


พระเขมปตฺโต หลวงปู่หล้า

วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ�ำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดำหำร

ชีวประวัติและพระธรรมเทศนา

อนุสรณ์พิพิธภัณฑ์ฉันทกรานุสรณ์
วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม ในพระสังฆราชูปถัมภ์

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก



ชีวประวัติและพระธรรมเทศนา

พระเขมปตฺโต หลวงปู่หล้ำ

พิมพ์ที่  : บริษัท ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จ�ากัด
  ๖๑ ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ซ.เพชรเกษม  ๖๙ 
  แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
  โทรศัพท์ ๐   -๒๔๔๔-๓๓๕๑-๙ โทรสาร ๐-๒๔๔๔-๐๐๗๘      
  E-mail: silpasiamprinting@hotmail.com www.silpasiam.com

เลขมาตรฐานหนังสือ : ๙๗๘-๖๑๖-๔๔๕-๒๐๗-๗
พิมพ์ครั้งที่ ๑ : ตุลาคม ๒๕๖๐
จ�านวนพิมพ์ : ๕,๐๐๐ เล่ม
จัดพิมพ์โดย : มูลนิธิพุทธสมุนไพรคู่แผ่นดินไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 

สงวนลิขสิทธิ์ :  ห้ำมคัดลอก ตัดตอน เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง 

 ข้อควำมใดๆ ทั้งสิ้น หรือน�ำไปพิมพ์จ�ำหน่ำย 

 หำกท่ำนใดประสงค์จะพิมพ์เพื่อให้เป็นธรรมทำน 

 โปรดติดต่อขออนุญำตจำกทำงมูลนิธิพุทธสมุนไพรคู่แผ่นดินไทย 

 ในพระบรมรำชูปถัมภ์



ค�าปรารภ

เร่ืองการจัดท�าหนังสือมรดกธรรมยอดโอวาทค�าสอนของสมณะนักปราชญ ์
วสิทุธเิทวา (พระป่า) จัดท�าขึน้ ๓๔ องค์ สมัยกรุงรัตนโกสนิทร์ ระหว่างปี พทุธศักราช 
๒๔๖๐-๒๕๕๔ โอวาทธรรมยอดแห่งค�าสอนของวิสุทธิบุคคล ท่านแสดงบริสุทธิ์
สมบรูณ์ไม่ว่ายุคใดสมยัใด น�าผู้สนใจพยายามตัง้ใจปฏบิตัติาม ย่อมก้าวล่วงทกุข์ไปได้ 
สมความปรารถนา คณะปสาทะศรัทธาเห็นควรจัดท�าขึ้นสงวนรักษาไว้ เพื่อกุลบุตร
สุดท้ายภายหลังที่ พิพิธภัณฑ์ฉันทกรานุสรณ์ วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม บ้าน
หนองกลางดอน ต�าบลคลองกิ่ว อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ผู้สนใจกรุณาเข้าไป
ศึกษาได้ตามโอกาส เวลาพอดี

ผู้ฉลาดยึดหลักนักปราชญ์เป็นแบบฉบับพาด�าเนินปกครองรักษาตน

คณะปสาทะศรัทธา

ห้ามพิมพ์เพื่อจ�าหน่าย สงวนลิขสิทธิ์
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...พระนิพพานเหนือผู้รู้ไปจนไม่มีที่หมาย
ถ้าหมายอยู่ก็พอเหมือนๆ นี่เอง ก็พอหมุนๆ นี่เอง

มีปัญหาว่า ถ้าอย่างนั้นก็สูญซิ
แต่สูญในพระนิพพานมีขอบเขต สูญจากกิเลสเท่านั้น
รสของพระนิพพานมีอยู่ ใครเป็นผู้ดื่มรสพระนิพพาน

ก็พระนิพพานเท่านั้น จะได้รับรสพระนิพพาน
ไม่เป็นหน้าที่ของสังขารจะไปก้าวก่าย

พระนิพพานเป็นอนัตตาหรือไม่ 
พระนิพพานไม่ได้อยู่ในวงแขนของท่านผู้ใดโดยถ่ายเดียว

เป็นของกลางอยู่อย่างนั้น ไม่เกิดไม่ดับไปไหน
เป็นอนัตตาธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับไปไหน

ไม่มีใครใส่ชื่อลือนามให้ก็ตาม
ก็เป็นจริงทางไม่เกิดไม่ดับอยู่อย่างนั้น
เราจะเอาพระนิพพานมาเป็นอนัตตา

เหมือนขันธ์ ๕ และกิเลสทั้งหลายมันก็ไม่ถูก
เรียกว่าแยกอนัตตาธรรมไม่ถูก

เช่นผู้รู้ ดังนี้ จะเอาผู้รู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
มาเทียบกับพระปัจเจกฯ มาเทียบกับ

สาวกสาวิกาอรหันต์ ก็เรียกว่ายกตนเทียมท่าน
สิ่งเหล่านี้ เป็นหน้าที่ชาวพุทธจะรู้ทั้งนั้น...
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ด้วยเดชพระพุทธศาสนา

อันทรงพระคุณค่าไม่มีประมาณ

และก็ทรงมีอยู่ทุกกาลด้วย

ไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้ และไม่รู้

ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อ

และก็เหนือโลกอยู่ทุกยุคทุกสมัยด้วย

ทุกกาลทุกเวลาอีกด้วย

เมื่อเป็นดังนี้ พวกเราทั้งหลาย

ผู้สนใจใคร่พ้นทุกข์ในวัฏสงสาร

จงรู้ตามเป็นจริง ปฏิบัติตามเป็นจริง

หลุดพ้นตามเป็นจริง

ในปัจจุบันจิต ปัจจุบันธรรม

โดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อเทอญ
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บุญอะไรๆ ก็ท�าให้ใจ ก็ฉลองใจ

บาปอะไรๆ ใจท�าก็ท�าให้ใจ ฉลองใจ

บวกใจคูณใจได้ก็คือ บาปบุญ

แต่พยายามย้ายต�าแหน่งบาปออกจากใจ

เอาบุญมาเป็นนายกปกครองใจ

จึงจะเป็นนายกดี มีสติปัญญา

ก้าวหน้าเป็นธรรมาธิปไตย

ไม่ไกลพระนิพพาน มิฉะนั้นแล้ว

ก็จะเจอแต่ทะเลน�้าตา

ไกลจากพุทธศาสนาแล
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ฝากไว้ให้ลูกหลาน

	 วดักต้็องเป็นวดั อย่าไปจัดเป็นสนามเลข มาผูกเอาเลข กไ็ม่ผิดกบัมาเขกหวัพระ 
กบัเอาขีม้าทาส�านัก ซึง่เป็นแนวความคดิทีเ่หยยีบย�า่ท�าลายพระศาสนาและดหูมิน่ 
ปฏิปทาของส�านัก ก็มีความหมายอันเดียวกันนั้นแล

	 การเอาอบายมขุมาคลกุเคล้ามอมเมาในพระพทุธศาสนา กบัการสร้างมหาอเวจี
มหานรก ก็มีความหมายอันเดียวกัน

		อบายมุขทุกประเภทกับโลกาวินาศก็มีความหมายอันเดียวกัน อบายมุขทุก 
ประเภทกับมนุษย์วิบัติ สวรรค์วิบัติ พรหมวิบัติ นิพพานวิบัติ ก็มีความหมาย 
อันเดียวกัน

		ส่งเสริมอบายมุขกับส่งเสริมให้คนปีนเกลียวออกนอกพระพุทธศาสนา ก็มี 
ความหมายอันเดียวกัน

		ผู้ไม่เหน็โทษในอบายมขุ จะเป็นผู้ถงึไตรสรณคมน์แท้ย่อมเป็นไปไม่ได้ ฟ้าขาว
ดาวสว่างไม่มีเมฆหมอก แต่มองไม่เหน็ดวงดาวจะเหน็พระจันทร์พระอาทติย์ได้
อย่างไร ผู้ไม่ถึงไตรสรณคมน์ก็อย่างนั้น อนิจจาเอ๋ย

		บางท่านอ่านแล้วนึกโกรธ จงเอาโกรธแบกไปขายให้พระนิพพาน ในโลกนี้มัน
เต็มแล้วขายไม่ออก

		พระนิพพานดับจากสิ่งเหล่านี้ไปแล้ว ไม่ควรเอามากล่าวตู่เลย

		หลวงพ่อ หลวงตา หรือหลวงปู่หล้า เขมปตฺโต มุ่งดี อย่าได้มีเวรภัยเทอญฯ

ศรัทธาธรรมทรงค่าล�้าน�ามามากมายมูลมอง
ศรัทธาหวยป่วยเวลาทั้งผู้มาและผู้รับ
เป็นอัปมงคลอาภัพทั้งผู้รับและผู้มาสู่
ผู้ใจสูงแล ดูพิจารณาถอยศรัทธาแลฯ

(พระขีณาสพท่านพ้นไปแล้ว)
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ค�าน�า

หนังสือชีวประวัติเล่มนี้ แรกเริ่มคุณอินทร์ถวายมาร้องขอข้าพเจ้าหลายๆ ครั้ง 
(ดังรายละเอียดในรูปเล่ม) ครั้นต่อมา พวกอุบาสกอุบาสิกาของพระพุทธศาสนาทาง
พระนครหลวง กรุงเทพฯ ได้มาวิงวอนร้องขอข้าพเจ้าให้อนุญาตจัดพิมพ์

ข้าพเจ้าได้พจิารณาหลายๆ รอบ หลายๆ นัย กเ็ข้าใจได้ว่าคงเจตนาจะพมิพ์จริง  
ข้าพเจ้าจึงได้อนุญาต เพราะเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในทางธรรมะบ้างไม่มากก็น้อย 
ส่วนการตชิมของชาวโลกน้ัน เป็นธรรมประจ�าโลกอยูแ่ล้วไม่ขาดเลย แต่ก็มหีลกัเกณฑ์ 
อยู่ว่าไม่ให้ขี้ขลาดต่อความดีของตนอันจะพอท�าได้ ให้ข้ีขลาดต่อความช่ัวอย่าได้
อาจหาญล่วงละเมิด เม่ือมานึกถงึเร่ืองเหล่าน้ีแล้วกเ็บาใจได้ ปัญญาเกดิข้ึนมาทีด่วงใจ
ให้ค�านึง มีใจพอพึงอนุญาตให้ตีพิมพ์

บรรดาท่านผู้จะพิมพ์หนังสืออันเกี่ยวกับธรรมะฟรีไว้เพื่อเป็นคติมากเล่มน้อย
เล่มกด็ ีเป็นของหาได้ยาก เพราะเกีย่วกบัทรัพย์สนิบ้าง เกีย่วกบัไม่มีศรัทธาบ้าง และ 
กเ็ป็นของหาได้ยากอกีด้วย และอกีอย่างหน่ึง ธรรมดาชวีประวตัชิาวพทุธแล้ว จะทกุข์ 
จนข้นแค้นในด้านอามสิ ลาภยศ สรรเสริญ สขุสกัเพยีงใดกต็ามท ีแต่ถ้าหากว่ามีความ 
ประพฤตดิมีาอาชวีะชอบ เป็นต้น กส็มฐานะของชาวพทุธอยูม่ชีวีประวตัคิณุค่าสงู เสยีชพี 
ดีกว่าเสียสัตย์ เสียชีวประวัติก็เสียชีพดีกว่า

แท้จริงชวีประวตัน้ีิ จะเขยีนหรือไม่เขยีนมนักม็อียูใ่นตวัทกุๆ ท่าน เพราะความลบั 
ไม่มีในโลก นตถฺ ิโลเก รโห นาม แต่เขยีนไว้ดกีว่าไม่เขยีน ท่านผู้ชอบอ่านกจ็ะได้อ่าน  
ผู้เขยีนประวัตขิองตนเองยงัไม่มรณภาพน้ันเองยิง่ดี เพราะมีโอกาสให้ผู้อืน่คดัค้านได้ 
ทุกเมื่อ (ส�าหรับค�าจริงแล้วไม่พูดอีกก็จริงอีก เมื่อยิ่งพูดก็ยิ่งจริง) 

ท้ายแห่งค�าน�าโดยย่อนี้ ด้วยเดชพระพุทธศาสนา จงเป็นสุขทุกถ้วนหน้าทั่วทั้ง 
ไตรโลกาอยู่ทุกเมื่อ เทอญ

พระหล้า เขมปตฺโต
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ค�าน�าแต่ตื้นไปหาลึก

พระธรรมค�าสอนของพระพทุธศาสนา ย่อมตคีวามหมายได้ทัง้ตืน้ ทัง้ขนาดกลาง  
ทัง้ลกึ ทัง้แคบ ทัง้กว้าง ทัง้ขยาย ทัง้ย่น เหล่าน้ีเป็นต้น แต่ต้องขึน้กบับารมแีก่กล้ามาแล้ว 
หรือไม่หนอเท่านั้น ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา รวมพลกลมกลืนในปัจจุบัน 
อนัไม่ส่งส่ายในฝ่ายย่นกด็ ีกต้็องขึน้อยูก่บัพระสตพิระปัญญาในปัจจุบนัของแต่ละท่าน  
ละท่าน จะเอามาตเีสมอกนักไ็ม่ได้ แม้ด้านกเิลสน้อยและมากในปัจจุบนักด็ ีจะเอามา 
ตเีสมอกนักไ็ม่ได้อกี ต่างฝ่ายต่างถงึโลกตุตรธรรมแล้ว อนัเป็นแกนของธรรม กส็งูต�า่ 
ลุ่มดอนกว่ากันอีกตามชั้นของมรรคและผล

ฉะน้ัน พระปคุคลบญัญตั ิพระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจ้าจึงบญัญตับิคุคลและ 
ธรรมให้สมดลุกนัเป็นชัน้ๆ ไป ไม่ก้าวก่าย การขบธรรมของพระพทุธศาสนาแตกแล้ว  
พร้อมทัง้จบกจิธรุะของกเิลสโดยมไิด้มีเชือ้เหลอื ก็มพีระอรหนัต์จ�าพวกเดยีวเท่าน้ันๆ  
บรรดาท่านผู้มีราคะ โทสะ โมหะ เป็นนายหน้านายกอยู ่จึงไม่ควรหลบัตาสนเข็มดหูมิน่ 
พระพุทธศาสนาในทางตรงและทางอ้อมใดๆ เลย 

พระหล้า เขมปัตโต จิตฟุ้งซ่านก็ไม่หนีจากหลักธรรมฯ
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กฎของกรรมทรงอ�านาจ

กรรมและผลของกรรม เป็นศาลยตุธิรรมอยูไ่ม่หนีจากหลกัของความจริง คอืหลกั 
ของเหตพุชืกรรมกริิยา เป็นศาลยตุธิรรมอยูแ่บบไม่มีอคตลิ�าเอยีงเลย ท่านผู้ใดจะเชือ่
หรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นปัญหาเลย ธรรมะคือธรรมแท้ ย่อมมีอิสระผึ่งผายเป็นจริง รักษา
ความจริงอยู่ในตัวไว้อย่างบรรจงทรงธรรมอยู่อย่างไม่เสียธรรมแล

ธรรมฝ่ายเหตุฝ่ายผลไม่นิยมกับชั้นวรรณะใดๆ ทั้งสิ้นแลหนอ ธรรมฝ่ายเหตุ
ฝ่ายผลของโลกตุตระ นับแต่พระเสขสปุฏปัินโนไปจนถงึพระอนาคาม ีจนถงึอรหตัต- 
มรรคฯ ส่วนอรหัตตผลน้ัน ทรงผลขาดตอนไม่ได้โยงมาหาอรหัตตมรรคเสียแล้ว 
เพราะทรงอโหสผิล ผลให้สขุทรงสขุเตม็ภมูแิล้ว ไม่เป็นหน้าทีจ่ะโยงถงึมรรคให้ยุง่อะไร  
ทรงอฐานะไปแล้ว สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของท่านผู้หนักในธัมมวิจยะวิจัย

บรรดาท่านผู้สอดส่องใคร่ครวญธรรม ย่อมชนะความใคร่ครวญในโลก การทีม่ ี
ปฏิสัมภิทาสี่ในพระพุทธศาสนา กับการทรงธุดงควัตร จึงเป็นของเว้นไม่ได้ เพราะ
บางท่านกส็ร้างบารมมีาอย่างน้ันจริงๆ สงวนอย่างน้ันจริงๆ เช่น พระมหากสัสปะชอบ
ธุดงค์คุณ เป็นต้นนี้เองละ พระมหาโมคคัลลาชอบฤทธิ์ พระมหาสารีบุตรชอบและ 
หนักไปทางปัญญาฯ
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การสะสมแห่งบุญน�ามาซึ่งสุข

บญุทีส่ขุก้าวหน้าคอืโลกตุตรบญุ สปุฏิปันโนบญุ ไปถงึอนาคามีบญุ ต�า่กว่าน้ีลงมา 
เป็นบญุโลกย์ี เป็นบญุวนเวยีนไม่แน่นอนจะก้าวหน้าเพราะหลายบางท ีและกบ็ญุลทัธอิืน่ 
กไ็ม่ต้องเอ่ยสนใจเลยละ ปรารภตามเป็นจริงของธรรม ไม่มกีารล�าเอยีงเข้าข้างตวัแต่ 
นิดเดียว

และค�าว่า เหตผุล กเ็หตผุลทางโลกตุตระเป็นเกณฑ์จึงฟังขึน้ แม้ผลของพชืกด็ี  
หรือพืชก็ดี กรรมและผลของกรรมก็ดี กิริยาและผลของกิริยาก็ดี ธรรมและผลของ 
ธรรมกดี็ ธาตแุละผลของธาตก็ุด ีใจและผลของใจกด็ ีขนัธ์และผลของขนัธ์กด็ ีอนิทรีย์ 
และผลของอินทรีย์ก็ดี บุคคลและผลของบุคคลก็หมายเอาโลกุตตระก็ฟังได้

และค�าว่า เจตนาก็ดี การมุ่งหมายก็ด ีความหวงักด็ ีคิวทีต่ัง้ไว้กดี็ ทาน ศลี เนกขัมมะ 
กด็ ีปัญญากด็ ีวริิยะกด็ ีขนัตกิด็ ีสจัจะกดี็ อธษิฐานกด็ ีเมตตากด็ ีอเุบกขากด็ ีทัง้หลาย 
ทีบ่รรยายมาน้ี ต้องหมายโลกตุตระทัง้น้ัน จึงจะสมภมูผู้ิปฏบิตัพิระพทุธศาสนา ถ้าไม่แล้ว 
กเ็สยีเกยีรตขิองการปฏิบตั ิและกจึ็งสมเกยีรตขิองผู้สร้างบารมแีก่กล้ามาแล้ว

บารมีอ่อนขนาดไหน แก่กล้าขนาดใด กต้็องรู้ตวัเองให้ชดัแจ้งจึงจะใช้ได้ในส่วนตวั 
จึงจะรู้ได้ว่างานเสร็จไปเท่าใด ยังเหลือเท่าใดฯ
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ถ้าไม่มีผู้ท�าดี เราก็ไม่อยากท�า

บางบคุคลเคยได้ยนิบ่อยๆ ว่า การท�าบญุน้ีอ่อนใจมาก เพราะไม่เลือ่มใสคน ดงัน้ี 
เป็นต้น ไม่อยากท�าบญุสนุทานเลย ไม่มกี�าลงัใจจะท�า เบือ่มากแท้ๆ แต่กน่็าพจิารณาอยู่  
พจิารณาว่าเราจะเทีย่วไปเลือ่มใสคนอืน่ เราจึงจะพอใจสร้างความดคีอืบญุน้ัน เป็นความ 
เข้าใจผิด ถ้าเราส�าคัญตวัว่าเราเหน็ธรรมแล้วไม่มีผู้ใดท�ากต็าม ไม่น่าเลือ่มใสคนก็ตาม  
ของใครของมันดอก ใครท�าใครกไ็ด้ เพราะเช่ือขาดตวัแล้วว่าความดี แล้วแต่ใครจะท�าเอา  
เป็นอิสระของใครมััน

คนอืน่ไม่ทานอาหาร เราหวิอยู่เราก็ต้องทาน เว้นไว้แต่สิง่ทีเ่ป็นโทษแก่ร่างกายและ
ผิดศลีธรรมในขณะและกรณน้ัีนๆ เอ้า การท�าบญุมทีาน ศลี ภาวนา เป็นต้น อย่างย่อ 
บุญกิริยาวัตถุสาม อย่างพิสดารเพิ่มเข้าอีกเป็นเจ็ดข้อ รวมเป็นบุญกิริยาวัตถุสิบ คือ 
กิริยาวัตถุที่ท�าบุญ และการขาดทานความตระหนี่ก็จัดขึ้น ความหวงแหนก็มีอิทธิพล  
ไม่มมิีตรไม่มีสหายขีเ้หนียว ผิวพรรณวรรณะกเ็ศร้าหมอง คนพาลย่อมไม่สรรเสริญทาน 
และก็ไม่สรรเสริญบุญเลย และก็เกิดชาติหน้าก็เป็นคนจนไร้ทรัพย์ ขาดศีลก็อายุสั้น  
ขาดภาวนาก็ส่งเสริมความหลงผิดนานาอเนกปริยาย ขาดความเคารพกเ็กดิตระกลูต�า่ 
มากมาย ขาดเวยยาวจัจมยั กข็วนขวายในกจิธรุะทีไ่ม่ชอบเหล่าน้ีเป็นต้น ทีว่่ามาน้ีว่า
อย่างย่อเต็มที ถ้าจะอธิบายให้ครบทั้งสิบข้อก็ไม่ต้องการเขียนยาวแต่ก็เข้าใจ
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นโม เม สัพพพุทธานัง

นโม เม สัพพสัจจธัมมานัง

นโม เม สัพพสังฆานัง

ขอนอบน้อมแด่พระสมัมาสมัพทุธเจ้าทัง้หลาย พร้อมทัง้พระอริยสจัธรรม และ
พระอริยสงฆ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าน้ัน ระลึกได้ไม่ระลึกได้ก็ดี  
ขอผูกขาดจองขาด เคารพนอบน้อมอยู่ในกาลทกุเม่ือ เอาเป็นทีพ่ึง่ทีร่ะลกึทีป่ฏบิตับิชูา  
เพื่อดับทุกข์ทั้งปวงโดยไม่เหลือในปัจจุบันชาตินี้เทอญ

ดกู่อนท่านผู้ใจสงูธรรมสงูทกุถ้วนหน้า แมลงภูแ่มลงผ้ึงไม่เบือ่หน่าย ร่าเริงบนัเทงิใจ 
ในเกสรดอกไม้ฉันใด บรรดาท่านผู้ใจสงูธรรมสงูกไ็ม่เบือ่ไม่หน่าย ย่อมร่าเริงบนัเทงิใจ 
บันเทิงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณเปิดเผยไว้แล้ว

อน่ึง อนัว่า ความเกดิ แก่ เจ็บ ตาย เป็นต้นเหล่าน้ี ไม่ใช่เป็นเร่ืองเลก็ๆ น้อยๆ เลย  
เร่ืองทกุข์จิตทกุข์ใจนานาอเนกเพิม่เข้าอกีเล่า กย็ิง่เป็นเร่ืองใหญ่โตข้ึนอกี หาประมาณ
ไม่ได้

เมือ่ยงัไม่มญีาณอนัถ่องแท้ว่าพ้นทกุข์ในสงสาร จะส�าคญัตวัว่าเป็นสขุสกัเพยีงใด 
ก็ตาม ก็เป็นเรื่องโกหกพกลมตนเองอยู่โดยตรงๆ แบบไม่รู้ตัวอีกด้วย มิหน�าซ�้าเป็น
วิชาท�าตัวให้เป็นหมันอีกด้วย เพราะวันเวลาชีวาล่วงไปไม่กลับหลัง กรรมนิยมกรรม
บนัดาลผูกมดัรัดไว้ให้กลายเป็นธรรมเมาธรรมมัวไป พระอรหนัต์จ�าพวกเดยีวเท่าน้ัน 
จะอยู่เหนือกรรมและผลของกรรมไปได้ เหลือนอกนั้นยังเป็นทาสอยู่ใต้อ�านาจกรรม
และผลของกรรมทั้งนั้น

แต่กรรมและผลของกรรมน้ัน ว่าโดยย่อจ�าแนกออกเป็นสอง เป็นโลกยิกรรม หน่ึง  
เป็นโลกตุตรกรรมหน่ึง โลกยิกรรมน้ัน แบ่งออกเป็นหลายจ�าพวก เป็นพวกมนุษย์กม็ี  
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เป็นสัตว์เดรัจฉานก็มี เป็นเปรตก็มี เป็นสัตว์นรกก็มี เป็นเทวดาก็มี เป็นพรหมก็มี 
สารพัดจะบรรยายให้จบได้เพราะมากมายนัก

