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หลวงปู่เจี๊ยะ

พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง

 การเขยีนประวตัหิลวงปูเ่จ๊ียะ มใิช่เร่ืองง่าย เพราะว่าท่านเป็นหน่ึงในบรรดาศิษย์
ของท่านพระอาจารย์มัน่ ผู้เป็นบรูพาจารย์แห่งพระกรรมฐานทีย่งัมีชีวติอยู ่และเป็นหน่ึง 
ในพระไม่ก่ีองค์ ที่ได้เดินธุดงค์ติดตามท่านพระอาจารย์มั่นแบบใกล้ชิดเหมือนดั่ง
โคแม่ลูก เมื่อแม่เดินไปที่ใดลูกมักติดตามไปที่นั่น เบียดซ้ายเบียดขวา อันแสดงถึง
ความรักโดยไม่เกรงกลวัผู้เป็นแม่ เพราะทราบแน่ชดัว่าผู้เป็นแม่จะให้ความปลอดภยั
ได้ทุกสถานการณ์ ฉะนั้น หลวงปู่เจี๊ยะ มีอะไรในใจ คิดท�าพูดเช่นไร จึงมักน�าไป 
กราบเรียนถวายท่านพระอาจารย์มั่นได้อย่างสบายๆ แบบอาจหาญถึงใจ เพราะท่าน
ถือว่า “ผู้ปฏิบัติถึงใจ มักจะถึงธรรม”

 ในวงศ์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต หลวงปู่เจี๊ยะจะเป็นที่ 
รู้จักกนัเป็นอย่างด ีเป็นทีย่อมรับเร่ืองธรรมภายใน กริิยาภายนอกทีส่บายๆ ของท่านน้ัน 
ท�าให้เป็นเหมอืนม่านบงัปัญญา บงัตาเน้ือของชาวโลกทีนิ่ยมช่ืนชมด้านวตัถ ุชอบมองแต่ 
สิ่งสวยงามภายนอก แต่ไม่เคยหันกลับมาย้อนดูภายในใจตน จึงมองท่านไม่ออก 
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บอกไม่ถูก ผู้รู้ไม่เท่าถึงในสิ่งที่มี ที่เป็น ที่ปรากฏภายในจิต เพราะธรรมชาติของจิต
ที่บริสุทธิ์ไม่มีอาการลวงเหมือนอาการทางกายวาจา

 ในสมยัพทุธกาลมสีาวกบางรูป ทีมี่กายวาจาสงบเสยีจนชนทัง้หลายสรรเสริญว่า 
ท่านเป็นพระอรหันต์ เมื่อน�าเรื่องนี้ไปกราบทูล พระพุทธองค์กลับตรัสว่า เธอองค์นี้ 
ยังไม่สิ้นกิเลสหรอก เพราะว่ากายวาจาของเธอสงบระงับ แต่ใจน้ันยังไม่สงบระงับ 
ในทางตรงกันข้าม มีพระบางองค์ท่าทางเป็นประดุจลิง คนทั้งหลายก็ติฉินนินทาไป 
ต่างๆ นานาว่า พระบ้าบ้าง อย่างน้ีเป็นต้น เม่ือมบีคุคลน�าเร่ืองน้ีไปกราบทลูพระพทุธองค์  
พระพุทธองค์กลับตรัสว่า ภิกษุรูปนี้แหละเป็นพระอรหันต์ และพระพุทธองค์ก็ทรง
ชี้แจงว่า นิสัยวาสนาของคนมันต่างกัน พระสาวกทุกๆ รูปไม่สามารถละนิสัยวาสนา
เดิมได้ เว้นพระพทุธเจ้าพระองค์เดียวเท่าน้ัน แต่ธรรมชาตขิองจิตคงบริสทุธิเ์หมือนกนั  
กิริยาภายนอกกับกิริยาภายในไม่เหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตามส�าคัญที่กิริยาภายใน
อนัหมายถึงใจ องค์หลวงปูเ่จ๊ียะกเ็หมือนกนั ท่านไม่นิยมงามในทางโลก แต่ท่านงาม 
ในทางธรรม

 เพราะถ้าเมื่อใดก็ตาม บุคคลผู้เช่นนั้นๆ ได้เข้าไปใกล้ชิดฟังธรรมภาคปฏิบัติ 
ให้ท่านแก้เรื่องจิตใจที่ตนเองปฏิบัติได้ตามล�าดับขั้น ท่านจะทราบและแก้ได้ในทันที  
ก�าแพงก้ันอันเป็นดั่งม่านบังตาแห่งบุคคลผู้มีความสงสัยจะทะลายพังภินท์ลงไปใน 
ทนัท ีเพราะสิง่ทีเ่ราคดิว่าเป็นของปลอม แต่สิง่น้ันกลบักลายเป็นของจริงตามธรรมชาติ  
เมือ่เป็นเช่นน้ันบคุคลทีเ่ข้าไปสมัผัสในภาคปฏบิตัย่ิอมถงึซึง่อาการตะลงึงัน อศัจรรย์ใจ

 ศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นทั้งหลายมี หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม หลวงปู่ฝั้น อาจาโร  
หลวงปู่ชอบ €านสโม หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร หลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงตามหาบัว  
�าณสมฺปนฺโน ครูบาอาจารย์ที่เป็นดั่งอาจารย์ของท่านและคุ้นเคยเป็นอย่างดีน้ี  
เมื่อทราบว่าหลวงปู่เจี๊ยะอยู่ที่ใด มักจะแวะเยี่ยมและสนทนาธรรมอยู่เสมอมิได้ขาด 
เสมือนอย่างว่าสายใยแห่งธรรมชักน�าให้ดึงดูดต่อกันมิรู้ลืม

 ศษิย์ท่านพระอาจารย์ม่ันทีมี่พรรษาหลงัๆ ท่าน ภายใต้ชายคาวงศ์พระกรรมฐาน 
เช่นเดียวกัน คือ พระอาจารย์วัน อุตฺตโม พระอาจารย์จวน กุลเชฏฺโ€ พระอาจารย์
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สิงห์ทอง ธมฺมวโร ฯลฯ ท่านพระอาจารย์เหล่านี้เมื่อพบกับองค์หลวงปู่เจี๊ยะเมื่อใด 
จะแสดงท่าทเีคารพเลือ่มใส เหมอืนเณรองค์น้อยๆ ปฏบิตัต่ิอครูบาอาจารย์ เป็นภาพ 
ทีน่่าดูน่าเลือ่มใสมาก เพราะพระป่าท่านเคารพรักกนั ท่านหนักในทางคณุธรรม ท่านไม่ 
เอาอามิสวัตถุสิ่งของ ความเป็นผู้ที่มีคนนับถือมาเป็นเครื่องวัด

 คร้ังหน่ึง ในขณะทีพ่ระอาจารย์วนัมีชือ่เสยีงโด่งดังทัว่ประเทศ มีลกูศษิย์ลกูหา
ติดตามมากมาย ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่แห่งใด เมื่อพบหลวงปู่เจี๊ยะ พระอาจารย์วัน
เป็นต้องมาก้มกราบด้วยความเคารพ เพราะทราบดว่ีาองค์หลวงปูเ่ป็นพระเช่นไร อนัน้ี 
น�ามาเล่าย่อๆ แต่เนื้อเรื่องที่ส�าคัญเราทั้งหลายจะได้อ่านข้างหน้าเอง

 ยิ่งปฏิปทาท่านด้วยแล้วอยู่แบบเรียบง่าย เน้นจิตตภาวนา การพูดเล่นสนทนา
อะไรๆ อนัเป็นเร่ืองส่วนตวัจึงมน้ีอยมาก การจะค้นหาประวตัท่ิานจากทีอ่ืน่ๆ ยิง่ไม่มี
วีแ่ววว่าจะหาได้ ในทีส่ดุ ผู้เขยีนกไ็ด้ข้อคิดจากองค์ท่านเองว่า การน�าเสนอประวตัน้ัิน  
ถ้าท�าสมควรแก่ธรรม จะมากหรือน้อยก็ขอให้ด�าเนินไปตามความเป็นจริง

 คณะผู้ท�างานจึงเดินทางไปที่วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อ�าเภอสามโคก จังหวัด
ปทมุธานี ในวนัที ่๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๓ เพือ่กราบนมัสการและให้ท่านเล่าประวตัขิอง 
องค์ท่านเองให้พวกเราฟัง ซึง่คณะผู้จัดท�าก็ได้สอดแทรกค�าถามเข้าไปเป็นระยะๆ ฉะน้ัน 
การท�าประวตัขิองหลวงปูเ่จ๊ียะ จึงจะแตกต่างไปจากประวตัพิระคณุเจ้ารูปอืน่ๆ เพราะ
เป็นการสมัภาษณ์ค�าต่อค�า เน้ือธรรมอนัแสดงความจริงแห่งชวีติ จึงถกูถ่ายทอดออกมา 
โดยไม่ผิดเพีย้นจากหลกัความจริงทีเ่ป็นอยู ่เรียกได้ว่า นึกออกมาได้เท่าใด กถ่็ายทอด 
มาเท่าน้ัน ไม่มกีารเสริมเตมิให้เป็นทีน่่าอ่าน แต่อาศยัความจริงน่ันแหละให้เป็นสิง่ทีพ่งึ 
พจิารณาอนัจะน�ามาซึง่ความเลือ่มใส เป็นเคร่ืองบ่งถงึแก่นแท้อปุนิสยัจริงๆ เพราะท่าน 
เป็นประเภทตรงไปตรงมา

 การพูดการจาจึงเป็นดั่งโบราณท่านว่า “น�้าร้อนปลาเป็น น�้าเย็นปลาตาย” คือ
ค�าสอนของท่านเผ็ดร้อน เป็นความจริง มันอาจจะไม่ถูกใจเรา ท่านไม่พูดเอาใจเรา 
แต่ค�าสอนนั้นเมื่อน�ามาประพฤติปฏิบัติ ก็เกิดผลดีกับชีวิตจิตใจเราได้จริงๆ ค�าสอน 
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ประเภทน้ีอาจไม่ถูกใจคนบางคนที่อนุรักษ์นิยมการยกยอปอปั้น แต่เป็นค�าสอน
ประเภททะลุทะลวงเพื่อเข้าสู่ความจริง

 น�า้ร้อน คอืค�าพดูทีเ่ผ็ดร้อนจริงๆ จังๆ ปลาเป็น คอืท�าให้คนธรรมดากลายเป็น 
คนดีขึ้นมาได้ การพูดการสอนแบบนี้เรียกว่า “น�้าร้อนปลาเป็น”

 นัยทางตรงกันข้าม ค�าสอนประเภท น�้าเย็นปลาตาย พูดจาไพเราะเพราะพริ้ง
คุณโยมอย่างน้ันอย่างน้ี ยกยอเอาเสียจนคนมาปฏิบัติธรรมไม่รู้ความผิดของตน 
พดูจาเอาอกเอาใจ โดยไม่มุง่สอนตามความเป็นจรงิ ท�าให้คนทีเ่ข้ามาแสวงหาความดี 
กลบักลายเป็นคนเสยีคนไปโดยไม่รู้ตวั ถ้าเป็นธรรมะ กคื็อธรรมะเอาอกเอาใจ เอาอก 
เอาใจเขาเพือ่ท�าให้เขาศรัทธาในตวัเอง เขาพอใจเขากศ็รัทธา เขาไม่พอใจเขากไ็ม่ศรัทธา  
การพดูการสอนแบบน้ี มุง่เน้นให้คนมาชอบศรัทธาในตนมากกว่าสอนเขาให้เข้าใจใน
พระสัทธรรมค�าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 น�้าเย็น ก็คือค�าพูดที่ฟังแล้วชุ่มฉ�่าเย็นใจส�าหรับมนุษย์ที่ชอบความน่ิมนวล 
อ่อนหวาน แต่แฝงไปด้วยพษิร้าย เพราะไม่ใช่ค�าจริง เพือ่ถงึความจริง ค�าพดูฟังดดู ีแต่ 
ท�าตามแล้วกลับมีผลเสียตามมาทีหลัง

 ปลาตาย คอืเป็นคนตายทัง้ๆ ทีย่งัมชีวีติอยู ่เรียกว่า ตายทัง้เป็น ผู้สอนกต็ายจาก 
คณุงามความด ีผู้ฟังกต็ายจากการได้รับสจัจะความจริงแห่งพระสทัธรรมการพดูการ
สอนแบบนี้เรียกว่า “น�้าเย็นปลาตาย”

 การเขียน-ท�าประวัติของท่าน จึงมีแนวโน้มน�าเสนอแบบตรงไปตรงมาเหมือน
อุปนิสัยขององค์ท่านเอง 

 เมือ่คณะผู้จัดท�าเดนิทางไปถึง หลวงปูเ่จ๊ียะท่านก�าลงันอนขาพาดเก้าอีห้วายอยู่
หน้ากฏุ ิอนัเป็นทีพ่�านักจ�าพรรษามานานตัง้แต่ขณะทีท่่านยงัแข้งขาดอียู ่จนถึงเวลาน้ีที่
ธาตขุนัธ์ทรุดโทรมไปมากแล้ว น่ังนานๆ กไ็ม่ได้ ความจ�ากห็ลงลมืไปบ้าง แต่น่ันไม่ใช่ 
อปุสรรคเพือ่ทีจ่ะเข้าถึงความจริงแห่งชวีติ แต่ท่านเองกลบัแสดงกิริยาท่าทางสอนเราว่า  
นี่แหละเป็นธรรมะที่เราทุกคนควรจะน�าไปพินิจพิจารณาเพื่อสอนตน
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 เมือ่ได้กราบเรียนวตัถปุระสงค์พวกเราให้ท่านทราบแล้ว ท่านแสดงความเมตตาที่
จะให้พวกเราจัดท�าประวตัเิพือ่พทุธศาสนิกชนรุ่นหลงัจะได้ระลกึตาม อนัเป็นแบบอย่าง 
แห่งชีวิต และเป็นอีกแง่มุมหน่ึงซึ่งต่างออกไปจากครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ถึงจะไม่ 
โดดเด่น แต่ทรงคุณค่าและเป็นคติธรรมอันดีงามได้เช่นเดียวกัน

สมญานาม “ผ้าขี้ริ้วห่อทอง”

 “หลวงปูเ่จ้าคะ” อบุาสกิาคนหน่ึงในคณะผู้จัดท�ากราบเรียนถามข้ึน พร้อมๆ กบั
พนมมอืขึน้เหนือเศยีรเกล้า เพือ่ขอโอกาสเรียนถาม “หลวงตามหาบวัฯ พดูทีส่วนแสงธรรม 
ชมหลวงปู่มากว่า เป็นผ้าขีร้ิ้วห่อทอง เป็นเหมอืนพระทองค�าถูกปนูโบกไว้ด้วยปนู แต่
เวลาน้ีหลวงตาท่านก�าลงักะเทาะปนูออกให้คนทัง้หลายได้เหน็พระทองค�าทีซ่กุซ่อนอยู่
ภายใน อนัมค่ีาหาประมาณไม่ได้ เม่ือใดทีค่นเขาไม่รู้ว่าเป็นพระทองค�า พระน้ันกเ็หมือน 
พระปนูธรรมดา แต่เม่ือใดทีค่นทัง้หลายมาทราบว่า ภายนอกเป็นปนูแต่ภายในเตม็ไป 
ด้วยทองค�า ทองค�าเช่นน้ันย่อมจะเป็นประโยชน์มหาศาล เป็นสมบตัอินัล�า้ค่า ตอนน้ี 
หลวงตาท่านบอกว่าก�าลงักะเทาะปนูออกให้คนด ูหลวงปูรู้่บ้างหรือเปล่าทีห่ลวงตาท่าน
ชื่นชม และหลวงปู่มีความคิดเห็นว่าอย่างไร?”

 “ครูบาอาจารย์ท่านชมก็นับว่าเป็นสิริมงคลดี” หลวงปู่กล่าวขึ้นพร้อมๆ กับยก
กระโถนขึน้มาบ้วนน�า้ลาย แล้วกล่าวต่อไปว่า “อย่าว่าแต่ชมเลย แม้ท่านตกินั็บว่าเป็น
สิริมงคลดี เพราะทั้งการชมการต�าหนิ ล้วนเป็นไปด้วยเหตุผลอันประกอบด้วยธรรม
ทั้งนั้น”

 ค�าพดูทีท่่านอาจารย์มหาบวัเรียกเราว่า “ผ้าขีร้ิ้วห่อทอง” น้ัน จริงๆ แล้วท่านพระ 
อาจารย์มั่นเป็นผู้ที่เรียกองค์แรก สงสัยท่านไปได้ยินท่านพระอาจารย์มั่นเรียก  
ท่านจึงเรียกตาม หรือบางทท่ีานอาจจะเรียกข้ึนเองด้วยความเมตตา การพดูทัง้น้ีทัง้น้ัน 
ท่านอาจารย์มหาบัวท่านไม่ได้มาพูดกับเรา แต่ท่านน�าเรือ่งของเราไปพูดถึง ตามปกติ 
ท่านกเ็มตตาเรามากอยู ่พระลกูศิษย์ของท่านพระอาจารย์มัน่ทีเ่ป็นกลัยาณมิตรทีส่นิท 
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ชิดเชื้อมากคือ พระอาจารย์ฝั้น หลวงปู่ขาว ท่านอาจารย์มหาบัว หลวงปู่ชอบ  
หลวงปู่หลุย ฯลฯ

 ท่านอาจารย์มหา (บวั) ท่านชมว่าเหมอืนผ้าขีร้ิ้วห่อทอง ท่านพดูให้โยมฟัง ท่านไม่ได้ 
พดูกับอาตมา แสดงว่าท่านต้องการสอนพวกโยมน่ันแหละ ชีวติคนบนโลกน้ี มันกเ็ป็น 
เหมือนผ้าขี้ริ้ว เป็นเหมือนถังขยะทั้งนั้นแหละโยม บรรจุเอาแต่สิ่งที่สกปรกโสโครก 
นินทา-สรรเสริญ สขุ-ทกุข์ ทรัพย์-สมบตั ิลาภ-ยศ ตลอดจน เกยีรตยิศ-เกยีรตภิมูิ  
ทีพ่วกเราทัง้หลายแบกหามหวงแหนกนัอยูน่ี่ สิง่เหล่าน้ีภาษาธรรมท่านเรียกว่า “ผ้าขีร้ิ้ว 
หรือถงัขยะ หรือก้อนเขฬะน�า้ลายทีพ่ระพทุธเจ้าทรงบ้วนทิง้” เอาสาระคณุกบัมนัมากนัก 
ไม่ได้ เพราะเป็นเพียงส่วนเกินหาใช่ส่วนจริงไม่ เพียงแต่เราพิจารณาเห็นตามความ 
เป็นจริง ไม่ประมาท มีสติอยู่ทุกเมื่อ ย้อนพิจารณาเข้ามาในตนด้วยความเป็นธรรม  
เราก็จะทราบไม่หลงไม่เสียใจ เมื่อหันกลับมามองดูตัวและดูใจเราเองแล้ว ถ้าเราเกิด 
มาเป็นมนุษย์ไม่หลงตัวลืมตน ไม่เพลิดเพลินกับสิ่งช่ัวเสียหาย หาอุบายพากันมา 
สร้างคุณงามความดี ปลีกตัวอย่ามั่วสุมจนหลงลม พยายามสร้างความดีให้ความดี
ผุดโผล่ขึ้นมาในใจ เหมือนดอกบัวที่มันจมอยู่ในโคลนตม น�้าโคลนเหลวๆ ที่คนว่า 
สกปรกน่ันแหละเป็นปุ๋ยได้อย่างดี ท�าให้ดอกบัวงดงาม กิ่งก้านใบชูชันข้ึนมาได้  
ตรงกันข้าม ถ้าน�้านั้นสะอาดเหมือนน�้าดื่ม แม้โคลนตมก็ไม่มี ดอกบัวคงเกิดไม่ได้ 
มแีต่ตายอย่างเดียว ธรรมชาตขิองชวีติทีเ่วยีนว่ายอยูใ่นวฏัวนทีแ่ท้จริงมันกเ็ป็นเช่นน้ัน 
ถ้าเราฝ่าอนัตรายคอื ความหมักหมมโง่หลง กจ็ะเหน็ความบริสทุธิส์ว่าง เพราะเบือ้งต้น 
แห่งจิตชีวิตกรรมวิบากของแต่ละบุคคลมันเป็นเช่นน้ันนะ ชีวิตที่ดีเลิศประเสริฐศรี 
จนมองไม่เห็นความจริงแท้อะไรก็เช่นเดียวกัน มักเป็นผู้โง่เขลาในเรื่องชีวิต

 พระพุทธองค์ก็เช่นเดียวกัน ถ้าพระองค์ไม่เห็นแก่นแท้ของชีวิตพระองค์ก็จะ 
ไม่ทรงตัดสินพระทัยอย่างม่ันแม่นเพื่อการบรรพชา แต่พระองค์ทรงพิจารณาเห็น 
ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย รึงรัดมัดผูกชีวิตมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย  
พาให้เกิด แก่ เจ็บ ตาย มนุษย์ยงัชืน่ชมว่าด ีทัง้ๆ ทีส่ิง่เหล่าน้ีไม่มคุีณค่าราคาอะไรเลย  
ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย มันเป็นเพยีงของทิง้ เป็นเพยีงผ้าข้ีร้ิวผืนหน่ึง 
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ทีใ่ช้แล้วจ�าต้องทิง้ ใครทีท่ะนุถนอมสิง่ของทีต้่องทิง้ ต้องบดูต้องเน่า คนน้ันกนั็บได้ว่า 
เป็นคนบ้า มนุษย์ผู้หลงระเริงกบัชวีติโดยไม่พจิารณาเหน็โทษ จึงถงึการนับว่าโคตรบ้า 
และโคตรโง่เลยทีเดียว แต่ที่พระองค์จะมีจิตเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่าน้ี ก็เป็นเพราะ 
พระบารมีญาณทีพ่ระองค์สัง่สมมาหลายแสนชาตมิาเตอืน ท�าให้อนิทรีย์แก่กล้า จึงท�าให้ 
พระองค์สละได้ง่าย การที่พระองค์สละทุกอย่าง มิใช่สละได้ในวันนั้นเพียงวันเดียว 
แต่พระองค์บ�าเพ็ญเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณมาตั้งนานแล้ว

 ชีวิตน้ีเป็นประดุจผ้าขี้ร้ิว เป็นเหมือนถังขยะที่คอยเก็บอานิสงส์ของกรรมดีชั่ว 
แล้วกใ็ห้ผลแก่เราเป็นผู้เสวย ถ้าเราน�าชวีติทีเ่ราพจิารณาเหน็ด้วยปัญญาอนัยิง่เองแล้ว  
น้อมพิจารณาให้เกิดธรรมะขึ้นภายในใจ ธรรมที่เกิดข้ึนภายในใจน่ันแหละจะเป็น
เหมือนผ้าขี้ริ้วห่อทองขึ้นมาทันที เพราะร่างกายของคนนี้ไม่มีค่า มันมีค่าอยู่ที่หัวใจที่
มีธรรม รูปธรรมทุกๆ อย่างจึงเป็นผ้าขี้ริ้ว นามธรรมคือหัวใจที่ฝึกปฏิบัติ จนได้เห็น 
ธรรมตามความสามารถ น่ันแหละเป็นทอง คือธรรมสมบตัอินัล้นค่า ปรากฏเด่นข้ึนมา 
เป็นสักขีพยาน

 แต่ถ้าพวกเราไม่สนใจในการฝึกจิตรักษาใจ สร้างคุณงามความดีแล้วละก็  
คนประเภทน้ีกอ็าจเรียกได้ว่า “ผ้าขีร้ิ้วห่อก้อนขีห้มา” เพราะเกดิมาเป็นมนุษย์ไม่รู้จัก
คณุค่าของคนแล้วยงัไม่พอ ยงักลบัไม่รู้จักค่าของคณุงามความดด้ีวย คือการปฏิเสธ
ความด ีแต่จิตน้ีมัง่มีไปด้วยความชัว่เสยี เกิดเป็นคนแต่ใจไพล่ไปในทางเปรตผี รูปร่าง 
แบ่งแยกมนุษย์ให้รู้ว่าสวยขีเ้หร่อย่างใด ใจกแ็บ่งแยกมนุษย์เร่ืองด-ีชัว่ สะอาด-สกปรก  
ได้อย่างนั้นเหมือนกัน

 เกิดเป็นคนเหมือนกันแต่ใจมันไม่เหมือนกัน ใจนี่แหละท�าให้คนต่างกัน ไม่ใช่
ร่างกาย ทรัพย์สมบัติเงินทองของนอกกาย

 พระพทุธเจ้าท่านกเ็ป็นมนุษย์เหมอืนพวกเรา แต่พระทยัของพระองค์เป็นโลกวทิู  
รู้แจ้งโลก ทีต่่างจากมนุษย์ทัว่ไปก็คือพระทยัของพระองค์ทีบ่ริสทุธิน่ั์นแหละ พระอรหนัต์ 
ทั้งหลายก็เหมือนกัน ท่านก็เป็นคนเหมือนพวกเรา แต่ท่านไม่เหมือนพวกเราในเรื่อง 
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หวัใจทีใ่สบริสทุธิ ์คอืเป็นคนเหมอืนกนัแต่หวัใจมนัต่างกนั ท่านผู้ประเสริฐมพีระพทุธเจ้า 
เป็นต้นเหล่านี้ ท่านเป็นผู้ฝึกตนมาดี เก็บเกี่ยวเอาทุกๆ เรื่องมาสอนตน ในที่สุดท่าน
ก็กลายเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาได้ท่ามกลางโลกที่โสมม

 เมือ่องค์หลวงปูพ่ดูจบลง ท่านกย็ิม้น้อยๆ ท�าให้พวกเราอศัจรรย์ใจในวาทะวาที
ขององค์ท่านที่คมคาย ท�าให้นึกขึ้นมาภายในใจว่า พระทองค�าที่องค์หลวงตาก�าลัง
กะเทาะออกให้คนได้ดูชมนั้น ช่างเป็นความจริงเสียเหลือเกิน ท�าให้อยากค้นหาใน
สิง่ทีม่องไม่เหน็ด้วยตาทีส่ถติย์อยูภ่ายในใจองค์ท่านเป็นอย่างยิง่ เพราะองค์ท่านกค็อื  
เพชรน�้าหนึ่งของพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ประกายแสงสว่างย่อมปรากฏให้
ผู้คนที่ต้องการทราบความจริงแห่งชีวิตได้พบเห็นและค้นคว้า

แผ่นดินเกิด

 “ก่อนจะบวชหลวงปูท่�าอะไรมาบ้างครับ ขอหลวงปูโ่ปรดเมตตาเล่าประวตัใิห้ฟัง
ด้วยครับ”

 “ถ้าจะย้อนอดตี มันนานมาแล้ว เรากจ็�าได้ไม่มากนัก” หลวงปูเ่อ่ยขึน้ในขณะที ่
เอนหลังลงบนม้านอนหวายยาวๆ ด้านหน้ากุฏิ ท่าทางท่านก�าลังนึกคิดจนคิ้วขมวด
แล้วท่านก็นิ่งอยู่พักใหญ่ๆ

 “การจดการจ�าชวีติคนเรามใิช่ว่าเราจะจ�าได้หมด ยิง่ตอนน้ีแก่แล้ว มนักจ็�าไม่ค่อยได้  
ประวัติจะเอาไปท�าไมนะ” ท่านถามย�้า

 “พวกเกล้ากระผมคิดว่า เวลาน้ีครูบาอาจารย์ก็เหลืออยู่น้อย พระลูกศิษย ์
หลวงปู่มั่นแต่ละองค์ก็ล้วนมีความส�าคัญ หลวงปู่เองก็เป็นหนึ่งในนั้น และเป็นหนึ่ง
ในไม่กี่องค์ที่ได้เดินธุดงค์ติดตามหลวงปู่มั่น ปฏิปทาแต่ละองค์ก็ต่างๆ กันออกไป  
การน�าปฏิปทาชวีประวตัแิต่ละท่านมาศกึษา จะเป็นประโยชน์อนัใหญ่ย่ิง ถ้าไม่จดจารึก 
ขีดเขียนไว้ก็จะสูญหายไปตามกาลเวลา ยิ่งค�าว่า “ผ้าขี้ริ้วห่อทอง” ในพระกรรมฐาน 
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สายท่านพระอาจารย์มั่นก็จะมีแต่เพียงค�าพูด แต่ไม่มีรายละเอียดให้ศึกษาว่าค�าว่า  
“ผ้าขี้ริ้วห่อทองเป็นอย่างไร”

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่เป็นสหธรรมิกของหลวงตามหาบัว ซึ่งเป็นพระที่คน
ทั้งประเทศและต่างชาตินับถือ อีกทั้งเป็นองค์ประมุขประธานของโครงการช่วยชาติ  
ทีค่นไทยทัง้ชาตใิห้ความสนใจเป็นอย่างยิง่ ประกอบกบัองค์หลวงตามหาบวั ท่านได้ท�า 
ประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไว้กับพระพุทธศาสนา ด�ารงหลักธรรมหลักวินัยขององค์สมเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจ้า โดยเฉพาะหลกัธรรมตามธรรมชาตอินัเป็นลกัษณะโดดเด่นของ 
พระป่า ยิง่องค์หลวงปูด้่วยแล้ว องค์หลวงตาได้ชมเชยและให้ฉายานามว่า “ผ้าข้ีร้ิวห่อทอง”  
เพื่อยืนยันค�านั้น พวกเกล้าฯ จึงขันอาสามาพิสูจน์เพื่อจะได้รู้เห็นตามความเป็นจริง  
เท่าทีปั่ญญาน้อยน้ีจะทราบได้ และเพือ่น�าไปเผยแพร่ให้ศษิยานุศิษย์และชาวพทุธได้
ศึกษาและปฏิบัติสืบต่อไป

โยมพ่อมาจากประเทศจีน

 “เออ...ถ้าอย่างน้ันเรากจ็ะเล่าให้ฟัง อดัเทปหรือยงั” องค์ท่านถามข้ึน พร้อมกบั 
บ้วนน�้าลายใส่กระโถนเสียงดังปิ๊ดๆ แล้วก็ขากถุยๆ

 “อดัแล้วครับปู ่ตัง้กล้องวดิโีอถ่ายด้วยนะครับ คนเขาจะได้ต�าหนิไม่ได้ว่าเกล้าฯ 
นั่งเทียนเขียน”

 “เออ...อย่างน้ันกดี็เหมอืนกนั” พดูเสร็จแล้วท่านกฉั็นน�า้ชา ฉันน�า้ เชด็ปากมาด
ลูกคอหน่อยๆ เสียงดังแอ้มๆ

 “เร่ิมแรกทเีดยีว พ่อกบัน้องชายทีบ้่านตดิกนั พากนัมาจากประเทศจีน มาแสวงหา 
ชวีติและสิง่ทีดี่กว่าทีเ่มอืงไทย การเดินทางกไ็ม่มสีมบตัอิะไรตดิตวัมา มแีต่เสือ้ผ้าและน้า  
(ตะกร้าไม้ไผ่สานของจีน) ส�าหรับใส่เสื้อผ้า ใช้ไม้คานหาบคอนมาขึ้นเรือ ภาษาจีน
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เรียก “น้า” ลักษณะมันคล้ายๆ ชะลอม คนสมัยก่อนเวลาจะเดินทางไปไหนมาไหน 
หรือเวลาไปเรี่ยไรเงินสังกะจาด เขาจะถือไปเพื่อเอาไปใส่สิ่งของอะไรๆ

 สมัยก่อนไปไหนต้องเดินด้วยเท้าทัง้น้ัน ไม่มีรถยนต์ พ่อเป็นคนแข็งแรง เดนิจาก 
หนองบวัไปเก็บค่าเช่านาทีส่ีเ่จียมเทยีน ระยะทางหลายสบิกโิลยงัเดนิไป เดนิไปถงึแล้ว 
เสร็จธุระก็ต้องเดินกลับ เพราะจากหนองบัวมาพริ้ว ๕ กม. จากพริ้วไปถึงดงชิงคง 
อีกราวๆ ๑๐ กม. จากอีมุยไปสี่เจียมเทียนอีกสิบกว่ากิโล พ่อเป็นคนหมั่นขยันมาก

สาเหตุที่ชื่อ “เจี๊ยะ”

 เดิมจริงๆ เขาเรียกกนัว่า ‘โอวเจ๊ียะ’ แปลว่า หนิด�า เพราะเรามปีานด�าทีแ่ผ่นหลงั  
แต่มาภายหลงัเรียกสัน้ๆ ว่า เจ๊ียะ น่ี...ปานน้ีอยู่ข้างหลงัน่ี อันน้ีถ่ายรูปไว้ด้วย เดีย๋วคน 
เขาไม่เชือ่หาว่าเราโกหก” พดูเสร็จแล้วท่านกห็วัเราะเสยีงดงัๆ แล้วกห็นัหลงัเปิดองัสะ 
ให้ถ่ายรูป

 “ปานด�าทีแ่ผ่นหลงัน่ีมนัดนัีกหนา คนสงขลามาเหน็เข้าตอนทีไ่ปธดุงค์ทางภาคใต้  
มันถึงกับพูดว่า โอ๊ย.. ท่านอาจารย์มีของดีโว้ย มันดีอะไร เราถามมัน ก็ที่แผ่นหลัง 
ท่านอาจารย์ไง ปานด�าเต็มแผ่นหลัง มันหายากนะ พอพูดเสร็จเขาก็ขอดูด้วยความ
ชอบอกชอบใจ”

 จริงๆ แล้ว ค�าว่า “โอวเจ๊ียะ” มคีวามหมายในทางธรรมอกีอย่างหน่ึง คนทีม่ปีาน 
ประเภทน้ี จะต้องเป็นคนมจิีตใจแขง็แกร่งดุจศลิาแลง ทนร้อน ทนหนาว ทนทกุข์ ทนสขุ  
อดทนได้ รับได้ แก้ไขได้ทุกสภาวะกาล เหมือนจะเป็นธรรมะเตือนเราว่า จงท�าจิตใจ 
ให้เข้มแข็งดุจแผ่นหิน ใครจะน�าเอาของสกปรกมาเทใส่ แผ่นหินก็คงนิ่งอยู่อย่างนั้น  
ใครจะน�าเอาน�้าหอมมาเทใส่แผ่นหินน้ี ก็คงอยู่อย่างน้ันเหมือนเดิม ไม่หวั่นไหว  
ไม่โยกคลอน หรือโอนเอนไปกบัอารมณ์ต่างๆ ทีม่ายัว่เย้า หลอกลวง ตอนหลงัเขามา 
เรียกสั้นๆ ว่า เจี๊ยะๆ หมายถึง กิน กินเก่งไป (หัวเราะ)
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แซ่อึ๊ง

 “ก่อนจะบวช......พื้นเพโยมพ่อเป็นคนจนี เดินทางข้ามน�้าข้ามทะเลจากเมืองจนี 
มาอยู่เมอืงไทย ตอนน้ันพ่ออายปุระมาณ ๒๐ กว่าๆ มาอยูค่ลองน�า้เคม็ มาเจอโยมมารดา 
ที่นั่น โยมแม่เป็นลูกครึ่งจีนที่เกิดในเมืองจันท์ พอแต่งงานกันแล้วก็ย้ายมาอยู่ต�าบล
หนองบวั โยมพ่อโยมแม่เป็นผู้ทีส่นใจในพระพทุธศาสนา ไม่เพยีงแต่พ่อแม่เท่าน้ัน ปูย่่า  
ตายาย ก็สนใจในพุทธศาสนา...ก็พวกเราเป็นชาวพุทธอยู่ฮิ...” หลวงปู่พูดเป็นภาษา
ส�าเนียงจันทบุรีแบบน่าฟัง

 โยมบิดาชื่อ ซุ่นแฉ่ โพธิกิจ (แซ่อึ๊ง) โยมมารดาชื่อ แฟ โพธิกิจ ตอนแรกอยู่ที่
เมอืงจันทบรีุ มีอาชพีค้าขาย มีพีน้่องร่วมสายโลหติด้วยกนั ๗ คน ส่วนอกีคนหน่ึงเป็น 
ลกูเลีย้งทีโ่ยมพ่อโยมแม่น�ามาเลีย้ง เป็นประดจุพีส่าวคนโต เพราะในครอบครัวทกุๆ คน 
มีความรู้สึกว่าพี่พิมพ์เป็นพี่สาวคนโตจริงๆ ถ้าจะนับพี่คนใหญ่คนน้ีเข้าไปด้วย 
ก็เป็น ๘ คน

 ส�าหรับเราเอง เกิดวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๙ ที่บ้านคลองน�้าเค็ม ต�าบล
คลองน�า้เค็ม อ�าเภอแหลมสงิห์ จังหวดัจันทบรีุ ตรงกบัวนัองัคาร เดอืน ๗ ขึน้ ๖ ค�า่  
ปีมะโรง เป็นบตุรคนที ่๔ มีพีน้่อง ๗ คน และพีบ่ญุธรรมทีพ่วกเราทกุคนรักอกี ๑ คน  
รวมเป็น ๘ คน 

 ตอนน้ียงัมีชวีติอยู ่๓ คน บ้านหลงัทีอ่ยูเ่ลขที ่๘๒ หมู ่๗ บ้านหนองบวั ต�าบล 
หนองบวั อ�าเภอเมือง จังหวดัจันทบรีุ อยูต่ดิถนน สภาพบ้านทีอ่ยูใ่นปัจจุบนัน้ี กไ็ม่ต่าง 
จากเมื่อก่อนมากนัก แต่มีการซ่อมแซมหลังคาใหม่บ้าง แต่โครงสร้างบ้านทั้งหมดยัง
เหมือนเดมิ ประตเูป็นไม้สกัเลือ่นเปิดปิดได้ เป็นประตบู้านสมยัเก่า หาดูยากนัก พืน้บ้าน 
แต่เดิมเป็นไม้ ภายหลังซ่อมแซมใหม่ท�าเป็นปูน ตู้กระจกของเก่ายังอยู่เหมือนเดิม 
โอ่งสเีขยีวเป็นของเก่าโบราณยงัถกูเกบ็ไว้เป็นอย่างด ีด้านหลงับ้านเป็นคลองน�า้ใหญ่ 
เป็นทางออกไปสูท่ะเล มองไปรอบๆ จะเหน็เรือจอดเป็นทวิแถว ดดูสีะอาดตา ท่าเรือ
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ทีเ่ราเคยจอดเรือยงัมีเสาไม้ใหญ่ๆ อนัเป็นจุดสงัเกตได้ง่าย ทีบ้่านไม่ได้ไปมานานแล้ว 
เรือทั้ง ๒ ล�าที่เราเคยใช้เห็นว่าเขาขายกันไปแล้ว

เป็นเด็กกลัวกะปิ

 ตอนเด็กๆ กลัวกะปิเป็นที่สุด เพราะมันเหม็นๆ เวลาจะตามพี่ชายไปที่ไหนๆ  
เขาไม่อยากให้เราไปด้วย เขากจ็ะบอกด้วยถ้อยค�าอนัน่ากลวัว่า “ไอ้เจ๊ียะ...มึงไม่ต้องมา  
ถ้ามา เดี๋ยวจะเอากะปิเขวี้ยงหัวมึง เท่าน้ันแหละ เราร้องไห้วิ่งกลับบ้านแทบตาย” 
(หัวเราะ)

 เร่ืองอาหารการกนิ เป็นคนทีก่นิยากตัง้แต่วยัเดก็ อาหารอนัใดทีม่มีนัหมูตดิมา 
มากๆ เม่ือเราเหน็ เราจะร้องไห้ชักดิน้ชกังอไม่ยอมกิน เป็นคนจองหองเร่ืองกนิ ถ้าไม่ 
พอใจ เตะทิง้ไปเลย เร่ืองการกนิจึงเป็นคนกนิยากมาตัง้แต่วยัเด็ก เพราะฐานะทางบ้านดี

 แม้แต่ทกุวนัน้ีเรายงัไม่กล้ากนิมนัเลย กะปิน่ะ มนัมส่ีวนผสมคล้ายๆ หวักุง้ เราแพ้  
แสลง เราเคยกนิเข้าไปน้ีแสบทวารหมดเลย ฉันเข้าไปมนัเหมือนมาแทงทวาร ก็เลยไม่ 
ฉันเลย แม้จนกระทัง่ทกุวนัน้ีกไ็ม่ฉัน แสลงอาหารหลายอย่าง ปลากระเบน ปลาสวาย  
ปลาไหล อาหารจากปลาเหล่าน้ีกินไม่ได้หมด ผักผลไม้ประเภทแตง เหด็ ผงชรูส กก็นิ 
ไม่ได้ ไปอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นจึงล�าบากเป็นที่สุดเพราะเป็นคนกินยาก

ยอมหักแต่ไม่ยอมงอ

 ในวัยหนุ่มท�ามาค้าขาย ขายเงาะ ขายทเุรียน ขายมงัคดุ นิสยัออกจะตดิทางนักเลง  
เป็นคนจริงจังในหน้าทีก่ารงาน ไม่เกเร พดูจาโฮกฮาก ไม่กลวัคน ต้นตระกลูเป็นคน 
ตรงไปตรงมา ไม่ชอบโกหก จึงเป็นมรดกทางอปุนิสยัตดิต่อกนัมาเร่ือยๆ จนถงึผู้เป็น 
ลูกหลาน เราเป็นคนท�าอะไรต้องท�าให้ได้ด่ังใจ เวลาไปบรรทุกผลไม้ที่ท่าแฉลบ 
เรือล�าไหนมันขึ้นฝั่งไม่ได้ เรือเขาขึ้นไม่ได้ทั้งหมด แต่ส�าหรับเรือเราต้องข้ึนได้  
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คอืเอาขึน้จนได้ เราเป็นคนแขง็แรง สูท้กุรูปแบบ เป็นคนจรงิจัง ยอมหกัแต่ไม่ยอมงอ  
เป็นคนซุกซน แต่ไม่เคยซุกซนเรื่องผู้หญิง และไม่เคยยอมแพ้ใครในหน้าที่การงาน
ทั้งปวง

 สมัยยังหนุ่มแน่น เราไม่เคยคิดถึงเร่ืองบาปบุญคุณโทษอะไร มุ่งแต่ท�างาน 
อย่างเดียว แม้แต่ค�าว่า นโม ตสสฺ ยังว่าไม่จบ แม้บางคร้ังไปวดัได้ยนิพระท่านเทศน์ว่า  
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อายตนะภายในภายนอก เช่น ตาเห็นรูปอย่างนี้เป็นต้น 
ฟังแล้วไม่เคยรู้เร่ืองอะไรเลย บางทยีงัคดิเลยว่า ท่านพดูเร่ืองอะไร ไม่รู้เร่ือง ฟังแล้ว 
ไม่เห็นเข้าใจ พอตอนหลังมาบวชจึงได้ทราบว่า “อันน้ีเป็นธรรมะที่บ่มอินทรีย์เป็น
ส�าคัญ”

เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการค้าขาย

 ความเปน็อยูท่ี่บา้นตอนเราเป็นเดก็ ที่บา้นค้าขายของเบ็ดเตล็ดในบา้น ข้าวสาร 
น�้าตาล ของกระจุกกระจิก ค้าผลไม้ เราเองแหละเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการค้าขาย 
นอกจากการค้าที่บ้านแล้ว ยังน�าไปขายที่ท่าแฉลบ

 การค้าขายสมัยที่เรายังเป็นฆราวาสอยู่นั้น โดยส่วนมากค้าผลไม้พื้นเมืองของ
เมอืงจันท์ โดยผลไม้น้ันมชีาวบ้านหาบมาส่งทีบ้่าน ซือ้แล้วกน็�ามาบรรจุใส่ลงัไม้ฉ�าฉา 
บรรทุกลงเรือล่องเลียบคลองด้านหลังบ้านออกทะเลไปขายที่ท่าแฉลบ 

 หลงัจากเราเรียนจบ ป.๔ ทีต่�าบลหนองบวัแล้ว กช่็วยพ่อแม่ค้าขาย ส่งผลไม้เข้า 
กรุงเทพฯ ส่งทเุรียนกวน คอืรับซือ้เขามาแล้วกน็�าไปขายต่อ ไปส่งถงึประเทศมาเลเซยี  
ปีน้ันซือ้ไว้บาน (มาก) ซือ้ไว้ตัง้ ๘๐๐ ป๊ีบ เตม็บ้านไปหมด ขนาดบ้านหลงัใหญ่ๆ การ
เก็บรักษาก็ยากเพราะสมัยนั้นมันยังไม่มีวิธีบัดกรี เก็บไว้นานจะมีแบคทีเรีย (เชื้อรา)  
ถ้าจะเก็บไว้นานต้องอัดให้แน่น ให้แข็ง ให้ดี เอากระดาษอ่อนๆ ปิด ถ้าตรงไหนมีรา 
ต้องค่อยๆ เฉือนออก ปีน้ันซือ้ไว้ตัง้ ๘๐๐-๙๐๐ ป๊ีบ กโิลกรัมละสบิกว่าบาท ป๊ีบหน่ึง 
ก็ประมาณ ๒๐ กิโลกรัม ครอบครัวของเราฐานะดีที่สุดในหมู่บ้านน้ัน ที่ทางเรา 
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ไม่ค่อยมมีากเท่าไหร่ เพราะเรามีพ่อเป็นคนจีน น�าไปขายมาเลเซยี โลหน่ึง (๑ กโิลกรัม)  
รู้สกึว่า ๒๘ บาท ใส่เรือไปขายทีม่าเลเซยี ท�าปีละคร้ัง พอหมดฤดทูเุรียน กส็ข้ีาวขาย 
หน้าบ้าน ต้องน�าออกไปสทีีโ่รงสใีหญ่ ปีหน่ึงๆ กท็�าอยูอ่ย่างน้ีเป็นอาชพี ค้าขายประจ�า 
ครอบครัว

 ข้าวปีหน่ึงๆ กไ็ด้มาก คนทีไ่ม่มเีงินทางบางละเก้า เสม็ดงาม จะมาขอเงินทีบ้่าน 
โดยน�าข้าวมาแลกกับเงิน ฉะน้ัน ที่บ้านจึงมีการออกเงินให้คนกู้บ้าง ตอนน้ันอายุ
ประมาณ ๑๕ ปี มีคนมากู้เงินที่บ้าน เจ้าละ ๑๐๐, ๒๐๐, ๓๐๐, ๒,๐๐๐, ๓,๐๐๐

 ต�าบลหนองบวับ้านทีเ่ราอยูน้ี่ สมัยก่อนเป็นต�าบลทีเ่จรญิทีส่ดุในจังหวดัจันทบรีุ 
ผลหมากรากไม้มากจริงๆ หน้าทเุรียน เงาะ มงัคดุ ลางสาด กนิไม่หวาดไม่ไหว ร่วงหล่น 
สาดเซมากจนกินไม่หวาดไม่ไหว แต่เวลาหน้าแล้งก็อดหน่อย

ต่อยปากเจ๊ก

 ตอนนั้นไปเอาของขึ้นเรือ... ต่อยเจ๊กตัวเบ่อเร่อ ตานี่แทบแตก หมัดนี้มันหนัก  
(ท่านก�าหมดัขึน้ให้ด)ู หลบัคาทีเ่ลย นับสบิน่ีไม่ลกุเลย คว�า่ลงไปเลยทนัท ีสลบแน่นอน  
ฮึ ฮึ...

 หมัดน่ีมนัแรง อนัตราย...ไม่ได้ เจ๊กตวัเบ้อเร่อ ชกทเีดยีวน่ีตาแทบแตก คว�า่ลง
ไปเลยทเีดียว ก�าลงัจะขึน้ผลไม้กนั ของเราเข่งเลก็ๆ อย่างง้ี ของมนัมาเข่งใหญ่ ไอ้ห่า 
...ทบัเกลีย้งหมด ตะโกนบอกมนัว่า “มงึอย่าซ้อน ถ้าซ้อนข้าชกนะ” มนัไม่ฟัง ทบัของเรา 
เสียแบน ทับแบนปั๊บก็สอยตูมหงายคว�่าไปเลย ต�ารวจมาถึงพอดี (หัวเราะ) ตอนนั้น 
เวลาเที่ยงแล้ว จะตีกันตาย

 ต�ารวจมนัมา มนัโกรธมาก หาว่าเราชกลกูน้องมนั กม็นัเข้าเรือไม่เป็น เพราะผลไม้ 
ต้องเอาขึ้นปากระวาง ถ้าเราช้าต้องลงในระวาง ก็ต้องเอาปากระวางออกหมดจึงขึ้น  
ของเราเข่งหนึ่งขาย ๕ บาท บางทีเหลือ ๖ สลึง บางทีเหลือ ๓ สลึง มันผิดกัน 
เราต้องสู้
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 เจ้านายของไอ้เจ๊กเป็นเพือ่นกบัโยมแม่ โยมแม่กม็าต่อว่า “ท�าไมจึงไปรุนแรงกบั 
เขา...ลกู” เรากแ็ผดเสยีงดงัลัน่ทนัทว่ีา “ท�าไม... ท�าไม...แม่เชือ่คนอืน่เหรอ ถ้าอย่างง้ัน 
ผมไม่ท�า เลิก...จะยอมให้เขาข่มเหงเหรอ เขาทับของเราเสียหาย แล้วแม่จะว่ายังไง  
เข่งมนัตัง้หลายบาทน่ี” โยมแม่กต้็องยอม เราว่ามเีหตผุล เราว่าของเราถกู เขามาข่มเหง 
เราก่อน เราเป็นเด็กไม่ใช่มันจะแก่นเกินไปนะ เรามันซน คนกลัวหมด ดื้อซนมาก 
ยอมให้เขาข่มเหงอยู่อย่างนี้ก็ตายซิ

 เทีย่วหลงัมนัมากนั ๓ - ๔ คน เราไป ๑๐ กว่าคน มันก็เข้าเรืออย่างว่าน่ี มันเข้า 
ไม่เป็น เรากแ็ซงเลย เราเข้าล�าทีห่น่ึงเลย มันหาว่าเราโกง เรากล็ากหลกัแจวมา ได้อนัยาว 
เบ้อเร่อ มึงเข้ามาซิ วันนั้นถ้ามันเข้ามาเราตีตาย ไม้ตรงกลางโตตั้งขนาดนี้ (ขนาด
ขวดโค๊กลิตร) ยาวตั้งเมตรกว่า ถ้ามันเข้ามาก็ตูมคาที่เลย หน้าตานี้จะต้องแหกหัก 
ถ้าเอาแขนขารับน้ีหกัหมด ตตีายเลยวนัน้ัน ไม่ได้บวชหรอก โดดหนีเลยวนัน้ัน แต่ด ี
มันไม่กล้าเข้ามา

 วันหลังมันไปชกเด็กแถวบ้านเราสลบเลย “มึง!..ถ้ามึงชกกูล่ะมึง...ในโลกน้ี 
มึงไม่มีที่อยู่แน่ มึงต้องถูกล่า” เรามีเจ้านายดี มีปืนสั้นปืนอะไรหมด ถ้าไปขอยืมมา 
กระบอกต้องให้ เพราะเราไปสีข้าวกับแก เป็นเพื่อนกับพี่ชาย เรื่องซุกซนน่ะ...ซน... 
เราซน แต่ดีอย่างไม่ซนเรื่องผู้หญิง ไม่มีเลย เป็นหนุ่มมาไม่มี ไม่ซนเรื่องผู้หญิงเลย  
รักเดยีวใจเดยีวตลอด รักแป้ง... น่ีแหละนิสยัตอนเป็นฆราวาสมันเป็นอย่างน้ัน ตอนน้ัน 
ยังไม่รู้เรื่องธรรม เรื่องความดี เรื่องประมาทอะไร ท�าอะไรก็ไม่ค่อยคิดให้รอบคอบ 
ตอนหลงัเข้ามาบวช ไปอยูก่บัท่านพระอาจารย์มัน่ ท่านสอนว่า “ให้ไตร่ตรองในหน้าที่
การงานทัง้มวล เวลาท�าการงานอะไร จงอย่ารีบด่วนในการทีค่วรจะช้า จงอย่ามัวชกัช้า
ในการที่ควรรีบด่วน เพราะถ้าเราปฏิบัติไม่รอบคอบเช่นนี้ เราผู้ท�าอะไรโง่ๆ งุ่นง่าน
แบบนี้ มักจะประสบทุกข์” ท่านพูดให้ฟัง เราก็จ�าเอา
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รักน้องแป้ง

 เร่ืองรักแป้งน่ี เคยให้สญัญากนัไว้ด้วยนะว่า “แป้ง... เราจะบวชเพยีงพรรษาเดยีว 
ให้แม่เท่าน้ันนะ หลงัจากน้ันเราจะสกึมาแต่งงานกนั” พอเข้าไปบวชแรกๆ กค็ดิถงึมันอยู่ 
เหมอืนกนั ในเวลาต่อมา เกดิภาวนาดจ้ีองดมัูนด้วยการพจิารณาอสภุะว่า ร่างกายเป็น 
สิง่โสโครก ไม่สวยงาม เป็นทีน่่ารังเกียจ มีหนังและเลอืดเป็นเคร่ืองฉาบทาไว้ พจิารณาด ู
แม้กระทัง่ของลบั เพราะพจิารณาอย่างอืน่ได้หมด แต่มนัมาตดิขดัตรงน้ี จึงต้องพจิารณา 
ตรงนี้ จิตมันก็ลง ก่อนบวชหลงมากอยู่เหมือนกัน แม้เข้ามาบวชช่วงแรกๆ ก็อาลัย
อาวรณ์อยูเ่ร่ือยๆ ไปบณิฑบาตเหน็หน้า ใจมนักย็งัคดิๆ แต่หลงัจากจิตมนัลงได้อย่างน้ัน  
ไปบิณฑบาตเจอก็บอกมันเลยว่า

 “แป้งเอ๊ย...เราไม่สกึแล้วนะ” จริงๆ แล้วถ้าจะพดูกนัให้ชัดๆ ต้องพดูว่า “แป้งเอ๊ย 
...เราไม่โง่แล้วนะ ไม่ไปเป็นขี้ข้าราคะตัณหาของใครอีกแล้ว” ถ้าพูดอย่างนั้นกลัวเขา
จะเสียใจ

 เร่ืองผู้หญงิ พระพทุธเจ้าท่านตรัสสอนไว้หลายแง่มุม ท่านเปรียบได้น่าฟังเป็นคติ 
ได้ดมีาก “ผู้หญงิในโลกน้ีก็เปรียบเหมือนน�า้ ทางเดิน ร้านขายเคร่ืองด่ืม สภาและบ่อน�า้  
ใจนางไม่มขีอบเขต” ส่วนมากผู้หญงิเป็นอย่างน้ี แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นอย่างน้ัน 
ทุกคน

 ต่อมาเขาแต่งงานกับหนุ่มเขาสมิง เห็นว่าตอนหลังย้ายมาอยู่ท�ามาหากินอยู่ที่
สามโคก แล้วจึงมาตายอยู่แถวๆ สามโคกนี่แหละ นั้น เห็นไหมเขาไม่ได้อันใดเลย 
ซึง่อนัน้ีแต่ก่อนเป็นสิง่ทีเ่รารัก ชวีติทีไ่ม่ได้พบกลัยาณมติร มนักต็ายเปล่าไปอย่างน้ัน 
แต่อนัน้ีเราจะไปพดูกบัคนอืน่ไม่ได้ บางทีเ่ขาไม่เข้าใจ เพราะเขาไม่ให้ความส�าคญักบั
เรื่องอรรถธรรม พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้ถูกที่สุดว่า

 “ผู้ใดขยีก้ามราคะ ตณัหา อันเป็นเหมือนเปือกตมได้ ขยีห้นามคอืกามราคะ ตณัหา 
ไปเสียได้ ผู้นั้นนับได้ว่าเป็นผู้หมดโมหะ ไม่สะทกสะท้าน ในนินทา สรรเสริญ ทุกข์  
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หรือสขุ ถ้าใครปฏิบตัไิด้มันก็เป็นอย่างน้ัน” ค�าว่า “หนาม” ท่านหมายถงึสิง่ทีเ่สยีดแทง 
จิตใจให้ตกต�่า

ว่ายน�้าเก่ง

 เรานี้ว่ายน�้าเก่งเป็นที่สุด... ที่บ้านติดกับคลองน�้า ติดกับทะเล ที่บ้านมีทะเลฮิ 
เวลาน�้าขึ้น มองไปไหนมีแต่น�้าเต็มไปหมด อยู่กับน�้า ว่ายน�้าไม่เก่งก็ตายละสิ

 ทน้ีีอแีร้งมันไปหากนิหมาเน่า ไอ้เราก็นึกว่าตวัอะไร เหน็ตะคุม่ๆ อยูใ่นน�า้ มองเหน็ 
ไกลๆ เราก็กระโดดลงคลองเลย คนเขากร้็องลัน่กนัใหญ่ “ตายแล้ว ตายแล้ว ไอ้เจ๊ียะ...  
ตายแล้ว” เขาร้องกันสนั่น กลัวจะจมน�้าตาย จะตายห่าอะไร ก็เราอยู่ทางเหนือลม 
อย่างน้ี สมมุตว่ิาเราจะไปทีโ่รงครัว (ท่านชีไ้ปทีโ่รงครัว) เรากล็อยจากกฏิุน้ี ตกีรรเชยีง 
ไปทางเหนือน้ี ลอยๆ ตวัไปป๊ับเดียวก็ถึงแล้ว น�า้มนัไหลเร็ว ถ้าเราจะไปประตน่ัูน (หมายถงึ 
ประตทูางเข้ากฏุท่ิาน) เรากค่็อยปล่อยตวัไปอย่างน้ี แล้วก็ไปได้เลย เร่ืองน�า้เรามนัเก่ง 
ช�านิช�านาญใช้ได้ ปกตเิรากแ็จวเรือจับปลา แจวเรือสข้ีาว อาทติย์หน่ึงกไ็ปสทีหีน่ึง แจว 
ทุกๆวัน เรื่องเรือเรื่องน�้านี่เก่งไม่ต้องกลัว

 อีแร้งหัวแดงมันมากินซากหมาเน่า หมามันตายลอยอยู่ในน�้า เราก็นึกว่าอะไร  
เอ นั่นมันอะไรกัน เอ...มันตัวอะไร คือน�้ามันท่วมมาก ตัวมันใหญ่ๆ เราก็นึกว่าไก่  
ไก่สวยๆ น�้าพัดมา เราก็โดดน�้าตูมจะไปจับไก่ทันที ผู้คนเห็นเราโดดก็ร้องทันที  
“ตายแล้วๆ” เราก็ไม่สนใจ ก็เราจะไปจับไก่ พอไปใกล้ๆ จะถึงปั๊บ มันก็บินหนีทันที 
ไอ้เรานึกว่าไก่ แต่มนัเป็นอแีร้งหวัแดงตวัใหญ่ๆ พอไปถงึข�าจะตาย ว่ายน�า้ซะตาแหก 
กเ็รามองไกลๆ มันเหน็ไม่ถนัด ห่างจากฝ่ัง ๒๐๐ - ๓๐๐ เมตร เราเป็นนักว่ายน�า้นะ  
ทั้งด�าน�้าว่ายน�้าเก่งทั้งนั้น
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จับปลาและค้าขาย

 เวลาหน้าปลาก็ไปจับปลา ท�าโพงพางดักจับปลา เราก็ไปกับเพื่อนๆ มันชวนไป 
เวลาเราว่าง เราก็ไปกับมนั ปลาเป็นปลาทะเล จับได้มากๆ กเ็อามาท�าน�า้ปลา ใช้เรือใหญ่ 
ออกไปหาปลา เรือขนาด ๓ แจว ไปหาปลาทหีน่ึงกป็ระมาณ ๓-๔ คน เวลาหน้าลมมา 
หน่อยๆ จับปลาไส้ตันทีเต็มล�า เอามาขายกิโลละ ๗๕ สตางค์ เรือที่เอาไปหาปลา
เป็นเรือใบ เรามีเรืออยู่ ๒ ล�าฮิ.. คือล�าเล็ก กับล�าใหญ่ ล�าใหญ่น�าไปแล่นค้าขาย
กระดานโลง ซือ้กระดานโลงมาจากเกาะช้าง ไปซือ้มาทแียะๆ บางทกีซ็ือ้กะปิ บางคราว 
ไม่มอีะไรกซ็ือ้ฟักทอง ฟักทองลกูหน่ึง ๓-๔ สตางค์ ซือ้มาทหีน่ึงเตม็เรือ ใครเขากบ่็น 
ซือ้มาท�าไม กม็นัถกูมากน่ีวะ ซือ้มากข็ายทีบ้่านเพราะบ้านเรามนัตลาดอยูแ่ล้ว พ่อแม่ 
เป็นคนขาย เราก็เปิด (หนี) ไปเที่ยว

 ส่วนปลาทีไ่ด้มา บางทเีพือ่นมนัชวนไปหา เรากย็กให้มนัไป เราเอาเพยีง ๓-๔ ตวั 
กลบับ้านก็เพยีงพอ เวลาน้ีเพือ่นเหล่าน้ันมนัตายหมดแล้ว เพือ่นๆ ทีส่นิทกนัม ีไอ้เบ๊ 
ไอ้ลิ้ม ไอ้ติ๋ง ไอ้ล้ง ไอ้เม้า เพื่อนๆ เหล่านี้สนิทกันมาก ไปไหนไปกัน เฮไหนเฮกัน

 สมัยทีย่งัหนุ่มยังแน่น ยงัคงสนุกสนาน ไม่ค่อยจะคดิถงึเร่ืองบญุเร่ืองบาปอะไร 
มุ่งแต่ท�างานอย่างเดียว เรียกได้ว่าท�างานเกินวัย

 เวลาใกล้ตรษุไทย-ตรุษจีน กส็นุกสนานตามประสาคนหนุ่ม กม็าเล่นโป๊ก เล่นจับ 
หยี่กี แทงบิลเลียด

แม่ถูกโกง

 เมือ่หมดฤดคู้าขายผลไม้หรือสนิค้าทีเ่กีย่วเน่ืองกบัด้วยผลไม้แล้ว เรากท็�าหน้าที ่
สข้ีาว รับจ้างสข้ีาวอยูห่น้าบ้าน ทีต้่องไปสข้ีาวน้ีกเ็พราะว่าทีบ้่านค้าขายข้าว เม่ือคนไม่มี่เงิน 
น�าข้าวไปกิน ไม่มเีงนิมาจ่าย ต้องน�าข้าวเปลอืกมาแทนตามส่วนทีต่กลงกนัไว้ นอกจาก 
ขายข้าวของต่างๆ แล้ว ทีบ้่านยงัต้องปล่อยเงินกูใ้ห้กบัชาวบ้านอกี แต่ก่อนคนตดิหน้ีแยะ  
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พ่อแม่รับจ�านองสิง่ของเยอะๆ ท่านไม่มวีธิจีดจ�าอะไรนัก อาศยัแต่ความซือ่สตัย์ต่อกนั 
และกันเท่าน้ัน บางคนมันโกงก็มี มันเอามนัก็บอกว่าไม่ได้เอาไป ตอนหลงัต้องฟ้องกนั  
ฟ้องมันก็แพ้เรา ต้องถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาล มีนายฮ้องเป็นทนายความ

 ทนายก็ถามว่า “เร่ืองราวมันเป็นยงัไงเจ๊แฟ เล่าให้ฟังส”ิ “มันเอาเงินอฉัินไปแล้ว
มันก็โกง” คือเราจะไปยึดเอาควาย มันก็เอาแก้วนี่มาต�าให้ละเอียดผสมคลุกกับเหล้า
เอาไปปะปนกบัหญ้าให้ควายกนิเข้าไป กระเพาะของควายมนักเ็ป็นเม็ด เมือ่มันไม่ย่อย  
เศษแก้วแทงกระเพาะมันกต็าย เราไปเอามากข็าดทนุ คือเขาแกล้งเรา ควายมันกนิเข้าไป 
มากๆ กเ็ข้าไปแทงล�าไส้ เราเอาควายมาประมาณ ๒-๓ อาทติย์กต็าย ควายทีย่ดึมาน้ัน 
ก็ท�าให้เราขาดทุน บางทียึดมามีคนมาขอก็ให้เขาไป เพราะโยมแม่ใจบุญมาก

ฐานะทางบ้าน

 เร่ืองฐานะทางบ้านของเราในสมยัน้ัน ครอบครัวเราฐานะดทีีส่ดุในหมูบ้่าน ทีบ้่าน 
มทีองเป็นรูปเต่าและรูปอืน่ๆ แยะ มีทองเป็นกระบงุทีบ้่าน มีคนจ�านองจ�าน�าเอาไว้ แม่คนื 
เขาไปหมดไม่โกงใคร เรื่องคดโกงแม่ไม่เคยมี 

 สมัยโบราณเขานิยมเอาทองแขวนตามคอ ตามแขนตามขา ทองเหล่าน้ีเป็น 
สบิๆ กระบงุ พอเวลาทองขึน้ราคา เขากม็าไถ่คนื แม่ยกให้หมด แม่บอกว่า “กไูม่เอาของ
เขาหรอก มนับาปกรรม การโกงเขาเป็นบาป” โยมแม่เป็นคนใจบญุ โยมแม่มีท่านลงุฮ้อก  
กับท่านลงุเหย เป็นคนสอน ลงุฮ้อกกบัลงุเหยท่านไปบวชเป็นพระ เวลาแม่ไปวดัท�าบญุ  
ท่านก็จะสอนแม่เป็นประจ�าว่า “อีแฟเอ๊ย...เวลามึงไปค้าขาย มึงอย่าไปโกงเขานะ  
สมบัติเหล่าน้ีได้มาแล้ว ตายแล้วเอ็งก็เอาไปไม่ได้หรอก มีแต่จะพาเอ็งไปตกนรก”  
โยมแม่ก็จ�าไว้ แม่ของเราชอบท�าบญุอยูเ่ร่ือยๆ แต่เราตอนน้ันเป็นหนุ่มไม่ค่อยไปหรอก  
นอกจากว่าเขาชวนไปก็ไป

 เวลายาย (โยมกิม่ ยายของหลวงปู)่ ไปท�าสงัฆทานทีว่ดัในวนัส�าคญัทางศาสนา เช่น  
วนัวสิาขะ มาฆะ หรือวนัจะเข้าพรรษา ไปเลีย้งข้าวต้มตามวดัต่างๆ ไปเลีย้งคนทีม่าวดั  
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สมัยนี้เขาเรียกว่าไปตั้งโรงทาน ต้องไปค้างคืนที่วัด น�าข้าวสารไปหุงต้ม ต้มข้าวต้ม  
ตอนนั้นเราอายุราวๆ ๑๕ ปี

“ครูเจี๊ยะบอระเพ็ด”

 เมือ่จบ ป.๔ แล้ว ครูชือ่หงวนหลนิทีเ่ป็นคนสอน กจ็ะให้ไปเป็นครูเหมือนกนั จะให้ 
ค่าจ้างเดือนละ ๓ บาท เราไม่เอาหรอก แม่กม็าถาม อยากให้เราไปเป็นครู เราบอกยงัไง 
กไ็ม่เอา เราไปหาบทเุรียนมาขายเพยีง ๒ เทีย่ว กไ็ด้แล้ว ๓ บาท เพราะหาบเทีย่วหน่ึง 
ได้เที่ยวละ ๖ สลึง แล้วจะไปเอา ๓ บาท ยงัไง เราฐานะดีฮ.ิ.. เราบอกวา่ไม่เอาหรอก  
การเล่าเรียน ก็เรยีนหนังสอืพอใช้ได้ ไม่เก่งนักหรอก ตอนทีเ่ขาจะให้เป็นครู อายก็ุราว  
๑๕ ปี นี่แหละ

 ตอนน้ันแม่กร็บเร้าอยากให้เป็นครู เพราะเป็นอาชพีทีม่เีกยีรต ิเรากไ็ปช่วยสอนอยู่  
๑๐ วนั เดก็ๆ มนัดือ้มาก เราร�าคาญมาก พดูกไ็ม่ฟัง เอาใจยาก กคิ็ดว่า เอ๊ะ ท�ายงัไงนะ 
จะปราบไอ้เด็กพวกน้ีได้ คดิไปคดิมา สิง่ปราบความซ่าส์ซกุซน คงไม่มอีะไรเกนิบอระเพด็  
เพราะบอระเพด็มนัขม เวลาอยากให้เดก็หย่านม เขาเอาบอระเพด็น้ีแหละทานมแม่ให้ 
เด็กดูดกิน เวลามันขม มันก็ไม่อยากกินนมอีก

 วนัหลงัมาสอนกน็�าเอาบอระเพด็มาด้วย เดก็คนไหนมนัซกุซนมากๆ เอาน่ีแหละ
ยัดปาก ใครบอกไม่ฟัง เอานี่แหละให้กิน สรุปก็คือ ถ้าใครไม่เชื่อฟังครูเจี๊ยะ คนนั้น 
ต้องโดนเอาบอระเพด็ยดัปาก บอระเพด็มนัขม เด็กกไ็ม่กล้าซกุซน เงียบด ีอยูใ่นระเบยีบ 
เหมือนผ้าพับไว้

 แต่ทีน้ีเม่ือมันกลับบ้าน มันขมบอระเพ็ด มันคงกินข้าวไม่อร่อย ก็ขมปากฮิ  
มันก็ฟ้องพ่อแม่มันว่า “ครูเจี๊ยะเอาบอระเพ็ดยัดปาก กินข้าวไม่อร่อย” เท่านั้นแหละ
เป็นเรื่องเลย แม่มันมาฟ้องที่โรงเรียน มีเรื่องมีราวกันจนดังสนั่นไปทั่วต�าบล
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 “กินบอระเพด็เพยีงแค่น้ัน มนัจะตายห่าอะไรกนั เดก็มนัซกุซนคยุเก่ง” (หลวงปู่ 
พดูจบ กห็วัเราะแบบสบายๆ ของท่าน) เราก็พดูของเราไปตรงๆ อย่างน้ี แต่พ่อแม่เดก็ 
เขาไม่ชอบ

 สมยัเป็นเดก็มเีพือ่นฝูงกท็ะเลาะเบาะแว้งกนัตามประสาเดก็ๆ บางทกีรั็กกนั บางท ี
ก็ชังกัน เป็นไปตามฆราวาสวิสัยที่ไม่ค่อยอยู่ปกติสุข ส่วนเรื่องบุญเรื่องบาปยังไม่ได้ 
คิดใคร่ครวญอะไรมากนัก แต่เชื่อว่าบาปมี บุญมี นรกมี สวรรค์มี พรหมโลกมี  
พระนิพพานมี ท�าดีได้ดี ท�าชัว่ได้ชัว่ ตามทีพ่่อแม่สัง่สอน แต่ความเชือ่น้ันกเ็ป็นไปตาม 
ประเพณีที่ท�าสืบๆ กันมา เชื่อสืบๆ กันมา ไม่ได้เชื่อเพราะรู้จริงเห็นจริงตามเหตุผล
แต่อย่างใด

ค�าสอนยาย

 “พวกเราเป็นพทุธมามกะ” หลวงปูช่ีม้าทางพวกเราทัง้หลายทีน่ั่งอ้าปากฟังประวตัิ 
ทีท่่านเล่าอยู่ “ต้องมีคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มาอยูท่ีห่วัใจเรา ไปถกูอะไรมา 
ก็แคล้วคลาด”

 สมยัก่อนทีเ่รายังหนุ่มอยู่นะ ชอบท�ามาค้าขาย อยูน่ิ่งเฉยไม่เป็น เกดิเป็นคนต้อง 
ท�างานฮ ิส่วนมากการท�ามาหากนิของเราจะเกีย่วพนักบัน�า้ เราแข็งแรงเก่งทางน�า้ ไปทางน�า้ 
จึงไม่ค่อยกลัว มีอยู่คราวหน่ึงเราไปค้าขายทางเรือ ไปซื้อไม้กระดานโลงที่เกาะช้าง  
จังหวัดตราด ล่องเรือใบจากจันทบรีุไปทีเ่กาะช้าง จังหวดัตราด เกาะช้างอดุมสมบรูณ์ด ี
มไีม้เยอะ เป็นเกาะทีใ่หญ่มาก สมยัน้ันพวกสตัว์กม็เียอะ หาดทรายสวยๆ สมยัก่อน 
ไม่มคีนมาก มีแต่พวกชาวบ้านเข้าไปท�าสวน ท�าประมง ไปทหีน่ึงๆ นอกจากใส่กระดานโลง 
มาแล้ว ยงัขนฟักทอง กะปิ เตม็ล�า น�ามาขายทีบ้่าน ฟักทองลกูใหญ่ๆ ราคาเพยีงสตางค์ 
สองสตางค์เท่าน้ัน สนุกซือ้ มเีงินไปไม่กีบ่าท ซือ้ฟักทองได้เตม็ล�า บางทโียมแม่กว่็าเอา 
“เจ๊ียะ...มงึจะซือ้มาท�าไมนัก” เรากบ็อกว่า “กม็นัถูกน่ีนาแม่ เราไปเรือทัง้ทจีะให้เสยีเทีย่ว 
ท�าไม” ล่องเรือทั้งที ต้องไปค้างคืนถึงกลับได้ ต้องเอาให้เต็มที่ พอกลับมาถึงบ้าน  
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ขนของลง กเ็ป็นหน้าทีข่องโยม (แม่) ทีจ่ะขาย ส่วนเราเปิดเทีย่วลบิ ค้าขายไปมาระหว่าง 
หนองบวั จันทบรีุ กับ เกาะช้าง จังหวดัตราด เป็นประจ�า บางทเีราอยูก่บัน�า้มากๆ กเ็หน็ 
คุณของน�า้ จากน�้ากลายมาเป็นคน จากคนก็ไปสู่น�้า หล่อเลี้ยงหมุนวนเวียนไปมากัน 
อยูอ่ย่างน้ี อาหารการกนิส่วนมากกม็าจากน�า้ คนกน็�ามาบริโภค แล้วกป็ล่อยกลบัเข้าไป 
สู่น�้า มันวัฏจักรเหมือนกัน ถ้าไม่หมุนวนกันอย่างนี้ ชีวิตเราจะอยู่ไม่ได้

 ไปค้าขายคราวน้ัน โยม (พ่อ-แม่) ให้ไปซือ้กระดานโลง ไปกบัก๋งแก่ๆ พอดเีกดิ 
พายุมาใหญ่ เราก็กางใบ พอกางใบปั๊บ เรือก็พัดหันหัวเกยตลิ่งเลย ถ้าไม่เกยตลิ่ง 
ตะบันก็แตกหมด คลื่นมันใหญ่ ลมจัด ตรงนั้น ลมจัดคลื่นกระหน�่าใหญ่ ก่อนไป 
ยายสอนให้ภาวนานึกว่า “พทุธงั ธมัมัง สงัฆงั” อานุภาพแห่งรัตนะเหล่าน้ีจะช่วยเราได้

 พอไปกเ็กดิพายลุมแรง คลืน่ใหญ่กระหน�า่โครมๆ ครืนๆ มองดลูมดคูลืน่ใหญ่ 
ขนาดน้ี เสียงลมดัง วี๊ด วี๊ด หมุนทะลวงๆ จะตายแล้วนึกอะไรไม่ออก ก็พอด ี
ก่อนมา ยายสอนให้ภาวนาว่า “พทุธงั ธมัมงั สงัฆงั” กน้็อมเอาอนัน้ันมาบริกรรมในใจ  
ใจมันจ่ออยู่กับค�าบริกรรมนั้น ไม่กลัวตาย พอว่าสักเดี๋ยวเดียวลมหยุด หยุดอย่าง
น่าอัศจรรย์

 ทีหลังไปอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่น ไปเล่าให้ท่านฟังว่า

 “ครูบาอาจารย์ ผมไปค้าทางเรอื ไปซือ้ไม้มาท�าโลง แล้วพายมุาจัด ผมกว่็า “พทุธงั  
ธัมมัง สังฆัง” ซักเดี๋ยวลมก็หยุด”

 “เอ้า ก็มนัเป็นของดีน่ี ของดีกต้็องหยดุซ”ิ ท่านพระอาจารย์ท่านกว่็าอย่างน้ันเลย

 ฉะน้ัน เราไปไหนทีม่อีนัตราย ก็ต้องนึกถงึ “พทุธงั ธมัมงั สงัฆงั” พทุธงัแคล้วคลาด  
ธัมมังแคล้วคลาด สังฆังแคล้วคลาด นะโมพุทธายะ นะมะอะอุ
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เกาะช้าง

 เราไปท�ามาค้าขายที่เกาะช้างเป็นประจ�า กระดานโลงแผ่นใหญ่ๆ ไปซื้อมาจาก
ที่นั่น มาขายทางจันทบุรี ก�าไรดี ไปค้าขายที่เกาะช้าง บางปีก็เพลินดี ได้ค้าขายด้วย 
เที่ยวด้วย อากาศดีธรรมชาติดี หาดทรายสวยๆ อาหารการกินหาง่าย ราคาถูก  
เกาะช้างเป็นเกาะใหญ่ รองๆ จากเกาะภเูกต็ บริเวณรอบๆ มเีกาะน้อยใหญ่ประมาณ 
๒๘ เกาะ บนเกาะยงัเป็นภเูขาสงูสลบัซบัซ้อน สงูทีส่ดุคอืยอดเขาสลกัเพชร รองลงมา 
คอืเขาอแีอ่นและเขาจอมปราสาท สมบรูณ์ด้วยป่าดงดบิและป่าเบญจพรรณทีเ่ป็นต้น
ก�าเนิดของลานน�้าตกและล�าคลองสายสั้นๆ รอบเกาะ เช่น น�้าตกธารมะยม น�้าตก
คลองพลู คลองพร้าว ฯลฯ

 ฝนที่นี่ตกเกือบตลอดปี ลมมรสุม ซึ่งจะพัดจากทะเลเข้าหาฝั่ง ระหว่างเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม มีฝนชุกและมีคลื่นลมแรง ขณะที่เดือนพฤศจิกายนถึง
เดอืนมกราคม จะได้รับอทิธพิลของลมมรสมุ ชาวบ้านเรียกกนัว่า “ลมว่าว” จะพดัจาก 
ฝ่ังออกสูท่ะเล มคีลืน่ลมถี ่และจะมีเป็นช่วงๆ ๓-๗ วนั จากน้ันค่อยเบาลงประมาณ 
๑-๒ สัปดาห์ ก็จะมีคลื่นลมมาอีกสลับกันไป

 ส่วนเดอืนกมุภาพนัธ์ถงึเดอืนเมษายน ลมจะพดัจากทะเลเข้าหาฝ่ัง ร้ิวคลืน่ลกูกลิง้ 
ไม่รุนแรง เราไปท�ามาค้าขายในช่วง ๓ เดอืนน้ี ปลอดภยัทีส่ดุ ถ้าหลงัจากเดือนเมษายน 
ถึงเดือนพฤษภาคม และเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่เข้าออกฤดูฝน  
“ลมงวง” (ไต้ฝุ่น) ลมน้ีมอี�านาจร้ายแรง ถ้าพดัผ่านในทะเลตรงกบัเรือใด มกัจะท�าให้ 
เรือล�านั้นๆ อัปปางลง

 เกาะช้างสมยัทีเ่ราเข้าไปท�ามาค้าขาย มคีนจีนมาอยูบ้่าง เพราะแต่ก่อนเรือส�าเภาจีน 
มาพกัใช้เป็นทีห่ลบคลืน่ลมในฤดูมรสมุ เราค้าขายทีเ่กาะช้างน้ี นอกจากน�าไม้กระดานโลง 
บรรทกุมาขายทางจันท์แล้ว ยังค้าขายอกี กะปิทีเ่กาะช้างราคาถกูมาก ฟักทอง น�า้ปลาหวัอ่อน  
ปลาตากแห้ง กุ้งแห้ง และปลาเคม็ สมยัเป็นหนุ่มท�ามาค้าขายสนุกได้เงนิแยะ เราเกดิมา 
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ก็เหมือนโลกที่เขาเกิดกัน คือโดยส่วนมากไม่สนใจธรรมะ เห็นธรรมะเป็นเร่ือง 
ไม่จ�าเป็นอะไร สนใจแต่เรื่องท�ามาหากิน ท�ายังไงจะได้เงินมากๆ จะได้มีคนนับถือ  
ไม่อายเขา ส่วนเร่ืองธรรมเป็นความพอเพยีงทีม่เีหตผุล ทีบ่างอย่างชาวโลกเขากไ็ม่ค่อย 
ยอมรับกัน ถ้าเราละจากสิง่เหล่าน้ันไม่ได้ เรากไ็ม่มีโอกาสหาชีวติใหม่ทีพ่เิศษมากกว่า 
อันนี้มันอยู่ที่วาสนาด้วยนะ

เป็นก�าลังของทางบ้าน

 ...เราช่วยบดิามารดาประกอบสมัมาอาชพี...เป็นก�าลงัส�าคญัของทางบ้าน ทกุๆ วนั 
ต้องไปสข้ีาว หมดหน้าข้าวกท็�าทเุรียน เป็นอย่างน้ีอยูเ่ป็นประจ�าทกุปี ตอนเดก็ๆ ร่างกาย 
แขง็แรงมาก หาบทเุรียนกวนข้างละป๊ีป รวมน�า้หนัก ๕๐-๖๐ กโิลกรัม หาบเดนิประมาณ  
๔๐-๕๐ กิโลเมตร ไม่เจ็บป่วย ไม่กินเหล้าเมายา การพนันเอาบ้าง เช่น เล่นบลิเลยีด 
ป่ันแปะ เล่นไพ่ป๊อก ไพ่จีน ไพ่ผ่อง เสยีพนันทกี ็๑๐๐, ๒๐๐, ๓๐๐

 ตอนหนุ่มๆ งูใหญ่ๆ ใครไม่กล้าตี เราตีเสด็จ (ตาย) หมด งูหลามมากินไก่เรา  
ฟาดแม่งมนัตายห่า เกลีย้ง เราไม่เคยโดนงูกดัเลย ตอนน้ันทีท่�าอย่างน้ัน เพราะยงัไม่มี 
ใครสอนเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไร

ก่อนบวชถูกสบประมาท

 ก่อนบวชชอบเลี้ยงปลากัดกับ (ไอ้) สมบัติผู้เป็นน้องชาย เวลาเข้าวัดเตรียมตัว 
เข้านาค ก็มีเพื่อนคือไอ้อ๊อดเข้าคู่กัน ถึงวันก็จะบวชพร้อมกันเป็นนาคคู่ พ่อแม่ก็น�า 
เข้าไปฝากกับ ท่านอาจารย์กงมา จิรปุญฺโญ ตอนจะบวชใครๆ เขาก็พูดไว้ว่า

 “ไอ้เจ๊ียะน่ี...มันบวชไม่ได้หรอก ถงึบวชได้กค็งไม่พ้นทีจ่ะสกึกลางพรรษา ส่วน 
ไอ้อ๊อดมนัเป็นคนเรียบร้อย คงจะบวชได้นานอยูห่รอก” แต่ทีไ่หนได้ ไอ้อ๊อดบวชได้ไม่ 
กี่วันก็สึก อย่างนี้แหละ คนมันชอบมองแต่อย่างนี้แหละ
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 หลวงปูเ่ล่าถงึตอนน้ี ท่านแสดงถงึความสนุกในวยัเด็กของท่าน “กใ็ครเขาจะเช่ือ  
เรามันดือ้ยงักะลงิ เป็นตวัแสบประจ�าหมู่บ้าน” ท่านพดูแล้วกห็วัเราะ พร้อมกบังัดบหุร่ี 
ออกมาสูบแบบมวนต่อมวนโดยไม่สนใจไยดีในสายตาที่จ้องมอง “หมอเขาไม่ห้าม
หรือปู่ หลวงปู่ก็ไม่ค่อยสบาย”

 “หมอเขากห้็ามเหมอืนกนั หมอมนัห้ามเราได้เพราะหมอมนัไม่สบู ส่วนหมอคนที ่
มนัสบู มนักไ็ม่ค่อยห้ามเรา คนทีไ่ม่สบูบหุร่ีตายก่อนเรากม็เียอะ น่ี ๘๐ กว่าแล้วยงัไม่ 
เหน็ตาย เลกิตอนน้ีเสยีเชงิละส ิหมอเขากพ็ดูถกู แต่เตอืนช้าไปหน่อย จะเข้าโลงแล้วค่อย 
มาเตือน” ท่านพูดพร้อมๆ ไปกับการหัวเราะอย่างขบขัน

 “กส็มยัก่อนเขานิยมกนัว่าเป็นเร่ืองดิบด ีสบูไม่เป็นยงัต้องหดัให้เป็น แต่มาสมยั
ปัจจุบนัน้ี มนัเป็นเร่ืองเสยีหาย ความนิยมมนัขึน้อยูก่บัยคุสมัย และความนิยมชมชอบ 
ถ้าเขานิยมสิง่ใด เขากว่็าสิง่น้ันดี เหมอืนสมัยปัจจุบนัน้ี เขานิยมแต่งตวัโป๊ๆ หรือนิยม 
ใช้สิง่ของสรุุ่ยสรุ่ายเกนิตวั คนเขากไ็ม่เหน็ว่ามันเสยีหาย แม้แต่สามภีรรยายงัช่ืนชอบกนั  
ไม่เหน็ว่าเป็นเร่ืองเสยีหายหรืออนัตราย การแต่งตวัโป๊ๆ อนัตรายหรืออาจจะตายง่าย
กว่าการสบูบหุร่ีเสยีอกี แต่ชาวโลกเขานิยมจึงเหมอืนไม่มพีษิมภียั การสบูบหุร่ีกเ็ช่นกนั 
เราสบูมาตัง้แต่ ๖๐ กว่าปีคืนหลงั มนัเป็นความเคยชินมากกว่าตดิ คนทกุวนัน้ีมนัไม่ 
ตดิบหุร่ีหรอก เพราะมนัมีอย่างอืน่ให้ตดิ อนัตรายมากกว่าเป็นไหนๆ” ท่านกล่าวพร้อม 
กับหัวเราะในเรื่องโลกธรรม อันเป็นกิริยาสอนเราได้อีกทางหนึ่งที่มักจะคิดมุมเดียว

ฉายาก่อนบวช “ไอ้ตัวแสบ”

 พทุธศาสนา ศาสนธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้าน้ัน เป็นสิง่ทีป่ระเสริฐทีส่ดุในโลก  
ไม่มีสิง่ใดทีจ่ะเปรียบเทยีบ ในบรรดาศาสนาทัว่สกลโลกน้ีแล้ว จะเอามาเปรียบเทยีบ
ไม่ได้เลย ผิดกันไกลราวฟ้ากับดิน ท�าไมถึงว่าเช่นนั้น

 เราน่ี...เป็นคนซนทีส่ดุ แก่นด้ือ พ่อแม่พอมีอนัจะกนิ ฐานะดีอยู ่แต่ไม่ได้เคยสนใจ 
ในเร่ืองธรรมะเลย มวัแต่เทีย่วซกุซนตามประสาคนหนุ่ม คือว่าไม่มีวีแ่ววทีจ่ะสนใจใน 



28

เรื่องธรรมะเรื่องศาสนาเลยแม้แต่น้อย แต่เราคงมีบุญเก่าอยู่บ้าง บุญนั้นแหละชักจูง 
น�าพาเข้ามาทางพระศาสนา ประกอบกับบิดามารดาเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อเรื่องบาปกรรม 
อยูเ่ป็นพืน้เพนิสยัอยู่แล้ว อนัน้ีก็เป็นส่วนหน่ึงทีช่กัจูงเราให้เข้ามาทางศาสนาได้ บทเวลา 
ได้มาบวช ใครๆ เขาก็แปลกใจ เพราะมันนิสัยขัดกับศาสนาที่อยู่ในกรอบอันดีงาม  
และมรีะเบยีบเรยีบร้อย แต่ส�าหรับศาสนาเป็นเคร่ืองหล่อหลอมอยูแ่ล้ว และสอนมุง่เน้น 
ลงทีใ่จ เมือ่เราเป็นคนจริงอยูแ่ล้ว จึงง่ายต่อการปฏบิตั ิเพราะคนจริงย่อมถงึธรรมอนัเป็น 
ความจริงไม่มากก็น้อย

 ใครๆ เขากแ็ปลกอกแปลกใจทีเ่รายอมบวชแต่โดยด ีทัง้ๆ ทีช่วีติน้ียงัไม่เคยท่องค�า 
ว่า “นโม ตสสฺ ฯลฯ” แม้แต่คร้ังเดยีว เราไม่เคยดูถกูบญุดถูกูพระ แต่ตอนน้ันมนัห่วง 
สนุกซุกซนไปตามเรื่องไปตามวัย คนทั้งหลายเขาเรียกว่า “ไอ้ตัวแสบ” ไม่ใช่นักเลง  
แต่ไม่เกรงกลัวใคร แม้แต่นักเลง... เล่นอะไรก็ตาม ห้ามโกง เสียเท่าไหร่ไม่ว่า  
แต่อย่าโกง

การสร้างสมบุญไว้ในชาติปางก่อน

 การเกดิมาเป็นมนุษย์ กถ็อืได้ว่าเกดิมาในฐานะอนัสมควร เราเกดิมาเป็นมนุษย์
ทกุๆ คน นับว่าเป็นผู้ทีม่บีญุกศุลได้สร้างสมไว้ในชาตปิางก่อน คนบางคนเกดิมาตาบอด  
หหูนวก ใบ้บ้า เสยีจิตนานา อย่างน้ีเป็นต้น เป็นผลแห่งกรรมชัว่ทีต่นเองเคยสร้างสม 
เอาไว้ ส่วนบคุคลผู้ได้สร้างสมกรรมด ีกเ็กดิมามหีตูาดี ลิน้ กาย ใจต่างๆ นานา ล้วนดี  
เป็นผู้มจิีตใจหมดจดงดงาม ซ�า้ยงัแถมเกดิในตระกลูดี มัง่มศีรีสขุ น�า้ถงึปาก ข้าวถงึปาก  
โดยไม่เหนื่อยยากแต่อย่างใด นี่แสดงว่า “ปุพฺเพกตปุญฺญตา” เราได้สร้างสมบุญมา 
ดแีล้ว เพราะฉะน้ัน เมือ่เราได้สร้างสมบญุมาดีอย่างน้ัน กส็มควรทีจ่ะบ�าเพญ็ความดี 
อย่างน้ันให้ยิ่งๆ ขึ้นไป แต่ว่ามนุษย์เราเม่ือเกิดขึ้นมาในโลก ขาดการได้ยินได้ฟัง  
ขาดการอบรมสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ หรือธรรมะค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว 
เช่นนี้ มันก็ต้องเพลิดเพลินอยู่กับโลก เพราะมีบรรพบุรุษคือบิดามารดาเป็นอาจารย์
ส�าคัญ เป็นบุพพาจารย์ผู้ชักจูงแนะน�า
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 เมือ่ชวิีตในวยัเดก็ผ่านมาจนกระทัง่เป็นหนุ่มเป็นสาว บดิามารดาน้ันกต้็องการจะ
ให้มเีหย้ามีเรือนสบืสกลุอย่างน้ีเป็นต้น เป็นธรรมดาของโลกเมือ่การสบืสกลุอย่างน้ัน  
กเ็ท่ากบัว่าน�าทกุข์มาให้กบัลกูเต้า แต่ว่ากเ็ป็นธรรมดาของโลก เพราะว่าบดิามารดาน้ัน 
เป็นผู้มคีวามช�านิช�านาญในเร่ืองโลก ไม่ตระหนักในธรรมะค�าสัง่สอนของพระสมัมา-
สัมพุทธเจ้า และไม่ใช่นักปฏิบัติจริงจัง ที่ได้เห็นธรรมได้เกิดขึ้นในดวงใจของตนเอง
เช่นนั้น มันก็ต้องแนะน�าลูกเต้าเข้าไปอย่างนั้น ไปสู่ความทุกข์ยากล�าบากกังวลนานา
ประการ

 ส่วนพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ผู้เป็นดวงตาของโลก รู้เหน็ธรรม เหน็โลกเป็นสิง่ทีร้่อน  
เป็นที่หมกมุ่นกระวนกระวายเดือดร้อน ทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีความสงบสุข 
เพราะฉะน้ัน พระองค์จึงได้ประทานธรรมะค�าสั่งสอนให้บรรดาพุทธบริษัทเข้ามา 
ประพฤตปิฏบิตัศิลีห้า ศลีแปด ศีลสบิ ศีลสองร้อยยีส่บิเจ็ด อย่างนักบวชอย่างน้ีเป็นต้น  
เพราะฉะนั้น การเป็นนักบวชท่านจึงเรียกว่า “สมณะ”

 ทีน้ีอาศัยกัลยาณมิตรเป็นสิ่งส�าคัญ ในต�าราท่านจึงว่า “อเสวนา จ พาลาน�  
ปณฑิฺตานญจฺ เสวนา” การคบค้าสมาคมกบัคนดกีบับณัฑติน่ี เป็นสิง่ทีส่�าคญั ได้ครูบา- 
อาจารย์ทีท่่านตัง้อกตัง้ใจปฏิบตัแิล้ว ท่านมธีรรมะในใจ ท่านกแ็นะน�าพร�า่สอน กเ็ลยบวช 
มาได้อย่างนี้

 เพราะฉะน้ันการบวชน้ี ถ้าแม้นว่ามองให้ลกึ พจิารณาให้ซึง้ไปแล้ว มันไม่ใช่ของ
ธรรมดา เป็นคุณสมบตัขิองกษตัริย์ทเีดียว เพราะเราเป็นลกูศษิย์ตถาคต พระสมัมา- 
สมัพทุธเจ้าของเราน้ันเป็นกษัตริย์ เป็นผู้มศิีลปวทิยาการต่างๆ เป็นผู้มคีวามสามารถ 
ทกุประการ แม้แต่วชิารบนานาประการทีพ่ระองค์คล่องแคล่ว ธนูมอีนัหน่ึงเป็นธนูโบราณ  
อนัน้ันไม่มีบคุคลใดๆ ทีจ่ะสามารถยกขึน้ได้ พระองค์กส็ามารถจะยกธนูอนัน้ันยงิไป 
ได้เลย ทั้งยกด้วยก�าลังอย่างมหาศาลของพระองค์ เป็นผู้มีความสามารถฉลาด 
คล่องแคล่วทุกๆ ประการ แต่ว่านิสัยสัมมาสัมโพธิญาณที่พระองค์ได้บ�าเพ็ญโปรด
เวไนยสตัว์ทีไ่ด้สัง่สมบารมใีนอดีตชาตมิาแล้ว เม่ือเกดิเป็นกษตัริย์อย่างน้ันกเ็กดิความ
เบื่อหน่าย เมื่อพบเห็นคนเกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็เกิดความเบื่อหน่าย ดังนั้น พระองค์
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จึงคิดหาทางทีจ่ะบรรพชา ออกไปบ�าเพญ็สมณธรรม เป็นเคร่ืองสลดัตนออกจากโลก 
เม่ือด�าริอย่างน้ันเป็นทีต่กลงแน่นอน จึงทรงออกบวช ไปบ�าเพญ็ตบะอยูเ่ป็นเวลา ๖ ปี  
จึงได้ส�าเร็จสมัมาสมัโพธญิาณ แล้วได้วางสกิขาบทวนัิยไว้ให้พระสงฆ์ทัง้หลายสบืเน่ือง 
มาจนถึงพวกเราทุกวันนี้

บวชตามประเพณี

 การบวชน้ัน มาทกุวนัน้ีเราถอืเป็นประเพณกีนัเสยีแล้ว บวชเพยีง ๓ เดอืน ๒ เดอืน  
๑๕ วัน ๑ เดือน อย่างนี้มันคล้ายๆ กลายเป็นประเพณี ไม่ใช่บวชหนีโลก หนีสงสาร 
อย่างนี้ ถ้านึกถึงการบวชที่จริง แม้แต่เราเองแท้ๆ ก็บวชตามประเพณีเช่นเดียวกัน 
เป็นอย่างนั้น อายุครบ ๒๐ ปี งานก�าลังเยอะ จึงบอกโยมว่า อย่าเพิ่งบวชเถอะ ปีนี้ 
งานเราเยอะ พอถงึวนัอาย ุ๒๑ ปี ก็ได้เข้ามาบวช บวชกบ็วชไปอย่างน้ัน นะโม ตสัสะ  
ฯลฯ อะไรๆ ก็ว่าไม่ค่อยจะเป็น สวดมนต์ไหว้พระก็ไม่เป็นสักบท เข้ามาด้วยความ 
เป็นคนดบิ เหมือนไม้สดเข้าไปในเตา ทีไ่ม่ได้ริดกิง่ริดก้าน เข้าไปอย่างน้ัน อเีหละเกะกะ 
นานาประการต่างๆ กไ็ด้มาอยู่เบือ้งต้นกบัท่านอาจารย์กงมา ท่านเป็นอาจารย์ผู้ปกครอง  
ส่วนท่านพ่อลีของเราในสมัยที่เข้าไปบรรพชาอุปสมบท ท่านเป็นพระอนุสาวนาจารย์  
เป็นคู่สวด ความจริงตัง้ใจบวชเดือน ๑๒ กจ็ะสกึ มนัมีความหมายอยูส่�าหรับพระหนุ่ม 
คนหนุ่มเป็นเช่นน้ัน เกือบๆ จะไปเกี่ยวข้องกับผู้หญิงเข้า มันเป็นเช่นน้ันชีวิตใน 
วัยหนุ่ม

หวังบวชก่อนเบียด

 พออายคุรบบวชกมี็ความปรารถนาจะบวช แต่กต็ดิเร่ืองเกณฑ์ทหาร จึงรอเกณฑ์
ทหารเสยีก่อน หลงัจากเกณฑ์ทหารทีจั่นท์ไม่ถกู เพราะได้ประเภทด ี๒ คัดออกไว้ก่อน  
เขารับสมัครทหารใหม่ ๔๐ กว่าคน มีคนมาสมัครครบจ�านวน เราจึงรอดตัว ไม่ต้อง 
เป็นทหาร เม่ือเกณฑ์ทหารเสร็จแล้วกย็งัไม่ได้บวชอกี หลงัจากเกณฑ์ทหาร ๒ ปี ถงึได้บวช  
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มคีวามคดิไว้ในใจว่า บวชเสร็จสกึออกมาค่อยแต่งงานกบัคนทีเ่รารัก พอบวชไปแล้ว
สมาธิมันเกิด มันไม่สนใจทางโลกอีกเลย

 การอุปสมบทในครั้งนี้ เราเป็นผู้มีจิตศรัทธาขึ้นมาเอง อยากบวชด้วย เบื่อด้วย 
เบือ่พีส่าวมนั เราท�างานแทบตาย ขอเงินกไ็ม่ค่อยจะให้ มเีท่าไหร่เกบ็เรียบ จึงเป็นเหตุ
ให้บวชอยูอ่นัหน่ึงเหมือนกัน การบวชไม่มีใครมาบงัคบัชกัชวนแต่อย่างใด เพยีงเพราะ 
ในใจคดิว่า สมควรแก่เวลาและอายุทีจ่ะทดแทนบญุคณุของท่านผู้มคีณุทัง้หลายได้แล้ว  
อกีทัง้ในขณะน้ัน พระอาจารย์กงมา จิรป�ุโฺ� ซึง่ท่านเป็นลกูศษิย์สายท่านพระอาจารย์มัน่  
กจ็าริกธดุงค์มาประกาศเทศนาธรรมให้คนทัง้หลายละชัว่ สร้างความด ีในจังหวดัจันทบรีุ  
และกเ็ดนิทางมาทีบ้่านหนองบวั ซึง่เป็นบ้านเกดิของเรา ซึง่ในสมยัน้ันพระกรรมฐานแถบ
ทางภาคตะวันออกยงัไม่ค่อยมี กม็ท่ีานพ่อล ีธมมฺธโร และพระอาจารย์กงมา จิรป�ุโฺ�  
น่ีแหละเป็นผู้น�ามาเผยแพร่ ชาวพุทธทางภาคตะวันออกถึงได้ทราบเร่ืองราวของ 
พระกรรมฐานและการภาวนา

นาคเจี๊ยะ

 การเตรียมตัวอุปสมบท ต้องไปเป็นผ้าขาว รักษาศีลประพฤติธรรม เรียนรู้ 
วตัรปฏบิตัิทีจ่ะพงึกระท�าตอ่วดัและครบูาอาจารย์ จนทา่นเห็นว่าสมควรก่อน ทา่นถงึ
จะให้บวช ถ้าปฏิบัติไม่ได้ท�าไม่ได้ ท่านก็ยังไม่ให้บวช ธรรมเนียมพระป่ากรรมฐาน
ท่านเคร่งครัดนักเร่ืองเหล่าน้ี ไม่ใช่สุม่สีสุ่ม่ห้ามาจากไหนจะมาบวชได้ง่ายๆ ต้องได้รับ 
การฝึกอบรมเสียก่อนถึงจะบวชเป็นพระได้ แม้ตัวเราเองก็เช่นกัน ต้องเป็นตาปะขาว 
รับใช้ตดิตามครูบาอาจารย์อยูต่ัง้หลายเดอืน ในระหว่างน้ันต้องหดัขานนาค ออกเสยีง 
อกัขระฐานกรณ์ทีเ่ป็นภาษามคธให้ถกูต้อง เสยีง ทฆีะ รัสสะ เสยีงออกนาสกิ เสยีงโฆสะ  
อโฆสะ ฯลฯ และต้องฝึกกราบ ต้องหัดภาวนาเรียนกรรมฐาน ฟังเทศน์ฟังธรรมจาก 
ท่านอาจารย์กงมาเป็นประจ�าทุกเช้าเย็น ก่อนที่ยังไม่ได้โกนศีรษะ ด้วยความซุกซน
อนัเป็นแบบฉบบัส่วนตวั กไ็ด้แอบหนีมาเยีย่มบ้านเหมอืนกนั แต่เมือ่โกนศีรษะรับศลี 
เป็นตาปะขาวเต็มตัวแล้ว ก็ไม่ได้กลับบ้านอีกเลยจนกระทั่งได้บวช
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จิตรวมตอนเป็นนาค

 คร้ังหน่ึงตอนทีม่าเข้านาคได้ไม่นานนัก อยูร่ะหว่างการฝึกขานนาค ท่องบทสวด
ต่างๆ คนืหน่ึงฟังเทศน์ท่านอาจารย์กงมาฯ ท่านเทศน์ตามปกตทิกุๆ วนั ท่านกแ็สดงธรรม 
ของท่านไปเร่ือยๆ เรากฟั็งเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง ท่านสอนให้ภาวนาพทุโธ เรากภ็าวนา 
พุทโธอยู่อย่างนั้น นั่งเข้าสมาธิฟังเทศน์อยู่อย่างนั้น อันนี้มันก็เป็นเหตุที่แปลกอยู่นะ

 พอเรานั่งภาวนาฟังไปๆ จิตอยู่กับค�าบริกรรม หูก็ได้ยินเสียงเทศน์ไป คือจิตก็ 
ท�าหน้าที่ของมัน หูก็ท�าหน้าที่ของมัน มันเกิดเป็นสมาธิ แต่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามันเป็น 
สมาธิ มันรวมจนกระทั่งว่าไม่มีตัว ไม่มีตน ตัวตนหายหมด แล้วก็ปรากฏภาพนิมิต  
ที่ตัวเองน้ีมาปรากฏหมอบลงไปฟุบกับกองทรายที่เป็นทรายขาวอยู่ในบริเวณวัดน้ัน
อย่างชัดเจน ตัวนี้อ่อนไปหมด ปรากฏว่าในขณะนั้น เราปรากฏว่าตัวเองไม่มีตัวตน  
จนกระทัง่ท่านแสดงธรรมจบลง เราถึงรู้สกึตวั ตอนน้ันท่านแสดงธรรมนานมาก ทหีน่ึง 
เป็นชั่วโมงๆ ขึ้นไป เมื่อจิตถอนออกมา ออกจากที่ภาวนา ก็คลานเข้าไปถามท่านว่า

 “ท่านอาจารย์ครับ เมือ่ตะกีท้�าไมผมน่ังฟังเทศน์ท่านอาจารย์ ผมไม่มตีวั ตวัผม
หายไปไหน แต่สักประเดี๋ยวตัวผมนี่ ไป...ไปหมอบอยู่ที่...ที่กองทรายนั่นน่ะ ท�าไม
มันถึงเป็นอย่างนั้นครับ”

 ค�าถามน้ีเราถามท่าน เพราะก็อธบิายไม่ถกู และไม่รู้จะถามท่านอย่างไร เพราะตัง้แต่ 
เกดิมาไม่เคยเป็นเช่นน้ี ทีก่ล้าถามท่าน เพราะความตืน่เต้นตืน่ตาตืน่ใจ ทีชี่วติหน่ึงชีวติน้ี 
เราได้เห็นอย่างนั้น

 ท่านกบ็อกว่า “ไม่เป็นไร...เออ...ท�าไป...ท�าไป...ดแีล้วนะ” ท่านว่าอย่างน้ัน เราก็ 
ภูมิใจว่าเราท�าถูกต้อง การมีครูบาอาจารย์ดี ท่านรู้จริงผ่านการปฏิบัติมา สอนแบบมี 
หลักเกณฑ์ไม่สุ่มเดา จึงเป็นเรื่องส�าคัญมาก อาจารย์เป็นบัณฑิต ท่านก็ย่อมสอนใน 
แนวทางเจริญเพื่อความเป็นบัณฑิต แต่ถ้าอาจารย์โง่เขลาสอนแบบสุ่มสี่สุ่มห้า มันก็
เหมือนคนตาบอดจูงคนตาบอด อาจารย์ก็ตาบอด แล้วจะมาสอนลูกศิษย์ที่ตาบอด
อยู่แล้วให้ตาดี อันนี้มันเป็นไปได้ยากยิ่งนัก
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 น่ี...แหละขัน้ต้นแห่งการเข้ามาสูว่ดั เป็นขัน้ต้นทีจ่ะเข้ามาบวช เร่ิมแรกจิตมันเป็น
อย่างน้ี มันก็เป็นการปพูืน้ฐานทางด้านจิตใจให้ฝักใฝ่ในคณุธรรมทีส่งูๆ ข้ึนไป อนัเป็น 
การเลือ่นขัน้ของจิตให้สงูขึน้ เพราะจิตมนุษย์มหีลายขัน้หลายตอน จิตหยาบ จิตละเอยีด  
และอาศยับญุวาสนาเป็นเครือ่งหนุนส่งอยูเ่บือ้งหลงั เมือ่เรามบีญุ เคยสร้างบญุมาแต่ 
ชาติปางก่อน ประกอบกับเกิดมาเจอพุทธศาสนา อันเป็นประเทศที่สมควรแก่การ
ประพฤตธิรรม ยิง่ประการสดุท้าย ถ้าเราตัง้ตนไว้ชอบแล้ว การภาวนากเ็ป็นเร่ืองทีเ่รา 
ทุกคนสามารถท�าได้

 ในชวีติเราเกดิมากไ็ม่เคยพบความสงบอย่างน้ัน เมือ่เป็นเช่นน้ัน จิตมนักฉุ็กคดิ
ขึ้นมาว่า “นั่นอะไรล่ะ...ความสุข” การเข้ามาวัดวา เมื่อปฏิบัติได้ก็เป็นอย่างนี้

 ชีวิตที่จะมีความสุขอันแท้จริงในโลกมันไม่มี แต่เราเข้าใจว่ามี ถ้ามองให้ลึกซึ้ง
อย่างทีพ่ระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้ว ไม่มีเลยความสขุในโลก ความสขุอนัน้ันเป็นความสขุ 
อนัเจือไปด้วยความเร่าร้อนกระสบักระส่าย อย่างมเีงินมากๆ กก็ลวัเขาจะจ้ีปล้น กลวัเขา 
จะมาแย่งมาชิงไปเรียกค่าไถ่ สารพัดสารเพ ต้องเป็นทุกข์กังวลรักษา ฝากที่นั่นที่นี่ 
ก็ไม่ดี พกไปมากก็ไม่ดี กลัวจะถูกจี้ จะถูกปล้น จะถูกฆ่าตาย...นี่...สารพัดสารเพ  
กลวัคนอืน่จะแย่ง คนน้ีจะแย่ง พีน้่องอย่างน้ันอย่างน้ี สารพดัใจน้ัน คดิไปทกุแง่ทกุมมุ  
น่ัน...ใจอย่างน้ัน ใจมนักก็งัวล ใจเดือดร้อนวุน่วายอย่างน้ัน ไม่ใช่ใจทีส่งบ อย่างทีเ่รา 
มาท�าอย่างน้ี มันก็มุง่เพือ่ความสงบ แต่ก็ต้องอาศัยการนึกคิดเพือ่ต่อสูกั้บสิง่ทีม่นัจะมา 
ก่อกวนความไม่สงบของใจ เพราะการว่าหรือการบริกรรมอนัใดอนัหน่ึงอย่างน้ี มนัเป็น 
เครื่องต่อสู้กันนี่ ต้องเข้าใจอย่างนั้น

 สมมตุว่ิาใจเราน้ีไม่สบาย มนัไม่สบายอนัใด กจ้็องเอาสิง่น้ันมาคดิ ท�าไมอนัน้ัน 
ไม่สบาย ใจไปวติก อนัใดใจจึงไม่สบาย เอาเร่ืองน้ันมาพจิารณาๆ สกัไม่เกนิ ๕ นาที 
ใจน้ันกจ็ะเกดิความสงบ ใจกส็บาย แต่ทน้ีีเราไม่เป็นอย่างน้ัน ยิง่คิด ยิง่โศก ยิง่เศร้า  
ยิง่อาลยัอาวรณ์สิง่อนัน้ันให้เกดิขึน้ ใจกย็ิง่เหีย่วยิง่แห้ง ยิง่ไม่มกี�าลงัวงัชา หมดเร่ียวแรง  
เลยป่วยไข้แทบตาย บางทีก็ตายเลย นี่มันเป็นอย่างนั้น นี่ไม่ใช่วิธีต่อสู้ มันไม่ใช่วิธี
ผลกัดันเพือ่ความเป็นผู้ชนะ มแีต่แพ้อยูต่ลอดเวลาอย่างน้ัน ไม่ใช่นักรบ ยืน่คอไปให้ 
เขาฟันเลย นี่เป็นเช่นนั้น
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พ่อแม่ล�าบากเลี้ยงเรา

 เมื่อเข้ามาเป็นนาคได้ฟังเทศน์ฟังธรรม ก็ให้หวนร�าลึกถึงบุญของบิดามารดาว่า 
ท่านล�าบากมากนะทีเ่ลีย้งเรามา ฟังพระท่านเทศน์แล้วท�าให้คดิว่า การมีครอบครัวเป็น 
ความทุกข์อย่างมหันต์ เหมือนตกนรกทั้งเป็น แต่คนเราที่จะมองออกน้ันมองยาก 
เพราะถ้าจิตใจไม่สงบจริงๆ จะมองไม่เห็นโทษภัยของสิ่งเหล่านี้ได้เลย ถึงมองออก
ก็ไม่ชัดเจน ไม่ถึงจิตถึงใจ แทนที่จะเห็นเป็นยาพิษ แต่กลับเห็นเป็นแค่ขนมหวานๆ 
ชวนลิ้มชวนลอง ใจคนที่มีกิเลสส่วนมากก็ต้องคิดอย่างนั้น

 ค�าโบราณท่านว่าไว้น่าฟังมากว่า “ดีๆ  เอาไว้ให้ลกู สกุๆ เอาไว้ให้เมยี เสยีๆ เอาไว้ 
กินเอง”

 อันน้ีถูกต้องทีส่ดุ ผู้ชายดีๆ  ทีเ่ขามีครอบครัวทางโลก เวลาทกุข์เวลาจนน้ัน อย่างเช่น 
เดินเข้าไปในป่าอย่างนี้ ไปเจอต้นมะม่วงลูกดกร่วงลงมา ลูกสวยๆ เอาไว้ให้ลูกกิน  
ลกูสกุๆ เอาไว้ให้เมีย ลกูเสยีๆ เอาไว้กินเอง แต่เวลากนิลกูเสยีๆ ไม่ค่อยบอกลกูบอกเมยี  
เก็บไว้กินคนเดียว บางทีเขาจึงพูดแซวคนที่แต่งงานกันว่า “สวยๆ เอาไว้ให้ลกู สกุๆ 
เอาไว้ให้เมยี เสยีๆ เอาไว้กนิเอง” น่ันชวีติทางโลกมันเป็นอย่างน้ัน

 ดีๆ  เอาไว้ให้ลกู อนัไหนสิง่ใดทีดี่ๆ เกบ็ง�ารักษาแสวงหาไว้ให้ลกูหมด คนทีเ่ป็น 
พ่อเป็นแม่จึงล�าบากมาก ไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง ทีนี้เมื่อคิดอย่างนั้น ก็ยิ่งท�าให้เรา 
คิดมาก มาอยู่วดั ๙ วนั ๑๐ วนั คดิถงึสาวแทบเป็นแทบตาย พ่อแม่เลีย้งมาแทบเป็น 
แทบตาย ยังไม่ได้ทดแทนพระคุณ ยังจะมานึกฝันหวานไปว่า “บวชสึกแล้วจะไป
แต่งงานกบัแป้ง (คนรัก)” แทนทีจ่ะคิดเร่ืองพ่อเรือ่งแม่ก่อน ใจมนักลบัไปคิดถงึเร่ือง 
ผู้หญิงก่อน เพราะสัญญากันไว้ว่า บวชเสร็จ สึกแล้วจะไปขอ
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บิดามารดาเป็นผู้ที่เกื้อกูลอุปการะเลี้ยงดู

 คนเราทกุคนเมือ่ไม่ได้เข้ามาอบรม มันกเ็ป็นสิง่ทีไ่ม่รู้ ไม่รู้ว่าเรามีธรรมะอยูใ่นตวั 
ของเรา แต่เรายังไม่ได้ใช้ เราเอาไปใช้กับโลกทั้งหมด เลยไม่เป็นอันที่จะเอามาใช้ใน
ทางธรรม ความดีมนัอยูท่ีต่วัเราน่ีทีจ่ะต้องท�า แต่ทน้ีีเรามีพ่อมีแม่ พ่อแม่กมี็คุณสมบตัิ
ในเร่ืองทางโลก ต้องการให้ไปหาเงินหาทอง และต้องการให้มีครอบครัว น่ี...ถ้าว่าถงึ 
ความจริงละก้อ มันเป็นตัวถ่วงอย่างมหันต์ มองดูให้ลึกๆ มองดูให้ถึงใจที่สงบแล้ว  
การมีครอบครัว มีลกูมเีต้า เลีย้งลกูเลีย้งหลาน น่ันแหละมนัแสนทีจ่ะกงัวลเดือดร้อน 
วุน่วาย ไม่มีเวลาทีจ่ะได้ท�าบญุท�าทาน โอกาสเวลาจะน่ังภาวนากไ็ม่ม ีแต่คนเราไอ้ทางโลก 
มันนิยมกันอย่างนั้น เพราะฉะนั้น จึงว่ามันเป็นสิ่งที่ยาก เมื่อเป็นอย่างนั้นเข้าแล้ว 
การที่นั่งภาวนารักษาศีลมันก็ไม่ค่อยมีเวลา

 ฉะน้ัน ทกุคนทีเ่กดิขึน้มาบนโลกต้องการความสขุอนัแท้จริงของชวีติ แต่คนเรา 
ทีเ่กดิขึน้มาในโลกแล้ว มันกย่็อมม ีราคะ โทสะ โมหะ สิง่ทัง้ปวงเหล่าน้ีเข้ามาครอบง�า 
หวัใจ โดยทีเ่ราไม่เคยฝึกหดัอบรมในสิง่เหล่าน้ี มนักย่็อมลุม่หลงไปตามธรรมดาของ 
โลกเหล่านั้น

 เพราะฉะน้ัน เราเกิดมาทุกคนก็มีบิดามารดาเป็นผู้ที่เกื้อกูลอุปการะเลี้ยงดู  
เป็นปัจจัยส�าคัญในชีวิต ถ้าไม่ได้ท่านทั้งสองเป็นผู้เลี้ยงดูอุดหนุนแล้ว ชีวิตก็ต้อง 
แตกดบัท�าลาย หรือเป็นคนทีพ่กิลพกิารต่างๆ นานา อย่างน้ีเป็นต้น เม่ือวยัพอสมควร 
เลี้ยง ทะนุถนอมเลี้ยง พอมีวัยพอสมควรก็ให้การศึกษาเล่าเรียน อย่างนี้จนกระทัง่ 
ได้รับการศกึษาจนส�าเร็จนิตภิาวะ เป็นผู้ทีไ่ด้ส�าเร็จในการศึกษาดแีล้วอย่างน้ัน หน้าที ่
บิดามารดาก็ต้องคิดให้สร้างโลกสร้างสงสาร เพื่อที่จะได้สืบตระกูลไปอย่างนั้น ตาม
ธรรมดาของใจมนักม็คีวามปรารถนาดิน้รนกระวนกระวายอยูอ่ย่างน้ันแล้ว กเ็ลยต้อง
ตามใจผู้ปกครอง เรียกว่าบิดามารดาของเรา

 การกระท�าเช่นน้ัน พระพทุธเจ้าทรงตเิตยีนประการหน่ึง โดยชัน้ธรรมะสงูๆ แต่ก็ 
ต้องเป็นตามนิสยัสตัว์โลก เปลีย่นแปลงในภาวะ เป็นอยูอ่ย่างน้ีตลอดเวลา จนสบืเน่ือง 
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กนัมาตัง้แต่ขัน้พทุธกาล จนมาถงึพวกเราปัจจุบนัน้ี สบืเน่ืองกนัมาอย่างน้ี แต่ว่าน่ันแหละ  
ธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้าน้ัน เม่ือบคุคลได้เข้ามาอบรมฝึกหดั ปฏิบตัทิ�าใจให้เกดิ 
ความสงบแล้ว กย่็อมจะเกดิความเบือ่หน่ายในวฏัสงสารของโลกทัง้หลาย เหล่าน้ีเป็นต้น  
เพราะฉะน้ัน ถ้ามองกนัในแง่ของวตัถุนานาประการแล้ว ความเจริญ ความรุ่งเรือง กน่็า 
เป็นทีลุ่ม่หลง เพลดิเพลนิ น่ายินดีสนุกสนาน ร่าเริง ด้วยประการต่างๆ ถ้ามองเข้ามา 
ภายใน คอืเรียกว่าขจัดปัดเป่าใจของเราให้สงบแล้วอย่างน้ัน เมือ่ในขณะทีใ่จของเรา 
สงบอย่างน้ันแล้ว มองออกไป นึกคดิออกไปอย่างน้ัน กมี็แต่ผลสะท้อน คอืให้ความ 
วุน่วายของใจน้ันเกดิขึน้อยูต่ลอดเวลา น่ีเพราะฉะน้ัน พวกทีม่คีณุธรรมอย่างสมเดจ็- 
พระสมัมาสัมพุทธเจ้า หรอือรยิสาวกผู้ที่ไกลจากกเิลส เหล่านีเ้ป็นต้น ท่านจงึหลกีเร้น
ไปอยูท่ีอ่นัสงบสงัดเงียบ ปราศจากสิง่รบกวน เป็นอย่างน้ัน เพราะสถานทีเ่หล่าน้ีเป็นที่ 
บ�าเพ็ญความสงบสงัดของใจท่านให้ได้รับความร่มเย็น

 เพราะฉะนั้น อย่างนี้เราก็เหมือนกัน ผู้ที่เข้ามาฟัง เข้ามาวัดมาวา หาฟังเทศน์ 
ฟังธรรม จ�าศีลภาวนาอย่างนี้ ก็เป็นการปลดเปลื้องภาระภายนอกให้คลายออกไปได้ 
เปลาะหน่ึง เช่น การมารักษาศีลอโุบสถอย่างน้ี เป็นต้น กท็ิง้ภาระตัง้แต่เช้าจนกระทัง่ค�า่  
จนกระทั่งรุ่งสว่าง ก็ปลดเปลื้องภาระของร่างกายออกไปจากใจ ออกไปจากกายได้
ชนิดหนึ่ง

 แต่ทน้ีีการเข้ามาปลดเปลือ้งอย่างน้ีด้วยการมารักษาอโุบสถ แต่บางทน้ัีนในใจยงั 
กังวลวุ่นวาย คดิอะไรสิง่น้ันสิง่น้ีอยูต่ลอดเวลา เรากต้็องใช้การประหตัประหาร อย่าให้ 
สิง่เหล่าน้ันเข้ามาบัน่ทอนความดขีองเราทีต่ัง้ใจบ�าเพญ็อนัน้ันให้เกดิข้ึน คอื ไม่ได้อะไร 
ก็ขอให้ระลึกถึง พุทโธ ธัมโม สังโฆ บทใดบทหนึ่ง อย่าให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามากวนใจ 
ของเรา เม่ือรู้ตวัอย่างน้ันแล้ว กพ็ยายามระลกึอยูต่ลอดเวลา ใจน้ันกจ็ะบงัเกดิความสขุ  
คือเกิดความสงบของหัวใจน่ันเอง อย่างน้ันจึงเรียกว่า ศีลบริสุทธิ์ ไม่ด่างพร้อย  
ไม่เศร้าหมอง ถงึซึง่ความบริสทุธิข์องสมาธไิด้อย่างน้ัน เรียกว่าน่ันเป็นผู้ทีอ่บรมถกูทาง 
ถกูต้อง เรียกว่า กาย วาจา ใจ พร้อมด้วยศลี และกเ็ข้าถงึสมาธ ิอย่างน้ีเป็นต้น น่ีเรียกว่า 
มีศีล รักษาศีลให้บริสุทธิ์ ทั้งกาย วาจา ใจ พร้อมบริบูรณ์ทุกประการ
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 เพราะฉะนั้น บรรดาพุทธบริษัทผู้ที่เข้ามามีความมุ่งมั่นปรารถนาอยากบ�าเพ็ญ
ภาวนา อนัน้ีเป็นจุดส�าคญั การว่าพร�า่ไปในสิง่ทีไ่ร้สาระกไ็ม่ค่อยมีประโยชน์ เพราะฉะน้ัน  
เรากจ็ะว่าในสิง่ทีเ่ป็นสาระ พอเป็นสติในการกระท�าใดๆ ให้เกดิความสงบ กเ็พราะเคย 
พูดอยู่บ่อยๆ ว่าจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้การบริกรรม ในแบบท่านก็บอกว่าต้องมี 
วิตกวิจารณ์ เพื่อช�าระใจขั้นต้นนี้เอง

การอุปสมบท

 เราบวชเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ เวลา ๑๖.๑๙ น. ณ พัทธสีมา
วัดจันทนาราม ต�าบลจันทนิมิต อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมี
 พระครูครุนารถสมาจาร (เศียร)  เป็นพระอุปัชฌาย์
 พระครูพิพัฒน์พิหารการ (เชย)   เป็นพระกรรมวาจาจารย์
 ท่านพ่อลี ธมฺมธโร     เป็นพระอนุสาวนาจารย์
 ได้ฉายาว่า “จุนฺโท”

 ในขณะน้ันเรามีอายุได้ ๒๑ ปี ๑ เดือน กบั ๕ วนั จึงเป็นพระรูปแรกทีท่่านพ่อลี 
เป็นคูส่วดบวชให้ เมือ่บวชทีว่ดัจันทนารามเสร็จแล้ว กก็ลบัมาจ�าพรรษาทีว่ดัทรายงาม 
ติดต่อกันเป็นเวลา ๓ พรรษา

วัดจันทนาราม

 วัดจันทนาราม ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น�้าจันทบุรี ตั้งอยู่ตรงข้ามวัดโบสถ์เมือง ต�าบล
จันทนิมิต อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เป็นวัดราษฎร์ เป็นที่อยู่ของเจ้าคณะจังหวัด
จันทบรีุ-ระยอง-ตราด เดมิจริงๆ วดัน้ีมต้ีนจันทน์ใหญ่ๆ หลายต้น ตัง้อยูบ่ริเวณบ่อน�า้ 
ในวัดนี้ อาศัยต้นจันทน์เป็นเหตุ จึงตั้งชื่อว่า “วัดจันทนาราม”
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ประวัติพระอุปัชฌาย์

พระครูครุนารถสมาจาร (เศียร อุตฺตโม)

 ท่านเป็นเจ้าอาวาส วัดจันทนาราม องค์ที่ ๙ เป็นพระที่ชาวเมืองจันทบุรีนับถือ 
เป็นอย่างยิง่ เมือ่เจ้าอาวาสองค์เดมิมรณภาพลง คอื ท่านพระครูครุนารถสมาจาร (แสง  
สปุภาโส) ทายกทายกิา ประชาชน ชาวเมอืงจันทบรีุทัง้หลาย พร้อมทัง้คณะสงฆ์ภายในวดั  
เห็นพร้อมกันว่า พระอาจารย์เศียร อุตฺตโม มีคุณสมบัติสมควรที่จะได้รับหน้าที่เป็น 
เจ้าอาวาส สัง่สอนพระเณรอบุาสกอบุาสกิา เพราะท่านเป็นผู้เคร่งครัดในพระธรรมวนัิย 
เป็นอย่างดี เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสแบ่งเบาภาระกิจในงานทุกแขนงของเจ้าอาวาสเป็น
อย่างดียิ่งมาแล้ว พอที่จะเป็นสมภารสืบต่อพระศาสนาได้

 ฉะนั้น ในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ พระอาจารย์เศียร อุตฺตโม ท่านจึงได้รับแต่งตั้งเป็น 
เจ้าอาวาส วัดจันทนาราม พระอาจารย์เศียร ท่านเกิดที่บ้านดาวเรือง ต�าบลพลับพลา  
อ�าเภอเมือง จังหวดัจันทบรีุ บดิาท่านเป็นคนจีนช่ื่อ ไฮ้ มารดาชือ่ ผ้ึง มพีีน้่องร่วมมารดา  
๙ คน

 พระอาจารย์เศยีร อตุตฺโม เกดิปีขาล วนัที ่๑๖ กนัยายน พ.ศ. ๒๔๒๑ ได้อปุสมบท 
ที่พัทธสีมา วัดจันทนาราม เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๒ พระอุปัชฌาย์แผ้ว  
ธมมฺวนิโย เป็นพระอปัุชฌาย์ พระค�า เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ท่านบวชเป็นองค์สดุท้าย 
แห่งชีวิตพระอุปัชฌาย์ บวชได้ ๓ พรรษา จึงได้เข้าไปเล่าเรียนศึกษาธรรมะที่วัด
โสมนัสวิหาร กรุงเทพฯ

 ก่อนมรณภาพ ๒ ปี ท่านเริ่มป่วยเป็นโรคมีเสียงแหบแห้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ 
ถึงกาลมรณภาพ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. อายุได้ ๖๑ ปี
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ประวัติพระกรรมวาจาจารย์

พระครูพิพัฒน์พิหารการ (เชย ทองค�าดี) 

 ท่านเป็นเจ้าอาวาส วัดจันทนาราม องค์ที่ ๑๐ เมื่อท่านพระครูครุนารถสมาจาร 
(เศยีร) มรณภาพลง ทางราชการคณะสงฆ์ได้ตัง้ให้พระครูพพิฒัน์พหิารการ (เชย) เป็น 
ผู้ด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาสต่อ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ท่านเป็นผู้มีอุปนิสัยเยือกเย็นสุขุม  
เข้มแขง็ในภารกจิของวดั ทัง้ในด้านการปกครองและปฏสิงัขรณ์ก่อสร้าง การปฏสินัถาร  
การต้อนรับอาคันตกุะ เป็นผู้เอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ดียิง่ ท่านเกดิทีต่�าบลจันทนิมติ (พงุทะลาย)  
บ้านคลองใหญ่หวัวงั อ�าเภอเมอืง จังหวดัจันทบรีุ โยมบดิาชือ่ ชุม่ เป็นก�านันนายบ้าน  
โยมมารดาชื่อ ขวบ มีพี่น้องร่วมมารดาเดียวกัน ๒ คน

 อุปสมบทที่พัทธสีมา วัดจันทนาราม พระครูวินัยธร (อยู่) จังหวัดตราด เป็น
พระอุปัชฌาย์ พระปลัดแสง สุปภาโส เป็นพระกรรมวาจาจารย์ เมื่ออุปสมบทเสร็จ
ได้เข้าไปศึกษาเล่าเรียนที่วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

 พ.ศ. ๒๔๙๔ - ๒๔๙๕ เกิดกรณพีพิาทเกีย่วกบัเร่ืองทีธ่รณสีงฆ์ ทีบ้่านแก้ว บริเวณ 
เขาโบสถ์ คนทีรุ่กล�า้จับจองต้องเดอืดร้อนเป็นเวลานานกว่าจะเสร็จคดี ท่านเกดิความ 
เบือ่หน่ายในสมณเพศ ฉะน้ัน ในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงได้ขอลาสมณเพศตามประเพณีสงฆ์

บุพพาจารย์

 ท่านพ่อล ีกบั พระอาจารย์กงมา ท่านเป็นอาจารย์องค์แรกของเรา... จะได้น�าเร่ือง 
ของท่านมาเล่าประกอบสักเล็กน้อย ประวัติของท่านทั้งสองมีดังนี้ 

 พระอาจารย์กงมาได้เล่าไว้ว่า ท่านไปส่งมารดาของท่านที่ไปบวชชีอยู่ที่จังหวัด
อุบลฯ ได้แวะมาพักที่บ้านเกิดของพระอาจารย์ลี (ท่านพ่อลี) ขณะนั้นพระอาจารย์ลี
บวชเป็นพระภิกษุฝ่ายมหานิกาย อยู่ที่วัดบ้าน อ�าเภอม่วงสามสิบ เมื่อพระอาจารย์ลี 
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ทราบข่าวว่ามีพระธุดงค์มาพักที่ป่าช้า ก็เกิดจิตฝักใฝ่อยากได้พบพระอาจารย์กงมา 
เมือ่ได้มาพบเหน็แล้ว กเ็กดิจิตเลือ่มใสในกิริยามารยาท ซึง่ผิดกบัภกิษุรูปอืน่ๆ ทีท่่าน 
เคยเห็นมา ท�าให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสภายในใจเป็นอย่างยิ่ง

 คร้ันเมือ่ได้เข้าไปนมัสการไต่ถามถงึธรรมข้ันต่างๆ กย็ิง่ท�าให้เกดิความเลือ่มใส
ศรัทธาภายในใจเป็นล้นพ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพระอาจารย์กงมาแสดงธรรมที่ 
ท่านได้รับการปฏบิตัทิางใจมาจากท่านพระอาจารย์ม่ัน ประกอบกบัประสบการณ์ในการ 
ปฏิบัติที่ยาวนานด้วย ก็ยิ่งท�าให้พระอาจารย์ลีเกิดความเลื่อมใสเป็นที่ยิ่ง

 พระอาจารย์กงมาท่านเล่าว่า ครั้งแรกที่เราได้แสดงธรรมให้แก่ท่านลีนั้น เราได้
แสดงเก่ียวกับข้อปฏิบตัใินการพจิารณากายให้เกดิอริยสจัธรรมตามแนวของท่านพระ
อาจารย์ใหญ่มั่น จึงท�าให้พระอาจารย์ลีที่ก�าลังฟังนั้น นั่งนิ่งเหมือนถูกสะกดจิตเลย 
ทีเดียว

 หลงัจากทีพ่ระอาจารย์ลไีด้ฟังธรรมในคืนวนัน้ัน ท�าให้ท่านตดัสนิใจอย่างเด็ดขาด 
ทีจ่ะไปธดุงค์กบัพระอาจารย์กงมาเพือ่แสวงหาโมกขธรรม (ธรรมเป็นเคร่ืองน�าพ้นจาก 
ทุกข์) โดยการเดินทางเพื่อติดตามหาท่านพระอาจารย์มั่นไปจนถึงจังหวัดอุบลฯ

 เมือ่เดนิทางไปถงึจังหวดัอุบลฯ พกัอยู่วดับรูพาราม ประจวบเหมาะกบัท่านเจ้าคณุ 
ปัญญาพศิาลเถร (หนู) เจ้าอาวาสวดัปทมุวนาราม ข้ึนมาจากกรุงเทพฯ พกัอยูท่ีว่ดัเลยีบ 
จังหวัดอุบลราชธานี ท่านเจ้าคุณปัญญาพิศาลเถรนี้ ท่านเป็นสหธรรมิกกับท่านพระ
อาจารย์มั่น ท่านพระอาจารย์มั่นจึงให้ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ ญัตติเป็นพระธรรมยุต 
ให้พระอาจารย์กงมาและพระอาจารย์ลี โดยที่พระอาจารย์กงมาเป็นนาคขวา ส่วน 
พระอาจารย์ลเีป็นนาคซ้าย เมือ่วนัที ่๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ เวลา ๑๔.๔๓ น.  
ณ วัดบูรพาราม ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยท่านเจ้าคุณ
ปัญญาพิศาลเถร (หนู €ิตป�ฺโ�) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์เพ็ง เป็นพระ 
กรรมวาจาจารย์ 
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 เพราะเหตุดังน้ีเอง ท่านพระเถระทั้งสองรูปน้ีจึงสนิทสนมกันประดุจโคงามคู่  
ท่านทั้งสองเคารพนับถือกันและกันตลอดมา แม้จะอยู่ใกล้ไกลก็จะระลึกนึกถึง  
ด้วยอ�านาจแห่งธรรมอันไม่มีวันจืดจาง

พระอาจารย์กงมาอบรมสั่งสอนคนขาดศีลธรรม

ให้กลายเป็นคนดี

 ปี พ.ศ. ๒๔๗๙ พระอาจารย์ลี ผู้ซึ่งได้ท�าประโยชน์แก่ชาวจันทบุรีมากมาย 
มีพุทธศาสนิกชนศรัทธาเลื่อมใสในพระธรรมเทศนาของท่านมาก เร่ิมแรกทีเดียว
ท่านมาอยู่จันทบุรีเพียงองค์เดียว ไม่มีใครช่วยในด้านการเผยแพร่ธรรมกรรมฐาน  
ท่านจึงได้มจีดหมายไปถงึพระอาจารย์กงมา ผู้เป็นสหธรรมกิ ขอให้ช่วยมาเผยแพร่ธรรม  
เพราะประชาชนทางภาคตะวันออกมีความสนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็น 
อย่างย่ิง แต่ขาดผู้น�าพาทีมี่หลกัจิตหลกัใจ ท่านพระอาจารย์สงิห์กอ็นุมัตใิห้พระอาจารย์ 
กงมา ไปจังหวัดจันทบุรี เพื่อประกาศธรรมค�าสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ให้ประชาชนผู้หลงได้ตื่นจากความมืดคือกิเลส

 เมื่อพระอาจารย์กงมาเดินทางมาถึงจันทบุรี มาพักอยู่ที่วัดป่าคลองกุ้ง อันเป็น 
วัดกรรมฐานวัดแรกของชาวจังหวัดจันทบุรี ที่พระอาจารย์ลีได้มาริเริ่มสร้างขึ้น แล้ว 
เดินทางต่อไปยังบ้านนายายอาม โดยการขอร้องของท่านขุนภูมี นายอ�าเภอท่าใหม่  
ขณะน้ันไม่มีทางรถยนต์ ต้องเดนิไป หมู่บ้านน้ีเป็นทีซุ่ม่ซ่อนของพวกโจรผู้ร้าย อกีทัง้
ผู้คนทีอ่ยูอ่าศัยก็ล้วนแต่ขาดศีลธรรม ท่านต้องพกัอยู ่ณ ทีแ่ห่งน้ีหลายเดอืน ได้พยายาม 
อบรมสั่งสอนศีลธรรมให้เกิดความละอายเกรงกลัวต่อบาป ให้พากันกลัวบาปกรรม
ความชั่วเสียหายที่จะน�าพาตนไปสู่ขุมนรก จนในที่สุด หมู่บ้านที่เคยรุ่มร้อนไปด้วย
ไฟราคะ โทสะ โมหะ กลับกลายเป็นรมณียสถานอันชุ่มเย็น ชาวบ้านหลับตื่นและอยู่ 
เป็นสุขด้วยธรรมของพระศาสดาแผ่มาปกคลุมจิตใจ
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 อยู่ ณ ที่แห่งนี้ต่อมาอีกหลายเดือน คุณนายลั้ง อ�านวยกิจ ภรรยานายอ�าเภอ 
พร้อมทั้งอุบาสกอุบาสิกาอีกหลายท่าน มากราบเยี่ยมพระอาจารย์กงมา แล้วกราบ 
อาราธนานิมนต์กลับไปอยู่วัดป่าคลองกุ้ง ในเมืองจันทบุรี คร้ันเม่ือถึงเวลาจะ 
เดนิทางกลบั ชาวบ้านนายายอามเม่ือทราบข่าวเท่าน้ันแหละ ถงึกบัแสดงอาการเสยีดาย 
เสียใจ ไม่อยากให้ท่านจากไป พากันร้องห่มร้องไห้เป็นการใหญ่ เหมือนเด็กน้อยที่ 
พลดัหลงจากบดิามารดา ร้องไห้น�า้ตานอง มีอาการปางตาย ชาวบ้านนายายอามกม็กีริิยา 
อาการเป็นดังนี้เช่นกัน

 ในขณะน้ัน ชาวจังหวดัจันทบรีุโดยทัว่ไป ต่างกม็คีวามประสงค์ทีจ่ะให้คณาจารย์
กรรมฐานเดินทางมาเผยแพร่พระธรรมค�าสอนในถิน่ของตนๆ ยิง่นับวนั ชาวจันทบรีุ
ยิง่สนใจฝักใฝ่ในวตัรปฏิบตัแิบบพระป่า โดยเฉพาะอย่างยิง่ชาวบ้านหนองบวั อ�าเภอ
เมืองนั้น มีความกระหายใคร่ได้ใคร่เห็นพระกรรมฐานเป็นอย่างยิ่ง เป็นหมู่บ้านที่มี 
ศรัทธาแก่กล้า ได้เคยพยายามนิมนต์พระอาจารย์ลีให้มาอยู่หลายคร้ังหลายหน  
ถึงพระอาจารย์ลีไม่มาเอง ก็ขอให้ท่านหาพระที่มีหลักจิตหลักใจที่ดีมาสร้างวัดอบรม
สั่งสอนญาติโยมทางหนองบัวนี้ให้ด้วยเพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติ

 การเดินทางไปบ้านหนองบัวนั้น ต้องไปทางเรือแจว ใช้เวลา ๒ ชั่วโมง คณะที่ 
เดินทางมารับ มีความปีติอิ่มเอิบใจเป็นที่ยิ่ง แจวเรือมาถึงบริเวณบ้านหนองบัว และ
เดินเท้าต่อไปที่ป่าช้า ซึ่งเขาจะจัดให้เป็นที่สร้างวัด ไปถึงเวลาบ่ายโมงกับสิบห้านาที



43

พรรษาที่ ๑-๓ (พ.ศ. ๒๔๘๐-๒๔๘๒)

จ�ำพรรษำที่ วัดทรำยงำม ต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

หลวงปู่เจี๊ยะเล่าเรื่องวัดทรายงาม...

