน้ีแหละเป็นหลกั มวัไปเล่น 
แต่แผนทีใ่ช้ไม่ได้ แผนทีป่ริยตัธิรรมไม่เข้ำหำกำยไม่เข้ำหำใจ กลำยเป็นธรรมเมำไปเสยี

ตัง้อยูใ่นศีล ชีใ้ส่กำยเรำน้ี ชีใ้ส่ใจเรำน้ี อนัน้ีแหละคือศลีแท้ กำยใจน้ีแหละเป็น
บ่อเกดิของกศุลและอกุศล เพรำะฉะน้ัน พระพทุธเจ้ำทัง้หลำยท่ำนสอนธรรม ท่ำนจึง 
ชี้ลงสู่เหตุ กำยของเรำเป็นเหตุอันส�ำคัญ ท่ำนจึงสอนย�้ำให้พุทธบริษัทพิจำรณำ 
กายคตาสติกัมมัฏฐาน กำยเป็นที่ตั้งของธรรมทั้งปวง ถ้ำเบื่อหน่ำยในกำยน้ีแล้ว 
อุปำทำนทั้ง ๕ อนิจจังทั้ง ๕ ทุกขังทั้ง ๕ อนัตตำทั้ง ๕ วำงขันธ์ ๕ ธำตุ ๔ ได้แล้ว  
ก็อยู่ใครอยู่มัน รูปํ อนิจฺจ� เวทนา อนิจจฺา ทุกข�ทั้ง ๕ อุปำทำนทั้ง ๕ ก็ยึดอันนีแ้หละ  
เวทนำเกิดขึ้นก็ยึดอันนี้แหละ ทุกข์ก็เกิดขึ้นที่นี่ สมุทัยก็เกิดขึ้นที่นี่
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รู้จักสัจธรรมทั้ง ๔ ยกกำยอันนี้แหละขึ้นพิจำรณำเป็นฐำน เป็นที่สร้ำงปัญญำ 
จึงจะรู้แจ้งเห็นจริง ยกกำยยกใจนี้ขึ้น มีเท่ำนี้แหละ ถ้าส่งใจออกไปสู่ภายนอกแล้ว
เป็นวิชชาภายนอกไป เป็นแผนทีป่ริยตัธิรรม วางแผนทีแ่ล้วน้อมเข้ามาสูก่าย น้อมเข้า 
มาสู่ใจ มีสองอย่างเท่าน้ี อย่างอื่นไม่ใช่ทางของมรรคจิตที่สร้างปัญญาให้เกิดขึ้น  
พระธรรมแปดหม่ืนสี่พันพระธรรมขันธ์ ชี้ใส่กายชี้ใส่ใจน้ี นอกจากกายใจไปแล้ว 
มิใช่ทางของอริยมรรค

ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา ภาระหาโร จ ปุคคฺโล วำงขันธ์ ๕ ธำตุ ๔ แล้วก็รู้แจ้ง 
เหน็จริง อนิจจังทัง้ ๕ ทกุขงัทัง้ ๕ ถ้ำเข้ำไปยดึไว้เป็นทกุข์ทัง้สิน้ อนัตตำทัง้ ๕ ไปยดึ 
เป็นตัวเป็นตนมันก็เป็นทุกข์

เวทนา เวลำมนัเจ็บปวดขึน้มำ ต้องก�ำหนดให้มนัรู้ ทกุขสจัจ์มนักเ็กดิข้ึน สมทุยัสจัจ์ 
มันก็เกิดขึ้น อริยสัจธรรมทั้ง ๔ มันก็เกิดขึ้นที่นี่แหละ ทุกข์เกิดขึ้นภำยในกำย ถ้ำรู้
เท่ำทันตำมควำมจริง มันก็ใช้ได้ มันเกิดขึ้นในขันธ์ ๕ ธำตุ ๔ นี้แหละ

รูปขนัธ์แยกออกเป็น ดิน น�ำ้ ลม ไฟ ก�ำหนดดูในกำยน้ีแหละ ถ้ำออกนอกกำย 
มันกลำยเป็นอดีตอนำคตไป อดีตนั้นมันมำกมำยมำแต่ดึกด�ำบรรพ์ มันไหลมำสู่ใจ  
ปฏบิตัใิห้รู้แจ้งด้วยตนเอง สวากขฺาโต ภควตา ธมโฺม สนฺทฏฺิ€โิก อกาลโิก เอหปิสสฺโิก  
โอปนยิโก ปตฺจตฺต� เวทิตพฺโพ วิญฺญูหีติ รู้แจ้งเห็นจริง รู้กำย รู้ใจ พระธรรม 
แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ เกสำ โลมำ นขำ ทันตำ ตโจ ก็ชี้ลงสู่กำยสู่ใจนี้แหละ 
ธรรมทั้งหลำยไหลลงมำจำกเหตุ เหตุมันเกิดมำจำกนี้แหละ ตำ หู จมูก ลิ้น กำย ใจ  
เป็นเหตุแต่ละอย่ำงๆ ศีลปำฏิโมกข์ หรือ ปำฏิโมกขสังวรศีล ก็เอำอินทรีย์ทั้ง ๕  
นี้แหละ ส�ำรวมอินทรีย์ ๕ นี้แล้ว ท่ำนเรียกว่ำ ปำฏิโมกขสังวร ตำ หู จมูก ลิ้น กำย  
เป็นทำงวินัยทั้ง ๕ ขันธ์ ๕ เป็นเปรตเป็นผี ขันธ์ ๕ เป็นไฟไหม้ ถ้ำปฏิบัติออกไป
จำกกำยจำกใจของเรำ ห่ำงจำกทำงของมรรคไปเสยี ต้องให้รู้แจ้งในกำย ต้องให้รู้แจ้ง 
ในใจ

พจิำรณำให้มำก ท�ำให้มำก อำศยัควำมเพยีรรักษำกำยของตนให้เป็นทำงสจุริต
ธรรม รักษำใจของตนให้เป็นทำงสุจริตธรรม รักษำวำจำของตนให้เป็นสุจริตธรรม  



209

กำยบริสทุธิ ์วำจำบริสทุธิ ์ใจบริสทุธิ ์อาทกิลัยาณัง ศลีกบ็ริสทุธิ ์เมือ่ศลีบริสทุธิ ์สมำธ ิ
ก็เกิด ภำวนำให้เกิดสมำธิขึ้น มัชเฌกัลยาณัง ปริโยสานกัลยาณัง รู้แจ้งเห็นจริงใน 
สจัธรรม พิจำรณำกำยพจิำรณำใจน้ี เมือ่สงัขำรมนัเกดิมันดบัเป็น อนิจฺจ� ทกุขฺ� อนตตฺา  
มันเกิดอยู่อย่ำงนั้น มันดับอยู่อย่ำงนั้น รู้ที่เกิดของธรรม รู้ที่ดับของธรรม เล้วมันก็
เข้ำที่สงบเท่ำนั้น

ปำรำชิก ๔ ก็ดี สังฆำทิเสส ๑๓ ก็ดี อนิยต ก็ดี นิสสัคคิยปำจิตตีย์ ก็ดี มันก็ 
เกิดในทำง ตำ หู จมูก ลิ้น กำย ของเรำนี้แหละ ต้องส�ำรวมระวังปำฏิโมกข์ทั้ง ๕  
กำยก็บริสุทธิ์ วำจำก็บริสุทธิ์ ใจก็บริสุทธิ์ เป็น อาทิกัลยาณัง ศีลบริสุทธิ์ สมำธิก็ 
เกดิขึน้ ภำวนำกบัสมำธิกอ็ันเดยีวกนันัน่แหละ ภำวนำ พอจติสงบลง มันกเ็ปน็สมำธิ 
ศีลท�ำให้สมำธิเกิด ภำวนำกับสมำธิก็อันเดียวกันน่ันแหละ ศีลท�ำให้สมำธิเกิดเป็น 
มชัเฌกัลยาณงั พจิำรณำเกดิปัญญำรู้แจ้งเหน็จริง จนบรรลมุรรคผลนิพพำน มันกเ็ป็น 
ปริโยสานกัลยาณัง

อย่ำไปรู้เพียงแผนที่ ถ้ำรู้เพียงแผนที่มักเกิดกำรทะเลำะวิวำท ต้องน้อมเข้ำมำ 
ปฏิบัติในกำย วำจำ ใจ ของเรำ ต้องศึกษำให้รู้จักภูมิประเทศคือกำยของเรำน้ี  
รักษาศีล ๕ ประจ�า คือ ขาสอง แขนสอง หวัหน่ึง น้อมเข้ามาหาตวัเราน้ีแหละ อนัน้ีแหละ 
คือตัวของศีลแท้ เป็นโลกุตรศีล หรืออริยกันตศีล ศีลประจ�าตน
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มรณานุสสติ

ควำมเกดิมแีล้ว ควำมแก่ ควำมตำย มนักม็อียู ่ไม่มใีครพ้นตำย เกดิกเ็กดิเตม็
แผ่นดิน ตำยก็ตำยเต็มแผ่นดินอยู่ เกิดแล้วตำย ตำยแล้วเกิดอยู่นี้แหละ ควำมตำย
เตม็แผ่นดินอยู ่เป็น เป็ด ไก่ หม ูหมำ เขำกต็ำย มนุษย์ชำยหญงิกต็ำย ใครล่ะเกดิมำ 
แล้วไม่ตำย ถ้ำเกิดมำขวำงโลกเขำ เกิดมำแล้วไม่ตำย ไม่เฒ่ำ ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตำย  
ขวำงบ้ำน ขวำงแผ่นดนิ ขวำงโลก เขำอยูไ่ด้อย่ำงไร ให้ภำวนำมรณำนุสสตดูิอย่ำงน้ีแหละ  
เป็นเป็ด เป็นไก่ มันก็ตำย เป็น วัว ควำย ช้ำง ม้ำ หมู หมำ แมว เขำก็ตำย คนแก่ 
กต็ำย คนหนุ่มก็ตำย ถ้ำกลวัตำย มใีครพ้นตำยไหม ทกุคนทกุสิง่สรุปลงสูค่วามตาย 
ทั้งหมด