ส่วนทีเ่ป็นโลกตุตรกรรมน้ัน มอียูเ่จ็ดจ�าพวก นับแต่พระโสดาปัตตมิรรคไป จนถงึ 
พระอรหัตตมรรค (เว้นพระอรหัตตผลเสีย) เมื่ออยู่ใต้กรรมและผลของกรรมแล้ว  
ผู้ที่เชื่อกรรมและผลของกรรมลงได้สนิทแล้ว เรียกว่า ได้ทรัพย์ขุมต้น คือขุมศรัทธา 
เชือ่สิง่ทีค่วรเชือ่ เชือ่ว่าท�าดไีด้ด ีท�าชัว่ได้ชัว่ และกจ็ะรู้จักเลอืกเฟ้นสิง่ทีค่วรหรือไม่ควร  
เพราะได้ดวงตาดวงปัญญาดวงธรรมแล้ว ขุมทรัพย์ภายในขุมอืน่ๆ กเ็ปิดประตรัูบไป 
ในตัว

ศรัทธาทีป่ระกอบกบัปัญญาสมดลุ จึงเป็นอริยศรัทธาเบือ้งต้น พรหมจรรย์ของ
พระพทุธศาสนา เป็นศรัทธาปัญญาทีบ่รรจงก้าวหน้าด้วยศรัทธาและปัญญาทีส่มดลุกนั  
เพือ่หลดุเพือ่พ้นจากปัญหาโลภ ปัญหาโกรธ ปัญหาหลง ของตนทีด่องสนัดานมานมนาน  
ศรัทธาและปัญญาชัน้น้ีเป็นอาวธุพอทีจ่ะต่อสูกั้บความหลงชัน้กลางได้บ้างแล้ว ต้องเอา 
ออกใช้เสมอๆ ไป ความหลงนับวันจะตั้งอยู่ไม่ได้แล้ว



มูลเหตุการเขียนประวัติ

ชวีวสิยัทีนิ่ยมใช้กนัในโลกๆ ว่าเราๆ ท่านๆ เขาๆ เป็นต้น บดัน้ีได้ล่วงกาลผ่านเวลา 
มาถึงเจ็ดสิบปีเข้าแล้ว ถอนตัวมาปฏิบัติฝ่ายธุดงควัตรตั้งแต่ ๒๔๘๘ จึงถึงเวลาที่ก�าลัง 
เขยีนอยูน้ี่ เป็นวนัทีล่งมอืเขยีนวนัที ่๘ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ แล้ว พรรษา ๓๖ ย่าง ล่วงมา 
ผ่านกองทุกข์มาน่าสังเวช เป็นเหตุให้นึกค�านึงถึงการเขียนชีวประวัติ และก็มีพระภิกษุ 
อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก หาสมุดมาไว้ให้เขียนตั้งหลายๆ เล่ม พร้อมทั้งนิมนต์วิงวอนให ้
เขียนด้วย ที่เธอหาสมุดมาให้ก็เป็นเวลาล่วงมาสองสามปีแล้ว และก็มีคุณเวินที่จ�าพรรษา 
อยูด้่วยมาได้หลายปี ได้กล่าวว่าท่านอาจารย์อนิทร์ถวายมาเยีย่มคราวใด กไ็ด้ถามกระผม 
อยู่เสมอว่า องค์ท่านเขียนแล้วหรือยัง กระผมตอบว่า ยังไม่ทันได้เอาใจใส่เขียน

เมือ่เป็นดังน้ี เหตผุลในการเขียนกจ็วนตวัผู้เขียนเข้ามา และคณุอนิทร์ถวายเล่ากไ็ด้บวช 
อยูก่บัเจ้าตวั ได้รับทกุข์ล�าบากมากในยุคต้นของภจู้อก้อมาตดิๆ กนัเก้าพรรษา และโยมบดิา 
โยมมารดาของเธอพร้อมทัง้วงศ์ตระกูลของเธอด้วย กป็ฏบิตัใิกล้ชดิกบัภิกษสุามเณรฝ่ายปฏิบตัิ 
มานมนานด้วย นับแต่ยคุห้วยทราย หลวงปูเ่สาร์ หลวงปูม่ั่น มาจนถงึปัจจุบนัยคุภูจ้อก้อน้ี  
ถ้าไม่บรรยายมาบ้าง กค็ล้ายๆ กับว่าจะแอบได้แอบเสยีในประวตัขิองตน ยกหางตนเองขึน้  
เหมอืนโคและกระบอืถ่ายอจุจาระออก แต่กต้็องยอมเสยีสละการตชิมก่อน จึงจะลงมอืเขียนได้ 
ถ้าหวังจะแบกการติชมไปพระนิพพานด้วย หลังก็จะหักตายเกิดคาโลกอยู่ ไปไม่ได้

การเขียนประวตัขิองตนเอง พร้อมทัง้เผ่าพงศ์วงศ์ตระกลูของตนทีผ่่านมาในสงสาร 
เฉพาะปัจจุบันชาตินับแต่รู้เดียงสามา คงไม่เหลือวิสัยอะไรนัก ทั้งจะได้เพิ่มธรรมสังเวช 
เขด็หลาบในชาติๆ  ภพๆ เพิม่ขึน้ พระบรมศาสดาระลกึชาตไิด้โดยไม่ยาก ตัง้ล้านอสงไขย  
พระอรหนัตสาวก สาวกิา จ�าพวกบพุเพนิวาสกด็ ีกร็ะลกึได้หลายๆ กปั หลายๆ กลัป์ เราเพยีง 
แต่จะระลึกแต่รู้เดียงสามาจนถึงแก่ลักๆ ลั่นๆ บ้าง ก็ถือว่าเหลือวิสัยเสียแล้ว

อน่ึง ท่านผู้อืน่เขยีนประวตัขิองเราย่อมถกูบ้างผิดบ้าง แต่ต้องผิดน้ันแหละเป็นส่วนมาก  
เพราะไม่ได้ตดิตามกันอยู่ทกุอริิยาบถของกาย วาจา จิต เพราะสมยัน้ันๆ ยคุน้ันๆ เจตนา 
ของจิตเจตสกิตัง้ไว้อย่างไรบ้าง เป็นต้น กไ็ม่สามารถจะรู้ได้ เพราะไม่ใช่เจ้าของประวตั ิเจ้าของ 
ประวัติเขียนเองก็รับผิดชอบได้สนิท มอบบาปบุญคุณโทษไว้กับเจ้าของประวัติซะ
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มรดกที่อยากได้

พลกิจิตตสงัขารมาปรารภประวตัต่ิอไป ข้าพเจ้าเกดิวนัที ่๑๙ ปีกนุ เดอืนกมุภาพนัธ์  
ขึน้ ๓ ค�า่ วันจันทร์ เวลาตอนเช้า พ.ศ. ๒๔๕๔ น่ีเป็นโยมมารดาบอกอย่างชดัแจ้ง ธรรมดา 
ของโยมมารดาข้าพเจ้ามีนิสยัชอบจดจ�า ลกูทัง้แปดคนเกดิออกจากอทุร ท่านจ�าวนัเกดิ 
ข้างขึน้หรือข้างแรมเดือนปีได้ทกุๆ คน ไม่สุม่เดาและไม่เก้อเขนิเลย แปลกแต่ไม่รู้วนัที่  
คงจะเป็นเพราะท่านไม่รู้หนังสือ 

ทน้ีีบ้านทีข้่าพเจ้าเกดิ บ้านกดุสระ หมูท่ี ่๒ ต�าบลกดุสระ อ�าเภอหมากแข้ง จังหวดั 
อดุรธานี มณฑลอดุร (สมัยน้ันเป็นมณฑล) (แต่ไม่ตรงกบัใบสทุธเิมือ่อปุสมบท เพราะ 
เม่ืออปุสมบท เขยีนหมู่ที ่ต�าบล อ�าเภอ ตามปัจจุบนัทีอ่ปุสมบท) แล้วกว็ทิยฐานะ ป.๒  
เท่าน้ัน อาชพีท�านาตลอดทัง้โคตร บดิา นายคูณ นามสกลุ เสวตร์วงศ์ มารดาชือ่ นางแพง  
บ้าน อ�าเภอ จังหวดั มณฑล เขยีนไว้แล้วในหน้าน้ี เพราะเขยีนลกัลัน่สุม่สีสุ่ม่ห้า นึกเหน็ 
อันใดก็เขียนลง คงไม่เอาไปตรวจในสนามหลวงเอาคะแนนอันใดหรอก และคงไม่ 
มีโทษ

ชีวประวัติ

พระเขมปตฺโต หลวงปู่หล้า



16

ขณะที่มีอายุหกปี ได้ถามบิดาว่า “พ่อ บ้านของเรามีบุญหรือไม่” 

พ่อตอบว่า “มี” 

ถามต่อไปว่า “มันเป็นก้อนเหลืองๆ หรือพ่อ”

พ่อตอบว่า “เออ มันเป็นก้อนเหลืองๆ นั้นแหละลูก” พ่อตอบลูกแล้ว พ่อก็เลย 
ยิ้มอยู่

และเวลาโอกาสได้ไปนา พีส่าวทัง้หลายก็ด�านาอยู ่ส่วนตนกเ็ล่นอยูต่ามนาทีค่ราด 
แล้วเตยีนๆ ใกล้ๆ น้ัน บดิาปรารภเยน็ๆ ขึน้ พร้อมทัง้ช้ีมือว่า “นาตอนน้ีจะให้ลกูคนน้ัน 
คนนี้ ส่วนบักหล้าจะให้แถวนี้ไป”

ตอบพี่สาวและบิดาว่า “ไม่เอาหรอก” 

พี่สาวพูดต่อไปว่า “ไม่เอา มึงจะไปเอาที่ไหน”

ตอบพี่สาวว่า “นั่น วัดข้า นั่นนาข้า” แล้วชี้มาทางวัด เพราะวัดก็อยู่ใกล้นาบ้าง 

เมือ่บดิาได้ยนิแล้วกย้ิ็ม และก็ได้เคยไปเล่นในวดัเป็นนิจในฤดแูล้ง เพราะบ้าน
อยู่ใกล้วัด ภิกษุหนุ่มสามเณรหนุ่มท่านชอบพูด ชอบถามด้วย เมื่อได้ยินท่านท่อง
หนังสือก็ดี เทศน์ตามใบลานก็ดี เป็นส�าเนียงอีสานฟังแล้วจับใจ

เน้ือความในการเทศน์ดังน้ี “เม มะยา ตนผู้ข้าชือ่ว่าอานนท์ สตุงั สตุตะวา อนัว่า 
สูตรอันนี้ ได้ฟังแล้วจากพระพุทธเจ้าแห่งเราแท้ดีหลีแลนา” ดังนี้เป็นต้น
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ความประทับใจในวัยเด็ก

พ.ศ. ๒๔๖๕ กอ็อกจากโรงเรียนได้เพยีง ป.๒ เท่าน้ัน ในระหว่างอายสุบิสองปี 
ได้มีพระธดุงค์องค์หน่ึงได้มาพกัอยูท่ีด่อนหวันา บดิากไ็ปท�าร้านถวายให้พกั ท่านจะพกั 
ที่นั้นเพียงหนึ่งสัปดาห์ พรรษาของท่านล่วงแล้ว ๗ พรรษา ชื่ออาจารย์ค�าภา อยู่บ้าน 
โพนเลา อ�าเภอเพญ็ จังหวดัอดุรธานี บดิาของท่านเคยเป็นสหายกบับดิาข้าพเจ้า และตวั 
ของท่านก็เคยเป็นสหายกับพีช่ายของข้าพเจ้า ผู้ช่ือว่าทดิทองด ีจึงเป็นทีคุ่น้เคยเคารพ
นับถือกันมาแต่ยุคบิดาตลอดมาปัจจุบัน

เวลาทีพ่ระธดุงค์พกัอยู่ทีน้ั่น เม่ือเลกิจากโรงเรียนแล้ว บดิาข้าพเจ้าก็ให้ข้าพเจ้า
ไปรับต้มน�า้ร้อนถวายท่าน ก่อนเก้านาฬิกาตอนเช้ากเ็หมือนกนั ไปคอยรับใช้ท่านเพือ่
ประเคนของ

คนอาย ุ๑๒ ปี รู้สกึสงัเกตพระเป็นโดยไม่มใีครบอก เมือ่เหน็ท่านมอีากปักริิยา 
เรียบร้อย พร้อมทัง้ฉันในบาตรรวมลงทัง้หมดทัง้หวานและคาว เอาข้าวและกบัไว้ในบาตร  
พอด ีเหลอืไว้ในบาตรเพยีงสองสามค�า และไม่ฉันอดือาดอยูน่านด้วย รีบล้างมอืและปาก  
และล้างบาตรเชด็เรียบเร็วพลนั เรียบร้อยคล่องแคล่ว ไม่ปึงปังป๊กเป๊กอะไร ก็ยิง่รู้สกึ 
เลื่อมใส เคารพรักองค์ท่านมาก ผิวพรรณวรรณะของท่านก็ผ่องใส และเดี๋ยวนี้ก็ไม่ 
จืดจางองค์ท่าน ระลึกเวลาใดก็ไม่จืดจาง คงไม่หนีจากรสเค็มคือเกลือ



18

บิดาของข้าพเจ้าย่อมไปนอนด้วยองค์ท่านทุกคืน ศึกษาธรรมะ ท่านเล่าให้บิดา 
ฟังว่า เดินธดุงค์ไปก้มหน้าทอดจักษุพอประมาณ ภาวนาพทุโธตดิต่อไปพร้อมกบัเดิน 
ไม่รู้ว่าข้ามน�า้โขงแต่เมือ่ไร เหลยีวหลงัคืนเหน็แม่น�า้โขงอยูข้่างหลงัข้ามมาแล้ว ค�าลบั 
ของท่านมิได้เล่าทัว่ไป เล่าให้บดิาข้าพเจ้าฟังเท่าน้ัน ท่านเล่าเร่ืองถ�า้เอวมองทีท่่านไปว่า 
มสีะพานหนิข้ามเหวไปประมาณสองเส้น ส่วนเหวน้ันลกึ มองลงไปใต้สะพาน เหน็ซาก 
พระและบาตรอยู่หลายๆ ซาก เพราะลื่นสะพานหินตกลง ส่วนท่านนั้นพลาดลงแบบ 
เบาๆ แต่ตะครุบทัน บาตรบุบบ้าง ไปด้วยกันห้าองค์ ไปลงท้องมรณะกลางทางก็มี  
ไปพลาดสะพานหินตกลงมรณะก็มี เหลือแต่ท่านองค์เดียวได้เข้าถึงถ�้านั้น ถ�้านั้นมี 
ประตหูนิปิดเป็นห้องๆ ไปเป็นระยะๆ ไป ห้องทแีรกมดื ภาวนาตดิต่อพทุโธอยูไ่ม่ขาด  
ปรากฏได้ยินเสียงเปิดประตูดังอี๊ดอ๊าดๆ ไม่ได้เดินเข้า นั่งขยับเข้าผ่านถ�้า มืดแล้วก็ 
สว่างตา มเีสอืโคร่งอ้าปากใส่ เสอืจริงไม่ใช่รูปหนิ ท�าท่าทางให้กลวัพลิกึ พ้นห้องน้ันแล้ว  
ถึงห้องกองเงินกองทอง พ้นห้องนั้นไป ได้ยินแต่เสียงพูด ไม่เห็นตัว พูดเสียงเย็นๆ  
ไพเราะว่า “ลาสกิขาเสยีเน้อ ไปมเีมียเสยีเน้อ” เสยีงหน่ึงพดูขดักนัมาทนัทแีบบไพเราะ
เย็นๆ ว่า “ถ้าท่านลาสกิขา ก็เท่ากบัว่าตายจากธรรมอนัจะพงึได้พงึถงึ ท่านอย่าลาเน้อ”

น้ีแหละ คนอายสุบิสองปีจ�าได้ เพราะบดิารับมาจากท่านแล้วเล่าให้ฟัง และท่าน 
ได้เล่าเรื่องท่านไปวิเวกดอยคิชฌกูฏ อเนกปริยาย เพราะท่านไปถึง มูลค่าปัจจัยเงิน
เหรียญเขาถวายท่านหลายร้อยหลายพันระหว่างที่ท่านไปวิเวก แต่ท่านมิได้สะสม  
เกิดที่ใด สละไว้ที่นั้น
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บรรพชาและอุปสมบทครั้งแรก

คร้ันอายลุ่วงเข้าสบิแปดปี กไ็ด้บรรพชาเป็นสามเณรในวดับวับาน บ้านกดุสระ น้ัน  
มพีระอปัุชฌาย์หนู ตสิสเถโร เป็นเจ้าอาวาส มอีายพุรรษามาก เพราะอายขัุยของท่าน
ก็แก่กว่าบิดามารดาของข้าพเจ้า เพราะท่านก็บวชแต่ยังหนุ่มแน่น และบิดามารดาเล่า 
ก็ด�าริอยากให้ข้าพเจ้าบวช พร้อมทั้งเจ้าตัวก็ดี พระอุปัชฌาย์ก็ดี มีความเห็นตรงกัน
ก่อนจะปรารภกันอยู่แล้ว ไม่มีสิ่งกินแหนงแคลงใจอันใด และอุปัชฌาย์ก็เปิดประตู
ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ให้ปฏิบัติใกล้ชิด

พรรษาแรกเรียนหนังสือธรรมใบลาน พร้อมทั้งเรียนหนังสือสูตรสวดมนต์ 
ไหว้พระเช้าเย็น เรียนสบิสองต�านานแบบพสิดาร พร้อมทัง้ขดัต�านาน ธรรมจักร มหาสมยั  
อนัตตลกัขณะ อาทติตะ อนุโมทนาวธิ ีสวดแจง การเรียนกด็ ีการท่องบ่นสาธยายกด็ี  
สมัยน้ันต่างกถื็อเอาเป็นจริงเป็นจังกันในส�านัก พรรษาทีส่อง ท่องนวโกวาทจบแต่ฤดแูล้ง  
แต่ที่จริงพรรษาที่สองแต่ฤดูฝน ท่องหนังสือธรรมจักร มหาสมัย อนัตตะ อาทิตตะ  
จบแล้ว คร้ันถงึพรรษาทีส่าม ออกพรรษาแล้วเดอืนพฤศจิกายน กล็าสกิขาจากสามเณร  
คดัเลอืกทหารเดือนเมษายน มารดาวติกวจิารณ์เกรงจะถกูทหาร ก็พอดีคัดเลอืกทหาร
ได้ดหีน่ึง แต่จับสลากไม่ถกู แปลว่าลาสกิขาจากสามเณรอยูห่กเดอืนจึงคดัเลอืกทหาร 
พอเดือนพฤษภาคมในปีนั้นก็เข้าอุปสมบทเป็นพระในวัดเดิม อุปัชฌาย์เดิม

สมัยนั้นใครลาสิกขาไปวันหนึ่งสองวันก็ตาม เมื่อกลับมาบวชใหม่ต้องได้เรียน
นักธรรมชัน้เก่าของตน แม้จะสอบได้แล้วกต็ามให้สอบอกี ข้าพเจ้ากส็อบอกี ได้คะแนน 
เทยีบโท คราวน้ีได้สบิเอด็ ห ค�าว่า ห แปลว่าให้ถกู แปลว่าสอบนักธรรมตรีในสนามหลวง 
ได้สองคร้ัง ได้ใบประกาศสองใบ พอสอบนักธรรมแล้วไม่นาน กไ็ด้ลาสกิขาจากพระภกิษุ 
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ห้วงทุกข์แห่งฆราวาส

การลาจากเพศพระภิกษุก็ไม่อยากจะลาเท่าใด แต่หมู่เพื่อนพาคะนองก็ลาไป 
ตามเพื่อน พอลาสิกขาจากพระภิกษุได้หกเดือน ก็แต่งงานอยู่ด้วยกันปีหนึ่งก็เลิกกัน  
ได้บตุรคนหน่ึงเป็นเพศหญงิ ห่างจากน้ันหน่ึงปีกแ็ต่งงานอกี ทีเ่ขตเทศบาลชานเมอืงอดุร  
คือบ้านเดื่อ ต.หนองบัว สถานีรถไฟหนองบัว ห่างจากแต่งงานเก้าปีมีบุตรสามคน  
ผู้หวัปีเป็นชาย ผู้ทีส่องเป็นหญงิ ผู้ทีส่ามเป็นชาย แต่ผู้ทีเ่ป็นหญงิน้ัน พอได้สามปีกถ็งึ 
แก่กรรมไป

ในปีครบทีเ่ก้าน้ันเอง ภรรยาป่วยอยูส่บิห้าวนักถ็งึแก่กรรมไป เสร็จฌาปนกจิแล้ว 
ก็พักอยู่อีกปีหนึ่ง มารดาของข้าพเจ้าก็มรณะไป อายุของท่านล่วงไป ๘๐ ปี แล้วก็ 
มอบหมายลูกให้ป้าแก่น สามีชื่อค�าภา ฝ่ายชาวนา ป้าแก่นนั้นเป็นพี่สาวภรรยาของ 
ข้าพเจ้า ท่านเป็นหมันไม่มีบุตร ได้ลูกข้าพเจ้าทั้งสองคน คือเด็กชายเสาร์ อายุแปดปี  
เด็กชายหลุย อายุสามปี พร้อมทั้งเรือกสวนไร่นา เรือนชานบ้านช่อง กระบือสามตัว  
สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นมรดกของผู้ตายคือภรรยา ได้แบ่งกรรมสิทธิ์กันก่อนตายแล้ว  
แปลว่า ข้าพเจ้าไม่ได้ขวนขวายท�าอะไรในด้านยุง้ข้าวและเรือนชาน ตลอดถงึทีด่นิ โค  
กระบอื มแีต่ตัง้หน้าท�านากนิเท่าน้ัน เพราะมรดกเป็นของภรรยา ส่วนป้าแก่นอนัเป็น 
พีส่าวของภรรยาผู้เป็นหมนัน้ัน มรดกกปั็นไว้ส่วนหน่ึงต่างหากไว้ก่อนน้องสาวมรณะแล้ว  
ส่วนน้องชายป้าแก่นสามคน พีช่ายป้าแก่นคนหน่ึงน้ัน เขากแ็บ่งคนละส่วนๆ ไว้เรียบร้อย 
แต่ก่อนแล้ว ผู้ได้รับโชคก็ป้าแก่น คือได้หลานผู้ชายสองคน ทั้งมรดกของหลานก็ได้
อยู่ในก�ามือบริหารด้วย เพราะเป็นหมัน มีหน้าที่จะได้หาบุตรมาเลี้ยงอยู่ตรงๆ
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แต่ข้าพเจ้ากม็โีชคทางบวช ตัง้แต่ทิง้ภรรยาคนก่อนกนึ็กจะบวชอยูแ่ล้ว แม้บดิา 
ก็แนะน�าให้บวชอยู่แล้ว แต่ตนถือมานะว่าเขาจะเย้ยว่าหาเมียไม่ได้แล้วหนีไปบวช  
เสียเปรียบเมียเก่า บิดาได้ฟังแล้วหัวเราะ มิหน�าซ�้าขณะที่เมียผู้ที่สองน้ียังไม่มีท้อง  
บดิาก็พดูทางลบัคมุให้หนีไปบวชอยู ่เพราะบดิารักบวชยิง่กว่าจะแต่งงานให้ลกูชายอยู ่
แต่ไรๆ มา และนิสยัของท่านไม่ยอมให้ท่านผู้อืน่บรรพชาหรืออุปสมบทให้ลกูของตนเลย  
คือฝ่ายบริขารจะบวช มิหน�าซ�้าท่านคุยว่าลูกชายทั้งหมดจะพากันบวชจริง ปฏิบัติให้
สมควรแก่พระจริง จะบวชจนวนัตาย พ่อกยิ็นดส่ีงเสริมทกุเมือ่ ส่วนพวกเป็นเพศหญงิ 
อันเป็นลูกๆ พ่อรับอาสาเลี้ยงเขาจนกว่าจะมีครอบครัวได้ แม่ของสูจะตายก่อนหรือ
หลังกู ก็พอมีฟืนไว้ให้เผาได้ ฟืนคือสตางค์ พ่อแม่เผ่าพงศ์วงศ์ตระกูลเป็นผู้มีสรณัง  
คัจฉามิ แห่งพุทธ ธรรม สงฆ์ เท่าที่ควร
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คืนสู่เพศพรหมจรรย์