 วัดทรายงามตั้งอยู่บ้านหนองบัว ต�าบลหนองบัว อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  
เหตุที่ได้ชื่อว่า วัดทรายงาม ก็เพราะเหตุที่พื้นที่ในบริเวณวัดเป็นทรายขาวคล้ายส�าลี
งดงามมาก พระอาจารย์กงมาจึงอาศัยเครื่องหมายนี้ตั้งเป็นชื่อของวัด

 วัดนี้มีเนื้อที่ ๓๑ ไร่ ๖๓ ตารางวา ทิศเหนือติดกับโรงเรียน ทิศใต้ติดต่อกับที่ 
นายจู๊ด วิธีเจริญ ทิศตะวันออกติดต่อกับที่นายฉง บุญสร้าง ทิศตะวันตกติดกับ
ถนนหลวง

 การคมนาคมไปวัดทรายงามนี้ ไปได้ ๓ ทางจากเมืองจันทบุรี คือ
 ๑. ทางเรือยนต์ตามล�าแม่น�้าจันทบุรี
 ๒. ทางรถยนต์ ออกจากจันทบรีุมาตามถนนสายสขุมุวทิ แล้วมาแยกทีส่าม แยก 
หนองขอน เดินทางต่อประมาณ ๑๐ กม. ก็ถึง
 ๓. ทางเดินด้วยเท้าจากจันทบุรี ผ่านบ้านเกาะขวาง เกาะตะเคียน ถึงหนองบัว
ระยะทาง ๑๐ กม.

ประวัติการสร้างวัดทรายงาม

 การสร้างวดัทรายงามน้ี พระอาจารย์กงมาท่านมุง่สร้างคนเป็นส�าคญั หมายความว่า  
ท่านได้ปลกูฝังคณุธรรมความดใีห้แก่คนในละแวกน้ันตัง้แต่วนัทีเ่ดนิทางมาถงึ วนัแรก 
ท่านก็ได้แสดงธรรม และต่อๆ มาอกีทกุวนัไม่เคยขาด นอกจากแสดงธรรมให้เขารู้คณุ 
โทษของบาป คือให้ทราบว่าบาปโดยความเป็นบาป ให้ทราบว่าบุญโดยความเป็นบุญ 
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ชีค้ณุชีโ้ทษในสิง่ทีย่งับกพร่องภายในจิตใจ ท่านกย็งัน�าท�าสมาธภิาวนา จนปรากฏว่า 
มีผู้ได้รับธรรมปีติกันมาก

 ในระยะ ๓ เดือนแรก ท่านได้แสดงธรรมอย่างวจิิตรพสิดารลกึล�า้ ท�าให้ชาวบ้าน 
นั้นเกิดศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง

 พระอาจารย์กงมา จิรป�ุโฺ� สร้างวดัน้ีขึน้เม่ือปี พ.ศ. ๒๔๗๙ เน่ืองจากคณะอบุาสก 
อุบาสิกา บ้านหนองบัว บางส่วนที่เป็นผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน พากันมี 
ความประสงค์อยากจะสร้างวดัปฏิบตักิรรมฐานข้ึนสกัแห่งหน่ึง กพ็ากนัแสวงหาอาจารย์ 
ผู้ปฏบิตัธิรรมอย่างเคร่งครัด กไ็ด้ทราบข่าวว่าท่านพระอาจารย์กงมา เดนิธดุงค์มาจาก 
นครราชสมีา เป็นผู้หนักแน่นในธรรมปฏบิตั ิตอนน้ีได้มาพกัอยูท่ีว่ดัป่าคลองกุ้ง คณะ 
อุบาสกอุบาสิกาจึงปรึกษากัน แล้วให้หัวหน้า ๖ คน ที่แต่งตั้งไว้ไปท�าหน้าที่อาราธนา
นิมนต์พระอาจารย์กงมาที่วัดป่าคลองกุ้ง

 จะกล่าวถงึชาวบ้านหนองบวัทีต่ัง้หน้าตัง้ตามานิมนต์พระอาจารย์กงมา ชาวบ้าน 
เหล่าน้ีเป็นผู้สนใจฝักใฝ่ในการศึกษาพระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้า ไม่ใช่มานิมนต์ 
ท่านด้วยความมวัเมาหลงใหลแต่ประการใดไม่ ชาวบ้านเหล่าน้ีรู้เร่ืองพระปริยตัธิรรม
เป็นอย่างด ีรู้จักข้อวตัรปฏิบตัขิองพระป่าอยูบ้่างเหมอืนกนั จึงพากนัพยายามแสวงหา
พระภิกษุสามเณรผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย อันเป็นค�าสั่งสอนของ 
พระศาสดา เพื่อที่อาจารย์ดีๆ นั้นจะได้แนะน�าสั่งสอนตนในข้อปฏิบัติให้ยิ่งๆ ขึ้นไป 
และเพื่อบ�าเพ็ญตนให้ตั้งอยู่ในทาน ศีล ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา ตามค�าสอนของ
พระพุทธเจ้าทั้งหลาย

 เดิมทีน้ัน ชาวบ้านหนองบัวเห็นแต่พระผู้ซึ่งประพฤติเลวทราม กระท�าผิดต่อ 
พระธรรมวินัยอยูเ่นืองๆ จึงด�าริพากันค้นแสวงหาพระผู้ซึง่ปฏบิตัชิอบ ตรงต่อพระธรรม 
ค�าสอนจริงๆ

 เมื่อชาวบ้านเหล่าน้ีได้ทราบว่ามีพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาพักอยู่ที่วัดป่า 
คลองกุ้ง ก็มีปีติยินดีอย่างมากแท้ จึงคิดที่จะพากันไปนิมนต์ ผู้ที่อาสาจะไปนิมนต์มี  
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นายเสี่ยน นายหลวน ผู้ใหญ่อึก นายจิ๊ด นายซี่ นายแดง รวมเป็น ๖ คน เมื่อวันที่  
๑๒ มีนาคม ปี พ.ศ. ๒๔๗๙

 เมื่อได้พบกับท่านอาจารย์กงมา ก็เข้าไปนิมนต์ ท่านอาจารย์จึงพูดขึ้นว่า

 “ให้พวกโยมอธิษฐานดูเสียก่อน ถ้าดีก็มารับ ถ้าไม่ดีก็อย่ามา ให้พากันกลับไป
เสียก่อน ให้ไปเสี่ยงความฝัน ถ้าฝันดีค่อยมารับ ถ้าฝันไม่ดีก็อย่ามา”

 ในขณะนั้นนั่นเอง นายหลวนก็พูดขึ้นว่า

 “ท่านอาจารย์ขอรับ กระผมฝันดีมาแล้ว ฝันก่อนจะมาเมื่อคืนนี้ คือฝันว่าได้ 
ช้างเผือกสองตัวแม่ลูก รูปร่างสวยงามมาก แต่เมื่อเอามือลูบคล�าเข้าแล้ว ช้างเผือก
สองแม่ลูกเลยกลับกลายเป็นไก่ขาวไป”

 ท่านอาจารย์ได้สดับเช่นนั้น นั่งนิ่งพิจารณาว่า

 “เออ ดี แล้วถ้าอย่างนั้นเราก็ตอบตกลงที่จะไปบ้านหนองบัว วันพุธขึ้น ๕ ค�่า 
เดือน ๕ ตรงกับวันที่ ๑๗ มีนาคม (๒๔๗๙) ให้มารับ”

 เม่ือถงึวนัทีก่�าหนด ชาวบ้านก็พากันมารับ ๔ คน คอื นายสงิห์ นายแดง นายซี่ 
นายเสี่ยน

 ถึงเวลาบ่าย ๔ โมงตรง ไปกนั ๒ รูป คอืพระอาจารย์กงมา จิรป�ุโฺ� กบัสามเณร 
อกีหน่ึงองค์ เมือ่มาถงึแล้ว ได้เข้าพกัทีป่่าช้าผีดบิ (วดัทรายงามปัจจุบนั) ญาตโิยมทัง้หลาย 
ทีร่ออยู่ ได้กุลกีจุอพากนัท�ากระท่อมพอได้อาศัย พอตกเยน็ๆ มีคนพากนัมาฟังเทศน์
เป็นจ�านวนมาก เมื่อท่านแสดงธรรมเสร็จ ทุกคนพากันเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่ง
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อัศจรรย์ไก่ขาว

 ขอย้อนกลบัไปเร่ืองไก่ขาวทีโ่ยมหลวนเป็นคนฝัน แกฝันว่าได้ช้างเผือก ๒ เชือก  
แม่ลูก เมื่อลูบคล�าแล้ว กลับกลายเป็นไก่ขาวไป

 เรื่องความฝันน่าจะเป็นเรื่องเล่น แต่ถ้าความฝันกลายเป็นความจริงขึ้นมาแบบ
เป็นตัวเป็นตนนี้ ความฝันนั้นมันก็น่าอัศจรรย์อยู่ไม่น้อย เรื่องไก่ขาวตัวนี้ก็เช่นกัน 
ท�าให้ชาวบ้านทัง้พระทัง้เณรพากนัแตกตืน่ เหมอืนกบัทกุคนจะบอกว่า มันแปลกดีนะ

 ไก่ขาวตวัน้ีเป็นไก่ของเจ๊กเบ๊ ห่างจากป่าช้าทีพ่ระอาจารย์กงมาพกัระยะทาง ๑ ทุง่นา  
และต้องข้ามไปอกี ๑ ดอน (ประมาณ ๑ กม.) ในบ้านเจ๊กเบ๊น้ัน มไีก่เยอะแยะ คนืวนัที ่
พระอาจารย์กงมา มาถงึป่าช้าผีดบิ กเ็ป็นวนัเดียวกนักบัทีเ่จ้าของไก่จะจับมันไปต้มย�า 
มาเลีย้งพระในตอนเช้า เจ๊กเบ๊เข้าไปไล่ตะลมุบอนจับมนัในเล้า ตวัไหนกไ็ม่เอา กะจะเอา 
ตัวนี้มันอ้วนพีดีนัก เล้ามันสูง จับยังไงก็ไม่ได้ มันหนีตายสุดฤทธิ์ ในที่สุดเจ๊กเบ๊ 
หมดความพยายาม คิดไว้ในใจว่าพรุ่งน้ีจะเอาใหม่ คอืจะฆ่าด้วยวธิใีหม่ กลางคนืฆ่ายาก  
จะพยายามฆ่ากลางวนัแสกๆ ด้วยการยงิเป็นต้น พอคดิอย่างน้ีเสร็จกเ็ข้านอน เพราะ
ความเหนื่อยล้าที่ไล่ฆ่าไก่ขาวไม่ได้

 พอวนัรุ่งขึน้วนัใหม่เท่าน้ันแหละ ไก่ขาวตวัน้ันกไ็ด้ขนัแต่เช้ากว่าเพือ่น เหมอืนจะ 
ระบายอะไรบางอย่างทีอ่ดัอัน้ตนัใจทีเ่ขาเลีย้งมาใช่อืน่ใด นอกจากฆ่า สตัว์อืน่นอกจาก 
เราน้ีหนา ไม่มสีตัว์อะไรทีจ่ะซวยเท่า คอืเขาเลีย้งดอีย่างไร กเ็พือ่ฆ่าแกงเท่าน้ัน  เพือ่น 
ทีซ่วยทีอ่ยูไ่ม่ไกลนัก อยูข้่างคอกใกล้เคยีงกคื็อหม ูตอนเลก็ๆ เจ๊กเขากเ็ลีย้งดเีหมอืนกนั 
กับเรา แต่พอโตขึ้นอ้วนๆ หายไปทุกที สงสัยไปตาย คิดอย่างนี้ ไก่ขาวก็จิตใจไม่ดี  
เดินกระวนกระวายระมัดระวังภัยในวันนี้เป็นพิเศษ เพราะเมื่อคืนนี้รอดมาได้ วันนี้ 
อาจจะไม่เป็นเช่นน้ัน คดิๆ เสรจ็ กค็ุย้เขีย่หาอาหารแต่เช้ามดืเพือ่ตนุเอาแรง พร้อมๆ กบั 
ความไม่มั่นใจในการลอบหนีออกจากบ้าน
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 พอได้เวลาอรุณรุ่ง มองเหน็พอสลวัๆ แต่พอมองออกว่าอะไรเป็นอะไร เป็นเวลา 
ร�าไร เม่ือพระอาทิตย์อุทัยส่องแสง ไก่ขาวก็รีบขันกระโจนพุ่งโบยบินออกจากเล้า  
บินร่อนไปจับกิ่งไม้ ขันไปเร่ือยๆ แต่มันไม่ไปที่อื่น มันดันตรงมาที่ชายวัดที่ท่าน
อาจารย์กงมาอยูพ่อดบิพอด ีเจ้าของคอืเจ๊กเบ๊... กต็ดิตามมาอย่างกระชัน้ชดิ พยายาม
ไล่จับและไล่กลับ ไล่มันกลับไปที่บ้านตัวเองได้ถึง ๓ ครั้ง ๓ หน

 คร้ังที ่๓ น้ี มนัส�าคญัมากทีจ่ะต้องจารึกไว้ในชวีประวตัขิองไก่ขาวตวัน้ี มนัหนี 
มาแล้ว บกุตะลยุแหวกผู้คนมาถงึกฏุท่ิานอาจารย์กงมาเลยทเีดียว เจ๊กเบ๊กไ็ม่กล้าเข้า 
ไปตาม มันกอ็ยูท่ีน่ั่นไม่ไปทีไ่หน เข้าไปอยูใ่กล้ๆ ท่านอาจารย์ หากนิอยูท่ีน่ั่น นอนอยูท่ีน่ั่น  
แสดงถึงความเป็นผู้เจอะเจอที่สัปปายะ คนทั้งหลายก็มาดูมันอยู่ที่นั่น

 อยูม่าวนัหน่ึง ท่านอาจารย์ย้ายไปนอนกฏุอิืน่ เจ้าไก่ขาวมันกต็ามไปด้วย ท่านย้าย 
ไปหลงัไหนวนัไหน มนัก็ย้ายตามไปหลงัน้ันวนัน้ันเหมอืนกนั เป็นอย่างน้ีอยูโ่ดยตลอด 
ท่านอาจารย์สัง่สอนให้มนัขึน้ไปนอนบนต้นไม้ต้นไหน มันกข็ึน้ต้นน้ัน บอกให้หยดุ...
มันก็หยุด บอกให้เดิน...มันก็เดิน มันท�าให้ท่านรักสงสารเหมือนมันรู้ภาษาท่านพูด

 เม่ือท่านอาจารย์อ่านหนังสอืวนัิย เจ้าไก่ขาวกไ็ปอยูข้่าง น่ังอยูข้่างๆ นอนอยูข้่างๆ  
อย่างน่าอิจฉา มันเหลือบตามองบ้างดูบ้าง ดูหนังสือที่ท่านจับอยู่นั้น คนทั้งหลายก็เฮ 
พากันมาดู ต่างก็พูดว่า “ไก่ตัวนี้มันเป็นอะไร”

 คร้ันต่อมาอกีไม่นานนัก คนทัง้หลายกเ็ทีย่วล้อเล่นกบัมนั หลอกมนัต่างๆ นานา 
ด้วยความน่ารัก มันก็ชักจะร�าคาญ จึงเกิดการเตะตีคนขึ้น เป็นอันว่าใครมากวนมัน 
มนัเตะเลย เมือ่เป็นเช่นน้ัน เด็กน้อยเด็กเลก็มาวดั มาเล่นกบัมัน มนัเตะหมด ไม่มีใคร 
กล้าท�าอะไรมนั เพราะมนัเป็นไก่ท่านอาจารย์ไปแล้ว มันเตะคนกอ็นัตราย เพราะเดอืย 
มันยาวๆ

 ทายกทายกิาทัง้หลายภายในวดั จึงพากนัคิดจะตดัเดือยมันเพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิ 
อันตรายแก่คน แต่เร่ืองน้ีเจ้าไก่ขาวมันคงคิดว่าเกิดอันตรายแก่มัน ในที่สุดมันถูก 
ตัดเดือย ถูกตัดความเป็นผู้กล้าของมันออก



48

 “แหม... มนัโมโหเป็นวรรคเป็นเวร โกรธจัดเหลอืก�าลงั วิง่ไปขันไปทัว่ๆ บริเวณวดั  
มนัแหกปากร้องจนน่าร�าคาญ แต่ไม่ท�าลายสิง่ของ ขีก้ไ็ม่เลอะเทอะเปรอะเป้ือน ขีเ้ป็นที่ 
เป็นทางดี แต่มันไม่ยอมเล่นกับใครๆ ไม่ปันใจให้ใครอีกต่อไป”

 ในทีส่ดุเม่ือคนไล่มนั เล่นกบัมนัมากเข้า ไม่สงบ มนัจึงไม่มาถิน่แถวทีค่นอยูอ่กี 
ต่อไป ไปอยู่ตัวเดียว หากินอยู่ตัวเดียว อยู่เดี่ยวๆ เดียวดาย สงัดกาย สงัดจิต 
ทีศ่าลามงุกระเบือ้งไกลๆ โน้น เมือ่มนัไปอยูท่ีไ่กลๆ คนกต็ามไปกวนล้อเล่นกบัมนัอกี  
เพราะมันน่ารักตัวใหญ่ เป็นไก่โอก เป็นไก่เชื่องๆ

 ในที่สุดมันร�าคาญมนุษย์มากเข้า ก็ตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเจ๊กเบ๊ด้วยความ
เศร้าสร้อยเหงาหงอย เดินคอตก มันเดินไปมองดูก็รู้ว่ามันคอตกๆ เป็นไก่เศร้าขาด
ความอบอุน่ เสยีความรูส้กึทีด่ีๆ  กบัคนมาวดั แล้วกไ็ม่เดนิทางกลบัมาอกีเลย มนัคง 
คิดได้ว่า 

 “ถึงแม้เราจะอยู่ที่ใด เขาก็คงไม่คิดว่าเราเป็นคนดอก เขาคงเห็นเราเป็นไก่  
ตายเกดิเอาชาตใิหม่ดกีว่า มนุษย์น้ีนอกจากจะยุง่กบัตวัเองกย็งัไม่พอ ยงัมายุง่กบัเรา 
ซึง่เป็นไก่ ไม่มสีตัว์ประเภทใดทีจ่ะท�าให้มนุษย์พอใจในการละเล่น มนุษย์น้ีเป็นเหมอืน 
สัตว์ที่เป็นโรคประสาท เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย อีชอบอีก็ชม อีชังอีก็แช่ง ขนาดเราเป็นไก่
ยังอดทนไม่ได้ มนุษย์เล่า จะทนกันและกันได้อย่างไร”

 เร่ืองไก่ขาวน้ี ท�าให้ฆราวาสญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมกับท่านอาจารย์กงมา 
เปลีย่นแปลงไปเยอะ บางคนถงึกบัเลกิคดิจะฆ่าสตัว์ตลอดชวีติ บางคนตัง้สจัจะอธษิฐาน
จะรักษาศลีตลอดชวีติ บางคนกเ็สยีใจในสิง่ทีต่นได้กระท�ากบัไก่ไว้ แสดงอาการรู้สกึผิด  
แต่ส�าหรับบางคนมาดูๆ  แล้วกไ็ป เหมอืนทพัพไีม่รู้รสแกง เร่ืองไก่ขาวยงัไม่จบ แต่กลวั 
จะยาวเกินไป จึงขอจบเพียงแค่นี้

 น่าอัศจรรย์ น่าอัศจรรย์จริงๆ ความฝันกลายเป็นความจริง ก็คือโยมหลวน
ท�าไมฝันได้แม่นย�าอะไรขนาดนั้น ฝันว่าได้ช้างเผือก ๒ เชือกแม่ลูก อันหมายถึง 
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พระอาจารย์กงมากับสามเณร แล้วเมื่อลูบคล�าไปมา ช้างเผือกกลับกลายเป็นไก่ขาว 
และในที่สุดไก่ขาวตัวนั้นก็มาจริงๆ ชนทั้งหลายที่รู้เรื่องนี้ก็อัศจรรย์ไปตามๆ กัน

 และเร่ืองไก่ขาวน้ียงัเป็นทีว่พิากษ์วจิารณ์กนัว่า “ชะรอยจะมบีคุคลผู้มีบญุวาสนา 
เข้ามาบวชมาเกิดที่วัดทรายงาม จนกลายเป็นพระที่บริสุทธิ์สะอาดเหมือนดั่งขนของ 
ไก่ขาว และมีจิตใจอาจหาญในธรรมเหมือนไก่ขาวที่ไม่กลัวความตาย ไก่ขาวน้ีน่า 
จะเป็นนิมิตหมายที่ดี และไก่ขาวตัวน้ีอาจจะกลายเป็นช้างเผือกตัวขาวปลอดใน 
วงการพระพุทธศาสนา”

ช้างเผือกกลับกลายเป็นไก่ขาว

 เร่ืองช้างเผือกกลายเป็นไก่ขาว บางคนเขาก็ว่า “ท่านอาจารย์กงมาต้องมาได ้
ลูกศิษย์ดีที่นี่” แต่มันก็แปลกตรงที่ว่า ในขณะที่ท่านอาจารย์กงมา มาสอนธรรมะที่ 
ป่าช้าผีดบิ (วดัทรายงามปัจจุบนั) น้ัน ตอนน้ันเรากไ็ม่รู้เร่ืองอะไร เป็นหนุ่มๆ อยู ่รักสนุก 
ทางโลกอยู่ แต่กลับกลายเป็นว่าภิกษุที่เข้ามาบวชรูปแรก ถ้าจะนับในบรรดาพระ 
ทัง้หลายแล้ว เราเป็นองค์แรกทีบ่วชแล้วเข้ามาอยูว่ดัทรายงาม มันประจวบเหมาะบนัดล 
บันดาลใจให้บวชในขณะน้ัน ทั้งที่อะไรๆ ก็ไม่ค่อยอ�านวย ไก่ขาวกลับกลายเป็น 
ช้างเผือกทีว่ดัทรายงาม จึงเกีย่วข้องกบัเราทัง้ๆ ทีไ่ม่น่าจะเกีย่วข้อง ตัง้แต่เราออกบวชแล้ว  
คนหนองบัวออกบวชกันตามๆ มามาก เช่น ท่านถวิล (พระอาจารย์ถวิล) ท่านแบน  
(พระอาจารย์แบน) ฯลฯ

 ท่านพระอาจารย์กงมาท่านสอนคนให้ละชัว่ ท�าดี ท�าจิตให้บริสทุธิ ์แต่ละวนัจะม ี
คนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คนที่ติดเหล้า ก็มาตั้งสัจจะเลิกเหล้า รักษาศีล มีผู้ชายอยู่คนหนึ่ง
แกตดิเหล้างอมแงม เมาแล้วเอะอะโวยวาย เตะลกูเมยี เหมือนลกูฟตุบอล ชอบด่าพ่อ  
ด่าแม่คน เหมือนด่าหมาด่าแมว คือแกพูดได้แบบสบายปาก ไม่กริ่งเกรงผู้ใดทั้งนั้น  
แกได้มาวัดได้เข้ามาฟังเทศน์เกิดความเลื่อมใส ปฏิญาณตนกับท่านอาจารย์ว่าจะไม่ 
กินเหล้าอีกต่อไป หลังจากน้ันมามีคนพยายามจะเอาเหล้าไปให้แกกิน แกก็ไม่กิน 
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พยายามหลอกให้แกกิน แกก็ไม่กิน พอแกป่วยหนักใกล้จะตาย แกสั่งภรรยาไว้ว่า  
“ยาอนัใดทีเ่ขาเอาเหล้าผสมท�า อย่าเอามาให้ข้ากนิเป็นอนัขาด แม้แต่หยดเดียวกอ็ย่า 
เอามา”

 เม่ือท่านอาจารย์มาอยู่ทีน่ั่น มีผู้คนศรัทธาเป็นอนัมาก โยมพ่อโยมแม่เรา (หลวงปู่ 
เจ๊ียะ) ก็เป็นหน่ึงในจ�านวนคนทั้งหลายน้ัน ก็อยากให้ลูกบวชเพื่อทดแทนบุญคุณ  
อนัเป็นประเพณทีีค่นเขาเชือ่ถอืมาแต่โบราณ เมือ่บวชเสร็จ สกึกจ็ะได้แต่งการแต่งงาน  
โยมพ่อโยมแม่กเ็อาไปฝากกบัท่านเป็นนาค พอตกถงึเดอืนกรกฎา ก็ได้บวชพร้อมกบั 
ไอ้อ๊อด ตอนน้ันเป็นนาคอยู่ ๒ คนกบัไอ้อ๊อด อ๊อดมนัเป็นคนเรียบร้อย ไม่เกเรเหมอืนเรา  
คนทั้งหลายคิดว่าคงจะบวชได้นาน ที่ไหนได้กลับสึกไปก่อนเรา

หลวงตามหาบัวพูดถึงชาวบ้านหนองบัว

 หลวงตามหาบัวพูดถึงหลวงปู่เจี๊ยะ ที่สวนแสงธรรมตอนหนึ่งว่า.....

 “ท่านอาจารย์เจ๊ียะ บวชตัง้แต่สมยัท่านอาจารย์กงมาไปสร้างวดัทรายงาม พอบวช
แล้ว ท่านกอ็ยู่ทีน่ั่นได้ไม่กีปี่ กไ็ปหาหลวงปูม่ั่นทีเ่ชยีงใหม่ ออกจากเชยีงใหม่ หลวงปูม่ัน่ 
ก็ถูกนิมนต์ไปอุดรฯ ท่านอาจารย์เจ๊ียะก็ติดตามหลวงปู่มั่นไปอุดรฯ หลวงปู่ม่ันไป
สกลนคร ท่านก็ติดตามไปสกลนคร เรา (หลวงตา) จึงพบท่านทีแรกที่สกลนคร

 ท่านอาจารย์เจี๊ยะ ท่านไม่ค่อยเรียนอะไรมากมายนะ พอบวชแล้วก็ออกปฏิบัติ
เลยเชยีว เล่าเรียนกเ็ล่าเรียนธรรมดา ไม่ใช่เพือ่สอบอะไร พ่อท่านเป็นคนจีน แม่ท่าน 
เป็นคนไทยอยู่ที่หนองบัว

 ต�าบลหนองบัวทรายงามน้ี รู้สึกว่าไม่ธรรมดานะ มีคนนิยมออกบวชปฏิบัติ 
เยอะมาก อาจารย์เจ๊ียะน้ีท่านเป็นคนหนองบวัทรายงาม และมีท่านแบน (พระอาจารย์แบน  
วัดดอยธรรมเจดีย์) มหาเข็มที่อยู่วัดป่าคลองกุ้ง พระครูสันฯ ท่านถวิลฯ หนองบัว 
ทรายงามน้ี มีคนออกบวชเยอะ ถ้าจะเทยีบเป็นเปอร์เซน็ต์ทัว่ประเทศไทยแล้ว ต�าบลอืน่ๆ  
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สูห้นองบวัทรายงามไม่ได้ ออกบวชมาก แล้วท่านเหล่าน้ียงัสามารถเป็นหลกัปฏิบตัไิด้ 
คอืหลกัทางข้อปฏบิตัทิางด้านจิตใจอนัเป็นส่วนภายใน แล้วคนถิน่แถวน้ีฉลาดด้วยนะ  
ฉลาดมาก คือครูบาอาจารย์องค์ไหนที่โลกเขาเห็นว่าส�าคัญๆ พระทางจันทบุรีไปถึง 
ก่อนแล้ว เราจึงสังเกต เอ... คนจันท์ฯ ฉลาดไม่ใช่เล่นๆ นะ”

 วดัป่าคลองมะล ิวดัยางระหง กส็ายปฏิบตัเิหมอืนกนั ท่านอาจารย์ล ีวดัอโศการาม  
ท่านกเ็ป็นลกูศษิย์ของหลวงปูม่ั่นเรานะ แล้วกส็บืสายมาเร่ือยๆ พระจันท์ ฯ จึงมกัจะ
ไปอยู่แถวโน้น ครูบาอาจารย์องค์ไหนทีส่�าคญัๆ พระทางจันท์ฯ จะมีอยูด้่วยประจ�าๆ  
เพราะท่านตัง้ใจจริงๆ เสาะแสวงหาครูอาจารย์จริงๆ วดัป่าบ้านตาดดเูหมอืนไม่ต�า่กว่า  
๕ องค์นะ แล้วมีมาประจ�าตั้งแต่สร้างวัดป่าบ้านตาดมา พระที่จันท์ฯ ไปอยู่นู้น...  
สบัเปลีย่นกนัไปมาอยูนู้่น ไม่เคยขาดนะวัดป่าบ้านตาด ท่านฟักกอ็ยูก่บัเราทีน่ี่ แต่พอ 
โยมแม่ท่านป่วย เราก็ให้ท่านไปอยู่ที่วัดเขาน้อยสามผาน เพื่อดูแลโยมแม่ เพราะ
ไม่มีใคร

พรรษาที่ ๑ (พ.ศ. ๒๔๘๐)

หลบนอน

 ในพรรษาแรกที่บวชนี้ มีพระร่วมจ�าพรรษา ๕ รูป สามเณร ๑ รูป คือ

 ๑. พระอาจารย์กงมา จิรปุ�ฺโ� ท่านเป็นชาวจังหวัดสกลนคร
 ๒. พระสังข์ เตมิโย ท่านเป็นชาวจังหวัดเพชรบูรณ์
 ๓. พระทองปาน มหาอุสฺสาโห ท่านเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี
 ๔. พระเจี๊ยะ จุนฺโท (เราเอง) เป็นชาวจังหวัดจันทบุรี
 ๕. พระอ๊อด โอภาโส เป็นชาวจังหวัดจันทบุรี
 ๖. สามเณรวิริยังค์ สิรินฺธโร เป็นชาวจังหวัดนครราชสีมา

 เมือ่เราเข้ามาบวชแล้ว กเ็ราเป็นคนหนุ่มนะ อย่างทีว่่าพรรษาแรกๆ กข้ี็เกยีจ เอะอะ 
กจ็ะหลบไปหลบันอน พอมาถงึกลางๆ พรรษา หรือยงัไงกจ็�าไม่ค่อยได้ กม็านึกต�าหนิ 
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ตนเอง เอ๊ะ....เรากินข้าวชาวบ้านแล้ว ท�าไมเราถึงมาขีเ้กยีจอย่างน้ีนะ มนัเหมาะสมแล้ว
หรือส�าหรับเพศนักบวชที่เสียสละบ้านเรือนออกมาบวช แต่ก่อนเราเคยท�างานหนักๆ  
ท�าการแจวเรือทัง้วนัทัง้คืน เรากแ็จวได้ ท�าได้ แล้วเวลาน้ีล่ะ เรามาเป็นพระเป็นนักบวช  
แล้วท�าไม ท�าไมมาขีเ้กยีจอย่างน้ี สิน้ท่าอย่างน้ี พระแบบเราน้ีจะต่างอะไรกบัฆราวาส 
หัวด�าๆ ที่ขี้เกียจขี้คร้านท�ามาหาเลี้ยงชีพ เราท�าแบบนี้มันสมควรแล้วหรือที่ญาติโยม 
เขากราบไหว้บชูาว่าเป็นพระผู้ทรงเพศอนัประเสริฐ ใครๆ เหน็ เขากห็ลกีทางให้ มอีะไร 
เขาก็หามาให้กิน ในที่สุดมันก็ด่าตัวเองในใจ คือด่าตัวเองในใจดังๆ

 “ไอ้ห่า...มงึเป็นพระให้เขากราบไหว้ แล้วมงึภาวนาน่ังสูญ้าตโิยมแก่ๆ ไม่ได้ แล้ว 
มึงจะมาบวชท�าไม”

 เมื่อต�าหนิกาย วาจา ใจ ของตนที่ไม่เอาไหนได้อย่างนั้น มันก็มีความฮึดฮัดที่ 
จะต่อสู ้หาทางต่อสูกั้บฝ่ายต�า่ทีท่�าให้ขีเ้กียจอ่อนแอไม่เอาไหน น่ังภาวนาพทุโธ เอาจริง 
เอาจังให้รู้เช่นเหน็ชาตตินว่า ก่อนบวชทีว่่าตวัเองแน่ๆ ไม่ยอมถอยให้ใครๆ มาบดัน้ีจะ
มาถอยให้กิเลสแบบง่ายๆ หมดทางต่อสู ้แบบน้ีถ้าจะเรียก ก็เรียกได้ว่านักเลงกระจอก 
งอกง่อย เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ สมควรละหรือที่เราจะมาภูมิใจกับการเป็นคนจริงแบบ
ปลอมๆ ที่แท้ก็เก่งแต่การโอ้อวดเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงมิได้เป็นเช่นนั้นเลย

 “เอาละวะ... “มันคิดขึ้นมาภายใน “เป็นไงเป็นกัน ตายเป็นตาย อยู่เป็นอยู่ 
พระพทุธเจ้าท�าอย่างไร เราจะท�าอย่างน้ัน พระสาวกท่านปฏิบตัเิคร่งครัดอย่างไร เราจะ 
เคร่งครัดอย่างนั้น” นี่ ใจมันเริ่มสอนใจตนเองขึ้นมาแล้วทีนี้

 นอกจากจะนั่งภาวนาอย่างเอาจริงเอาจัง ไม่ลดละความพากเพียรพยายามแล้ว 
ยงัมีเดินจงกรม พยายามเดินจงกรมอย่างทีท่่านอาจารย์กงมาท่านสอน เดนิเข้า เดินเข้า  
ทกุๆ วัน ทกุๆ คนื ใจมนักด็ขีึน้เรือ่ยๆ ความหลงใหลใฝ่ฝันทางโลก มนักเ็ร่ิมจืดจางลง  
จิตมันก็ดีขึน้เร่ือยๆ ใจมันก็สงบ บางทเีดิน ๓-๔ ชัง่โมง ทางจงกรมแหลก แดดเปร้ียงๆ  
ไม่มีถอย ไม่เลือกกาลเวลา ทางจงกรมที่เราเดิน ยาวเส้นหนึ่ง (๒๐ วา) นี้แหละ
พรรษาที่หนึ่งท�าอยู่อย่างนี้อยู่ตลอด
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 ฉะนั้น การสร้างความดี ใครว่าไม่ต้องลงทุนลงแรง คนนั้นแหละพูดแบบโง่ๆ 
เพราะมันไม่เคยสร้างคุณงามความดี การสละชีวิตเพื่อความดีอันเป็นเลิศอย่างน้ี  
เรียกว่าไม่ลงทนุลงแรงหรือ อย่างน้ีต่างหาก เรียกว่าลงทัง้ทนุลงทัง้แรง แบบไม่ออมมือ  
แบบทุ่มไม่ให้ก�าลังเหลือ

จงกรมเหมือนตัวจะลอย

 เมือ่ตัง้สจัจะแล้ว กพ็ยายามสอนตวัเองด้วยอบุายต่างๆ นานาว่า “สมบตัพิสัถาน
ข้าวของเงินทองเยอะแยะหมด แล้วเวลาตายเห็นมั้ย ได้อะไรไปบ้าง”

 เพราะฉะนั้น พระที่ไปชักผ้าบังสุกุล ไม่ใช่ไปชักเอาสตางค์ อนจิฺจา วต สงฺขารา  
สังขารเป็นอย่างนี้ไม่เที่ยง ตายเหมือนกัน นั่น...จงพิจารณา เพราะนั่นเป็นอย่างนั้น

 แต่ทน้ีีเราไม่เป็นอย่างน้ัน มันเพลนิอย่างอืน่นะ มนัไม่คดิย้อนกลบัมา มนักไ็ม่เป็น  
อนิจฺจา วต สงฺขารา เพราะฉะน้ันจึงว่าถ้าเราท�าจิตใจให้อยูก่บัพทุโธ นานๆ เข้า หลายๆ วนั  
หลายเดือน เป็นปีขึ้นไป ทีหลังก็จะติด ไปไหนใจก็พุทโธๆ อยู่เรื่อย ใจก็ติด แน่ะ...
เราก็ลุยใหญ่

 ว่าพุทโธแล้ว ถ้าใจยังไม่สงบ ก็เดินว่ามันอยู่อย่างนั้นเป็นชั่วโมงๆ จนมันสงบ  
บางคราวมันจะลอย เคยอยู่ครั้ง มันจะลอยให้ได้ ลอย... ลอย...ลอยสิลอย...ลอย  
เอาลอยส.ิ.. กข็ย่มขึน้ไปอกี มนัไม่ลอยขึน้ซกัท ีมนัเพลนิ เดนิสนุก เดินกนัเป็นชัว่โมงๆ  
เหง่ือแตกซิกไปหมด เป็นหลายชั่วโมง แน่ะ... เดินจงกรมสงบ โอ๊ย...มันดีจัง... 
เพราะฉะนั้น พอมันเป็นอย่างนี้ พอใจได้รับความสุข มันก็ติดใจๆๆ มาเรื่อยๆ

 การภาวนาในระยะน้ีกยั็งไม่สม�า่เสมอ คอยแต่จะหลบัอยูเ่ป็นประจ�า มันขีเ้กยีจ 
เพราะเรายงัไม่มีใจให้ทางน้ีมากนัก แต่มนักมี็ความละอายภายในใจลกึๆ ทีเ่ราเป็นพระ 
ทัง้องค์ แต่กลบัขีเ้กยีจขีค้ร้านภาวนา ในขณะเดยีวกนั ฆราวาสญาตโิยมเขามีทัง้หน้าที่
การงาน ยังสูอุ้ตส่าห์ปลกีเวลามาท�า ไม่เหน็มีใครเขาบ่นอย่างน้ันอย่างน้ี เราเองซ ิอยูก่บัที่ 
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อยูกั่บวัด น่ังเฝ้านอนเฝ้าพระประธาน น่ังเฝ้านอนเฝ้าครูบาอาจารย์ พระธรรมค�าสอน  
ศาลาวดัอยู ่แทนทีจ่ะได้ดี ท�าได้ดกีว่าชาวบ้านร้านตลาดเขา แต่น่ีกลบัแย่กว่าเขาเสยีอกี  
เราเองก็เป็นคนทัง้คนเหมอืนพระพทุธเจ้า พระสงฆ์สาวกท่าน ท่านเหล่าน้ันกไ็ม่ได้กนิ
เหลก็กนิไหลมาจากไหน กก็นิข้าวฉันข้าวเช่นเดยีวกนักบัเราน่ีแหละ ท�าไมท่านถงึดไีด้ 
ดีกว่าเรา ถ้าจะโทษก็ต้องโทษเราซึ่งเป็นผู้ขี้เกียจเสียเอง

 ความขีเ้กยีจมันดีไหม คนผู้มปัีญญาในโลกน้ีเขาสรรเสริญคนขยันทัง้น้ัน แล้วเรา 
จะมาขี้เกียจน่ังหลับอยู่ท�าไม ไม่อายศรัทธาญาติโยมที่เขาน่ังภาวนากันเต็มศาลา 
บ้างหรือ การงานทางโลกทีว่่าหนักหนา เรากผ่็านมาหมดแล้ว งานทีค่นอืน่เขาไม่มปัีญญา 
ท�าได้ เรากท็�ามาแล้ว ท�าไมการภาวนาเราจะท�าไม่ได้ รู้ไม่ได้ เมือ่คดิได้ดงัน้ี มนักเ็จ็บ 
ลึกภายในใจ แล้วก็นึกขึ้นมาภายในใจว่า

 “กูบวชมากินข้าวชาวบ้านแล้วยังมาพาลขี้เกียจอีก”

 การภาวนากส็ูโ้ยมไม่ได้ มนัเจ็บใจตวัเอง เดนิเข้าไปกราบพระ ตัง้สจัจะอธษิฐานซ�า้ 
อีกว่า

 “ถ้ามงึภาวนาไม่ได้ ให้มงึตายซะ ถ้ามึงไม่มสีจัจะในตน ขอให้ฟ้าผ่า แผ่นดนิสบู  
น�้าท่วมตาย ให้ไฟไหม้ตายซะ อย่ามีหน้ามาอยู่ดูโลกนี้อีกเลย”

 เมือ่อธษิฐานดงัน้ันแล้ว รู้สกึว่าใจมันคกึคกัขึน้มาทนัท ีแสดงอาการตอบรับกบั 
ค�าอธษิฐานเช่นน้ัน มนัเหมอืนกบัมอีะไรๆ มาฉุดใจให้กล้าแกร่ง หลงัจากน้ันกภ็าวนา
แบบสู้ตายถวายชีวิต ในที่สุดจิตมันก็รวม ตอนน้ันพวกโยมน่ังสมาธิกันมากที่วัด 
ทรายงาม ประมาณ ๕๐-๖๐ คน

 เมือ่ตัง้สจัจะแล้ว เร่ิมภาวนาทัง้กลางวนักลางคืน กลางวนัน่ัง (ภาวนา) กลางคนื 
เดินจงกรม สละชีพเอาเป็นเอาตาย หมายไว้ในใจอย่างนั้น

 “เอาล่ะนะ คราวน้ีเป็นคราวส�าคัญ บญุบารมีทีส่ัง่สมมาตัง้แต่ชาตปิางไหน จงมา 
อุดหนุนด้วยเถิด”
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 คดิไว้ภายในอย่างน้ี ในการภาวนาในคร้ังเร่ิมแรกน้ัน ต้องบรกิรรมภาวนาพทุโธ 
อย่างเดียว ให้พุทโธเร็วๆ ไม่ให้จิตคิดอะไรอื่นได้ ไม่ต้องดูลมหายใจ ถ้ามัวดู 
ลมหายใจ จิตมันไม่เป็นสมาธิ

 ฝึกหดัภาวนาเอาให้มันได้ ฝึกหดัให้มันได้เป็น ๓ ช่ัวโมงไม่ลกุ จิตมนัไม่ลง ไม่ยอม 
ลุกแล้วมันไม่ลงได้ยังไง พุทโธ โธๆๆๆๆๆๆ มันต้องลงให้เราซิ ก็ด่ามันเข้าซิ กุ้งมึง 
กก็นิ ปลามงึกก็นิ เป็ดมงึกก็นิ น�า้พริก น�า้แกง น�า้อ้อย น�า้ตาล กนิทกุอย่าง ไอ้ห่า มงึน่ัง 
สมาธใิห้กูไม่ได้หรือ มนัต้องเอาอย่างน้ันซ ิน่ี เราเอาอย่างน้ันทเีดยีวได้เลย แม่ง...มึง  
๕ ชั่วโมง กูก็ไม่ออก ออกเป็นฟ้าผ่า แผ่นดินสูบ น�้าท่วมตาย ไฟไหม้ตาย ทีเดียว
มนักไ็ม่กล้าออก มนัต้องบงัคบัเอา เราสร้างความด ีทน้ีีมนัข้ีเกยีจ โอ๊ย...เจ็บขา โอ๊ย.. 
สูไ้ม่ไหวแล้ว โอ๊ย...ไปแล้วคร่ึงชัว่โมง เสร็จเรียบ แหม มนัต้องสูซ้นิะ นักสูม้นัต้องสูซ้ิ

 พอจิตเป็นสมาธิ มันสงบนิ่งเฉยเหมือนตัวนี่จะเหาะจะลอยได้อยู่บ่อยๆ เวลา
เดินจงกรมเหมือนจะเหาะได้ จนพระมหาประเสริฐที่ไปอยู่ด้วยพูดว่า

 “เอ๊ะ... พระองค์น้ันมนัเดนิจงกรมยงัไงวะ... แผ่นดินน้ีแหลกไปหมดเลย... เกดิมา 
จากท้องพ่อท้องแม่ยังไม่เคยเห็นใครเดินจงกรมอย่างนี้เลย”

 แผ่นดนิทีเ่ราเหยยีบย�า่น้ัน มนัจะไม่แหลกไปได้อย่างไง กเ็ล่นเดนิจงกรมย�า่ทัง้คนื  
ไม่หลบัไม่นอน แผ่นดนิมันแหลกไปหมด ดนิน้ันมันเป็นดนิปนทรายๆ นิดหน่อย เช้าข้ึนมา 
ใครๆ มาเหน็เข้า กพ็ากนัตกอกตกใจ “เอ๊ะ...ใครมันมาท�าอะไรตรงน้ี” เพราะไม่มใีครรู้  
แอบๆ มาท�ากลางคืน ไม่ให้ใครเหน็ การเข้าไปภาวนาแบบเราน้ี ต้องมคีวามอดทนมาก  
จิตใจต้องหนักแน่น ที่ส�าคัญต้องรักษาสัจจะที่ตั้งใจไว้ยิ่งกว่าชีวิต เราท�า ท�าจริงๆ  
ข้าวก็ไม่กิน มันอยากตายก็ให้มันตาย ถ้าภาวนาจิตไม่ลงรวม เป็นไม่ยอม ต้องต่อสู้  
ถ้าจิตยงัไม่ลงอกี ยงัอธษิฐานสูเ้พิม่ความเพยีรให้หนักเข้าไปอกี ไม่ใช่จะถอยนะ มแีต่ 
จะเดินหน้าฆ่ากิเลสคือความไม่สงบ

 จนบางคราว ท่านพ่อลท่ีานกลวัใจเรา จนท่านพ่อพดูว่า “ท่านเจ๊ียะน่ี ใครไปยุง่ 
กับมันไม่ได้ เดี๋ยวมันฮึด ไม่ว่าเทวดา มันเอาหมด มันสู้หมด”
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พรรษาที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๘๑)

 มีพระจ�าพรรษา ๑๑ รูป เณร ๒ รูป พระต่างองค์ต่างก็เร่งความเพียร มีดังนี้

 ๑. พระอาจารย์กงมา จิรปุ�ฺโ� ๑๑ พรรษา บ้านเดิมอยู่จังหวัดสกลนคร
 ๒. พระมหาประเสริฐ อธิวโร  ๙ พรรษา บ้านเดิมอยู่จังหวัดสิงห์บุรี
 ๓. พระสังข์ เตมิโย  ๕ พรรษา บ้านเดิมอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์
 ๔. พระทองปาน มหาอุสฺสาโห  ๓ พรรษา บ้านเดมิเป็นชาวจังหวดัอบุลราชธานี
 ๕. พระศรี คมฺภีรป�ฺโ� ๓ พรรษา บ้านเดิมเป็นชาวจังหวัดสกลนคร
 ๖. พระมา ภสฺสโร  ๓ พรรษา บ้านเดิมเป็นชาวจังหวัดชัยภูมิ
 ๗. พระเจ๊ียะ จุนฺโท  ๒ พรรษา เป็นคนถิน่หนองบวั จันทบรีุน้ีเอง
 ๘. พระบุญ กนฺตสีโล  ๒ พรรษา บา้นเดมิเปน็ชาวจงัหวดัศรสีะเกษ
 ๙. พระเนตร สีลกนฺโต  ๒ พรรษา บ้านเดิมเป็นชาวจังหวัดสกลนคร
 ๑๐. พระเทพ โกมุทฺโท  ๑ พรรษา บ้านเดิมเป็นชาวจังหวัดจันทบุรี
 ๑๑. พระเทียม นิมฺมโล  ๑ พรรษา บ้านเดิมเป็นชาวจังหวัดจันทบุรี
 ๑๒. สามเณรวิริยังค์ สิรินฺธโร  บ้านเดิมเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมา
 ๑๓. สามเณรแจ่ม วรลาโภ  บ้านเดิมเป็นชาวจังหวัดจันทบุรี

เหตุการณ์บางตอน / ข้อวัตรปฏิบัติใหม่

 เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๑ พระสังข์ พระศรี เรา (หลวงปู่เจี๊ยะ) 
สามเณรวริิยงัค์ ได้เดนิทางกลบัจากการไปเทีย่วธดุงค์โดยสวสัดิภาพ ไม่มีใครเจ็บป่วย

 เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ นี้ ได้จัดแจงข้อวัตรขึ้นใหม่ คือให้เป็น 
พระธดุงค์ผู้มุง่ม่ันต่อพระนิพพานจริงๆ มใิช่พระธดุงค์ปลอมๆ หลอกชาวบ้านเขากนิข้าว 
ข้อวัตรปฏิบัติใหม่มีดังนี้
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 ๑. บณิฑบาต ถ้าไม่ป่วยไข้ต้องออกบณิฑบาต ถ้าไม่บณิฑบาต แสดงว่างดอาหาร 
ไม่ฉัน เร่งความเพียรแผดเผากิเลส
 ๒. ปัดกวาดเช้าเย็น ท�าความสะอาดที่ฉัน ตามกฎของวัด ห้ามงดเว้น
 ๓. ฉันภาชนะเดียวคือฉันในบาตรเท่านั้น
 ๔. ตอนบณิฑบาตให้มาประชมุพร้อมกนั กราบพระพทุธรูปและพระเถระผู้เป็นใหญ่ 
พร้อมกัน แล้วจึงออกเที่ยวภิกขาจารวัตร

 กฎกตกิาปีน้ี ภายในพรรษา เวลา ๒๐.๐๐ น. ตรีะฆงัประชุมสงฆ์ท�าวตัรสวดมนต์  
เลกิประชมุแล้ว บ�าเพญ็เพยีรภาวนา จนกระทัง่ถงึเวลา ๒๓.๐๐ น. พกัผ่อนจ�าวดั ถงึเวลา  
๐๓.๐๐ น. ตืน่ขึน้ท�าความพียร มพีระคอยตรวจการดพูระทีน่อนตืน่สาย ถ้านอนตืน่สาย 
ขบัออกจากส�านัก เพราะเป็นพระขีเ้กยีจ ไม่เอาจริงเอาจังในการบวช เวลา ๐๕.๐๐ น.  
ท�าวัตรเช้า ต่อจากนั้นเตรียมตัวออกบิณฑบาต

 ภายในพรรษา อ่านพระวนัิยหลงัจากท�าวตัรเสร็จทกุคนื พรรษาน้ีมพีระทีเ่คร่งครัด 
ในเนสชัชกิ คอืการไม่นอนอยู ่๓ องค์ คอื ๑. พระเนตร ๒. เรา (พระเจ๊ียะ) ๓. สามเณร 
วิริยังค์ ส่วนพระเนตร ไม่นอนทั้งกลางวันกลางคืน ๑๔ วัน สามเณรวิริยังค์ ๑๖ วัน  
ส่วนเรา (พระเจี๊ยะ) ไม่นอนตลอดพรรษา นับว่าได้รับผลอันบังเกิดแก่ความเพียรนี้
เป็นที่พึงใจและอิ่มใจสมควรแก่ผู้นั้น

ถือเนสัชชิก คือการไม่นอน

 ต่อมาพรรษาที่ ๒ แห่งการบวช เราถือธุดงค์ปฏิบัติว่าด้วยการไม่นอน ในกาล
เข้าพรรษา ไม่นอนตลอดพรรษาเลยในเวลากลางคืน แต่ในเวลากลางวันนอนมั่งนะ 
แต่เราก็ตัง้สจัจะไว้ เราน่ังภาวนาในเวลากลางวนัน่ี เราก็แบ่งน่ังหลบันิดหน่อยพอให้มี 
เรี่ยวแรง แต่ก่อนนั่งสมาธิต้องเดินจงกรมก่อนแล้วค่อยมานั่งสมาธิ ท�าอย่างนี้วันละ  
๓ หน เพือ่ถวายพระพทุธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ และเพือ่เป็นอบุายในการภาวนา  
ด้วยการตั้งสัจจะว่า
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 “ข้าพเจ้าจะถอืเนสชัชกิตลอดทัง้พรรษา ในเวลาค�า่คนืไม่นอน ด้วยพทุธานุภาพ 
ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ ถ้าแม้นว่าข้าพเจ้าไม่ท�าตามสัจจะอันนั้น
 ๑. ขอให้ฟ้าผ่าตาย
 ๒. ขอให้แผ่นดินสูบตาย
 ๓. ขอให้ไฟไหม้ตาย
 ๔. ขอให้น�้าท่วมตาย

 พุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ ถ้าท�าอย่างน้ันไม่ได้...เอ้า...ให้สิ่งน้ัน 
มันเกิดขึ้นมาเลย”

 ตวัสจัจะน้ีแหละ ถอืเป็นตวัส�าคัญเลยนะ ผ่านกผ่็าน ถ้าไม่ผ่านกแ็สดงว่าวาสนาเรา 
มีเพียงแค่นั้น ก็เป็นเครื่องแสดงเครื่องวัดจิตใจของคนนั้นๆ ได้เหมือนกันว่าแค่ไหน 
ประมาณใด ถ้าตัง้สจัจะแล้วประพฤตไิด้ตามน้ันกถ็อืว่าเยีย่ม เพราะสจัจะแบบน้ีมใิช่
ท�าได้ง่ายๆ โดยส่วนมากแล้วจะล้มเหลวแบบไม่เป็นท่ากนัทัง้น้ัน เท่าทีส่งัเกต เวลาตัง้ 
สัจจะก็สวยหรูอยู่หรอก แต่เวลาเอาเข้าจริง ล้มแบบไม่เป็นท่า

 ๗ วนัแรกทีเ่ราเร่ิมปฏบิตัด้ิวยการไม่นอน มนักแ็ย่เหมอืนกนั เพราะตัง้แต่เกดิมา 
นอนตลอดจนเป็นนิสัย แต่อยู่มาวันหนึ่งมาหยุดนอนเอาดื้อๆ ร่างกายก็แย่ ท�าท่า
หงุดหงิด จนถึงกับอุทานในใจว่า “ว้า ไม่ไหว...ไม่ไหว...ไม่ไหวแล้วโว๊ย” แต่ก็ยังดีที่ 
เราก่อนจะท�าสมาธิ ก็ได้เข้าไปตั้งสัจจะบังคับเอาไว้ เพราะความเป็นผู้ที่รักษาสัจจะ 
สจัจะน้ันจึงเป็นเหมือนโซ่ตรวนคอยรึงรัดกายจิตของเราเอาไว้ “ตายเป็นตาย แต่จะให้
สจัจะทีต่ัง้ไว้ขาดไม่ได้ ไม่ยอม ในร่างกายน้ีอะไรจะเสยีผุพงัไปกต็าม แต่จะให้สจัจะเสยี 
ไปไม่ได้ เพราะแม้สัจจะที่เราให้ไว้กับตัวเรา เรายังรักษามันไม่ได้ แล้วเราจะหวังพบ
ธรรมะอันประเสริฐซึ่งอยู่เหนือสัจจะ แล้วเราจะพบพานธรรมนั้นได้อย่างไรกัน”

 เม่ือคิดอย่างน้ี ใจมนักท้็าทายกเิลสและธรรมทีม่อียูใ่นกายและใจน้ัน สตัยาธษิฐาน 
นี้จึงเป็นทางเดินไปสู่มรรคผลแบบท้าทายได้อย่างดียิ่ง
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ภิกษุหนุ่มมุ่งมั่น

 เราเป็นหนุ่มเน่ีย... ซนที่สุดนะ ด้ือด้วย แล้วฐานะทางบ้านก็มีอันจะกินด้วย  
แก่นทีส่ดุ ออกบวช ใครๆ เขา กว่็า แหกพรรษาแน่นอน แต่ว่าปฏบิตัแิล้วมนัเอาเตม็ที่ 
ไม่ค่อยได้นอน ในพรรษา ๓ เดอืน ไม่ได้นอนเลย กลางวนันิดหน่อย คอืหมายความว่า  
กลางคืนไม่นอน สู้เต็มที่เลย ๔-๕ วัน เวลารับบาตร ง่วง วันไหนง่วงเต็มที่ก็ไปพิง 
เสานิด พอรู้สึกตัว เอาแล้ว เพราะสัญญาอธิษฐานไว้ว่าไม่นอน สู้เต็มที่เลย ไม่งั้น 
ไม่ได้หรอก ต้องออกมาเป็นขี้ข้าโลกเขาแล้ว

 บางทถ้ีาเราตัง้สจัจะแล้ว มนักไ็ม่ออกเหมอืนกนั ยอมให้ยงุกดั บางทสีมาธเิน่ีย 
ถ้าเราเข้าถูกจังหวะ อากาศเหมอืนไม่ม ีมอียูแ่ต่ใจเพยีงเท่าน้ัน ไม่เกีย่วเกาะกบัสิง่ใด 
ดับสนิทเต็มที่ กายนี้ไม่รู้เลย รู้แต่ใจตัวนั้นมันหมดความรู้สึก แต่รู้ในตัวมีอะไรบ้าง 
แต่ว่าถ้าถึงเตม็ทีก่ข็นาดน้ันแล้วไม่รู้ ยงุไม่ม ีไม่มคีวามรู้สกึหมด หมดความรู้สกึ แต่ 
เป็นยากนะแบบนี้

 “...บางทีเราตอนเป็นหนุ่มๆ บวชใหม่ๆ ก็คิดอยากจะสึก พวกบวชเป็นชีสาวๆ 
ก็อยากจะสึก หรือพวกแก่ๆ ก็อยากจะสึก เพราะกิเลสมันเป็นอย่างนั้น

 สกึไปกเ็หมือนเท่ากบัลงไปในน�า้ทะเล อนัมหาสมทุรกว้างขวางใหญ่นัก ชวีติไม่มี
ความหมาย ตัวลงไปอยู่ในทะเล เป็นเหยื่อเต่าเหยื่อปลาเท่านั้นเอง ตายไปอย่างนั้น  
ไม่ได้อันใดเลย เหมือนเราตกลงไปในทะเล ถ้าไม่มีเรือมารับแล้วก็ต้องตาย ชีวิตจม 
อยูก่บัลกูกบัเมยี กบัข้าวของเงินทอง เพือ่หามาเลีย้งกนัทัง้วนัทัง้คนือยูอ่ย่างน้ัน ไม่มี
เวลาหยุดหย่อน ไม่มีเวลาได้พักผ่อนก�าลังจิตใจของเราเลย นี่... แสนที่จะทุกข์ทน

 ...พระพุทธองค์ทรงตรัสแล้วถูกต้องหมดทุกอย่าง พระองค์ตรัสว่า

 “โซ่ตรวนใดๆ ก็ไม่สามารถรึงรัดมดัผูกจิตใจเราได้ยิง่กว่า บ่วง คือ บตุร ภรรยา 
สามี ทรัพย์สมบัติ โซ่อันนี้แก้ได้ยาก ถอดถอนได้ยาก มันชักน�าพาเราให้จมอยู่และ 
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กองอยูใ่ต้ทะเล คือกิเลสและตณัหา จนจะหาทางออกไม่ได้ พระองค์จึงตรัสว่า เราเป็น 
เหยื่อของโลก ถูกกระแสโลกพัดผันไปต่างๆ นานา ในที่สุดก็ไม่ได้อะไรในทางที่ดี 
แต่มันกลับได้อะไรในทางที่ชั่วเสียหาย”

 น่ี...พวกเราช�านาญแต่ต�าราทางโลก แต่ต�าราทางธรรมมนัไม่ช�านาญ ใจมนัไม่ยอม 
กระท�า ใจมันขีเ้กยีจ ใจมันดือ้ด้าน ใจมนัไม่อยากท�า อยากคุย อยากสนุก อยากร่าเริง 
เข้าวดัวายงัเอาวทิยมุาเปิด สนุกสนานเฮฮาอยูต่ลอดเวลา ระวงั......ระวงัหน่อย...ฮ.ิ......

 เราเข้ามาเพ่ือจะปลดเปลือ้งสิง่ทีร่่าเริง สิง่ทีเ่พลดิเพลนิของใจของเรา ไม่ให้สิง่ใด 
เข้ามาเกาะมากวน ต้องขจัดไปทกุเวลา ว่าอย่างน้ันเถอะ น่ีความรู้เช่นน้ีต้องก�าจัดให้หมด  
จนให้ใจนั้นไม่มีอันใด...นั่น... จึงเรียกว่า พระ...ก็เป็นพระแท้ โยม...ก็เป็นโยมแท้

 เพราะฉะนั้น การท�าใจ เมื่อมีความจริงที่ใด จะโง่เซ่อขนาดไหน ขอให้ใจจริงๆ  
สูจ้ริงๆ แล้วน่ังให้จริง ยนื เดนิ น่ัง นอน ๔ อริิยาบถน่ี ท�าได้อยูต่ลอดเวลา ต้องส�าเร็จ  
บคุคลผู้น้ันหนีไม่พ้น แต่ใครจะไปรู้เร่ืองของบคุคลน้ันๆ ว่าส�าเร็จ หรือไม่ส�าเร็จ มนัอยู ่
ทีห่วัใจของเขาเอง เมือ่เราพยายามมากเข้าๆ พระพทุธเจ้าทรงกล่าวว่า “ภาวโิต พหลุกีโต”  
เพยีรมากๆ ท�ามากๆ ท�าบ่อยๆ ท�าอยูอ่ย่างน้ัน กเ็ป็นไปเพือ่ความดบัสนิท เป็นไปเพือ่ 
ความรู้แจ้ง น่ีก็เป็นอย่างน้ัน ไม่มอีย่างอืน่แล้ว ถ้าลงว่าท�าอย่างน้ันจนสดุความสามารถ
แล้วไม่ส�าเร็จ ก็ไม่รู้ว่าจะยังไง”
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พรรษาที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๘๒)

 พรรษานี้ นับว่าเป็นพรรษาที่มีความส�าคัญยิ่งแห่งชีวิตของนักบวช พรรษานี้มี 
พระจ�าพรรษา ๙ รูป เณร ๒ รูป ดังนี้
 ๑. พระอาจารย์กงมา จิรปุ�ฺโ�
 ๒. พระสังข์ เตมิโย
 ๓. พระศรี คมฺภีรป�ฺโ�
 ๔. พระเอี๋ยน �าณธมฺโม
 ๕. พระเนตร สีลกนฺโต
 ๖. พระเจี๊ยะ จุนฺโท
 ๗. พระเทพ โกมุทฺโท
 ๘. พระแจ่ม วรลาโภ
 ๙. พระแวบ อาภากโร
 ๑๐. สามเณรวิริยังค์ สิรินฺธโร
 ๑๑. สามเณรแจ้ง ....

เหตุการณ์-สมานฉันท์

 เมือ่วันที ่๓ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๔๘๒ ท่านอาจารย์มหาป่ิน ป��ฺาพโล พระอาจารย์ผ่ัน  
ปาเรสโก และพระติดตามอีกสองรูป ได้เดินทางมาที่วัดทรายงาม เมื่อท่านอาจารย์ 
มหาปิ่นมา ได้มีประชาชนญาติโยมศรัทธาเลื่อมใสมาฟังธรรมที่ท่านแสดงมากมาย  
ยังอุบาสกอุบาสิกาให้เลื่อมใสมากขึ้นอีกมากมาย ท่านสามารถตัดวิจิกิจฉาแก่ชน 
ทั้งหลายได้หลายเงื่อน

 เม่ือวันมาฆบชูา มพีระภกิษสุามเณรได้มารวมกนัฟังโอวาทปาฏโิมกข์ ทีว่ดัน้ี ๑๔ รูป  
และอบุาสกอบุาสกิาเป็นอันมากมาจากทีต่่างๆ ได้รวมกนัมา เพือ่ฟังท่านอาจารย์มหาป่ิน 
แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ครั้นเมื่อแรม ๑ ค�่า มาฆบูชานี้เอง ท่านอาจารย์มหาปิ่นได้ไป 
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วดัป่าคลองกุง้ ท่านอาจารย์กงมาไปเทีย่วธดุงค์ทางอ�าเภอมะขาม ได้ป่วยเป็นโรคก้างปลา 
ติดคอยาวหนึ่งนิ้วฟุต ท่านไม่ได้เป็นอันตรายด้วยประการใด

 วันที ่๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๒ ศกน้ี สมเดจ็วชริญาณวงศ์ (ชืน่) วดับวรนิเวศ- 
วิหาร ได้เสด็จมาพร้อมกับคณะสงฆ์ ได้มาร่วมท�าอุโบสถสังฆกรรมที่วัดทรายงามนี้  
จนถงึวนัที ่๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ก็ได้เสด็จกลบัไป อบุาสกอบุาสกิาได้เดินทางไป 
ส่งเสด็จพระองค์ทางเรือ โดยมไิด้ไปทางเมอืง รวมเวลาทีส่มเดจ็ท่านมาพกัได้ ๒๔ วนั

 เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ พระอาจารย์กงมาได้จัดประชุมสงฆ์รวม  
๕ วดั คือ วดัจันทนาราม วดัคลองกุ้ง วดัเกาะตะเคยีน วดัหนองบวั และวดัทรายงามน้ี  
จุดประสงค์ของท่านก็เพื่อความสมานสามัคคีของพระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา 
เพื่อความเจริญวัฒนาแห่งพระศาสนา เมื่อการประชุมจบลง ท่านอาจารย์กงมาแสดง 
ธรรม ๑ กัณฑ์ ให้พระเณรสนใจใคร่ในการประพฤติปฏิบัติกรรมฐาน

 ส�าหรับพระอาจารย์กงมา ท่านเป็นพระละเอียดเรื่องธรรมวินัย เมื่อวันที่ ๑๐ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ท่านได้เปลี่ยนผ้านิสีทนะใหม่ส�าหรับวัดทรายงามนี้ เพราะ 
ท่านมาพิจารณาตามพระธรรมวินัย เห็นว่าแต่เดิมนั้นเคยใช้ผ้านิสีทนะนิ้วฟุต ซึ่งไม่ 
ถูกต้องนัก จึงให้เปลี่ยนจากนิ้วฟุตเป็นนิ้วช่างไม้ เพราะเมื่อสอบสวนค้นคว้าดูแล้ว  
น้ิวช่างไม้ถูกต้อง และประมาณแห่งผ้านิสทีนะน้ี ต้องเป็น ๑๖ น้ิวช่างไม้ เป็น ๑ คบืพระสคุต  
ฉะน้ัน ผ้านิสทีนะน้ี คงเป็นด้านยาว ๓๒ น้ิวช่างไม้ ด้านกว้าง ๒๔ น้ิวช่างไม้ ส่วนชายผ้า 
นิสทีนะน้ัน ๑๖ น้ิวช่างไม้ อย่างน้ีจึงจะถกูต้องตามพระธรรมวนัิย พระพทุธองค์ตรัสไว้ 
อย่างไร พวกเราต้องปฏิบตัอิย่างน้ัน แม้นิดหน่ึงจะล�า้เส้นกไ็ม่ได้ เพราะทกุสิง่ทกุอย่าง 
เรื่องพระธรรมวินัย พระพุทธองค์ตรัสไว้ชอบแล้ว

 เมือ่วนัที ่๒๙ สงิหาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ได้เปลีย่นข้อกตกิาใหม่คอื “สายณัเหธมัเทสนัง”  
และ “ปโทเส ภกิขโุอวาทงั” เวลาเยน็บ่าย ๓ โมง ตรีะฆงัเรียกอุบาสกอบุาสกิาท�าวตัร
สวดมนต์ เสร็จแล้ว พระอาจารย์กงมาแสดงธรรมสัง่สอน จนถงึเวลาบ่าย ๔ โมงเยน็  
นั่งสมาธิถึง ๕ โมง หยุด
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 ข้อวัตรปฏบิตัใินปี พ.ศ. ๒๔๘๒ น้ี ตัง้แต่เวลาพลบค�า่ หกโมงเยน็เป็นต้นไป ห้ามไม่ 
ให้มเีสยีงดงั ให้ท�าความสงบ เร่งความเพยีรทางกายและจิต พอถงึเวลาทุม่คร่ึง ลัน่ระฆงั 
ท�าวัตรสวดมนต์ฟังเทศน์ นั่งภาวนาปฏิบัติท�าความเพียรจนกระทั่งถึงเวลาห้าทุ่มตรง  
ถ้าพระเณรรูปใดนอนก่อนเวลาที่เป็นกฎกติกาของวัด ต้องถูกปรับให้ท�าความเพียร 
จนตลอดรุ่งในวนัหลงั พอถงึเวลาตสีาม ลัน่ระฆงัปลกุพระเณรให้ลกุข้ึนมาเดินจงกรม  
เวลาตสีี ่ลัน่ระฆงัอกีคร้ังหน่ึงเพือ่ให้พระภกิษุสามเณรมารวมกนัทีศ่าลา พร้อมๆ กับ 
ญาตโิยมทีม่าร่วมปฏิบตัธิรรม พอได้เวลาตห้ีากเ็ร่ิมท�าวตัรสวดมนต์ เม่ือท�าวตัรสวดมนต์ 
เสร็จแล้ว พระเณรต่างองค์ก็ต้องท�าหน้าที่ของตนที่ทางวัดจัดให้ มีเตรียมอาสนะ  
ตัง้น�า้ใช้น�า้ฉัน ท�าความสะอาดศาลา เม่ือข้อวตัรปฏบิตัต่ิางๆ เสร็จแล้ว กเ็ตรียมพร้อม 
มาน่ัง ณ อาสนะแห่งตน เพือ่กราบพระประธาน และกราบพระทีเ่ป็นหวัหน้า แล้วออก 
โคจรเพื่อบิณฑบาต

 เมื่อเสร็จภัตกิจอันสมควรแก่สมณะบริโภคแล้ว น�าอาสนะ บาตร บริขารต่างๆ  
ไปเกบ็ ณ ทีพ่กัอาศัยแห่งตนเองแล้ว เวลาเก้าโมงเช้า ท�าความสงบน่ังสมาธ ิเดนิจงกรม 
ภาวนา จนถงึบ่าย ๒ โมง หลงัจากน้ันก็ท�าความสะอาดลานวดั ตามวตัรปฏบิตัแิห่งวงศ์ 
พระกรรมฐานพาด�าเนินมา

 วดัน้ีคงมีการศกึษาตามแบบฉบบั คอื มทีัง้สมถวปัิสสนา (การปฏบิตัแิบบพระป่า  
ศึกษาทางด้านจิตตภาวนา) และคันถธุระ (การเรียนธรรมะ)

 ระเบียบปฏิบัติของวัด มีการท�าอุโบสถ สังฆกรรม และมีธัมมัสสวนะตามปกติ
เป็นประจ�า และมีการปฏบิตัธิรรมบชูาคุณพระรัตนตรัย เน่ืองในวนัส�าคญัทางศาสนา
เป็นประจ�าทุกปีตลอดมา

ธรรมะแข่งขัน

 สมยัน้ันวดัป่าคลองกุง้กบัวดัทรายงาม แข่งกนัสร้างความดด้ีวยการภาวนา พระวดั 
ป่าคลองกุ้งพากันอดข้าวเพือ่ภาวนาสมาธ ิส่วนวดัทรายงาม พระพากนัไม่นอน ท�าสมาธ ิ
ภาวนากันทั้งคืน ทั้งสองวัด ครูบาอาจารย์พยายามสอนให้เราเร่งทางจิต
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 หลวงตาหล่าย เป็นพระวัดป่าคลองกุ้ง อดข้าวเกือบตาย...ขี้ไม่ออก...ตดไม่ได้ 
...ทรมานสงัขารน่าดู ต้องมาให้หมอสวน เพราะแกอดข้าวเป็นเดอืนๆ ท่านพ่อกเ็หมอืนกนั 
อดข้าวทีหนึ่งๆ เป็นเดือน

 ตอนนั้นเราก็อดนอน ไม่นอนกลางคืน จิตสงบดี ปัญญาก็ว่องไว ปัญญานี้เป็น
ปัญญาทางธรรม ตอนน้ันเราภาวนาดแีล้ว ภาวนาเป็นแล้ว ได้หลกัใจแล้ว เรียกได้ว่า  
ได้ธรรมสมบตัภิายในแล้ว ไม่ได้เล่าให้ใครฟัง แม้แต่ท่านอาจารย์กงมา เรากไ็ม่ได้เล่า  
คนอืน่เขากไ็ม่ทราบ เพราะคนโดยส่วนมากทีห่นองบวั เขาเหน็ว่าเราเป็นพระดือ้ ถงึพดู 
ให้ฟังก็คงไม่มีคนเชื่อเรา สาเหตุที่ท่านอาจารย์กงมาและญาติโยมไม่เชื่อว่าเราภาวนา
เป็นน้ัน เพราะว่าก่อนบวช เรามันทัง้ด้ือ ทัง้ซกุซน ใครเขาจะไปเช่ือ แม้เราเองแต่ก่อน 
เราก็ไม่เคยเชื่อว่าตัวเองจะมาบวชและอยู่เป็นพระได้นานขนาดนี้

 เม่ือพระทั้งสองวัดอดอาหาร อดนอน ปฏิบัติเอาเป็นเอาตายถวายชีวิตแด่ 
พระศาสนา พระทีไ่ม่ปฏบิตั ิท�าไม่ได้ กว่็าเป็นการปฏบิตัอิตัตกลิมถานุโยค ท�าตนให้ 
ล�าบากเปล่า เคร่งเกนิไปเดีย๋วกข็าด ไม่เดนิตามทางสายกลาง จึงน�าเร่ืองน้ีไปกราบทลู 
สมเด็จพระสงัฆราชเจ้า (ชืน่) พระองค์ท่านจึงเสด็จมาทีว่ดัทรายงาม เพือ่มาพสิจูน์ความจริง  
ในขณะที่ท่านมาพักวัดทรายงามนั้น เราก็เป็นคนจัดอาสนะ ดูแลเรื่องเครื่องใช้ต่างๆ 
ของท่าน จึงคุ้นกับท่าน และพระองค์ท่านก็คุ้นกับโยมแม่

 พระองค์เสด็จไปเองเพื่อไปตรวจสอบเร่ืองพระที่อดข้าวและอดนอนว่าท�ากัน
อย่างไร เหมาะสมกบัพระธรรมวนัิย และมัชฌมิาปฏิปทาอนัเป็นทางสายกลางหรือไม่

 เม่ือพระองค์เสด็จมาคราวน้ัน ทางโยมของเรา (โยมพ่อ-แม่) จึงคุน้เคยกบัท่าน
เป็นอย่างดี เพราะทกุๆ ปี โยมทีบ้่านได้เอาทเุรยีนไปถวายท่านทีว่ดับวรฯ เป็นประจ�า

 สมเดจ็ฯ ท่านเสดจ็ไปจันทบรีุ กไ็ปทางเรือนิภา สมัยก่อนๆ เรือโดยสารทีเ่ดินเรือ 
ในเส้นทางจันทบรีุ มีเรือนิภา สพัพไตร และภาณรัุงษี สมยัก่อนจะเดนิทางไปจันทบรีุ 
ไปทางเรือดีกว่าเพื่อน ทางถนนไปล�าบากมาก ถนนไปทางจันท์ฯ มาตัดท�าทีหลัง  
ไปทางรถก็ไปได้แต่ช้ามาก
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สมเด็จพระสังฆราชเจ้า (ชื่น) 

เป็นพระที่หลวงตามหาบัวเคารพมาก

 สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า (ชืน่) พระองค์เป็นเชือ้พระวงศ์ เป็นพระทีห่ลวงตามหาบวั 
เคารพมาก หลวงตาท่านบอกว่า สมเดจ็ฯ ไม่ตดิในวตัถสุิง่ของ ไม่ถอืพระองค์ว่าเป็น 
เชื้อเจ้ามาบวช ทรงไม่มีทิฏฐิมานะ เป็นพระผู้ตั้งอยู่ในคุณธรรมช้ันสูง แม้ที่ศาลา
วัดป่าบ้านตาด ตรงด้านหลังพระประธาน ก็มีพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ติดอยู่  
เป็นพระทีห่ลวงตามหาบวักราบด้วยความเคารพยิง่ทกุเช้าเยน็ และพระทีว่ดัป่าบ้านตาด 
ก็ประพฤติตามเช่นนั้นด้วย หลวงตาเวลาท่านกราบพระ ท่านกราบ ๗ ครั้ง

 กราบครั้งที่ ๑ ท่านกราบพระพุทธเจ้า 
 กราบครั้งที่ ๒ ท่านกราบพระธรรม 
 กราบครั้งที่ ๓ ท่านกราบพระอริยสงฆ์ 
 กราบครั้งที่ ๔ ท่านกราบสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (ชื่น) 
 กราบครั้งที่ ๕ ท่านกราบหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล
 กราบครั้งที่ ๖ ท่านกราบหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต 
 กราบครั้งที่ ๗ ท่านกราบพระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล)

 หลวงตาท่านจะประพฤติปฏิบัติของท่านอย่างนี้เสมอ สมเด็จฯ ชื่น ก็เป็นพระ 
ปฏิบตัดิอีงค์หน่ึงในบรรดาพระทัง้หลายทีอ่งค์หลวงตาช่ืนชม และเคารพในคณุธรรม
ยิ่งชีวิต
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พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (ชื่น สุจิตฺโต)

(หม่อมราชวงศ์ชื่น นภวงศ์) ป.๗

 สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงวชริญาณวงศ์ พระนามเดิม หม่อมราชวงศ์ชืน่ 
ทรงเป็นโอรสหม่อมเจ้าถนอมและหม่อมเอม ประสูติเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๔๑๕ ตรงกับวันแรม ๗ ค�่า เดือน ๑๒ ปีวอก จัตวาศก จุลศักราช ๑๒๓๔ 
เวลา ๑๗.๐๐ น.

 เมื่อมีพระชนมายุเจริญขึ้นแล้ว ได้ทรงออกจากวังและได้บรรพชาเป็นสามเณร  
ณ วดับวรนิเวศวิหาร พระพรหมมุนี (สมิุตตฺเถร เหมอืน) เป็นพระอปัุชฌาย์ เมือ่บรรพชา 
เป็นสามเณรของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส ในขณะน้ันด�ารง 
พระยศเป็นกรมหมืน่ ได้ทรงเป็นพระอาจารย์ปกครองและอบรม ในระหว่างทีท่รงเป็น 
สามเณร ได้ตามเสดจ็สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ไปประทบั 
อยู่ที่วัดมกุฏกษัตริยาราม ซึ่งในขณะนั้น ม.ร.ว.ชุบ (พระยานครภักดีฯ) ผู้เป็นพี่ 
ได้อปุสมบทอยูท่ีว่ดัมกฏุฯ และต่อมาได้ตามเสดจ็ สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยา 
วชิรญาณวโรรส กลับมาวัดบวรนิเวศวิหาร ในปลายสมัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ เมื่อทรงบรรพชาแล้ว ได้ทรงศึกษาพระปริยัติธรรม  
กบัสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส และทรงศกึษาจากพระอาจารย์ 
อื่นบ้าง เช่น หม่อมเจ้าปภากร พระสุทธลีลสังวร (สาย) ได้ทรงเข้าสอบไล่ครั้งแรกที่ 
วดัพระศรีรัตนศาสดาราม เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๓ สอบไล่ได้เปรียญ ๕ ประโยค เมือ่ยงัทรง 
เป็นสามเณร

อุปสมบท

 ได้ทรงอปุสมบทเป็นพระภกิษุ ณ วดับวรนิเวศวหิาร มีพระพรหมมนีุ (กติตสิารตเฺถร  
แฟง) วัดมกุฏกษัตริยาราม เป็นพระอปัุชฌาย์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา- 
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วชิรญาณวโรรส เมื่อทรงด�ารงพระยศเป็นกรมหมื่นวชิรญาณวโรรส เป็นพระกรรม- 
วาจาจารย์ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๕ 

 สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า (ชืน่) ได้เคยรับสัง่เล่าว่า มพีระประสงค์จะสอบไล่เพยีง  
๕ ประโยคเท่านั้น จะไม่ทรงสอบต่อตามอย่างสมเด็จพระมหาสมณเจ้า ซึ่งทรงสอบ
เพยีงเท่าน้ัน เพือ่มิให้เกนิสมเด็จพระบรมชนกนาถ แต่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ โปรด 
ให้สอบต่อไปอีก จึงทรงยอมสอบต่อ ได้เป็นเปรียญ ๗ ประโยค เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗

 สมณศักดิ์ในรัชกาลที่ ๕

 พ.ศ. ๒๔๓๙ เป็นพระสุคุณคณาภรณ์ ที่พระราชาคณะ 
 พ.ศ. ๒๔๔๖ เป็นพระญาณวราภรณ์ มีสมณศักดิ์เสมอต�าแหน่งเทพพิเศษ

 ในรัชกาลที่ ๖

 พ.ศ. ๒๔๕๔ พระราชทานพัดยศเดิม
 พ.ศ. ๒๔๕๕ เลือ่นขึน้มีสมณศกัด์ิพเิศษ เสมอต�าแหน่งธรรม ในราชทนินามเดมิ
 พ.ศ. ๒๔๖๔ สถาปนาเลือ่นเป็นพระราชาคณะ มีสมณศกัดิเ์สมอต�าแหน่งธรรม 
พิเศษ มีพระราชทินนามตามจารึกในสุพรรณบัฏขึ้นต้นเหมือนอย่างเดิม

 ในรัชกาลที่ ๗

 พ.ศ. ๒๔๗๑ ทรงพระกรุณาฯ โปรดสถาปนาให้เป็นสมเด็จพระราชาคณะ มีพระ- 
ราชทนินามจารึกในพระสพุรรณบฏัว่า สมเดจ็วชริญาณวงศ์ฯ เจ้าคณะใหญ่ฝ่ายธรรมยตุกิา

 ในรัชกาลที่ ๘

 พ.ศ. ๒๔๘๘ ประกาศสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชในราชทินนามเดิม เมื่อ
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๔๘๘

 ในรัชกาลปัจจุบัน

 พ.ศ. ๒๔๙๓ ประกาศเฉลิมพระนามสมเด็จพระสังฆราชให้เต็มพระเกียรติยศ
ตามพระราชประเพณ ีเม่ือวนัที ่๗ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เน่ืองในพธิบีรมราชาภเิษก และ 
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ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาศกน้ัน ทรงพระกรุณาพระราชทานพัดแฉกงา  
ซึ่งเป็นพัดที่เคยพระราชทานเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุติกา

 ปัจฉิมกาล

 ครั้นเวลาเที่ยงคืนของวันที่ ๑๐ นับเป็นวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๑ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ประทับหน้าพระแท่นบรรทมในห้องประชวร

 สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงวชริญาณวงศ์ ได้สิน้พระชนม์เม่ือเวลา ๐๑.๐๘ น.  
มีพระชนมายุ ๘๕ พรรษา ๑๑ เดือน ๑๙ วัน

การสืบสวนของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (ชื่น)

 เมือ่วันที ่๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๑ สมเด็จวชริญาณวงศ์ สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า  
ได้เสดจ็มาพกัทีว่ดัแห่งน้ี (วดัทรายงาม) มีพระตดิตามมาด้วย ๓ รูป และท่านเจ้าคณุ 
อมรโมล ีมีอบุาสกอบุาสกิาชาวบ้านหนองบวัและใกล้เคยีงมาต้อนรับ ๖๖ คน ค�า่วนัน้ัน 
มีคนมาฟังเทศน์สมเด็จฯ เป็นอันมาก

 เมือ่พระอาจารย์กงมาได้มาพกัจ�าพรรษาทีว่ดัทรายงามแล้ว ชือ่เสยีงการปฏบิตัดิ ี
ปฏิบัติชอบของท่านก็ฟุ้งขจรกระจายไปทั่ว น�ามาซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสแก่มหาชน
หมู่มาก

 เร่ืองความด ีก็มคีนดีเท่าน้ันทีช่อบ ผู้ทีไ่ม่ชอบคนด ีความดี กค็อืคนช่ัว และความช่ัว 
เท่านั้น พระอาจารย์กงมาท่านเป็นพระดี เคร่งครัดในข้อวัตรปฏิบัติ แต่ความโด่งดัง 
ของท่านน่ันแหละ ท�าให้ผู้ทีเ่สยีผลประโยชน์จ้องทีจ่ะท�าลาย แต่สิง่เหล่าน้ีส�าหรับท่าน 
แล้ว ไม่ได้เป็นอุปสรรค เพราะท่านถือว่าอุปสรรคนั่นแหละคือธรรมเครื่องสอนเรา

 ฉะนั้น ค�าว่า อุปสรรค จึงไม่มีในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อต้องการรู้สัจธรรมทั้งหลาย 
อุปสรรคมิใช่สิ่งขวางกั้น แต่อุปสรรคน่ันแหละช่วยส่งเสริมให้เรารู้จักแก้ไขและเห็น
ข้อบกพร่องที่มีอยู่ภายในตน
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 เมือ่ผู้มกีเิลสตณัหาอปุาทานไม่ชอบ กน็�าเร่ืองพระวนัิยต่างๆ ไปทลูฟ้อง สมเดจ็
พระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ชื่น สุจิตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร จนถึงกับ 
พระองค์ต้องเสดจ็มาสบืสวนและพกัอยู ่ณ วดัทรายงาม กบัพระอาจารย์กงมา ถงึ ๒ คร้ัง  
๒ คราวด้วยกัน คือ ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ และ ปี พ.ศ. ๒๔๘๒

 การสบืสวนของสมเดจ็พระสงัฆราชเจ้าพระองค์น้ีสขุุมมาก กล่าวคือ พระองค์ไม่ 
ทรงพระกรรณเบา ขณะที่พระองค์มาพักอยู่ที่วัดทรายงาม พระองค์ทรงกระท�าวัตร
ปฏิบัติอย่างปกติธรรมดาของหมู่คณะ คือ ฉันหนเดียวเหมือนกับพระอาจารย์กงมา 
แม้พระอาจารย์กงมาจะให้บรรดาญาตโิยมน�าภตัตาหารเพลมาถวาย พระองค์กไ็ม่ฉัน  
พระองค์ตรัสว่า “เราอยู่ที่ไหน ก็ต้องท�าตามระเบียบเขาที่น่ัน” มีผู้ทูลพระองค์ว่า  
“พระอาจารย์กงมาสะพายบาตรเหมือนพระมหานิกาย”

 ต่อมาในเช้าวันหนึ่ง สมเด็จฯ ได้ออกมาจากกุฏิ แล้วพระองค์ด�าเนินมาดูพระ
วัดทรายงามออกบิณฑบาต เม่ือพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นการบิณฑบาตของ 
พระฝ่ายปฏิบัติ และพระองค์ได้เห็นการสะพายบาตรเอาไว้ข้างหน้าเป็นที่รัดกุมดี  
จึงทรงตรัสว่า “กงมา การสะพายบาตรอย่างน้ี มันกเ็หมือนกับอุม้น่ันเอง ไม่ผิดหรอก 
เรียบร้อยดี”

 พระอาจารย์กงมาไม่รู้เสียด้วยซ�้าว่า มีคนไปทูลฟ้องเร่ืองการสะพายบาตรแด่
พระองค์ท่าน ต่อมาก็มีผู้ไปทูลสมเด็จฟ้องสมเด็จฯ อีกว่า “อาจารย์กงมาเทศน์แปล
หนังสือผิด ไม่ถูกตามค�าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”

 บังเอิญวันหนึ่ง พระอาจารย์กงมาได้ประกาศให้ญาติโยมมาฟังเทศน์ ซึ่งองค์
สมเดจ็พระสงัฆราชจักเป็นองค์แสดงธรรม ณ ทีว่ดัทรายงาม ปรากฏว่าได้มปีระชาชน
ล้นหลามหลัง่ไหลกนัเข้าวดัเพือ่ฟังพระธรรมเทศนากันมากมาย เป็นประวตักิารณ์ของ
พุทธบริษัทชาวจังหวัดจันทบุรีเลยทีเดียว

 เมือ่ประชาชนมาพร้อมแล้ว พระอาจารย์กงมาจึงเข้าไปกราบทลูอาราธนาพระองค์
ท่านเป็นองค์แสดงธรรม แต่สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้าตรัสว่า “เราไม่สบาย... ขอเธอจงแสดง 
ธรรมแทนเราเถอะ”
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 เมือ่เหตกุารณ์เป็นเช่นน้ี พระอาจารย์กงมาจึงได้กลบัขึน้ไปบนศาลา และได้แสดง 
ธรรมแทนองค์สมเดจ็ท่าน...เมือ่แสดงธรรมไปได้ประมาณ ๑๐ นาทเีศษ สามเณรวริิยงัค์  
ได้ลงมาจากศาลาเพื่อถ่ายปัสสาวะ ก็ได้เห็นสมเด็จพระสังฆราชทรงนั่งอยู่กับพื้นดิน
ข้างๆ ศาลาน่ันเอง...สามเณรตกใจ รีบกลบัขึน้ศาลาเพือ่จะเรียนพระอาจารย์กงมา แต่ก ็
สุดวิสัยที่จะเรียนได้

 วันนั้น พระอาจารย์กงมาแสดงธรรมได้อย่างวิจิตรพิสดาร เป็นอุบายธรรมอัน 
ละเอียดจริงๆ

 รุ่งเช้า สมเดจ็ฯ ท่านกล่าวชมเชยว่า “...กงมาน่ี...เทศนาเก่งกว่าเปรียญ ๙ ประโยค 
เสียอีก”

 ยงั ... ยังไม่หมดเพยีงเท่าน้ี ยงัมคี�าเทจ็ทีบ่รรดาผู้เป่ียมด้วยกเิลสไปทลูฟ้องอกีว่า  
“เวลาไปธุดงค์ พระอาจารย์กงมาเที่ยวตั้งตัวเป็นผู้วิเศษ แจกเคร่ืองรางของขลังให้
ประชาชน หลงไปในทางที่ผิด”

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า (ชื่น) ออกธุดงค์

 อยู่ต่อมาวันหน่ึง สมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงชวนพระอาจารย์กงมาไปธุดงค ์
ด้วยกัน ไม่ให้ใครไปด้วย ไปเพียง ๒ องค์เท่านั้น

 พระองค์ทรงแบกกลดสะพายบาตรเอง แม้พระอาจารย์กงมาจะขอช่วยเท่าใด 
พระองค์ก็ไม่ยอม พระองค์ตรัสว่า “เธอเคยไปทางใด เธอจงพาเราไปทางนั้น”

 และแล้วการเดินธุดงค์ก็ได้เร่ิมขึ้น สมเด็จฯ ทรงแบกกลดออกเดินตามหลัง
พระอาจารย์กงมาออกไปทางหลังวัดทรายงาม มุ่งสู่ป่าดงทันที ทัศนียภาพในครั้งนั้น  
เป็นภาพที่สะดุดตาสะดุดใจเป็นอย่างยิ่ง ประดุจนักขัตติยราชผู้กล้าออกสู่สมรภูม ิ
เพื่อชิงชัยสู่ความเป็นยอด ซึ่งภาพเช่นนี้ พวกเรานักปฏิบัติที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน 
จะหาดูไม่ได้เป็นแน่แท้
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 พระอาจารย์กงมาได้พาสมเดจ็พระสงัฆราชเจ้าออกเดนิธดุงค์ไปในสถานทีต่่างๆ 
ตามที่ท่านเคยออกเดินธุดงค์มาแล้ว เวลาผ่านไปหน่ึงอาทิตย์เศษ ไม่ว่าท่านจะพัก 
ปักกลด ณ ทีแ่ห่งใด กจ็ะมีประชาชนทีส่นใจในธรรมะปฏิบตั ิมาเฝ้าห้อมล้อมเพือ่ฟัง 
ธรรมะและประพฤติปฏิบัติกรรมฐานกับพระอาจารย์กงมาในที่ทุกๆ แห่ง จนสมเด็จ
พระสงัฆราชเจ้าทรงห้ามพระอาจารย์กงมา ในใจความตอนหน่ึงว่า “กงมา...อย่าเรียกเรา 
ให้ใครได้ยนิว่าเราเป็นสมเดจ็พระสงัฆราชเลย อย่าบอกใครเป็นอนัขาด เวลาพดูหรือ
แสดงออก ให้เหมือนกับเป็นพระธรรมดาด้วยกัน”

 วนัหน่ึง ท่านได้เดินธดุงค์ไปพกัปักกลดทีบ่ริเวณเชงิเขาสระบาป พอดเีกดิฝนตก 
ลมแรง กลดที่น�ามาไม่สามารถป้องกันลมฝนได้ เพราะพายุลมฝนรุนแรงเหลือเกิน

 การปักกลดน้ัน เป็นไปตามกฎกตกิาของพระอยูป่่าทัว่ๆ ไป คอืต้องพกัอยู่ห่างกนั 
พอสมควร สมเด็จฯ ท่านทรงเปียกปอนหมด พระองค์ต้องทรงนั่งตากฝนอยู่เช่นนั้น  
ส่วนพระอาจารย์กงมาท่านกน่ั็งตากฝนเช่นเดยีวกนั แต่บริขารไม่เปียกเพราะรู้วธิปีฏิบตัิ

 ฝนหยุดแล้ว ท่านก็ได้ครองจีวรไปเฝ้าสมเด็จฯ พระองค์ตรัสว่า

 “ท�าไมคุณไม่เปียกล่ะ เราเปียกหมดเลย”

 “กก็ระผมมีคาถาด ีขอรับพระคณุท่าน” พระอาจารย์กงมากราบทลู พระองค์จึง 
ตรัสว่า “เราจะต้องเรียนคาถานี้ให้จงได้”

 ภายหลังกลับจากการเดินธุดงค์ กลับมาถึงวัดทรายงามเรียบร้อยแล้ว ขณะที่
สามเณรเข้าไปนมสัการปฏบิตัปัิดกวาดกฏิุทีป่ระทบั พอดพีระองค์ทรงนึกข้ึนได้ จึงตรัส 
ถามสามเณรว่า

 “เณร...ขอถามหน่อย คาถากันฝนว่าอย่างไร เธอรู้บ้างไหม”

 “พอรู้บ้างฝ่าบาท”

 “เออ...ว่าไปให้เราฟังที เราจะได้จ�าเอา”
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 “เมื่อเวลาฝนตก ต้องเก็บของทั้งหมดลงใส่ในบาตร ซึ่งพระธุดงค์กระท�าเช่นนี้
ทุกองค์ อันมีจีวร สังฆาฏิ เป็นต้น แล้วใช้ฝาบาตรปิดให้สนิท”

 พระองค์ทรงอทุานว่า “อ้อ... ไม่บอกกัน ทีแ่ท้จริงมนัเป็นอย่างน้ีเอง นึกว่าจะเป็น 
คาถาอะไร” พระองค์ตรัสเสร็จกท็รงพระสรวล แล้วกท็รงตรัสต่อไปว่า “การธดุงค์ของ 
ท่านกงมาและพระปฏิบัติกรรมฐานนี้ ได้ประโยชน์เหลือหลาย อย่างนี้ธุดงค์ให้มากๆ 
จะท�าให้ศาสนาเจริญรุ่งเรือง”

 น้ีเป็นลกัษณะของผู้น�า และน่ีคอืการสอบสวนหาข้อเทจ็จริงของพระประมุขสงฆ์
ในสมยัน้ัน ซึง่พระองค์กไ็ด้ทรงประสบความจริง ทัง้ยงัให้ความยตุธิรรมอย่างยอดเยีย่ม 
แก่ผู้ทีถ่กูกล่าวหา นับตัง้แต่บดัน้ันเป็นต้นมา พระองค์ทรงให้ความคุม้ครองและสรรเสริญ 
พระอาจารย์กงมาเสมอๆ

บวชมาท�าไม

 การบวช การปฏิบตั ิเรามุ่งมาประพฤตปิฏบิตัธิรรมะ หรือมุง่มาเพือ่ประโยชน์อนัใด  
คดิอย่างน้ี ในชีวิตนักบวชทกุๆ คน ไม่ว่าบวชช ีแม่ขาว หรือบวชพราหมณ์ บวชพระกด็ ี
บวชมาเพื่ออะไร

 ทีต้่องถามตนเองอย่างน้ี อย่าว่าขู ่อย่างน้ีอย่าว่าดุ วธิกีารอย่างน้ีเพือ่ให้เราระลกึ
รู้สึกตัว เราต้องคิดอย่างนี้ว่า เราบวชมาเพื่ออะไร

 “ชวีติน้ีบวชมาเพือ่กินข้าวชาวบ้านหรือ? หรือบวชมาเพือ่ขอเขากนิ บวชมาเพือ่หวงั 
ร�่ารวยหรือ” นี่ต้องคิดสอนตนเองอย่างนี้

 ถ้าเราบวชมาเพื่ออย่างนั้น ชีวิตในโลกมันครองด้วยความสบาย ไม่ใช่การมา
ล่อลวงชาวบ้านกินแบบนี้ เพราะฉะนั้น นักบวชจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแสวงหาธรรมะ
มาเป็นเครื่องประดับใจตน
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 พระพุทธเจ้าท่านสอนศีล สมาธิ ปัญญา สอนไว้เพื่ออะไร? เพื่อใคร? สอนไว้
เพื่อเราผู้เป็นนักบวช ให้ได้น�ามาประพฤติเพื่อขัดเกลากิเลสตัวทิฏฐิมานะของหัวใจที่
แสนจะหมกมุ่น เพื่อการช�าระกิเลสเป็นต้นนี้ให้หมดสิ้นไป

 เราต้องถามเราว่า เป็นพระ เป็นเณร เป็นชี เป็นแม่ขาว เราบวชมาเพือ่อะไร? เราต้อง 
คดิฝึกดตูวัเรา ทีเ่รียกว่า ฝึกตน เราต้องส�ารวจตวัเราอยู่เสมอว่า เราบวชเข้ามาเพือ่อะไร?  
หรือจะบวชเข้ามาเพือ่สบาย เพราะอยู่ในโลกกส็บายเหมือนกนั มีลกูมีเมียมีผัวอยูอ่ย่าง 
อสิระเสร ีไม่อยูใ่นอ�านาจผูใ้ด แตถ้่าเรามาเป็นนกับวชแลว้ เราตอ้งมขีอบเขตเหตุผล

 การบวชเข้ามาแล้ว ไม่มีใครมาตามบงัคบัใคร พระพทุธองค์เองกไ็ม่ทรงบงัคบัใคร  
เธอจะปฏิบตักิไ็ด้ ไม่ปฏบิตักิไ็ด้ อยูอ่ย่างสบายกไ็ด้ แต่ทน้ีีเม่ือเราย้อนเอาธรรมอนัลกึซึง้ 
มาขบคิด ท�าให้เกิดสลดจิตว่า “ชีวิตเราไม่ตายหรือ” สิ่งน้ีเราก็ต้องค้นหาเหตุผล  
มรรคผลมนัอยูท่ีไ่หน ท�าไมพระพทุธเจ้าถงึทรงแสดง อย่างในอนัตตลกัขณสตูร แสดงถงึ 
รูปไม่เที่ยง รูปเป็นทุกข์ รูปในที่ใกล้ที่ไกล รูปในอดีต อนาคต ล้วนแต่แปรปรวน 
ยกัย้ายต่างๆ นานา ประการต่างๆ เหล่าน้ีเป็นต้น ทรงแสดงเพือ่ใคร? อย่างพระสวดมนต์ 
ทุกๆ วันนี้ สวดเพื่อศพหรือ? เพื่อหวังเงินหรือ? นั้นการแสดงธรรมก็เพื่อต้องการให้ 
คนเป็นฟัง ต้องเข้าใจอย่างน้ัน ต้องมโีอปนยิโก น้อมเข้ามาสูต่วัเรา น่ีล่ะธรรมะส�าหรับ 
ผู้มีใจอนัเป็นปกตแิล้ว ได้ยินสิง่ใดมากระทบอย่างน้ี มนักมี็โอปนยิโก น้อมเข้ามาสอน 
ตัวเรา ต�าหนิตัวเรา

 ใจเจ้าเอย...เจ้าอย่าเพลดิเพลนิ อย่าสนุกสนานร่าเริง เจ้าจงมาพจิารณาหาเหตผุล 
ในสิ่งอันที่เกิดขึ้นมาอย่างนี้

 น่ีแหละ เป็นทางที่จะก�าจัดภัยของใจที่มันเดือดร้อนวุ่นวายให้เบาบางลงไป  
ย่ิงถ้ามองให้ลกึซึง้ลงไปในสิง่ทีร่่าเริงสนุกสนานอย่างน้ัน ทีโ่ลกทัง้หลายเขาพากนัเข้าใจ
ว่าเป็นสขุ เป็นสิง่ทีส่นุกสนานร่าเริง ถ้าเรามาพดูถงึความลกึซึง้แห่งพระธรรมค�าสอนของ
พระพุทธองค์ทีท่รงยกขึน้มาเป็นหลกัธรรม ยิง่แสดงให้เหน็อย่างเด่นชดัว่า สิง่เหล่าน้ัน 
เตม็ไปด้วยไฟ คอืจิตอนัประกอบด้วยความเพลดิเพลนิยิง่ อนัเจือด้วยอ�านาจราคะ น่ัน 
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...น่ัน...แหละคือไฟกองใหญ่เผาใจเราให้เกดิความร้อนรุ่มกระวนกระวาย ท�าให้ใจไม่ 
เกิดความสงบ

 การฟังเทศน์ฟังธรรม สวดมนต์ท�าวตัรน้ี เพือ่ต้องการเอาธรรมะน้ัน มาใคร่ครวญ 
พินิจพิจารณาให้ใจที่มันดิ้นรนกระวนกระวายสร่างซาลงไป

 อย่างทีเ่ราศึกษา นักธรรมตรี โท เอก ศึกษามหาเปรียญ ๙ ประโยค ๑๐ ประโยค  
ตัง้อะไรนัก ตัง้ร้อยแปดพนัประการ กเ็พือ่ต้องการทีจ่ะรูจุ้ดทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอน 
ทีท่รงแสดงว่าช�าระใจของตนให้บรสิทุธิห์มดจด น่ันเป็นยอดศาสนา เป็นยอดค�าสอน 
ของพระพุทธเจ้า

 แต่วิธีที่จะช�าระใจให้บริสุทธิ์ ท�าไม มันถึงไม่บริสุทธิ์สักที ถ้าเป็นอย่างนี้ เราก็ 
ต้องคิดหาวธิ ีทีพ่ดูอย่างน้ีอย่าหาว่าขูเ่ขญ็ ฟังไม่ได้ออกไปเลย ใครฟังไม่ได้ออกไปเลย  
หลวงตาเจ๊ียะอยากเอาอย่างน้ีหน่อย การเทศน์ต้องการให้เป็นคต ิบคุคลผู้ฟังน้ันจะได้น�า 
ไปพนิิจพจิารณา เมือ่เหน็ว่าสิง่น้ีเป็นประโยชน์กบัตน กจ็ะได้เอาไปปฏิบตั ิจะให้เทศน์ 
เพือ่โก้ๆ เพือ่หวงัลาภ เพือ่หวงัสรรเสรญิอย่างน้ัน จะเทศน์กนัไปท�าไม? เพราะฉะน้ัน
เวลาเทศน์ ใจมันจึงไม่ดึงดูดให้อยากเทศน์ เพราะใจคนฟังมันไม่ใส่ใจในธรรมะ

 ถ้าเรามาเหน็ว่าการใส่ใจในการปฏิบตัเิป็นสิง่ส�าคญั เราไม่หกัไม่ฟาดมันลงไปแล้ว  
มแีต่มันจะหมกัหมม เผาหวัตวัเองอยู่ตลอดกาล จนกระทัง่ตายเปล่า แบบน้ีใครทนได้ 
ก็ทนไป เราไม่ทน เราจะเผากิเลส ไม่ให้กิเลสมันมาเผาเรา

 เปรียบเหมอืนขวากหนามทีต่�าอยูใ่นตนีเรา เขม็มเีตม็ไปหมด แต่ไม่รู้จักหยบิเอา 
เขม็น้ันมาใช้ เขม็น้ันกไ็ม่เกิดประโยชน์ ตนีน้ันกไ็ม่สามารถจะเอาหนามน้ันออกได้

 ธรรมะมอียู่ทัว่ไป แต่เมือ่บคุคลใดมีปัญญา มสีตมิาระลกึบทใดบทหน่ึง มาก�ากบั 
อยู่ในหัวใจเราอย่างน้ันแล้ว ตั้งอกตั้งใจบ�าเพ็ญอยู่อย่างน้ัน จนกระทั่งใจน้ันเกิด 
ความสงบแล้ว กเ็หมือนหนามทีท่ิม่แทงออกไปจากตนี รู้จักหยบิเขม็ จะตืน้ลกึขนาดไหน 
กเ็อาเขม็มาบ่งเข้า ไอ้หนามน้ันมนัก็ออกไปจากเท้าของเรา เรากไ็ด้รับความสบาย ไม่เสยีว  
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ไม่เจ็บ ไม่ปวด อกีเหมอืนเดิม ใจทีถ่กูธรรมะของพระพทุธเจ้าเข้าไปข่มเข้า ใจน้ันกส็งบ 
เยือกเย็นในขณะนั้น

 การปฏิบัติ หัวใจก็ต้องมีความเข้มแข็ง ความอุตสาหะ ความพยายาม ความ
พากเพยีรอย่างน้ี เหมอืนไฟทีม่นัไหม้ตดิอยูก่บัศรีษะของเราอย่างน้ี เพราะหวัใจอนัน้ัน 
ไม่เหน็ภยั ไม่เหน็สิง่ทีเ่ป็นทกุข์เดอืดร้อน เหมอืนอย่างทีไ่ฟทีต่ดิอยูใ่นหวัเราอย่างน้ัน
เหมือนกนั บางคนก็ทนอยู่อย่างน้ัน ไม่รู้จักวธิแีก้ไขดบัไฟ ปล่อยให้มนัไหม้อยูใ่นหวัเรา  
กม็แีต่วันทีจ่ะตายจมลงไปอยูต่ลอดเวลาอย่างน้ี เพราะเราไม่มอีบุายทีจ่ะแก้ไข อนัน้ีเป็น 
สิง่ทีย่าก การแก้หวัใจทีไ่ม่สงบ ก็ต้องใช้ความพยายามแก้ไขดดัแปลงให้มากๆ ไม่ใช่ 
จะนิ่งเพ่งดูจ�าเพาะหัวใจอันนั้นอันเดียวอย่างนั้น

 การเพ่งอย่างน้ัน ก็ใช้ได้เหมือนกันส�าหรับผู้ทีมี่ก�าลงั ถ้าผู้ไม่มีก�าลงัแล้ว นิวรณ์ธรรม 
กเ็ข้ามาทบั หรือเรียกว่าอารมณ์ทัง้หลายเข้ามาชิงความดขีองเราทีจ่ะตัง้อยูไ่ม่ได้ มนัคอย 
ให้ส่ายออกไป โน้มน้าวหาอารมณ์เข้ามาป้อนใจอยูต่ลอดเวลา สมาธกิไ็ม่สามารถจะตัง้
ได้ เพราะฉะน้ัน การปฏบิตักิต้็องดเูล่ห์ดเูหลีย่มดใูจของเรา ใครจะพดูขนาดไหนมนั 
กไ็ม่เท่าใจเรา เราต้องดเูราเอง ดทูีห่วัใจลงไป ในขณะทีบ่�าเพญ็อย่างน้ัน ใจมนัไม่สงบ  
เพราะใจไปคดิวุน่วายสิง่ใดอย่างน้ี เราต้องหาวธิแีก้ไข กเ็คยพดูให้ฟังอยูบ่่อยๆ แล้วว่า  
ต้องใช้การบริกรรม เหมือนอย่างคนเราที่ตกไปในกลางทะเล ไม่มีเรือไม่มีแพ ไม่มี 
สิง่ใดทีจ่ะเป็นภาชนะ ก็จ�าเป็นต้องหา มีห ูมีตา มีอนัใดทีจ่�าเป็นต้องใช้ กต้็องพยายาม 
หาสิง่น้ันเพือ่ป้องกนัชวีติน้ี ถ้าจะเปรียบเทยีบกต้็องเป็นอย่างน้ัน มท่ีอนไม้ ท่อนต้นกล้วย  
หรือวตัถอุย่างใดๆ มไีม้ไผ่ เป็นต้น ทีจ่ะสามารถเกาะยงัชวีติให้อยูร่อดปลอดภัย ไม่ถงึ 
แก่กาลตาย จมลงไปในทะเล

 เหมือนกนักบัเราภาวนา ถ้าใจมนัไม่สงบ ใจมนักว็อกแวกอยูต่ลอดเวลา ใจไม่สงบ  
หรืออย่างเกิดความง่วงเหงาหาวนอน หรือเกิดความขี้เกียจขี้คร้าน เกียจคร้านจนไม ่
อยากคิด นี่มันเป็นอุปสรรคส�าหรับการภาวนาทั้งนั้น อุปสรรคส�าหรับการปฏิบัติของ 
หวัใจ หวัใจผู้ปฏิบตัก็ิจ�าเป็นต้องเข้มแขง็ต่อสู ้ก�าจัดสิง่เหล่าน้ีให้มนัออกไปจากหวัใจเรา  
เม่ือก�าจัดออกไปได้ อย่างน้ันกเ็หมือนเรามกี�าลงัลอยอยูใ่นทะเลน่ันแหละ เจอะท่อนไม้ 
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ทีไ่ด้อาศัยไปถึงฝ่ังได้ กไ็ม่ถงึแก่ความตาย อุปมาอปุไมยกเ็ป็นเช่นน้ันเหมอืนกนั ใจที ่
พะว้าพะวง มนิีวรณ์ธรรมเข้ามาครอบง�าใจเราอยูต่ลอดเวลา ไม่เพยีงถงึนาทสีองนาที
อย่างนี้ มันก็ชิงเอาไปหมด ไม่ได้ความดีเกิดขึ้นกับใจเรานี่

 เพราะฉะน้ัน ท่อนไม้ซงุอนัใดทีเ่ราเกาะชวีติไปน้ัน อนัยงัชวีติเราไม่ให้ตาย กเ็หมอืน 
กบัทีเ่ราอาศยั พทุโธ ธมัโม สงัโฆ อนัใดอนัหน่ึง หรือ ความตาย ความไม่เทีย่ง ความเจ็บ 
ความป่วยอันใดๆ ท่อง อรหัง พุทโธ อิติปิ โส ภควา บทใดบทหนึ่ง หยั่งลงไปให้ถึง 
หัวใจอยู่อย่างนั้น แล้วให้กอดแน่นอยู่อย่างนั้น ไม่ให้ใจพะวักพะวงไปที่ใดอย่างนี้  
น่ีเรียกว่าเป็นอบุาย เป็นทีจ่ะประคบัประคองใจของเราน้ันไม่ให้เข้าไปแส่ส่ายหาอารมณ์ 
เข้ามาป้อนใจ

 เมือ่ภาวะของใจจดจ่ออยูอ่ย่างน้ันแล้ว ใจน้ันมันกจ็ะเกดิความสงบ คือเมือ่ก่อน 
จะสงบ มันก็ต้องก�าจัดนิวรณ์ตัวนั้นเองออกไป เมื่อนิวรณ์มันออกไป เมื่อเราเพียร
พยายามว่าอยู่อย่างนั้นตลอดเวลา ใจนั้นก็จดจ้องกับการบริกรรมอยู่อย่างนั้นตลอด
ต่อเน่ืองกันไป ใจน้ันกเ็ร่ิมสบาย นิวรณ์ไม่ค่อยมมีา หรือมีมากห่็าง ถ้าเหน็ว่ายงัห่างอยู่  
เราก็ต้องอย่าเพิ่งทิ้งการบริกรรมตัวนั้น

 กามฉันท์ พยาบาท ถนีมทิธะ อทุธจัจกกุกจุจะ ราคะ โทสะ โมหะ มนัฝังอยูใ่น 
หวัใจ เป็นเหมอืนหนามมาแทงอยูใ่นอกอย่างน้ี มันเจ็บแสบอยูท่กุวนั เราไม่พยายาม 
ถอดมนัแล้ว มนัก็เป็นไต เป็นหนอง แล้วกเ็น่าเป่ือย ผลทีส่ดุกต็าย ใจเราน่ีเป็นอย่างไร
มันจึงไม่สงบ เราก็จ�าเป็นจะต้องพยายามเอามันให้เกิดความสงบจนได้ อย่าให้เสียที
ทีเ่ราเป็นนักปฏบิตั ิต้องมีความเข้มแขง็ส�าหรับใจ บางคนกายกไ็ม่เข้มแขง็ ใจก็ยิง่ไม่ 
เข้มแข็งไปใหญ่ บางคนกายไม่ให้ แต่ใจเข้มแข็งอย่างนี้

 เพราะฉะนั้นต้องอุตส่าห์ อันธรรมของพระพุทธเจ้า ยกองค์สมเด็จพระสัมมา- 
สมัพทุธเจ้าเป็นตวัอย่าง บ�าเพญ็จนได้เป็นสพัพญั�ู กต้็องเอาอยู ่๖ ปี อย่างน้ีเป็นต้น 
ต้องใช้ความพยายาม อดข้าวอดปลา ท�าสารพดัสาระเพทกุอย่าง ท�าจนเกอืบล้มเกอืบตาย 
ก็ยังไม่ได้ส�าเร็จมรรคผลธรรมวิเศษ นี่เป็นอย่างนั้น จนกระทั่งมาได้ปีที่ ๖ นี่ มาเห็น 
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ปฏิปทาทางเดินถึงอานาปานสติ เมื่อใช้ปัญญาพินิจพิจารณา จึงได้รู้ความจริงเกิดขึ้น 
เป็นอย่างน้ัน ในการปฏบิตัขิองเรากเ็หมอืนกนั อนัใดทีจ่ะแก้ใจให้มนัขาดจากนิวรณ์ 
แล้ว ใจน้ันจะได้เป็นสมาธ ิน่ันแหละเป็นอบุายส�าคญัทีม่นัจะแก้ใจเราได้ ใจอย่างน้ัน 
จึงเรียกว่า ใจอาตาปี คือใจที่สามารถแผดเผากิเลสลงได้

ชีวิตนี้เหมือนลิเก

 พวกเราทุกคนที่มุ่งเข้าหาความสงบ การท�าความสงบนี้เป็นสิ่งส�าคัญในบรรดา
โลกทัง้หลาย ถ้าเราสงัเกตดูอย่างลเิกทีเ่ล่นอยูอ่ย่างน้ี เอาเสยีงหาเงินมาเลีย้งชพีของตวั  
ตะเบง็อยู่ได้ทัง้วนัทัง้คนื หลายๆ คืน หลายๆ วนั อย่างน้ีเป็นต้น เขามอีตุสาหะพยายาม 
พากเพยีร พวกเราเป็นผู้ทีส่ละกจิการบ้านเรือนอย่างน้ัน มุง่มาดปรารถนาทีจ่ะหาความ 
สงบจริงๆ จังๆ นี่เป็นจุดส�าคัญของเรา เขาเล่นลิเกตั้งหลายๆ ชั่วโมง อย่างนี้เป็นต้น  
ก็ไม่ค่อยจะเหน็ดเหน่ือยเท่าไหร่ เขากม็คีวามเหน็ดเหน่ือย ถ้าถงึเวลาทีจ่ะรบกันในเร่ือง 
อย่างนี้

 เพราะฉะน้ัน สิง่น้ีเมือ่เรา โอปนยโิก น้อมเข้ามาใส่ตนแล้ว กเ็ป็นคตเิคร่ืองเตอืนใจ 
ทีจ่ะสอนเรา อย่างเราน่ังกรรมฐานอย่างน้ี มันเกดิเจ็บเกิดปวด เกดิเมือ่ยข้ึนมาอย่างน้ี  
เราก็น้อมสิ่งเหล่านี้ว่า

 ลเิกนะ เขาร�าได้ ทัง้ฟ้อนร�า ทัง้เต้นร�า ทัง้กระโดดโลดเต้น ต่างๆ นานา ได้เป็นเวลา 
ตัง้หลายๆ ชัว่โมง ท�าไมเขาท�าได้ เราจะสร้างความดีความงามให้กบัหวัใจของเรา ให้ใจ 
เราเกดิความสงบอย่างน้ี เราจะแพ้ได้อย่างไร น่ีเราต้องคดิอย่างน้ัน เมือ่คดิอย่างน้ันแล้ว  
มันมีใจอุตสาหะ มีวิริยะ ความพากเพียรเกิดขึ้น

 สิง่ทีเ่ราจะได้รับความแจ้งประจักษ์ขึน้ในตวัเรา กต้็องอาศยัวริิยะความพากความ 
เพยีรเป็นสิง่ส�าคญัทีส่ดุ เพราะเมือ่ขาดวริิยะความพากเพยีรแล้ว ธรรมะจะเกิดขึน้ไม่ได้  
เพราะธรรมะเป็นของจริง บคุคลทีจ่ะเข้าไปรู้ความจริงน้ัน อย่างการท�าสมาธ ิกจ็�าเป็น 
จะต้องปลดเปลือ้งอารมณ์ทีเ่ป็นอดตี อนาคต ให้เหลอืใจอนัเดียวอยูก่บัพทุโธ หรือธมัโม  
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สังโฆ บทใดบทหนึ่ง หรือมรณานุสติ อย่างนี้เป็นต้น แต่ลักษณะใจเช่นนั้นที่ไม่ค่อย 
เคยฝึกหัด หรือไม่เคยช�านิช�านาญในการกระท�าในขั้นต้น เมื่อการบรกิรรมอย่างนัน้ 
ใจกต้็องวอกแวกคดิไปในทีอ่ืน่บ้าง เป็นธรรมดาของใจ เหมือนววั ควาย ทีเ่อามาเลีย้งอยู่  
ยังไม่เคยฝึกช�านิช�านาญ กต้็องดงึเชอืกดงึพรวนจนขาดอย่างน้ีเป็นธรรมดา เหมือนกบั 
ตัวเรา

 เพราะฉะน้ัน สิง่เหล่าน้ีต้องอาศัยความกล้า ความอาจหาญ ความพากความเพยีร 
อย่างน้ัน จึงจะได้ประสบพบความจริงจากธรรมะค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า ต้องอาศยั 
ความจริงเกิดขึ้นกับบุคคลนั้น ไม่เห็นแก่ปากท้อง ไม่เห็นแก่หมอน ไม่เห็นแก่เสื่อ 
นั่งตามสบาย ตั้งใจภาวนาอย่างจริงจัง อย่างนั้นจึงจะประสบสิ่งอันสูงส่ง

การภาวนาต้องบริกรรม

 ฉะน้ัน พวกเราอย่าไปเสยีดายบริกรรม ว่าจนให้มันเหน่ือยทีส่ดุ ให้มันนานเท่าไร 
ได้ยิ่งดี สักประเดี๋ยว จิตมันก็สงบ มันโหยจากการไม่นึกคิดแล้ว ถ้าเราไม่บริกรรม
มันก�าลังแข็งตัว มันก็ต้องออกไปสู้กับเราอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะน้ันต้องบริกรรม 
พทุโธๆ โธๆๆๆๆ ว่าให้เร็ว พอมันหมดลม กเ็อาอกี โธๆๆๆๆ แต่อย่าให้ดงั เดีย๋วเขา 
ว่าบ้า ให้เบาๆ ในใจว่าอยู่อย่างนั้นให้เร็วๆๆ โธๆๆ หยุด โธๆๆ หยุด ถ้าเราโธเข้า 
โธออก ก็เสร็จฉิบ...หมดซิ หัวใจมันห่าง แล้วมันคิดหมด

การดูลม

 การดูลม หรือทีเ่รียกว่า อานาปานสต ิน่ี ต้องเหมือนคนเป็นเศรษฐ ีต้องมีทรัพย์สนิ
ข้าวของเงินทองกินไม่หมดแล้ว จึงดูลมได้ นั่น บุคคลนั้นเป็นเศรษฐีแล้ว รวยแล้ว  
ถ้าพดูถึงสมมุต ิต้องเป็นอริยะเจ้าขัน้สงูแล้ว เป็นพระขีณาสพ น่ันถงึดลูม ถ้าผู้ไม่เป็น 
พระขีณาสพไปดูลมไม่ได้ สมาธิยังไม่พอ ปัญญายังไม่พอ ยังไม่สิ้นอาสวะ ตัวนี้ 
ตัวส�าคัญ มีคนมาถามกันแยะนะ ถ้าใครไม่เชื่อก็ให้กลับไป คุยกันไม่รู้เรื่อง
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 มีผู้หญิงมาถาม เราก็นั่งหลับตาคุยด้วย มันเอาต�ารามาเปิด ทีหลังมันถามเรื่อง 
รูปฌาน อรูปฌาน เอ๊ะ... เปิดต�ารา ดตู�ารา เลยบอกโยม กลบัเถอะ เราไม่เป็น...ไม่เป็นแล้ว  
ไล่กลับไปเลย

เกือบเป็นวิปัสสนู

 เราเกอืบจะเป็นวปัิสสนู มันฟุง้ซ่าน เหน็คนพอใจสงบป๊ับ ไปมองดูคน เขามาอยู่ 
ในโลกท�าไม มันได้อะไร ใจจะออกไปสอนเขาท่าเดยีวนะ ทหีลงัไปเปิดต�ารา อ๋อ ทีเ่รียกว่า 
อทุธจัจกกุกจุจะ ความฟุง้ซ่านเกดิขึน้ มนัเป็นสมาธเิหมอืนกนั แต่มนัเป็นวปัิสสนูแล้ว  
มันเอาไม่อยู่หรอกคน เอายาก

 อย่างที่พระอาจารย์กงมาท่านบอก มีเด็กมาอยูท่ีน่ีด้่วยเป็นวปัิสสน ูกบ็อกให้เอา 
ไปขงั อย่าให้ออกไปพดู ถ้าคนไปคยุ ยิง่ไปกนัใหญ่ ฟุ้งซ่านตัวสั่น ก�าลังเป็นวิปัสสนู  
คนนี้คนแก้ไม่เป็น ยิ่งไปคุยล่ะฟุ้งตายเลย มีก๋งสอน (ก๋งชื่อว่า สอน) ก�าลังภาวนาดี  
คนแก่อายุ ๘๐ ปี มีพระไปอยู่ด้วยองค์หน่ึง เป็นมหานิกาย ไปคุยกับแกทุกวัน  
ยิง่คยุธรรมะน่ันแหละยิง่ฟุง้ใหญ่ จะเหาะเดนิเหนิฟ้าอยูเ่ร่ือยๆ เราจึงบอกว่า มาหามาคยุ 
กบัก๋งไม่ได้นะ ก๋งก�าลงัเป็นวปัิสสนู จะเสยี แกกไ็ม่ฟัง เพราะเป็นมหานิกาย ถ้าไม่เป็น 
มหานิกายจะถกูเตะ เล่นจนก๋งสอนเสยีคนเลย ก๋งท่องทัง้วนัว่า “ฉันอยูใ่นห้อง ฉันไม่ 
ต้องกลัวใครๆ” สุดท้ายเป็นบ้าเลย ทีหลังต้องล่ามโซ่ไว้

 ทีแรกเรานึกว่า “ยันตระ” มันเป็นแบบนี้ เอ ท�าไมยันตระไม่ไปหาหลวงตาบัวนี่  
อ้าว ทีหลังมีคนไปฟังเทศน์ เทศน์เป็นเสียเมื่อไรล่ะ ก็เทศน์แต่ศีล ๕ กลับไปศีล ๕  
ก็เทศน์อยู่อย่างนั้น แล้วมันศีล ๕ อยู่ยังไงทั้งวันทั้งคืน ถ้าเทศน์เฉพาะศีล ๕ วนไป 
วนมาอย่างน้ี ไม่เรียกว่าเป็นวปัิสสนู วปัิสสนูคอืการหลงในองค์วปัิสสนา เทศน์อย่างน้ี 
เรียกว่า โรคจิต โรคประสาท เราก็ถามเขาคนที่ไปหาว่า ยันตระมันสอนภาวนายังไง  
เขาบอกว่า ไม่ได้ไปภาวนาหรอก ไปดรููปหล่อ “โอ้โฮ...ไอ้มนุษย์เราน่ี มนัถงึขนาดน้ัน 
เลยรึ? ว่า “ยันตระรูปหล่อ” เราดูไม่เห็นหล่อห่าอะไรเลย ตัวสูงก็ว่ารูปหล่อ...เชอะ... 
พวกบ้า”
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เตือนตน

 เมือ่ท�าวตัรสวดมนต์เสร็จ พระอาจารย์กงมาท่านจะเทศน์ธรรมะทกุๆ วนั พวกเรา 
กเ็ข้าทีน่ั่งสมาธ ิบางคนน่ังภาวนาไม่ได้ ไม่รู้เป็นอะไร เป็นอย่างน้ันจริงๆ พอน่ังเดีย๋วเดยีว 
ของขึน้ ศาลากระพือหมดเลย ท�าไมไม่รู้ น่ังไม่ได้ กระโดดขึน้มาเลย พระอาจารย์กงมาว่า  
“นั้นๆ เอาแล้ว เป็นอีกแล้ว” แปลก...นั่งสมาธิไม่ได้ มันขึ้น (บางคน)

 ตอนทีภ่าวนาพรรษาที ่๓ ทีท่รายงามน้ัน มีตาก๋งริ อาย ุ๗๐-๘๐ ปี น่ังภาวนาทัง้คืน 
ยันสว่าง มองดูเหมอืนหลบัคอตกอยูอ่ย่างน้ี แต่แกไม่หลบันะ สมาธแิกด ีพวกพระเณร 
สู้แกไม่ได้ เราก็มาคิดว่า 

 “เอ๊ะ...ท�าไมเราท�าไม่ได้อย่างนั้น แกแก่จะตายห่าอยู่แล้ว แกยังท�าได้ เราเป็น
หนุ่มฟ้อแท้ๆ ท�าไมท�าไม่ได้ ไม่ละอายคนแก่บ้างหรือ?”