เป็ด ไก่ วัว ควำย หมู หมำ ถ้ำมันไม่ตำยเอง เขำก็ฆ่ำเอำให้มันตำย อยู่ไหน
สภำพไหนล่ะ มนัจะพ้นจำกควำมตำย ถงึจะมอีำยผุ่ำนพ้นไปร้อยปีพนัปี มันกต้็องตำย 
อยูน่ั่นแหละ สจัธรรมข้อน้ีใครๆ กพ้็นไปไม่ได้ น่ังอยูก่ต็ำย นอนอยูก่ต็ำย กนิอยู่กต็ำย  
ไม่กินก็ตำย เจ็บป่วยอยู่ก็ตำย ไม่เจ็บไม่ป่วยมันก็ตำย ควำมตำยมันมีอยู่ทุกสถำนะ 
ทกุสถำนที ่ควำมเกดิ ควำมแก่ ควำมเจ็บ ควำมตำย มันครอบง�ำเรำอยูท่กุเมือ่ พจิำรณำ 
ให้รูแ้จ้งเหน็จริงเสยี แม้อบำยโลกเขำกฆ่็ำกนักนิกนัอยู ่ควำมตำยจึงไม่มทีีจ่ะหลกีเร้น 
ซ่อนหนี

ทีพ่ึง่อย่ำงอืน่ไม่ม ีนอกจำก พทุธฺ� ชวิีต� ยาว นิพพฺาน� สรณ� คจฺฉาม,ิ ธมมฺ� ชีวติ�  
ยาว นิพฺพาน� สรณ� คจฺฉามิ, สงฺฆ� ชีวิต� ยาว นิพฺพาน� สรณ� คจฺฉามิ ที่พึ่งอย่ำงอื่น 



211

ของข้ำพเจ้ำไม่มี นอกจำกพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เรำต้องหำที่พึ่งอันประเสริฐ 
ไว้เสียแต่บัดนี้ แต่ยังมีชีวิตอยู่อย่ำงนี้ ยังแข็งแรงอยู่อย่ำงนี้ ถ้ำร่ำงกำยจิตใจมันไม่ 
อ�ำนวยแล้ว จะไปคิดถึงอะไร จะไปยึดไปถือเอำอะไรเป็นที่พึ่งมันยำก

ศีล เรำก็ต้องรักษำมันให้ดี ศีล ก็คือกำรน�ำควำมผิดควำมชั่วออกจำกกำยจำก
วำจำของเรำนี้แหละ ธรรมทั่วทั้งสิ้นแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ พระพุทธองค์ชี้ลง
สู่กำยสู่ใจของเรำ พระองค์ทรงบัญญัติพระวินัย ก็ทรงบัญญัติเพื่อให้รักษำไตรทวำร  
พระอปัุชฌำย์อำจำรย์ท่ำนสอนมลูกมัมฏัฐำน เกสำ โลมำ นขำ ทนัตำ ตโจ ท่ำนกส็อน 
ย�้ำลงในสิ่งของที่มีอยู่ในตัวเรำ

ปัญจกกัมมัฏฐาน ๕ น้ีแหละเป็นที่ตั้งของกรรม กรรมมันหมุนอยู่น้ีแหละ  
ในไตรทวำรน้ีแหละ ควำมรัก ควำมโลภ ควำมโกรธ อนัใด มันหมนุอยูใ่นฐำนอนัน้ีแหละ  
กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา กุศลน�าสัตว์ให้ไปเกิดในทางเจริญ อกุศลน�าสัตว์ไปสู่ 
อบายภูมิ มีเปรต นรก สัตว์เดรัจฉำน ก็ดี มันหมุนอยู่ในไตรโลกอันนี้ ตกอยู่ใน
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา นี้ เกิด แก่ เจ็บ ตำย ของจริงมันมีอยู่ประจ�ำอยู ่
อย่ำงนี้ มันหมุนเป็นกงจักรบดสัตว์โลกทั้งหลำย อยู่ประจ�ำอิริยำบถ เจ็บแข้ง เจ็บขำ  
ปวดหลัง ปวดเอว เจ็บไข้ได้ป่วย เป็น อนิจฺจ� ทุกฺข� อนตฺตา มันแสดงให้เรำดูอยู่ 
อย่ำงน้ี เว้นแต่เรำมองไม่เหน็มนัเท่ำน้ัน ส่วนมากจะตกอยูใ่ต้อ�านาจของสงัขาร มันปรุง 
มนัแต่งเป็นอดตีอนาคตไป ส่วนปัจจุบนัสจัธรรมทีเ่ข้าแสดงตวัให้ปรากฏอยู ่มนัไม่ใคร่ 
เอามานึกมาคิด ไม่เคยน้อมเข้าหากายหาใจของเรา มันคอยแต่จะเป็นธรรมเมาไป
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วินัยและศีล คือการน�าความชั่วออก

อนิจฺจ� ทกุขฺ� อนตตฺา ให้พจิำรณำเร่ืองของสงัขำร เขำปรุง เขำแต่ง เขำเกดิ เขำดบั  
เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปๆ ถ้ำมีสติอยู่ก็น�ำออกเสีย วินัย ก็คือกำรน�ำควำมชั่วที่เกิดทำงตำ 
ทำงหู ทำงจมูก ทำงลิ้น ทำงกำย ทำงใจ นี้แหละออกให้หมด

รูปมำทำงตำ เป็นหญงิก็ตำม เป็นชำยกต็ำม รูปมวีญิญำณกด็ ีไม่มวีญิญำณกดี็  
น�ำออกในปัจจุบัน จาโคปฏินิสฺสคฺโค ละคืนเสีย เขำมำด่ำมำว่ำก็ดี เขำด่ำว่ำบ้ำก็ตำม  
ห่ำกต็ำม กช่็ำงเขำ เป็นของภำยนอก ของเรำกม็เีตม็อยูใ่นท้องในไส้ สละคนืให้มนัหมด 
ของเรำก็มีอยู่เต็มตัว ควำมไม่ดีน�ำออกในปัจจุบันนี้ ควำมไม่พอใจที่เกิดทำงหูก็ตำม  
ทำงตำกต็ำม ให้น�ำออกเสยี ควำมไม่พอใจน่ันแหละท�ำให้เรำเดือดร้อน อำศัยควำมพำก 
เพยีรน่ันแหละในกำรละ กำรวำง อตตีำ ธรรมเมำ อนำคตำ ธรรมเมำ อดตีอนำคตมนัพำ 
ให้เป็น อดีตมันก็เกิดขึ้นน้ีแหละ อนำคตมันก็เกิดขึ้นนี้แหละ ปัจจุบันมันก็เกิดขึ้น 
นี้แหละ

ทั้งอดีตทั้งอนำคตก็น�ำออกให้หมด ทุกขสัจจ์ มันก็เกิดขึ้นทับรูปกำยของเรำนี้  
เจ็บแข้ง เจ็บขำ เจ็บหลงั เจ็บเอว ก�ำหนดเข้ำ ให้รู้เท่ำสงัขำรทีม่นัปรุงมันแต่ง มนัเกดิ 
มันดับ เป็น อนิจฺจ� ทุกฺข� อนตฺตา มันเกิดอยู่นี่แหละ ทุกขสัจจ์มันก็เกิดอยู่นี่แหละ 
สมัมากมัมนัโต กำรงำนของกำย เป็นอริยมรรค สมัมาวาจา สำวเข้ำมำหำทีส่ดุ ทกุขสจัจ์ 
มันก็เกิดอยู่ที่นี่
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ควำมหลง ควำมโกรธ น้ีมันเป็นมูลรำกของกิเลสพนัห้ำตณัหำร้อยแปด เกดิควำม 
พอใจกเ็พรำะตณัหำ เกดิควำมไม่พอใจกเ็พรำะตณัหำ ควำมทกุข์เกดิขึน้ก็เพรำะตณัหำ
นี้แหละ อดีตที่ล่วงมำแล้วไปกำลนำน จิตมันเอำอำรมณ์อันนั้นแหละมำคิด ตัดอดีต
อนำคตเสีย เอำอำรมณ์ปัจจุบัน ให้จิตดิ่งอยู่ในปัจจุบัน

ศีล ๕ ก็ตาม ศีล ๘ ก็ตาม ศีล ๑๐ ก็ตาม ท่านบัญญัติลงในกายนี้ บัญญัติ
ลงในใจนี้ ให้มันรู้อยู่ในใจนี้ ใจนี้เป็นตัวเหตุ ธรรมทั้งหลายไหลมาจากเหตุ น�าทุกข์
ให้เสวยก็ตัวเหตุนี้แหละ ให้ก�าหนดรู้เท่าเหตุ เหตุดับแล้วตัณหาก็ดับไป

อดีตน้ีส�ำคัญ มันมำแต่ดึกด�ำบรรพ์ อดีตน้ีท่ำนหมำยเอำทั้งกุศลและอกุศล
ทั้งหมด เมื่อจิตคิดขึ้นมำแล้ว มันก็ไปยึดไปถือเอำสิ่งนี้บ้ำง สิ่งนั้นบ้ำง ยึดไปยึดมำ 
ก็เดือดร้อนเจ้ำของเองน่ันแหละ เดอืดร้อนใจ มันจะไปเดอืดร้อนทีไ่หน ใจน่ีแหละเป็น
ตวัเหต ุก�ำหนดทกุข์เข้ำๆ ให้รู้เท่ำถงึสภำพของเหตแุล้ว อย่ำน�ำเอำมำหมกัไว้ในจิตในใจ 
พยำยำมสลดัออก สิง่ทีไ่ม่ดีทัง้หลำยอะไรกเ็อำเข้ำมำไว้ในใจ มันเดือดร้อน ละอยูท่ีใ่จน่ี  
วำงอยู่ทีใ่จน้ี ละ วำง รู้อยูท่ี ่ตำ ห ูจมกู ลิน้ กำย อำรมณ์ทัง้ ๕ คอื รูป เสยีง กลิน่ รส 
โผฏฐัพพะ หรือกำมำรมณ์ทั้ง ๕ มันก็ไหลออกไปจำกนี้แหละ ให้รู้เท่ำทันว่ำเรำจะ 
ตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในธรรม จะท�ำกิจของตนจะท�ำจิตของตนให้มันสงบ พิจำรณำอยู่
อย่ำงนี้ 