ปรารภในเร่ืองบวชต่อไป การบวชต้องบวชมหานิกายก่อน พระอปัุชฌาย์ทีบ่วชน้ัน 
คอืพระครูคณู บ้านท่าตมู ได้นิมนต์ท่านมาบวชทีบ้่านยาง บ้านยางน้ันมหีลวงพ่อทอง  
สวัุณณสโร เป็นเจ้าอาวาส และกเ็ป็นลกูศษิย์ของอปัุชฌาย์หนู บ้านกุดสระด้วย พระครูคณู 
ก็เช่นกัน ได้นิมนต์ท่านอาจารย์เสาร์ บ้านดงลิง มาเป็นอนุสาวนาจารย์ หลวงพ่อทอง  
สวุณัณสโร เป็นกรรมวาจาจารย์ พระครูคูณ เป็นอปัุชฌาย์ ไฉนจึงไม่ไปบวชธรรมยตุเล่า  
ตอบว่า มารดาก�าลงัชราภาพหนักเข้า เพราะทีน้ั่นอยูใ่กล้มารดา ไกลกนัเพยีงสองกโิล 
เท่าน้ัน จะได้เยือนมารดาสะดวกในทางธรรมะ และอปัุชฌาย์และอาจารย์สวดเล่า กไ็ด้
เคารพนับถอืกนัมานมนาน พร้อมทัง้วงศ์วานด้วย และเม่ือองค์ท่านได้รับทราบข่าวว่า
จะบวช องค์ท่านก็เปิดประตูทางกาย วาจา ใจ ด้วย และข้ามกรายไม่ได้ เพราะเกรง
กระทบกระเทือน และองค์ท่านเล่า ก็มีนิสัยใจคอกว้างขวางมากทุกๆ ด้าน

พ.ศ. ๒๔๘๖ น้ันเอง เป็นเดอืนเมษายน พอบวชแล้ว ข้าพเจ้ากท่็องหนังสอืสตูร
ต่างๆ คืนมาได้หมดแต่พรรษาแรกตลอด ทัง้นวโกวาทและธรรมวภิาค เล่ม ๑ เล่ม ๒ 
พร้อมทั้งเรียนนักธรรมโทต่อ ก็สอบนักธรรมโทได้ในปีนั้น ครั้นพรรษาที่สองก็เรียน
นักธรรมเอกต่อ สอบในสนามหลวง วัดโพธสิมภรณ์ อดุรฯ เพราะสมัยน้ันทัง้ธรรมยตุ  
มหานิกาย ต้องไปสอบสนามหลวง วัดโพธิสมภรณ์ แห่งเดียวกัน และข้าพเจ้าบวช 
มหานิกายคราวน้ี ได้ปฏิบตัข้ิอวตัรเคร่งขึน้บ้างเฉพาะส่วนตวั พระอาจารย์เจ้าอาวาสกไ็ม่ 
ขดัข้อง คือ ฉันหนเดยีว ม้ือเดยีว เอกาสนิกงัคะ ไม่ฉันจ๊ิบๆ แจ๊บๆ ตอนก่อนเทีย่งและ 
เทีย่ง เว้นไว้แต่เภสชัแก้โรค ฝ่ายขดุดนิ พรากของเขยีว ข้าพเจ้ากง็ดเว้น มูลค่า ข้าพเจ้า 
กไ็ม่เกบ็เองเพือ่สะสม มารดากม็รณะในปีน้ัน ท่านมสีตเิงียบเรียบร้อย (คอืตายคาภาวนา 
พุทโธ)
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ไม่ไว้ใจในสังขารทั้งปวง

ฌาปนกิจศพมารดาเสร็จแล้ว ก็กราบลาอปัุชฌาชย์อาจารย์สวดไปหาท่านเจ้าคณุ 
ธรรมเจดย์ี (จูม พนัธโุล) สมยัน้ันท่านเป็นพระเทพกว ีส่วนอปัุชฌาย์อาจารย์เดมิท่าน
ก็ห้าม แสดงความอาลัยอเนกปริยาย จึงกราบเรียนท่านว่า “กระผมบวชเมื่อแก่ อายุ
ขัน้สามสบิ ลกูตายเสยีเมียตายจาก ถ้าอยูใ่กล้บ้านไม่ได้ปฏบิตัสิะดวก โลกจะกล่าวว่า 
บวชเลี้ยงชีวิต และการบวชคราวนี้ก็เห็นภัยในสงสารอย่างเต็มที่ ไม่ไว้ใจในชีวิตเลย  
และไม่ไว้ใจในสงัขารทัง้ปวงด้วย อยากจะไปปฏิบตัธิรรมเพือ่พ้นทกุข์ในสงสารขอรับ” 

ท่านฟังแล้วกมี็กิริยาสงัเวช ก็เลยอนุญาต กราบลาท่านแล้วกจั็ดแจงแต่งบริขาร 
ให้หลานชายคนหน่ึงชื่อ บุญหลาย บุญมาตุ่น ซึ่งเป็นลูกชายของพี่สาวผู้ที่ช่ือว่า 
นางแก้ว ตามไปส่งถึงวัดโพธิสมภรณ์ มหาสุพัฒน์ อันเป็นหลานของข้าพเจ้าก็เป็น 
พระเลขาของท่านเจ้าคุณ พักอยู่ชั้นล่างกุฏิของท่านเจ้าคุณ แล้วก็ขึ้นไปกราบเท้าท่าน  
แล้วถวายหนังสอืรับรองให้องค์ท่าน หนังสอืรับรองน้ัน มหาเฉลมิ หลานเขยทีเ่ป็นครู 
สอนโรงเรียนอยูบ้่านยาง เขยีนรับรองให้ และมหาเฉลมิกเ็ป็นพีเ่ขยมหาสพุฒัน์ เคยได้ 
บวชกับท่านเจ้าคณุมานมนานในวดัโพธสิมภรณ์น้ันแล้ว ทัง้ได้เป็นลกูศษิย์อยูใ่กล้ชิด 
ท่านเจ้าคณุยคุก่อนมหาสพุฒัน์มา แล้วได้ลาสกิขาไปสอนโรงเรียนฝ่ายโลก นับว่าเป็น 
โชคดทีีเ่หมาะสมทกุประการ แม้ท่านเจ้าคณุเทพกวกีรู้็จักเผ่าพงศ์วงศ์ตระกลูของข้าพเจ้า 
ดีพอแล้ว เพราะเป็นตระกูลที่มีสัมมาอาชีพ องค์ท่านก็รับไว้แบบเบาใจเบาธรรม

เมื่อองค์ท่านเมตตารับแล้ว ก็ให้พักอยู่ชั้นล่างกับพระมหาสุพัฒน์นั้น ประมาณ  
๗ วนั องค์ท่านกส็ัง่ให้โยมวดัป่าหนองน�า้เค็มมารับเอาไปปฏบิตั ิรอญตัตใินวดัป่าโพธิช์ยั  
บ้านหนองน�า้เคม็น้ัน มีหลวงพ่อบญุมเีป็นเจ้าอาวาส ไกลจากวดัโพธสิมภรณ์ อดุรธานี  
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ประมาณสบิสองกิโลเมตร เป็นต�าบลเชยีงยนื ข้ึนอ�าเภอเมอืงอดุรฯ และวดัป่าโพธิชั์ย  
หนองน�า้เค็ม น้ัน เป็นวดัทีเ่ขาสร้างถวายพระอาจารย์ใหญ่มัน่ ในคราวพระอาจารย์ใหญ่มัน่ 
กลบัจากเชยีงใหม่มาอดุรฯ ทีท่่านเจ้าคณุธรรมเจดย์ีนิมนต์มาพกัฤดแูล้ง พอถงึฤดฝูน 
ปีน้ัน หลวงปูม่ัน่กจ็�าพรรษาทีว่ดัป่าโนนนิเวศน์ ชานเมอืงอดุรฯ ทางทศิเหนือของเมอืง 
อุดรฯ เป็นมงคลดี

จะกล่าวถงึหลวงพ่อบญุม ีวดัป่าโพธิชั์ย หนองน�า้เคม็ อ�าเภอเมอืง ไว้บ้าง ในส่วน 
ปฏิปทาของท่าน ท่านก็ได้ศึกษาเรียนกับหลวงปู่มั่นในคราวหลวงปู่มั่นพักอยู่วัดป่า
หนองน�า้เคม็น้ันเป็นอย่างจริงจัง รู้จักและอ่านออกข้อวตัรทกุประการบ้างพอควรในการ 
ปฏิบตัขิองหลวงปูม่ัน่ และท่านกเ็คารพรักหลวงปูม่ัน่แบบไม่จืดจางได้ หลวงพ่อบญุม ี
ปฏิบัติเคร่งครัดพอควร อายุ ๗๒ ปี พรรษาย่างเข้า ๑๘ พรรษา ท่านมีอุบายสัง่สอน 
เยอืกเยน็แยบคายพอควร ด้วยให้หนักไปในการหลดุพ้นโดยด่วนในสงัสารทกุข์ ไม่พา 
ท�างานจุกๆ จิกๆ อะไร เพราะปัจจัยสี่ในส�านักพอเป็นพอไปได้แล้ว พาเร่งรัดความ 
เพียรโชกโชน กลางวันไม่ให้หลับเคลิ้มเลย ทั้งตรงต่อเวลาด้วยตามกาลของข้อวัตร 
ตอนกลางคืนก็ให้หลับประมาณสามสี่ชั่วโมงเท่านั้น
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ญัตติธรรมยุต

คร้ันถงึเดอืนกมุภาพนัธ์ในฤดแูล้งปีน้ันเอง ท่านเจ้าคณุเทพกว ี(จูม พนัธโุล) กส็ัง่ 
ให้เข้าไปญตัต ิพอได้เวลาจัดแจงบริขารเพิม่พอเพยีงแล้ว พร้อมทัง้ญาตโิยมและพระที่
ไปด้วยสององค์ กพ็ากนัเดนิด้วยฝีเท้าไปถงึวดัโพธสิมภรณ์ เมืองอดุรธานี ไปหาท่าน 
ทีก่ฏุ ิกราบเท้าถวายนมัสการท่านว่า “เกล้าต้องท�าพธิลีาสกิขาออกจากมหานิกายก่อน
หรือประการใดหนอ”

องค์ท่านกรุณาว่า “ไม่ต้องดอก เพราะเจ้าเป็นผู้ตัง้ใจดวู่าดแีล้ว นุ่งเหลอืงห่มเหลอืง 
ตามเดมิเข้าญตัต ิมหาสพุฒัน์เอ๋ย เอามีดโกนมา เราจะโกนหวัให้เป็นพธิ ีผมจะไม่ยาว 
พอโกนก็ตาม เราลงมือโกนให้เป็นสิริ”

เมือ่พิจารณาตามพระวนัิยแล้ว องค์ท่านท�าถกูมาก พระวนัิยบอกไว้ว่า อปัุชฌาย์
จะโกนหัวให้สัทธิวิหาริกก็ควร เพราะต่างฝ่ายจะได้เคารพรักกันเป็นอตีตารมณ์

คร้ันโกนผมแล้ว องค์ท่านก็ให้พระไปตีระฆังมารวมที่โบสถ์แล้วก็เข้าญัตติ  
มพีระครูธรรมธร เป็นกรรมวาจาจารย์ พอเสร็จแล้วองค์ท่านกอ็อกใบสทุธใิห้ เลขนับ 
จ�านวนใบสทุธ ิ๑๓๑๘ วนัที ่๑๕ กุมภาพนัธ์ ๒๔๘๘ เวลา ๑๓ นาฬิกา ๑๕ นาท ีส่วน 
ใบสุทธิเดิมใช้ไม่ได้ เพราะคนละสังกัด

เสร็จเรียบร้อยแล้ว กก็ราบเท้าลากลบัวดัป่าโพธิช์ยั หนองน�า้เคม็ ตามเดิม กลบัถึง 
ก็พอดีค�่ามืด แก้ปัญหาตอนนีไ้ด้แล้วรู้สึกเบาใจมาก แล้วก็ต่อนสิัยกับหลวงพ่อบุญมี 
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ในวันนั้น ต่างก็ตั้งหน้าปฏิบัติไม่มีกังวลทางอื่นเลย สมัยนั้นสถานที่วิเวกวังเวงดีนัก  
แต่มีงูกะปะมาก เพราะเป็นดงป่าไม้ไร่บ้าง ต้นมะแหนบ้าง ต้นเอ็นหม่อนบ้าง 

พอถงึเวลาเข้าพรรษา มพีระ ๕ รูป สามเณร ๓ รูป ด้วยกนั มกีารถอืธดุงค์พอควร  
กลบัถงึวดัแล้วไม่รบัอาหารทีเ่ป็นปัจฉาภตั หวานคาวรวมลงในบาตร องค์ไหนท�าอาหาร 
ให้เหลือในบาตรในยามฉันอิ่มแล้วเท่าฟองไข่ไก่ ถือว่าไม่รู้จักประมาณในการเอาไว้
ก่อนจะฉัน ไม่ถอืว่าเป็นของล�าบากด้วย ต่างก็รู้สกึสนุกใจด้วยการพอใจท�า เพราะมแีต่ 
ท่านผู้ตั้งใจตามสมควรแท้
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การภาวนาพรรษาแรก

การภาวนาเฉพาะส่วนตัวก็ได้ก�าหนดลมหายใจออกเข้าเป็นหลักเป็นส่วนมาก 
แท้จริงได้หดัท�าแต่ยงัอยูเ่ป็นฆราวาส คราวภรรยาตายแล้วเป็นต้นมา นิมติเหน็แสงดาว 
และนิมิตก้อนเมฆทีไ่หลผ่านแล้วแตกสลาย ได้น้อมลงสูไ่ตรลกัษณ์ เหน็ประจักษ์แต่
เป็นฆราวาสแล้ว จิตทีร่วมลงในอานาปาฯ ไม่ได้ยนิเสยีงใดๆ ตดัเสยีงหมอล�าทีเ่ขาล�า 
อยู่ในวัดที่ก�าลังเป็นพระมหานิกายอยู่ ก็ได้รู้จักรสชาติแล้วไม่สงสัย พอหมดก�าลัง 
ก็ถอนออกมา ก็ได้ค�านึงน้อมสู่ไตรลักษณ์แถมท้ายส่งเดช

 ฉะนั้น การปฏิบัติมาแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน เดี๋ยวนี้ท่านผู้ใดเล่าเรื่องนิมิตต่างๆ 
นานาสารพดัให้ฟังกฟั็งได้ แต่ไม่ตืน่เลย เพราะนิมติทัง้หลายไม่ใช่พระนิพพาน เกดิข้ึน 
แล้วกแ็ปรปรวนแตกสลายเท่าน้ัน เพราะไม่พ้นกองพลของไตรลกัษณ์ เพราะนิมิตกบั
กิเลสมันเป็นคนละรสละชาติ กิเลสต่างจากนิมิตไกลกันริบหรี่เลย

อยู่กับหลวงพ่อบุญมี นิมิตไม่มาก แต่ถึงกระนั้นเตียงที่นอนอยู่พาเหาะลอยไป 
ในอากาศก็มี บางทีเหาะขึ้นไปบนอากาศ แล้วตีลังกาพลิกคว�่าพลิกหงายโลดโผน  
เดนิจงกรมในอากาศ นอนกลางอากาศเข้าสมาธกิม็ ีและในเวลาทีน่อนขวางอยูบ่นอากาศ 
เช่นน้ัน ตอบตนเองว่า “น้ีสจึิงเป็นสมาธ”ิ เมือ่หมดก�าลงักถ็อนออกมา เหน็ลมเข้าออก
ตามเดิม อปุจารสมาธน้ีิเป็นไปโลดโผนต่างๆ นานา กศุลสมาธชิัน้น้ีอยูใ่ต้อ�านาจอนิจจัง  
ผู้มปัีญญาน้อมลงสูไ่ตรลกัษณ์ได้เร็วพลนัทเัวลา เป็นทางกนัความส�าคญัตวัว่าประเสริฐได้  
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เป็นทางไม่ให้นอนใจตดิอยูเ่พยีงแค่น้ัน ผู้ขาดการศึกษามกัพาให้เพิม่บ้าว่าตนภาวนาเก่ง  
ใครเทศน์กไ็ม่ลง เพราะขาดปัญญาปลงลงสูอ่นิจจัง เพราะธรรมอนิจจังเป็นศาลยตุธิรรม  
ตัดสินฝ่ายสังขารธรรมไม่ลงบัลลังก์อยู่ทุกกาล ปัญญาญาณต้องรู้ตามเป็นจริงส่งคืน  
ไม่มหีน้าทีจ่ะต้องไปปล้นไปจ้ีว่าเป็น เรา เขา สตัว์ บคุคลอะไร จะกลายเป็นหกัดอกไม้ 
บชูาอวชิชา ความมัวความเมาให้บวกทวคูีณทวีข้ึน นักภาวนาชอบมาตดิอยูช้ั่นน้ี แกะยาก 
จนกว่าจะเห็นคุณและโทษในชั้นน้ีด้วยตนเองชัดเจน แล้วจึงจะข้ามพ้นจากความ
เข้าใจผิดไปได้สะดวก
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ไปหาหลวงปู่มั่น

เมือ่จ�าพรรษาครบไตรมาสแล้ว สิน้กาลจีวรเดอืนพฤศจิกายนข้างแรม (แต่ปีน้ัน 
ได้รับกฐนิอยู่) ก็ลาหลวงพ่อบญุมีไปหาหลวงปูม่ัน่ แต่การไปจะเทีย่ววเิวกไปด้วยฝีเท้า  
ไม่ไปตามทางถนน เว้นไว้แต่บางบ้านบางถิน่ไม่มทีางลดั หลวงพ่อบญุมีกไ็ม่รู้ว่าจะห้าม 
ประการใด ญาตโิยมกเ็หมอืนกนั แต่ต่างฝ่ายต่างกอ็าลยักนัตามธรรมเนียมของความ
วิโยค ในการไปคร้ังน้ีมผู้ีร่วมทาง ๔ รูปด้วยกนั เป็นสามเณรองค์หน่ึงอายสุบิห้าปี และ 
ตาปะขาวคนหนึ่งอายุราวห้าสิบปี มีพระอีกองค์

พอวันใหม่ฉันเช้าเสร็จ ได้เวลาก็กราบลาหลวงพ่อและญาตโิยมออกจากสถานที่  
เดนิทางไปทางทศิใต้ ภาวนาพทุโธพร้อมก้าวเดนิและวจิารณ์ใน พทุโธ ว่า ไม่เกดิไม่ดับ 
ไปไหน เกิดดับ เป็นแต่จิตตสังขารที่บริกรรม ถ้าจะภาวนาพระคุณออกไปข้างนอก 
กไ็ม่มทีีส่ิน้สดุได้เพราะมมีาก ถ้าจะภาวนาย่นเป็นสามก ็พระวสิทุธคุิณ พระปัญญาธคิณุ  
พระมหากรุณาธคุิณ แต่ก็ใหญ่หลวงไม่มีประมาณอกี ย่นลงในผู้รู้เล่ากไ็ม่มปีระมาณอกี  
ย่นลงในเอกคุณในปัจจุบัน ก็เป็นเอกคุณในปัจจุบันอันใหญ่หลวงอีก และธรรมเล่า  
สงฆ์เล่า กก็ลมกลนืกนัอยูใ่นตวัแล้ว เป็นเชอืกสามเกลยีว เป็นเพยีงใช้อกัษรย่อบริกรรม 
เท่านั้น เมื่อตกลงในใจได้ดังนี้ ก็พอใจบริกรรมพุทโธพร้อมก้าวที่เดินไป

ค�า่พอดก็ีถึงบ้านแม่นนท์ พกัทีว่ดัโบราณเก่าร้าง เป็นเขตอ�าเภอกมุภวาปี จังหวดั
อดุรฯ มีต้นไม้เป็นธรรมชาตขิองป่าทบึ ไกลบ้าน เงียบสงัด มโีบสถ์ร้างผุพงัลง กระจัด 
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กระจายกว่าพนัปี เขาบอกว่า “ผีดมุาก” แล้วกพ็กัอยูท่ีน้ั่นหน่ึงคนื กไ็ม่เหน็ผีๆ ผาๆ อะไร  
ก็คงมีแต่ผีโลภ ผีโกรธ ผีหลง ที่ดองสันดานตนอยู่ ยังไม่พ้นไปเท่านั้น 

คร้ันบณิฑบาตฉันเช้าเสร็จ ก็เดินทางต่อไปทางทศิตะวนัออกของบ้านน้ัน ข้ามทาง 
รถไฟตรงไปริมหนองหาน ผ่านบ้านกุดสระ บ้านพึก เมืองปัง บ้านเหล่านี้มีแต่ทุ่งโล่ง 
ถึงบ้านโพนทองค�่าพอดี

เวลาเดินทางก็ภาวนาพุทโธตามเคย ไม่จ�าเป็นไม่ได้พูดกัน พักที่น้ันหน่ึงคืน  
ฉันเสร็จเดินทางต่อ ค�าว่า “ฉันเสร็จ” นั้น พูดค�าย่อ การบิณฑบาตเป็นวัตร และฉัน 
ในบาตรรวมภาชนะบาตรนั้นก็ดี และทั้งหวานคาวรวมนั้นก็ดี มื้อเดียวนั้นก็ดี ไม่ได้
ลดละไปทางไหนได้ แม้บหุร่ีก็สมาทานไม่สบูแต่ต้นพรรษาแล้ว ใช้บริขารน้อย สะพาย 
บ่าเดียว และเวลาเดนิทางแต่ฉันเสร็จแล้วจนค�า่ ถ้าไม่จ�าเป็นจริงๆ ไม่ด่ืมน�า้ กระหายบ้าง 
ก็อดเอา เพราะเกรงเท้าแตกที่เรียกว่าลงพื้น จนกลายเป็นโรคท้องผูกมาจนบัดนี้

วันน้ันเดินทางถึงตัวอ�าเภอหนองหาน พักหน่ึงคืนที่ศาลา บิณฑบาตฉันเสร็จ 
เดินทางต่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอ�าเภอหนองหาน มีแต่เนินสุดสายหู
สายตา เงียบสงัด หมดวนักไ็ม่เจอคนสกัคนเลย ถงึบ้านค�าตานาค�า่พอด ีไปพกัวดัร้าง 
หน่ึงคนื เช้าได้เวลาฉันเสร็จเดินทางต่อ ข้ามบ้านตาดถงึบ้านโพธิ ์ขณะทีเ่ดนิทางวนัน้ี
เวลาเที่ยงแสกๆ ก�าลังเดินทางอยู่ นิ้วเท้าของข้าพเจ้าทางขาซ้ายนับจากแม่นิ้วมาเป็น
น้ิวทีส่อง ไปชนกับตอเลก็ๆ ทีอ่ยูก่ลางทาง เลบ็หลดุออกหมด เหลอืแต่หนังนิดเดยีว 
แขวนแกว่งอยู่ ได้กลั้นใจดึงออกทิ้ง เลือดไหลแดง จึงคว้าก�าเอาดินทรายมาพอก  
ฉีกผ้าเชด็เท้าทีพ่นักบัตนีบาตรมาพนัแล้วกเ็ดนิไป ใจกนึ็กสงัเวชเร่ืองทีว่่า ชาติๆ  ภพๆ  
ในสงสารมาก

บ้านโพธิ์นี้ น�้าจะดื่มจะสรงก็อดกันแท้ๆ คนจึงมักเป็นขี้กลากกัน และเรื่องที่ 
เลบ็หลดุออกมาน้ัน กเ็ลยไม่งอกมาจนถงึทกุวนัน้ี กลายเป็นอนุสรณ์ให้เจ้าตวัได้ค�านึง 
ถึงอตีตารมณ์ที่ได้ผ่านทุกข์มาในสงสารอเนกปริยาย เมื่อเป็นดังน้ีก็เป็นเหตุให้สิ้น
ความสงสัยในชาติก่อนๆ ว่าเป็นมาอย่างไร ตลอดจนถึงชาติอนาคต ด้วยเพราะชาติ
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ปัจจุบันเป็นพยานเอกอยู่แล้ว จะไปหาพยานที่ไหนอีก ต้องยอมจ�านนยกธงขาวว่า 
ชาติทุกข์เท่านั้น ชรา พยาธิ มรณะ ฯลฯ ไม่ว่าก็ได้ เพราะลงท้ายมีแต่ทุกข์ทั้งนั้น  
และก็เป็นจริงอย่างนั้น และก็มีรสชาติอย่างนั้น สัมผัสโทรเลขให้รู้อยู่ ส่วนใจจะโศก 
จะเศร้าหรือไม่น้ัน ขึน้อยูก่บัสตปัิญญาแต่ละรายของท่านผู้ปฏิบตัเิป็นชัน้ๆ ไป ไม่เสมอ
กันหมดได้ แต่เมือ่พ้นจากความหลงโดยสิน้เชิงแล้ว รสชาตขิองความพ้นน้ันเสมอกนั  
ผิดกนัแต่ฤทธิเ์ดช ลาภ ยศ ท�านายทายทกัทีเ่อาออกมาใช้กบับคุคลและสงัคม เทวดา  
มาร พรหม เท่านั้น