 ตอนแรกเรากน่ั็งภาวนาได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ล้มลกุคลกุคลาน พอพระอาจารย์กงมา 
เผลอ ท�าท่าน่ังไปแป๊บ หลบมานอนแล้ว พอย่างเข้าพรรษาที ่๓ ท�าให้ได้คดิถงึตวัเจ้าของ  
“กูนี่... บวชมากินข้าวชาวบ้านนะ แจวเรือก็เก่ง แบกข้าวก็ได้ ท�าอะไรก็ได้ทุกอย่าง 
แล้วท�าไมจึงมาขี้เกียจคร้าน”

 เข้าไปตั้งสัจจะกราบพระพุทธรูป เอาพระองค์เป็นเครื่องเตือนสติย�้าอีกว่า

 “ข้าพเจ้าขอตัง้สจัจะภาวนาตลอดคืนยันรุ่ง ถ้าข้าพเจ้าไม่มสีจัจะ ให้ฟ้าผ่า แผ่นดินสบู  
น�้าท่วมตาย ไฟไหม้ตายซะ”

 ทีเ่ราต้องอธษิฐานย�า้เช่นน้ี เพราะว่าเราต้องการมัดจิตใจเราให้แข็งแกร่ง เราเอา 
พระพุทธเจ้าเป็นพยาน ถ้าเราท�าตามค�าอธิษฐานไม่ได้ เราก็วิบัติ ในบางครั้งถึงจะแพ้
หรือจะชนะกต็าม ทีส่�าคญัต้องไม่ถอย ไม่ให้จิตดวงน้ีแบ่งปันไปให้กับสิง่อืน่ได้แม้นิด  
ถือเอาอ�านาจพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ มาเป็นก�าลงัใจ เราเช่ือท่านแล้ว ท่านคง 
ไม่น�าพาเราไปสูท่ีต่�า่แน่นอน จากน้ันกก็�าหนด พทุโธๆ โธๆๆๆ ให้เร็วๆๆๆ ...พอหมด 
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ลมป๊ับก็หยุด บริกรรมให้เร็ว ว่าให้เร็ว ทีเ่ร็วน้ันเพือ่ป้องกนัไม่ให้มนัคดิ เมือ่บริกรรม 
เร็วๆ ตอนแรกก็พุทโธๆๆๆ ตอนหลังเมื่อเร็วเข้ามากๆ จะเหลือแต่ โธๆๆๆ อย่างนี้  
ว่าเร็วๆๆ อย่าให้จิตมันคิดไปอื่นได้ ถ้าหายใจเข้า...พุท หายใจออก...โธ จิตมันยังมี 
ที่ออก คิดไปโน่นมานี่ได้ทั่วไปหมด เพราะธรรมชาติของจิต จิตมันออกรู้เร็วอยู่แล้ว  
ทีส่�าคัญทีส่ดุต้องว่าให้เร็วเข้าไว้ เร็วจนมนัหายกลายเป็นความสงบขึน้มา แม้นมนัจะหลบั 
กอ็ย่าให้มนัหลบั มันกนิข้าวมากกจ็ะหลบั อย่าให้มนัหลบั พอจิตเกิดความสงบขึน้มา 
เรากจ็ะรู้ การภาวนาต้องรู้ตวัอยูต่ลอดเวลา ถ้ารู้ตวัอยู ่ไม่มคี�าว่าหลบัหรอก พอจิตมนัน่ิง 
เราก็หยุดพุทโธ อันนี้มันจะรู้อยู่ในตัวของมันเอง

 พอจิตมันสงบเต็มที่ถึงฐานของมัน ถ้ารู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ท่านก็เรียกว่า “ญาณ” คือ 
การหยั่งรู้ ถ้าจิตออกรู้แล้ว ก็จะมีสิ่งมาปรากฏให้เราเห็น

ธรรมปีติ

 เม่ือน่ังภาวนาหลายๆ ชัว่โมง จิตถอนออกจากสมาธแิล้ว เข้าทางจงกรม เดินจงกรม 
ก�าหนดตัง้จิตภาวนาต่อไม่หยุด เดินจงกรมยาวประมาณจากกฏุน่ีิถงึหน้าประต ู(ท่านชี้ 
บอกระยะทางที่ใช้เดินประมาณ ๓๐ ก้าว) แผ่นดินแหลกหมด เดินทั้งคืนยันสว่าง 
เดินพิจารณาอยู่อย่างนั้นทั้งคืนจนกระทั่งสว่าง เดินมากเข้าๆ แทนที่จะเหน็ดเหนื่อย 
กลับกระปรี้กระเปร่า กายเบาจิตเบา กายอ่อนจิตอ่อน โอ้โฮ...เบา ปีติมันขึ้น...เบา  
ขาท�าท่าจะลอยขึน้จากพ้ืนดิน ลอยซ ิลอย ลอย ไม่ขึน้สกัท ี(หวัเราะ) ขาน่ีเบาโล่งหมด  
ความรู้เด่นดวง อนัน้ีเป็นปีตใินธรรม การปฏบิตัน้ัิน ถ้าจริตเราถกูกบัแบบไหน กต้็องท�า 
ซ�้าไปซ�้ามา ไม่ใช่เปลี่ยนอยู่เรื่อยๆ จะไม่ได้ผล

 เมือ่จิตสงบมีตวัรู้ เกิดวจิาร คือการยกจิตขึน้มาพจิารณาด้วยปัญญา เกดิปีต ิสขุ  
เอกัคคตา มันรวมเป็นอัปปนาสมาธิ บาลีท่านว่า “วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สงัดจาก
กเิลสกามทัง้หลาย หรือว่าจากอกศุลทัง้ปวง” จิตเกดิความอิม่เอมเปรมปรีย์ เป็นรสชาต ิ
ภายในกายและจิต มีลักษณะซาบซ่าน ฟูขึ้นเป็นรสชาติ ปีติมีหลายอย่าง
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 เริ่มตั้งแต่ปีติเล็กน้อย มีอาการขนลุกชูชันในร่างกาย

 ปีติเกิดขึ้นชั่วขณะ แวบๆ เข้าภายในเหมือนฟ้าแลบแปล๊บๆ

 ปีตเิป็นพกัๆ ปีตทิีล่งสูก่ายแล้วหายไปๆ ดุจคลืน่ซดัฝ่ังมหาสมทุรแล้วแตกกระจาย 
เป็นฟองฝอย

 ปีตทิีเ่กิดขึน้อย่างแรงในขณะภาวนาหรือพจิารณาธรรมอย่างใดอย่างหน่ึง ถงึขนาด 
ท�ากายให้ลอยขึ้นๆ โลดไปในอากาศได้ ปีติแบบนี้ หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล ท่านท�าได้

 อนัสดุท้าย ปีตซิาบซ่านเอิบอาบไปทัว่ร่างกาย เหมอืนเหวสงูๆ ทีน่�า้ป่าหลากมาพดั 
เข้าไปเต็มๆ เกิดความสงบระงับกิเลสทางกายทางจิต ขจัดอาพาธทางกายและจิตได้  
ธรรมชาตทิีจิ่ตสมัผัสเช่นน้ีได้ เรียกว่า “สขุในธรรม” หรือ “ธรรมปีต”ิ กไ็ด้เหมอืนกนั  
ปีติแบบนี้เราเป็นอยู่บ่อยๆ 

 บางทกีายเบาจิตเบา บางทก็ีจะรู้ว่าร่างกายมนัใหญ่ขึน้ๆ อย่าไปกลวั กใ็ห้จิตรู้อยูท่ี ่
ตัวรู้นั่นแหละ

 เวลาจิตทีมั่นรวมด ีเกดิปีตมิากๆ ถงึขนาดน�า้ตาน้ีมนัไหลพราก จิตเกดิความสลด 
สงัเวชเกีย่วกบัการเกดิตายทีต้่องหมนุวนอยูใ่นวฏัสงสารอนัหาทีย่ตุไิม่ได้ ส�าหรับเหล่าสตัว์ 
ผู้ไม่รู้ความจริงข้อน้ี ท�าให้เกดิความอศัจรรย์ในพระพทุธเจ้า พระธรรมทีพ่ระองค์บรรลุ 
น�ามาสัง่สอน และพระอริยสงฆ์ทีผ่่านห้วงกเิลสทีห่นาแน่นนักหนาในหวัใจสตัว์แต่ละดวง  
เกดิความอศัจรรย์และความสลดสงัเวชไปพร้อมๆ กนั เพราะเรากเ็ป็นมาเช่นน้ี เดินทาง 
มาไกล... ไกลจนไม่รู้ว่าจุดหมายมันอยู่ตรงไหน เพราะจิตนี้เป็นนักเดินทาง เดินทาง 
ไกลจนหาที่ยุติไม่ได้ แล้วยังไม่แล้ว ยังต้องเดินไปดวงเดียว มีญาติพี่น้องเพื่อนฝูง 
คนที่รักมากเท่าใด เมื่อตายแล้วเขาก็ไม่ไปกับเรา มีแต่เพียงเราล�าพังเท่านั้น เดินทาง 
อยูค่นเดียว ไม่มเีพือ่นสอง เมือ่มาเกดิเป็นมนุษย์ กม็าสถติอยูท่่ามกลางอกภายในหทยั
ของสัตว์ทุกตัวตน แต่เมื่อเกิดมาแล้วก็ไม่ทราบที่ไปที่มา ทราบเพียงแต่ว่าเกิด-ตาย  
เท่าน้ัน ยิง่กว่าน้ันไม่มีทางทราบได้ ในทีส่ดุกป็ฏเิสธบญุและความดทีัง้มวล แต่กลบัมา 
เห็นสิ่งที่เป็นบาปเป็นของสูงค่าไป
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 ในขณะที่เดินจงกรมบริกรรมภาวนาพุทโธอยู่น้ัน จิตได้พิจารณาเห็นความ
เปลี่ยนแปลงของจิตเช่นนี้ และการท่องเที่ยวของจิตที่หาที่สุดยุติไม่ได้ แต่มาเวลานี้ 
ได้มาพบทางอนัเป็นทีส่งบระงับจากการหมุนวนในสิง่ทัง้ปวง เหมือนผู้หลงทางมาช้านาน  
กลับเข้ามาสู่ทางเพื่อเดินเข้าสู่ที่หมายอันปลอดภัย เมื่อถึงที่หมายอันปลอดภัยแล้ว 
คงไม่ต้องแสวงหาสิ่งใดแล้ว เพราะที่นั่นเป็นที่พร้อมมูลในบรรดาสิ่งทั้งปวง

 ค�าบริกรรม “พุทโธ” ที่ใช้บริกรรมอยู่ในขณะนั้น ได้กลายกลืนไปภายในจิตว่า  
“มรณัง มรณัง ตาย ตายๆๆ” เมื่อถอนจิตออกมาจากสมาธิก็จวนจะรุ่งสางแล้ว 
ร่างกายกระปร้ีกระเปร่าเหมือนที่คนทั้งหลายหลับนอนเป็นปกติ ทั้งที่ตลอดทั้งคืน 
ไม่ได้นอน และไม่นอนตดิต่อกนัมาเป็นเวลา ๑๖ วนัแล้ว ปลงธรรมสงัเวชในการเกดิ 
แก่ เจ็บ ตาย อนัเป็นด่ังฝันร้ายในการเกดิมาเป็นสตัว์โลก รู้เหน็เหตใุห้เกดิ-ตาย อย่าง 
เด่นชัด และทราบว่าอะไรเป็นเชื้อพาให้เกิด

 ในทีส่ดุ ก็ได้น�าเร่ืองจิตน้ีเข้ากราบเรียนถวายท่านอาจารย์กงมา ท่านอาจารย์กงมา 
ท่านแก้จิตให้ว่า 

 “ท่านเจ๊ียะ จิตที่ท่านเป็นอยู่เวลาน้ี มันเป็นเพียงปีติที่เกิดข้ึนภายในจิตอย่าง
แรงกล้า ขอให้ท่านกลับไปภาวนาพุทโธต่อใหม่ ถ้าท่านปฏิบัติตามนี้ สิ่งที่มันเกิดขึ้น
ภายในจิตท่านกจ็ะหายไปเอง หลงัจากน้ัน ให้ท่านพยายามพจิารณากาย โดยการตใีห้ 
แตกด้วยอริยสัจจ์”

 เมื่อปฏิบัติตามค�าสอนของท่านอาจารย์กงมา ปีติก็หายไปตามที่ท่านบอกจริงๆ 
ยิ่งมาพิจารณากายนี้แล้ว ยิ่งมารู้เห็นสิ่งที่ไม่เคยคาดนึกมาก่อน

 การพจิารณากาย ฮ.ิ.. ให้พจิารณาอย่างน้ี ให้ตาขวาหลดุ ตาซ้ายหลดุ จมกูขวาหลดุ  
จมกูซ้ายหลดุ หหูลดุ แก้มหลดุ แก้มซ้าย-ขวาหลดุ ริมฝีปากบนหลดุ ริมฝีปากล่างหลดุ  
ฟันบนหลดุ ฟันล่างหลดุ ก็ให้นึกไปอย่างน้ัน ให้จิตมันพจิารณา น่ันแหละอย่างน้ี ท่าน 
เรียกว่าปัญญา แต่คนเขาไม่ค่อยรู้กัน
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 ตอนทีอ่ยูว่ดัทรายงาม กพ็จิารณากายมามากแล้ว จะยนื เดิน น่ัง นอน กพ็จิารณา 
อย่างนี้ไปตลอด หลวงตาบัวท่านว่า ท�าแบบนี้เรียกว่า “ปัญญาอบรมสมาธิ”

 การปฏบิตัโิดยใช้ปัญญาใคร่ครวญพนิิจพจิารณาจนจิตเป็นสมาธน้ัิน จิตประเภท 
ที่ได้รับการฝึกปฏิบัติแบบนี้ ถ้ารวมจะรวมใหญ่กว่าจิตที่ฝึกปฏิบัติแบบธรรมดา

 การพิจารณากาย ให้เราใช้มโนนึกภายในใจเพื่อพิจารณา ก�าหนดตัดน้ิวมือ  
ตัดนิ้วเท้า ตัดทีละชิ้นๆ ออกจากร่างกายหมด ท่านเรียกว่า “กายาวิปัสสนา” เป็น 
สตปัิฏฐาน ๔ พิจารณากาย ตดัหมด อะไรกต็ดั ความจริงร่างกายกอ็ยูอ่ย่างเดมิน่ันแหละ  
แต่เราพจิารณาตดัเอา พรรษาที ่๓ ทีอ่ยูว่ดัทรายงามน้ัน อธษิฐานไม่นอนตลอดพรรษา

“ตายๆ”

 เม่ือภาวนามากเข้า เร่งความเพยีรเสริมเข้า จากการภาวนาว่าพทุโธๆๆ จิตน้ีเกดิ 
ความสลดสงัเวชกลนืเข้ามาในตวัจิต แล้วภาวนาเองว่า “ตายๆๆ” แทน ยิง่ใช้ความเพยีร 
ยิง่พจิารณายิง่แน่วแน่ เราจึงต้องใช้ความพากเพยีร เพยีรอย่างไร เพยีรนึกถงึความตาย  
อนัน้ีกส็�าคญัอนัหน่ึง เป็นเหตใุห้เกดิความสงัเวชสลดใจ นึกถงึความตาย อย่างภาวนา 
อย่างน้ี นึกถงึความตาย ภาวนาว่า ตายๆๆๆ อยูอ่ย่างน้ัน เมือ่เรารู้ว่าตายอยูอ่ย่างน้ัน  
มนัช้าไป มนัยงัคดิไปถงึบ้านถงึเรือน ถงึสิง่น้ันสิง่น้ี น่ีเม่ือเราบริกรรมอยู ่กจ็�าเป็นจะต้อง 
บริกรรมให้เร็วๆ ขึ้นโดยล�าดับ การว่าให้เร็วๆ นั้น เพื่อจะต้องการตัดอารมณ์ของใจ 
ที่แลบไปคิด ส่ายไปหาอารมณ์นั้นเอง นี่ต้องรู้จักอุบาย ต้องให้เข้าใจอย่างนี้ ถ้าเรา 
ไม่เข้าใจ คนืหน่ึงๆ จิตกจ็ะไม่ลง จิตกจ็ะไม่สงบ การว่าบริกรรมอย่างน้ี ไม่ใช่เป็นของต�า่  
ใจน่ันกต้็องอาศยัสิง่ทีป่ระคองไว้ ตัง้ไว้กบัวตัถอุนัใดแล้ว ใช้สตคิอยระมัดระวงั เมือ่มสีิง่ 
ทีค่อยระมัดระวงัอยู่กบัใจเช่นน้ันแล้ว ใจมนักไ็ม่เผลอไผล น่ีฝึกอย่างน้ี จนให้จิตมนั 
รวมลงไปอยูก่บัที ่แล้วเราก็วางพทุโธ หรือวางค�าบริกรรมว่าตายๆ อย่างน้ีออกไปจากใจ  
ใจน้ันกจ็ะเป็นสขุ ปราศจากความคิดความนึก ความปรุงความแต่งอนัใดทัง้หมด มใีจ 
ที่ตื่นตัวอยู่กับใจที่รู้เท่าน้ัน อยู่กับลมอย่างน้ีเป็นต้น ความสัปหงกสัปเงยง่วงเหงา
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หาวนอน มันกห็ายไป ใจผ่องใส ใจสะอาดหมดจด ใจเทีย่งตรง เรากรู้็สกึในขณะน้ัน  
นี่เรียกว่าใจของเราเป็นสมาธิแล้วนะ น่าปลื้มปีติ เราได้สร้างสมบุญกุศลมาดี จึงได้
ท�าใจให้เป็นสมาธไิด้ น่ีเมือ่เป็นเช่นน้ัน คนืน้ีกร็วมได้ตัง้ชัว่โมง สองชัว่โมง คนืพรุ่งน้ี
ก็รวมได้อีก จนมีความช�านิช�านาญหลายๆ คืนเข้าอย่างนั้น แต่ทีนี้ลักษณะของสมาธิ
มนัต้องมีอปุสรรคหลายอย่าง  เสือ่ม ถ้ามีความกงัวลต่างๆ นานา อย่างน้ีสมาธกิเ็สือ่ม  
ตั้งจิตไม่ได้อีก นี่ต้องแก้ มีหลายอย่างหลายชนิด

 เพราะฉะน้ัน เร่ืองของใจเป็นสิ่งที่ฝึกและทรมานยากกว่าอะไรทั้งหมดในโลก 
เพราะฉะน้ัน ท่านต้องใช้สตปัิญญาเป็นเคร่ืองถอดถอน เป็นเคร่ืองแก้ใจ เพราะใจของเรา 
น้ันชอบไหลไปตามอารมณ์ของหวัใจไม่มทีีจ่ะหยดุจะหย่อน ให้คิดกค็ดิได้ทัง้วนั ให้คุย 
กค็ยุได้ทัง้วนั สนุกสนานร่าเริงต่างๆ น่ี ให้มสีตปัิญญาเข้าไปหกัห้าม ถ้าเมือ่มสีตปัิญญา 
เข้าไปหักห้ามอย่างนั้นแล้ว ใจก็หยุดคิด เมื่อใจหยุดคิด มันก็มีเฉพาะสติตั้งอยู่ที่ผู้รู้ 
อันเดียวอย่างนี้

ก็ให้มันตายไปสิ...เออ

 เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงถามพระอานนท์ว่า “อานนท์เอย เธอได้ระลึกถึง
ความตายวนัละกีค่ร้ัง” พระอานนท์กราบทลูว่า “ร้อยคร้ังพระเจ้าข้า” “เออ...อานนท์ เธอ
ยังเป็นผู้ประมาทอยู”่ “ตถาคตเอง ระลกึถงึความตายทกุลมหายใจเข้าออก” จิตไม่รวม  
เรากต้็องท�าให้มนัรวม มนัเป็นเพราะเหตอุนัใดใจจึงไม่เป็นสมาธ ิใจมันอยูท่ีเ่รา ใจเจ้า 
จะมาเป็นใหญ่กบัข้าหรือน่ี ต้องมอีตุสาหะ ความพากเพยีร พยายาม ทรมานให้ใจเป็น 
สมาธิ ไม่เป็นสมาธิได้อย่างไร จะนั่งให้มันตายอยู่อย่างนี้ หรือสู้กันสองสามชั่วโมง
แล้วมันก็ต้องเป็นสมาธซิี ่มนัจะดกีว่าเราได้อย่างไร เราเคยเป็นทาส เราอตุส่าห์เลีย้งดู 
ทะนุบ�ารุงต่างๆ นานา แต่เจ้ายาจกคอืหวัใจไม่มใีครตบแต่ง ไม่มใีครทะนุบ�ารุงให้ได้ 
รับความร่มเย็นเป็นสุขเลย ปล่อยให้เพลิดเพลินตามกิเลสสนุกสนานทั้งวันทั้งคืน  
๒๔ ชั่วโมง ยังไม่พอ นอนยังฝันใฝ่หา แม้นอนยังไปคว้าหามันอีก เมื่อเรามาให้อยู่ 
กับพุทโธ เป็นชั่วโมงเดียวไม่ได้ ก็ให้มันตายไปสิ...เออ นึกอย่างนี้ต้องเจ็บใจอย่างนี้  
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วธิทีรมานใจของเรากต้็องอาศัยพระพทุธเจ้าทรงสอนว่า มขีนัต ิมวีริยิะ มสีจัจะ น่ังแล้ว 
ไม่ได้ตามก�าหนด ฉันจะไม่ลกุ ลกุไม่ได้ พทุธานุภาเวนะ ธมัมานุภาเวนะ สงัฆานุภาเวนะ  
ข้าพเจ้าขดัสมาธขิอตัง้สจัจะอธษิฐาน ถ้าออกจากสมาธ ิด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัย 
จงบนัดาลให้ฟ้าผ่าตายในขณะทีข้่าพเจ้าม้างขาออกไป... แน่ะ... มนัต้องอย่างน้ันส ิใจถงึ 
จะเด็ด ใจถึงจะสู ้ใจอย่าให้เป็นเดก็เหลาะแหละ น่ีจึงเรียกว่านักต่อสู ้นักรบธรรม ถ้าสู ้
อย่างนั้นแล้ว ในที่สุดใจมันก็ลงเป็นสมาธิ

มีสมาธิแต่ขาดปัญญา

 สามเณรในครั้งพุทธกาล

 เพราะฉะนั้น เมื่อจิตของเราเป็นสมาธิอย่างนั้น เมื่อเสวยสมาธิมากๆ เข้าแล้ว
เสือ่มอกี กต้็องไปเจริญอย่างเก่าอกี ทีท่�าอยูอ่ย่างน้ันไม่มทีีส่ิน้สดุ เพราะสมาธเิป็นสิง่ที่
เสือ่มได้ ในโบราณกาล สามเณรองค์หน่ึงสามารถเหาะได้ เพราะอทิธฤิทธิจิ์ตเป็นสมาธิ 
เมือ่ได้ยินเสยีงสตรีร้องอยู่ในป่า เหาะเหนิไปเพลนิกบัเสยีงสตรีอนัน้ัน ก็ตกลงมาทนัที  
แล้วก็ได้กัน ไปอยู่ด้วยกัน อยู่ด้วยกันเมื่อไม่มีอันจะกิน เข้าไปลักขโมย ลักขโมย  
พนักงานเขาก็จับไป มีโทษถึงประหารชีวิต จะเอาไปฆ่าเข้าตะแลงแกง อาจารย์ของ 
สามเณรน้ัน ท่านเป็นผู้ทีม่ญีาณหยัง่ทราบว่า สามเณรของเราก�าลงัจะถกูเขาประหารชีวติ  
ท่านก็แสดงอทิธฤิทธิไ์ปให้ปรากฏทเีดยีว เมือ่ปรากฏอย่างน้ัน สามเณรกไ็ด้สตขิึน้มา  
เจริญสมาธเิกิดขึน้ โซ่ตรวนทีจ่องจ�าอยูน้ั่นกห็ลดุออก เหาะหนีไปได้เลย เพราะฉะน้ัน 
สมาธิเพียงแต่เป็นที่ระงับดับชั่วคราวเท่านั้น ไม่เหมือนปัญญา เพราะฉะนั้นการที่ใช้
ปัญญา ปัญญาอันนี้ก็ต้องใช้ความนึกคิด นึกพินิจพิจารณา

 เราว่ารูปของเราน้ีเป็นสิง่ทีน่่ารักน่าชอบใจ สิง่ทีส่งวน แต่ท�าไมไม่สมความปรารถนา  
ประเด๋ียวเจ็บห ูประเดีย๋วเจ็บตา ประเดีย๋วไอ ประเดีย๋วจาม ต่างๆ นานา เป็นไข้หวดั 
เป็นไข้มาลาเรีย สารพดั ท�าไมเราบงัคับไม่ได้ เราว่าเราเป็นตวัของเรา แล้วอะไรทีแ่ท้จริง 
เป็นตัวของเราล่ะ น่ีต้องใช้ความค้นคว้าพินิจพิจารณา อย่างน้ีเรียกว่าพิจารณาให้
มากๆ ขึ้น
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 เพราะฉะน้ัน เมือ่ใจมนัเข้าไปเสวยอารมณ์อย่างน้ันเข้า เรากจ็�าเป็นจะต้องพจิารณา 
ให้ละเอยีดลออ ให้มสีตจิดจ้อง ใช้ความคิดอนัน้ัน ท่านเรียกว่าปัญญา คดิอยูอ่ย่างน้ัน  
พจิารณาว่า ตาเมือ่เหน็รูปแล้ว รูปน้ันเราว่าสวย รูปน้ันเราว่าแก่ รูปน้ันเราว่าคนหง่อม  
รูปน้ันว่าเดก็ น่ีต้องเอามาพจิารณา รูปในทีใ่กล้ รูปในทีไ่กล รูปในอดีต รูปในอนาคต 
รูปในปัจจุบัน รูปตัวเราอย่างนี้ แสดงไว้หมด ให้น้อมมาพินิจพิจารณาด้วยปัญญา
เห็นชอบตามความเป็นจริง

 ถ้ามเีวทนา ให้น้อมเวทนาเข้ามาพจิารณาลงไปอย่างน้ัน อย่างน้ีแหละเรียกว่าการ
ปฏิบตัเิพือ่เอาชนะกเิลส เมือ่เป็นนักปฏบิตั ิถ้ายงัไม่ผ่านการค้นคว้าพนิิจพจิารณาแล้ว 
จะรักษาตวัคือใจได้น้ัน มนัเป็นสิง่ทีย่ากยิง่นัก รักษาตวัเป็นสิง่ทีล่�าบาก เพราะยงัไม่มี
หลักใจ หาที่พึ่งให้ตัวเราเองยังไม่ได้ เพราะมันได้ประทังชั่วคราว อย่างสามเณรที่ยก
ขึ้นมาเป็นตัวอย่างเท่านั้น

 เม่ือได้เพลดิเพลนิในรูปเป็นต้นเข้าแล้ว มนักเ็กดิความก�าหนัดยนิดีกบัสิง่เหล่าน้ัน  
ก็เสือ่มคลายจากคณุธรรม มสีมาธเิป็นต้น สิง่เหล่าน้ีไม่ได้เจริญข้ึนอกี เป็นพระกต้็อง 
สกึออกจากพระ เป็นเณรกส็กึออกจากเณร เป็นชกีต้็องสกึออกจากช ีเพราะเกดิความ 
ก�าหนัดกระสันในกามารมณ์ เพราะฉะน้ัน ต้องอาศัยปัญญาค้นคว้าพินิจพิจารณา  
เอาสิง่ทีเ่ราเพลดิเพลนิน้ันให้มนัคลายความก�าหนัดยนิดกีบัรูปน้ัน ทีมั่นดิน้รนอนัน้ัน  
เมื่อพิจารณาเข้าไป ใจอันไหนมันยินดีกับสิ่งไหน รูปอันไหนมันสวย ยินดีตรงไหน  
สวยตรงไหน มีห ูมีขา มตีนี มมืีอ มอีวยัวะต่างๆ นานา อนัใดมนัสวยมันงาม กต้็อง 
เอามาพิจารณาใคร่ครวญ อย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นนักปฏิบัติกล้าหาญชาญชัย

 เมื่อพิจารณามากๆ ท่านว่า ภาวิโต พหุลีกโต เจริญมากเข้าแล้ว มันก็จ�าเป็น 
ให้เกดิความเบือ่หน่าย เมือ่เกดิความเบือ่หน่าย กค็ลายความก�าหนัดยนิดกีบัสิง่เหล่าน้ัน  
นี่ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ ต้องอาศัยสติเป็นตัวส�าคัญที่สุดกับปัญญา เป็นเครื่องตัดรอน
หวัใจทีด้ิ่นรนกระวนกระวายอนัน้ันเอง เราจะไปตดักเิลสทีอ่ืน่ไม่ได้ เพราะฉะน้ันต้อง
อาศัยปัญญาค้นคว้าลงไป อันใดมันติด อันใดที่มันเกิน อันใดที่มันสนุกสนานร่าเริง 
ต้องค้นเข้าไป ใครเป็นคนเข้าไปเพลดิเพลนิ หวัใจอนัน้ีต่างหาก เม่ือพจิารณาได้อย่างน้ี 



88

แล้ว ใจมนักไ็ม่ไป ไม่วอกแวกในอารมณ์ต่างๆ อดีตกไ็ม่ไป อนาคตกไ็ม่ไป มีแต่ความ 
รู้สกึทีเ่ป็นปัจจุบนั ทีพ่จิารณาเดนิไปไหนอย่างไร กไ็ด้คล่องแคล่วช�านิช�านาญอย่างน้ัน

 ถ้าเป็นอย่างน้ันแล้ว เร่งเข้าไปให้เตม็ที ่ไม่ต้องเป็นอนัหลบัอนันอน ไม่หวิไม่โหย  
ไม่ง่วงเหงาหาวนอน ไม่สปัหงกสปัเงยอย่างน้ี น่ีทางแห่งอริยมรรค เรียกว่ามัคโค เอกายโน  
มัคโค เป็นทางสายเอกเพื่อบรรลุถึงพระนิพพาน น�าไปสู่แดนแห่งวิวัฏฏะ นี่ต้องค้น 
นี่เป็นปัจจัตตังส�าหรับนักปฏิบัติ อันนี้แม้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นคนที่ท�าให้เรา 
ไม่ได้ บคุคลใดๆ แม้แต่พ่อแม่หรือครูบาอาจารย์กท็�าให้เราไม่ได้ เราจ�าเป็นจะต้องปฏบิตั ิ
ของเราเอง เพราะมันอยูท่ีห่วัใจของเรา ไม่ใช่ไม้ใช่มอื อยูท่ีห่วัใจเรา ต้องเน้นต้องค้นคว้า  
เมื่อได้อุบายจากท่านแล้ว ก็ต้องน�าไปค้นคว้าจนมันเกิดขึ้นกับใจเราเอง ประจักษ์ขึ้น
กับใจเราเอง สมาธิก็เปรียว ปราศจากอารมณ์รื่นเริง เข้มแข็ง ไม่กลัวเป็นกลัวตาย 
ไม่กลัวตาย ไม่กลัวหิว ไม่มีหิวโหย มีความเอิบอิ่มของสมาธิซาบซ่านอยู่อย่างนั้นทั้ง
กลางวันกลางคืน

 เมื่อเป็นเช่นนั้น มันก็เห็นแจ้งเห็นชัดสว่างไสวขึ้นไปตามล�าดับ เมื่อมันถึงที่ถึง
ฐานแล้ว ถึงผล ว่าอย่างน้ันเถอะ ในขณะทีจิ่ตพจิารณาอย่างน้ัน มนักต้็องวางอารมณ์
อันนั้น ไม่ใช่นึกวางเอาเอง ธรรมชาติ อันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นมาให้วางเองในขณะนั้น  
น่ันจึงเรียกว่า ถงึผลอนับริสทุธิ ์หยดุงานทีพ่จิารณาอนัน้ัน ยนืตวัอยูโ่ดดเด่ียวคือหวัใจที่
บริสทุธิห์มดจด ไม่มสีิง่ใดเจือปน มแีต่ผู้รู้อนัเดียว ค�าว่า รู้ น้ัน เป็นเพยีงสมมตุ ิมกีริิยา 
ว่ารู้เท่าน้ัน เพราะความบริสทุธิจ์ริงๆ น้ันมันหมดจดเกนิเปรียบ ท่านจึงเรียกว่า สนฺทฏฺิ€โิก  
ผู้ปฏิบัติถึงจะเห็นได้เอง

การพิจารณากายเพื่อลิ้มรสพระธรรม

 เมื่อเราปฏิบัติอยู่ที่วัดทรายงาม ถึงสมาธิเราจะดีขึ้นจนแน่น แต่เราก็เตือนตน
เสมอว่า “อย่าได้นอนใจ” เพราะค้นคว้าพนิิจพจิารณาในกายน้ีกเ็ป็นของด ีพจิารณาแล้ว 
มันจะเกิดความหน่าย คลายความก�าหนัดของหัวใจที่เคยติดหลงว่าตัวเรา ว่าตัวเขา  
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ตวัมงึ ตวักู อนัน้ีมนัจะถอดถอนไป เพราะเม่ือพจิารณามากเข้าๆ มันเกดิความเบือ่หน่าย  
อย่างในอนัตตลกัขณสตูร ท่านแสดงว่า ความเบือ่หน่ายในสงัขารร่างกายของเรา เมือ่ใจ 
ที่จดจ่อค้นคว้าพินิจพิจารณาอยู่ในอารมณ์อันหนึ่งของร่างกายอย่างนั้นแล้ว มากเข้า  
มากเข้า มากเข้า มันกเ็กดิความเบือ่หน่าย หน่ายอย่างทีใ่นชีวติของเราไม่เคยเจอ มนัก็ 
หน่ายลงไป หน่ายจนบางครั้งบางคราวน�้าหูน�้าตาไหลลงมา เกิดความสังเวชสลดใจ 
ในชีวิตนี้เราไม่เคยเป็นอย่างนั้น มันก็เกิดขึ้นมา จึงว่า

 “ธรรมของพระพทุธเจ้าเป็นสิง่มหศัจรรย์ เมือ่บคุคลใดได้ลิม้รสเข้าไปแล้ว มนัตดิ 
คุณค่าราคาธรรม เร่ืองโลกมเีงิน เป็นร้อย เป็นสบิ เป็นพนัล้าน มันกไ็ม่มคีณุค่าราคาเทยีบ 
เท่าธรรมของพระพทุธเจ้า สิง่เหล่าน้ันเป็นของนอกกาย เราไม่ได้เอาไปเลย ไม่ได้ตดิตวั 
เราไปจนแดงเดียว เก๊เดียว แม้แต่เสือ้ผ้า ผ้าผ่อน ตายแล้ว โลงเขาท�ามาอย่างด ีสวยๆ  
งามๆ ก็ต้องเผาไฟหมดไป”

 เมือ่ได้พจิารณาลงไปอย่างน้ันแล้ว ใจมนัถอด ใจมนัถอน ใจมนัเกดิความสงัเวช 
สลดใจ พบประโยชน์มหศัจรรย์ของการบรรพชา ในชีวติของเราได้พบพลอยเม็ดใหญ่ 
อย่างมีค่าหาประมาณที่จะเทียบไม่ได้ นี่อันนี้ประเสริฐที่สุด เพราะฉะนั้น เมื่อค้นคว้า
พินิจพิจารณาลงไปแล้ว เออ...เห็นอะไรที่ประจักษ์ ฟังให้ดีๆ ตรงนี้ฟังให้เข้าใจ แล้ว
ทดลอง ลองก�าหนดใจด ูใจทีต่ัง้ปกต ิกบัใจทีคิ่ด มันต่างกนัอย่างไร เออ...ฟังนะ แล้วก ็
ท�าลงไป ก�าหนดดซู ิใจทีต่ัง้เป็นปกต ิกบัใจทีค่ดิอยู ่อนัใดจรงิ อนัใดไม่จริง น่ีมองดู 
เดี๋ยวนี้ท�าเดี๋ยวนี้ ให้มันประจักษ์ขึ้นมา

 เพราะฉะน้ัน พระพทุธเจ้าจึงกล่าวว่า ศลี สมาธ ิปัญญา แล้วยงัมี วมิตุต ิอกีอนัหน่ึง  
คือการหลุดพ้นจากสิ่งทั้งปวง ปัญญาแต่ยังมีวิมุตติหลุดพ้นจากสิ่งทั้งปวง แน่ะ...ฟัง 
ให้เข้าใจ ความคดินึกปรุงแต่ง ทีพ่จิารณาตวัน้ันเรียกว่าปัญญา เรียกว่า เป็นมรรค ยงัไม่ 
ถึงผล ผลคือตัววิมุตติหลุดพ้น เมื่อจิตพิจารณาแยกเห็นแจ้งชัดลงไปแล้ว ก็วางการ 
ค้นคว้าพนิิจพจิารณา หรือเรียกว่า ดบัไปเองอย่างน้ัน จิตน้ันแยกออกมาเป็นเอกเทศ  
ไม่มีสิ่งใดเจือปน ความคิดนึกปรุงแต่งก็ดับหมด
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 ในขณะน้ัน จิตเป็นเอกเทศ จิตเป็นเอก ไม่มสีิง่ใดทีจ่ะมาเกีย่วเกาะพวัพนัของตวั 
ทีรู้่อยูอ่ย่างน้ัน เพราะฉะน้ัน เหน็โทษอนัใด เมือ่พจิารณาอย่างน้ัน กเ็หน็โทษความคิดนึก  
ความปรุงแต่งของใจน้ันเอง ไม่ได้เหน็ทีอ่ืน่นอกไปจากตวัเรา จากใจของเรา ทีด้ิ่นรน 
กระวนกระวาย กเ็หน็ตวัเรา ใจทีเ่หน็อย่างน้ัน กแ็ยกออกมาอยูช่ดัจ�าเพาะใจอนัเดียว 
เป็นปกต ิยนื เดิน น่ัง นอน ไปทีไ่หน กอ็ยูอ่ย่างน้ัน ไม่มีกาลไม่มเีวลา เออ...ใจอย่างน้ัน 
จึงเรียกว่า ใจเป็นธรรม ใจเป็นมรรค ใจเป็นผล

 สมาธิเกิดขึ้นกับเรา แล้วผลก�าไรก็ได้กับเรา เมื่อมีก�าไรแล้ว เข้ามาอยู่วัดอยู่วา 
ได้ก�าไรในการบ�าเพ็ญสมาธิเจริญศีล

 ออกพรรษากลับไปบ้าน เรามีก�าไรที่จะสอนโยมพ่อโยมแม่แล้ว เหมือนกับการ
ค้าขาย ได้ก�าไรตัง้หลายสบิชัง่ หลายร้อยชัง่ มลีกูมหีลาน กลบัไปก็ได้แจกเขา คนละชัง่  
สองชั่ง คนละห้าชั่ง หกชั่ง สิบชั่ง อย่างนี้ เขาก็ชื่นอกชื่นใจ เมื่อกลับไป มาค้ามาขาย 
ในวัด ขาดทุนไม่ได้เลย สมาธิไม่ได้สักที กลับไปก็ไม่มีอะไรมาแจกเขา เขาก็เสียอก
เสยีใจ เพราะฉะน้ัน การทีเ่ราต้องตัง้อกตัง้ใจบากบัน่ สูอ้ดสูท้น ท�าให้มนัเหน็จริงเหน็จัง  
เกดิขึน้กบัเรา น่ีเป็นบญุอย่างมหาศาล อย่างเฒ่าแก่โบราณจึงว่าไว้ว่า เพยีงใจสงบเท่า 
งูแลบลิน้ ควายกระดิกห ูช้างกระดิกห ูก็มีอานิสงส์เหนือจะพรรณนา ยิง่เราท�าใจให้ได้ 
ความสงบ เป็นชั่วโมงๆ อย่างนั้นแหละ ยิ่งมีอานิสงส์ใหญ่ ยิ่งเห็นว่าการพิจารณา
สังขารร่างกายเป็นของไม่เที่ยง เกิดความสังเวชใจ น้ันยิ่งมีอานิสงส์แรงขึ้นไปอีก  
ยิ่งเรียกว่า ค้าขายได้ก�าไรเยอะแยะๆ

จิตรวมครั้งใหญ่ใต้ต้นกระบก

 จนในทีส่ดุ เมือ่ภาวนาอยูไ่ม่รู้จักค�าว่า “หยดุถอย” อยูม่าวนัหน่ึงในพรรษาที ่๓  
มาน่ังภาวนาอยู่ที่ใต้ต้นกระบกที่วัดทรายงาม “จิตรวมใหญ่ด้วยการหยั่งสติปัญญา  
ลงในกายานุปัสสนา แยกแยะส่วนต่างๆ ของธาตขุนัธ์ออก พจิารณาด้วยปัญญาไม่ลดละ  
คอืยกทัง้ส่วนรปูกาย ทัง้ส่วนเวทนา คอืทกุข์ภายใน ทัง้ส่วนสญัญาทีห่มายกายส่วนต่างๆ  
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ว่าเป็นทกุข์ ทัง้ส่วนสงัขารตวัปรุงแต่งว่า ส่วนน้ีเป็นทกุข์ ส่วนน้ันเป็นทกุข์ ขึน้สูเ่ป้าหมาย 
แห่งการพจิารณาของสตปัิญญาผู้ด�าเนินงาน ท�าการขุดค้นคลีค่ลายอย่างไม่หยดุยัง้ จิตม ี
ก�าลงัขึน้มาอย่างประจักษ์ สามารถคลีค่ลายธาตขัุนธ์จนรู้แจ้งตลอดทัว่ถงึ ด้วยอ�านาจ 
แห่งการพจิารณา พจิารณากายคร้ังน้ี ละเอียดลออไปทกุชิน้ทกุส่วน ทกุอนั ไม่มตีกหล่น  
จนได้สภาวะของใจอนัละเอยีดสดุน้ัน จิตลงสูค่วามจริงประจักษ์ใจ โลกทัง้หลายไม่ม ี
ปรากฏขึ้นกับใจ ขาดสูญไปหมด มีอยู่จ�าเพาะใจดวงเดียว ไม่มีสิ่งใดเจือปน”

 การพจิารณากายคร้ังน้ี ปรากฏประหน่ึงว่า “แผ่นดินแผ่นฟ้าละลายหมด กายกบัใจ 
น้ีมนัขาดออกจากกนั เหมอืนว่าโลกน้ีขาดพรึบลงไป ไม่มอีะไรเหลอืเลย แม้แต่ร่างกาย 
กส็ญูหายไปหมด เหลอืแต่ความบริสทุธิข์องใจอนัเทีย่งแท้ทเีดยีว” เม่ือจิตถอนออกจาก 
สมาธแิล้ว จิตน้ีแปลกประหลาด อศัจรรย์ และพสิดารอย่างลกึล�า้ ถงึกบัได้อทุานภายใน 
ใจว่า “น่ีแหละชวีติอนัประเสริฐ เราได้พานพบแล้ว” คืนน้ันจึงเป็นคนืทีน่่าจดจ�าอย่าง
ไม่มีวันลืม

 ธรรมชาตขิองจิตน้ีมนัแปลกกว่าทีค่าดอยูม่าก มากขนาดว่าก่อนจิตรวมกบัหลงั 
จิตรวมน้ี มนัเหมอืนคนละคน ทัง้ๆ ทีเ่ป็นคนเดยีวกนั อนัน้ีพดูในด้านธรรมะนะ ไม่ได้ 
โอ้อวด พอจิตน้ีรวมถึงทีส่ดุแล้ว ถอนจิตออกจากสมาธแิล้ว จิตน้ีมนัอาจหาญไม่กลวัใคร  
ค�าว่า ไม่กลวั ไม่ได้หมายว่าเราเป็นนักเลง คอืไม่กลวัต่อความจริง อนัไหนเป็นความจริง 
เราอาจหาญที่จะต่อสู้และพิจารณา เรียกว่า “ธรรมท�าให้กล้าหาญ”

 เมือ่ภาวนาจิตลงได้อย่างน้ันแล้ว สมบตัใิดๆ ในโลกทีเ่ขานิยมว่ามค่ีามาก จะเอา 
มากองให้เท่าภูเขาเลากา ไม่ได้มีความหมายเลย ธรรมสมบัติที่ปรากฏเมื่อคืนนี้ เป็น 
ธรรมสมบตัเิหนือรัตนะเงินทองโดยประการทัง้ปวง อศัจรรย์ในธรรมของพระพทุธเจ้า
เป็นที่ยิ่ง จติไม่เกี่ยวเกาะด้วยกามคุณเลย ทั้งๆ ที่เคยสัญญากับคนรักไว้ก่อนบวชว่า 
“บวชเพียงหนึ่งพรรษา ก็จะสึกออกมาแต่งงานกัน” เมื่อจิตมิได้เยื่อใยในโลกเช่นนั้น 
อยูม่าวนัหน่ึงเดินออกบณิฑบาต เจอคนทีเ่ราเคยรักมาใส่บาตร เราจึงบอกสาวคนทีเ่รา 
รักนั้นไปว่า “แป้งเอ๊ย...ต่อแต่นี้ไปเราจะไม่สึกแล้วนะ”
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 เมือ่เป็นสนัทฏิฐกิธรรม คอืรู้เองเหน็เองเฉพาะตนแล้ว จึงไม่น�าไปพดูกบัใคร และ 
ปิดไว้ไม่ให้ใครรู้ จึงนึกถึงแต่กิตติศัพท์และกิตติคุณของท่านพระอาจารย์มั่น

 (...เมื่อเราน�าเรื่องนี้ไปกราบเรียนท่านพระอาจารย์มั่น ต่อมาภายหลังท่านเทศน์
ให้หมู่เพื่อนฟังว่า “บุญกุศลนี้ต่างกันโว๊ย มีหมู่ปฏิบัติมา ๓-๔ ปี มันลงเหมือนเราที่ 
นครนายก” เราจึงรู้ว่ามันลงเหมือนกัน เพราะตอนนั้นเรายังเด็ก (อ่อนพรรษา)

 ทีหลังท่านเรียกเราว่า “ผ้าขี้ริ้วห่อทอง” ท่านว่าให้หลวงตาบัวฟังหรือเปล่าก็ไม่รู้ 
ท่านเรียก “ผ้าขี้ริ้วห่อทอง” เหมือนกัน (หัวเราะ)...)

กราบลาพระอาจารย์กงมา

 หลงัจากออกพรรษาประมาณเดือนธนัวาคม ๒๔๘๒ จึงตดัสนิใจเข้าไปกราบลา 
พระอาจารย์กงมา เพื่อเดินทางไปหาท่านพระอาจารย์มั่นที่เชียงใหม่ สาเหตุที่ต้อง 
เดนิทางไปหาท่านน้ัน ในใจจริงๆ แล้ว เราคิดว่าเราภาวนาดพีอตวั ถ้าจะพดูหรือสนทนา 
กบัใคร คดิว่าในเร่ืองจิตน้ีคงไม่จบลงโดยง่าย อาจจะมีข้อขดัแย้งกนัอกีนานาประการ 
เราเอาท่านเป็นเกณฑ์เลย เพราะองค์อื่นๆ ที่มาสอนธรรมอยู่ ณ เวลานี้ ก็ล้วนเป็น 
ลกูศิษย์ของท่านทัง้น้ัน ดังน้ัน เราไปหาจุดใหญ่เลย จะต้องดกีว่าแน่นอน เมือ่แน่ใจใน 
ตนเอง โดยไม่ปริปากบอกใคร เพราะถ้าบอก เขากจ็ะพากนัห้ามปราม กลวัเราจะอยูก่บั 
ท่านไม่ได้

 แม้แต่พระอาจารย์กงมา เราก็ไม่ได้บอกเรื่องภายในจิตนี้ เราคิดว่า ถ้าบอกเล่า
ถวายท่าน ท่านกค็งไม่เชือ่ เพราะเราบวชยงัไม่นาน อกีทัง้สมยัน้ันมนัดือ้มาก ด้ือมาก
ขนาดไม่มใีครจะเชือ่ว่า เราภาวนาดไีด้ จึงตัง้ใจไว้ว่า “จะมาเล่าให้ท่านพระอาจารย์มัน่ฟัง  
ตั้งแต่วันที่ภาวนาจนจิตรวมครั้งใหญ่แล้ว”

 เมือ่พระอาจารย์กงมาท่านทราบว่าเราจะกราบลาไปหาท่านพระอาจารย์ม่ัน ท่านก ็
ถามว่า “ท่านเจ๊ียะ... พระอย่างท่านจะไปอยูก่บัหลวงปูม่ัน่ได้ยงัไง” พระอาจารย์กงมา 
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ท่านพูดแบบเป็นจริงเป็นจัง ไอ้เรามันก็แบบอย่างว่านั่นแหละ อันไหนเป็นความจริง 
แล้วไม่ถอย ก็เรียนตอบท่านทันทีว่า

 “ครูอาจารย์ (กงมา) หลวงปูม่ั่นเป็นคน ผมกเ็ป็นคน ท�าไมผมจะไปอยูก่บัปูม่ั่น 
ไม่ได้ ถ้าท่านเป็นพระด ีผมไปหาของดีมนัจะผิดตรงไหน กค็นไม่ดน่ัีนแหละ ต้องให้ 
คนดีๆ สอน ถ้าคนอยู่กับคนไม่ได้แล้ว คนจะอยู่กับใคร

 ครูอาจารย์ทีน่ี่กด็ ีผมไม่ได้ประมาทในคุณธรรมแม้นิด แต่ทีน่ี่มนัใกล้บ้าน ใกล้พ่อ
แม่ญาตพิีน้่อง มอีะไรกเ็รียกหา เรียกใช้ได้ง่ายๆ มันสะดวกเกีย่วกบัเรือ่งทางโลก แต่ไม่
สะดวกในทางการประพฤตธิรรม แม้แต่โยมแม่ทราบว่าจะไป เหตเุพยีงแค่น้ีกร้็องห่ม 
ร้องไห้กันแล้ว ภาระกังวลนี่แหละ มันจึงเป็นเหมือนนิวรณ์คอยกางกั้น การไปไกลๆ  
จากบ้าน ถ้าเกดิความล�าบาก อย่างน้อยธรรมชาตมินัคงช่วยดดันิสยัผมได้บ้าง ผมก็คิด 
อย่างนี้”

 เมื่อเราพูดขึ้นอย่างนั้น พระอาจารย์กงมาจึงพูดขึ้นว่า

 “ท่านเจ๊ียะ...ถ้าท่านได้อะไรดีๆ  กน็�ามาสอนผู้เฒ่าบ้างเน้อ” เมือ่ท่านอาจารย์พดู
แบบน้ัน เราก ็เอ๊ะ...ท�าไมผู้เฒ่าพดูอย่างน้ีน้อ...ยิง่ท�าให้อยากไปใหญ่ จึงกราบเรียนท่าน
อย่างนี้ว่า “ถึงใครๆ จะไม่ให้ไป ผมก็จะไป ท่านพระอาจารย์มั่นจะเป็นคนตัดสินเอง 
ว่าจะอยู่กับท่านได้หรือไม่ได้” ตอนนั้นเรามั่นใจในตนเต็มที่เหมือนกัน

 หลงัจากกราบลาท่านอาจารย์แล้ว จึงไปบอกลาโยมพ่อโยมแม่และพีส่าว ตลอดจน 
ญาติๆ  พ่อแม่ร้องไห้โฮกันใหญ่ ก็เราอยู่บ้านไม่เคยล�าบาก...ฮ.ิ.. พ่อแม่ไม่เคยบงัคบัให้ 
ท�างาน งานทั้งหมดเรายินดีท�าเอง โยมแม่ก็พูดขึ้นว่า

 “กินก็เป็นคนกนิยาก จะไปได้ยงัไงลกู” โยมแม่พดูขึน้พร้อมทัง้น�า้ตา เพราะใน 
บรรดาลูกๆ พ่อแม่รักเราที่สุด

 “กมั็นกนิยากฮ.ิ.. จึงต้องไป ไปแก้ให้มนักนิง่ายๆ โอ๊ย...ไม่ต้องเป็นห่วง อาตมาไม่ 
ตายหรอกนะโยม” เราพูดปลอบๆ ให้ท่านทั้งสองสบายใจ กลัวท่านจะคิดมาก
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 ก่อนวันออกเดนิทาง กเ็ข้าไปกราบลาท่านพ่อล ีเม่ือกราบเรียนท่านว่าจะไปหาท่าน 
พระอาจารย์ม่ันเท่าน้ันแหละ ท่านพ่อท่านพูดเสียงดังลั่นเลยว่า “มันต้องอย่างน้ีสิ 
...มันต้องอย่างนี้สิ....ลูกศิษย์ตถาคต”

 แล้วท่านพ่อกใ็ห้โอวาทว่า “การไปหาครูบาอาจารย์ต้องปฏิบตัติวัให้ดี และเอาให้ 
ถงึธรรมให้ได้ ท่านพระอาจารย์ม่ันเป็นพระแท้ พระจริง เราต้องท�าตวัเราให้ถงึความจริง  
ดังที่ท่านสอน ถ้าเราไม่จริง เราจะไปปลอมปนอยู่กับท่านไม่ได้ เพราะของจริงกับ 
ของปลอม มันแยกแยะออกได้ ของสะอาดกับของสกปรก เราจะเอามาปนกันไม่ได้ 
ความสะอาดกคื็อความสะอาด ความสกปรกกค็อืความสกปรก เราไปหาท่าน เราต้องเป็น
แบบท่าน และพยายามท�าให้ถงึธรรมอย่างทีท่่านเหน็ แล้วเรากจ็ะกลมกลนืในสายทาง 
แห่งธรรมอันเดียวกัน การอยู่กับท่านก็จะได้ผลที่สุดเป็นที่หมาย”

 การได้ฟังโอวาทท่านพ่อเช่นน้ี ก็ย่ิงท�าให้ใจมันไขว่คว้าในเป้าหมายคอื “ท่านพระ 
อาจารย์มั่น” ยังไงต้องถึงท่านที่เป็นพระอรหันต์ให้ได้ ในใจลึกๆ มันคิดอย่างนั้น

 เมือ่ฟังท่านพ่อสอนอย่างน้ัน ใจมันก็ได้ก�าลงัใจเป็นอย่างมาก แล้วท่านพ่อจึงพดู 
ขึน้ว่า “ท่านเจ๊ียะ... ให้ท่านเอาท่านเฟ่ืองไปเป็นเพือ่นด้วยนะ เวลามอีะไรขดัข้องจะได้ 
ช่วยเหลือกัน” แล้วท่านก็ก�าหนดวันออกเดินทางให้ไปพร้อมกับท่าน เพราะท่านจะ
เดินทางไปอินเดีย ต้องเข้ากรุงเทพฯ เหมือนกัน

 พอถึงวนัออกเดินทาง มาขึน้เรือนิภาทีท่่าแฉลบ พร้อมกบัท่านเฟ่ืองและท่านพ่อลี  
ท่านพ่อลีท่านไปอินเดีย ไม่ได้น่ังเคร่ืองบินไปนะ ท่านเดินเที่ยวธุดงค์ออกไปทาง
จังหวัดตากแล้วเข้าไปทางพม่า

 บทเวลาจะไป โยมพ่อโยมแม่ ญาตพิีน้่อง ร้องห่มร้องไห้กนัใหญ่ จะไม่ยอมให้
เดินทาง ไม่ยอมให้ขึ้นเรือ พูดอ้อนวอนเพื่อจะไม่ให้ไปด้วยอุบายต่างๆ นานา พี่สาว 
มันพูดขึ้นว่า “พระไม่มีเงิน ถือเงินจับเงินเองไม่ได้ หาเงินเองไม่ได้ หากินเองไม่ได้ 
จะไปได้อย่างไรกัน”
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 เรากต็อบมันไปว่า “พระทัว่ประเทศเขาไปยงัไง อยูย่งัไง กนิยงัไง กกูจ็ะไปยงัง้ัน  
อยูย่งัง้ัน กนิยงัง้ัน พระพทุธเจ้าสละราชบลัลงัก์ออกบวชไม่เหน็จะมปัีญหามากขนาดน้ี...  
โว๊ย...”

 เม่ือเราพูดเด็ดๆ อย่างน้ัน พี่สาวเขาจึงยึดกลดเอาไปซ่อนไว้เลย ไม่ยอมให้  
แม้กระทัง่ใกล้เวลาทีเ่รือจะออกแล้ว กไ็ม่ยอมให้กลด เรากไ็ม่รู้จะท�าอย่างไร จึงพดูข้ึนว่า  
“ถ้ามึงไม่ให้ กกูต้็องนอนตากยงุ คนยงัห้ามกไูม่ได้ กลดหรือมันจะมาห้ามกไูด้” เมือ่พีส่าว 
เห็นความตั้งใจอันแน่วแน่ จากนั้นมาเขาก็คืนกลดให้

สายทางแห่งธรรม

 เดินทางออกจากวดัทรายงามไปวดัป่าคลองกุง้ทีต่วัเมืองจันท์ ออกจากเมอืงจันท์
ไปขึน้เรือที ่ท่าแฉลบ เข้ากรุงเทพฯ เดนิทางโดยเรือ เรือน้ันเป็นเรือโดยสาร ชือ่ว่า เรือนิภา  
เป็นเรือล�าใหญ่ เรือน้ีถกูสร้างขึน้ด้วยเหลก็ นอกจากจะบรรทกุคนแล้ว กย็งับรรทกุสนิค้า 
มาเตม็เรือ มาจอดทีท่่าราชวงศ์ ใช้เวลาเดนิทาง ๑ วนั กบั ๑ คนื ออกจากจันทบรีุตอนเยน็ๆ  
มาถึงกรุงเทพฯ สว่างอีกวันหนึ่ง

 เรือนิภาตอนน้ีมนัล่มไปแล้ว ถกูระเบดิตอนสงครามโลก ตอนทีเ่ราน่ังมามนัไม่ล่ม  
ถึงล่มเราก็ไม่ตาย เพราะว่าเราว่ายน�้าเก่งที่สุด

 เมือ่เดนิทางมาถึงกรุงเทพฯ มาขึน้ทีท่่าราชวงศ์ เข้าไปพกัทีว่ดัสระปทมุ (วดัปทมุ- 
วนาราม) กบัเจ้าคณุปัญญาพศิาลเถร (หนู) พระอปัุชฌาย์ท่านพ่อล ีท่านพ่อท่านแยก
เดนิทางไปธดุงค์อนิเดยีก่อน ส่วนเรากบัท่านเฟ่ืองพกัอยูก่รุงเทพฯ ประมาณ ๒๐ วนั

 ส�าหรับเมอืงกรุงฯ น้ี เราเคยมาคร้ังหน่ึงก่อนบวช สมยัยงัเป็นฆราวาส เคยมาเพยีง 
ครัง้เดยีวเทา่นัน้ เรือ่งถนนหนทางในกรงุเทพฯ เราจงึไม่รูเ้ลย ตอนที่เข้ามากรงุเทพฯ 
ใหม่ๆ  สมยัยงัเปน็ฆราวาส เขา้มาเที่ยวดหูนงัโรง อยากดหูนัง มเีงนิอยู่ ๑๐ กว่าบาท  
เงินเพยีงแค่น้ีสมยัน้ันมนัมาก การแต่งตวัเด็กบ้านนอกเข้ากรุงฯ มันกแ็ปลกๆ ใส่เสือ้
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ม่อฮ่อม นุ่งกางเกงจีน หน้าตากเ็ป็นคนจีนๆ อยูแ่ล้ว คนแห่มามองกนัใหญ่ เพราะในคน 
ทัง้หมด มีเราเท่าน้ันเพยีงคนเดียวแต่งตวัไม่เหมือนใคร และไม่มใีครเหมอืน หลงัจากน้ัน  
ก็ไม่ได้มากรุงเทพฯ อีกเลย จนกระทั่งออกบวช

 เม่ือพกัอยูท่ีก่รุงเทพฯ ได้นานพอสมควรแล้ว จึงออกเดินทางโดยทางรถไฟ ขึน้สู ่
จังหวัดเชียงใหม่

เดินทางสู่เชียงใหม่

 ...พกัอยูท่ีก่รุงเทพฯ ประมาณ ๒๐ วนั ข้ึนรถไฟเดนิทางไปทีเ่ชียงใหม่ ถงึเชียงใหม่ 
แล้วนั่งสามล้อต่อไปที่วัดเจดีย์หลวง พักอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงประมาณ ๔ วัน

 ตอนออกเดินทางมาจากกรุงเทพฯ มปัีจจัยอยูเ่พยีง ๗ บาท จ่ายค่ารถ จ่ายค่าสามล้อ 
หมดพอด ีไปพกัอยูว่ดัเจดีย์หลวง ได้พบกบัพระมหาเสง่ียม สนทนากนัแบบเพือ่นผู้ร่วม 
ประพฤตพิรหมจรรย์ พดูจาถูกคอกัน ท่านเหน็ว่าเราไม่มเีงินค่ารถ จึงชกัชวนให้อยูก่่อน  
ท่านนิมนต์ให้อยู่ถึงวันพระก่อน เพราะวันพระที่จะถึงนี้ ท่านจะเป็นองค์แสดงธรรม 
ญาติโยมคงจะถวายกัณฑ์เทศน์ โดยตามปกติแล้วในวันพระทุกวันพระ พระที่เทศน์
จะได้ปัจจัยที่โยมถวาย ๘๐ สตางค์ พอท่านได้ปัจจัย ท่านก็น�ามาถวายเป็นค่ารถใน
การเดินทาง

 ในวันที่ไปถึงเชียงใหม่ ก็เดินทางเข้าไปพักที่วัดเจดีย์หลวง สมเด็จมหาวีรวงศ์ 
ตอนน้ันท่านยงัเป็นพระราชกว ี(พมิพ์) ตอนน้ันท่านยงัหนุ่ม ยงัไม่รู้จักกนักบัท่าน ท่าน 
ก็ให้เราเข้าไปนอนในเจดีย์ใต้เจดีย์หลวง มีทางลอดเข้าไปแคบๆ พอนอนได้ ภายใต้ 
เจดย์ีน้ัน ผีดุมาก พอเอนกายนอนลงเท่าน้ัน มผีีเปรตตวัใหญ่ด�ามะเมีย่ม มายนืคร่อม 
เราอยู่ เราว่าคาถาภาวนา มันก็หายไป

 พอตอนเช้า พวกพระเขาก็พูดกันว่า ใครๆ เข้าไปนอน เป็นต้องหนีตายออกมา 
กลางคืน มีเราน่ีแหละอยูไ่ด้จนสว่าง เขาพดูกนัว่า ตัง้แต่วนัน้ันเป็นต้นมา เร่ืองผีเปรต
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ที่เคยหลอกหลอนคนและพระก็เงียบสงบไป ผีเปรตตัวนี้กับเรา มันคงเคยสร้างบุญ
สร้างกรรมกับเรา พอเราแผ่เมตตา สวดคาถาภาวนา มันก็หายไป ในสมัยนั้นภายใต ้
เจดย์ีน้ันไม่มใีครกล้าเข้าไปนอนเลย มนักแ็พ้คุณธรรมของเรา มนัด ุเราก�าลงัท�าสมาธิ  
มนักเ็ข้ามา มนักม็า ตวัด�าๆ ทะมึนทงึ เราไม่กลวั เราก็ว่าคาถาภาวนา สกัประเด๋ียวมนั
ก็หายไป แต่ก่อนสถานที่นั้นเป็นของวัดพระฝ่ายมหานิกายมาก่อน แต่ต่อมาเป็นของ 
พระธรรมยุต พระเข้าไปนอนไม่ได้เลย มันรังแก

 ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา เราถึงได้รู้จักกันกับท่านพระมหาพิมพ์ ต่อมาท่านก็เป็น
เจ้าคุณฯ และเป็นสมเด็จฯ ตามล�าดับ

 พอตกกลางคืนก่อนวันออกเดินทาง ภาวนาเกิดนิมิต นิมิตนี้เป็นนิมิตธรรมดา 
แต่ก็แปลกดเีหมอืนกนั พอภาวนาสงบ เกดินิมติเหน็ไก่ ๒ ตวั เหน็ถงึสองคร้ังสองครา 
ในนิมิต ก็ก�าหนดรู้ ไม่ได้ใส่ใจอะไร ถอืว่าเป็นสิง่ผ่านมาแล้วกผ่็านไป จากน้ันกจ็�าวดั 
พอถงึรุ่งเช้า มโียมเอาไข่ต้มเข้ามาถวาย ๒ ฟอง ไปทีไ่หนเขากไ็ม่ไป เดนิตรงดิง่เข้ามา 
ถวายเรา ไข่ต้ม ๒ ฟอง แบ่งกบัท่านเฟ่ืองคนละฟอง ฉันกบัข้าวเหนียวน่ึง มนัตดิคอ 
เพราะเราไม่เคยกิน พอฉันเสร็จก็ออกเดินทางเลย...

 ...พกัทีว่ดัเจดีย์หลวงพอสมควรแล้ว กอ็อกเดินทางไปเชยีงดาว แล้วธดุงค์ต่อไป
ทางปางแดง อนัเป็นป่าอยูใ่นกลางหบุเขา พกัทีป่างแดงพอสมควรแล้ว กอ็อกเดินทาง 
ไปตามหุบผาป่าเขาอันสลับซับซ้อน ทะลุถึงอ�าเภอพร้าว พักอยู่ตามป่าที่อ�าเภอพร้าว 
เพ่ือสอบถามว่าท่านพระอาจารย์มั่นพักอยู่ที่ไหน คุยภาษาเหนือกับคนทางเหนือ 
ไม่รู้เร่ือง มนักถ็ามเราว่า “ตุ.๊..แอ่วหยงัก๋า” ไอ้เรากไ็ม่รู้เร่ือง ถามกนัเท่าไหร่กไ็ม่รู้เร่ือง 
เราจึงบอกมันไปว่า “ตุ๊...แม่มึง” แหม...ถ้ามันฟังรู้เรื่องมันคงโกรธเราตาย

 ในระหว่างเดินทางไปหาท่านพระอาจารย์มั่นด้วยความยากล�าบาก เพราะความ
เหน็ดเหนื่อยนั้น เรียกได้ว่า ทุกข์ทรมานที่สุดในชีวิตการเดินทาง เพราะไม่เคยเดิน 
เท้าเปล่า ข้ามป่าเขาล�าเนาไพร จุดหมายอยูท่ีใ่ดกไ็ม่แน่นอน อาศยัใจเท่าน้ัน ส่วนร่างกายน้ี 
อ่อนแรงเต็มที่ เราได้ร�าพึงร�าพันนึกถึงท่านพระอาจารย์มั่นเป็นพันๆ หมื่นๆ ครั้งว่า
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 “หลวงปูม่ัน่อยู่ไหนช่วยหน่อย หลวงปูม่ั่นช่วยหน่อย เหน่ือยจะตายอยูแ่ล้ว ใครๆ  
เขากพ็ดูว่า หลวงปูม่ั่นรู้วาระจิตคนหมด ตอนน้ีผมพระเจ๊ียะเดินทางมาหา เหน่ือยยาก 
ล�าบากจะตายอยูแ่ล้ว ทางกไ็ม่รู้จะไปไหน มาทางไหน หลวงปูม่ั่นอยูท่ีไ่หน ถ้ารู้ได้ด้วยใจ  
ด้วยญาณ ก็ส่งคนมารับหน่อย เหนื่อยจะตายอยู่แล้ว”

 เรานึกอยูอ่ย่างน้ีเป็นพนัๆ หม่ืนๆ คร้ัง หรืออาจจะเกนิกว่าน้ัน ทัง้นึก ทัง้บ่น ทัง้พดู  
ทัง้คิด แต่ดอีย่างหน่ึงมันไม่ถอย ใจดวงน้ีไม่มวีนัถอย แต่อย่างไรเสยีกต้็องตามหาท่าน 
พระอาจารย์มั่นให้เจอ อยากเล่าสิ่งที่ใจมันเป็นให้ท่านทราบ แล้วท่านจะว่าอย่างไร  
ถึงตามท่านไม่เจอที่นั่น ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหน ก็จะตามไปถามจนเจอ ถ้าไม่ตายจาก
กันก่อน ยังไงต้องตามท่านจนเจอ

 ใจมันมุ่งมั่นอย่างนั้นจริงๆ เหมือนกับว่ามีเครื่องดึงดูดให้ไป ให้แสวงหาสิ่งนั้น 
อย่างน้ัน ทัง้ๆ ทีก่่อนบวชน้ี เร่ืองศาสนาไม่เคยสนใจแม้แต่น้อย ถ้ามพีระแสดงธรรม 
พระเทศน์ต้องชิงหนี แต่ตอนน้ีเดี๋ยวน้ีจิตมันไม่เป็นอย่างน้ัน มันกระหายผู้รู้ผู้เห็น 
ธรรมมาเป็นสกัขพียานว่าเราไม่ได้บ้า เป็นธรรมทีช่าวโลกทีห่มกมุน่ไปด้วยกเิลสตณัหา 
เอือ้มไม่ถงึ แต่เป็นธรรมทีพ่ระอริยเจ้ารับรองโดยความเป็นธรรมสมควรแก่ธรรม และ 
ทรงธรรมน้ันไว้ด้วยความสง่างาม ปานประหน่ึงว่าทพิยสมบตัใินมนุษย์โลก พร้อมทัง้ 
เทวโลกไม่เทียมเท่า ไม่อาจแม้จะเทียบเท่าได้ด้วยอุปมาอุปไมยใดๆ 

 ถ้าเราพดูว่า เราไม่สนใจในทรัพย์สมบตัเิหล่าน้ัน เพราะสมบตัเิหล่าน้ันด้อยค่ากว่า 
ธรรมสมบตัทิีเ่ราเหน็ แม้สมบตัลิ�า้ค่าเช่นน้ันจะมากองเท่ากบัภูเขาเลากา แล้วเอามาแลก 
เปลีย่นกบัธรรมทีเ่รารู้ได้ เราก็ไม่เอา การพูดว่าไม่เอา คนทัง้หลายในโลกทีม่กัจะละโมบ 
โลภมาก ต้องไม่เชือ่อย่างแน่นอน เราต้องพดูกบัคนทีรู้่เหน็อย่างเดยีวกนั คือพทุธสาวก 
ทีรู้่ธรรมเหน็ธรรมอย่างเดยีวกนั ฉะน้ัน องค์ท่านพระอาจารย์ม่ันน่าจะเป็นสกัขพียาน 
แห่งธรรมได้เป็นอย่างดี เมื่อพูดเมื่อคิดเช่นน้ี จึงเร่งฝีเท้าต่อไป เม่ือเดินทางถึง 
บ้านแม่กอย ถามคนเขาบอกว่า ท่านพักอยู่ที่วัดร้างป่าแดงนั้น ก็รีบเร่งเดินทางเข้าไป  
กระหายใคร่เหน็ใคร่สนทนามากกว่าการกระหายน�า้ ลมืความเหน็ดเหน่ือย มุ่งตรงเข้า 
ไปยังวัดร้างป่าแดง มีกระท่อมน้อยๆ มุงหญ้าคา ฝาขัดแตะและใบไม้ พื้นไม้ไผ่ ดูๆ  
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ในสถานที่ น่าจะมีพระอยู่กันหลายองค์ เพราะสะอาดสะอ้านเหลือประมาณ บ้านเรา
อยู่เป็นสิบคน ที่แคบๆ ยังไม่สะอาดเท่านี้ น่าจะมีพระอยู่จ�านวนไม่น้อย

กราบท่านพระอาจารย์มั่นที่วัดร้างป่าแดง

 เม่ือเราเดนิเข้าไปตรงกระท่อมหลงัทีม่องเหน็ก่อนน้ัน มพีระรปูหน่ึงรูปร่างเลก็ๆ 
ลกัษณะองอาจ เป็นเถระรูปร่างสนัฐานสนัทดั ผิวด�าแดง น่ังห่มจีวรเปิดไหล่ แสดงอาการ 
ให้เหน็ว่ารอใครบางคนอย่างเหน็ได้ชดั อยูบ่นแคร่น้อยๆ ใช้ไม้ไผ่ขัดแตะ เอาหญ้าคามงุ 
กัน้ฝาเป็นฟากหนัหน้ามาทางทีจ่ะเดนิเข้าไป แสดงอาการว่าสนใจในคนทีม่า แต่ไม่แสดง 
ออกทางค�าพูด แต่เป็นกิริยาที่รับกัน

 ใจในขณะนั้น น้อมนึกขึ้นมาทันทีว่า “นี่แหละ หลวงปู่มั่น”

 นึกต่อไปอกีว่า “ท่านคงรู้วาระจิตของเราเป็นแน่แท้ จึงมาน่ังรอ พระเถระรูปทีน่ั่ง
อยูน้ี่ ต้องเป็นท่านพระอาจารย์มัน่ จะเป็นองค์อืน่ไปไม่ได้” จึงตรงดิง่เข้าไปกราบท่าน  
ที่เรากระหายใคร่อยากจะพบเห็น

 ในขณะที่เราเข้าไปหาท่านนั้น เข้าไปแบบจู่โจม ต้องไม่ใช่ใครที่ไหนที่สามารถรู้
เหตกุารณ์ในอนาคตได้ว่า ใครจะไป-จะมา ต้องเป็นท่านพระอาจารย์มัน่อย่างแน่นอน

 เราหมอบเข้าไปกราบ ท่านจึงถามขึ้นว่า “มาจากไหน”

 “มาจากจันทบุรี อยู่กับท่านอาจารย์กงมา ท่านอาจารย์ลี” เรากราบเรียนท่าน

 “ท่านล ีท่านกงมา อ้อ น่ันลกูศิษย์เรา” ท่านพดูแบบอทุานเหมอืนว่ารู้เข้าใจในวถิี 
ความเป็นมาเป็นไปของเรา

 จากนั้นเมื่อได้โอกาสอันควร จึงกราบเรียนเล่าเรื่องที่ภาวนาที่จิตเป็นไปให้ท่าน
ฟังสั้นๆ เป็นใจความว่า...“ครูบาจารย์ กระผมพิจารณากายจนใจนี้มันขาดไปเลย”
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 องค์ท่านน่ังฟังเฉย น่ิงเงียบ ไม่คัดค้านในสิง่ทีเ่ล่าถวายแม้แต่ค�าเดียว กราบเรียน 
ท่านต่อไปอีกว่า

 “ครบูาจารย์...จะใหผ้มท�าอย่างไรตอ่” “ใหท้�าอย่างเดมินัน่ละ่ ดแีลว้” ทา่นตอบ
สั้นๆ แต่เป็นที่พอใจ ตรงใจ

 เพราะฉะนั้น อย่างท่านพระอาจารย์มั่น ท่านจึงเป็นคณาจารย์ หรือเรียกว่าเป็น
ครูบาอาจารย์ทีส่มควรแก่สานุศิษย์ เม่ือผู้ใดเข้าไปศกึษา สิง่หน่ึงประการใดอย่างน้ี กข็อ 
ให้ไปเสนอเถอะ เราได้ค้นคว้าพนิิจพจิารณาร่างกายจนละเอยีดลออไปทกุส่วน ทกุชิน้  
ทกุอนั จนได้สภาวะของใจ ได้ลงถงึความจริงประจักษ์ใจ โลกทัง้หลายน้ีไม่มปีรากฏข้ึน 
กบัใจ ขาดสญูไปหมด อยูจ่�าเพาะใจอนัน้ันอนัเดียว ไม่มสีิง่ใดทีเ่จือปน ไม่มเีจือปนอยู่ 
ในใจน้ัน แล้วเราน้ันกไ็ด้เอาสิง่เหล่าน้ีไปนมสัการครูบาอาจารย์ท่าน ไปเล่าถวายความ 
เป็นไปให้ท่านฟังตัง้แต่เบือ้งต้นในการค้นคว้าพนิิจพจิารณาลงไปอย่างน้ัน จนกระทัง่ 
ถงึทีส่ดุของการค้นคว้าพจิารณาอย่างน้ันลงไปแล้ว ในสภาวะของใจล�าดบัน้ัน มันขาด 
พึ่บลงไป โดยที่คล้ายๆ ขาดสติ แต่ไม่ใช่ขาดสติ มันก็ปรากฏโลกทั้งหลายขาดลงไป  
ไม่มอีนัใดเลย แม้แต่ร่างกายของเราอย่างน้ีกส็ญูหายไปหมด เหลอืความบริสทุธิข์อง 
ใจอันเที่ยงแท้ อันเดียว ก็เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้ว เข้าไปเรียนถาม ท่านก็บอกว่า “เออ 
เอาอย่างน้ันแล ให้พจิารณาอย่างน้ัน ด�าเนินต่อไปเร่ือยๆ” น่ี ท่านไม่มกีารคดัค้าน ไม่มี 
การโต้เถยีง หรือไม่มกีารทีจ่ะกระโตกกระตากอะไรทัง้หมดเลย เพราะฉะน้ัน คตอินัน้ี 
จึงเป็นคติอันดีเยี่ยม

 น่ีแหละชวีติ เพราะฉะน้ัน การค้นคว้าพนิิจพจิารณากายน่ี ย่อมเกดิด้วยประการ 
ต่างๆ มมีากมายเหลอืทีจ่ะพรรณนา เม่ือบคุคลใดเป็นเข้าแล้วอย่างน้ัน สิง่ทัง้ปวงในโลก  
เราจะมองว่ามีความขัดข้องวุ่นวาย เมื่อการค้นคว้าพิจารณากายลงไปได้ซักนิดเดียว
เท่าน้ัน มนัดบัไปหมด ไม่มีสิง่ใดทีจ่ะมาเจือปนใจ เพราะใจน้ันเข้าไปอยูก่บักาย ใจน้ัน
มีหน้าที่รู้อยู่กับกาย เดินอยู่อย่างนั้น มีสติประคับประคองใจอยู่อย่างนั้นตลอดเวลา  
ใจนั้นแสนปลดเปลื้อง ไม่มีสิ่งกังวลอันใดเข้ามาเจือปนเลย ฉะนั้น การปฏิบัติธรรม  
เมือ่เป็นอย่างน้ันแล้ว น่ันแหละ เมือ่ด�าเนินไปเร่ือยจนถงึความจริงประจักษ์ข้ึนกบัใจของ 
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ผู้ปฏบิตั ิสภาวะอย่างน้ัน ในขณะน้ัน เมือ่พจิารณาเตม็ทีล่งไปแล้ว สภาวะอนัตวัพจิารณา 
น่ันเอง จะหยดุลงในขณะทีพ่จิารณาอย่างน้ัน แล้วกจ็ะปรากฏว่า อย่างเราน่ังอยูใ่นศาลา  
ประมาณตัง้ ๒๐๐-๓๐๐ ไม่ปรากฏว่ามีผู้มคีน ไม่มีตวัมตีนของเราในขณะจิตน้ันเลย  
เมือ่พจิารณาลงอย่างน้ันแล้ว ถงึสภาวะอนัเตม็ทีอ่ย่างน้ัน น่ันแหละ ผู้ปฏบิตักิจ็ะต้อง
ประจักษ์ผลของการปฏิบัติในขณะนั้นเอง

 เพราะฉะน้ันจึงว่าบรรยายธรรม ศาสนธรรม ค�าสัง่สอนขององค์สมเดจ็พระสมัมา- 
สมัพทุธเจ้า พระพทุธองค์จึงตรัสว่า “จิตตฺ� ทนฺต� สขุาวห�” บคุคลผู้ฝึกจิตใจทีไ่ด้ดีแล้ว  
ย่อมน�าสขุมาให้ของหวัใจ เพราะเม่ือผู้ฝึกหดัอบรมจิตใจจนได้รับความเยอืกเยน็ จน
เข้าสูแ่ดนของปัญญาอนัแท้จรงิอย่างน้ันแล้ว ไม่มสีิง่ใดทีจ่ะมาเจือปนหวัใจให้มคีวาม 
เศร้าหมองขุน่มวั ตลอดทัง้วนัทัง้คนื ทัย้นื เดนิ น่ัง นอน ตลอดเวลาอย่างน้ัน ใจน้ัน 
แสนทีจ่ะสบาย ปลอดโปร่ง อยูต่ลอดเวล�า่เวลาอย่างน้ี น่ันเรียกว่า ธรรมอนัแท้จริงของ 
พระพทุธเจ้า

 องค์สมเด็จพระศาสดาของเรา เมื่อท่านได้ถึงธรรมอย่างแท้จริงอย่างน้ีแล้ว  
ท่านจึงได้มาพิจารณาสัตว์โลกว่าเต็มไปด้วยความหมกมุ่น เต็มไปด้วยความวุ่นวาย 
แสนทีจ่ะกังวลนานาประการต่างๆ เม่ือมองอย่างน้ันแล้ว ท�าไมสตัว์ทัง้หลายจะสามารถ 
ประพฤติปฏิบัติธรรมได้หนอ ครองบ้านครองเรือน เต็มไปด้วยความวุ่นวาย ขัดข้อง
นานาประการอย่างน้ี เม่ือน้อมใจพจิารณาอกีทหีน่ึง กม็าพจิารณาดวู่าสตัว์ทัง้หลายคงมี 
อุปนิสัยปัจจัยที่สามารถจะบรรลุคุณธรรมของเราคงมีบ้าง ผู้มีกิเลสน้อยก็พอมีอยู ่ 
ด้วยความอนุเคราะห์พระพุทธองค์จึงทรงแสดงธรรม

 ก่อนทีจ่ะเรียนถามท่านพระอาจารย์มัน่ มนัคดิในใจลกึๆ อยูเ่หมอืนกนัว่า ถ้าท่าน 
คัดค้าน เราก็จะต่อสู้ด้วยเหตุผลเต็มที่เช่นกัน จะไม่ยอมถอยง่ายๆ เพราะในใจนี้  
มนัแน่ใจในสิง่ทีรู้่เหน็มาก เมือ่มนัรู้เหน็กระจ่างชัดเช่นน้ี ใครค้านกต้็องเถยีง แต่ท่านรู้  
ท่านไม่ค้าน เพยีงแต่บอกว่าดแีล้ว ท�าอย่างน้ันดแีล้ว หมายความว่าท�าถกูแล้ว ให้ด�าเนิน 
ต่อไป
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ขอนิสัยจากท่านพระอาจารย์มั่น

 หลงัจากสนทนาธรรมกบัท่านเสร็จ จัดของเข้าทีพ่กั สรงน�า้ ตอนค�า่ๆ มารับโอวาท 
ขอนิสยัอนัเป็นวนัิยสงฆ์ทีเ่คร่งครัด การทีเ่ราเข้าไปขอนิสยั แล้วท่านให้นิสยั แสดงว่า 
ท่านรับเราเป็นศษิย์ เมตตาทีจ่ะสัง่สอนเรา เราเป็นภาระของท่านทีจ่ะอบรมสัง่สอน และ 
ท่านก็เป็นภาระของเราที่จะเชื่อฟังและอุปัฏฐาก

 องค์แห่งนิสยัท่านกล่าวไว้ดงัน้ี ภกิษผูุ้ทีย่งัพรรษายงัไม่ถงึ ๕ จัดว่าเป็นพระใหม่อยู่  
แม้จะเป็นผู้ร�า่เรียนวชิาทัง้ทางโลกและทางธรรมมามาก จะไม่ถอืนิสยัอปัุชฌาย์อาจารย์น้ัน  
เป็นการประพฤตทิีไ่ม่ชอบ พระพทุธองค์ทรงห้ามไว้ เว้นเสยีแต่ภิกษุทีย่งัไม่มีหลกัแหล่ง  
ที่อยู่ที่แน่นอน เช่น ภิกษุเดินทางไกล ภิกษุเป็นไข้ ภิกษุพยาบาล ภิกษุอาพาธ ภิกษุ
เข้าสู่ป่าเพื่อเจริญสมณธรรมชั่วคราว แต่จะต้องท�าไว้ในใจเสมอว่า เมื่อใดเจอท่าน 
ผู้สมควรให้นิสัย จักถือนิสัย อย่างนี้ก็เป็นการสมควร

 ภกิษุทีมี่พรรษา ๕ แล้ว แต่ยงัไม่ถงึ ๑๐ พรรษา ชือ่ว่า เป็นผู้ปานกลาง มคุีณสมบตัิ 
พอทีจ่ะรักษาตนให้อยูต่ามล�าพงัได้ พระพทุธองค์กท็รงมพีระพทุธานุญาตให้พ้นจาก
นิสยั อยู่ตามล�าพงัได้ ท่านเรียกว่า นิสยัมตุตกะ ฝ่ายภกิษุผู้มคีวามรู้ไม่พอรักษาตนได้  
แม้พรรษาเกิน ๕ พรรษาแล้ว กต้็องถอืนิสยัอปัุชฌาย์อาจารย์อยู ่ส�าหรับพระทีม่พีรรษา 
ได้ ๕ แล้ว ต้องมีคุณสมบัติ ๓ ประการ จึงจะพ้นนิสัยได้คือ

 ๑. เป็นผู้มีศรัทธา มีหิริ มีโอตตัปปะ มีวิริยะ มีสติ

 ๒. เป็นผู้ถงึพร้อมด้วยศลี อาจาระ ความเหน็ชอบ เคยได้ยนิได้ฟังมาก มีปัญญา

 ๓. รู้จักอาบัติ มิใช่อาบัติ อาบัติเบา อาบัติหนัก จ�าปาฏิโมกข์ได้แม่นย�า

 พระทีม่คุีณสมบตัเิหล่าน้ี เพยีงอยูไ่ด้ตามล�าพงั พระวนัิยท่านห้ามปกครองบริษทั  
ตั้งตัวเป็นคณาจารย์
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วัตรปฏิบัติ

 นอกจากนิสยัทีเ่ข้าไปขอท่านแล้ว ท่านอบรมสัง่สอนแล้ว ท่านกแ็สดงเร่ืองวตัรต่อ  
ท่านบอกว่า “ขนบ” คอืแบบอย่างทีพ่ระควรประพฤตใินกาล กจิ และบคุคล อนัน้ีเรียก
ว่า “วัตร” พระทีเ่อาใจใส่ไม่น่ิงดูดาย พยายามประพฤตวิตัรน้ันๆ ให้บริบรูณ์ ได้ชือ่ว่า  
“อาจารสมปฺนฺโน” คอืเป็นผู้ถงึพร้อมด้วยมรรยาท หรือจะเรียกอกีอย่างหน่ึงว่า “วตตฺ-
สมฺปนฺโน” ผู้ถึงพร้อมด้วยวัตร “สีลสมฺปนฺโน” ผู้ถึงพร้อมด้วยศีล ถ้าศิษย์เข้ามาขอ
นิสัยแล้ว ปฏิบัติได้อย่างนี้ พระพุทธองค์ท่านสรรเสริญไว้ในพระธรรมวินัย

 เมือ่เราเข้ามาหาครูบาอาจารย์แล้ว หวงัความศกึษาในท่าน กค็วรเอาใจใส่อปัุฏฐาก 
ท่านในกิจทกุอย่าง ถวายน�า้ล้างหน้า น�า้บ้วนปาก ไม้สฟัีน ขวนขวายป้องกนั หรือระงับ 
ความประพฤตอินัเสือ่มเสยีทีจั่กมีแก่ท่าน รักษาน�า้ใจท่าน ไม่คบคนนอกให้เป็นเหตแุหนง  
เคารพในท่าน แสดงการเดนิไม่ชดินัก ไม่ห่างนัก และไม่พดูสอดในขณะทีท่่านก�าลงัพดู  
ท่านพูดผิดไม่ค้านจังๆ พูดอ้อมพอให้ท่านรู้สึกตัว ไม่เที่ยวเตร่ตามอ�าเภอใจ จะไป 
ข้างไหนให้ลาท่านก่อน เมื่อท่านอาพาธ เอาใจใส่พยาบาลไม่ไปข้างไหนเสีย จนกว่า 
ทา่นจะหายเจบ็หรอืมรณะ นีแ่หละ วตัรบางสว่นทีเ่ธอผูฝ่้าน�า้ทะเลมา ต้องศกึษาและ
ปฏิบัติ

ท่านพระอาจารย์มั่นรู้วาระจิต

 เมื่อรับฟังโอวาทจากท่านพระอาจารย์มั่นด้วยความซาบซึ้งแล้ว ต่างก็เข้าสู่ที่พัก
ด้วยใจที่แข็งแกร่ง แต่ด้วยอากาศที่หนาวเหน็บเข้าไปภายในนั้น ท�าให้เนื้อตัวสั่นเทา 
มีแต่เพียงจีวรบางๆ เป็นที่ห่อหุ้มร่างกาย เมื่อตกดึกๆ นอนไม่หลับ จึงเดินเข้าไปหา
ท่านเฟื่อง แล้วกระซิบท่านเบาๆ อันเป็นการหยั่งเชิงดูหมู่เพื่อนว่าจะเป็นไปอย่างไร  
คิดอย่างไร ว่า “เฟ่ืองเว้ย... หนาวเว้ย... กลบับ้านดกีว่า...” ท่านเฟ่ืองกน่ิ็งเฉย ไม่ตอบ 
แต่อย่างใด ส่วนภายในใจของเรานั้น ก็ไม่ได้ถอยแต่อย่างใดเช่นเดียวกัน
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 พอรุ่งเช้าวนัใหม่ มองเหน็ลายมอืพอรู้ มองดชูายหญงิพอออกว่าเป็นชายหรือหญงิ  
มองต้นไม้ออกว่าเป็นต้นไม้อะไร ก็ออกจากที่พักอันเป็นเพิงเล็กๆ มุงด้วยใบตอง  
มีหลังคาพอกันน�้าค้าง ที่นอนก็เป็นแคร่ไม้ไผ่โยกเยกๆ เดินมากระท่อมน้อยอันเป็น
ศาลาหอฉัน

 พอท่านพระอาจารย์มั่นเห็นหน้าเท่านั้นแหละ เหมือนดั่งว่า สายฟ้าฟาดลงบน
กระหม่อมทันที “คนทะลงทะเลไม่มีความอดทน ไป...ไป ไม่มีใครอาราธนามาที่นี่”

 ท่านพูดเสียงดุดัน นัยน์ตาก็กราดกร้าวเหมือนพญาเสือโคร่งใหญ่ เป็นกิริยาที่ 
หมูแ่มวๆ อย่างพวกเราต้องหมอบคลาน ก้าวขากไ็ม่ออก เร่ืองวาระจิตน่ี ท่านรู้ทกุอย่าง  
จะพูดจะคิดอะไร อยู่กับท่านต้องระวัง ประมาทไม่ได้เป็นบาปใหญ่ เพราะท่านเป็น 
พระอรหนัต์ เม่ือตัง้สตไิว้ ก�าหนดไว้ได้ แล้วค่อยก้าวเท้าเดนิต่อไปด้วยความนอบน้อม

 ค�าพดูของท่านเพยีงเท่าน้ันล่ะ มนัวนเวยีนอยูใ่นใจ จะคดิอะไร จะพดูอะไร เหมอืน 
ถูกคนสะกดบังคับให้ต้องเป็นไปตามแบบของท่าน ก็ได้แต่เพียงเตือนตนไว้ในใจว่า  
“เอาละนะ เจอของจริงแล้ว ระวงัตวัให้ด”ี จากน้ันมา ท่านกเ็มตตาใช้ท�าน่ันท�าน่ี ดแูล 
อุปัฏฐากใกล้ชิดท่าน จิตใจก็ค่อยคุ้นๆ กับท่าน สบายใจขึ้นบ้าง

 จึงย้อนนึกถึงค�าพูดท่านพ่อลี ก่อนที่จะมาว่า “ท่านจะอยู่กับหลวงปู่มั่นได้หรือ  
ทกุขณะจิตของท่านองค์หลวงปูใ่หญ่ ท่านจะทราบหมด ถ้าจะไปอยูก่บัท่าน อย่าให้เสยีช่ือ 
เรานะ”

 การทีไ่ด้อยูก่บัพระทีส่มบรูณ์ทัง้ความรู้ภายใน และความประพฤต ินับว่าเป็นโชค 
อย่างมหาศาล การอยู่การฉัน ก็นับว่าล�าบากมากในสายตาของชาวโลก แต่ถ้าเป็น
นักธรรม ถือว่าสมบูรณ์พอดีๆ วัดมันเป็นป่ากลางทุ่ง มีชาวบ้านอยู่ ๖ หลังคาเรือน 
บ้านห่างจากวัดประมาณ ๕๐๐ เมตร กุฏิครูบาจารย์ ท่านมุงด้วยใบตองตึง พื้นเป็น
ฟากไม้ไผ่ รูปลักษณ์เป็นทรงพื้นเมืองทางเหนือ ส่างน้อง แม่วิสาข์ เป็นคนมาท�ากุฏิ
ถวายท่าน (ส่าง หมายถึง ผู้เคยบวชเป็นเณร เป็นภาษาไทยใหญ่)
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 เม่ืออยู่นานเข้า ด้วยบญุบารมขีองท่าน กเ็ร่ิมมคีนรู้จักและนับถอืมากขึน้เร่ือยๆ 
ปากต่อปากร�่าลือถึงกิตติศัพท์เกียรติคุณ ท�าให้ผู้คนอยากพบเห็น จึงเป็นสาเหตุหนึ่ง 
ที่ท่านไม่อยู่ที่นี่นานนัก ท่านเป็นพระทรงธรรมทรงวินัย เคร่งครัดในวัตรปฏิบัติโดย
สม�า่เสมอ ไม่ปลกีแวะเป็นอย่างอืน่ ท่านถอืหลกัธรรมเป็นทางเดิน มพีระวนัิยเป็นกรอบ 
เส้นถนน ที่ไม่ควรลืมเนื้อลืมตัว

 อยูม่าวนัหน่ึง โยมแม่วสิาข์ซึง่เป็นอปัุฏฐายกิาประจ�าวดั เป็นผู้คอยจัดแจงอาหาร
มาถวายท่านเป็นประจ�า ทกุๆ เช้า ได้หอบหิว้เอาต้นผลไม้ คอืต้นมะม่วงประมาณ ๒-๓ ต้น  
เข้ามาปลกูภายในวดัในบริเวณใกล้ๆ กับกฏุท่ิานพ�านัก ท่านพระอาจารย์ม่ันท่านจึงทกั 
ขึ้นว่า

 “ฮื้อ ท�าอะไรหรือโยม”

 “ฉันเอาต้นไม้มะม่วงมาปลูก มีลูกมีผลจะได้เอาไว้กิน ถวายพระ ไม่ต้องซื้อหา
เจ้าคะ”

 ท่านพระอาจารย์จึงดวุ่า “น่ี...เหน็เราเป็นอย่างน้ีแล้วหรือ เรามาอยูเ่พือ่ปฏิบตัธิรรม  
ห่างไกลจากโลกภายนอก ไม่เกีย่วข้องด้วยปัจจัยทัง้หลาย อนัเป็นเคร่ืองพนัพวัผูกมดั 
ไม่ได้มาหาอยูห่ากนิ หาต้นมะม่วง มะเขอื น่ีจะมาหาเร่ืองให้เราแล้วนะเน่ีย ต่อแต่น้ีไป 
เราก็จะกลายเป็นหลวงตาเฝ้าสวนมะม่วงแล้วหรือนี่”

 อันน้ีก็เป็นมูลเหตุอันหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการจะอยู่ที่แห่งน้ัน ท่านปฏิบัติธรรม
ปฏิบตัจิริงๆ ไม่เกีย่วข้องด้วยเร่ืองของโลกโดยประการทัง้ปวง แม้เราทัง้หลายมองเหน็ว่า 
เป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วมองผ่านไป ส�าหรับองค์ท่านเอง พินิจพิจารณาใคร่ครวญโดย
ตลอด ไม่ให้เร่ืองโลกๆ เข้ามาเกีย่วข้องกบัองค์ท่านเองได้ พระจึงมชีวีติเป็นอยูด้่วยอาศัย 
ผู้อื่นแล้ว ควรจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรม ไม่ควรแย่งหน้าที่ของชาวโลกมาท�าเอง 
เรื่องธรรมเรื่องวินัย ท่านละเอียดเป็นที่สุด แม้แต่ต้นไม้ประดับประดาปลูกให้มีดอก 
ออกผลสวยงาม ท่านไม่ให้ปลกูภายในวดั ถ้าเป็นพระ ท่านว่าเป็นพระเจ้าชู ้พระขนุนาง 
ชอบสวยงาม ชอบสะดวกสบาย แต่ภายในหวัใจไม่มอีรรถธรรมแม้แต่น้อย ต้นไม้งาม 
เท่าไหร่ ใจมันก็เสื่อมจากทางจงกรม นั่งสมาธิ เท่านั้น
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 “มาลาวจฺฉ� โรเปนฺตปิิ โรปาเปนฺตปิิ” ปลกูเองหรือใช้ให้ผู้อืน่ปลกูกต็าม ซึง่ไม้กระถาง 
เพือ่เอาไว้ประดบัประดา ต้องอาบตัทิกุกฎ ท่านจัดเข้าในหมวดอนาจาร เป็นผู้ช่ัวช้า ยิง่พวก 
ภิกษุเลี้ยงชีวิตด้วยการท�าอย่างนี้ยิ่งหยาบใหญ่ ในสมัยพุทธกาล พระพุทธองค์ทรง 
ต�าหนิมาก เพราะช่องทางที่มาแห่งความชั่วเสียหาย ต้องปิดทางเอาไว้ อย่าให้เข้ามา 
กล�้ากรายเราได้ เรื่องอาบัติเหล่านี้ ยุคปัจจุบันเห็นเป็นเรื่องปกติ แต่ในสมัยพุทธกาล 
ถ้าภิกษุรูปใดฝ่าฝืนอาบัติเล็กน้อยที่เป็นอนาจารเหล่าน้ี พระพุทธองค์ทรงให้พระ 
โมคคลัลานะ และพระสารีบตุร ไปอบรมสัง่สอนแทน ถ้าไม่เช่ือฟัง ทรงให้ปัพพาชนียกรรม  
คอืการลงโทษด้วยการขบัไล่ พระพทุธองค์ทรงอนุญาตให้สงฆ์ลงโทษแก่ภกิษุผู้ประทษุ- 
ร้ายตระกูล มีมารยาททราม โดยไม่ยอมรับฟังค�าว่ากล่าวตกัเตอืนด้วยความปรารถนาดี  
จากเพื่อนภิกษุหรือจากสงฆ์ นี้เป็นหนึ่งข้อในนิคคหกรรม

 นิคคหกรรม กค็อื มาตรการทางวินัยทีพ่ระพทุธเจ้าทรงอนุญาตไว้เพือ่ให้สงฆ์ใช้ 
เป็นเคร่ืองมอืส�าหรบัก�าราบ หรือลงโทษแก่ภิกษผูุ้ประพฤตผิิดแล้วไม่ยอมรับผิด หรือ
ไม่ยอมประพฤตกิลบัตนเสยีใหม่ หากปล่อยไว้จะกลายเป็นความหมกัหมมเร้ือรังทีจ่ะ 
น�าความเดือดร้อนเสื่อมเสียมาสู่คณะสงฆ์ส่วนใหญ่

 นิคคหกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ทั้งหมดมี ๕ ประการ กล่าวคือ

 ๑. ตชัชนียกรรม คือ การลงโทษด้วยการขู ่ทรงอนุญาตให้สงฆ์ลงโทษน้ีแก่ภกิษุ 
ผู้ก่อความบาดหมาง ก่อความทะเลาะ ก่อความววิาท ก่อเร่ืองอือ้ฉาว ก่ออธกิรณ์ในสงฆ์ 
อยูเ่ป็นประจ�า โดยไม่ยอมรับค�าว่ากล่าวตกัเตอืนด้วยความปรารถนาดจีากเพือ่นภกิษุ
หรือจากหมู่สงฆ์

 ๒. นิสยกรรม คอื การลงโทษด้วยการกลบัให้ไปถอืนิสยัใหม่ ทรงอนุญาตให้สงฆ์ 
ลงโทษน้ีแก่ภิกษุผู้โง่เขลา ไม่ฉลาด มอีาบตัมิาก ต้องอาบตั ิก�าหนดไม่ได้ อยูค่ลกุกบั 
คฤหัสถ์ด้วยการคลกุคลกีบัคฤหสัถ์อนัไม่สมควร โดยไม่ยอมรับฟังค�าว่ากล่าวตกัเตอืน 
ด้วยความปรารถนาดีจากเพื่อนภิกษุ หรือจากสงฆ์แต่อย่างใด

 ๓. ปัพพาชนียกรรม คือ การลงโทษด้วยการขับไล่ ได้กล่าวไว้แล้วในเบื้องต้น
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 ๔. ปฏิสารณยีกรรม คอื การลงโทษด้วยการให้กลบัส�านึกได้ ทรงอนุญาตให้สงฆ์ 
ลงโทษนี้แก่ภิกษุที่ชอบด่าบริภาษคฤหัสถ์ โดยไม่ยอมรับฟังค�าว่ากล่าวตักเตือนจาก
ภิกษุหรือจากสงฆ์แต่อย่างใด

 ๕. อุกเขปนียกรรม คอื การลงโทษด้วยการให้ออกจากหมู่ ทรงอนุญาตให้สงฆ์
ลงโทษน้ีแก่ภิกษุผู้ต้องอาบตัแิล้วไม่ปรารถนาจะเหน็อาบตั ิหรือไม่ยอมรับว่าต้องอาบตัิ  
ต้องอาบตัแิล้วไม่ปรารถนาจะท�าคืนอาบตั ิและไม่ปรารถนาจะสละทฏิฐบิาป โดยไม่ยอมรับ 
ฟังค�าว่ากล่าวตักเตือนด้วยความปรารถนาดีจากเพื่อนหรือจากสงฆ์แต่อย่างใด

 การลงโทษทางพระวนัิยน้ี พระพทุธเจ้าทรงอนุญาตให้เป็นอ�านาจหน้าทีโ่ดยตรง
ของสงฆ์ ฆราวาสไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมลงโทษแต่อย่างใดทั้งสิ้น

 น่ีท่านสอนละเอยีดลออขนาดน้ัน แต่ส�าหรับสมยัปัจจุบนัน้ี ท่านไม่ได้สนใจเร่ือง 
พระวนัิยไปมากกว่าจะสนใจเร่ืองทางโลก น่ีท่านครูบาจารย์ท่านเป็นอย่างน้ัน ท่านละเอยีด 
เพราะจิตท่านละเอียดสุด

ประวัติความเป็นมา วัดร้างป่าแดง

 วดัร้างป่าแดง เดมิเคยเป็นวดัเก่าในอดตี เป็นวดัทีส่ร้างขึน้โดยชาวมอญแต่โบราณ  
ภายในบริเวณวดัมเีศษอฐิ กระเบือ้งทีท่�าด้วยดินเผาเป็นจ�านวนมาก บริเวณวดัน้ีเป็น
ป่าไม้แดงเป็นจ�านวนมาก ถูกทอดทิง้รกร้างอยูก่ลางป่า มต้ีนไม้คร้ึมปกคลมุอยูโ่ดยทัว่  
ร่องรอยซากปรักหักพังบางส่วนปรากฏให้เห็นอยู่โดยทั่ว

 ในขณะทีท่่านพระอาจารย์มัน่ได้มาพกัพ�านักปฏบิตัธิรรม ณ วดัร้างป่าแดงแห่งน้ี  
ได้มีลูกศิษย์ของท่านที่เป็นพระกรรมฐานเดินทางตามมารับการอบรมทางด้าน
จิตตภาวนาโดยสม�่าเสมอมิได้ขาด เช่น พระอาจารย์เทสก์ เทสฺร�สี พระอาจารย์อ่อน 
�าณสิริ พระอาจารย์พรหม จิรปุ�ฺโ� พระอาจารย์แหวน สุจิณฺโณ พระอาจารย์ฝั้น  
อาจาโร พระอาจารย์สิม พุทฺธาจาโร ฯลฯ
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 ในราวปี ๒๕๑๖ ได้มีบรรดาคณะศรัทธาในเขตอ�าเภอพร้าว จังหวดัเชียงใหม่ ทีเ่คย 
อปัุฏฐากท่านพระอาจารย์ม่ัน ภูริทตโฺต ในสมัยทีท่่านเคยมาบ�าเพญ็สมณธรรม ได้ด�าริ 
ร่วมกันที่จะพัฒนาวัดร้างป่าแดงแห่งน้ีให้กลับเป็นวัดที่มีภิกษุสงฆ์จ�าพรรษาได้อีก
คร้ังหน่ึง ทั้งน้ีเพื่อเป็นการสืบทอดพระศาสนาและปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน 
แบบที่ท่านพระอาจารย์มั่นพาด�าเนินมา และเพื่อเป็นการรักษาธรรมสถานแห่งน้ีไว ้
เป็นที่ระลึกสืบทอดต่อไปว่า ครั้งหนึ่งได้มีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปส�าคัญคือ ท่าน 
พระอาจารย์มั่น ได้จาริกมาเพื่อโปรดเวไนยสัตว์ อันเป็นสถานที่ควรร�าลึกและจดจ�า

 แต่ก็เป็นที่น่าเสียดาย ที่บริเวณวัดร้างป่าแดงที่มีอยู่ทั้งหมดแต่เดิมนั้น ได้ถูก
ชาวบ้านบุกรุกเข้าไปจับจอง ถากถางปรับปรุงพื้นที่ป่าให้กลายเป็นที่นา รวมทั้งขอให้ 
ราชการออกเอกสารสทิธิ ์ยงัเหลอืแต่เพยีงพืน้ทีป่่าทีม่ซีากปรักหกัพงัเกลือ่นไปด้วยเศษ
กระเบื้องอิฐเร่ียราดไปตามพื้น ซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านพระอาจารย์มั่นปักกลดบ�าเพ็ญ 
เพียรภาวนา มีเนื้อที่เพียงหนึ่งไร่เท่านั้นที่ยังไม่ถูกถากถางปรับปรุงเป็นพื้นที่นา และ 
ทางราชการได้ออกเอกสารสทิธิใ์ห้แก่ชาวบ้านไปแล้ว แต่ทางคณะศษิย์ได้ตดิต่อขอซือ้คืน  
และซื้อเพิ่มอีกรวมเป็นจ�านวน ๙ ไร่เศษ ซึ่งเพียงพอต่อการสร้างวัด

 ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ทางคณะสงฆ์และคณะศรัทธาได้ร่วมกนัจัดตัง้เป็นส�านักสงฆ์ข้ึน  
ใช้ชือ่ใหม่ว่า “ส�านักสงฆ์พระอาจารย์ม่ัน” กาลต่อมาได้ยกฐานะเป็นวดั เม่ือวนัที ่๒๒ 
ตุลาคม ๒๕๒๘ โดยมีชื่อว่า “วัดป่าพระอาจารย์มั่น”

 (ขณะทีพ่ดูถงึท่านพระอาจารย์มัน่ทไีร หลวงปูเ่จ๊ียะจะแสดงอาการซาบซึง้ตืน้ตนัใจ 
ทกุคร้ัง ด้วยความรักและเลือ่มใสท่านพระอาจารย์มัน่มาก บางทถึีงขนาดน�า้ตาไหลกม็ี  
เพราะท่านถงึใจกบัท่านพระอาจารย์มัน่มากทีส่ดุในชวีติ หลวงปูเ่จ๊ียะท่านบอกว่า “เรารัก 
เลื่อมใสท่านเพราะท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีแท้” )

 ท่านตัวเล็กๆ บางๆ เดินเร็ว เดินนี้ โอ๊ย ปึ้ดๆ ปึ้ดๆ ท่านจะอบรมพระตอน 
หัวค�่าหน่อย แล้วก็เลิก คือพอได้เวลา ๔ ทุ่ม ก็เข้าจ�าวัด ให้ท�าข้อวัตรเป็นอย่างนั้น 
อบรมประมาณชั่วโมง สองชั่วโมง ส่วนมากไม่ค่อยได้อบรม ภาวนาของใครของมัน
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 การบณิฑบาตตอนอยูก่บัท่าน บางทกีแ็ยกกนัไปคนละสาย โดยมากเราไม่ค่อยกนิ  
มอืเขาสกปรก (หวัเราะ) แล้วมาก�าข้าวเหนียว ด�าๆ ว้าย แล้วมาโดนทีอ่บุลฯ ทีเ่ป็นข้ีฑูตนะ  
มือมันกุด น�า้เหลอืงไหล มันใส่มา พอเราออกมาได้หน่อย กจั็บโยนทิง้เลยข้าวเหนียว  
มือมันกุด น�้าเหลืองมันหยดใส่บาตร ข้าวมันติดน�้าเหลือง เราก็โยนทิ้งเลย (หัวเราะ)

ฟันท่านพระอาจารย์มั่นหลุด

 อยู่ต่อมาอกี ๓-๔ วนั ตอนใกล้จะพลบค�า่ ได้น�าน�า้ล้างหน้าใส่ขนัไปถวายท่าน
ประมาณ ๖ โมงเยน็ ท่านใช้ไม้ช�าระฟัน พอดฟัีนข้างๆ ท่าน (หลวงปูม่ัน่) หลดุ ท่านเอา 
ให้เรา “เอ้า...ท่านเจ๊ียะ เอาไป” แล้วท่านกย็ืน่ให้ การทีท่่านมอบฟันให้ ท่านคงรู้ได้ด้วย 
อนาคตังสญาณว่า เราจะมีวาสนาสร้างเจดีย์บรรจุทันตธาตุถวายท่านเป็นแน่แท้

 อยูท่ีว่ดัร้างป่าแดงมาระยะหน่ึง อากาศหนาวจัดขึน้เร่ือยๆ แผ่นดินไหว ดนิโยกๆ  
นึกว่าผีหลอก สัน่อยูน่าน ๑๐-๒๐ นาท ีตืน่เช้ามาถามครูบาทองปาน ท่านบอกแผ่นดนิไหว  
บณิฑบาตทีน้ี่ไกลมาก บ้านคนไม่ค่อยม ีท่านพระอาจารย์ท่านจะเดนิจงกรมก่อนนอน 
เป็นประจ�าไม่ขาด

ท่านพระอาจารย์มั่นท�านายเรื่องหลวงตามหาบัว

 มอียู่คราวหน่ึงตอนทีอ่ยูเ่ชยีงใหม่ ก่อนกลบัภาคอสีาน ท่านพระอาจารย์มัน่ท่าน 
พดูว่า “มพีระอยูอ่งค์หน่ึงนะ จะท�าประโยชน์ใหญ่ให้หมูค่ณะ ลกัษณะคล้ายๆ ท่านเจ๊ียะ  
แต่ไม่ใช่ท่านเจ๊ียะ ตอนน้ีอยู่เชยีงใหม่ เขาอยากมาหาเรา แต่ยงัไม่เข้ามาหาเรา องค์น้ีต่อไป 
จะส�าคญัอยูน่ะ (พอดีหลวงตามหาบวัเป็นพระหนุ่มก�าลงัเรียนบาลอียูท่ีว่ดัเจดย์ีหลวง 
เชียงใหม่ตอนนั้น) เขายังไม่มาหาเรา แต่อีกไม่นานก็จะเข้ามา”

 เม่ือท่านพดูอย่างน้ัน เรากจั็บจ้องรอดูอยู ่ไม่ว่าใครจะไปจะมา กค็อยสงัเกตอยู่
ตลอด เพราะค�าพูดของท่านส�าคัญนัก พูดยังไงต้องเป็นอย่างนั้น เรื่องนี้เราจึงเก็บไว้
แล้วคอยสังเกตตลอดมา เพราะผู้ที่จะมาสืบต่อท่าน ต้องเป็นผู้ที่มีบุญใหญ่ ในที่สุด 
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พระอาจารย์มหาบวัก็มาหาท่านทีเ่สนาสนะป่าบ้านโคก จังหวดัสกลนคร เราเหน็ลกัษณะ 
ถามความเป็นมาเป็นไป จึงแน่ใจเป็นอย่างยิง่ จากน้ันมา ท่านพระอาจารย์มัน่ก็ไม่พดู 
เร่ืองน้ีอีกเลย (เร่ืองค�าท�านายของท่านพระอาจารย์มั่นเกี่ยวกับหลวงตามหาบัวน้ัน  
เป็นเรื่องจริงดังที่พวกเราชาวพุทธได้เห็นอยู่ในปัจจุบัน)

ท่านพระอาจารย์มั่นดุอาจารย์เฟื่อง

 ตอนน้ันเรายงัเดก็ เป็นห่วงท่านมาก อยากให้ท่านฉัน เพราะตอนน้ันอายกุเ็กอืบจะ  
๗๐ ปีแล้ว รูปร่างผอมบางเลก็ แต่เวลาเดินน่ีทีห่น่ึงเลย โอ้โฮ...เวลาเดนิน่ีทีห่น่ึงเชียวนะ  
เวลาใกล้ค�า่น่ี พับ่ๆ พับ่ๆ เราน้ีต้องกระโดดวิง่เลย สะพายบาตรให้ ท่านถอืไม้เท้าอนัหน่ึง 
เดินไว ฉับๆ เวลาท่านไปธุดงค์ตามป่า ท่านเดิน เราต้องวิ่งตาม

 ถ้าวันไหนท่านพระอาจารย์มั่นอดอาหาร อะไรๆ ท่านก็ไม่ฉัน มีอยู่อย่างเดียว
สูบบุหรี่ใบตอง แล้วก็มีน�้าชาแก้วหนึ่ง น�้าชากับน�้าธรรมดาเท่านั้น ท่านผอม บางวัน
เราเป็นห่วงก็ต้องไปถาม

 “ครูบาจารย์... ฉันข้าว”

 ท่านก็ว่า “ฮื้อ... ก็ไม่ใช่หน้าที่เรา”

 “ครูบาจารย์...ฉันข้าวเถอะ”

 “ฮื้อ... ยุ่งอะไร”

 “เกิดมาเป็นคน ไม่กินข้าวไม่รู้จะเกิดมาท�าไม”

 “ท่านนี่...ไป... ไป... อย่ามายุ่ง ไม่ใช่เรื่องตัว” ท่านดุเอาทุกที

 พอออกมาจากท่านพระอาจารย์มัน่ ท่านเฟ่ืองกว่็า “ท่านเจ๊ียะ... วนัไหนๆ กไ็ปแหย่ 
แต่ท่านพระอาจารย์มั่น ไม่ท�าให้ท่านดุไม่ได้หรือ ผมกลัวจะตายอยู่แล้ว”

 “ไม่แหย่ท่าน จะได้ฟังธรรมะดีๆ หรือ”
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 อยูต่่อมาด่าท่านเฟ่ือง เร่ืองน�า้ตาลอ้อย ท่านพระอาจารย์มัน่ท่านเกบ็ไว้ระงับเวทนา 
ตอนบ่าย ท่านเฟื่องก็ไปยกโทษท่าน คนใส่บาตรห่อน�้าอ้อยก้อนเล็กๆ ขนาด ๒ นิ้ว
เป็นกลมๆ มาใส่บาตร พอมาถงึวดั ท่านกย็กห่อมาไว้ส�าหรับระงับเวทนาฉัน เมือ่ไรที่ 
ท่านจะฉันต้องบด เวลาบดต้องบดให้ท่านดีๆ  แล้วเวลาฉัน ท่านเอาน้ิวมาแตะตดิมานิด 
แล้วก็ใส่ลิ้น แล้วก็เอาน�้ากลั้ว ๒-๓ ที ๒-๓ ค�า ท่านฉันเพียงครึ่งก้อน ก็ยังไม่หมด  
ก้อนหนึ่ง ๑๐% กิน ๑-๒%

 เน่ียที่เรากับท่านเฟื่องไปอยู่ด้วยกัน ทีน้ีท่านพระอาจารย์มั่นบิณฑบาตมาจาก
หมู่บ้าน ได้น�้าอ้อยงบมา น�้าอ้อยงบเขาห่อดี ไม่เปื้อนด้วยอามิส พวกข้าวพวกอะไรนี่
ไม่เป้ือน ไม่เป็นของระคน สะอาดด ีพอออกมาแล้วท่านกบ็อก กบ็อกตามหลกัธรรม 
หลักวินัยล่ะซิ ทีนี้ผู้เห็นหลักเฉยๆ ไม่เห็นกิ่งก้าน... ก็ต�าหนิท่าน

 ท่านว่า “ใครมนัเอาคมัภร์ีวนัิยมาอวดหลวงตา (หลวงปูม่ัน่) เมือ่คืนน้ี หอื องค์ไหนวะ  
องค์ไหนวะ”

 มนักม็ไีม่กีอ่งค์ สองสามองค์เท่าน้ัน ท่านไล่เบีย้เสยีก่อน ท่านขนาบไว้ก่อน “เอ้า  
คนืวนัน้ีจะเอาให้ชดั” ท่านว่าอย่างน้ันนะ ความจริงท่านชดัแล้วแหละ ท่านพดูขู่เอาไว้ 
เพื่อให้ส�านึกตัว “เอ้า คืนวันนี้จะย�้าอีกทีหนึ่ง” ท่านว่าอย่างนั้น

 พอรุ่งเช้าท่านกพ็ดูว่า “เม่ือคืนน้ีมีพระเอาคมัภีร์มาตหีน้าผากเรา เหน็ว่าหลวงตา 
นี่โง่” นั่น...เห็นมั้ย บทเวลาท่านเอาเรื่อง

 ท่านเฟ่ืองก็พดูอย่างน้ีแหละ จึงร้อนตวั พดูกนัถงึเร่ืองท่านเฟ่ืองยกโทษท่านพระ 
อาจารย์ม่ันอย่างน้ัน อย่างน้ัน... แล้วทน้ีีกเ็ลยช้ีแจงเร่ืองพระวนัิยสูก่นัฟัง พระวินัยเป็น 
อย่างน้ันๆ “โอ๊ย รับผิดแล้ว” น่ีกย็อมรับผิด ไปขอขมาท่าน ท่านกเ็ฉยเลย เฉยไปเลย  
ไม่พิจารณาซ�า้อกี (หวัเราะ) ท่านเฟ่ือง น่ีแหละทีเ่อาคมัภีร์ไปตท่ีาน ท่านเหน็แล้วเวลา 
ท่านภาวนาก็มาปรากฏล่ะซิ

 “เออ น่ันเหน็มัย้ล่ะ ท่านพระอาจารย์มัน่ท่านเก่งมัย้ อยูกั่บท่านไม่นาน กเ็ลือ่มใส 
ขึ้นเรื่อยๆ แต่อยู่กับท่านต้องมีปัญญา ท�าอะไรต้องไว ต้องคิด มีเหตุผลทุกอย่าง”
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 อยู่ต่อมาอีกไม่นาน ท่านพระอาจารย์ม่ันท่านกป่็วยเป็นไข้มาลาเรีย ส่วนเราไม่เป็น 
มาลาเรีย เพราะเรานอนกางมุ้ง เอาน�้ามันก๊าซมาเทไล่ยุง

ธุดงค์ธรรมของท่านพระอาจารย์มั่น

 การสอนของท่านไม่พูดมาก ชอบท�าให้ดู ให้เห็นว่า สิ่งนี้ควรท�าอย่างนี้ สิ่งนั้น
ควรท�าอย่างน้ัน ก็เหมือนในหนังสอืประวตัขิองท่าน และในหนังสอืปฏปิทาพระธดุงค-
กรรมฐาน ทีท่่านอาจารย์มหาบวัเขยีนไว้ อนัน้ันชดัเจนมาก ส�าหรับเราไปดู เหน็ความดี 
ที่ท่านท�ามากกว่าความดีที่ท่านพูด เราจึงจดจ�าเอามาพูดไม่ได้มากนัก อีกทั้งก็ไม่ใช่
คนช่างพูด ช่างเขียนช่างจ�า แต่ชอบน�ามาท�ามากกว่า การน�ามาพูด จึงเป็นเรื่องรองๆ 
ลงไป ส่วนเรื่องท�านั้น ท�าได้เต็มที่ แต่การพูด เมื่อน�ามาพูดแล้วมันไม่เต็มที่ เพราะ 
พดูมากๆ มนัจะเป็นการคยุโม้ไป เราจึงพดูไม่ค่อยเก่ง ไม่ได้เรียนมาทางพดู เน้นทาง 
การกระท�ามากกว่า

 ไปถึงท่านทแีรก ท่านกส็อนเร่ืองศลี ศลีน้ันเราผู้บวชมาเป็นพระ ต้องด�าเนินการ 
รักษาเตม็ทีส่ดุชีวติอยูแ่ล้ว ผู้ทีจ่ะเป็นพระ ไม่มศีลีกอ็ยูไ่ม่ได้ พระขาดศีลเหมอืนอวยัวะ 
ส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายขาดบกพร่องไป การท�าอะไรในหน้าที่ทั้งปวงรู้สึกว่าจะท�า 
ไม่ได้เต็มที่ ยิ่งร่างกายพิการมากเท่าใด ยิ่งท�าอะไรไม่ได้การมากเท่านั้น คนขาดศีล 
ก็เหมือนกัน ย่ิงศลีขาดมากเท่าใด ความเจริญในธรรมกม็น้ีอยลงไปเท่าน้ัน เพราะศีล 
เป็นเครื่องหนุนในการประพฤติธรรมทั้งปวง

 แต่ส�าหรับพวกเรา เมื่อมีศีลบริบูรณ์ไม่เป็นที่ระแคะระคายใจ จะมีศีลอยู่เฉยๆ 
ไม่ได้ ศลีจะบริสทุธิย์ิง่ขึน้น้ัน จะต้องชะล้างด้วยน�า้คอืคุณธรรม มคีวามมกัน้อย ความ
สันโดษ ความขัดเกลา ความสงัด ความเป็นผู้ไม่สั่งสม (กองกิเลส) ความปรารภ
ความเพียร และความเป็นผู้เลี้ยงง่าย เป็นต้น ก็จักเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ดี และข้อวัตร
ทัง้หลายก็จงปฏบิตัใิห้ถงึพร้อม ศลีและพรตกจ็ะหาโทษมไิด้ อาจจัดได้ว่า พวกเราอยู ่
ในอริยวงศ์อันเป็นประเพณีของพระอริยเจ้าแล้ว
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 ใจทีไ่ด้รับการตะล่อมเช่นน้ี กมั็กจะยินดใีนการภาวนา เพราะเหตน้ัุนจึงต้องพากนั 
ประพฤตธิดุงค์เพือ่ทีจ่ะยงัคณุ ทัง้มคีวามสนัโดษเป็นต้นให้เกดิข้ึน อันเป็นการผ่องแผ้ว 
แห่งศีล อันเป็นปาริสุทธิศีล คือบริสุทธิ์โดยรอบด้าน

 ธดุงค์ ๑๓ ข้อ พระพทุธเจ้าตรัสไว้เพือ่พวกเราทัง้หลายปฏิบตั ิเพือ่สละโลกามสิ 
ไม่ตดิอยูใ่นบ่วงของโลก คอื บตุร ภรรยา สาม ีทรัพย์สมบตั ิยศศักดิ ์ชือ่เสยีง อนัเป็น 
เครื่องยึดถือหน่วงเหนี่ยวใจให้ใหลหลง แล้วก็ทะนงตนว่าสมบูรณ์ ฉลาด ดี

 การปฏิบตัธิดุงค์ ต้องไม่อาลยัเสยีดายในชวีติ ต้องปฏบิตัใิห้ถงึความส�าเร็จเพยีง
เท่าน้ันเป็นทีห่มาย ต้องมีสจัจะ และมีปัญญาในการเลอืกปฏบิตั ิเราไม่ต้องปฏิบตัทิัง้หมด  
แต่เลอืกเฉพาะข้อทีเ่หน็ว่าเหมาะแก่กาล สถานที ่บคุคล และประกอบไปด้วยประโยชน์

 ๑. การสมาทานผ้าบงัสกุลุ ถ้าเราตัง้ใจจะประพฤตแิล้วก็ต้องสมาทานว่า “คะหะ- 
ปะติทานะ จีวะรัง ปะฏิกขิปามิ ข้าพเจ้างดผ้าอันเป็นของคหบดีถวาย ปังสุกูลิกังคัง  
สะมาทิยามิ ข้าพเจ้าสมาทานองค์ของภิกษุผู้มีการทรงผ้าบังสุกุลเป็นปกติ”

 เพยีงกล่าวค�าสมาทานน้ีกป็ฏบิตัไิปได้เลย ผ้าทีจั่ดว่าเป็นผ้าบงัสกุลุ (ผ้าประดจุ
กองฝุ่น) มีดังนี้ ผ้าที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า ผ้าที่เขาทิ้งไว้ตามทางเข้าตลาด ผ้าที่เขาทิ้งอยู่
ตามตรอก ผ้าทีเ่ขาทิง้อยูใ่นกองหยากเยือ่ ผ้าทีเ่ขาใช้เช็ดครรภมลทนิแล้วทิง้ ผ้าทีเ่ขา
ผลดัอาบน�า้มนต์แล้วทิง้ ผ้าทีท่ิง้อยู่ตามท่าน�า้ ผ้าทีเ่ขานุ่งไปป่าช้ากลบัมาแล้วทิง้ ผ้าที ่
ถกูไฟไหม้แล้วเขาเอาทิง้ ผ้าทีโ่คเคีย้วจนขาดแล้วเขาทิง้ ผ้าปลวกกดัแล้วเขาทิง้ ผ้าหนูกดั 
แล้วเขาทิ้ง ผ้าขาดด้านริมๆ อย่างนี้แล้วเขาก็ทิ้ง ผ้าขาดด้านชายๆ แล้วเขาทิ้ง ผ้าที่ 
เขาตัดมาท�าธงเลิกใช้แล้วทิ้ง ผ้าที่เขาท�าพลีกรรมบวงสรวงแล้วทิ้ง ผ้าของพวกภิกษุ 
ด้วยกัน ผ้าที่เขาทิ้งๆ ไว้ในที่ราชาภิเษก ผ้าที่ส�าเร็จด้วยฤทธิ์ ผ้าที่ตกอยู่ตามถนน 
ไม่ปรากฏเจ้าของ ผ้าทีล่มพดัพามาไม่มเีจ้าของตดิตาม ผ้าทีเ่ทวดาถวาย ผ้าทีค่ลืน่ทะเล 
ซัดขึ้นฝั่ง เหล่านี้แหละท่านเรียกว่า “ผ้าบังสุกุล”

 ๒. การสมาทานธดุงค์ด้วยการถือใช้ผ้าเพยีงสามผืน ต้องสมาทานว่า “จตตุถะ- 
จีวะรัง ปะฏิกขิปามิ ข้าพเจ้างดผ้าผืนที่ ๔ เตจีวะรัง สะมาทิยามิ ข้าพเจ้าสมาทาน
องค์แห่งภิกษุผู้มีอันทรงผ้า ๓ ผืน เป็นปกติ”
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 เมื่อกล่าวสมาทานเสร็จก็เร่ิมปฏิบัติไปเลย อานิสงส์ในการใช้ผ้าสามผืน คือ  
ย่อมเป็นผู้พอใจยนิดตีามมตีามได้ด้วยจีวรพอแต่รักษากาย ไม่ว่าเราจะไปทีใ่ด กไ็ปได้ 
ดจุนก พาเอาแต่ปีกบนิไปฉะน้ัน ไม่เป็นกงัวลกบัผ้า เลกิการสะสมผ้า เบากายเบาใจดี  
ไม่เป็นผู้ละโมบในจีวรอื่นๆ ที่ได้มา

 ๓. การสมาทานบณิฑบาตเป็นวตัร ต้องสมาทานว่า “ปิณฑะปาตกิงัคัง สะมาทยิามิ  
ข้าพเจ้าสมาทานองค์ของภิกษุผู้มีการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร”

 วิธปีฏบิตัใินการสมาทานบณิฑบาตแล้วปฏบิตั ิผู้ปฏบิตัใินธดุงค์ข้อน้ี ไม่พงึยนิดี 
ภัตร ๑๔ อย่าง เหล่าน้ีคอื ไม่พงึยนิดีในภัตรทีเ่ขาถวายสงฆ์ทัว่ไป ภัตรทีเ่ขาถวายเฉพาะตวั  
ภัตรในที่นิมนต์ ภัตรที่ถวายโดยสลาก ภัตรประจ�าปักษ์ ภัตรถวายประจ�าวันอุโบสถ  
ภตัรถวายประจ�าวนัแรก ๑ ค�า่ ภตัรเพือ่พระอาคนัตกุะ ภตัรเพือ่พระทีเ่ตรียมจะเดนิทาง  
ภัตรเพือ่พระอาพาธ ภตัรเพือ่พระทีอ่ปัุฏฐากพระอาพาธ ภัตรประจ�าวหิาร ภัตรประจ�าบ้าน 
ใกล้วัด ภัตรที่ชาวบ้านแบ่งเวรถวาย

 พระธุดงค์ผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติในข้อน้ี นับว่าเป็นผู้แสวงหาด้วยก�าลังแข้ง 
ของตน มคีวามเป็นอยูไ่ม่เกีย่วเกาะกบัคนอืน่ ละความละโมบในอาหารได้ จะอยูท่ีใ่ด 
ก็อยู่ได้ จะไปที่ใด ก็ไปได้ทั้ง ๔ ทิศ ไม่ติดข้องเกี่ยวเกาะกับสิ่งใด

 ๔. สปทานจาริกงัคะ คือ การเทีย่วไปบณิฑบาตตามล�าดบัเรือน ละความละโมบ
โลภมากในโภชนะ สมาทานว่า “โลลุปปาจารัง ปะฏิกขิปามิ ข้าพเจ้างดการเที่ยวไป 
(บิณฑบาต) โดยละความละโมบโลภมากเสีย”

 พระผู้ปฏบิตัธิดุงค์ข้อน้ี ย่อมเป็นผู้มีใจไม่ตดิข้องดัง่ดวงจันทร์ เป็นผู้ใหม่อยูเ่สมอ 
ไม่ชินชากับพระธรรมวินัย ไม่ตระหนี่ (ตระกูล) เป็นผู้อนุเคราะห์ทายกทั้งปวงโดย
สม�า่เสมอ ปลอดจากโทษภยัในการเข้าไปสูต่ระกลูน้ันๆ เพือ่บณิฑบาต พระผู้มปัีญญา
พึงหวังเที่ยวไปโดยเสรี พึงละความเที่ยวไป (บิณฑบาต) โดยละโมบเสีย

 ๕. การสมาทานถอืธดุงค์การฉันอาสนะเดยีวเป็นวตัร กล่าวค�าสมาทานว่า “เอกาสะ- 
นิกงัคัง สะมาทยิามิ ข้าพเจ้าสมาทานองค์แห่งภกิษุผู้มกีารฉัน ณ อาสนะเดยีวเป็นปกต”ิ



115

 เร่ืองการฉันอาสนะเดียว ละเอยีดอยูม่าก ท่านจัดไว้ ๓ ข้ันตอนคือ อย่างอกุฤษฏ์ 
อาหารภายในบาตรจะน้อยหรือมากก็ตาม เมือ่หย่อนมือลงฉัน ย่อมไม่รับอาหารอืน่อกี  
ผู้ทีถ่อือย่างกลาง ย่อมรับอาหารอืน่ได้ตราบเท่าทีอ่าหารในบาตรยงัไม่หมด ส่วนผู้ถอื 
อย่างเพลา ย่อมได้เพื่อจะฉันตราบเท่าที่ยังไม่ลุกจากอาสนะ

 โรคทัง้หลายทีมี่การกนิเป็นปัจจัย ย่อมไม่รบกวนพระผู้ยนิดใีนการฉัน ณ อาสนะ 
เดียว เป็นผู้ไม่ละโมบติดในรสอาหาร เป็นข้อปฏิบัติขัดเกลากิเลสได้อย่างดียิ่ง

 ๖. ข้อปฏบิตัว่ิาด้วยการฉันเฉพาะอาหารในบาตรเป็นวตัร สมาทานว่า “ปัตตะปิณฑิ- 
กังคงั สะมาทยิาม ิข้าพเจ้าสมาทานองค์แห่งภกิษุผู้มกีารฉันก้อนข้าวในบาตรเป็นปกต”ิ

 ท่านจัดประเภทแห่งพระผู้ปฏบิตัไิว้ ๓ ขัน้ตอน ส�าหรับพระผู้ถอืปฏบิตัอิย่างอกุฤษฏ์  
แม้กากอาหารทีฉั่นจะทิง้กไ็ม่ควร เว้นแต่เวลาเคีย้วอ้อย จะบก้ิอนข้าว ปลา เน้ือ และขนม  
ฉันเป็นอย่างๆ กไ็ม่ควร ส�าหรับผู้ถอือย่างกลาง จะใช้มือข้างเดียวบฉัินกค็วร เรียกว่า  
หตัถโยคี คือใช้มือเพยีงข้างเดียวฉัน ส�าหรับผู้ถอือย่างเพลา เรียกว่าปัตตโยคี คอืสิง่ใด 
อาจบรรจุลงในบาตรได้ จะบิสิ่งนั้นด้วยมือหรือด้วยฟันเคี้ยวกินก็ได้หมด

 การปฏิบัติธุดงค์ข้อนี้ จะบรรเทาตัณหาในรสต่างๆ ได้ ละความตะกละเสียได้ 
เป็นผู้มุ่งแต่ประโยชน์ในอาหาร ไม่ต้องล�าบากในการรักษาภาชนะ มีถาดเป็นต้น ไม่เป็น 
ผู้ลอกแลกมนัียน์ตาสอดส่ายแล้วบริโภค และเป็นผู้มคีวามประพฤตสิมควรแก่ธตุธรรม  
มคีวามเป็นผู้มกัน้อยเป็นต้น การปฏบิตัติามข้อน้ี จะสามารถขุดมลูแห่งรสตณัหาเสยี 
เหมือนกบัขดุรากไม้ เป็นผู้มใีจงาม สามารถฉันอาหารรวมได้ น้ีแหละเรียกว่า การฉัน 
เฉพาะอาหารในบาตรเป็นวัตร

 ๗. ธดุงค์ข้อที ่๗ ท่านเรียกว่า ข้อปฏิบตัใินการไม่รับภัตรทีน่�ามาส่งทหีลงั สมาทาน 
ว่า “ขะลปัุจฉาภัตตกิงัคะ สะมาทยิาม ิข้าพเจ้าสมาทานองค์ของภิกษุผู้มกีารไม่ฉันภตัร 
ที่น�ามาส่งภายหลังเป็นปกติ”

 การปฏิบตัแิบบน้ี ท่านกแ็บ่งไว้ ๓ ขัน้ตอน ส�าหรับท่านผู้ถอือย่างอกุฤษฏ์ คอืเมือ่
ฉันอาหารรายแรกเข้าไป ก็ไม่รับของรายอืน่ๆ คือรับเอาเฉพาะรายทีถ่วายเป็นอนัพอใจ  
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ผู้ถอือย่างกลาง ฉันแต่อาหารทีม่อียู่ในบาตรทีบ่ณิฑบาตได้มาเท่าน้ัน อย่างเพลา อาจจะ 
รับได้บ้างตามเหตุผลอันควร

 ๘. ท่านสอนเก่ียวเร่ืองการอยู่ป่าเป็นวตัร ค�าสมาทานว่า “อารัญญกิงัคัง สะมาทยิามิ  
ข้าพเจ้าสมาทานองค์แห่งภิกษุผู้มีการอยู่ป่าเป็นปกติ”

 ส�าหรับเราเอง การอยูป่่าเป็นทีส่บายส�าหรับนักภาวนา แม้การอยูป่่าเป็นวตัร ท่านก็ 
จัดล�าดับขั้นตอนการปฏิบัติไว้ ๓ ระดับของผู้ปฏิบัติ พระผู้ถือปฏิบัติอย่างอุกฤษฏ์ 
ต้องยงัอรุณให้ตัง้ขึน้มาก่อน ถงึจะออกจากแนวป่าได้ อย่างกลาง ย่อมได้เพือ่จะอยูใ่น
เสนาสนะป่าตลอด ๔ เดอืนในฤดูฝน ผู้ถอือย่างเพลา ย่อมได้เพือ่จะอยูใ่นเสนาสนะป่า 
ตลอด ๔ เดือนในฤดูหนาว

 พระผู้ปฏบิตัธิดุงค์ข้อน้ี ต้องท�าความส�าคญัว่า อยูป่่าไว้ในใจ เป็นผู้ควรทีจ่ะได้สมาธิ 
ที่ยังไม่ได้และเพื่อรักษาสมาธิที่ได้ไว้แล้วไม่ให้เสื่อม พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญการ
อยูป่่าไว้มาก ดังเช่นคร้ังหน่ึง พระองค์ตรัสช่ืนชมพระนาคติะว่า “นาคติะ แม้ตถาคตเอง 
ยงัมใีจยนิดด้ีวยการอยูป่่า และยนิดีในการอยูป่่าของภกิษน้ัุนๆ อนัตรายทัง้หลาย มรูีป 
ที่เป็นของอันภิกษุไม่ควรดูเป็นต้น ย่อมไม่รบกวนจิตของพระผู้อยู่ในเสนาสนะป่า 
อนัสงดั ผู้อยูป่่ามกัไม่สะดุง้กลวั ละความเยือ่ใยในชวีติได้ ยนิดรีสแห่งความสขุอนัเกดิ 
แต่วิเวก และถ้าเป็นผู้ทรงผ้าบังสุกุลย่อมเป็นสิ่งที่เหมาะสมแก่พระผู้อยู่ป่าเช่นนั้น”

 ๙. การอยูรุ่กขมลูโคนไม้ สมาทานว่า “รุกขะมลูกิงัคัง สะมาทยิามิ ข้าพเจ้าสมาทาน 
องค์แห่งภิกษุผู้มีอันอยู่ ณ โคนต้นไม้เป็นปกติ ดังนี้”

 พระกับป่าเป็นของคู่กันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ใต้โคน
ต้นโพธ ิปรินิพพานใต้โคนต้นสาละทัง้คู ่ดังน้ัน การสอนของพระองค์จึงไม่หนีไปจาก
ปฏปิทาทีพ่ระองค์เคยด�าเนินมา เรียกได้ว่าพระองค์เอาเร่ืองส่วนตวัทีท่รงด�าเนินมาแล้ว 
ประสบผลอนัสงูสดุ การอยูรุ่กขมูลน้ัน มิใช่ว่าเจอต้นไม้ทีไ่หนกจ็ะไปอยู ่อย่างน้ันไม่ 
ถูกต้อง ต้นไม้ที่ไม่ควรไปอยู่โคนต้นมัน ท่านแสดงไว้ดังน้ี ต้นไม้ที่ตั้งอยู่ระหว่าง
พรมแดน ต้นไม้ที่เป็นเจดีย์ ต้นไม้มียาง ต้นไม้ก�าลังมีผล เดี๋ยวหิวขึ้นมาเด็ดมากิน
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เสยีเลย ต้นไม้ก�าลงัมีดอก ต้นไม้ทีมี่ค้างคาวเกาะ ต้นไม้มโีพรง ต้นไม้ทีต่ัง้อยูก่ลางวดั  
เหล่านี้เป็นวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการอยู่โคนไม้

 ๑๐. ปฏิบัติด้วยการถืออยู่กลางแจ้ง สมาทานว่า “อัพโภกาสิกังคัง สะมาทิยามิ  
ข้าพเจ้าสมาทานองค์ของภิกษุผู้อันอยู่กลางแจ้งเป็นปกติ”

 ผู้ปฏิบตัอิย่างอกุฤษฏ์ จะเข้าไปอาศยัเงาต้นไม้หรือภเูขาหรือเรือนอยูไ่ม่ควร ต้องท�า 
กฎุจีีวร หมายถงึ กระโจมจีวรอยูใ่นทีก่ลางแจ้งน่ันแหละเหมาะสม ผู้ถอืปฏิบตัอิย่างกลาง  
จะเข้าไปอาศัยเงาต้นไม้ ภเูขาและเรือนอยู่ แต่ไม่เข้าไปข้างในกค็วร ส�าหรับผู้ถอือย่างเพลา  
เงื้อมเขาที่คนไม่ได้มุงบังเอง ซุ้มกิ่งไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือกระท่อมร้างๆ 
ที่ตั้งอยู่ตามท้องนาที่คนเฝ้านาทิ้งไว้ ก็ควร

 การอยูใ่นทีก่ลางแจ้งน้ี ย่อมบรรเทาถนีมิทธะ ความง่วงเหงาหาวนอนได้ด ีและ
เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์ พระผู้ปฏิบัติเช่นน้ี มีดวงดาวดารดาษ 
เป็นเพดาน มปีระทปีคอืดวงจันทร์ส่องสว่าง สมควรแก่ภาวะคอืเป็นผู้ไม่มเีรือนอย่าง
แท้จริง

 ๑๑. การสมาทานอยู่ในป่าช้าว่า “โสสานิกังคัง สะมาทิยามิ ข้าพเจ้าสมาทาน
องค์แห่งภิกษุผู้มีอันอยู่ในป่าช้าเป็นปกติ”

 การอยูใ่นป่าช้า ท�าให้เราระลกึถึงความตายอยูเ่สมอๆ อยูด้่วยความไม่ประมาท
สตดีิ ย่อมพจิารณาเหน็สิง่ทัง้หลายเป็นของไม่งาม บรรเทากามราคะได้ เหน็สภาพความ 
เป็นจริงของร่างกายเนืองๆ ย่อมจะสงัเวชในการเกดิ แก่ เจ็บ ตาย ละความมวัเมาใน 
ทรัพย์สมบัติและในความไม่มีโรค สามารถข่มความกลัวเสียได้ เป็นที่สรรเสริญแห่ง
อมนุษย์ทั้งหลาย เป็นต้น

 ๑๒. ข้อน้ีแสดงถงึความเป็นผู้ไม่ยุง่ยาก ไม่เรียกร้องเกนิไป ยนิดตีามวาสนาบารมี
ทีม่าถงึเข้า ยนิดใีนเสนาสนะทีถู่กจัดให้ สมาทานว่า “ยะถาสนัถะตกิงัคงั สะมาทยิามิ  
ข้าพเจ้าสมาทานองค์ของภิกษุผู้มีอันอยู่ในเสนาสนะตามที่จัดไว้ให้เป็นปกติ”
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 ข้อปฏิบตัน้ีิเพือ่สอนภกิษวุ่า “ได้สิง่ใด พงึยนิดใีนสิง่น้ัน” แสดงถงึความเป็นผู้ใฝ่ 
ประโยชน์แก่เพือ่นพรหมจารี โดยไม่กวนให้ย้ายเสนาสนะบ่อยๆ ไม่เป็นผู้ตดิยดึเสนาสนะ  
ว่าเลวหรือประณีต ละความยินดียินร้ายได้ ปิดประตูแห่งความตะกลาม สมกับเป็น
พุทธสาวก

 ๑๓. ข้อท้ายสดุ ท่านเน้นการต่อสูนิ้วรณ์มาครอบง�าใจ ด้วยการน่ัง ยนื เดิน ไม่เอน 
กายลงนอน ถงึหลบัก็เป็นไปใน ๓ อริิยาบถต้น สมาทานว่า “เนสชัชกิงัคงั สะมาทยิามิ  
ข้าพเจ้าสมาทานองค์แห่งภิกษุ ผู้มีอันส�าเร็จอิริยาบถอยู่ด้วยการนั่งเป็นปกติ”

 การใช้พนักองิ ผ้ารัดเข่า ผ้ารัดตวั ถ้าปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัไม่ควร แต่ถ้าปฏบิตัิ
อย่างกลางๆ อย่างใดอย่างหนึ่งน�ามาใช้ได้ ผู้ปฏิบัติหย่อนๆ ก็พิงไปได้หมด

 ข้อปฏิบตัน้ีิ ดับความขีเ้กยีจได้ชะงัดนัก ตดัเคร่ืองผูกพนัใจเน่ืองในความสขุใน 
การนอน สขุในการเอกเขนก สขุในความหลบั เมือ่ไม่นอน ย่อมสะดวกในการประกอบ 
กรรมฐานทัง้ปวง มอีริิยาบถอนัน�ามาซึง่ความเลือ่มใส เหมาะสมทีจ่ะท�าความเพยีร และ 
ความเพียรเพิ่มพูนดี

 น่ีแหละ มรดกทีพ่ระพทุธเจ้าน�ามาให้เราปฏบิตัเิพือ่ศลี สมาธ ิปัญญา อนัยิง่ขึน้
ไปอีก ขอให้พวกท่านน�าไปประพฤติปฏิบัติ อย่าสักแต่ว่าฟังเฉยๆ เพราะมันไม่เกิด
ประโยชน์อะไร แต่ถ้าน�าไปปฏบิตั ิผลทีไ่ด้จะเป็นสมบตัขิองตวัท่านเอง ส�าหรับผมเอง  
(หลวงปู่มั่น) ถือปฏิบัติอยู่เนืองนิตย์เป็นอาจิณวัตรอยู่ ๔ ประการ

 ๑. ปังสกูุลกิงัคะธดุงค์  ถอืการนุ่งห่มผ้าบงัสกุลุ นับตัง้แต่วนัอปุสมบท จนกระทัง่ 
ตราบวยัชรา จึงได้ผ่อนใช้คหบดจีีวร (คอืจีวรทีค่นทัว่ไปน�ามาถวาย) บ้าง เพือ่อนุเคราะห์ 
แก่ผู้มีศรัทธาน�ามาถวาย

 ๒. ปิณฑะปาตกิงัคะธดุงค์  ถอืภิกขาจารวตัรเทีย่วบณิฑบาตฉันเป็นนิตย์ แม้อาพาธ  
ไปในละแวกบ้านไม่ได้ ก็บิณฑบาตในเขตวัด บนโรงฉัน จนกระทั่งอาพาธลุกไม่ได้ 
ในปัจฉิมสมัยจึงงดบิณฑบาต
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 ๓. เอกะปัตตกิงัคะธดุงค์  ถอืฉันในบาตรใช้ภาชนะใบเดยีวเป็นนิตย์ จนกระทัง่
ถึงสมัยอาพาธหนักในปัจฉิมสมัยจึงงด

 ๔. เอกาสะนิกงัคะธดุงค์  ถอืฉันในบาตรหนเดยีวเป็นนิตย์ตลอดมา แม้จะอาพาธ 
หนักเพียงไร ก็ไม่เคยลดละ หรือถดถอยความพากเพียร

 ส่วนข้อปฏิบัตินอกนี้ ที่ได้ถือปฏิบัติเป็นครั้งคราว ที่นับว่าปฏิบัติได้มาก ก็คือ  
อรัญญกิธดุงค์ ถอืการอยูเ่สนาสนะป่า ห่างจากบ้านพอสมควร ประมาณ ๕ เส้น หลกีเร้น 
อยู่ในที่สงบสงัดตามสมณวิสัย เมื่อถึงวัยชรามากแล้ว จึงอยู่ในเสนาสนะป่าห่างจาก 
บ้านพอสมควร ซึง่พอเหมาะกับก�าลงัทีจ่ะออกเทีย่วภกิขาจารบณิฑบาต เป็นทีป่ราศจาก 
เสียงอื้ออึง ประชาชนเคารพย�าเกรงไม่รบกวน

 ในสมยัทีเ่ราก�าลงัแขง็แรง ได้ออกเทีย่วโดดเดีย่วเดยีวดายแสวงหาแต่ทีว่เิวกใน
ป่าดงพงลกึ ไม่มีอาลยัเสยีดายในชวีติความเป็นอยู ่อยูบ่นภเูขาสงูๆ ทีผู้่คนตดิตามยาก  
ส่วนมากเป็นทีอ่ยู่ของพวกมูเซอร์ และยังท�าให้ชนเหล่าน้ีสามารถเลือ่มใสในพระพทุธ-
ศาสนาได้

 ท่านพระอาจารย์มัน่ปฏบิตักิิจวตัรประจ�าวนัเป็นอาจิณ เพือ่แบบอย่างแก่สานุศษิย์  
และพร�่าสอนสานุศิษย์ให้ปฏิบัติเป็นอาจิณวัตรต่อไปนี้

 เวลาเช้า ออกจากกฏิุ ท�าสรีระกจิ คือ ล้างหน้า บ้วนปาก น�าบริขารลงสูโ่รงฉัน ปัดกวาด 
ลานวัด แล้วเดินจงกรม

 พอได้เวลาภกิขาจาร กข็ึน้สูโ่รงฉัน นุ่งห่มเป็นปริมณฑล สะพายบาตรเข้าสูบ้่านเพือ่ 
บิณฑบาต

 กลบัจากบณิฑบาตแล้ว จัดแจงบาตร จีวร แล้วจัดอาหารใส่บาตร น่ังพจิารณาอาหาร 
ปัจจเวกขณะ ท�าภัตตานุโมทนา คือ ยะถาสัพพีฯ เสร็จแล้วฉันจังหัน ฉันเสร็จแล้ว  
ล้างบาตร เก็บบริขารขึ้นกุฏิ



120

 ท�าสรีรกิจพกัผ่อนเลก็น้อย แล้วลกุขึน้ล้างหน้า ไหว้พระ สวดมนต์ และพจิารณา 
ธาตุ อาหาร ปฏิกูล-ตังขณิกะ-อตีตปัจเวกขณะ แล้วช�าระจิตจากนิวรณ์ นั่งสมาธิ
พอสมควร

 เวลาบ่าย ๓-๔ โมง กวาดลานวดั ตกัน�า้ใช้น�า้ฉันมาไว้ อาบน�า้ช�าระกายให้สะอาด 
ปราศจากมลทิน แล้วเดินจงกรมจนถึงพลบค�่าจึงขึ้นกุฏิ

 เวลากลางคืนตัง้แต่พลบค�า่ขึน้ไป สานุศิษย์ทยอยกนัขึน้ไปปรนนิบตั ิท่านได้เทศนา 
สั่งสอนอบรมสติปัญญาแก่สานุศิษย์พอสมควรแล้ว สานุศิษย์ถวายการนวดเฟ้น 
พอสมควรแล้ว ท่านให้เข้าห้องไหว้พระสวดมนต์น่ังสมาธ ิแล้วพกันอนประมาณ ๔ ทุม่  
เวลาตีสาม ตื่นนอน ล้างหน้าบ้วนปากแล้วปฏิบัติอย่างในเวลาเช้าต่อไป

 กิจบางประการ เมือ่ท่านมลีกูศษิย์มากและแก่ชรา แล้วกอ็าศยัศษิย์เป็นผู้ท�าแทน  
เช่น การตักน�้าใช้ น�้าฉัน เพราะเหน็ดเหนื่อยเนื่องจากชราภาพ ส่วนกิจอันใดเป็น
สมณประเพณีและเป็นศีลวัตร กิจนั้นท่านปฏิบัติเสมอเป็นอาจิณ มิได้เลิกละ

 ท่านถือคติว่า “เมื่อมีวัตรก็ชื่อว่ามีศีล ศีลเป็นเบื้องต้นของการปฏิบัติ”

 ท่านกล่าวว่า “ต้นดี ปลายก็ดี ครั้นผิดมาแต่ต้น ปลายก็ไม่ดี”

 ท่านกล่าวว่า “ผิดมาตั้งแต่ต้น ฮวงเม่าบ่อมี” อุปมารูปเปรียบเหมือนอย่างว่า 
“การท�านา เมือ่บ�ารุงรักษาล�าต้นข้าวดแีล้ว ย่อมหวงัได้แน่ซึง่ผลดงัน้ี” ท่านจึงเอาใจใส่ 
ตักเตือนสานุศิษย์ให้ปฏิบัติศีลวัตรอันเป็นส่วนเบื้องต้นให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เสมอ

 อบรมพระ ท่านอบรมตอนหัวค�่าหน่อยแล้วก็เลิก คือพอได้เวลา ๔ ทุ่ม อบรม
คร้ังหน่ึงกป็ระมาณ ๒ ชัว่โมง เสร็จ กแ็ยกย้ายกนัไปภาวนาเอง ส่วนมากท่านไม่ค่อย 
อบรม ให้ภาวนาของใครของมนัไป  เมือ่ภาวนามีปัญหาสงสยัเกีย่วกบัเร่ืองอะไร กม็า 
ถามท่าน ท่านก็จะชี้แจงให้ฟัง

 ตอนเราไปอยู่เชียงใหม่กับท่าน มีพระไม่กี่องค์ มีเรา (หลวงปู่เจี๊ยะ) ท่านเฟื่อง 
ครูบาทองปาน ท่านศรี เณรอ้าย อยู่กับท่าน ท่านกพ็าอยูแ่ต่ในป่า มีแต่เข้าป่า ไม่เข้ามา 
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ในเมอืงถ้าไม่ป่วยไข้ ท่านพาอยูพ่าปฏบิตัเิพือ่หนทางเป็นเคร่ืองพ้นทกุข์จริงๆ ไม่มเีร่ือง 
โลกๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เราอยู่กับท่านทั้งที่มีกิเลส ก็พอกลายเป็นธรรมขึ้นมาได้บ้าง 
เหมือนกัน

 เราไปอยู่กับท่านทีเ่ชยีงใหม่ ไปกินลกูกะบ้าเมาแทบตาย กเ็ราไม่รู้ว่ามนัเป็นอะไร  
สาเหตุที่กินก็เพราะมันไม่มีอะไรจะกินนั่นเอง อาหารของชาวเชียงใหม่เราก็กินไม่ได้  
เราเป็นคนกนิยากเป็นปกตอิยูแ่ล้ว เราถามเณรว่า “เฮ้ยเณร...ไอ้ลกูกะบ้าน่ีมนักนิได้ไหม”  
“ครูบา..กินได้” “ถ้าอย่างนั้นให้เอามาต้มถวายตอนเช้า”

 พอกนิแล้วรสฝาดๆ กินแล้วเมาแทบเป็นแทบตาย...เข็ด...ไอ้ลกูกะบ้าเน่ีย...ต้นกะบ้า 
มันเกิดตามป่า เป็นเครือๆ ลูกดก ลูกไม่กลมนัก ออกจะแบนๆ ตามป่าตามเขาทาง
เหนือ-อีสาน มีทั่วไป

ตีวัวกระทบคราด

 อยู่กบัท่านพระอาจารย์ม่ัน เราน้ีโดนตลอดตัง้แต่ต้นจนจบ หวัเราชงิรับศอกของ 
ท่านโดยตลอด (หวัเราะ) บางทไีม่มเีร่ืองมรีาวอะไรเลย บางทไีม่เกีย่วข้อง แต่กต้็องโดน 
ท่านดเุอาบ่อยๆ บางทนี�า้ตาไหลก็อดทนเอา อย่างบางคร้ังพวกพระเข้ามาศกึษากบัท่าน  
พวกพระทีม่า ท่านก็ไม่กล้าว่าเขา หรืออาจจะเกรงใจเขา หรืออะไรอย่างอืน่ทีเ่หนือสิง่น้ัน  
ที่ท่านรู้แต่เราไม่รู้ ท่านก็เอาเรานี่แหละเป็นกระโถนท้องพระโรง เอาเรานี้แหละไปไล่
ด่าแหลก ด่าจนแหลกไปเลย

 วันน้ันทีแ่ม่กอย วดัร้างป่าแดง น่ันแหละ โอ้โฮ้... เราเข้าไปกวาดทางไปส้วม กวาดจน 
ดีหมดแล้ว จนไม่มีที่จะให้กวาด ยังเหลือตรงที่บ่อมันลึกๆ ก็เอาไม้กวาดโกยไม่ขึ้น

 ท่านเดินไปด ูดตูรงน้ัน ดูตรงน้ี คือหาดูจนหมดทกุที ่คงไม่มีทีใ่ห้ท่านดุ ท่านหาด ู
เสร็จแล้ว เดินมาหาเรื่องใส่เราน่ะ อันนี้เรารู้ว่าท่านตีวัวกระทบคราด เพราะตอนนั้น 
มพีระมาอยูใ่หม่ๆ น่ังคยุกันทัง้คืนๆ ท่านเดนิมาเหน็เราเข้า เดินด่ิงปราดเข้ามาหาเลย  
ถามขึ้นอย่างดังว่า 
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 “เจ๊ียะ โว๊ย...น่ี...น่ีใครเอาเทยีนตรงน้ีไปหมด แล้วไอ้ทีต่รงคลองน�า้ข้างทางไปส้วม  
ใครฮึ..ใครกวาด...ฮึ”

 ท่านกรู้็แล้วว่ามีพระใหม่ๆ มากัน ๓-๔ องค์ เอาเทยีนไปจุดน่ังคยุกนัจนเกอืบสว่าง  
มาถึงคุยกันตลอดเกือบสว่าง ไม่ภาวนา แต่ขยันคุยกัน พระห่า...นั้นก็ดี 

 ทน้ีีด่าคนอืน่ไม่ได้ ต้องด่าเรา เอาอกีแล้วนึกในใจ พอเรากราบเรียนบอก “ในร่อง 
ผมกวาดหมดแล้วนะครูบาจารย์” แหม ทน้ีีกด่็าเรา ด่าเอา ด่าเอา ยงัไม่ทนัได้ตัง้ตวัรับ 

 “ข้ามหวัท่านกงมา (พระอาจารย์กงมา) ข้ามหวัท่านลมีา (พระอาจารย์ล)ี มาแล้ว 
กต้็องท�าให้ดี ถ้าท�าไม่ดี กอ็ย่าอยูน่ะ ไป๊...ให้รีบไป อย่ามาอยูน่ะถ้าเป็นแบบน้ี ไป๊... ไป๊...”  
เอาใหญ่เลยเสียงดัง พวกพระเหล่านั้นก็ตกอกตกใจ มองหน้ากันเลิ่กลั่ก แตกหนี
กันใหญ่

 “โอ้... ท่านเจี๊ยะโดนแล้ว” ก็แตกฮือกันหนี

 ที่แท้ท่านตีวัวกระทบคราดให้พระเหล่าน้ันส�านึก ยังไม่มีใครรู้อีก หยาบหนา
เหลือเกิน ยังมาโทษหัวเราะเราอีก ไม่เห็นโทษของตัว เห็นแต่โทษคนอื่น

 ท่านพระอาจารย์มั่นท่านดุเราอย่างนี้บ่อยๆ เราก็เสียใจเหมือนกัน บางทีก็คิด
น้อยใจ “เอ๊ะ ท�าไมด่าเราอย่างน้ีน้อ..” แต่เม่ือพนิิจพจิารณาด้วยเหตผุลกล็งท่าน เพราะ 
เรารักท่าน

 ส่วนไอ้พวกพระมาใหม่ยงัไม่รู้เร่ืองอกี พากนัขโมยเอาเทยีนไปจุดกนัทัง้คนื ต ี๓ ถึง 
ตี ๔ ยังไม่พอ ยังมาพากัน “โอ้โฮๆ” ...ต�าหนิแต่เรา ไม่รู้จักน้อมเข้ามาใส่ตน

 น่ีแหละ ท่านพระอาจารย์มัน่ท่านตคีนอืน่ไม่ได้ ท่านกต้็องตลีกูศิษย์ สอนลกูศษิย์ 
อย่าให้เป็นอย่างนั้น อย่าท�าตนอย่างพระพวกนั้น พระพวกนั้นก็ดีอุตส่าห์มาหาท่าน 
ท่านสอนแล้วยงัไม่รู้ว่าท่านสอน ไม่รู้จักคดิ ไม่รู้ว่ามาหาธรรมะแบบไหน อย่างน้ีแหละ  
ท่านตีคนอื่นไม่ได้ ก็ต้องตีลูกศิษย์คือตีเราแทน เราต้องคอยเอาหัวชิงรับศอกท่าน
เป็นประจ�า
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 ได้อยูก่บัท่านพระอาจารย์ม่ัน ทีว่ดัร้างป่าแดง บ้านแม่กอย ต�าบลเวยีง อ�าเภอพร้าว  
จังหวัดเชยีงใหม่ น้ัน ในระยะ ๒ เดือนแรก ใกล้จวนจะถึงวนัมาฆบชูา สมเดจ็มหาวรีวงศ์  
ตอนน้ันเป็นเจ้าคณุราชกว ี(พมิพ์) วดัเจดย์ีหลวง ได้มีหนังสอืไปนิมนต์ท่านพระอาจารย์ม่ัน  
ให้ลงมาท�าพธิมีาฆะร่วมกบัสมเด็จพระวชริญาณวงศ์ สมเด็จพระสงัฆราชเจ้า (ชืน่ สจิุตโฺต)  
แต่ในขณะน้ัน ท่านพระอาจารย์ (มัน่) ได้ป่วยเป็นไข้มาลาเรียอย่างแรง แพทย์ไม่รับรอง 
ในอาการ ท่านพระอาจารย์มั่นจึงมีหนังสือให้เราลงไปท�าหน้าที่แทน

 ท่านสัง่ว่า “ท่านเจ๊ียะ...ไปร่วมพิธแีทนหน่อย และกราบทลูสมเด็จฯ ถงึความเป็นไป 
ต่างๆ ด้วย”

รักท่านพระอาจารย์มั่น

 เรากรั็บด้วยเกล้า ไปท�าพร้อมทัง้น�า้ตา เดนิทางไปกเ็ป็นกงัวลใจอยูต่ลอด กลวัผู้ 
ปฏบิตัใิกล้ชดิจะไม่รู้จริตนิสยัของท่าน เราท�าทกุอย่างเพือ่ท่านด้วยชีวติ ไม่มีเหน็ดเหน่ือย 
ทัง้กายใจ ทะนุถนอมระวงัรักษา ประคบัประคอง เอาใจใส่ดแูลท่านทกุอย่าง กจิวตัร 
ทกุอย่างต้องพร้อม และตัง้ใจท�าทกุขณะกายจิต อทุศิชวีติเพือ่ท่านเสมอมา แม้แต่บดิา 
มารดาเรายังไม่เคยท�าเช่นนี้มาก่อน อาบน�้าท่าให้ นวดแขนขา ซักผ้า ต้มน�้า เช็ดถู 
บริขารเครื่องใช้ให้สะอาดสดใสดูดีตลอด ไม่ให้ทุกอย่างรอดจากการปฏิบัติ เพื่อขัด 
ธรรมภายใน อทุศิด้วยใจในขณะท�าอย่างซาบซึง้ พงึระวงัไม่ประมาทหรือคลาดเคลือ่น  
ไม่เคยมรีะแคะระคายเหน่ือยหน่ายใจว่าทกุข์ยากล�าบากแค้น นึกๆ ไปมนักแ็ปลกอยู ่
เหมอืนกนั เมือ่เราไปท�าหน้าทีเ่สร็จตามค�าสัง่ของท่าน เราจึงรีบกลบัไปปฏบิตัรัิบใช้ท่าน 
ทันที

 เราคงมีบุญมีกรรมกับท่าน ถึงเราจะทะเร่อทะร่า ท่านก็ไม่เอือมระอา อีกทั้งยัง
เมตตาเสมอมาไม่ให้เป็นทีล่ะอายใคร นึกกริิยาน�า้ใจทีอ่ยู่กบัท่านเม่ือไหร่ มนัเตอืนใจ 
ข้างในลกึให้ตืน้ตนัตืน้ใจ บางทนี�า้ตาไหลไม่รู้ตวั ยิง่เพ่งพศิในกริิยาทีพ่ร�า่สอน ไม่รู้จัก 
หน่ายเหนื่อย ยิ่งนึกก็ยิ่งพิจารณาว่า ผู้มีบุญใหญ่อย่างท่านเช่นนี้ ไม่มีเลยที่จะเคย 
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แสวงหาความสขุอนัเจือด้วยโลกามสิเพือ่ตน ล�าบากทีส่ดุ ทกุข์ยากทีส่ดุ คือท่านพระ
อาจารย์มั่น ท่านเป็นอาจารย์ของเรา

 พระกรรมฐานสมัยทกุวนัน้ี อาศัยบญุบารมขีองท่านเป็นเวทหีากนิสบาย แต่ธรรม 
ภายในน้ัน อย่าสนทนากนัเลยเพราะหาไม่เจอ ในชวีติของเรามีบญุมากทีส่ดุคือได้เจอ 
ท่านพระอาจารย์มั่น ท่านเป็นบุคคลาธิษฐาน เรื่องศาสนธรรมของพระศาสดาได้เป็น 
อย่างดี เทวบุตร ภูต ผี สัมภเวสี ท้าวสักกะ มาสักการะท่านเสมอ เราเคยเจอและ
เรียนถาม.....