อดีตที่เป็นส่วนดีก็ตำม เป็นส่วนชั่วก็ตำม มันก็ผ่ำนไปแล้ว เรำจะท�ำจิตของเรำ
ไม่ต้องเกี่ยวกับอดีต อดีต อนำคต มันก็เกิดจำกกำยจำกใจของเรำนี้แหละ พยำยำม
อย่ำให้มันเข้ำมำเกี่ยวข้อง ถ้ำเรำก�ำจัดมันได้ เรำก็สบำย ให้มีเฉพำะอำรมณ์ปัจจุบัน

ก�ำหนดทกุข์รู้เท่ำเหต ุเหตดุบัแล้วกส็�ำเร็จ มรรค ผล นิพพำน ส�ำเร็จกส็�ำเร็จอยูใ่น
น้ีแหละ ไม่ได้ส�ำเร็จทีอ่ืน่หนำ ส�ำเร็จอยูท่ี ่ตำ ห ูจมกู ลิน้ กำย ใจ น่ีแหละ ควำมพอใจกดี็  
ควำมไม่พอใจก็ดี มันต้องน�ำออกจำกใจของเรำน้ี เหตไุม่ใช่น�ำออกจำกทีอ่ืน่ ให้น�ำออก 
จำกใจของเรำน้ี ถ้ำใจผิด ก็น�ำควำมผิดออกจำกใจ ไม่พอใจสิง่ใดสิง่หน่ึง มรูีปเป็นต้น  
มันก็เกิดขึ้นจำกใจนี้แหละ เอำศีลนี้แหละน�ำออกจำกใจ อดีตส่วนดีก็ดี ส่วนไม่ดีก็ดี  
มันก็น�ำเอำมำคิด อันนี้ส�ำคัญ ถ้ำเรำรู้ทันมันแล้ว มันก็จะดับไปหมด
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รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ์ ปล่อยให้เขาผ่านไป ผ่ำนมำดีก็ตำม 
ไม่ดกีต็ำม มนัมีอยู่ประจ�ำโลกอยูอ่ย่ำงน้ันแหละ น�ำออกจำกใจเสยี ให้มนัผ่องใส สว่ำง  
รู้เท่ำทนั เหตดุบัไป มนักร็ูแ้จ้งมรรค รู้แจ้งกรู้็แจ้งอยูภ่ำยในน้ีแหละ จะไปรู้แจ้งทีไ่หน  
รู้แจ้งอันนี้หมดแล้ว ธำตุ ๔ ขันธ์ ๕ มันก็แล้วหมด รู้อย่ำงอื่นไม่ชื่อว่ำรู้หมดรู้ทั่ว  
ต้องรู้จักตนเอง กำยใจของตนเองน้ีแหละ รูปอย่ำงอืน่ทีม่อียูก่เ็ป็นอย่ำงเดียวกบักำยน้ี  
รู้ควำมจริงอนัเป็นสจัธรรมแล้ว ควำมทกุข์ควำมเดือดร้อนกไ็ม่ม ีอนัน้ีกค็อืทีส่ดุ พวกน้ัน 
ไม่มี เกิด แก่ เจ็บ ตำย เพรำะไม่มีสมมติ ต้นไม้ เถำวัลย์ ก็ตำม มีอยู่เฉพำะที่เรำนี้  
ทีเ่รำสมมตเิอำ เรำอย่ำไปยดึเอำถอืเอำ วำง ละ ให้มนัหมด ควำมช่ัวทีเ่กดิทำงใจ เรำกน็�ำ 
ออกจำกใจ เอำศีล คอื แขนสอง ขำสอง หวัหน่ึง น้ีแหละน�ำออก ได้แก่ กำรส�ำรวมระวงั  
ไม่ละเมิดแม้โทษเพียงเล็กน้อย

รู้จักที่เกิดของธรรมที่ดับของธรรมแล้วก็ใช้ได้ ต้องตัดอดีตอนำคตให้เหลือ
ปัจจุบนั ร้ำยกต็ำม ดีกต็ำม ส่วนมำกมกีำมตณัหำเป็นตวัน�ำ ภวตณัหำกด็ ีวภิวตณัหำกด็ี  
ทั้งสำมนี้เป็นตัวท�ำให้สัตว์โลกหมุนตัวเป็นเกลียว ทั้งควำมพอใจ ทั้งควำมไม่พอใจ 
ถ้ำเกิดขึ้นก็ให้น�ำออกเสีย น�ำออกจำกจิตจำกใจของเรำนี้แหละ ไม่รัก ไม่ชัง ก็ใช้ได้
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เรื่องสละออกจากใจ

...จาโค ปฏินิสฺสคฺโค
 สละคนืให้เขำเสยี มนักใ็จด ีมนัไม่ยอมคนืนะซ ีน้ันแล่วมนัยงัถอืตนถอืตวัอยู่  

ท�ำอย่ำงไรถึงจะให้มันยอมคืน

 จาโค ปฏินิสฺสคฺโค สละคืนเหีย ครั้นเขำว่ำผิดหู หูมันเป็นเหตุ ตำ หู จมูก 
ลิ้น กำย เขำก็เป็นปกติอยู่แล้ว ใจเขำก็เป็นปกติอยู่แล้ว รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส 
กำมำรมณ์ทั้ง ๕ กำมคุณทั้ง ๕ เขำก็มีอยู่อย่ำงนั้น... เรำเกิดมำ นินทำ สรรเสริญก็ดี  
ด่ำว่ำผีบ้ำผีบอ... เขำกว่็ำอยู่อย่ำงน้ันละ เรำอย่ำไปรับเอำมำหมกัไว้ในใจ ปล่อยให้เขำ
ผ่ำนไปผ่ำนมำเหียอันใดเขำก็เป็นปกติอยู่แล่ว ตำ หู จมูก ลิ้น กำย เขำก็เป็นปกติ 
อยูแ่ล้ว จะไปเดือดร้อนท�ำไมล่ะ ไปหอบเอำของเขำนะซมีนัเดอืดร้อน เตม็ขีปุ้ม๋น่ันแล่ว  
บ้ำก็มีอยู่นี่แล่ว ง่ำว ก็มีอยู่นี่แล่ว นินทำสรรเสริญก็มีอยู่นี้แล่ว

หมายเหตุ: หลวงปู่แหวนท่ำนเทศน์เป็นส�ำเนียงเหนือปนอีสำน ข้ำงบนนี้ไม่มีพิมพ์ผิด เขียนไปตำมส�ำเนียงของท่ำน
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ตัณหาเป็นเชือกผูกคอ ปอผูกศอก โซ่ล่ามขา

ตัณหำทั้งสำมมันปกครองสัตว์ทั้งโลก ควำมพอใจก็ดี ควำมไม่พอใจก็ดี  
จัดเป็นตัณหำ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ตัณหำทั้งสำมนี้ เป็นไตรวัฏฏ์อยู่นี่ 
มันหมุนอยู่นี ่กำมตัณหำ ภวตัณหำ วิภวตัณหำ เปรียบเหมือนธำรแม่น�้ำน้อยใหญ่
นับไม่ถ้วน ไหลมำสู่ทะเลอันไม่มีฝั่งไม่มีที่เต็มฉันใด ควำมพอใจก็ดี ควำมไม่พอใจ
ก็ดี ก็เพรำะกำมตัณหำนี้เอง

กามตัณหา เปรียบเหมือนเชือกผูกคอ ภวตัณหา เปรียบเหมือนปอผูกศอก 
วภิวตณัหา เปรียบเหมือนโซ่ผูกขำ จะเอำอำวธุมมีดีหรือขวำนมำตดัมนัเท่ำไร มันกไ็ม่ขำด  
ยกเว้นแต่ผู้มีปัญญำบำรมี มนุษย์ผู้อำชำไนยเป็นผู้องอำจกล้ำหำญ ต่อสู้สงครำม 
กำมกเิลส คอืควำมพอใจ ควำมไม่พอใจก็ด ีควำมพอใจ ควำมไม่พอใจ น้ีแหละตดัมนั 
ไม่ขำด เวลำเรำท�ำควำมเพียร บำงครั้งดูเหมือนกับสบำย เย็นใจเย็นกำย แต่พอเร่ง
ควำมเพียรเข้ำ มันกลับเป็นไปอีกอย่ำงหนึ่ง มันไม่ใช่ง่ำยพวกกำมกิเลสนี้

มนุษย์ผู้อำชำไนย ผู้องอำจแกล้วกล้ำ สำมำรถจะต่อสู้กำมกิเลสนี้อันเป็นข้ำศึก
ในสงครำมกำรต่อสู้ ต้องระวังอินทรีย์ ตำมันก็เป็นเหตุอันหนึ่ง หูก็เป็นเหตุอันหนึ่ง
จมูกก็เป็นเหตุอันหนึ่ง กำย ใจ เป็นเหตุอันหนึ่ง ธรรมทั้งหลำยไหลมำจำกเหตุ

กำยน้ีเป็นมรรค เป็นทีต่ัง้ของมรรค กำยสมบตัอินัน้ีท่ำนยกขึน้เป็นมรรค นะ เป็น  
พทุโธ โม เป็นพระเจ้ำ อำศัยบดิำมำรดำเกดิกเ็พรำะกำมตณัหำ ภวตณัหำ วภิวตณัหำ
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กำมตณัหำน้ีมนัไม่พอ ตณัหำ ๓ น้ีกเ็กดิขึน้จำกกำยจำกใจเรำน้ีแหละ ได้ลกูได้หลำนมำ 
มันก็พอใจ ชังก็เพรำะกำม เกิดก็เพรำะกำม ทุกข์ก็เพรำะกำม ตำยก็เพรำะกำม  
สุขก็เพรำะกำม นี้กำมตัณหำ