ฉะนั้น พระนิพพานจึงไม่มีวิมานและรูปขันธ์ นามขันธ์ ไปเสวย และไม่มีที่นั่ง  
ที่นอน ที่ยืน ที่เดิน เป็นอันดบักนั จะมอีันดบักันกแ็ต่ขันธวิบากยังไม่นพิพานเท่านัน้  
ที่เรียกว่า สอุปาทิเสสนิพพาน เมื่อถึงอนุปาทิเสสนิพพานแล้ว จะยืนยันว่ายังไงได ้ 
เปลวไฟถูกก�าลังลมพัดแล้วดับไป จะยืนยันว่าเปลวไฟไปตั้งอยู่ที่น่ันที่น่ีก็ไม่ได ้ 
หรือยนืยนัว่าสญู สญูกไ็ม่ได้อกี เพราะเปลวไฟไม่ได้ส�าคญัตวัอะไร ผู้ยนืยนัส�าคญัตวั 
ต่างหาก เป็นธรรมอันลึกซึ้ง ปุถุชนจะเดาด้นคาดคะเนยาก

ครั้นพักอยู่บ้านโพธิ์ที่วัดร้างคืนหนึ่งแล้ว บิณฑบาตฉันเช้าเสร็จ ก็เดินทางต่อ 
มแีต่โคกเท่าน้ัน ค�า่พอดีก็ถึงบ้านดุง (อ�าเภอบ้านดงุ ปัจจุบนัน้ีเอง) พกัหน่ึงคืน ตืน่เช้า 
บณิฑบาตฉันเสร็จ เดินทางต่อไปผ่านบ้านก�าแมด ถงึบ้านวังทองค�า่พอด ีพกัอยูว่ดัร้าง  
บ้านนี้มีสัตว์ป่าชุกชุม เสือและงูเป็นต้น เพราะมีป่าทึบเป็นดงรอบบ้าน บ้านวังทองนี้ 
สดุเขตอ�าเภอหนองหานไปทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือเพยีงเท่าน้ัน ต่อแดนกบัอ�าเภอ
สว่างแดนดิน ที่บ้านวังทองนั้น เขาวิงวอนและนิมนต์ให้พักอยู่นานบ้าง เพราะมีที่พัก
วเิวกเหมาะสมทกุประการ และชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังว่ามเีสอืโคร่งโลดโผนมาก พอตก
กลางคืนเดอืนหงายด้วยซ�า้ กระโดดข้ามร้ัวเข้าคอกโคกระบอืเข้ามากดัโคและกระบอื
ในคอกใกล้เรือนคนในบ้าน แล้วกระโดดออกวิ่งหนีไป

จึงปรึกษากนัว่า “พวกเราเดนิทางมาตดิต่อจนค�า่ นับแต่จากทีจ่�าพรรษามาจนบดัน้ี 
เป็นเวลาหลายวนั ถงึแม้ว่าสนุกในการเดนิภาวนากจ็ริง แต่ร่างกายมไิด้พกัผ่อนพอควร  
เราต้องหยดุพกัท�าความเพยีร เขาจะเล่าเร่ืองเสอืๆ สาๆ กต็าม บางทีเ่ขาจะลองพวกเรา 
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ว่าเป็นผู้ขลาดกลัวเกินไปหรือไม่ก็อาจเป็นได้ และเขาก็ปวารณาว่าจะท�าร้านให้พัก 
องค์ละร้านที่ในป่าอันไกลบ้านพอควร ถ้าเราไม่พักให้เขาก็จะเสียตระกูลปฏิบัติ”

เมื่อปรารภกันเห็นดีแล้ว ถึงวันใหม่ เขาก็มาท�าร้านให้ในดงอันใกล้ห้วยที่มีน�้า  
มต้ีนยางใหญ่ๆ ร่มคร้ึม เขามาท�าให้หมดบ้าน เสร็จในวนัน้ัน สงูห้าสบิเซน็ต์ กว้างยาว 
พอดกีบักลดและพอนอน สดุเท้าเอาไม้กลมเลก็มาเรียงกนั เอาตอกมัดท้ายหวัปตู่างฟาก  
ไม่ต้องก้ันและมุง เอากลดและมุง้และร่มไม้ ขณะน้ันเป็นฤดหูนาว พอถงึตอนเช้ากลด
กเ็ปียก มุง้กเ็ปียก พกัท�าความเพยีรกนัอยูท่ีน้ั่นประมาณยีส่บิวนัก็สะดวกพอควรและ
ไม่มอีนัตรายใดๆ ด้วย เสอืๆ สาๆ กไ็ม่เหน็มมีา พบแต่งูกะปะบ้างเท่าน้ัน เหน็แต่เม่น
ตัวหนึ่ง ตอนกลางคืนมันเข้ามาหาที่ใกล้มุ้ง แล้วมันก็วิ่งหนีเสียงดังกริ่งๆ ไปทางอื่น 
เพราะขนของมันกระทบกัน ด้านจิตใจหนักเข้าหาธรรมติดต่อ

วันหน่ึงจึงปรึกษากนัว่า “เรามาพกัอยูท่ีน้ี่กเ็ป็นเวลา ๒๐ กว่าวันแล้ว พอคุ้มค่าเขา 
ท�าร้านให้แล้ว และจะจวนเวลาข้างหน้า การจะไปต่อไปคร้ังน้ีต้องแยกกนัเป็นสองพวก 
จึงจะเหมาะด ีเพราะการไปส�านักหลวงปูม่ั่นคราวเดยีวสีค่นน้ัน ไม่ถกูกบัความประสงค์ 
ของหลวงปูม่ัน่ เพราะเราหวงัจะไปอยูด้่วย ไม่ใช่ไปฟังเทศน์เฉยๆ แล้วกล็าไปทางอืน่ 
หรือกลับ”

 ปรารภแล้วก็เห็นดีกัน ไม่ขัดกัน ตาปะขาวตกลงจะไปกับพระทางหนึ่ง จะไป 
บ้านดงเยน็ หาพระอาจารย์พรหม อ�าเภอสว่างแดนดนิ จังหวดัสกลนคร ส่วนเณรบปุผา 
จะไปกับข้าพเจ้า เพราะเณรได้สัญญาไว้แต่ต้นทางก่อนออกจากอุดรฯ ว่า ถ้าไปถึง 
ธาตพุนมแล้ว จะกลบัไปเรียนหนังสอืนักธรรม วดัโพธสิมภรณ์ อดุรฯ และเม่ือตกลง 
กันแล้ว ตืน่เช้าฉันเสร็จแล้ว กพ็ากนัลาญาตโิยม โยมกไ็ปส่งพอไม่หลงทาง แล้วกบ็อก 
ให้กลบั ข้ามบ้านบ่อ เมืองไพร เดินไปตามริมสายดง ค�า่พอดกีถ็งึวดัป่าบ้านโคกคอน 
เข้าไปกราบเจ้าอาวาส ปราศรัยถามไถ่รู้ความประสงค์แล้วก็จัดแจงที่พัก
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การปวารณาปัจจัยสี่ตลอดชีวิต

คร้ันเป็นวนัใหม่บณิฑบาต ฉันเสร็จกก็ราบลาเดนิทางผ่านดงบ้านโคกคอน พกัวดั 
บ้านดงบงัสกัครู่ ลาจากน้ันกเ็ดนิทางต่อ เดนิทางกค็อืเดินภาวนา มไิด้คยุกนัไปพลาง  
เว้นไว้แต่มเีหตจุ�าเป็น เดนิตามทางคนบ้าง ทางเกวยีนบ้าง ค�า่พอดีก็ถงึบ้านถ่อน พกัวดัร้าง  
เช้าฉันเสร็จเดินทางต่อ ข้ามป่าบ้านถ่อน ค�า่พอดถีงึบ้านหนองฮาง พกัหน่ึงคนื ตืน่เช้า 
บณิฑบาต ฉันเสร็จเดินต่อ ข้ามบ้านตาลเดีย่ว ข้ามป่าไปอกีประมาณสองช่ัวโมง กถ็งึ 
อ�าเภอวานรนิวาส เป็นเวลาเทีย่งวนั หยดุพกัพอหายเหน่ือยเดินทางต่อ ถงึบ้านกดุเรือ 
พอดคี�า่สีโ่มงเยน็ โยมพอแลเหน็ รีบมารับบาตรและกลด แล้วพาไปพกัวดัป่าบ้านเขา 

วดัน้ันไม่มีพระ เพราะท่านไปวเิวกทางอืน่กนัหมด แล้วโยมเขารับต้มน�า้ซกัผ้าให้  
เขาต้มเองซักเอง เขาว่าเขาเคยแล้ว เขาเป็นเองมิได้บอก เขารู้จักปวารณาปัจจัยสี่
ตลอดชวิีต จะอยูท่ศิไหนกต็าม ถ้าต่างฝ่ายต่างมชีวีติอยู ่ขอให้มหีนังสอืมาบอกขอได้  
เว้นไว้แต่สิ่งที่เหลือวิสัย ก็จะได้กราบเรียนขอยอม

จึงตอบเขาว่า “พวกท่านเป็นพุทธมามกะเต็มภูมิแล้ว อาตมาขออวยพรให้ 
ภญิโญยิง่จนถงึทีส่ดุทกุข์โดยชอบเถดิ เวลาน้ีบรขิารทกุๆ ประการกบ็ริบรูณ์อยู ่แต่มี 
ความต้องการด้ายเยบ็ผ้าประมาณสองวา บางทผ้ีาขาดค�า่คนืจะได้ชนุและปะทาบ และอกี 
กเ็กลอืและพริก ขอให้ต�าใส่กันให้ละเอยีดทัง้เกลอืและพริกปนกนั แล้วให้ได้ประมาณ 
สีห้่าช้อนโต๊ะ หากระบอกไม้ไผ่มาใส่เป็นยาปรมัตถ์ เดนิทางไกลจะได้ฉันกบัมะขามป้อม 
และสมอ เป็นยาช่วยระบาย เพราะเดนิทางวนัยงัค�า่ ตดิต่อจากอดุรฯ มา ท้องผูกไม่ถ่าย 
ได้หกเจ็ดวันนี้แล้วโยมเอ๋ย” 
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เขาฟังแล้วท�าท่าปลงธรรมสงัเวช แล้วเขาตอบว่า “เร่ืองนิดเดยีวขอรับ ไม่เป็นของ 
ล�าบากแก่ผู้จัดถวาย จะต้องการมากกว่านั้นก็ได้ขอรับ”

ตอบ “เอาไปมากกห็นักและเกนิงามของผู้เดินด้วยฝีเท้า เพราะหนทางเล่า ก็เดนิ 
ลัดป่าลัดดงลัดโคก เพียงสี่ห้าช้อนโต๊ะนั้นก็ใช้ได้นานแล้ว เพราะมีสององค์”

ตกลงพกัอยูท่ีว่ดัป่าน้ันสามคนื บ้านน้ันสงัเกตดตูามธรรมแล้ว สนใจทางปฏิบตัิ 
ธรรมกนัมาก ทัง้ผู้เฒ่า ผู้แก่ รุ่นหนุ่มปานกลาง มผิีวพรรณผุดผ่องหน้าตาคมคาย มกีริิยา 
มารยาทสภุาพ พากนัมารักษาศีลภาวนาตามร่มไม้เตง็รังในวดัเป็นทวิแถว ๗ ค�า่ ๘ ค�า่  
๑๔ ค�่า ๑๕ ค�่า แม้วัดจะไม่มีพระก็ตามก็พากันมาอย่างนั้น สงบ ไม่เกรียวกราว 
องึคะนึงอนัใดเลย เวลาไปบณิฑบาต เขามายนืรวมกนัแห่งเดยีวทีก่ลางบ้าน เรียงตวักนั 
เป็นแถวประมาณห้าสบิคน และบ้านกม็หีลงัคาเรือนประมาณห้าสบิหลงัคา อาหารหมก 
ห่อใส่บาตรเรียบ และการนิมนต์ของเขาก็ฉลาดมาก เขาพูดว่า

“การที่พระคุณเจ้าพาสามเณรมาผ่านพักที่บ้านและวัดป่าของพวกข้าพเจ้า โดย
มไิด้นัดหมาย เป็นของทพิย์มาเองโดยสภุาพ นับว่าเป็นบญุอนัล้นเหลอืแล้วละ แต่ความ 
ประสงค์ของพระคุณเจ้าจะต่อไปในทิศใดๆ ก็ยังไม่ทราบได้ ถ้าหากว่าต้องการพัก
ปฏบิตัอิยูน้ี่จนกระทัง่พวกกระผมสิน้ลมปราณจนตราบใดๆ กด็ ีพวกกระผมกจ็ะตัง้ใจ 
ปฏิบตัติามสตกิ�าลงัอยู่ตราบน้ัน หรือหากว่าจะพกัอยูต่�า่กว่าน้ันลงมา กม็อบให้เป็นสทิธิ 
ของพระคณุเจ้า แต่ถ้าจะไปวนัไหนเดือนไหนปีไหน กจ็ะตามส่งตามสตกิ�าลงัไม่ทอดธรุะ  
ทัง้จะอยูแ่ละจะไป ขอให้พระคุณเจ้าเป็นหวัหน้าในทางทีเ่ป็นธรรมอนัสะดวกต่อข้อวตัร 
ปฏิบัติของพระคุณเจ้าเท่านั้นเป็นเกณฑ์ พวกกระผมมีหน้าที่จะปฏิบัติตาม ไม่แซง
ออกหน้า”

อาๆๆๆ ข้าพเจ้าเกดิมา เทีย่วมาเกอืบสามสบิจังหวดัแล้ว พร้อมทัง้ปัจจุบนัทีก่�าลงั 
เขียนอยู่นี้เอง ยังไม่เคยได้ยินญาติโยมกลุ่มใด พวกใด พรรคใด บุคคลใด ปรารภ 
ค�าอย่างน้ีกบัพระเลย หายากในตลาดโลกแล้ว ข้าพเจ้าก้มค�านึงแล้วหาอบุายถามเขาว่า  
“พระอาจารย์องค์ใดหนอแล ทีไ่ด้สัง่สอนบอกญาตโิยมในวดัป่าบ้านน้ี ให้พวกญาตโิยม 
ได้แยบคายในธรรมพอควร”
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เขาตอบว่า “พระอาจารย์บุญมี น.ธ.เอก บ้านทรายมูล ยโสธร เวลานี้ท่านก�าลัง 
ไปเยี่ยมบ้าน พระลูกศิษย์และสามเณรก็ตามไปด้วย”

เห็นญาติโยม บ้านกุดเรือ นี้ เขาปวารณาปัจจัยสี่ถึงพริกถึงขิงแล้ว ก็ยิ่งเกรงใจ 
เขามากจนถึงบดัเดีย๋วน้ี ก็ไม่ได้ขออะไรๆ ต่อเขาเลย และมไิด้ตดิต่อเขาอกีเลย ใครตาย 
ใครยัง ก็ไม่ได้ทราบข่าวกันเลย ชะรอยจะได้เคยร่วมบารมีกับเขาเพียงนั้นมาในภพ
ก่อนๆ ก็อาจเป็นได้ เพราะสังขารไม่แน่นอนในกรณีใดๆ
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โอวาทท่านอาจารย์สีลา

เมือ่พกัอยูส่ามคนืแล้วกล็าไป มชีายสองคนตามไปส่งประมาณสีห้่าเส้นพอทีจ่ะ 
ไม่หลง กใ็ห้เขากลบัเพราะไม่ถนัดภาวนา เดนิข้ามโคกใหญ่โคกโตจึงถงึบ้านวา เป็นเวลา 
บ่ายประมาณสามโมงเยน็ ไปพกัวดัป่าท่านอาจารย์สลีา ทัง้พระทัง้เณรอยูน้ั่นประมาณ 
สบิรูป วางบริขารไว้ทีค่วรแล้ว นมสัการกราบท่าน องค์ท่านทกัทายปราศรัยเยอืกเยน็ 
แล้วขอโอกาสองค์ท่านจะเอาใบสทุธขิองตนจะค้นเอาในบาตรมาถวายองค์ท่าน เพราะ 
ใบสทุธเิอาไว้ในบาตร ท่านพดูว่า “อย่าเลยท่านเอ๋ยไม่ต้องดอก ผมดูแพลบ็เดียวกรู้็ได้  
นั่นรองเท้าของท่านขาดบ้างแล้ว จงตัดกับหมู่ซะ”

กราบเรียนว่า “กระผมยังไม่ทันตัดดอก เพราะยังเดินทางอยู่ และการเดินทาง
บางทีมันดังกั๊บๆ กระผมก็ถือเอาไม่ใส่เลย ทางเส้นไหนรกมากจึงใส่”

ท่านบอกสองสามคร้ังตดิๆ กนั คงจะให้จริง ไม่พดูเปรยๆ เป็นพธิ ีแต่ไม่ตกลง
เอาแล้ว ท่านถามต่อไปว่า “ท่านตัง้ใจจะไปไหน” เรียนตอบว่า “จะไปธาตพุนม แล้วจะ
ฝากเณรกับพวกอดุรฯ ทีไ่ปไหว้พระธาตคุนือดุร แล้วกระผมจะไปถ�า้พระเวสองค์เดียว 
พอสมควรแล้ว จะเดินล่องเขาภูพานโค้งไปหาพระอาจารย์ใหญ่มั่น แล้วจะมอบกาย
ถวายตัวอยู่กับองค์ท่าน ยอมเป็นยอมตายให้องค์ท่านดุด่าว่าเข่นครับ”

ถาม “ท�าไมจึงไปธาตพุนม โค้งนัก มาจากอดุรฯ กต้็องตรงมา อ.หนองหาน ทางหลวง  
อ.สว่างฯ อ.พรรณาฯ อ.เมืองสกล อ.นาแก อ.ธาตุพนม”
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ตอบ “เพราะตัง้ใจจะวเิวกไปด้วยเพราะไม่ด่วน ต่างสอบดวูเิวกของป่าในสงัคม
แต่ละบ้านด้วย จะได้ส�าเหนียกในอนาคตคืนหลังว่าที่ผ่านมาในอดีตว่าบ้านใดบ้าง 
บุคคลและสถานจะเป็นที่สะดวกในการบ�าเพ็ญ”

องค์ท่านกล่าวว่า “เออ กพ็อฟังได้ แต่ถ�า้พระเวสน้ันนาท่านเอ๋ย คอืถ�า้กายของเรา 
น้ีเอง อนัมหีนังหุม้อยู่โดยรอบ ท่านจงท�าความเพยีรอยูถ่�า้น้ีให้ม่ัน คงจะพบพระอาจารย์ม่ัน 
อยู่ในถ�้านี้” นิสัยวาสนาองค์ท่านกล่าวเยือกเย็นถึงจิตถึงใจ

ตอบ “กระผมไม่มข้ีอแซงในส่วนน้ี เม่ือกระผมมานึกๆ แล้ว เม่ือพระอาจารย์มัน่ 
ยังมีชีวิตอยู่ในประเทศไทย ผู้ปฏิบัติกรรมฐานที่เป็นฝ่ายธรรมยุตก็มีชีวิตทันองค์ 
ท่านอยู ่แต่ไม่ยอมตวัเข้าไปปฏบิตัศิกึษากบัองค์ท่าน ทัง้ๆ ทีย่งัไม่เหน็องค์ท่านสกัทด้ีวย  
กค็ล้ายกบัว่าไร้วาสนาในส่วนน้ี ส่วนผู้ทีอ่อกปฏิบตัภิายหลงัองค์ท่านมรณธรรมไปก่อน 
กม็อบให้เป็นการจนใจไป แม้พระอาจารย์ทีเ่ทศน์อยูเ่ดีย๋วน้ีกไ็ด้ไปศึกษากับองค์พระ 
อาจารย์ม่ันแล้ว จึงได้สิน้กังวลในส่วนน้ี กระผมมีความเหน็อย่างน้ีจะเป็นประการใดหนอ 
ขอรับ” องค์ท่านก็เลยยิ้มไม่ว่ายังไง

คร้ันตืน่เช้าบณิฑบาตฉันเสร็จ เกบ็ของมอบเสนาสนะแล้ว กไ็ปกราบลาองค์ท่าน  
องค์ท่านก็ให้สามเณรองค์หน่ึงไปส่งบอกทางเพราะเป็นทุง่โล่ง ไปส่งประมาณ ๑ กโิลเมตร  
เพราะมีทางซ้อนหลายเส้นพอจะไม่หลงแล้วก็กลับวัด ก็ตั้งหน้าออกเดินตามเคย

เวลาเดินภาวนาพุทโธเป็นหลัก ติดต่อไม่ขาด พร้อมกับขาก้าวออกเดิน เพราะ
ตีความหมายในพุทโธแยบคายว่า ธรรม สงฆ์ ก็รวมอยู่ในนั้นแล้ว พุทโธเป็นเพียง
อกัษรย่อเฉยๆ เปรียบเหมอืนเชอืกสามเกลยีวและเป็นอนันตมหาอนันตคณุอนัไม่เกดิ 
ไม่ดับอีกด้วย ทั้งไม่มีประมาณอีกด้วย จะเกิดดับก็แต่เจตสิกผู้บริกรรมขาดๆ วิ่นๆ 
ไม่ตดิต่อเท่าน้ัน พระมหาอนันตคณุของพทุโธมิได้เกดิมิได้ดบัไปไหนเลยนา แม้จะย่น 
ลงมาในปัจจุบนัคณุกต็าม กเ็ป็นปัจจุบนัคุณอนัใหญ่หลวงหาประมาณมไิด้ หรือจะย่น 
ลงมาในพระวิสทุธคิณุ พระปัญญาคุณ พระมหากรุณาคณุ กด็ ีกไ็ม่มปีระมาณอกี หรือ 
จะย่นลงในผู้รู้ปัจจุบนักด็ ีก็ไม่มีประมาณอกี หรือจะย่นลงในเอกคณุในปัจจุบนั กเ็ป็น 
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เอกคุณอันใหญ่หลวงไม่มีประมาณ ทีน้ีจะโอนพระคุณขึ้นถึงคุณพระนิพพานก็ได ้ 
ไม่ผิด เพราะเป็นพระมหาอนันตคุณอันไม่เกิดไม่ดับไปไหน ผู้มีสายตายาวก็มองได้
ไกล ผู้มีสายตาสั้นก็มองได้ใกล้ ผู้มีเชือกยาวก็ขึงได้ไกล ผู้มีเชือกสั้นก็ขึงได้ใกล ้
ก�าลังกายก็ดี ก�าลังใจ ก�าลังปัญญาก็ดี ไม่อยู่ระดับเดียวกันผูกขาด และก็ไม่มีใคร 
จะจับจองเหมาขาดตวัไว้ในวงแขนแต่ตนผู้เดยีวได้ นักสต ินักปัญญา มอีสิระจะรู้ได้ 
ทั้งน้ัน แต่รู้ดีปฏิบัติดีไปทางโลกุตตระ จึงเป็นที่สรรเสริญของพระอริยเจ้า เพราะ
ทรัพย์สินใดๆ ในโลกา ไม่เท่าทรัพย์และศีลทางโลกุตตระ แต่ผู้มีใจสูงธรรมสูงจึงจะ 
พลอยยินดีเลื่อมใสได้ ผู้มีใจต�่าธรรมต�่า กรรมและผลของกรรมต�่าผูกมัดรัดรึงไว้ 
ก็จ�าเป็นอยู่นั่นเอง
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ป่าเปลี่ยวอันตราย จงตั้งใจภาวนา

กล่าวเรื่องเดินทางต่อไป ออกจากวัดป่าบ้านวาถึงวัดป่าศรีเวินชัยพอดี พักอยู่
สองคนื หรือเรียกว่าถงึสามผงแล้วกไ็ด้ ฉันเช้าเสร็จ เดนิทางต่อถงึบ้านดงน้อย เข้าพกั 
วัดป่าบ้านนั้น ไปเจอเขาก�าลังท�าบุญบ้านบุญเรือนเขา มีพระอาจารย์บุญมา สามผง 
เป็นประธานในการบญุของเขาน้ัน และมมีหาอาบ เจ็ดประโยค กพ็กัอยูท่ีน้ั่น ท่านมา 
จากกรุงเทพฯ มาเยี่ยมบ้าน ข้าพเจ้าพักบาตรบริขารไว้ศาลา แล้วพาสามเณรเข้าไป
กราบพระอาจารย์บญุมา ท่านถามข่าวคราวความประสงค์กว้างขวางเยอืกเยน็ พร้อมทัง้ 
เปิดประตูทางกาย ทางวาจา ทางใจ ทุกๆ ประการ