ท่านพระอาจารย์มั่นเป็นไข้มาลาเรีย

 ท่านพระอาจารย์มั่นป่วยเป็นไข้มาลาเรียในคราวนั้น เราเป็นพระคิลานุปัฏฐาก
ประจ�า ท่านไม่ฉันข้าว ๓ วัน สาเหตุที่ท่านป่วยนั้น เพราะว่าลูกศิษย์เก่าแก่ของท่าน 
นิมนต์ไปงานท�าบญุ ท่านกเ็มตตา เมือ่ไปแล้วท่านป่วยหนัก มาลาเรียขึน้สมอง อาการ
ของท่านไม่ดีอยู่แล้ว ยังต้องเดินด้วยเท้าเป็นระยะไกล ไอ้หนุ่มคนที่เดินมาส่งท่าน 
มนับอกว่า ผมเป็นชาวป่าชาวเขาแท้ๆ เดนิไม่ได้ถงึกึง่ของท่าน ท่านเดนิเร็วตามไม่ทนั  
จะเรียกว่าเดนิกย็งัไงๆ อยู่ เพราะตามไม่ทนัจริงๆ ถ้าว่าเหาะมา น้ันแหละเหมาะดี น่ีขนาด 
ป่วยหนัก ถ้าไม่ป่วยจะขนาดไหน ไอ้หนุ่มคนนั้นมันมาเล่าให้ฟังว่า มันนั่นน่ะ ทั้งวิ่ง
ทั้งเดิน ยังไม่ทันท่านพระอาจารย์มั่น หายลิบมาถึงก่อน

 เมื่อมาพักอยู่ที่แม่กอย อาการท่านหนักโดยล�าดับ หนานแดงจึงนิมนต์ไปพัก 
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค สมยัน้ันไม่มทีางรถยนต์ ต้องเดินมาด้วยเท้า เราสะพายบาตร  
๒ ลกู คอืของเราลกูหน่ึง ของท่านลกูหน่ึง เดนิตามท่าน ท่านมีไม้เท้าอนัหน่ึง เดินน่ีเร็ว  
ป๊ิด... ป๊ิด... เราทัง้เดนิทัง้วิง่ ยงัไม่ทนัท่าน ท่านเป็นผู้อดทนมาก เป็นยอดคน ป่วยหนัก 
ขนาดนั้น ท่านยังเดินเข้าอ�าเภอพร้าวอย่างสบาย

 ในการป่วยคร้ังน้ี หมอไม่รับรองในอาการ ท่านพระอาจารย์ม่ันได้เล่าเร่ืองการป่วย  
อนัเป็นโรคประจ�าตัง้แต่เกดิให้ฟังว่า เม่ือผม (หมายถงึท่านพระอาจารย์ม่ัน) ประสบกบั 
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อาพาธคราใด ใจไม่เคยนึกถึงหยูกยามากกว่าหลักธรรม เวลาร่างกายจวนตัวจะตาย 
การพิจารณาธาตุขันธ์แยกแยะส่วนต่างๆ จึงเป็นของส�าคัญมาก การป่วยในบางครั้ง
ต้องอาศัยธรรมโอสถ เพราะในป่าลึกๆ ไม่มีหยูกยาเป็นเครื่องบรรเทา ยิ่งคนเฒ่าแก่ 
อย่างผมมีโรคประจ�าตัวมาตั้งแต่สมัยเด็กๆ คือโรคปวดท้อง เวลาปวดมักจะปวด 
อย่างแรง น่ังนอนไม่เป็นสขุทัง้น้ัน เมือ่โรคชนิดน้ีก�าเริบ จึงจ�าเป็นต้องอาศัยวปัิสสนา-
กรรมฐานเป็นเคร่ืองอยู่ การเจ็บป่วยของผม บางคร้ังบางคราวแทบเอาตัวไม่รอด 
ถึงขั้นหมอไม่รับรองก็ตั้งหลายหน ถ้าเป็นคนธรรมดาที่มีชีวิตลมหายใจอยู่กับยากับ
หมอแบบไม่มีจมูกตนเองเป็นที่หายใจ อาศัยแต่ที่พึ่งภายนอก คงจะตายอยู่กลางป่า 
ไปตัง้นานแล้ว แต่ทีร่อดพ้นมาได้กด้็วยธรรมโอสถ เป็นเคร่ืองเยยีวยารักษา ทกุๆ คร้ัง 
ที่ป่วยไข้ได้รับทุกข์ต่างๆ ธรรมโอสถต้องเกิดมาพร้อมกัน และปฏิบัติต่อกันในทันที 
ทนัใดไม่รอช้า เม่ือปฏบิตัดิงัน้ีอาพาธกส็งบ ปรากฏว่าร่างกายน้ีละลายพึบ่ลงสูพ่ืน้ดนิเลย  
จึงปรากฏบทคาถาขึ้นว่า

 “นาญฺญตฺตร โพชฺฌา ตปสา นาญฺญตฺตร ปฏินิสฺสคฺคา” พิจารณาได้ความว่า 
“ธรรมอื่นเว้นเสียซึ่งโพชฌงค์เสียแล้ว จะเป็นเครื่องแผดเผามิได้มี ดังนี้”

 ปกตินิสัยท่านพระอาจารย์มั่น ท่านไม่ชอบเกี่ยวกับหยูกกับยาอะไร แม้ท่านจะ 
อยูใ่นวัยชรา ธาตขุนัธ์ก�าลงัร่วงโรยกต็าม ท่านยงัหนักในธรรมโอสถ เป็นเคร่ืองประสาน 
ธาตขุนัธ์อยูเ่สมอมา ท่านพระอาจารย์มัน่จึงเล่าให้ฟังต่อว่า “การป่วยทีแ่ม่กอยในคราวน้ี 
กเ็ช่นกนั จะไม่หายด้วยยาโลก แต่จะหายด้วยยาธรรม” พดูเท่าน้ี ท่านกไ็ม่พดูอะไรอกี 
ต่อไป

 เมื่อเดินทางจากวัดร้างป่าแดง บ้านแม่กอย อ�าเภอพร้าว มาถึงนครเชียงใหม่  
เข้ามาพกัทีว่ดัเจดย์ีหลวงก่อน แล้วท่านกเ็ดนิทางเข้าไปพกัทีโ่รงพยาบาลแมคคอร์มิค  
หนานแดง หนานพรหม และศรัทธาชาวเชยีงใหม่ ซึง่เป็นลกูศษิย์ของท่านจัดการเร่ือง
ทัง้หมด โรงพยาบาลแมคคอร์มิคน้ีเป็นโรงพยาบาลทีท่นัสมยัทีส่ดุในนครเชยีงใหม่ เป็น 
โรงพยาบาลของพวกชาวคริสต์ทีม่าเผยแพร่ศาสนา สมัยก่อนใครจะเข้าโรงพยาบาลน้ี 
ต้องมีหน้ามีตาพอสมควร



126

 เมื่อท่านพักรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลได้ไม่นานนัก ท่านเจ้าคุณราชกวี (พิมพ์)  
ทีว่ดัเจดย์ีหลวง เชยีงใหม่ เดนิทางมาเยีย่มไข้ ท่านเจ้าคณุฯ จึงไปเชิญหมอแผนปัจจุบนั  
มารักษาฉีดหยูกยาต่างๆ จนสดุความสามารถของหมอ วนัหน่ึงหมอกระซบิบอกท่าน 
เจ้าคณุฯ ว่า “หมดความสามารถแล้ว คราวน้ีอาจจะไม่รอด อาการท่านหนักมาก” พอหมอ 
ไปแล้ว ท่านพระอาจารย์ม่ันจึงเรียกเจ้าคุณพระราชกวีไปถามว่า “หมอว่าอย่างไร” 
ท่านเจ้าคณุฯ กเ็รียนให้ทราบตามตรง ท่านพระอาจารย์มัน่จึงบอกว่า “การป่วยคราวน้ี  
ไม่ตายดอก อย่าตกใจ” แล้วจึงบอกความประสงค์ให้ทราบว่า ท่านได้พจิารณาแล้วรู้ว่า 
อาพาธครั้งนี้จะระงับได้ด้วยธรรมโอสถ ณ สถานที่แห่งหนึ่ง คือ ป่าเปอะ อันเป็น 
สถานทีว่เิวกใกล้นครเชยีงใหม่ ท่านจะไปพกัทีน่ั่น เจ้าคณุพระราชกว ีกอ็�านวยตามความ 
ประสงค์

 ในระหว่างที่ท่านพระอาจารย์มั่นออกจากโรงพยาบาลแมคคอร์มิคไปพักที ่
ป่าเปอะ เรา (พระเจ๊ียะ) ได้แยกเดนิทางไปทีว่ดัร้างป่าแดง บ้านแม่กอย เพือ่กราบเรียน 
อาการอาพาธของท่านพระอาจารย์ม่ันให้พระอาจารย์พรหม จิรป�ุโฺ� ทราบ ในสมยัน้ัน 
พระอาจารย์พรหมเป็นหัวหน้าส�านักแม่กอย

 ในตอนกลางคนื พระอาจารย์พรหมกเ็รียกประชุมสงฆ์ ท่านสอบถามในท่ามกลาง 
สงฆ์ว่า “เอ้า หมู.่.. ท่านรูปใดจะรับอาสาไปปฏบิตัคิรูอาจารย์” เรา (พระเจ๊ียะ) จึงยกมอื 
ขึน้ว่า “ผมครับ จะเป็นผู้อาสาไปปฏบิตัคิรูบาจารย์” ท่านกถ็ามต่อว่า “แล้วใครอกีองค์ล่ะ”  
เหน็แต่พระน่ังเงียบไม่กล้าไป มวัแต่กลวัท่านพระอาจารย์มัน่มาก เพราะท่านทัง้น่าเกรง  
น่ากลวั น่ารัก เรา (พระเจ๊ียะ) เหน็เฒ่าตาเปียก (ท่านทองปาน) น่ังอยูข้่างๆ คุ้นกนัด ี
ตั้งแต่อยู่วัดทรายงาม จึงชักชวนว่า “เฮ้ย...ไปปฏิบัติครูบาจารย์ด้วยกัน” เราทั้งสอง
จึงเป็นผู้ที่ตกลงจะไปปฏิบัติท่านพระอาจารย์มั่น

 ตกลงกนักบัเฒ่าตาเปียกว่า พรุ่งน้ีฉันข้าวเสร็จแล้ว เราก็จะออกเดนิทางด้วยเท้า
เข้าไปเชยีงใหม่ ออกเดนิทาง ๑๐ โมงเช้า ถงึ ๓ ทุม่ เกอืบ ๑๒ ช่ัวโมง (๑๐ โมง -๓ ทุม่  
= ๑๒ ชั่วโมง) แต่ส�าหรับท่านพระอาจารย์มั่น ทั้งๆ ที่ท่านป่วยอยู่ เดินทางออกมา 
ประมาณ ๑๐ โมงเช้า ท่านถึง ๕ โมงเยน็ แต่เราล่อเข้าไป ๓ ทุม่ ผิดกนัตัง้ ๔ ช่ัวโมง  
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ทัง้ทีเ่ราเป็นหนุ่มน้อยนะ แต่ทน้ีีครูบาทองปานท่านเดินช้า เมือ่เข้ามาถงึเชยีงใหม่ จึงเข้าไป 
ขอพักกับท่านเจ้าคุณราชกวี (พิมพ์) ที่วัดเจดีย์หลวง พักค้างคืนที่นั่น

 ตกตอนค�า่คนืเข้าทีภ่าวนา จิตเกดินิมติในสมาธ ิปรากฏว่าเหน็โยมผู้ชายคนหน่ึง  
รูปร่างพอประมาณ เดนิทางเข้ามาหาด้วยกิจอย่างใดอย่างหน่ึงอนัจ�าเป็นด้วยกจิรีบด่วน  
เกีย่วเน่ืองด้วยท่านพระอาจารย์ม่ัน ลกัษณะโยมคนน้ีรูปร่างพอประมาณ ทีม่าในนิมิตน้ัน 
เป็นทีน่่าสงัเกตได้ง่ายว่า ทีแ่ขนทัง้ ๒ ข้าง มรีอยสกัเตม็หมดเลย รอยสกัน้ันเป็นทีส่งัเกต 
จ�าตดิตาได้ง่าย พอได้นิมติเช่นน้ันแล้ว เรากไ็ม่ได้ใส่ใจ ก�าหนดภาวนาต่อไป พจิารณา
ธรรมทัง้เบือ้งบนเบือ้งล่าง ค้นคว้าในสกลกายไม่หยดุหย่อน จิตในขณะน้ันหมนุด้วย
ปัญญาโดยตลอด พิจารณาไม่หยุดหย่อน

 พอถงึรุ่งเช้ากไ็ม่ได้คิดอะไร พอสายๆ หน่อย หนานแดงกเ็ข้ามานิมนต์ เอารถมารับ 
เราไปพกัทีป่่าเปอะ เมือ่เหน็หนานแดงกบัหนานพรหม จึงเรียกถามว่า “ใครมีรอยสกั 
ที่แขน” หนานแดงจงึตอบว่า “ผมมทีา่นอาจารย์ นีผ่มสักไว้ตั้งเยอะ ทา่นอาจารย์รูไ้ด้ 
อย่างไร ผมใส่เสือ้แขนยาว” เรากข็อด ูกม็รีอยสกัเตม็หมดเลย เป็นรอยสกัเหมือนกนั 
กับที่เห็นในนิมิต นิมิตอย่างนี้จึงน่าอัศจรรย์อยู่ไม่น้อย

 หลงัจากน้ัน หนานแดงกับหนานพรหมกรั็บเรากบัท่านทองปานข้ึนรถไปหาท่าน
พระอาจารย์มัน่ทีป่่าเปอะ เม่ือไปถงึป่าเปอะ กเ็ข้าไปกราบท่าน ดทู่านซบูผอมลงหน่อย

 การป่วยของท่านพระอาจารย์มั่นคราวน้ีดูรุนแรงมาก ร่างกายท่านซูบผอม 
ไม่มแีรง จะเดินต้องมคีนคอยขนาบคาบค�า้ แต่นิสยัอาชาไนยของท่านน้ัน อศัจรรย์อย่าง 
น่าประจักษ์ ท่านไม่มีอาการป่วยเหมือนคนทั้งโลกป่วย ท่านมีปกติอยู่เหมือนไม่ป่วย 
แทบจะเรียกได้ว่าเป็นคนไข้ทีรั่กษาง่ายทีส่ดุในโลก ไม่มร้ีองเอาะๆ แอะๆ อะไร มแีต่ 
ดวงใจทีอ่าจหาญบกึบนึแสดงให้เราเหน็เสมอมา แม้แต่หมอหรือมนุษย์ทัว่ไปทีอ่ยูใ่กล้ 
ย่อมจะได้รับความอบอุน่ใจเสมอ เราผู้ไม่ป่วยแท้ๆ อยูก่บัท่านผู้ป่วย เรากลบัสบายใจดี

 ตามปกต ินิสยัใจคอท่านพระอาจารย์มัน่น้ัน เวลาท่านป่วยหนักคบัขัน ทางธาตขัุนธ์ 
ร่างกายเข้าทีจ่นมุม ท่านมกัคิดค้นด้วยสตปัิญญาไม่ลดละ ในเวลาป่วย ท่านจะมอีบุาย 
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พิจารณาธรรมในขณะเดียวกัน ท่านถือว่า ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในกาย เป็นเรื่องของ
สัจธรรมโดยตรง ต้องพิจารณาให้รู้ในสิ่งที่ควรจะรู้ได้ ไม่ปล่อยให้ทุกข์ย�่ายีเปล่าๆ 
เพื่อเป็นการฝึกซ้อมสติปัญญาให้รู้เท่าทันกับเหตุการณ์ว่าสติปัญญาที่เคยอบรมมา
และซักซ้อมมาเป็นเวลานาน ขณะเข้าสู่สงครามคือความทุกข์ทรมานใจจะไม่มีความ
หวั่นเกรงต่อความจริง ไม่มีความสะท้านหวั่นไหวกับพายุ คือทุกข์โทษที่เข้ามาทับถม  
เมื่อพิจารณาเท่าทันขันธ์ดังที่กล่าวมานี้ “อยู่ก็สบาย ถึงตายก็มีชัยชนะ”

 ในขณะท่านพกัฟ้ืนทีป่่าเปอะน้ัน เรา (พระเจ๊ียะ) เป็นผู้อปัุฏฐากใกล้ชิด ท่านเป็น 
ตัวอย่างทั้งด้านภายนอกและภายใน เราเรียนธรรมกับท่าน แต่ไม่สามารถเรียนนิสัย
ท่านได้ ความเพยีร ความอดทน ความกล้า ความมกัน้อยสนัโดษ คุณธรรมเหล่าน้ีมอียู่ 
ในท่านหมด เป็นนักรบธรรมอย่างอาจหาญสมบรูณ์ ยากทีข้่าศกึคือกเิลสหยาบละเอยีด 
จะมาแผ้วพานได้ ท่านมีนิสัยลึกลับจับได้ยาก คุณธรรมที่กล่าวมาทั้งหมด ไม่มีศิษย์ 
คนใดล�า้หน้าท่านไปได้ หรือเพยีงแต่เทยีบเท่ากห็าไม่ม ีอนัส�าคญัทีน่่าอศัจรรย์ยิง่ คอื
ความสามารถพเิศษในเร่ือง หทูพิย์ ตาทพิย์ ปรจิตตวชิา คือฟังได้ทัง้เสยีงมนุษย์ เสยีง
สตัว์ เสยีงภตูผี เปรต เสยีงเทวบตุร เทวดา อนิทร์ พรหม ยม นาค เหน็ได้ทัง้สิง่ทีเ่ป็น
กายหยาบและกายทพิย์ รู้ได้ทัง้จิตสตัว์ จิตคน ว่ามคีวามเศร้าหมองผ่องใสประการใด  
ตลอดความคิดปรุงต่างๆ บางคร้ังแม้ผู้คดิเองยงัไม่รู้ว่าได้คิดอะไรไปบ้าง แต่ท่านรู้ได้ 
อย่างฉับพลนั พระเณรกลวัท่านมากในเร่ืองน้ี แม้เรา (พระเจ๊ียะ) เอง กโ็ดนท่านสบัโขก 
อยูเ่ป็นประจ�า แต่ต้องจ�าทนทัง้ทีอ่บัอายขายขีห้น้าในบางเร่ือง แต่ต้องจ�าทนเอา เพราะ
ความศรัทธาเลื่อมใสอันไม่คลอนแคลน

 อยูก่บัท่าน อปัุฏฐากท่านด้วยความเลือ่มใส ในระหว่างทีท่่านอาพาธอยูน้ั่น วนัหน่ึง 
ท่านพูดเปรยๆ ขึ้นว่า “หยูกยารักษามาก็นานแล้ว ยาธรรมดาเหมือนชาวโลกเขากิน 
คงไม่ได้เร่ือง ต้องเอายาวิเศษคือธรรมโอสถ หากไม่หายก็ให้มันตายซะ” ท่านจึง 
เจริญกายคตาสตกิรรมฐานเป็นอนุโลมและปฏโิลม เพ่งแผดเผาภายใน เพือ่เป็นวหิารธรรม 
อยู่ทั้งกลางวันกลางคืน ไม่นานอาพาธก็สงบ จึงปรากฏบาทคาถาขึ้นว่า “ฌายี ตปติ  
อาทิจฺโจ” พิจารณาได้ความว่า “ฌาน แผดเผาเหมือนดวงอาทิตย์ ฉะนั้น”
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 ในทีส่ดุ อาการของท่านจึงค่อยทเุลาลง ระหว่างน้ันเป็นสงครามอนิโดจีน มกีาร 
พรางไฟไปทั่วจังหวัดเชียงใหม่

ป่าเปอะ

ต�าบลท่าวังตาล อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

 ป่าเปอะในสมยัน้ัน เป็นป่าทีอ่ดุมสมบรูณ์มาก อากาศด ีน�า้ดี เหมาะแก่การบ�าเพญ็ 
ภาวนามาก เป็นสถานทีห่ลกีเร้นแต่ไม่ไกลจนเกนิไป พอเหมาะพอดีส�าหรับพกัฟ้ืนของ 
ท่านพระอาจารย์ม่ันในวยัเจ็ดสบิ ทีส่มบกุสมบนัไปตามป่าตามเขา อดๆ อยากๆ อาศัย 
อยู่กับชาวป่าชาวเขาเป็นส่วนมาก

 ทีป่่าเปอะไม่ได้เป็นวดั เขามายกกระต๊อบเลก็ๆ ให้นอน หนานแดงเป็นคนไปรับ 
ท่านพระอาจารย์ม่ันให้มาพักที่ป่าเปอะ พักที่สวนหลังบ้านหนานแดง มีทางจงกรม  
มกีระท่อมน้อยๆ สร้างไว้ส�าหรับพระกรรมฐานมาพกั พระอาจารย์แหวน สจิุณโฺณ กเ็คย 
เข้ามาพักเหมือนกัน

 ท่านพระอาจารย์มัน่เป็นนักปฏบิตัอิย่างแท้จริง เวลาป่วยไข้ไม่สบาย รู้สกึว่าท่าน 
จะไม่สนใจหยูกยามากไปกว่าธรรม ท่านเช่ือม่ันในหลักธรรมของพระพุทธองค์ว่า  
ผู้ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข โรคกายกับโรคใจ โรคกายมันหายได้ แต่ถ้าโรคใจ
มันหายยาก โรคใจมันเป็นโรคภพโรคชาติ เป็นโรคเสียยิ่งกว่าโรค โรคใจจึงเป็นเหตุ
น�ามาซึ่งโรคทั้งมวล ท่านป่วยหนักในคราวนั้น แต่กิริยาท่าทางของท่านเป็นอาชาไนย  
สอนศษิย์ทกุๆ ย่างก้าว ไม่ให้อ่อนแอ ป่วยนิดป่วยหน่อยคอยจะหาแต่หยกูยา ไม่พากนั 
ค้นธรรมโอสถมารักษา โอสถคอืธรรมน้ี พระพทุธเจ้าและพระสาวกท่านใช้มาแล้วทัง้น้ัน  
พระพทุธองค์ทรงอาพาธ ยังทรงอนุญาตให้พระจุนทะแสดงธรรม คอื โพชฌงค์ ๗ ประการ 
ให้ฟัง พระพุทธองค์ทรงรื่นเริงในธรรมและหายอาพาธ ไม่เห็นพระองค์ไปหาหมอหา
โรงพยาบาลทีไ่หน ถ้าธรรมเป็นของเลศิจริง ธรรมโอสถกส็ามารถเยยีวยาได้ ถ้าไม่ใช่
โรคสุดวิสัย จรงิอยู่ พระเราเณรเราปว่ยก็ต้องรกัษา แต่ทุกวันนี ้อะไรนดิอะไรหน่อย
ก็คอยแต่จะวิ่งหาหมอ กลัวตายจนไม่พิจารณาธรรมทั้งหลาย
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 ป่าเปอะนี้ เป็นที่อุดมไปด้วยสวนผลไม้และน�้า ชาวบ้านที่นี่ศรัทธาเลื่อมใสพระ 
กรรมฐาน หนานแดงมีสวนป่าอยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของวัด สวนของ
หนานแดงท�าเป็นกุฏิหลังเล็กๆ ให้พระกรรมฐานไว้พัก มีทางจงกรมอยู่ใต้ต้นมะม่วง  
หนานแดงเป็นคนมีฐานะคนหน่ึงในถ่ินน้ัน ชอบท�าบญุ ปฏบิตัธิรรมกรรมฐาน ท่านพระ 
อาจารย์มั่นท่านก็เมตตา

 ในสมัยสงครามอินโดจีน ได้มกีารอพยพพระจากวดัเจดย์ีหลวงมาพกัทีป่่าเปอะน้ี  
วัดป่าเปอะจึงเป็นวัดเพียงแห่งเดียวที่พระธรรมยุตและพระมหานิกายอยู่กันได้โดย
ผาสกุ และเร่ืองพระธรรมวนัิยกป็ฏบิตัไิด้อย่างถกูต้องไม่มปัีญหา หนานแดงน้ีจึงนับว่า 
เป็นผู้มีศรัทธาอุปัฏฐากท่านพระอาจารย์มั่นอย่างแท้จริงในคราวที่ท่านมาอยู่ทาง
เชียงใหม่

อยู่กับท่านพระอาจารย์มั่น มีเงินหนึ่งบาท

 เมือ่เรา (หลวงปูเ่จ๊ียะ) มาพกัปฏบิตัท่ิานอยูน้ั่น กม็โียมอปัุฏฐากเก่าแก่ของท่าน
คือ โยมเขยีว เอาปัจจัยมาถวายท่านหน่ึงบาท พอตกตอนกลางคืน เราก็เข้าไปถวายการ 
รับใช้ท่าน

 เข้าไปก�าปลายเท้านวดถวาย กราบเรียนท่านว่า “ขอโอกาสครูบาจารย์ จะสมควร 
หรือไม่ ถ้าพรุ่งน้ีจะน�าเอาปัจจัยทีโ่ยมเขยีวน�ามาถวาย ไปแลกเปลีย่นเป็นนมให้ครูบาจารย์ 
ฉันในตอนเช้า จะได้มีก�าลงั แล้วแต่ครูบาจารย์จะพจิารณา” กราบเรียนแล้วกน่ั็งฟังอยู่  
ขณะนั้นมีแต่นมข้นหวานตรามะลิ ราคากระป๋องละ ๕ สตางค์เท่านั้น

 ท่านน่ิง ไม่ตอบว่าประการใด ท่านคงพจิารณา เพราะการอนัใดกต็าม ต้องประกอบ 
ไปด้วยธรรมเท่าน้ัน ท่านไม่เหน็แก่ปากท้องยิง่ไปกว่าธรรม เร่ืองเลก็เร่ืองน้อยเร่ืองใหญ่  
ทกุๆ เร่ืองต้องเป็นธรรม ท่านบอกว่า เราเป็นสมณะมาประพฤตธิรรม ทกุกริิยาอาการ 
ทีแ่สดงออกต้องเป็นธรรม แม้กริิยาอาการบางอย่างโลกไม่นิยมชมช่ืน แต่ถ้าประมวล
ลงแล้วว่าเป็นธรรม เราก็ต้องด�าเนินตามน้ัน ธรรมแท้น้ันไม่ได้เอามตทิีป่ระชมุเหน็ชอบ 
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แต่เอาใจที่บริสุทธิ์เห็นธรรม คนหมู่มากถ้ากิเลสหนาปัญญาหยาบ มีมากเท่าใดก็จะ
ออกกฎอันเป็นไปเพื่อกิเลส เพื่อพวกพ้องตน ฉะนั้น เราเป็นผู้ปฏิบัติธรรม ต้องเอา
ธรรมเป็นใหญ่ ปลอดภัยกว่าการเอาตนเป็นใหญ่ ปลอดภัยกว่าการเอาคนหมู่มาก
เป็นใหญ่

 เมือ่เป็นดังน้ัน จึงกราบเรียนท่านอกีว่า “คนแก่ต้องฉันนมบ�ารุงบ้าง ร่างกายจะได้ 
มีเรี่ยวแรง อาการไข้จะได้ฟื้นขึ้น กระผมขอนิมนต์ให้ลองฉันนมดูบ้าง”

 เมือ่กราบเรียนแล้ว ท่านแสดงอาการน่ิง อาการน่ิงของท่านน่ันแหละ เป็นค�าตอบ 
ได้เป็นอย่างดี

 พอรุ่งเช้าขึ้นมา เราจึงให้หนานแดงเอาเงิน ๑ บาท ที่โยมเขาถวาย ไปพิจารณา
นมข้นมากระป๋องหนึ่ง เพื่อชงถวายท่านในตอนเช้า

 “ถ้าฉันนมแล้ว มันมักจะถ่ายท้อง...” ท่านปฏิเสธเสียงแข็งๆ

 “กระผมคิดว่าควรจะลองดูหน่อย ถ้าถ่ายท้อง กระผมจะเช็ด จะเก็บท�าความ
สะอาดเอง ครูบาจารย์ไม่ต้องเป็นห่วง” กราบเรียนท่านอย่างหนักแน่น

 เม่ือท่านฉันแล้ว ในทีส่ดุร่างกายจึงกระปร้ีกระเปร่าแขง็แรงขึน้เป็นล�าดับ เมือ่ปัจจัย 
ซือ้นมหมด หนานแดงกไ็ด้จัดมาถวายต่อจนอาการดีขึน้ ท่านจึงหยดุฉัน ท่านฉันเพือ่ 
เป็นสิ่งเยียวยารักษาธาตุขันธ์ ไม่ได้ฉันเพื่อมัวเมาในรส

ท่านพระอาจารย์มั่นเทศน์เรื่องโรคทางใจ ๔ อย่าง

 เราอยูป่ฏบิตัท่ิานด้วยความเคารพเลือ่มใส แม้ในขณะทีท่่านอาพาธอยูน้ั่น สิง่ที่
ท่านแสดงออก มีแต่ธรรมะล้วนๆ เป็นเคร่ืองสอนเราผู้ไม่ป่วย ประหน่ึงจะเป็นเคร่ือง
เตือนใจเราอยู่เสมอว่า
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 โรค ได้แก่สิง่ทีเ่สยีดแทงท�าลายความผาสกุ แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คอืโรคทางกาย  
กับโรคทางใจ สัตว์ทั้งหลายที่ยืนยันว่าตนเองมีสุขภาพดีไม่ป่วยไข้ ไม่มีโรคทางกาย
ตลอดเวลา ๑ ปี ๒ ปี ถึง ๑๐๐ ปี หรืออาจจะมากกว่านั้น ความปลอดภัยจากโรค
ทางกายนี้ พอที่อาจจะหาได้ พอที่อาจจะมีได้บ้าง แต่สัตว์และมนุษย์ทั้งหลายที่จะ 
สามารถยนืยนัความไม่มีโรคทางใจ ไม่มีกิเลส แม้ชัว่ระยะเพยีงครู่หน่ึงนิดเดียว จะไม่
สามารถหาได้ และมไีด้ในโลกน้ี เว้นแต่เพยีง พระพทุธเจ้า พระขณีาสพ พระอรหนัต์ 
เท่านั้น ถึงจะเว้นโทษคือโรคทางใจได้

 ท่านพระอาจารย์มัน่สอนเราว่า ยิง่พวกเราเป็นบรรพชิตด้วยแล้ว มนัมกัมีโรคอยู่  
๔ อย่าง แทรกซ้อนชอนไชเข้าไปสู่หัวใจพระเณรโดยไม่รู้ตัว

 ๑. โรคมักมาก เป็นพระมกัมากมมูมาม อยูท่ีไ่หนกมี็แต่ความเดือดร้อน กระวน 
กระวายใจ ใจไม่รู้จักพอด้วยผ้านุ่งผ้าห่ม อาหารการกนิ ทีอ่ยูอ่าศยั และยารักษาโรค  
เทีย่วแสวงหาแต่สิง่เหล่าน้ี ไม่รู้จักลดละปล่อยวาง ไปทีไ่หนกแ็บกหามสิง่เหล่าน้ีไปด้วย  
ไม่เป็นสมณะที่เบาสบาย เบากาย เบาจิต

 ๒. เมือ่เกดิโรคมักมากแล้ว โรคลามกจกเปรตกต็ามๆ กนัมา เหมอืนนัดกนัไว้ที่ 
จุดหมาย คือความเลวทรามต�่าช้า ท�าได้ทุกอย่างที่จะให้คนนับถือ เพื่อที่จะได้ลาภ
สักการะมาปรนเปรอความหิวโหยของใจที่ไร้ศีลธรรม

 ๓. เมือ่จิตใจมนัสกปรกลามกเข้าเตม็เปาแล้ว ย่อมพยายามวิง่เต้นขวนขวาย เพือ่ที่ 
จะได้มาซึง่ความนับถือและลาภสกัการะและการสรรเสริญอย่างไร้ยางอาย หน้าด้านต่อ 
ศีลต่อธรรม

 ๔. พระประเภทที่จิตใจเป็นอย่างนี้ มักเข้าไปสู่สกุลที่ร�่ารวย ท�าทุกวิถีทางที่จะ
ให้เขานับถือ มักจะกล่าวธรรมะปลอมๆ อันไพเราะเพราะพริ้งเป็นฉากหน้า ซ่อนเร้น
ความละโมบไว้ในเบือ้งหลงั แสดงตนเป็นประดุจไม่มคีวามโลภ ทัง้ๆ ทีม่คีวามโลภจัด  
มีขันติอดทนอดกลั้นเพื่อให้เขานับถือ
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 โรคทัง้ ๔ อย่างทีผ่มกล่าวมาน้ีแหละ ให้พวกท่านระวงั มนัร้ายกว่าโรคทีผ่มป่วยอยู่ 
เสยีอกี ขอให้พวกท่านน�าไปพจิารณา อย่าเป็นพระเพราะเพยีงว่าศีรษะโล้นเฉยๆ คนไม่ม ี
ศีลมีวัตร คนพูดจาเหลาะแหละมากด้วยความอิจฉาและความโลภ คนเช่นนี้แม้บวช
มาแล้ว ก็ไม่เรียกว่า “พระ” ส่วนผู้สงบจากบาปน้อยใหญ่ จึงสมควรจะเป็น “พระ” 
น่ีแหละท่าน...อย่าป่วย อย่าไข้เฉยๆ โดยไม่เหน็คณุเหน็โทษ ไม่ง้ันจะแก้ไม่ได้ ใช้การ 
ไม่ทัน เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน

 เราพยายามปฏิบัติท่านอยู่ ๓ เดือน อาการของท่านดีขึ้นเรื่อยๆ กิจวัตรที่ต้อง 
ท�าถวายท่านเป็นประจ�า คือในตอนพลบค�า่ เข้าไปถวายการบบีนวด เวลานวด ท่านให้ 
เอามอืก�าตามแขนตามขาท่าน ก�าย้ายไปย้ายมาอยูอ่ย่างน้ัน ท�าด้วยวธิกีารอย่างน้ีคนืละ 
หลายๆ ชัว่โมง วธิกีารนวดก�าแบบน้ี ท่านเจ้าคณุอบุาลคีณุปูมาจารย์เคยบอกกบัท่าน  
(หลวงปู่มั่น) ไว้ว่า พวกพระเณรหนุ่มธาตุไฟมันดี ถ้ามาบีบมาก�าตามแขนตามขาให้ 
คนแก่ๆ ไฟธาตมุนัช่วยได้มาก ท�าการบบีก�านวดอย่างน้ีอยู ่๓ เดือน อาการท่านกฟ้ื็น 
จากอาพาธ และในทีส่ดุกห็ายเป็นปกต ิเวลาถวายการนวด ต้องเอามือก�าเฉยๆ ไม่ให้กด 
เพราะท่านเจ็บ ท่านผอม ไม่ค่อยมีเนื้อ

 มาอยู่กบัท่านพระอาจารย์มัน่ ถงึจะทกุข์ยากล�าบากทางกาย แต่ทางด้านจิตใจมนั
ก็ร่ืนเริงประหน่ึงว่า ความยากล�าบากเป็นเพยีงเคร่ืองทดสอบตนเท่าน้ัน ไม่ได้มีความ 
กังวลเร่าร้อนกับเรื่องความเหนื่อยยากอดอยากแต่ประการใดเลย สิ่งที่เป็นอุปสรรค
เหล่านี้ กลับกลายมาเป็นธรรมเครื่องสอนเราได้เป็นอย่างดี อยู่กับท่านเหมือนลืมวัน 
ลืมคืน ไม่อยากจากห่างไกลไปไหน ประหนึ่งว่าขุมทรัพย์อันประเสริฐปรากฏรออยู่ 
แค่เอือ้ม ความดแีละปฏิปทาของท่านเป็นเคร่ืองดงึดดูจิตใจเราเป็นอย่างด ีพระธรรม
ไม่ได้อยู่กับความรวย ความจน มั่งมีศรีสุข หรือมีเกียรติ แต่อยู่กับใจที่เป็นธรรม
เท่านั้น

 ท่านพระอาจารย์ม่ันก็เช่นเดียวกัน ท่านไม่มีสมบัติอะไร ไม่มีสมบัติทางโลก 
แม้นิดหน่ึงจริงๆ ท่านมแีต่ธรรมสมบตั ิมกัน้อยสนัโดษ การอยูก่ารฉันกอ็ดๆ อยากๆ 
ท่านเป็นพระที่ยิ่งใหญ่มีชื่อเสียง มีลูกศิษย์มาก แต่คนทั่วไปหารู้ไม่ว่าท่านเป็นพระที่
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ล�าบากทีส่ดุ อดทนทีส่ดุ อยูก่บัท่านสกักีปี่ อาหารดีๆ  ไม่เคยม ีเพราะท่านชอบอยูแ่ต่ 
ในป่า ชอบอยู่ตามเขาถ�า้ เง้ือมผา ป่าช้า ป่ารกชฏั ชอบอยูใ่นทีท่รุกนัดาร ไม่ชอบคลกุคล ี
ตโีมงอยูใ่นบ้านในเมอืงทีเ่ขาเจริญรุ่งเรือง เพราะไม่เหมาะส�าหรับสมณะผู้มุง่ต่อความ 
สงบ สละโลกออกมาเพือ่ธรรมอนัจะน�าตนออกจากทกุข์ อนัเป็นสถานทีส่บายกายจิต  
ไม่คลกุคลด้ีวยหมูค่ณะและประชาชนญาตโิยม ท่านเป็นพระทีล่�าบากจริงๆ ท่านสมบกุ 
สมบนัเพือ่ทางพ้นทกุข์ เป็นแบบอย่างทกุท่วงท่า การอยูก่ารฉัน ฉันแต่ข้าวเปล่าๆ แม้แต่
ปลาป้ิงสกัตวัยงัไม่เคยเหน็ ท่านกอ็ยูข่องท่านอย่างสบายๆ เหมือนๆ กบัอยู่ในที่ๆ  มัน 
เจริญยงัไงยงัง้ัน ท่านอยูแ่บบพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ พาอยูแ่ละพาไป ท่านไปดี  
มาดี ดีไป ดีมา

 แม้แต่ตาเน้ือทีเ่ราสมัผัสเข้าสูภ่ายในอนัลีเ้ร้น กรู้็ว่าท่านเป็นพระผู้ปฏบิตัดิ ีถงึไม่มี 
ญาณวิเศษอะไรเห็นก็ตาม สิ่งที่เราดูรู้เห็นต้องยอมศิโรราบท่าน เพราะพระทั่วๆ ไป
ท�าไม่ได้อย่างแน่นอน เพราะนิสัยวาสนาอินทรีย์ที่ฝึกมาต่างกัน

เสียงเพลงเสียงธรรม

 อยูม่าวันหน่ึง เราปลกีออกมาเดนิจงกรมอยูใ่นป่าทีป่่าเปอะ ในขณะเดนิจงกรม 
มผู้ีหญงิคนหน่ึงเขาเดนิไปท�าไร่ เดนิร้องเพลงไป เพลงทีเ่ขาขับร้องน้ัน เป็นส�าเนียงทาง
อีสาน ผ่านมาใกล้ๆ ทางจงกรมที่เราเดินอยู่ คาดคะเนว่าน่าจะเป็นคนทางภาคอีสาน 
มาอยูท่างเหนือ เน้ือเพลงน้ีมาสะดดุจิตในขณะทีภ่าวนา โอปนยโิก คือน้อมมาใส่ตวัเรา  
มนัร้องเสยีงเพราะน่าฟังนะ ร้องเพลงขบัอนัประกอบด้วยอรรถรสแห่งธรรม ประสาน
กลมกลืนกับธรรมที่ก�าลังสัมผัสเพ่งพิศพินิจพิจารณาอยู่ ภาษาธรรมที่เขาร้องเอื้อน
ด้วยความไม่มสีตน้ัิน กลบัย้อนเข้ามาสูด่วงใจทีก่�าลงัเพ่งพศิธรรมน้ันอยู ่จิตน้ันกร็วม 
ลงสู่ฐานของจิตโดยฉับพลัน เพลงขับนั้น เขาร้องเป็นท�านองอีสานว่า

 “ทกุข์อยู่ในขนัธ์ห้า โฮมลงมาขนัธ์สี ่ทกุข์อยูใ่นผ้าอ้อมป้อมผ้าฮ้าย โฮมอ้ายอยู่ 
ผู้เดยีว ทกุข์อยูใ่นโลกน้ีมีแต่สทิน ทกุข์อยู่ในเมอืงคน มีแต่ตนเดยีวอ้าย... ทกุข์ในขนัธ์ห้า  
โฮมลงมาขันธ์สี่ ทุกข์ในโลกนี้ลงข้อยผู้เดียว” เขาร้องเป็นท�านองไพเราะมาก 
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 พอได้ฟังเท่าน้ันแหละ จิตน้ีรวมลงทนัท ีเป็นการรวมทีอ่ศัจรรย์ น้ีแหละธรรมะเป็น
สมบัติกลางที่ผู้ประพฤติปฏิบัติน้อมมาพินิจพิจารณา ก็จะก่อให้เกิดธรรมขึ้นภายใน 
ใจตน ถ้ารู้จักน้อมมาสอนตน เสียงร้องเหล่านี้เป็นเสียงธรรมได้ทั้งนั้น

 สมัยน้ันกย็งัหนุ่มอยู ่แต่ว่ามันกไ็ม่รู้ยงัไง ฟังบทขบัร้องแล้วชอบกลอยู ่เขาร้อง
อย่างนี้ “ทุกข์ในขันธ์ห้า... โฮมลงมาขันธ์สี่ ทุกข์ในโลกนี้ลงข้อยผู้เดียว” คนอีสาน
เขามาอยู่ทางเหนือ เขาขับร้องเพราะมาก มีเสียงเอื้อนตามแบบของคนอีสาน

 ทกุข์ในขนัธ์ห้า ต้องเลีย้งเมยีกต้็องเลีย้ง หากเม่ือมลีกูขึน้มาหน่ึง กต้็องเลีย้งหน่ึง  
เลีย้งสอง เลีย้งสาม ฯลฯ เมยีสองกต้็องเลีย้งสี ่เลีย้งห้า เอาเข้าไปแล้ว เลีย้งพ่อ เลีย้งแม่ 
สารพัด เลี้ยงกันมาจนกระทั่งถึงเรา นี่มันเป็นอย่างนั้น นี่ทุกข์ที่สุด เราก็มีพ่อมีแม่  
พ่อแม่กไ็ม่ค่อยได้เข้าวดัเข้าวาฮ ินึกแล้วน่าสงสาร แต่ดึงเท่าไหร่กไ็ม่ยอมขึน้ เราหลดุ 
ออกมาน่ีมีชวีติอนัประเสริฐทีส่ดุ ใครสามารถพนิิจพจิารณาได้แล้ว รอดลงไปได้แล้ว  
สิง่เหล่าน้ีเป็นบ่วงลกึทีส่ดุ ท่านอาจารย์ฝ้ัน ท่านว่า... เร่ืองการครองเรือน เร่ืองความหลง  
ท่านพูดยิ่งเด็ดขาด... แต่เราพูดออกมาอย่างท่านไม่ได้

 เพราะฉะน้ัน อนัน้ีเองเป็นสิง่ทีท่�าให้เกดิปัญญา เมือ่เราน้อมน�ามาพนิิจพจิารณา
ใจของเรา สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องขัดเกลา เหมือนแฟ้บที่ซักเสื้อผ้า หรือเหมือนสบู่ที่ขัด
เหงื่อไคลของเรา ขัดขี้เหงื่อคราบไคลของเราให้ออกไป เปรียบอย่างนั้นมันเหมาะดี  
ธรรมะบทใดบทหน่ึง เมือ่เราน้อมเข้ามาพนิิจพจิารณาให้เกดิความสงัเวชสลดใจได้แล้ว  
นั่นมีคุณค่า จะหาราคาอันใดมาเปรียบมิได้เลย นั่นท่านเรียกว่าเป็นปัญญา ส่วนที่ 
ความรู้สึกในขณะที่พิจารณาอย่างนั้นจนเกิดความสังเวชสลดใจ เกิดความเบื่อหน่าย 
คลายก�าหนัด ใจน้ันกม็คีวามสงบ เมือ่ความสงบปรากฏอย่างน้ัน ใจน้ันกเ็ป็นใจทีป่กติ  
เมื่อใจเป็นปกตินั่นเอง มีความรู้ตัวอยู่อย่างนั้น ใจไม่วอกแวกไปไหน นี่แหละท่าน
เรียกว่า “ญาณทัสสนะ”
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บทเพลงพระอรหันต์

 แม้ในสมยัพทุธกาล บทเพลงของพระอรหนัต์กมี็เช่นเดยีวกนั เท่าทีท่ราบท่านนิยม 
สวดเป็นท�านองสรภัญญะ ในสมัยพุทธกาลมีเล่าไว้ว่า พระโสณะกุฏิกัณณะสวด 
สรภญัญะถวายพระพทุธเจ้า และได้รับค�าชมจากพระพทุธองค์ว่า เธอสวดเสยีงไพเราะดี

 ปัจจุบันเราก็นิยมสวดสรภัญญะกัน แม้เราเองก็ชอบฟังสวดสรภัญญะบทพระ 
สหสัสนัย ทีท่่านบรรยายเกีย่วกบัการปฏบิตัยิากง่ายของแต่ละดวงจิต สวดสรภัญญะ  
กค็อืร้องเพลงแบบหน่ึงน้ันเอง เร่ืองน้ีมีมูลเหตอุยูว่่า ปัญจสขิะเทพบตุร ขณะรอเข้าเฝ้า 
พระพุทธองค์อยู่หน้าถ�้าแห่งหนึ่ง หยิบพิณขึ้นมาดีด ขับเพลงรักของตนที่มีต่อคนรัก 
เปรียบความรักของเขากับความรักโพธิญาณของพระโพธิสัตว์ ก็ได้รับค�าชมเชยจาก
พระพุทธองค์เช่นเดียวกัน

 ในสมัยพทุธกาล พระภิกษุบางรูปยนืฟังนางทาสขีณะตกัน�า้ ร้องเพลงด้วยความ
เพลิดเพลินใจ พิจารณาความตามเนื้อเพลงได้บรรลุพระอรหัตก็มี การสวดการร้อง
บ่อยๆ เสียงที่สวดอันเป็นบทธรรมที่ไพเราะจะดึงให้จิตจดจ่อเฉพาะเสียง ลืมโลก
ภายนอกหมดสิ้น จิตเกิดด่ิงเป็นสมาธิ พลังสมาธิเช่นน้ีใช้กับชีวิตประจ�าวันได้เป็น
อย่างดี

 ส�าหรับผู้รักษาศลีอย่างเคร่งครัด กไ็ม่ต้องสวดหรือร้อง เพยีงแต่ฟังเฉยๆ หรือ
พจิารณาสิง่ทีไ่ด้ยินเข้าตามเน้ือเพลง น้อมเข้ามาใส่ตนให้เป็นธรรม ถ้าบทเพลงน้ันมีคต ิ
เตือนใจ บทเพลงวิมุตติ หรือเรียกอีกอย่างว่าบทเพลงพระอรหันต์ เพราะพระภิกษุ  
ภกิษุณ ีท่านได้บรรลพุระอรหตั เป็นพระอรหนัต์แล้ว ได้เปล่งวาจาเป็นภาษากว ีบรรยาย 
ความสุขใจที่ได้รับหลังการบรรลุธรรม

 มบีทเพลงทีท่่านพระสริิมณัฑเถระได้เปล่งเป็นบทกวไีว้ เดมิพระเถระรูปน้ีเกดิใน 
ตระกูลพราหมณ์แห่งเมืองสุงสุมารคิรี ท่านบวชมาแล้วบ�าเพ็ญพรหมจรรย์อย่าง
เคร่งครัด ขณะฟังพระปาฏโิมกข์แล้ว พจิารณาว่า ภิกษทุีต้่องอาบตัแิล้ว ถ้าไม่เปิดเผย 
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(ปกปิดความชัว่ไว้) ย่อมเศร้าหมอง แต่ถ้าไม่ปกปิด (บอกความจริงแล้วปลงอาบตัเิสยี)  
ก็จะบริสทุธิ ์หลดุพ้นจากการเวยีนว่ายตายเกดิในทีส่ดุ พระศาสนาของพระพทุธองค์
ช่างบริสทุธิจ์ริงๆ ท่านคดิพจิารณาดงัน้ี ด้วยความทีจิ่ตฝึกมาด ีกไ็ด้บรรลอุรหตัตผล
หลังการบรรลุธรรม จึงได้เปล่งคาถาเป็นบทเพลงกวีว่าไว้ว่า

  “สัตว์โลกถูกมฤตยูดักฆ่า
 ถูกชราไล่ต้อน
 ยิงด้วยลูกศรคือความทะเยอทะยาน
 เผาให้เป็นเถ้าถ่านด้วยความปรารถนา
 มฤตยู พยาธิ ชรา ทั้งสาม
 คือกองไฟลามลุกไหม้
 แรงจะต้านใดก็ไม่มี
 จะบึ่งหนีก็ไม่พ้น
 ไม่ควรปล่อยวันเวลาล่วงไปเปล่า
 ไม่ว่ามากหรือน้อย
 กี่วันผันผ่าน
 ชีวิตกาลยิ่งใกล้ความตาย
 เดินหรือยืน
 นั่งหรือนอน
 วาระสุดท้ายอาจมาถึง
 จึงไม่ควรประมาท”

 และบทเพลงกวขีองพระเชนตะ ท่านเป็นคนช่างคิด คดิว่าครองเพศฆราวาสกย็าก  
หาเงินทองมาเลีย้งครอบครัวก็ล�าบาก บวชกล็�าบาก จะเลอืกทางด�าเนินชวีติแบบไหนดี  
ในที่สุดก็ตัดสินใจไปบวช ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ แล้วท่านก็กล่าวโศลกเตือนใจ
เพื่อนมนุษย์ให้เห็นความเป็นอนิจจังของสิ่งทั้งปวงเป็นบทเพลงว่า 
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  “ครองเพศบรรพชิตนั้นแสนล�าบาก
 ฆราวาสวิสัยก็ยากเย็นเช่นเดียวกัน
 พระธรรมอันคัมภีรภาพนั้นยากเข้าใจ
 โค ทรัพย์ กว่าจะหามาได้ก็เหน็ดเหนื่อย
 มีชีวิตเรื่อยๆ อย่างสันโดษก็ยากเย็น
 ฉะนี้น่าจะเห็น น่าจะคิด อนิจจังฯ”

ถามนิมิตกับท่านพระอาจารย์มั่น

 บางคราวเราสงสัยเร่ืองนิมิตที่เกิดกับจิต จึงน�าเร่ืองน้ีไปกราบเรียนถามท่าน 
พระอาจารย์มั่นว่า

 “ครูบาจารย์ ถ้านิมิตเกิดขึ้นในขณะภาวนา จะให้ท�ายังไง”

 “ให้ร�าพึงถามไปว่าอะไร หมายถึงอย่างไร แล้วนิมิตก็จะอธิบายออกมาเอง”

 จึงกราบเรียนถามท่านต่อไปอีกว่า

 “ครูบาจารย์ ก็สิ่งที่มันปรากฏขึ้นนั้น มันไม่ใช่ของจริงนี่ครับ”

 “ก็มันเป็นเพียงของใช้ ของใช้ก็ส�าหรับใช้ ไม่ใช่จริง” ท่านพระอาจารย์มั่นตอบ 
แล้วก็ยิ้มเปิดโลกด้วยความเมตตา

 บางทเีร่ิมภาวนากเ็กิดความสงบ บางคนืมนิีมติ น้ีมิใช่อวด เพราะเป็นถงึความจริง  
ก็กล่าวถึงความจริงที่มันเกิด

 บางทเีราท�าภาวนา หลบัตาลงเหน็เป็นเหวลกึๆ อย่างน่าหวาดเสยีว วูบ้บ ลงไปใน 
เหวนั้น ลึก ลึก จนสุดๆ โห...นี่ ถ้าตกลงไปตายนะนี่ เอ้า...ตายก็ตายซี่ เพ่งพิศดูอยู่  
รู้อยู่อย่างนั้น ประเดี๋ยวก็หายไป
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 บางทีตัวนี้ใหญ่ ใหญ่เท่าตุ่มโตๆ ขนาดนี้ (แสดงมือประกอบ) ตัวเรานี้เป็นตุ่ม  
ตวัเท่าตุม่ น้ีเรียกว่า อคุคหนิมติทีม่นัเกดิขึน้ เอ๊ะ...ท�าไมจิตจึงเป็นอย่างน้ี มนัเป็นต่างๆ  
แต่ทีนี้อบรมจิตเข้า อบรมจิตเข้า จิตก็สงบเข้าไป

 เมื่อภาวนา จิตมักเป็นอย่างนี้บ่อยๆ ก็น�าข้อสงสัยนี้ไปกราบเรียนถามท่านว่า

 “ครูบาจารย์...กระผมภาวนาจิตเกดินิมติปรากฏเป็นอย่างน้ี จะให้พจิารณาอย่างไร”

 ท่านก็บอกว่า “ให้พิจารณากายนะ”

 เมือ่ท่านให้เง่ือนอย่างน้ัน เราก็มาคิดพจิารณาด้วยปัญญาสมัมาทฏิฐขิึน้เอง พอใจ
เราสงบลงดี ก็คิดถึงเล็บนิ้วหัวแม่มือ เล็บนิ้วชี้ เล็บนิ้วกลาง เล็บนิ้วนาง เล็บนิ้วก้อย  
ข้อน้ิวหวัแม่มือมกีีข้่อกนึ็กก�าหนดตดั น้ิวชีม้กีีข้่อกนึ็กก�าหนดตดั น้ิวนาง น้ิวก้อย ก�าหนด 
ตดัให้หมด ตดัเสร็จแล้วก็มาตดัรวบห้าน้ิว ตดัห้าน้ิวแล้วกม็าตดัข้อตานกเอีย้ง ขึน้มาตรง 
กลางศอก แล้วก็มาถึงข้อศอก แล้วก็มาตัดหัวไหล่ ตัดหัวไหล่เสร็จก็มาตัดแขนซ้าย  
เดินจิตอย่างนี้จนหมดทั้งสรรพางค์ร่างกาย เมื่อก�าหนดตัดทั้งหมดแล้ว ก็มาเจาะตา  
นึกให้ตาขวาหลดุ ตาซ้ายหลดุ จมกูขวาหลดุ จมกูซ้ายหลดุ ริมฝีปากบนหลดุ ริมฝีปาก 
ล่างหลุด ใบหูหลุด แก้มหลุด ทีนี้เอาล่ะ เอ้า... เอาให้หมดทั้งหัว หัวเสร็จ ก็ก�าหนด 
ตดัคอ ผ่าเอาออกไปวางเหมอืนผ่ากบเขยีดวางอยู่บนเขียง พจิารณายกข้ึนด้วยอ�านาจ
ไตรลกัษณ์แล้ว วจิารณ์ด้วยภาวนามยปัญญาทีฝึ่กมาด ีพอพจิารณาถงึทีส่ดุ จิตได้อบรม 
ด้วยปัญญาอนัยิง่ กส็งบลงเป็นอปัปนาสมาธอิย่างน่าอศัจรรย์ แต่ลกัษณะอย่างน้ีมนัท�า 
ยากมาก อนัน้ีทหีลงัไปดใูนแบบแผนต�ารับต�ารา ซึง่ไม่เคยเรียนเคยดูมาก่อน มนักม็อียู่ 
ในต�ารา เราก็ภูมิใจ

 อยูก่บัท่าน นับถือท่านเหมือนพ่อแม่ จะท�าจะคดิอะไร อนัเป็นการส่งจิตไปโดย 
ไม่มีขอบเขตแห่งธรรมเป็นเครื่องประคับประคอง ต้องระวัง เดี๋ยวจะเป็นบาป ต้อง
กตญั�กูตเวทต่ีอท่าน ท่านกค็งเหน็เราเป็นเหมอืนลกูเพราะล�าบากอยูด้่วยกนักับท่าน  
และแล้วเมื่อถามปัญหาท่านเสร็จ ท่านก็เทศนาธรรมให้ฟังต่อไปเลยว่า
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 “ฟังให้ดีนะท่านเจ๊ียะ.. ปฏิภาคนิมิตน้ัน อาศัยผู้ที่มีวาสนาจึงจะบังเกิดขึ้นได้  
อุคคหนิมิตนั้น เป็นของไม่ถาวร ต้องพิจารณาให้ช�านาญแล้วเป็นปฏิภาคนิมิต เมื่อ
ช�านาญทางปฏิภาค ทวนกระแสเข้ามาเป็นตน ปฏิภาคนั้นเป็นส่วนวิปัสสนา

 ส�าหรับอปุจารสมาธ ิสามารถรู้วาระจิตของผู้อืน่ได้ สามารถแก้นิวรณ์ได้ แต่โมหะ 
คลุมจิต ถ้าเจริญวิปัสสนาถึงขั้นอัปปนาสมาธิแล้ว จะต้องท�าความรู้ให้เต็มเสียก่อน
จิตจึงจะไม่หวั่นไหว

 การทีจ่ะสอนการด�าเนินสมถกรรมฐาน และวปัิสสนากรรมฐาน โดยเฉพาะเพยีง
อย่างใดอย่างหน่ึงน้ันมิได้ เพราะว่าจริตของคนมนัต่างกนั แล้วแต่ความฉลาดไหวพริบ 
ของใคร เพราะการด�าเนินจิตมีหลายแง่หลายมุมแล้วแต่ความสะดวก

 นิมิตทัง้หลายเกดิด้วยปีตสิมาธอิย่างเดยีว ทีแ่สดงตามนิมติออกมาทัง้หลายน้ัน  
กรุณาท่านอย่าหลงตามนิมติ ให้พยายามทวนกระแสจิตเข้าสูจิ่ตเดมิ เพราะนิมติทัง้หลาย 
เป็นของไม่เที่ยง หลงเชื่อนิมิตประเดี๋ยวก็เป็นบ้า การที่จะแก้บ้านิมิตนั้น ต้องทวน
กระแสจิตเข้าสู่จิตเดิมถ้าท�าอย่างนั้นได้ อย่างบางทีเรานั่งภาวนาอยู่กลางป่าเขา มีเสือ
มาน่ังเฝ้าเราผู้บ�าเพ็ญพรตอยู่กลางป่าเพียงล�าพัง เสือน่ันเป็นเทพนิมิตเสียโดยมาก  
ถ้าเป็นเสือจริง มันเอาเราไปกินแล้ว”

 ท่านพระอาจารย์มัน่ ท่านเมตตาพดูธรรมะให้ฟังเพยีงสัน้ๆ เท่าน้ี กก่็อเกดิความ 
กินใจเป็นอย่างยิง่ นึกถงึธรรมค�าสอนและองค์ท่านเม่ือไหร่ น�า้ตามันจะปร่ิมไหล เพราะ 
ความถึงใจทุกที น�้าตานี้จึงเป็นน�้าตาที่มีคุณค่ามากนะ

ถามเรื่องเทวดากับท่านพระอาจารย์มั่น

 อยู่กับท่านพระอาจารย์มัน่น้ี ได้รู้เร่ืองราวความวเิศษของพทุธศาสนา เร่ืองเทพ  
เทวดา ภูตผี ก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ ท่านเห็นเป็นประหนึ่งว่าเป็นหลักธรรมชาติทั่วๆ ไป  
แต่ส�าหรับพวกเราเป็นเร่ืองน่าตืน่เต้น น่าหวาดเสยีว ตืน่ตมู อยากรู้อยากเหน็ เป็นเร่ืองใหม่  
ทั้งๆ ที่สิ่งนั้นมีประจ�าโลกมานมนาน ท่านเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และเป็น 
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จอมปราชญ์อย่างแท้จริง เมือ่เราทราบว่าท่านรู้เร่ืองน้ันเร่ืองน้ี อนัเหตสุดุวสิยัของมนุษย์
ธรรมดาทั่วไปจะรู้ได้ ก็อดที่จะกราบเรียนถามท่านไม่ได้ ทั้งที่มีความกลัวมากกว่า 
ความกล้าเป็นเท่าทวคูีณ แต่กต้็องจ�ายอมอดทน บากหน้าถามเพือ่สนองความอยากรู้ 
และความสงสัยแห่งตน เมื่อได้โอกาสถามก็เข้าไปใกล้ๆ อันเป็นเวลาท�าวัตรปฏิบัติ  
ก�าตามแข้งตามขา ยงัไม่ทนัได้ถามเลย เพยีงคดิไว้ภายใน ท่านกลบัถามเราขึน้ก่อนเลย 
ว่า “เจ๊ียะ...มอีะไรจะถามก็ถามมา ท่านน่ียุง่ไม่เข้าเร่ือง” ท่านเปรยขึน้เพยีงเท่าน้ัน เราก็ 
ปอดแหกแล้ว

 “ครูบาจารย์ เทวดาหน้าตามันเป็นอย่างไง อยากเห็นบ้าง” เราก็เสือกถามท่าน
ทั้งที่กลัวจะตาย

 “ฮือ้...มนัไม่ใช่เร่ืองอะไรของเรา เราจะไปรู้ท�าไม ท่านน่ีชอบถามซอกแซกกวนใจ  
ท�าความดีให้มันถึงสิ ปัญหามันอยู่ที่เรา ไม่ได้อยู่กับเทวบุตรเทวดาที่ไหน ดูหน้าเรา  
ดหูนังเราให้เหน็ชดัด้วยปัญญาน่ันส ิพระพทุธเจ้าเหน็พระองค์เองก่อน ตรัสรู้เร่ืองตวัตน  
ละตวัตนก่อนค่อยมาสอนคนอืน่ หรือสอนเทวดาทหีลงั ยงัไม่ทนัไร ยงัไม่ไปไหนมาไหน  
อยากเห็นนั่นเห็นนี่ มันไม่ถูก ทั้งที่ตาบอดแต่อยากเห็นนั่นเห็นนี่ เดี๋ยวก็เดินชนตอ 
ลูกกะตาแตกหรอก” ท่านตอบด้วยวาทะแห่งบุคคลผู้ชาญฉลาด

 “ก็ผมอยากรู้นิ...ครูบาจารย์ ก็ผมไม่เคยเห็น ก็อยากเห็น อยากรู้บ้าง”

 เราน่ิงเงียบไปพักหน่ึง แล้วท่านก็พดูขึน้ต่อไปตามอธัยาศยัว่า “ศาสนาน้ีเรียนให้ด ี
ลึกล�้าที่สุด ผมไปเที่ยวภาวนาอยู่ในป่า มีสหธรรมิกของผมรูปหนึ่งอยู่ในป่าโน่นนะ  
โอ๊ย...เจ๊ียะ เอ้ย...แม้รเูท่าน้ิวก้อย น่ีท่านยงัมดุเข้าไปได้ หายตวัไปเลย ทะลฟุ้า ทะลดุนิ  
แผ่นดนิ แผ่นน�า้ ทะลไุด้หมด จะไปไหนเพยีงแค่ลดัมือเดียว ตอนน้ีท่านตายอยูใ่นป่า 
ไปแล้ว”

 “โอ้...ขนาดน้ันหรือครูบาจารย์...ถ้าไปอยูใ่นเมืองหลวง เมอืงไทยป่านน้ีดงัระเบดิ
เถดิเทงิไปแล้ว เสยีดายไม่น่าตายไปเปล่าๆ อยากเหน็บ้างแบบน้ี” กราบเรียนท่านด้วย 
ความตื่นเต้น
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 “ก็มแีต่อย่างน่ีแหละ... พวกตาบอด... เจ๊ียะเอ้ย... ใครไม่ได้รู้ไม่ได้เหน็ เสยีชาตเิกดิ 
ทีเดียว” ถามท่านเรื่องนี้โดนท่านดุทุกที (หัวเราะ)

 จากน้ัน ท่านกเ็ล่าเร่ืองไปถงึมเูซอร์ มเีทวดามาฟังเทศน์เยอะ มาเป็นพนัๆ หมืน่ๆ 
พวกเทวดาเยอรมันก็มาฟัง ทน้ีีพวกมเูซอร์มนัเหน็แสงสว่างบนภเูขาทัง้ลกู อยูดี่ๆ สว่าง 
เข้ามาเร่ือย แสงสว่างเตม็ไปหมด มนัก็ว่าตอนกลางคืนท่านน่ังภาวนาอยู ่แสงสว่างจ้า 
หมดบนเขา

 พอตอนเช้าท่านไปบิณฑบาต พวกมูเซอร์มันก็ถาม “ตุ๊เจ้า... ตุ๊เจ้า จุดตะเกียง
เจ้าพายุรึ เมื่อคืนนี้สว่างหมดทั้งเขา ตุ๊เจ้า...ใช้ตะเกียงเจ้าพายุรุ่นไหน สว่างคักแท้”

 “ไอ้ห่า... กูมีตะเกียงเจ้าพายุซะที่ไหน”

 “ท�าไมที่บนเขามันสว่างขาวเกลี้ยงหมดทั้งลูกล่ะ... ตุ๊หลวง”

 “ไม่รู้โว้ย...”

 ท่านปิดไม่บอก แล้วทหีลงัท่านมาพดูให้เราฟังว่า “เทวดามาเป็นแสนๆ นะ มาฟัง 
เทศน์ทีด่อยมเูซอร์ เทวดาจากเยอรมนักม็ ีท�าบญุดตีายไปได้ขึน้สวรรค์ ครูบาอาจารย์ 
องค์ไหนมญีาณดีๆ  เมือ่เราตายไปแล้วกลบัมาเกดิเป็นมนุษย์ใหม่ กจ็ะได้เป็นลกูศษิย์ท่าน  
เป็นมนุษย์มันมีแต่ห่วงบ้าน เดี๋ยวตายไปเป็นเปรต ฟังซิ ต้องถือเป็นคติพระ อย่าไป
ห่วงมันเยอะข้าวของเงินทอง ตายแล้วเอาไปไม่ได้หรอก ไปหัดภาวนาให้เป็น ไม่ต้อง
เอาอะไรมาก เพยีงแต่ให้ใจ “พทุโธ” อนัเดยีวกพ็อแล้ว ใจอยูก่บัพทุโธ โธๆๆๆ เราก ็
ได้ไปสู่สวรรค์ ไปสู่สุคติใจสบาย

 ท่านพระอาจารย์ท่านเทศน์สอนเสมอๆ ว่า “อนัน้ีได้เป็นสมบตัขิองเราแท้ๆ เพราะ 
เมือ่ใจสงบ ใจไม่กงัวล ใจเป็นสมาธ ิตายไปกไ็ด้ไปสูส่คุต ิเพราะใจโปร่ง ใจใส ใจสวรรค์  
ใจคดิ ใจวุน่ ใจวาย ใจน้ันตกนรก ท�าให้มนัผ่องใส ท�าให้มนัสะอาด ใจมนัหมดจดแล้ว 
ได้ไปสูส่คุต”ิ ท่านเทศน์อย่างน้ีบ่อยๆ ท่านเล่าว่า “ถ้าท�าสมาธไิด้ด ีเปรียบเหมอืนน่ังเจดย์ี  
เทวดามีเรือนอยูบ่นน้ี มีมาเกาะอยูบ่นต้นไม้ ต้นไม้แดง ๒ ต้นน่ัน ใครไปถกูไม่ได้นะ 
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อันตรายทนัท ีแต่เวลาท่านอยู่ไม่เป็นไร เวลากลางคืนเขาเข้ามากราบ แต่บางพวกท่าน
บอกว่าเขาท�าบญุเหมือนกนั แต่เป็นเทวดาทีอ่ยูต่ามพืน้ดนิ บางทกีม็ปีราสาท บางทไีม่ม ี
ปราสาท อยูบ่นต้นไม้ อาศยัต้นไม้” ท่านเล่าให้ฟังตอนทีอ่ยูแ่ม่กอย เชยีงใหม่ เรากเ็สอืก  
ถามท่านเรื่องเทวดาทีไร ท่านก็ดุทุกที

 ท่านพระอาจารย์มัน่ท่านสอนพระเณรประชาชนญาตโิยมเสมอว่า “ท�าไมคนอืน่ 
เขาพึง่ตนเองได้ ท�าไมเราพึง่เราไม่ได้ มนัเป็นอย่างไร ตวัเท่ากนั รวยตายแล้วกเ็อาเงิน 
ไปไม่ได้หรอก ให้ได้มสีมาธดิ ีตายแล้วกถ็อดทัง้เงินทัง้ทองไปสวรรค์สบาย ไม่ง้ันตาย 
แล้วตกนรก ตายแล้วสตางค์แดงเดียวไม่ได้ใช้แล้ว ซ�า้ยงัตกนรกอกี ยมบาลเขาเอามา 
ให้กิน บางวันไม่ได้กิน ต้องอุตส่าห์ว่าตนเองให้เจ็บๆ ใจ บางวันยังไม่ค่อยอยู่กับวัด  
ตายแล้วขนไปไม่ได้ ท�าบุญดีตายไปขึ้นสวรรค์ สร้างกุฏิวิหาร ตายไปมีปราสาทอยู่  
เอาไม้มาถวายวดั พอตายชาตน้ีิป๊ับ เทวดากบ็นัดาลให้มีบ้านอยูส่บายเลย ไม่ต้องยก
ให้ออกแรงมาเป็นบ้าน จะไปไหนก็ลอยติดไปเลย ผู้ที่สร้างกุฏิวิหารก็อาศัยบุญตัวนี้ 
ไปไหนก็มีปราสาทติดตัวไปด้วยเลย เป็นเทวดาทันทีเลย

 เม่ือนวดก�าตามมอืตามแขนให้ท่านแล้ว ท่านเหน็สมควรกจ็ะบอกว่า “เหน่ือยแล้ว 
โว๊ย... เหนื่อยแล้ว พอแล้ว ตีสามแล้วนี่ ไป...ไป...พอแล้ว” เราก็กราบท่านออกมา 
เรานวดก�าตามแขนตามขาท่านประจ�าทกุวนั จนกว่าท่านจะบอกหยดุ บางทเีกอืบสว่าง 
ตีหนึ่งบ้าง ตีสองบ้าง ตีสามบ้าง บางทีท่านก็มีเรื่องเล่าให้ฟังเพลิน

 เราไปอยูท่างเหนือไม่ค่อยเจอเสอื ในชีวติไม่ค่อยเคยเจอเสอื เจอแต่เสอืผู้หญงิ 
เสือผู้หญิงขยิบตาใส่ที่เชียงใหม่ (หัวเราะ) เราก็ไม่เอา

 เราไปเห็นผู้หญิงเหนือยืนเยี่ยว ตอนกลับจากบิณฑบาต มันหันหน้าไปทาง 
ตะวันขึ้น แล้วเลิกผ้าขึ้นหน่อย “เอ๊ะ มันท�าอะไรนา” เราจ�าต�าแหน่งไว้ก็ไปดูที่นั่น 
โอ๊ย... มันเยี่ยวโว๊ย ผู้หญิงเชียงใหม่เขายืนเยี่ยว อย่าไปอัดเทป เดี๋ยวเขาด่า เราเห็น 
น�า้มนัไหล ดนิพงัน่ีหว่า เรากถ็ามพระ พระกบ็อกเขายนืเยีย่ว ธรรมเนียมคนเชียงใหม่
เขาชอบอย่างนั้น เราไปว่าเขาไม่ได้
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ท่านพระอาจารย์มั่นรู้วาระจิตครูบาทองปาน

 เร่ืองปรจิตตวิชาของท่านพระอาจารย์มั่น...ท่านเก่งนัก มักดัดนิสัยพระที่ไม ่
รอบคอบมามากแล้ว อย่างเช่น ครูบาทองปานตาเปียก น้ีเป็นต้น กโ็ดนหนักเหมอืนกนั  
ตอนน้ันอยูท่ีแ่ม่กอย ก่อนจะมาป่าเปอะ ท่านเป็นนักมวยสวนกหุลาบน่ันแล้ว เป็นชาว 
จังหวัดอบุลฯ ตดิตามท่านอาจารย์กงมา มาอยูท่างวดัทรายงาม จันทบรีุ หลงัจากออก 
จากจันทบุรีแล้ว ก็มาเที่ยวธุดงค์ทางเหนือ มาตามหาท่านพระอาจารย์มั่นเหมือนกัน 
ท่านมาทางเหนือก่อน เราเองกไ็ม่เคยรู้ว่าท่านเป็นนักมวยมาก่อน คอืกริิยาท่านดไูม่ออก 
ว่าเคยเป็นนักมวย สวยงามมากนะ กิริยาท่าทางไม่น่าจะเป็นนักมวย สวยงามมาก  
ท่านออกจากกรุงเทพฯ ไป มีรูปภาพต่างๆ ของนักมวยต่อยกัน ท่านใส่ย่ามเข้าไป
ขอกราบถวายตวัเป็นลกูศิษย์ พอถวายตวัเป็นลกูศษิย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว กเ็ข้าสูท่ีพ่กั 
ตามปกติ

 ตืน่เช้าขึน้มาวนัหลงั ก็โดนท่านพระอาจารย์มัน่สัง่สอนทนัทว่ีา “อ้าว ท่านองค์น้ีมา
กม็าถวายตวัเป็นลกูศษิย์ลกูหา ท�าไมเมือ่คนืน้ีเหน็มาต่อยหมดัต่อยมวย เตะฉากหน้า 
ฉากหลงั เตะลมเตะแล้ง เตะฉากหน้าฉากหลงั ดนีะทีเ่ตะไม่ถกูผมเข้าเมือ่คนืน้ี มันเป็น 
ยังไง ท�าไมถึงมาเป็นอย่างน้ันล่ะ ท่านกม็าหาผมด้วยเจตนาเป็นธรรม แล้วท�าไมถงึมา 
ตัง้หมัดตัง้มวยใส่ผมอย่างน้ันล่ะ” ท่านทองปานกลวัจนตวัสัน่ ท�าอะไรไม่ถกู ปากคอสัน่ 
ไม่กล้ากราบเรียนท่าน หมู่เพื่อนอีกองค์ก็เลยรายงานกราบเรียนท่านว่า “ครูบาจารย์  
ท่านปานเคยเป็นนักมวย” ท่านจึงถามขึน้ว่า “หอื ท่านปานเป็นนักมวยหรือ” ฝ่ายท่าน 
ทองปานเมื่อมีโอกาสจึงกราบเรียนว่า “ผม...ผม...ผม... เป็นนักมวยสวนกุหลาบ 
เบื่อหน่ายในชีวิตฆราวาสแล้วจึงออกมาบวช” เมื่อท่านพระอาจารย์มั่นท่านทราบว่า 
เป็นนักมวย ท่านก็นิ่งเฉยเหมือนไม่มีอะไร

 จากนั้นมาอีกสองวันสามวัน ท่านพระอาจารย์มั่นก็ดุครูบาทองปานอีก คราวนี้
เอาใหญ่ เรียกว่าตะปบหมัดใหญ่เลย เสยีงท่านกงัวาลดังฟังชัดอาจหาญ “อ้าว ท่านน้ี 
ว่าเป็นยังไง ก็เป็นนักมวย ก็ยอมรับว่าเป็นนักมวย ก็รับทราบกันแล้วว่าเป็นนักมวย 
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เร่ืองราวมนักผ่็านไปแล้ว แล้วท�าไมเม่ือคืนน้ีมาตัง้หมดัตัง้มวยใส่ผมอกี ท่านน่ียังไม่ได้ 
เป็นแค่นักมวยนะ ยังมีลึกๆ กว่านั้นอีก ท่านนี่เป็นยังไง มีอะไรแอบแฝงบอกมา”

 เม่ือท่านดุเสยีงดงัฟังชดั ครูบาทองปานกลวัเป็นทนุเดมิอยูแ่ล้ว ยิง่ท�าให้น่ังนอน
ไม่เป็นสุข พยายามคิดพิจารณาว่าตัวผิดอะไรหนอ ก็มองไม่เห็นข้อบกพร่องของตน  
แต่จิตใจนี่ร้อน โอ๊ย ร้อนเป็นไฟเลย พอออกจากนั้นไป หมู่เพื่อนก็ไปไล่เบี้ยถาม  
“ท่านปาน ท่านคดิดใูห้ดีว่าท่านท�าผิดอะไร พยายามคดิ ถ้าท่านคดิไม่ออกเดีย๋วกโ็ดนอกี  
ครูบาจารย์ถ้าท่านไม่แน่ภายในท่าน ท่านไม่พูดชี้ออกมาขนาดนี้หรอก”

 เมื่อหมู่เพื่อนไล่ไปไล่มา ท่านก็เลยไปค้นย่ามดู เห็นรูปภาพนักมวยต่อยกันอยู่ 
ในย่าม หมูเ่พือ่นกบ็อกว่า “ท่านปาน ท่านเข้าใจรึยงั น่ันเหน็มัย้ อยูใ่นย่ามแท้ๆ ครูบาจารย์ 
ท่านยังรู้ได้ เข้าไปค้นได้” ครูบาทองปานกเ็ลยเอาออกมา “น่ีแหละไอ้ภาพตวัต้นเหต.ุ.. 
เกือบท�าให้ซวยซะไหมล่ะ”

 “โอ๊ย ถ้าเป็นแบบนี้เอาไว้ไม่ได้ ต้องเผา” หมู่เพื่อนก็บอกว่า “ใช่แล้ว นี่ใช่แล้ว 
ต้องเผา” ท่านก็เลยน�าไปเผาไฟหมดเลย

 หลังจากที่น�าไปเผาไฟเรียบร้อยแล้ว ท่านพระอาจารย์มั่นไม่พูดอะไรอีกเลย 
เหมือนไม่มอีะไรเกดิขึน้ น้ีแหละทีเ่รียกว่า “ปรจิตตวชิา รูว้าระจิตของบคุคลอืน่ หรือ
ตาทิพย์ ท่านเรียกว่า ทิพย์จักษุ”

เรื่องกินเจ

 ในระหว่างทีท่่านก�าลงัพกัฟ้ืนไข้อยูท่ีต่�าบลป่าเปอะน้ี พระอาจารย์อุน่ กลยฺาณธมโฺม  
ซึ่งเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่าน เดินทางมาพร้อมคณะญาติโยมหลายคนล้วนแต่มี
บรรดาศักดิ ์ได้ร่วมกนัเข้าไปกราบเรียนท่านถงึเร่ืองการกนิเจ คล้ายๆ จะมาชวนท่าน
ให้กินเจเหมือนทีต่วัเองกิน แล้วกพ็ดูว่าการกนิเจดีอย่างน้ันอย่างน้ี คนทีก่นิเจเป็นคน 
สะอาดบริสทุธิ ์คล้ายจะมาสอนท่านว่าพวกตวัเองรู้ฉลาด การกนิเน้ือเป็นเหมอืนเปรต
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เหมือนผี ใครกินเนื้อเป็นเปรตผี เป็นคนชั่วในสายตาคนกินเจหมด เรานั่งอยู่ที่นั่น 
คิดไว้ในใจว่าไม่นานต้องโดนแน่ๆ 

 ท่านพระอาจารย์มัน่จึงเอ่ยข้ึนด้วยความถงึใจเพือ่สอนลกูศิษย์ไม่ให้ลุม่หลงมอง
อะไรด้านเดยีว โดยไม่พจิารณาใคร่ครวญให้ดีเสยีก่อน เป็นเชงิสอนทีค่มคายมากว่า

 “อ้อ...อุน่ ท่านจะเอาอย่างน้ีหรือ  คนเรามนัไม่ได้วเิศษเพราะการกนิผักกนิเน้ือนะ  
แต่มันวิเศษด้วยการกินเพราะการพินิจพิจารณาโดยแยบคาย อันผักหญ้าเน้ือน้ัน 
มันไม่ได้รู้เรื่องดีเรื่องชั่วเหมือนคนเรา จิตเราดอก พระธรรมค�าสอนแง่หนักเบาต่าง
หากทีเ่ราน�ามาพนิิจพจิารณาแล้วน�ามาสอนตนจะท�าให้เราดีขึน้ได้ เร่ืองกนิอยูห่ลบันอน  
อะไรๆ พระพทุธเจ้าพระองค์กท็รงบญัญตัไิว้หมดแล้ว ไม่เหน็จะมีปัญหาอะไรกบักนิเจ 
ไม่กินเจ กินเน้ือ ไม่กนิผัก กนิแต่ผักไม่กนิเน้ือ อนัไหนกนิได้ ฉันได้ ท่านกบ็ญัญตัไิว้ 
หมดแล้ว ถ้าท่านคิดว่าการกินแต่ผักท�าให้ท่านเลิศเลอ เป็นผู้วิเศษขึ้นมาได้ อันนี้ 
ผมก็สุดปัญญาที่จะสอนท่าน ถ้าการกินแต่ผักอย่างท่านว่า เป็นผู้บริสุทธิ์สิ้นกิเลส 
จบพรหมจรรย์ได้ มนุษย์ไม่ได้สิน้กเิลสหรอก ววัควายเป็นต้นน่ันแหละมนัจะสิน้ก่อน  
เพราะมนัไม่ได้กนิเน้ือ มนักินแต่ผักแต่หญ้าเตม็ปากเตม็พงุ มนักนิแต่ผักแต่หญ้า ท�าไม 
ลกูมนัถงึเตม็ท้องไร่ทุง่นา ถ้าการกนิแบบท่านว่าเป็นของเลศิ ววัควายมนัเลศิก่อนแล้ว  
เพราะมันเกิดมามนัก็กนิแล้วโดยไม่ต้องมใีครคอยสอน ถงึท่านกนิยงัไง มนักไ็ม่เท่าววั
เท่าควายกนิหรอก เพราะววัควายมันปฏิเสธเน้ือโดยประการทัง้ปวง กนิแต่ผักแต่หญ้า 
ถ้าจะกนิเจ ฉันเจ กนิผักไม่กนิเน้ือ ผมกไ็ม่ได้ว่าอะไร แต่การไปหาต�าหนิคนโน้นคนน้ี  
ว่ากินเน้ือเป็นเปรตเป็นผี มันไม่สมควร แล้วกม็าหลงตนยกยอตนว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่า 
คนอืน่เขา ท่านดใูจของท่านเองกไ็ด้น่ี ว่ามันประเสริฐตรงไหนหรือยงั ถ้ายงัไม่ประเสริฐ  
ให้รีบแก้ ราคะ โทสะ โมหะ ที่เผาหัวอยู่นั่นล่ะ มันเป็นสิ่งที่ท่านต้องแก้เสียโดย 
เร็วพลนั ไม่ใช่วนัๆ เทีย่วแต่ชวนหาคนมากนิผัก ไอ้ผักน้ันผมกก็นิ คนเรามนัประเสริฐ 
เลศิได้ด้วยความประพฤต ิมิใช่เพราะการกนิ ส่วนเร่ืองการกนิเป็นเร่ืองรองๆ อย่าเอามา 
เป็นเรื่องเอก ท่านจะกินก็กินเถอะเจ ผักของท่านนั้น ผมไม่เอาด้วยหรอก” 
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 เม่ือท่านพดูจบลง คณะญาตโิยมทีม่าด้วยเงียบกริบ มองตากนัปริบๆ ไม่มีใครกล้า 
พดูกล้าแสดงอะไรอกี บางคนคงจะรู้สกึว่าเหมอืนฟ้ามันผ่าลงทีก่บาลฤดแูล้ง บางคน 
ก็คงจะเหน็เหตผุลทีท่่านแสดงอย่างคมคาย แต่ส�าหรับบางคนทีจิ่ตใจไม่ยอมรับความจริง  
ก็ถือว่าเป็นกรรมของสัตว์ไป

 เราอปัุฏฐากท�าวตัรปฏบิตัท่ิานพระอาจารย์มัน่ทีป่่าเปอะ ต�าบลท่าวงัช้าง น้ี ๖ เดือน  
ท่านเจ้าคณุธรรมเจดย์ี (จูม) เจ้าคณะมณฑลอดุรฯ ได้มหีนังสอืมานิมนต์ให้ท่านกลบั 
ไปอุดรฯ ประกอบกับองค์ท่านเองก็มีความประสงค์จะกลับทางภาคอีสานอยู่แล้ว 
เพราะอยู่ทางเหนือมานานเป็นเวลา ๑๒ ปี ท่านจึงเอ่ยขึ้นว่า

 “เจ๊ียะเว้ย... กลบับ้านเราเถอะ มาอยูท่างเชยีงใหม่ไม่ค่อยได้หมูค่ณะ ลงไปทาง 
อีสานบ้านเราจะได้หมู่คณะแยะกว่า กลับทางเราดีกว่า”

 เม่ือท่านพดูอย่างน้ัน เรากย็นิดเีป็นทีย่ิง่ทีจ่ะได้กลบัทางภาคอสีาน ซึง่ไม่เคยไป
มาก่อน ถึงไปก็ไปแค่ครั้งเดียว ที่วัดบ้านใหม่ส�าโรง อ�าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
วัดท่านอาจารย์กงมาไปสร้าง ไปเพยีงเด๋ียวเดยีว ๒-๓ คนื ไปกนิข้าวเหนียวข้ีไม่ออก  
ขี้แข็ง โอ๊ย เกือบแย่ เพราะไม่เคยกิน มาอีสานครั้งเดียว ตอนอยู่ที่วัดทรายงามกับ
ท่านอาจารย์กงมา ถึงมาก็ไม่รู้ว่าไปทางไหนมาทางไหน

ท่านพระอาจารย์มั่นพากลับภาคอีสาน

 คราวทีพ่กัอยูจั่งหวดัเชยีงใหม่กบัท่านน้ัน พระทีไ่ปอยูป่ฏบิตัธิดุงคกรรมฐานกม็ ี
ไม่มากนัก เพราะท่านไม่ชอบออกมาในบ้านเมอืงทีเ่จริญแล้ว ชอบอยูแ่ต่ในป่าในเขาลกึๆ  
เมือ่ท่านได้รับจดหมายของท่านเจ้าคณุธรรมเจดย์ี (จูม) วดัโพธสิมภรณ์ อดุรธานี ซึง่เป็น 
ลูกศิษย์ท่านมาตั้งแต่ยังเล็กๆ ที่พยายามเขียนจดหมายมาอาราธนานิมนต์ท่าน 
หลายฉบบั ท่านไม่เคยตอบและรับอาราธนานิมนต์ตลอดมา จวบจนถงึปี พ.ศ. ๒๔๘๓ 
ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์มาอาราธนานิมนต์ด้วยองค์ท่านเอง ดั้นด้นเข้านิมนต์ท่านถึง 
ป่าที่พัก คือป่าเปอะ เมื่อท่านเจ้าคุณฯ เข้าไปถึงท่าน (หลวงปู่มั่น) จึงพูดว่า
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 “จดหมายของท่านเจ้าคุณส่งมา ผมได้รับทกุฉบบั แต่มนัเป็นเพยีงจดหมายเลก็  
เหน็ว่าไม่ส�าคญัจึงไม่ได้ตอบ แต่คราวน้ีจดหมายใหญ่มา คอืท่านเจ้าคณุมาเอง ผมจึงตอบ”

ท่านพระอาจารย์มั่น ท่านแก่เป็นสิริมงคล

 พดูจบลง ท่านกห็วัเราะแบบคนแก่ทีน่่ารักน่าเคารพ เพราะธรรมภายในของท่าน  
เราจึงมองไม่เหน็ความแก่ทีก่�าลงัร่วงโรย ทัง้ๆ ทีส่งัขารน้ันมนัเป็นของไม่เทีย่ง ธรรมท�า 
ให้งามเป็นอย่างนี้เอง

 ส่วนแก่อกีแบบหน่ึงคือแก่ ปฏกิลู บวชนานจนเป็นพระแก่ แก่โลภ แก่โกรธ แก่หลง  
พูดมากมักได้ ยิ่งแก่เฒ่าชราเท่าใด ยิ่งดูน่าเกลียด ปฏิกูลโสโครก

 ส่วนพระผู้มีหลักธรรมหลักใจอย่างท่านพระอาจารย์มั่นนี้ ท่านแก่งาม แก่ศีล  
แก่ธรรม แก่ดูด ีมแีต่คนอยากเข้าไปน่ังใกล้ พดูคุยสนทนา ใครได้อยูใ่กล้ๆ ถอืว่าเป็น 
บุญวาสนา เรียกได้ว่า “แก่เป็นสิริมงคล”

 ความแก่ชราเมื่อมันย่างเข้ามาสู่ผู้ใดก็ตาม ถ้าผู้นั้นไม่เคยฝึกตัวฝึกใจแต่เนิ่นๆ 
ความแก่น้ันจะท�าให้เขาอบัอายขายหน้าทีส่ดุ ความแก่จึงเป็นความโหดร้าย คือเราเอน็ดู 
เผื่อแผ่รักษาร่างกายนี้ตลอด แต่ท้ายสุดมันกลับประทุษร้ายเรา ทุกข์ทรมานยามเฒ่า
แก่ชราแบบไม่ปรานี

 เมื่อใครก็ตามย่างเข้ามาสู่วังวนแห่งความแก่นี้ วิถีชีวิตก็จะเปลี่ยนไป ชีวิตและ
ความเป็นอยูจ่ะประกอบไปด้วยสิง่ปฏิกูลพงึรังเกยีจทัง้น้ัน เพราะก่อนจะเฒ่าแก่ไม่เคย
ฝึกตวัฝึกตน ไม่เคยรับศลี ประพฤตธิรรม น่ังภาวนารักษาสต ิมวัแต่งกๆ เง่ินๆ อยูแ่ต่ 
กบัเร่ืองโลกๆ โดยไม่เคยดตูวัรักษาใจของตน พอแก่มากส็ิน้ท่า น่ารังเกยีจ แม้แต่ลกูๆ  
มนัก็เหยียดหยาม แต่ถ้าบตุรธดิาดหีน่อยกถ็อืว่าโชคดไีป น้ีเรียกว่า “แก่แบบโลกเขา 
แก่กัน”
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 ส่วนแก่ชรา แต่ใจนั้นได้ครองธรรม มีศีลธรรมเป็นสมบัติภายใน ยิ่งถึงวิมุตติ
พระนิพพานเหมอืนท่านพระอาจารย์มัน่แล้ว ทกุๆ ส่วน ทกุๆ สิง่ ทีเ่ป็นสมบตัภิายนอก 
และภายใน จะเป็นมหาสมบัติที่เทวดาและมนุษย์ทั้งแย่งชิงกัน เพราะท่านครอง 
บรมธรรมอนัเลศิเลอ เรียกได้ว่า ในขณะทีม่ชีวีติอยูก่ด็บักเิลส ตายไปแล้วกด็บักเิลส 
มแีต่ความบริสทุธิล้์วนจนล้นเอ่อออกมา เมตตาเป็นแสงธรรมส่องให้มนุษย์และเทวดา
ทั้งหลายได้รับความร่มเย็นเป็นสุข แก่แบบนี้เรียกว่า “แก่แบบธรรมท่านแก่กัน”

 เม่ือท่านพระอาจารย์ใหญ่ทัง้สอง ซึง่เป็นผู้ทรงคุณธรรมสนทนาวาทกีนัด้วยความ 
ร่ืนเริงทีไ่ม่ได้เจอกนัมานาน เรา (พระเจ๊ียะ) กอ็ดทีจ่ะปลืม้ปีตใินภาพอนังดงามน้ันไม่ได้  
และท�าให้ฉุกคิดขึ้นมาภายในใจว่า

 “พระทีท่่านเป็นพระจริงๆ เป็นศิษย์อาจารย์ด้วยคุณธรรมจริงๆ ต้องเป็นอย่างน้ี  
ศิษย์อาจารย์เช่นนี้หาได้ยาก และแทบจะไม่มีในโลกนี้”

 พอได้โอกาสเหมาะสม ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์กนิ็มนต์ท่านกลบัไปจังหวดัอดุรฯ ว่า  
“ขอโอกาสครูอาจารย์... บรรดาศิษย์ทางอุดรฯ คิดถึงมาก ให้เกล้าฯ เป็นตัวแทนมา 
อาราธนานิมนต์ให้กลบัไปอดุรฯ เพราะครูอาจารย์จากมานานแล้ว แล้วแต่ครูอาจารย์ 
จะพจิารณาว่าเหน็สมควรหรือไม่” คราวน้ีองค์ท่านเองกแ็สดงอาการไม่ขัดข้อง จากน้ัน 
ท่านเจ้าคุณฯ กราบเรียนก�าหนดการวันมารับ

รุกขเทวดาวิงวอนให้อยู่ต่อ

 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ เราตดิตามท่านพระอาจารย์มัน่เดินทางเข้าเชียงใหม่  
อนัเป็นก�าหนดเวลามารับของท่านเจ้าคณุธรรมเจดย์ี เข้ามาพกัทีว่ดัเจดีย์หลวง เชยีงใหม่ก่อน  
ท่านเล่าว่า “ในขณะที่พักอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงนี้ พวกรุกขเทวดาจ�านวนมากพากันมา 
อาราธนาวิงวอนขอให้ท่านพักอยู่ที่นั่นต่อไป ยังไม่อยากให้หนีไปไหน เพราะเวลาอยู่ 
ทีน้ั่น พวกเทวดาทกุชัน้ทกุภมิูได้รับความร่มเย็นเป็นสขุโดยทัว่กนั เพราะอ�านาจเมตตา 
ธรรมแผ่ครอบคลมุทัว่ทกุทศิทกุทางทัง้กลางวนักลางคืน เทวดาทัง้หลายมคีวามสขุมาก 
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และเคารพรักมาก ไม่อยากให้จากไป เมือ่จากไปแล้ว ความสขุทีจ่ะพงึได้รับกจ็ะลดลง  
แม้การปกครองกันเองในหมู่เทพก็จะไม่สะดวกเหมือนที่ท่านยังอยู่”

 ท่านได้บอกกบัเทวดาทัง้หลายว่า “เป็นความจ�าเป็นทีจ่ะต้องจากไป เพราะได้รับ 
ค�านิมนต์ไว้แล้ว จ�าต้องไปตามความสตัย์ความจริง จะเปลีย่นเป็นอย่างอืน่ไม่ได้ ค�าพดู 
ของพระไม่เหมือนกบัค�าพดูของโลกทัว่ๆ ไป พระเป็นผู้มศีลี ต้องมสีตัย์ ถ้าขาดค�าสตัย์  
ศลีกก็ลายเป็นสญูไปทนัท ีไม่มอีะไรเหลอือยูใ่นองค์พระ ฉะน้ัน พระต้องรักษาสตัย์ศีล”

 ท่านมาพกัอยูว่ดัเจดย์ีหลวงราว ๖-๗ คนื มคีณะศรทัธาชาวเชยีงใหม่ทีม่คีวาม 
เลื่อมใสในองค์ท่าน ได้พร้อมใจกันมาอาราธนานิมนต์ให้ท่านพักอยู่ที่นั้นนานๆ เพื่อ 
โปรดเมตตาชาวเชยีงใหม่ต่อไป แต่องค์ท่านรับนิมนต์ไม่ได้ ท�านองเดยีวกับเทวดามา
อาราธนา เพราะได้รับนิมนต์ก่อนหน้าน้ีเสยีแล้ว ก่อนทีท่่านจะจากเชยีงใหม่ ท่านเจ้าคณุ 
ราชกว ี(พมิพ์) และคณะศรัทธาเชยีงใหม่ อาราธนาท่านข้ึนแสดงธรรมในวนัวสิาขบชูา 
เป็นกณัฑ์ต้น เพือ่ไว้อาลยัส�าหรับศรัทธาทัง้หลาย ท่านแสดงธรรม ๓ ชัว่โมงพอดถีงึจบกณัฑ์  
เรากน่ั็งฟังธรรมด้วยความถงึใจในธรรมรส ตอนน้ันท่านอาจารย์มหาบวัท่านกอ็ยูท่ีน่ั่น  
ท่านยังศึกษาพระปริยัติอยู่ ธรรมะกัณฑ์นี้ หลวงตามหาบัวสมัยท่านยังเป็นพระหนุ่ม
บันทึกไว้ในประวัติพระอาจารย์มั่นว่า...

 “วันน้ีตรงกบัวนัพระพทุธเจ้า ประสตู ิตรัสรู้ และดบัขันธปรินิพพาน เราเรียกว่า 
วนัวิสาขบชูา พระพทุธเจ้าเกดิกบัสตัว์โลกเกดิต่างกนัมาก ตรงทีท่่านเกดิแล้วไม่หลงโลก 
ทีเ่กิด ทีอ่ยู่ และทีต่าย มหิน�ายงักลบัรู้แจ้งทีเ่กดิ ทีอ่ยู ่ทีต่ายของพระองค์ ด้วยปัญญาญาณ 
โดยตลอดทัว่ถึง ทีเ่รียกว่าตรัสรู้น่ันเอง เม่ือถงึกาลอนัควรจากไป ทรงลาขนัธ์ทีเ่คยอาศยั
เป็นเพียงเคร่ืองมือบ�าเพ็ญความดีมาจนถึงข้ันสมบูรณ์เต็มที่ แล้วจากไปแบบสุคโต  
สมเป็นศาสดาของโลกทัง้สาม ไม่มทีีน่่าต�าหนิแม้นิดเดยีว ก่อนเสด็จจากไปโดยพระกาย 
ทีห่มดทางเยียวยา กไ็ด้ประทานพระธรรมไว้เป็นองค์แทนศาสดา ซึง่เป็นทีน่่ากราบไหว้บชูา  
คูพ่ึง่เป็นพ่ึงตายถวายชวีติจริงๆ เราทัง้หลายต่างเกดิมาด้วยวาสนา มีบญุพอเป็นมนุษย์ 
ได้อย่างเตม็ภมูดัิงทีท่ราบอยูแ่ก่ใจ แต่อย่าลมืตวัลมืวาสนาของตวั โดยลมืสร้างคณุงาม 
ความดีเสริมต่อภพชาตขิองเราทีเ่คยเป็นมนุษย์จะเปลีย่นแปลงและกลบักลายหายไป  
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ชาตติ�า่ทรามทีไ่ม่ปรารถนา จะกลายมาเป็นตวัเราเข้าแล้วแก้ไม่ตก ความสงูศักดิ ์ความ 
ต�า่ทราม ความสขุทกุข้ันจนถงึบรมสขุ และความทกุข์ทกุขัน้จนถงึขัน้มหนัตทกุข์เหล่าน้ี  
มีได้กับทุกคนตลอดสัตว์ ถ้าตนเองท�าให้มี อย่าเข้าใจว่ามีได้เฉพาะผู้ก�าลังเสวยอยู่ 
เท่านั้น โดยผู้อื่นมีไม่ได้ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติกลางแต่กลับกลายมาเป็นสมบัติ
จ�าเพาะของผู้ผลติผู้ท�ากไ็ด้ ฉะน้ัน ท่านจึงสอนไม่ให้ดถูกูเหยยีดหยามกนั เมือ่เหน็เขา 
ตกทกุข์หรือก�าลงัจน จนน่าทเุรศ เราอาจมเีวลาเป็นเช่นน้ันหรือยิง่กว่าน้ันกไ็ด้ เม่ือถงึ 
วาระเข้าจริงๆ ไม่มใีครมอี�านาจหลกีเลีย่งได้ เพราะกรรมดชีัว่เรามีทางสร้างได้เช่นเดียว 
กบัผู้อืน่ จึงมทีางเป็นได้เช่นเดยีวกบัผู้อืน่ และผู้อืน่กมี็ทางเป็นได้เช่นเดียวกบัเราเป็น 
และเคยเป็น

 ศาสนาเป็นหลกัวชิาตรวจตราดูตวัเองและผู้อืน่ได้อย่างแม่นย�า และเป็นวชิาเคร่ือง 
เลอืกเฟ้นได้อย่างดีเย่ียม ไม่มวีชิาใดในโลกเสมอเหมือน นับแต่บวชและปฏบิตัอิย่าง 
เต็มก�าลังจนถึงวันนี้ มิได้ลดละการตรวจตราเลือกเฟ้นสิ่งดีชั่วที่มี และเกิดอยู่กับตน 
ทกุระยะ มใีจเป็นตวัการพาสร้างกรรมประเภทต่างๆ จนเหน็ได้ชดัว่า กรรมมีอยูก่บัผู้ท�า  
มีใจเป็นต้นเหตขุองกรรมทัง้มวลไม่มทีางสงสยั ผู้สงสยักรรมหรือไม่เช่ือกรรมว่ามผีล  
คอืคนลมืตนจนกลายเป็นผู้มดืบอดอย่างช่วยอะไรไม่ได้ คนประเภทน้ัน แม้เขาจะเกดิ 
และได้รับการเลีย้งดจูากพ่อแม่เป็นอย่างดเีหมอืนโลกทัง้หลายกต็าม เขามองไม่เหน็คณุ 
ของพ่อแม่ว่าได้ให้ก�าเนิด ได้เลีย้งดูตนมาอย่างไรบ้าง แต่เขาจะมองเหน็เฉพาะร่างกาย 
เขาทีเ่ป็นคน ซึง่ก�าลงัรกโลกอยูโ่ดยเจ้าตวัไม่รู้เท่าน้ัน ไม่สนใจคดิว่าเขาเกดิและเตบิโต 
มาจากท่านทัง้สองซึง่เป็นแรงหนุนร่างกายชีวติจิตใจเขาให้เจริญเตบิโตมาจนถงึปัจจุบนั  
การด่ืมและการรับประทานอาหารทุกประเภทล้วนเป็นการเสริมสุขภาพและความ
เจริญเตบิโตแก่ร่างกายให้เป็นอยูต่ามกาลของมัน การท�าเพือ่ร่างกาย ถ้าไม่จัดว่าเป็น 
กรรม คอืการท�า จะควรจัดว่าอะไร สิง่ทีร่่างกายได้รับมาเป็นประจ�า ถ้าไม่เรียกว่าผล  
จะเรียกว่าอะไรจึงจะถูกตามความจริง ดีชั่ว สุขทุกข์ ที่สัตว์ทั่วโลกได้รับกันมา 
ตลอดสาย ถ้าไม่มีแรงหนุนเป็นต้นเหตุอยู่แล้ว จะเป็นมาได้ด้วยอะไร ใจอยู่เฉยๆ  
ไม่คะนองคดิในลกัษณะต่างๆ อนัเป็นทางมาแห่งดแีละชัว่ คนเราจะกนิยาตายหรือฆ่า
ตวัตายได้ด้วยอะไร สาเหตแุสดงอยู่อย่างเตม็ใจทีเ่รียกว่าตวักรรม และท�าคนจนถงึตาย  
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ยงัไม่ทราบว่าตนท�ากรรมแล้ว ถ้าจะไม่เรียกว่ามดืบอด จะควรเรียกว่าอะไร กรรมอยู ่
กับตัวและตัวท�ากรรมอยู่ทุกขณะ ผลก็เกิดอยู่ทุกเวลา ยังสงสัยหรือไม่เชื่อกรรมว่ามี 
และให้ผลแล้ว ก็สดุหนทาง ถ้ากรรมวิง่ตามคน เหมอืนสนัุขวิง่ตามเจ้าของ เขากเ็รียกว่า 
สนัุขเท่าน้ันเอง ไม่เรียกว่ากรรม น่ีกรรมไม่ใช่สนัุข แต่คอืการกระท�าดช่ัีว ทางกาย วาจา 
ใจ ต่างหาก ผลจึงเป็นความสุขทุกข์ที่ได้รับกันอยู่ทั่วโลก กระทั่งสัตว์ผู้ไม่รู้จักกรรม  
รู้แต่กระท�าคอืหาอยูห่ากนิ ทางศาสนาเรียกว่ากรรมของสตัว์ของบคุคล และผลกรรม
ของสัตว์ของบุคคล”

 พอท่านเทศนาจบ ลงจากธรรมาสน์เดินมากราบพระประธาน ท่านเจ้าคณุราชกว ี
เรียนขึน้ว่า วันน้ีท่านอาจารย์เทศน์ใหญ่ สนุก ฟังกนัเตม็ทีส่�าหรับกณัฑ์น้ี ท่านตอบว่า  
เทศน์ซ�า้ท้ายความแก่ มเีทศน์ใหญ่บ้าง ต่อไปจะไม่ได้มาเทศน์อกี เวลาน้ีกแ็ก่มากแล้ว  
ท่านพูดแบบนี้เหมือนเป็นอุบายจะบอกว่า จะไม่ได้กลับมาเชียงใหม่อีกแล้วในชีวิตนี้  
เลยกลายเป็นความจริงขึน้มา คือท่านไม่ได้กลบัไปอกีจริงๆ สมกบัค�าว่าเทศน์ซ�า้ท้าย
ความแก่

 เราพักอยูว่ดัเจดีย์หลวงกบัท่านพระอาจารย์ม่ันพอควรแก่กาลแล้ว กอ็อกเดนิทาง 
ลงมากรุงเทพฯ ขณะออกจากวดั มสีมเดจ็พระมหาวรีวงศ์ ซึง่เวลาน้ันเป็นพระราชกวี 
และพระผู้ใหญ่ ตลอดศรัทธาญาตโิยมตามส่งท่านมากมาย และเทวดาเป็นจ�านวนมาก 
ตามส่งไปสถานีรถไฟ ท่านว่าบนอากาศทัง้ข้างหน้าข้างหลงั ข้างซ้ายข้างขวา เตม็ไปด้วย 
เทวดาที่เหาะลอยตามส่ง แม้ไปจนถึงสถานีแล้ว ก็ยังไม่พากันกลับไปภูมิฐานของตน  
ยงัคงยับย้ังรอคอยตามส่งอยูบ่นอากาศ จนถงึเวลารถไฟจะเคลือ่นออกจากสถานี ชลุมนุ 
วุ่นวายพอดู ทั้งจะแสดงอาการต้อนรับประชาชนพระเณรที่ตามส่งเป็นจ�านวนมาก  
ทั้งจะแสดงกิริยาทางใจเพื่ออวยชัยให้พรแก่เทวดาทั้งหลายที่เหาะลอยและยับยั้งอยู่
ในอากาศ เพื่อรับพรเป็นวาระสุดท้าย

 พอปฏิสนัถารกับประชาชนเสร็จ และรถไฟเร่ิมเคลือ่นออกจากสถานีแล้ว จึงได้ 
ปฏิสันถารและอวยพรให้แก่เทวดาทั้งหลายบนรถไฟ น่าสงสารเทวดาบางรายที่เกิด 
ความเลื่อมใสในท่านมาก ไม่อยากให้ท่านจากไป แสดงความกระวนกระวาย ระส�่า 
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ระสาย และเสยีอกเสยีใจ เช่นเดียวกบัมนุษย์เราดีๆ  น่ีเอง เทวดาบางพวกอตุส่าห์เหาะลอย
ตามส่งไปไกลตามขบวนรถไฟทีก่�าลงัวิง่ตามรางไปอย่างเตม็ที ่จนท่านต้องก�าหนดจิต 
บอกให้พากันกลบัไปถิน่ฐานของตน จึงได้พากนักลบัด้วยความอาลยัอาวรณ์อย่างไม่มี
จุดหมายว่า ท่านจะได้กลบัมาเมตตาโปรดอกีเมือ่ไหร่หรือไม่ สดุท้ายกพ็ากนัหมดหวงั 
เพราะท่านมไิด้กลบัไปอกี และท่านกม็ไิด้พดูด้วยว่า รุกขเทวดาทางเชยีงใหม่ได้พากัน 
ไปฟังเทศน์เวลาท่านไปอยู่อุดรฯ และสกลนครแล้ว

 พอรถไฟถึงกรุงเทพฯ เข้าพักวัดบรมนิวาส ตามค�าสั่งทางโทรเลขของสมเด็จ 
พระมหาวรีวงศ์ (อ้วน ตสิโฺส) ทีบ่อกไปว่า นิมนต์ให้ท่านไปพกัวดับรมฯ เรากจั็ดแจง
ทีพ่กั จัดน�า้ใช้ น�า้ฉัน น�า้สรง ให้สมควรและถกูตามอธัยาศยัของท่าน ในระยะทีพ่กัทีน้ั่น 
ปรากฏว่ามีคนมาถามปัญหากับท่านมาก

กรุงเทพฯ สู่นครราชสีมา

 เราเป็นพระตดิตามอปัุฏฐากท่านพระอาจารย์มัน่มาโดยตลอด เมือ่ท่านน�าเดนิทาง 
มาพกัอยูก่รุงเทพฯ มีผู้มาอาราธนานิมนต์ให้ไปฉันในบ้านเสมอ แต่ท่านขอผ่าน เพราะ 
ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติต่อสรีรกิจประจ�าวันหลังจากฉันเสร็จแล้ว

 พักอยู่กรุงเทพฯ พอสมควรแก่กาลแล้ว ท่านเริ่มพาออกเดินทางมาพักโคราช 
ตามค�าอาราธนาของคณะศรัทธาชาวนครราชสีมา พักที่วัดป่าสาลวัน ขณะพักอยู่นั้น 
ก็มีท่านผู้สนใจมาถามปัญหาหลายราย มีผู้คนเลื่อมใสท่านมาก ท่านเป็นผู้มีธรรมะ 
เป็นวิหารธรรม ช่างสงัเกตพนิิจพจิารณา อย่างบางทปีลอดผู้คนตอนพลบค�า่ ท่านเข้าไป 
ท�าวตัรปฏบิตั ิเมือ่เหน็อะไรกจ็ะแสดงออกมาสอนเราในแง่แห่งธรรมเสมอ เรากเ็ซ่อซ่าๆ  
ซุม่ซ่ามอยูแ่ล้ว จึงถกูท่านดดัอยูเ่ป็นประจ�า ทกุวนัท่านต้องมเีร่ืองดเุรา เพราะท่านเป็น 
นักปราชญ์ ส่วนเราเป็นผู้ไปศึกษากับท่านผู้เป็นปราชญ์ใหญ่ จึงถูกท่านโขกสับขับไล่ 
อยู่เรื่อยๆ 
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 ส�าหรับปัญหาธรรมน้ัน ไม่ว่าท่านไปพกัทีไ่หน มคีนมาเรียนถามมไิด้ขาด แต่มไิด้ 
จดจ�าได้ทุกบททุกบาท

 ท่านพกันครราชสมีาพอสมควรแล้ว กพ็าเราออกเดินทางต่อไปจังหวดัอดุรธานี 
มาถึงขอนแก่น มพีีน้่องชาวขอนแก่นไปรับท่านทีส่ถานีคบัคัง่ และพร้อมกนัอาราธนา
ท่านให้ลงแวะพักเมตตาที่ขอนแก่นก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อไปอุดรฯ แต่ท่านไม่อาจ
แวะตามค�านิมนต์ได้ จึงพากันพลาดหวังไปบ้างในโอกาสที่ควรจะได้นั้น
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พรรษาที่ ๔-๕ (พ.ศ. ๒๔๘๓-๒๔๘๔)

จ�ำพรรษำที่ เสนำสนะป่ำช้ำเป็นที่ทิ้งศพ (วัดป่ำโนนนิเวศน์)

อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี

ประวัติวัดโนนนิเวศน์

 วัดโนนนิเวศน์ ตัง้อยูท่ีบ้่านโนนนิเวศน์ ถนนอดุรดษุฎี ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมอืง  
จังหวัดอุดรธานี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๒ ไร่ ๒ งาน ๘๒.๕ 
ตารางวา โฉนดเลขที ่๒๑๐๑๙ อาณาเขตทศิเหนือ จรดหมูบ้่านโนนนิเวศน์ ทศิใต้จรด
ถนนสาธารณะ ทศิตะวนัออกจรดหมู่บ้านโนนนิเวศน์ และถนนอดุรดษุฎ ีทศิตะวนัตก 
จรดหมูบ้่านโนนนิเวศน์ ทีธ่รณสีงฆ์จ�านวน ๓ แปลง เน้ือที ่๗ ไร่ ๔๑ ตารางวา โฉนด 
เลขที ่๒๑๐๑๘, ๔๒๙๓ และ นส.๓ เล่ม ๙ หน้า ๓๑ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  
อุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีต สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๐ ศาลาการเปรียญสร้าง พ.ศ. ๒๕๑๕ 
วิหารพระประทานพร พระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ และพระนาคปรก

 วัดโนนนิเวศน์ สร้างเมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๗ มีนายนวล-นางพรม สรรพอาษา (ขนุชาญ- 
อกัษรศิริ) เป็นหวัหน้าชกัชวนชาวบ้านสร้างขึน้ เรียกกนัว่า วดัป่า ต่อมา พ.ศ. ๒๔๘๔-๒๔๘๖  
ท่านพระอาจารย์ม่ัน ภูริทตัตเถระ ผู้มีช่ือเสยีงทางด้านวปัิสสนา ได้เข้ามาจ�าพรรษาเป็น 
เวลา ๒ ปี ท�าให้วดัป่ามีชือ่เสยีง ประชาชนมาปฏบิตัธิรรมกนัมาก และได้รับการพฒันา 
จนเจริญ ตัง้ชือ่ใหม่ว่า วดัป่าโนนนิเวศน์ ได้รับพระราชทานวสิงุคามสมีา เมือ่วนัที ่๑๒  
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ เขตวิสงุคามสมีา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร การบริหารและ 
การปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ

 รูปที่ ๑  พระครูวินัยธรภูมี (หลวงพ่อภูมี €ิตธมฺโม) พ.ศ. ๒๔๙๔-๒๕๐๕
 รูปที่ ๒  พระประยุทธ สมจิตฺโต พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๒๒
 รูปที่ ๓  พระครูวินัยธรพิสิทธิ์ รตนาโภ
 รูปที่ ๔  รักษาการ พระประมวล
 รูปที่ ๕  พระครูปลัดเมธาวัฒน์ (พระอาจารย์ยอย ธมฺมธโร) ปัจจุบัน
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ป่าช้าเป็นที่ทิ้งศพ

 หลวงปู่เจี๊ยะเล่าประวัติต่อไปอีกว่า...

 เม่ือท่านพระอาจารย์มัน่และเราเดนิทางจากโคราช มาขอนแก่น ถงึอดุรเข้าพกัที่
วัดโพธิสมภรณ์ ตามค�านิมนต์ของท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ อยู่ที่วัดโพธิฯ พอสมควร 
แก่กาลแล้ว ท่านกป็รารภจะพกัอยู่ตามป่าตามป่าช้าซึง่เป็นอปุนิสยัของท่าน ท่านเจ้าคณุ 
ธรรมเจดีย์เหน็ว่าป่าช้าเป็นทีท่ิง้ศพชือ่ว่า โนนนิเวศน์ เป็นป่าสงบสงัด ผู้คนไม่กล้าเข้า
รบกวน จึงนิมนต์ท่านให้เข้าไปพกัภาวนาทีน่ั่น ท่านจึงออกจากวดัโพธสิมภรณ์ ได้เข้าพกั 
ที่ป่าช้าโนนนิเวศน์ และจ�าพรรษาที่เสนาสนะป่าช้าโนนนิเวศน์

 สมัยน้ันเป็นป่าช้า ไม่ได้อยูก่ลางเมอืงอย่างน้ี เป็นทีท่ิง้ศพโจรผู้ร้ายทีถ่กูทางการ
ฆ่าตาย เวลาท่านจ�าพรรษาทีว่ดัโนนนิเวศน์ ท่านเจ้าคณุธรรมเจดย์ี วดัโพธฯิ ได้พาคณะ 
ศรัทธาทัง้ข้าราชการและพ่อค้าประชาชนไปรับโอวาทท่านทกุวนัพระตอนเยน็ๆ มไิด้ขาด  
เพราะท่านเจ้าคณุธรรมฯ เองอตุส่าห์เดนิทางไปอาราธนานิมนต์ท่านพระอาจารย์มัน่ที่ 
จังหวัดเชยีงใหม่ ซึง่ไกลแสนไกล และยงัอุตส่าห์ด้ันด้นเข้าไปจนถงึทีอ่ยูข่องท่านด้วย  
จึงได้องค์ท่านมาโปรดชาวอดุรฯ เป็นต้น สมความปรารถนา ท่านเจ้าคุณธรรมฯ จึงเป็น 
ผู้มีพระคุณมากแก่พวกเราที่ได้เห็นได้ยินธรรมท่าน

 เวลามาถงึอดุรฯ แล้ว ปกตท่ิานเจ้าคณุเป็นผู้สนใจในธรรมปฏิบตัเิป็นประจ�านิสยั 
มาด้ังเดิม ถ้าพดูคยุธรรมกับท่านนานเท่าไร ท่านไม่แสดงอาการเหน็ดเหน่ือยให้ปรากฏเลย  
ยิง่เป็นธรรมฝ่ายปฏิบตัแิล้ว ท่านย่ิงชอบเป็นพเิศษ ท่านรักและเลือ่มใสท่านพระอาจารย์ 
มัน่มาก เวลาท่านพระอาจารย์มัน่อยูอ่ดุรฯ ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์เป็นผู้เอาใจใส่เป็น
พเิศษ และคอยสอบถามสขุทกุข์ท่านพระอาจารย์มัน่จากใครต่อใครอยูเ่สมอ นอกจากน้ัน 
ยังชักชวนประชาชนไปรู้จักและสนิทสนมกับท่านอาจารย์อยู่เสมอ ถ้าเขาไม่กล้าไป 
ท่านเป็นผู้พาไปเองโดยไม่เหน็แก่ความเหน็ดเหน่ือย คณุธรรมท่านเจ้าคณุธรรมเจดย์ี
ในข้อนี้ รู้สึกว่าเด่นมากเป็นพิเศษและน่าเลื่อมใสมาก
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ท่านพระอาจารย์มั่นแสดงธรรม

ที่เสนาสนะป่าโนนนิเวศน์

 เรา (พระเจ๊ียะ) อยูจ่�าพรรษาร่วมกบัท่านพระอาจารย์มัน่ทีเ่สนาสนะป่าโนนนิเวศน์ 
เป็นพรรษาที ่๒ รวมอยูก่บัท่านมา ๒ ปี ๓ แล้ง ขณะน้ันเราบวชได้ ๕ พรรษา ทกุๆ วนั 
มีประชาชนผู้เลื่อมใสเข้ามากราบไหว้ไม่ขาดสาย ตอนเย็นท่านเมตตาแสดงธรรม
ภาคปฏิบตัใิห้แก่พระเณรฟัง ท่านเจ้าคณุธรรมเจดย์ีเอง ท่านเดนิทางมาฟังธรรมโดย 
สม�่าเสมอ ใจความแห่งธรรมะที่ท่านแสดงพอจ�าได้บ้างเล็กน้อย ท่านแสดงธรรม 
ตอนหนึ่งว่า

 “การพจิารณาธรรมให้เหน็ปัจจุบนัธรรม อย่าส่งจิตถงึอดีตอนาคต จะเป็นความ
กังวลและฟุ้งซ่านไป เพราะว่าธรรมะทั้งหมดที่พระพุทธองค์ทรงแสดงออกมาจากจิต
คือพระทัยที่บริสุทธิ์ทั้งนั้น การดับทุกข์นั้นก็คือการรู้เท่าทันทุกข์ ไม่ยินดี ไม่ยินร้าย 
การพิจารณากายให้รู้เท่าทันทุกข์ ให้รู้ตามความเป็นจริง เวลาพิจารณาอย่าใส่สิ่งที่
ไม่มีเข้ามา และอย่าน�าสิง่ทีมี่อยู่ออกหรือตดัออก อนัน้ีจะเป็นความไม่ละเอยีดในการ
พิจารณา

 การปฏิบตัติามมรรค ๘ น้ัน สมาธมิรรคเป็นส�าคญัมาก นอกจากน้ันเป็นส่วนปริยาย  
เมื่อเราปฏิบัติสังเกตด้วยธรรม และอาการของธรรมที่จิตถึงขั้นละเอียดประณีตแล้ว  
กจ็ะเป็น “สนัทฏิฐกิบคุคล คือ เป็นผู้รู้ผู้เหน็เสยีเอง” เวลาปฏบิตัสิมาธด้ิวยจิตตภาวนา  
ถ้าจิตเราส่งออกนอกวงกาย จิตน้ันยังไม่เป็นมหาสต ิมหาปัญญา จิตน้ันจะเป็นมจิฉาทฏิฐิ  
ไม่เป็นทางด�าเนินอันชอบ

 นักปฏิบตัสิ�าคัญทีส่ดุต้องเดด็เดีย่วกล้าหาญ พยายามรักษาจิตให้เสมอ อย่าให้ 
ขึน้ลงตามกิเลสทีม่าก่อกวน การรักษาจิตให้เป็นปกตไิด้ จะมคีวามสขุในการปฏบิตั ิจิตน้ี 
เมือ่เราปฏบิตัถิงึจุดแห่งผล อานิสงส์น้ันจะหาประมาณไม่ได้ การปฏบิตัทิางจิตจึงเป็น
ความจ�าเป็นแห่งบุคคลผู้มีปัญญา
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 ไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ใด ธรรมะข้อหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ลึกลับที่สุด เป็นที่พึ่งถาวร
แก่เราได้น้ัน กคื็อ “อตัตา ห ิอตัตโน นาโถ” พึง่ตน รู้ตน แล้วกจ็ะรู้ในสิง่ทัว่ไป เพราะ 
ตัวตนนั่นแหละเป็นต้นเหตุของทุกสิ่ง”

 ท่านก็ว่ากส็อนอย่างน้ีเสยี... อนัน้ีแหละพอจ�าได้ ตอนน้ัน หลวงปูห่ลยุ ท่านเจ้าคณุ 
ธรรมเจดีย์ ตลอดจนพระกรรมฐานที่เป็นลูกศิษย์ของท่านก็มาพักฟังธรรมอยู่ด้วย 
หมู่พระป่ามาจากที่ต่างๆ ก็แยะ...