ท่ำนจึงเปรียบว่ำ กามตัณหาเหมือนเชือกผูกคอ ภวตัณหาเหมือนปอผูกศอก 
วิภวตณัหาเหมอืนโซ่ผูกขา เพรำะควำมรัก ควำมโลก ควำมโกรธ ควำมหลง มันไหลมำ 
แต่ตัณหำทั้งสำมนี้แหละ กำรจองล้ำงจองผลำญฆ่ำฟันกันก็เพรำะกำมนี้แหละ ควำม
พอใจก็เพรำะกำม ควำมไม่พอใจก็เพรำะกำมน้ีแหละ อนิจจังทั้ง ๕ ก็ชี้เข้ำมำใน 
นี้แหละ ทุกขังทั้ง ๕ ก็ดี อนัตตาทั้ง ๕ ก็ดี ก็ชี้เข้ำมำใน รูป เวทนำ สัญญำ สังขำร 
วิญญำณ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ อนัตตำ ควำมไม่มีตัว ไม่มีตน ถ้ำเข้ำไปยึดถือ มันก็
เป็นทุกข์ สภำพเหล่ำนี้มีอยู่เป็นอยู่อย่ำงนี้

แม้แต่พ่อแม่จะไปแต่งให้เป็นอย่ำงนั้นอย่ำงนี้ก็แต่งไม่ได้ แต่ถ้ำเป็น ปุญญา- 
ภสิงัขาร อปญุญาภิสงัขาร อนัน้ีเรำแต่งเอำเองได้ แต่งไม่ให้มนัโลภ แต่งไม่ให้มนัหลง  
แต่งไม่ให้มนัโกรธ ไม่ให้มนัโลภ โกรธ หลง อนัเป็นรำกเหง้ำแห่งกเิลสทัง้หลำย เพรำะ 
ตัณหำนี้แหละเป็นเหตุ ท�ำให้เป็น อโลภะ อโทสะ อโมหะ ให้มันหมดโลภ หมดโกรธ  
หมดหลง แล้วมันก็สบำย ถ้ำโลภก็ยังละไม่ได้ โกรธก็ยังละไม่ได้ มันเกิดขึ้นเป็นกำร
ท�ำลำยตนเองเพรำะไม่รู้จักพอ

โลภะ โทสะ โมหะ เป็นรากเหง้าของกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปด เรำเกิดก็ 
เพรำะกำม ตำยกเ็พรำะกำม ทกุข์กเ็พรำะกำม ควำมพอใจกเ็พรำะกำม ควำมไม่พอใจ 
กเ็พรำะกำม ควำมรักควำมชงัทีเ่กดิข้ึนก็เพรำะกำมตณัหำ ภวตณัหำ วภิวตณัหำ น้ีแหละ 
จะไปเอำที่ไหน พระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ ท่ำนชี้ลงสู่กำยสู่ใจนี้แหละ 
อันเป็นสมบัติของเจ้ำพ่อเจ้ำแม่ อันเป็นฐำนที่ตั้งแห่งศีล เป็นที่ตั้งแห่งธรรม นี่แหละ 
สมบตัอินัน้ี ควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลง มันเกดิขึน้ภำยในน้ีแหละ ไม่ได้เกดิทีอ่ืน่ 

ภาวนาพุทโธก็ดี ธัมโมก็ดี สังโฆก็ดี ระวังอย่าให้เป็นธรรมเมา ต้องก�าหนดลง
สู่กายสู่ใจของเรานี้แหละ อย่าไปก�าหนดที่อื่น
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ปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ไปเมอืงพม่ำ อนิเดีย เขำกส็อนอย่ำงน้ีแหละ สอนอย่ำงเดยีวกนั
นี้แหละ ไปดูที่ประสูติ ที่ตรัสรู้ ที่ปรินิพพำน มันก็เห็นแต่ดิน สู้สุปฏิปันโน น้อมเข้า
มาสูก่าย ปฏบิตัใิห้รู้แจ้งในภายในมนัจึงใช้ได้ มวัรู้แต่ภายนอกกลายเป็นธรรมเมาไป
เมาโลภ เมาโกรธ เมาหลง เมาตัว เมาตน พวกนี้เป็นธรรมเมาทั้งนั้นแหละ

อำจำรย์วิปัสสนำของพม่ำสมัยก่อนสอน กายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา  
จิตตานุปัสสนา ธมัมานุปัสสนา เวลำเรำถำมเข้ำจริงๆ จับผมบนหวัให้ด ูถำมว่ำ “ผมมี 
ก่ีเส้น ขนในตวัเราน้ีมกีีเ่ส้น ล�าไส้ของหญงิยาวกีศ่อกกีว่า” เขำบอกว่ำ “ไม่รู้” น่ัน ไม่รู้
ยังจะไปชี้อีก มันต้องค้นเข้ำมำหำภำยในนี้แหละ ต้นเหตุนี้ ตำ มันก็เป็นเหตุอันหนึ่ง  
ห ูมนักเ็ป็นเหตอุนัหน่ึง จมกู ลิน้ มนัก็เป็นเหตอุนัหน่ึง กำย ใจ มนักเ็ป็นเหตอุนัหน่ึง  
อกุศลธรรมมันเกิดขึ้น มันเกิดในเหตุเหล่ำนี้ ศีล ๕ ก็ดี ศีล ๘ ก็ดี ก็รวมเข้ำมำใน
นี้แหละ ถ้ำนอกไปจำกนี้เป็นควำมหลง เป็นธรรมเมำไป

จ�ำไว้ให้แม่น พระธรรมแปดหมืน่สีพ่นัพระธรรมขนัธ์ ชีไ้ปในกำยน้ี ชีไ้ปในใจน้ี  
ต้องเอำสมบตัขิองเจ้ำพ่อเจ้ำแม่น้ีเป็นทีต่ัง้ เป็นฐำน ของศลี ของทำน ของภำวนำ เอำสมบตั ิ
อนัน้ีเป็นทีต่ัง้ของปัญญำ เพือ่ท�ำลำยอกศุลธรรม คอื ควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลง

พระพม่ำถำมว่ำ “วินี วินัย ศีลปฏิบัติอย่างไร วินัยปฏิบัติอย่างไร”

บอกเขำไปว่ำ ปฏบิตัน้ิอมเข้ำมำสูก่ำยสูใ่จน้ี ต้องรู้เหต ุส�ำรวมระวงัเหต ุตำเป็นเหตุ  
ตำเห็นรูป ถ้ำไม่รู้เท่ำทันมัน ควำมยินดีก็เกิดขึ้น ควำมยินร้ำยก็เกิดขึ้น ควำมโลภ 
ก็เกิดขึ้น เพรำะเหตุนั้น เรำต้องรู้เหตุ ส�ำรวมระวังเหตุ ให้น้อมเข้ำมำสู่กำย เอำกำย
เป็นมรรค เอำกำยเป็นผล ค้นลงในสกลกำยของเรำนี้ วินี วินัย ก็คือกำรน�ำควำมชั่ว 
ควำมผิดออกจำก กำย วำจำ ใจ นี้แหละ นี้แหละเป็นวินัย

ต้องท�ำให้มำก ให้มสีต ิเข้ำหำพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ปฏบิตัใิห้รู้จักทีเ่กดิ 
ของธรรม รู้จักที่ดับของธรรม ถ้ำบริกรรมพุทโธ ก็เอำพุทโธไป ถ้ำพูดมำก ฟังมำก 
ท�ำน้อย ก็ไม่ได้ผล แต่ถ้ำฟังแต่น้อย เอำควำมหมัน่ควำมเพยีรให้มำก ภำวนำให้มำก 
น้อมเข้ำมำสู่กำยสู่ใจของตน อุปำทำนทั้ง ๕ อนิจจังทั้ง ๕ ทุกขังทั้ง ๕ อนัตตำทั้ง ๕  
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ภาราหเว ปญจฺกขฺนฺธา ภาระหาโร จ ปคุคฺโล วำงขันธ์ ๕ ธำต ุ๔ ได้แล้ว อปุำทำนทัง้ ๕  
อนิจจังทั้ง ๕ ทุกขังทั้ง ๕ รวมลงในธำตุ ๔ ขันธ์ ๕ นี้แหละ ขันธ์แยกออกเป็นดิน  
เป็นน�้ำ เป็นลม เป็นไฟ พิจำรณำอันนี้ให้มันรู้ให้มันละมันวำง ภำวนำพุทโธนี้แหละ  
เห็นว่ำมันน้อยๆ อย่ำงนี้ ไปดูถูกไม่ได้ ควำมหมั่นควำมเพียรนี้แหละ เป็นประโยชน์
มำก

ถ้ำฟังมำกๆ ได้เฉพำะค�ำพูด แต่ท�ำเพียงเล็กน้อยแล้วก็แล้วไป มัวแต่เจ็บแข้ง 
เจ็บขำ เจ็บหลัง เจ็บเอว อยู่อย่ำงนี้ มันไม่ได้ควำมอะไร มันเจ็บที่ไหนก็ก�ำหนดเข้ำ 
ที่นั่น ควำมเจ็บควำมปวด ธรรมทั้งหลำยไหลมำจำกเหตุ ตำ หู จมูก ลิ้น กำย ใจ  
นี่แหละเป็นเหตุ มันไหลมำจำกนี้แหละ มีที่เดียวนี้แหละคือ รักษำ ตำ หู จมูก 
ลิ้น กำย ใจ ให้แข็งแรง ควำมรักเกิดขึ้นก็น�ำออกเสีย ควำมชังเกิดขึ้นก็น�ำออกเสีย  
ควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลง เกิดขึ้นทำงตำ หู จมูก ลิ้น กำย ใจ ก็น�ำออกเสีย 
นี้ท่ำนยกขึ้นเป็นศีล ท่ำนยกขึ้นเป็นวินัย จะเป็นศีล ๕ ศีล ๘ อันใดก็ตำม ศีล ๕ นี้  
ก็อันนี้ประจ�ำตน คือ ขำ ๒ แขน ๒ หัว ๑  