องค์ท่านกล่าวว่า “ต่อไปน้ีบ้านห่างนัก เป็นป่าสตัว์ร้ายทัง้น้ัน กลางวนัแสกๆ เขาไป 
เกี่ยวหญ้าเจ็ดคนด้วยกัน เกี่ยวหญ้าอยู่ใกล้ๆ กันด้วยซ�้านะ เสือมันเอาไปกินอย่าง 
ผ่ึงผาย ตะครุบได้แล้ว มักตใีส่ดนิตมูเดียวตายเลย คาบเดนิไปอย่างผ่ึงผาย ไม่สะทก 
สะท้านเลย จะท�าอะไรมันก็ไม่ได้ นี้หัวกวางสดๆ อยู่นี่ ผมเอามาจากบ้านค�านกกก  
มันกินวันน้ีแหละ ผมเอามาเพื่อเอาเขามัน นอกจากน้ียังมีกระบือฝูงใหญ่ประมาณ 
ร้อยกว่า มนัเป็นกระบอืทีเ่ขาไม่ได้ต้อนเข้าคอกได้หลายปี ดมุาก แม้เจ้าของ มนักไ็ล่ชน 
ไล่เหยียบ ถ้ามีต้นไม้อยู่ใกล้ก็พอได้ขึ้น ถ้าไปเจอในระหว่างต้นไม้ห่าง หรือมีต้นไม้ 
แต่เป็นต้นไม้ใหญ่เกินไป กอดไม่หุ้มและไม่มีกิ่งพอที่จะเหนี่ยวขึ้นไปได้ก็ดี หรือขึ้น 
ไม่ทนักด็ ีกอ็ยูใ่นเกณฑ์ตาย เพราะมนัหลายตวัรมุหน้ารุมหลงันะท่าน ไม่ใช่ผมขู่ขวญั 
ให้กลัว มันเป็นความจริงนะ ผมว่าท่านและสามเณรจงพักอยู่ที่น่ีสักสามคืนก่อน  
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อย่าด่วนไป ผมจะให้โยมตามส่ง ช่วยงานสวดมนต์เยน็ในบ้านกบัผมด้วย เพราะพระ 
กเ็หลอืน้อยแล้ว ถ้าท่านจะไปด่วนๆ จะหลงทางเพราะมแีต่ดง ทางปีกหน้าปีกหลงัสบัสน 
อลหม่านมาก เกรงจะอันตรายมาก”

กต็กลงพกัอยูกั่บองค์ท่านสามคนื แท้จริงวดัป่าบ้านดงน้อยน้ัน มีหลวงพ่อรอด
อยู่องค์เดียว เขานิมนต์พระอาจารย์บุญมา มาพักวัดป่าบ้านเขาท�าบุญเฉยๆ พอครบ
สามวนัแล้ว กก็ราบลาองค์ท่านและหลวงพ่อรอด องค์ท่านจะให้โยมตามส่งไปทางบ้าน 
ค�านกกก กราบเรียนองค์ท่านว่า “จากนี้ไปไกลขนาดใดหนอขอรับ”

“เออ ก็ค�่าพอดี เพราะผมจะส่งลงเรือล่องไปจนถึงธาตุพนม”

ก้มหน้าลงยกมอืกราบเรียนว่า “กระผมมาไม่ได้เหตไุม่ได้ผลอะไร มาให้พระอาจารย์ 
ยุง่ยากด้วย น่าละอายเทวดามากขอรับ และกระผมเร่ิมออกจากอดุรฯ มา กไ็ด้ตัง้ใจไว้ว่า 
จะเดินด้วยฝีเท้า ไม่ขึ้นรถเรือใดๆ ถ้าค�าตั้งใจนี้ล้มเหลวก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยแก่
กระผมในอนาคต จะอย่างไรกฝ็ากฝังชวีติกบัพทุธ ธรรม สงฆ์ ผูกขาด จองขาด เลอืด 
ทกุหยดจะถวายบชูาต่อพทุธ ธรรม สงฆ์ ทกุเมือ่น่ันแหละขอรับ คงจะไม่เป็นวาจามทุะล ุ
หรือประการใด”

องค์ท่านพูดกับพระและโยมเบาๆ ว่า “เออ จติเป็นไปในพุทธ ธรรม สงฆ์ แล้ว 
โสเป็นโสตาย อาจหาญ คนอายุสามสบิกว่าอาจหาญพอได้ แต่กค็งเป็นเฉพาะบคุคล” 
ว่าแล้วองค์ท่านกล่าวขึน้อกีว่า “ถ้าไม่ไปลงเรือกม็อีกีทางหน่ึง คอืตรงทศิตะวนัออก แต่
อนัตรายกม็ากเหมอืนกนัเพราะบ้านอยูห่่างไกล มีแต่ป่าแต่ดงทัง้น้ัน หนทางคนแคบๆ  
เท่าทางหนูเดิน ตั้งแต่ฉันจังหันแล้วก็ไม่พบคนจนค�่าละ”

 องค์ท่านพูดย�้าอีกว่า “เอาให้ดีนะ อย่าห่างเหินจากภาวนานะ”

รับค�าองค์ท่านยกมือใส่หัว เณรก็เหมือนกัน ส�าเร็จเสร็จสิ้นแล้ว โยมก็ตามส่ง
สองคน อายรุาวสามสบิปี ไปไกลประมาณคร่ึงกโิลกห็ยดุพกั ถามโยม บอกให้โยมกลบั  
โยมกท็�าท่าอยากจะไม่กลบัเพราะเป็นกงัวลด้วย จึงว่ากะโยมว่า “ใครๆ ในโลกน้ีโยมเอ๋ย  
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ถ้ากรรมตายมาถงึแล้วจริงๆ กไ็ม่มีศาลอทุธรณ์ใดๆ ในโลก จงเตอืนว่า แวะซ้ายหรือขวา 
แห่งใดบ้าง”

เขาตอบว่า “จะเก่าหรือใหม่ ก็ขอให้เดินเส้นนี้ต่อ อย่าได้แวะหนีทางใดเลย”

“เออ ถ้าอย่างน้ันพวกญาตโิยมจงกลบับ้านโดยสวสัดีเถดิ บญุอนัใดทีพ่วกอาตมา 
ได้สร้าง พวกโยมจงได้รับส่วนด้วยโดยทุกเมื่อ”

เขายกมือสาธุแล้วก็ลากลับ พอเขากลับไปแล้วสักครู่หนึ่ง ก็ลับสายตาริบหรี่ไป 
ได้พดูกับเณรว่า “เณรเอ๋ย บดัน้ีป่าเปลีย่วอนัตรายมากแล้ว พวกเราเดินตนีต่อตนีมา 
จากอดุรฯ จนถงึน้ีกป็ลอดภยัทกุๆ ประการ แต่ไม่น่าหวาดเสยีวเหมอืนวนัน้ี จงตัง้ใจ 
เดนิภาวนายิง่ๆ ขึน้นะ เราไกลจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มา ต่างกพ็ึง่ตนเองคอืภาวนา ทกุๆ  
ก้าวขาเดนิ คอื พทุโธ ถ้าไม่จ�าเป็นอย่าพดูอย่าถามนะ และอย่าถอืว่ารังเกยีจกนั ถ้าเณรกลวั 
จงออกเดินหน้า”

เณรตอบว่า “ไม่กลวัดอก ถึงจะกลวัมาสลบับ้างกจ็ะทนเอา ถ้าเดนิก่อนเทวดาเหน็ 
ก็จะหัวเราะและก็เป็นเรื่องฝืนๆ กับภาวนา” ว่าแล้วก็ตั้งหน้าเดินทางภาวนา

บ่ายประมาณหน่ึงโมงกข้็ามดง ถงึบ้านนาประทราย ค�า่มดื กถ็งึบ้านอ้วน บ้านเสยีว  
ไม่มอีนัตรายใดๆ ทัง้สิน้ ไปพกัวดัร้างไม่มีพระ เช้าบณิฑบาตฉันเสร็จ ลาโยมเดนิทางต่อ  
ทีน้ีเป็นทางเกวียนแต่ข้ามดง บ่ายประมาณสามโมงเย็นก็ถึงชัยบุรี ริมแม่น�้าโขง  
ปากแม่น�า้สงครามไหลออกแม่น�า้โขง มีวดัเก่าๆ เรียงรายเป็นระยะๆ ตามริมแม่น�า้โขง 
มีอยู่สีวั่ด มีพระอยูส่องวดัเท่าน้ัน พกัอยูว่ดัร้างหน่ึงคืน เช้าบณิฑบาตฉันเสร็จ เขาเอา 
เรือมารับข้ามปากแม่น�า้สงครามไหลตกข้ามบ้านโนนตาล ข้ามบ้านท่าดอกแก้ว ประมาณ 
สามโมงเย็นถึงอ�าเภอท่าอุเทน ได้แวะไปพักวัดธาตุอุเทนประมาณห้านาที ลาจากนั้น
ก็ข้ามทุ่งอ�าเภอท่าอุเทนไปทางทิศใต้
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พบพระอาจารย์อุ่น

ตัง้ใจว่าจะไปพกัวดัป่าพระอาจารย์อุน่ อนัตัง้อยูริ่มห้วย ไกลจากอ�าเภอท่าอเุทน
ประมาณหน่ึงกโิลเมตร พระอาจารย์อุน่มีปฏสินัถารเคร่งครัดมากนัก องค์ท่านให้เณร 
สององค์มารับแต่ไกล เพราะผ่านทุง่และเป็นทุง่มองเหน็ไกล พระผู้ใหญ่ไม่มมีานะถอืตวั  
ก็พระอาจารย์องค์หนึ่งเน้อโลกเอ๋ย

พอไปถงึห่มผ้าเฉวยีงบ่า ถอดรองเท้า เกบ็ร่มไว้เรียบร้อย วางบริขารไว้ทีค่วร แล้วก ็
เข้าไปกราบองค์ท่าน องค์ท่านกช็ืน่บานหรรษา ถามข่าวคราวสขุทกุข์ทกุประการ ตลอดถงึ 
การปฏิบตัเิปิดโอกาส องค์ท่านกล่าวว่า “หมู่ตเิตยีนผมว่า ผมฉันเจ ใครกไ็ม่อยากอยู่ 
กบัผม ผมอยู่กบัเณรสององค์เท่าน้ันเด๋ียวน้ี การท�าความเพยีร คณุจะชอบอย่างไร ผมพา 
ท�าได้ มักสวดมนต์ของใครของมันเงียบๆ ก็เอา มักสวดมนต์แปลก็เอา ด้านจงกรม 
ภาวนา จะเอาตลอดวนัตลอดคืนก็เอา ด้านฉัน จะฉันเน้ือปลา กแ็ล้วแต่ผู้เขาให้มาเป็น
ธรรมทีไ่ม่นอกเหนือวนัิย ส่วนผมก็ฉันได้ทกุชนิดตามเกดิตามมแีล้ว ลองมาพกัปฏบิตั ิ
อยู่กับผมสักหว่าง (ระยะหนึ่ง) ก่อนนะ อย่าเพิ่งจาริกไป”

กราบเรียนองค์ท่านว่า “พระอาจารย์เมตตากรุณาเปิดโอกาสให้กระผมทกุแง่ทกุมุม 
โดยธรรมะอนัจริงใจเช่นน้ี ชัว่ชวีติหน่ึงของกระผมกจ็ะเป็นของหาได้ยากนัก แต่ค�าสตัย์ 
ของกระผมทีต่ัง้ไว้น้ันก็มีอยูว่่า ตัง้ใจจะไปให้ถงึธาตพุนม แล้วจะโค้งกลบัไปทางอ�าเภอ 
นาแก แล้วจะไปพกัภาวนาถ�า้พระเวสพอสมควร แล้วจะเดนิล่องภูเขาภูพานลงไปทาง 
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อ�าเภอพรรณา จังหวัดสกลนคร ไปวัดป่าบ้านหนองผือ ไปหวังเป็นหวังตายอยู่กับ
พระอาจารย์ใหญ่มั่นขอรับ” 

องค์ท่านตอบว่า “วดัป่าพระอาจารย์มัน่กไ็กลจากบ้านเพยีงสบิแปดเส้นเท่าน้ันแหละ  
ผมได้ไปแล้ว ไม่เป็นวดัป่าได้เตม็ภูมดิอกท่าน ส่วนวดัผมน้ี ยีส่บิห้าเส้นพอด ีเป็นวดัป่า 
ได้เต็มภูมินะ”

ว่าแล้วองค์ท่านก็เทศน์แบบถึงใจว่า “นกทีถ่กูลกูศรของนายพรานไม่ถงึกบัตายคาที ่ 
พอกระเสือกกระสนบินไปได้ก็บินไป เร่ร่อนไปในทิศทั้งสี่ฉันใด มนุษย์ เทวดา มาร  
พรหม และสัตว์ที่มีวิญญาณครองสิงอยู่ทั่วทั้งไตรภพ เมื่อไม่พ้นจากลูกศรคือกิเลส 
กบ็นิไปในทศิทัง้สี ่คอื ทศิเกดิ ทศิแก่ ทศิเจ็บ ทศิตาย อยูอ่ย่างน้ัน มทีศิโลภ ทศิโกรธ  
ทิศหลง เป็นตัวเหตุ ตัวพืช ตัวกรรม ผลฝ่ายรับก็สัมพันธ์กันอยู่ทั้งอดีต ทั้งอนาคต 
ทั้งปัจจุบันด้วย วนอยู่ไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลาย”

เมือ่ฟังองค์ท่านเทศน์แล้วก็จับใจมาก เพราะเสยีงกเ็ยน็ไพเราะน่ิมนวลมาก คร้ัน
พักอยู่กับองค์ท่านคืนหน่ึง เช้าได้เวลาองค์ท่านพาไปบิณฑบาตในเมือง กลับถึงวัด 
ฉันเสร็จ กก็ราบลาองค์ท่าน องค์ท่านกล่าวว่า “ถ้าจะไปจริงๆ กใ็ห้ผมแสดงอาบตัก่ิอน  
ผมอยู่กับเณรไม่ได้แสดงอาบัตินานแล้ว ว่า กาเยต่อพุทธ ธรรม สงฆ์ เป็นส่วนมาก
แทนเอา”

ว่าแล้วกแ็สดงอาบตั ิส่วนข้าพเจ้าก็แสดงเพราะเคารพท่าน ถ้าจะไม่แสดงกค็ล้าย 
กับว่าคนลมืตวั ท�าท่าเป็นผู้ประเสริฐ พอเสร็จแล้วกก็ราบลาเดนิทาง องค์ท่านให้เณร 
ไปส่งทั้งสององค์ องค์ท่านสั่งเสียซ�้าซากว่า ขณะนี้ญวณ ลาว ก�าลังสู้รบกับฝรั่งเศส  
กูอ้สิระคนือย่างรุนแรง โจรผู้ร้ายก็มาก พระมนักป็ล้น แม้ผ้าด�าๆ มนักเ็อา สองสามวนั 
ล่วงมา มนัปล้นสายอ�าเภอท่าอเุทนต่อนครพนมในระหว่างกลางดงอนักึง่กลางน้ันเอง 
โจรน้ันโก้เก๋ ข่ีรถจักรยาน สะพายปืนพร้อม นุ่งกางเกงผ้าลนิินฝร่ังเศส เพราะสมยัน้ัน  
เพียงเท่าน้ันก็ว่าโก้เก๋แล้ว แล้วเณรก็ตามส่งไปไกลประมาณสองกิโลก็ถึงปากดง 
สามเณรสององค์ที่ไปส่งก็ลากลับวัด



44

จึงเตอืนเณรว่า “เณรเอ๋ย บดัน้ีกผ่็านอปุสรรคอกี เพราะป่าดงพงไกลเงียบไงเยน็ป๊ิง  
พวกเราตั้งใจภาวนาติดต่อทุกก้าวเดินนะเณร”

แต่พอไปถึงกลางดงก็เที่ยงวัน ชายหนุ่มขนาดอายุราวสามสิบปีขี่รถจักรยาน
สะพายปืนยาวคนละกระบอกตามก้นกันมาทางหน้าอย่างผ่ึงผาย พอเห็นรถมาใกล้
ประมาณสบิวา กใ็ช้อบุายพาเณรวางบริขารไว้ทีริ่มทาง แล้วไปไกลจากบริขารประมาณ
สามวาแล้ว ใช้อุบายพูดขึ้นว่า “เหนื่อยนัก ปูผ้าพักก่อนเถิด”

ส่วนเขาเหล่าน้ันพอมาถงึกห็ยุดรถพร้อมกนัอย่างผ่ึงผาย จึงหาอบุายพดูกบัเขาว่า  
“พวกอาตมาเหน่ือยมาพกัเสยีก่อน” พดูกบัเขาอกีว่า “พวกคุณจะไปไหนหนอ” เขาตอบ 
แบบขี้โกงว่า “ไปเล่น” ไม่มีมรรยาทเคารพเลยแม้แต่นิดเดียว และเขาถามว่า “มีผึ้ง 
ไหมล่ะ” ตอบเขาว่า “มอียูเ่ท่าแม่มอือยูใ่นบาตร เอามาจากสามผง คุณจะเอาไปท�าอะไร”  
ตอบขีโ้กงว่า “เอาไปตดิรถ” ตอบเขาว่า “ขอให้พวกคณุตรวจเอาเองเถดิ เพราะอาตมา
เหนื่อย จะเอนกายสักหน่อย”

เขาก็ค้นบริขารทุกอันอย่างพอใจเขา เขาหยิบเอาผ้ึงนิดเดียวเท่าเม็ดข้าวโพด  
พอเขาค้นสิง่ของแล้ว เวลาทีเ่ขาจะผ่านไปตามทางทีเ่ราผ่านมาแล้ว เขากก็ราบลาแบบ
อ่อนโยน พร้อมทัง้ขออภยัทีไ่ด้ใช้มรรยาทอนัไม่งาม ตอบเขาว่า “ไม่เป็นไรดอก จงพากนั 
เป็นสุขอยู่ทุกเมื่อเทอญ” แล้วเขาก็ขึ้นรถสะพายปืนอย่างผึ่งผายจากไป

เขาไปไกลพอควรแล้วก็พดูกับเณรว่า “คงจะเป็นพวกน้ีเองทีจ้ี่ปล้นกลางดงในทาง 
เส้นน้ี อนัเป็นกึง่กลางแห่งอ�าเภอท่าอเุทนและจังหวดันครพนมทีพ่ระอาจารย์อุน่สัง่เสยี 
พวกเราก่อนออกเดินทางวันน้ี แต่พวกเราคงไม่ได้สร้างกรรมสร้างเวรในส่วนน้ีไว้  
แต่พวกเราคงได้ตรวจบริขารพระเณรกลางดงอย่างน้ีไว้แต่ชาติก่อนๆ ก็อาจเป็นได้  
จะอย่างไรพวกเรากเ็ชือ่กรรมและผลของกรรมอยูอ่ย่างสนิทแล้ว กรรมเก่าแต่ภพก่อนๆ  
มองไม่เหน็ ส่วนกรรมใหม่สิง่ไหนไม่ดีเราพยายามเว้นไปตะพดึ จนกว่าจะถงึทีส่ดุทกุข์ 
โดยชอบ” ว่าแล้วก็พาสามเณรพลกิใจเข้าหาภาวนาเดนิตามเคย ถงึวดัป่าอรัญญกิาวาส 
ค�่ามืดพอดี
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สมัยน้ันพระอาจารย์โง่นเป็นเจ้าอาวาสอยูท่ีน้ั่น พกัทีน้ั่นหน่ึงคนื ตืน่เช้าบณิฑบาต 
ฉันเสร็จ กราบลาเจ้าอาวาสออกเดินทาง ค�่าพอดีพักวัดร้างบ้านดงสะพัง ตื่นเช้า
บณิฑบาตฉันเสร็จลาญาตโิยม เดินทางค�า่บ้านแสนพนัหมันหย่อน นอนวดัร้างหน่ึงคนื  
รุ่งเช้าบิณฑบาตฉันแล้ว เดินทางถึงธาตุพนมเวลาเที่ยงวัน ไปพักวัดป่าเกาะแก้ว

คราวนี้พักอยู่นานบ้างเพราะเป็นฝีที่น่อง ครั้นฝีหายแล้ว ก็ส่งเณรฝากเณรคืน 
อดุรฯ พร้อมกบัพวกพระทีม่าไหว้ธาตพุนม ส่วนข้าพเจ้ากเ็ดนิด้วยฝีเท้าถงึบ้านนาโสก  
พกัวดัป่าพระอาจารย์สน พกัอยูก่บัพระอาจารย์สนสามคนืแล้ว ก็ลาท่านไปถ�า้พระเวส  
องค์ท่านกล่าวว่า “เออ เราน้ีอยูใ่กล้ถ�า้พระเวสเฉยๆ ไม่ได้ข้ึนไปวเิวก มัวแต่บริหารพระ 
เณรโชกโชนอยู ่บ๊ะ เรากจ็ะไปค้นหาถ�า้ก่อนนา” และกต็กลงไปในวนัน้ัน ส่วนข้าพเจ้า
ก็ไปถ�้าพระเวสในวันนั้น
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ถึงถ�้าพระเวส

พอไปถึงถ�้าแล้ว จิตใจก็ดูดดื่มทวี เกิดปีติน�้าตาไหล จิตใจ อ่อนโยนศรัทธา
สังเวชในพุทธ ธรรม สงฆ์ ยิ่งขึ้น ไม่มีที่จะเปรียบเทียบได้ นึกในใจว่าครั้งพุทธกาล 
บรรดาท่านผู้มีนิสยัชอบภชูอบเขากจ็ะพกัอยูอ่ย่างน้ีแลหนอ ว่าแล้วในใจน�า้ตาไหลอกี 
ตะพดึตะพอื ศรัทธาองิปีตสิงัเวช แต่ในขณะน้ันกมิ็ได้ส�าคัญตวัว่าวเิศษวโิสอนัใดเลย 
เพียงรู้ตัวว่าศรัทธาเราดึงดูดไม่ถอยหลัง รู้อยู่เฉพาะตนเอง ไม่สงสัยในตอนนี้ และ
รสชาตทิีอ่ยู่คนเดยีวในภเูขาป่าเปลีย่วไกลบ้าน เงียบสงัด มีแต่เสยีงสตัว์ป่า เช่น นกยงู 
และไก่เถือ่น เป็นต้น รสจิตรสใจรสธรรมกด็ ีหากวเิวกเอง มไิด้ท�าท่าท�าทางบงัคบับญัชา  
มโนสติ วจีสติ แม้ปัญญาก็เกิดกายสติเป็นกองทัพธรรมรวมกันเองก้าวไป ถอยกลับ 
เหยียดคู้แขนขา ก้าวไปแลหยุดอยู่ก็ดี ก็รู้เองไม่ได้บังคับ จิตใจเบา ไม่หนักเฉื่อยชา 
น้อมไปโอนไปเอนไปในทางพ้นทุกข์ในสงสาร