ถามปัญหาท่านพระอาจารย์มั่น

 ทีพ่กัของเรา (พระเจ๊ียะ) กบัท่านพระอาจารย์มัน่ ไม่ห่างกนัมากนัก ท่านอาย ุ๗๐ แล้ว  
ต้องคอยดูแลท่าน ท่านเรียกใช้อะไรจะได้ยินได้ง่าย ในตอนเยน็ๆ หลงัจากท�าข้อวตัร 
ปฏบิตัเิสร็จ มปัีญหาธรรมอนัใดขดัข้อง จะน�าไปถามท่านเสมอ เราเคยเข้าไปทีพ่กัท่าน 
ที่โนนนิเวศน์ ไปถามปัญหาธรรมกับท่านพระอาจารย์มั่นอันหนึ่ง ก็มาเล่าสู่กันฟัง

 สมัยอยู่กับท่าน ถามว่า “ครูบาจารย์...ครับ พระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านพ้นจาก
อาสวกิเลสไปแล้วอย่างนั้น เข้าสมาธิทีเดียวจะได้หรือไม่”

 ท่านตอบว่า “เออ... ดูแต่พระพุทธเจ้าเป็นต้น เวลาก่อนที่จะเข้านิพพานอย่างนี้ 
ก็ต้องเข้าตั้งแต่ปฐมฌาณ ตั้งแต่รูปฌาน จนถึงอรูปฌาน เข้าไปโดยล�าดับ”

หลวงปู่เจี๊ยะพิจารณาธรรม

 “ท�าไมท่านว่าอย่างน้ันหนอ” เรากน็�ามาพจิารณา เน่ีย กน่็าคดิ น่าตรึกตรอง เพราะ 
ขัน้ต้นของหวัใจของคนเราน้ัน มนัต้องมอีารมณ์เป็นสิง่เกือ้กลูอดุหนุนให้กระสบักระส่าย 
ไปในบางสิง่บางอย่าง กระทบทางห ูทางตา ทางใจ เข้ามารบกวนอยู ่เพราะฉะน้ัน ข้ันต้น 
ก็จ�าเป็นทีส่ดุ จ�าเป็นจะต้องช�าระให้ใจน้ันเข้าไปอยูใ่นจุดใดจุดหน่ึง ให้ถึงจุดอนัน้ันแล้ว  
ใจมนักเ็กดิความสงบ นิวรณ์ทัง้หลายกด็บัไปจากใจเรา ใจน้ันกเ็ป็นปกต ิเป็นหน่ึงอยู่
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จ�าเพาะอย่างนัน้ เบื้องต้นอันนีเ้องเป็นต้นเหตุให้เข้าใจของการบ�าเพ็ญสมาธิ ผู้ปฏิบัติ 
กจ็�าเป็นจะต้องเน้นแนวทางให้ถกูทาง จึงเรียกว่าสมกบัเป็นนักกรรมฐาน ถ้าเราไม่เน้น 
ทางให้ถกู สกัแต่ว่ากระท�าไป โดยไม่ตรึกตรอง ไม่พนิิจพจิารณา ใคร่ครวญ สิน้ไปวนัหน่ึง 
คืนหนึ่ง หลายๆ วัน หลายๆ เดือน หลายๆ ไปอย่างนี้ สิ้นไปโดยเปล่าประโยชน์ 
การบ�าเพ็ญนั้นไม่ค่อยได้เกิดประโยชน์กับเรา กับชีวิตของเราที่ทุ่มเทเสียสละมาจาก 
กิจการบ้านเรือน สละโลก สละสงสาร มาอย่างนี้ แล้วควรจะทุ่มเทชีวิตด้านจิตใจ  
ให้เป็นสิง่ส�าคญักบัชวีติของเราสมกบัความมุ่งมาดปรารถนา เราเข้ามาเพือ่ต้องการขจัด 
ทุกข์ของหัวใจให้ออกไปจากใจของเรา

 เพราะฉะน้ัน การเมือ่ความด�าริอย่างน้ันแล้ว สิง่อนัใดทีเ่รากระท�าไม่เกดิความสงบ  
เรากจ็�าเป็นทีจ่ะศึกษาไต่ถาม หรือเพยีรพยายามด้วยตวัเอง อย่างใดอย่างหน่ึง มันขัดข้อง 
ประการใด อย่างนี้มีครูบาอาจารย์ก็ศึกษาจากท่านเหล่านี้ เป็นต้น

 เพราะฉะน้ัน การท�าใจเข้าสูค่วามสงบน้ีกป็ระการหน่ึง เม่ือเข้าสูค่วามสงบอย่างน้ัน  
จิตใจทีป่ราศจากนิวรณ์ธรรมทัง้หมดแล้วอย่างน้ัน ใจน้ันจะเยอืกเยน็ ใจน้ันจะสขุมุ ไม่มี 
ความนึกคิดปรุงแต่งไปในอดีต ถึงอนาคต

 แม้ปัจจุบนัทีบ่ริกรรมอยู ่กว็างโดยปกตอิย่างน้ัน ใจปราศจากสิง่ทัง้ปวง เตม็ไป 
ด้วยความสว่างไสวของใจอย่างนั้น เรียกว่าจัดว่าเป็นสมาธิ เมื่อเราฝึกอย่างนี้จนช�านิ
ช�านาญแล้ว กจ็�าเป็นต้องใช้การค้นคว้า พนิิจพจิารณา น่ีเป็นมาตรฐานส�าคัญของผู้ปฏบิตัิ  
จ�าเป็นที่ต้องค้นคว้า

 อย่างเราก็เคยอธิบายบอกให้ค้นคว้าร่างกาย เพราะฉะน้ันจึงว่าถ้าไม่ค้นคว้า
พิจารณาร่างกาย ก็เรียกว่าพิจารณาเวทนา เมื่อพิจารณาเวทนา ไม่พิจารณาเวทนา  
กพ็จิารณาจิต เมือ่ไม่พจิารณาจิต ก็พจิารณาธรรม ท่านว่าอย่างน้ัน แต่ถ้าการค้นกาย 
เป็นการทีถ่อนรากเหง้าของสกักายทฏิฐอินัส�าคัญอนัหน่ึง เวลาน้อมนึกตัง้แต่เบือ้งบน  
คอืตัง้แต่หวัลงถงึปลายตนีอย่างน้ี ถ้านึกให้ละเอยีดลออลงไปแล้วอย่างน้ัน กต้็องกนิ 
เวลาตั้งเป็นเกือบชั่วโมง ก็ต้องเอาอย่างนั้น เมื่อลงไปตั้งถึงที่สุดถึงนิ้วก้อย เบื้องซ้าย  
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เบือ้งขวา ทีส่ดุลงไปแล้วก็ต้องทวนกลบัขึน้มา อย่างน้ันตลอด น้ิวก้อยเบือ้งซ้าย จนมาถงึ 
น้ิวหวัตลอดถงึเท้าเบือ้งเอว แล้วกล็งไปเท้าขวา ขึน้มาอย่างน้ันอีก ตลอดเวลากข็ึน้มาตาม 
ส่วนอวัยวะของหน้าอก ขัน้เอวน่ีถงึสนัหลงั ถงึซีโ่ครง หน้าอก ถงึกะโหลกศรีษะขึน้มา 
อย่างน้ี เรียกว่า อนุโลม ปฏโิลม ถอยเข้าถอยออกของใจ สภาวะบางชนิดของจิตของ 
ผู้ที่เป็นใหม่อย่างนั้น

 เมื่อน้อมพินิจพิจารณาอย่างนั้น บางทีจะเกิดความเบื่อหน่าย เกิดความสังเวช
สลดใจอย่างน้ันให้น�้าหูน�้าตาไหล เกิดความสังเวชสลดใจว่าเราน้ีก็จะต้องแตกตาย 
โดยไม่มีข้อสงสัยประการใดทั้งปวง ใจในสภาวะอย่างน้ัน มันเกิดความสงบแล้ว  
เมื่อนึกไปแล้วมันก็เป็นเช่นน้ัน เป็นธรรมดาของการประพฤติปฏิบัติ แต่ท่านเรียก 
อย่างหนึ่ง ท่านเรียกว่า ปีติ แต่ลักษณะของปีติอย่างนี้ ก็เป็นปีติไปเพื่อที่จะคลายซึ่ง 
ความเพลิดเพลินของใจนั่นเอง เมื่อใจนั้นสงบเข้าอย่างนั้นแล้ว ก็จ�าเป็นต้องเกิดปีติ
เกดิในสิง่ทีไ่ม่เคยเป็น มนักต้็องเป็นขึน้กบัชวีติอย่างน้ัน เมือ่พจิารณามากเข้ามากเข้า 
บางทรีะลกึถึงส่วนใดอย่างน้ี ให้หลดุออกไป มันกห็ลดุ นึกให้ลกูตาหลดุ ลกูตากเ็หน็
หลุดออกไป แล้วก็เพ่งอยู่อย่างนั้น ก็ก�าหนดเข้ามาใส่ มันก็ใส่ได้อย่างเก่า ก�าหนด 
ตาซ้ายออกไป ตาซ้ายกอ็อก ก�าหนดเอาเข้ามาก็เข้า น่ีต้องพจิารณาให้ละเอยีด แม้แต่
ฟันมีกี่ซี่ ฟันล่าง ฟันบน มีกี่ซี่ นึกให้ละเอียดลออลงไป อย่าได้ละเว้น

 ยิ่งเกิดปฏิภาคเท่าไร มากเท่าไรแล้ว ก็ยิ่งต้องก�าหนดให้ละเอียดลงไป แต่เมื่อ 
เป็นปฏิภาคอย่างน้ัน เมือ่เราค้นคว้ามากเข้ามากเข้า ปฏิภาคน้ันย่อมจะจางลง ความที ่
ปฏิภาคจางเช่นนั้น เราอย่าเข้าใจว่าสมาธิเสื่อม ลักษณะของปฏิภาคเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น 
อย่างน้ัน เมือ่พจิารณาให้มากให้ละเอยีดลออลงไปแล้ว ใจจะอยูก่บัล�าดบัทีพ่จิารณาอยู่
อย่างน้ันตลอดเวลา อย่างน้ีอย่าเข้าใจว่าปฏภิาคเสือ่ม ปฏภิาคน้ันเสือ่มไปจริง หายไปจริง  
เพราะมันเกดิปัญญา เม่ือเกิดปัญญาอย่างน้ัน ละเอยีดลออมากเข้ามากเข้า ปฏภิาคน้ัน 
ก็จางไปไม่ปรากฏ ผู้ที่เป็นอย่างนั้น อย่าเข้าใจว่าสมาธิเสื่อม

 ถ้าเราสงัเกตดใูห้เทีย่งแท้ของใจทีพิ่จารณาอยูอ่ย่างน้ัน มนัจะเป็นหน่ึง ไม่วิง่ไป 
ในที่ใดทั้งหมดเลย อยู่เฉพาะกาย อันนี้อันเดียวตลอดเวลาที่เรานึกอย่างนั้น อย่างนี้ 
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เพิ่งเข้าใจว่าเป็นแนวสมาธิอันที่จะหนีจากทุกข์ แนวทางเรียกว่า มัคโค ที่จะออกจาก
ทกุข์ของใจ ใจในขณะน้ันไม่มอีารมณ์เข้ามากวดัแกว่ง มาแก่งแย่งกบัใจทีพ่จิารณาอยู่
อย่างน้ันตลอดเวลา เมือ่เป็นเช่นน้ัน ให้พจิารณาให้มากให้ละเอยีดลงไป ให้พจิารณา 
ให้มากๆ อย่างน้ัน เม่ือพจิารณามากเข้า เมือ่เหน็เหน่ือยพอสมควร เป็นเวลาตัง้ชัว่โมง 
สองชัว่โมง อย่างน้ีเรากถ็อยจิตเข้ามาพักซะ เมือ่พกัพอสมควร กถ็อยจิตกลบัมาพจิารณา 
อีกอย่างนั้น

 เมือ่เหน็ว่าจิตมกี�าลงัดแีล้ว กค้็นลงไปให้ตลอดเวลา บางทน่ัีงอย่างน้ันให้ตลอด
ทัง้คืนกน่ั็งได้ ไม่มคีวามเหน็ดเหน่ือยเมือ่ยล้า ก�าลงัของใจทีป่ล่อยวางขนัธ์ทัง้หมด หรือ 
เรียกว่าอารมณ์ทัง้หมดน้ัน มนัประกอบไปด้วยความเพลดิเพลนิ ในขณะพนิิจพจิารณา 
อย่างน้ัน เรียกว่าปัญญาอนัแท้จริงทีจ่ะเกดิกบัใจของผู้ทีป่ฏิบตัอินัน้ัน อย่าเข้าใจว่าสมาธิ  
หรือเรียกว่าปฏิภาคนั้นเสื่อม นี่ต้องเข้าใจอย่างนั้น

 ความทีเ่ป็นเช่นน้ัน เพราะใจทีด่�าเนินไปพจิารณาอย่างน้ัน ท่านเรียกว่า เป็นลกัษณะ 
ของปัญญากบัสตเิป็นอนัหน่ึงอันเดยีวกนั ค้นนึกถงึส่วนต่างๆ อยูอ่ย่างน้ัน ใจไม่พะวกัพะวน 
ไปกบัสิง่ใดทัง้หมด นึกตัง้แต่เบือ้งบน ตัง้แต่ ผม ขน เลบ็ ฟัน หนัง ตลอดร่างกายไป
จนถงึปลายเท้าขึน้มาตลอดเวลาอยูอ่ย่างน้ัน แล้วกท็วนขึน้มาอกี มาถงึเบือ้งบน ลงจาก 
เบื้องบนไปหาเบื้องล่าง เอาอยู่อย่างนี้ นั่ง ๓-๔ ชั่วโมง ไม่มีการเหน็ดการเหนื่อย  
เมื่อยล้า สบายที่สุดของชีวิตที่เราเข้ามาบ�าเพ็ญพรหมจรรย์

 เพราะฉะน้ันจะต้องตัง้ใจ อย่าไปเพลดิเพลนิกบัสิง่หน่ึงสิง่ใด เมือ่เป็นเช่นน้ันแล้ว  
อย่าคยุมาก อย่าไปอวดมาก แต่อนัน้ีจะมทีฐิมิานะอนัแฝงเจือเข้ามาอยู่ในหวัใจของบคุคล 
ผู้เป็นเช่นน้ัน ส�าคญัว่าตวัฉันด ีตวัฉันประเสริฐ ตวัฉันไม่มใีครสูไ้ด้ อนัน้ีต้องระวงัไว้  
อย่าเพลดิเพลนิกบัสิง่เหล่าน้ัน เพราะสภาวะอย่างน้ี ความคิดเม่ือพจิารณาอย่างน้ันแล้ว  
ความคดิเหน็ในบางสิง่บางอย่างเกดิขึน้ ต้องระมดัระวงั เม่ือในบางสิง่บางอย่างเกิดขึน้ 
เช่นน้ัน ต้องพยายามเข้าไปค้นกาย พจิารณากายของตวัอย่างเดิม อย่าไปยุง่อย่างอืน่  
อย่าไปคดิเร่ืองโลก เร่ืองสงสาร เพลดิเพลนิในการเทศน์การวาทะอะไรทัง้หมด ต้องให้ 
เข้าใจอย่างนั้น ต้องหวนกลับเข้าไปค้นคว้าอย่างเดิมอย่างนั้น
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 อนัน้ีเป็นหลกัส�าคญั มนัมีสิง่แว่วๆ เข้ามาในห ูเพราะฉะน้ันต้องเตอืนสกัหน่อย 
เพราะฉะน้ันขอให้ตัง้อกตัง้ใจ ให้เตม็ทีล่งไป ในระดบัของใจก�าลงัดีอย่างน้ีแล้ว ขอให้ 
ตั้งใจเต็มที่ลงไปเถิด ผลที่จะได้รับคือความสงบของใจ เมื่อค้นคว้าพินิจพิจารณาใจ 
ลงไป กายลงไปเท่าไร ใจน้ันยิง่เกิดความสงบทกุๆ นาท ีทัง้วนัทัง้คนื ยนื เดนิ น่ัง นอน  
จะเกิดแต่ความสงบของใจอยู่อย่างนั้น

 เพราะฉะน้ัน อย่าได้นอกรีตนอกรอยไปเล่นพธิต่ีางๆ นานา ให้พจิารณาร่างกาย
ของเรา ให้ตัดส่วนหยาบส่วนละเอียดของกายออกให้มาก เมื่อจะเห็นหรือไม่เห็น 
ไม่ต้องวติก เม่ือส่วนปัญญาทีล่ะเอยีดมากเข้าเท่าไรแล้วอย่างน้ัน ปฏิภาคน้ันจะดบัไป 
ทนัท ีแต่อย่าวติกว่าสมาธเิสือ่ม การพนิิจพจิารณาอยูอ่ย่างน้ันเอง เป็นเหตใุห้เจริญของ 
องค์ปัญญาวิปัสสนานั่น

บ้านหนองน�้าเค็ม

 ออกพรรษาแล้วอากาศแห้งแล้ง ท่านพระอาจารย์มั่นชอบพาเราออกไปเที่ยว
ปลกีวเิวกอยูต่ามบ้านนอกเพ่ือบ�าเพญ็สมณธรรมตามสมณวสิยั บ้านหนองน�า้เค็มทีอ่ยู ่
ห่างตัวเมืองราว ๓๐๐ เส้น เป็นหมู่บ้านที่ท่านชอบไปพักเป็นเวลานานๆ หมู่บ้านนี้ 
มีป่าไม้ร่มรื่นดี เหมาะกับการบ�าเพ็ญธรรม

 ออกพรรษาทกุๆ ปี ท่านจะหาทีภ่าวนาสงบเงียบ ไม่มปีระชาชนญาตโิยมมารบกวน  
ท่านสันโดษ ไม่ติดที่ ไม่ติดญาติโยม เมื่อใดที่ท่านประสงค์จะออกเที่ยวกรรมฐาน  
ท่านก็จะบอก “เจี๊ยะเว้ย... เตรียมของ ไปหาที่เที่ยวภาวนากัน” เราจัดของบริขารของ
ท่านเสร็จแล้ว ก็รีบจัดของตัวเอง เตรียมพร้อมจะออกเมื่อท่านสั่งการ ของท่านไม่มี
อะไรมาก มีแต่บริขารแปด เราสะพายบาตร ๒ ลกู เดินตามท่าน ไม่ถามท่าน ท่านจะ 
พาไปทางไหนกท็างน้ัน ท่านเดนิถอืไม้เท้า เดนิเร็ว ป๊ิดๆ เราทัง้เดนิทัง้วิง่แทบทกุๆ คร้ัง 
ทีไ่ปกับท่าน เพราะท่านเดนิเร็วมาก ส่วนมากเวลาหน้าแล้งๆ ท่านจะไปภาวนาทีป่่าช้า
บ้านหนองน�้าเค็ม เพราะที่นั่นร่มรื่น มีน�้าดี ไม่ค่อยร้อน
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 ในปลายปี ๒๔๘๒-๒๔๘๔ น้ี เรายงัเป็นผู้ตดิตามธดุงค์อปัุฏฐากท่านโดยตลอด  
และได้รับโอวาทธรรมเป็นระยะๆ ผลของการปฏิบตักิเ็ป็นทีเ่ยน็ใจ การได้ร่วมปฏบิตัธิรรม 
กับท่านเป็นบุญใหญ่อย่างเหลือล้น

 การปฏิบตัขิองเราจากป่าช้าโนนนิเวศน์จนถงึหนองน�า้เคม็ บรรลถุงึผลอนัน่าพงึใจ  
ไม่เสยีดายอาลยัทกุสิง่ในโลก ค�าสอนของพระศาสดาประจักษ์ใจ หายสงสยัลงัเลเคลอืบ- 
แคลงในพระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้า ซาบซึง้ในพระคณุของท่านพระอาจารย์มัน่ที่ 
สั่งสอนอบรมมา

 การทีเ่ราได้อยูป่ฏบิตัพิระผู้ทรงคณุเช่นน้ี เป็นความโชคดเีหลอืหลาย เราจะได้รู้ใน 
สิ่งที่เราไม่รู้ แต่ละวันจะมีผู้เข้ามาเกี่ยวข้องกับท่านทั้งด้านภายนอกและภายในมาก  
ตาต้องดูท่านตลอด อย่าให้คลาดเคลื่อน หูต้องฟังท่านตลอด ไม่ว่าท่านจะพูดค่อย
หรือแรง ใจต้องคดิตลอด ปัญญาอย่าอยูน่ิ่งเฉย ถ้าไม่รวดเร็วดังน้ี กจ็ะไม่สามารถอยู ่
กับท่านได้

ท่านพระอาจารย์มั่นเล่านิมิตช้างสามเชือก

 อยู่อุปัฏฐากท่านในบางคราว ท่านก็จะน�าเรื่องมาเล่าให้ฟังเพลิน ล้วนประกอบ 
ไปด้วยอรรถรสแห่งธรรม ไม่ว่าแง่หนักเบาแค่ไหน ล้วนประกอบด้วยธรรมทัง้น้ัน บางที
ท่านก็เล่าเร่ืองนิมติทีป่รากฏขึน้มาในจิต ณ สถานทีน้ั่น เป็นอย่างน้ัน จะมีเหตอุย่างน้ัน  
ท่านมีญาณหยั่งทราบ ยากที่ปุถุชนคนหนาอย่างพวกเราจะเอื้อมอาจคาดเดาได้

 อย่างเช่นคนืหน่ึง ท่านเล่านิมติทีแ่ปลกประหลาด อนัเก่ียวเน่ืองด้วยตวัท่าน และศษิย์ 
ผู้จะมีบญุมาสบืต่อพระศาสนา สามารถทรงอริยธรรม นิมติอนัน้ีแปลกประหลาดมาก 
ท่านนิมิตที่ดอยค�า บ้านน�้าเมา อ�าเภอแม่ปั๋ง จังหวัดเชียงใหม่

 ตอนน้ีจะขอคดัลอกจากหนังสอืประวตัท่ิานพระอาจารย์มัน่ ทีท่่านอาจารย์มหาบวั  
ท่านเขียนไว้ดีแล้วดังนี้
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 “คนืน้ันดกึมาก ราว ๓ นาฬิกา อนัเป็นเวลาธาตขุนัธ์ละเอยีด ท่านตืน่จากจ�าวดั  
น่ังพจิารณาไปเลก็น้อย ปรากฏว่าจิตใจมคีวามประสงค์จะพกัสงบมากกว่าจะพจิารณา
ธรรมทัง้หลายต่อไป ท่านเลยปล่อยให้จิตพกัสงบ พอเร่ิมปล่อย จิตกเ็ร่ิมหยัง่ลงสูค่วาม 
สงบอย่างละเอยีดเตม็ภมิูสมาธ ิและพักอยู่นานประมาณ ๒ ชัว่โมง หลงัจากน้ันกค่็อยๆ  
ถอยออกมา แต่แทนทีจิ่ตจะถอนออกมาปกตจิิต เพราะมีก�าลงัจากการพกัผ่อนทางสมาธิ 
พอสมควรแล้ว แต่กลบัถอยออกมาเพยีงขัน้อปุจารสมาธ ิแล้วออกรู้เหตกุารณ์ต่อเน่ือง 
ไปในเวลานั้นเลยทีเดียว

 คือขณะนั้นปรากฏว่ามีช้างเชือกหนึ่งใหญ่มาก เดินเข้ามาหาท่าน แล้วทรุดตัว
หมอบลงแสดงอาการจะให้ท่านขึ้นบนหลัง ท่านก็ปีนขึ้นไปบนหลังช้างเชือกนั้นทันที 
พอท่านนั่งบนคอช้างเรียบร้อยแล้ว ขณะนั้นปรากฏว่ามีพระวัยหนุ่มอีกสององค์ขี่ช้าง
องค์ละเชอืกเดนิมาตามข้างหลงัท่าน ช้างทัง้สองเชือกน้ันใหญ่พอๆ กนั แต่เลก็กว่าช้าง 
ทีท่่านก�าลงัขีอ่ยูเ่ลก็น้อย ช้างทัง้สามเชอืกน้ันมคีวามองอาจสง่างามผ่าเผย และสวยงาม 
มากพอๆ กัน คล้ายกับเป็นช้างทรงของกษัตริย์ มีความฉลาดรอบรู้ความประสงค์
และอุบายต่างๆ ที่เจ้าของบอกและดีเช่นเดียวกับมนุษย์

 พอช้างสองเชอืกของพระหนุ่มเดนิมาถงึ ท่านกพ็าออกเดนิทางมุง่หน้าไปทางภเูขา  
ที่มองเห็นขวางหน้าอยู่ไม่ห่างจากที่นั้นนัก ประมาณ ๑ กิโลเมตร ช้างท่านเป็นผู้พา 
เดนิหน้าอย่างสง่าผ่าเผย ในความรู้สกึส่วนลกึ ท่านว่าราวกบัจะพาพระหนุ่มสององค์น้ัน 
ออกจากโลกสมมตุทิัง้สามภพ ไม่มีวนักลบัมาสูโ่ลกใดๆ อีกต่อไปเลย

 พอไปถงึภเูขาแล้ว ช้างพาท่านและพระหนุ่มสององค์เดนิเข้าไปทีห่น้าถ�า้แห่งหน่ึง 
ซึง่ไม่สงูนัก เพยีงเป็นเนินเชือ่มกนัขึน้ไปหาถ�า้เท่าน้ัน เมือ่ช้างใหญ่ทัง้สามเชอืกเข้าไป 
ถึงถ�า้แล้ว ช้างเชอืกทีท่่านพระอาจารย์ม่ันขีอ่ยู ่หนัก้นเข้าไปในหน้าถ�า้ หนัหน้าออกมา  
แล้วถอยก้นเข้าไปจรดผนังถ�า้ ส่วนช้างสองเชือกของพระหนุ่มสององค์ ต่างเดินเข้าไป
ยนืเคยีงข้างช้างท่านข้างละเชอืกอย่างใกล้ชดิ หนัหน้าเข้าไปในถ�า้ ส่วนช้างท่านอาจารย์
ยืนหันหน้าออกมาหน้าถ�้า
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 ขณะน้ันปรากฏว่าท่านอาจารย์เองได้พดูสัง่เสยีพระว่า น้ีเป็นวาระสดุท้ายแห่งขนัธ์ 
และภพชาติของผม จะขาดความสืบต่อกับสมมุติทั้งหลาย และจะยุติลงเพียงแค่น้ี 
จะไม่ได้กลบัมาสูโ่ลกเกดิตายน้ีอกีแล้ว นิมนต์ท่านทัง้สองจงกลบัไปบ�าเพญ็ประโยชน์ตน 
ให้สมบรูณ์เตม็ภูมก่ิอน อกีไม่นานท่านทัง้สองกจ็ะตามผมมา และไปในลกัษณะเดยีวกบั 
ทีผ่มเตรียมไปอยูข่ณะน้ี การทีส่ตัว์โลกจะหนีจากโลกทีแ่สนอาลยัอ้อยอิง่ แต่เตม็ไปด้วย 
ความระบมงมทุกข์นี้ไปได้แต่ละรายนั้น มิใช่เป็นของไปได้อย่างง่ายดาย เหมือนเขา
ไปเทีย่วงานกนั แต่ต้องเป็นสิง่ฝืนใจมากทีผู้่น้ันจะต้องทุม่เทก�าลงัทกุด้านลงเพือ่ต่อสูกู้้
ความดทีัง้หลาย ราวกับจะไม่มีชวีติยังเหลอือยูใ่นร่างต่อไปน่ันแล จึงจะเป็นทางพ้นภยั 
ไร้กงัวล ไม่ต้องกลบัมาเกดิตายเสยีดายป่าช้าอกีต่อไป การจากไปของผมคราวน้ี มิได้
เป็นการจากไปเพื่อความล่มจมงมทุกข์ใดๆ แต่เป็นการจากไปเพื่อหายทุกข์กังวลใน
ขันธ์จากไปด้วยความหมดเยื่อใยในสิ่งที่เคยอาลัยอาวรณ์ทั้งหลาย และจากไปอย่าง
หมดห่วง เหมือนนักโทษออกจากเรือนจ�าฉะนั้น ไม่มีความหึงหวงและน้อยเนื้อต�่าใจ 
เพราะความพรากไปแห่งขนัธ์ ทีโ่ลกถือเป็นเร่ืองกองทกุข์อนัใหญ่หลวง และไม่มีสตัว์
ตวัใดปรารถนาตายกนัเลย ฉะน้ัน จึงไม่ควรเสยีใจอาลยัถงึผมอนัเป็นเร่ืองสัง่สมกเิลส 
และกองทุกข์ไม่มีชิ้นดีเลย นักปราชญ์ไม่สรรเสริญ

 พอท่านแสดงธรรมแก่พระหนุ่มสององค์จบลง กบ็อกให้ถอยช้างสองเชือกออกไป  
ซึง่ยืนแนบสองข้างท่านด้วยอาการสงบน่ิงราวกบัไม่มลีมหายใจ และอาลยัค�าสัง่เสยีท่าน 
ทีใ่ห้โอวาทแก่พระหนุ่มสององค์ ขณะน้ันช้างทัง้สามเชอืกแสดงความรู้สกึเหมอืนสตัว์มี
ชวีติจริงๆ ราวกับมิใช่นิมิตภาวนา พอสัง่เสยีเสร็จแล้ว ช้างสองเชือกของพระหนุ่มกค่็อยๆ  
ถอยออกมาหน้าถ�้าหันหลังกลับออกไป แล้วหันหน้ากลับมายังท่านอาจารย์ตามเดิม 
ด้วยท่าทางอนัสงบอย่างยิง่ ส่วนช้างท่านกเ็ร่ิมท�าหน้าทีห่มุนก้นเข้าไปผนังถ�า้ตามล�าดบั 
เฉพาะองค์ท่านนั่งอยู่บนคอช้างนั่นเอง ทั้งขณะให้โอวาททั้งขณะช้างหมุนตัวเข้าผนัง 
พอช้างหมนุก้นเข้าไปได้ค่อนตวั จิตท่านเร่ิมรู้สกึถอนออกจากสมาธข้ึินมา เร่ืองเลยยตุิ 
ลงเพียงนั้น

 เร่ืองน้ันจึงเป็นสาเหตใุห้ท่านพจิารณาความหมายต่อไป เพราะเป็นนิมติทีแ่ปลก 
ประหลาดมาก ไม่เคยปรากฏในชวีติ ได้ความขึน้เป็นสองนัย นัยหน่ึงตอนท่านมรณภาพ 
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จะมีพระหนุ่มสององค์รู้ธรรมตามท่าน แต่ท่านมิได้ระบุว่าเป็นใครบ้าง อีกนัยหน่ึง  
สมถะกับวิปัสสนาเป็นธรรมมีอุปการะแก่พระขีณาสพแต่ต้นจนวาระสุดท้ายแห่งขันธ์ 
ต้องอาศัยสมถวปัิสสนาเป็นวหิารธรรม เคร่ืองบรรเทาทกุข์ระหว่างขนัธ์กบัจิตทีอ่าศยั 
กนัอยู่ จนกว่าระหว่างสมมุตคิอืขนัธ์กบัวมิตุตคิอืวสิทุธจิิตจะเลกิราจากกนั ทีโ่ลกเรียกว่า 
ตายน่ันแล สมถะกับวปัิสสนาจึงจะยุตใินการท�าหน้าทีล่งได้ และหายไปพร้อมกบัสมมตุ ิ
ทั้งหลาย ไม่มีอะไรจะมาสมมุติกันว่าเป็นอะไรต่อไปอีก

 ท่านว่าน่าหวาดเสียวนั้น ท่านคิดตามความรู้สึกทั่วๆ ไป คือตอนช้างท่านก�าลัง 
หมนุก้นเข้าไปในผนงัถ�า้ ทั้งที่ทา่นนัง่อยูบ่นคอช้าง แตท่า่นวา่ ทา่นมไิด้มคีวามสะทก
สะท้านหวั่นไหวเพราะเหตุการณ์ที่ก�าลังเป็นไปอยู่น้ันเลย ปล่อยให้ช้างท�าหน้าที่ไป 
จนกว่าจะถึงทีส่ดุของเหตกุารณ์ ทีน่่ายนิดเีช่นกนั คือตอนทีนิ่มติแสดงภาพพระหนุ่ม  
และช้างให้ปรากฏขึ้นในขณะนั้น บอกความหมายว่า จะมีพระหนุ่มรู้ธรรมตามท่าน 
สององค์ในระยะทีม่รณภาพ ไม่ก่อนหรือหลงัท่านนานนัก ท่านว่าแปลกอยูอ่กีตอนหน่ึง 
กค็อืตอนท่านสัง่เสยีและอบรมสัง่สอนพระหนุ่มไม่ให้ตกใจ และมคีวามอาลยัถงึท่าน  
ให้พากันกลับไปบ�าเพ็ญประโยชน์ส่วนตนให้เต็มภูมิก่อน และพูดถึงการจากไปของ
ท่านเองราวกับจะไปในขณะนั้นจริงๆ

 พระหนุ่มสององค์จะรู้ธรรมในระยะน้ัน แต่เป็นทีน่่าเสยีดายทีพ่ระหนุ่มสององค์น้ัน 
คือใครบ้าง เวลาเรียนถามท่าน ท่านไม่บอก เวลาน้ันผู้เขยีนมอีาการบ้าก�าลงัก�าเริบ อยากรู้ 
ชื่อพระหนุ่มสององค์นั้น จนลืมอยากรู้ความบกพร่องของตนเสียหมด เลยวาดภาพ 
หลอกตัวเองอยู่ร�่าไปว่าจะเป็นองค์ไหนกันแน่ องค์ไหนกันแน่ อยู่ท�านองนั้น และได้ 
พยายามใช้ความสงัเกตเร่ือยมา แต่ท่านมรณภาพทแีรกจนถงึวนัเขยีนประวตัท่ิาน กย็งั 
ไม่มวีีแ่ววมาจากทางไหน ว่าองค์น้ันเป็นผู้มีโชคมหศัจรรย์ตามนิมติภาวนาทีท่่านเมตตา 
บอกเล่า คดิไปมากเท่าไรกย็ิง่เหน็ความบ้าของตนหนักเข้าทีต่ะครุบเงานอกจากตวัไปว่า  
ใครจะมาประกาศขายตวัว่าตนเป็นผู้บรรลธุรรมน้ัน เพราะมใิช่ปลาเน่าทีจ่ะประกาศขาย 
ให้แมลงวันตอมเล่นไม่มีประโยชน์ เนือ่งจากท่านผู้จะบรรลุธรรมขั้นนั้น ตอ้งเป็นผู้มี
ความฉลาดอย่างพอตวั และควรแก่ธรรมขัน้น้ันอย่างเตม็ภูมจึิงจะบรรลไุด้ แล้วใครจะ
ยอมโง่มาประกาศขายตวัให้นักปราชญ์สมเพชเวทนา ให้คนพาลหวัเราะเยาะ ให้คนหเูบา
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เชือ่ง่าย ไม่มีเหตผุลรับเชือ่ และตืน่ข่าวไปตามๆ กนั เหมอืนกระต่ายตืน่ตมูว่าฟ้าถล่ม
ฉะน้ัน เร่ืองบ้าเลยขอบเขตกค่็อยสงบลง จึงได้เขียนเร่ืองน้ีลงไว้เพือ่ท่านผู้อ่านทัง้หลาย
ได้พจิารณาต่อไป ผิดถกูประการใด กรุณาต�าหนิผู้เขยีน ซึง่มนิีสยัไม่รอบคอบมาดัง้เดมิ
เพราะเร่ืองท�านองน้ีถอืเป็นการภายในระหว่างอาจารย์กบัศิษย์ควรพดูต่อกนัโดยเฉพาะ  
ไม่เป็นภยัต่อฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง แต่ผู้เขยีนประวตัท่ิาน เป็นคนมีนิสยัควรต�าหนิอยูม่าก 
ถ้าไม่สงสารและให้อภัยดังทีเ่รียนขอแล้วขอเล่าตลอดมา จึงหวงัได้รับความเมตตาเป็น 
อย่างดีตามเคย...”

 ท่านพระอาจารย์ม่ันพักจ�าพรรษาอยู่จังหวัดอุดรฯ นับว่าได้ท�าประโยชน์แก่
ประชาชน พระเณร อย่างมากมาย แถบจังหวัดและอ�าเภอใกล้เคียงกับจังหวัดอุดรฯ  
ที่ท่านพักอยู่ มีประชาชนและพระสงฆ์ทยอยกันมาบ�าเพ็ญกุศลและสดับธรรมท่าน
มิได้ขาด เพราะท่านเหล่านี้โดยมากก็เคยเป็นลูกศิษย์เก่าแก่สมัยที่ท่านมาบ�าเพ็ญอยู่  
ก่อนเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ดังนั้น เมื่อทราบว่าท่านมา จึงต่างมีความดีใจ
กระหยิ่มยิ้มแย้ม อยากมาพบมาเห็นและท�าบุญให้ทาน สดับตรับฟังโอวาทกับท่าน  
ในระยะน้ันอายุท่านยังไม่แก่นัก ราว ๗๐ ปี การไปมาในทศิทางใดกพ็อสะดวกอยูบ้่าง  
ประกอบกับท่านมีนิสัยคล่องแคล่วว่องไว ลุกง่ายไปเร็วอยู่ด้วย และไม่ชอบอยู่ในที่ 
แห่งเดยีวเปน็ประจ�า ชอบเทีย่วซอกแซกตามปา่ตามเขาที่เห็นว่าสงบสงดัปราศจากสิ่ง
ก่อกวน



168

ลักษณะอุปนิสัยของท่านพระอาจารย์มั่น

 ส�าหรับลกัษณะอปุนิสยัของท่านพระอาจารย์มัน่น้ัน หลวงปูห่ลยุท่านได้บนัทกึไว้ 
ที่วัดป่าโนนนิเวศน์ ในขณะนั้นเรา (พระเจี๊ยะ) ก็อยู่อุปัฏฐากท่านพระอาจารย์มั่นอยู่  
ณ ที่นั่นด้วย เนื้อความนั้นมีดังนี้

 ท่านพระอาจารย์มัน่ภาวนาสถานทีเ่ป็นมงคล มเีทวดามานมสัการตัง้หมืน่ ท่านรู้ 
ได้ด้วยภาวนาขั้นละเอียดฯ อมนุษย์ท่านก็รู้ได้

 ท่านพระอาจารย์ม่ัน ท่านเป็นคนเดด็เดีย่ว สละชวีติถงึตาย สลบไป ๓ คราว และ 
ท่านต้องการคนใจเด็ดเป็นสานุศิษย์ฯ

 ท่านท�าตัวของท่านใหม่อยู่ในตระกูลทั้งหลาย ไม่ท�าตัวของท่านให้คุ้นเคยใน
ตระกูลเลย การไปการมาของท่าน ไปโดยสะดวก มาโดยสะดวก ไม่ขัดข้อง
ในตระกูล

 ท่านเป็นคนมักน้อย ชอบใช้บริขารของเก่าๆ ถึงได้ใหม่บริจาคทานให้คนอื่น  
ข้อวัตรหมดจดดี สติตั้งอยู่ในสติปัฏฐานเสมอ เป็นผู้ไม่ละกาล วาจาพูดก็ดี
เทศน์กดี็ ไม่องิอามสิลาภ สรรเสริญ วาจา ตรงตามอริยสจั ตามความรู้ความเหน็  
อ้างอริยสัจเป็นหลักฐานเสมอ กาย วาจา ใจ เป็นอาชาไนยล้วน

 ท่านประพฤตตินเป็นคนขวนขวายน้อยในอามิส หมดจดในข้อวตัร และหมดจด 
ในธรรมะ พ้นวสิยัเทวดาและมนุษย์ทีจ่ะตเิตยีนได้ ไม่เป็นข้อล่อแหลมในศาสนา  
ท่านได้วัตถุสิ่งใดมา ท่านสละทันที สงเคราะห์หมู่พรหมจรรย์

 สิง่ของอนัใดท่านอยู่ทีไ่หน เขาถวาย ท่านกเ็อาไว้ให้พระเณรใช้ ณ ทีน้ั่น ท่านไม่ได้ 
เอาไปด้วย

 มคีนไปหาท่านพระอาจารย์มัน่ ท่านไม่ดูคน ท่านดจิูตของท่านเสยีก่อน จึงแสดง 
ออกไปต้อนรับแขกผู้มาถงึถิน่ อน่ึง ท่านหนัข้างและหนัหลงัใส่แขก ท่านพจิารณา 
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จิตของท่านก่อน แล้วพิจารณานิสัยของผู้อื่น นี้เป็นข้อลี้ลับมาก ต่อนั้นถ้าจะ
เอาจริงเอาจัง ต้องประชันต่อหน้ากันจึงเห็นความจริง

 จิตของท่านฝ่าอนัตรายลงไปถงึฐานของธรรมะน้ีมรีาคามาก บ่งความเหน็ว่าเป็น 
อาชาไนยโดยแท้

 ท่านมีนิสัยปลอบโยนเพื่อคัดเลือกคนดีหรือไม่ดี ในขณะน้ันท่านพูดเช่นน้ัน 
ท่านหันกลับเอาความจริง เพราะกลัวศิษย์จะเพลิน

 นิสัยท่านเป็นคนใจเดียว ไม่เห็นแก่หน้าบุคคล ในเวลาถึงคราวเด็ดเดี่ยวต่อ
ธรรมวนัิยจริงๆ บคุคลใจเด็ดจึงอยูก่บัท่านได้ เพราะนิสยัของท่านเป็นเช่นน้ัน 
เป็นคนท�าจริงเอาจริง

 ท่านเป็นคนไม่อวดรู้ แต่ธรรมะของท่านบอกเหตุผลไปต่างหาก นี้เป็นข้อพึง
วินิจฉัย

 หาบคุคลทีจ่ะดจูริตของท่านรู้ได้ยาก เพราะท่านเป็นคนนิสยัลกึลบั จะรู้นิสยัได้ 
ต่อเมื่อบุคคลที่มีภูมิจิตส่วนเดียว

 ท่านเป็นผู้มีอ�านาจในทางธรรมะ ท�าอะไรไม่คร่ันคร้าม ชีเ้ดด็ขาดลงไป ไม่คัดค้านใคร  
นี่เป็นอัศจรรย์มาก

 ท่านถอืข้างใน ปฏปิทาความรู้ความเหน็ของท่านเกดิจากสนัตฏุฐ ีความสนัโดษ
ของท่าน นิสยัท่านไม่เป็นคนเกยีจคร้าน ขยนัตามสมณะวสิยั หวงัประโยชน์ใหญ่ 
ในศาสนา

 ท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้ที่สะอาด ไตรจีวรและเคร่ืองอุปโภคของท่านไม่มี 
กลิ่นเลย ถูกย้อมบ่อยๆ

 ท่านเล่าว่า บวชในส�านักพระอรหันต์ ๓ องค์ แต่เมื่อชาติก่อนๆ โน้น
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 ท่านไม่ใคร่พยากรณ์ใครๆ เหมือนแต่ก่อน ท่านพูดแต่ปัจจุบันอย่างเดียว  
นสิัยท่านชอบเก็บเอาเครื่องบริขารของเก่าไว้ใช้ เช่น จวีร เป็นต้น เพราะว่ามัน 
ภาวนาดี

 ท่านไม่ติดอามิส ติดบุคคล ติดลาภ ยศ สรรเสริญ ท่านถือธรรมะเป็นใหญ่
ไปตามธรรมะ อยู่ตามธรรมะ

 ท่านพดูธรรมะไม่เกรงใจใคร ท่านกล้าหาญ ท่านรับรองความรู้ของท่าน ฉะน้ัน
ท่านจึงพดูถงึพริกถงึขงิ ตรงอริยสจั พดูดงัด้วย พดูมปีาฏหิาริย์ด้วยวาจาทีบ่คุคล 
จะให้สิน้ทกุข์ได้จรงิๆ เป็นวาจาทีส่มถะวปัิสสนาพอ ไม่บกพร่อง ก�าหนดรู้ตาม
ในขณะกาย วาจา จิต วิกาล ตรงกับไตรทวารสามัคคี เป็นวาจาที่เด็ดเดี่ยว 
ขลังดี เข้มแข็งดี เป็นอาชาไนยล้วน วาจาไม่มีโลกธรรมติด เป็นธรรมชาติที่ 
บริสทุธิ ์พระเณรอยู่ในอาวาสท่านได้สตมิาก เพราะบารมีของท่าน ถ้าขนืประมาท 
เกิดวิบัติ

 ท่านพระอาจารย์มั่น เทวดาและอมนุษย์ไปนมัสการท่านเท่าไร พันหรือหมื่น 
ท่านก�าหนดได้

 ท่านรักษาระวงัเทวดา มนุษย์ ประมาทท่าน ท่านมรีะเบยีบ แม้กจิเลก็ๆ น้อยๆ 
ก็เป็นระเบียบหมด ท่านพระอาจารย์มั่น ท่านพูดค�าโน้นค�านี้อยู่เสมอ เพื่อจะ 
ไม่ให้สานุศษิย์หลง เพือ่ละอปุาทานในสิง่น้ันๆ ท่านท�าสิง่ทีบ่คุคลไม่ด�าริไว้ สิง่ใด 
ด�าริไว้ ท่านไม่ท�า นี้ส่อให้เห็นท่านไม่ท�าตามตัณหาของบุคคลที่ด�าริไว้

 จิตของท่านพระอาจารย์มั่นฝ่าอันตรายลงไปตั้งอยู่ในอมตธรรม และบริบูรณ์
ด้วยมหาสต ิมหาปัญญา มีไตรทวารรู้รอบ มไิด้กระท�าความชัว่ทัง้ในทีล่บัและ
ที่แจ้ง และมีญาณแจ่มแจ้ง รู้ทั้งเหตุผลพร้อมกัน เพราะฉะนั้น แสดงธรรมมี
น�้าหนักมาก พ้นวิสัยคนที่จะรู้ตามเห็นตาม เว้นแต่บุคคลบริบูรณ์ด้วยศีลและ 
สมาธมิาแล้ว อาจทีจ่ะฟังเทศนาของท่านเข้าใจแจ่มแจ้งด ีและบคุคลน้ันท�าปัญญา 
สืบสมาธิต่อ
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 จิตท่านพระอาจารย์ม่ันตืน่เต้นอยู่ด้วยความรอบรู้ ไม่หยดุน่ิงได้ มสีตริอบเสมอ 
ไม่เผลอทั้งกายและวาจา เป็นผู้มีอริยธรรมฝังมั่นอยู่ในสันดาน ไม่หวั่นไหว  
ตอนน้ีไม่มใีครทีจ่ะค้านธรรมเทศนาของท่านได้ เพราะวาจาเป็นอาชาไนย และ
มีไหวพริบแก้ปฤษณาธรรมกายได้

 ธาตขุองท่านพระอาจารย์เป็นธาตนัุกรู้ เป็นธาตทุีต่ืน่เต้นในทางธรรมะ เป็นผู้ทีรู้่ยิง่
เหน็จริงในอริยสจัธรรม ท่านดัดแปลงนิสยัให้เป็นบรรพชติ ไม่ให้มนิีสยัหนีเพศ 
ติดสันดาน ท่านประพฤติตนของท่านให้มนุษย์และเทวดาเคารพ และท่านไม่
ประมาทในข้อวัตรน้อยใหญ่

 ท่านไม่ให้จิตของท่านนอนน่ิงอยู่ในอารมณ์อันเดียว ท่านกระตุกจิตของท่าน 
ค้นคว้าหาเหตผุลของธรรมะอยูเ่สมอ ท่านหดัสตใิห้รอบรู้ในอารมณ์และสงัขาร
ทั้งปวง

 ท่านว่าท่านพระอาจารย์เสาร์หนักอยู่ในสมาธแิละพรหมวหิารธรรม และท่านขาด 
การตรวจกายสังขาร

 นิสยัท่านพระอาจารย์เสาร์ อนุโลมตามนิสยับคุคลเสยีโดยมาก และท่านรูรั้บว่า 
ดอียู่เสมอ ดเีฉพาะกเิลสของผู้ศึกษา แต่ไม่ดธีรรมะทีจ่ะให้สิน้ทกุข์ เฉพาะตวั 
ของท่านพระอาจารย์มั่น หัดฝืนธรรมดาเพื่อดัดแปลงนิสัย ไม่อนุโลมไปตาม
กิเลส

	 อีกวันหนึ่ง พระอาจารย์หลุยบันทึกถึงท่านพระอาจารย์มั่นอย่างอัศจรรย์ใจใน
อัจฉริยภาพของท่านต่อไปว่า

 ท่านพระอาจารย์มัน่ท่านเก่งทางวิปัสสนา ท่านเทศน์ให้บรษิัทฟังสัญญา มานะ
เขาลด เจตสิกเขาไม่เกาะ เมื่อไม่เกาะเช่นน้ัน ย่ิงท�าความรู้เท่าเฉพาะในกิจ 
ตรวจตราในดวงจิตขณะที่นั่งฟัง ต่อนั้นจะเห็นอานิสงส์ทีเดียว ไม่ท�าเช่นนั้น 
หาอานิสงส์ในการฟังธรรมไม่ได้ ท่านประมาทแล้วจะเกิดวบิตัเิพราะคามานะทฐิ ิ
ของตน วินิจฉัยธรรมไม่ได้
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 ท่านเทศน์อ้างอิงต�ารา และแก้ไขต�าราดุจของจริงทีเดียว เพราะท่านบริบูรณ์
วิปัสสนาสมถะพอ และท่านยกบาลีเป็นตัวเหตุผลแจ่มแจ้ง

 ท่านพระอาจารย์มัน่ อบุายจิตของท่านพอทกุอย่างไม่บกพร่อง คอื พอทัง้สมถะ
พอทัง้วปัิสสนาทกุอย่าง เพราะฉะน้ัน ท่านเทศนาจิตของผู้ฟังหดและสงบ และ
กลัวอ�านาจ เพราะนิสัยคนอื่นไม่มีปัญญาที่จะชอนเข็มโต้ถามได้ ตรงกับค�าว่า 
พอทัง้ปัญญา พอทัง้สต ิทกุอย่างเป็นอาชาไนยล้วน รวบรัดจิตเจตสกิของคนอืน่ๆ  
มิอาจจะโต้แย้งได้

 แต่ท่านว่าแต่ก่อนท่านเป็นคนโกง คนซน คนมานะกล้า แต่ท่านมธีดุงค์ข้อวตัร
ทกุอย่างเป็นยอด ท�าความรู้เท่าทนักเิลสเหล่าน้ัน เด๋ียวน้ีนิสยัก่อนน้ันกลายเป็น 
ธรรมล้วน เช่น โกงสติ ซนสติ มานะสติ เป็นคุณสมบัติส�าหรับตัวของท่าน

 ความรู้ความฉลาดของท่านไปตามธรรมคืออริยสจั ใช้ไหวพริบทกุอย่างตรงตาม 
อริยสัจ ตรงกับค�าว่าใช้ธรรมะเป็นอ�านาจ คณาจารย์บางองค์ถืออริยสัจก็จริง  
แต่มีโกงนอกอริยสัจ เป็นอ�านาจบ้าง แฝงอริยสัจ ตรงกับค�าที่ว่าใช้อ�านาจเป็น 
ธรรมแฝงกับความจริง ท่านพระอาจารย์มั่นเป็นนักปราชญ์แปดเหลี่ยมคม  
คมย่ิงนัก ธรรมชาตจิิตของท่านทีบ่ริสทุธิน้ั์น กลิง้ไปได้ทกุอย่าง และไม่ตดิใน
สิง่น้ันด้วย ดุจน�า้อยูใ่นใบบวั กลิง้ไปไม่ตดิกบัสิง่อืน่ๆ เพราะฉะน้ัน จิตของท่าน 
ถึงผลทีส่ดุแล้ว มอิาจจะกระท�าความช่ัวในทีล่บัหรือทีแ่จ้ง เพราะสตกิบัปัญญา
รัดจิตบริสุทธิ์ให้มั่นคง ใช้ไหวพริบเป็นอาชาไนยอยู่เนืองนิตย์
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ธุดงค์จากอุดรฯ ถึงสกลนคร

 ท่านพกัจ�าพรรษาทีว่ดัโนนนิเวศน์ จังหวดัอดุรธานี เป็นเวลา ๒ พรรษา นับแต่ 
จังหวัดเชียงใหม่มา พอออกพรรษาปีที่สองแล้ว คณะศรัทธาทางจังหวัดสกลนคร 
มคุีณแม่นุ่ม ชวุานนท์ เป็นต้น ซึง่เคยเป็นลกูศษิย์เก่าแก่ของท่าน พร้อมกนัมาอาราธนา 
นิมนต์ท่านให้ไปโปรดทางจังหวดัสกลนคร ซึง่ท่านเคยอยูม่าก่อน ท่านยนิดรัีบอาราธนา  
คณะศรัทธาทัง้หลายต่างมีความยินด ีพร้อมกนัเอารถมารับท่านไปทีจั่งหวดัสกลนคร

 ในปลายปี พ.ศ. ๒๔๘๔ เราได้เดินทางตดิตามท่านพระอาจารย์ม่ันไปพกัทีว่ดัป่า 
สุทธาวาส จังหวัดสกลนคร ด้วย ฉะนั้น ในระยะ ๓ ปีนี้ เราเป็นพระอุปัฏฐากประจ�า

 เม่ือเดินทางถงึสกลนคร และพกัอยูท่ีว่ดัป่าสทุธาวาส ได้ ๒-๓ วนั ท่านหลวงปูเ่สาร์  
กนฺตสีโล ก็มีจดหมายมานิมนต์ท่านพระอาจารย์มั่น เนื่องจากหลวงปู่เสาร์ป่วยหนัก 
ท่านพระอาจารย์มั่นจึงมอบหมายให้เราเดินทางไปอุบลฯ แทน เพื่อดูแลอุปัฏฐากใน
อาการป่วยของหลวงปูเ่สาร์ และกราบเรียนตามทีท่่านพระอาจารย์มัน่สัง่มา เราจึงออก 
เดินทางโดยรถยนต์ไปยังจังหวัดอุบลราชธานี และเดินเท้าไปพบกับท่านหลวงปู่เสาร์ 
ที่วัดดอนธาตุ อ�าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วัดดอนธาตุ

บ้านทรายมูล อ�าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อุปัฏฐากหลวงปู่เสาร์

 ก่อนหน้าทีเ่ราจะมาถึงวดัดอนธาตน้ัุน มอียูว่นัหน่ึงตอนบ่าย หลวงปูเ่สาร์น่ังสมาธ ิ
อยู่ใต้โคนต้นยางใหญ่ พอดขีณะน้ันมเีหยีย่วตวัหน่ึงได้บนิโฉบไปโฉบมาเพือ่หาเหยือ่ 
จะด้วยกรรมแต่ปางใดของท่านไม่อาจทราบได้ เหยี่ยวได้บินมาโฉบเอารังผ้ึงซึ่งอยู ่
บนต้นไม้ที่หลวงปู่เสาร์นั่งอยู่พอดิบพอดี รวงผึ้งนั้นได้ขาดตกลงมาด้านข้างๆ กับที่ 
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หลวงปูเ่สาร์น่ังอยู ่ผ้ึงได้รุมกนัต่อยหลวงปูห่ลายตวั จนท่านถงึกับต้องเข้าไปในมุง้กลด  
พวกมันจึงพากนัหนีไป จากเหตกุารณ์ทีผ้ึ่งต่อยน้ันมา ท�าให้หลวงปูเ่สาร์ป่วยกระออด
กระแอดมาโดยตลอด

 เมื่อมาถึงวัดดอนธาตุได้ ๒-๓ วัน หลวงปู่เสาร์ท่านอาการหนักขึ้นโดยล�าดับ 
เราอยู่ปฏิบัติท่านจนกระทั่งหายเป็นปกติดีแล้ว

 วดัดอนธาต ุบ้านทรายมูล อ�าเภอพบิลูมังสาหาร จังหวดัอบุลราชธานี เน้ือทีร่าวๆ  
๑๓๐ ไร่ มีแม่น�้ามูลล้อมรอบ เป็นเกาะอยู่กลางน�้า เป็นวัดที่ท่านหลวงปู่เสาร์มาสร้าง 
เป็นองค์แรก แต่ก่อนบางส่วนในบริเวณที่วัดเป็นทุ่งนาชาวบ้าน เมื่อท่านหลวงปู่เสาร์
ท่านมาภาวนา ญาตโิยมเกดิความเลือ่มใสจึงถวายเป็นทีว่ดั บริเวณเกาะกลางแม่น�า้มลูน้ี 
จึงเป็นที่วัดทั้งหมด

 เดิมเขาเรียกกนัว่า ดอนทาก เพราะมีตวัทากเยอะ เป็นป่าดิบช้ืน ชาวบ้านเข้ามาหา 
ของป่า ถกูตวัทากกดั มตีวัทากยัว้เยีย้เตม็ไปหมด ชาวบ้านจึงเรียกเพีย้นจากดอนทาก 
กลายเป็นดอนธาตุ อาจจะเป็นเพราะหลวงปู่เสาร์ท่านเข้ามาอยู่ด้วย เขาจึงเรียกว่า
ดอนธาตุ

 ตอนทีเ่รา (พระเจ๊ียะ) มาหาหลวงปูเ่สาร์ ท่านอยูท่ีน่ี่ ท่านไม่ค่อยเทศน์นักหรอก  
มอียูค่ร้ังหน่ึงเม่ือเข้าหาท่าน ดูแลท่านเร่ืองอาพาธ เม่ือท่านหายป่วย ร่างกายมเีรีย่วแรง 
ญาตโิยมขอฟังเทศน์ท่านว่า “หลวงปูเ่ทศน์ให้ฟังหน่อย พวกขะน้อย (ฉัน) อยากฟังธรรม”  
โยมที่มาถวายภัตตาหารเช้า เขานิมนต์ให้เทศน์หลังจากท่านฉันเช้าเสร็จ

 “ท�าให้ด ูมนัยงัไม่ด ูปฏบิตัใิห้ดอูยูท่กุวนั มนัยงัไม่ปฏบิตัติาม เทศน์ให้ฟังมนัจะ 
ฟังหรือ พวกเจ้าข้อยเฮ็ดให้เบิ่งยังบ่เบิ่ง เทศน์ให้พวกหมู่เจ้าฟัง หมู่เจ้าสิฟังฤา” เมื่อ
หลวงปูเ่สาร์พูดเสร็จ ท่านกจ็ะสัง่ให้พระอาจารย์ด ีฉนฺโน ผู้เป็นลกูศษิย์ทีน่ั่งเป็นล�าดบั
ต่อจากท่านไปเป็นองค์เทศน์ ท่านมีปกติเป็นพระพูดน้อย ต่อยมาก ส่วนมากท่าน 
ท�าให้ดู เพราะท่านมีคติว่า “เขาสิเชื่อความดีที่เฮาเฮ็ดหลายกว่าค�าเว้าที่เฮาสอน”  
(เขาจะเชื่อในสิ่งที่เราท�ามากกว่าจะเชื่อในสิ่งที่เราพูด)
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การักหลวงปู่เสาร์

 ก่อนทีห่ลวงปูเ่สาร์ท่านจะเข้ามาอยูด่อนธาตน้ีุ ท่านเล่าให้ฟังว่า ท่านเดนิธดุงค์มา
เร่ือยๆ พกัตามบ้านนอก ชนบทท้องนา ตามทุง่ลอมฟาง โรงนา โคนไม้ ฯลฯ ค�า่ทีไ่หน 
ก็หาที่ปักกลดที่นั่น บางทีก็มีพระติดตามรูปสองรูป ก่อนที่จะเข้ามาดอนธาตุ ท่านได้
เข้าไปวเิวกพกัทีบ้่านดอนพนัชาต ิบริเวณต้นค้อใหญ่ใบดกหนาให้ร่มเงาได้เป็นอย่างดี  
พระที่ติดตามก็ปักกลดในบริเวณใกล้ๆ 

 ต้นค้อใหญ่นี้ อยู่ระหว่างบ้านดอนพันชาติกับโรงสีพงษ์พานิชย์ อยู่กลางทุ่งนา 
เมื่อท่านมาพักอยู่ที่นั่น ญาติโยมก็ท�ากระท่อมน้อยๆ ให้ท่านพัก ตอนเช้าๆ ท่านก็จะ 
ออกเทีย่วบณิฑบาตทีห่มู่บ้านดอนพนัชาต ิพวกเจ๊กพวกจีนทีท่�ามาค้าขาย เป็นลกูจ้าง 
อยู่แถวโรงสี ก็จะเข้ามาท�าบุญในตอนเช้า

 ท่านเล่าว่ามีเร่ืองน่าแปลกคอืกา อกีาน่ีมนัแปลก ท่านเล่า ในบริเวณต้นค้อใหญ่
จะมีกาอยู่ฝูงใหญ่ๆ ร้องกาๆ อยู่ตลอดเวลา ชาวบ้านเขาไม่กล้าไปท�าอะไรมันหรอก
เพราะกลวั บางคนก็หาว่าเป็นกาตาปู ่(หมายถงึ กาเจ้าพ่อ ทีช่าวบ้านนับถอืด้วยความ
งมงาย) ทีส่งิสถติอยูท่ีต้่นค้อใหญ่ เป็นกาเจ้าที ่ใครไปฆ่าไม่ได้ เด๋ียวมีอนัต้องเป็นไป 
ต่างๆ นานา เม่ือหลวงปูเ่สาร์ท่านเข้ามาพกัทีน้ั่นแล้ว อยู ่ณ ทีน่ั่นได้ ๒-๓ วนั บณิฑบาต 
ฉันเช้าเสร็จ เศษเดนอาหารทีเ่หลอืก้นบาตร ท่านกน็�ามาเลีย้งกา กาทีน่ั่นตดิท่าน รักท่าน 
มาก

 เวลาออกบณิฑบาต ท่านกจ็ะเรียกกาว่า “กาหลงเอ๋ย... ไปเถอะ เราไปบณิฑบาตกัน  
ไปโปรดสตัว์ผู้มทีกุข์กนั ชาตสิงัขารน้ีมันเป็นทกุข์ทัง้คนและสตัว์” กามนักจ็ะบนิตาม 
ไปเป็นขบวน ท่านเดนิ ส่วนกาบนิ ดูสวยงามมาก ชาวบ้านต่างกรู้็ว่าท่านออกบณิฑบาต  
เพราะกาบินน�าหน้าและส่งเสียงร้องลั่น ร้องดังกาๆ เป็นระยะๆ คนถิ่นแถวน้ัน 
อศัจรรย์ใจเป็นอย่างย่ิง ต่างนิยมชมชืน่เคารพเลือ่มใสท่านมาก แต่ก่อนชาวบ้านแถวน้ัน 
นับถือกาตาปู่ ตอนหลังได้คลายความเชื่ออันงมงายไร้เหตุผลนั้น มาพึ่งพระพุทธเจ้า 
พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะ
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 แม้แต่ลูกเล็กเด็กแดงก็ออกมากราบไหว้เป็นทิวแถว ในเวลาท่านไปบิณฑบาต
โปรดสัตว์ในหมู่บ้าน หลวงปู่เสาร์ท่านมีเมตตามาก ดุใครไม่เป็น มีอุบายสอนคน
แยบคายหลายอย่าง ในระหว่างทีท่่านพกักรรมฐานอยูด่อนพนัชาต ิท่านเป็นทีพ่ึง่ของ 
เทวดาและมนุษย์ ตลอดจนสตัว์ทัง้หลาย เมตตาธรรมค�า้จุนโลกจึงไม่มีประมาณ ท่านเล่า 
ให้ฟังน่าฟังมาก จ�าไม่ได้หมดมันนานมาแล้ว

ธุดงค์ประเทศลาว

 หลังจากหลวงปู่เสาร์ท่านหายจากอาพาธแล้ว ธาตุขันธ์กระปรี้กระเปร่า ท่านจึง
เดนิทางไปท�าบญุอทุศิให้ท่านแดดัง ผู้เป็นอปัุชฌาย์ของท่าน ซึง่อยู่ทีห่ลีผี่ ประเทศลาว  
(ตามปกติหลวงปู่เสาร์จะชอบออกธุดงค์ลงไปทางใต้นครจ�าปาศักด์ิ หลี่ผี ปากเซ  
ฝั่งประเทศลาว แล้วก็ย้อนกลับมาจ�าพรรษาที่วัดดอนธาตุเป็นประจ�าทุกปี)

 หลวงปูเ่สาร์เดินทางล่วงหน้าไปประเทศลาวก่อน เราจึงเดนิธดุงค์ตดิตามไปทหีลงั  
ความจริงแล้ว เราจะไม่ธุดงค์ติดตามท่านไปจ�าปาศักดิ์ ประเทศลาว ตั้งใจว่าจะกลับ
สกลนครไปหาทา่นพระอาจารย์มัน่ที่บา้นโคกก่อนเลยกไ็ด้ แตเ่มือ่มานกึถงึค�าสัง่ของ 
ท่านพระอาจารย์มัน่ กใ็ห้หวนรู้สกึประหวดัๆ อยูใ่นใจว่า “เจ๊ียะเอ้ย... ดแูลหลวงปูเ่สาร์ 
แทนผมให้ดีนะ ถึงการป่วยอาพาธของท่านจะหาย ก็อย่าได้ไว้วางใจเป็นอันขาด” 

 เมือ่เป็นดงัน้ี เราจึงจ�าเป็นต้องเดนิธดุงค์ตดิตามหลวงปูเ่สาร์ไปประเทศลาว เพราะ 
มีความมั่นใจในความรู้พิเศษของท่านพระอาจารย์มั่นว่า “ท่านต้องทราบเหตุการณ ์
ล่วงหน้าในเร่ืองอย่างใดอย่างหน่ึงเป็นแน่นอน จึงก�าชับให้เราดูแลหลวงปู่เสาร์เป็น
อย่างด”ี ท่านเน้นว่า “อย่าได้ไว้วางใจ” เหมอืนกบัท่านบอกเป็นนัยๆ แต่ท่านไม่พดูตรงๆ  
จะเป็นการท�านายครูบาอาจารย์ ท่านพระอาจารย์มั่นท่านเคารพรักหลวงปู่เสาร์มาก

 ขณะหลวงปูเ่สาร์เดนิทางล่วงหน้าไปประเทศลาว นครจ�าปาศกัดิ ์ก่อนแล้ว ทางฝ่ายเรา  
(พระเจ๊ียะ) และพระเพง็ ผู้เป็นหลานของท่าน ครูบาแก้ว ครูบาเนียม และเณรกบัผ้าขาว  
ก็ออกเดินทางด้วยเท้าจากดอนธาตุ มุ่งไปยังเขตสุวรรณคีรี ริมแม่น�้าโขง ซึ่งใกล้กับ 
ปากแม่น�้ามูล ซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น�้าโขง เราได้พาหมู่คณะพักค้างคืนที่บนภูเขาที่เขต 
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สวุรรณคีรี ต่อมาได้มผู้ีมานิมนต์ให้ไปพกัอยูท่ีใ่กล้ๆ กบัแม่น�า้โขง เป็นทีมี่ป่าใหญ่มาก  
มสีตัว์นานาชนิด เช่น ช้าง เสอื หม ีและในน�า้ยงัมปีลาโลมาน�า้จืด เสยีงร้องดงัเหมอืน 
เสยีงววั อกีทัง้สถานทีน้ั่นยังเป็นสถานทีท่ีช่าวบ้านเกรงกลวัมาก เพราะใครจะไปตดัไม้ 
ไม่ได้ หากตัดต้นไม้ก็จะมีอันเป็นไปคือเจ็บไข้ได้ป่วย

 ในป่าน้ันมีไม้ยางใหญ่ๆ เขาท�าเป็นตะท้าวดกัเสอื เมือ่เสอืผ่านลอดเข้ามา ตะท้าว 
ก็จะหล่นมาทบุเสอืตาย เราไม่รู้ ไปยกเอาไม้ออก ต้นไม้กม็าแทงเอาขา ต้องเอาน�า้มันมาทา  
เดินไม่ได้ตั้งนาน เจ็บปวดมาก ไม่รู้ว่าเขาท�าดักเสือ

 เราพาหมู่คณะปฏิบัติพักอยู่ที่ป่าดงใหญ่นี้ได้ไม่นานนัก ได้น�าคณะธุดงค์ไปยัง 
นครจ�าปาศกัด์ิตามค�านิมนต์ของโยมค�าตนั ในระหว่างน่ังเรือไปนครจ�าปาศักดิ ์แล้วมุง่ 
ตรงไปทางปากเซ-ปากซัน ปีน้ันน�้าเยอะเชี่ยวกรากมาก ล่องเรือไปตามกระแสน�้า  
เรือมนัจึงแล่นเร็ว พอไปถึงตรงสะดือน�า้ใหญ่ บงัคบัเรือไว้ไม่อยู ่เรือหมนุติว้ๆ บึด้ๆๆ ง้ี  
ทีนี้เรือมันใหญ่ มันหมุนตั้ง ๒๐ รอบมั้ง วื้อๆๆ ถ้าเป็นเรือใหญ่มันก็หมุนสักเดี๋ยว 
ก็ไปได้ แต่เราไปเรือพายเล็กๆ ถึงตรงสะดือน�้าก็หมุนเคว้งคว้าง เราก็ตะโกนบอกสั่ง 
ให้พวกฝีพายช่วยกันงัดเรือออกไปอกีด้าน เราต้องใช้ไม้พายช่วยงัด จึงหลดุออกมาได้ 
ไม่ง้ันตาย คนตายแยะตรงน้ี มนัดดูลงไปตาย ถ้าเกดิล่มข้ึนมา เราอาจจะไม่ตายเพราะ 
เราว่ายน�า้เก่ง แต่มันต้องเอาจีวรออก ถ้าเอาออกไม่ทนักต็ายเหมอืนกนั มนัเป็นสะดอืน�า้  
หมุนวนน่ากลัว

วัดอ�ามาตย์ นครจ�าปาศักดิ์

 เมื่อเรือเทียบฝั่ง เราได้พาพระเณรทั้งหมดไปพักยังวัดอ�ามาตย์ นครจ�าปาศักดิ์ 
มุ่งเพื่อจะไปให้ทันหลวงปู่เสาร์ แต่คลาดกัน หลวงปู่เสาร์ได้ธุดงค์ไปที่หลี่ผีก่อน

 พกัทีวั่ดอ�ามาตย์พอสมควรแล้ว ต่อจากน้ันได้ธดุงค์ต่อไปทีห้่วยสาหวั เขตนคร
จ�าปาศักดิ์ ห่างตัวเมืองราว ๑๐ กว่ากิโลเมตร พักอยู่ที่นี่ราว ๔ เดือน เป็นหมู่บ้านที่
มีผู้อยู่อาศัยราว ๑๘ หลังคาเรือน ในการธุดงค์ครั้งนี้ เราพักอยู่กับพระเพ็งสององค์
เพียงเท่านั้น
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 ในขณะทีเ่ข้าไปพกัอยูท่ีบ้่านห้วยสาหวั อาหารการฉันกเ็ป็นอาหารพืน้บ้าน เรามา 
เพือ่ธรรม สิง่เหล่าน้ีจึงไม่เป็นอปุสรรคแต่อย่างใด เราไปกนิปนูา เขาเอามาต้มตวัเลก็ๆ  
กินกับข้าวเหนียว รสมันหื่น กินไม่ลง ติดคอ อยู่ที่นั้นมีมันหัวใหญ่ๆ เท่าต้นเสากุฏิ 
เรานี่ (ท�าท่าทางประกอบ) เวลาจะเอา ต้องเอาน�้ารดให้ชุ่ม โน้มล�าต้นไผ่ลงมาคล้อง 
แล้วดงึขึน้มาทัง้ต้น ต้องมดัหวัจุกมนัแล้วดงึขึน้มา ต้องค่อยๆ ไม่ง้ันหกัหมด มนัยาว  
เวลารดน�า้ดินมนักอ่็อน ค่อยๆ ดึงขึน้ๆ ไม่ง้ันหกัหมด เราขุดธรรมดาไม่ได้ เพราะลกึ 
หลายเมตรเลย ต้องใช้ต้นไม้ขนาดพอดโีน้มปลายลงมา แล้วค่อยๆ เอาเชือกผูกทีห่วัมนั  
ด้วยแรงของไม้โน้มและดินที่อ่อนด้วยการรดน�้าให้ชุ่ม หัวมันก็จะค่อยๆ โผล่ขึ้นมา
เร่ือยๆ จนสดุ บางหัวน่ียาวหลายเมตร มันขาวอร่อย กนิเปล่าๆ ไม่มีน�า้ตาลน�า้อ้อยจ้ิม  
ถ้ามีกะทิก็ยิ่งดีใหญ่ แต่สมัยนั้นไม่มี

 ปลาใหญ่กม็เียอะแยะ ร้องโอ้กๆ มนัเล่นกนัในน�า้ตอนกลางคนื เขาเรียกปลาโลมา 
น�้าจืด มันร้องเหมือนเสียงควายเลย ร้องโอ้ก...(ท�าเสียงไม่เหมือน) เราลงไปเล่นน�้า  
อาบน�า้ โดนปลงิดูด เราไม่กลวัปลงิ มนักดักจั็บปลดออก น่ังเรือไปค้างกลางทาง ๑ คืน  
เพราะเรือไม่มีใบ ขากลบัเดนิไปเทีย่ว เจอเสอืกบัช้างป่า เราอยูใ่นร่องลกึ มนัอยูข้่างบน  
เราถามอะไร เขาบอกช้าง เราไม่รู้ไม่ง้ันเราจะไปด ูเขาจับช้างตวัเลก็ๆ มา มนัซน เราก็ 
ไปแหย่ มนักไ็ล่ขวดิ เอาข้าวเหนียวป้ันเป็นก้อนให้มนักนิ มนัเอางวงรับเข้าปาก หมดป๊ึบ  
ขออกีแลว้ ทีหลงัเราลุกไปไหน มนัเดนิตามเลย มนัอดอยากมาก ไปมานานมากแลว้ 
ห้าสิบปีแล้ว

หลวงปู่เสาร์มรณภาพ

 ในกาลต่อมา พระครูเม้า วัดอ�ามาตย์ ให้คนถือจดหมายมาบอกให้ทราบว่า 
หลวงปู่เสาร์ป่วยหนัก และท่านก�าลังจะเดินทางมาโดยทางเรือ มาถึงนครจ�าปาศักดิ์ 
ประมาณ ๕ โมงเยน็ ให้เรากบัพระเพง็ ผู้เป็นหลานหลวงปูเ่สาร์ มารอรับท่านหลวงปูเ่สาร์  
เรือของท่านหลวงปู่เสาร์จะมาถึงนครจ�าปาศักดิ์ประมาณ ๕ โมงเย็น
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 เมื่อเรือของหลวงปู่เสาร์มาถึง เราพร้อมกับพระเพ็งก็ลงไปรับท่านในเรือ พบว่า
หลวงปูเ่สาร์ท่านมีอาการหนักมาก จึงจัดเปลหามเข้าไปในวดัอ�ามาตย์ พาท่านเข้าไปใน
อุโบสถที่ท�าด้วยไม้ ท่านก็ท�ากิริยาให้ประคองท่านขึ้นกราบพระ เราทั้งสองก็ประคอง
ท่านขึ้นเพื่อกราบพระ

 เมื่อกราบลงครั้งที่สาม สังเกตเห็นท่านกราบนานผิดปกติ จึงจับชีพจรดู จึงรู้ว่า
ชีพจรไม่ท�างาน พระทั้งหลายที่อยู่ในพระอุโบสถก็ว่า “หลวงปู่เสาร์มรณภาพแล้วๆ”

 เราจึงตะโกนพดูขึน้ว่า “ปูย่งัไม่มรณภาพ ตอนน้ีปูเ่ข้าสมาธอิยู ่ใครไม่รู้เร่ืองอย่าเข้า 
มายุ่ง”

 จึงพยุงท่านจากอิริยาบถนั่งเป็นอิริยาบถนอน แต่ท�าได้ยาก เพราะท่านมีอาการ
จะดับขันธ์อยู่แล้ว ขณะที่พยุงให้ท่านนอนลงนั้น สังเกตเห็นมีพระเณรนั่งร้องไห้อยู่
หลายรปู เราจงึไล่พระเณรเหล่านัน้ออกไป เมื่อหลวงปู่เสาร์เข้าสู่อิรยิาบถนอน ท่านก็ 
หายใจยาวๆ ๓ คร้ัง แล้วท่านกถ็งึแก่กาลกริิยาโดยสงบ เมือ่เวลา ๑๗.๓๐ น. วนัที ่๓  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๕ (สิริอายุรวม ๘๓ ปี)

 เราจึงได้จัดเร่ืองงานศพทุกอย่างสุดความสามารถ ให้สมกับหน้าที่ที่ท่านพระ 
อาจารย์ม่ันไว้ใจและมอบหมายจัดแจงทกุอย่างทีเ่หน็ว่าเป็นสิง่ทีส่มควรท�า ส่งโทรเลข 
ไปบอกคุณวชิิต จังหวดัอบุลราชธานี และหาครกใหญ่ๆ มารองต�าถ่าน เราถอดองัสะ 
เหน็บเตีย่ว หาไม้ใหญ่ๆ มายกต�าๆ ตวัน่ีด�าหมด ต�าถ่านใส่โลงท่าน เราต�าเองทัง้หมด  
ถ่านน้ีใส่รองพืน้โลงเพือ่ดดูน�า้เหลอืงไม่ให้เหมน็ วางถ่านรองพืน้โลงเสร็จแล้ว เอาผ้าขาว 
ปูทับอีกทีหนึ่ง ถ่านต้องเลือก อย่าเอาที่แตกๆ เวลาปูลงที่พื้นโลงให้ถ่านสูงประมาณ 
๑ คืบ ใช้ถ่านประมาณ ๒ กระสอบ ก็เพียงพอ

 เม่ือต�าถ่านเสร็จแล้ว ตวัด�าหมดเลย เราลงโดดน�า้โขงตมู... ตมู... เราเป็นคนแขง็แรง  
ท�าอะไรคนอื่นท�าไม่ทัน เมื่อเอาถ่านรอง ผ้าขาวปู ก็เอาศพท่านวางให้เรียบร้อย แล้ว 
ขอขมา ตั้งศพไว้ระยะหนึ่งให้ชาวจ�าปาศักดิ์มาสักการบูชา
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 เมือ่เหน็สมควร จึงน�าศพท่านลงเรือกลบัอบุลฯ ข้ามฝ่ังโขงแล้ว ต่อมา คุณวชิิต 
โกศลัวิทย์ ซึง่เป็นลกูศษิย์ท่าน กบัพระเถระมพีระอาจารย์ทอง เป็นต้น และญาตโิยม
ชาวจังหวัดอุบลฯ จึงได้จัดขบวนรถยนต์ไปรับศพท่านกลับมายังจังหวัดอุบลราชธานี

 ส่วนเรา เม่ือน�าศพหลวงปูเ่สาร์ลงเรือกลบัอบุลฯ แล้ว เราจึงเดนิธดุงค์จากประเทศ 
ลาว เข้าทางจังหวัดอุบลราชธานี อ�านาจเจริญ มาพักที่วัดพระอาจารย์ทอง อโสโก  
ศษิย์ผู้ใหญ่ของหลวงปูเ่สาร์ เดนิต่อมาทางนครพนม สกลนคร เพือ่ร่วมจ�าพรรษากบั 
ท่านพระอาจารย์มั่น และกราบเรียนเร่ืองการมรณภาพของหลวงปู่เสาร์ให้ท่านพระ
อาจารย์มั่นทราบ
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พรรษาที่ ๖ (พ.ศ. ๒๔๘๕)

จ�ำพรรษำที่ วัดบ้ำนโคก ต�ำบลตองโขบ อ�ำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

กลับจากประเทศลาวมุ่งสู่สกลนคร

 ในระหว่างทีเ่รา (พระเจ๊ียะ) ได้รับค�าสัง่จากท่านพระอาจารย์มัน่ให้ไปดูแลอาการ 
อาพาธของหลวงปูเ่สาร์ทีว่ดัดอนธาต ุอ�าเภอพบิลูมงัสาหาร จังหวดัอบุลฯ น้ัน ท่านพระ 
อาจารย์ม่ันได้พาหมูค่ณะเดนิทางออกจากวดัป่าสทุธาวาส มาพกัทีบ้่านนาสนีวล และ
บ้านนามน ชั่วระยะกาลหนึ่ง แล้วจึงเข้ามาพักที่เสนาสนะป่าบ้านโคกด้วยความผาสุข
ทั้งกายและจิตใจ ไม่มีการเจ็บไข้ได้ทุกข์

 ดังนั้น ขณะที่เราก�าลังเดินทางกลับจากแขวงนครจ�าปาศักดิ์ ประเทศลาว ก็ได้
ทราบข่าวว่าท่านจะพักอยู่จ�าพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านโคก เราจึงรีบเร่งฝีเท้าออก 
เดนิทางจากอ�านาจเจริญ จาริกรอนแรมตามหมู่บ้าน ต�าบลมาเร่ือยๆ พกัตามป่าช้า ท้องทุง่  
ลอมฟาง เขาป่า ภูผาหนิ เดนิเท้าค�า่ทีไ่หนกน็อนมันทีน่ั่น เพราะอยูก่บัท่านพระอาจารย์มัน่ 
มาเกือบสามปี ได้ประสบการณ์ในการอยู่ตามป่ามาบ้างพอสมควร กินก็เริ่มกินง่าย 
ถึงจะตายก็คิดว่าสะดวก

 การเดินธดุงค์ในระยะน้ีจึงนับว่าเป็นโอกาสอนัดทีีจ่ะได้พจิารณาธรรมเตม็ความ 
สามารถ เพราะไม่มีสิง่ใดก่อกวน พระพทุธองค์จึงตรัสธรรมะเกีย่วกบัการอยูป่่าไว้มาก  
เพราะพระองค์ประสตู ิตรสัรู้ และปรินิพพานในป่า ในอนุศาสน์ทีพ่ระอปัุชฌาย์พร�า่สอน 
เมื่อเราบวช ก็สอนให้ไปอยู่ป่า อยู่ตามรุกขมูลร่มไม้ พระพุทธองค์ตรัสพุทธภาษิต 
เกี่ยวกับป่าไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงตัดป่าแต่อย่าตัดต้นไม้ ภัยย่อมเกิด
จากป่า เมื่อเธอทั้งหลายตัดป่าและหมู่ไม้ได้แล้ว เธอจะไม่มีป่า”

 พระบางรูปฟังพุทธพจน์น่ีแล้วก็งงไปเหมือนกัน “ตัดป่าแต่อย่าตัดต้นไม้”  
มนัหมายความว่าอย่างไรหนอ ความจริงพระพทุธองค์มิได้ทรงสอนให้ตดัป่า แต่ให้ตดั
กิเลสที่อยู่ภายในใจ อันเป็นเพียงดังป่า ซึ่งหมายถึงความรกรุงรังฝังแน่น คือตัณหา 
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อันเป็นทุกข์ สมุทัย อันเป็นกิเลสเคร่ืองร้อยรัด คือสอนให้พระสาวกมุ่งตรงต่อ 
พระนิพพานอย่าได้เนิ่นช้า เพราะค�าว่า “นิพพาน” นั้น แปลว่า ไม่มีกิเลส เพียงดังป่า  
พระพุทธองค์ทรงบรรลุธรรมในป่า จึงเอาป่ามาเป็นข้อเปรียบเทียบกับพระนิพพาน 
(เร่ืองน้ีผู้เขยีนได้สนทนากับองค์หลวงปูเ่จ๊ียะท่านมาหลายปีแล้ว จึงจดจ�าไว้ ไม่นึกว่า 
จะมีโอกาสได้รับใช้เขียนประวัติถวายท่าน)

 องค์ท่านได้ถามผู้เขยีนว่า ภาษาบาลท่ีานว่าอย่างไร ผู้เขยีนจึงกราบเรียนท่านว่า

 “วน� ฉินฺทถ มา รุกฺข�  วนโต ชายตี ภย�
 เฉตฺวา วนญฺจ วนถญฺจ  นิพฺพนา โหถ ภิกฺขโวฯ”

 แล้วองค์หลวงปู่เจี๊ยะท่านก็พูดต่อไปว่า

 น่ีพวกเราผู้เรียนปริยตัจิดจ�ามาแปลสละสลวยอย่างน้ี แต่ถ้าท่านพระอาจารย์มัน่ 
ท่านแปล โอ๊ย... โชะ...โชะ... เลย “ป่าอวชิชา ตณัหา อปุาทาน ตใีห้แตกด้วยอริยสจัปัญญา 
ฆ่ามนัให้ราบปราบมนัให้เรียบถงึรากแก้ว อย่าตดัแต่เพยีงต้น ต้องถอนรากถอนโคน”  
ท่านพระอาจารย์มั่นท่านแปล ท่านพูดน่าฟังมาก เรียนมาเป็นเปรียญเป็นหมูขึ้นเขียง 
เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณฯ บางทีไม่ได้เห็นธรรมเลย ตายทิ้งเปล่าๆ

 ย่างเข้าสู่เดือนมีนาคม ฤดูแล้งแล้วอากาศร้อนอบอ้าว หาพักตามร่มไม้ชายเขา 
ร่มยางใหญ่ มีทางลมพัดผ่าน ก็พอไล่อากาศร้อนอบอ้าวหนีไปได้บ้าง การออกมา 
จากท่านอาจจะว้าเหว่อยู่บ้าง แต่การออกมาปฏิบตัภิารกจิตามค�าสัง่ของท่าน กเ็ป็นความ 
อุ่นใจภายใต้ร่มบารมี จะเดินจะท�า จะพูดจะคิดอะไร มีเสียงเตือนของท่านแว่วมา 
ทางโสตประสาทเสมอ เหมือนเราเดินวนเวียนอยู่ใต้ร่มไม้ร่มใหญ่ ใบดกหนา อีกทั้ง 
ใต้ร่มไม้นั้นก็มีน�้าให้อาบดื่มกิน น�าพาความร�าพึงหวังให้สดชื่นแก่จิตใจได้ไม่น้อย

 ชีวิตพระป่า ถ้าท�าให้มันพะรุงพะรังนัก มันหนักตนเอง “มันถ่วงหัวทุบหาง”  
ท่านพระอาจารย์มัน่ท่านว่าอย่างน้ี หนักปัจจัยสี ่ไปทีไ่หนรกรุงรัง ท่านพระอาจารย์มัน่ 
ท่านสอนอย่างน้ีเสมอ ลาภสักการะย่อมฆ่าคนโง่ที่หลงงมงายได้ ว่าตัวได้ตัวดีกว่า 
คนอื่นเขา อันนี้เราจ�าเอาจนขึ้นใจ
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 ท่านสอนว่า “ถ่วงหัว ทุบหาง” เหมือนกับเวลาเขาดักสัตว์ในป่า เขาเอาก้อนหิน
เทนิกนัไว้แบบหม่ินเหม่เอาไม้ค�า้ไว้ ใส่เหยือ่เข้าไปวางไว้ กระรอก กระแต ลงิ ค่าง อะไร 
พวกน้ีเห็นอาหารน้ัน ก็รีบวิ่งปร่ีเข้าไปเอาเหยื่อด้วยความอยาก เมื่อเข้าไปกินเหยื่อ  
จะวิ่งชนไม้ที่ค�้าก้อนหินที่วางดักน้ัน ก้อนหินน้ันก็จะหล่นลงมาทุบหัวตาย ในที่สุด 
สัตว์เหล่าน้ันก็เป็นอาหารของมนุษย์ผู้ซึ่งฉลาดกว่า ภาษาทางภาคอีสานเขาเรียกว่า 
“ดกัอทีบุ” สตัว์ตวัไหนหลงเข้าไปในกลลวงทีเ่ขาหลอก กม็แีต่ตายอย่างทรมานเท่าน้ัน

 สมณะที่ออกเจริญสมณธรรมตามป่าตามเขาก็เช่นเดียวกัน ไปเจอเสียงเยินยอ
สรรเสริญว่าขลังอย่างน้ันดีอย่างน้ี มีลาภสักการะ มีคนนับถือมากเข้า แล้วลืมตน  
ลมืพระธรรมค�าสอนของครูบาอาจารย์ จิตใจไพล่ไปยนิดีในปัจจัยสีเ่หล่าน้ัน กจ็ะถูก
สิ่งเหล่านั้นทับหัวใจ ทุบหัวใจ ให้กลายเป็นผู้ไร้ศีลธรรม ไร้ยางอาย พิจารณาอะไร 
น่ังภาวนาอย่างไรกย็กจิตไม่ขึน้ จิตน้ันถกูกดทบัด้วยกเิลสอย่างหยาบ เมือ่พจิารณาถงึ
ค�าสอนของท่านพระอาจารย์มัน่ทีแ่ว่วมาอยูเ่ร่ือยๆ จึงไม่เกีย่วยุง่ด้วยผู้คน น�าธรรมที่
ท่านสอนมาพจิารณาตใีห้แตกด้วยอริสจัสี ่คลีค่ลายไม่ลดละ จิตตอนน้ันปราดเปรียว
หมุนโดยอัตโนมัติ

 เมื่อรอนแรมภาวนาตามป่าทางอุบลฯ นครพนม มุกดาหาร แก่กาลพอสมควร 
จึงเดินตัดเข้าสกลนคร ในระหว่างทางน้ัน ผ่านป่าดงทึบ ต้นไม้ใหญ่โอบไม่รอบ  
ป่ายังคงเป็นป่า สัตว์เสือยังมีมาก แบกกลดเข้าป่าออกป่า ขึ้นภู ลงเขา เดินไปนานๆ 
จะพบหมู่บ้านสักหลัง ส่วนมากเป็นชาวไร่ ขุดดินท�าไร่ในป่าลึกๆ เดินเหน่ือยยาก
ล�าบากเหลือเกินนะ บางทีนั่งพักใต้ร่มไม้อากาศร้อนๆ ในตอนกลางวัน กระหายน�้า  
น�้าหมดก็อดทนเอา เดินไปสักเดี๋ยวก็เจอชาวบ้านป่า เมื่อเห็นพระ ก็กุลีกุจอน�าน�้ามา 
ถวายด้วยศรัทธาโดยที่เราไม่ต้องบอก บางแห่งก็ผ่านทุ่งกว้าง มีแต่ฝูงวัวฝูงควาย 
พวกเด็กเลี้ยงควายหยอกล้อหัวเราะร่าร้องเพลงกันลั่นตามทุ่งนา

 เมือ่พจิารณาไปหลายๆ อย่างด้วยปัญญาสามญัธรรมดาน่ีแหละ “โอ... เขาหาอยู่ 
หากินตวัเป็นเกลยีว อดอยากล�าบากแค้นแสนทกุข์แสนทน... เรากม็าหาธรรม ล�าบาก
ก็ต้องทนเพื่อลดทุกข์ ปลดเปลื้องใจ เขาหากิน เราหาธรรม เขาแสวงเร่ืองโลก  
เราแสวงธรรม”
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 ตกพลบค�่าก็น่ังภาวนา ถ้ามีทางพอเดินก็เดินจงกรม เผ่ือว่าจะได้ไม่เก้อเขิน
เมื่อท่านพระอาจารย์มั่นทักถามเรื่องธรรมปฏิบัติ คือกลัวท่านดุเอาว่าออกไปไม่ตั้งใจ
ปฏิบัติ

 เมือ่เดนิทางมาถึงสกลนคร ก็ตรงด่ิงเข้าไปทีอ่�าเภอโคกศรีสพุรรณ บ้านโคก ตรงไป 
ยงัปา่ช้าบ้านโคก เปน็ทีท่ี่ท่านพระอาจารยม์ัน่พ�านัก เมือ่ถึงแลว้ก็รบีเข้าไปกราบเรยีน
ความเป็นไปทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับการมรณภาพของหลวงปู่เสาร์

เข้าจ�าพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านโคก

 ก่อนเข้าพรรษา ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ได้มีพวกญาติโยมมาร่วมสร้างเสนาสนะเพื่อ 
ภิกษุผู้อยู่จ�าพรรษา ท่านพระอาจารย์ม่ันจึงได้มอบให้เราไปควบคุมการก่อสร้าง
เสนาสนะจนแล้วเสร็จ ได้จ�าพรรษาทีเ่สนาสนะป่าบ้านโคกร่วมกบัท่านพระอาจารย์มัน่ 
ในปีน้ัน และพระอาจารย์มหาบัวก็ได้มาร่วมจ�าพรรษาอยู่กับท่านพระอาจารย์ม่ันใน
ปีนั้นด้วย

 วัตรปฏิบัติที่เสนาสนะป่าบ้านโคกนั้น มีการประชุมธรรมเป็นประจ�า ๖-๗ คืน
ต่อครั้ง การแสดงธรรมแต่ละครั้ง นับแต่ ๒ ชั่วโมงขึ้นไปถึง ๓-๔ ชั่วโมง ผู้ฟัง 
น่ังท�าจิตภาวนาไปพร้อมอย่างเพลดิเพลนิลมืเหน็ดเหน่ือยเมือ่ยล้าในขณะฟังธรรมท่าน  
แม้องค์ท่านก็ยังรู้สึกเพลิดเพลินไปด้วยในการแสดงธรรมแก่พระเณรแต่ละคร้ัง  
ท่านแสดงอย่างถงึเหตถุงึผลและถงึใจผู้ฟังซึง่มุ่งต่ออรรถธรรมจริงๆ ธรรมทีท่่านแสดง 
ล้วนถอดออกจากใจทีรู้่เหน็มาอย่างประจักษ์แล้วทัง้น้ัน จึงไม่มีอะไรน่าสงสยัว่าไม่เป็น 
ความจริง นอกจากจะสามารถปฏิบัติได้อย่างท่านแสดงหรือไม่เท่านั้น

 ขณะทีฟั่งท่านแสดง ท�าให้จิตประหวดัถึงคร้ังพทุธกาลทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรง
แสดงแก่ภิกษุบริษัทโดยเฉพาะในสมัยนั้น แน่ใจว่าพระองค์ทรงหยิบยกเอาแต่ธรรม 
มหาสมบตั ิคอืมรรคผลนิพพานออกแสดงล้วนๆ ไม่มธีรรมอืน่แอบแฝงอยูใ่นขณะน้ันเลย  
จึงสามารถให้ผู้ฟังบรรลมุรรคผลนิพพานไปตามๆ กนั ไม่ขาดวรรคขาดตอน ตลอดวนั 
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เสด็จดับขันธปรินิพพาน เพราะพระพุทธเจ้าผู้ประกาศธรรมก็เป็นผู้ทรงความบริสุทธิ์
สุดส่วนแห่งธรรมในพระทัย พระธรรมที่แสดงออกมาก็เป็นธรรมประเสริฐอัศจรรย ์
ทรงมรรคทรงผลล้วนๆ ผู้ฟังจึงกลายเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลไปตามๆ กัน

 ท่านพระอาจารย์มั่นแสดงธรรม ก็ล้วนเป็นธรรมปัจจุบันกลั่นกรองออกจากใจ
ล้วนๆ มิได้แสดงแบบลูบๆ คล�าๆ ก�าด�าก�าขาวออกมาให้ผู้ฟัง ซึ่งต่างมีความสงสัย 
อยูแ่ล้ว ให้เพิม่ความสงสยัยิง่ขึน้ แต่กลบัเป็นธรรมเพือ่ท�าลายความสงสยัน้ันๆ ให้ทลาย 
หายไปทกุระยะทีแ่สดง ผู้ฟังธรรมประเภทอศัจรรย์จากท่าน จึงมทีางบรรเทากเิลสไปได้ 
มากมาย ยิ่งกว่านั้นก็มีทางให้สิ้นความสงสัยโดยประการทั้งปวงเสียได้

 วันที่ไม่มีการประชุมธรรม พอขึ้นจากการจงกรมราว ๒ ทุ่ม จะได้ยินเสียงท่าน
พระอาจารย์ม่ันท�าวตัรสวดมนต์เบาๆ ทกุคนื เป็นเวลานานๆ ท่านสวดบทยาวๆ จ�าได้ 
อย่างแม่นย�า ธมัมจักรกัปปวตันสตูร มหาสมยัสตูร กว่าจะจบ และน่ังสมาธภิาวนาต่อไป 
จนถงึเวลาท่านจ�าวดั ถ้าวนัทีมี่การประชมุ จะได้ยนิเสยีงตอนหลงัเลกิประชมุแล้วทกุคืน 
เช่นเดียวกนั และได้ยินท่านสวดอยู่เป็นเวลานานเช่นเดยีวกบัคนืทีท่่านสวดมนต์ตัง้แต่
หัวค�่า วันเช่นนั้นท่านต้องเลื่อนการจ�าวัดไปพักเอาตอนดึกสงัด

ฉายา “ผ้าขี้ริ้วห่อทอง”

 ในระหว่างพรรษา ท่านพระอาจารย์ม่ันชอบเรียกเราว่า “เฒ่าขาเป๋” หรือบางทท่ีาน 
กเ็รียกว่า “ผ้าขีร้ิ้วห่อทอง” ตามแต่ท่านจะพดูและสอนเพือ่เป็นคต ิตอนหลงัท่านอาจารย์ 
มหาบัว ท่านก็เมตตาเรียกเหมือนกัน

 อยู่มาวันหน่ึง ท่านพระอาจารย์ม่ันได้พูดถึงหลวงปู่ขาวว่า “หมู่เอ๊ย...ให้รู้จัก 
ท่านขาวไว้นะ ท่านขาวน่ีเธอได้พจิารณาถงึทีส่ดุแล้ว”

 หลงัจากท่านกล่าวชมหลวงปูข่าวแล้ว ท่านก็หันมาพูดเร่ืองเราว่า

 “เออ หมู่เอ๊ย... มีหมู่มาเล่าเรื่องการภาวนาให้เราฟังที่เชียงใหม่เว้ย...เธอปฏิบัติ
ของเธอสามสี่ปีเหมือนเราลงที่นครนายก ‘มันลงเหมือนกันเลย’ ท่านย�้าว่าอย่างนั้น 
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ท่านองค์น้ีภาวนา ๓ ปี เท่ากบัเราภาวนา ๒๒ ปี อนัน้ีเกีย่วเน่ืองกบันิสยัวาสนาของคน 
มันต่างกัน”

 การทีเ่ราน�าสิง่ทีค่รูบาอาจารย์ชมมาเล่า ไม่ได้หมายยกตนเทยีมท่าน แต่การทีฝึ่ก 
ปฏบิตัเิร็วช้าเช่นน้ี แล้วแต่บญุกรรมและความเพยีรของใครของมนั ทีพ่ดูให้ฟังน้ีไม่ได้ 
เทียบกับท่าน แต่น�าสิ่งที่ท่านพูดมาพูดให้ฟัง จะได้รู้ว่าเบื้องหลังเราปฏิบัติมายังไง

 การภาวนา การปฏิบัติ และชีวิตความเป็นอยู่ปัจจุบัน มันเกี่ยวเนื่องกับกรรมดี 
กรรมชัว่ในอดีตและปัจจุบนั แล้วกม็าส่งผลให้เป็นไปในอนาคต ค�าว่า อนาคต กค็อื  
ปัจจุบันไปถึงเข้าแล้วก็ประสบชะตาอย่างน้ันอย่างน้ี ไม่ใช่การคาดเดาเอาว่าตอนน้ัน
จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้

 แต่การประสบกับสิ่งต่างๆ ในชีวิตนั่นแหละ คือการรวมประมวลเอากรรมใน 
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต มาไว้ด้วยกัน เหมือนอย่างบางคนประสบชะตากรรมใน 
ทางร้ายในชีวิต หมดหวังสิ้นแรงใจ ระทมทุกข์ ไม่มีทางออก ทั้งที่ปัจจุบันพากเพียร
ท�าสัมมาชีพ แล้วในที่สุดเขาก็ปลิดชีพตัวเอง พร้อมทั้งฆ่าลูกและภรรยา เพราะเขา
เหน่ือยหน่ายการทีจ่ะอยูอ่ย่างไร้ศกัดิศ์รี แต่เขาไม่ทราบว่าความจริงในอดตีชาตเิขาได้ 
ท�าให้คนอืน่ย่อยยับไม่รู้ก่ีคร้ังก่ีหน พอมาเกดิเป็นมนุษย์ ท�าอะไรกห็ลงทะนงตน ไม่เชือ่ 
บาปกรรม เชือ่มัน่ว่าตนบญัชาการได้หมด ปฏเิสธหลกัธรรมทีจ่ะน�ามาประกอบกบัใจ  
เมื่อประสบชะตากรรมที่โหดร้าย แล้วก็น�าพาความน้อยอกน้อยใจเสียอกเสียใจมา
เป็นเคร่ืองครอบง�าจิต ในทีส่ดุกท็�าสิง่ทีเ่สยีหายแก่ตนและคนอืน่เพราะคดิว่าวธิน้ีีเป็น 
หนทางที่ฉลาดที่สุด และเป็นทางออกที่ดีเยี่ยม

 ค�าว่า ประสบชะตากรรมที่โหดร้ายเพราะการประมวลมาของกรรม นั้น ก็คือ 
ในอดตีเขาเคยท�าความชัว่เสยีหายไว้มาก กรรมน้ันกย้็อนมาให้ผลในปัจจุบนั ปัจจุบนั
น้ันแหละเป็นปัจจุบันของอนาคตในอดีต กรรมน้ันจึงประมวลมาให้ผลเป็นคร้ังไป 
แล้วแต่ผลเสวยและความรุนแรงของความดีชั่ว ถ้าความดีมากๆ ความดีนั้นก็จะให้
ผลถึงที่สุด การด�าเนินชีวิตที่อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอันเป็นวัฏจักรที่พาหมุนวนน้ี  
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การเดินทางของจิตมันจึงยืดยาวแทบจะหาที่ยุติไม่ได้ เพราะกิเลสเป็นเหตุให้สัตว์
ท�ากรรมดี-ช่ัวปะปนกันไป แล้วก็พากันเสวยผลแห่งกรรมน้ันโดยไม่มีสิทธิพิเศษ
ปฏิเสธการกระท�านั้นๆ ว่าไม่ได้ท�าไม่ได้ สิ่งใดที่ท�า สิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่ท�า ไม่เป็นอื่น 
ท�าดีที่สุด แม้จะปฏิเสธว่าข้าพเจ้าไม่ได้ท�าดี ความดีนั้นก็ต้องให้ผล แม้แต่บุคคลนั้น
จะปฏิเสธ ความชั่วก็เหมือนกัน

 ตวัอย่างเช่น พระองคลุมีาล ท่านฆ่าคนมามาก ท�าไมท่านส�าเร็จอรหนัต์ได้ การที ่
ท่านฆ่าคนมามาก พระพุทธเจ้าจะมาช่วยให้ท่านเป็นคนดีนั้น รู้สึกว่าจะไม่ยุติธรรม  
เหมอืนๆ กบัว่าพระองค์จะทรงล�าเอียง ไม่ช่วยสาวกองค์อืน่ๆ ทีไ่ม่ได้ฆ่าคนให้พ้นทกุข์ 
ให้ไปหมดบ้าง ความจริงพระพทุธองค์พจิารณาเหน็จิตของพระองคุลมีาลน้ีได้ท่องเทีย่ว 
อยูใ่นวฏัสงสาร สร้างสมแต่ความดีมามาก มากกว่าด้านช่ัว คือในหมืน่ๆ ชาต ิล้วนแต่ 
เป็นคนดีมีศีลธรรม ความดีในอดตีของท่านมนัมากกว่าความช่ัวในปัจจุบนัเป็นไหนๆ  
น่ันแหละเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าฉุดลากเธอข้ึนมาจากความช่ัวน้ันได้ แล้วก็บรรลุ 
อริยธรรม เหมือนกับตาชั่งที่ใช้ชั่งสิ่งของ ของชิ้นไหนสิ่งใดมันหนักกว่า มันก็จะกด
ตาชัง่น้ันลงไปได้มากตามความหนักเบา กรรมด-ีชัว่กเ็หมือนกนั ความดมีนัมากๆ มนัก ็
กดความชัว่ให้จมดนิไปได้ ยิง่ความดีมากข้ึนเร่ือยๆ ความช่ัวกค่็อยหายไปๆ จางไปๆ

เจ็บป่วยด้วยโรคปวดเส้นเอ็น

 เมื่อเราจ�าพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านโคกกับท่านพระอาจารย์มั่น เราได้เกิดเป็น
โรคชนิดหนึ่ง คือโรคเส้นเอ็น รู้สึกปวดเส้นอย่างแรงคล้ายถูกงูรัด เป็นจากเอวลงมา  
อาการปวดขยายออกไปทั้งตัว เดินไม่ได้ ครูบาทองปาน ซึ่งเป็นสหธรรมิกที่เคยอยู่
เชียงใหม่กับหลวงปู่มั่นด้วยกัน ได้ท�ายาขึ้นขนานหนึ่ง โดยเอาข้าวสารแช่น�้าและต�า 
เป็นน�้าแป้งขาวๆ ประมาณ ๔-๕ ขวดเหล้าเหมือนกัน เสร็จแล้วเอาน�า้แป้งและ 
น�า้บอระเพด็ทีต่�าน้ันผสมกนั แล้วเอาไปฝังทัง้ขวดไว้ทีใ่ต้บนัไดบ้านสามคืน จึงขดุเอา
มาฉัน เวลาฝังให้จกุขวดโผล่จากดินประมาณ ๑ นิว้ฟุตตามพระวินยั น�า้แป้งข้าวนัน้ 
พระจะฉันนอกเวลาไม่ได้ จึงต้องฉันระหว่างเช้าถึงเที่ยง ยานี้ฉันประมาณ ๓ วัน 
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โรคทีเ่จ็บปวดตามเส้นน้ันกห็ายไป ต�ารายาน้ี ท่านว่าเป็นต�ารายาของพระอาจารย์สงิห์  
ขนฺตยาคโม มีคุณสมบัติแก้ไข้มาลาเรียได้ด้วย ขนาดของยาที่ฉันน้ี ให้ฉันวันละ  
๑ ขวดเหล้า จนยาหมด

 ระหว่างทีเ่ราป่วยอยูน้ี่ ท่านพระอาจารย์ม่ันท่านเมตตาจัดอาหารมาให้ฉัน แต่เรา 
ไม่ฉัน กราบเรียนท่านกลบัไปว่า “ครูบาจารย์ ถ้าจะตายกใ็ห้มนัตายไปเถอะ” แต่กไ็ม่ 
เป็นอะไร ต่อมาอีก ๒ วัน ก็หายเป็นปกติ

หลวงปู่มั่นเรียกเฒ่าขาเป๋

หลวงตามหาบัวเล่าเรื่องปู่เจี๊ยะกับท่านพระอาจารย์มั่น

(ที่เสนาสนะป่าบ้านโคก ต�าบลตองโขบ อ�าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร)

 เรา (หลวงตา) เหน็เถียงกันตาด�าตาแดง แต่เถยีงท่านทไีร อาจารย์เจ๊ียะหน้าผากแตก  
หลวงปูม่ั่นท่านใส่หน้าผากแตก แต่กแ็ปลกอนัหน่ึงนะ พอยอมทนัท ีท่านกห็มอบทนัทเีลย  
ใส่บ๊งเบ๊งๆ เอากันกับท่านนะ พอใส่ถูกสนับ ทางน้ีพบัหมอบเลย ท่านรักกนัเหมอืนพ่อ
กับลูก อาจารย์เจี๊ยะกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรานี่นะ เราไปสังเกตดู อู้...แปลกอยู่นะ  
ท่านไม่เรียกว่า ท่านเจี๊ยะล่ะ ท่านเรียกว่า “เฒ่าขาเป๋”

 คือขาของท่านข้างหนึ่งมันเป็นอะไรไม่รู้นะ ปวดหัวเข่า ต้องได้ฉีดยาแอสไพริน
อยู่เรื่อยๆ พอบรรเทาๆ แต่ไม่หายขาด เดินโขยกเขยกๆ ท่านจึงเรียก “เฒ่าขาเป๋” 
ท่านเรียกอย่างนั้น ท่านเรียกด้วยความรัก ความเมตตา มันซึ้งนะ ท่านว่าอะไรก็ดี 
ท่านดุอะไรก็ดี มันซึ้งแปลกนะ

 อยา่งอาจารย์เจี๊ยะกบัหลวงปูม่ัน่โตก้นัอย่างนี ้ใสก่ันเปรี้ยงๆ อาจารยเ์จี๊ยะกไ็ม่ 
ถอยง่ายๆ นะ ใส่เปร้ียงๆ จนกระทัง่พอถงึทีส่นับ (หมายความว่าสนับมอืทีใ่ช้ต ีค�าว่า 
สลบ หมายถงึเข้าใจ) ใส่น้ีป๊ับ สลบหมอบเลย ทกุทเีลย เราสงัเกตดนูะ เปร้ียงปร้างๆ  
ไม่ก่ีประโยค สกัเดีย๋วหมอบเลย แล้วกพ็ดูกนัธรรมดา พอเสร็จจากทะเลาะกนัแล้ว กค็ยุ 
กันธรรมดาๆ เหมือนไม่เคยมีอะไรต่อกัน เราก็เป็นคนสังเกตนะ เราไปอยู่ทีแรกดู 
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กแ็ปลกนะ ลกัษณะของหลวงปูม่ัน่เรากบัอาจารย์เจ๊ียะน่ี เหมอืนพ่อแม่กบัลกูแท้ๆ ไม่ได้ 
ผิดอะไรกนัเลย ท่านสนิทกนัขนาดน้ัน สนิทกนัด้วยความเมตตาของท่าน องค์น้ีแหละ 
องค์รักษาบริขารของท่าน

 ท่านอาจารย์เจี๊ยะ ตอนท่านอยู่ที่นั่น ท่านละเอียดลออมาก กิริยาภายนอกเป็น
อย่างหนึ่ง แต่เวลาท่านเอาความละเอียดความสะอาด โถ...ใครจะสู้ท่านได้วะ มีดนี้ 
ท่านฝนเลื่อมวับๆ อะไรไปแตะนิดหน่ึงไม่ได้นะ มีดน้ีส�าหรับหั่นผักอะไรๆ ถวาย 
หลวงปู่มั่นเรา ท่านเป็นคนเก็บรักษาเอง ใครไปแตะของท่านไม่ได้นะ พอเสร็จแล้ว 
ท่านจะไปลับหิน ทุกอย่างมองดูแผล็บๆ อะไรไปถูกนิดหนึ่งรู้ทันที พอเวลาท่านมา
ศาลาป๊ับ ท่านจะจับมดีมาด ูถ้าพอเหน็รอย “ใครๆ มาจับมีดเราน่ี ใครๆ” ท่านไล่เบีย้ 
เลยเชยีว (หวัเราะ) เพราะฉะน้ันแหละ ท่านจึงละเอยีดขนาดน้ัน ไม่ว่าสบง จีวรอะไร 
เรื่องความสะอาด นี่ยกให้ท่านนะ ท่านละเอียดลออที่สุด ดูรักษาบาตรนี่ก็เหมือนกัน  
ใครไปแตะบาตรหลวงปูม่ัน่ไม่ได้ ท่านจริงจังรักษาขนาดน้ันล่ะ ท่านละเอยีดมากทเีดียว  
แต่กิริยาที่ท่านแสดงนั้นมันอยู่ภายนอก มันไม่น่าดู เพราะฉะนั้น เมื่อเราจะพูดอะไร 
ต้องระวงั ถ้าจะพดูเกีย่วกบัอาจารย์เจ๊ียะน่ีนะ บางคนเขาจะยกโทษกระทัง่เราน่ี มนับ้า 
ต่อบ้าเอาอะไรมาพูดให้เขาฟังกันน่ี เอาเร่ืองอาจารย์เจ๊ียะบ้ามาพดู หลวงตาองค์น้ีกเ็ป็น 
บ้าอกีแหละ เลยเป็นบ้า สอง สาม ไปเลย ผู้ฟังกเ็ลยพลอยจะเป็นบ้าไปด้วยกัน สามบ้า 
เข้าใจมั้ย

 เพราะฉะนั้น เราจึงไม่ค่อยพูดนะ ถ้าเป็นวงภายในลูกศิษย์ลูกหาให้รู้เรื่องของ 
ท่านนะ เราพดูยนัได้เลย อาจารย์เจ๊ียะน่ี “ผ้าขีร้ิ้วห่อทอง” กเ็คยอยูด้่วยกนัมาสกัเท่าไหร่  
ภายนอกภายในฟัดกนัซะพอแล้ว เข้าใจหรือเปล่าล่ะ ไม่ลงตรงน้ัน จะลงตรงไหนมนุษย์
เราน่ะ สาวกลงพระพทุธเจ้ากล็งตรงน้ัน พทุธบริษัททัง้หลายลงพระพทุธเจ้า ลงถงึขดี 
ก็ลงแบบเดียวกัน ไม่ใช่ลงเพียงค�าบอกเล่าเฉยๆ ลงเพราะเหตุผลด้วย ต่างอันต่างรู้  
ต่างอันต่างจริง ต่างอันต่างเห็นด้วยกัน ทีน้ีต่างองค์ต่างเห็นด้วยกันแล้วยันกันได้  
อันนี้ก็เค็มเป็นยังไง เค็มหรือไม่เค็ม อ้อ ใช่แล้วใช่มั้ย ทางนั้นก็มีลิ้น ทางนี้ก็มีลิ้น  
นีเ้ป็นยังไง เค็ม...หรือว่าอันนีห้วาน ไหนพอใส่เข้าลิ้นปั๊บ อ้อ...ใช่แล้วนั่น ก็เครื่องรบั 
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มันมีเหมือนกัน ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเคร่ืองยืนยันเหมือนรสชาติต่างๆ นะ  
ลิน้น่ีมนัเป็นเคร่ืองรับ เป็นเคร่ืองยนืยนั อนัน้ันจะเผ็ดจะเคม็อะไร กเ็ป็นหลกัธรรมชาติ 
ของอนัน้ัน อนัน้ีไปสมัผัสเข้าป๊ับ อ้อ...เคม็ อ้าว...ลองดซู ีเคม็... อ้อ...ใช่แล้ว โอ้...อนัน้ี 
หวาน อ้าว...ลองดู อ้าว...หวาน นั่นมันรับกันอย่างนั้น

 น่ันล่ะธรรมพระพทุธเจ้า เมือ่รู้ด้วยกนัเหน็ด้วยกนัแล้ว เหมือนกบัรสชาตต่ิางๆ ที่
สมัผัสด้วยลิน้ด้วยปากของเราน่ีแหละ แล้วอาจารย์เจ๊ียะก ็โห...ตัง้ ๔๐ กว่าปีวะ หอื... 
ไม่ใช่ ๔๐ กว่าปีนะ ตัง้แต่ท่านหลวงปูม่ั่นล่วงไปตัง้ ๔๐ กว่าปี พ.ศ. ๘๕ อยูด้่วยกนัมา 
ตัง้แต่นู้น... แล้วกเ็ร่ือย เข้าออก เข้าออก พบกนัเร่ือย ท่านเป็นคนจริงจังมาก ท่านไม่ 
ค่อยเรียนมากแหละ

 ถ้าเป็นลกูศษิย์ลกูหาเรากพ็ดูให้ฟังกันอย่างน้ี ใครมองท่าน อย่าไปมองแต่กริิยา
ภายนอกอนัน้ันอนัน้ี มนัเป็นนิสยัอนัหน่ึง คือนิสยัอนัน้ีมนัละไม่ได้ พระพทุธเจ้าท่าน 
กท็รงรับสัง่ไว้แล้ว น่ีแสดงไว้แล้ว นิสยัวาสนามนัเป็นของละไม่ได้ เป็นของประจ�านิสยั
ของตนเอง ประจ�าตวัของตวัเอง เป็นแกนของนิสยัอนัหน่ึงๆ แต่ละบคุคลๆ ละได้เฉพาะ 
พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้น นั่นท่านก็บอก ทางดีท่านก็บอก ทางชั่วท่านก็บอก 
เป็นความเคยชินมา อย่างที่เคยพูดให้ฟังว่า

   สนฺตกาโย สนฺตวาโจ  สนฺตมโน สุสมาหิโต
   วนฺตโลกามิโส ภิกฺขุ  อุปฺสนฺโตติ วุจฺจตีติ

 ใช่มั้ย ท่านมหา (ท่านหันมาพูดกับพระมหาองค์หนึ่ง) มันก็มาจากธรรมบทนั่น  
ผมนานแล้ว ผมเรียนผ่านไปตัง้แต่ท่านยงัไม่เกิดน่ี จะให้ผมไม่ลมืได้อย่างไร (หวัเราะ) 
ผมก็ต้องลืมได้ละสิ (หัวเราะ) น่ีแหละที่จะยกภาษิตข้ึนมาน้ี เพราะมีภิกษุรูปหน่ึง  
แต่ก่อนท่านเป็นปถุชุน กริิยาท่านเรียบตลอดเวลา ดจุผ้าพบัไว้ด้วยด ีไม่ว่าท่านจะอยูท่ีใ่ด 
บรรดาพระทั้งหลายคาดว่าท่านเป็นพระอรหันต์ทั้งน้ัน จนกระทั่งเข้าไปกราบทูล
พระพุทธเจ้า ท่านเป็นยังไงองค์นี้ ท่านราบเรียบนักหนา ไม่ว่าจะอยู่สถานที่ใดเป็น
อริิยาบถใด กริิยาท่าทางน่ีเหมือนผ้าพับไว้ สวยงามเหลอืเกนิ ท่านเป็นพระอรหนัต์หรือยัง  
ภิกษุรูปหนึ่งกราบทูลขึ้น พระพุทธองค์ตรัสว่า ยังไม่สิ้น
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 พระพทุธองค์ตรัสต่อไปว่า ท่านรูปน้ีมอีปุนิสยัเดิมมาตัง้แต่ชาตปิางก่อน ท่านเคย 
เกดิเป็นราชสห์ี เกิดเป็นราชสห์ีติดต่อกันมาหลายชาต ิจนกระทัง่ได้มาเกดิเป็นมนุษย์ 
ได้มาบวชนี้แหละ ท่านจึงมีกิริยาท่าทางดี กิริยาของท่านจึงเรียบไปเลยอย่างนี้ แล้ว
เวลานั้นพอพูดอย่างนี้ก็ยกภาษิตนี้ขึ้น

 พระพทุธองค์จึงน�าเร่ืองน้ีเทศนาว่าการสัง่สอนพระ พระทัง้หลายได้บรรลมุรรคผล 
นิพพานน้อยเมือ่ไหร่ในวนัน้ัน ทัง้พระสนัตกายด้วย เม่ือแปลออกมากไ็ด้ความว่า ผู้มี 
กายอนัสงบ ผู้มวีาจาอนัสงบ คอืสงบจากบาปนะ ไม่ใช่สงบแบบคนตาย เข้าใจรึเปล่า  
คนตายทิ้งไว้ในโลง มันก็อยู่อย่างนั้น เฉย ... มันตาย มันก็สงบละสิ สงบแบบนั้น  
แต่ว่าผู้มีกาย วาจา ใจ อันสงบนี่ หมายถึงว่า สงบจากบาป กายไม่คึกไม่คะนองไป
ทางบาป ก่อไฟเผาตวัเอง วาจากไ็ม่ท�าร้ายป้ายสผู้ีหน่ึงผู้ใด ไพเราะเพราะพร้ิงด้วยเหต ุ
ด้วยผล ใจกม็แีต่ความสงบร่มเยน็ น่ัน เป็นผู้ปล่อยวางโลกามสิเสยีได้ น่ันแลเรียกว่า  
ผู้สงบ

หลวงตาเล่าเรื่องหลวงปู่เจี๊ยะไล่เด็ก

 วนัหน่ึงก็มีน�า้หลากมาจากภูเขา เขาท�าคลองมาจากภูเขาลงมาใส่นาเขาน่ีนะ ทน้ีี
มันผ่านหน้าวดั เรากเ็ดนิจงกรมอยูท่ีริ่มคลองทางน้ี ท่านกเ็ดนิอยูท่างน้ัน มนัมองเหน็ 
กนัอยู ่ทน้ีีพวกเด็กมันก็เล่นน�า้ละซ ิอึกทกึครึกโครมอยูท่ีห่วัจงกรมท่าน ท่านกก็ระทบืเท้า 
น่ี ปึงปังๆ ฮะแฮ่มๆ เดก็ก็แตกฮือวิง่เข้าป่าหมด ออกจากน้ันกโ็น่นเข้าบ้านเลย

 พอตกเย็นมา หลวงปู่มั่นก็ว่า “ท่านเจี๊ยะ ท่านไปท�าอะไรเด็ก”

 “ก็มันมาอึกทึกก็ไล่ซิ” ท่านพูดอย่างนั้นล่ะ พูดอย่างสบายเลยนะ (หัวเราะ)

 “วนัหลงัอย่าไปท�านะ ท�าอย่างน้ันไม่ดี” อาจารย์เจ๊ียะกน่ิ็งนะ เราสงัเกตดูท่านกน่ิ็ง

 พอวันหลงักม็าอกี จะเป็นเด็กพวกใหม่หรือพวกเก่ากไ็ม่รู้แหละ มาอกี เพราะมนั 
เป็นท�าเลดน่ีาเล่น เดก็กม็าเล่น ท่านกเ็ดินจงกรมอยู ่เรากเ็ดนิอยู ่ทน้ีีเดก็ก�าลงัเล่นอกึทกึ 
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ครึกโครม ก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขามาจากทุ่งนานั่น เขามาเห็นเด็กเล่นอึกทึก ผู้ชายคนนี้ 
เขาก็เป็นคนของวัด เขารู้เร่ืองของวัดนะ เขาก็คงว่าเด็กพวกน้ีมาท�าอะไรอึกทึก  
ท่านภาวนา ท่านเดินจงกรม เขาคงคิดว่าอย่างน้ัน เขากม็าท�าแบบคล้ายๆ อาจารย์เจ๊ียะ 
น่ันแหละ มา กม็าท�าฮะแฮ่มๆ ใส่ ท�าท่าปุบ๊ป๊ับๆ เด็กกแ็ตกฮอือกีล่ะ กตูาย...ฮือ่... วนัน้ี
ท่านอาจารย์ใหญ่คงจะเอาใหญ่อกีแหละ เรานึกในใจนะ เพราะท�าทีเ่ก่าด้วย พอตกเยน็ 
ขึ้นไป อาจารย์เจี๊ยะยังไม่ได้นั่งเลยนะ

 “ท่านเจ๊ียะ ก็เม่ือวานน้ีพูดกันแล้ว ว่ายงัไง บอกไม่ให้ไปท�ากริิยาอย่างน้ันกบัเดก็  
แล้ววันนี้เสียงแตกฮืออีกล่ะ”

 “ก็มันไม่ใช่ผมนี่น่ะ” อาจารย์เจี๊ยะว่า ท่านพูดอย่างนี้นะ พูดตรงๆ อย่างนี้

 “ไม่ใช่ท่านแล้วเป็นใครวะ” ท่านว่า

 อาจารย์เจ๊ียะกบ็อกว่า กเ็ป็นโยมเขามาจากทางโน้น ทางน้ี ท่าน (หลวงปูม่ั่น) กย็งั 
ไม่เชือ่นะ ท่านยังจะดุท่านอาจารย์เจ๊ียะอกีนะ เราก็เลยช่วย ใช่แล้ว คอืมผู้ีชายคนหน่ึง 
เขามาจากนั่น ชื่อว่าอย่างนั้น เราบอกเลย แล้วเขามาไล่เด็ก เขาคงเห็นเด็กนี่มาท�า 
อึกทึกครึกโครมที่นั่น เขาเลยไล่ ไม่ใช่ท่านเจี๊ยะ ไม่ใช่ท่านเจี๊ยะ เพราะตอนนั้นท่าน 
ห้าพรรษานี่ เราแปดพรรษา ท่านก็เลยนิ่งเงียบไปเลย โอ้...มันเป็นอย่างนั้น

หลวงปู่เจี๊ยะเย็บผ้าผิด

 หลังจากนั้นต่อมาอีก ทีนี้เย็บผ้า เย็บผ้าผิด เราเดินจงกรมในป่านี่ ศาลากับป่า 
มันก็ไม่ห่างกัน ฟังเสยีงบ๊งเบ๊งๆ มันอะไรนา ไอ้เรามันตวัสัน่อยูใ่นป่าน้ัน เราไปใหม่ๆ น่ี  
เพราะเสยีงไม่ใช่เสยีงธรรมดานะ เสยีงลัน่ พอเงียบเสยีง เราก็มา เหน็ท่านคยุกนั ธรรมด๊า 
ธรรมดาเรานี่

 “เอ๊ะ ตะกี้ท่านดุใครน่ะ” พอดีเราขึ้นไปท่านเย็บผ้าเสร็จแล้ว ท่านอาจารย์เจี๊ยะ
ก็ลงมา
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 เราถาม “เอ๊ะ ตะกี้ท่านดุใคร”

 “ก็ดุผมน่ะซิ” อาจารย์เจี๊ยะตอบอย่างขึงขัง

 “แล้วท่านดุท�าไม”

 “ก็ผมเย็บผ้าผิด จะไม่ให้ท่านดุได้ยังไง”

 ว่าอย่างน้ี คอืท่านเยบ็ผ้าผิด อาจารย์เจ๊ียะเยบ็ผ้าผิด หลวงปูม่ั่นด ุท่านพดูอย่าง 
มีเหตุผลนะ ก็ผมเย็บผ้าผิด จะไม่ให้ท่านดุได้ยังไง ธรรมด๊า ธรรมดา

หลวงปู่เจี๊ยะเป็นผู้ดูแลบริขาร

ของท่านพระอาจารย์มั่น

 บริขารของหลวงปู่มั่น ท่านอาจารย์เจี๊ยะเป็นผู้รักษาเป็นประจ�านะ ตั้งแต่ไหน 
มาแล้ว อูย้ ละเอยีดมากนะ ไม่ว่าอะไรๆ ของหลวงปูม่ัน่แล้ว ใครไปแตะไม่ได้นะ ท่านท�า 
ไว้เรียบร้อยหมดทุกอย่าง แม้แต่มีดส�าหรับหั่นผักบ้าง หรืออะไรก็แล้วแต่เอาไว้ใน 
กระบอกข้างหลังนี่นะ ท่านอาจารย์เจี๊ยะท�าไว้เรียบร้อย แล้วก็เอาไว้ แล้วใครไปจับ 
ไม่ได้นะ ท่านจะเหน็รอยน่ี เพราะมดีน้ันเลือ่มมัน อะไรไปถกูนิดนึงรู้เลย ถ้ามาจับขึน้ 

 “ใครมาท�ามีด ใครมาจับมีดเรานี่”

 เอาล่ะนะ ดนุะ อาจารย์เจ๊ียะ น่ันแหละท่านละเอยีดอย่างน้ัน เยบ็ผ้าก ็อูย้ เยบ็เก่ง 
ทกุอย่าง ถ้าท�าส่วนละเอยีด ท่านจะละเอยีดมากกว่าพระทัง้หลายอยู ่ส่วนละเอยีดท่าน
เป็นอย่างน้ัน ภายในของท่านกด็ ีแต่ภายนอกกริิยาโฮกฮากๆ เราจึงได้บอกให้บรรดา
ลกูศษิย์ทัง้หลายทราบ เดีย๋วจะไม่เข้าใจท่าน ภายนอกท่านเป็นอย่างหน่ึง ส่วนภายใน 
เป็นอกีอย่างหน่ึงนะ เราจึงบอกว่า “เป็นผ้าขีร้ิ้วห่อทอง” นะ กเ็คยคุยธรรมะกนัมามาก 
ต่อมากแล้ว เพราะคุน้กนัมาตัง้แต่ พ.ศ. เท่าไร พ.ศ. ๘๔ รู้จักกนัมาตัง้แต่ พ.ศ. ๘๔,  
๘๕ มาเรื่อยจนกระทั่งมาทุกวันนี้ เพราะคุยธรรมะธรรมโมอะไร...
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กิจประจ�าวันของท่านพระอาจารย์มั่น

 ตอนเช้าออกจากทีภ่าวนา แล้วลงเดินจงกรมก่อนบณิฑบาต พอได้เวลาแล้วกอ็อก 
บิณฑบาต  หลังจากฉันเสร็จ จากนั้นเข้าทางจงกรม เดินจงกรมจนถึงเที่ยง เข้าที่พัก 
พักจ�าวัดบ้างเล็กน้อย ลุกขึ้นภาวนา แล้วลงเดินจงกรม

 บ่าย ๔ โมงเยน็ ปัดกวาดลานวดัหรือเข้าทีพ่กั สรงน�า้แล้วเข้าทางจงกรมอกีเป็น
เวลาหลายชั่วโมง คืนหนึ่งๆ ท่านพักจ�าวัดราว ๔ ชั่วโมงเป็นอย่างมากในเวลาปกติ  
ถ้าเป็นเวลาพิเศษ ก็นั่งสมาธิภาวนาตลอดรุ่ง ไม่พักจ�าวัดเลย

 ในวัยหนุ่ม ท่านท�าความเพยีรเก่งมาก ยากจะมผู้ีเสมอได้ แม้ในวยัแก่ยงัไม่ทิง้ 
ลวดลาย เป็นแต่ผ่อนลงบ้างตามวบิากทีท่รุดโทรมลงทกุวนัเวลา ทีผิ่ดกบัพวกเราอยูม่าก 
คือจิตใจท่านไม่แสดงอาการอ่อนแอไปตามวิบากธาตุขันธ์เท่านั้น

 น่ีคือวิธีการของท่านผู้ดีเป็นคติแก่โลกด�าเนินมา มิได้ทอดทิ้งปล่อยวางหน้าที่ 
ของตนนับแต่ต้นเป็นล�าดับมา ไม่ลดละความเพยีรซึง่เป็นแรงหนุนอนัส�าคัญ แดนแห่ง 
ชัยชนะที่ท่านได้รับอย่างพอใจนั้น

ความอดอยากขาดแคลน

หลวงปู่เจี๊ยะเล่าเรื่องความอดอยากขาดแคลนว่า

 ท่านพระอาจารย์มัน่เม่ือเราไปอยูก่บัท่านสีแ่ล้งกบัสามปีเศษๆ กาแฟน่ี มาสงัเกตดู 
ในระยะ ๓-๔ ปีทีไ่ปอยู ่สมยัน้ันกย็งัพอมีบ้าง น�า้ตาล กาแฟ อย่างน้ีเป็นปีๆ ไม่เคย 
ได้กนิเลย ฉันข้าวแล้วกน็�า้เป็นปัจจัยส�าคญัเท่าน้ันเอง ต่างกนักบัพวกเรา อยากเวลาไหน 
ก็กินได้เวลานั้น

 เพราะฉะน้ันมันต่างกนั ท่านเป็นผู้มีชือ่เสยีงโด่งดัง จะต้องการสิง่ใด จะอยูท่ีไ่หน  
กอ็ยูไ่ด้ทัง้น้ัน แต่ไม่เอา ท่านต้องการเข้าไปอยูใ่นทีก่นัดาร ขณะหน่ึงทีปี่สดุท้ายก่อนที่ 
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เราจะกลับไปอยู่ที่บ้านนาสีนวล ทางเหนือจังหวัดสกลฯ ทางเข้าไปหมู่บ้านราว ๓๐ 
กโิลเมตร หมู่บ้านน้ันยากจน ท�าไร่ท�าสวนพอประมาณ ไร่นากม็นิีดๆ หน่อยๆ เพราะ
เป็นภูเขา ไปบิณฑบาตมาอย่างนี้ ก็ไม่ค่อยมีกับข้าวที่จะฉัน ถ้ามาสมัยนี้ จ้างให้เรา 
ไปอยู่ แถมให้ค่าจ้างวันละ ๕๐๐ บาท ยังไม่เอาเลย นึกแล้วปลงสังเวชสลดใจ 
ท่านก็อาพาธ ก็เพิ่งจะค่อยดีๆ ขึ้นนิดหน่อยเท่านั้น เข้าไปอยู่ในที่นั้น เมื่อมานึกถึง
ทุกวันนี้แล้ว น�้าตาเกือบจะไหลออกมาทุกที นึกถึงท่าน ท่านมีคุณธรรมอันประเสริฐ
เป็นที่น่ากราบไหว้

 สมัยนั้นเรายังเป็นพระเด็กๆ บวชอายุได้ ๖ ปี ยังไม่ค่อยดูธรรมวินัยเท่าไหร่  
เมือ่คร้ันกลบัมาจากน้ันแล้ว ได้เอาบพุพสกิขาฯ กบัมหาขันธ์ มาตรวจตามหลกัพระวนัิย 
แล้ว จะหาสิง่ทีไ่ปตคิวามบกพร่องในด้านพระวนัิยของท่านน้ี ดเูหมือนมนัจะไม่มเีอาเลย 
ว่าอย่างน้ันเถอะ เพยีบพร้อมไปด้วยนานาประการต่างๆ เป็นผู้ทีต่ัง้ใจสอนกุลบตุรจริงๆ  
ไม่เหน็แก่ปากแก่ท้องความเหน่ือยยากอย่างไรอย่างน้ี สู ้อดทน เป็นผู้ทีมี่แววตาอนัฉลาด 
แหลมคมทกุชนิด สมกบัว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ น่ากราบน่าไหว้ น่ารักน่าใคร่ ว่าถงึความรัก 
แล้ว รักยิ่งกว่าพ่อกว่าแม่ของเรา

 ในขณะทีอ่ยูก่บัท่าน บางวนัไปน่ังน�า้ตาน�า้หไูหล นึกถงึบญุคณุท่าน บางทฟัีงเทศน์ 
ท่านแล้วอย่างน้ี ให้หวนคิดว่า “เราจะเป็นคนอกตญัญไูม่ได้” เกอืบๆ จะนับคร้ังนับหนได้  
ทีเ่ราถเูน้ือถตูวัให้บดิามารดาน้ีเกอืบจะไม่มเีลย มบ้ีางเป็นบางคร้ังบางคราว ดังน้ันจึงจ�า 
ไว้ในใจว่า วันหนึ่งเราต้องไปทดแทนบุญคุณบิดามารดาให้ได้

 สว่นทีเ่ราไปอยูก่บัทา่นพระอาจารย์มัน่นัน้ ตอ้งไปอาบน�า้ ถเูนือ้ถตูัว ถแูข้งถขูา 
ซกัผ้า ให้นานาประการต่างๆ ท่านเป็นผู้มคีวามมจัฉริยะหน่อย แต่มจัฉริยะในทางทีด่ี  
คอืเป็นผู้ทีรู้่จักใช้ในอฐับริขาร อย่างผ้าขาดอย่างน้ี มใิช่จะทิง้ ต้องปะแล้วปะเล่า เป็นผู้ 
ทีป่ะมคีวามช�านิช�านาญ น่ีประวตัขิองท่านเป็นผู้มีความสนัโดษทีเ่หลอืคณานับในด้าน 
การอฐับริขาร ว่าถึงการปฏบิตั ิก็มคีวามคล่องแคล่วช�านิช�านาญ น่าเป็นครูบาอาจารย์
โดยแท้จริง
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พรรษาที่ ๗-๑๐ (พ.ศ. ๒๔๘๖-๒๔๘๙)

จ�ำพรรษำที่ เสนำสนะป่ำบ้ำนนำสีนวล บ้ำนนำสีนวล

ต�ำบลตองโขบ อ�ำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ในรัศมีท่านพระอาจารย์มั่น

 หลงัจากได้อยู่ร่วมกับท่านพระอาจารย์ม่ันเป็นเวลา ๓ ปี ๔ แล้ง แล้ว ผ่านฤดแูล้ง 
ปี ๘๖ ท่านพระอาจารย์มัน่ ท่านปรารภจะไปจ�าพรรษาทีเ่สนาสนะป่าบ้านนามน เราเหน็ว่า 
ท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากขึ้นแล้ว ท่านอาจารย์มหาบัวก็เป็นที่ตายใจ ท่านเก่ง ฉลาด  
เป็นทีต่ายใจในเร่ืองเก่ียวกบัท่านพระอาจารย์มัน่ได้เป็นอย่างดเียีย่ม เร่ืองข้อวตัรปฏบิตั ิ
ทีเ่ราเคยท�ามาเป็นเวลานาน สมควรกบัท่านอาจารย์มหา เพราะท่านมวีชิาความรู้ กล้าสูห้น้า  
ไม่อายใคร และจะเป็นประโยชน์อนัยิง่ใหญ่แก่หมูค่ณะต่อไปในอนาคต เหมือนดัง่นิมติ 
ทีท่่านพระอาจารย์ม่ันท�านายไว้ทีด่อยค�า บ้านแม่ป๋ัง อ�าเภอพร้าว จังหวดัเชยีงใหม่ว่า

 “ท่านองค์น้ี ลกัษณะเหมอืนท่านเจ๊ียะ แต่มใิช่ท่านเจ๊ียะ จะท�าประโยชน์ให้หมูค่ณะ  
ท่านนิมติเหน็พระหนุ่ม ๒ รูป น่ังช้าง ๒ เชอืก ตดิตามท่าน ซึง่น่ังสง่างามบนช้างตวัขาว 
ปลอดจ่าโขลง เป็นช้างใหญ่ พระหนุ่มสองรูปน้ีจะส�าเร็จก่อนและหลังท่านนิพพาน 
ไม่นานนัก และจะท�าประโยชน์ใหญ่ให้พระศาสนา”

 เมือ่เราเหน็ท่านอาจารย์มหาบวัเข้ามา กต็รงตามลกัษณะทีท่่านท�านายไว้ กเ็บาใจ
เป็นทีย่ิง่ ถงึได้กับอทุานภายในใจว่า “น่ีแหละ องค์น้ีแหละ ต้องเป็นองค์ทีท่่านท�านายไว้ 
อย่างแน่นอน เจอแล้วทีนี้” เมื่อท่านอาจารย์มหาบัวมา รู้สึกว่าท่านเมตตาเป็นพิเศษ  
ข้อวตัรปฏบิตัอิะไร ท่านตัง้ใจปฏิบตัรัิกษาสดุความสามารถสดุชีวติ เหมือนดังทีเ่ราเคยท�า  
ความเพยีรท่านกแ็กร่งกล้า มสีตปัิญญาไวเป็นเลศิ สมเป็นผู้มบีญุมาเกดิ ประเสริฐด้วย 
ความดี อย่างน้ีอกีไม่นานต้องพบพานธรรมอนัเลศิ บญุญเขตต์อนัประเสริฐจะบงัเกดิ 
ในวงพทุธศาสน์ เป็นปราชญ์ทางธรรม ค�า้ชพูระศาสนา เหมอืนอย่างทีท่่านพระอาจารย์ม่ัน 
ท�านายว่าไว้อย่างแน่นอน



197

 เมื่อคิดดังน้ีจึงด�าริว่า สมควรที่หมู่ผู้ที่ไม่เคยมาจะได้ช่องเข้าศึกษาปฏิบัติ  
ในขณะน้ันพระเณรทีต่ดิตามและลกูศษิย์ของท่านพระอาจารย์มัน่มมีากขึน้โดยล�าดับ 
ชือ่เสยีงเร่ืองคณุธรรมของท่านเป็นทีเ่ลือ่งลอืขจรไปทัว่ทกุทศิ เราจึงเข้าไปกราบลาท่าน 
และปลกีตวัอยูอ่งค์เดยีวเพือ่เร่งความเพยีร พยายามสบืเสาะหาว่า ท่านอาจารย์ขาวอยู ่
ทีไ่หน เพราะท่านเป็นพระทีท่่านพระอาจารย์มัน่รับรองว่าเป็นพระถงึทีส่ดุแห่งธรรมแล้ว  
ได้จ�าไว้ในใจว่า ถ้าทราบข่าวว่าท่านอาจารย์ขาวอยูท่ีไ่หน เราจะดัน้ด้นไปกราบให้จงได้

 ออกจากท่านแล้ว กเ็ดินทางไปพกัอยูบ่ริเวณป่าช้าบ้านนาสนีวล วนเวยีนอยูใ่นรัศมี
ของท่าน บ้านนาสนีวลห่างจากบ้านนามนไม่มากนัก เดินทางไปมาได้สะดวก วนัอโุบสถ 
ก็เดนิทางมาร่วมท�าอโุบสถกับท่าน รับโอวาทเทศนาธรรมทีท่่านแสดง ไม่ว่าจะไปทีไ่หน 
ประหนึ่งว่าท่านดูเราอยู่ตลอดเวลา

 การภาวนาในระยะน้ี เดินทางปัญญาโดยตลอดไม่หยุดยั้ง ออกพรรษาเที่ยว
แสวงหาที่วิเวกเสมอมิได้ขาด ได้โอกาสเป็นภาวนาช�าระจิตอย่างเดียว ไปง่าย อยู่ง่าย 
กินง่าย อย่างที่ท่านพระอาจารย์มั่นสอน เราก็ไม่ได้กังวลอะไร มีธรรมะตุนไว้เป็นที่ 
เพยีงพอ พอเป็นพอไป พออยูพ่อตาย ไม่เสยีชาตทิีเ่กดิมาพบพระพทุธศาสนา การศกึษา 
เล่าเรียนกไ็ม่มอีะไร ศึกษาทีใ่จเป็นส�าคัญ จดจ�าค�าสอนบ้าง ไม่ถงึกบัห่างต�ารา ถงึเวลา 
จ�าเป็นจะได้น�ามาใช้

 มีค�าสอนอยู่อันหนึ่งมันดีนะ เขาเขียนไว้ในต�ารา เราจ�าเอา

 “มีต้นไม้อยู่ต้นหน่ึง มลี�าต้น ๓ มกีิง่ ๕ มใีบมาก มยีอดหน่ึง ให้ผลด ีมีนามว่า  
อวิสุ มีใครแปลความได้บ้างมั้ย” (ไม่ได้ครับ ให้หลวงปู่อธิบาย)

 ต้นไม้ต้นหนึ่ง หมายถึง พระไตรปิฎก

 มีล�าต้น ๓ ได้แก่ พระวินัย พระสูตร พระอภิธรรม

 มีกิ่ง ๕  หมายถงึ ทฆีนิกาย มชัฌมินิกาย สงัยตุตนิกาย องัคตุตรนิกาย  
และขุททกนิกาย



198

 มีใบมาก   คือ ค�าสอนที่จารึกไว้มีถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์

 มียอดหนึ่ง  คอื มีวมิตุตเิป็นจุดหมายปลายทาง เรียนภาวนาให้หลดุพ้น คอื 
เราได้ยอด

 ให้ผลดี  หมายถงึ อกาลโิก เราปฏิบตัเิมือ่ใด ได้ผลเม่ือน้ัน เช่น ทนัททีี ่
ความหมัน่ขยนัท�าความเพยีรแผดเผากเิลสเกดิขึน้ ความเกยีจคร้านกห็ายหน้าไปหมด

 มีนามว่า อวิสุ  หมายถึง อ คือ อภิธรรมปิฎก วิ คือ วินัยปิฎก สุ คือ  
สุตตันตปิฎก

 เราก็จ�าเอาเรียนเอาเพียงแค่นี้แหละ บางทีสิ่งเหล่านี้ก็เป็นประโยชน์ เป็นความ
รู้ที่เราผู้บวชเข้ามาต้องรู้ต้องศึกษา ขี้เกียจไม่ได้ ต้องขยัน

 เราออกจากท่านพระอาจารย์มั่น โอ๊ย...เที่ยวไปอยู่ตามป่า ล�าบาก อยู่กับท่าน 
อาศยับารมท่ีานสบาย ออกจากท่านล�าบากหน่อย คดิถงึท่าน บางทนี�า้ตาไหล ท่านโอบอุม้ 
ใจเราได้หมด บางทีก็ไปหาท่านอาจารย์ฝั้น ท่านอาจารย์พรหม ท่านอาจารย์ขาว  
ท่านอาจารย์กว่า ท่านอาจารย์กู่ ท่านอาจารย์สิงห์ ท่านอาจารย์มหาปิ่น ท่านอาจารย์
กงมา ที่วัดดอยฯ เหล่านี้เรารู้จัก เราเป็นเด็ก ท่านเป็นพระผู้ใหญ่กันแล้ว แต่กับ 
อาจารย์หลยุ คุน้กบัท่านเป็นพเิศษ ท่านท�าเสนาสนะถวายท่านพระอาจารย์มัน่ เราไป 
ช่วยท่านบ่อยๆ ถึงจะไปเทีย่วกรรมฐานในทีไ่กลๆ แค่ไหนกต็าม แต่เวลาใกล้เข้าพรรษา 
ก็วนเวียนอยู่ในรัศมีท่านพระอาจารย์มั่น ไม่ให้ห่างไกลท่านนัก

 บางคราวก็ขึ้นไปภาวนาที่ดอยธรรมเจดีย์ กลับไปทางหนองน�้าเค็ม อุดรฯ  
ที่หนองน�้าเค็มนี้ ท่านพระอาจารย์มั่นเคยสั่งให้เราไปอยู่ ท่านบอก

 “เจี๊ยะเว้ย...ไปอยู่หนองน�้าเค็ม”

 “ผมไม่ไปหรอก ผมจะอยู่ใกล้ๆ กับครูบาจารย์”

 “เฮ้ย...บอกยาก”

 “ก็ผมมาเพื่อครูบาจารย์อย่างเดียว ผมไม่ไปอยู่ที่อื่นหรอก”
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 แต่เมื่อออกจากท่านมาแล้ว ก็ไปอยู่บ้างอย่างที่ท่านสั่ง ออกพรรษาก็เดินเที่ยว
ไปเรื่อยๆ ป่าเขาทางภาคอีสานไปเกือบหมด บางทีก็เที่ยววิเวกไปตามเทือกเขาภูพาน 
หรือบางคร้ังก็ข้ามไปฝั่งลาวชั่วระยะกาลที่สะดวกตามปกตินิสัยที่เป็นคนชอบอิสระ  
แต่จะไปทีใ่ดก็ตาม มักจะวนเวยีนเข้ามากราบท่านพระอาจารย์มัน่ เพราะระลกึเสมอว่า  
ท่านเป็นเจ้าชีวิตและเป็นผู้ให้ประทีปธรรมเสมอมา...