ขันธ์ ๕ นี้แหละ รักษำให้มันคุ้ม รักษำ ตำ นี้ส�ำคัญ ตำเห็นรูป รูปที่พอใจก็ดี  
ไม่พอใจก็ดี ถ้ำเรำหลงลำยมันก็มักเกิดควำมชั่ว ศีล ๕ ศีล ๘ ศีลมำกมำยเหมือน 
ของภิกษุ ก็ต้องรักษำตำน้ีแหละ ตำ ห ูจมกู ลิน้ กำย เป็นตวัเหตมุนัไหลเข้ำมำ ธรรม
ทั้งหลำยไหลมำจำกเหตุ ก�ำหนดเข้ำๆ รู้เท่ำทันเหตุ เหตุดับ มันก็ถึงควำมสุข เพรำะ 
วำงอปุำทำน เหตจึุงดับไป อวชิชา ควำมมดืไม่รู้แจ้ง มนักด็บัไป เวลำพดูดเูป็นของง่ำย 
แต่เวลำท�ำยำก

อย่าไปยดึเอาสิง่น้ันสิง่น้ี ฟังแต่น้อย แต่ต้องท�าให้มาก อาศยัความพากความเพยีร 
ท�าการงานด้วยกายของเรา ทกุสิง่ทกุอย่างท�าให้เป็นอริยมรรค อย่าให้เป็นกเิลส ถ้าเป็น 
กิเลสเป็นทุกข์
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เจตนาคือตัวกรรม

คนเราบางคนเกดิมาแล้วชอบท�าแต่ความช่ัว ทัง้น้ีกเ็พราะกรรม เจตนำกรรมบญุ  
เจตนำกรรมบำป สองอย่ำงน้ีแหละตวัเจตนำ เจตนำเป็นตวักรรม กรรมบำป กรรมบญุ  
เจตนำรักษำศีล คอื กำรส�ำรวมระวงั รักษำกำย รักษำวำจำ รักษำใจ อำศยัควำมอดทน  
อดทนด้วยกำย อดทนด้วยวำจำ อดทนด้วยใจ ตตีกิขา ควำมอดทนคอืควำมอดกลัน้ 
ต่อบำปอกศุล มนัส�ำคัญอยูท่ี ่กำย วำจำ ใจ อกศุลเจตนา กรรมบำป ควำมตัง้ใจของเรำ 
ส�ำคัญ อดีต อนำคต ไม่ข้องเกี่ยว ตัดออกหมด

อดตีอนำคตเป็นธรรมเมำ เอำปัจจุบนั รู้ในปัจจุบนั ละในปัจจุบนั วำงในปัจจุบนั 
ตัง้เจตนำให้จริงกำย จริงวำจำ จริงใจ กำย วำจำ ใจ เข้ำเป็นปกตอิยูแ่ล้ว ใจกไ็ม่ไปทีไ่หน 
คงตัง้อยูเ่ป็นปกต ิต้องเอำปัญญำตดัอกศุลเจตนำออกจำกใจ อย่ำให้มันหมกัอยูใ่นใจ 
ประเดี๋ยวจะเดือดร้อน

ตั้งเจตนำให้แน่วแน่ว่ำ เรำจะท�ำจิตท�ำใจของเรำให้เบิกบำน ให้บรรลุมรรค ผล
นิพพำน สจัจะ ควำมจริงกำย จริงวำจำ จริงใจ ขันตบิารม ีอดกลัน้ด้วยกำยด้วยวำจำ  
ขนัตอิปุบารม ีอดกลัน้ด้วยวำจำ ขนัตปิรมตัถบารมี อดกลัน้ด้วยใจ ตตีกิขำ ควำมอดกลัน้ 
เป็นบำรมีธรรมอย่ำงเอก

ตัดอดีต อนำคต มุ่งเฉพำะปัจจุบันธรรม อดีต อนำคต มันมำแต่ดึกด�ำบรรพ์ 
ทั้งส่วนดีส่วนร้ำย เนื่องมำจำกตัณหำทั้งสำม คือ กำมตัณหำ ภวตัณหำ วิภวตัณหำ 
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ควำมพอใจหรือไม่พอใจก็ตัณหำนี้ ละออกจำกจิตจำกใจเสียก็สบำย รูป เสียง กลิ่น 
รส สัมผัส กำมำรมณ์ทั้ง ๕ ปล่อยให้เขำผ่ำนไปผ่ำนมำ ดีเขำก็ไม่ว่ำ ไม่ดีเขำก็ไม่ว่ำ 
มนัส�ำคญัอยูท่ีเ่จตนำตวักรรมบญุ เจตนำตวักรรมบำป เข้ำไปครองจิตแล้วท�ำให้คดิไป  
ปรุงแต่งไป เป็นรัก เป็นชัง เป็นโกรธ เป็นเกลียด ให้ละวำงตัวนี้ อย่ำเอำเข้ำมำหมัก
ไว้ในใจ ละอยู่ที่ใจ วำงอยู่ที่ใจ ไม่ใช่ที่อื่น เอำใจนี้ละ เอำใจนี้วำงจึงใช้ได้ ไม่ใช่ไป
จ�ำเอำค�ำพดูในคมัภร์ีมำพดู ใช้ไม่ได้ มนัต้องน้อมเข้ำมำหำกำยหำใจของเรำน้ี ก�ำหนด 
กำรละ ก�ำหนดกำรวำง ลงใน กำย วำจำ ใจ ของเรำนี้ รวมลงในไตรทวำรนี้ ไม่ใช่
ที่อื่น

อดตีอนำคตทีใ่จน�ำมำกล็ะเสยี ห ูตำ กอ็ยูเ่ป็นปกต ิอนิทรีย์ ๕ เขำกต็ัง้อยูป่กต ิ
อย่ำงนั้น รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส กำมำรมณ์ อันนั้นต่ำงหำกปล่อยให้เขำผ่ำนไป 
ผ่ำนมำ อย่ำเอำมำหมักไว้ในใจ ใจของเรำให้ตัง้อยูโ่ดยปกต ิเวลำจะท�ำจิตท�ำใจของเรำ 
ต้องวำงหมด อย่ำให้มสีิง่ไม่ดมีอียูใ่นใจ จะเดอืดร้อน ต้องน�ำออกให้หมด ท�ำใจให้ว่ำง  
ให้มีควำมพอ อดีต อนำคต ไม่ต้องเกี่ยวข้องทั้งหมด

อย่าปล่อยให้ใจไปเกาะเกี่ยวข้องแวะส่วนที่เป็นอดีตและอนาคต เป็นเคร่ือง
บั่นทอนปัจจุบันธรรม ให้รู้เฉพาะปัจจุบัน ละปัจจุบัน ให้รู้มรรค รู้ผล
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แผนที่ต่างจากภูมิประเทศ

ธรรมเมำน้ีมนัมำกมำย อตตีำ ธรรมเมำ อนำคตำ ธรรมเมำ ธรรมเมำน้ีน�ำมำเป็น 
ตัวสังขำร สังขำรกับสมุทัยอันเดียวกันนั่นแหละ ก�ำหนดเข้ำไปให้มันเห็น €ีติ ภูต�  
ก็พอแล้ว ไม่ต้องเอำมำกมำย ไปยึดเอำอย่ำงนั้นอย่ำงนี้ ไปส�ำคัญมั่นหมำยอย่ำงนั้น 
อย่ำงนี้ เป็นธรรมเมำไปหมด ท�าให้รู้จักที่เกิดของธรรม ที่ดับของธรรม ปฏิบัติอยู่ 
อย่างน้ีแหละ รู้มากมายตามแผนทีป่ริยัตธิรรม แล้วปฏบิตัไิม่ถกูแผนทีต่่างหาก ต้องวาง 
แผนที่ให้หมด

ค้นหำอยู่ในภูมิประเทศจึงใช้ได้ ไม่อย่ำงนั้นไปยึดเอำอย่ำงนี้บ้ำง อย่ำงนั้นบ้ำง 
เป็นธรรมเมำไป เวลำเจ็บหลงั เจ็บเอว อริยสจัธรรมเกดิข้ึน มนักเ็กดิข้ึนในก้อนธรรม 
อนัน้ีแหละ ก้อนธรรมโมกอ็นัน้ีแหละ ก้อนธรรมเมำกอ็นัน้ีแหละ ทกุขสจัจ์มันกเ็กดิอยู่
ทีน่ี่ สมทุยัสจัจ์มนักเ็กดิขึน้ในน้ี นิโรธสจัจ์มนักเ็กดิข้ึนทีน่ี่ มนัจะไปเกดิทีไ่หน เจ็บแข้ง  
เจ็บขำ เจ็บหลัง เจ็บเอว เจ็บเกล้ำเมำหัว มรรค ผล นิพพำน มันเกิดขึ้นที่นี่แหละ  
ถ้ำปฏิบัติให้ตั้งอยู่ในหลักอันนี้แล้ว ก็ตั้งอยู่ในธรรมนั่นแหละ ตั้งอยู่ในศีล

ศีล ก็คือกำรน�ำควำมชั่วควำมผิดออกจำกกำย จำกวำจำ จำกใจ ของตน หรือ
เรียกอกีอย่ำงว่ำ มรรค มรรค กคื็อน�ำควำมผิดออกจำกตนน่ันแหละ มนัจึงเป็นหนทำง 
เอำแต่น้อยเท่ำนี้ก็พอ อย่ำไปเอำมำก จะเป็นธรรมเมำไป เอาเข้าจริงๆ พุทโธ ธัมโม 
สงัโฆ เป็นธรรมเมาไปเสยี เพราะไปตดิสงัขาร สมทุยักอ็นัเดียวกันน้ีแหละ มรรคธรรม  
วโิมกขธรรม กอ็นัเดยีวกนัน้ีแหละ มรรคสจัจ์อนัใด วโิมกขธรรมเป็นทีดั่บทกุข์กอ็นัน้ี  
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อริยมรรคยกขึ้นก็เหมือนกับศีลศีล ๕ ศีล ๘ วินัยศีล ๕ วินัยศีล ๘ ก็อันเดียวกัน
น่ันแหละ คือกำรน�ำควำมผิดออกจำกกำยจำกใจ ศีลก็คือกำรน�ำควำมผิดควำมช่ัว
ออกจำกกำยจำกใจ

อนิจฺจ� ทุกฺข� อนตฺตา เป็นเร่ืองของสังขารมาแต่ดึกด�าบรรพ์ นับภพนับชาติ  
นับอสงไขยไม่ถ้วน เกิดแล้วตาย ตายแล้วเกิด....