สมัยน้ันป่ารกชฏัในบริเวณแถบน้ันมากนักหนา มีสตัว์ป่านานาอเนกมากมายนัก  
ข้าพเจ้าก็ประหยัดในข้อวัตรต่างๆ ผ้าอาบน�้ายังเหลือผืนเดียว บ่ายสามโมงเย็น  
กปั็ดกวาดรอบบริเวณพอได้ข้อวตัร แล้วกส็รงน�า้ เพราะน�า้น้ันสะดวก อยูใ่กล้ไหลรินอยู ่
ไม่ขาดทีห่น้าผา ตากผ้าไว้แล้วเดนิจงกรมจนถงึมืด พอผ้าอาบน�า้แห้งแล้วกเ็อาปไูว้นอน  
ผ้าคลุมหมอนก็อยู่ในตัว หมอนก็คือห่อผ้าสังฆาฏินั่นเอง ผ้าอาบน�้าที่ปูนั้นแหละเป็น 
สาดนอน ครุตกัน�า้กค็อืกา ไฟฉายและโคมไฟและเทยีนผ้ึงไม่ต้องถามหา ต้องถามเอา 
เดือนกับดาว เห็นหรือมืดเป็นเรื่องของตา เดือนดาวไม่ได้รับผิดชอบด้วย มุ้งกลดก็
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ไม่กางอีกเพราะหัวชนก็อกๆ แก๊กๆ มันพอใจเองมันเป็นเอง ไม่มีใครไปยุไปยอมัน 
และมนัไม่ได้อยูเ่อาวนัเอาคืนไปอวดคน มันรู้จักเจตนาของมนัพร้อมด้วย มันดดูเอง 
เหมือนแม่เหลก็ดดูเขม็หรือเขม็ดดูแม่เหลก็ สตไิม่ขาดระยะอยูก่บัตวั เกดิความอิม่ใจ  
น�้าตาไหลไม่ค่อยขาด ความยอมเป็นยอมตายกับพุทธ ธรรม สงฆ์ แบบแยบคายนี้ 
เป็นรสชาตอ่ิอนโยนเยน็สงบ ไม่เหมอืนความยอมเป็นยอมตายด้วยความโมโหโทโสแบบ 
มุทะลุ รสชาติจิตใจไกลกันราวฟ้ากับดิน แม้รสของภายนอกหยาบๆ เช่น รสเปรี้ยว  
เผ็ด เคม็ หวาน ขม เป็นต้น เม่ือชวิหาประสาทไม่พกิาร ท่านผู้ใดแตะเข้าในลิน้ของตน  
น้อยหรือมากจึงจะรู้รสได้เป็นส่วนๆ ไป จึงจะหมดปัญหาของส่วนตัวเป็นตอนๆ ไป 
เป็นปัจจัตตงั จึงจะหายกล่าวตูผู้่อืน่ว่าขีเ้ทจ็ด้วยเป็นบางตอน แต่บางท่านกข้ี็เทจ็จริงๆ 
ท่านผู้ใดขีเ้ทจ็ ท่านผู้น้ันกห็นักในอามสิเป็นเจ้าหวัใจ อามสิเป็นสรณงั คัจฉามิ ท่านผู้น้ัน 
จะไม่ลวงโลกเพื่ออามิสเป็นไม่มีเลย จะไม่สะสมความชั่วก็เป็นไม่มีเลย และไกลจาก
พรหมจรรย์เบื้องต้นของพระพุทธศาสนาด้วย (ภาชนะน�้าเปล่า ราหุลสูตร ๑)
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ปรากฏการณ์ที่ถ�้าพระเวส

คร้ันพักอยู่ถ�้าพระเวสคืนที่หกน้ัน ลมเข้าออกแห่งอานาปานสติเวลาประมาณ
ห้าทุ่ม ลมละเอียดเข้าละเอียดเข้าแห่งหายใจออกเข้าอันตั้งสติจ้องอยู่ จนไม่ปรากฏ
หลอดลมทีค่อหอย เพราะตัง้สตไิว้ทีน้ั่น เสยีงระเบดิตมูลงใกล้ใต้ทีพ่กั ปรากฏว่าภพูาน 
ทัง้ลกูกระเด็นกระเทอืน แต่ไม่ขนพองสยองเกล้าเลย ใจกเ็ป็นสมมตว่ิาใจอยูต่ามเคย 
เยน็ๆ แล้วหวนทวนถอยหลงัพจิารณาว่า วนัน้ีกด็ ีวันอืน่ๆ ล่วงมาแล้วกด็ ีข้อวตัรของเรา 
ไม่วบิตัอินัใดดอก น�า้กต็กัใส่กาไว้แล้ว ตาดก็กวาดแล้ว จงกรมกเ็ดนิภาวนาแล้ว ท�าวตัร 
ก็ท�าแล้ว การฉัน กฉั็นในบาตรรวมภาชนะเดียวทัง้หวานทัง้คาว ช้อนก็ไม่ได้ซดให้ถกู 
กบัพญารสพญาลิน้ น�า้แกงผักหวานกไ็ม่ได้ขโมยซดดอกเออ ทน้ีีจะสมมตคินเป็นสอง 
ธรรมาสน์นะ

“มาอยู่นี้เพื่อประสงค์อะไร”

“เพื่อพ้นทุกข์ในสงสาร”

“จริงหรือ”

“จริงซี”

“ไม่มาอยู่พอได้ไปอวดคนหรือ”

“ไม่ ไม่ ไม่”
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“เม่ือเทวดาเนรมิตพระพุทธรูปทองค�าขึน้ตรงหน้ากดี็ หรือมอียูใ่นถ�า้น้ีแต่เดมิกดี็ 
จะไม่แอบคิดว่าเอาไปให้คนบูชากราบไหว้ดีกว่าอยู่ในถ�้าเช่นนี้ จะไม่นึกอย่างนี้หรือ”

ตอบตนว่า “เป็นบ้ารึ เป็นบ้ารึ เป็นบ้ารึ จึงจะคิดอย่างนั้น”

เมือ่ถามตนตอบตนอยูอ่ย่างน้ัน ปีตใิหญ่เกดิข้ึนคล้ายๆ กบัว่าจะชนภเูขาทะลช่ัุว 
ลดัน้ิวมอืเดยีว แต่กไ็ม่หลงตวัว่าจะชนเพราะมสีตปัิญญาสมดุลกนัอยูว่่าปีติๆ  อยู ่ไม่หลง 
ลืมตัวได้ง่ายๆ รู้จักข่มปีติได้ เพราะสุขก็ดี อุเบกขาก็ดี ปีติก็ดี อยู่ใต้อ�านาจอนิจจัง 
เกดิขึน้แล้ว แปรดบั ทีน้ี่กพ็ดูกบัตนต่อไปว่า “ถ้าไม่นึกกลวัอะไรจริงกน็อนซะ” แล้วก็ 
นอนห่มผ้าจีวรเฉวยีงบ่า แล้วก็นอนตะแคงข้างขวา ก�าหนดลมต่อไปในอานาปานสต ิ
แล้วก็หลับสนิทไป ไม่มีนิมิตและไม่ฝันเห็นอะไร ตื่นตีสามโดยคาดคะเน เพราะไม่
มีนาฬิกาฬิแกเหมือนทุกวันนี้ และเมื่อตื่นแล้ว ร่างกายและจิตใจก็กระปรี้กระเปร่า 
รู้สึกเบามาก 

บางเวลาก็เกิดปฏิภาณขึ้นว่า

อยู่องค์เดียวเปลี่ยวกายายิ่งยินดี พรากหมู่มาแสวงหาความสงบ 
พบคูหาผาสูงจูงจิตคิดสังเวช เป็นเหตุให้ขยันหมั่นภาวนา
แม้จะโศกาในเวทนาทุกข์ ก็ภาวนาผ่อนถอนอารมณ์ไว้ 
เพราะหวังจะพ้นภัยในโลกสงสาร  อุทิศต่อพระนิพพานเป็นแม่นมั่น 
หันหน้ารบกับมารต่อต้านชิงชัย  ให้กิเลสมารหนีไปไม่คืนมา 
ขันธมาร คือขันธ์ห้า นี้แลหรือมาร ศาสดาจารย์กล่าวไว้ไม่ถือมั่น 
ใครถือมั่นเป็นของหนักมักพาล้ม เที่ยวจ�าจมอยู่ในโคลนวนสงสาร 
เพราะเหตุว่าเดินตามมาร คลานตามโจร มันปล้นสัตว์มัดไว้ให้โศกให้เศร้า
ร้อยเท่าพันทวีชาติภพนับไม่ครบเลย

น้ีกจั็ดเข้าแผนกปีต ิเหมอืนจะเรียกว่าปีตฟิุง้ซ่านกถ็กู จะว่าปีตใิห้ธรรมแตกฉาน
ก็เชิงควร
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พกัอยูถ่�า้พระเวสน้ันดดูด่ืมไม่ถอย จิตใจโอนไปน้อมไปในทางพ้นทกุข์โดยด่วน 
ในปัจจุบันชาติ กลายเป็นเร่ืองนึกถึงคุณพระนิพพานว่าเป็นเคร่ืองระงับกิเลสและ 
กองทกุข์ไปในตวั แม้อย่างต�า่ไปอุจจารกรรม ไปปัสสาวกจิกว็เิวกไปในตวั แต่มิได้ส�าคญั 
ตนว่าประเสริฐเลศิล�า้เกนิภมูขิองธรรมอนัใดเลย ขออยู่ใต้อ�านาจของพระพทุธ ธรรม  
สงฆ์ เสมอไปผูกขาดแล้ว เป็นสจัจบารมสีมัปันโน เป็นอธษิฐานบารมสีมัปันโน ขาดตวั  
จิตชัน้น้ี ธรรมชัน้น้ี เมือ่อยูใ่นป่าในเขาองค์เดียว วเิวกวงัเวงคล้ายกบัว่า ข้าวกอ็นัเก่า  
กบักอ็นัเก่า แต่เม่ือเอาไปฉันในป่าในเขาเพราะหมดหวงัอาหารอืน่ๆ กต้็องสนัโดษ อาหาร 
ที่มีอยู่ซึ่งหน้า รสชาติอาหารก็เพิ่มขึ้นทวี เหตุนั้น ธรรมะค�าสั่งค�าสอนจึงหนักเน้นให้
ยนิดใีนทีส่งัด ป่าดงพงเขา ไม่ได้ไปส่งเสริมในทีค่ลกุคลแีละทีอ่กึทกึ แต่ผู้มไิด้เคยด่ืม 
กายวิเวกแล้ว จิตตวเิวกกจ็ะมาจากประตใูด ย่อมเป็นไปได้ยาก อปุธวิเิวกกโ็ดยนัยเดียวกนั 
นั้นเอง

แต่ผู้ไม่เคยได้ดืม่รสวเิวก ย่อมถอืว่าทีอ่กึทกึอากาศดถีกูกบัข้า เพราะข้าเป็นคน 
ไม่คับแคบ หมูข่องข้ามมีาก เพราะข้าเป็นคนทนัสมยั ไม่ไร้ญาตมิิตรเลย ไม่ใช่มะพร้าว 
ตาเดยีว ไม่ใช่คนอ่อนสงัคมเลย ไม่เก้อไม่เขนิในสงัคมเลย มักได้ยนิอย่างน้ีเป็นส่วนมาก 
นักหนา แต่กต้็องปล่อยให้เป็นเร่ืองของโลกสนันิวาสไป เพราะกรรมและผลของกรรม 
แต่ละราย

ถ้าจะพจิารณาถงึสตัว์เดรัจฉานบางจ�าพวกแล้ว เช่น อึง่อ่าง เป็นต้น จะออกมาววิุน่ 
ก็ปีละคร้ัง และกมี็เวลาจ�ากดัอกีด้วย เหลอืน้ันต้องวเิวกอยูข่องใครของมนั กบก็เช่นกนั  
เป็นเร่ืองน่าพจิารณาทัง้น้ัน ผู้ท่องเทีย่วในสงสาร กรรมและผลของกรรมมีอ�านาจจ�าแนก 
ให้ดแีละเลวต่างกนั ตามเหตแุละผลทีเ่จ้าตวัสร้างสรรค์ไว้ เม่ือสร้างไว้แล้วไม่อยากรับ 
ก็ได้รับ จะรู้ตวัหรือไม่กไ็ม่เป็นปัญหา ต้องให้ผลตามเหตทุีส่ร้างไว้ไม่ล�าเอยีง ทางดกี ็
โดยนัย ทางชั่วก็โดยนัย

เร่ืองเหตุๆ  ผลๆ น้ี แยกออกได้เป็นสองทาง ทางหน่ึงเป็นทางโลกย์ี ทางหน่ึงเป็น
ทางโลกตุตระ เหตผุลทางโลกย์ีน้ัน เหตใุจผลใจหนักไปในทางวตัถนิุยมเป็นเจ้าใหญ่
นายโตของเจตนารมณ์ เหตุผลไปทางโลกุตตระนั้น เหตุใจผลใจหนักไปทางบรรเทา 
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และพยายามแก้กเิลสและความหลงของเจ้าตวัไปเป็นตอนๆ จนถงึทีส่ดุแห่งความหลง  
สิ่งเหล่านี้ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าตัวจะรู้เจตนารมณ์ของตัวเอง มิฉะนั้น การปฏิบัติธรรมก็
มั่วสุมไม่แจ่มแจ้งเฉพาะตนด้วย เพราะธรรมแท้ใจแท้อันประกอบด้วยสติปัญญาอัน
ถูกต้องย่อมเป็นปัจจัตตัง

คราวที่พักอยู่ถ�้าพระเวสนั้นน่าพิจารณาอยู่ตอนหนึ่งว่า ไฉนญาติโยมจึงไม่รู้จัก
ปวารณาไม้ขดีไฟ เทยีนไขบ้าง ชะรอยจะเป็นด้วยวาสนาของตนเองกอ็าจเป็นได้ หรือ
ชะรอยพระทีไ่ปอยูพ่กัทีน้ั่นแต่ก่อนเคร่งครัด ไม่เผดยีงวจีวญิญตั ิแต่กเ็ป็นการถกูต้อง 
ดแีล้ว แต่เขาไม่ปวารณากไ็ม่สงสยัว่าจะเอ่ยเลยีบเคียงและโอภาส แท้จริงข้าพเจ้ากข็าด 
ไม้ขดีไฟและเทยีนจุดไต้มานานแล้ว เสือ่และหมอนกไ็ม่ได้เจอมานานแล้ว แต่อ�านาจ
ความพอใจอนัยอมเป็นยอมตายกบัพระพทุธศาสนาเพือ่พ้นทกุข์ กเ็ลยกลายเป็นเร่ือง
เล็กน้อยไป ไม่ได้เป็นอารมณ์หนักใจ

ย้อนคนืมาปรารภทีไ่ปถงึถ�า้พระเวสในวนัแรก ตอนกลางวนัพกัเอนกายลงครู่หน่ึง 
ประมาณสองนาท ีตาใสแจ๋วอยู ่มคีนผู้ชายคนหน่ึง สงูผิวด�าร่างใหญ่โต อายปุระมาณ 
๔๐ ปีกว่า นุ่งผ้าหยกัร้ัง และเหน็ไกลจากทีเ่อนกายประมาณสองวา เดินเข้ามาสองก้าว 
ก็ถึงอย่างผึ่งผายนัก แล้วก็ก�าลูกอัณฑะทั้งสองมือดึง แล้วรู้สึกอ่อนเพลียลงมากโดย 
เร็วพลัน มีสติระลึกหวนขึ้นในใจว่า “น้ีหรือเขาว่าผีอ�า” กลั้นใจยกขาซ้ายขึ้นถีบไป 
อย่างแรง ยันไปอย่างแรงก็ว่า เวลายกขาคู้มาก็ว่าพุท ยันไปก็ว่าโธ ก็รู้สึกหายวาบไป  
มนุษย์กห็ายไปพร้อมด้วย คงจะเป็นผีปีศาจกอ็าจเป็นได้ แต่จิตใจค�านึงแบบเยน็ๆ อยู ่
ไม่นึกกลัว ก็เลยเป็นเหตุให้รู้ได้ชัดว่า ผีๆ นี้มีจริงแท้ แต่นั้นไปก็ไม่ปรากฏเห็นอีก
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สติตั้งอยู่กับกายใจ

การไปบณิฑบาตไปบ้านแก้ง ไกลร้อยเส้น ญาตโิยมเขาเหน็ว่าไกลเกนิไป เขาจึง 
จัดกันมาแบ่งวาระกันเป็นพวกมาลัดหนทางใส่บาตรที่ถ�้าไทรและมีน�้าสะอาดอยู่ 
น้ันด้วย จากบ้านเขามา ๖๐ เส้น พระไปจากถ�า้ ๔๐ เส้น และเขามาใส่บาตรแต่ละวนั 
กม็ผู้ีชายตามมาด้วยพร้อมทัง้รู้เดยีงสา ไม่ใช่ผู้ชายใบ้บอดหนวกฟาง คุ้มอาบตัพิระได้ 
ในยามปรารภธรรมะบ้าง ฉันเสร็จในทีน้ั่นกไ็ม่มเีวลาสนทนาธรรมะนาน เพราะประหยดั 
เวลาแต่ละวัน กลับถึงถ�้าที่พักก็เกือบ ๙ นาฬิกา

การปฏบิตัภิาวนาก็เป็นไปสม�า่เสมอตดิต่อโดยมไิด้บงัคบั มันเป็นเอง มนัดูดด่ืมเอง  
สตมิไิด้เลอืนลาง ตัง้อยู่กับกายใจเป็นหลกั เหยียดแขนคู้แขนขา เหลอืบซ้ายแลขวาอยู่
กบัตวัอยูก่บัใจในปัจจุบนัทนักาล เบากายเบาใจวเิวกมาก รสชาตขิองใจของธรรมชนิดน้ี 
จะพูดก็ไม่ออกจะบอกก็ไม่ถูก เพราะของใครของมันในรสปรมัตถ์ รสวิเวก รสชาติ
วเิวกสาม กายวเิวก สงัดกาย จิตตวเิวก สงดัจิต อปุธวิเิวก สงัดกเิลส เมือ่สมดลุกนั 
ในปัจจุบนัขณะเดียวตดิต่ออยูแ่ล้ว จึงเป็นรสชาตขิองวเิวกทีไ่ม่ส่งส่ายบญัญตัแิละเรียง 
แบบกลมกลืนกันอยู่ในปัจจุบันทันกาล

ผู้ปฏิบตัพิระพทุธศาสนาแท้ จะแอบเอาแต่ความจ�าได้หมายรู้ทีไ่ด้เคยท่องบ่นจ�ามา 
เป็นเคร่ืองบริสทุธิข์องตนโดยฝ่ายเดียว แล้วเทีย่วกวาดต้อนให้คนเลือ่มใสเป็นนายก 
โฆษกเพือ่ลาภและอามิส เป็นเจ้าหวัใจแล้วกใ็บลานเปล่าอยูดี่ๆ กนัน้ันเอง แต่กย็งัดีอยู ่
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เพราะดีกว่าจ�าไม่ได้ ผู้เขียนน้อมมาเตือนตนเพราะตนยังไม่ดีพอ เพราะการอยากดี 
ยังมีอยู่ เพราะยังไม่อิ่ม มีความอยากดีออกหน้าอยู่ เพราะยังต้องการเดินทางไปหา 
เมืองอยูค่อืเมอืงพอ ถ้าจะเดนิทางไปหาเมอืงพอภายนอกด้วยฝีเท้าหรือยนต์ยานพาหนะ 
แล้วกี่กัปกี่กัลป์ ล้านๆ โกฏิๆ ก็ไม่มีวันเดือนปีหรือขณะจะถึงได้ เพราะเมืองพอหรือ 
เมืองไม่พอมันตั้งอยู่ที่เมืองใจแห่งเดียว เมืองนอกคือเมืองกิเลส เมืองในคือเมืองใจ  
แต่เมอืงนอกคอืเมอืงกเิลสชอบไปเกย ไปพาด ไปตัง้เมอืงอยูร่อบๆ เมืองใจ เมืองสนิม 
หรือไม่สนิมก็ตั้งอยู่ที่เมืองเหล็ก ถ้ามีเหล็กก็ต้องมีสนิม ถ้าไม่มีสนิมก็ไม่มีเหล็ก แต่
เหล็กดีไม่ค่อยมีสนิม แต่เหล็กดีแท้ไม่มีสนิมเลย ใจก็โดยนัยเดียวกันนั้นแลนา

แต่ใจทีม่ผู้ียดึถอืเอาเป็นเจ้าของหวงแหนอยู ่จะเป็นของไม่มโีทษย่อมไม่มใีนโลก 
อดีต โลกอนาคต และโลกปัจจุบนั เมือ่ใจไม่มผู้ียดึถอืเอาเป็นเจ้าของแล้ว ใจกย่็อมเป็น 
โสดโดดเดีย่ว ย่อมไม่มโีทษใดๆ และจะบญัญตัอิดตี อนาคต ปัจจุบนัใดๆ กไ็ม่มโีทษ 
ไม่มีพิษอันใดแลนิจจังยั่งยืน
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อาลัยถ�้าพระเวส

คร้ันพกัอยูถ่�า้พระเวสคนเดยีวเปลีย่วกายาเป็นเวลาล่วงมายีส่บิสองวนัแล้ว กห็วน 
ระลกึด้วยธรรมสงัเวชว่า “เอ๊ะ เราน้ีจวนแจเวลาแล้ว เราตัง้ใจจะไปหาหลวงปูม่ัน่เพือ่
มอบกายถวายชวีติผูกขาด เราค้างทีน้ั่นทีน้ี่มาเป็นเวลานาน ชีวติสงัขารเป็นของไม่เทีย่ง 
บางทีเราสิ้นลมปราณก่อนท่าน บางทีองค์ท่านสิ้นลมปราณก่อนเรา”

เมือ่คดิดงัน้ีแล้ว มองดถู�า้และบริเวณทีพ่กั ช�าเลอืงไปมาน�า้ตาไหลลงมาอาบแก้ม  
คว้าเอาผ้าอาบน�า้เชด็เพราะยงัอาลยัในถ�า้อยู ่แล้วกบ็รรเทาได้ด้วยพลกิใจถงึ นานาภาโว  
วนิาภาโว จะได้พลดัพรากจากไปตามธรรมชาตแิห่งสงัขาร และนึกในใจต่อไปว่า “เทวดา 
ด้าวภผูารุกขมาส จะได้ยาตราลาจากพวกเจ้าไปหน้าด่วนหาย จะไปหาพระอาจารย์มัน่
ขนัอาสาขออยู ่เพือ่จะได้รู้ธรรมพระพทุธเจ้า ปฏบิตัเิข้าสูนิ่พพาน ขอให้พากนัอยูส่วสัดี
พร้อมในพุทธ ธรรม สงฆ์ อยู่ทุกเมื่อ ไผไปถึงเร็วหรือช้าก็มุ่งหน้าต่อนิพพานนั้นแล”

แล้วกไ็ปบณิฑบาต ฉันเสร็จบอกญาตโิยมว่า “พรุ่งน้ีถ้าไม่มอีปุสรรคใด อาตมา
จะได้ลงไปบณิฑบาตให้ถึงบ้าน ไม่ต้องมาลดัทีถ่�า้ไทรดอก เพราะจะได้ลาล่องชายเขา 
ภพูานไปหาพระอาจารย์มัน่ทีว่ดัป่าบ้านหนองผือ อ�าเภอพรรณา จังหวดัสกลนคร เพราะ 
เวลาจวนแจมากแล้วโยมเอ๋ย”

คร้ันตื่นเช้าวันใหม่ก็ลงไปถึงบ้านแก้ง เขามารวมใส่บาตรในวัดป่าบ้านแก้ง  
เป็นวัดร้างไม่มีพระ ฉันเสร็จก็ลาเดินทาง เขาไปส่งพอจะไม่หลงแล้วก็ให้เขากลับ 
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เดินคนเดียวไม่เกี่ยวกับเพื่อน ล่องชายเขาตามทิศตะวันตก ค�่าบ้านค้อพอดี ตื่นเช้า
บิณฑบาตฉันเสร็จเดินทางต่อ ค�่าวัดป่าสุทธาวาสพอดี พักอยู่ที่นั้น ๓ คืน สมัยนั้น 
พระอาจารย์กู่อยู่ที่น้ัน ไปกราบองค์ท่าน องค์ท่านถามข่าวคราวรู้จักความหมาย 
ทกุประการแล้ว องค์ท่านให้อบุายว่า “ใครจะไปหาองค์ท่านพระอาจารย์มัน่ ต้องยอมตวั 
เป็นคนโง่ให้องค์ท่านเข่นจึงจะอยู่ได้ แม้ผมบางคร้ังองค์ท่านดุด่าเหมือนเณรน้อย” 
แล้วองค์ท่านย้อนถามคืนมาว่า “คุณมาพักขณะนี้ได้อุบายอะไรบ้าง”

กราบเรียนว่า “ได้ คือการไปมอบกายถวายตัวเพื่ออยู่กับพระอาจารย์มั่น อย่า
ส�าคัญตัวว่าฉลาด ไม่เหมาะสมส่วนใดยอมให้องค์ท่านว่ากล่าวได้ทุกเมื่อ”

“เออ ดหีละ ฟังเทศน์ออกนะ ผมขออนุโมทนาด้วย จงไปโดยเป็นสขุเถดิ แต่ขอ 
ให้พักถ�้าผาแด่นก่อนสักคืนสองคืน เพราะได้มาใกล้แล้วจะเสียเที่ยว จากนี้ไปถึงถ�้า
ประมาณสิบสี่กิโลเมตรกว่าๆ”