 ไปหลายที่จ�าไม่ได้หมด ไปหาธรรม ไม่ได้ไปหาจ�า ฮิ...
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พรรษาที่ ๑๑-๑๒ (พ.ศ. ๒๔๙๐-๒๔๙๑)

จ�ำพรรษำที่ วัดทรำยงำม บ้ำนหนองบัว ต�ำบลหนองบัว

อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

 เน่ืองจากเราจากบ้านเกิดมานานเป็นเวลา ๙ ปีแล้ว เรากเ็ฝ้าระลกึถงึพระคณุของ
บิดามารดาอยู่ไม่ห่าง อยากจะทดแทนคุณท่านด้วยอรรถด้วยธรรม แทนข้าวน�้าปลา
อาหารทรัพย์สนิเงินทอง อย่างทีช่าวโลกเขาตอบแทนกนั กอปรกบัเวลาน้ันทราบข่าวจาก 
พระทีม่าจากทางหนองบวั จันทบรีุ ว่า โยมแม่ป่วย จึงนับว่าเป็นเหตสุมควรทีจ่ะเดนิทาง 
กลับมาถิ่นฐานบ้านเดิม อีกทั้งคิดถึงท่านพ่อลี ผู้เป็นบุพพาจารย์สอนธรรมมาก่อน

 เมื่อคิดอย่างน้ี เราธุดงค์จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาทางภาคตะวันออก 
อันเป็นถิ่นฐานบ้านเดิม แวะพักตามชายป่าชายเขา รุกขมูลร่มไม้ การสัญจรไปมาใน 
ระยะน้ัน ถนนหนทางยังไม่สะดวก ไปทีไ่หนส่วนมากเดนิไปด้วยเท้า ไม่ค่อยมรีถยนต์

 กรรมฐานทุกวันนี้จึงแตกต่างกับกรรมฐานสมัยก่อนมาก เป็นกรรมฐานขุนนาง 
เนื้อตัวโดนแดดโดนลมไม่ได้ กลัวจะด�า หรูหราฟุ่มเฟือยมากเหลือเกิน ธุดงค์ขึ้นรถ 
ไปเลย บางทีน่ังเรือบินไปธุดงค์ เพียงแค่ขณะจิตแรกน้ีมันก็ไม่เป็นธรรมเสียแล้ว  
เราอยูก่บัท่านพระอาจารย์ม่ันล�าบากเหลอืเกนิ อาหารการกนิไม่บริบรูณ์เหมือนทกุวนัน้ี  
กินพริกกินเกลือ เพียงแค่นี้ก็อยู่ปฏิบัติธรรมได้แล้ว เดี๋ยวนี้อาหารมากมายกองทับ 
หัวพระแล้ว จึงท�าให้พากันนิสัยเสียไปหมด อยู่กับท่านเรื่องกินจึงไม่กังวล ภาวนา 
อย่างเดียว

 น้ีแหละจึงบอกให้ทราบว่า กรรมฐานแบบท่านพระอาจารย์มัน่น้ัน ท่านสูต้ายเพือ่ 
อรรถธรรมจริงๆ ไม่เห็นแก่ปากแก่ท้อง แต่กรรมฐานขุนนางนี่สิ ลาภเกิดก่อนธรรม  
มนัผูกมดัรัดจิตไว้หมด ปฏบิตัภิาวนาจึงไม่ไปไหนมาไหน วนๆ ไปอยูข่อบนรกน่ันแหละ  
คือวนๆ คลุกคลีอยู่กับพวกชาวบ้านแถวบ้านร้านตลาดนั่นแหละ ไม่กล้าที่จะไปไหน
ไกลๆ เพื่อธุดงค์หรอก
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 ในระหว่างที่เราธุดงค์กลับทางบ้านเกิดนั้น การพิจารณาด้วยปัญญามันรวดเร็ว
ดัง่ใจ ก�าหนดนี ่ถึงไหนถึงนัน้ ไม่พรัน่พรงึ พิจารณากายถอยหน้าถอยหลงั เบื้องบน 
เบื้องล่าง อนุโลม ปฏิโลม พิจารณาซะจนจิตนี้ราบเป็นหน้ากลอง ถึงความเป็นสภาพ 
หนึ่งเดียว ประจักษ์ใจในพระธรรมที่ปรากฏสุดที่จะพรรณนา

 สิ่งที่ท่านพระอาจารย์มั่นพร�่าสอนว่า “คัมภีร์ธรรมนั้นอยู่ที่กายกับจิต พิจารณา
เข้าไปเป็นของดี ไม่ต้องไปหาที่อื่นไกล ก็มาปรากฏเป็นประจักษ์พยานอันเด่นดวง” 
เมือ่เราวติกยกจิตขึน้มาด้วยสมถะมากเกนิไป จิตมันกด็บั เมือ่เราวจิารณ์ คือพจิารณา 
มากเกนิไม่พกัจิต จิตมนักดั็บ ดงัน้ัน ทัง้สมถะและวปัิสสนา เราทิง้ไม่ได้ ต้องบ�าเพญ็
ให้ช�านิช�านาญ ถ้าบ�าเพ็ญอยู่ไม่หยุดไม่ถอยแบบนี้ เราก็จะหลุดพ้นจากกิเลสไปได้

 ไม่ว่าเราจะไปอยูท่ีใ่ด จะสขุหรือทกุข์ ค�าสอนของท่านพระอาจารย์มัน่จะมากระตุน้ 
เตอืนอยูเ่สมอว่า “การปฏบิตัอิย่าให้เน่ินช้า อย่าให้เสยีเวลาในชาตปัิจจุบนั” เมือ่นึกถงึ
ค�าสอนของท่านอย่างนี้ ก็เร่งความเพียรโดยตลอด

 เมื่อเดินทางเข้ามาถึงกรุงเทพฯ ก็เข้าไปขอพักกับสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (ชื่น)  
ทีวั่ดบวรฯ ทกุๆ คร้ังทีผ่่านทางกรุงเทพฯ จะเข้าไปพกักบัท่านเสมอๆ สาเหตทุีส่นิทสนม 
กับท่านนั้นก็มีอยู่ว่า...

เหตุที่สนิทสนมกับสมเด็จพระสังฆราชเจ้า

 เม่ือสมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า (ชืน่) ท่านเสดจ็มาสอบสวนเร่ืองต่างๆ ทีม่คีนเข้าไป
กราบบังคมทูลฟ้องที่วัดทรายงาม ท่านมาพักที่วัดทรายงามเป็นเวลานานๆ โยมพ่อ
โยมแม่เรามีความเลื่อมใสท่านยิ่งนัก หรือแม้แต่ผู้คนในถิ่นแถวนั้นที่ทราบข่าว ต่าง 
กท็ยอยมากราบเข้าเฝ้า ท่านเป็นพระไม่ตดิในลาภยศ สรรเสริญ สขุ โลกธรรมไม่สามารถ 
ครอบง�าท่านได้ น้อยนักที่ในชีวิตหนึ่งๆ จะมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้าออกธุดงค์

 เมือ่พระองค์มาประทบัทีว่ดัทรายงาม เราได้ไปปฏิบตัท่ิานสม�า่เสมอ จัดน�า้ให้ท่านสรง  
อยูรั่บใช้ใกล้ชดิท่านโดยตลอด จึงสนิทกบัพระองค์ท่านตัง้แต่บดัน้ันเป็นต้นมา
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 ในภายหลงัทีท่่านเสดจ็กลบัวดับวรฯ แล้วกต็าม เม่ือมโีอกาส จึงได้น�าสามเณรไป
ฝากเรียนหนังสอืทีว่ดับวรฯ กบัพระองค์ท่าน พระองค์กท็รงเมตตารับไว้เสมอๆ เพราะ 
พระองค์ชอบให้เด็กๆ บวชเณร อยากได้เณรเยอะๆ

 ในฤดูผลไม้มากออกลกูออกผล โยมพ่อโยมแม่กน็�าผลไม้ต่างๆ ตามฤดกูาลน้ันๆ  
เข้าไปถวายท่านทลีะมากๆ พระองค์เมือ่เหน็โยมของเรา มักจะทกัอย่างสนิทกนั มกัเรียก 
ว่า “โยมแฟ... อย่างนั้นอย่างนี้เสมอ”

 ต่อมาในระยะหลังเม่ือเรากลับจากท่านพระอาจารย์มั่นแล้ว เราก็จะแวะพักที่
วัดบวรฯ เสมอ สมเด็จท่านจัดให้พักกุฏิลออ ก่อนจาก ท่านก็เมตตาบอกเสมอว่า  
“มีโอกาส...เข้ามาพักด้วยกันใหม่นะ”

 เมื่อเรามาพักที่วัดบวรฯ บ่อยๆ จึงรู้จักมักคุ้นกับพระเถระที่วัดบวรฯ หลายรูป 
สมเด็จพระญาณสงัวรฯ สมเดจ็พระสงัฆราชองค์ปัจจุบนัน้ี กค็ุน้กบัท่านมาก ท่านเจ้าคุณ 
พระพรหมมุนี (วิชมัย ปุ�ฺ�าราโม) นี่ถือว่าเป็นสหธรรมิกกันเลย สนิทกับท่านมาก  
งานศพโยมพ่อโยมแม่ท่านไปแสดงธรรม ไปช่วยเหลอืตลอด ทีคุ้่นกบัพระเถระผู้ใหญ่ 
เหล่าน้ี ส่วนมากสาเหตุเบื้องต้นเร่ิมจากการคุยสนทนาธรรมะทางภาคปฏิบัติกัน  
ท่านชอบสอบถามพระป่าเก่ียวกับเร่ืองจิตตภาวนา เพือ่ตรวจสอบความรู้ทีท่่านเรียนมา  
และในเร่ืองทีเ่ราปฏิบตัมิาว่าความจริงแห่งธรรมทีเ่ราปฏบิตักิบัทีท่่านเล่าเรียน มันไปใน 
ทิวแถวแนวทางเดียวกันมั้ย

ตอบปัญหาธรรมสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (ชื่น)

 ในคราวทีก่ลบัจากท่านพระอาจารย์มัน่น้ัน เข้ามากราบสมเดจ็ฯ ท่านทีว่ดับวรฯ 
พระองค์ได้รับหนังสอืธรรมะของหลวงพ่อสด วดัปากน�า้ฯ ภาษเีจริญ พระองค์เมือ่น�า 
มาอ่านแล้ว กถ็ามเราขึน้ว่า “เจ๊ียะ เราอ่านหนังสอืหลวงพ่อสด วดัปากน�า้ เขาเขียนว่า  
การเพ่งพระพุทธรูปนั้นเป็นมรรค เธอคิดว่าอย่างไร”
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 เรากราบทูลไปว่า “แล้วพระองค์พิจารณาว่าการเพ่งอย่างนั้นเป็นมรรคหรือไม่”

 พระองค์ทรงน่ิง แล้วหนัมามองเรา แสดงอาการว่าพระองค์อยากทราบความคดิ 
ของเราในเร่ืองน้ี จึงกราบทลูไปว่า “กระหม่อมคดิว่าถ้าจะเป็นมรรค กต้็องคิดพจิารณาอนั
จะน�าไปสูภ่าวนามยปัญญา การเพ่งพระพทุธรูปเช่นน้ัน กต้็องหาเหตผุลว่าเพ่งเพือ่อะไร  
ได้อะไร แต่การนั่งเพ่งมองเฉยๆ หาเหตุผลไม่ได้ ไม่น่าจะมีประโยชน์อะไร”

 กราบทลูท่านเท่าน้ี เราก็หยดุ เพราะกลวัจะเฟ้อไปแบบไร้เหตผุล เป็นค�าพดูไม่ม ี
ที่จบ อันแสดงถึงความไม่รู้จักประมาณของคนที่พูด เดี๋ยวจะเป็นกรรมฐานหลงดง
หลงป่า ภาษาธรรมเรี่ยราดขาดเหตุผล

 พระองค์จึงตรัสขึ้นว่า “เออ... ว่าต่อไปซิ...ก�าลังฟังอยู่ หยุดท�าไม”

 เราจึงกราบทลูต่อไปอกีว่า “การพจิารณาน้ัน ควรเพ่งเข้ามาภายใน ควรรู้ข้างในก่อน  
ไม่ควรปล่อยจติออกจากวงกาย เวทนา จิต ธรรม สติปัฏฐานสี่ ควรพิจารณาตั้งลง 
ณ ที่กายจิตนี้ ถ้าปล่อยให้จิตส่ายแส่ออกไปที่อื่นในสภาวะที่ใจไม่สามารถคุ้มครอง
ตนเองได้น้ัน กระหม่อมคิดว่าไม่ควรอย่างยิง่ จะเป็นสมทุยัไปเสยีอกี แต่ถ้าย้อนเข้ามา 
พิจารณาภายในกายตนเองอันเป็นส่วนวิปัสสนา เพื่อละทิฏฐิมานะ เพื่อละอหังการ 
ความหลงตน มมังการ ความทะนงตนนั้น เป็นการสมควรยิ่ง เป็นมรรค กระหม่อม
คิดว่าเป็นมรรคแท้”

 “การพจิารณากายเป็นกายานุปัสสนาน้ัน เธอพจิารณาอย่างไร” พระองค์ตรัสถาม 
ด้วยความสนพระทยั ไม่ทรงแสดงอาการว่าทดสอบ แต่เป็นพระกริิยาทีอ่ยากจะสนทนา 
ธรรม ด้วยความที่พระองค์เป็นผู้ประพฤติธรรม

 “จะสมควรหรือกระหม่อม” เรากราบทูลเพราะเกรงจะไม่บังควร จะเป็นการเอา
มะพร้าวไปขายสวน

 “สนทนาธรรม ไม่สมควรตรงไหน นักบวชไม่สนทนาธรรม จะสนทนาอะไรละ” 
พระองค์ตรัสย�้าแบบไม่ทรงถือตัว
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 กระหม่อมคดิว่า “การพจิารณากายน้ัน ต้องมสีมาธเิป็นพืน้ฐานก่อน การพจิารณาน้ัน 
จิตจึงจะมีก�าลัง พิจารณาเพ่งตัดกายออกเป็นช้ินๆ ซึ่งในขณะที่พิจารณาอย่างน้ัน  
จิตด�าเนินในทางสมาธิมรรค มรรคองค์อื่นๆ จะเป็นมัคคสมังคีโดยพร้อมพรั่ง เมื่อ
พจิารณาถงึเหตถุงึผล จิตจะเด่นดวงขึน้มา จิตน้ันจะอยูเ่หนืออริยสจัเหนือมรรค เป็นไป 
เพื่อความรู้แจ้งดับสนิทไม่มีเชื้อเหลือ”

 “เออ...ดี พระป่านี่ดี... เรียนต�าราเดิมของพระพุทธเจ้าได้ดี” พระองค์พูดสั้นๆ 
เท่านั้น เราก็กราบลาไปพักที่กุฏิลออ...

กลับถึงวัดทรายงาม

 เม่ือเราเดินทางจากกรุงเทพฯ มาจันทบรีุ กเ็ข้าไปพกัทีว่ดัป่าคลองกุ้ง แล้วเดินทาง 
ต่อไปที่วัดทรายงาม โยมพ่อโยมแม่ทราบข่าวว่ามาเท่านั้นแหละ วิ่งออกมาจากบ้าน 
ร้องห่มร้องไห้กันใหญ่ โยมแม่บอกว่า “ลูก ไปยังไง ท�าไมไม่ส่งข่าวมาทางบ้านบ้าง 
อยูห่รือตาย ไม่สบายหรือป่วย ให้แม่รู้ว่ามีชวีติอยู่กย็งัด”ี โยมแม่พดูพร้อมร้องไห้ซกิๆ  
เอามือปาดน�้าตาที่ไหลอาบหน้าอยู่ตลอด ทั้งๆ ที่ไม่ค่อยสบาย

 เราก็ตอบไปว่า “โยมแม่... ก่อนไปก็ร้องไห้ กลับมาก็ร้องไห้ นี่ถ้าอยู่บ้านปกติ 
ไม่ต้องไปไหน โยมแม่ก็คงจะร้องไห้เหมอืนเดมิ หรืออาจจะเป็นเหตใุห้โยมแม่ร้องไห้
มากกว่าเดมิกไ็ด้ โยมแม่... สิง่ทีล่่วงมากผ่็านมาแล้ว ตอนน้ีกม็าแล้ว เหน็โยมแม่ อาตมา 
ก็ดีใจเหมือนกัน” โยมแม่นั่งฟังนิ่ง ท�าตาปริบๆ น�้าตาคลอ

 โยมแม่จึงพดูว่า “ลกูเอ๋ย... แม่ก็ป่วย ร่างกายกไ็ม่ด ีเกดิตายไปก่อนไม่ได้เหน็หน้าลกู  
แม่จะเสยีใจมาก เวลาป่วยไข้ไม่สบายมา กนึ็กถงึแต่ลกูๆ ขาดใครคนใดคนหน่ึงไปกอ็ด 
ห่วงใยไม่ได้ น่ีไปเป็น ๙ ปี ๑๐ ปี ไม่มวีีแ่ววว่าตายหรืออยู่ กห่็วงอยูไ่ม่หาย น่ีไปอยูก่บั 
ท่านพระอาจารย์มั่นมาได้อะไรมาบ้าง”
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 “บญุทีบ่วชในชาตน้ีิ ทดแทนบญุคุณพ่อแม่ได้ อย่างไรโยมพ่อโยมแม่กไ็ม่ตกนรก”  
เราพูดเพียงเท่านั้น โยมแม่ก็ยิ่งร้องไห้โฮใหญ่เข้าไปอีก

 ปี ๒๔๙๐-๒๔๙๑ เรากลับมาจ�าพรรษาที่บ้านเกิดนั้น มีพระจ�าพรรษาด้วยกัน 
๑๑ รูป
 ๑. พระอาจารย์เม้า ๒. เราเอง (หลวงปู่เจี๊ยะ) 
 ๓. พระพรหม ๔. พระสันติ  
 ๕. พระสุวรรณ์ ๖. พระจ่าง 
 ๗. พระเอี๋ยง ๘. พระสมจิตร
 ๙. พระไวย์ ๑๐. พระเสงี่ยม
 ๑๑. พระไสว

 ตอนน้ันการพจิารณาอะไรรวดเร็วได้ดัง่ใจ จิตมีหลกัแล้ว ไม่กงัวลอะไร เดนิทาง 
กลบัมาทีบ้่านเกดิ วดัทรายงาม พอดมีาพบกบัท่านอาจารย์จันทร์ เขมปตโฺต และท่าน 
อาจารย์มหาทองสกุ สจิุตโฺต ซึง่ท่านกม็าพกัจ�าพรรษาอยูท่ีว่ดัทรายงามน้ี เมือ่เจอท่าน
ทั้งสองแล้ว ท่านจึงพูดกับเราว่า

 “เจี๊ยะเอ้ย... ท่านไปอยู่กับครูอาจารย์มั่นตั้งหลายปี พวกเรานี้ได้จากท่านพระ 
อาจารย์มั่นมาตั้งนาน คิดถึงท่าน อยากฟังธรรม อยากรับโอวาทอันเป็นอุบายอัน 
แยบคายอนัน�ามาซึง่ธรรมปีต ิพอดีแหละกบัทีท่่านมา ท่านมาน�าหมูเ่พือ่นทีน้ี่ พวกผม 
จะไปกราบท่านอาจารย์มั่น ท่านจงเฝ้าวัด”

 เมื่อเหตุการณ์เป็นดังนั้น เราก็ท�าหน้าที่รักษาการดูแลเรื่องราวต่างๆ อยู่ต่อมา
เหน็หนังสอืธรรมะเกีย่วกบัการปฏิบตัทิีพ่ระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส 
ท่านบรรยายไว้เกีย่วกับเร่ืองการพจิารณากาย เมือ่น�ามาอ่านดู เกิดความปีตนิ�า้ตาไหล 
เพราะสิง่ทีเ่ราท�าอยูน้ั่นโดยไม่ได้ดจูากต�ารา แต่ตรงกบัต�ารา นอกจากการปฏบิตัติรงกบั
ต�ารา มตี�าราวสิทุธมิรรคแล้ว ทางด้านวนัิย เมือ่น�ามาอ่านทหีลงัทีท่่านพระอาจารย์มัน่ 
พาด�าเนินพาปฏิบตั ิถูกต้องตามหลกัธรรมวนัิยไม่มผิีดเพีย้นเลยแม้แต่น้อย เกดิความ
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ปลืม้ปีตว่ิา ครูบาอาจารย์เราน้ี สอนเพือ่มุ่งพระนิพพานอย่างประจักษ์ใจจริงๆ เรากภ็มูใิจ 
ในสิ่งที่ได้ด�าเนินมาพร้อมทั้งผลที่ได้ปฏิบัติ

 ปลายปี ๒๔๙๑ หลงัจากทีจ่�าพรรษาอยูท่ีว่ดัทรายงามน้ีแล้ว ออกพรรษา กรานกฐนิ 
เสร็จแล้ว กไ็ด้ออกไปเทีย่วธดุงค์ตามทีต่่างๆ หาทีส่งัดวเิวกกายจิต ปลอดผู้คนทีจ่ะมา 
เกี่ยวข้อง บางทีมันร�าคาญคน ต้องแกล้งไล่มันหนีไปไกลๆ เราจะได้ภาวนาสะดวก  
เทือกเขาสอยดาว เขาตานก เขาสุกิม ฯลฯ เราไปเที่ยวภาวนามาหมดแล้ว สมยัก่อน
ไม่มวีดั ไม่มผู้ีคน มแีต่ช้าง เสอื สตัว์ป่าเยอะแยะ เข้าไปภาวนาสงบสงัดดี

 ตอนย่างเข้าสู่ต้นปี ๒๔๙๒ ...ออกไปภาวนาตามป่าเขา จิตเกิดความอัศจรรย์
เป็นอย่างยิ่ง

 ...เมื่อจิตเกิดความมหัศจรรย์อย่างนั้น จิตหมุนเพื่อการก�าจัดไปโดยถ่ายเดียว 
เหมือนหมอยาที่มีปัญญาเดินทางเข้าไปในป่า น�ารากไม้กิ่งไม้มาเป็นยาได้ทุกชนิด
ฉะนั้น

 จิตได้พิจารณาอยู่อย่างนั้น แต่ว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งคือ เวลาที่เราพิจารณากาย
มากขึ้นเพียงไรแล้ว นี่พิจารณาเป็นชั่วโมง นึกอยู่ในตัวเรานี่ เป็นชั่วโมงอยู่อย่างนั้น 
ไม่ให้มีอารมณ์คิดเข้ามาก่อกวนเลย แล้วเวลาที่เราเลิกจากการน่ังภาวนาอย่างน้ัน  
เรากม็าน่ังสมาธ ิคอืไม่ต้องใช้ความคดิตวัน้ันมาเข้า ความสงบ มนักส็งบ แจ้งแจ่มใส
อยู่อย่างน้ันเป็นชั่วโมงๆ แล้วท�าไมมันเป็นได้น่ีสิ เราไม่มีความเช่ือมาก่อนเลยว่า  
มันจะเป็นไปได้ แต่พอท�าเข้าจริงๆ แล้วมันเป็นนะ เป็นจนเกิดมหัศจรรย์ ยิ่งท�าก็ยิ่ง 
ดีขึ้นทุกวันทุกคืน ไม่เอาอะไรแล้ว ถึงจิตนั้นจะสงบเป็นอัปปนาสมาธิแน่นขนาดไหน 
ก็ตาม เงื่อนธรรมที่ท่านพระอาจารย์มั่นได้กล่าวสอนตักเตือนไว้ก็คือ “ตีกายให้แตก
ด้วยอริยสัจ” นั้น จ�าเป็นต้องด�าเนินไม่ให้เนิ่นช้า

 จิตน้ันคล้ายเป็นอสิระเตม็ดวง แต่เรายงัไม่วางใจในการพจิารณา จับตดิโดยตลอด  
ด้วยการพิจารณาด้วยการหยั่งทราบ จิตน้ันเป็นอิสระคล้ายปุยนุ่นที่ล่องลอยไปบน
อากาศ ไม่มีอะไรให้มันยึดติด แต่เมื่อมาพิจารณาให้ดีอีกทีหนึ่ง “ปุยนุ่นที่ล่องลอย
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ไปในอากาศ แม้จะดูเป็นอิสระดี แต่มันก็ยังตกเป็นธาตุของกระแสลม เลื่อนลอยไป 
ตามอ�านาจของแรงลม การปฏบิตัขิองเราน้ีกเ็ช่นกนั จ�าเป็นต้องพนิิจพจิารณาทางปัญญา  
ทบทวนแล้วทบทวนเล่า เพราะยังตกอยู่ภายใต้อวิชชา”

“คว�่าวัฏจักร วัฏจิต ที่เชิงเขาบายศรี”

 ต้นปี ๒๔๙๒ ...ขณะทีเ่ราเข้าป่าเข้าดงไปภาวนาน้ัน เกดิป่วยเป็นไข้มาลาเรียอยู ่
ในป่าโดยล�าพัง เข้าไปในดงมาลาเรีย ในเชิงเขาบายศรี อ�าเภอท่าใหม่ บ้านยางระหง  
อนัเป็นป่าทบึ โรคไข้มาลาเรียน้ี ได้คร่าชวีติชาวบ้านแถบน้ีมามาก ขึน้ชือ่ว่าผู้ใดสามารถ 
ถากถางป่าแถบนี้เป็นเจ้าของอยู่รอดได้ นับว่าเป็นคนเก่งกาจมากๆ และยังมีสัตว์ป่า 
เช่น ช้าง เสือ หมี งู หมูป่า กวาง เก้ง อยู่มาก ชาวบ้านโดยทั่วไปเป็นพรานล่าสัตว์ 
หาของป่ามาเลี้ยงชีพ 

 ในขณะป่วยน้ัน รู้สกึว่าจิตมนัเป็นธรรมชาตทิีอ่ศัจรรย์ตลอดเวลา แต่ว่ามนัพดูยาก  
มนัต้องประกอบกบัร่างกายต้องสมบรูณ์ ลมหายใจทกุชนิดต้องให้บริบรูณ์ เมือ่เราท�าได้ 
อย่างนั้น ต้องค่อยๆ ผ่อนลมหายใจ พิจารณา พิจารณาอยู่อย่างนั้นจนเต็มที่จนจิต 
ลงได้ แล้วกต้็องตามดลูมหายใจไปด้วย ผ่อนลงไป... ผ่อนลงไป... ทแีรกมนัอยูต่รงน้ี  
พออยูต่รงน้ีหมด... หมด... หมด... หมดขึน้มาเร่ือย หมดข้ึนมาเร่ือย อยูต่รงน้ี อยูต่รงน้ี  
ยังมีอีกนิดๆ เราก็พิจารณาอยู่ ยังไม่หมดนี่ พิจารณาค้นอยู่อย่างนั้นตลอด

 แต่การพดูให้ฟังมากกว่าน้ีไม่ด ีจะเป็นการอวด แต่มันเป็นความจริงทีเ่ราประสบ 
แล้วทีหลังออกมาจากป่า ไข้ก็ก�าเริบมาเรื่อยๆ อดข้าวภาวนาสู้อยู่ ๒-๓ วัน บอกให้ 
ท่านเฟื่องฟัง แหม...ไม่เหมือนคราวอยู่วัดยางระหง อยู่บ้านดินแดง (ที่คุกเกษตร
นักโทษ) มันยังมีลมหายใจ ลมหายใจมันแรง กายยังเต้นแรง เพราะสังขารของจิต 
ดับแรง กายมันตึ๊บๆๆๆ ได้รับรู้ มันไม่สนิท มันต้องประกอบกัน ไม่มีหลับหรอก 
จิตทีเ่ป็นสมาธ ิใครทีบ่อกว่าจิตทีเ่ป็นสมาธหิลบัไปเหมือนหวัตอ อย่าไปเช่ือเขา มันไม่จริง  
เราเอาหวัยนืยนั ถงึแม้ตดัหวัเราออก เรากไ็ม่เชือ่ เพราะได้พสิจูน์ด้วยการปฏิบตัมิาแล้ว 
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 พอพจิารณาตรงน้ี มันดับหมดแล้ว เรากห็ยดุความคดิ คอืเรียกว่า “หยดุความค้น”  
ลองวางป๊ับ แหม...มนัขาดเชยีว การขาดคร้ังน้ี ไม่เหมอืนการขาดลงอย่างทีผ่่านๆ มา

 พอจิตวางป๊ับ... จิตมีอสิรภาพอย่างสงูสดุ ปล่อยวางสงัขารโลก คว�า่วฏัจักร วฏัจิต  
แหวกอวิชชาและโมหะอันเป็นประดุจตาข่าย ด้วยการฮุกหมัดเด็ดคือวิปัสสนาญาณ  
เข้าปลายคางอวิชชาถึงตายไม่มีวันฟื้น พระพุทธเจ้าพระองค์อยู่ที่ใด ทราบได้อย่าง
ประจักษ์ใจ ค�าว่า “เป็นหนึ่ง” นั้น ไม่มีความหมายใดจะอธิบายต่อได้อีก ภพชาติที่ 
หมุนวนมาตัง้กปัตัง้กลัป์น้ัน เป็นความโง่ทีไ่ม่อาจให้อภยัได้ ชาตสิงัขารอยูท่ีใ่ด ใจไม่ 
เกีย่วเกาะ สิง่ทีจิ่ตเคยเกีย่วเกาะ ถูกลบด้วยธรรมชาตทิีเ่ป็นหน่ึงน้ัน จะว่าบริสทุธิ ์ก็พอ 
จะคาดได้ แต่ธรรมชาตอินัน้ีหยัง่ลกึเกนิอธบิาย เป็นอจินไตยส�าหรับปถุชุน ไม่ควรคดิ 
ถามให้ปวดหัว

 ความงกเง่ินเน่ินช้า ถูกเราท�าลายและถากถางเข้าไปใกล้โดยตลอด ถกูทะลทุะลวง
ด้วยปัญญาญาณ โหมโรมแรงด้วยศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา เป็นก�าลังหนุน  
ด้วยการบ่มอินทรีย์มาเป็นอย่างดี

 ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี้ ไม่มีช่องทางให้อวิชชาเดิน ถูกปิดด้วยมหาสติ  
มหาปัญญา วิปัสสนาญาณตตีะล่อมเข้าภายใน หกัล้างอวชิชาอนัเป็นตวัการ จิตปล่อยจิต  
เป็นธรรมอนัเดียว เป็นธาตท่ีุบริสทุธิเ์ป็นมหศัจรรย์ ยิง่กว่าความมหศัจรรย์ทางสมาธิ
ปัญญาใดที่เคยผ่านมา

 เพลงทีแ่ม่หญงิเหนือเคยร้องว่า “ทกุข์อยูใ่นขันธ์ห้า รองลงมาขันธ์สี ่ทกุข์อยูใ่น 
โลกนี้ ลงข้อยอยู่ผู้เดียวนั้น” กลายมาเป็นสิ่งที่มีความหมายเสียแล้ว

 ค�าว่า “ทกุข์อยูใ่นขนัธ์ห้า กลายเป็นสขุอยูใ่นขันธ์ห้า” ถงึแม้ขันธ์น้ีจะเป็นของหนัก  
แต่ก็หนักตามหลักธรรมชาติ ไม่เหมือนกิเลสหนักที่ระคนปนด้วยขันธ์

 ค�าว่า “ทุกข์อยู่ในโลกนี้ ลงข้อยผู้เดียวนั้น” กลับกลายมาเป็น “สุขอยู่ในโลกนี้ 
ลงข้อยอยู่ผู้เดียว” ถึงกับอุทานภายในว่า อโห วต อจฺฉริย� ...โอ...อัศจรรย์หนอๆ  
เห็นแล้วที่นี่ ธรรมที่เราเสาะแสวงหาเป็นอุทานธรรมที่เกิดขึ้นในขณะนั้นอย่างถึงใจ
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 ลกุขึน้กราบพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ทีถ่งึใจอยูแ่ล้วด้วยความถงึใจอกี  
พทุธานุสต ิธมัมานุสต ิสงัฆานุสต ิตลอดจนข้อปฏบิตัอิรรถธรรม  เป็นความถงึใจอย่าง
ทีส่ดุ บญุคุณข้าวน�า้ทีบ่ดิามารดาตลอดจนสาธชุนทัง้หลายชบุเลีย้งมา เป็นความหมาย 
แห่งมหาคุณโดยแท้จริง ธรรมปีติผุดขึ้นอิ่มเอิบสุดจะประมาณได้

 ระลึกถึงบุญคุณค�าสอนของท่านพระอาจารย์มั่นที่เป็นผู้เลี้ยงดูเรามาเป็น 
เวลานานด้วยอรรถด้วยธรรม ถ้าไม่มีท่านพระอาจารย์มั่นเพียงองค์เดียว การปฏิบัติ
ของเราคงไม่มีในวันนี้ ท่านเป็นผู้รู้จริงทุกสิ่งอย่าง บุญคุณของท่านนี้เทิดทูนตลอด
อนันตกาล

 ค�าว่า “พุทธสาวก” ประจักษ์จิตอย่างแท้จริง

 ค�าว่า “ขาดสูญ” เหมือนดั่งถูกตัดคอขาด ไม่มีวันน�ามาติดต่อชีวิตได้แล้ว  
ทราบชัดด้วยการหยั่งทราบว่าขาดอย่างแท้จริง ไม่มีสองกับอันใด เรือแห่งชีวิตที่เคย
ลอยอยู่กลางแม่น�้า ไม่มีภพให้ลอยอีกต่อไป รากเหง้าของมารถูกตัดท�าลายแล้ว

 เรือแห่งชวีติทีเ่ราเคยขีม่านานด้วยอ�านาจแห่งกเิลส กรรม วบิาก อนัเป็นประดุจ 
ลูกคลื่นนั้น เมื่อถึงชายฝั่งแล้ว เราก็ทิ้งเรือ ไม่แบกเรือขึ้นฝั่งไปด้วย

 เรือ คอือะไร กคื็อศลี คอืธรรมทัง้หลายทีป่ฏิบตัมิา เป็นประดจุล�าเรือ อาศัยปัญญา 
เป็นเครื่องน�าทาง อาศัยพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องส่องทิศ อาศัยครูบาอาจารย์เพื่อเดิน 
สู่จุดหมาย มีพระธรรมวินัยเป็นแผนที่ มีพระสงฆ์เป็นลูกเรือ เมื่อถึงฝั่งอย่างที่เรา
ต้องการแล้ว ย่อมทิ้งเรือต่างๆ ไว้เบื้องหลัง เป็นเอกจิต เอกธรรม ชั่วนิรันดร

 จึงมานึกย้อนหลงัเมือ่คราวทีเ่ราสอนตน ด้วยการเอาหญงิลเิกมานึกเป็นครูสอน 
เมื่อครั้งบวชเข้ามาใหม่ว่า “หญิงลิเกเหล่านี้ เขาร้องร�าท�าเพลงทั้งคืนทั้งวัน ไม่เห็น 
เหน็ดเหน่ือยน้ัน บทธรรมทีเ่ปรียบน้ันมาประจักษ์ใจในคนืวนัน้ี ธรรมดาหญงิลเิกผู้เพิง่ 
จะเร่ิมเรียนฟ้อนร�าขบัร้อง เมือ่ขึน้สูเ่วท ีย่อมประหวัน่พรัน่พรึง เม่ือได้ยนิเสยีงดนตรี 
ย่อมตกใจ มีกิริยางกเง่ิน ย่อมขบัร้องฟ้อนร�าด้วยความยากล�าบาก แม้จะพยายามตัง้ใจ  
ก็ยังมีลีลาอันผิดพลาดพลั้งพลาดอยู่เสมอๆ
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 แต่ส�าหรับหญิงนักลิเกผู้เชี่ยวชาญในศิลปะการร่ายร�าขับร้องดีแล้ว เมื่อก้าวขึ้น
สู่เวที และได้ยินเสียงดนตรี ย่อมจะมีจิตใจฮึกเหิม ร่าเริงเบิกบาน ประกอบลีลาการ
ร่ายร�าได้อย่างคล่องแคล่ว เข้ากบัจังหวะดนตรีโดยไม่ต้องตัง้ใจ ไม่งกเงิน่ ประหน่ึงว่า 
แข้งขาตนีมอืออกไปเองตามปกตวิสิยัของมนั น่ีอย่างใด พระผู้ประพฤตติามพระศาสดา 
ด้วยความเทิดทูนเพื่อก้าวลงสู่พระนิพพานก็อย่างนั้น

 แต่ก่อนเมือ่เรายงัหนาแน่นไปด้วยกิเลส ย่อมปฏบิตัติามพระธรรมวนัิยด้วยความ 
ยากล�าบาก ต้องมสีตสิมัปชญัญะคอยควบคมุ ต้องมปัีญญาคอยช้ีขาด แม้กระน้ันกย็งั 
ผิดพลาด ย่อมงกเงิ่นในธรรมะสมาคม

 แต่ส�าหรับผู้ฝึกจิตใจจนถึงทีส่ดุแล้ว ผ่านแล้ว บรรลถุงึจุดหมายแล้ว การปฏบิตัิ
ตามพระธรรมวนัิย กลายเป็นปกตนิิสยั เป็นเคร่ืองอยูอ่นัสบายๆ ปฏบิตัอิย่างสบายโดย
ไม่ต้องตัง้ใจ เพราะการปฏบิตัเิร่ืองศลีาจารวตัรไม่ใช่เร่ืองหนัก แต่เป็นธรรมเคร่ืองอยู่ 
อนัแสนสบาย ความอดทน ความเพยีร ตลอดจนคณุธรรมข้ออืน่ จึงเกดิข้ึนโดยอตัโนมตัิ  
นี้คือผลแห่งการพากเพียรปฏิบัติด้วยการเอาชีวิตเข้าแลก
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ล�าดับเจ้าอาวาสวัดทรายงาม

 ๑. พระอาจารย์กงมา จิรปุ�ฺโ�  
 ๒. พระครูอุดมธรรมคุณ (พระมหาทองสุก สุจิตฺโต)  
 ๓. พระอาจารย์เฟื่อง โชติโก  
 ๔. พระอาจารย์เม้า ธมฺมคุตฺโต 
 ๕. พระอาจารย์เจี๊ยะ จุนฺโท 
 ๖. พระอาจารย์บุญมี ............
 ๗. พระครูสมุห์สันติ์ สนฺติปาโล
 ๘. พระครูญาณวิริยะ (วิริยังค์ สิรินฺธโร)
 ๙. พระครูญาณวิโรจน์ (ปทุม ธนปาโล)
 ๑๐. พระอาจารย์สังคม มนฺตคุตฺโต
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พรรษาที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๒)

จ�ำพรรษำที่ วัดถ�้ำขวัญเมือง ต�ำบลนำโพธิ์ อ�ำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ธุดงค์ทางภาคใต้

 หลงัจากทีเ่ราเป็นสมภารเฝ้าวดัทรายงามตามค�าขอของพระอาจารย์มหาทองสกุ  
สจิุตโฺต และพระอาจารย์จันทร์ เขมปตโฺต อยูเ่ป็นเวลา ๒ ปี กไ็ม่มวีีแ่ววว่าท่านอาจารย์ 
ทั้งสองนั้นจะกลับมาอีก เมื่อเป็นเช่นนั้น จึงมาใคร่ครวญพินิจพิจารณาว่า “อันการที่ 
เราเดนิทางมาบ้านเกิดน้ี ไม่ได้หวงัมาเก่ียวเกาะกบัตระกลูญาตพิีน้่องให้ยุง่ไป มากเ็พือ่ 
โปรดบิดามารดาเพื่อทดแทนพระคุณของท่าน เพราะพระคุณบิดามารดายิ่งใหญ่นัก 
เมือ่เปรียบเทยีบคณุของท่านแล้ว แผ่นดินเท่ากบัใบไผ่ ทะเลกเ็ท่ากบัถาด ภเูขาลกูโตๆ  
ก็เท่ากับจอมปลวกเท่านั้น คือน�ามาเทียบกับคุณของท่านไม่ได้”

 จึงพจิารณาว่า “เราไม่ได้มาเฝ้าวดั หรือต้องการเป็นสมภาร การทีเ่รามาอยูท่ีน่ี่กน็าน 
พอสมควรแก่ธรรมแล้ว” ด้วยอุปนิสัยที่ชอบท้องถ�้า ชอบป่าเขาที่สงบสงัด จึงปรารภ 
กับตนเองว่า “ภาคใต้ เป็นภาคที่เรายังไม่เคยไปมาก่อน ท่านพ่อลีท่านไปประกาศ 
ศาสนธรรมอยู่ทางใต้ การที่เราลงทางใต้ ก็เป็นการเดินตามรอยเก่าครูบาอาจารย์  
ไปแสวงหาถ�า้เป็นทีส่งบสงัดไร้ผู้คนทีรู้่จัก ประกอบกบัจิตเวลาน้ันเป็นอสิระเตม็ทีแ่ล้ว 
การอยู่การไปที่ใดจึงไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด เพราะไม่มีอะไรเป็นเคร่ืองฉุดลากให ้
เน่ินช้าได้อกี ถงึความอิม่พอสมบรูณ์โดยประการทัง้ปวง พระพทุธเจ้า พระอรหนัต์สาวก 
สมัยพุทธกาล ท่านก็มีปกติหลีกเร้นอยู่สบายในถ�้าเงื้อมผา เป็นวิหารธรรมเสมอ”

 ย่ิงท่านพระอาจารย์ม่ัน ผู้เป็นอาจารย์ประสทิธิป์ระสาทความรู้ให้แก่เรา ท่านด�าเนิน 
เป็นแบบอย่างโดยสมบูรณ์ ปรารภความมักน้อยสันโดษ ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ 
ปรารถนาวเิวกเสมอๆ แม้ในวยัชรา ท่านปฏบิตัไิม่ได้เพือ่ฆ่ากเิลสตวัใด แต่ท่านปฏิบตัิ
เพือ่เป็นธรรมเคร่ืองอยูส่บายๆ ของพระอริยเจ้าเสมอๆ ไม่มย่ีอหย่อนท้อถอย แสดงวสิยั 
แห่งปฏิปทาของนักปราชญ์
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 เม่ือด�าริอย่างน้ันแล้ว จึงออกเดนิทางจากจันทบรีุ มาพกัทีว่ดับวรนิเวศวหิารกบั
สมเด็จพระสงัฆราชเจ้า วชริญาณวงศ์ (ช่ืน) พกักับท่านได้พอสมควรแล้ว กข้ึ็นรถไฟ 
เดินทางไปทางใต้ ลงรถไฟทีอ่�าเภอสว ีจังหวดัชุมพร แล้วเดนิต่อไปด้วยเท้า ค�า่ทีไ่หน 
พกัทีน่ั่น เพราะแต่ก่อนยงัเป็นป่า ไม่มีบ้านผู้คนกระจัดกระจายมากมายเหมือนทกุวนัน้ี  
บางทีก็เข้าไปพักตามสวนตามไร่ชาวบ้านอาศัยบิณฑบาตฉันไปวันๆ เหมือนแมลงผึ้ง
ลิ้มเกสรดอกไม้แล้วก็บินไปไม่อาลัยเสียดายฉะนั้น

 การทีเ่ราไปอยูต่ามป่าตามเขา หรือท้องถ�า้เง้ือมผา อนัมีสตัว์ร้ายต่างๆ เราต้องเป็น 
คนช่างสงัเกต ช่างคดิพนิิจพจิารณาใคร่ครวญให้รอบคอบ ถงึแม้เราจะเรียนธรรมจาก 
ภายในตวัของเราแล้ว เรากต้็องเรียนธรรมจากภายนอกเพือ่เป็นการฝึกสตปัิญญาของเรา

เรียนธรรมะจากสัตว์

 อย่างพระพทุธองค์เวลาพระองค์บรรทม ทรงบรรทมแบบสงิโตเลย (สหีไสยาสน์) 
คอืมสีตติืน่อยูท่กุเมือ่ เม่ือรู้ตวัว่าท่านอนเปลีย่นไปจากตอนแรกทีน่อนน้ัน เขาจะต้องรีบ 
ขยับตัวให้อยู่ในท่าเดิมทันที อีกอย่างหนึ่ง ท่านเปรียบสิงโตไว้เกี่ยวกับการภาวนาว่า 
งานไม่ว่าจะมากหรือน้อยกต็าม เมือ่คนเราจะต้องท�า ต้องท�าอย่างจริงจัง การด�าเนินชีวติ 
อย่างนี้ เราจะสังเกตดูได้จากสิงโต

 การเรียนชวีติจากไก่ตวัผู้กเ็ช่นเดียวกนั คอืมนักล้าเผชญิหน้า กล้าสูย้บิตา รู้จัก
แบ่งสรรปันส่วนระหว่างพวกพ้อง และทีส่�าคญั รู้จักหากนิด้วยการคุ้ยเขีย่ด้วยตวัเอง
ไม่ไปพึ่งใคร อันนี้เราต้องสังเกตให้ดี

 กาๆ ทีร้่องอยูบ่นฟ้า น่ัน...เป็นอาจารย์สอนเราได้ฮ.ิ.. ยิง่ฆราวาส ควรน�าเอาไปใช้  
การแสวงหาความสขุทางเพศ กามันท�าในทีล่บั อนัน้ีเหมาะส�าหรับฆราวาส ความทีม่นั 
กล้าเสีย่งตายเพือ่หาอาหาร มกัระแวดระวงัตวัอยูเ่สมอๆ และทีส่�าคญัคือกามนัไม่ไว้วางใจ 
ใครๆ เลย นี่ลักษณะของกาเป็นอย่างนี้
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 หมา หมาที่เห่าโฮ่งๆๆ อยู่นั่นก็เช่นกัน มันมีประโยชน์จากบุคลิกหลายอย่าง 
สงัเกตให้ดนีะ เป็นสิง่ทีปั่ญญาสามัญจะเรียนรู้จากมนัได้ หมามันพอใจกบัสิง่เลก็น้อย 
ที่มีอยู่ นอนง่ายๆ อยู่ที่ไหนมันก็นอนได้ ประสาทสัมผัสเร็วไว ใครไปมามันรู้หมด 
มนัจงรักภักดต่ีอเจ้านายมาก และสดุท้ายหมามนัใจกล้า น่ีถ้าเราจะเรียนวชิาจากหมา
ก็น�าเอาไปใช้ได้

 อกีอนัหน่ึง การเรียนชวีติจากลา ธรรมชาตขิองเจ้าลา คอืแม้นมันจะเหน็ดเหน่ือย
เท่าใด มันก็ยังท�างานหนักได้เร่ือยๆ สัตว์อื่นข้ามทะเลทรายไม่ได้ แต่ลาข้ามได้  
มนัอดทนมาก การข้ามทะเลชวีติ ต้องเอาอย่างลา ต้องอดทนมากๆ แม้จะเหน็ดเหน่ือย 
ลาน่ี...มันไม่ค่อยค�านึงถงึความร้อนหนาวสกัเท่าใด เหมอืนมันแสดงกริิยาว่าพอใจอยู่
เสมอๆ ไปสังเกตให้ดีๆ สิ แล้วจะเห็นว่ามันมีอยู่ในลา

วัดถ�้าขวัญเมือง จังหวัดชุมพร

 เม่ือเรามาอยู่ที่บริเวณป่าอ�าเภอสวีได้ระยะหน่ึง จึงได้เดินเที่ยวภาวนาไปเร่ือย 
ไปพกัทีป่่าแห่งหน่ึง อยู่ทีน่ั่นได้ไม่นาน มีชาวบ้านมาบอกว่า มถี�า้สวยงาม ป่าด ีสตัว์ยงั 
เยอะอยู ่เป็นวดัเก่าร้างไม่มใีครอยู ่นิมนต์ท่านอาจารย์ไปอยูบ่รูณะหน่อย เหน็ว่าเป็นถ�า้ 
เราก็เดินทางไปตามค�านิมนต์

 เรามาอยู่ที่ถ�้าแห่งนี้สัปปายะดีมาก (ตอนหลังชื่อ ถ�้าขวัญเมือง) ถ�้าไม่ใหญ่โต
อะไรนัก พออาศัยได้ แต่ว่าข้างในยงัแคบไปหน่อย เป็นภเูขาหนิเลก็ๆ มต้ีนไม้ใหญ่ๆ 
มเีครือไม้เถาวลัย์พะรุงพะรัง มองแทบไม่รู้ว่าเป็นถ�า้ ไม่มใีครกล้าเข้ามา ชาวบ้านกลวั 
เพราะมันเปลีย่วมาก มีศาลเจ้าพ่อ มีเศษของเก่าของโบราณเร่ียราดอยู่ตามพืน้ บางแห่ง 
มีร่องรอยคนมาขุดหาสมบัติ

 เวลาน้ันกจ็วนใกล้จะเข้าพรรษาแล้ว จึงคิดว่า เออ...อย่างไรเสยี ปี (๒๔๙๒) น้ี
เราคงต้องจ�าพรรษาที่นี่ จึงจัดแจงที่พักที่อยู่บนถ�้า ภาวนาอยู่ที่นี่สบาย ปลอดโปร่งดี  
เมือ่อยูม่ากมี็ญาตโิยมรู้จักมากข้ึน โยมอปัุฏฐากทีม่าอยู่ช่วยเหลอือะไรทกุอย่างเมือ่ยาม 
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ขาดแคลน คือก�านันฮุ้น (นายอัมพร บุญญากาส) และครูเฮียง ทั้งสองคนนี้เป็นผู้ม ี
ศรัทธามาก บ้านเขาอยู่ในตัวอ�าเภอสวี

 เราอยูจ่�าพรรษาทีถ่�า้น้ี ได้ตกแต่งถ�า้ใหม่ สถานทีไ่ม่เสมอ ปรับแต่งให้เสมอ แต่ง
ท้องถ�า้ให้อยูไ่ด้ ได้เอาไฟเผาแล้วทบุบางส่วนให้ดูดขีึน้ ท�าลายศาลเจ้าพ่อทิง้ เราเข้าไป 
อยู่เป็นเจ้าพ่อแทน ชาวบ้านกลัวกันใหญ่ กลัวว่าเราจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่เห็น 
เราเป็นอะไร ก�านันฮุ้นเห็นเราขยันขันแข็ง ชอบอกชอบใจ ก�านันพร้อมด้วยชาวบ้าน 
จึงมานิมนต์ให้เราอยูเ่ป็นเจ้าอาวาส สร้างวดัให้ถาวร เขาบอกสญัญาว่าจะหาเงินมาช่วย 
สร้างวดั ขอให้พระคุณเจ้าอยู่ทีน่ี่ เราเหน็ท่าไม่ด ีกลวัจะเป็นภาระผูกพนั ออกพรรษา
แล้วจึงเผ่นหนี ธุดงค์ต่อไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าไปขอพักอยู่ที่วัดมเหยง 
พักอยู่ที่นี่ชั่วระยะกาลไม่นานนัก จึงเดินทางต่อไปยังจังหวัดสงขลา

ควนจง-ภูเขาล้อม

 เข้ามาทีจั่งหวดัสงขลา เข้าไปพกับ้านคณุโสพศิ เป็นคนรู้จักกนั เป็นลกูศิษย์ท่านพ่อลี  
เดนิทางต่อไปยังอ�าเภอนาหม่อม บ้านนาหม่อม เข้าไปภาวนาแถววดัควนจง (ภูเขาล้อม)  
ท่านพ่อลีท่านมาวางรากฐานไว้แล้ว อยู่ที่นี่สะดวกดี สถานที่พักเป็นป่าช้าบ้านควนจง  
ควน หมายถงึเนินเขาเลก็ๆ ไม่ถึงกับว่าเป็นภูเขา ชาวบ้านแถวน้ีเขาเคารพรักท่านพ่อลมีาก  
ในขณะทีพ่กัอยูว่ดัควนจงน้ี มโียมทมิ ทองประดบัเพชร เป็นผู้อปัุฏฐากดแูล ตอนน้ันแกอายุ  
๒๕ ปี (ปัจจุบนั ๘๐ ปี) เม่ือเขารู้ว่าเป็นลกูศษิย์ท่านพ่อล ีเขาจะยนิดต้ีอนรับมาก มกัจะ 
ถามเสมอว่า “ครูบาเจ๊ียะขาดเหลอือะไรด้วยปัจจัยสมควรแก่สมณบริโภค ให้บอกนะ”

 หลังจากนั้นก็เดินทางไปพักที่ใกล้ๆ กับควนกรม เป็นที่ที่ท่านพ่อลีมาสร้างไว้  
ท่านอาจารย์พรหม (คนละองค์กบัอาจารย์พรหม จิรป�ุโฺ�) ท่านอาจารย์เม้า ท่านอยูท่ีน่ั่น  
เรากเ็ข้าไปพกักับท่าน วดัมคีลองน�า้ใหญ่ไหลผ่านไปรวมกบัคลองอูต่ะเภาทีห่าดใหญ่  
อยู่กลางทุง่นา อดุมสมบรูณ์มาก อกีด้านมต้ีนไทรใหญ่ๆ มีทางเดนิเท้าเข้าไป อยูภ่าวนา 
กบัท่านได้ระยะหน่ึง เรากเ็ดนิธดุงค์ต่อไปยงัวดัควนมติร อ�าเภอจะนะ จังหวดัสงขลา
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วัดควนมิตร-บ้านพรุ

 วดัควนมติร ก็เป็นทีท่ีท่่านพ่อลเีคยมาอยูจ่�าพรรษา ๒ พรรษา ชาวบ้านแถวน้ีรู้จัก 
ท่านหมด เราได้มาเจอท่านถวลิ (จิณณฺธมโฺม) ซึง่เป็นสหธรรมิกคนบ้านเดยีวกัน นิสยั 
ใจคอก็ใกล้เคียงกัน นิสัยท่านตรงไปตรงมาเหมือนกันกับเรา ในระหว่างที่พักอยู่ที่ 
วดัควนมติรน้ี ได้เดนิธดุงค์ไปภาวนาทีค่วนไม้ไผ่ ท่านถวลิขอตดิตามไปด้วย ห่างจาก 
ควนมิตร ประมาณ ๘ กิโลเมตร อยู่ภาวนาทีค่วนไม้ไผ่ได้ระยะหน่ึง กเ็ดินทางกลบัมาที ่
วดัควนมิตรอกีคร้ัง เรามาอยู่ทีว่ดัควนมิตรน้ี ได้คุน้เคยกบัท่านพระครูรัตนโสภณ (แก้ว)

 วดัควนมติร ตัง้อยูเ่ลขที ่๗ บ้านตลาดควนมดี หมูท่ี ่๒ ต�าบลคลองเปียะ อ�าเภอ 
จะนะ จังหวัดสงขลา สังกัดคณะธรรมยุต มีที่ดินตัววัดเนื้อที่ ๑๔๐ ไร่ พื้นที่ตั้งวัด 
เป็นเนินเขา อาคารเสนาสนะต่างๆ มีอุโบสถกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๓.๕๐ เมตร  
สร้าง พ.ศ. ๒๔๗๑ โครงสร้างคอนกรตีเสรมิเหล็ก มเีฉลียงออกด้านละ ๑.๕๐ เมตร 
ส�าหรบัปชูนียวตัถ ุมีพระประธานในพระอโุบสถ พระเพลา กว้าง ๓๐ น้ิว สงู ๓๔ น้ิว  
และเจดย์ีองค์เก่าได้สร้าง พ.ศ. ๒๔๔๙ โดยท่านยอด สาธติโฺต ได้ปรักหกัพงั พ.ศ. ๒๔๙๓  
(ต่อมา พ.ศ. ๒๕๑๒ พระครูโสภณศลีาทร ได้สร้างขึน้ใหม่บนยอดเขา ฐานกว้างด้านละ  
๑๕ เมตร สงู ๓๐ เมตร ภายในประดษิฐานพระบรมธาต ุขณะน้ีก�าลงัสร้างเจดีย์บริวาร  
ที่มุมทั้งสี่ด้วย...ผู้เขียน)

 เก่ียวกับนามวัด เดิมมีนามว่า “วัดควนมีด” ตามช่ือบ้าน บางคนเรียกว่า  
วัดควนสมิทธิ์ ได้เปลี่ยนเป็น วัดควนมิตร เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๖

 เราพกัอยูท่ีบ่นเนินเขาควนมิตรเป็นเวลาแรมเดอืน จึงอยากไปวเิวกบ้างตามประสา 
คนไม่อยูส่ขุ คอือยูท่ีไ่หนนานๆ มันเบือ่ ไปภาวนาอยูต่ามป่าเขาน่าจะดีกว่า เพราะบางท ี
คนแถวภาคใต้เขาไม่ค่อยชอบพระกรรมฐาน เพราะเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ�าเภอ 
เขาไม่มีอ�านาจ เราไปอยู่แล้วไม่ค่อยเป็นสุข ไปอยู่กับครูบาจารย์ก็ต้องครูบาจารย์ 
ทีใ่ห้ทศันะเราได้ ไปอยูก่บัอาจารย์ทีใ่ห้ทศันะไม่ได้ กไ็ม่อยากอยู ่ไอ้ตวัน้ีส�าคญัทีส่ดุ  
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ไอ้พระบางองค์มนัถอืดี มนันึกว่า มคีวามรู้ นักธรรมเอก นักธรรมโท ไอ้สมบตัขิีห้มาอะไร  
ว่าตรงๆ ต�าราเรียนมามนัใช้ไม่ได้หรอก การเรียนกริิยาของใจไม่ต้องเอาอะไรมากหรอก  
เอาภาวนา “พทุโธ” ตวัเดยีวพอแล้ว ว่าอยูอ่ย่างน้ันให้มนัสวย ใจมนัจะดือ้เราไปยงัไงล่ะ  
เราเคยเอาชนะมันมาแล้วถึงมาคุย

 เมือ่คดิอย่างน้ัน จึงเตรียมจัดบาตร สะพายกลด เข้าไปบอกท่านพระครูฯ ว่า จะไป 
เทีย่วภาวนาแถวๆ บ้านพรุ อ�าเภอหาดใหญ่หน่อย ทราบข่าวว่า ท่านอาจารย์เม้า ท่านมาอยู่ 
ทีน่ั่น จะมาสร้างวดัใหม่ทีห้่วยยางบ้านพรุน้ัน (ปัจจุบนัชือ่ว่า วดักอไม้พอก) เม่ือบอกลา 
ท่านเสร็จ ก็ออกเดินทางลัดมาพักมาตามป่ายางเรื่อยๆ เข้ามาถึงบ้านพรุ ก็เข้าไปพัก
ภาวนาที่ห้วยยางกับท่านอาจารย์เม้า ในระยะนั้นตรงกับเดือนพฤศจิกายน ๒๔๙๒

นิมิตถึงท่านพระอาจารย์มั่นที่บ้านพรุ

 เม่ือเข้ามาพกัอยูท่ีห้่วยยางบ้านพรุได้ไม่นาน คนืวนัพฤหสับด ีแรม ๕ ค�า่ เดือน ๑๒  
นิมติเหน็ท่านพระอาจารย์ม่ันนอนตายเปลอืยกายอยู ่ในนิมติน้ัน ท่านงดงาม ชัดเจนมาก  
เหมือนกับว่าท่านอยากจะมาแสดงอะไรบางอย่างให้เรารู้ ประหน่ึงจะเป็นเคร่ืองแสดงว่า  
ท่านจะลาโลกลาสงสาร เข้าสู่แดนวิมุตติ อันเป็นอนุปาทิเสสนพิพาน คอืการดบักเิลส
ไม่มเีบญจขนัธ์เหลอื เข้าสูท่างสายเอกคอืวสิทุธธิรรมล้วนๆ

 ท่านพระอาจารย์มัน่เราเคารพรักท่านเป็นทีส่ดุ ชีวติจิตใจน้ีมอบให้ได้เลย ไม่เสยีดาย  
ถ้าท่านต้องการ เพราะท่านเป็นเจ้าบญุเจ้าคณุ (ธรรม) ล้นเกล้าล้นกระหม่อมจริงๆ การที ่
พระสาวก มีพระอานนท์ เป็นต้น กล้าพลีชีพแทนพระพุทธเจ้าในขณะที่ช้างนาฬาคีรี
กระโจนตกมนัมา เพือ่จะท�าลายพระพทุธองค์ พระอานนท์เอาชวีติของท่านเข้าขวางกัน้ไว้  
ก็เพราะความถึงใจด้วยสายใยแห่งธรรมอย่างนี้เอง เราเคารพในท่านพระอาจารย์มั่น 
กถ็งึใจอย่างน้ันเหมอืนกัน ถ้าเร่ืองของท่าน ใครอย่ามาแตะมาว่า เราไม่ยอม ตอนอยู ่
กบัท่าน หน้าทีอ่ะไรกต็าม ต้องท�าให้ดีทัง้หมด ให้สะอาดเรียบร้อย และท�าให้ได้ด ีถ้าไม่ด ี
ท�ามันจนดีจนพอใจถึงจะยอมหยุด



218

 เมื่อเกิดนมิิตในตอนกลางคืน เราภาวนาก็ประหวัดๆ ภายในใจเสมอๆ เหมือน
จะมเีหตกุารณ์ส�าคัญอะไรเก่ียวกบัองค์ท่าน ในตอนเช้าวนัน้ันเอง ได้ออกจาริกเทีย่วไป 
เพื่อบิณฑบาต ได้ถามลุงกายทันทีว่า 

 “ลุงกาย...มีข่าวหลวงปู่มั่นบ้างมั้ย”

 ลุงกายบอกว่า “ไม่มีครูบา...”

 “เราก็เอ๊ะ...อยู่ภายในใจลึกๆ”

 กลบัจากบณิฑบาต น่ังฉันอยูส่กัประเดีย๋ว ท่านพระครูรัตนโสภณ เจ้าคณะอ�าเภอ 
ให้โยมเดินทางมาบอกว่า “ข่าววทิยอุอกบอกว่า หลวงปูม่ัน่มรณภาพแล้วตัง้แต่เมือ่คืนน้ี”

 พอว่าท่านพระอาจารย์ม่ันมรณภาพเท่าน้ันแหละ เราลุกข้ึนจากที่ฉันข้าวทันที 
เดินดิ่งหลบไปทางด้านหลัง ปลงธรรมสังเวชสุดที่จะอธิบายได้ จิตก็หวนร�าลึกค�าพูด
ของท่านว่า “อายุ ๘๐ ปี ท่านจะตาย”

 “ดับแล้วท่านผู้ทรงคุณอันประเสริฐ พ่อแม่แห่งวงศ์พระกรรมฐาน นับจากกึ่ง
พทุธกาลน้ีอกีต่อไป ท่านผู้ทรงคุณเช่นท่านพระอาจารย์ม่ันน้ี จะไม่มปีระดบัโลกอกีแล้ว  
ท่านผู้มบีญุอย่างท่านพระอาจารย์ม่ันน้ี เป็นบตุรของใคร เป็นเพือ่นของใคร เป็นพีเ่ป็น 
น้องของใคร เป็นศิษย์ของใคร เป็นอาจารย์ของใคร เกิดในประเทศใด หรือจะอยู่ที่ 
แห่งหนต�าบลใด สถานทีน้ั่นหรือบคุคลน้ันทีเ่กีย่วข้องต้องเยน็ใจ สบายใจ สขุใจ และ 
เพลินใจ”

 เมือ่ทราบข่าวดงัน้ัน เรากรี็บขึน้รถไฟกลบัทนัท ีในระหว่างทีเ่ดนิทางกลบัมาน้ัน 
ตัง้ใจไว้ว่าเราจะต้องเข้าไปหาท่านพ่อล ีทีว่ดัป่าคลองกุง้ก่อน เผ่ือว่าท่านจะสัง่ให้ท�าอะไร 
เป็นพิเศษ เราไปถึงก็ค�่าแล้ว ทราบว่าท่านพ่อลีท่านนั่งรออยู่ ยังไม่ยอมลงปาฏิโมกข์  
ทัง้ๆ ทีเ่ราก็ไม่ได้กราบเรียนล่วงหน้าว่าเราจะมาหาท่าน หลงัจากน้ันท่านพ่อลกีส็ัง่ให้เรา 
ท่านเฟ่ือง โชตโิก และท่านเจือ สภุโร เดนิทางไปร่วมงานศพท่านพระอาจารย์มัน่ก่อน  
แล้วท่านจะเดินทางตามไปทีหลัง
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ท่านพระอาจารย์มั่นเป็นมรณา-สังฆานุสติ

 เมื่อไปถึงงานศพท่านพระอาจารย์มั่น เข้าไปกราบคารวะศพท่านทันที ระลึกถึง
บุญคุณที่ท่านอบรมสั่งสอนมา สุดที่จะอดกลั้นทานน�้าตาไว้ได้ “กรรมอันใดที่เกล้าฯ 
ล่วงเกิน ขอครูบาจารย์จงโปรดอโหสิกรรม” แสงตะเกียงเจ้าพายุสว่างไสวทั่วบริเวณ  
ได้ยินเสียงผู้คนที่พลุกพล่านอยู่ด้านนอกอย่างโกลาหล ต่างมุ่งหวังเพื่อเข้ามากราบ
คารวะศพท่านพระอาจารย์มั่น

 จักร คอื ธรรมอนัประเสริฐทีท่่านพระอาจารย์มัน่ได้หมนุเพือ่สานุศษิย์ บดัน้ีเป็น 
วาระสุดท้ายแห่งขันธ์ที่ก�าลังจะมอดไหม้

 ยนต์ คือ สรีระ อันมีจักร ๔ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน

 มทีวาร ๙ คือ ตา ๒ ห ู๒ จมกู ๒ ปาก ๑ ทวารหนัก ๑ ทวารเบา ๑, หยดุการ 
แล่นแล้ว เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานอันเป็นแดนเกษม

 ปญุญาภิสงัขารทีเ่หลอืไว้น้ี เป็นเพยีงมรณา-สงัฆานุสต ิเป็นทีร่ะลกึกราบไหว้บชูา

 พระศาสดาและพระสาวกอรหนัต์ทัง้หลายกล่็วงไปแล้ว ล่วงไปสูแ่ดนอมตธรรม 
ไม่ต�่าไม่สูง ไม่ใกล้ไม่ไกล หากดวงใจที่บริสุทธิ์ครอง

 พระบรมศาสดาตรัสไว้แล้วว่า “ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราเตือนท่านทั้งหลายไว้ว่า 
สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง มีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงถึง
พร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด ภิกษุทั้งหลาย ธรรมวินัยใดที่เราแสดงและบัญญัติ 
ไว้แล้ว ธรรมและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอเมื่อเราล่วงไป”

 ท่านพระอาจารย์มัน่ท่านเป็นพทุธสาวก ไม่กลบัมาหลงโลกทีเ่คยเกดิตายอกีต่อไป  
ไตรโลกธาตทุัง้หมดน้ี ประมวลลงในไตรลกัษณ์ทีห่มนุไปด้วยอนิจจัง ทกุขัง อนัตตา  
ใครมีปัญญาเรียนถึงอย่างทีท่่านสอน ก็ไม่ต้องกลบัมานอนทอดถอนใจ เดินตามหลงั
ท่านไปสู่พระนิพพาน
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ท�างานถวายท่านพระอาจารย์มั่น

 ในระหว่างที่ช่วยงานศพท่านพระอาจารย์ม่ันน้ัน มีพระเณรหลั่งไหลมาจาก
ทศิานุทศิ ประชาชนญาตโิยมมาคารวะศพมไิด้ขาด ทกุๆ คนทีเ่ข้ามา ล้วนห่อข้าวมากนิเอง  
คาราวานเกวียนจอดเตม็รอบๆ บริเวณวดัสทุธาวาส หามุง้หาเสือ่มานอน จุดตะเกยีงจุดไฟ 
กนัเอง หงุหาอาหารกนิกนัเอง แล้วตอนเช้าๆ เตรียมหาอาหารใส่บาตรพระ เป็นนิมติแห่ง 
ชยัชนะด้วยบญุญานุภาพอย่างแท้จริง ทกุอย่างเป็นธรรมชาตทิีบ่ริสทุธิ ์ทกุคนล้วนแต่มี 
น�้าตาอาลัยความดีของท่านพระอาจารย์มั่น เป็นน�้าตาสดุดีสังฆปฏิบัติ

 เราเป็นพระหนุ่มน้อยอยู ่กไ็ด้รับค�าสัง่จากท่านพระอาจารย์ฝ้ันให้ไปดูแลเร่ืองน�า้ 
เพราะน�า้ขาดแคลนมาก ใช้ญาตโิยมและเณรเอาอเีต้อขดุจนมอืแตก น�า้กไ็ม่ออก เราคดิว่า 
รอช้าจะไม่ทนัการณ์ จึงจ�าเป็นต้องขดุบ่อเอง ในทีส่ดุน�า้กอ็อกจนได้ใช้ตลอดงานเป็น
เวลา ๓ เดือน ยังมีอีกหน้าที่หนึ่งที่ท่านพระอาจารย์ฝั้นมอบหมายให้ไปท�าคือ จัดท�า 
ปะร�าพิธี ดูแลเสนาสนะ และคอยไล่ต้อนพระเณรที่แอบไปดูหนังที่เขาน�ามาฉายอยู่ 
ด้านนอกวัด เวลาเขาถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึในงานศพ เราจึงไม่ได้ถ่าย เพราะมวัแต่ท�างาน 
ยุ่งอยู่ไม่มีเวลาหยุดหย่อน

 เร่ืองแปลกในงานศพท่านพระอาจารย์ม่ัน คอืไม่มีการขโมยของกนัและกนั ไม่ม ี
การตี ทะเลาะ หรือฆ่ากัน ทั้งๆ ที่มีคนมาก ผู้คนก็ไม่ส่งเสียงดังเอะอะโวยวายใน 
บริเวณงาน ไม่มีคนดื่มสุราเมรัยมากวนใจในงาน พระเณรโดยส่วนมากบอกง่าย 
น่าเคารพเลือ่มใส งานน้ีนอกจากมนุษย์แล้ว ทกุอย่างเกดิขึน้เหมอืนเทพบนัดาล เพราะ
อาหารการกนิ ของใช้สอย กองเท่าภเูขาเลากา ตัง้แต่เกดิมายงัไม่เคยเหน็ทีไ่หนมากเท่าน้ี 
มาก่อน นี้คือบุญฤทธิ์ของท่านพระอาจารย์มั่นโดยแท้
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พรรษาที่ ๑๔-๒๔ (พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๕๐๓)

จ�ำพรรษำที่ วัดเขำแก้ว ต�ำบลท่ำช้ำง อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

 ต้นปี ๒๔๙๓ เม่ือเสร็จงานศพท่านพระอาจารย์มัน่แล้ว คณะกรรมฐานระยะน้ัน 
เหมือนบ้านแตกสาแหรกขาด ขาดที่พึ่งใหญ่ ก็ต่างองค์ต่างพยายามหาที่พึ่งน้อย  
อนัหมายถงึลกูศิษย์ทีท่่านพระอาจารย์ม่ันรับรอง บางองค์กไ็ปกับท่านพระอาจารย์สงิห์ 
ขนฺตยาคโม บางองค์ไปกับพระอาจารย์ฝ้ัน อาจาโร บางองค์ไปกบัหลวงปูข่าว อนาลโย 
บางองค์ไปกบัอาจารย์เทสก์ เทสรฺ�ส ีบางองค์ไปกับท่านอาจารย์มหาบวั �าณสมฺปนฺโน  
บางองค์กเ็ข้าธดุงค์ในป่ากบัครูบาอาจารย์ทีต่นเองเคารพนับถอื กระเซน็กระสายกนัไปทัว่  
แต่ต่างองค์กต่็างไปตามสายทางแห่งพระนิพพาน เพือ่แสวงหาความหลดุพ้นเป็นทีห่มาย 
สุดท้ายเหมือนกัน

โยมแม่ป่วย

 ส่วนเรา ธุดงค์ย้อนกลับจังหวัดจันทบุรีกับท่านเฟื่อง เข้ามาพักที่วัดป่าคลองกุ้ง 
ทราบข่าวว่าโยมแม่ไม่สบาย ป่วยหนัก จึงเดินทางมายังวัดทรายงาม บ้านหนองบัว 
ช่วยโยมพ่อดแูลโยมแม่ เราเป็นพระ ท�าอะไรไม่ได้มากนัก ส่วนมากกไ็ปเป็นก�าลงัใจ  
ไปพดูธรรมะให้ฟังบ้าง ส่วนมากโยมแม่ไม่ค่อยฟัง เพราะเหน็เราเอะอะเสยีงดัง กค็นน้ัน 
ท�าอย่างนั้นไม่ถูก ท�าอย่างนี้ไม่ถูก เราก็ดุเอาสิ โยมแม่เป็นคนเรียบร้อย ชอบพระ
เรียบร้อย ส่วนเราก็เรียบร้อย แต่เรียบร้อยตามนิสัยวาสนาอาภัพ

 ตอนน้ันฐานะทางบ้านเราดีพอมอีนัจะกนิทเีดยีว ไปไหนมาไหนไม่อบัอายใคร เป็น
ผู้มีเกียรตพิอสมควรในเขตต�าบลในสมยัน้ัน จัดอยูใ่นข้ันผู้มฐีานะดี พวกน้องๆ พ่อแม่ 
ก็ส่งไปเรียนต่อเตรียมอุดมที่กรุงเทพฯ บางทีโยมแม่ก็ถามว่า “ไม่สึกมาช่วยงานแม่ 
หรือลูก” เพราะท่านไม่ค่อยเข้าถึงส่วนลึกเรื่องศาสนา ยังติดทางโลกมากอยู่

 ปี ๒๔๙๓ โยมแม่ป่วยหนักเป็นโรคเกี่ยวกับล�าไส้ รักษาจนเงินหมดเป็นแสนๆ  
เงินแสนในสมัย ๕๐ ปีคืนหลงั คิดเป็นเงินในสมยัน้ีกห็ลายสบิล้านเลย เพราะววัควาย 
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ตวัหน่ึงตวัละไม่กีบ่าทเอง ซึง่ในปัจจุบนัน้ี ควายตวัหน่ึงตวัรุ่นๆ กเ็ป็นหมืน่แล้ว ถ้ามา 
คิดค�านวณดูแล้ว เงินแสนในสมัยโน้นคงมีค่ามากมิใช่น้อย

 เม่ือแม่ป่วย ไอ้สมบตั ิ(น้องชายท่าน) กต้็องหยดุเรียนชัว่คราวเพือ่มาช่วยทางบ้าน 
ดูแลแม่ เพราะว่าหมอทีเ่ก่งๆ กอ็ยูใ่นเมอืงจันท์ ต้องมาแจวเรอืรับส่งหมอ ไปทางท่าแฉลบ 
แล้วก็แจวต่อไปทางเมืองจันท์ การเดินทางด้วยเรือน้ัน มันสะดวกกว่าการเดินทาง 
ด้วยรถ เพราะถนนหนทางสมัยก่อนมันยังไม่ได้พฒันา ประกอบกบัจังหวดัจันท์อดุมไป 
ด้วยน�้าและป่า ทางสัญจรไปมาด้วยรถ จึงเป็นการล�าบากกว่าการเดินทางด้วยเรือ

 อาการป่วยของโยมแม่รักษาเป็นปี อาการกไ็ม่ดีขึน้ เพือ่เยยีวยารักษาโยมแม่ให้หาย  
เงินทองมีเท่าไหร่ทุ่มลงหมด ไม่มีค�าว่าเสียดาย ขอแต่เพียงโยมแม่หายเท่านั้นเป็นที่
พอใจของลกูๆ ทกุคน ยาน้ันต้องเดินทางมาซือ้ถงึกรุงเทพฯ ของหลวงมานิตย์ ต้องไป 
ซื้อมากินเป็นประจ�า

 เม่ืออาการของโยมแม่ดขีึน้บ้าง กเ็ข้าไปหาท่านพ่อลทีีว่ดัป่าคลองกุง้ กราบเรียน
ท่านทีจ่ะไปภาวนาตามป่าตามเขาดงัทีเ่คยไปเสมอมา ท่านพ่อจึงสัง่ว่า “ท่านเจ๊ียะ ให้ท่าน 
ไปอยู่ที่เนินเขาแก้วนะ ที่นั่นวิเวกดี สัปปายะเหมาะ” เมื่อท่านพ่อสั่งอย่างนั้น จึงต้อง 
ไปอยูท่ีเ่นินเขาแก้วตัง้แต่น้ันเป็นต้นมา (โยมแม่เสยีชวีติอาย ุ๙๓ ปี วนัที ่๑๗ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๑๗ โยมพ่อเสียชีวิตอายุ ๙๙ ปี วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๐)

วัดเขาแก้ว

 เร่ืองราวตอนหน่ึงได้จารึกไว้ทีห่นังสอือนุสนธปิระวตั ิคณะธรรมยตุ จังหวดัจันทบรีุ  
เรื่องวัดเขาแก้วว่า...

 “วัดเขาแก้ว ตั้งอยู่ริมถนนสายจันทบุรี ไปสามแยกถนนสุขุมวิท หรือเรียกอีก 
ชือ่หน่ึงว่า สามแยกบ้านแก้ว ณ บ้านแก้ว หมู่ ๕ ต�าบลท่าช้าง อ�าเภอเมอืงจันทบรีุ ห่าง
จากตวัจังหวดั ๕ กโิลเมตร สถานทีต่ัง้วดัเป็นเนินดนิอนัสวยงาม คล้ายๆ ภเูขา ลกัษณะ
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เนินดินสูง คล้ายๆ กระทะคว�่า จึงมองดูเป็นเนินที่สวยงาม ชาวบ้านในถิ่นแถบนั้น 
นิยมเรียกว่า “เนินเขาแก้ว”

 ด้วยเหตุนี้เอง ภายหลังต่อมาที่มีการสร้างวัดขึ้น ท่านพ่อลี ธมฺมธโร ท่านจึงถือ 
เอาชื่อที่ชาวบ้านนิยมเรียกนั้น มาตั้งเป็นชื่อวัดว่า “วัดเขาแก้ว”

 วัดเขาแก้วนั้น ถ้าเราเดินทางมาจากระยองแยกเข้าจันทบุรี ตั้งอยู่ด้านซ้ายมือ  
ถ้าเดนิทางออกจากตวัจังหวดัจันทบรีุ จะอยูด้่านขวามอื วดัน้ีเป็นรมณยีสถานน่าร่ืนรมย์  
อากาศปลอดโปร่ง ประชาชนแถบนี้โดยมากเป็นชาวสวนชาวไร่

ก�าหนดเขตอุปจารของวัด

 วัดน้ีมีเน้ือที่ทั้งหมด ๔๐ ไร่เศษ ทิศเหนือติดต่อกับถนนหลวงสายจันทบุรี  
ไปสามแยกบ้านแก้ว ทิศใต้ติดต่อกับที่นายอุดม ทิศตะวันออกติดต่อกับที่นายทด 
ทิศตะวันตกติดต่อกับถนนหลวงสายจันทบุรี-บ้านแก้ว

ผู้สร้างวัด

 ประวัติเดิมของวัดแห่งนี้เป็นมาอย่างไรไม่ทราบชัดเจน เพียงแต่ปรากฏว่าวัดนี้ 
เป็นวดัทีพ่ระสทุธธิรรมรังส ี(ท่านพ่อล)ี สมยัทีท่่านมาประกาศศาสนธรรมค�าสอนของ 
พระบรมศาสดา เป็นผู้ก่อสร้างขึน้ พร้อมด้วยนายจ่าง รักศกัดิ ์จัดการก่อสร้างขึน้เม่ือ 
ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ จึงเป็นส�านักสงฆ์เรื่อยมา ไม่ได้ท�าการขออนุญาตสร้างวัดอย่างเป็น
ทางการ

 จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๙๓ พระอาจารย์เจ๊ียะ จุนฺโท เจ้าอาวาส จึงได้จัดการขออนุญาต 
สร้างเมือ่วนัที ่๓๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ แล้วได้รับอนุญาตสร้างเมือ่วนัที ่๑๐ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้รับพระราชทานวสิงุคามสมีา วนัที ่๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ผู้ด�าเนินการ 
เหล่านี้คือ พระอาจารย์เจี๊ยะ จุนฺโท ทั้งสิ้น
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พระอาจารย์เจี๊ยะ พระผู้มาปฏิสังขรณ์

 พระอาจารย์เจ๊ียะ ท่านมาเป็นเจ้าอาวาส ปี ๒๔๙๓ และเป็นผู้ทีป่รับปรุงปฏสิงัขรณ์ 
วดัน้ีให้เป็นวดัทีมี่สภาพมัน่คงคอื พระอาจารย์เจ๊ียะ จุนฺโท เพราะเดิมวดัน้ีไม่มอีะไรถาวร 
นอกจากมีศาลาเพียงหลังเดียว นอกนั้นเป็นกุฏิชั่วคราว ความทรุดโทรมก็มีมากขึ้น  
พระอาจารย์เจี๊ยะ ท่านจึงติดต่อให้ญาติโยมผู้มีศรัทธาสร้างกุฏิถาวรถวาย สร้างด้วย
คอนกรีต ๔ หลัง มั่นคงถาวรมาก นับว่าในขณะนั้นมีเพียงวัดเดียวเท่านั้นในคณะ
กรรมฐานที่มีกุฏิตึกอยู่ ด้วยความสามารถของพระอาจารย์เจี๊ยะนี้เอง

 ต่อมาศาลาการเปรียญทรุดโทรมลง ท่านจึงจัดการสร้างศาลาการเปรียญขึน้ใหม่ 
หลงัใหญ่โตมาก ในบรรดาศาลาด้วยกนัแล้วในจังหวดัจันทบรีุ ต้องยกให้วดัเขาแก้ว 
เพราะเข้าไปในศาลา เหมอืนเข้าไปในโบสถ์วดัพระแก้ว เพราะเยอืกเยน็เหมอืนกนั พืน้ที่
ภายในบริเวณวดั ท่านกพ็ฒันาการจนเป็นสถานทีน่่าอยูน่่าอาศัย มผีลไม้มากน่าดชูม  
เช่น เงาะ ทุเรียน กระท้อน ฯลฯ

 เดิมท่านพ่อลีมาปักกลดบริเวณเนินเขาแก้วน้ี ตรงน้ันมันเป็นต้นมะม่วง  
ไม้มะม่วงน้ันใบมันร่วงเพราะเป็นฤดูแล้ง ตามโคนต้นมะม่วงมีมดแดงเต็มไปหมด  
ท่านพ่อลกีปั็กกลดอยูอ่ย่างน้ัน ไม่ย้ายไปไหน ตาสอนและยายทตั สองผัวเมยีมาเหน็เข้า  
ก็นิมนต์ท่านพ่อว่า “ท่านพ่อ อยู่ตรงนี้ไม่ได้หรอก มดแดงมันเยอะ ขอให้ย้ายไปตรง 
อื่นเถอะ”

 “ไม่ย้าย เราจะอยูต่รงน้ี ถงึแม้นเอาข้าวของมาถวายตรงทีอ่ืน่ เราก็ไม่รับ เราจะอยู ่
ตรงนี้ ปักกลดตรงนี้แหละ”

 ทน้ีีเม่ือสองตายายน�าเอาอาหารข้าวของมาถวาย มดแดงมันกม็าเยอะแยะ ยิง่เหยยีบ 
ใบไม้ดงัแกร้ก แกร้ก มดแดงมันมาใหญ่ทเีดยีว กรูมา อูฮู้ม้ากทเีดียว มดแดงมนัมา 
มากมายเหลอืเกนิ เป็นกองทพัมด แต่มันไม่กดัท่านพ่อสกัตวัเดียว ท่านอยูเ่ป็นเพือ่น 
กันกับมด สักพักหนึ่ง มดมันก็ทยอยกันหนีเกลี้ยงอย่างน่าอัศจรรย์ เมื่อสองตายาย 
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เห็นอย่างนั้น ก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสนับถือท่านพ่อลีมากขึ้น ก็เลยไปป่าวร้องให้ 
คนทัง้หลายเข้ามาท�าบญุกบัพระผู้วเิศษ ต่อมาจึงท�าศาลาพกัขึน้ แล้วกค่็อยสร้างวดัขึน้มา  
ค่อยท�ากัน เร่ิมแรกมงุจากเสาไม้ป่า ท่านพ่อลก็ีอาศัยอยูอ่ย่างง้ัน แล้วท่านกอ็ยู ่คนก ็
เลือ่มใส เขากม็าช่วยสร้างวดักนัข้ึน ช่วยกนัตดัไม้ป่ามาสร้าง ตดัไม้ไผ่ หลงัคามงุจาก  
เร่ิมจะเป็นวัดทีแรกเพราะว่าตาสอนและยายทัต สองคนผัวเมียบริจาคที่ตรงน้ีให้  
หลงัจากน้ันมา พ.ศ. ๒๔๙๓ ท่านพ่อลกีม็อบให้ท่านพระอาจารย์เจ๊ียะมาอยู่แทน

 โบสถ์นั่น ท่านพระอาจารย์เจี๊ยะก็เป็นคนตีหิน ทุบหิน ท�าเอง ไม่มีหยุดหรอก 
ส�าคญัมากในเร่ืองท�างาน หนิน่ีขนมาก้อนใหญ่ๆ ขน ต ีท�า ก่อสร้าง ท่านแขง็แรง ท่านได้ 
ผู้ใหญ่จ่าง รักศกัดิ ์เป็นผู้อปัุฏฐากช่วยสร้างเพราะเขาเป็นคนมเีงิน เข้ามาช่วยท่านสร้างวดั  
เรื่องการก่อสร้าง ท่านล่ะเก่งที่สุด ไม้แผ่นใหญ่ๆ ไปหามาจากในดงลึกๆ โน่นแหละ  
ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้แดง ขนมา ท่านเก่งทางนี้ ท่านก่อสร้างเสร็จ ท่านเป็นคนบ๊งเบ๊งๆ  
เป็นคนจีน ลูกคนจีน นิสัยท่านก็ไม่ค่อยจะสบอารมณ์กันกับผู้คน นิสัยพะลึงพะลัง 
อย่างนั้นแหละ

 มาคร้ังแรก สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณท่ีานจะมาเอาทีต่รงน้ันท�าวงั พระอาจารย์ 
เจ๊ียะมาเร่ิมสร้างใหม่ๆ เร่ิมสร้างวัดเขาแก้วเป็นรูปร่าง ท่านพระอาจารย์เจ๊ียะอยู ่
เป็นขรัว พอเป็นขรัว สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณีก็เอาต้นโพธิ์มาปลูกไว้นั่นแหละ 
สมเดจ็พระนางเจ้าฯ กเ็ร่ิมจะเป็นเจ้าภาพวดั ภายในพระทยักค็งคดิทีจ่ะเป็นผู้อปุการะ
วัดเขาแก้ว ท่านเริ่มเข้าวัดและตั้งใจจะบูรณะวัดให้เจริญด้วย

ขรัววัดเขาแก้ว

 อยูม่าวนัหน่ึง เป็นวนัเกดิท่านหญงิผ่อง ผู้เป็นน้องสาวสมเดจ็พระนางเจ้าร�าไพ- 
พรรณ ีท่านหญงิคิดปรารถนาจะเข้ามาท�าบญุถวายพระ เข้ามากราบพระอาจารย์เจ๊ียะ 
ทีศ่าลา และพระทัง้หลายกล็งมาพร้อมเพรียงกนั เมือ่พระอาจารย์เจ๊ียะเข้ามาน่ังก ็“ขาก...
ถยุๆ” ท�าอยู่ยังงี้ ท่านหญิงผ่องท่านก็ประทับอยู่ที่นัน่ ก็มองๆ นกึต�าหนอิยู่ภายในใจ
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 เมื่อท่านหญิงเสด็จกลับ จึงเรียกผู้ใหญ่พา ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้นเข้าไป
ถามว่า “ผู้ใหญ่พา... ขรัววัดเขาแก้ว ท�าไมท่านถึงเป็นอย่างงั้น กิริยาท่าทางอย่างนั้น
ไม่เรียบร้อยเลย”

 ผู้ใหญ่พาก็ตอบว่า “ท่านเป็นลูกคนจีนครับ ไม่ใช่จะเสียหายอะไร การเสียหาย
ไม่มเีลย กริิยาของท่านน้ีไม่รู้จะท�ายงัไง การขาก...ถยุๆ ท่านน่ังน่ิงๆ ไม่ได้ ต้องขยบัไหล่ 
งึกงักๆๆ อนัน้ีเป็นนิสยัประจ�า ท่านเป็นยงัไงกเ็ป็นอยูอ่ย่างน้ัน ท่านไม่มีมายากบัใคร 
หรอกครับ เรื่องการก่อการสร้างการบริหารวัดนี่ โอ๊ย... ท่านเก่งมาก ขยันเหลือเกิน  
ขยันตัวเป็นเกลียว ท�าเอง ถกเขมร ท�าคล่อง เสียอย่างเดียวกิริยาตรงนี้ แต่ใจท่านดี 
มากครับ”

 ท่านหญงิจึงถามผู้ใหญ่พาต่อไปอกีว่า “เล่าประวตัขิรัววดัเขาแก้วให้ฟังซ ิท่านเป็น 
มายังไง”

 ผู้ใหญ่พาก็กราบทลูว่า “ท่านเป็นคนใจส�าคัญนะครับ เป็นลกูคนจีน บ้านเดิมอยูท่ี ่
หนองบวั ในการท�างานทีก่ระผมเหน็มา ไม่มใีครแขง็เท่าท่าน ความเพยีรพยายาม โอ้... 
ท่านตัง้ใจท�าเหลอืเกนิ ท่านเก่งเหลอืเกนิ ไม่ใช่คนจนอนาถา ก่อนมาบวช ท่านเป็นคน 
นักเลงอยู่ แล้วก็มาบวชเป็นลูกศิษย์ท่านพ่อลี ท่านพ่อลีไม่ใช่พระธรรมดา ท่านพ่อลี 
ต้องมองลึกแล้วว่าอาจารย์เจี๊ยะนี้ดี จึงมอบที่ตรงนี้ให้”

 ตั้งแต่ผมเห็นพระมา ขรัววัดเขาแก้วนี้ นี่บริหารวัดดีไม่มีใครเกิน ท่านสู้สุดตัว 
หนิก้อนใหญ่ๆ ทบุเองแหลกหมด ท่านไม่ต้องไปง้อใคร ท�าเองทัง้น้ัน บางทไีปค้างวนั 
ค้างคนื หาคนไปช่วยเอาไม้อยูใ่นป่า โน่น...โป่งน�า้ร้อนโน่น ไกลเท่าไรกไ็ปเอามาจนได้  
ตอนหลงัน่ีท่านไปเรียกใคร เขากไ็ม่ไป สูท่้านไม่ไหว ท�าทัง้วนัทัง้คนื ท่านจะเอาอะไร 
เอาให้ได้ ถ้าไม่ได้ ท่านไม่หยุด เก่งเหลือเกิน ถึงท่านกิริยาภายนอกเป็นอย่างนั้น  
เรื่องเสียหายไม่มีหรอกครับ เรื่องวาจา ท่านก็เป็นคนพูดตรงไปตรงมา จะให้ท่านพูด
หวานๆ อย่างน้ันอย่างน้ี ท่านพดูไม่เป็นหรอก ถ้าวนัไหนเหน็ท่านพดูหวานๆ ชาวบ้านคง 
ช็อกตาย สถานที่ที่ท่านควรจะพูดค่อยๆ ท่านก็ไม่พูดค่อย สถานที่ที่ควรจะพูดแรงๆ  
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ท่านกลบัพดูค่อยๆ เวลาใช้ญาตโิยมท�างาน “พวกมึงมาท�าไอ้น่ีให้หน่อย...โว้ย มาช่วยกนั 
บ้างซีที่วัด” ท่านมักจะพูดอย่างงี้

 ผมกเ็คยขอโอกาสพดูกับท่าน (อาจารย์เจ๊ียะ) บ่อยเหมอืนกนั เคยสะกดิท่านบ่อยๆ  
ว่า “ท่านอาจารย์ พดูท�าไมเอะอะนัก ค่อยๆ พดูซะหน่อยจะเป็นไรไป ญาตโิยมเขามา 
น่ังกนัเตม็อยูท่ีน่ั่น ท�าไมเอะอะเสยีงดงัอะไรอย่างเง้ีย” ท่านกต็อบว่า “เรากเ็ป็นของเรา 
อย่างน้ีอยูท่กุวนั มันจะแปลกตรงไหน ภายในใจเราไม่มอีะไรกบัใครหรอก เคยพดูดงัๆ  
มานั่งเงียบ มันโหวงเหวง มันพิลึกชอบกล” ท่านว่าอย่างนั้น 

 ท่านหญงิลองคดิดซูคิรับว่า จะมพีระทีไ่หนทีจ่ะเป็นอย่างง้ีได้บ้าง ท่านมาบณิฑบาต 
บ้านผม เดินเข้ามาในบ้านเลย “เฮ้ย...ชงกาแฟถ้วยซิ” ท่านจะนั่งจิบกาแฟไปพักหนึ่ง
หนังสอืพมิพ์มาอ่าน น่ังขาไขว่ห้าง เอาบหุร่ีสบูมวนหน่ึง กระดิกเท้าริกๆ ก่อน ถ้าท่าน 
อยากจะกินพริกเกลอื ท่านกจ็ะสัง่ ตามแต่ละวนัท่านจะอยากฉันอะไร “เฮ้ย...ต�าน�า้พริก 
กุ้งแห้งเกลือให้กูหน่อย” พริกเกลือกุ้งแห้งท่านชอบ

 ท่านไม่เคยเสยีหายอะไร มแีต่กิริยากบัวาจาน่ีแหละทีท่�าให้คนเขาแปลก ท�าให้คน
เขาแตก ไม่กล้าเข้าใกล้ บางทท่ีานไปบณิฑบาตกน่ั็งรถไป เพราะขาเจ็บ ไปถงึทีก่บ็อก  
“เอ้า เอาข้าวมาใส่ให้กูกิน” ตั้งบาตรเลย หนังสือพิมพ์เล่มหนึ่ง บุหรี่มวนหนึ่ง แล้วก็ 
น่ังกระดกิเข่า ใครเขาเหน็เขาจะเอาด้วยล่ะ ภาพมนัก็ลบไปเลย ครูบาอาจารย์เขาไม่สอน 
อย่างนั้นใช่ไหมล่ะ ท่านก็บอก “ขากูเจ็บนี่หว่า” ก็ไปอย่างนั้นทุกวัน

 กราบนิมนต์ท่านว่า “ท่านอาจารย์ไม่ต้องมาบณิฑบาตเลย นอนอยูเ่ฉยๆ เลย จะจัด 
ไปถวายที่วัดเอง” 

 ท่านบอกว่า “ไม่ได้ เดีย๋วเขาจะด่า หาว่าขีเ้กยีจบณิฑบาต” “น่ันล่ะ เขาจะด่าหนักล่ะ
ไปอย่างน้ัน”  พวกเราไม่คุ้นเคย ไปเหน็พระผู้ใหญ่เป็นอย่างน้ันกส็ะดุ้ง “เอ๊ะ อะไร มาวดัผิด 
หรือเปล่า...อะไรเนี่ย”

 ในกลางพรรษา ท่านออกไปบณิฑบาตช้าอยู่คร้ังหน่ึง พระลกูศิษย์ทีไ่ปบณิฑบาต
อายกันหมดเลย แต่ท่านไม่อาย
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พระมากินให้เป็นมงคลแล้ว

 “เล่าประวตัอิย่างอืน่ๆ ทีแ่ปลกๆ ของท่านให้ฟังบ้างส ิ...ผู้ใหญ่พา” ท่านหญงิผ่อง 
ถามขึ้นด้วยความสนใจอย่างยิ่ง

 “มอียูค่ร้ังหน่ึง” ผู้ใหญ่พาเริม่เล่า “เขาแต่งงานกนั เขานิมนต์พระไป ๙ รูป บ้านเขา 
สงูแค่เอว ลกูกรงบ้านกโ็หนถงึล่ะ ทน้ีีแขกมนัเยอะ ท่านกโ็หนตวัขึน้ทางลกูกรงไปเลย  
ไม่ขึน้ทางบนัได พอน่ังป๊ับ ท่านกถ็ามเจ้าภาพว่า “จะสวดหรือไม่สวดล่ะ เอ้า ประเคน 
กินกันเลย”

 เจ้าของบ้านรีบบอกสวนมาทนัทว่ีา “กส็วดเสยีหน่อยซ.ิ..พระคณุเจ้า” ไอ้พวกเรา 
เป็นศิษย์ ลูกศิษย์ ก็คิด “เฮ้ย จะกินของเขาเฉยๆ เลยหรือเนี่ย เฮ้ย...ข�า” คือว่าเขา 
จะแต่งงาน เป็นงานมงคล สวดให้เป็นมงคลให้เจ้าภาพหน่อย

 ท่านกลบัถามว่า “จะสวดไหม ไม่สวดให้ยกมาประเคนเลย พระมากนิให้เป็นมงคล 
แล้วเนี่ย” เขาขอให้สวด ท่านถึงน�าสวด

 ตอนกลบั กโ็ดดลงทางเก่าทีปี่นขึน้น่ันอกีล่ะ คอืทางราวลกูกรง พระลกูศิษย์ทีไ่ป
ด้วยน้ี ก้มหน้ายิม้อายกนัเลย บนัไดมีไม่เอา โดดขึน้ลกูกรงเลย ตรงน้ันรองเท้าเขาวาง
ไว้เกะกะ ไม่เอา โหนขึ้นไปเลย เรื่องโลกนี่ท่านตัดไปเลย ไม่อายหรอก ลูกศิษย์อาย  
บวชใหม่ประมาณ ๓-๔ พรรษา ก็อายทั้งนั้น แต่อาจารย์ไม่อายหรอก ท่านท�าอะไร
แปลกๆ ท่านไม่เหมือนเรา มาอยู่ที่เขาแก้วนี่ ท่านละ ปล่อยวางเยอะกับญาติโยม

เดินทางโดยรถสิบล้อ

 เรื่องโบกรถก็เช่นกัน ถ้าท่านโบกรถนี่ รถต้องจอดทุกคันนะครับ เพราะท่านจะ 
ไม่โบกริมๆ ถนน ท่านจะไปยืนโบกรถกลางๆ ถนนเลย แล้วกไ็ม่ใช่ไปโบกตรงน้ันเฉยๆ  
ไปยนืห่มจีวรตรงน้ันด้วย แล้วก็โบก มันรุงรังขนาดล่ะ กางปีกเลยมารุ่มๆ รถต้องจอด 
หมดล่ะ
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 ทีนี้เราก็มาสังเกตท่านว่า “เอ๊ะ ท�าไมท่านอาจารย์ท�าอย่างนี้นะ ท่านท�าอย่างนี้
ท�าแบบนี้ยังกับว่าทั่วประเทศไทยเป็นพี่น้องเป็นญาติท่านกันหมด เรามอง เอ พวกนี้ 
พี่น้องท่านหมดเลยนะนี่ ไม่รู้เขาจะโกรธ จะเกลียด หรือรถชนตายอย่างนี้ ไม่สนใจ  
ไปถึงก็กางปีกยืนถ่างขากลางถนนเลย แล้วก็ห่มจีวรพร้อมเลย”

 สมัยก่อนเวลาท่านมากรุงเทพฯ ก็อาศัยรถสิบล้อเขามาบ้าง รถทัวร์บ้าง รถ
ทัวร์ก็ไม่ค่อยได้ขึ้นหรอก เอารถสิบล้อ เอา ผมเคยไปรับท่านครั้งหนึ่ง โอ๊ย แหงนดู 
ท่านอาจารย์เจ๊ียะอยูบ่นหลงัคาน่ันนะ ท่านตะโกน “หนาวโว๊ยๆ...หนาว” อยูบ่นหลงัคา
รถสบิล้อน่ะ ข้างล่างมนัเตม็ มีผู้หญงิมาด้วย ท่านไม่เดือดร้อนกบัใครล่ะ “หนาวโว๊ยๆ  
ลมมันโกรก”

 อยู่มาวันหนึ่ง มีจดหมายส่งมาจากวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ ท่านเจ้าคุณ 
พรหมมนีุ เพือ่นท่านส่งมา ในเน้ือความจดหมายน้ันบอกว่า “เมือ่ได้รับแล้วให้มาด่วน 
ทันที”

 ท่านอ่านแล้วกไ็ม่รรีอเลย รีบคว้าย่าม คว้าจีวร พะรุงพะรัง รีบด่วนอย่างทีจ่ดหมายบอก  
ไปทันที ท่านก็จะรีบไป คือท่านเป็นคนตรงมากอย่างนั้น คว้าจีวร คว้าย่าม เดินดิ่ง 
ตรงไปหน้าวดั หน้าวดัตดิถนนใหญ่ ไหล่กส็ะพายย่าม มอืกพ็ยายามคลมุจีวร บงัเอญิ 
รถบัสประจ�าทางมันก็มาพอดิบพอดีเหมือนนัดกันไว้ เมื่อรถมาพอดี จะท�ายังไงล่ะ  
มอืกค็ลมุจีวรอยู่ โบกรถก็ไม่ได้ ท่านกลวัไม่ทนัมัง้ ท่านจึงใช้ตนีโบก “ยกตนีข้ึนสงูๆ 
ขึ้นลงๆ หยุด... ตะโกนด้วย หยุดเดี๋ยวนี้”

 รถวิ่งผ่านไปฉิวแบบไม่สนใจ “เย็...แม่งมึง...ไม่รู้จักไอ้เจี๊ยะ...ซะแล้ว”

 ท่านตะโกนด่าตามหลงั เราไปแอบฟังอยู่ข้างๆ ก�าแพง แอบหวัเราะคกิๆ อยูค่นเดยีว  
เอามือปิดปากไว้กลัวท่านได้ยิน เดี๋ยวโดนเตะ หาว่าหัวเราะเยาะ

 บางทีในตอนกลางคืน ขนาดก�าลังป่วย เพราะความที่ท่านเป็นผู้ที่นอบน้อมใน
ธรรมมาก ไม่มชีาตชิัน้วรรณะเลย อย่างบางทคุียกนักบัพระเณร เฮๆ เป็นปกตอิยูเ่ลย  
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แต่ทันทีที่ไม่ว่าพระ เณร เด็ก ผู้ใหญ่ มาพูดเรื่องธรรมะนี่ ท่านจะนิ่งฟัง แสดงความ
เคารพทนัทเีลย แปลกจริงๆ “เอ๊ะ ท�าไม อาจารย์น้อมในธรรมนัก กริิยาในธรรมกบักริิยา 
ในโลกของท่านต่างกันนัก”

 เวลาพระผู้ใหญ่พูดมา เวลาจะเอาเป็นเอาตาย ท่านเฉยเลย น่ังฟังเลย เร่ืองธรรม  
เร่ืองกเิลสน้ี ต้องยอมรับเลย ถ้าคยุกันน้ีเอาเป็นเอาตายเลย คยุมอีรรถมธีรรม ท่านจะ 
น่ังฟังเงียบ “เออ แปลก น้อมในธรรมมากตัง้แต่เหน็มา” เพราะเรากไ็ม่รู้ว่าท่านมีอะไร  
พวกพระที่บวชใหม่ๆ ก็...เอ...ท�าไมท่านอาจารย์เจี๊ยะเป็นอย่างนี้ได้นะ

 เวลาเจอโยมท�าผิดมา ท่านเอาเป็นเอาตายเลย เวลาเขาพดูเร่ืองเหตเุร่ืองผล ท่านจะ 
นั่งฟังเงียบนิ่งเลย เออๆๆ เราคล้อยตามท่านไม่ได้เลย บ้าตายเลยเรา กับเรื่องท่านนี้  
ยากที่คนเขาจะเข้าใจได้ง่าย เดินผ่านไปผ่านมา เห็นพระเณรนั่งอยู่ ก็ดุเขาเอาดื้อๆ 
“ไอ้ฉิบหาย” บางทีดุพระเณรจบร้องห่มร้องไห้ “ฮือๆ อยู่นั่นแหละ” ตอนหลังจึงพูด 
กันว่า “ถ้าใครอยูก่บัพระอาจารย์เจ๊ียะได้เน่ีย ทัว่ประเทศไทยอยูไ่ด้หมดล่ะ เช่ือเถอะ”

 มีอีกเหตุการณ์หนึ่ง ถ้าไม่เล่าจะข้ามไปอย่างน่าเสียดาย วันนั้นท่านมีกิจนิมนต์
เข้าวัง ท่านอาจารย์เจี๊ยะก็ถามก่อนไปว่า “ต้องใช้พัดยศหรือเปล่า เพราะพัดยศอยู่ที่
จันทบุรี ตอนนั้นท่านพักอยู่กรุงเทพฯ วัดบวรฯ” ทางฝ่ายศาสนพิธีในพระราชวังนั้น
ก็บอกว่า “ไม่ต้องใช้”

 พอเข้าไปในพระราชวงั ในขณะก�าลงัจะลงมือฉันข้าว ทางฝ่ายพธิทีีพ่ระราชวงัน้ัน 
จึงถามขึ้นว่า “ท�าไมพระองค์นั้นไม่เอาพัดยศมา”

 ท่านอาจารย์กว่็า “เฮ้ย หยดุกนิเดีย๋วน้ีนะ หยดุกนิเดีย๋วน้ีเลย เด๋ียวอาตมาจะไป 
เอาพัดยศที่จันทบุรีก่อน” บ่อนแตกเลย ฝ่ายศาสนพิธีก็รีบเข้ามาหาท่านแล้วพูดว่า 
ท�าไมท่านอาจารย์พูดอย่างนั้น

 “กูถามมึงแล้วว่ามึงจะเอาหรือเปล่า พัดยศน่ะ มึงบอกไม่เอา กูก็ไม่เอามา  
มึงหยุดเลย เดี๋ยวรอพัดยศจากจันทบุรี”
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 พอท่านกลบัมาถงึวดั ท่านบอกไม่มพีดัยศ เขาจะไม่ให้กกูนิเสยีแล้ว ไอ้ฉิบหาย 
ตอนก่อนจะไป กูก็ถามมันอย่างดีว่า “เอาพัดยศหรือเปล่า” มันก็บอกว่า “ไม่เอาๆ”

 น่ีแหละ เร่ืองอย่างน้ีแหละ ใครเขาเหน็ ใครเขาไม่รู้ กต็�าหนิท่าน ท่านอาจารย์เจ๊ียะ 
ท่านสร้างศาลา สร้างกฏุ ิสร้างพระอโุบสถ เป็นประโยชน์แก่พระศาสนาและชนรุ่นหลงั  
นอกจากนั้น ท่านยังไปช่วยหลวงตามหาบัวสร้างวัด ที่บ้านสถานีทดลองกสิกรรมอีก 
ท่านท�าประโยชน์มาก แต่ตาคนธรรมดาไม่ถงึธรรมท่าน มกัมองผ่านเลยไป เลยไปชอบ 
พระหลอกๆ มีมายาเยอะๆ เป็นอย่างนั้นไป

ครูบาอาจารย์องค์ส�าคัญมาเยี่ยมเสมอ

 พระอาจารย์เจี๊ยะ ท่านเป็นพระส�าคัญ แต่คนโดยส่วนมากไม่รู้ ดูจากภายนอก
ไม่เหน็ความหมายว่าดเีด่นอะไร แต่สิง่ทีป่รากฏเป็นระยะๆ อนัเป็นสิง่แปลกมากกค็อื 
พระอาจารย์องค์ส�าคัญๆ เช่น หลวงปู่หลุย หลวงปู่ชอบ หลวงปู่สาม หลวงปู่ตื้อ  
พระอาจารย์มหาบวั พระอาจารย์วนั พระอาจารย์จวน พระอาจารย์สงิห์ทอง หลวงพ่อพธุ  
พระอาจารย์สุวัจน์ และสายป่าองค์ส�าคัญๆ อีกมากมาย มักจะเดินทางมาเยี่ยมและ
กราบเยี่ยมท่านเสมอ

 โดยเฉพาะพระอาจารย์วนั อตุตฺโม มาเยีย่มบ่อยเป็นพเิศษ มาแต่ละคร้ังจะแสดง 
ความเคารพนอบน้อมต่อพระอาจารย์เจี๊ยะมาก ในช่วงระยะนั้น พระอาจารย์วันท่าน
โด่งดังมาก เดินทางมาที มีลูกศิษย์นั่งรถเบนซ์ติดตามเป็นแถว เมื่อพระอาจารย์วัน 
เข้ามาเจอพระอาจารย์เจ๊ียะ พระอาจารย์วนัจะแสดงกริิยาประดจุเณรน้อยๆ คลานเข้าไป 
กราบพระอาจารย์เจ๊ียะใกล้ๆ ถามอย่างน้ันอย่างน้ี ทกุๆ คร้ังทีถ่ามพดู จะยกมือพนมเสมอ  
ส่วนพระอาจารย์เจี๊ยะก็สบายๆ ไม่คลุมจีวร ใส่แต่อังสะ นั่งสบายเฉยๆ

 พระอาจารย์เจี๊ยะถามพระอาจารย์วันขึ้นว่า “วันโว้ย... ท�าไมถึงดังวะ”

 “มันถึงคราวมันครูอาจารย์” พระอาจารย์วันกราบเรียน แล้วก็เอามือนวดแข้ง
นวดขาให้พระอาจารย์เจี๊ยะ
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 มีอยู่คราวหน่ึง ในงานพระราชเพลงิศพท่านพระอาจารย์ฝ้ัน อาจาโร เขานิมนต์
พระสวดมนต์ ฉันเช้า ๙ รูป พระอาจารย์วัน เป็นหนึ่งใน ๙ รูปนั้น พระอาจารย์วัน 
น่ังฉันในปะร�าพธิทีีส่งูกว่า มองเหน็พระอาจารย์เจ๊ียะน่ังฉันปะปนกบัพระหนุ่มเณรน้อย 
อยูด้่านล่าง พอฉันเสร็จ พระอาจารย์วนักเ็ข้ามาขอขมาต่อพระอาจารย์เจ๊ียะว่า “ครูอาจารย์  
เกล้าฯ ขอขมาที่นั่งสูงกว่า” ท�าเอาพระเณรทั้งหลายตกใจกันใหญ่

 อกีคร้ังหน่ึง ในงานฉลองพระใหญ่ วดัพระบาทภพูานค�า จังหวดัขอนแก่น ทีอ่ดตี 
เจ้าอาวาสวัดอโศการามไปสร้างไว้ พระอาจารย์วนัขึน้น่ังบนแท่นใหญ่ในพธิ ีพระอาจารย์ 
เจ๊ียะน่ังข้างล่าง พระอาจารย์วนัเหน็ รีบกระโดดลงมาขอขมา พระอาจารย์เจ๊ียะบอกว่า  
“วัน... ไปๆ ไม่เป็นไร”

 พอตกดึกๆ สงัดจากผู้คน พระอาจารย์วันก็เดินเข้ามากราบสนทนาธรรมะกับ 
พระอาจารย์เจ๊ียะ เป็นเวลาชัว่โมงๆ เมือ่พระอาจารย์เจ๊ียะพดูธรรมะ พระอาจารย์วนัจะน่ัง 
นิ่งฟัง

 พระอาจารย์เจี๊ยะถามว่า “วัน...ถึงไหน พิจารณาอย่างไร”

 พระอาจารย์วันกราบเรียนว่า “ถึงตรงนั้น พิจารณาอย่างนั้น เพราะเหตุนั้น”

 พระอาจารย์เจี๊ยะก็ขึงขังขึ้นมาทันทีว่า “มันต้องอย่างนั้นซิวัน เรื่องนิพพานกับ
เรื่อง...นี้ มันต้องพิจารณาอย่างนั้นนะ กามราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา ต้องตีให้
กระจุยกระจาย” พระอาจารย์เจี๊ยะพูดซ�้าๆ อยู่อย่างนั้น พระอาจารย์วันนั่งนิ่งเงียบ

 กับ พระอาจารย์สงิห์ทอง ธมมฺวโร กเ็หมอืนกนั เวลาทีพ่ระอาจารย์เจ๊ียะมโีอกาส 
เดนิทางไปทางภาคอสีาน ท่านให้ลกูศิษย์ตดิตามหอบหิว้หวัปลาแห้งไปฝากพระอาจารย์ 
สิงห์ทอง

 พระอาจารย์เจี๊ยะจะพูดถึงพระอาจารย์สิงห์ทองเสมอว่า “ทอง มันขี้เล่นว่ะ แต่
มนัเฉียบ มนัหมดแล้วนะ มนัเฉียบ แต่มนัข้ีเล่นไปหน่อย เดีย๋วเอาหวัปลาไปฝากมนั 
หน่อยว่ะ มันชอบว่ะ”
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 สมยัก่อนครูบาอาจารย์ท่านเคารพรักกนัมาก เหน็แล้วเข้ากันสนิทด้วยคณุธรรม 
ไม่เหมือนสมัยนี้ แซงหน้าแซงหลัง

 ในเดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๐๐ พระอาจารย์เจี๊ยะไปช่วยงานฉลองสมโภช ๒๕  
พทุธศตวรรษ ของท่านพ่อล ีทีว่ดัอโศการาม หลวงปูต่ือ้น่ังรถแทก็ซีม่าหาพระอาจารย์เจ๊ียะ  
พร้อมกับตะโกนพูดว่า “เจี๊ยะโว๊ย วัดแตกแล้วโว๊ย”

 ในทีส่ดุกเ็ป็นอย่างน้ันจริงๆ ตอนหวัค�า่ หลวงปูต่ือ้เทศน์ ตอนดกึๆ พระอาจารย์เจ๊ียะ 
เทศน์ เทศน์ถงึพริกถงึขงิ คนทีม่าในงานฟังเทศน์แตกฮอื บางคนถงึกบัฟังไม่ได้ รับไม่ได้

หลวงปู่เจี๊ยะนิมนต์ให้หลวงตามหาบัว

มาอยู่สถานีทดลอง

 หลวงตามหาบัวเล่าเรื่องหลวงปู่เจี๊ยะไว้ว่า...

 ท่านอาจารย์เจี๊ยะเข่าท่านไม่ดี ต้องฉันยาแอสไพรินตั้งแต่อยู่สกลนครด้วยกัน 
เข่าท่านไม่ด ีเดินลกัษณะกระเผลกๆ นิดๆ ทัง้ๆ ทีท่่านยงัหนุ่ม อยูด้่วยกนัทีบ้่านโคก 
นามน ดเูหมือนท่านพรรษาได้ห้า เราพรรษาได้แปด ท่านเป็นตัง้แต่ท่านยงัหนุ่ม แล้ว 
ต่อเร่ือยมาท่านยังไม่หาย เหน็ท่านเอายาแอสไพรินมาฉัน เข่าท่านเขยกนิดๆ ไม่ปรากฏว่า 
หายนะ คือมีแต่เรื่อยๆ มา จนกระทั่งเพิ่มมาจนบัดนี้นะ ไม่หายโรคนะ ท่านเป็นมา 
ก่อนหน้าไปอยูบ้่านโคกนามนเสยีอกี ท่านเป็นมากีปี่แล้วไม่หายนะ แต่เวลาท่านไป น่ัน 
พรรษาได้ห้าเนี่ย ท่านเป็นอันนี้แล้วเนี่ย

 ท่านเป็นผู้สร้างวดับ้านสถานีกสกิรรม ต�าบลพร้ิว ให้เรานะ เราไม่ลมืคุณท่านนะ
ท่านเองแหละไปนิมนต์เรา ตอนน้ันเราอยูย่างระหงกบัโยมแม่ เอาโยมแม่ไปภาวนา พอ...  
แล้วก็พาโยมแม่ลงมาจันทบุรี เพราะให้ห่างจากอารมณ์ลูกๆ หลานๆ เราพาหนีเลย  
พอบวชเสร็จแล้วกพ็าหนีมา เข้าไปอยูย่างระหง ทีน่ั่นมันไม่มบ้ีานคนนะ แต่ก่อนดงจริงๆ  
ไปพักสบายๆ นะ แต่อาจารย์เจ๊ียะน่ี ท่านเข้าไปเองเลยนะ ไปนิมนต์เรา ไปนิมนต์เรา 
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ทีบ้่านยางระหง ให้มาสร้างวดัทีส่ถานีทดลอง ท่านบอกว่าพีส่าว เจ๊ลุย้ คณุรัตน์ ซือ้ทีด่นิ 
ไว้ ๒๖ ไร่ ๓ งาน ๕๓ ตารางวา เป็นจ�านวนเงิน ๑๕,๐๐๐ เงินหมื่นห้าพันแต่ก่อน 
แพงมากนะ ซื้อไว้หมื่นห้าพัน ท่านมานิมนต์เราให้ไปสร้างวัดที่นั่น ก็พอเหมาะพอดี 
ท่านว่าอย่างน้ัน ท่านอาจารย์ก็มโียมแม่มาด้วย สถานทีน่ั่นกก็ว้างพอสมควรเลยแหละ  
เราออกจากบ้านยางระหงไปเฉพาะกบัท่าน ไปค้างทีบ้่านเจ๊ลุย้ พีส่าวท่าน เขามีโรงน�า้ตาล 
เล็กๆ อยู่ บ้านเขาก็อยู่ห่าง ๆ  ล่ะ มันสงัด พูดค�าไหน มันก็ได้ยินหมดชัดเจน ไปพัก 
อยู่โรงน�้าตาลกับท่านอาจารย์เจ๊ียะ พักอยู่ด้วยกัน มีแคร่ เขาเอาเตียงไปให้พัก 
คืนเดียวเนี่ย นั่นล่ะ ตกลงกันเสร็จที่จะได้สร้างวัดนะ

 พอเร่ิมสร้างวดันะ แล้วสมชือ่สมนามว่าท่านนิมนต์เราไปอยู ่บอกพีส่าวท่านอยาก 
ถวายที่ให้พระกรรมฐานว่าอย่างน้ัน พอเรารับค�าว่าจะอยู่แล้ว ท่านสั่งหมดเลยนะ  
เพราะคนแถวหนองบวัน่ีเป็นลกูศษิย์ของท่านทัง้น้ัน ท่านสัง่เลย โยมน้ีหลงัหน่ึง โยมน้ัน 
หลงัหน่ึง โยมน้ันหลงัหน่ึง สัง่เลย เขากม็า ต่างคนต่างมาท�าของเขา ไม่ได้ท�าอะไรเลยนะ  
เราไปพกัอยูย่างระหง เขากท็�าของเขา ไม่มาเกีย่วข้องอะไร พอท�าเสรจ็แล้ว ท่านไปนิมนต์ 
เรามา มาก็มาอยู่เลย ท่านจัดทั้งนั้นนะ เราไม่ได้จัด

 เพราะฉะน้ัน เราจึงเหน็คณุของท่าน ยงัไม่ลมืนะ คุณน่ีรู้สกึว่าลกึซึง้มาก น่ีอาจารย์ 
เจ๊ียะล่ะ ทีนิ่มนต์เรามาและสร้างวดัทัง้หมดให้เราอยู ่เราไม่ได้ยุง่อะไรเลยนะ ไม่มอีะไร 
ทีเ่ราจะเกีย่วข้องกบัญาตโิยม เร่ืองของท่านสัง่ทเีดยีวปุบ๊ๆ หมดเลย ศาลา เราบอกแล้ว 
ให้พออยูเ่ท่าน้ัน อย่าให้หรูหราเป็นล้าน เท่าน้ันแหละนะ เรากบ็อก ท่านกท็�าอย่างน้ัน กฏุสิงู 
แค่น้ี แค่น้ีเราบอกไว้หมด ไม่ให้สงู แค่น้ีลงป๊ับขึน้ป๊ับ แล้วแอ้มด้วยจาก มงุด้วยจาก 

 พระติดไปกับเราคราวน้ันตั้งสิบเอ็ดสิบสององค์ล่ะนะ ท่านเพ็ง ท่านเพียร  
ท่านสงิห์ทอง ทีจ่�าได้นะ รวมแล้วตัง้สบิสององค์ไปจ�าพรรษาทีน่ั่น เราไม่ได้ขวนขวาย
แม้แต่หน่อยหน่ึงเลยนะ ท่านจัดการ ท่านสัง่เสยีหมด เพราะแถวน้ันเป็นโยมลกูศษิย์
ของท่านทัง้น้ัน ท่านกบ็อกเลยว่าน่ี ท่านเป็นคนไปนิมนต์เรามานะ ท่านเอาอย่างน้ันนะ  
ต้องท�าให้ดีๆ นะ ท่านก็ว่าอย่างให้โป้งป้างๆ ของท่านนั่นแหละ (หัวเราะ) เราก็มาอยู่ 
จ�าพรรษาที่นั่นแหละ
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 ท่านเป็นนิสยัตรงไปตรงมา อาจารย์เจ๊ียะนะ เรารู้จักนิสยัท่านด ีพ่อแม่ครูอาจารย์ 
น่ีเมตตาท่านมากนะ ไม่ใช่เล่นๆ นะ ดูประหน่ึงว่าเหมือนพ่อกับลูกเลย เราดูนะ  
ท่านท�าอะไร กิริยาภายนอกท่านโผงผาง บ๊งเบ๊งนะ แต่เวลาให้ท่านท�าอะไร ไม่มีใคร
ละเอียดยิ่งกว่าท่าน ทุกอย่างละเอียดหมดเลย ท่านท�า แม้แต่นั่งอยู่กับเราอย่างนี้นะ  
เห็นเศษด้ายอะไร เขาเรียกไหมเย็บนะ ท่านนั่งอยู่นั่นปุ๊บปั๊บ เข้ามาจับผ้าเนี่ย

 เราก็ถามท่านว่า “อะไร มันเรื่องอะไรวะ”

 อาจารย์เจ๊ียะก็ตอบว่า “อาจารย์...มันอะไรน่ารังเกียจ” จับดึงปั๊บออกให้เรา  
ท่านละเอยีดจริง ๆ  ท่านจัดบริขารของหลวงปูม่ั่น ใครไปแตะไม่ได้นะ ละเอยีดขนาดน้ัน  
บริขารของหลวงปู่มั่นเรียบวุธ ท่านจัดพอดีเลยเรียบ บาตร ทุกสิ่ง ท่านท�าหมดเลย  
ใครก็ไม่เข้าไปยุ่งท่านล่ะ ความละเอียดของท่าน ภายในท่านละเอียดมากนะ กิริยา
ภายนอกบ๊งเบ๊ง ๆ  ก็จริง แต่ภายในท่านละเอยีดมาก ท�าอะไร โอ๊ย... ท�า ท�าละเอยีดลออ  
ทราบว่าท่านเคยท�าทองมาก่อน การท�าทองมนัต้องใช้ความละเอยีด สงัเกตไฟอะไรๆ นะ  
พวกทอง ท่านเคยท�าทองมาก่อน

 ท่านบอกตรงๆ เลย ท่านพดูต่อหน้าเราเลยนะ เพราะท่านเป็นนิสยัอย่างน้ัน ผมกลวั 
อยู่สององค์เท่าน้ัน ท่านว่าอย่างน้ันนะ พ่อแม่ครูอาจารย์มัน่หน่ึง กบัท่านอาจารย์ นอกน้ัน 
ผมไม่ได้กลัวใคร (หัวเราะ) พูดตรงๆ อย่างนี้นะ นี่ล่ะตอนที่เห็นชัดเจนนะ

 วดับ้านสถานีกสกิรรม (ปัจจุบนัเป็นวดัศรัทธาวราวาส) ตัง้อยูบ้่านสถานีกสกิรรม 
ต�าบลพลิ้ว อ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เริ่มสร้างเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. 
๒๔๙๘ ห่างจากตลาดสถานีกสิกรรมไปทางทิศตะวันตก ๑ กิโลเมตร สถานที่ตั้งวัด
สะอาด เรียบร้อย ด้วยพืน้ทีเ่ป็นดนิปนทราย อยูใ่นหมู่ยางพารา เป็นป่าละเมาะ ฝนตก 
กไ็ม่ชืน้แฉะ เป็นสถานทีน่่าอยูม่าก อากาศไม่อบอ้าว เพราะเป็นป่า มร่ีมไม้ก�าบงั ป่าโปร่ง  
ตัง้อยูไ่ม่ไกลจากน�า้ตกพลิว้ ประชาชนในย่านน้ีเป็นชาวสวนทัง้สิน้ คือประกอบอาชีพ
ทางกสิกรรม เช่น สวนเงาะ ทุเรียน ประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้รักความสงบ

 ท่านพระอาจารย์เจ๊ียะได้สร้างถาวรวตัถถุวายท่านพระอาจารย์มหาบวั �าณสมปฺนฺโน  
คือ
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 ๑.  ศาลาการเปรียญ สร้างด้วยไม้ ๒ ชั้น ยาว ๑๒ เมตร กว้าง ๘ เมตร
 ๒. กุฏิถาวร ๘ หลัง สร้างด้วยไม้ หลังคามุงกระเบื้อง
 ๓. พระพุทธรูปบูชา และธรรมาสน์เทศน์
 ๔. ตู้เก็บของขนาดใหญ่ ๒ หลัง และนาฬิกา ๑ เรือน

 ปี ๒๔๙๘ เม่ือท่านอาจารย์มหาบวัไปแล้ว กรู้็สกึว่าซบเซาเงียบเหงา ขาดผู้อบรม 
สัง่สอน ต่อมาในปี ๒๔๙๙ ท่านอาจารย์เฟ่ือง โชตโิก เป็นชาวบ้านเกวยีนหกั อ�าเภอขลงุ  
จังหวัดจันทบุรี มาอยู่ต่อเพียงหนึ่งพรรษา ท่านก็จากไปอีก

ธุดงค์เขากระแจะ

 หลวงปู่เจี๊ยะเล่าประวัติต่อไปว่า..

 ในขณะทีเ่ราอยู่จ�าพรรษาทีว่ดัเขาแก้วน้ัน เมือ่ออกพรรษาปี ๒๕๐๒-๒๕๐๓ เรา 
และพระมหาประสทิธิ ์ได้ออกเทีย่วธดุงค์ทีเ่ขากระแจะ ซึง่ตัง้อยูท่ีเ่ชงิเขากระแจะ บ้าน
คลองขวาง หมูท่ี ่๕ ต�าบลแสลง อ�าเภอเมอืง จังหวดัจันทบรีุ อาจารย์เจือ สภุโร ซึง่เป็น 
หมู่เพื่อนกันได้มาอยู่ก่อนแล้ว

 สถานทีแ่ห่งน้ีเป็นสถานทีม่ทีวิทศัน์สวยงามมาก หลงัวดัเป็นภเูขา ชาวบ้านเรียกกนั 
ว่า เขากระแจะ สงูประมาณ ๔๐ เส้น ด้วยเหตน้ีุเอง จึงเป็นรมณยีสถานน่าอยู ่ตามริม 
ชายเขามีต้นไม้ขึ้นเขียวชอุ่มร่มเย็น มีโขดหินสวยเรียงรายเป็นทิวแถว สมัยนั้นไม่มี
ผู้คนเดินทางเข้าไป สตัว์ป่ายงัมเียอะ เป็นสถานทีเ่ก่าทีพ่ระกรรมฐานเคยมาพกัอาศยัอยู่  
เป็นสถานทีเ่ป็นมงคลในการภาวนา พระรูปใดเข้าไปอยูไ่ม่ภาวนา ทศุลี ต้องมอีนัเป็นไป 
ทุกราย บางรูปก็ผูกคอตายบนต้นไม้บริเวณเชิงเขา

 ในคราวทีเ่รามาภาวนาอยูน้ั่น มช้ีาง เสอื เตม็ไปหมด มันเดินผ่านมาทางเขากระแจะน้ี  
ไปทะลเุขาแกลง เขาจะปรง เขาพระบาท ช้างมันเดินตดัทางเขากระแจะน่ีข้ามไปทางโน้น  
ข้ามไปอยู่เขาแกลง ทางไปกรุงเทพฯ โน่น เดินข้ึนไปทางเขาใหญ่โน่น สมัยก่อนเทอืกป่า 
ติดต่อกัน ป่ายังเป็นป่า เขายังเป็นเขา ล�าธารยังเป็นล�าธารอยู่ อาหารการกินมันเยอะ 
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 ตอนทีเ่ราเข้าไปอยูท่ีเ่ขากระแจะน้ัน ช้างมันเดนิเหยยีบแหลกหมดในคลองด้าน 
หลงัเขา ช่องไหนทีเ่ป็นป่าไผ่ มนัจะลงไปหากนิเป็นช่องเฉพาะ ตอนเรามาทแีรกๆ เป็น
ดงใหญ่ ต้นไม้ใหญ่ๆ

 นอกจากช้างแล้ว เสือก็ชุม เวลายกกุฏิที่อยู่อาศัย ต้องยกเสาสูงๆ ไม่งั้นเสร็จ  
จะเดนิทางไปไหนมาไหน ต้องไปด้วยเกวยีน ถนนหนทางไม่ม ีไม่มเีกวยีนกต้็องเดนิเท้า 
เข้ามา เราเดนิเท้าเข้ามาพร้อมมหาประสทิธิ ์เตชสทิโธ วดัจันทนาราม มาภาวนาหาทีส่งบ 
อยูก่นั อยู่กบัคนเมอืงมาก เบือ่เร่ืองมาก หลายคนหลายเร่ือง หลายจิตหลายใจ ส่วนมาก 
มีแต่ใจยุ่งๆ ทั้งนั้น

 เขากระแจะ เป็นสถานทีส่�าคัญมากอยูน่ะ เร่ืองเทวดาทีน่ี่ส�าคญั มอีะไรมาปรากฏ
ให้เห็นบ่อยๆ แต่ถ้าเล่าแล้วจะเป็นการอวดไป

 เร่ืองการดดุ่าว่ากล่าวเป็นอกีเร่ืองหน่ึงนะ แต่การน�าธรรมะบางอย่างมาพดูจนเลยเถดิ 
จะกลายเป็นความไม่พอดี ท่านพระอาจารย์มั่นท่านว่า

 “เหลือแต่พูด บ่จักบ่อนเบาหนัก เดินบ่ไปตามทาง สิถึกดงเสือฮ้าย”

 ถ้าเราปฏบิตัไิม่ด�าเนินตามอริยมรรคปฏปิทาแล้ว เพราะกเิลสมนัเหมอืนเสอืร้าย 
ทีห่ลบซ่อนจะกนิเราได้ทกุเมือ่เวลาเดินเข้าป่ารกชฏั การพดูธรรมะกเ็ช่นเดียวกนั พงึระวงั  
พูดไปมากๆ บางทีไม่มีคนฟัง คือไม่รู้กาลเทศะ ไม่มีหนักมีเบา มีสันมีคม มีหน้ามือ 
หลงัมือ การปฏิบตักิเ็ช่นกนั ต้องเดนิไปตามหลกัธรรมวนัิยของพระพทุธเจ้า อย่าปลกีแวะ  
ไม่ง้ันจะเข้ารกเข้าพง ท่านเปรียบเหมอืนเสอืร้าย กค็อืนรกอเวจี กเิลสตณัหาทัง้หลาย
นั่นเอง
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พรรษาที่ ๒๕-๒๗ (พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๖)

จ�ำพรรษำที่ วัดป่ำบ้ำนตำด ต�ำบลบ้ำนตำด อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี

กราบฝ่าเท้าหลวงตามหาบัว

 หลวงตามหาบวัเล่าเรือ่งหลวงปูเ่จีย๊ะ เม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔  

ที่สวนแสงธรรมว่า...