อดตีเป็นธรรมเมำ อนำคตเป็นธรรมเมำ จิตดิง่อยูใ่นปัจจุบนั รู้ในปัจจุบนั ละใน 
ปัจจุบนั วำงในปัจจุบนั ตดัออกในปัจจุบนั กิเลสตณัหำ ควำมพอใจ ไม่พอใจ ตดัออก 
ในปัจจุบัน จึงเป็นธรรมโม เอำแต่อดีต อนำคต เป็นธรรมเมำ

ถ้าจะเจรญิมรรค กเ็ทยีบเคยีงกบัศลี ๕ ศีล ๘ ศลี ๑๐ กเ็หมอืนกนั รวมลงใน 
อริยมรรค ต้องฝึก ตำ หู จมูก ลิ้น กำย อินทรีย์ทั้ง ๕ นี้แหละ ฝึกทวำรทั้ง ๕ 
ให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้ได้ ศีล ๕ ก็ตำม ศีล ๘ ก็ตำม ศีล ๑๐ ก็ตำม ตั้งไว้ในใจนี้  
ควำมผิดเกดิขึน้กน็�ำออกเสยี น�ำควำมผิดควำมชัว่ออกจำกกำย จำกวำจำ จำกใจ ออกจำก  
ตำ หู จมูก ลิ้น และกำย ตำนี้ส�ำคัญ ธรรมทั้งหลำยไหลมำจำกเหตุ

ตำเป็นเหตุ หูเป็นเหตุ จมูกเป็นเหตุ ลิ้นเป็นเหตุ กำยเป็นเหตุ ละให้มันได้ 
ตดัให้มันได้ ให้มนัดบัลงไปได้ วางสงัขารสมมตเิสยีแล้ว มันจึงรู้แจ้งทกุข์ ก้อนธรรมโม 
กอ็นัน้ี ก้อนธรรมเมำกอ็นัน้ี กำรก�ำหนดรู้อริยสจัธรรมทัง้ ๔ กจั็บก้อนอนัน้ีแหละขึน้มำ  
ทุกข์มันก็เกิดขึ้นที่นี่ สมุทัยมันก็เกิดที่นี่ มรรคมันก็เกิดที่นี่ นิโรธมันก็เกิดที่นี่ รู้แจ้ง 
มรรคผลนิพพำน รู้จริงเหน็จริงกเ็หน็ทีน่ี่แหละ ถ้ำไปรู้แจ้งทีอ่ืน่ใช้ไม่ได้ เป็นธรรมเมำไป  
ถ้ำเรำก�ำหนดขึ้นแล้ว สัญญำมันก็ตั้งขึ้น พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ พระอริยเจ้ำทั้งหลำย 
อเนกอนันต์นับไม่ถ้วน ตรัสพระธรรมเทศนำโปรดเวไนยสัตว์ ก็ชี้ลงสู่กำยสู่ใจเรำนี้
ทั้งสิ้น

ไตรโลกทัง้สำมน้ี กำมตณัหำ ภวตณัหำ วภิวตณัหำ ไตรวฏัฏ์มนัหมุนอยูใ่นไตรโลก 
อันน้ี อกุสลำธรรมเมำ เป็นรำกเหง้ำของกเิลสพนัห้ำตณัหำร้อยแปด สงัโยชน์ธรรมกดี็  
โยคธรรมก็ด ีโอฆธรรมกด็ ีพระพทุธเจ้ำรู้แจ้งเหน็จริงแล้ว พระพทุธเจ้ำเป็นพทุธนำยก  
พระองค์พำพุทธเวไนยสัตว์ให้รู้แจ้งสัจธรรม ตัดข้ำมสังขำรโลก โอฆอันกันดำร 
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กาโมฆะ เป็นธรรมเมำทีห่น่ึง ภโวฆะ เป็นธรรมเมำทีส่อง ทฏิโฐฆะ เป็นธรรมเมำ 
ทีส่ำม อวชิโชฆะ เป็นธรรมเมำทีส่ี ่ซึง่เป็นควำมมืดไม่รู้แจ้งอริยสจัธรรม ดบัอนัน้ีได้แล้ว 
ก็เบำอกเบำใจ กิเลสอนุสัย มันส�ำคัญ ถ้ำเรำบอกว่ำเอำปัจจุบันนี้แหละ พอเรำตั้งท่ำ 
ใส่มัน มันก็ตั้งท่ำใส่เรำเช่นกัน กิเลสตัวน้ีให้ระวัง มันครองใจสัตว์ทั้งโลกมำแต่
ดึกด�ำบรรพ์ ขันติบารมี อดทนด้วยกำย อดทนด้วยวำจำ อดทนด้วยใจ ควำมพอใจ 
ก็เป็นกิเลส ควำมไม่พอใจก็เป็นกิเลส ตัณหำก็เหมือนกันนั่นแหละ มันหมุนอยู่ใน
ไตรวัฏฏ์ เกดิกเ็พรำะตณัหำ ตำยกเ็พรำะตณัหำ ทกุข์กเ็พรำะตณัหำ สขุกเ็พรำะตณัหำ 
ควำมพอใจกเ็พรำะตณัหำ ควำมไม่พอใจกเ็พรำะตณัหำ อะไรๆ กเ็พรำะตณัหำ มันหมนุ 
อยู่ในไตรโลกอันนี้ ต้องค้นลงมำสู่อันนี้ อย่ำไปค้นลงในที่อื่น ค้นไปที่ก้อนธรรมโม
ก้อนธรรมเมำนี้แหละ เป็นที่ตั้ง

ผู้ทีจ่ะด�ำเนินกำรฝ่ำยโลกกเ็อำสมบตัอินัน้ีแหละเป็นทีต่ัง้ นักบวชทัง้หลำยผู้ตัง้อยู ่
ในศีลในธรรมวินัยก็เอำก้อนน้ีแหละเป็นที่ตั้ง เป็นที่ตั้งของศีล เป็นที่ตั้งของธรรม 
เป็นที่ตั้งของมรรค เป็นที่ตั้งของผล เป็นที่ตั้งของพระนิพพำน รู้เข้ำมำสู่อันนี้แหละ 
อย่ำไปยึดถือเอำอย่ำงอื่น
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กัมมัฏฐาน ๕ เป็นที่ตั้งของกาม

อุปัชฌำย์ท่ำนสอน เกสำ โลมำ นขำ ทันตำ ตโจ ปัญจกกรรมฐำน เป็นที่ตั้ง
ของกำม กำมพำหมุนอยู่ ทุกข์ก็เกิดขึ้นที่นี่ สมุทัยก็เกิดขึ้นที่นี่ ควำมเจ็บแข้ง เจ็บขำ  
เจ็บหลงั เจ็บเอว เวลำมนัเจ็บ เรำกไ็ม่ชอบ แต่กย็งัชอบมันอยู ่ถ้ำไม่รู้เท่ำมนั เสยีเปรียบ
มันไม่ใช่น้อย พวกเรำตำยเพรำะกำมมำแล้วตัง้แต่ดกึด�ำบรรพ์ นับปี นับเดือน นับวนั  
นับภพ นับชำติ ไม่ได้ ตำยก็เพรำะกำม ทุกข์ก็เพรำะกำมนี้

ควำมโกรธ ควำมเกลียด เกิดมำจำกใจ มีใจ มันก็เกิดควำมหลงก็เหมือนกัน
ถ้ำไม่มีใจ มันจะเกิดมำได้อย่ำงไร ถ้ำไม่มีใจ มันไม่เกิด พวกควำมโลภ ควำมโกรธ 
ควำมถูก ควำมผิด ก็เหมือนกัน มันเกิดก็เพรำะใจนี้แหละ ต้องก�ำหนดเข้ำมำหำใจ
ตัวต้นเหตุของมัน ถ้ำเรำไปแก้ที่ปลำยเหตุไม่ได้ ยิ่งแก้ยิ่งเดือดร้อน กำรต่อสู้กิเลส
เป็นสงครำมอันใหญ่ ควำมพอใจไม่พอใจก็อันนี้เต็มโลกอยู่

รักษำตำ ห ูจมูก ลิน้ กำยของเรำให้ดีๆ  ต้องพจิำรณำให้รอบคอบ ต้องน้อมเข้ำมำ 
หำกำยนี้ น้อมเข้ำมำหำใจนี้ พระธรรมทั้งหลำย ท่ำนยกใจขึ้นมำเป็นหัวหน้ำ เป็น 
มคัคาวรณ์ สคัคาวรณ์ มันเกดิขึน้มำในน้ีทัง้สิน้ ช�ำระใจให้บริสทุธิ ์รักษำ ตำ ห ูจมกู  
ลิน้ กำย ไว้ให้ด ีรักษำศีล กรั็กษำ ตำ ห ูจมกู ลิน้ กำย ของเรำน้ีแหละ รักษำธำต ุ๔  
ขันธ์ ๕ นี้ไว้ ไปรักษำอย่ำงอื่นไม่เป็นศีล

ขันธ์ทั้ง ๕ ธำตุทั้ง ๔ มันเป็นกองทุกข์ พิจำรณำอันนี้ให้ช�ำนิช�ำนำญเข้ำไป 
ท่ำนเจ้ำคุณอุบำลีฯ ท่ำนว่ำ กำมนี้อย่ำไปอัศจรรย์ สัตว์ทั้งหลำยเขำเสพกำมกันอยู่
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เต็มโลก ก็ไม่เห็นวิเศษไปไหน มีแต่เพิ่มควำมทุกข์ มีแต่ศีล สมำธิ ปัญญำ เท่ำนั้น
ที่น่ำอัศจรรย์ เวลำท�ำสมำธิท�ำใจให้มันสงบ มันก็ละได้