ได้เวลาสามคนืแล้ว ฉันเสร็จก็กราบลาองค์ท่านไป ผ่านบ้านดงมะไฟถงึบ้านนากบัแก้  
แล้วขึ้นภูถึงถ�้าผาแด่นประมาณบ่าย ๔ โมงเย็น แต่มีหลวงพ่อศรีกับเณรองค์หนึ่ง 
ประจ�าอยู่น้ัน และทีพ่กัถ�า้น้ันกพ็อดสีององค์เท่าน้ัน แต่กไ็ม่ไปเบยีดเสยีดท่าน ไปหา 
ที่พักเอง ไกลท่านต่างหาก รุกขมูลอยู่ร่มไม้ จิตใจก็สงบเยือกเย็น ไม่ได้ร้องเรียกหา 
ความกลวัมาเป็นเจ้าหวัใจพอทีจ่ะเป็นอปุสรรคของภาวนา นึกในใจว่า ถ้าเรามโีอกาส
มาพกัข้างหน้า เราจะมาพกัองค์เดยีว เพราะจิตใจเราดดูดืม่สถานที ่เพราะเป็นต้นไม้สงู 
ร่มร่ืน อากาศเยือกเย็นด ีหลงัพลาญหนิทีอ่อกมารับอากาศเป็นบางคร้ังกโ็ปร่งด ีมเีน้ือที่ 
ราบเรียบบ้าง

ถ�า้ค�าบงเป็นถ�า้มืด แต่มีน�า้ไหลรินอยูจ่ากหนิแตก สงูประมาณสองเมตร เป็นห้องหนิ 
สรงน�า้ในตวั กไ็ม่ไกลจากทีพ่กัประมาณ ๓ เส้น กรู้็ได้ชัดว่าสถานทีน้ี่ต้องเป็นสถานที ่
พักวิเวกเพียรธรรมของผู้หวังพ้นทุกข์ในสงสารโดยแท้ ไม่เป็นสถานที่ของผู้มุ่งหวัง 
ปัจจัยสี่อามิสวัตถุนิยมใดๆ ทั้งสิ้น แต่สถานที่ภายในคือสถานที่จิตใจอันเป็นมรดก
ดัง้เดิมน้ัน รู้ดอียูข่าดตวัแล้ว จะไปไหนมาไหนกย็กไปได้ เพราะเป็นมรดกเบา ไม่ได้หาบ 
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ไม่ได้หิ้ว ไม่ได้กลัวว่าโจรจะปล้นเอาลักเอา ไม่กลัวปลวกจะกัดไฟจะไหม้ แต่...แต่ 
ตรงกันข้าม ถ้าท�าให้หนักกห็นักได้ หนักจนฆ่ากายแตกคอืผูกคอตนตายกม็ ีเพราะตน
เป็นฝ่ายสจัจะจริงตามสมมต ิจะคดัค้านเป็นมะพร้าวตาเดยีว เป็นกระต่ายยนืขาเดียว 
ก็ไม่ได้ เพราะจะเป็นผู้ไม่รู้จักสมมติไป เมื่อไม่รู้จักสมมติ จะรู้จักวิมุตติอย่างไรได้  
เมื่อไม่รู้จักร้อน จะรู้จักเย็นได้อย่างไร เมื่อไม่รู้จักได้ จะรู้จักเสียอย่างไรได้ เมื่อไม่ 
รู้จักถกู จะรู้จักผิดได้อย่างไร เมือ่ไม่รู้จักบาป จะรู้จักบญุอย่างไรได้ เมือ่ไม่รู้จักข้อปฏบิตั ิ
จะปฏบิตัอิย่างไรได้ เม่ือไม่รู้จักข้อเว้น จะเว้นอย่างไรได้ จะพรรณนาข้อน้ีไปมากมาย
ก็มีความหมายอันเดียวกัน
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ความเห็นเป็นยาเสพติด

ธรรมดาปถุชุนคนหนาย่อมเหน็ผิดเป็นชอบเป็นนายหน้าของเจตนา ขันธสนัดาน
เป็นยาเสพติดตราบใด เห็นโทษด้วยตนเองเป็นตอนๆ ไปจึงจะกลับได้ตราบน้ัน  
ตรงกันข้าม ธรรมดานักปราชญ์ย่อมเห็นชอบเป็นชอบไปเป็นตอนๆ คูณทวี เพราะ
ความเหน็ชอบเป็นนายหน้าของเจตนา เป็นยาเสพตดิไปในทางชอบ ไม่ล�าบาก แต่ขอ 
ยกเว้นพระอรหนัต์ ไม่ควรเอาองค์ท่านมาปนเปกบัยาเสพตดิใดๆ เลย จะกลายเป็นการ
กล่าวตูไ่ม่รู้ตวั เดีย๋วกจ็ะถกูกล่าวตูว่่าเป็นยาเสพตดิ บณิฑบาต ฉัน ดืม่ พดู คดิ เทศน์  
น่ัง นอน ยืน เดิน สงบ รู้โต้ตอบอเุบกขาสารพดั ธรรมดาปถุชุนคนหนา (เว้นพระโสดาบนั 
เสียเป็นต้นขึ้นไป) ย่อมกล่าวตู่ พุทธ ธรรม สงฆ์ อยู่ในทางตรงๆ และทางอ้อม  
ตดิขนัธสนัดานอยูท่ัง้กลางวนัและกลางคืน แบบรู้ตวับ้างไม่รู้ตวับ้าง ไม่รู้ตวัทัง้หมดเลย 
ก็ว่าได้ไม่ผิด

เช่น การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เขาก็ตอบพุทธศาสนาว่า “ฆ่าตัวเล็กๆ มันบาป เพราะ 
กินไม่อิ่ม ฆ่าตัวโตๆ มันจึงเป็นบุญเพราะบุญท้อง สุราเมรยะระยะนี้ กินเป็นระยะๆ  
มันไม่บาปหรอก”

“อบายมุขทุกประเภทมันเป็นเหตุไม่ให้ฉิบหายอยู่ซึ่งหน้าซึ่งตาดอก มันพอได้ 
แก้แค้นอยู่นะ มึงว่ายังไง กูก็ว่าอย่างนั้นแหละ”
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แล้วกเ็ทีย่วเตร่ไปยุง่เหยงิกบัพระ พระบางกลุม่ บางบคุคล บวชพ้นฆราวาสแล้ว  
เพือ่พ้นทกุข์ในสงสาร ค�าสัง่และค�าสอนของท่านหนักไปในศลีธรรมแท้ เม่ือท่านเทศน์ 
ค�าใด วรรคใด ตอนใด กไ็ปผูกเอาเลขๆ ผาๆ เสยีเวลาทัง้ท่านและผู้เข้าไปหา ทัง้สอง 
ฝ่ายไร้ประโยชน์ กับทั้งไม่มีสง่าราศีแก่ท่าน และส�านักของท่าน และผู้ไปหาด้วย  
เหล่าน้ีแหละเรียกว่า กล่าวตูพ่ระพทุธศาสนา พร้อมทัง้เหยยีบย�า่ท�าลายพระพทุธศาสนา 
โดยไม่รู้ตัวและถือเป็นของสนุกอีก มันเป็นปฏิปทาทุกข์ล้วนๆ แล้วไม่มีสุขมาเจือปน
พอทีจ่ะหลงเลย แต่พระบางกลุม่บางจ�าพวกทีบ่วชเพือ่ปัจจัยสี ่วตัถุนิยมเป็นเจ้าหวัใจ 
กพ็ลอยไปเป็นพรรคด้วย พดูน้อยไม่พอคาย พดูหลายตายโหง แผ่นดนิทกุหย่อมหญ้า 
แทนทีจ่ะเป็นสถานทีพ่กัภายนอกเพือ่บ�าเพญ็พฒันาสร้างคณุงามความดเีพือ่ให้พ้นจาก 
ความทกุข์ด้านจิตใจ ให้สงูส่งจากระดับทีลุ่ม่หลงอยูม่าเป็นเวลาช้านาน กลายเป็นหลมุ 
ถ่านเพลงิ พร้อมทัง้ทิง้ฟืนใส่ไม่หยดุยัง้ได้ ฟืนกเ็ป็นฟืนทพิย์ จิตใจทีห่่างเหนิออกจาก 
ศีลธรรม เรียกว่าพัฒนาฟืนทิพย์เผาโลกโดยไม่รู้ตัวแต่ละรายแล้ว
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ไตรสิกขา

ไฟฟืนทพิย์เผากเิลสน้ัน จะเอามาจากไหนเล่า พระบรมศาสนาและพระอริยสาวก
พระอริยสาวกิาของพระองค์ทรงหาไว้แล้ว จะเผาจะสมุอยูท่ัง้หมดทัว่ทัง้ไตรโลกากไ็ม่ 
หมดฟืน เป็นไฟกจ็ะเผาโดยนัยเดียวกนัคอื ศลี สมาธ ิปัญญา ทีช่ีล้งสูห่วัใจทกุๆ รูป  
ทุกๆ นาม อริยธัมเม ฐิโต นโร (อริยธรรมตั้งอยู่ที่นรชน) ศีล สมาธิ ปัญญา ทาง 
พระพุทธศาสนานี้เอง จะว่าเป็นกองดับเพลิงโลกก็ถูก จะว่าเป็นยาโอสถก็ใช่ จะว่า 
เป็นไฟเป็นฟืนเผากิเลสก็ถูก จะว่าเป็นแว่นส่องตาส่องใจไปสู่ทางร่มเย็นก็ได้ไม่ผิด  
จะว่าศีลมรรค สมาธิมรรค ปัญญามรรค ศีลผล สมาธิผล ปัญญาผล ก็ได้ทั้งนั้น  
จะว่าจิตมรรค จิตผล กไ็ด้ทัง้น้ัน ใช้ส�านวนโวหารหลายอนั แต่มคีวามหมายเดยีวกนั 
เหมือนแกงหม้อใหญ่ แต่เมื่อลงมือฉันแล้วก็มีความหมายว่าอิ่มอยู่ที่ท้องขณะเมื่อ 
ฉันพอ ขึน้อยูก่บัภาพพจน์ของจิตทีมี่สตปัิญญาจะรู้เท่าทนัเทยีมถงึ ศีล สมาธ ิปัญญาน้ี 
ปรารภเป็น ติกะ หมวด ๓ ถ้าจะขยายเป็นมูลกระจายออกไป ก็ครบแปดหมื่นสี่พัน
พระธรรมขนัธ์ ถ้าจะย่นลงสัน้ กเ็อกจิตเอกธรรมในปัจจุบนั ถ้าจะย่นลง ๒ กก็ายกบัใจ 
กว่็า ธรรมกบัวนัิยกว่็า รูปขนัธ์นามขนัธ์กว่็า จะว่าไปน้อยไปมากกอ็อกจากผู้ปัจจุบนัน้ี  
จักนับไปก่ีกองกีล้่านๆ โกฏิๆ อสงไขย กอ็อกไปจากหน่ึงในปัจจุบนั จะตามอดตีกพ็ุง่ 
ออกไปจากปัจจุบนั จะคาดหมายหรือท�านายทายทกัในอนาคตกพ็ุง่ออกไปจากปัจจุบนั  
จะจริงเพยีงไหนหรือไม่จริงเพยีงไหน ขึน้อยูก่บัปัจจุบนัจะรอบคอบ ไม่เป็นหน้าทีจ่ะไป 
จับผิดจับถูกกับอดีตอนาคตในทางธรรมฝ่ายปรมัตถ์อันลึกซึ้ง ผู้ไม่รู้จักรสชาติของ 
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ปัจจุบนัจิตปัจจุบนัธรรมแล้ว ย่อมหนักใจในการปฏบิตัธิรรมในพระพทุธศาสนา และ
กไ็ม่รู้จักการขยายออก และกไ็ม่รู้จักย่นเข้า ผิดหลกัของสงัคโห คอืย่นเข้ามา ผิดหลกั 
ของอสงัคโห ทีไ่ม่สงเคราะห์ย่นหรือขยายออก เม่ือรู้จักแล้วจะขยายหรือไม่ขยายกไ็ม่ 
สงสัยในโวหารน้อยและมาก

ย้อนคืนมากล่าวเร่ืองลาออกจากภูผาแด่น เดินทางต่อไปพักอยู่หน่ึงคืนแล้ว
บิณฑบาต ฉันเสร็จแล้วเวลาประมาณบ่าย ๒ ก็ลา เดินทางลัดไปค�่าบ้านนานกเค้า
พอดีวันนีไ้ด้พักนอนกลางทุ่งทางทิศตะวันออกบ้านเขา แต่อากาศก็มีหนาวซ�้าท้ายฤดู 
อยูบ้่าง ปผู้านอนลงบนแผ่นดินโต้งๆ ไม่มีใบไม้รอง ตองฟางกห่็างลกัลัน่เพราะโคกระบอื 
กดักนิหมด มุง้กไ็ม่ได้กาง กางแต่กลด แล้วกว็างกลดตะแคงลงให้เป็นเง่ือมแล้วผินหวัใส่  
ส่วนกลางตวัและขากไ็ม่หุม้ นอนก�าหนดลมหายใจออกเข้า จิตใจและสตอิยูก่บัลมอนัมา 
ถกูต้องแบบเบาๆ ไม่ฟุง้ซ่านไปทางอืน่เลย ตาใสแจ๋วไม่ง่วงไม่เหงา คล้ายกบัว่าไม่หลบั  
เพราะไม่ปรากฏว่าฝันอะไร กายใจเบามาก แต่ผ้าจีวรทีห่่มเฉวยีงบ่าน้ัน ด้านกลางตวั 
ลงไปถึงแข้งเปียกด้วยหมอกหมด ส่วนฝ่าเท้าไม่ได้เอาผ้าคลุมเพราะเกรงจะสกปรก  
เพราะเท้าไม่ได้ล้าง

ตื่นเช้าได้เวลาเข้าไปบิณฑบาตบ้านนานกเค้า ออกมานอกริมบ้านเขาฉันเสร็จ 
เรียบร้อยแล้ว ลาเขาเดนิทางตามชายเขา ตรงไปทศิตะวนัตก ข้ามหนทางรถยนต์เส้น
จังหวัดสกลนคร ผ่านไปกาฬสินธุ์ สมัยนั้นรถยนต์ยังไม่ได้แล่นไปกาฬสินธุ์ เพราะ
ทางยังไม่เสร็จ แล้วผ่านบ้านโพนงาม ถึงบ้านพระค�าภู ค�่ามืดพอดี แล้วพักวัดร้าง  
เช้าบิณฑบาตฉันเสร็จ เดินทางต่อผ่านบ้านอูนดง ถึงวัดป่าบ้านหนองผือประมาณ
เที่ยงวัน จิตใจก็เบาขึ้นมากนัก
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มอบกายถวายชีวิตต่อพระอาจารย์มั่น

ขณะน้ันองค์ท่านกับคณะสงฆ์ก�าลงัท�าผ้ารองก้นบาตร องค์ท่านพระอาจารย์กรี็บ 
ห่มผ้าเฉวยีงบ่าน่ังเรียบอยู่ วางบริขารไว้ทีค่วรแล้วกก็ราบองค์ท่าน องค์ท่านกรุณาถาม
ว่า “มาจากไหน” กราบเรียนว่า “มาจากถ�า้พระเวส” ถามว่า “ภาวนาเป็นอย่างไร” กราบเรียน 
ว่า “ยังไม่เป็นอะไร คงเป็นเพียงว่าศรัทธาเท่านั้น” แท้จริงอยากจะกราบเรียนเรื่อง 
เสียงตูมลงจนภูเขาทั้งลูกกระเด็นน้ันอยู่ แต่ไปใหม่ก็เก็บไว้เสียก่อน เพราะมีพระ 
จ้องคอยฟังค�าเรียนถวายอยู่มาก เพราะยังไม่คุ้นไม่เชื่องกับท่านองค์ใด คล้ายกับว่า
อวดดีเกินไป พลิกจิตตั้งใจดีๆ แล้วก็หมอบลงจรดพื้นกระดานศาลาไม่เงยหน้าขึ้น 
กล่าวว่า “ขอมอบกายถวายชวีติต่อพระอาจารย์ ผูกขาดทกุลมปราณ ตลอดทัง้คณะสงฆ์ 
ในทีน้ี่ทกุๆ องค์ด้วย ข้าน้อยว่าจะมาแต่ปีกลายน้ี แต่ท่านเจ้าคณุเทพกวบีอกว่าให้ไป 
หัดภาวนากับหลวงพ่อบุญมี วัดป่าหนองน�้าเค็ม เสียก่อนในปีนี้”

องค์ท่านได้ฟังแล้ว กบ็อกพระเณรเอาบริขารไปทีกุ่ฏทิีว่่าง กราบแล้วกต็ามบริขาร
ไปทีพ่กั ขณะน้ันเป็นเดอืนเมษายนข้างขึน้ แต่ลมืวนัที ่เพราะไม่ได้ดปูฏทินิ เป็น พ.ศ. 
๒๔๘๙ ขณะน้ันอาจารย์มหาบวักอ็ยู่น้ันก่อนข้าพเจ้าแล้ว พระอาจารย์วนักไ็ปก่อนเดอืน 
แต่เป็น พ.ศ. เดียวกัน อาจารย์ทองค�าก็ไปอยูก่่อนพระอาจารย์วนั แต่เป็น พ.ศ. เดยีวกนัอกี  
เมื่อคิดคืนหลังแล้วเป็นธรรมสังเวชถึงใจไม่จืดจาง

เมือ่ล่วงถงึ ๕ วนัแล้ว กเ็ข้าไปกราบเท้าขอนิสยั องค์ท่านกไ็ด้กรุณารับ พระอาจารย์ 
มหาบวัได้โอกาสลบัหลงัหลวงปูม่ั่นแล้วกก็รุณาเตอืนว่า “เอาให้ดีนะ เมือ่คณุได้มอบกาย 
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ถวายตวักับองค์ท่านแบบแจบจมอย่างน้ีแล้ว ต้องเข่นหนักนะ เพราะองค์ท่านมีความ
หมายว่าจะจริงเหมอืนทีม่อบกายถวายตวัหรือไม่ หรือเป็นเพยีงมายาว่าเปล่าๆ แล้วจะ
แสดงการสูข้้อต่อครูเหล่าน้ีเป็นต้น เพราะธรรมดาเหลก็เมือ่เอามาให้ช่างต ีช่างกต้็องตี 
พอจะเป็นมีดเป็นพร้าก็ต้องให้รู้จัก ถ้าเป็นเหล็กก้นเตาก็ใช้ไม่ได้ คืนให้เจ้าของเดิม  
ถ้าเป็นเหลก็แขง็ เผาไฟแดงๆ แล้วก็ตลีงไปอย่างหนักนะท่าน แต่การตค่ีอย ตแีรง ไม่เป็น 
หน้าที่ของเหล็กจะไปผูกขาดตั้งกฎไว้ผูกมัดช่างผู้จะตีนะท่าน สิ่งเหล่าน้ีท่านต้องรู้ 
ล่วงหน้าไว้นะ ผมนึกสงสารท่าน เพราะเป็นคนชาวอดุรด้วยกัน แม้ตวัของผม ท่านกเ็ข่น 
มามากแล้วด้วยอบุายต่างๆ ธรรมดาพ่อแม่ถงึจะเข่นลกูๆ เตม็ภมูสิกัเพยีงไรด้วยอบุาย 
ต่างๆ นานาก็ดี ยังมีเมตตาอยู่เต็มภูมิและถือว่าเป็นลูกๆ อยู่เต็มภูมินั้นเอง”

ในขณะทีพ่ระอาจารย์มหาเทศน์ให้อบุายอยูน้ั่น ข้าพเจ้ายกมอืประนมฟัง น่ังน่ิง 
พจิารณาตามกระแสทีเ่ทศน์ พอเสร็จ องค์ท่านกก็ลบัทีพ่กัของท่าน เมือ่พจิารณาแล้ว  
องค์ท่านบอกขุมทรัพย์เอาเพชรเอาพลอยไว้ให้เราเป็นทุน องค์ท่านสมภูมิเป็นมือขวา
ของหลวงปูม่ัน่ในยุคบ้านหนองผือแท้ๆ ครูบาอาจารย์ชดุใหญ่องค์อืน่ๆ มไิด้เป็นมอืขวา
ดอกหรือ เป็นอยูเ่ตม็ภูมเิหมอืนกนั แต่ว่าองค์ท่านไปเป็นหวัหน้าอยูอ่าวาสอืน่ๆ น้ีหมาย 
เฉพาะในวงชุดยุควัดป่าหนองผือเท่าน้ัน มิได้หมายว่าจะลบหลู่ดูหม่ินชุดก่อนเก่า 
ไม่เลยนา

เมือ่กล่าวถงึยุคบ้านหนองผือทีข้่าพเจ้าไปมอบกายถวายชวีติอยูด้่วย กจ็�าได้กล่าว 
ปฏิปทาของพระอาจารย์ใหญ่มั่นและพระอาจารย์มหาบัวไปในตัว เพราะท้องเร่ือง
สมัยน้ันสมัพนัธ์กนัเหมอืนเดอืนดาวในท้องฟ้า เพราะเป็นประวตัขิองตนทีเ่หน็ด้วยตา  
พจิารณาด้วยใจ ได้ปฏบิตัติามองค์ท่านตามสตปัิญญาของตน แต่จะเป็นเหมอืนกาจับ 
ภเูขาทองหรือกบเฝ้าดอกบวั ก็เป็นหน้าทีข่องตนเองจะรู้ตวัเท่าน้ัน และต้องการเป็นศษิย์ 
ที่มีครูนอก ครูใน ครูจิต ครูใจ ครูปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ มรรคผลนิพพาน เพราะ 
ไม่ต้องการครูอตัโนมตั ิบญัญตัเิอาเอง คนเราถ้าขาดการฟังการตรึกตรองให้รู้จักสิง่ทีด่ ี
หรือชัว่โดยอบุายทีช่อบแล้ว กจ็ะเป็นไปได้ยาก จะเป็นเหลก็ดีสกัเพยีงไรกต็าม กต้็องได้ 
รับเข่น รับฝน รับชุบ ลับคม จากหินก่อนจึงจะใช้ได้บ้าง มิฉะนั้นแล้วไม่สมบูรณ์  
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บางท่านตนไม่ทนัได้ดพีอ ก็อยากจะให้ครูบาอาจารย์ยกยอท่าเดยีวตลอดไป เรียกง่ายๆ  
ว่า บ้ายอ กห็าได้ง่าย มอียูม่ากหลายแต่ขายไม่ออก ครูบาอาจารย์ดตีอนใด ลกูศษิย์ท�าดี 
ย่อมส่งเสริม ตอนไหนท�าชัว่ย่อมกดีกนั การกดีกนัถกูกาลหรือไม่ถกูกาล ค่อยหรือแรง 
แล้วแต่กรณ ีไม่เป็นหน้าทีข่องลกูศษิย์จะไปตัง้กฎเกณฑ์ผูกมดัอาจารย์ไว้ ไม่เป็นหน้าที ่
ของเหลก็จะไปผูกมัดช่างตไีว้ว่า เม่ือมีผู้มาล้อมเตาอยูม่าก อย่าเผาข้าน้อยให้แดงมาก 
และอย่าตีข้าน้อยให้แรงมากเน้อ มันจะเสียมรรยาท ไม่เป็นหน้าที่ของเหล็กจะมาตั้ง
กฎเกณฑ์ได้ ช่างจะตีให้แขกเห็นความสามารถของช่างตีเหล็กอีกซ�้าก็ได้เป็นบางราย

เขาหกัรถเข้าทาง กห็กัเวลาก�าลงัเลีย้วออกทาง ถ้าไม่อย่างน้ันแล้วก็ไม่ทนักบัเวลา  
จิตใจภายในกเ็หมอืนกนั ขณะไหนพลกิไปทางกามวติก ตรึกไปทางกามกด็ ีพยาบาทวติก 
ตรึกไปทางพยาบาท วิหิงสาวิตก ตรึกไปทางเบียดเบียน ต้องพลิกคืนสู่สภาพเดิม  
มิฉะนั้นจะเย็นเกินไปจนบูด ฉันไม่ได้ เสียท้องปวดท้องต่างๆ
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อาจริยวัตร

กล่าวต่อไปในวาระที่อยู่ในยุคหนองผือ ข้อวัตรส่วนตัวขององค์ท่านที่ท่านท�า
อะไรบ้างเหล่าน้ีเป็นต้น และสอนลกูศษิย์ขนาดใด สอนญาตโิยมขนาดใด จะได้กล่าว 
ปะปนกันไป เพราะมิได้ช�านาญในการเขียนและการเรียง ดังได้กล่าวมาแล้วในตอน 
ต้นๆ นั้น