 “อาจารย์เจ๊ียะ...เคยจ�าพรรษาด้วยกนัทีว่ดัป่าบ้านตาด ไปจ�าทีบ้่านโคกกบัหลวงปูม่ัน่ 
กจ็�าพรรษาด้วยกนั มาคราวน้ีกเ็ลยยงัไม่ได้ไปเยีย่มท่าน ท่านเป็นผู้ป่วย เราควรจะไป 
เยีย่มท่านถงึถกูต้อง ถ้าท่านไม่ป่วย ท่านก็ควรมาเยีย่มเรา แต่น่ีท่านป่วย เราควรจะไป 
เยี่ยมท่านนะ

 ท่านเป็นพระดีนะ อาจารย์เจ๊ียะ พูดเร่ืองภายในเป็นผ้าขี้ร้ิวห่อทอง คือกิริยา
ภายนอกท่านไม่น่าดูนะ กิริยาท่านข้างนอก บ๊งเบ๊งๆ อะไร รู้สึกว่ามันไปอีกแบบหนึ่ง 
ยิ่งกว่าหลวงตาบัวไปอีก (หัวเราะ) แม้แต่หลวงปู่มั่นก็ยังเถียงกันตาด�าตาแดง

 ตอนปี ๒๕๐๔ ท่าน (พระอาจารย์เจ๊ียะ) ไปจ�าพรรษากบัเราทีว่ดัป่าบ้านตาด น่ันล่ะ  
เราจะเร่ิมปลกูกฏุหิลงัน้ันล่ะนะ พวกโยมเขากไ็ปขดุดนิ เกลีย่ดนิ ทีจ่ะปลกูฐาน ทีน้ี่ท่าน 
กไ็ปท�าอะไร เขาเรียก “คราด” อะไร ส�าหรับกวาดดนิน่ันแหละ ทน้ีีท่านท�าไม่รู้จักเวลา 
ล่ะส ิก�าลงัจะมดืแล้วน่ีนา เราเดนิจงกรมอยูก่เ็งียบ เป็นเวลาพระท่านเดนิจงกรม เสยีงปังๆ  
ขึ้นเลยในกลางวัดนี่ เอ๊ะ มันเสียงใครมาท�าอย่างนี้นะ เราก็เดินไปเลยแหละ เดินไป 
ท่านอาจารย์เจ๊ียะ ท่านท�าคราดน้ันนะ ส�าหรับกวาดดนิกฏุเิรา ท่านไปท�าเอาเวลาไม่ควร 
ล่ะส ิเสยีงดังเปรีย้งๆ ขึน้ท่ามกลางวดัเงียบๆ นะ เรากเ็ดินจากทางจงกรมแล้วไปเลย  
ไป ก็ไปเห็นท่านก�าลังท�าอยู่ เราก็ยืนเลย เอากันเลยทีเดียว

 “ท่านอาจารย์เจ๊ียะ” ว่าอย่างน้ีเลยนะ “ถ้าหากว่าท่านอาจารย์ไม่เคยอยูก่บัพ่อแม่- 
ครูอาจารย์มาแล้ว ผมก็จะว่าให้ท่านนะ นี่ท่านเคยอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมาแล้ว 
ท่านสอนยังไง กิริยาอย่างไร ท�าไมท่านถึงมาท�าอย่างนี้” พอว่าแล้วก็เดินกลับเลย
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 พอตืน่เช้ามา ท่านอาจารย์เจ๊ียะไปรออยูท่ีบ่นศาลา ท่านไปน่ังรอตรงทีเ่ราน่ัง พอเรา 
น่ังกราบไหว้พระเสร็จแล้ว เรากม็าน่ังพกั ท่านป๊ับเข้ามาเลย มาจับขาเราดงึออกไปนะ

 เราก็พูดว่า “ดึงออกไปท�าไมขาวะ” อาจารย์เจี๊ยะท่านก็ว่า “โอ๊ย ผมขอกราบสัก 
หน่อยเถอะ” พอกราบแล้วน�้าตาร่วงต่อหน้าเรานะ 

 “แหม ท่านอาจารย์พูดท�าไมถึงถูกต้อง ศพัท์เสยีงอะไร ลกัษณะเหมือนกบัท่าน
อาจารย์มัน่” ขัน้ถงึศพัท์ถงึเสยีงเลยนะ “ทกุสิง่ทกุอย่างเหมอืนกนัหมดเลย อูย้ ผมกราบ 
ไหว้เลย เมื่อคืนนี้ผมสลดสังเวช ผมนี้ผิดจริงๆ” นั่นเห็นมั้ย ท่านว่าอย่างนั้นนะ

 เพราะเรากอ้็างว่า “ถ้าท่านไม่อยูก่บัท่านอาจารย์มัน่มา ผมกจ็ะว่าจะสอนท่าน น่ีท่าน 
อยูม่าแล้วน่ี จะให้ผมสอนท่านว่ายงัไง” น่ีล่ะ ท่านทิง้ป๊ัวะเลยนะ เพราะฉะน้ัน ตอนเช้า 
ถึงมารอกราบ แล้วลากเท้าเราไปเลยนะ ไปกราบกับฝ่าเท้าเลย

 “ผมขอกราบท่านสนิทใจเลยๆ” ทั้งกราบทั้งน�้าตาร่วงเลย

 ท่านว่า “ผมยอมท่านอาจารย์ ดูลกัษณะท่าทางน่ีไม่ผิดท่านอาจารย์มัน่ ผมจับได้ 
หมดเลย ผมเคารพสุดยอด” ฉะนั้น จึงกราบแล้วก็น�้าตาร่วง

 ท่านถงึได้บอกว่า “พระน่ี ผมกลวัอยู่สององค์เท่าน้ัน ท่านอาจารย์ใหญ่กบัท่านอาจารย์  
นอกนั้นผมไม่กลัวใคร” ว่าอย่างนี้วะ พูดตรงๆ อย่างนี้

 ท่านมีนิสยัท�าอะไรละเอยีดลออมาก เราถงึได้บอกว่า “ผ้าขีร้ิ้วห่อทอง” ภายนอก
ท่านกิริยาโผงผางๆ แต่ภายในท่านละเอียดลออ ทุกสิ่งทุกอย่างละเอียดหมดนะ  
หลักธรรม หลักวินัย ไม่เคลื่อนคลาดเลย เนี่ยที่เราชมท่านนะ หลักธรรม หลักวินัย
ไม่เคลือ่นคลาด สะอาดมากทเีดยีว อยูก่นัมานาน อยูท่างสกลนครกอ็ยู ่แล้วท่านกไ็ป 
อยู่กับเราด้วย

 จากน้ันไปพกัยางระหง ก็ไปมาหาสูก่นัตลอด แล้วยิง่อยูม่าเร่ือยมาอย่างน้ีแหละ 
ว่างั้นเถอะ แม้ที่สุด สร้างวัดสถานีทดลอง ท่านก็สร้างให้หมดเลย เราไม่ได้เกี่ยวข้อง 
ท่านจัดการให้หมดทุกอย่างเลย
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พรรษาที่ ๒๘-๒๙ (พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๐๘)

จ�ำพรรษำที่ วัดถ�้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวล�ำภู

ศึกษาธรรมจากหลวงปู่ขาว

 หลวงปู่เจี๊ยะเล่าประวัติว่า...

 เราเคยคุยสนทนาธรรมกับปู่ขาว วัดถ�้ากลองเพล ปู่ขาวนี่เป็นผู้มีคุณธรรมอัน 
ส�าคญัองค์หน่ึง เพราะได้รับสมัญญาจากพ่อแม่ครูอาจารย์มัน่ว่า “เป็นผู้มีคณุธรรมส�าคญั”  
เร่ืองน้ีเราเป็นผู้ได้ยินมากับหูเอง เร่ืองน้ีท่านพระอาจารย์ม่ันท่านพูดเฉพาะเป็นเร่ือง 
ภายในหมูพ่ระฟังเท่าน้ันว่า “เออ...หมูเ่อ๊ย ให้รูจั้กท่านขาวไว้ด้วยเน้อ เธอได้พจิารณา 
ของเธอแล้วมาเล่าให้เราฟัง ท่านขาวเป็นพระส�าคญั ให้จับตาดใูห้ด”ี ท่านพระอาจารย์มัน่ 
ท่านพดูถงึใครเพยีงเท่าน้ี มันกก็นิหวัใจแล้ว เรา (หลวงปูเ่จ๊ียะ) คดิว่า “ปูข่าวน้ี ต้องเป็น 
พระส�าคัญแน่นอน” ตอนนั้นเรายังไม่ทันรู้จักท่าน (ปู่ขาว)

 เมื่อเราออกจากท่านพระอาจารย์มั่นแล้ว ก็เพียรค้นหาท่านจนเจอะ แล้วก็มา 
จ�าพรรษากับท่านที่ถ�้ากลองเพล ปี พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๐๘

 แล้วก็มาได้ศึกษาคุยสนทนาธรรมกับท่านในเรื่องการปฏิบัติ ได้ถามเรื่องต่างๆ  
นานา เพราะท่านเป็นผู้เฒ่าผู้แก่มีความช�านิช�านาญ เราสมยัยงัเป็นเดก็อยู ่กต้็องศกึษากบั 
ครูบาอาจารย์ สิง่ใดผิด สิง่ใดถกู แล้วกไ็ด้เป็นประโยชน์ เพราะฉะน้ัน การค้นคว้าจึง
เป็นหลักส�าคัญมาก ค้นลงไป ค้นให้มาก ค้นเข้าไปพิจารณาไปเพื่อให้เห็นความจริง

 เวลาไปเจอะปูข่าวกีท่ีๆ  ท่านกถ็ามว่า “เจ๊ียะเป็นไงเอ๊ย ค้นบ่ ค้นบ่” ท่านถามเรา 
บ่อยๆ “ค้นครับ” เรากต็อบท่านอย่างน่ัน “เออ เอาอย่างน้ันส”ิ ท่านพดูให้ก�าลงัใจว่าที่ 
ท�านั้นถูกต้อง ไม่ผิด

 ตอนหลงัๆ เม่ือเจอะคยุกนักบัท่าน ท่านกถ็ามอย่างเดมิ เรากต็อบท่านอย่างเดมิ 
ว่า “ค้นครับครูบาจารย์ ค้นครับ ค้นแยะ” “เอ้อ อย่างน่ันส ิมนัถงึจะด”ี ท่านว่าอย่างน้ัน 
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 เพราะฉะน้ัน จึงน�ามาเตอืนสตพิระเณรเสมอ ผู้ทีท่�าสมาธดิแีล้ว อย่าได้นอนใจ 
จงค้นคว้าพนิิจพิจารณาไป กายน้ีเป็นของดี พจิารณาแล้วมนัจะเกดิความหน่าย คลาย 
ก�าหนัดของหวัใจ ทีเ่คยตดิหลงว่าตวัเรา ว่าตวัเขา ตวัมึง ตวัก ูอนัน้ีมันจะถอดถอนไป  
เพราะเม่ือพจิารณามากเข้า มากเข้า มนักเ็กดิความเบือ่หน่าย อย่างในอนัตตลกัขณสตูร 
ท่านแสดง เกดินิพพทิา ความเบือ่หน่าย เบือ่หน่ายสงัขารร่างกายของเรา เมือ่ใจทีจ่ดจ้อง 
ค้นคว้า พนิิจพจิารณาอยูใ่นอารมณ์อนัหน่ึงของกายอย่างน้ันแล้ว มากเข้า มากเข้า คือ 
ท�าให้มาก มันก็เกิดความเบื่อหน่าย หน่ายอย่างที่ในชีวิตของเราไม่เคยเจอะ มันก็ 
หน่ายลงไป หน่ายจนบางคร้ังบางคราวน�า้หนู�า้ตาเราไหลลงมา เกดิสงัเวชสลดใจ ในชวีติ 
เราไม่เคยเป็นอย่างนั้น มันก็เป็นขึ้นมา จึงว่าธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งมหัศจรรย์

 เมื่อบุคคลใดได้ลิ้มรสพระธรรมเข้าแล้ว มันติดคุณค่าราคาธรรม เรื่องโลก มี
เงินเป็นร้อยเป็นสบิเป็นพนั มนักไ็ม่มคีณุค่าราคาเท่ากบัธรรมของพระพทุธเจ้า เพราะ 
สิง่เหล่าน้ันเป็นของนอกกาย เราไม่ได้เอาไปเลย ไม่ได้ตดิตวัเราไปจนแดงเดยีวเก๊เดยีว 
เอ่อ แม้แต่เสื้อผ้าอาภรณ์ ตายแล้ว โลงเขาท�ามาอย่างดี สวยๆ งามๆ ก็ต้องเผาไป 
หมดนี่

 เม่ือได้พจิารณาลงไปอย่างน้ันแล้วใจมนัถอด ใจมันถอน ใจมันเกดิสงัเวชสลดใจ 
อย่างน้ัน จึงเรียกว่าประโยชน์มหศัจรรย์ของการบรรพชา ในชีวติของเราได้พบพลอย
เม็ดใหญ่อย่างมีค่าหาประมาณที่จะเทียบไม่ได้ อันนี้ประเสริฐที่สุด

 เพราะฉะน้ัน พระพทุธเจ้าจึงกล่าวว่า ศลี สมาธ ิปัญญา แล้วยงัมวีมิตุตอิกีอนัหน่ึง  
หลดุพ้นจากสิง่ทัง้ปวง ปัญญา แต่ยงัมวีมิตุตหิลดุพ้นจากสิง่ทัง้ปวง ฟังให้เข้าใจ ความคดิ 
นึกปรุงแต่งทีพ่จิารณาตวัน้ัน เรียกว่า ปัญญา เรียกว่า เป็นมรรค กเ็รียกอกีอย่างหน่ึง 
ว่ามรรค ยังไม่ถึงผล ผลคือตัววิมุตติหลุดพ้น เมื่อจิตพิจารณาแยกเห็นแจ้งชัดลง 
ไปแล้ว ก็วางการค้นคว้าพินิจพิจารณา หรือเรียกว่าดับลงไปอย่างนั้น จิตตัวนั้นแยก 
ออกมาเป็นเอกเทศ ไม่มสีิง่ใดเจือปน ความคดิปรุงแต่งกด็บัหมดในขณะน้ัน จิตเป็น 
เอกเทศ จิตเป็นเอก ไม่มสีิง่ใดทีจ่ะมาเกีย่วเกาะพวัพนัของตวัทีรู้่อยูอ่ย่างน้ัน น้ันเพราะ 
การเหน็โทษ เม่ือพจิารณาอย่างน้ัน กเ็หน็โทษความนึกคดิ ความปรุงแต่งของใจน่ันเอง  
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ไม่ได้เหน็ทีอ่ืน่นอกไปจากตวัเรา จากตวัใจของเรา ทีด้ิ่นรนกระวนกระวาย กเ็หน็ตวัน้ัน  
ใจที่เห็นอย่างนั้น ก็แยกออกมาอยู่ชัดจ�าเพาะใจอันเดียวเป็นปกติ ยืน เดิน นั่ง นอน 
ไปทีไ่หนกอ็ยูอ่ย่างน้ัน ไม่มีกาล ไม่มีเวลา เอ้อ ใจอย่างน้ันเรียกว่าใจเป็นธรรม ใจเป็น 
มรรค ใจเป็นผล

หลวงปู่ขาวเตือน

 ในขณะที่เราได้จ�าพรรษากับหลวงปู่ขาวที่ถ�้ากลองเพล มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่อยู่
ที่วัดถ�้ากลองเพล ตอนน้ันได้ไปอาสาหลวงปู่ขาวท�าอ่างเก็บน�้า เมื่อท�างานกลางวัน  
งานไม่เสร็จ เราจึงลงมาท�าในตอนกลางคนื ซึง่เป็นเวลาภาวนาของพระ ส่งเสยีงรบกวน 
ไปทั่ววัด เราใช้ค้อนปอนด์สกัดหิน ทุบหิน เสียงดัง เพ้ง...เพ้ง...เพ้ง...

 หลวงปู่ขาวท่านได้ยิน ก็ถามพระว่า “นั่นเสียงใครท�าอะไร เสียงดังลั่น”

 “เสียงท่านอาจารย์เจี๊ยะสกัดหิน” พระท่านกราบเรียน

 “ไปเรียกมาซิ ท�างานอะไรไม่รู้จักเวล�่าเวลา” องค์หลวงปู่ท่านบ่นๆ

 เม่ือเราเข้ามาถงึ หลวงปูข่าวท่านจึงพดูข้ึนว่า “ท่านเจ๊ียะ ถ้าท่านอาจารย์ใหญ่ม่ัน 
ไม่ฝากท่านไว้กับผม ผมไล่ท่านหนีแล้วนะ”

 ด้วยค�าพดูเพยีงเท่าน้ี กท็�าให้เราตืน้ตนัใจถงึท่านพระอาจารย์มัน่ย่ิงนัก สาเหตทุี ่
เราต้องท�างานหามรุ่งหามค�า่ทัง้กลางวนัทัง้กลางคนืน้ัน เพราะต้องการให้งานเสร็จโดยเร็ว  
เพราะว่ายิ่งยืดเยื้อยิ่ง จะก่อความร�าคาญแก่พระเณรไปนาน รีบๆ ท�า รีบเสร็จ น่าจะ 
ดีกว่าปล่อยให้คาราคาซัง

 เมือ่หลวงปูข่าวท่านเตอืนอย่างน้ัน เรากน่ั็งน่ิงรับโทษ ไม่ได้โต้ตอบแต่ประการใด 
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พระอาจารย์จันทาถามปัญหาหลวงปู่เจี๊ยะ

 พระอาจารย์จันทาถามว่า “หลวงปู ่...กริิยาภายนอกของหลวงปูเ่ป็นอย่างน้ี จะไม่ 
กลัวคนต�าหนิเอาบ้างหรือ”

 พระอาจารย์เจ๊ียะจึงตอบว่า “อนัว่ากริยิาภายนอกน้ัน จะเป็นอย่างใดกต็ามเถอะ 
แต่ถ้าหากเรามุง่ม่ันป้ันใจจนเทีย่งด ีก็ยงัดกีว่าคนทีก่ริิยางามแต่ใจไม่เทีย่ง เพราะนิสยั 
วาสนาคนเรามันไม่เหมือนกัน เขาก็ยังมีค�าพูดอยู่มิใช่หรือว่า แข่งอะไรก็แข่งได้ แต่ 
แข่งวาสนาแข่งกนัไม่ได้ เราจึงไม่ไปแข่งวาสนากบัใคร เราเป็นอย่างน้ีจึงพอใจอย่างน้ี  
เพราะนิสัยวาสนาเป็นมาอย่างนี้”

 “เป็นยงัไงหลวงปู ่จิตใจ ในเรือ่งการภาวนาจะพ้นทกุข์ไปได้ไหม” ท่านพระอาจารย์ 
จันทาถามอีก

 พระอาจารย์เจ๊ียะตอบว่า “ผมกรู้็ว่าผมน่ีรอดพ้นได้แล้วนะ รอดมนัแล้ว ไม่คืนมา 
อกีแล้ว เรามาอยูม่าพบพระอาจารย์มัน่ กไ็ด้ศกึษาเล่าเรียนเขยีนอ่านกบัท่าน ศกึษาอะไร 
นึกว่าท่านจะไม่รู้ แหม...รู้หมดทุกอย่างไม่เหลือวิสัย นึกคิดทางใจท่านก็รู้ ถูกผิด 
ท่านก็รู้

 เพราะฉะนั้น ผมเองก็ไม่มีสิ่งใดที่จะเอาผิดท่านได้ เอาแค่รู้ถูกทั้งนั้น ดูกิริยา
มารยาทเรียบร้อย คือ พระอาจารย์มั่น เป็นอุปัชฌาย์อาจารย์ของใคร ก็ไม่มีชื่อเสียง
เรียงนามในทางไม่ดีดอก เข้าสู่สังคมก็เรียบร้อยน่าชม น่าเอาเป็นครูเป็นอาจารย์ดี  
ดูกิริยามารยาททุกอย่างถูกต้องตามพระวินัยดี ถูกต้องทุกอย่างดีเลิศประเสริฐ ไม่มี
สิ่งใดผิดพลาด มีแต่เอาถูกทั้งนั้นไปตลอดตั้งแต่ต้นจนจบ

 เพราะภาวนาในสมยัน้ัน ไปอยูร่่วมกบัหลวงปูม่ัน่ทีเ่ชียงใหม่-อดุรฯ-โนนนิเวศน์  
-หนองน�า้เค็ม-สกลนคร แล้วกย้็อนกลบัไปทีบ้่านเกดิจันทบรีุ ทีจั่นทบรีุจึงเป็นทีส่�าคญั 
ของผมตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย”
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 พระอาจารย์จันทาเรียนถามต่อไปอกีว่า “หลวงปูเ่หน็ผู้สาวสวยๆ ไม่ชอบบ้างเหรอ”

 “โอ ไม่ชอบมันดอก เบือ่หน่ายมนั ไม่สนใจล่ะ เหมน็ตดมัน เดีย๋วมนัสติดให้ดม  
ค�าว่า “เจี๊ยะๆ” นี่ ไม่คืนกลับมาดมขี้ดมตดใครอีก”

 “โลกสาม ไม่กลับคืนมาแล้วหรือปู่” พระอาจารย์จันทาถามย�้า

 “เรา...ไปเลยแหละ อยูฮ่แีม่มนัท�าไมอกีล่ะ ค�าว่า “เจ๊ียะๆ” ไม่คนืกลบัมาเป็นขีข้้า
กเิลส ราคะ ตณัหา ของใครอกีแล้ว มุดทะลวงออกทะเลไปเลย..ว๊ะ” พระอาจารย์เจ๊ียะ 
ตอบอย่างเด็ดขาด

 “ไม่ขึน้มาอยูบ่นโลกสามน้ีกบัหมู่เพือ่นทัง้หลายอกีแล้วหรือปู”่ พระอาจารย์จันทา 
ถาม

 “สเูอ๊ย...ถ้ายงัมกีารคนืมาอยู ่มนักไ็ม่ใช่พระนิพพานน่ะซวิะ พระนิพพานแปลว่า 
สถานที่เยี่ยมล�้าเลิศประเสริฐสุด หาสิ่งใดเสมอเหมือนไม่มี ไม่มีภพชาติสังขารแล้ว  
เพราะฉะน้ัน ผมจึงมาอยูร่่วมกบัหลวงปูข่าว เพราะท่านพดูจริง แนะน�าสิง่ทีด่ทีกุอย่าง 
ไม่พูดโกหกหลอกลวงใครทั้งนั้น”

 “ผมจะได้ไหมหลวงปู่ พระนิพพาน” พระอาจารย์จันทาถาม

 “โอ๊ย...บอกคนอื่นไม่ได้ แล้วแต่ตนเองจะท�าได้ ได้เมื่อไหร่ ตามแม่มึงแหละ  
มึงขี้คร้านภาวนา”

 “โอ๊ย...ก็ว่าหม่ันขยนัแล้วนะ...หลวงปู ่แต่แล้วมันกป็รากฏรสชาตอิะไร เพยีงแต่ว่า 
อยู่ได้ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิลงครั้งเดียว”

 หลวงปูเ่จ๊ียะท่านเป็นคนจุ๊กจ๊ัก ท�างานชอบนุ่งผ้าถกเขมรเหน็บเตีย่ว เปิดตดู ท�าให้ 
เห็นแก้มก้นสองข้าง พอเราเห็นท่านก็ว่า “มึงสิดมดากกูบ่... บักห๋า”

 “ดากด�าๆ บ่ดมดอก...ปู่”
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 ท่านนุ่งผ้าเหน็บเตี่ยว ถกเขมร ท�างานเก่ง เวลาเลิกท�างาน อาบน�้า ฉันน�้าร้อน 
กค็ยุธรรมะ คยุเร่ืองธรรมะเก่ง เล่าละเอยีดให้ฟังไม่ได้ เพราะเราไม่ได้เร่ืองอะไร ส�าหรับ 
หลวงปู่เจี๊ยะ ท่านได้รู้ ได้เห็นแล้ว เราไม่รู้ไม่เห็นธรรมอย่างท่าน คุยกับท่านมันก็ไม่ 
รู้เรื่องกัน

 ปูเ่จ๊ียะท่านชอบคยุเร่ืองพจิารณากายให้ฟัง คุยถงึครูบาจารย์มัน่ ท่านเรียกหลวงปูม่ัน่ 
ว่า “ครูบาจารย์ม่ัน” ท่านสอนให้พิจารณากาย กาเยกายานุปัสสวีหิะระต ิกายเป็นเพยีง 
ที่พึ่งพิงอิงอาศัยของใจเท่านั้น หายใจเข้าออก เข้าพุท ออกโธ เท่านั้นล่ะท่านว่า

 “เอ้า...นิมนต์หลวงปู่พูดธรรมะให้ฟังหน่อยเถอะ จะได้จ�าไว้”

 “ร่างกายนีเ้ปน็ที่พึ่งที่องิอาศยัของใจ เอาเทา่นีก้พ็อ ไม่ตอ้งเอามาก จะพดูอย่าง
ละเอยีดให้ฟังกไ็ม่ได้ เพราะมนัไม่รู้ด้วยกนั มนัต้องรู้ ได้เหน็ของจริงทกุอย่าง ไอ้ห้าน่ี  
บั๊กห๋านี่” ท่านพูดแต่ส�าเนียงอย่างนี้เสมอ

 “ไม่อยากได้เมียหรือหลวงปู่” พระอาจารย์จันทาพูดหยอกเล่น

 “บ่อยากได้ดอก เหม็นฮีมัน”

 “ฮ่วย...ฮีนั่นเป็นบ่อเกิดก�าเนิดสงสาร ไปเหม็นของเขาท�าไมล่ะหลวงปู่”

 “ครูบาจารย์มั่นไม่ให้กูดม ดมท�าไมของเน่า หลอกลวงให้เวียนเกิด เวียนตาย 
เวียนบ่หน่าย อยู่ในโลกสาม”

 หลวงปู่เจี๊ยะท่านเคารพหลวงปู่ขาวดี ท่านว่า “หลวงปู่ขาวเป็นพระอรหันต์นะ 
ประมาทไม่ได้ ท่านรู้หมด เราคยุกันอยู่ตรงน้ี หลวงปูข่าวท่านก็รู้ เราเคารพท่าน ไม่มี
สิ่งใดเสมอเหมือน เคารพปู่ขาวเนี่ย”

 ปูเ่จ๊ียะท่านกด็ ีฟังแต่ว่า เจ๊ียะๆ เถอะ “บกัห๋า..มงึ” พัน่ว๊ะ ท�างานนุ่งแต่ถกเขมร
ผ้าเหน็บหางกะเตีย่ว เปิดแก้มก้น เปิดฮูด้ากเลย นุ่งแต่เพยีงผ้าอาบน�า้ พนัเป็นเกลยีว
เข้าร่องตูด ท่านเดินท�างานสบาย วัดถ�้ากลองเพลมันกว้าง เวลามีมอเตอร์ไซค์เขามา
ท่านก็ขอซ้อนท้ายเขาเฉย
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 “คนอื่นเขาจะเห็นตูดแล้วหลวงปู่”

 “เห็นช่างแม่เถอะ มันอยากได้ให้มันมาเลียเอา”

 “โอ๊ย...เขาบ่เลียดอก ขี้เดียดวะตูด”

 เราพูดกันกับท่านได้ดี ท่านบ่ฮ้าย บ่ว่าอีหยัง (ไม่ว่าอะไร)

 “บักห่ามึงโง่หลาย มึงสิสึกไปเลียดากเขาอีกเบ๊าะ” (พระอาจารย์เจี๊ยะดุอาจารย์
จันทา)

 “ว่าสบ่ิไปแหล้ว...หลวงปู ่สไิปกบัพรหมจรรย์ตลอด ไม่กลบัอกีแล้ว เป็นอย่างไร
ก็ไม่กลับ”

 หลวงปูเ่จ๊ียะท่านเคารพปูข่าว ท่านเรียกหลวงปูข่าวว่า “ครูบาจารย์ขาว” ครูบาจารย์ 
ขาว ท่านเป็นพระอรหันต์นะ ผมนึกประมาทไม่ได้ ท่านรู้เลย ผมจงรักษาตัวให้ดี

 เวลาหลวงปูเ่จ๊ียะท�างานอยูต่ามกฏุ ิโอ๊ย...นุ่งแต่ผ้าถกเขมรเหน็บเตีย่วละ องัสะ
ไม่ใส่เลย

 “เอ้า...ใส่ซะหน่อยไม่ได้หรือปู่ ผ้าอังสะนั่นน่ะ”

 “เอ้อ ถอดออกน่ีแหละ มันแฮงด ีบกัห๋ามงึอย่ามาถามกหูลาย กรู�าคาญ” (หวัเราะ)

 ส�าหรับหลวงปูเ่จ๊ียะ คนไม่เข้าใจในการประพฤตใินการปฏิบตัทิกุอย่าง อาจเข้าใจ 
ได้ว่า “เป็นผีบ้า” เพราะไม่รู้เบือ้งหลงั ทัง้ๆ ทีท่่านได้อยูแ่ละผ่านการปฏบิตักิบัครูบาจารย์ 
ที่ส�าคัญที่สุดคือ ท่านพระอาจารย์มั่น ซึ่งเป็นพระที่ใหญ่ที่สุดและดีเยี่ยมที่สุด

 เวลาหลวงปู่เจี๊ยะท่านท�างานเสร็จแล้ว เลิกงาน สรงน�้า แล้วนุ่งสบง ครองจีวร 
พาดผ้าสังฆาฏิเรียบร้อย ดูท่านรูปสวย เดิน ยืน นั่ง กิริยามารยาทอะไรก็เรียบร้อย
น่าชม ในเมื่อครองสบง สังฆา จีวร เรียบร้อยแล้ว

 “โอ๊ย...น่าชมเว้ย... อาจจะได้บุญมากเน๊าะ...หลวงปู่”

 “บ่ได้บุญกูสิบวชติ บักห๋ามึง มึงอย่าถามแปลกหลาย”
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 เรากับเพิน่ (ท่าน) ถกูกนัดี ว่าถามอะไร ท่านกไ็ม่ด่าไม่ว่าหรอก พดูกนัอยูด้่วย 
กันมา หลับตาเข้าก็เห็นอยู่รูปพรรณสัณฐาน กิริยามารยาท การพูดจา ทุกอย่างรู้ดี  
มาอยูด้่วยกนั ท่านกพ็ดูจาพาทเีร่ืองศลีธรรมความดงีาม ไม่มอีะไรหรอกจะเหลอืวสิยั
ไปจากพระอาจารย์เจ๊ียะได้ เจ๊ียะๆ น่ี โอ๊ย...เก่ง เวลาท�างาน แม้องัสะกถ็อดออกหมดนะ  
นุ่งแต่ผ้าอาบน�้าถกเขมรกิ้วฮูขี้

 “บักห๋ามึง อยากดมดากกูติ” พั่นว๊ะ (หัวเราะ)

 “โอ๊ย ไม่อยากดมดอกหลวงปู่ มันเหม็นว๊ะ”

 “เหม็น มึงก็ลองดมตี้”

 ท่านท�างานตึ้งๆ คนเดียว สับหิน บอกท่านว่า “อย่าท�าเถอะหลวงปู่”

 “ท�ามันสิเป็นหยัง กูภาวนามาจนพอแล้ว”

 “ไม่เป็นประโยชน์ดอก เป็นประโยชน์ดกีไ็ม่ว่าหรอก แต่ว่าท�าจนเกินควรเสยีแล้ว”

 “ควรบ่เคยีน อย่ามาพดูเด้อ เด๋ียวเอาค้อนทบุหวัเด้บกั..ห๋านิ... มงึข้ีคร้าน มงึไปไหน 
ก็ไปเถอะ มึงคิดว่ากูโลเล”

 ท่านออกจากงานแล้ว ก็นุ่งผ้าสบง สังฆาฏิ จีวร เรียบร้อยน่าชม
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พรรษาที่ ๓๐-๓๙ (พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๘)

จ�ำพรรษำที่ วัดเขำแก้ว อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

 สมุดบันทึกประวัติพระอาจารย์เจี๊ยะ ที่วัดเขาแก้วจารึกไว้ว่า...

 พระอาจารย์เจ๊ียะท่านไปรับใช้อปัุฏฐากหลวงปูข่าวแล้วเป็นเวลา ๒ ปี ท่านกก็ลบั 
มาจ�าพรรษาที่วัดเขาแก้ว เน่ืองด้วยอาการป่วยเกี่ยวกับโรคในล�าไส้ของโยมมารดา  
ทีเ่ป็นเร้ือรังมานานน้ัน ท�าให้อาการทรงกบัทรุดเท่าน้ัน ในบางคราวทีโ่ยมมารดาอาการ 
ทเุลาพอทรงตวัได้ ท่านกจ็ะน�ามาปฏิบตัธิรรมทีว่ดัเขาแก้ว ท่านเล่าเร่ืองโยมมารดาให้ 
ฟังว่า

 เราชวนโยมแม่ให้มาอยูว่ดั ตามไปง้อถงึบ้านเลย เราบอกว่า “โยมแม่ ให้มาอยูว่ดั 
สักพรรษาสิ” 

 โยมแม่บอกว่า “พรรษาหนึ่งไม่ได้หรอก”

 “๒ เดือนได้มั้ย”

 “ไม่ได้ แม่ป่วยไม่ค่อยสบาย”

 “งั้น ๑ เดือน ได้มั้ย”

 “ไม่ได้”

 “ถ้าอย่างนั้น เอาเพียง ๑๐ วัน”

 โยมแม่ตอบว่า “เออ...ถ้าอย่างนั้นไปได้”

 เมื่อโยมแม่ท่านเข้ามาอยู่ที่วัด ท่านออกอุบายให้โยมแม่ท�ากับข้าวถวายทุกวัน 
แต่เรื่องธรรมะระหว่างพระอาจารย์เจี๊ยะกับโยมแม่ไม่ค่อยคุยกัน เพราะโยมแม่ท่าน
ไม่ชอบกิริยาของพระลูกชาย บางทีโยมแม่ท่านก็พูดว่า
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 “เรียบร้อยหน่อยซลิกู คนเขาจะว่าเอา เราบวชมาแล้ว แม่อายเขา ค�าว่า ไอ้ควาย 
...เยด็แม่งมงึ...ไอ้ห่า... ไอ้เหีย้... ไม่พดูไม่ได้เหรอ...ลกู ยิง่เวลาอาจารย์ถวลิมาหา ยิง่พดู 
จนญาติโยมเขาหนีกันหมด แม่ก็รู้อยู่ว่าเป็นคนคอเดียวกัน พวกเดียวกัน บ้านเกิด 
เดยีวกนั แต่แม่กลวัคนเขาจะว่าเอา แม่รู้อยูว่่ากริิยาท่าทางเป็นอย่างง้ี แต่จิตใจด ีท�ากาย 
วาจาให้ดีด้วยไม่ได้หรือ...ลูก”

 โยมแม่ท่านพูดอย่างนั้น ท่านก็นิ่งไปพักหนึ่ง ท่านก็พูดว่า

 “โยมแม่... นิสยัน้ีมันตดิมาตัง้แต่ยงัไม่เกดิโน่น มใิช่มันเพิง่จะอตุริมาเป็นเอาตอน 
เกดิแล้ว จะให้แก้ยงัไง กม็นัเป็นมาก่อนเกดิ ถ้ามนัเป็นหลงัเกดิกพ็อแก้ได้อยู ่แต่นิสยัน้ี 
มันติดมาในขันธสันดานเสียแล้ว แก้ไม่ได้หรอก”

 เพราะปกตินิสัยโยมแม่ท่านชอบพระเรียบร้อย ส่วนพระอาจารย์เจ๊ียะชอบ 
อิสระ โยมแม่จะไปโต้ตอบสู้อะไร ก็อายแทนลูกละซิ บางทีโยมแม่ของท่านก็อึดอัด
จึงบ่นว่า 

 “ลูกกูท�าไมเป็นอย่างนี้วะ บวชเรียนแล้วไม่กลัวใครเลย พูดโพล่งๆ”

 พระอาจารย์เจ๊ียะท่านเล่าว่า เป็นเพราะนิสยัท่านเป็นอย่างน้ี จึงท�าให้สอนโยมแม่ยาก  
ท่านบอกว่า ท่านไม่เก่งเหมือนท่านพระอาจารย์มหาบัว เอาแม่มาอยู่วัดด้วยได้

 พระอาจารย์เจ๊ียะจึงเล่าต่อว่า “เราน่ีนะ รักโยมแม่มากกว่าโยมพ่อ เพราะเรากนิ
นมแม่ โยมแม่อยู่ในใจเราตลอด ตอนเป็นเด็กๆ ท�าผิด บางทีโยมแม่เอาแส้ไล่หวด  
เราก็วิ่งไปหลบอยู่ในคลองน�้า บางทีแม่ไล่ตี เราก็วิ่งหนีเข้าโรงฝิ่น ไปฟังเขาคุยกันใน 
โรงฝ่ิน สนุกด ีแต่เราไม่ได้ไปสบูฝ่ิน โยมแม่เป็นคนเจ้าระเบยีบ เรียบร้อย ใจด ีโยมแม่ 
รักเรามาก เพราะภายในใจท่านคดิเสมอว่า จักให้เราด�ารงวงศ์ตระกลูให้ยัง่ยนื ปกครอง 
ทรัพย์สมบตัทิีท่่านหามาไว้ได้ เมือ่ท่านตายไปแล้ว กห็วงัให้เราท�าบญุอทุศิส่วนกศุลให้”

 โยมแม่มีลูกชาย ๓ คน หวังจะให้ลูกชายทั้งสามเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการงาน
ทุกสิ่ง แต่มันก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้น เพราะถึงพวกเราจะเกิดมาในท้องเดียวกันก็ตาม 
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จะให้เสมอเหมือนกันทุกสิ่งย่อมไม่ได้ เพราะแม้แต่ผิวพรรณและความประพฤติ 
ยังแตกต่างกันแล้ว ยิ่งบุญกรรมที่ละเอียดยิ่งแตกต่างกันไปใหญ่ ในบางคร้ังเรา 
เป็นเด็กท�าความผิด โยมแม่รู้จับได้ ก็จะสั่งสอนตักเตือนในสิ่งที่ประพฤติผิดไปแล้ว 
ท่านไม่ทอดทิ้งในเรื่องนั้นๆ จะน�ามาสั่งสอนเสมอ

 “พ่อแม่น้ีท่านรักเราผู้เป็นลูกในท�านองเดียวกันกับมือและเท้าของท่านเองที่
เปรอะเป้ือนไปด้วยของสกปรก เป็นสิง่ทีค่วรชะล้างให้สะอาด ถงึจะสกปรกมากเพยีงไร  
ก็ไม่ควรที่จะตัดมือเท้านั้นทิ้ง เพราะจะท�าให้ร่างกายตนเองเจ็บปวดและทรมานมาก 
พ่อแม่รักลูกส่วนมาก ท่านก็ทะนุถนอมลูกเหมือนมือเท้าของท่านโดยท�านองนี้”

 ในระหว่างทีพ่ระอาจารย์เจ๊ียะพกัจ�าพรรษาทีว่ดัเขาแก้ว ท่านได้แสดงความเป็น
ผู้กตญั�ูกตเวทแีก่ท่านผู้มีคณุจนสดุความสามารถ ในทีส่ดุโยมมารดาท่านกเ็สยีชีวติ
อายุ ๙๓ ปี วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๑๗

 เมือ่โยมมารดาเสยีชวีติ ท่านจัดพธิทีางศาสนาอย่างสมเกยีรต ินิมนต์ท่านเจ้าคณุ 
พระพรหมมนีุ (วชิมัย ป�ุ�ฺาราโม) วดับวรนิเวศวหิาร เป็นองค์แสดงธรรม ในงานศพน้ัน  
สหธรรมิกของท่านคือ พระอาจารย์เฟื่อง โชติโก พระอาจารย์ถวิล จิณฺณธมฺโม มา
ช่วยเหลือจนตลอดงาน

หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม

 พระอาจารย์เจ๊ียะปฏิบตัพัิฒนาวดัเขาแก้วเจริญรุ่งเรือง สร้างเสนาสนะในวดัเขาแก้ว 
บริบูรณ์ทุกอย่าง ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ท่านจึงจัดงานท�าบุญฉลองพระอุโบสถ โดย 
นิมนต์หลวงปูต่ือ้ อจลธมโฺม มาเป็นประธาน และพระกรรมฐานทัง้หลายกม็าร่วมงาน 
น้ันเป็นจ�านวนมาก เช่น หลวงปูช่อบ €านสโม หลวงปูห่ลยุ จนฺทสาโร พระอาจารย์วนั  
อตุตฺโม พระอาจารย์จวน กลุเฺชฏฺโ€ พระอาจารย์สงิห์ทอง ธมฺมวโร พระอาจารย์สมชาย  
€ิตวิริโย ฯลฯ
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 เมือ่หลวงปูต่ือ้ อจลธมโฺม มาพกัทีว่ดัเขาแก้ว ท่านจะสนทนาธรรมกบัพระอาจารย์ 
เจ๊ียะเป็นเวลานานๆ พระอาจารย์เจ๊ียะเม่ือเจอกบัหลวงปูต่ือ้ กจ็ะแสดงกริิยานอบน้อม
น่ารักยิ่งนัก พูดจาว่า “ครับ... ครับ... ครูอาจารย์” ในเวลาพูดก็พนมมือโดยตลอด

 ขณะทีห่ลวงปูต่ือ้มาพกัทีว่ดัเขาแก้ว มคีนมาถามปัญหาอนัชวนน่าข�าหลายอย่าง 
เช่น มปัีญหาทีค่นน�ามาเรียนถามท่านว่า “หลวงปูค่รบั มตุโตทยัมนัเกดิทีไ่หน หลวงปู ่
รู้มั้ย”

 “เฮ้ย รู้ๆๆ จากโคราชลงมาทางกรุงเทพฯ น่ีมตุโตไทย จากโคราชขึน้ไปทางอดุรฯ  
ขอนแก่นโน่น เป็นมุตโตลาว” ผู้คนที่นั่งฟังหัวเราะกันใหญ่

 แล้วหลวงปูต่ือ้ท่านกพ็ดูว่า “มปัีญหาอะไรถามมาเลย กน่ีูตอบได้หมด ยิง่ปัญหา
เป็นพันๆ ปี ก็ยิ่งตอบได้อย่างถนัด”

 “โอ้ ขนาดน้ันเลยหรือหลวงปู”่ โยมคนน้ันกล่าวขึน้ นัยน์ตามองหลวงปูต่ือ้สลอน 
เหมือนตุ๊กตา

 “เออ...ซิวะ กูตอบได้หมดปัญหาในโลกนี้ ยิ่งนานเป็นพันปียิ่งตอบได้เต็มปาก
เต็มค�า”

 “ท�าไมเป็นอย่างงั้นล่ะปู่”

 “มนันานมาแล้ว ไม่มคีนไปรู้กบักหูรอก ไม่มีคนไปค้นได้ ไอ้คนทีถ่ามก ูมนักไ็ม่ 
รู้เรื่องหรอกน่ะ” หลวงปู่ตื้อท่านว่าอย่างนั้น คนก็ยิ่งหัวเราะกันตรึม

 มโียมคนหน่ึงน่ังใกล้ๆ กบัพระอาจารย์เจ๊ียะ พดูกระซบิกบัพระอาจารย์เจ๊ียะว่า  
“ถ้าหลวงปู่ตื้ออยู่ หลวงตามหาบัวจะกล้าหยอกเล่นมั้ยครับ”

 “อู้ย ไม่กล้าหรอก” พระอาจารย์เจี๊ยะตอบเน้นๆ ค่อยๆ แบบซุบซิบๆ
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 พระอาจารย์เจี๊ยะกับหลวงปู่หลุย ท่านจะเป็นห่วงกันมาก วันหนึ่งหลวงปู่หลุย
ไปกจินิมนต์ได้เงินมาเป็นแสน เมือ่พระอาจารย์เจ๊ียะทราบ กจ็ะเข้าไปขอเงินมาใช้บ้าง  
เพราะตอนน้ันท่านจน ไม่มเีงิน ในขณะน้ันหลวงปูห่ลยุท่านก�าลงัพดูคยุธรรมะกบัพวก 
ญาติโยมอยู่ พอพระอาจารย์เจี๊ยะนั่งลงกราบเท่านั้นแหละ หลวงปู่หลุยก็พูดดักคอ
ขึ้นมาทันทีว่า

 “โอ๊ย อาจารย์เจ๊ียะน่ี ท่านเป็นลกูเจ๊กลกูจีนนะ อาจารย์เจ๊ียะน่ีเก่งมากนะ หาเงินเก่ง  
สร้างศาลา โบสถ์ วิหาร กุฏิเต็มวัด มีเงินน่าจะแบ่งกันใช้บ้าง”

 เม่ือหลวงปู่หลุยพูดอย่างน้ัน พระอาจารย์เจ๊ียะท่านจึงกราบขอโอกาสออกมา  
เมือ่ออกมา ท่านจึงพดูกบัพระว่า “ตายห่าแล้ว... อดเลย หลวงปูห่ลยุท่านรู้ ดกัคอไว้หมด  
ไม่ได้สักบาทเดียว”

 พระอาจารย์สงิห์ทอง ท่านทราบว่าพระอาจารย์เจ๊ียะชอบหนิ ไปเทีย่วทีไ่หนเหน็หนิ 
สวยๆ ตามป่าตามเขา กจ็ะพาพระอาจารย์เจ๊ียะไปดู บางทกี�าลงัน่ังคยุกบัญาตโิยมอยู่  
เมื่อพูดเรื่องหิน ทิ้งญาติโยมไปกันเลยไม่สนใจ

 พระอาจารย์วนั พระอาจารย์จวน พระอาจารย์สงิห์ทอง เคารพรักพระอาจารย์เจ๊ียะมาก  
เมือ่มาหาพระอาจารย์เจ๊ียะทีว่ดัเขาแก้ว จะคยุกนัเฮๆ ไม่คยุกบัใครอืน่ เหมอืนว่าไม่ได้ 
เจอกันมานมนาน ทั้งๆ ที่เพิ่งจะพบกันมา

 พระอาจารย์เจ๊ียะท่านอยู่จ�าพรรษาที่วัดเขาแก้ว มีนักปฏิบัติธรรมแวะเวียนมา 
สนทนาธรรมกับท่านเสมอ ส่วนมากจะเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับพระกรรมฐานองค์ส�าคัญๆ 
เพราะเร่ืองพระอาจารย์เจ๊ียะ คนธรรมดาทัว่ๆ ไปจะไม่ทราบและมองท่านไม่ออก ฉะน้ัน 
คนทีค่ลกุอยู่วงในเกีย่วข้องกบัพระกรรมฐานจริงๆ จึงจะรู้เร่ืองและเบือ้งหลงัของท่าน 
ท่านเป็นพระถ่อมตัว อยู่แบบซอมซ่อ

 มีโยมคนหนึ่งเข้าไปถามพระอาจารย์เจี๊ยะว่า “ท่านอาจารย์ท�าประโยชน์ให้พระ
ศาสนาไว้เยอะมาก คนแถวนี้เขาทราบมั้ย”
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 “ก็แล้วแต่ใครเขาจะดูซิ เราไปบอกเขาอย่างนั้นไม่ได้หรอก”

 “ท่านอาจารย์อยากให้อนาคตของวัดนี้เป็นอย่างไร”

 “ก็อยู่เงียบๆ แบบนี้นะดี”

 “ท่านอาจารย์ เราจะก�าหนดรู้มั้ยว่าชาติหน้าเราจะเกิดเป็นอะไร”

 “ถ้าผู้มีบญุวาสนามาเกดิแล้วได้ฝึกตนจนบรรลญุาณกจ็ะรู้ได้ ถ้าไม่มญีาณกไ็ม่รู้  
บางทีก็รู้เหมือนกันแต่รู้ไม่จริง รู้มีหลายรู้ มีรู้อ่อน รู้แก่ เหมือนเศรษฐีกับคนมีฐานะ 
พอปานกลาง มนักต่็างกนั คนจนลงมาก็ต่างกนัอกี ต้องท่านผู้มญีาณเท่าน้ันทีจ่ะสามารถ 
ก�าหนดรู้ได้ว่าเกิดมาชาตินี้ๆ เกิดมาเป็นอะไร ที่พวกเราทั้งหลายเกิดมาแล้วก็ไม่รู้ว่า
เคยเกิดเป็นอะไรมาบ้าง ก็เพราะบุญอย่างนั้นมันต่างกัน”

 “แล้วท�าไม ท่านอาจารย์ถึงชอบตีเหล็กนัก” โยมคนนั้นถามขึ้น

 พระอาจารย์เจ๊ียะตอบว่า “ทแีรกเรากไ็ปซือ้ขวานมา แล้วมนัฟันไม่ได้ล่ะซ ิซือ้มาทไีร 
มาฟันก็ไม่ค่อยมคีม เจ็บใจ เลยเอาแหนบรถสบิล้อมาตเีองเลย ท�าไปท�ามา มันคมกว่า 
ที่เขาขายอีก”

 “แล้วผิดข้อวัตรปฏิบัติมั้ยครับท่านอาจารย์” เขาถามด้วยความสงสัย

 “ไม่ผิดหรอก ตีขวานมันไม่ผิดหรอก ไม่เห็นมีวินัยข้อไหนห้ามพระตีขวาน”

 “บางคนเขาว่า ท่านอาจารย์ท�าในเรื่องไม่ใช่กิจของสงฆ์”

 “ฮอื... ท�าไมจะไม่ใช่ กเ็ราเป็นพระสงฆ์เอามาตเีอง จะไปผิดอะไร ไม่ได้ไปฆ่าสตัว์ 
ตดัชวิีต ท�าบาปกรรมอะไรน่ีนา มนัจะบาปได้ไง ไม่บาป พระสงฆ์ตเีองกบัมอื จะไม่ใช่ 
กิจของสงฆ์ได้ไง”

 “ท่านอาจารย์ตีเพื่อใช้เอง หรือเอาไปให้คนอื่นใช้ล่ะ”
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 “ใช้เองกไ็ด้ ให้คนอืน่เพือ่ท�าทานก็ได้ฮ ิท�าให้มนัเป็นประโยชน์ ตมีีดตขีวานด้วย  
ตกีเิลสความขีเ้กยีจข้ีคร้านออกด้วยกย็ิง่ดี บางทนี�ามาพจิารณากเ็ป็นธรรมได้เหมือนกนั”

 พระอาจารย์เจ๊ียะท่านเป็นพระมนิีสยัอย่างน้ันกจ็ริง แต่ถ้ามบีทธรรมค�าสอน หรือ 
บทกลอนเป็นคติเตือนใจ ท่านจะให้โยมเขียนติดไว้ให้คนอ่าน เช่น

  วัดจะดีมีสถานเพราะบ้านเชื่อม วัดจะเสื่อมเพราะมีหญิงอิงผ้าเหลือง
  วัดจะดีเพราะมีพระละขัดเคือง วัดรุ่งเรืองเพราะพระเปลื้องเรื่องราคีฯ

..................................

  เห็นเหวลึกอย่านึกว่าเหวตื้น  เห็นเหวลื่นอย่าคะนองไปลองผลัก
  ตกเหวหินปีนป่ายได้ง่ายนัก  ตกเหวรักกระเสือกกระสนจนวันตายฯ

.................................

  จงฟังหูไว้หูดูไปก่อน   อย่าหนาวร้อนก่อนไข้ไม่ไต่ถาม
  ฟังให้รู้ดูให้แน่จึงแฉความ  อย่าวู่วามว่าไปตามใจเราฯ

................................

 ยงัมีเร่ืองราวทีว่ดัเขาแก้วอกีมากมายทีไ่ม่สามารถบนัทกึไว้ได้ ข้อความบนัทกึน้ี 
เป็นเพียงส่วนน้อยนิดเท่านั้น ในปีต่อมาท่านก็ไปจ�าพรรษาที่วัดถ�้ากลองเพล
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พรรษาที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๑๙)

จ�ำพรรษำที่ วัดถ�้ำกลองเพล อ�ำเภอหนองบัวล�ำภู จังหวัดอุดรธำนี

ย้อนกลับถ�้ากลองเพล

 ในสมุดบันทึกประวัติวัดเขาแก้วได้จารึกเรื่องนี้ไว้ว่า...

 พระอาจารย์เจ๊ียะจ�าพรรษาทีว่ดัเขาแก้วมาหลายปีแล้ว เพราะเป็นคนไปก่อสร้าง
บรูณะ และสร้างถาวรวตัถไุว้มากมาย ประกอบกบัมคีวามคุน้เคยในสถานทีน้ั่นเพราะ
เป็นแถบถิ่นฐานบ้านเดิมของท่าน และที่ส�าคัญ พระป่าสายท่านพระอาจารย์มั่นที่อยู่
ทางจันท์ก็มีน้อย

 เม่ือออกพรรษา ปี ๒๕๑๘ พระเณรทีว่ดัเขาแก้วมน้ีอย ท่านจึงเดินทางออกจาก 
วดัเขาแก้ว ไปวดัอโศการาม เพือ่ชกัชวนพระเณรทีว่ดัอโศการาม มาร่วมจ�าพรรษาด้วย  
มพีระตดิตามท่านไป ๔-๕ รูป พระเหล่าน้ันเป็นพระทีพ่ระอาจารย์เจ๊ียะชกัชวนมา มไิด้ 
มาเองด้วยศรัทธา

 ขณะน้ันทีว่ดัอโศการาม บรรดาพระทัง้หลายก�าลงัมคีวามสงสยัเร่ืองธรรมภายใน
ของท่านเป็นอย่างยิง่ นอกจากสงสยัเร่ืองธรรมภายในแล้ว ปฏิปทาของท่านกย็งัเป็นที ่
กงัขาสงสยัย่ิงนัก เพราะพระโดยส่วนมากเป็นพระบวชใหม่ๆ กนั หรือแม้แต่พระเก่าๆ  
บางรูป ก็ยังต�าหนิในข้อปฏิบัติของท่านอยู่

 ผู้ไม่มคีณุธรรมภายในประเสริฐ จะไม่มีทางรู้เร่ืองคณุธรรมอนัประเสริฐของท่านได้  
เพราะกริิยาท่าทางของท่านไม่สวยงาม จึงปิดบงัคุณธรรมลกึๆ ของท่านทีอ่ยูภ่ายในแบบ 
มิดเม้น ซ่อนเร้น การพดู ท่านกพ็ดูง่ายๆ ถ้าเราไม่จับใจความ ไม่ตัง้ใจขบคดิ กจ็ะไม่ 
สามารถเข้าใจได้

 พวกพระทีท่่านชกัชวนส่วนมากปฏเิสธ คดิๆ อกีท ีน่าสงสารท่าน แต่คดิให้ลกึๆ  
น่าสงสารเรา พวกพระทัง้หลายน่ันแหละ ทีพ่ระผู้ประเสริฐอย่างน้ีมาชวนไม่ยอมพากนัมา  



256

แถมแสดงท่าทางรังเกียจที่จะติดตาม เพราะอะไร ก็เพราะพวกเรามองอะไรๆ แต่ 
ภายนอกๆ ไม่เคยมองดูว่าพระพทุธเจ้าเป็นต้นน้ัน ท่านบรรลธุรรมด้วยกาย วาจา หรือ 
ด้วยใจ จริงอยู่ กาย วาจา เป็นสิง่ทีส่�าคญั แต่ใจส�าคญักว่าสิง่ทัง้สองน้ันอกี เหมือนที ่
พระพุทธองค์ตรัสว่า

 “ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นใหญ่ มีใจเป็นหัวหน้า ส�าเร็จแล้วด้วยใจ ถ้าใจดีก็ดี  
ถ้าใจชัว่ก็ชัว่ จะท�าจะพดูอะไร ถ้าใจมันด ีการกระท�าการพดูกด็ ีเหมอืนเกวยีนตดิตาม 
รอยเท้าโคฉะนั้น”

 การมองแต่ภายนอกนั้น เป็นนิสัยของชาวโลกที่ติดกันมาเป็นเวลาช้านาน แต่ 
อาจารย์เจ๊ียะท่านกมี็ธรรมของท่าน ท่านจึงไม่มีมารยาทีจ่ะแสดงอะไรหลอกๆ เหมอืน 
โลกทั้งหลายเขาท�ากัน ความจริงเป็นอย่างไร จึงเป็นธรรมชาติที่จริงอย่างนั้นออกมา  
ไม่มีการเสแสร้งแกล้งท�า คิดๆ ไปก็น่าปวดหัวเป็นไข้ เพราะว่าการท�าอย่างท่านนั้น  
ยากกว่าการท�าอย่างอื่นเสียอีก เพราะท่านก็รู้ว่าคนทั้งหลายไม่ชอบแบบนั้น แต่ท่าน 
กไ็ม่มเีปลีย่นแปลงเพือ่ให้คนมานับถอืตน เพราะเพยีงแต่ท่านอยูเ่ฉยๆ พดูแต่เพยีงว่า 
เป็นลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่น ค�าพูดเพียงเท่านี้ก็หาอยู่หากินกันไปจนตาย เพราะ 
วธิกีารแบบน้ี มีพระน�าไปใช้กนัเยอะ แต่ท่านไม่ใช่พระแบบเอาครูบาอาจารย์มาขายเลหลงั  
เพราะคุณธรรมที่มีอยู่ภายในท่านนั้นไม่มีสูงต�่ากับอะไร ท่านจึงสบายๆ ของท่าน

 ก่อนทีพ่วกพระ ๔-๕ รูป จะไปกบัพระอาจารย์เจ๊ียะน้ัน พระผู้ใหญ่ๆ และพระอืน่ๆ  
ก็มากระซิบบอกพวกพระว่า “ตายนะ ตายแน่ๆ นะ พวกคุณรู้หรือยังว่าการไปอยู่กับ 
ครูอาจารย์แบบน้ีจะเป็นเช่นไร เดีย๋วพวกท่านกจ็ะโดนไล่หนีหมดหรอก” ท่านเป็นพระดุ 
ที่ไม่มีใครใกล้ชิด

 “ตายแน่ๆ คราวนี้ แล้วพวกเราจะท�าอย่างไรล่ะ” พวกพระก็นั่งคิดปรึกษากัน

 ตอนน้ันมแีต่พระใหม่ๆ บวชได้คนละ ๓-๔ พรรษา เม่ือเป็นเช่นน้ี พระทีจ่ะอยู่ 
กับท่าน ต่างองค์ก็ต่างกลัว เพราะคนพูดมากเข้า พวกพระก็ปอดแหกแล้ว
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 “พระอาจารย์เจ๊ียะดมุากนะ” น้ีเป็นภาษาทีโ่ลกตัง้ให้ท่าน ถ้าเป็นภาษาทางธรรม
ท่านเรียกว่า “ตรงเผง” คือท่านไม่มีอ้อมค้อม อาจหาญในค�าพูด ไม่เกรงกลัวใคร 
อันนี้แหละที่บุคคลอื่นๆ ท�าไม่ได้

 วนัทีพ่วกพระตดิตามไปวดัเขาแก้วกบัท่าน พระอปัุชฌาย์ของพระทัง้หลายเหล่าน้ัน 
ถึงกับต้องเขียนจดหมายฝากไปให้พระอาจารย์เจี๊ยะ ใจความในหนังสือนั้นเขียนว่า

 “ถ้าหากว่าพระอาจารย์เจ๊ียะดดุ่าว่ากล่าวสทัธวิหิาริกของผม จนไม่สามารถทนได้  
ผมจะเรียกพระผมคืน” นี่ท่านเขียนถึงขนาดนั้น ในที่สุดพวกพระ ๔-๕ รูป ก็เหลือ
ที่กล้าไปจ�าพรรษากับพระอาจารย์เจี๊ยะที่วัดเขาแก้ว จันทบุรี เพียง ๓ รูป

 จวนใกล้จะอธิษฐานเข้าพรรษาแล้ว วันหนึ่งมีโยมมาบอกท่านว่า “หลวงปู่ขาว
ป่วยหนัก”

 ท่านจึงมาบอกกับพวกพระว่า “ผมอยูก่บัพวกท่านไม่ได้แล้วนะ ผมจะข้ึนไปอยู่
กับปู่ขาวที่ถ�้ากลองเพล เพราะปู่ขาวป่วยหนัก” ท่านพูดสั้นๆ แบบไม่ใยดีพวกพระที่
ติดตามมาเลย

 “ตายแล้วทน้ีี” พระองค์หน่ึงในจ�านวนพระหลายรูปน้ันพดูขึน้ แล้วทีม่าด้วยกนั
หลายๆ รูปก็แสดงความเห็นด้วย

 “แล้วพวกเราจะอยู่ยังไง จะเข้าพรรษาแล้วไม่ก่ีวนั” ต่างองค์ต่างกป็รึกษากนัด้วย 
ความลังเล

 “พวกผมตัง้ใจมาอบรมกับท่านอาจารย์ มากบัท่านอาจารย์กอ็ปุสรรคมากอยูแ่ล้ว  
แล้วจะมาให้พวกผมอยู่กันตามล�าพัง แล้วจะให้พวกผมปฏิบัติยังไง”

 ท่านตอบแบบที่เราได้ยินและร�่าลือทันทีว่า

 “เฮ้ย...ไม่เกีย่วโว้ย... หลวงปูข่าวป่วยหนัก พวกมงึอยูว่ดักนัเลย” ท่านพดูห้วนๆ  
ตรงๆ ฟังแล้วเข้าใจ แต่ไม่สบายใจ เหมือนอะไรมาจุกอยูท่ีอ่กเพราะไม่รู้จะท�าอย่างไร
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 เอาซะแล้วสิ กรรม...กรรมแท้ๆ เป็นเพราะพวกเราไม่เชื่อพระผู้ใหญ่แท้ๆ ที่ติด
สอยห้อยตามท่านมา เอาพวกเรามาแล้วท่านกม็าทิง้ เพราะตอนน้ันพวกพระไม่ทราบว่า 
ท่านเคารพรักหลวงปูข่าวขนาดไหน ท่านรักและเคารพหลวงปูข่าวมาก เพราะหลวงปูข่าว 
สอนให้ท่านพจิารณาคดิค้นทางด้านร่างกายด้วยปัญญา และหลวงปูข่าวน่ีเอง เป็นพระ 
ทีท่่านลงใจแบบหมอบราบ ถงึกบัพดูว่า ท่านพระอาจารย์มัน่บอกว่า “หลวงปูข่าวน่ีแหละ 
เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง”

 พอถึงวันเข้าพรรษา พวกพระกอ็ยู่กนัแบบว้าเหว่ มีพระ ๔ พรรษา ๓ องค์ หลวงพ่อ 
แก่ๆ อกีหน่ึงองค์ ซึง่อยู่เดิม และสามเณรทีเ่ป็นหลานพระอาจารย์เจ๊ียะ รวมแล้วเป็น  
๕ องค์ จ�าพรรษาทีว่ดัเขาแก้ว ส่วนพระอาจารย์เจ๊ียะ ท่านไปจ�าพรรษาทีว่ดัถ�า้กลองเพล  
เพื่ออุปัฏฐากหลวงปู่ขาว อนาลโย แต่ก่อนไป พระอาจารย์เจี๊ยะก็ได้บอกถึงสาเหตุ 
ที่ท่านต้องไปให้พระเหล่านั้นใจชื้นขึ้นมาบ้างว่า...

 หมู่เอ๋ย...สาเหตุที่ผมจะเคารพรักหลวงปู่ขาวมาก ก็เพราะท่านพระอาจารย์มั่น 
น้ันเองเป็นผู้รับรอง จึงขอเล่าย้อนอดตีให้พวกท่านฟัง เร่ืองทีท่่านพระอาจารย์มัน่ชมเชย
หลวงปูข่าวมากน้ัน ผมฟังมากบัหวู่า “ท่านขาวเป็นพระส�าคญัมากนะ หมด (กเิลส) แล้วนะ 
เจี๊ยะ ให้จับตาดูไว้ให้ดี จะเป็นที่พึ่งได้”

 เมื่อผมได้ยินท่านพระอาจารย์มั่นพูดดังนั้น ผมก็ฮึดฮัดขึ้นมาในใจ อยากเจอ
อยากพบ อยากเห็น เพราะปกติแล้วท่านพระอาจารย์ม่ันท่านจะไม่ช่ืนชมใครง่ายๆ 
แสดงว่าพระรูปน้ีไม่ธรรมดาแน่นอน ต้องมอีะไรทีเ่ราจะสามารถค้นคว้าเอาจากท่านได้  
และสิ่งนั้นคือธรรม
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พบหลวงปู่ขาว

 พระอาจารย์เจี๊ยะเล่าให้พระฟังต่อว่า...

 เมือ่ผมออกจากท่านพระอาจารย์มัน่ไปแล้ว กร็อนแรมตามทีต่่างๆ เพือ่เสาะแสวงหา 
หลวงปูข่าวใหญ่เลย เทีย่วตามหาเสมอในเวลาออกเทีย่วธดุงค์ อยากทราบว่าหลวงปูข่าว 
อยู่ที่ไหน ในที่สุด ผมก็ไปเจอหลวงปู่ขาวจนได้ในที่แห่งหนึ่ง

 ถามพระรูปหนึ่งว่า “หลวงปู่ขาวองค์ไหน”

 พระรูปนั้นชี้บอกว่า “โน้น...รูปโน่น หลวงปู่ขาว...อยู่ท้ายสุดโน้น”

 ไม่มีใครสนใจท่านเลย เหมือนว่าเป็นพระแก่ๆ ธรรมด๊า ธรรมดา เม่ือพระบอกว่า 
อย่างน้ัน เรากด่ิ็งเข้าไปหาท่านเลย ท่านน่ังอยูท้่ายสดุเลย คลานเข้ากราบทนัท ีไม่สนใจ 
กับอะไรทั้งนั้น เมื่อผมเข้าไปกราบ พนมมือขึ้นเหนือหัวพูดว่า

 “ครูบาจารย์ขาวครับ ถ้าผมผิดพลาดอะไร อย่าลมืตกัเตอืนผมนะ ผมยอมรับผิด 
ทกุอย่าง ขอให้ตกัเตอืนผม สอนผม บางทอีาจจะพลัง้เผลอหรือท�ากรรมอนัไม่สมควร”

 เมือ่ผมกราบเสร็จพดูเสร็จ หลวงปูข่าวท่านกย็งังงๆ คงจะคดิว่า “น่ันใครวะ มนัมา 
จากไหน มากราบแล้วพูดเอาๆ แล้วมาตู่ให้เราเป็นอาจารย์” ไม่เฉพาะแต่หลวงปู่ขาว
เท่านั้น แม้แต่พระเณรทั้งหลายที่อยู่ในที่นั้น ก็พากันงุนงงเป็นอย่างยิ่ง

 นี่ นสิัยผมเป็นอย่างนี้ไม่เหมือนใคร ท�าอะไรท�าด้วยความถึงใจ ท�าจริงเชื่อจริง 
เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อจริงๆ เชื่อท่านพระอาจารย์มั่นเชื่อจริงๆ จึงเป็นเหตุให้รู้จักกับ
หลวงปูข่าวตัง้แต่บดัน้ันเป็นต้นมา ตอนน้ันท่านยงัไม่มาสร้างวดัป่าแก้วชุมพล ยงัไม่ได้ 
สร้างวัดถ�้ากลองเพล ในพรรษา (๒๕๑๙) นี้ ผมจึงจะต้องลาพวกท่านไปจ�าพรรษาที่ 
วัดถ�้ากลองเพล
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พรรษาที่ ๔๑-๔๒ (พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๑)

จ�ำพรรษำที่ วัดญำณสังวรำรำม อ�ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

สมเด็จพระญาณสังวรฯ นิมนต์พระอาจารย์เจี๊ยะ

เป็นเจ้าอาวาสวัดญาณฯ

 จากสมุดบันทึกประวัติพระอาจารย์เจี๊ยะ...

 หลงัจากพระอาจารย์เจ๊ียะบอกลาพวกพระทีว่ดัเขาแก้วไปจ�าพรรษาทีว่ดัถ�า้กลองเพล  
อนัเป็นพรรษาที ่๔๐ เมือ่ปวารณาออกพรรษาทีว่ดัถ�า้กลองเพลแล้ว อาการอาพาธของ 
หลวงปูข่าว อนาลโย กดี็ขึน้บ้าง ท่านจึงเดนิทางกลบัมาทีว่ดัอโศการาม เพราะพวกพระ 
ที่อาสาติดตามไปอยู่ที่วัดเขาแก้วในตอนแรก ก็กลับมาที่วัดอโศการามกันก่อนแล้ว 
ท่านจึงไม่ห่วงกงัวลอะไรทีว่ดัเขาแก้ว ท่านจึงอยูเ่จริญภาวนาวหิารธรรม อบรมสัง่สอน 
ภกิษ ุสามเณร อบุาสก อบุาสกิา ผู้ใส่ใจในธรรมทีว่ดัอโศการามน้ี ให้เขาประจักษ์ใจใน 
พระธรรมว่า

 “เราทกุคนทีเ่กดิมา ถกูความเกดิแก่ เจ็บ ตาย ความโศก ความเศร้า ความทกุข์กาย 
ทกุข์ใจครอบง�า ให้ทราบว่า เราทกุคนตกอยูใ่นกองทกุข์ มทีกุข์ปรากฏอยูใ่นเบือ้งหน้า
เป็นฉากๆ เหมือนก�าลังเดินฝ่าดงหนาม ให้พากันพิจารณาขึ้นมาในใจว่า ท�าอย่างไร 
เราจึงจะก�าจัดดงหนาม คือทุกข์เหล่านี้ให้สูญสิ้นไปได้”

 เมื่อคิดได้ดังนี้แล้ว จงพากันบริกรรมภาวนา พุทโธๆๆๆๆ ให้เร็วๆๆ จนจิตนี ้
มหีลกั คอืความสงบเป็นพืน้ฐาน แล้วมาพจิารณาขันธ์ห้าด้วยปัญญาอนัยิง่เอง เพราะ
ถ้าผู้ภาวนามวัเข้าแต่สมาธอิย่างเดยีว จิตจะตดิอยูใ่นสมาธ ิจะเหน็แต่ความมหศัจรรย์ 
ทางด้านสมาธอิย่างเดยีว ส่วนความมหศัจรรย์ทางด้านปัญญาจะไม่เหน็ ความมหศัจรรย์ 
ทางด้านปัญญา เป็นความมหัศจรรย์อย่างแท้จริง ปัญญาจะเกิดขึ้นได้ต้องคิดค้น  
มีโยนิโสมนสิการเสมอๆ ต้องคิดค้นคลี่คลาย จนกระทั้งจิตนี้เบื่อหน่ายในขันธ์และ
ในจิต การภาวนาอย่างนี้ก็จะเห็นผลประจักษ์ใจเอง
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 เมือ่พระอาจารย์เจ๊ียะพกัอยูท่ีว่ดัอโศการามได้ระยะหน่ึง ประมาณเดอืนธนัวาคม 
๒๕๑๙ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) วัดบวรฯ ตอนนั้นท่านยังไม่ได้
เป็นสมเด็จพระสังฆราช มานิมนต์ให้ท่านไปอยู่เป็นเจ้าอาวาสที่วัดญาณสังวราราม 
เพราะสมเด็จฯ ท่านต้องการให้มีพระกรรมฐาน สมเด็จฯ ท่านปรารภว่า

 “วดัอโศฯ กบัวดับวรฯ มีพระหนาแน่นมาก ต้องมีสถานทีว่เิวกให้พระปฏิบตักินับ้าง  
เราควรแสวงหาทีส่ปัปายะเพือ่พระทีเ่ป็นกลุบตุรสดุท้ายภายหลงัจะได้มทีีป่ฏิบตัธิรรม 
ในทีท่ีไ่ม่ห่างจากเมอืงหลวงมากนัก นอกจากสร้างเป็นวดัปฏบิตัธิรรมแล้ว ยงัต้องสร้าง 
ถวายพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ ในรัชกาลปัจจุบนั และเป็นพระบรมราชทูศิ แด่ 
บูรพมหากษัตราธิราชเจ้า”

 เมื่อสมเด็จฯ ท่านปรารภดังนี้ ก็แสวงหาที่อันเหมาะสม ในที่สุดกไ็ปได้ที่อ�าเภอ
บางละมงุ จังหวดัชลบรีุ โดยนายแพทย์ขจร-คณุหญงินิธวิด ีอ้นตระการ ถวายทีจ่�านวน  
๓๐๐ ไร่เศษ และคณะกรรมการจัดสร้างวัด ซื้อที่ข้างเคียงอีก ๕๙ ไร่ ๙๙ ตารางวา  
รวมเป็น ๓๖๖ ไร่ ๒ งาน ๑๑ ตารางวา ประกอบกับเนื้อที่โครงการพระราชด�าริอีก 
๒,๕๐๐ ไร่เศษ ด้วยศรัทธาปณิธานของผู้ถวายที่แด่สมเด็จพระญาณสังวร จึงตั้งชื่อ 
วัดว่า “วัดญาณสังวราราม”

สอนศิษย์แบบเข้มข้น

 ปลายเดือนธันวาคม ๒๕๑๙ พระอาจารย์เจ๊ียะและพวกพระที่อาสาเป็นศิษย์  
(ได้กลายเป็นศิษย์แบบเต็มตัว) พร้อมกันเดินทางมาอยู่ที่วัดญาณสังวราราม

 มาถึงทแีรกเสนาสนะมีอยูบ้่างแล้ว แต่ไม่ถาวรเลย พออยูอ่าศัยได้อย่างสบายส�าหรับ 
พระป่าพระปฏบิตั ิส�าหรับพรรษาน้ี ท่านสอนลกูศษิย์ทีต่ดิตามอย่างเข้มข้น ถ้าเป็นภาษา 
ทางโลก เรียกว่า “ตวิเข้ม” การทีพ่ระมน้ีอย โอกาสทีจ่ะท�าความเพยีรเพือ่ก�าจัดกเิลส
เพื่อความพ้นทุกข์ก็มีมาก



262

 วัตรปฏิบัติในขณะน้ัน... หลังฉันน�้าร้อนน�้าชา ประมาณหน่ึงทุ่มถึงสองทุ่ม  
ท่านจะน�าท�าความเพยีรทางจิตตภาวนาจนถงึเทีย่งคนื พอถงึเทีย่งคนืท่านสัง่หยุดเลย  
ให้เข้านอน

 พอถงึตอนต ี๓ พระอาจารย์เจ๊ียะจะท�าเสยีงสญัญาณด้วยการไอ ค๊อกแค๊กๆ ถ้ากฏุ ิ
ที่ท่านเดินผ่านแล้วพระรูปที่อยู่ข้างในน้ันไม่ส่งเสียงไอตอบ หรือจุดตะเกียงออกมา 
ล้างหน้าล่ะ เสยีงเคาะป๊ีบจะดงัตามมาทนัท ีถ้ายงัไม่ตืน่ท�าความเพยีร คร้ังที ่๒ กโ็น่น  
ทุบฝากุฏิพังเลยล่ะ หรือใช้ค้อนขว้างเลย แล้วท่านก็จะสอนพระองค์นั้นๆ เลยว่า

 “ตอนทีผ่มอยูก่บัหลวงปูม่ัน่ไม่เป็นอย่างน้ี ถ้าท่านกระแอม กต้็องแอ้มตอบ แล้ว 
ต้องท�าความเพยีรต่อเลย เราต้องมีชาครธรรม ต้องตืน่อยู่เสมอ อย่าให้นิวรณ์ครอบง�า
เราได้”

 เหล่าพระและแม่ชีที่อยู่วัดญาณฯ ตอนนั้น ตี ๓ ง่วงขนาดไหน ก็ต้องออกมา 
เดินจงกรมหัวทิ่มหัวต�า ชนตอ ชนต้นไม้ เดินจงกรมออกนอกเลน เพราะไม่เคยท�า 
อย่างน้ัน ใครก็ตามทีไ่ปอยู่กับท่าน ต้องปรับสภาพร่างกายให้รับได้ทนได้ ต้องเป็นเดือนๆ  
ถึงจะชินวิธีปฏิบัติแบบท่าน พระทั้งหลายเดินจงกรมเซไปเซมาเป็นเดือนกว่าจะเข้าที่  
ไม่ให้หยุดเลย

 ตอนกลางวัน ข้อวัตรปฏิบัติต้องขยันมาก โดยเฉพาะเรื่องปลูกต้นไม้ เพราะ 
วัดญาณฯ เริ่มสร้าง ไม่มีต้นไม้ ที่นั่นแล้งมาก มีแต่ป่ามันส�าปะหลังแห้งๆ

ให้ไปขี้เยี่ยวใส่ต้นมะม่วง

 ถ้ามองแบบโดยผิวเผินแต่ด้านภายนอกแล้ว การพดูของพระอาจารย์เจ๊ียะอาจจะ 
มองดเูหมอืนหยาบ แต่การปฏบิตัไิม่ว่าอะไรทัง้น้ันทีท่่านสอน เป็นประโยชน์ทัง้น้ันเลย  
เช่น ถ้าปลกูต้นไม้ ต้นมะม่วงไว้น่ี ถ้าจะไปถ่ายอจุจาระปัสสาวะน่ี ท่านต้องสอนบงัคบั 
ให้เราไปถ่ายที่ต้นมะม่วง ท่านจะสั่งไว้เลยว่า
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 “เฮ้ย...พวกพระ พวกแม่ช ีเวลาขีเ้วลาเยีย่ว อย่าไปขีเ้ยีย่วทีอ่ืน่นะ ให้ไปขีเ้ยีย่ว
ใส่โคนต้นมะม่วง มันจะได้งาม”

 อนัต้นมะม่วงน้ัน มันกส็งูเพยีงแค่ศอก น่ังบงักไ็ม่มดิ มนัแจ้งๆ โล่งๆ ใครๆ เขา 
กไ็ม่กล้าถ่าย (อจุจาระ, ปัสสาวะ) ไม่ว่าใครเข้าไป ท่านก็จะสอนอย่างน้ีตลอด พวกแม่ช ี
เขาเป็นผู้หญิงเขาก็อาย หัวเราะคิกๆ ท่านท�าในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ 
อาจหาญ ไม่ต้องอายใคร ไอ้การนั่งถ่ายบังต้นไม้เล็กต้นเดียว ใครๆ ก็ไม่กล้า แต่ 
ท่านสอนแล้วท่านกท็�าให้ดูเป็นตวัอย่าง ท่านเน้นมากว่า “ความถกูต้องตามธรรมวนัิย 
ให้พากันท�า ไม่ต้องอาย แต่อันไหนผิดธรรมวินัยให้รู้จักละอาย” บางทีท่านก็ไปขอ
เอาขี้เถ้าหรือเศษกระดูกละเอียดๆ ที่เขาเผาศพจากที่ต่างๆ มาใส่ต้นไม้ เพราะมันมี
ฟอสเฟต ท�าให้ต้นไม้งาม คนทีเ่ข้ามาวดัเขากก็ลวั แม้แต่ขีท้ีอ่ยูต่ามส้วมพระ กต้็องขน 
มาใส่ต้นเงาะ ต้นทุเรียน ตอนที่อยู่เขาแก้ว ท่านให้ท�าอย่างนั้นตลอด

 วัดญาณสงัวราราม เป็นทีแ่ปลกประหลาดอยูพ่อสมควร เป็นทีแ่ห้งแล้ง ไม่น่าอยู่  
แต่เวลาน่ังภาวนาจะสงบมาก เมือ่สงบกน่ั็งไม่หยุด เมือ่พระน่ังภาวนานานๆ เร่งภาวนา  
หลวงปู่ท่านก็จะดุว่า “พวกมึงไปนั่งแช่ๆ อย่างนี้ มันจะไม่พอกิน มันไม่พอกินนะ  
มันไม่พอกินนะ” พวกหมู่พระก�าลังนั่งสะดวกสบาย ท่านก็จะต�าหนิอย่างนั้นตลอด 
“มันไม่พอกินๆ”

 ตอนน้ันมีพระอยู่รูปหน่ึง น่ังภาวนาเกิดความสงบมากๆ อัศจรรย์มหัศจรรย์
ภายในจิต ใครจะไปใครจะมารู้ล่วงหน้าหมด ถึงขั้นไปอวดใส่พระอาจารย์เจี๊ยะเลย 
เพราะจิตมันสงบมาก ก็อาจหาญไม่กลัวท่าน เดินดุ่มๆ เข้าไปกราบเรียนท่านว่า

 “ท่านอาจารย์ พรุ่งนี้จะมีรถคันหนึ่งวิ่งเข้ามาที่วัด มันคันใหญ่ๆ คล้ายๆ รถไฟ 
ท่อต่อไปอยู่ข้างบนหลงัคา คอยรอพสิจูน์ดวู่าพรุ่งน้ีจะมมีาจริงหรือไม่เหมอืนในนิมติ
ภาวนา”

 พอถงึรุ่งเช้าวนัใหม่ กมี็รถยเีอม็ซคัีนใหญ่ๆ มปีล่องท่อไอเสยีอยูข้่างบน วิง่เข้ามา  
พระก็มาดูกันใหญ่ พระรูปนั้นก็กราบเรียนพระอาจารย์เจี๊ยะว่า
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 “น่ีไงๆ สิง่ทีผ่มเหน็ในนิมติทีเ่ล่าให้ฟังเมือ่วานน้ี ทีท่่านอาจารย์ว่าน่ังสมาธจิิตสงบ 
เป็นอปัปนาสมาธไิม่พอกนิได้อย่างไร ใครจะตายกรู้็ ใครจะไปจะมากรู้็ มนัวเิศษขนาดน้ี 
จะไม่พอกินได้อย่างไรกันครับ”

 พระอาจารย์เจ๊ียะกด็วุ่าด้วยเสยีงดงัๆ แบบตวาดๆ ใกล้ไปทางตะโกน แต่ไม่ใช่
ตะโกน “เฮ้ย... ปฏบิตัอิย่างน้ีมนัไม่พอกนิ มันไม่พอแดก ประสารถไม่ต้องน่ังภาวนา
ให้เสียเวลาก็เห็นได้ ชัดกว่านั่งภาวนาดูอีก เนี่ย กูก็ยังเห็นอยู่เนี่ย มันจะวิเศษอะไร 
ประสาเห็นรถ”

 พระรูปน้ันกไ็ม่ยอมลงใจในสิง่ทีท่่านสอนว่า “ไม่พอกนิ ไม่พอแดก ในการปฏบิตั ิ
แบบนี้” เพราะเธอเกิดความอัศจรรย์ในสมาธิมากหลาย จึงคัดค้านอยู่ในใจในสิ่งที่
ท่านสอน “เอ๊ะ... อาจารย์ของเรานี้เป็นอย่างไร”

 สกัพกัหน่ึงจึงได้โต้ตอบท้าทายพระอาจารย์เจ๊ียะว่า “ท่านอาจารย์... เดีย๋ววนัพรุ่งน้ี 
จะมรีถข้างหน้าสขีาวๆ ส่วนด้านข้างเป็นอกีสหีน่ึง ดูๆ  ไม่ค่อยเหมอืนรถ แต่มนักเ็ป็นรถ”

 พอรุ่งเช้ามาก็มีรถที่ยังโป๊วสีไม่เสร็จ ลักษณะอย่างที่ว่าวิ่งตะบึงเข้ามาจริงๆ  
พระทัง้หลายกช็ีไ้ปทีร่ถว่า “น่ันไงๆ มาแล้ว แน่จริงๆ วาระจิตน้ี” สมยัก่อนวดัญาณฯ  
อยู่กลางทุ่ง นานๆ จะมีรถมาคันหน่ึง การที่จะสุ่มเดาทายเอาจึงไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ  
พระรูปน้ันกก็ราบเรียนพระอาจารย์เจ๊ียะขึน้อกีว่า “เอ...ท่านอาจารย์ครับ มนัอศัจรรย์มาก  
เร่ืองการทีจิ่ตออกไปรับรู้ ท่านอาจารย์ก็ไม่เคยสอนเลย อนัน้ีจิตผมไปรู้เอง ท่านอาจารย์ 
จะว่าไม่พอกินได้อย่างไรครับ”

 “เฮ้ย...มันยงัไม่พอกนิ เฮ้ย...มนัยงัไม่พอแดกพอยาไส้ส�าหรับผู้ปฏบิตัเิพือ่จะไป 
สู่พระนิพพาน ที่เธอว่าจิตเธอมหัศจรรย์ทางด้านสมาธิเหลือหลายนั้น ให้เธอลองทาง
ด้านปัญญาบ้างว่าจะมหัศจรรย์แค่ไหน สมาธิเป็นเพียงเคร่ืองกั้นกิเลส แต่ปัญญา 
เป็นเครื่องท�าลายเขื่อนคือกิเลสนั้นให้พังทลาย จะมหัศจรรย์แบบตาแจ้งๆ แบบท่าน 
เดนิไปไหนเหน็ได้เลย ไม่ต้องมาน่ังเข้าสมาธ่งสมาธ ิมหศัจรรย์ตาแจ้งๆ ทัง้ๆ ทีค่นอยู ่
เยอะๆ หรือคนน้อยๆ ทัง้ทีก่ริิยาท่าทางคยุกนัได้ เดินคุยไปกนัได้อย่างน้ี หรืออย่างที ่
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ผมคยุกับท่านอยูเ่วลาน้ี ให้ท่านลองพจิารณาทางด้านปัญญาบ้าง ไอ้อนัทีท่่านท�าอยูน่ี่ 
ทิ้งไปเลย... ไม่พอแดก... ส�าหรับภาษาธรรมของผมนะ”

 พระภิกษุรูปทีก่�าลงัสนใจในการภาวนาน้ัน กเ็กดิความคดิขึน้มาภายในว่า “ท�าไม 
ท่านอาจารย์ถงึพดูอย่างน้ัน แต่เอาเถอะ... ท่านอาจารย์เป็นพระผู้เคยอยูอ่าศัยอปัุฏฐาก 
หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น เคยท�าวัตรปฏิบัติมหาเถระฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานอย่างเช่น 
หลวงปูเ่สาร์ หรอืแม้กระทัง่ตอนมาอยูท่ีว่ดัญาณฯ แห่งน้ี พระกรรมฐานทีมี่ชือ่ลอืนาม 
ก็เยี่ยมเยือนอยู่บ่อยๆ เช่น หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร หลวงปู่ชอบ €านสโม หลวงตา 
มหาบวั �าณสมปฺนฺโน พระอาจารย์วนั อตุตฺโม พระอาจารย์จวน กลุเชฏฺโ€ พระอาจารย์ 
สิงห์ทอง ธมฺมวโร ฯลฯ ตลอดจนพระวิปัสสนาจารย์ทั้งหลายที่เป็นพระสายป่า 
ก็เข้ามากราบอยู่เร่ือยๆ เรามองดูท่านด้วยตาเน้ืออาจจะไม่รู้เร่ือง แต่ส�าหรับพระที่ 
แวะเวียนเข้ามาหาท่าน ล้วนเป็นพระส�าคัญๆ ทั้งนั้น ล้วนเป็นพระที่คนทั่วประเทศ
นับถอื ท่านอาจจะสมัผัสกนัด้วยธรรมะภายในกไ็ด้ ถงึอย่างไรเสยี แม้กริิยาอาจจะไม่
งามตาในบางคร้ังทีโ่ลกนิยม แต่เร่ืองพระธรรมวนัิยอนัเป็นส่วนส�าคญั ท่านเคร่งครัด
สม�่าเสมอ แม้การงานทุกอย่างของท่านก็ละเอียดลออหาผู้เทียมเท่ายาก”

 เมื่อคิดได้อย่างนี้ก็ปลงใจลงใจ พร้อมที่จะฟังการอบรมธรรม

การพิจารณาธาตุขันธ์ร่างกาย

 พระอาจารย์เจี๊ยะท่านพยายามสอนพระทั้งหลายเหล่านั้นว่า 

 “ท่านทัง้หลายจงพยายามพจิารณาธาตขัุนธ์ร่างกาย คิดค้นให้ละเอยีดถีถ้่วนถีย่บิ 
ไม่ให้หลดุรอดไปได้ทกุส่วน ทกุกระเบยีดน้ิว” ท่านสอนแบบช�านาญมาก แต่ก่อนท่าน 
ไม่พูด จึงไม่มีใครรู้ ท่านบอกให้พยายามพิจารณากายเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอยู่อย่างนั้น  
อย่าให้ขาด ให้เอาร่างกายเป็นตวัพจิารณา ตัง้แต่เลบ็มอีะไร มีหนังก�าพร้า ใต้หนังก�าพร้า 
มอีะไร มเีน้ือ ใต้เน้ือมีอะไร มเีอน็ ใต้เอน็มีอะไร มีกระดกู อย่างน้ีเป็นต้น แล้วก�าหนด 
ตัดทีละชิ้นๆ จากปลายเท้าขึ้นมาบนศีรษะ จากศีรษะลงมาสู่ปลายเท้า พิจารณาไป
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จนใจเพลินอยู่อย่างนั้น อย่าหยุด ถ้าพวกท่านท�าได้อย่างนี้ตลอด สักวันพวกท่านจะ
มหัศจรรย์ในเรื่องนี้

 เมือ่พวกพระได้โอวาทธรรมแล้ว ต่างองค์กต่็างน�าไปประพฤตปิฏบิตั ิพระรูปทีจิ่ต 
เป็นสมาธดิ ี ก็จะน�าเร่ืองภาวนาด้วยการพจิารณากายน้ีมากราบเรยีนว่า “ท่านอาจารย์ครับ  
ไม่ไหวแล้วครับ พอก�าหนดตดัได้ ๒-๓ ข้อแล้ว จิตมนักไ็ม่อยากเอาแล้วครับ มนัขีเ้กยีจ 
มันอยากจะหยุด มันไม่เพลิน มันไม่นิ่ง”

 “เฮ้ย...จิตมันออกท�างานมันก็เหน่ือยซิวะ มันไม่เพลินหรอก เพราะงานยังไม่ 
ช�านาญ มันไม่สบายเหมอืนเรือนพกัในสมาธ ิพจิารณาสกนธ์กายธาตขุนัธ์น้ีให้หนักเลย  
ยิง่ขีเ้กยีจยิง่ต้องเอาให้หนัก การพจิารณาอย่างน้ีฝืนมาก ไม่เหมอืนจิตสงบๆ การพจิารณา 
ร่างกายอดึอดั ต้องฝืนมาก มนัไม่สนุก อดึอดัมาก ต้องฝืนเข้าไป มนัไม่สนุก ต้องฝืน 
ค่อยๆ ท�าไปจนนิสัยเคยชิน ค�าบริกรรมพุทโธไม่ต้องใช้แล้ว ใช้พิจารณาดูอันนี้แทน 
ค้นในร่างกายอย่างเดียวเลย” ท่านพูดเพียงเท่านี้ ก็พากันน�าไปปฏิบัติต่อ

 ตอนนั้นถึงท�ากันก็ยังไม่ค่อยได้เรื่องอย่างที่ท่านสอน ท่านจะเรียกถามเสมอว่า 
“เฮ้ย...พวกท่านพจิารณาเป็นยงัไง มาบอกผมซ ิมาถามผมซ ิมาบอกหน่อยมนัเป็นยงัไง  
อย่านั่งแช่นะ ถ้าขืนนั่งแช่ ห้ามนั่ง”

 ท่านจะดุเรื่องนั่งสมาธิแช่ๆ นิ่งๆ มาก เพราะท่านว่า ถ้าคนเคยท�าจะเป็นนิสัย 
คนนั่งภาวนาเคยง่วง มันก็จะง่วงอยู่อย่างนั้น แก้ยาก

 หลงัจากน้ันมา ท่านจะไม่พดูเร่ืองสมาธเิลย จะพดูสอนเร่ืองการพจิารณาอย่างเดยีว  
ทุกวันๆ ท่านจะสอนอย่างนั้น เช้า กลางวัน เย็น กลางคืน ดึกดื่น ไม่ว่าเวลาไหนๆ 
ท่านกจ็ะสอนให้พจิารณาอย่างน้ัน พอท่านถามพระทัง้หลายว่าพจิารณาอย่างไร ผลเป็น 
อย่างไร ผู้ตอบท่านกึกๆ กักๆ คล้ายๆ ว่าไม่ทันใจ ท่านก็ว่า “ฮื้อ...ฮื้อ... มันต้อง
ไอ้เฒ่าเองน้า”

 ตอนหลังเมื่อท่านสอนจนผู้ปฏิบัติตามช�านิช�านาญบ้างแล้ว การพิจารณาแบบนี้
ก็ไม่กลัวกัน พิจารณาได้ พิจารณาให้ตายเป็นเถ้าถ่านเป็นดินไปเลย
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 ในตอนหลังเม่ือพระเหล่าน้ันพิจารณาเป็นแล้ว จิตก็อยู่น่ิงๆ ได้ ในจิตน้ันก ็
ปรากฏรู้ว่า “เราไม่กลวัตายแล้ว” มนับอกไม่ถกู มนัสบาย กเ็กดิความมหศัจรรย์คร้ังแรก 
ด้วยการพิจารณาตัดอย่างนั้น เชื่อในพระอาจารย์เจี๊ยะผู้สอนอย่างเต็มใจ

 เม่ือพจิารณามากๆ เข้า ท่านกแ็สดงอาการพอใจทีไ่ด้อบรมสัง่สอนมา ท่านถาม
ให้พระตอบท่าน ท่านอยากฟังเรื่องราวที่พระรูปใดปฏิบัติก็ต้องเล่าถวาย ท่านจึงจะ
ชี้แจงข้อถูกผิด

 ท่านบอกว่า ไม่พอ การพจิารณาเท่าน้ียงัไม่พอ การพจิารณาอะไรเป็นอสภุะ คือ 
ความไม่งามได้ ทน้ีีมาลองพจิารณาให้เป็นสภุะ คือความสวยความงามหน่อยซ ิท่านก็ 
เล่าการพิจารณาขั้นสุดท้ายส�าหรับการพิจารณาให้ฟังว่า

 “อะไรๆ ทัง้หมดรวมลงมาอยูท่ีก่ารพจิารณากาม สดุยอดของกรรมฐานคอืกาม 
ผู้ชายเราสงสยัข้องใจอะไรมาก กเ็ป็นเพศของผู้หญงิ เม่ือพจิารณา หน้า ตา เน้ือ หนัง  
อะไรๆ อื่น ก็เหมือนกันหมด มันเหมือนกันหมดทั้งชายและหญิง ตลอดจนสัตว์อื่น 
แต่เมื่อพิจารณาหันมามองอวัยวะของผู้หญิง นี่จะข้องใจ จะสะดุดมาก การพิจารณา
อย่างนี้พิจารณาได้ยาก แต่จะแก้กาม ต้องพิจารณาตัดแก้ที่ตรงนี้”

 ท่านสอนเด็ดขาดและแปลกกว่าใครๆ ทีเ่คยสอนมา แต่ในความเป็นจริงแล้ว ใครๆ  
ก็หลงอย่างนี้ทั้งนั้น บางคนถึงกับนั่งฟังไม่ได้ ท่านสอนผู้หญิงให้ก�าหนดตัดอวัยวะ
เพศชาย สอนพระผู้ชายให้ก�าหนดตัดอวัยวะเพศหญิง ท่านสอนพูดออกมาเป็นค�าที่ 
โลกรังเกียจ แต่พากันหวงแหนนั่นแหละ น�ามาเล่าคงไม่ดี ท่านบอกว่าการพิจารณา
อย่างนี้เอาให้หนัก ของอย่างนี้ส�าหรับผู้ต้องการแก้กิเลส เอามันไว้ไม่ได้

 พระอาจารย์เจ๊ียะบอกว่า “เมือ่พจิารณาอวยัวะเพศของหญงิ จิตยงัสะดุง้สะเทอืน
แสดงว่ายังใช้การไม่ได้ อ่านต�ารายังไม่จบ ให้ไปเรียนคัมภีร์มาใหม่”

 พระทัง้หลายทีไ่ด้ยนิได้ฟังเช่นน้ันกก็ลวั ไม่กล้าพจิารณา บางองค์สัน่ทัง้ตวั ไม่กล้าท�า  
ท�าไม่ได้ ท่านก็ดุเอาสิว่า “ไอ้ฉิบหายกลัวอะไร ประสา... เอาเลย...พิจารณาเลย” 
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 ถ้าพระอาจารย์เจ๊ียะไม่สอนทางด้านปัญญา พวกพระคงภาวนาพทุโธอยูต่ลอดปี 
ตลอดชาติ ไม่รู้เรื่อง นี่ท่านมาตีออก ชี้แจงแสดงเปิดเผยออกเป็นชิ้นส่วน พวกเรา 
นักภาวนาก็พจิารณาตามท่านเก่งบ้าง ไม่เก่งบ้าง ชนะบ้าง ไม่ชนะบ้าง มนัลากเราบ้าง
เป็นครั้งคราว กิเลสตัวนี้ส�าคัญมาก ส�าหรับพระใกล้ชิดท่านจริงๆ ท่านจะสอนเน้น
เรื่องนี้ตลอด ก็คือเรื่องกามกิเลส ต้นเหตุแห่งกามกิเลส ต้นตอมันอยู่ไหน ท่านก็ให้
พจิารณาตรงน้ัน อย่าอ้อมค้อม ให้ตใีห้แตกด้วยอริยสจั อย่างอ่ืนท่านกส็อน แต่ไม่เน้น 
เท่ากบัเร่ืองกามกิเลส ชนะอนัน้ีชนะได้หมด ท่านว่า ไม่ชนะอนัน้ี อย่ามาคุย คุยได้กไ็ม่ 
รู้เรื่อง นี้แหละคือสุดยอดแห่งกรรมฐาน มนุษย์สร้างภพสร้างชาติก็เพราะตัวนี้แหละ  
ไม่พิจารณาตัวนี้จะพิจารณาอะไร

 ท่านกย็กเร่ืองท่านอาจารย์มหาบวัมาเล่าประกอบว่า เคยสนทนากบัท่านอาจารย์
มหา (บวั) สรุปความได้ว่า ถ้าพระกรรมฐานคุยกนัเร่ืองภาวนา ถ้ายงัละกามฉันทะไม่ได้  
ไม่ต้องมาคยุกนั เร่ืองตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ตลอดจนใจ มนัไปถงึไหน พจิารณาให้มนั 
ถึงพริกถึงขิงถึงตรงนั้น อย่างนี้ถึงจะเรียกว่า “สุดยอดแห่งการพิจารณา”

ศิษย์ขอเปลี่ยนอาจารย์

 อยู่ต่อมา มีพระรูปหนึ่งได้ยินชื่อเสียงโด่งดังของพระอาจารย์มหาบัวแห่งวัดป่า 
บ้านตาด ยิง่ได้เหน็พระอาจารย์มหาบวัมาเยีย่มพระอาจารย์เจ๊ียะ เธอกย็ิง่ศรัทธามากข้ึน  
เป็นที่กล่าวขานไปทั่วถึงความเคร่งครัดในวัตรปฏิบัติของพระอาจารย์มหาบัว เธอจึง
อยากไปศกึษามาก และเธอน้ันกม็คีวามคดิลกึๆ ภายในใจว่า การได้ไปศกึษากบัพระ 
อาจารย์มหาบัวนั้น น่าจะเป็นความแน่นอนมากกว่า

 เมือ่คิดเช่นน้ัน จึงเข้าไปกราบเรียนพระอาจารย์เจ๊ียะว่า “ท่านอาจารย์ครับ ผมกอ็ยู ่
กับท่านอาจารย์มานานแล้ว อยากจะออกไปภาวนาที่อื่นบ้าง ทุกๆ ปี ก็ไม่เคยลาท่าน
อาจารย์ไปทีไ่หน ปีน้ีกระผมอยากจะขอโอกาสลาท่านอาจารย์ไปศกึษากบัท่านอาจารย์
มหาบัวที่วัดป่าบ้านตาดบ้าง”
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 พระอาจารย์เจี๊ยะได้ฟังดังนั้น จึงตอบทันทีว่า

 “ท่านเอ๊ย...ถ้าผมสอนท่านผิด ให้ผมตกนรกแทนท่านเลย”

 พระอาจารย์เจ๊ียะพดูขึน้แบบขงึขงั บวกกบัความน่าเหน็อกเหน็ใจทีท่่านเฝ้าฝ่าฟัน
อบรมสัง่สอน พระทกุรูปทีไ่ด้ยนิเช่นน้ันกพ็ากนัน่ิงเงียบ น�า้ตาคลอ ซึง้ความรักเมตตา 
ของท่านทีม่ต่ีอตน หลงัจากน้ันมากไ็ม่มพีระรูปใดกล้าเข้าไปกราบลาท่านไปทีอ่ืน่อกีเลย  
ได้พากันคิดว่า “อาจารย์ของเรานี่ของแท้ ของจริง”

 ตอนน้ันสมยัน้ันเป็นพระปฏบิตักินัจริงๆ ภาวนาดหีลายรูป ในขณะน่ังภาวนาอยูน้ั่น 
สงบด ีปลอดจากนิวรณ์ทัง้หลายทางด้านจิต แต่พอออกจากทีภ่าวนา เดีย๋วโกรธ เดีย๋วรัก  
ไม่พอใจ เสียใจ ดีใจ จิตเปลี่ยนไปต่างๆ นานา พอเป็นกันอย่างนี้ ท่านก็เตือนว่า

 อย่างน้ีมนัไม่ใช่นะ เดีย๋วพวกมงึกบ้็าหรอก ตอนทีเ่ราอยูก่บัท่านพระอาจารย์ม่ัน  
มีพระมากราบเรียนปู่มั่นว่า “เข้านิพพานวันละ ๕ ครั้ง ๗ ครั้ง ก็แบบพวกมึงนี่ล่ะ” 
พูดแล้วท่านก็หัวเราะ

ความผูกพันกับท่านอาจารย์มั่น

 ส�าหรับพระอาจารย์เจ๊ียะ ถึงกาลเวลาจะผ่านไป แต่ความผูกพนัระหว่างท่านกบั
ท่านพระอาจารย์มัน่น้ัน ดูเหมอืนจะเป็นปัจจุบนัธรรมตลอด ความปลกูฝังทางด้านจิตใจ 
ระหว่างท่านกบัท่านพระอาจารย์ม่ันมีมากจริงๆ คนบางคนเกดิขึน้มาในโลก ไม่เคยเหน็ 
ศษิย์เคารพรักอาจารย์สดุชวีติ ให้ไปดูพระอาจารย์เจ๊ียะ ท่านเคารพรักครูบาอาจารย์ของ 
ท่านจริงๆ ค�าน้อยทีท่่านพระอาจารย์มัน่สอน ท่านจะจ�าไม่รู้ลมืและมอิาจเอือ้มล่วงเกนิ 
ก้าวล�้า

 ตอนทีท่่านมาอยู่วัดญาณฯ บางทพีระป่ามาอยูใ่กล้ๆ บ้าน รู้สกึแปลกๆ ซึง่บางอย่าง 
คณะกรรมฐานเราไม่สามารถรับได้
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 อยู่มาวันหน่ึง มพีระผู้ใหญ่รูปหน่ึง เป็นพระใหญ่โต มคีนเคารพนับถอืท่านมาก 
ท่านมีลูกศิษย์ในกรุงเทพฯ มาก เมื่อมีศิษย์มากๆ บางทีท่านก็มิอาจขัดใจลูกศิษย์ได้ 
วนัหน่ึงลกูศษิย์ของท่านเดนิทางมาจากกรุงฯ โดยส่วนมากเป็นคนจีน ชอบเร่ืองทรงเจ้า 
เข้าผี ไม่ว่าเร่ืองอะไรต้องทรงเจ้าน�าหน้า ส่วนพระอาจารย์เจ๊ียะ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาส 
วัดญาณฯ อยู่ จะสอนไม่ให้ศิษย์เชื่อถืองมงายเรื่องผีสาง

 เมื่อพระผู้ใหญ่รูปดังกล่าวเข้ามาที่วัดญาณฯ แล้วก็มีญาติโยมติดตามมาเป็น
จ�านวนมาก ส่วนมากเป็นพวกคุณหญงิ คณุนาย หรือพวกปัญญาชนทัง้น้ัน มาแทนที่
จะมาท�าบุญ ท�าสมาธิภาวนา สมกับเป็นวัดป่าที่สร้างมา จุดประสงค์เพื่อปฏิบัติธรรม
กรรมฐาน แต่กลบัมาทรงเจ้ากัน งมงายมาก เชือ่แบบงมงาย เมือ่พระอาจารย์เจ๊ียะเหน็ 
เขาก�าลังทรงเจ้าอยู่ที่นั่นพอดี จึงตะโกนดุด่าขึ้นมาทันทีว่า

 “ไอ้พวกพระไม่มสีรณะ” ท่านพดูแบบเสยีงดงั ทัง้ๆ ทีค่นอยูเ่ยอะๆ ชนทัง้หลาย 
ที่อยู่ ณ สถานที่นั้นวงแตกทันที พระผู้ใหญ่รูปนั้นหน้าซีด

 “ไอ้เฒ่านี่ ใครขี่คอไม่ได้นะ นอกจากท่านพระอาจารย์มั่นองค์เดียวเท่านั้นนะ 
ไอ้เฒ่าน่ี ใครขีค่อไม่ได้ง่ายๆ นะ” ท่านพดูต่อหน้าพระเณร และโยมทัง้หลายทีอ่ยูใ่น 
ที่นั้น ก็ท�าให้เขาไม่พอใจ

 พระอาจารย์เจ๊ียะท่านอยู่ที่วัดญาณฯ น้ี นอกจากจะน�าพระปฏิบัติทางด้าน 
จิตตภาวนาแล้ว ยงัเป็นผู้น�าในการก่อสร้าง “พระอโุบสถ” “พระบรมธาตเุจดย์ีมหาจักรี- 
พิพัฒน์” และเสนาสนะอื่นๆ ตามพระบัญชาของเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวรฯ 
แต่ด้วยเหตุไม่สะดวกอะไรบางอย่างตามนิสัยวาสนาของท่าน ท่านจึงเดินทางกลับมา 
วัดอโศการาม ซึ่งเหมือนร่มโพธิ์ร่มไทรใหญ่ ไปที่ไหนมีเหตุขัดข้อง ก็จะกลับมาที่นี่
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พรรษาที่ ๔๓-๔๗ (พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๒๖)

จ�ำพรรษำที่ วัดอโศกำรำม อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร

อาศัยร่มใบบุญท่านพ่อลี

 เมื่อพระอาจารย์เจี๊ยะออกจากวัดญาณสังวรารามมาแล้ว จึงเดินทางไปพักอยู่ที่
วัดอโศการาม พระอาจารย์มหาบวัจึงได้นิมนต์ให้ท่านอบรมธรรมะอยูท่ีว่ดัอโศฯ น้ีก่อน  
อย่าเพิ่งด่วนไปที่ไหน ท่านก็ท�าตามค�าที่พระอาจารย์มหาบัวสั่งด้วยความเคารพ  
ท่านพระอาจารย์เจี๊ยะเล่าว่า...

 ท่านพ่อลท่ีานกไ็ด้ล่วงไป ๒๒ ปีแล้ว ทิง้ไว้แต่มรดกให้พระเณรดแูลรักษากนัเอง  
รอยมือทีค่รูบาอาจารย์สร้าง เป็นความเหน็ดเหน่ือยทัง้กายและใจ เร่ืองจิต เร่ืองธรรม  
ตลอดจนความรู้ภายใน ยากทีจ่ะหาใครเทยีมเท่าได้ ท่านเป็นพระสปุฏปัินโนโดยแท้จริง  
ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ เรามาพักสบายทั้งกายจิต งานอะไรที่ท่านมอบหมาย ท�าส�าเร็จ
จนหมด ไม่เคยปริปากบ่น ท�าถวายท่านด้วยความเทิดทูน กุฏิน�้า ท่านสั่งท�าให้เสร็จ 
ในงานสมโภชน์ ๒๕๐๐ เราก็ได้ท�าถวายสดุก�าลงัความสามารถ การกลบัมาจ�าพรรษา
ทีวั่ดอโศการามคร้ังน้ี นับว่าเป็นการมาอาศยัร่มใบบญุครูบาอาจารย์ท�าไว้อกีคร้ังหน่ึง 
ถ้าจะเปรียบแล้ว “เราก็เหมือนขี้ไก่ ท่านพ่อนั้นเป็นประดุจทองค�า”

 มาอยูท่ีว่ดัอโศการามน้ี กไ็ด้อบรมสัง่สอนพระเณรเตม็ความสามารถ แต่คงเป็น
เพราะบญุวาสนาอาภพั การอบรมสัง่สอนของเราจึงไม่เป็นทีถ่กูจริตนิสยัของพระเณรนัก  
คงไม่เคยร่วมท�าบญุร่วมเป็นศษิย์อาจารย์กนัมาก่อน เราไปสอนเขาอย่างไร เขากไ็ม่เชือ่  
ท้ายสุดกลับกลายเป็นธรรมะเหลวไหล ทั้งๆ ที่ท�าแทบเป็นแทบตายกว่าจะได้ธรรม
ประเภทนั้นมาครอง ในที่สุดก็ไม่พ้นค�าที่ว่า “อัตตา หิ อัตตโน นาโถ” ตัวใครตัวมัน  
ตนใครตนมัน รักษากันเอาเอง รับผิดชอบกันเอาเอง กลายเป็น อัตตะมึง อัตตะกู  
ไปเสีย
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 เร่ืองศษิย์เร่ืองอาจารย์ อนัเป็นปพุเพกตปญุญตาน้ี ในพระไตรปิฎกท่านกม็เีล่าขาน 
ไว้เหมือนกัน

 วันหน่ึงพระพุทธองค์เสด็จไปยังเมืองสาวัตถี...พระพุทธองค์เสด็จผ่านไปใน
หมู่บ้านแห่งหน่ึง ผู้คนก็คลาคล�่าเต็มไปหมด เดินสวนไปสวนมา สวนมาสวนไป 
อยูอ่ย่างน้ัน ไม่แสดงกริิยาอาการว่าจะเคารพในพระพทุธองค์ มีแต่กริิยาอาการกระด้าง 
กระเดือ่ง พระอานนท์ผู้เป็นพระอปัุฏฐากเหน็อย่างน้ัน กเ็ข้ามากราบทลูถามพระพทุธองค์ 
ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท�าไมชนเหล่าน้ีถงึไม่แสดงอาการเคารพรักในพระพทุธองค์  
ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้า”

 พระองค์ตรัสว่า “อานนท์เอย ชนเหล่าน้ีในชาตปิางก่อน เขากบัเราไม่เคยได้สร้าง 
บุญท�าความดีร่วมกันกับเรามา อานนท์ เรารอคอยพระมหากัสสปะมาก่อน เมื่อพระ 
มหากัสสปะมาแล้ว เธอจะประจักษ์ใจเอง” พระพุทธองค์กับพระอานนท์ ผู้เป็นพระ 
อุปัฏฐาก ก็ประทับนั่งรอจนกว่าพระมหากัสสปะมาถึง

 เมื่อพระมหากัสสปะมาถึง ชนที่เดินขวักไขว่ไปมาเหล่านั้น เมื่อเห็นพระมหา- 
กสัสปะมา กพ็ากนัเข้ามาแสดงความนอบน้อมคารวะต้อนรับเป็นอย่างดี เมือ่ชนเหล่าน้ัน 
เข้ามาหาพระมหากสัสปะ พระมหากัสสปะจึงประกาศว่า “อบุาสกอบุาสกิาทัง้หลาย น่ี 
พระพทุธเจ้าผู้เป็นอาจารย์ของเรา ท่านทัง้หลายจงนอบน้อมพระพทุธเจ้าผู้ประเสริฐสดุ  
เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย”

 ชนเหล่าน้ันกเ็ข้ามาแสดงความเคารพต่อพระพทุธเจ้า และฟังธรรมของพระพทุธองค์ 
จนบรรลุมรรคผล เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเสร็จ ก็ตรัสกับพระอานนท์ว่า...

 “อานนท์ ชนเหล่าน้ีในชาตปิางก่อน เขาเคยเป็นศษิย์พระมหากสัสปะ แต่ชนเหล่าน้ี 
ไม่เคยเป็นศิษย์เรา เม่ือเหน็กสัสปะมา เขาจึงพากนัแสดงความเคารพ แต่เม่ือเหน็เรามา 
เขาก็พากันนิ่งเฉยดูดาย กัสสปะเป็นบัณฑิต ย่อมแนะน�าทางไปสู่สวรรค์ พรหมโลก  
และพระนิพพาน แต่ถ้าชนเหล่าน้ีได้คบกบัอาจารย์และร่วมท�าบญุกบัคนทีเ่ป็นมจิฉาทฏิฐิ  
อาจารย์ของเขาเหล่าน้ัน ย่อมน�าพาไปสูอ่บาย ทคุต ิวนิิบาต นรก อนัเป็นภพภมูทิีต่�า่”
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 น่ีแหละเร่ืองการท�าบญุร่วมกันในชาตปิางก่อนจึงเป็นอย่างน้ี คนเราจึงไม่เหมอืนกนั  
เราจะไปเปลีย่นไม่ได้ ใครเป็นลกูศษิย์ใคร อาจารย์ใคร กเ็ลอืกเอาเอง ถ้าอาจารย์ไม่เป็น 
บณัฑิต กใ็ห้รีบตตีวัออกห่าง เพราะถ้าคบอาจารย์ทีเ่ป็นคนลามก เป็นคนเลว ท่านเปรียบ 
ไว้ว่าเหมือนคบกับงูพิษ ท่านเปรียบไว้เหมือนงูที่ตกลงไปจมอยู่ในหลุมคูถ กัดไม่ได้ 
ก็จริง แต่มันอาจท�าคนที่เข้าไปช่วยยกมันขึ้นจากหลุมคูถให้เปื้อนด้วยคูถได้ด้วยการ 
ดิ้นของมัน ยิ่งเป็นงูตัวใหญ่ๆ ยิ่งสกปรกเยอะ

 ฉะน้ัน จึงให้แสวงหาอาจารย์ทีเ่ป็นบณัฑติ เป็นกลัยาณมิตร เช่น อย่างเราน้ีกไ็ด้ 
ท่านพ่อล ีท่านอาจารย์กงมา และท่านพระอาจารย์มัน่ เป็นกลัยาณมติร จึงก้าวเข้าถงึ 
กัลยาณมิตรใหญ่ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ภายในใจ

 อย่างบางทีเขาก็ว่า “หลวงตาเจี๊ยะไม่มีคุณธรรมหรอก ไม่เหมือนอย่างหลวงตา 
มหาบวั ทีช่มเชยเราว่าเป็นผ้าขีร้ิ้วห่อทองหรอก เหน็เราเกากะโปกเกาห�าอย่างน้ี เขากว่็า 
เราไม่ส�ารวม เกาห�าส�ารวม มนัไปแอบเกาอยูต่รงไหน เกาในโบสถ์ในวหิารหรือ มนัคนั 
ตรงไหนตอนไหน กเ็กาตอนน้ันตรงน้ันส ิมนัคนักเ็กาละส ิจะปล่อยไว้ท�าไม เกาในที่ 
ไม่คัน น่ันละคนบ้า แต่ถ้าเกาถกูทีค่นั เขาจะว่าอย่างไรกช่็างเขา เราไม่หวัน่ไหว ยิง่ผู้หญงิ 
นี่เข้าใกล้เราไม่ได้หรอก ด่าฉิบหายเลย”

โต้ธรรมะกับพระอาจารย์เฟื่อง

 ธรรมะของเรามีไม้เดยีว ๑๐ ปีกอ็ย่างเก่า ไม่มีอย่างอืน่เลย ให้สบัหวักะโหลก ผ่าไส้  
ผ่าท้อง เพราะวธิทีีเ่ราปฏิบตัไิด้ผลมา จะเอาอย่างอ่ืนไปสอนไม่ได้ การสอน เราต้องเอา 
ปฏิปทาที่เราด�าเนินมา จนบางครั้งได้ทะเลาะกับท่านเฟื่อง ทะเลาะก็ทะเลาะแบบพระ 
ไม่เหมือนชาวบ้านเขาทะเลาะกันนะ 

อาจารย์เฟื่อง: “เจ๊ียะ ไปสอนเขาแบบน้ี เขากห็นีหมดซ ิผู้หญงิฯ สอนให้พจิารณาแต่ 
ของเน่าของเหม็น”
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อาจารย์เจี๊ยะ: “ไอ้ฉิบหาย กไูม่เชือ่เลย ไอ้พวกน่ังจับลมๆ แม่งมงึกห็ลบัซ ิพระพทุธเจ้า 
ไปอยู่กับอาฬารดาบส และอุทกดาบส จนส�าเร็จฌาน ๘ รูปฌาน ๔  
อรูปฌาน ๔ ถงึมาเจริญอานาปานสตใินตอนหลงั น่ียงัไม่ได้อะไรเลย  
จะมาจับลม เข้าพทุ โธออก ไม่ทนัหรอก อยูก่บัหลวงปูม่ัน่ ๓ ปี ๔ แล้ง  
ไม่เคยสอนสักที จับลมนี่ มีแต่ให้พุทโธเร็วๆ บริกรรมพุทโธเร็วๆ 
เฟื่อง สอนอย่างไรวะ”

อาจารย์เฟื่อง: “ไอ้ฉิบหาย สอนเขาอย่างน้ีให้เหมน็ให้เน่า ตดัคอ ตดัแขน ตดัขา แลบลิน้ 
ออกมาตัด คอขาด แขนขาด เน่าเฟะเรี่ยราดอยู่กลางศาลา แค่ฟัง
เขาก็กลัวแล้ว แล้วใครเขาจะมาฟังเทศน์เล่า ใครเขาจะมาเข้าใกล้  
มเีพลงเดยีว กณัฑ์เดยีว ๑๐ ปี กเ็อาอย่างเก่าปรับปรุงส�านวนให้มัน 
นุ่มนวลหน่อยไม่ได้หรือ บางทีคนเหล่าน้ีเขาเข้ามาฟังพอสบายใจ  
กก็ลบับ้านไปอยูก่บัลกูกบัเมียเขา ธรรมะรุนแรงเอาไปท�าเอง เอามา 
ออกสังคมไม่ได้”

อาจารย์เจี๊ยะ: “ที่เทศน์ที่แสดงอยู่นี่ เพราะพริ้งที่สุดในโลกแล้ว หาฟังที่ไหนไม่ได้
อีกแล้ว มันไม่ฟังก็ช่างแม่งมัน ก็ธรรมะเป็นอกาลิโก ไม่จ�ากัดกาล 
เทศน์ทีไ่หนกซ็ดัมนัซะจนเตม็เหน่ียว” (ขออภยัต้องรักษาส�านวนเก่าไว้)

ธรรมกิริยาของพระอาจารย์เจี๊ยะ

 พระอาจารย์เจ๊ียะท่านมาแสดงธรรมอบรมสัง่สอนทีว่ดัอโศฯ ไม่มใีครฟังกนัรู้เร่ือง  
ทั้งพระทั้งโยมไม่มีใครสนใจจดจ�า มีคนบ่นว่า “ฟังยาก ฟังธรรมะหลวงปู่เจ๊ียะน้ี  
ฟังไม่รู้เร่ือง คอืคล้ายๆ ว่า โลกธรรมท่านไม่ได้ยดึแล้ว การต�าหนิตเิตยีนเป็นเร่ืองธรรมดา  
ท่านเป็นอสิระมาก และเป็นอสิระมานานมาก นานมากจนพวกพระเณรจับกริิยาอาการ
ทางกายและวาจาท่านไม่ได้เลย ส่วนทางใจนั้นพอจับได้บ้าง เพราะธรรมที่ท่านสอน
เผ็ดร้อน ระงับดับกิเลสแก่ผู้ตั้งใจปฏิบัติตามได้เป็นอย่างดี”



275

 พระอาจารย์เจี๊ยะ ท่านพิจารณาโลกธรรม โลภ โกรธ หลง แล้ว กิริยาของท่าน 
ท�าอะไรไม่ตดิขดัทางโลกเลย เช่น ปวดท้องฉ่ี ท่านจะฉ่ีตรงน้ันเลย คนเยอะ ไม่ต้องอาย  
ฉ่ีตรงน้ันเลย ทน้ีีท่านก็ถูกต�าหนิว่า เป็นพระผู้ใหญ่ท�าไมถงึไม่ละอาย แต่เมือ่เรามาพนิิจ 
พิเคราะห์ด้วยดี การกระท�าแบบท่านนี้ ท�ายากนะ อย่างเช่น ท่านนั่งเกากะโปกกลาง
ศาลาคนเยอะๆ น่ี คนธรรมดาท�าได้เมือ่ไร ชนทัง้หลายเขากว่็าพระองค์น้ีไม่มีระเบยีบ
เรียบร้อยเลย นึกไปนึกมาท่านกรู้็ๆ อยู ่แต่ท่านแกล้งท�าเพราะร�าคาญคน อยากให้มัน 
หนีๆ ไป จะได้อยู่สงบสงัด

 ท่านชอบอยูเ่งียบๆ  ท�าอะไรๆ ของท่านไป ไม่มใีครรู้เร่ืองท่านหรอก ศษิย์พระอาจารย์ 
มหาบวัทีเ่ป็นฆราวาสทีมี่ยศถาบรรดาศกัด์ิสงูๆ พระอาจารย์มหาบวักแ็นะน�าให้มากราบ 
อาจารย์เจี๊ยะนะ นี่แหละ “ผ้าขี้ริ้วห่อทอง”

 เม่ือเขาเข้ามาถงึ มาเรียนถามปัญหา ท่านกจ็ะถามคืนทนัทว่ีา ท่านอาจารย์มหาบวั 
สอนอะไรยงัไง เม่ือเขาตอบมาว่าอย่างน้ันๆ ท่านกจ็ะสรุปเพยีงว่า “เออ...อย่างเดยีวกนั  
สอนอย่างเดยีวกนั” ท่านจะพดูเพยีงแค่น้ัน ไม่พดูมาก เหมือนกบัว่าท่านจะรักษาตวัท่าน 
ไม่ยุ่งกับใคร

 พระอาจารย์เจ๊ียะ เวลาน่ังชอบถกเขมรเปิดแก้มก้น ฝนมดี ท่านท�าอย่างอสิระของ
ท่าน แต่ชนส่วนมากมาหา เห็นกิริยาที่ท่านท�าเช่นนั้นแล้วก็มาจับผิดท่านเอง ท่านเอง 
ไม่เคยไปยุ่งกับใคร และไม่ต้องการให้ใครมาหามากราบไหว้บูชา

 แม้ศิษย์พระอาจารย์มหาบัว วัดป่าบ้านตาด ที่ท่านบอกว่า “พระอาจารย์เจี๊ยะ
เป็นผ้าขี้ริ้วห่อทอง” เมื่อมาเห็นกิริยาอาการเคลื่อนไหวไปมาเช่นนั้น ก็อดที่จะต�าหนิ 
พระอาจารย์เจ๊ียะไม่ได้ เรียกว่าเดนิทางมาเพือ่ดมูากกว่าจะมาหาธรรม บางท่านบางคน 
จึงไม่ได้อะไร เพราะในสิ่งที่เขาว่าไม่มีอะไรนั้นแหละ มันมีความหมายอยู่ในตัว 

 พระอาจารย์มหาบัวจึงเตือนอยู่เสมอว่า “ระวังจะเป็นบาปเป็นกรรมกับคนที่คิด
ไม่ดีกับพระอาจารย์เจี๊ยะ เพราะไม่เข้าใจท่าน”



276

 พระอาจารย์เจ๊ียะไม่ว่าจะอยูท่ีใ่ด ท่านละเอยีดมาก ผ้าสบงเยบ็ชุนเป็นระเบยีบมาก  
การใช้จ่ายรัดกุมมาก ไม่เคยเห็นมีพระที่ไหนท�าได้อย่างท่านเลย ใครก็ตามที่ไม่เคย 
ฝึกมา กจ็ะคิดว่า “ท�าไมท่านท�าอย่างน้ีนะ” ถ้ามองเผินๆ กอ็าจจะดหูยาบ ถ้าเข้าไปใกล้ๆ  
จะเห็นประโยชน์ทุกอย่างที่ท่านท�า เช่น อย่างเดินไปนี่ เห็นตะปู ท่านจะให้ถอนออก
แล้วเคาะๆๆ เก็บไว้มีประโยชน์ ไม่ต้องซือ้หา เวลาเดนิไปเจอถงัพลาสตกิแตกๆ ท่านก็ 
เอามาเคาะๆ เอามาป่นใช้แทนคร่ัง ท�าด้ามสิว่ด้ามขวาน เจอหมอนแตก ท่านให้พระที่
ติดตามลงไปงมมาจากในน�้า คนผ่านไปผ่านมา บางทีพระก็อายเขา เดี๋ยวเขาจะหาว่า 
พระลงไปท�าอะไรในน�า้ ชาวบ้านมองกนัหมด เมือ่ได้หมอนมา เอามาตากแดดให้แห้ง  
แล้วก็น�ามาเย็บให้ดี

 (หมอนขาดๆ เจอตามร่องน�า้บ้านใครในทางเดินน่ี ท่านลงไปเกบ็มาหมดแหละ  
บางทีพระรูปที่ติดตามต้องสะพายบาตรเดินตามหลังอยู่แล้ว ยังต้องมาสะพายหมอน 
ขาดอีก ใครๆ เขาเห็น เขาก็ว่า “บ้า” แม้แต่ผู้ที่ติดตามยังคิดว่า “ท�ายังงี้เหมือนบ้า”  
แล้วคนอืน่ทีม่อง มันจะคิดมากขนาดไหน ดูๆ แล้วเหมอืนผีบ้าเดนิตามกนั คนจะมอง 
เหมือนคนบ้ากับคนบ้าอยู่ด้วยกัน)

 ท่านห้าวหาญมาก ไม่กลวัใคร แม้พระทีนั่บถือท่านหรือไม่นับถอื ท่านกไ็ม่กลวัเลย  
ยกตวัอย่างเช่น พระเดินตามกนั ๒ รูป ไม่ได้เลย ถ้าท่านใดรูปใดท�า เป็นได้เร่ือง ท่านจะ 
ด่าเลย ท่านจะให้เร่งความเพียร การเดินตามก้นกันเหมือนฆราวาส ท่านไม่ให้ท�า

 พระบางรูปข้อวตัรปฏบิตัดิเียีย่ม เป็นเพยีงกริิยา แต่พอเสร็จจากการท�าตามตาราง  
ก็คุยกันจุกจิกๆ ท่านพูดเมื่อเห็นพระท�าเช่นนั้นว่า

 “กูไปนั่งเยี่ยวอยู่นี่ เท่ากับพวกมึงพิจารณากันทั้งคืนมั้ง”

 พระอาจารย์เจ๊ียะดุพระเณรมาก จนบางคร้ังพระอาจารย์เฟ่ืองต้องเตอืนพระเณร 
ว่า “อาจารย์เจ๊ียะท่านเป็นอย่างน้ีแหละ อยู่กบัหลวงปูม่ัน่ แหย่หลวงปูม่ัน่ให้ดไุด้ทกุวนั  
พวกท่านอยู่กับท่านอาจารย์เจี๊ยะ อย่าถือสาท่านนะ”
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อบรมลูกศิษย์

 เวลาอบรมลูกศิษย์ ท่านจะดุมาก เพราะนิสัยท่านชอบฟังธรรมะที่เผ็ดร้อน  
เวลาอบรมพระ เหมือนว่าท่านจะป้ันหน้าหนัหน้าเข้าฝา ทัง้ๆ ทีคุ่ยกนัอยู ่ทัง้ๆ ทีย่ิม้ๆ กนั 
อยู่ดีๆ พอท่านหันหน้ากลับออกมาพูดเรื่องธรรมะนี่ หน้าท่านดุเลย

 วันไหนถ้าท่านได้ยินเสียงพระคุยกัน ไม่ประกอบความเพียร ท่านลงทุนทุบร่ม  
กระแป๋ง ขว้างลงมาโครมครามๆ ท่านจะพดูบ่นๆ ว่า “โน่น...มันพากนัหนีไปทางโน่นแล้ว  
พวกน้ีต้องสอนแบบน้ี ไม่ง้ันไม่กลวั” พดูเสร็จแล้วท่านกห็วัเราะ ...เสยีงดงั ฮ่า...ฮ่า...

 เมือ่ใดใครกต็ามได้เข้าไปสมัผัสจริง จะรู้ว่าพระอาจารย์เจ๊ียะเป็นทีอ่บอุน่ มเีมตตา 
อารี ท่านมีนิสัยล่อหลอกทดสอบคนใกล้ชิดท่านอยู่เสมอ ไม่ให้ตายใจ เหมือนว่า 
เวลาเราจะเดนิหน้า ท่านจะถอยหลงั เราถอยหลงั ท่านเดนิหน้า เราไป ท่านจะเหยยีบเบรก  
เราต้องจับเอา ธรรมะท่านไม่ซ�า้ซาก พดูตรงๆ แต่เฉพาะการพจิารณากายน้ี ๑๐๐ คร้ัง 
ก็พูดอย่างเก่า เทศน์อย่างเก่า ไม่มีเปลี่ยนแปลง เฉพาะการพิจารณากายอย่างเดียว 
อย่างอื่นอาจมีแหลมคมตามแง่เหตุผล

 ส�าหรับการสอนพระ สอนให้ “พุทโธ” ถ้าพุทโธไม่อยู่ ให้กลั้นหายใจพุทโธไป  
๒๐ คร้ัง แล้วออกอกี ๒๐ คร้ัง ในลมหายใจเดียว ให้รัวเหมอืนเอม็ ๑๖ ท่านว่าอย่างน้ัน  
“พุทโธๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ” ให้อย่างนั้นเลย มันถึงจะอยู่ ต้องไว ท่านสอนต่อไปว่า  
“ถ้าพิจารณากายไม่ไหวนี่ เอาระเบิดใส่ในตัวเรา เอ็ม ๑๖ จ่อขมองเลย ถ้าตัดลิ้น 
ตัดคอยังเสียวอยู่ เอาระเบิดให้แม่มันคอขาดไป” ให้นึกไปอย่างนั้น

นิมิตภาวนาพลาสติกครอบหัวพระ

 หลวงปูเ่จ๊ียะเล่าว่า... เราไปว่าเขา เขากไ็ม่ชอบเราเหมอืนกัน แต่บางทกีต้็องเสอืก  
ผมว่าเตอืนพวกท่านเพราะหวงัดี ผมก็ลกูศษิย์ท่านพ่อเหมือนกนัน่ี บางองค์ท่านโกรธ
หน้าด�าหน้าแดง ท�าท่าอึดอัดน่าหัวเราะ



278

 บางองค์ท่านหลบัอยู่ตลอด เราน่ังสมาธลิองเพ่งไปด ูถ้าเอาพลาสตกิไปครอบหวัมนั 
ในนิมิต ถุงพลาสติกก็ครอบหัวอยู่อย่างนี้

 พอเช้ากเ็รียกมา “แหม...พอเรียกขึน้มาหน่อย ท่านน้ีหน้าเขยีวหน้าขาวเชยีวนะ”

 “ท�าไม อาจารย์มีธุระอะไร”

 “เอ้า ก็มีหน่อยซ ิท่านนะลกูศษิย์ใคร ลกูศษิย์ท่านพ่อล ีผมกเ็ป็นลกูศิษย์ท่านพ่อลี  
แล้วเราปรึกษากนัไม่ได้หรือ ท่านมีความรู้ท่านกม็าสอนผมได้ เข้าใจมัย๊ ผมมคีวามรู้ 
กส็อนกนัเพือ่ให้มันเป็นประโยชน์ ท่านน่ีน่ังฟังเทศน์สปัหงกตลอดเวลา จริงหรือเปล่า”

 แต่ท่านเถียงว่า “ท่านไม่หลับ ใครๆ ก็เห็นทั้งนั้นเลย”

 บอกไปก็ไม่ค่อยยอม เราก็ต้องวางอุเบกขา เขาไม่เชื่อจะท�ายังไง อย่างองค์นี้ 
ถ้าอาตมาขาดี ทีเดียวคาที่เลย ฮึ ตัวเตี้ยๆ ตบกรามทีเดียวคาที่เลย นับสิบทีเดียว
ไม่ลุกเลย หมัดนี่มันแรง ไม่ได้ (หัวเราะ ฮึ...)