สัตว์ทั้งหลำยเกิดก็เพรำะกำม ตำยก็เพรำะกำม โกรธ โลภ หลง เกลียดชัง 
ก็เพรำะกำม ให้พิจำรณำให้รู้แจ้งเห็นตำมสภำพควำมเป็นจริงของมัน มันก็ค่อยถอน
ออกจำกจิตที่ส�ำคัญมั่นหมำยนี้ ให้รักษำอินทรียสังวร รักษำศีลก็รักษำ ตำ หู จมูก 
ปำก ตนี มือ ของเรำน้ีแหละ ควำมพอใจควำมไม่พอใจเกดิขึน้ในปัจจุบนั น�ำออกให้
มันหมด เป็นวินัยอันหนึ่ง ตำเห็นรูป หูฟังเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กำยถูกต้อง 
สมัผัสยนิดีพอใจกต็ำม ไม่ยนิดไีม่พอใจกต็ำม เกดิข้ึนในปัจจุบนั ให้น�ำออกเสยีจึงใช้ได้  
เป็นวินัย คือกำรน�ำควำมผิด ควำมยินดี ออกจำกจิตจำกใจอันนี้

วินัย คอื กำรน�ำมคัคำวรณ์ สคัคำวรณ์ ออกจำกจิตจำกใจของตน ท�ำใจของตน 
ให้บริสทุธิ ์พระธรรมวนัิยท่ำนแสดงบญัญตัชิีสู้ก่ำยสูใ่จของเรำทัง้สิน้ พวกมคัคำวรณ์  
สคัคำวรณ์ เป็นทำงกัน้มรรคผลนิพำน น�ำออกให้หมด อย่ำให้มนัหมกัอยูใ่นใจ ให้ม ี
สต ิสมัปชญัญะ ถ้ำมสีตนิ�ำควำมผิดออกจำกกำยจำกใจของตนได้ ถ้ำไม่มีสต ิมนักห็ลง 
ไปเร่ือยๆ ลมืไปเร่ือยๆ ถ้ำมีสมัปชญัญะก็ตัง้อยู่ในสงัวร กำมทัง้หลำยมีรูป เสยีง กลิน่  
รส สัมผัส ธรรมำรมณ์ เขำผ่ำนไปผ่ำนมำตำมธรรมชำติของเขำ

ตา หู จมูก ลิ้น กาย ไม่ใช่กำมำรมณ์  กามารมณ์ ไม่ใช่ ตำ หู จมูก ลิ้น กำย  
อย่าไปถอืตามสญัญาไม่รู้เท่าสงัขาร ถ้าไม่รู้เท่าสงัขารมนัเป็นทกุข์ ต้องมสีตสิมัปชญัญะ 
สติเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ส�าคัญ...
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ไตรสิกขา คือ ไตรทวาร

...ให้หม่ันรักษำไตรทวำร ศีลท่ำนกบ็ญัญตัลิงทีใ่จน้ี บญัญตัลิงในกำยน้ี พระธรรม 
ทั้งสิ้นบัญญัติลงในกำยในใจ ใจเป็นสิ่งส�ำคัญ ใจเป็นต้นเหตุของกุศลและอกุศล  
คดิดก็ีใจ คดิร้ำยกใ็จ ถ้ำก�ำหนดรู้ใจหมดแล้วกแ็จ่มแจ้ง...น้อมเข้ำมำปฏิบตั ิกำย วำจำ  
ใจ นี้

ให้ตัง้ม่ันอยูใ่นพระไตรสรณคมน์ รักษำ กำย วำจำ ใจ ให้ปรำศจำกโทษ ตัง้อยู่ 
ในกุศลกรรมบถ ๑๐ ตั้งใจให้มั่นคง ปฏิบัติ กำย วำจำ ใจ นี้ให้รู้แจ้ง กำย วำจำ ใจ  
พระธรรมแปดหมืน่สีพ่นัพระธรรมขนัธ์ รวมข้อปฏบิตัเิพือ่รักษำ กำย วำจำ ใจ ทัง้สิน้  
ไม่มีสิ่งอื่นนอกจำกไตรทวำรนี้ ใจเป็นเหตุแห่งธรรมทั้งหลำย ให้น้อมเข้ำมำหำใจนี้ 
ให้พิจำรณำให้รอบคอบ อำรมณ์ทั้งหลำยที่ผ่ำนเข้ำมำทำง ตำ หู เกิดควำมพอใจก็ดี  
ไม่พอใจกด็ ีให้พจิำรณำเสยีก่อน ให้จิตดิง่อยูใ่นปัจจุบนั รักษำ ตำ ห ูจมกู ลิน้ กำย  
กำมคุณทัง้ ๕ เขำมีอยู่ เขำก็ผ่ำนไปผ่ำนมำ อย่ำรับเข้ำมำสูใ่จ กำรจะท�ำจะพดูต้องน้อม 
เข้ำมำให้ใจเพื่อพิจำรณำก่อน

ทุกข์ทั้งหลำยที่มันเกิดขึ้นในกำย จะเป็นปวดแข้ง ปวดขำ ปวดหลัง ปวดเอว  
ก็ให้ก�ำหนดรู้ รู้เหตุรู้ผล รู้แจ้งเหตุ เหตุมันก็ดับไป ศีล สมำธิ ปัญญำ ท่ำนก็บัญญัติ
ลงในกำยในใจนี้ ให้รู้กำย วำจำ รวมเข้ำมำสู่ใจ กุศล อกุศลทั้งสิ้น มีกำย วำจำ ใจ 
เป็นมลูเหต ุให้ศกึษำ ส�ำรวมในไตรทวำรของตน น้อมเข้ำมำสูก่ำย วำจำ ใจ ของตนน้ี  
ให้ศึกษำอยู่ที่นี่ อันนี้เป็นไตรสิกขำ...
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อวัยวะเป็นธรรม

แสดงแก่พระภิกษุ วันที่ ๑๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๗

ตำก็เป็นตำธรรม หูก็เป็นหูธรรม จมูกก็เป็นจมูกธรรม แก้มก็เป็นแก้มธรรม 
แขนก็เป็นแขนธรรม ขำก็เป็นขำธรรม อันนี้แหละธรรม หัวก็เป็นหัวธรรม ตำก็เป็น 
ตำธรรม อันนี้แหละพระธรรม ให้รู้แจ้งในนี ้ตา หู จมูก แก้ม หัว แขน ขา เป็นของ 
พระธรรมทั้งหมด อันน้ีแหละของจริงให้รู้ไว้ ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งในน้ี อย่าไปรู้ที่อื่น  
ตัวก็เป็นตัวของธรรม ให้รู้ในนี้ ไม่ใช่รู้ที่อื่น ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมเหล่ำนี้ ให้รู้ใน 
สิง่เหล่ำน้ีแหละ จะไปรู้ทีไ่หน ตำ ห ูหวั ตวั แขน ขำ เป็นธรรมทัง้หมด ให้รู้แจ้งเหน็แจ้ง 
ในนี้ ในตัวของตัวนี้จึงใช้ได้ รู้แจ้งเห็นในของจริงเหล่ำนี้

ตำก็เป็นตำธรรม หกูเ็ป็นหธูรรม หวักเ็ป็นหวัธรรม ตวักเ็ป็นตวัธรรม อนัน้ีแหละ 
ของดขีองจริง มอืเป็นธรรม ธรรมเป็นมอื แขนเป็นธรรม ธรรมเป็นแขน ตำเป็นธรรม
ธรรมเป็นตำ ธรรมเป็นหัว หัวเป็นธรรม ธรรมเป็นตัว ตัวเป็นธรรม อันนี้ของจริง 
ของด ีให้รู้แจ้งเหน็แจ้ง รู้จริงเหน็จริงในน้ี อย่ำไปรู้ในทีอ่ื่น น้ีแหละธรรม ให้รู้ อย่ำหลง  
นี้แหละของจริง ให้รู้แจ้ง ให้ละ ให้วำง ในที่นี้แหละ ให้พิจำรณำดูให้รู้แจ้ง ให้รู้ชัด
ในธรรมอันนี้

ตวัธรรม หธูรรม หวัธรรม แขนธรรม ขำธรรม อย่ำไปหลง อย่ำไปลมืของจริง ให้รู้ 
ธรรมของจริงอันนี้ ให้รู้ละรู้วำง มีแต่ธรรมทั้งนั้นแหละ อย่ำไปหลง อย่ำไปลืมธรรม
ของจริง ตำก็เป็นตำธรรม หูก็เป็นหูธรรม จมูกก็เป็นจมูกธรรม กำยก็เป็นกำยธรรม  
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อันน้ีแหละของแท้ของจริง ให้ก�ำหนดรู้ของจริงของแท้ อย่ำลืมอย่ำหลงตัวธรรม  
ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมจริงธรรมแท้ ให้รู้ในธรรมเหล่ำนี้แหละ จะไปรู้ที่ไหน

ตวั ตา ห ูแขน ขา น้ีแหละ อนัน้ีแหละคอืธรรม ให้รู้ อย่าไปหลง ให้รู้ละ อย่ารู้หลง  
ธรรมอันนี้จ�าไว้ให้ดี เป็นธรรมทั้งหมด

ตัง้ใจไว้ให้ด ีเป็นตำ เป็นห ูเป็นจมูก เป็นแขน ขำ ตวั อวยัวะน้อยใหญ่ เป็นธรรม 
ทั้งหมดแหละ อันนี้แหละของจริงเป็นธรรมแท้ ให้รู้จริง อย่ำรู้หลง ให้รู้ละรู้วำง

ธรรมเป็นตัว ตัวเป็นธรรม ธรรมเป็นตา ตาเป็นธรรม ธรรมเป็นหู หูเป็นธรรม 
ธรรมเป็นขา ขา จมกู แขน เป็นธรรม น้ีแหละของจริงแท้ให้รู้ไว้ อย่าไปหลง อย่าไปเมา  
ให้รู้ธรรม รู้สมมติ
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ธรรมโอวาทครั้งสุดท้าย

...มาอยู่...นี้ไม่ได้มาหาลาภยศอะไร มาหาทางหนีจากความทุกข์...

กรรม คือ การกระท�า ทั้งบำปทั้งบุญ ให้พิจำรณำ รู้ไหม บุญเป็นอย่ำงไร บำป
เป็นอย่ำงไร คนทีป่ฏิบตัหิำทำงออกจำกกองทกุข์น้ัน มนัหำยำกแล้ว ให้ลกูหลำนจ�ำให้ดี  
จ�ำได้ไหม ให้มสีต ิมีอำรมณ์อยูก่บัพทุโธ พทุโธเอำให้ได้ ท�ำให้มนัเหน็ของดี จ�ำได้ไหม 

นี่ไม่ได้พูดเล่นนะ ให้จับลมกับกายนี้ กายนี้ให้เห็นเป็นกายพระธรรมให้ได้

มหีฟัูงแล้วกใ็ห้มนัเป็นพระธรรม ตำให้เป็นตำพระธรรม กำยให้เป็นกำยพระธรรม  
ใจกใ็ห้เป็นใจพระธรรม ท�ำให้มันได้ ให้มีพทุโธอยูก่บักำยน้ีใจน้ี จ�ำไว้ทีใ่จ จ�ำได้ไหม  
จ�ำดีๆ อย่ำไปลืมนะ ไม่ต้องไปรู้ที่อื่น มันอยู่ในกำยน้ี กำยนี้แหละมันเป็นทุกข์ อยู่ 
ทกุวนัน้ี สงัขำรจะแตกจะตำยกใ็ห้รู้ จ�ำได้ไหม สมปฺโยโค กใ็ห้รู้ จะต้องจำกกนั ไม่ต้อง 
ตกใจ ให้พิจำรณำเดี๋ยวนี้ จ�ำได้ไหม จ�ำให้ดีๆ ให้รู้อยู่กับกำยกับใจ อย่ำไปลืม

ให้รู้จริงๆ อยำ่ท�ำเล่นไม่ได้นะ กำมก็ดี ตัวกำมน้ีจับมันให้อยู่ จับมันมัดไว้  
ให้มนัตำย จ�ำได้ไหม ไม่ว่ำสตัว์ว่ำคน หำกำม แสวงหำกำม มนัเดอืดร้อนวุน่วำยกเ็พรำะ 
กำมนี้แหละ ชำย หญิง สัตว์ผู้เมีย ต่ำงก็ยินดีกันและกัน มัวเมำกันอยู่อย่ำงนี้ ให้มัน 
เป็นธรรมโม อย่ำให้เป็นธรรมเมำ ให้ออกจำกกำม

หา พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้จ�าไว้ จ�าไว้ให้มนัดี ปฏิบตัใิห้มนัรู้ กามมนั 
ตายแล้วมนักส็บาย ให้เป็นธรรมโม อย่าให้เป็นธรรมเมา จ�าให้ดีๆ นะ ปฏบิตัใิห้มนัรู้  
จ�าได้ไหม อย่าไปลืมนะ 

ไม่ต้องพูดมำก พูดมำกไปไม่ใช่ธรรมะ มันเป็นธรรมเมำ
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พระสุจิณฺโณ หลวงปู่แหวน

คติธรรม
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อดีต อนำคต เป็นธรรมเมำ
ปัจจุบันเป็นธรรมโม

พระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์
ชี้เข้ำหำ กำย วำจำ ใจ

ธรรมทั้งหลำยไหลมำจำกเหตุ
ตำ หู จมูก ลิ้น กำย ใจ เป็นเหตุแต่ละอย่ำงๆ

ไตรสิกขำ คือ ไตรทวำร
ศึกษำ ศีล สมำธิ ปัญญำ ให้น้อมเข้ำมำศึกษำ

กำย วำจำ ใจ

ศีล คือ แขนสอง ขำสอง หัวหนึ่ง
อันนี้เป็นตัวศีล ให้รักษำสิ่งนี้ให้เป็นปกติ

ไม่ให้ก้ำวล่วงวีติกมโทษ ศีลในปริยัติธรรมเป็นชื่อของศีล

ละบำปอกุศล ต้องละที่ใจ วำงที่ใจ เอำใจละ 
เอำใจวำง เอำใจถอน จึงใช้ได้
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อนิจจังทั้ง ๕  ทุกขังทั้ง ๕  อนัตตำทั้ง ๕
เกิดมำจำกใจ

วำงอนิจจังทั้ง ๕ นิจจังตั้งอยู่ เที่ยงอยู่
อนัตตำทั้ง ๕ วำงหมดแล้ว อัตตำตั้งอยู่ภำยใน...

เรำอำศัย อนัตตำอยู่

กำมทั้งหลำยเป็นเจ้ำโลก เกลียด โกรธ รัก 
ฆ่ำกันก็เพรำะกำม

กำมตัณหำ เป็น กำมตันตำ
ภวตัณหำ เป็น ภวตันหู

วิภวตัณหำ เป็น วิภวตันใจ

วินัยทั้ง ๕ ปำฏิโมกข์ทั้ง ๕
คือ อินทรียสังวร
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เอาพุทโธเป็นมรรค เป็นอารมณ์ของใจ

มีพุทโธ ธัมโม สังโฆ เป็นอารมณ์ของใจ

อย่าให้เป็นธรรมเมา

เมาคิด เมาอ่าน

เมาอดีต เมาอนาคต

ใช้การไม่ได้

ตัดอดีต อนาคต ลงให้หมด

จิตตั้งอยู่ในปัจจุบัน รู้ในปัจจุบัน

ละในปัจจุบัน วางในปัจจุบัน

แจ้งอยู่ในปัจจุบัน

เอาปัจจุบันนี้แหละเป็นที่ตั้ง...



หนังสืออ้างอิง

รศ.ดร.ปฐม - รศ.ภัทรำ นิคมำนนท์, หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, 
๒๕๔๘, บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จ�ำกัด.



ขอบุญกุศลจริยำ อันข้ำพเจ้ำทั้งหลำยได้บ�ำเพ็ญด้วยดีแล้ว ทำงกำย วำจำ และใจ 
กล่ำวโดยจ�ำเพำะคอื กำรสร้ำงอำรำมถวำยแด่สงฆ์จตรุทศิ อทุศิไว้ในพระบวรพทุธศำสนำ 
อำรำมนั้นมีนำมว่ำ วัดป่ำอัมพโรปัญญำวนำรำม ประกอบด้วยปูชนียวัตถุ และเสนำสนะ
ต่ำงๆ กล่ำวคือพระพุทธปฏิมำปำงนำคปรก พระพุทธปฏิมำปำงสมำธิ ศำลำที่ประชุม 
อำคำรพิพิธภัณฑ์ที่ประมวลธรรมโอวำทของพระสุปฏิปันโน ถนนลำดยำงกว้ำง ๙ เมตร 
ยำว ๘๐๐ เมตร อ่ำงเกบ็น�ำ้สำธำรณทำน ก�ำแพงรอบพืน้ทีย่ำว ๒,๘๐๐ เมตร สงู ๓ เมตร  
ตลอดทั้งบุญกิริยำแห่งกำรบ�ำเพ็ญทำน รักษำศีล เจริญภำวนำ ด้วยน�้ำใจศรัทธำเลื่อมใส
มัน่คงในพระรัตนตรัย ดัง่น้ี ข้ำพเจ้ำขอตัง้สจัจำธษิฐำน แผ่กศุลไปไม่มปีระมำณ ขอถวำย
เป็นพระรำชกศุลสนองพระเดชพระคณุ สมเดจ็พระบรูพมหำกษตัริยำธริำช และพระบรม
วงศำนุวงศ์ทกุพระองค์ และเป็นกศุลสนองคุณท่ำนผู้บ�ำเพญ็คณุประโยชน์ต่อประเทศชำติ
และพระพุทธศำสนำ เป็นปฐม

 อนึ่ง ขอสรรพสัตว์ทั้งหลำย ไม่มีที่สุด ไม่มีประมำณ, จงมีส่วนแห่งบุญที่ข้ำพเจ้ำ
ได้ท�ำในบดัน้ี, และแห่งบญุอืน่ทีไ่ด้ท�ำไว้ก่อนแล้ว, คอืจะเป็นสตัว์เหล่ำใด, ซึง่เป็นทีรั่กใคร่ 
และมบีญุคุณ เช่นมำรดำบดิำของข้ำพเจ้ำ เป็นต้นกด็ ีทีข้่ำพเจ้ำเหน็แล้วหรือไม่ได้เหน็กด็,ี 
สตัว์เหล่ำอืน่ทีเ่ป็นกลำงๆ หรือเป็นคูเ่วรกันก็ด,ี สตัว์ทัง้หลำยตัง้อยูใ่นโลก, อยู่ในภมูทิัง้ ๓,  
อยู่ในก�ำเนิดทั้ง ๔, มีขันธ์ ๕ ขันธ์, มีขันธ์ขันธ์เดียว, มีขันธ์ ๔ ขันธ์, ก�ำลังท่องเที่ยว
อยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดี, สัตว์เหล่ำใดรู้ส่วนบุญที่ข้ำพเจ้ำแผ่ให้แล้ว, สัตว์เหล่ำน้ัน  
จงอนุโมทนำเองเถิด, ส่วนสัตว์เหล่ำใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้, ขอเทวดำทั้งหลำยจงบอกสัตว์
เหล่ำนั้นให้รู้

 เพรำะเหตทุีไ่ด้อนุโมทนำส่วนบญุทีข้่ำพเจ้ำแผ่ให้แล้ว, สตัว์ทัง้หลำยทัง้ปวง, จงเป็น
ผู้ไม่มีเวร, อยู่เป็นสุขทุกเมื่อ, จงถึงบทอันเกษมกล่ำวคือพระนิพพำน, ควำมปรำรถนำที่ 
ดีงำมของสัตว์เหล่ำนั้น จงส�ำเร็จเถิด, สำธุ สำธุ สำธุ

ค�าแผ่กุศลแก่สรรพสัตว์

ณ วัดป่ำอัมพโรปัญญำวนำรำม
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระอริยวงศำคตญำณ (อมฺพรมหำเถร) 

สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก
ต�ำบลคลองกิ่ว อ�ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี
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