วัยผ่านเหมือนถูกบังคับ

 ในระหว่างที่พระอาจารย์เจ๊ียะพักจ�าพรรษาปฏิบัติภาวนาอยู่ที่วัดอโศการามน้ัน  
ท่านยงัได้ออกเทีย่ววเิวกตามสมณวสิยั ยนิดีทางด้านจิตใจแบบมุนี ปลกีตวัออกห่างจาก 
ผู้คน ปรารถนาหาถ�า้ เง้ือมผา ป่าเขา จะอยูแ่ละตายแบบลกูศิษย์ตถาคต สมศักดิศ์รีทีเ่ป็น
ศากยบตุรพทุธชิโนรส เพราะสงัขารร่างกายขณะน้ันกเ็ข้าสูว่ยัชราแล้ว พระอาจารย์เจ๊ียะ 
ท่านจึงพิจารณาว่า

 “วยัของเราน้ีผ่านไปรวดเร็วเหมอืนถกูบงัคบั รูปทีม่อียูก่เ็ปลีย่นไปเหมอืนรูปอืน่ๆ  
ทีเ่ปลีย่นไปแล้ว และดบัไปแล้ว เมือ่ย้อนมาพจิารณาระลกึถงึตวัของเรา เรากจ็ะเหมือน 
กบัตวัตนของคนอืน่ทีล่่วงผ่านไปแล้วตามคตขิองโลก อย่างไรเสยี ก่อนตายเราควรจะ 
ไว้ลายศษิย์ท่านพระอาจารย์มัน่ ควรจะตายอยูต่ามท้องถ�า้ เง้ือมผา ป่าเขา จึงจะสมน�า้ 
สมเนื้อแห่งความเป็นนักรบธรรม”
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 เมือ่ปรารภดงัน้ัน ท่านจึงคดิออกวเิวกตามป่าเขาในทีต่่างๆ ตามรอยบพุพาจารย์
ของท่าน คือท่านพ่อลี ธมฺมธโร ในเบื้องแรกท่านออกเที่ยววิเวกที่เขาจีนแล จังหวัด
ลพบุรี

เขาจีนแล

วัดเวฬุวัน ต�ำบลนิคม อ�ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ปลีกวิเวกตามรอยท่านพ่อลี

 ในฤดูแล้งออกพรรษา พระอาจารย์เจี๊ยะท่านชอบออกเที่ยววิเวกที่ต่างๆ เช่น 
วัดเขาจนีแล ท่านได้กล่าวชมและแสดงความเคารพรกัท่านพ่อลีมาก เพราะท่านพ่อลี 
เป็นผู้ที่มาบุกเบิกที่เขาจีนแล เรื่องความเป็นมาของเขาจีนแล มีดังนี้

 เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๙๖ แม่ลูกอินทร์ ซึ่งขณะนั้นอายุประมาณ ๔๕ ปี  
มภีมูลิ�าเนาอยูใ่นจังหวดัลพบรีุ ...ได้เดนิทางไปพบท่านพ่อล ีทีว่ดัป่าคลองกุง้ จังหวดั
จันทบรีุ เพือ่ขอการรักษาโรคทีเ่ป็นอยู่ เพยีงเอ่ยปากเท่าน้ัน ท่านพ่อลกีส็ามารถท�าให้
แม่ลกูอนิทร์ต้องตะลงึไป เพราะท่านสามารถบอกอาชพีของแม่ลกูอนิทร์ได้ว่ามอีาชพี
อะไร ซึ่งท่านพ่อกล่าวว่าอาชีพขายผ้าและขายทองนี้ก็ดีอยู่แล้ว และก็เข้ากับลักษณะ
ของแม่ลกูอนิทร์ เพราะเป็นผู้ทีส่นใจแต่เร่ืองของธรรมะ การค้าขายของดงักล่าวเหล่าน้ี 
ไม่บาป ท่านพ่อบอกว่า “บุญก็บีบคั้นอยู่แล้ว ท�าไมจะต้องไปค้าไปขายอะไรอีก”

 แม่ลกูอนิทร์พอใจท่านพ่อมาก ตัง้แต่บดัน้ันเป็นต้นมา จึงตดิสอยห้อยตามท่านพ่อ 
ไปทกุหนทกุแห่ง ในขณะน้ันยงัไม่ได้บวชเป็นชี ส่วนสามขีองเธอกค็งค้าขายต่อไปอยู ่
อย่างเดิม

 ในระหว่างน้ีแม่ลกูอนิทร์ได้รับรสของธรรมะมากข้ึนตามล�าดบั จนมีความสามารถ 
ทีจ่ะน่ังสมาธแิละขจัดโรคร้ายลงไปจนเกือบหมดสิน้ คร้ังสดุท้ายได้กราบขอให้ท่านพ่อ 
ช่วยรักษาเศษโรคร้ายที่ยังเหลืออยู่ประมาณแค่หัวแม่มือให้หมดสิ้นไป แต่ท่านพ่อ 
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ไม่ได้ให้ยารักษาโดยตรง กล่าวคือ ท่านพ่อขากเอาเสลดให้แม่ลูกอินทร์แทนยาที่ขอ  
เธอกส็ามารถรับประทานเสลดของท่านพ่อเข้าไปได้  และกล่าวอกีว่า “มนัๆ ดี นะท่านพ่อ”  
โรคร้ายก็หายโดยเด็ดขาดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ความเลื่อมใสที่เธอมีต่อท่านพ่อลี
ไม่สามารถจะคณานับได้

 ต่อมาท่านพ่อลไีด้ไปสร้างวดัอโศการาม ทีจั่งหวดัสมทุรปราการ เธอได้ตดิตามไป 
ช่วยสร้าง คนืวนัหน่ึง เธอได้นิมติเหน็สถานทีแ่ห่งหน่ึง บริเวณรอบด้วยภูเขา เป็นสถานที ่
วิเวก รู้สึกอิ่มเอมใจต่อสถานที่ในนิมิต ยิ่งกว่านั้นยังปรากฏเห็นพระธุดงค์ปักกลด 
สีขาวดารดาษเต็มไปหมดในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว จึงได้น�าเอานิมิตดังกล่าวไปเล่าให้
ท่านพ่อฟัง ท่านพ่อจึงพาเธอมาทอดผ้าป่าทีว่ดับ่อหก จังหวดัลพบรีุ ในงานน้ัน ท่านพ่อ 
ได้พบกับพระมหาวิฑูรย์ จึงออกปากบอกว่า “บริเวณแถวนี้มีสถานที่ใดบ้างพอเป็นที่
วิเวกเหมาะสมแก่การบ�าเพ็ญภาวนา”

 พระมหาวิฑูรย์จึงน�าพาท่านพ่อและแม่ลูกอินทร์มาบริเวณเขาจีนแลนี้ สมัยนั้น 
ยงัเป็นป่าดงดบิอยู ่แม่ลกูอนิทร์พอเหน็พืน้ทีด่งักล่าวเท่าน้ันแหละ กรู้็สกึตืน่เต้นขึน้มา 
ทนัทว่ีา “ตรงน้ี...ตรงน้ีแหละ เป็นสถานทีท่ีด่ฉัินเหน็ในนิมติ” ท่านพ่อล ีคณะศษิย์และ 
แม่ลกูอนิทร์ ได้มาบ�าเพ็ญเพียรอยู่ ณ สถานทีแ่ห่งน้ีเป็นเวลาสามวนั จึงเดนิทางกลบั 
วัดอโศการาม

 ส่วนแม่ลูกอินทร์ไม่กลับ เพราะท่านพ่อได้สั่งว่า “ตั้งแต่บัดนี้เป็นเรื่องของแม่ 
ลูกอินทร์แล้ว” แม่ลูกอินทร์จึงปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะสร้างเขาจีนแลนี้ให้เป็นวัด  
วดัเขาจีนแลจึงเร่ิมต้นตัง้แต่บดัน้ัน เมือ่คดิทีจ่ะสร้างวดั จึงลงกลบัมานอนบริเวณเชิงเขา 
ด้านล่างในตอนกลางคืน ส่วนกลางวันเดินขึ้นไปถากถางบนภูเขาด้านบน

 น้ีเป็นเพียงสองมือของผู้หญิงคนหน่ึงที่สู้อุตส่าห์พยายามพากเพียรตามนิสัย
วาสนาเพื่อธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า เราทั้งหลายพึงพิจารณาในเรื่องนี้

 ในระหว่างที่แม่ลูกอินทร์ก�าลังสร้างวัด และบ�าเพ็ญเพียรอยู่ที่เขาจีนแลน้ัน  
หลานสาวของเธอชื่อว่า บ�ารุง อายุ ๑๔ ปี ได้ฝันเห็นแม่ลูกอินทร์สร้างวิมานเป็นทอง
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ทัง้หลงั แต่ยังไม่เสร็จ เมือ่ตืน่เช้ามากอ็ยากจะมาอยูก่บัป้าเป็นทีส่ดุ ไปขอพ่อแม่กไ็ม่ได้ 
รับอนุญาต จึงน�าเอากล้วยน�า้ว้าไปขาย ได้ก�าไร ๘ บาท พอเป็นทนุในการเดนิทางมาหา
แม่ลกูอินทร์ได้ เมือ่เดินทางมาถงึแล้ว จึงเป็นผู้ช่วยแม่ลกูอนิทร์สร้างวดั ในระหว่างน้ี 
นายแช ผู้เป็นสามีของแม่ลูกอินทร์ ยังท�าการค้าขายอยู่เป็นปกติ เป็นผู้ส่งอาหารให้
แม่ลูกอินทร์จนถึง ปี ๒๕๐๐

 เมือ่ก้าวเข้าสูปี่ พ.ศ. ๒๕๐๐ ชนทัง้สามคอื แม่ลกูอนิทร์ นายแช ผู้เป็นสามี และ 
นางสาวบ�ารุง ผู้เป็นหลาน ต่างบวชเข้าสูร่่มเงาแห่งพระศาสนา ทกุคนได้บ�าเพญ็จนจิต 
เป็นสมาธิหมด

 วัดเขาจีนแลปรากฏเด่นให้เห็นในปัจจุบันนี้ เป็นเพียงกระจกเงาสะท้อนให้เห็น
วถิแีห่งสายศรัทธาของอสิตรีทีแ่กร่งกล้านางหน่ึงในอดตี ซึง่ถกูหล่อหลอมด้วยศรัทธา 
วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา เป็นพุทธสาวิกาที่ควรน่ากล่าวชมโดยแท้

 พระอาจารย์เจ๊ียะเล่าว่า ท่านพ่อลแีสดงธรรมทีว่ดัเขาจีนแล เป็นทีป่ระทบัใจมาก  
ท่านเทศนาธรรมให้แม่ลูกอินทร์ฟังว่า

 “กายของเราจะอยู่ในภาวะใดก็ตาม ต้องท�าจิตของเราไว้ให้สม�่าเสมอ มีการ 
สงัวรตา เมือ่เหน็รูปดีหรือชัว่ จิตไม่ก�าเริบ สงัวรจมกูในกลิน่ สงัวรลิน้ในรส สงัวรกาย 
ในสมัผัส สงัวรใจในอารมณ์ เป็นต้น คอยระวงัให้จิตตัง้อยูใ่นกศุลธรรม อย่าให้เจือไป 
ในอกุศลได้

 ศีลอย่างต�่า ก็คือรักษากายตั้งแต่มือเท้าขึ้นมาไม่ให้เป็นโทษ

 ศลีสงู กคื็อรักษาอวยัวะส่วนทีอ่ยู่บนศรีษะของเรา เช่น ตา ห ูจมกู ปาก เหล่าน้ี  
ไม่ใช่มุ่งแต่ในสิกขาบทอย่างเดียว มันจะมั่งมีศรีสุขหรือขัดสนจนยากอย่างไรก็ตาม  
ในขณะทีเ่ราน่ังสมาธอิยูน้ี่ เราจะต้องไม่เอาธรุะกบัมนัทัง้สิน้ เราจะต้องมุ่งอยูแ่ต่ในธรรม  
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างเดียว คือความสงบใจของเราก็จะได้รับความร่มเย็นเป็นสุข 
ใจของเราก็จะเป็นศีลขึ้นมาในตัว”
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ส�านักสงฆ์ห้วยปลาหลด

 พระอาจารย์เจ๊ียะท่านออกเทีย่วแสวงหาถิน่ทีว่เิวกทางกายและจิตพอสมควรแก่
กาลแล้ว ท่านก็จะเดินทางกลบัมาจ�าพรรษาทีว่ดัอโศการามในฤดูฝน เพือ่อบรมสัง่สอน 
พระเณรเท่าทีค่วามสามารถทีพ่งึจะกระท�าได้ แต่เม่ือท่านกลบัเข้ามาอยูว่ดัอโศการาม 
เป็นพระเถระผู้ใหญ่รูปหน่ึง พระเณรกไ็ม่ค่อยจะเชือ่ฟังท่านมากนัก มกัมองท่านด้วย
สายตาว่า เป็นพระแก่เลอะเลอืน ไม่มคีวามหมาย พระบางรูปถงึขนาดดูหม่ินว่า “ท่านเป็น 
พระบ้า”

 พระอาจารย์เจ๊ียะท่านกล่าวว่า พระทกุวนัน้ีมักตดิรูปแบบในการปฏบิตัมิากกว่า
วิธีปฏิบัติจริงเพื่อถึงความพ้นทุกข์ ดังค�าที่ว่า “โลกชอบ แต่ธรรมชัง หรือธรรมชอบ 
แต่โลกชงั” สาเหตเุพราะว่าทกุๆ คนชอบมองแต่กริิยาภายนอกอนัเป็นไปแบบสบายๆ

 เม่ือพระอาจารย์เจ๊ียะเหน็เหตกุารณ์อย่างน้ัน ท่านจึงสลดใจ คร้ันออกพรรษาเวยีน 
มาถึงฤดูแล้งอกี ท่านคดิจะแสวงหาสถานทีพ่กัภาวนาอยูจ่�าพรรษาอย่างถาวร แต่กย็งั 
ไม่สามารถหาได้ อายมุากแล้ว ไม่คดิจะตะลอนรอนแรมไปทีใ่ดอกี ท่านจึงเทีย่ววเิวก 
ไปตามที่ต่างๆ อันเป็นที่สบายกายจิตเป็นวิหารธรรม ท่านเดินทางไปทางภาคเหนือ  
จังหวัดตาก เพราะคณะศิษย์ของท่านไปปักหลักอยู่ท่ีน้ันก่อนแล้วก็มี ไปพักที่ห้วย 
ปลาหลด บ้านห้วยปลาหลด ต�าบลด่านแม่ละเมา อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และที่ 
ถ�า้ช้างร้อง อนัเปน็เขตแดนตดิตอ่กนัระหว่างจงัหวดัตากกบัจงัหวดัล�าพนู (ฝ่ังซา้ยปา่ 
อมก๋อย จังหวัดตาก ฝั่งขวาลี้ จังหวัดล�าพูน)

ถ�้าช้างร้อง

 ถ�า้ช้างร้อง อยูภ่ายในอทุยานแห่งชาตแิม่ปิง เป็นสถานทีล่ีล้บัห่างไกลผู้คน ภายใน 
ถ�้ามีวิหารหลังน้อยๆ ที่เจ้าแม่จามเทวีสร้างเอาไว้ วิหารน้อยหลังน้ีถูกสร้างขึ้นด้วย
ไม้สักทอง ไม่ได้ใช้ตะปูตี ใช้ไม้เป็นสลักตอกประกอบเข้า พื้นวิหารเป็นไม้สักทอง
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ถูกลงรักปิดทองทั้งหมด ข้างๆ วิหาร มีเสลี่ยงส�าหรับหามเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงเมื่อจะ
เดินทางออกไปเยือนหัวเมืองต่างๆ พื้นถ�้ามีเศียรพระพุทธรูปดารดาษถูกทับถมด้วย 
ขีค้้างคาว ดอกบวัทีท่�าด้วยไม้ส�าหรับสกัการบชูา อนัแสดงถงึศรัทธาปสาทะทีไ่ม่หวัน่ไหว 
โอนเอนต่อคุณพระรัตนตรัยมีอยู่ทั่วไป

 แม้ในสมยัปัจจุบนัทีบ้่านเมืองเจริญแล้ว แต่สถานทีแ่ห่งน้ียงัมีมนต์ขลงัทีล่ีเ้ร้นอยู่  
ตัง้อยู่ไม่ไกลจากพระพทุธบาทแก่งสร้อย อยูท่่ามกลางหบุเขาทีแ่สนไกลจากผู้คน มลี�าเขือ่น 
ภมูพิลทีท่อดยาวกนิบริเวณถงึล�าน�า้ปิง เป็นอาณาเขตหลายร้อยกโิลเมตร เป็นสายน�า้ 
ทอดยาวเลีย้งชวีติสตัว์นานัปการ สายน�า้น้ีลดเลีย้วเคีย้วคดไปตามหบุเขาอนัมหีน้าผา 
เป็นก�าแพงกัน้ดุจม่าน เดิมมลี�าน�า้ปิงเป็นแม่น�า้สายเอกหล่อเลีย้งชาวเมืองสร้อย (ละว้า)  
อันเจริญด้วยวัตถุและวัฒนธรรม

 ภายใต้สายน�า้อนัคดเค้ียวสดุสายตาน้ัน ยงัมวีดัและพระเจดย์ีธาตเุป็นร้อยๆ องค์  
ที่จมปลักหักพังอยู่ มีประวัติเมืองสร้อยอันน่าติดตาม ได้คัดมาบางส่วนดังนี้

  ...ประวตัท้ิองถ่ินทีจ่มอยู่ใต้ทะเล ณ ทีท่่านยืนอยู่น้ี คือ ส่วนหน่ึงของอาณาเขต
เมอืงสร้อย ในอดตีกาลกว่า ๘๐๐ ปี อยูท่างตอนเหนือของเขือ่นภมูพิล อ�าเภอสามเงา  
จังหวัดตาก ตามแนวล�าแม่น�า้ปิงประมาณ ๗๐ กโิลเมตร หรือกึง่ทางระหว่างเขือ่นภมิูพล  
กับอ�าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

  ยคุต้น (ระหว่าง พ.ศ. ๑๖๖๙ - พ.ศ. ๒๓๑๐) เมืองสร้อยมเีจ้าเมอืงปกครองมา
นานหลายชัว่อายุคน เจ้าเมอืงองค์สดุท้ายมีพระนามว่า พญาอตุมุ อาณาเขตเมอืงสร้อย 
ประกอบด้วยหมู่บ้านต่างๆ เป็นจ�านวนมาก เช่น ในล�าน�า้แม่ตนี มบ้ีานก๋องขาด บ้าน 
ท่าก๋อง บ้านลุมวาย บ้านหินลาด บ้านนาไฮ บ้านอูมหลวง เป็นต้น ในล�าน�้าแม่ปิง 
มีบ้านทุ่งจ๊ะ บ้านส่างต้น บ้านเสลี่ยม บ้านแก่งปวง บ้านป่าดา ฯลฯ ในหุบเขาต่างๆ 
ทัง้สองฝ่ังแม่น�า้ปิง แม่น�า้ตนี กม็หีมูบ้่านต่างๆ เช่น บ้านหนองแสง บ้านดินแดง บ้าน
ขอบด้ง บ้านก๋องยอน บ้านผาลาด บ้านวังค�า ฯลฯ ทุกหมู่บ้านได้สร้างวัดต่างๆ ขึ้น 
รวมทัง้สิน้ ๙๙ วดั พญาอตุมุได้ท�าการฉลองวหิารวดัหลวง โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จาก 
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ทุกวัดมารับการถวายไทยทานวัตถุปัจจัย ซึ่งเป็นการจัดงานฉลองคร้ังใหญ่ ต่อมา 
พระยาอุตุมได้ล้มป่วยถึงแก่อสัญกรรม

  ในตอนต้นกรุงรัตนโกสนิทร์ มข่ีาวคราวสงครามไทยกบัพม่า ชาวบ้านเมอืงสร้อย  
ได้ขนย้ายทรัพย์สมบัติต่างๆ ไปซ่อนไปฝังไว้ตามถ�้าและหุบเขาต่างๆ ที่เห็นว่าจะ
ปลอดภัย พร้อมกับท�าปริศนาลายแทงเอาไว้ เช่นค�าว่า เมื่อเช้าอยู่คอควาย เมื่องาย 
อยูท่ีร่ิว้ ไปเพยีงตา มาเพยีงตนี ไม้จิกอยูเ่หนือ มะเกลอือยูใ่ต้ แก้ไม่ได้เลอืดออกป่าก์  
เป็นต้น ในรัชกาลที ่๑ กษัตริย์พม่าได้ยกกองทพัใหญ่มาตเีมอืงไทย โดยเดนิทพัมาทาง 
แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง ได้ตีมาถึงเมืองฮอดและเมืองสร้อย พร้อมกับได้กวาดต้อน
ผู้คนชาวเมืองสร้อย ซึง่สนันิษฐานว่าเป็นชาวเมืองลวัะ (ละว้า) ไปช่วยท�าสงครามทางใต้  
ต่อมาได้เกิดโรคระบาด ผู้คนเมืองสร้อยล้มตายเป็นอันมาก เมืองสร้อยจึงกลายเป็น
เมืองร้างตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา...

 ซึ่งประวัติข้างต้น มีหลักศิลาจารกึเป็นประจักษ์พยาน มีหมู่บ้านอยู่นบัพัน เป็น 
เมืองสร้อยที่เลื่องลือในอดีตกาล ถ้าล่องเรือตามสายน�้าคนเดียวนั้น จะรู้สึกหวิวหวั่น  
อาจจะได้ยินเสยีงช้างร้องเมือ่มนัลงมากนิน�า้ เสยีงลงิ ค่าง บ่าง ชะนี ร้องในเวลาย�า่รุ่ง  
สะท้อนสายน�้ายาวไกล หมู่นกเป็ดน�้าก็ด�าผุดด�าว่ายเพื่อหาปลาเป็นเหยื่อ หมู่ปลาที่ 
มองลงในน�า้อนัใสยงักบักระจกแก้ว แหวกว่ายกนัอลหม่าน หมูป่ลาเทโพ ปลาสร้อย 
ปลาสวาย ปลาแขยง ปลาแรด ฯลฯ มักจะมาออกันบริเวณท่าน�้าหน้าถ�้า อันมีต้น
กระโดนน�้าที่มีใบเขียวสดเป็นร่มเงาหลบแดด ด้านบนหลังถ�้านั้น ในเวลาค�่าคืนจะมี 
หมู่เก้ง กวาง ออกมาหาอาหาร สถานที่แห่งนี้จึงปลอดผู้คนหมู่มาก มีมนุษย์ที่พึง 
มองเหน็ด้วยตานับได้ในแต่ละวนัว่าวนัหน่ึงมหีน่ึงคน สองคน ถึงแค่สบิคน ส่วนอมนุษย์ 
น้ันนับจ�านวนไม่ได้  พระอาจารย์เจ๊ียะและศษิย์อาศยัเรือเทีย่วภกิขาจารกบัชาวประมงที ่
อาศัยอยู่ตามแพพอประทังชีวิตธาตุขันธ์ไปวันๆ

 ตามปกติ นสิยัพระอาจารย์เจีย๊ะท่านชอบถ�า้มากกว่าปา่เขาหรอืดงลึก เมือ่ศษิย์
ออกเทีย่วธดุงค์แล้วกลบัมาปรารภว่า มถี�า้อยูต่รงโน้นตรงน้ีสวยงามน่าอยู ่สงัด น�า้ดี
สะดวก ท่านมกัจะเดินทางไปภาวนาทีถ่�า้น้ันๆ โดยไม่ย่อท้อ แม้อยูใ่นวยัชราบ้างแล้ว
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 ที่ถ�้าช้างร้องน้ี มีเร่ืองราวที่น่าตื่นเต้นชวนทดลองไป และมีเร่ืองน่ากลัวท�าให ้
ไม่อยากพบ เป็นเสมอืนคนๆ เดยีว อาจจะร้องไห้กไ็ด้ ดใีจกไ็ด้ ในเวลาเดยีวกนั ตามแต่ 
ภาวะที่ควรจะเป็น แต่ส�าหรับผู้ขลาดเขลากลัวตาย สถานที่แห่งน้ีจึงไม่ควรไปเป็น
อย่างยิ่ง เพราะพระที่เที่ยวธุดงค์มาวิเวกกว่าครึ่งหนึ่งเป็นบ้า หรือบางทีก็มีเหตุการณ์
ที่มนุษย์คาดไม่ถึง อย่างรูปหน่ึงเป็นศิษย์พระอาจารย์เจ๊ียะ เมื่อมาอยู่ถ�้าช้างร้องน้ี  
ภาวนาเกิดเหน็ในสิง่ทีม่นุษย์มองด้วยตาเน้ือไม่เหน็ เข้าใจว่าตวัเป็นผู้วเิศษ เดนิตดัป่า 
จากถ�า้ช้างร้องไปทางหมูบ้่านก้อท่า เมือ่ไปถงึถนน เข้าทีน่ั่งภาวนากลางถนนสายอ�าเภอลี้ 
มาทางบ้านก้อท่า เพือ่ให้รถชนตาย ร่างกายแหลกเหลว ด้วยการแสดงตนว่าเป็นผู้ใจเดด็ 
ไม่กลวัความตายถวายพระพทุธเจ้า อนัน้ีมสีาเหตมุาจากสิง่ดลใจจากภพภูมทิีล่ะเอยีด 
เพื่อทดสอบล�าดับขั้นแห่งจิตตภาวนา

 ฉะนั้น สถานที่แห่งนี้เป็นที่เลื่องลือส�าหรับชาวบ้านแถบนั้น ไม่มีใครกล้าเข้าไป 
เพราะว่ามีเหตุการณ์แปลกประหลาดเสมอส�าหรับผู้สัญจรไปมา

 เพยีงเรามองด้วยตาก็จะทราบว่าเมอืงสร้อยเป็นเมอืงทีน่่าอยูแ่ละงดงามเพยีงไร  
พระพทุธบาทแก่งสร้อยอนังามเด่นบนเนินเขาริมน�า้ ฤดูสรงน�า้พระธาต ุมเีรือจอดเป็น 
ทิวแถว ไม่มีทางสัญจรด้วยรถ ต้องมาทางน�้าอันมีเรือเป็นพาหนะเพียงอย่างเดียว 
ต้องใช้เวลาเดนิทางมาจากทางหน้าเขือ่นเป็นเวลากว่าคร่ึงวนั แต่ถ้าเข้ามาทางอ�าเภอลี้  
บ้านก้อท่า ก็จะใช้เวลาประมาณ ๓ ชั่วโมง แต่ถ้าในวันธรรมดาไม่มีเทศกาล จะมีแต่ 
ความเงียบสงบ เย็นสบาย มีสายน�้าไกลสุดตา มีเทือกผาเป็นดั่งผ้าห่มโอบคลุมสูง
ตระหง่านอยู่ทางด้านหลัง ท�าให้บุคคลที่ผ่านเข้ามารู้สึกวิเวก ปราศจากสิ่งก่อกวน 

 อันล�าน�้าปิงน้ี นอกจากจะเป็นแหล่งพืชพันธุ์ธัญญาหารอันอุดมสมบูรณ์แล้ว  
ยังเป็นที่แสวงบุญแห่งบุคคลผู้ใคร่บุญทั้งหลาย และยังเป็นที่แสวงโชคของพวกหา
สมบตัเิก่าทีอ่ยูใ่ต้เจดย์ีอนัจมดิง่อยูใ่ต้น�า้ เวลาน�า้ลดลงมากๆ เจดย์ีเก่ากจ็ะโผล่ขึน้มา  
เวลาน�้าหลากมามากๆ ก็จะท่วมเจดีย์ให้มุดลงไป

 สายน�า้ปิงน้ี เป็นทีพ่ระแม่เจ้าจามเทวล่ีองเรือจากเมอืงลพบรีุข้ึนไปทางเหนือเพือ่ 
แสวงบญุสร้างพระเจดีย์ ตลอดสายแห่งล�าน�า้ตามรายทางทีท่่องเรือผ่าน ตามถ�า้ต่างๆ 
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จะมีเรือนทรงเมืองเหนือ หลังคามุงด้วยไม้ ไม้แปรชายถูกถากด้วยมีดที่ใช้มือท�า  
แล้วประดษิฐานพระพทุธรูปองค์เลก็ๆ ไว้บชูา แล้วเอานานารัตนะ มแีก้วแหวนเงินทอง 
ต่างๆ ฝังไว้เพือ่บชูาคุณพระรัตนตรัยด้วยน�า้ใจใสศรัทธา ตามถ�า้เง้ือมผาเหล่าน้ีจึงเป็น 
ทีศ่กัด์ิสทิธิ ์เพราะมเีทวาอารักษ์คอยรักษาวตัถแุละทรัพย์อนัผู้มบีญุได้อธษิฐานสร้าง 
เอาไว้ ความศักดิ์สิทธิ์วิเศษน้ี จึงเป็นที่กล่าวขานแห่งพระกรรมฐานผู้ได้เดินธุดงค ์
ผ่านมา

เทพบันดาล

 ที่ถ�้าช้างร้อง มีเหตุการณ์ที่มนุษย์ผู้มีนัยน์ตามืดบอดอันกิเลสปกคลุมอยู่น้ัน  
ไม่สามารถทราบได้ แต่ส�าหรบัพทุธญาณ ตลอดจนญาณแห่งพระอริยสงฆ์น้ัน ท่านรับรู้ 
ได้โดยตลอด

 พระลกูศษิย์ของพระอาจารย์เจ๊ียะรูปหน่ึง ซึง่เป็นผู้ชอบทดลองเร่ืองผี เทพ เทวดา  
ตลอดจนพวกกายทิพย์ว่ามีจริงหรือไม่ ในที่สุดท่านก็เจอดีเข้าจนได้

 เวลาทีท่่านเข้าทีน่ั่งภาวนา จะมผู้ีหญงิคนหน่ึงเข้ามาในนิมิตเสมอๆ แสดงอาการ
กิริยาว่าไม่พอใจที่ท่านเข้ามาอยู่ที่นี่ อาจจะเป็นเพราะการแสดงกิริยามรรยาทไม่งาม 
อย่างใดอย่างหนึ่ง อันนี้ก็สุดแล้วแต่ใครจะคิดคาด ในขณะที่หญิงงามเข้ามาในนิมิต
ภาวนานั้น เธอมักจะถามว่า “พระคุณเจ้ามาอยู่ที่นี่ท�าไม มาอยู่ป่าท�าไม มาอยู่ป่าแล้ว  
ไม่เหน็เหล่าพระคุณเจ้าสงบกาย วาจา ใจเลย” นางถามขึน้พร้อมกบัแสดงกริิยารังเกยีจ 
ด้วยการมองด้วยหางตา

 “สงบยังไง ยังไงเรียกว่าความสงบ อธิบายให้อาตมาฟังซิ แม่หญิง” พระรูปนั้น 
สอบถามขึ้น

 “ความสงบ กคื็อต้องอยูอ่ย่างเงียบๆ เป็นพระกรรมฐาน ต้องไม่พดูจาวาทกัีบใคร 
ทั้งนั้น” นางกล่าวขึ้นพร้อมกับรูปร่างที่งดงามของนางค่อยๆ เปลี่ยนไปสู่วัยชรา จาก 
หญิงสาวกลายเป็นหญิงแก่หน้าไม่รับแขกที่มาเยือน
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 ในขณะทีผู้่หญงิแก่หน้าไม่รับแขกคนน้ีพดูจบลง นางกแ็สดงกริิยารังเกยีจเพิม่ข้ึน 
ออกมาอย่างเห็นได้ชัด ประหน่ึงจะเป็นการประกาศสงครามระหว่างพระสาวกของ
พระพทุธเจ้ากบัภมุเทวดานางหน่ึง สรุปว่า เธอไม่ชอบใจพวกพระอย่างเรา เธอชอบพระ 
กรรมฐานแบบพม่า

 ในที่สุด จิตพระรูปน้ันก็แสดงอาการฉายกระแสล�าแสงของจิตไปกระทบนาง 
เข้าว่า “อีฉิบหาย กูอยู่แบบพระกรรมฐานไทยไม่ได้หรือ”

 ด้วยเหตเุพยีงค�าพดูกระทบเท่าน้ีแหละ เธอโกรธเป็นวรรคเป็นเวร แกล้งสารพดั 
อย่าง พระที่ไปอยู่ด้วยกันอยู่แทบไม่ได้ ล�าบากล�าบน เกิดอาเพศต่างๆ นานา

 ในขณะน้ันมพีระเข้ามาอยูด้่วยกนัหลายองค์ เม่ือภายในถ�า้กข็รุขระมาก พระเณร 
จึงช่วยกันปรับถ�้าให้พออยู่พอเดินไปได้สะดวก

 ขณะทีพ่ระเณรปรับปรุงถ�า้ช้างร้องอยูน้ั่น รู้สกึว่าแม่หญงิภมูเิจ้าทีท่ีเ่ป็นผู้อารักษ์ถ�า้ 
และสมบัติของเจ้าแม่จามเทวี จะไม่เห็นดีด้วย

เทวดาจะช่วยสร้างวัดสร้างศาลา

 พอตกตอนกลางคนื ต่างองค์กต่็างภาวนา พระรูปเดมิทีส่ามารถตดิต่อกบัเทวดา
เหล่าน้ีได้ ก็เข้าทีภ่าวนา ท่านภาวนาแล้วปรากฏภาพในนิมติภาวนาของท่านให้เหน็สตรี 
คนเดิมทีเ่ข้ามาในนิมติของท่านบ่อยๆ คราวน้ีเข้ามาอกี มาแปลกกว่าคราวก่อนๆ ทีเ่คยมา  
คอืไม่มาเป็นคนแก่ มาเป็นคนรุ่นอายปุระมาณ ๓๐ ปี รูปร่างหน้าตาดมีาก มาท้วงตงิว่า 
ท�าไมพวกพระเราถงึท�าอย่างน้ี และกพ็ดูอย่างทีเ่ขาเคยพดูว่า “พวกท่านเป็นพระไม่สงบ  
พวกท่านเป็นพระกิริยาไม่งาม” นางชี้ไม้ชี้มือด่าว่าโดยตลอด

 “แม่หญิงจะให้สงบได้อย่างไร เมื่อท้องถ�้ามันสกปรกอย่างนี้ อยากให้พระสงบ 
ก็ช่วยปรับปรุงท้องถ�้าให้เสร็จซิ” พระรูปน้ันพูดกับนางด้วยวาจาที่แสดงออกไปทาง
กระแสจิตที่อ่อนหวานบ้าง
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 “ท่านอยากท�าวัด ท�าศาลาสวยๆ มั้ย” นางถาม

 “อาตมาไม่ท�าหรอก ตัง้ใจมาภาวนาก�าจัดกเิลสออกจากจิตใจให้ใสสะอาด และ
ที่ส�าคัญ ไม่มีเงินท�าด้วย” 

 “พระคุณเจ้าท�าเถอะ อันเรื่องเงินนั้นไม่เป็นปัญหาส�าคัญแต่อย่างใด” แม่หญิง
เทวดาที่มาในนิมิตกล่าวยืนยันที่จะช่วยเหลืออย่างแข็งขัน

 “แม่หญงิ อาตมาไม่ท�าหรอก อนัการสร้างวดัน้ีจะเป็นภาระตดิตามมาอย่างมากมาย  
ความพะรุงพะรังทางใจนี้ก็มีมากอยู่แล้ว ยังมาให้อาตมาพะรุงพะรังทางกายอีกหรือ” 

 เม่ือพระรูปน้ันตอบเพยีงเท่าน้ัน นางกไ็ม่ถามอย่างใดต่ออกี อันตรธานหายไปใน 
ขณะนั้น

 เม่ือหญงิเทวดาน้ันอนัตรธานหายไป สร้างความงุนงงให้ภิกษุรูปน้ันมากเหลอืเกิน  
อันความอัศจรรย์นั้น อัศจรรย์อยู่แล้ว แต่ความอัศจรรย์ที่หญิงเทวดานี้ปรารถนาจะ
มาช่วยสร้างวดั นางจะมาช่วยสร้างได้อย่างไร เม่ือนางมายกหนิแบกไม้กไ็ม่ได้ ท่านจึง 
คิดเป็นเชิงร�าพึงว่า “เอ๊ะ... พวกกายทิพย์นี้ เขาจะหาเงินมาให้มนุษย์อย่างเรานี้ด้วย
วิธีใดน้อ...”

 หลังจากน้ันอีกไม่กี่วัน พระเณรที่อยู่ด้วยกันหลายองค์ต่างก็เร่งความเพียร  
บางองค์น่ังภาวนา บางองค์เดนิจงกรม บางองค์ท�ากจิทีค่วรท�า ภายในถ�า้บ้าง นอกถ�า้บ้าง  
เวลาบ่ายตะวันคล้อยมามากแล้ว มีเรือใหญ่ล�าหน่ึงล่องผ่านมาทางอุทยานแห่งชาติ 
แม่น�า้ปิง มาทางพระพุทธบาทแก่งสร้อย อาจจะแวะไปทางดอยเต่ากไ็ด้ หรือจะไปทีอ่ืน่ 
ก็ได้ เพราะสายน�้าเป็นทางสามแพร่งอยู่โดยตลอด

 เรือล�าน้ีเป็นเรืออะไร พวกเราทั้งหลายที่อยู่ที่ถ�้าช้างร้องไม่มีใครสามารถรู้ได้  
มองเหน็เรือแต่ไกลๆ และคนในเรือทัง้หมดน้ันกไ็ม่สามารถมองเหน็พวกเราได้ เพราะ
อยู่กันข้างในถ�้าที่มีแต่เครือไม้ปกคลุม มองจากภายนอกแม้ผ่านเข้ามาใกล้ๆ ก็จะไม่ 
สามารถทราบได้ว่าเป็นถ�า้ หรือมีพระอยู ่เรือใหญ่ล�าน้ันล่องอยูท่่ามกลางแม่น�า้ทีม่อง
เห็นแต่ไกลๆ อยู่นาน จะไปทางซ้ายก็ไม่ไป จะไปทางขวาก็ไม่ไป จอดนิ่งและนาน 
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คล้ายว่ามอีะไร หรือว่าเรือเสยีเคร่ืองเรือพงั แต่โดยทีส่ดุแล้ว เรือล�าใหญ่น้ันกค่็อยๆ ตรง
ดิ่งเข้ามาทางถ�้าช้างร้องที่พวกเราอยู่ เหมือนว่าในเรือนั้นมีคนรู้ว่าถ�้าช้างร้องอยู่ตรงนี้  
เรือน้ันล่องลอยเข้ามาเรื่อยๆ มาใกล้บริเวณที่พระเณรอยู่ และก�าลังจะล่องผ่านไป  
ภายในเรือน้ันมีคนมากมาย พดูคยุกันเสยีงดังโว้กว๊าก พระเณรทีอ่ยูใ่นถ�า้เหน็ดงัน้ัน  
กพ็ากนัออกมาด ูเมือ่คนในเรือเหน็พระเณรเท่าน้ันแหละ เขาร้องตะโกนว่า “เจอแล้วๆ  
นั่นพระอยู่ตรงนั้น” ต่างก็ส่งเสียงอึกทึกกันใหญ่

 เมือ่เรือเทยีบฝ่ังได้แล้ว คนบนเรือกลุม่หน่ึงกต็รงร่ีเข้าไปหาพระ พร้อมกบัหิว้ถงุ 
ใบเขือ่งไปด้วย ตวัแทนคนหน่ึงกพ็ดูว่า “ท่านอาจารย์ เป็นบญุเหลอืเกนิทีไ่ด้พบพวกท่าน 
ที่นี่”

 “มบีญุอย่างไรกนัละโยม มเีหตกุารณ์อะไรหรือ” พระทีอ่ยู่ในถ�า้น้ันกพ็ากนักล่าว
ถามขึ้นด้วยความตกตื่น เพราะเขาหน้าตาตื่นมายังกับถูกผีหลอกกลางวันแสกๆ 

 “ท่านอา... อาจารย์ ไม่มอีะไรไม่ดหีรอก ถงึมเีร่ืองไม่ด ีมันกผ่็านมาและกผ่็านไปแล้ว”  
เขากล่าวขึน้แบบตะกกุตะกกัเหมอืนคนตดิอ่าง ทัง้ทีไ่ม่ตดิอ่าง เหมอืนมอีะไรครอบง�า 
แล้วเขาก็หันไปหยิบธนบัตรฟ่อนใหญ่มากองไว้ข้างหน้า ก้มลงกราบแล้วกล่าวว่า 
“ท่านอาจารย์และพระเณรทัง้หลาย ผมขอถวายปัจจัยทัง้หมดน้ีไว้ให้ท่าน ขอให้ท่านน�า 
เงินจ�านวนมากนี้ไปสร้างวัด” พูดแล้วเขาก็ยกมือขึ้นใส่หัว...สาธุ

 “มนัเร่ืองอะไรกนัโยม อยูด่ีๆ  เอาเงินมาถวายกนัเป็นจ�านวนเยอะๆ พระรับเงินไม่ม ี
ต้นสายปลายเหตไุม่ได้หรอก ยิง่พวกเราเป็นพระป่า ต้องรู้ทีม่าทีไ่ปด้วยน�า้ใจใสสะอาด”  
พูดเสร็จแล้ว เหล่าพระก็นั่งรอฟังว่าเขาจะว่าอย่างไร

 “คือเร่ืองมันเป็นไปเป็นมาอย่างน้ีครับท่านอาจารย์” เขาพูดข้ึนพร้อมเอามือ 
ปาดเหงื่อที่ไหลซิกๆ “เริ่มแรกทีเดียว พวกผมมาในนามนักท่องเที่ยว ล่องเรือชมวิว
ทวิทศัน์เพือ่ปกปิดอะไรบางอย่างไว้ แท้ทีจ่ริงแล้ว เรือล�าใหญ่ๆ ทีท่่านอาจารย์เหน็อยูน้ั่น  
เป็นเรือบ่อนการพนันขนาดใหญ่ แต่แอบแฝงมาในนามเรือท่องเทีย่วชมววิทวิทศัน์บริเวณ 
เขือ่นภมิูพล เพือ่ไม่ให้ทางการรู้ ในน้ันมีแต่พวกเศรษฐเีจ้ามอืใหญ่ๆ ผมเป็นเพยีงตวัแทน
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เขาให้น�าเงินมาถวายท่าน เม่ือเรือท่องเทีย่วล่องมาตามล�าน�า้ กเ็ล่นการพนันสนุกสนาน
มาเร่ือยๆ ไม่ปรากฏว่ามีอะไร แต่พอมาถึงช่วงก่อนหน้าน้ีไม่นานนัก การโกงกัน 
ก็เกิดขึ้น ตกลงกันไม่ได้ พวกนักเลงการพนันแบ่งออกเป็นสองฝ่าย ต่างฝ่ายต่างก็มี
อาวธุอยูค่รบมอื เกอืบจะยงิกนัตายทัง้ล�า บนเรือน้ันมแีต่เจ้าพ่อทัง้น้ัน ไม่มใีครยอมใคร  
ต่างฝ่ายก็ต่างมีศักดิ์ศรี จึงตกลงกันว่า “เงินทั้งหมดที่อยู่บนเรือนี้ จะเป็นของใครไป 
ไม่ได้”

 “พวกเราจะท�ากันอย่างไรล่ะทีนี้” หัวหน้าตัวโจกทั้งสองฝ่ายพูดขึ้น

 “เอาอย่างน้ีกแ็ล้วกนั ถ้าเราล่องเรือไปเจอวดัเจอพระทีไ่หน กม็อบถวายท่านไปเลย  
ปัญหาจะได้จบ” หัวหน้านักเลงการพนันอีกฝ่ายหนึ่งพูดขึ้น

 “เอาเป็นว่าตกลงกนัตามน้ี” หวัหน้าอีกฝ่ายโต้ตอบยอมรับแสดงความเป็นธรรม

 จึงสรุปความว่า เงินนี้พวกเราจะถวายพระที่เจอครั้งแรกในการเดินทางต่อไปนี้  
จึงมาเจอท่านอาจารย์และพระเณรนี้แหละ ในระหว่างนี้ เหตุการณ์ก็เครียดเหลือเกิน  
ไม่นึกไม่ฝันว่าพวกพระคุณเจ้าทัง้หลายจะมาอยูใ่นป่าดงพงลกึขนาดน้ี พวกผมเหน็แล้ว 
ดีใจกันใหญ่ ไม่งั้นจะต้องฆ่ากันตายแน่ๆ

 “โยมเอ๋ย... เงินของโยม พระรับไม่ได้ดอก มนัมทีีม่าไม่บริสทุธิ ์เอาเป็นว่าอาตมา 
รับแล้วก็คืนให้ ขนือาตมารับไว้ พระทีน่ี่กฆ่็ากันตายอกีหรอก เงินมนัมากขนาดน้ี หรือถ้า 
โยมมีศรัทธาจะเอาไปถวายพระที่ไหนก็แล้วแต่” เขารับเงินคืนแล้วแสดงอาการดีใจ
จนลิงโลด ออกอาการไชโยโห่ร้อง เป็นทางออกที่ปลอดโปร่งโล่งใจแทบทุกฝ่าย

 พระภิกษุรูปทีต่ดิต่อกบัหญงิเทวดาได้น้ันถงึกบัอทุานภายในใจว่า “น่ีหรือทีมึ่งว่า 
จะช่วยกูสร้างวัด...หึ...อีแม่หญิงร้าย...อีแก่ มึงจะมาบังคับกูทางอ้อมหรือ” 

 แล้วเหตุการณ์นี้ก็ผ่านไป เป็นเหตุการณ์แรกที่ถ�้าช้างร้อง
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หญิงเทวดาแกล้ง

 อีกเหตุการณ์หนึ่งในวันต่อมาอีก พระเณรท�างานปรับปรุงตกแต่งถ�้า กลางวัน 
อากาศร้อนอบอ้าว จึงพากนัไปโดดน�า้ตมูๆๆ วิง่...พุง่หลาว...กระโดดตมูๆ อย่างสนุกสนาน 
ตรงหน้าถ�้า ท่าน�้ามีแพเป็นที่พักส�าหรับพระเณร

 ในคืนวันนั้น...ดึกสงัด ใกล้รุ่งสาง ธาตุขันธ์ละเอียดเหมาะแก่การภาวนา พระ 
รูปเดิมท่านตื่นจากจ�าวัดเข้าที่ภาวนา ปรากฏเห็นแม่หญิงเทวดาตนเดิมเข้ามาใน 
จิตตภาวนา แต่มาในร่างใหม่ แก่หง�าเหงือก นางเข้ามาหาแล้วพูดว่า

 “พระคณุเจ้า...พระเณรอะไร วิง่พุง่หลาวกระโดดน�า้ตมูๆ ไม่มีสมณสารูปเอาซะเลย  
ไม่เรียบร้อย ฉันไม่ชอบเลย บอกให้เขาหยดุนะ ถ้าไม่หยดุ จะท�าให้แพแตก พวกท่าน 
จะอยู่ไม่เป็นสุข จะต้องถูกปองร้าย” นางกล่าวแล้วก็สะบัดหน้าหนีแบบไม่ยี่หระ  
แล้วก็อันตรธานหายไป

 พอรุ่งเช้าได้เวลาเตรียมตวัจัดอาสนะทีเ่รือนแพอนัเป็นโรงฉันน้อยๆ เตรียมจัดบาตร 
เพือ่ขึน้เรือออกบณิฑบาตกบัชาวประมงทีอ่าศัยแพเป็นบ้านทีอ่ยูห่่างๆ กนั เมือ่บณิฑบาต 
กลบัมาจัดท�าภตักจิ ท่านจึงกล่าวว่า “ต่อไปน้ีห้ามพระเณรกระโดดน�า้หน้าถ�า้ เดีย๋วเทวดา 
จะแกล้งเอา” พูดเพียงเท่าน้ัน พระเณรบางรูปอาจจะไม่เชือ่ เพราะถ้าตัง้ใจพดูตกัเตอืน  
เดี๋ยวหมู่เพื่อนพระจะหาว่าขี้คุย ขี้โม้

 เมือ่ท่านพดูเป็นเชงิเตอืน พระเณรบางรูปไม่เช่ือฟัง เพราะคดิว่าเพยีงแค่อาบน�า้  
ไม่น่าจะมีปัญหากับเทพยดาฟ้าดนิทีไ่หน วนัหลงัๆ มา กพ็ากนัวิง่พุง่หลาวกระโดดน�า้
ตมูๆ อยูเ่หมอืนเดมิ วนัน้ันเอง เรือนแพอนัเป็นทีเ่กบ็ข้าวของเคร่ืองใช้ทัง้หมด เกดิแตก 
เอียงคว�่าจะล่ม พระเณรที่อยู่บนเรือนแพนัน้ก็เกิดทะเลาะวิวาทบาดหมาง แตกความ
สามัคคีกินแหนงแคลงใจกัน อยู่ร่วมกันไม่เป็นที่สุขใจ

 พอตะวนัลบัไป รุ่งสางวนัใหม่ เหตกุารณ์ทีไ่ม่คาดคดิกเ็กดิขึน้อกี มไีอ้ขีเ้มาคนหน่ึง 
แล่นเรือมาที่ถ�้า มาพูดจาเอะอะโวยวายด่าว่าพระเณรด้วยค�าพูดเสียหายหยาบคาย 



292

พระเณรกด็ไุล่ให้เขาหนีไป เขาหนีไปด้วยความเจ็บใจทีพ่ระเณรไม่ต้อนรับ เหตเุพยีง 
พระเณรไม่ต้อนรับ เขาน่าจะเสียใจธรรมดาเท่านั้น ไม่เลย เขาเสียใจร้องไห้ฟูมฟาย 
อย่างหนัก ผูกอาฆาตฝังลึก เขาแล่นเรือกลับไปแพที่พัก ไปเอาปืนไรเฟิลอย่างดีมา

 เมื่อไอ้ขี้เมามันมาถึงถ�้า ก็ตรงไปที่พระก�าลังเดินจงกรมอยู่หน้าถ�้า ยิงปืนใส ่
หวังหมายฆ่าทันที เสียงปืน ปั้ง ปั้ง ปั้ง หลายๆ นัด รัวๆ ติดกัน ท�าเอาพระเณรที่ 
อยูใ่นถ�า้หรือบริเวณรอบๆ มดุตวัหลบซ่อนกนัใหญ่ แต่เดชะ...ด้วยอ�านาจพทุธานุภาพ  
ธมัมานุภาพ สงัฆานุภาพ ปืนทีย่งิกระหน�า่ใส่พระรูปทีเ่ดินจงกรมอยูน้ั่น ไม่โดนผิวให้ 
ระคายแม้แต่นัดเดียว

 พระเณรทั้งหลายที่มาภาวนาหวังฆ่ากิเลสคว�่าวัฏวน หนีให้พ้นการท่องเที่ยวใน 
วัฏสงสาร มารวมตัวสนทนากันพักใหญ่ “น่ีมันอะไรกัน” พระรูปหน่ึงเอ่ยข้ึนก่อน  
“วนัๆ มแีต่เร่ืองแต่ราว มาอยูก่ลางป่ากลางเขา อดอยากทกุข์ทรมานเพือ่หาธรรมน�าตน 
ให้พ้นภัย นี่อะไรมีแต่เรื่องให้ขุ่นข้องหมองใจอยู่ไม่วายเว้น เดี๋ยวก็เรื่องโน้น เดี๋ยวก็ 
เรื่องนี้ นี่อยู่ดีๆ ก็มีคนขี้เมาจะเอาปืนมาฆ่าพระ โอ๊ย...อยู่ไม่ได้แล้วทีนี้ ขืนอยู่ไป 
จะต้องบ้าตายก่อนได้ธรรมอย่างแน่นอน”

 “ผม ผมบอกพวกท่านแล้วว่าอย่ากระโดดน�า้หน้าถ�า้ เทวดาเขาไม่ชอบ พวกท่าน 
กไ็ม่เชือ่” พระรูปทีนิ่มติเหน็เทวดากล่าวขึน้ พระทัง้หลายทีน่ั่งฟังอยู ่บางองค์กเ็ชือ่บ้าง 
ไม่เชื่อบ้าง เพราะเกิดมาไม่เคยเห็นเทวดาสักที

ยักษ์ด�าผู้มาช่วยเหลือ

 ในคืนวันที่โกลาหลนั้น พระรูปเดิมท่านเข้าที่ภาวนาอย่างที่เคยท�ามาอยู่ประจ�า 
พิจารณาธาตุขันธ์ส่วนต่างๆ แยกแยะอย่างที่พระอาจารย์เจ๊ียะสอน จนกระทั่งจิต 
รวมใหญ่ จากหวัค�า่จนกระทัง่เกอืบรุ่งเช้า เมือ่ถอยจิตออกมาขัน้อปุจารสมาธ ิเหน็ยกัษ์ 
ตนหน่ึงตวัด�ามะเมีย่ม ในนิมติภาวนาน้ันมลีกัษณะคล้ายคน แต่รูปร่างโตกว่าคน แสดง 
อาการรักใคร่เหล่าพระเณร เคารพนบนอบ เข้ามาแสดงคารวะด้วยการกราบแล้วพดูว่า
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 “พระคุณเจ้า ผมเป็นลูกศิษย์ท่านพ่อลี ถูกท่านพ่อลีทรมานอบรมสั่งสอนมาใน
ทางศาสนา หวังว่าจะมารับใช้พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าโปรดเมตตา” เขาพูดเสร็จ 
ก็นั่งพับเพียบลงราบพื้น พนมมืออยู่โดยตลอด 

 ภกิษุรูปน้ันจึงกล่าวขึน้ว่า “ไอ้ด�า ตอนน้ีพวกอาตมาทีเ่ข้ามาอาศยัถ�า้เป็นทีภ่าวนาน้ี  
ก�าลงัได้รับความทกุข์ เพราะมีหญงิเทวดาตนหน่ึงคอยกลัน่แกล้งซ�า้แล้วซ�า้เล่า เจ้าด�า... 
เจ้าพอจะช่วยเราได้ไหม” เขาแสดงอาการน่ิง เป็นเคร่ืองบ่งบอกว่าตอบรับในภารกจิทีไ่ด้ 
มอบหมาย

 เช้าวันต่อมา พระเณรทัง้หลายต่างออกบณิฑบาตพร้อมพร่ัง น่ังเรือล่องบณิฑบาต 
กับชาวแพ ก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอีกครั้งหนึ่ง พวกชาวแพทั้งหลายเกิดแตกคอ
ทะเลาะกนั จะฆ่าพวกเดยีวกนัเอง เมาหย�าเป ใช้ปืนไรเฟิล ปืนลกูซองยงิกนั  มแีต่ปืน 
ชนิดดีๆ ทั้งนั้น ไอ้คนที่ไปยิงพระ กลับถูกเขาไล่ยิงหนีตายมาทางแพที่พระจอดเรือ
ก�าลงัรับบาตรอยู ่แม่ของมนัวิง่มาคว้าจีวรพระ “พระ...ช่วยด้วยๆ” เขาร้องลัน่ให้ช่วยอยู ่
อย่างนั้น “ช่วยด้วย...มันจะฆ่าลูกฉันแล้ว”

 พวกพระก็จับไอ้ขี้เมาคนเดิมน้ันแหละดึงขึ้นเรือมาที่ถ�้าช้างร้องอย่างปลอดภัย 
พอต่อมาภายหลงัทกุๆ คนกเ็คารพพระ ศรัทธาเลือ่มใส มีนิมติหมายอะไรดีๆ  เกดิขึน้ 
ในทางที่เป็นมงคล เหล่าพระภิกษุสามเณรก็ภาวนาเป็นผาสุก

 นึกว่าเรื่องราวทั้งหลายจะจบลงเหมือนในภาพยนตร์ คือพระเอกได้รับชัยชนะ  
แต่ความจริงไม่เป็นอย่างน้ัน ดวงจิตใดกต็ามทีต่กอยูภ่ายใต้อ�านาจกเิลส กรรม วบิาก น้ัน 
ก็แสดงว่าดวงจิตยังมีโลภ โกรธ หลง อิจฉา ริษยา อยู่เนืองๆ ไม่ว่าจะน้อยหรือมาก 
กต็าม ภพภมิูต่างๆ ทีจิ่ตยงัไม่บรรลถุงึวมิตุตพิระนิพพาน กย่็อมมอีนัธพาลฝังรากลกึ 
ภายในจิตเป็นธรรมดา

 เมื่อพระรูปเดิมเข้าที่ภาวนาทั้งกลางวันกลางคืน จะเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติ
ธรรมดาไปเสยีแล้ว น่ังกเ็หน็ ยนื เดนิ นอน กเ็หน็ เสมอืนว่าเป็นปกตธิรรมดาเหมอืน 
มนุษย์ทัว่ไป เพราะธรรมชาตขิองจิตเป็นธรรมชาตรู้ิในสิง่ทีล่ะเอยีด ธรรมชาตขิองตา  
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เป็นธรรมชาติที่มองเห็น ธรรมชาติของหู เป็นธรรมชาติได้ยินเสียง ธรรมชาติของลิ้น  
กจ็ะรู้รสชาตต่ิางๆ น้ีเป็นหลกัธรรมชาตทิีเ่ป็นกลาง ไม่เอนเอยีง ถ้าผิดปกตจิากน้ีเรียกว่า  
ผิดธรรมชาติ

 ธรรมชาตขิองร่างกายกส็ามารถจับยกสิง่ต่างๆ ได้ตามประสงค์ ธรรมชาตขิองวาจา 
ก็พูดให้ได้ยินเสียง แต่ธรรมชาติของใจเป็นธรรมชาติรู้ ไม่มีอะไรปิดกั้นได้ ทะลุดิน  
ทะลฟุ้า เพราะใจเป็นนักรู้ เป็นนามธรรม ผ่านดนิหนิต้นไม้ภูเขาได้หมด น้ีเป็นธรรมชาต ิ
ของใจแท้ด้ังเดิม ไม่มอีะไรจะสามารถปิดก้ัน เหมอืนนึกรักนึกชงั ไม่มใีครจะมาสามารถ 
ห้ามธรรมชาตินั้นได้ เป็นธรรมมีอยู่จริง แต่มนุษย์บุคคลที่ถูกกิเลส อวิชชา ตัณหา
อุปาทาน ครอบง�าดวงจิตปิดเสียจนมืดมิด ก็จะไม่มีปัญญาทราบสิ่งเหล่านั้นได้เลย 
ประหน่ึงว่าธรรมชาติเหล่าน้ันไม่มีจริง เหมือนนรกไม่มี สวรรค์ไม่มี พรหมโลก  
พระนิพพานไม่มี ทั้งๆ ที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ยืนยันเองว่ามีอยู่จริง

อุบายของหญิงเทวดา

 เมือ่พระรูปน้ันท่านเข้าทีภ่าวนาด้วยอริิยาบถ ๓ คอื ยนื เดนิ น่ัง ภาวนา หญงิเทวดา 
ก็เข้ามาในจิตตภาวนาอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้เธอมาแปลก แสดงอาการออดอ้อนท�าเป็น
มติรเพ่ือนบ้านทีดี่ เป็นห่วงเป็นใยเข้ามาหา ยิม้มาแต่ไกล กล่าวว่า “พระคณุเจ้าผู้เจริญ  
ดฉัินมกีจิธรุะบางอย่างจะต้องท�า จะต้องไปจ่ายกบัข้าวเพือ่น�าปัจจัยสีม่าถวายพระคณุเจ้า  
ดิฉันขอฝากถ�้าให้พระคุณเจ้าช่วยดูแลหน่อย ดิฉันไปละ เดี๋ยวจะสาย ตลาดจะปิด” 
นางพูดแล้วก็ล่องหายไปในเวหา ท�าความฉงนให้พระรูปนั้นเป็นอย่างยิ่ง

 “มนัจะไปจ่ายกับข้าวยังไงว้า” ท่านฉุกคดิขึน้มาในใจ “มนัจะหาบมา หรือว่ามนัจะ 
ซื้อกุ้งหอยปูปลามาผัดมาทอดเอง หรือว่ามันจะท�ายังไง คิดแล้วชวนให้งงโว้ย..” 

 ท่านอทุานฮดึฮดัขึน้มาในใจ จะบอกใครกไ็ม่ได้ว่ามเีทวดามาบอกว่าจะไปจ่ายตลาด 
ช่างเถอะ...เดีย๋วกรู้็เหน็กนัไปเองว่า “มนัจะไปจ่ายตลาดยงัไง” คดิยงังี ้ท่านกเ็งียบเฉย 
นิ่งรอดูอยู่
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 อีกวันสองวันต่อมา ขบวนผู้คนแห่แหนเอิกเกริก เสียงกลองยาวดังตุ้มต๊ะ  
ตุ้มต๊ะ ตุ้ม ตุ้ม บางจังหวะก็โจ๊ะจึ่งจึ้ง จึงโจ๊ะจึ่งจึ้ง ฟ้อนร�าขับร้อง โห่ฮิโห่ฮิ้วๆ แล้วๆ  
เล่าๆ ตามสายน�้าปิง ท�าให้ลิงค่าง บ่างชะนี ตามล�าน�้าแตกกระเจิงหนีกันหมด มันคง 
นึกว่าสงครามโลกจะเกิดหรือไม่ก็โลกจะแตก เพราะไม่เคยมีเสียงท�านองน้ีมาก่อน  
หมู่มัจฉาปาณกชาตทิีด่�าผุดด�าว่ายหากนิอยูถิ่น่แถวน้ัน แตกกระเจิงด่ิงพสธุาลงไปใต้
ท้องธารเพื่อรอดูเหตุการณ์ข้างบนว่ามันเกิดอะไรขึ้น

 เสยีงนารีขบัร้องฟ้อนร�ากใ็กล้เข้ามาเร่ือย เหมอืนพลงัดดูของแม่เหลก็ ประหน่ึงว่า 
จะฉุดคร่าเอาดวงใจน้อยๆ ของพระบวชใหม่ให้ดบัดิน้ไปต่อหน้าต่อตา เพราะความเป็น 
ผู้ทีย่งัมอีนิทรีย์น้อย เยือ่ใยอาลยักบัโลกอยู ่ท�าให้ใจพระเต้นตกึๆ ตามจังหวะกลองยาว  
แต่ไม่แสดงออกทางกาย

 เมื่อขบวนเรือมาถึง มีคนลงมาคลาคล�่า ใส่ของมาเต็มล�าเรือ เรือแทบจะหัก  
เสยีงตกีลองร้องเพลงดงัลัน่สนุกสนานกนัตามสายน�า้ปิงอยูอ่ย่างน้ัน เขาจัดขบวนแห่ 
มาอย่างสวยงามปานประหนึ่งว่างานเทศกาลประจ�าปี เขาเข้ามาแล้วก็เอาของมาถวาย 
พระ เล่าเรื่องราวต่างๆ ให้ฟังว่า “ท่านอาจารย์ พวกผมฝันดีมีโชค ในฝันนั้นบอกว่า  
ถ้าประสบโชคดสีมหวงัให้มาท�าบญุทอดผ้าป่าทีถ่�า้ช้างร้องทีอ่ทุยานแม่ปิง พวกผมสบื
เสาะแสวงหารู้ก็ได้จัดมาถวายท่านที่นี่”

 จากน้ันมา พระไม่เป็นอนัอยูเ่ป็นสขุในการภาวนา ไกลแสนไกลคนกม็า มาจาก 
ที่ต่างๆ มาด้วยความหวังแปลกๆ พระถ�้าช้างร้องดังกระหึ่มใหญ่ 

 “เอาอกีแล้ว... เป็นเร่ืองอกีแล้ว พวกเราไม่ได้อยูเ่ป็นสขุเหมือนเจตนารมณ์เดมิทีจ่ะ
ออกจากโลกสงสาร คนพลกุพล่านไปมายงักะในเมอืง ไม่สงบ เอาอกีแล้ว มนัดลบนัดาล 
อกีแล้ว ต้องเป็นอหีญงิเทวดาแก่น้ีแน่ทีเ่ล่นงานกลัน่แกล้งพระอกีแล้ว มนับอกว่าจะไป 
จ่ายตลาด นี่แสดงว่ามันไปจ่ายตลาดมาแล้ว ข้าวของที่ถ�้านี้จึงแทบจะไม่มีที่ปลงวาง  
มนัมาแผนใหม่ เพราะแผนเก่าทีม่นัเคยใช้ไม่ได้ผล มันเป็นเทวดาทีอ่หงัการไม่ยอมใคร”  
พระรูปดังกล่าวท่านร�าพึงร�าพันร�่าๆ ภายในใจ
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นิมนต์หลวงปู่เจี๊ยะไปปราบเทวดา

 เร่ืองผู้หญงิทีเ่ป็นเทวาอารักษ์เฝ้าถ�า้น้ี ไม่ว่าจะหลบัตาหรือลมืตากเ็หน็ ส่วนภายนอก 
บริเวณถ�้านั้นก็เห็นเช่นเดียวกัน เยอะแยะไปหมด

 ในที่สุดเม่ือพวกพระต่อสู้ไม่ไหว และไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอีกในวันข้างหน้า  
จึงไปนิมนต์ท่านอาจารย์ใหญ่ (หลวงปูเ่จ๊ียะ) มาเพือ่ปราบผีและเป็นสริิมงคล โดยไป 
กราบเรียนพระอาจารย์เจ๊ียะว่า “ท่านอาจารย์ครับ พวกผมไปภาวนาไปอยู่ถ�า้ ต่อสูก้บั 
ภุมเทวดาไม่ไหวแล้ว เนี่ยอะไรเยอะแยะกว่าคนอีก”

 เมือ่ท่านรับทราบดงัน้ัน ท่านจึงเดินทางมาทีถ่�า้ช้างร้อง เพราะปกตท่ิานกเ็ป็นพระ 
ที่ชอบอยู่ตามถ�้า ในป่าลึกๆ มีน�้าท่าสะดวกสบาย บรรยากาศที่ถ�้าช้างร้องก็เป็นดั่งที่
ท่านต้องการ

 เมือ่พระอาจารย์เจ๊ียะเข้ามาถงึถ�า้ช้างร้องในตอนพลบค�า่ ท่านเข้าทีจ่�าวดั ก่อนนอน 
น่ังภาวนาปฏิบตัเิป็นวหิารธรรมอยูใ่นถ�า้สบายๆ ส่วนพระองค์ทีไ่ปกราบนิมนต์ท่านมา 
แอบนึกภายในใจว่า “เอาเลยมึงอแีก่ ทน้ีีจะแสดงฤทธิเ์ดชอะไรเอาเลย อาจารย์ใหญ่ของ 
พวกเรามาแล้ว มึงแสดงให้เต็มที่เลยนะ”

 พอตอนเช้าเท่านั้นแหละ พระอาจารย์เจี๊ยะก็พูดขึ้นว่า

 “หมู่เอ้ย... เม่ือคืนน้ีมหีญงิทีเ่ป็นภุมเทวดาเจ้าทีค่นหน่ึงเข้ามากราบ นุ่งขาวห่มขาว  
แต่งตวัเรียบร้อย กริิยาทีก่ราบงดงามมาก สถานทีน่ี่เป็นสริิมงคลดนีะ น่าอยู”่ ท่านพดู 
แสดงอาการรื่นเริงในธรรมและรมณียสถาน

 ส�าหรับพระอาจารย์เจี๊ยะแล้ว เขาลงใจทุกอย่าง แต่กับพวกเรา เขาไม่เคารพ
เลือ่มใสเลย พวกเรากรู้็อยูใ่นใจว่าเขาพยายามจะทดสอบอะไรบางอย่าง ทีเ่ขาไม่เคารพ 
เลือ่มใส คงเป็นเพราะเราไม่ถงึธรรมอย่างพระอาจารย์เจ๊ียะท่าน เขาจึงแสดงกริิยาผิดกนั 
ราวฟ้ากับดิน
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บันดาลให้ฟ้าผ่า

 เทวดาน่ีเขากเ็หมอืนมนุษย์น่ันแหละ เวลาจะนับถอืพระรูปใด หรือจะเอาพระรปูใด 
เป็นอาจารย์ เขาต้องดูให้ดีและต้องทดสอบดูก่อน เรียกว่ามาเหล่ดู ถ้าเขาไม่ชอบ 
กนิ็นทาเอาเลยเหมือนกนั เร่ืองน้ีพดูให้ใครฟังเขากว่็าบ้าทัง้น้ัน เพือ่นพระกเ็หมือนกนั 

 เมื่อเป็นดังนั้นจึงต้องทดสอบเพื่อลดความบ้าลง คือลดสิ่งที่คนอื่นเขาคิดว่าเรา 
เป็นบ้าลง จึงให้เณรเขยีวไปจุดธปูแล้วอธษิฐาน เณรก็ได้อาสาไปท�าตามน้ัน เข้าไปกราบพระ 
จุดธูป แล้วอธิษฐานจิตว่า “ถ้าถ�้าช้างร้องนี่มีเทวาอารักษ์ศักดิ์สิทธิ์จริง ขอให้แสดง 
อภินิหารเป็นที่ประจักษ์”

 เมือ่จุดธปูเทยีนได้ไม่นานนัก ฟ้าผ่ากลางวนัแสกๆ ฟ้าผ่าลงกลางแม่น�า้หน้าแล้งๆ  
ไม่มีเค้าฝน เปร้ียง เปร้ียง เปร้ียง สายฟ้าแลบ แปล๊บๆ สายฟ้าฟาดเปร้ียง ลงกลางแม่น�า้  
ทั้งๆ ที่อากาศปกติ ฟ้าจะแลบก่อนแล้วก็ผ่าเปรี้ยง เปรี้ยงๆๆ เสียงดังสนั่นหวั่นไหว  
น�า้กระเซน็กระเดน็กลางแม่น�า้หน้าถ�า้ เหตกุารณ์น้ี ทกุๆ คนเหน็ประจักษ์ จึงต้องยอมรับ 
โดยดษุฎ ีพระองค์หน่ึงตะโกนขึน้ด้วยความพลัง้เผลอตกใจว่า “ว้าย ผีมีจริง เทวดามีจริง  
หวื้อ น่ากลัว”

 ตัง้แต่พระอาจารย์เจ๊ียะก้าวเท้าเหยยีบแผ่นดินแผ่เมตตา จึงสงบสขุตัง้แต่บดัน้ัน
เป็นต้นมา น้ีแหละความวเิศษของพระพทุธศาสนา ให้คนรุ่นใหม่ได้เหน็เร่ืองบาป เร่ือง
บญุ นรก สวรรค์ พระนิพพาน ตลอดจนเทวบตุรเทวดามจีริง จะได้ไม่หลงระเริงเทีย่ว 
สนุกสนานท�าแต่ความชั่วชนิดที่ไม่มีวันกลัวตาย หรือบางคนหลงถึงขนาดคิดว่า  
ตายแล้วสูญ

 ตอนทีอ่ยูถ่�า้ช้างร้องน้ัน นอกจากแม่เฒ่าทีเ่ป็นอารักษ์อยูท่ีน่ั่นแล้ว บางทบีางคืน 
ยังมีกายทิพย์เป็นสัตว์วิเศษชนิดต่างๆ มาเยี่ยมกราบพระอาจารย์เจ๊ียะ และบินมา
ทกัทายในนิมิตภาวนา เป็นพวกครุฑ เขาจะบนิมาจับบนหลงัถ�า้ ตวัใหญ่มาก นานๆ เขา 
จะมาทีหน่ึง เขาเข้ามากราบเรียนว่าเป็นลูกศิษย์ท่านพ่อลี เขาเคารพท่านพ่อลีมาก  
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วนัไหนทีเ่ขามา ตอนเช้ามนัจะมเีหตแุปลกอยูอ่ย่างหน่ึง คอื งูจะต้องตาย งูเขียวหางไหม้  
หรืองูชนิดต่างๆ เอาเป็นว่าต้องมีงูตาย ถ้าวันไหนครุฑมาตอนกลางคืน วันนั้นต้องม ี
งูตาย บางทไีด้กระซบิเณรเขยีวว่า เณร เม่ือคนืน้ีมพีญาครุฑมา ถ้าพญาครุฑมา ต้องม ี
งูตาย เพราะทกุๆ คร้ังทีเ่ขามา ต้องมงูีตาย อนัน้ีกไ็ม่ทราบสาเหตวุ่าเป็นเพราะเหตใุด  
เมื่อพญาครุฑมา งูจึงต้องตาย

 เณรเขยีวน้ันกรู้็สกึว่าจะไม่ค่อยเชือ่ อนัน้ีจึงต้องมกีารพสิจูน์ คนืไหนพญาครุฑมา 
ต้องรีบบอกเณรก่อนว่า เณร คนืน้ีพญาครุฑมาแล้วนะ เณรคอยดูนะจะมงูีตายรึเปล่า  
เณรไปดู ก็มีงูนอนตายอยู่ในถ�้า ไม่มีรอยแผล รอยถูกตีหรือถูกจิก งูก็ตายไปเฉยๆ 
อย่างนั้นเอง ต่อมาทั้งพระทั้งเณรก็เชื่อและเคารพในคุณธรรมของพระอาจารย์เจี๊ยะ
อย่างสนิทใจ ออกจากถ�้าช้างร้องแล้ว ท่านก็เดินทางกลับไปยังวัดอโศการาม
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พรรษาที่ ๔๘-๖๘ (พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๔๗)

จ�ำพรรษำที่ วัดป่ำภูริทัตตปฏิปทำรำม อ�ำเภอสำมโคก จังหวัดปทุมธำนี

หลวงตามหาบัวนิมนต์หลวงปู่เจี๊ยะ

 ฤดแูล้งปี พ.ศ. ๒๕๒๖ คณะศิษยานุศิษย์ของท่านหลวงตามหาบวั �าณสมปฺนฺโน  
ได้ถวายโฉนดทีด่นิจ�านวน ๔๐ ไร่ ทีบ้่านคลองสระ ต�าบลคลองควาย อ�าเภอสามโคก  
จังหวัดปทุมธานี แก่หลวงตามหาบัว �าณสมฺปนฺโน หลวงตาก็พิจารณาว่า พระที่
เหมาะสมสมควรเป็นครูบาอาจารย์ก็คือ ท่านพระอาจารย์เจี๊ยะ หลวงตาจึงนิมนต์ให้
พระอาจารย์เจี๊ยะมาอยู่

 เม่ือพระอาจารย์เจ๊ียะเข้ามาอยู ่จึงได้ซือ้ทีเ่พิม่เตมิอกีจ�านวน ๘๐ กว่าไร่ รวมกบั 
เนื้อที่เดิมเป็น ๑๒๓ ไร่ ๒ งาน ๑๘ ตารางวา ตามโฉนดเลขที่ ๑๔๓๒, ๕๔๘๑,  
๖๓๖๑, ๗๗๘๕, ๘๕๗๑, ๘๙๑๒, ๘๙๒๗ เน้ือทีเ่ดิมทัง้หมดเป็นป่าสน มีสระน�า้ใหญ่  
และบริเวณรอบๆ วัดก็เป็นคลองน�้า

 ในกาลต่อมา ท่านจึงตัง้ชือ่วดัแห่งน้ีว่า “วดัป่าภริูทตัตปฏิปทาราม” ซึง่เป็นฉายา
ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

 วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ อาศัยความตามข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง  
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕  
กรมการศาสนา ด้วยความเห็นชอบของกระทรวงศึกษาธิการ และมหาเถรสมาคม 
อนุญาตให้ นายแพทย์นินาท ชนิะโชต ิคณุหญงินันทกา สปุระภาตะนันทน์ นายแพทย์เฉก  
ธนะสริิ อยูบ้่านเลขที ่๒๔ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร สร้างวดัข้ึน 
ที่บ้านคลองสระ หมู่ ๒ ต�าบลคลองควาย อ�าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

 วนัที ่๒๕ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี เร่ืองพระราชทาน 
วิสุงคามสีมา มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้วัดที่มีชื่อท้ายประกาศนี้ ได้รับ
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พระราชทานวิสุงคามสีมาตามเขตที่ก�าหนดไว้ในบัญชีน้ัน และให้นายอ�าเภอท้องที ่
ปักหมายเขตให้ถกูต้องตามทีก่�าหนดไว้ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายประมวล 
สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี

 วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ต�าบลคลองควาย อ�าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
ก�าหนดวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๒๐๐ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๓

หลวงตามหาบัวเล่าความเป็นมา

 “...เร่ิมแรกทีเดียว (วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม) ก็พี่ชายของท่านนพดลล่ะม้ัง  
ทีถ่วายทีใ่ห้เราสร้างวดั เรากจ็นปัญญาจะท�ายงัไง มองหาใครทีจ่ะมารับภาระให้เป็นที ่
แน่ใจตายใจ มันกม็องไม่เหน็ กม็องเหน็แต่ท่านอาจารย์เจ๊ียะเท่าน้ันแหละ เราเลยไป 
นิมนต์ท่าน โอ้ ท่านรบัด้วยดีนะ เรากพ็ดูเหตพุดูผลทีเ่ราไม่เป็นแน่ใจ เพราะวดัน้ีต่อไป 
ก็จะเป็นวัดที่แน่นหนามั่นคง แล้วก็ควรมีครูบาอาจารย์ที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์มาอยู่  
พระสุม่สีสุ่ม่ห้าผมไม่อยากเอามานะ จะมาท�าลายวดัท�าลายทกุอย่างน่ันแหละ ถ้าเลอะเทอะ 
ส�าหรับผู้ครองวัดแล้วเลอะเทอะไปหมด

 เรากบ็อก น้ีผมกเ็หน็แต่ท่านอาจารย์เท่าน้ันล่ะ จะพอสงเคราะห์กนัได้มัย้ ญาตโิยม 
แถวน้ีย่านน้ีเป็นย่านทีพ่อเหมาะพอด ีเรากว่็าอย่างน้ัน เราจึงนิมนต์ท่านมาอยู ่ท่านจึง 
มาอยูใ่ห้นะน่ันนะ เรานิมนต์ท่านมา ท่านมาอยูใ่ห้วดัน้ีจนกระทัง่ป่านน้ีแหละ มนักม็ขีึน้ 
วัดหนึ่งที่ปทุมธานี วัดกรรมฐาน

 ทางด้านจิตใจท่านด ีท่านดมีาตัง้แต่เริม่บวชทแีรกแล้ว ท่านบวชมากเ็ป็นกรรมฐาน 
เลยนะ เป็นลกูศษิย์ท่านอาจารย์กงมา ท่านอาจารย์กงมากล็กูศษิย์หลวงปูม่ั่นเราทีอ่ยู ่
ที่หนองบัวทรายงาม ท่านอาจารย์กงมาไปจ�าพรรษาที่หนองบัวทรายงามอยู่ ๕ ปี  
ท่านก็เล่าให้เราฟัง อาจารย์เจ๊ียะ ท่านแบน ใครต่อใครน้ีออกจากน้ันทั้งน้ันแหละ  
หนองบัวทรายงามมีพระไปบวชเยอะนะ องค์ไหนบ้างนะ อาจารย์เจ๊ียะ ท่านแบน  
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อาจารย์เฟ่ือง อาจารย์ถวลิ หลายองค์จ�าไม่ได้ ออกจากหนองบวัทรายงาม แล้วกอ็อกจาก 
ท่านอาจารย์กงมา อาจารย์เจ๊ียะพอบวชแล้ว ก็ไปอยูก่บัท่านอาจารย์กงมานานล่ะ กบ็ึง่หา 
หลวงปู่มั่นเราที่เชียงใหม่เลย ไปอยู่ที่เชียงใหม่กับอาจารย์เฟื่องน่ันล่ะ ไปด้วยกัน
สององค์

 ท่านอาจารย์เจี๊ยะนี่ พูดถึงภายในท่าน ท่านดีไม่ใช่ธรรมดา ไม่ได้ดีธรรมดานะ  
ดีอยู่แล้วทีเดียว แต่ภายนอกก็อย่างนั้นแหละ เราจึงพูดให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาฟัง 
บางคนจะไม่ค่อยรู้เรือ่งของท่าน ดไีม่ดีเขาจะยกโทษทั้งอาจารย์เจีย๊ะทั้งเราด้วยนี ้ฮือ
แค่น้ีท�าไมจะต้องมาบอก แล้วจะมาดถูกูเราอกี ถ้าเราไม่เป็นบาป กก็ลวัเขาเป็นบาปซิ  
ใครเป็นบาปไม่ดีใช่มั๊ย

 ฉะน้ัน เราจึงสอนพวกญาตพิวกโยมลกูศิษย์ลกูหาไม่ให้เป็นบาป คอืไม่ให้ท�าชัว่  
ทน้ีีเราจะไปเสริมให้เขาชัว่มนัไม่ดี เราจึงบอกเฉพาะในวงศ์ลกูศิษย์ลกูหาทีใ่กล้ชดิกนัที่
ไว้ใจได้ เรากบ็อก เพราะเราพดูแต่ละค�าๆ เราไม่ได้พดูแบบพล่ามๆ เราพดูจริงๆ นะ 
เราไม่ได้คยุนะ จะออกมาแต่ละค�าน่ีพจิารณาไตร่ตรองเรียบร้อยแล้ว ค่อยออก ค่อยออก  
ค่อยออก ไม่ว่าจะอะไรกต็าม เทศนาว่าการทัง้น้ันแหละ ไม่ว่าแต่เพยีงพดู แม้เทศนาน้ี 
ไปเรือ่ยๆ ประหน่ึงว่าจะคดิไม่ทนั มนัก็พร้อมกนัแล้ว พร้อมกนัแล้วถงึออก เมือ่ออกมา 
ตรงไหน อ้าว ค้านมาว่าง้ันเลย ค้านมากย็อมรับกนัเลย ท่านเทศน์ใช่ไหม ใช่ ถ้าเวลา 
เทศน์แล้วจะไม่เป็นอืน่ น่ันเป็นการว่ายืนยนัรับรองกนัไปในตวัๆ หมดเลย ทน้ีีเราตกลง 
ยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้น

 อย่างท่านอาจารย์เจ๊ียะน่ีกเ็หมอืนกนั ถ้าคนทีไ่ม่เป็นทีแ่น่ใจ เรากไ็ม่พดู เฉยๆ เสยี  
ธรรมดาๆ ถ้าบรรดาลกูศษิย์ลกูหากพ็ดูให้รู้เร่ืองรู้ราว ภายในภายนอกไม่เหมอืนกนั จริต
นิสยัของคนเราไม่เหมือนกนั บางองค์กล็ะเอยีดลออส�าหรับพระนะ ละเอยีดลออมาก
ทเีดียว ประหน่ึงว่าท่านเป็นพระอรหนัต์เหมอืนผ้าพบัไว้ กริิยามารยาททกุสิง่ทกุอย่าง 
เรียบไปหมด บางองค์เป็นเหมอืนท่านเป็นพระอรหนัต์แล้วกม็ ีบางองค์กก็ริิยาอย่างที่ 
ว่าแหละ ก็มีแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วด้วย นั่น อย่างนั้นซิ มีในต�ารับต�ารา”
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 พระพทุธเจ้าท่านจึงประกาศไว้กลางๆ เลยว่า นิสยัวาสนาไม่มใีครละได้ นอกจาก 
ตถาคตองค์เดียวเท่านั้น นั่น ท่านว่าใครเคยมีนิสัยจริตนิสัยมาอย่างไร จริตนิสัยนี้ 
จะไม่เปลีย่นแปลง จะเปลีย่นแปลงภายในจิตใจ คอืมกีเิลสอยูภ่ายในน้ันเท่าน้ันช�าระ 
สะสางไป บริสุทธิ์แล้ว กิริยานี้เหมือนเดิม นั่น ฟังซิ กิริยาอย่างนี้เหมือนเดิม ส่วน
พระพทุธเจ้าไม่ได้น�ามาใช้เลย เป็นกิริยาของศาสดาทัง้หมด กริิยาของโลกไม่น�ามาใช้  
นั่น จึงสมกับท่านละนิสัยวาสนาขาดเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น นอกนั้นละไม่ได้

 เราจงึพูดวันนีใ้ห้บรรดาลูกศิษย์ฟัง เราเทียบเข้ามาใกล้ๆ นีแ่หละ ถ้าเราจะเห็น 
ตัวอย่างอันดีก็คือว่า เขาพูดติดอ่าง พูดอะไรติดอ่างเสียก่อนจึงค่อยออกมาเป็นค�า 
ด้วยนะ พดูตดิอ่าง เข้าใจหรือเปล่า พดูอย่างไรกพ็ดูตดิอ่าง ทน้ีีเราไปคยุกบัเขา บอกเขา 
ให้พดูอย่างฉันน่ีซ ิอย่าพดูตดิอ่างซจิะได้ม๊ัย เขาไม่ได้ เขาต้องตดิอ่างแหละ (หวัเราะ)  
ทีน้ีเราจะพูดติดอ่างอย่างเขาจะได้ม๊ัย ทดลองให้พูดติดอ่างจะได้มั๊ย เราพูดไม่ได้  
น่ันแหละ มันจึงว่าเป็นคนละอย่าง (หวัเราะ) คนตดิอ่างกบัคนไม่ตดิอ่างพดู มนักต้็อง 
ไปคนละทางใช่มัย๊ คนตดิอ่างกต้็องตดิอ่างเสยีก่อนมันถงึจะพดู พดูขึน้มาแล้วตดิอ่าง 
ตลอดเวลาจนกระทัง่พดูจบ มนัถงึจะหยดุตดิอ่าง (หวัเราะ) น่ัน น่ีกเ็หมอืนกนั กริิยา 
ของคน นิสัยของคน มันเป็นอย่างนั้น

 กริิยาของพ่อแม่ครูอาจารย์มัน่น้ี โอ๊ย จับไม่ได้นะ เราอยูก่บัท่านน้ีไม่มีจับได้เลย 
ว่าท่านมนิีสยัอย่างไร กริิยาของท่านพลกิไปตามเหตกุารณ์ด้วยความรวดเร็วของปัญญา 
ของท่าน รวดเร็วมากปัญญาของหลวงปูม่ัน่ เพราะฉะน้ัน ใครไปเกีย่วข้องใกล้ชดิกบัท่าน 
จึงต้องได้ระมัดระวังโดนดุ ไม่นานนักโดนดุ ที่มันโดนดุเพราะอะไร เพราะมันขวาง
จิตท่าน จิตของท่านคล่องตัวตลอดเวลาอยู่นี่ กิริยาเวลาใช้ เราจับได้เป็นแต่เพียงว่า 
เป็นนิสัยอาชาไนย คือ สง่าผ่าเผย องอาจ กล้าหาญ คล่องแคล่ว ผู้ใดนอกจากนั้น
สู้ไม่ได้เลย
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เป็นเจ้าอาวาส วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม

 เมื่อพระอาจารย์มหาบัวเป็นผู้นิมนต์เอง พระอาจารย์เจี๊ยะจึงยอมรับด้วยความ
เคารพยิ่ง เข้ามาทีแรก ใช้ผ้าจีวรก้ันเป็นฝา เอาเตียงไม้ไผ่ท�าเป็นที่นอนและที่ฉัน 
ใต้ร่มไม้สน อันมีคลองน�้าเป็นที่กั้นเขตแดน ท่านไม่ค่อยมีลูกศิษย์ มีคนรู้จักท่าน
น้อยมาก มีเศษไม้เศษสังกะสีเก่าๆ ที่คนเขาทิ้ง ท่านก็จะขอบิณฑบาตมาสร้างเป็น 
กฏิุทีพ่กั ท่านมธัยสัถ์มาก เหน็คณุค่าแห่งของทกุสิง่ เกบ็หอมรอมริบเสมอ ท�างานทัง้วนั  
ตเีหลก็ ตขีวาน ทบุหนิ จนบางคร้ังพระลกูศษิย์บางรูปไม่เข้าใจ ต้องเข้ามากราบเรียน 
ถามท่านว่า

 “หลวงปู่ ผมไม่เข้าใจหลวงปู่เลย ท�าไมหลวงปู่ต้องท�าอย่างนี้ ต้องเป็นอย่างนี้”

 “เฮ้ย... มันเข้าใจง่ายๆ ซะที่ไหน ผมอยู่กับปู่มั่น บางทีผมก็ยังไม่เข้าใจเลย 
ต้องพยายามเข้าใจ เดี๋ยวเข้าใจเอง” ท่านตอบ แล้งก็ตีขวานเพ้ง... เพ้ง... ต่อ

 พระอาจารย์เจ๊ียะสอนลูกศิษย์ต่อว่า “ในสมัยที่ผมอยู่กับหลวงปู่มั่น ผมต้อง
อดทนมาก ผมเป็นคนกนิยาก แสลงเร่ืองอาหาร ผมอยูก่บัหลวงปูม่ัน่สามปีสีแ่ล้ง กนิแต่ 
ข้าวเหนียวกับกล้วย อาหารอย่างอืน่มี แต่ผมกนิไม่ได้ ถ้าไม่มกีล้วย ผมต้องกนิแต่ข้าว
เปล่าๆ ท�าให้ท้องอดื ไม่ถ่าย อากาศก็หนาวเหน็บ ผิวตามแขนขาแห้งไปหมด ไปขอยา 
กับหลวงปูม่ั่นกไ็ม่ม ีเมือ่ไม่มยีา ท้องอดืจะตาย ผมใช้น้ิวล้วงลงไปในล�าคอลกึๆ เพือ่
ให้อาเจียนออกมา จะได้สบายท้อง นิ้วมือผมนี้แหละเป็นยา ผมยังไม่เคยบ่น เรื่องนี้ 
มีแต่ท่านอาจารย์มหาบัวรู้ คนอื่นไม่รู้ ผมยังไม่เห็นตายเลย”

 พระลูกศิษย์ที่ติดตามท่านมานานๆ บางองค์ก็น้อยใจ น้อยใจในวาสนาของ
อาจารย์ตนเองว่า “อาจารย์ของเราน่ี เป็นลกูศษิย์ของท่านพระอาจารย์ใหญ่ม่ัน แต่เวลา 
เดินทางไปไหน ก็ไปสิบล้อ โบกสิบล้อไป หลวงปู่สิม หลวงปู่ชอบ หลวงปู่สาม หรือ
พระกรรมฐานรุ่นหลังๆ ไปไหนมีรถเก๋งมารับ ถูกนิมนต์ให้ไปเจิมแอร์สยาม รถไฟ  
มคีณุหญงิคุณนายนับถอื อาจารย์ของเราพาข้ึนแต่รถสบิล้อ อาจารย์องค์อืน่ๆ ถกูนิมนต์ 
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ไปฉันบ้านนายพล คณุนาย อาจารย์เราของเราพาไปฉันแต่น�า้พริกกุง้แห้ง แถมยงัยกเว้น 
กะปิอีก น�า้พริกปลาทก็ูไม่ให้ใส่กะปิ บางทเีพือ่นพระทีเ่ป็นลกูศษิย์อาจารย์อืน่ๆ เขาก็ 
ล้อว่า “พวกท่านจะมีอาจารย์กับเขาทั้งที มีก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาน้อ” ก็ได้แต่ท�าไว้ 
ในใจว่า “เอาละวะ ถึงท่านจะเป็นอย่างไรก็ตาม เราก็มั่นใจในคุณธรรมของท่าน” 
คิดเพียงเท่านี้ก็เป็นที่ปลงใจส�าหรับศิษย์ของพระพุทธเจ้า

 พระอาจารย์เจี๊ยะเมื่อเห็นศิษย์คิดอย่างนั้น ท่านก็สอนเสมอว่า

 “ท่าน... ธรรมดาว่าชาวนาไม่มีข้าวกิน ย่อมไม่มี
 ธรรมดาของคนดี ย่อมไม่มีสิ่งชั่ว
 ธรรมดาว่าคนเป็นใบ้ มันย่อมไม่ไปทะเลาะกับคนอื่น
 ธรรมดาว่าคนตื่น ย่อมไม่มีภัย
 ธรรมดาว่าใจที่ฝึกมาดี ย่อมไม่มีไหวหวั่น อยู่ได้ทุกที่ ขี้ได้ทุกทาง”

 ท่านพูดเสร็จ มีพระเดินมา ท่านก็ตะโกนด่าเสียงดัง “เฮ้ย...” ท่านเป็นประจ�า
อย่างงี้ทุกที ก�าลังจะเคลิ้มหลับตามธรรมะท่านทีไร เปลี่ยนเรื่องอื่นไปอยู่เรื่อย

ถ�้าอินทนิล

 เมือ่ออกพรรษาย่างเข้าสูฤ่ดแูล้ง ปี ๒๕๒๗ พระอาจารย์เจ๊ียะท่านเดนิออกเทีย่ว 
วิเวกไปทางจังหวัดตาก อ�าเภอแม่สอด ไปอยู่ตามดอยมูเซอร์ ห้วยดงพงลึก อาศัย
บิณฑบาตกับพวกชาวเขาฉันไปวันๆ

 ห้วยปลาหลด ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ชอบไปเที่ยวภาวนาบ่อยๆ ออกจากห้วย
ปลาหลดแล้ว ท่านกเ็ดนิทางไปทีถ่�า้อนิทนิล ถ�า้บ่อลกูรัง ถ�า้อนิทนิลน้ี ท่านเคยปรารภ
ไว้ว่า

 “เราชอบที่สงบสงัดโดยเฉพาะถ�้า นิสัยเราชอบถ�้า หากเราพบถ�้าอินทนิลนี้ก่อน
มาอยู่วัดป่าภูริทัตตฯ เราก็จะอยู่ที่ถ�้าอินทนิล ไม่ได้มาอยู่ที่นี่
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 ถ้าเราป่วยใกล้จะตาย ก่อนตายให้หามเรามาทีถ่�า้อนิทนิลน้ี ให้น�าเรามาตายทีน่ี่  
พระกรรมฐานต้องตายตามถ�้าเงื้อมผา มันจึงจะสมญานามว่าเป็นลูกศิษย์ตถาคต”

 เดิมทีถ�้าอินทนิลนี้ เขาเรียกว่าถ�้าพะวอ ปากถ�้าหันหน้าไปทางทิศใต้ มีถ�้าเล็กๆ 
ต่างๆ ล้อมรอบ มีถ�้าเพชร ถ�้าพลอย เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าทั้งหลาย มีช้าง เสือ
เป็นต้น แม้ในปัจจุบนัน้ียงัมร่ีองรอยเป็นทีส่งัเกตได้จากภายในถ�า้ มีรอยช้างเอาสข้ีาง
ถูหินที่ย้อยระย้าลงมาจากผนังถ�้า รอยเสียดสีไปมาจนเป็นรอยมันเลื่อมแพล๊บๆ

 พระอาจารย์เจ๊ียะท่านเป็นพระเถระใจเด็ด ชอบไปเทีย่วภาวนาตามถ�า้ ตามเงือ้มผา  
ตามป่าตามเขาไกลๆ เพราะปกตนิิสยัของท่านไม่ชอบคลกุคลด้ีวยหมู่คณะ เหมือนกับ 
ครูบาอาจารย์ของท่าน คือท่านพระอาจารย์มั่น ท่านปรารภอยู่เสมอว่า

 แม้นเราจะมีผมหงอกแล้ว เดนิขาเป๋เซหน้าเซหลงั เป็นขรัวตาสงูอาย ุแสดงกริิยา 
ท่าทางอ่อนแอ ไม่ปรารภความเพียร ไม่ปรารถนาหาที่วิเวก เราก็จะเป็นเพียงคนแก่
คนหนึ่ง ที่เรียกว่า “โมฆชิณโณ คือแก่เสียชาติเกิด”

ไปเผยแผ่ศาสนาที่สิงคโปร์

 ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ พระไปเผยแพร่ศาสนาเมืองนอก ส่วนมากไปกันไม่มีหลักการ 
พอเราไปแนะน�า บางคนมันเข้าใจ มันมีหลักการ มันฟังออก องค์ที่อธิบายไม่เป็น 
เขากไ็ม่ค่อยเข้าใจอย่างน้ี อย่างสงิคโปร์ มาเลเซยี เหมอืนกนั พระไปสอนตอบปัญหา
ไม่ทันใจเขา เขาเลยไม่ค่อยเข้าใจ

 คุยอย่างน้ีกค็ยุความจริง ไม่ใช่อวดตวั การสอนมนัผิดกนั บางอาจารย์สอนให้ 
ไปดูแต่จิต พุทโธ ก็ไม่ต้องพุทโธ มันก็บึ้งไปกันใหญ่ ไม่ได้เรื่องเลย บางอาจารย์เรา 
ต้องคัดค้าน เขามาเล่าให้เราฟังว่า ในเมืองไทย ใครล่ะจะสู้หลวงปู่... เมื่อวานซืนนี้ 
กม็มีาอกี ๒ คน เราก็บอกเขาไปว่า โยมภาวนาแบบน้ันมนัไม่ได้เร่ืองหรอก การภาวนา 
ไม่บริกรรมไม่ได้ โยมต้องบริกรรม “พุทโธ” นะ
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 การบริกรรมกเ็หมือนร้ัวบ้านเรา แขง็แรงร้ัวมดิชิด สตัว์สาราสงิห์ เป็นงูเป็นเง้ียว  
จิ้งจกตุ๊กแกก็เข้าไม่ได้ เพราะบ้านเรารั้วดี เปิดรั้วมีที่ผุที่พังมันก็เข้าสบายล่ะซิ พอว่า  
“พุทโธ” คิดไปตรงนั้น คิดไปตรงนี้ ดูลมหายใจ คิดไปโน้นคิดมานี้ ตอนที่อยู่วัด 
อโศการาม มีพระบางองค์นั่งภาวนาหลับ จนสมเด็จสังฆราชท่านบ่น ตอนก่อนวัด 
สระปทมุ มเีจ้าคณุพรหมไม่ค่อยเท่าไร กมี็หลกัเหมอืนกนั ทีว่ดัอโศฯ สมเดจ็สงัฆราช  
ท่านไปเจอที่ไหนก็ไม่รู้ ท่านมาบ่นกับเรา “พระกรรมฐานอะไรน่ังหลับ” น่ังมาตั้ง 
นมนาน นั่งก่อนสมเด็จฯ เสียอีก แต่นั่งสู้สมเด็จฯ ไม่ได้

 ภาวนาดลูม คอืคนเราเปรียบเหมอืนยงัไม่มตีวั ภาวนายงัไม่ทนัเป็น กไ็ปดลูมแล้ว  
ดูลมแล้วมันได้อะไร มันไม่ได้อะไร วันหนึ่งดูลม สองวันดูลม ร้อยวันก็ดูลม ก็ดูลม 
อย่างน้ัน ไม่ได้มกีารค้นคว้าพนิิจพจิารณาอะไรเลย มนัจะไปได้อะไร ไม่ได้ กไ็ด้แต่ลม  
เสวยเวทนาเข้าก็เลยหลับ หลับใน บางคนกรนคร๊อกๆ เอามือไปใกล้ๆ บ้าง ท�าท่า 
จะเขกหวัยงัไม่รู้สกึ เกือบจะตดิหวัเลยนะ ดียังไม่ลงป๊อกอย่างง้ี ทเีดยีวกต็ืน่เลย บางองค์ 
เราแกล้งเอาอย่างงี้เลย นี่ นี่ นี่ (แต่ไม่โดนหัว) ยังไม่รู้สึก ถึงขนาดนั้นหลับเลย 
ถึงว่าภาวนาไม่เป็น

ไอทีวี ทอคล์

 พิธีกรกราบเรียนถามหลวงตามหาบัวว่า “มีลูกศิษย์เขียนถามไว้ในเว็บไซต์ของ
หลวงตาว่า อยากรู้ว่าหลวงตาเคยเอ่ยถงึพระอาจารย์ท่านอืน่ๆ ท่านไหนบ้างทีห่ลวงตา 
เคารพนับถอื ทีเ่ป็นพระผู้ใหญ่ในทางภาคอสีาน หรือทางภาคอืน่ๆ ไม่ทราบว่ามพีระอาจารย์  
หรือหลวงพ่อรูปไหนที่ทางหลวงตาอยากจะแนะน�าญาติโยม หรือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติด ี
ปฏิบัติชอบเป็นพิเศษ”

 หลวงตามหาบวัตอบว่า “อ๋อ...อนัน้ันเราเคยพดูแนะน�าเสมอ อย่างเมือ่เช้าพดูถงึ 
ท่านอาจารย์เจ๊ียะใช่มัย้ล่ะ แน่ะ... กพ็ดูอยูเ่ร่ือย อาจารย์ไหนด ีเรากย็กมาเพือ่เป็นการ
เชิดชูท่านอนุโมทนาสาธุการ
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กิริยาอย่างนี้ ท�าไมเข้าท่านพระอาจารย์มั่นได้

 “คือนิสัยท่านละเอียดภายในนะ แต่กิริยาของท่านบ๊งเบ๊งๆ ภายนอก คือเคย 
อยู่กับเรามานาน มันรู้เร่ืองกันดี อาจารย์เจ๊ียะน่ี เพราะฉะน้ันจึงพูดว่า “ผ้าข้ีร้ิว 
ห่อทอง”

 เราถึงบอกว่ากิริยาภายนอกของท่านบ๊งเบ๊งๆ แต่ภายในของท่านละเอียดลออ 
ตรงไปตรงมา ตรงไปตรงมาน้ีหน่ึง และละเอยีดลออทกุอย่าง แล้วไม่ง้ันท่านจะไม่เข้าไป 
หาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นได้ง่ายๆ นะ กิริยาอย่างนี้จะเข้าไปหาท่านไม่ได้ แต่ท�าไมท่าน
ถึงสนิทกันกับพ่อแม่ครูอาจารย์ม่ันเหมอืนพ่อกบัลกู เวลาเข้าหากนัน่ีเหมือนพ่อกบัลกู 
กิริยาบ๊งเบ๊งๆ นี่ ธรรมดาจะเข้าหาท่านไม่ได้นะ แต่ท�าไมเข้าได้สนิท

 แพลบ็เดยีวอยูด้่วยกนัน่ี บ๊งเบ๊งๆ นะ ขบขนัจะตายเวลาอยูด้่วยกนั คุยกนัธรรมดา 
น่ีเหมอืนพ่อกับลกู อนัน้ีเวลาผิดพลาดอะไร พอพ่อแม่ครูอาจารย์บ๊งเบ๊งๆ ทางน้ันกซ็ดั
กนัเอากนับ๊งเบ๊งๆ (หวัเราะ) ทะเลาะกันสกัเดีย๋วกเ็งียบไป คยุกนัไปเหมือนพ่อกบัลกู  
เราดูมาตั้งแต่น้ันนะอาจารย์เจ๊ียะ เพราะฉะน้ันถึงได้บอกบรรดาพี่น้องทั้งหลายให้
ทราบนะว่า 

 อาจารย์เจ๊ียะ สิ่งภายนอกน้ีท�าให้คนรู้สึกเป็นไปในทางลบได้ คือกิริยาท่าน
ภายนอก ท่านว่าอะไรตรงไปตรงมา กท่็านเป็นลกูจีนลกูเจ๊ก เข้าใจมัย๊ (หวัเราะ) บ๊งเบ๊งๆ  
อย่างนั้นนะ แต่เวลาเอาภายในนี้ ไม่มีใครละเอียดได้เท่าท่านนะ เรื่องความละเอียด
ภายใน ไม่มีใครสู้ท่าน

 บริขารของพ่อแม่ครูอาจารย์มัน่น้ีเรียบร้อย ใครไปแตะไม่ได้นะ ใครไปแตะ ท่านรู้ 
ทันที ผิดนิดหนึ่งท่านรู้ ใครๆ มาท�านี้วะ เหอๆ ขึ้นเลย คือไปผิดของท่าน ท่านท�าไว้ 
เรียบร้อยทกุอย่างนะ เราเองยงัไม่กล้าเข้าไปแตะ อะไรทีท่่านอาจารย์เจ๊ียะไปท�าไว้แล้ว 
เราไม่เข้าไปแตะเลยนะ เพราะเราสู้ท่านไม่ได้ว่างั้นเถอะ” (หัวเราะ)
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หลักนิสัย หลักธรรม หลักวินัย

 “ส�าหรับอาจารย์เจ๊ียะน้ันนะ นิสยัท่านเป็นอย่างน้ัน พีน้่องทัง้หลายทราบไว้กแ็ล้ว 
กันนะ คนเราแต่ละคนนิสัยไม่เหมือนกัน แม้มาบวชแล้ว นิสัยนั้นไม่ได้บวชด้วยนะ  
บวชแต่เพศ เช่น โกนผม เอ้า โกน ครองผ้า ครอง กริิยาการเคลือ่นไหวคอืเคลือ่นไหว
ไปตามหลกัธรรมหลกัวนัิยให้ถูกต้อง ถกูต้องไปตามหลกัธรรม หลกัวนัิยน้ีเหมือนกนั  
แต่กิริยานิสยัทีเ่ป็นไปตามนิสยัเดมิของตนซึง่ไม่ผิดธรรมผิดวนัิยอย่างน้ี แล้วแต่ใคร 
จะใช้เป็นตามนิสัยของตน อันนี้ไม่ได้แก้

 พระพทุธเจ้าท่านกท็รงแสดงไว้แล้วว่า ผู้ทีล่ะนิสยัวาสนาได้ขาด มีตถาคตองค์เดียว 
ฟังซินะ ตถาคตองค์เดียว นอกนั้นเป็นไปตามนิสัยของตัวเองทุกคน ค�าว่า นิสัย คือ 
ไม่ได้กระเทอืนถึงธรรมถึงวนัิย เป็นกริิยาความเคยชินของแต่ละรายๆ แสดงออกเอง 
ไม่ผิดธรรมผิดวนัิย น้ันเรียกว่า นิสยั อย่างหลวงปูเ่จ๊ียะน่ีกเ็ป็นนิสยับ๊งเบ๊งๆ น่ีเรียกว่า 
เป็นนิสยัอนัน้ีอันหน่ึงนะ แต่ภายในของท่านดนีะ กเ็คยอยู่ด้วยกนัมาแล้วน่ี ภายในของ 
ท่านด ีภายนอกของท่านอย่างน้ีแหละ เหมอืนผ้าขีร้ิ้วห่อทอง ใครจะไปยดึกริิยามารยาท 
ภายนอกมากกว่าภายในซึง่เป็นของส�าคญันะ จะท�าให้เสยี เสยีได้ในหวัใจของผู้ไปคิด 
นั่นแหละ ภายในของท่านดี นิสัยของท่านบ๊งเบ๊งๆ อย่างนั้น ดีภายใน

 น่ีแหละเราถึงได้เตอืนเสมอ เร่ืองภายในกบัภายนอกไม่เหมอืนกนันะ อนัหน่ึงเป็น 
หลกันิสยั ถ้าเป็นหลกันิสยัแล้ว เป็นกริิยาของตวัเองทกุคน คอืมนัเป็นใหญ่ในตวัเอง 
น่ันแหละ แสดงออกน้ีไม่ต้องคดิต้องอ่าน มนักเ็ป็นของมนัไปเอง อนัไหนทีเ่ป็นธรรม 
เป็นวินัยน้ี ท่านจะระวงัของท่านเอง ไม่ก้าวก่ายไม่เหยยีบย�า่ท�าลาย อนัไหนทีเ่ป็นนิสยั 
ดั้งเดิมของท่านซึ่งไม่กระเทือนต่อธรรมวินัย ท่านก็เป็นของท่านไปเอง

 ยกตวัอย่างอาจารย์เจ๊ียะน่ี ท่านเป็นนิสยับ๊งเบ๊งๆ เคยอยูด้่วยกนัมาแล้ว ถ้าพดูถงึ 
เร่ืองความละเอยีดลออ ใครจะละเอยีดกว่าอาจารย์เจ๊ียะวะ โอ๊ย เวลาท�างานอะไร น่ีท่าน 
ละเอียดมากนะ ถ้าเราดูภายนอกบ๊งเบ๊ง นี้เป็นอันหนึ่งนะ เวลาให้ท่านจับงานเข้าไปซิ 
ท�างานนี้ละเอียดทีเดียวนะ”
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ศิษย์ก้นกุฏิท่านพระอาจารย์มั่น

 “เพราะฉะน้ัน อาจารย์เจ๊ียะจึงเป็นลกูศษิย์พ่อแม่ครูอาจารย์มัน่ พดูให้ตรงๆ ไปเลย 
ว่า เป็นลกูศษิย์ก้นกฏุหิลวงปูม่ัน่ กค็อือาจารย์เจ๊ียะน่ีองค์หน่ึง โอ...ท่านเมตตามากนะ  
เวลาท่านปฏิบัติต่อท่านอาจารย์เจี๊ยะนี่ ก็แบบเดียวกันนะ กับอาจารย์เจี๊ยะนี่ ท่านจะ 
ไม่พดูธรรมดาละ บ๊งเบ๊งใส่กนัเลย (หวัเราะ) แต่เมตตามากนะ ดแูพล๊บรู้ทนัทนีะ บ๊งเบ๊ง 
แบบเมตตา กม็นีะ เป็นอย่างน้ัน ไม่ค่อยดลีะ มแีต่บ๊งเบ๊งใส่กนั ทางน้ันกเ็ถยีงเลยนะ  
อาจารย์เจี๊ยะไม่ใช่เล่นนะ ใส่กันเปรี้ยงปร้างๆ สุดท้ายอาจารย์เจี๊ยะล่ะหน้าผากแตก
ทุกที (หัวเราะ) เราไม่ลืม 

 เราจะพูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย อาจารย์เจ๊ียะน่ีอยู่กับหลวงปู่มั่นมาตั้งแต่อยู่
เชยีงใหม่โน้นแน่ะ เวลาทีท่่านเจ้าคณุอปัุชฌาย์เราน้ีมานิมนต์ท่าน (หลวงปูม่ัน่) ไปอยู่ 
อุดรฯ คร้ังสดุท้ายน่ีแหละ อาจารย์เจ๊ียะจึงได้ตดิตามท่านไปด้วยตัง้แต่น้ันมา กไ็ปอยู่ 
สกลนครด้วยกัน เวลาไปอยู่ด้วยกันจริงๆ ก็ไปอยู่สกลนครด้วยกัน

 จากน้ันมา อาจารย์เจ๊ียะกม็าจ�าพรรษากบัเราในฐานะเป็นเพือ่นล่ะ ไม่ใช่ฐานะครู 
ฐานะอาจารย์ ด้วยกันที่วัดป่าบ้านตาด ฐานะเป็นเพื่อนฝูง จ�าพรรษาด้วยกันที่วัดป่า
บ้านตาด เพราะฉะน้ันจึงรู้นิสยัท่านได้ดทีกุอย่าง นิสยัท่านภายนอกไม่น่าดู แต่ภายใน 
ละเอียดลออมากนะ เราจึงกล้าพูดได้เลยว่า

 ลกูศษิย์ก้นกุฏพ่ิอแม่ครูอาจารย์ม่ันสมยัปัจจุบนัองค์ไหนว่ะ คอืท่านอาจารย์เจ๊ียะ  
เรียกว่าท่านเมตตามากที่สุด

 ทกุสิง่ทกุอย่างทีอ่าจารย์เจ๊ียะไปรักษาน่ี ใครไปแตะไม่ได้นะ อะไรผิดไปนิดหน่ึง 
ไม่ได้ ท่านจ้ีเอาหลงทศิไปเลย ใครมาจับอนัน้ันนะ ดุใส่เลย คือท่านท�าไว้อย่างเรียบร้อย 
ทกุอย่าง น่ันนะกริิยาภายในของท่าน หน้าทีก่ารงาน ใครละเอยีดย่ิงกว่าอาจารย์เจ๊ียะวะ  
แต่กิริยาภายนอกน้ีบ๊งเบ๊งๆ อย่างน้ัน ถ้าลงได้จับงานเข้าไปเถอะ งานไหนกง็านน้ันนะ 
ถ้าลงท่านอาจารย์เจี๊ยะได้จับแล้วนะ ละเอียดหมดเลย
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 นี่เราจับได้ตรงนี้ว่า อ๋อ...ท่านละเอียดภายใน ส่วนกิริยาภายนอกผิวเผิน นี่ล่ะ 
องค์หน่ึงทีเ่คยอยูก่บัพ่อแม่ครูอาจารย์มัน่มาทีล่ะเอยีดลออ ไม่เหน็พ่อแม่ครูอาจารย์มัน่ 
ได้ต�าหนิตรงไหน มแีต่บ๊งเบ๊งใส่กันแล้วก็แล้วกนัไปแหละ ท่านกไ็ม่ได้ต�าหนิว่าท�าน้ันผิด 
ท�านี้อะไรไม่มี เพราะท่านละเอียดลออมากอาจารย์เจี๊ยะ”

ร่มโพธิ์ร่มไทรโอนเอน

 หลวงตามหาบวัถาม “อาจารย์เจ๊ียะอยูท่ีว่ดัหรืออยูท่ีโ่รงพยาบาล เป็นอย่างไรบ้าง  
มีแต่นอนแน่วอยู่อย่างนั้นหรือ นั่งได้บ้างมั้ย”

 “ต้องพยุง” โยมตอบ

 “อย่างน้ีแหละ ครูบาอาจารย์ทีพ่อเป็นหลกัเป็นเกณฑ์ เป็นร่มโพธิร่์มไทรได้บ้าง  
มกัจะเป็นแต่อย่างน้ันนะ องค์น้ันอย่างน้ัน องค์น้ีอย่างน้ี มแีต่โยกคลอนอยูต่ลอดเวลา  
แล้วจะท�าอย่างไร จิตใจของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็ต้องว้าเหว่ เพราะร่มโพธิ์ร่มไทรนี่
ส�าคญัมากทเีดียวนะ เราเหน็ในหวัใจของเรากบัหลวงปูม่ัน่ แหม หวัใจอยูห่มดเลยนะ  
ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลย อยู่กับนั้นที่เดียว นี่จึงท�าให้กระจายไปทั่วโลก

 ตอนนี้อาจารย์เจี๊ยะก็ป่วย อยู่กุฏิก็นั่งไม่ได้นอนไม่ได้ ก้นก็มี แทนที่จะนั่งได้  
กลบัน่ังไม่ได้ เอ้า หลงักมี็ แทนทีจ่ะนอนได้เอนนู้นเอนน้ีอยู่น่ีแหละ เรียกว่า “โอนเอน”  
ร่มโพธิ์ร่มไทรของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลาย ส่วนมากครูบาอาจารย์ที่พอจะเป็น
ร่มโพธิ์ร่มไทร และพอเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรได้นั้น มักจะเอนเอียงๆ ด้วยสุขภาพไม่ดีๆ  
อย่างงั้น

 อาจารย์เจ๊ียะกเ็ป็นอกีแบบหน่ึงแล้ว เดีย๋วกข็นเข้าโรงพยาบาล เด๋ียวกข็นออกมา  
เราวิตกวิจารณ์นะ น่ีกเ็พิง่ออกจากโรงพยาบาลมา เรากถ็ามว่าอยูว่ดัหรือเปล่า บอกว่า 
อยู่ใช่ไหม ก็อย่างนั้นแหละ อยู่ก็อยู่อย่างนั้นแหละ

 โอ๊ย น่าวติกวจิารณ์นะ ครูบาอาจารย์ทีจ่ะเป็นหลกัเป็นเกณฑ์แก่ชาวพทุธเราใน 
ด้านการปฏิบัติและศีลธรรมภายในใจที่น�าออกมาด้วยความถูกต้องนี้ มีน้อยมากนะ  
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ไม่ว่าท่านว่าเรา ถ้าไม่แน่ มันออกมาไม่แน่ไม่ได้นะ ถ้าหัวใจแน่ขนาดไหน จะออกมา 
ขนาดน้ันนะ หวัใจแน่ ๑๐๐ เปอร์เซน็ต์ ออกเตม็ป๋ึงๆ ๑๐๐ เปอร์เซน็ต์เลย ไม่มสีงสยั  
ไม่มีหวั่นไหว เชื่อม่ันในความจริงอันน้ีที่พระพุทธเจ้าทรงเช่ือม่ันมาแล้ว น�าโลกได้
ขนาดไหน ความเชื่อมั่นในพระทัยพระพุทธเจ้านี้ บรรดาสาวกทั้งหลายที่รู้เห็นก็แบบ
เดยีวกนั ม่ันใจ ออกผึงๆ ส�าเร็จรูปๆ มาเลยน้ัน เป็นอย่างน้ันนะ ต่างกนันะ ความจริง 
ที่ได้รู้ได้เห็นเข้าแล้ว มันเหมือนกันหมดละ ไม่สงสัย”

เก็บหอมรอมริบเพื่อสร้างภูริทัตตเจดีย์

 เมือ่พระอาจารย์เจ๊ียะเข้ามาอยูท่ีว่ดัป่าภรูทิตัตปฏปิทาราม เร่ิมมีลกูศิษย์มากขึน้
เร่ือยๆ จะท�าอะไร ท่านก็สะดวกมากขึน้ แต่ถงึอย่างไรกต็าม ท่านยงัเกบ็หอมรอมริบ 
มธัยัสถ์เสมอมา ตัง้แต่เร่ิมแรกทีค่นเข้ามาท�าบญุทลีะเลก็ละน้อย ถวายส่วนตวัท่านบ้าง  
ถวายเนื่องในงานผ้าป่า กฐินบ้าง ท่านจะเก็บเข้าบัญชีธนาคารมาตลอด

 เร่ืองพระคุณของท่านพระอาจารย์ม่ันปรากฏเป็นปัจจุบนัธรรมภายในใจของท่าน 
โดยตลอด ท่านท�าไว้ในใจเสมอว่า ถ้ามโีอกาสมีบญุ จะสร้างเจดย์ีถวายท่านพระอาจารย์ 
ผู้ให้ประทีปธรรมตามโอกาสและวาสนาอ�านวย ไม่รีบเร่ง ท่านปรารภว่า “ถ้าเรายัง
ไม่พร้อม เราจะไม่สร้าง”

 เมือ่ได้โอกาสอนัสมควร วนัหน่ึงท่านจึงถามพระเขยีว ซึง่เป็นพระอปัุฏฐาก และ
ดแูลการเงินให้ท่านว่า “เขยีว...เงินในธนาคารทัง้หมดมีเท่าไหร่ ไปเอามานับรวมกันดูซ”ิ  
เม่ือพระอุปัฏฐากน�าเงินทั้งหมดที่ท่านเก็บไว้มานับรวมกันทั้งหมดได้ ๕๐ ล้านบาท 
ท่านจึงปรารภที่จะเริ่มสร้างเจดีย์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

 ตอนแรกๆ ท่านริเร่ิมจะสร้างบริเวณหลงัวดั แต่พจิารณาเหน็ว่าการสญัจรไปมา 
คงไม่สะดวก เสียงรถเข้าออกจะเป็นที่รบกวนพระเณรภาวนา ท่านจึงมาชี้ที่ใกล้สระ
ด้านหน้าศาลา เป็นที่ตั้ง “ภูริทัตตเจดีย์”
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สร้างภูริทัตตเจดีย์

 ในวันที ่๓ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ พระอาจารย์เจ๊ียะท่านได้วางศลิาฤกษ์สร้าง 
ภูริทัตตเจดีย์ ส�าหรับบรรจุพระทันตธาตุของท่านพระอาจารย์มั่น ลักษณะรูปทรง 
พุม่ข้าวบณิฑ์ของเจดีย์สมัยสโุขทยั แปดเหลีย่ม ความหมายคอื อริยมรรคมีองค์แปด...  
มคีวามกว้าง ๒๒ เมตร ความสงู ๓๗ เมตร (หมายถงึโพธปัิกขยิธรรม ๓๗ ประการ) 
โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก

 หลวงตามหาบัวกล่าวว่า...

 “เราบอกให้คนไปดเูจดีย์บรรจุทนัตธาตขุองท่านพระอาจารย์ม่ัน ทีอ่าจารย์เจ๊ียะ
สร้าง ท่านกิริยาภายนอกน่ีโกโรโกโสนะ บ๊งเบ๊งๆ นะ แล้วให้ไปดพูยานโน้น ก�าลงัสร้าง 
เจดีย์ ให้ไปดูพยาน วตัถเุคร่ืองก่อสร้างต่างๆ ให้ดใูห้ดีนะ น่ีแหละ ฝีมือนิสยัอาจารย์ 
เจี๊ยะ อันเครื่องบ่งถึงธรรมะภายในแหละ

 เราเข้าไปด ูโอ๊ย ไม่มอีะไรละเอียดยิง่กว่าภริูทตัตเจดย์ีน้ี เน่ีย ดูให้ด ีเรากบ็อก 
อย่างนี้ นี่ดูทุกกิทุกกีนะ นี่อาจารย์เจี๊ยะเป็นคนสั่งงานนะ คอยดูๆ ไอ้กิริยาบ๊งเบ๊งๆ 
กับการกระท�าของท่านน่ีต่างกนัมัย๊ ไปด ูโอ๊ย ไปดน่ีู ไม่มทีีไ่หนนะทีจ่ะท�าได้ละเอยีด
ลออ เข้าไปดหูมดแหละ หาอะไรมามีแต่เร่ืองดีๆ  ละเอยีดทัง้น้ันแหละ ความละเอยีดน้ี 
เก่งมาก

 ด้วยเหตน้ีุเองทีเ่ราไปเยีย่มอาจารย์เจ๊ียะเมือ่วานซนื เราถงึได้เตอืนคนทีไ่ปกบัเรา
ให้ไปดูนะ วันน้ีถ้าอยากจะดูนิสยัอาจารย์เจ๊ียะแล้ว ให้ไปดูสิง่ก่อสร้างนะ ไปดอูะไรๆ น้ี  
โอ๊ย มีแต่ของดิบๆ ดีๆ ทั้งนั้นเลย นี่ดูเอาดูทุกกิทุกกีนะเราบอก เรายอมรับท่านถึง 
เร่ืองความละเอียดในการกระท�าอย่างน้ี เราสู้ท่านไม่ได้ เราบอกแล้วไปดูก็อย่างว่า 
“โอ้โฮ ใครจะไปหาทีไ่หนมาได้ แต่อาจารย์เจ๊ียะหามาจนได้ สิง่เหล่าน้ีใครจะหาได้ง่ายๆ  
เสียเมื่อไหร่ อาจารย์เจี๊ยะหามาจนได้ๆ หมดเลยนะ” (หัวเราะ)
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 วันน้ันพอไปถงึป๊ับ เหน็ท่านนอนป่วยอยูบ่นเตยีง ท่านบอกพระว่าจะลงมากราบเรา  
เราบอกไม่จ�าเป็น ผมยงัไม่เหน็ขึน้ไปหาท่านน่ีนะ เราว่าอย่างน้ัน (หวัเราะ) ท่านจะลงมา 
หาอะไรเหรอ ยังจะลงมาตลอด เรากด็เุอาเลยนะ ถึงท่านจะลงมากราบ เราไม่ให้ท่านลง  
ตกลงท่านกไ็ม่ได้ลงหรอกเพราะเราห้ามบงัคับเอา เรากไ็ม่ให้ลง อยูน่ี่พอดีแล้วน่ี เราว่า 
อย่างนั้น

 เราถงึได้เตอืนบรรดาลกูศษิย์ลกูหาทัง้หลาย อย่าไปมองท่านผิดนะ เพราะเรากบั 
ท่านอยู่ด้วยกันมานาน รู้กนัทกุสิง่ทกุอย่างกับอาจารย์เจ๊ียะ แต่กริิยาภายนอกท่านกเ็ป็น 
ของท่านอย่างน้ัน ทน้ีีคนไปดู จะดูผิวเผินละซ ิไปดนูอกๆ ผิวเผินไม่ได้นะ เดีย๋วเป็น 
อกุศลแก่ตัวเองนะ เด๋ียวคิดต�าหนิว่า “ท�าไมพระถึงเป็นอย่างน้ี” อย่าไปต�าหนินะ 
มันผิดได้”

อาพาธ-ชราภาพ

 วัดป่าภริูทตัตฯ นอกจากจะเป็นทีพ่ึง่ทางใจแก่พทุธศาสนิกชนทีแ่วะเวยีนเข้ามา
ท�าบญุแล้ว ยงัเป็นทีพ่กัพระกรรมฐาน มพีระกรรมฐานสายป่าจากทางภาคต่างๆ มาพกั 
เสมอ ยิ่งเนื่องในวันคล้ายวันเกิดทุกปี จะมีพระกรรมฐานคลาคล�่า...

 เมือ่พระอาจารย์เจ๊ียะหรือพระครูสทุธธิรรมรังส ีได้ปฏบิตัพิฒันาวดัจนเป็นทีเ่จริญ 
รุ่งเรือง ท่านจึงได้รับเลือ่นเป็นพระครูชัน้เอก เมือ่วนัที ่๕ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และ 
ท่านก็ได้สืบสานปฏิบัติศาสนกิจและปฏิปทาของพระอาจารย์ม่ันสืบมาจนกระทั่งถึง
ปัจจุบัน

 ในระยะ ๑๖ ปี (๒๕๒๙-๒๕๔๕) ทีผ่่านมา ร่างกายท่านไม่ค่อยแข็งแรง ถกูรุม 
ด้วยอาพาธเสมอ สาเหตมุาจากท่านท�างานหนัก ยกของหนักมาตัง้แต่เป็นหนุ่ม จนกระทัง่ 
เข้าสู่ปัจฉิมวัย ท่านได้รับการเข้าผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

 คร้ังที ่๑ เมือ่วันที ่๓๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ เวลาบ่ายทีโ่รงพยาบาลเซน็หลยุส์
 คร้ังที ่๒ เม่ือวนัที ่๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เวลา ๑๘.๓๐ น. ทีโ่รงพยาบาล 
เซ็นหลุยส์
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 ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่โรงพยาบาล
ศิริราช

 ปัจฉิมวัย ในคราใดท่านประสบอาพาธหนัก ท่านไม่แสดงความหวัน่ไหว บ่งบอก 
ความแข็งแกร่งนิสัยอาชาไนย อีกทั้งยังแสดงธรรมสอนหมู่ศิษย์ที่ไปเยี่ยมด้วยการ 
เอาร่างกายของท่านเป็นเครื่องเปรียบเสมอว่า “ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาว มีค่าเป็นร้อย
เป็นชั่ง พอเดี๋ยวนี้ ๕๐ สตางค์ ก็ไม่มีใครเอา”

 แล้วท่านกพู็ดเร่ืองกิเลส กรรม วบิาก ว่า พวกเราทกุคนอยูก่บัร่างกายน้ีมาหลาย
ภพชาติแล้ว แต่อวิชชามันปิดบัง จึงจ�าไม่ได้ ให้พากันปฏิบัติ ศีล สมาธิ ปัญญานะ

   ศีลเป็นเหตุ สมาธิเป็นผล
   สมาธิเป็นเหตุ ปัญญาเป็นผล
   ปัญญาเป็นเหตุ วิมุตติเป็นผลฯ 

อาพาธปี ๒๕๔๕

 เมือ่วนัที ่๒๔ มกราคม ๒๕๔๔ เวลาประมาณ ๐๓.๐๐ น.-๐๔.๐๐ น. พระอาจารย์ 
เจ๊ียะ ตืน่จากจ�าวดั ออกก�าลงักายด้วยการชกลมตามปกต ิเม่ือชกลมเสร็จแล้ว ท่านจะ 
ออกก�าลงักายในท่านอน เตะไปด้านข้างซ้ายขวา ด้านละ ๓๘-๓๙ คร้ัง เกดิอาการชา 
ขากรรไกรแขง็ พูดไม่ได้ เน่ืองจากเส้นโลหติในสมองแตก ท�าให้สมองบวม คณะศิษย์ 
รีบน�าส่งโรงพยาบาลศิริราช

 เช้าวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ตอนเช้ามืด หมอได้น�าท่านเข้าห้องผ่าตัด 
สมอง หลังจากการผ่าตัดแล้วประมาณ ๗ วัน เกิดอาการเลือดคั่งในสมองอย่างแรง  
หมอได้เปิดปากแผลทีผ่่าไว้เดมิ โดยเลาะด้ายเยบ็กะโหลกศรีษะออก เพือ่รักษาอาการ 
เลอืดค่ังในสมองอกี ท่านได้เข้าพกัห้องพเิศษทีโ่รงพยาบาลศริิราชเป็นเวลาหลายเดอืน 
เมือ่อาการท่านทรงตวัได้ คณะศิษย์จึงนิมนต์ท่านกลบัมาพกัทีห้่องพเิศษ วดัป่าภริูทตัตฯ  
ที่คณะศิษย์ร่วมกันสร้างถวาย
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ปัจฉิมวัย

 ปัจจุบนั ท่านพระอาจารย์เจ๊ียะมอีาย ุ๘๖ ปีแล้ว ท่านมีร่างกายอันงอมระงมด้วย 
อาพาธ แต่ท่านยงัแสดงนิสยัอาจหาญอาชาไนยควรแก่การสกัการบชูา สมเป็นพระมหา 
เถระผู้เฒ่า เป็นรัตตญั� ูพระมหาเถระผู้ทรงคณุเช่นน้ี เป็นผู้อนัใครๆ ไม่ควรดหูมิน่ได้  
แต่ส�าหรับธรรมะภายในของท่านนั้นสว่างสดใส สุดที่ใครๆ จะบังอาจคาดเดาได้

 ท่านได้ก่อสร้างเสนาสนะที่วัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามนี้ไว้มากหลาย ศาลาใหญ่ 
กุฏิสงฆ์ กุฏิปฏิบัติธรรมส�าหรับฆราวาส และที่ส�าคัญ ภูริทัตตเจดีย์ ส�าหรับบรรจุ 
พระทนัตธาตขุองท่านพระอาจารย์มัน่ ผู้เป็นบรูพาจารย์ เป็นผลงานทีท่่านภมิูใจเป็นทีส่ดุ  
เพราะนั่นคือ “อาจาริยบูชา”

 ปฏิปทาของพระอาจารย์เจ๊ียะอาจจะต่างจากพระกรรมฐานรูปอืน่ในแง่ปลกีย่อย 
แต่หลกัใหญ่แล้วเป็นเอกเทศ ท่านไม่กว้างขวางเร่ืองธรรมภายนอก รอบรู้เฉพาะเร่ือง
ธรรมภายใน ท่านปฏิบัติล�าบากแต่รู้เร็ว ค�าสอนของท่านก็เป็นประเภทปัจเจกธรรม 
เพราะท่านมุ่งเน้นทางด้านจิตใจเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับท่านมีบารมีธรรมที่บ่ม
บ�าเพญ็มาแต่ชาตปิางก่อนเป็นสิง่ทีช่่วยเกือ้หนุนอยูอ่ย่างลกึลบั การปฏบิตัขิองท่านจึง 
นับว่ารู้เร็วในยุคปัจจุบันสมัยที่มนุษย์มีกิเลสหนาขึ้นโดยล�าดับ

 ปฏิปทาและบทธรรมค�าสอนของท่าน สอนให้พวกเรามองอะไร ไม่ควรมองแต่ 
เพยีงด้านเดยีว การมองอะไร ไม่เพยีงใช้สายตาเป็นเคร่ืองตดัสนิเท่าน้ัน แต่ต้องใช้แววตา 
คือปัญญาเป็นเครื่องประกอบการตัดสินใจในการมองโลกและธรรม เพราะผู้ปฏิบัติ
ธรรมไม่ควรมองข้ามปมค�าสอนเพยีงเพราะสายตาเท่าน้ัน ควรพจิารณาให้ถ้วนถี ่เปรียบ 
เสมือนดวงอาทติย์ทีส่่องแสงสว่างแก่โลก ย่อมไม่ละเลยทัง้กอไผ่และภูผา เพราะไม่มี
ใครเลยทีจ่ะมีความดีหรือความชัว่เพยีงอย่างเดยีว แม้ดอกบวัทีม่กีลบีงามละมุน กย็งัม ี
ก้านที่ขรุขระ

 ในความด ีในความเป็นพระทีด่ ีกย่็อมมข้ีอบกพร่องอยูบ้่าง แต่ข้อบกพร่องอนัไม่ 
เป็นทีเ่สยีหายแก่ส่วนรวมตลอดจน ประเทศชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์ ข้อบกพร่องน้ัน 
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กค็วรเป็นข้อยกเว้น ไม่ควรตามต�าหนิให้มากความ เช่นเดยีวกบัในดวงจันทร์ แม้จะมี 
ต�าหนิเป็นจุดด�าๆ อยู่กลางดวง แต่ชาวโลกก็ไม่ควรไปสนใจอะไรนัก

 พระอาจารย์เจ๊ียะท่านจึงเป็นผู้ที่มีอิสระมานาน ไม่เกี่ยวเกาะยึดติดพัวพันใน 
บุคคล กาล สถานที่ การปฏิบัติของท่านมุ่งเน้นที่ผลของการปฏิบัติมากกว่ารูปแบบ 
แห่งการปฏิบตั ิเพราะน่ีเป็นอปุนิสยัและปฏปิทาทีเ่ป็นปัจจัตตงั ทีใ่ครๆ มิอาจเลยีนแบบได้  
ดังพุทธภาษิตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า

   “สนฺตกาโย สนฺตวาโจ  สนฺตมโน สุสมาหิโต
  วนฺตโลกามิโส ภิกฺขุ   อุปสนฺโตติ วุจฺจตีติฯ

 ภกิษุผู้มีกายวาจาสงบ ยงัไม่นับว่าเป็นผู้สงบแท้ แต่ท่านผู้ทีม่กีาย วาจา และใจสงบ 
นั่นแล เราตถาคตจึงเรียกผู้นั้นว่า เป็นผู้สงบอย่างแท้จริง และเป็นผู้คลายจากความ
ลุ่มหลงในโลกทั้งปวงฯ”

ก่อนมรณภาพ ๓ วัน

 วนัที ่๒๐ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ก่อนมรณภาพเพยีง ๓ วนั เกดิเหตอุศัจรรย์ที่
ควรน�ามาพจิารณาเป็นอย่างมาก หลวงปูเ่จ๊ียะมฉีววีรรณผ่องใส แสดงท่าทางอาจหาญ 
พูดจาเสียงดังฟังชัด เป็นประหนึ่งว่าไม่เคยป่วยเป็นเวลามานานปี

 วันน้ันท่านเล่าเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตตั้งแต่เร่ิมต้นจนวาระสุดท้าย แม้เร่ือง
เบ็ดเตล็ดเล็กน้อย เช่น เรื่องแฟนสาวที่เคยรักสมัยเป็นหนุ่ม เรื่องญาติพี่น้อง บิดา
มารดา ฯลฯ สรุปท้ายสุด ท่านพูดสั้นๆ แต่ตะโกนด้วยเสียงดังลั่นว่า “พระเจี๊ยะตาย
แล้วๆๆ” ตายจากสมมุติบัญญัติ เป็นประหนึ่งวาจาศักดิ์สิทธิ์ที่พระอริยเจ้าทั้งหลาย
กล่าวลาโลกที่ระงมปนเปื้อนเต็มไปด้วยความทุกข์เดือดร้อนนานาประการ พูดง่ายๆ 
ที่เป็นภาษาธรรมะก็คือ ปลงอายุสังขารที่แบกหามทุกข์ทรมานมานานปี
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 บัดนี้อีก ๓ วันข้างหน้า ภาระทั้งปวงจะต้องถูกทอดทิ้งแล้ว เหลือแต่ธรรมะที่
เลิศเลอภายในใจเพียงเท่านั้น

และแล้ววันสุดท้ายก็มาถึง...

 วนัที ่๒๓ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หลวงปูเ่จ๊ียะเร่ิมมอีาการเหน่ือยมาก และออกซเิจน
ในเลือดลดลง ได้ท�าการเอ็กซเรย์ปอด พบว่ามีน�้าในช่องเยื่อหุ้มปอดจ�านวนมากทั้ง 
สองข้าง แพทย์ได้ท�าการเจาะช่องเยือ่หุม้ปอดและดดูน�า้ปนเลอืดออกมาข้างละประมาณ  
๘๐๐ ซีซี

 หลังจากนั้น อาการเหนื่อยของท่านลดลง และต่อมาเวลาประมาณ ๒๒.๕๕ น. 
หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ก็ได้ละขันธ์เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานด้วยความสงบและอาจหาญ
ในธรรม ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ

 สิริอายุรวม ๘๘ ปี ๒ เดือน ๑๗ วัน ๖๘ พรรษา



318

ภูริทัตตเจดีย์

 ภริูทตัตเจดย์ี เจดย์ีส�าหรับบรรจุพระทนัตธาตขุองท่านพระอาจารย์มัน่ ภริูทตโฺต  
องค์หลวงปูเ่จ๊ียะตัง้ใจสร้างเพือ่ร�าลกึถงึคณุบรูพาจารย์อย่างสงูสดุ ท่านได้วางศิลาฤกษ์ 
ในการสร้าง เมือ่วนัที ่๓ กมุภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ รูปทรงของเจดย์ีมคีวามหมายทาง 
ธรรมดังนี้

 ลกัษณะรูปทรงพุม่ข้าวบณิฑ์ของเจดย์ีสมยัสโุขทยั แปดเหลีย่ม ความหมายคอื 
อริยมรรคมีองค์แปด ดังนี้

 ๑. สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ คือ เห็นอริยสัจ ๔
 ๒. สมัมาสงักัปปะ ความด�าริชอบ คอื ด�าริจะออกจากกาม ด�าริในอนัไม่พยาบาท  
ด�าริในอันไม่เบียดเบียน
 ๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ เว้นจากวจีทุจริต ๔
 ๔. สัมมากัมมันตะ ท�าการงานชอบ คือ เว้นจากกายทุจริต ๓
 ๕. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ คือ เว้นจากความเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ผิด
 ๖. สัมมาวายามะ เพียรชอบ คือ เพียรในที่ ๔ สถาน
 ๗. สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ระลึกในสติปัฏฐานทั้ง ๔
 ๘. สัมมาสมาธิ ตั้งใจไว้ชอบ คือ เจริญฌานทั้ง ๔

 มีความกว้าง ๒๒ เมตร ความหมาย คอื ปัจจยาการ ๑๑ ประการ โดยอนุโลม 
๑๑ ปฏิโลม ๑๑ รวมเป็น ๒๒ ประการ

 ๑. เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยมีสังขาร 
 ๒. เพราะสังขารเป็นปัจจัยมีวิญญาณ
 ๓. เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยมีนามรูป  
 ๔. เพราะนามรูปเป็นปัจจัยมีสฬายตนะ
 ๕. เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัยมีผัสสะ  
 ๖. เพราะผัสสะเป็นปัจจัยมีเวทนา
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 ๗. เพราะเวทนาเป็นปัจจัยมีตัณหา  
 ๘. เพราะตัณหาเป็นปัจจัยมีอุปาทาน
 ๙. เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยมีภพ  
 ๑๐. เพราะภพเป็นปัจจัยมีชาติ
 ๑๑. เพราะชาติเป็นปัจจัยมีความแก่และความตาย

 มคีวามสงู ๓๗ เมตร ความหมายคอื โพธปัิกขยิธรรม ๓๗ ประการ อนัเป็นธรรม 
ที่เป็นส่วนแห่งการตรัสรู้ ประกอบด้วย สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ 
อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ มรรคมีองค์ ๘ รวมเป็น ๓๗ ประการ

 สตปัิฏฐาน ๔ การตัง้สตกิ�าหนดพจิารณาสิง่ทัง้หลายให้รู้ให้เหน็เท่าทนัตามความ
เป็นจริง ไม่ถกูครอบง�าด้วยความยินดียินร้ายทีท่�าให้มองเหน็เพีย้นไปตามอ�านาจกเิลส 
ประกอบด้วย

 ๑. กายานุปัสสนา สตกิ�าหนดพจิารณากายเป็นอารมณ์ว่า กายน้ีสกัว่ากาย ไม่ใช่
สัตว์ บุคคล ตัว ตน เรา เขา
 ๒. เวทนานุปัสสนา สติก�าหนดพิจารณาเวทนา คือ สุข ทุกข์ และไม่สุขไม่ทุกข์ 
เป็นอารมณ์ว่า เวทนานี้ก็สักว่าเวทนา ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัว ตน เรา เขา
 ๓.  จิตตานุปัสสนา สตกิ�าหนดพจิารณาใจทีเ่ศร้าหมองหรือผ่องแผ้วเป็นอารมณ์
ว่า ใจนี้ก็สักว่าใจ ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัว ตน เรา เขา
 ๔. ธัมมานุปัสสนา สติก�าหนดพิจารณาธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่บังเกิดกับ
ใจเป็นอารมณ์ว่า ธรรมนี้ก็สักว่าธรรม ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัว ตน เรา เขา

 สัมมัปปธาน ๔

 ๑. สังวรปธาน เพียรว่าไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดาน
 ๒. ปหานปธาน เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว
 ๓. ภาวนาปธาน เพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสันดาน
 ๔. อนุรักขนาปธาน เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อม



320

 อิทธิบาท ๔ คุณเครื่องให้ถึงความส�าเร็จตามประสงค์ ๔ อย่าง

 ๑.  ฉันทะ พอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น  
 ๒.  วิริยะ เพียรพยายามท�าในสิ่งนั้น
 ๓.  จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น ไม่วางธุระ 
 ๔.  วิมังสา หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น

 อินทรีย์ ๕ หรือ พละ ๕ คือ

 ๑.  สัทธา 
 ๒.  วิริยะ    
 ๓.  สติ 
 ๔.  สมาธิ    
 ๕.  ปัญญา

 โพชฌงค์ ๗ ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้หรือองค์ของผู้ตรัสรู้มี ๗ อย่างคือ

 ๑.  สติ ความระลึกได้  
 ๒.  ธัมมะวิจัย ความสอดส่องธรรม
 ๓.  วิริยะ ความเพียร  
 ๔.  ปีติ ความอิ่มใจ
 ๕.  ปัสสัทธิ ความสงบใจและอารมณ์ 
 ๖.  สมาธิ ความตั้งใจมั่น
 ๗.  อุเบกขา ความวางเฉย

 และมรรค ๘ อย่างที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นฯ
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พระพุทธพจน์

 “ภิกษุทัง้หลาย ปถุชุนผู้มไิด้เรียนรู้ ย่อมเสวยสขุเวทนาบ้าง ทกุขเวทนาบ้าง เฉยๆ  
ไม่ทกุข์ไม่สขุบ้าง อริยสาวกผู้ได้เรียนรู้แล้ว กย่็อมเสวยสขุเวทนาบ้าง ทกุขเวทนาบ้าง  
เฉยๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง

 ภกิษทุัง้หลาย ในกรณน้ัีนอะไรเป็นความพเิศษ เป็นความแปลก เป็นข้อแตกต่าง 
ระหว่างอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ กับปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้

 ภิกษทุัง้หลาย ปถุชุนผู้มไิด้เรียนรู้ ถกูทกุขเวทนากระทบเข้าแล้ว ย่อมเศร้าโศก 
คร�่าครวญ ร�่าไห้ ร�าพัน ตีอกร้องไห้ หลงใหลฟั่นเฟือนไป เขาย่อมเสวยเวทนาทั้ง ๒  
อย่าง คือ เวทนาทางกาย และเวทนาทางใจ

 เปรียบเหมอืนนายขมังธนู ยงิบรุุษด้วยลกูศรดอกหน่ึง แล้วยงิซ�า้ด้วยลกูศรดอกที่  
๒ อกี เมือ่เป็นเช่นน้ี บรุุษน้ันย่อมเสวยเวทนาเพราะลกูศรทัง้ ๒ ดอก คอื ทัง้ทางกาย  
ทัง้ทางใจ ฉันใด ปถุชุนผู้มไิด้เรียนรู้กฉั็นน้ัน... ย่อมเสวยเวทนาทัง้ ๒ อย่างคือ ทัง้ทาง 
กายและทางใจ

 ภิกษทุัง้หลาย ฝ่ายอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ ถกูทกุขเวทนากระทบเข้าแล้ว ย่อมไม่
เศร้าโศก ไม่คร�า่ครวญ ไม่ร�า่ไร ไม่ร�าพนั ไม่ตอีกร้องไห้ ไม่หลงใหลฟ่ันเฟือน เธอย่อม 
เสวยเวทนาทางกายอย่างเดียว ไม่เสวยเวทนาทางใจ

 เปรยีบเหมอืนนายขมงัธนู ยงิบรุุษด้วยลกูศร แล้วยิง่ซ�า้ด้วยลกูศรดอกที ่๒ ผิดไป  
เมื่อเป็นเช่นนี้ บุรุษนั้นย่อมเสวยเวทนาเพราะลูกศรดอกเดียวฉันใด

 อริยสาวกผู้ได้เรียนรู้กฉั็นน้ัน... ย่อมเสวยเวทนาทางกายอย่างเดยีว ไม่เสวยเวทนา 
ทางใจ”

(ส�. สฬ. ๑๘/๓๖๙-๓๗๒/๒๕๗-๒๖๐)
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หนังสืออ้างอิง

พระมหาธรีนาถ อคฺคธโีร, หลวงปูเ่จ๊ียะ จุนฺโท พระผู้เป็นดัง่ผ้าขีร้ิ้วห่อทอง, กรุงเทพฯ, 
พี.เพรส, ๒๕๔๕.

พระมหาธรีนาถ อคคฺธโีร, หลวงปูเ่จ๊ียะ จุนฺโท พระผู้เป็นด่ังผ้าขีร้ิ้วห่อทอง ฉบบัสมบรูณ์,  
กรุงเทพฯ, บริษัท ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จ�ากัด, ๒๕๔๗.



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

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

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

ค�าแผ่กุศลแก่สรรพสัตว์

ณ วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ต�าบลคลองกิ่ว อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
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