ข้อวตัรประจ�าตวัองค์ท่าน ตอนกลางคืนตสีาม ล้างหน้าบ้วนปากใส่กระโถนปากกว้าง  
แบบเงียบๆ ห่มผ้าเฉวียงบ่า ไหว้พระสวดมนต์เงียบๆ ในห้องขององค์ท่าน บางวันก็ 
สวดนานประมาณสามสบินาท ีได้ยนิเสยีงอยูบ้่าง แต่ไม่รู้ว่าสตูรใดแท้ เพราะเป็นขโมย 
แอบฟังทั้งกลัวด้วย

คร้ันสวดมนต์เสร็จแล้วก็น่ังภาวนา ตะเกยีงเลก็ๆ จุดไว้นอกมุ้งกลด ภาวนาไป 
จนสว่างเป็นวันใหม่ได้อรุณ ลูกศิษย์ที่ไปรวมกันคอยรับเพื่อเอาข้อวัตรเช้าในยามจะ 
ออกจากห้อง ไปคอยอยูแ่บบเงียบๆ มไิด้พดูกนัซบุๆ ซบิๆ เลย พอองค์ท่านกระแอม 
เสียงเบาๆ ก็เปิดประตูค่อยๆ เมื่อองค์ท่านเดินออกมาที่ระเบียง ต่างก็เอาข้อวัตรของ 
ใครของมัน ผู้เอาบาตรก็เอาแต่บาตร ผู้เอาจีวร ผู้นุ่งผ้าถวาย ผู้รัดประคตเอว ผู้รับ 
ผ้าเช็ดหน้าออกจากมือองค์ท่าน ผลัดผ้านุ่งแล้วยื่นถวายคืน ผู้เอากระโถนไปล้าง  
ผู้กวาดกฏุ ิผู้กวาดทางข้างล่างชายคา ระเบยีงจงกรม ผู้คอยใส่รองเท้าสวมถวายใกล้ 
ที่ลงบันได ผู้เอาไม้เท้าไปรอไว้ที่ศาลาฉันเพื่อจะรอถวายในเวลาเข้าบิณฑบาต ผู้เอา 
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ไฟถ่านอั้งโล่ไปวางไว้ที่ทางจงกรมหัวท้ายแห่งละอัน แล้วคอยสังเกตการณ์อยู่ตาม
บริเวณแถบนั้น เพราะเมื่อองค์ท่านไปศาลา จะได้เอาตามไปถวายที่ศาลาฉันอันหนึ่ง 
เตาหนึ่งจะได้รีบเก็บไว้

องค์ท่านเดินจงกรมก่อนไปบณิฑบาต ไม่ขาด ได้เวลากเ็ดนิไปศาลา ไกลจากกฏิุ 
องค์ท่านประมาณหน่ึงเส้น ผู้รักษาไฟอั้งโล่ก็ยกไฟตามหลังขึ้นไปไว้ที่ใกล้องค์ท่าน 
น่ังฉัน เพราะธาตไุฟอ่อน มอีาการหนาว และจะได้เอาผ้าอาบและผ้าคลมุตกัมาองัและผ่ึง 
เพื่อได้รับไออุ่นเพิ่มขึ้น

ให้เข้าใจว่าลูกศิษย์ที่ถือนิสัยมีอยู่กี่องค์ ก็ต้องมีข้อวัตรกับองค์ท่านทุกๆ รูป  
ไม่สบัสนก้าวก่ายกัน ของใครของมัน ทัง้ตรงต่อเวลาด้วย เป็นระเบยีบเรียบร้อย เงียบ
สงัด ไม่เกรียวกราว เว้นไว้แต่องค์น้ันๆ ป่วย กม็อบให้องค์อืน่ช่ัวคราว เมือ่หายป่วยแล้ว 
ก็เข้าท�าหน้าที่ตามเคย

ส่วนงานส่วนรวม เช่น กวาดลานวัด ตักน�้า รักษาโรงไฟ โรงฉันต่างๆ ต้องเอา 
ใจใส่พร้อมเพรียงกนัทัง้น้ัน ไม่ต้องมกีารตรีะฆงันัดหมายให้เป็นการบงัคบัร้องเรียกมา  
เวลาของใครของมนัแล้วแต่จะสงัเกตไว้ ใครอ่อนแอเหลาะแหละ ต้องถกูเข่นต่อหน้า
สงฆ์และต่อหน้าญาตโิยมเสมอๆ องค์ท่านไม่ไว้หน้าใครเลย จะกล่าวข้างหน้าปะปนกนั 
ไปดอก
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การซ้อนผ้าบิณฑบาต

จะกล่าวการเตรยีมไปบณิฑบาต เมือ่องค์ท่านเดินไปถงึบนัไดศาลา กม็ผู้ีหน่ึงคอย 
รับถอดรองเท้าเอาเก็บไว้ทีค่วร ระวงัมใิห้น�า้ถกู เพราะรองเท้าหนัง องค์หน่ึงถอืกระบวย 
ล้างเท้าด้วยมือขวา มือซ้ายถตูามแข้งและฝ่าเท้าทัง้ใต้ฝ่าเท้าและหลงัเท้า เทถเูทถโูดยเร็ว 
และไม่ให้กระทบกระเทือนด้วย และไม่แสดงมารยาทอันไม่ตั้งใจแลบออกมาให้
ปรากฏด้วย และมีผู้คอยเชด็เท้าอกี ต้องเชด็เร็วๆ แต่เร็วมสีต ิไม่ให้กระเทอืนเกนิไป  
ไม่ให้เบาเกินไป

องค์ท่านขึน้ไปถงึศาลาฉัน ไม่ได้น่ังลงกราบ เพราะศาลาฉันโต้งๆ ไม่มพีระพทุธรูป  
(ศาลามีพระพุทธรูปลงอุโบสถต่างหาก) แล้วก็ซ้อนสังฆาฏิถวายองค์ท่าน เว้นไว้แต่ 
ท่าทางฝนจะตก ขณะน้ีต้องซ้อนช่วยกนัสององค์ องค์หน่ึงม้วนลกูบวบช่วยสองสามรอบ 
แล้วปิดรังดุมคอถวาย องค์หน่ึงปิดรังดุมใต้ถวาย การเข้าบ้านซ้อนสงัฆาฏิกลดัรังดุม 
ใต้และบนนี้ องค์ท่านถือเคร่งมาก ตลอดถึงการนุ่งสบงที่มีขัณฑ์เข้าไปธุระบ้าน เช่น  
บณิฑบาตและสวดมนต์ องค์ท่านกล่าวว่า “การห่มผ้านุ่งผ้า พระลงักาชอบเอาอนุวาต 
เข้าข้างในเพราะกันผืนเดมิไม่ให้ซยุผุก่อนอนุวาต จะเอาอนุวาตเข้าข้างในหรือออกนอก 
กไ็ม่ผิดวนัิย จะผินเบือ้งบนเบือ้งล่างสลบักนัไปกไ็ม่ผิดพระวนัิย เพราะทีร่ะแข้งจะได้ 
ทนหรือสึกหรอทันกัน”

องค์ท่านอธบิายอย่างน้ัน ผู้เขยีนได้ฟังกบัห ูเหน็กบัตา และชอบจ�ามา ถ้าไม่เขียน 
ให้ละเอยีดบ้าง ยคุวดัป่าบ้านหนองผือของหลวงปูม่ัน่กจ็ะเลอืนราง ไม่สมดุลกบัผู้เขยีน 
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ที่เป็นกบไปเฝ้าดอกบัว เป็นกาไปจับภูเขาทองสี่ปีเศษ เพราะยุควัดป่าบ้านหนองผือ 
เป็นยุคสดุท้ายแห่งหลวงปูม่ัน่ และเกบ็ลกูศษิย์กเ็กบ็ไว้มากกว่ายคุใดๆ ในส�านัก สิง่ใด 
เป็นประโยชน์แก่ลกูศษิย์ กท็ุม่เททอดสะพานให้ไม่ปิดบงั ไม่ว่าแต่เท่าน้ี ผ้าสงัฆาและ 
จีวรขององค์ท่าน ท่านใส่รังดมุทัง้ดุมคอและดุมล่างทัง้สองทาง วนัหน่ึงห่มผินทางหน่ึง
ขึน้สลบักนัเป็นวนัๆ ลกูศิษย์ผู้ไปซ้อนไปห่มให้ต้องมสีตจิ�าไว้จึงห่มถวายให้ถกูเป็นวนัๆ  
จึงถูกกับธรรมประสงค์ขององค์ท่าน การจ�าของก๊อกๆ แก๊กๆ ประสมประสานกันไว้
เป็นของประกอบปฏปิทาขององค์ท่านและลกูศษิย์ด้วยไว้ให้ส�าเหนียกในปัจจุบนัและ
อนาคตว่าลบเลือนเปลี่ยนแปลงมาตามยุคตามสมัยเพียงไรบ้างในข้อวัตร

ถ้าเขยีนข้อวตัรปฏบิตัพิระเถระฝ่ายธดุงค์ในอดีตกาลยคุกรุงเทพฯ กเ็กรงว่าจะ 
กระเทอืนโลกปัจจุบนัน้ีแล้ว ผู้เขยีนกม็ทีีอ้่างคร้ังพทุธกาลเป็นศาลพจิารณาว่าเดด็เดีย่ว 
ประเปรียวเพยีงไร ม ีภกิขเว ภกิขเว ออกหน้าแล้ว ห�า้ๆ หัน่ๆ ซ�า้ๆ ซากๆ อยูท่กุบท
ทกุตอน การส�าคัญตวัว่าประพฤตเิคร่งในปัจจุบนัของยคุเดีย๋วน้ีกดี็ คงจะพอเป็นการ
พอใช้ได้ในคร้ังพทุธกาลหรือประการใด การส�าคญัตวัว่าเป็นมชัฌมิา คงจะเป็นจวนจะ 
พอใช้ในคร้ังพทุธกาลกระมงั การส�าคญัตวัว่าหย่อนบ้าง คงจะเป็นเหลวมากจนฉันไม่ได้ 
ในคร้ังพทุธกาลก็อาจจะเป็นได้ คร้ังพุทธกาลเดนิจงกรมจนเท้าแตกจึงว่าเคร่งจนเกนิไป  
แต่ทุกวันนี้เดินไปชนหินตอเลือดออกบ้าง ก็ว่าตนอดทนและเคร่ง ตนไม่มีสติก็ไม่ว่า
เสียแล้ว น่าควรคิดไว้

ผู้เขยีนเล่าดขีนาดไหนล่ะ ผู้เขยีนกไ็ม่ดดีอก มแีต่ค�าพดู แต่เขยีนไว้เพือ่เตอืนตน 
ในยามทีค่วรเตอืน และการเขยีนการแต่ง หลวงปูม่ัน่กไ็ม่ค่อยส่งเสริม เพราะองค์ท่าน 
ถือว่าพระพุทธเจ้าเขียนแต่งไว้พอแล้ว

เร่ืองบณิฑบาต พอหกโมงเช้า ธรรมเนียมบ้านหนองผือเขาก็ตขีอไม้ตะเคยีนเป็น 
สญัญาณดังไกลเป็นสามบทตดิๆ กนั หมายความว่า พอเตรียมตวัใส่บาตรแล้วพวกเรา 
ชาวบ้าน แต่พอพระผ่านละแวกบ้าน เขาก็ตีขออีกสามบท เขารวมกันเป็นกลุ่มยืน 
เรียงรายกันเป็นทิวแถว แต่ละกลุ่มเขามีผ้าขาวปูม้ายาวๆ ไว้เรียบ ส่วนม้าน่ังของ 
หลวงปู่ม่ัน เขาท�าพิเศษต่างหากสูงกว่ากัน พอยืนรับบิณฑบาตแล้วก็น่ังให้พรเขา 
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พร้อมกัน ไปกลุ่มอื่นอีกก็เหมือนกัน มีสามกลุ่มแล้วก็กลับวัด หลวงปู่มั่นค่อยกลับ 
ตามหลงักบัพระผู้ตดิตามองค์หน่ึงตามหลงักลบัมาด้วย มโียมผู้ชายรับบาตรพระผู้ใหญ่ 
มาวัด วันละสีห้่าหกคนไม่ขาด ฝ่ายพระผู้น้อยทีก่�าลงัถอืนิสยัและเณรกด็ ีรีบกลบัให้ถงึ 
วดัก่อนเพือ่จะได้ทนัข้อวตัรของครูบาอาจารย์ เป็นต้นว่า ล้างเท้า เช็ดเท้า รับผ้าสงัฆาฯ  
และจีวร หรือเตรียมแต่งบาตรแต่งพก เป็นต้น

แต่ในฤดูพรรษา พระเณรทั้งหลายเข้าเขตวัดแล้วไม่รับอาหารอีก จะได้จัดแจง
แต่งถวายแต่เฉพาะหลวงปู ่มบีดอาหารใส่ครกบ้าง ซอยผักบดในครกให้ละเอยีดบ้าง  
เพราะองค์ท่านจะเคีย้วไม่ละเอยีดเพราะไม่มฟัีน ใช้ฟันเทยีมแทน แล้วก็จัดข้าวใส่บาตร  
องค์ท่านมีข้าวเจ้าปนบ้าง ส่วนกับนั้น จัดใส่ภาชนะถวายวางไว้ใกล้ แล้วองค์ท่านเอา 
ใส่เอง องค์ท่านฉันรวมในบาตรทั้งหวานและคาวด้วย ไม่ซดช้อนด้วย โอวัลตินนั้น
เอาใส่แก้วไม่ใหญ่โต ขนาดกลาง ใส่พอดีพอครึ่งแก้วตั้งไว้มีฝาครอบ พอฉันอาหาร
อิ่มแล้ว องค์ท่านก็ฉันประมาณสามสี่กลืน ไม่หมดแก้วสักวัน

แต่ก่อนจะลงมอืฉัน กใ็ห้พรเป็นพธิพีร้อมกนั ธรรมดาบ้าง สพัพพทุธาบ้าง ถ้าวนั 
ข้าวประดบัดิน และวนัสารท สวดพาหงุบ้าง การให้พรไม่ได้ประนมมอื ทัง้สวดพาหงุ 
ทั้งใส่บาตรขณะเดียวกัน องค์ท่านไม่พาท�าเลย เพราะถือว่าไม่เป็นการเคารพธรรม  
ใส่บาตรเรียบร้อยก่อนจึงสวด ถ้าไม่สวด กใ็ห้พรธรรมดา และก่อนจะลงมอืฉัน องค์ท่าน 
ก็ทอดสายตาลงพิจารณาอาหารในบาตรอยู่สักครู่พอควร จึงลงมือฉัน และพระเณร
ยังไม่เสร็จ ยังจัดแจงของเจ้าตัวแต่ละรายยังไม่เสร็จตราบใด องค์ท่านก็ยังไม่ลงมือ
ฉันก่อน เม่ือลงมือฉันแล้ว ถ้าไม่จ�าเป็นจริงๆ องค์ท่านก็ไม่กล่าวไม่พูดอันใดขึ้น  
ถ้าจ�าเป็นจริงๆ กลนืค�าข้าวแล้วจึงพดู แต่น้อยทีส่ดุ เป็นระเบยีบเรียบร้อยมาก มีสตอิยู่ 
กบัความเคลือ่นไหวของกายในการจะหยบิจะวาง จะเหยยีดแขนคูแ้ขน แลซ้ายแลขวา
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กิจวัตรประจ�าวันขององค์หลวงปู่มั่น

ย้อนมาปรารภเร่ืองอาหารที่เข้ามาในวัดแล้วไม่รับในฤดูพรรษา เป็นมติของ
หลวงปู่มหาพาหมู่ท�า เพื่อตัดรอนความยุ่งยากจุกจิกออกจากหลวงปู่มั่น หลวงปู่มั่น 
เป็นเพียงปรารภว่า “อาหารที่ได้มาเป็นธรรมตกลงในบาตรแล้ว พระจะแจกกัน 
ในวัดหรือนอกวัดก็ไม่เป็นไรหรอก ครั้งพุทธกาลเบื้องต้นที่มีสาวกขึ้นใหม่ๆ ห้าองค์ 
มีโกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ อัสสชิ องค์หนึ่งจัดให้เฝ้าบริขาร นอกนั้น 
ไปบิณฑบาตมาเลี้ยงกันเป็นบางคราว เมื่อพระไม่แจกกันฉันกันใช้ จะให้ใครมาแจก
ให้เล่า แต่เราไม่บังคับในส่วนนอกวัดและในวัด แล้วแต่ศรัทธาเป็นเอง” ดังนี้

และการเว้นไม่ฉันอาหารยุคหนองผือหลวงปูม่ัน่ ไม่ค่อยได้ท�ากนั ถงึมีผู้ท�ากเ็พยีง 
เว้นวันเดยีว คอืปี ๒๔๘๙ น้ันเอง มสีบิเอกผ่ันอดอาหารวนัหน่ึงเท่าน้ัน ชะรอยจะเป็น 
เพราะข้อวัตรจ�ากัด ใครๆ ก็ไม่อยากขาดข้อวัตรอันเกี่ยวกับหลวงปู่มั่นและส่วนรวม

เท่าที่สังเกตดูในยุคนั้น ท่านพระอาจารย์มหาบัว ที่เรียกเดี๋ยวนี้ว่า หลวงปู่มหา  
เวลาทีอ่ยู่กับหลวงปูม่ัน่ คงจะนึกอยากจะเว้นอาหารอยู ่แต่มเีหตผุลในใจว่า เราเป็น
พระผู้ใหญ่อยู่กับองค์ท่าน เราจะได้สังเกตองค์ท่านว่าวันหนึ่งๆ องค์ท่านฉันได้เท่าไร 
ข้าวหมดขนาดไหน กบัอะไรหมดขนาดไหน เราจะได้สงัเกตประจ�าวนัเพือ่จะจัดถวาย
ให้ถูกเท่าที่มีมาโดยเป็นธรรม แม้องค์ท่านหยิบใส่บาตรเองก็ดี เราจะสงวนรู้ว่าหยิบ
อะไรบ้าง เพราะเราเป็นห่วงองค์ท่านมาก เมื่อองค์ท่านฉันได้บ้าง เราก็พลอยเบาใจ 
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เม่ือฉันไม่ได้ เรากส็นใจในเร่ืองน้ี หนัมาปรารภเร่ืองน้ีตดิต่อกนัไป หลวงปูม่ัน่ฉันอิม่
ขนาดไหน ขนาดพอกลางๆ ถ้าอิม่เร็วนัก พระเณรจะเดอืดร้อน ถ้าอิม่ช้านัก พระเณร
จะเอาเป็นตวัอย่าง คงจะเป็นแบบน้ี ทีว่่าน้ีตามสงัเกตแล้วเดากนั องค์ท่านอธบิายเป็น
เพยีงว่าอดือาดนักกไ็ม่ด ีหวินักกไ็ม่ดี พอดขีองใครของมนัให้สงัเกตเอา น่ัง นอน ยนื  
เดิน ก็เหมือนกัน นั่ง หมายความว่านั่งภาวนา ยืน เดิน นอน ก็เหมือนกัน แต่ถ้า 
นอน หมายถึงนอนหลับ วันหนึ่งคืนหนึ่งหลับสี่ชั่วโมงพอดี แต่ฉันนั้น ยังอีกสี่ห้าค�า 
จะอิ่ม ให้หยุดเสียดื่มน�้าแล้วพอดี ส่วนเดินจงกรมนั้น วันหนึ่งคืนหนึ่งอย่างน้อยก็
สาม-สี-่ห้า ชัว่โมงกไ็ด้ ทีว่่ามาน้ีหมายความว่าปกต ิไม่ได้เจ็บป่วย การเดินจงกรมน้ัน 
บางทีข้าพเจ้าแต่ห้าโมงเย็นตลอดรุ่งก็มี เดินภาวนา ไม่ใช่เดินเอาเวลา

ปรารภเร่ืองฉันอิม่เสร็จแล้วของหลวงปูม่ั่น องค์ท่านเดินไปส้วม พระเณรต้องรีบ 
ล้างบาตรเกบ็บริขารให้ทนัองค์ท่าน การไปส้วมกม็ผู้ีตามไปรับใช้ เป็นต้นว่า รีบไปเทน�า้ 
ใส่กระบอกไว้ ถ้าอากาศหนาว กรี็บเอาน�า้ร้อนไปชงไว้ทีก่ระบอกช�าระ หรือใส่กระป๋อง 
พิเศษ ชงแล้วตั้งรอไว้ แล้วก็คอยอยู่ตามบริเวณนั้น เมื่อท่านออกมาก็ได้รีบรับเอา 
กระป๋องกบัองค์ท่าน การรับของจากมอืองค์ท่านกด็ ีการยืน่อะไรๆ ถวายองค์ท่านกด็ี  
ต้องสองมือน้อมเคารพพอควร จะเหลาะแหละคุน้เชือ่งจนลมืตนไม่ได้ ถ้าเราพลกิมารยาท 
ประมาทแพลบ็เดียว องค์ท่านก็รู้ ภายหลงัไม่ให้เข้าใกล้เลย ใช้อบุายเข่นต่างๆ นานา 
อเนก ถ้าแก้ตัวกลับประพฤติดีทันก็เป็นการดี ถ้าไม่แก้ตัวแล้วถูกไล่หนีไม่รอช้า  
อนิจจาเอ๋ย อย่าได้นอนใจเลย อยู่กับองค์ท่าน ถ้าเป็นช่างเหล็กก็ไม่นอนเฝ้าเหล็ก 
อยูเ่ฉยๆ ต้องตแีละเข่นให้เป็นมีดเป็นจอบเป็นสิว่เป็นขวาน ถ้าเป็นเหลก็ก้นเตาใช้ไม่ได้  
ก็ขว้างทิ้งเพราะเป็นเหล็กส่วนตัว
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การฉันในวัดป่าบ้านหนองผือ

ย้อนมาปรารภในการเตรียมจะฉันหรือฉันอยูก่ด็ ีธรรมดานอกพรรษา ต้องมกีาร 
แจกอาหารในศาลาโรงฉันจิปาถะขลุกขลุ่ย พระองค์ใดเป็นห่วงบาตรตนเองในยาม
เตรียมจัดแจงกัน ไม่ประเปรียวหูหลักตาไวช่วยแจก เกรงแต่หมู่ไม่ให้ นั่งเฝ้าบาตร 
องค์น้ันแหละต้องถูกเทศน์อย่างหนักในขณะน้ันด้วย ถ้าองค์ไหนยอมเสยีสละในใจว่า 
ถ้าหมูไ่ม่พอใจเอาใส่ให้เรา เรากไ็ม่ต้องฉัน เราจะพอใจช่วยแจกช่วยท�ากจิอนัเกีย่วกบั 
พระอาจารย์และหมู่เพื่อนให้เรียบร้อย เสร็จแล้วจึงมาน่ังเฝ้าบาตรตน ผู้ใดปฏิบัต ิ
อย่างนั้น เป็นมงคลในส�านัก แม้ถึงคราวพลาดถูกเทศน์ในเรื่องอื่นๆ ก็ไม่ถูกแรงนัก  
เพราะอ�านาจความกว้างขวางในส�านักเป็นเคร่ืองดงึดดู ท�าให้เร่ืองอืน่ผ่อนคลายไปในตวั  
และกเ็ป็นทีส่ะดวกของครูบาอาจารย์และหมูเ่พือ่นด้วย แม้ปัจจัยสี ่จีวร เสนาสนะ เภสชั  
เจ้าตวักต้็องปล่อยให้เป็นเร่ืองของครูบาอาจารย์และหมูเ่พือ่นจะสงเคราะห์ตนโดยตน
ไม่ต้องพิถีพิถัน ภิกษุสามเณรใดปฏิบัติแบบนี้ในส�านัก เป็นธรรมวินัยอันลึกซึ้งด้วย 
เป็นที่เกรงขามของหมู่เพื่อนในตอนนี้อีก

จะกล่าวถึงในเวลาก�าลังแจกอาหารอีก สภาพศาลาฉันในวัดป่าบ้านหนองผือ 
สมัยนั้น เป็นศาลามุงหญ้าคาและปูฟาก กว้างประมาณสี่เมตร ยาวประมาณห้าเมตร  
ใช้กระโถนกระบอกไม้ไผ่บ้าน เวลาก�าลงัแจกอาหาร ต้องนอนกระโถนไว้เรียบๆ ก่อน  
แจกอาหาร แล้วจึงตัง้กระโถนขึน้ได้ เพราะฟากขลกุขลกั เดนิไปมากระโถนจะล้ม ในขณะ 
ก�าลงัฉันเงียบสงัดมาก ไม่มอีงค์ใดจะเค้ียวฉันอนัใดให้มเีสยีงกร๊อบๆ แกร๊บๆ เลย เช่น  
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ถัว่ มะเขอืแดง ทีไ่ด้ฉันเป็นบางยคุบางสมัย เมือ่เฉือนเป็นชิน้ๆ แล้วกต็าม เม่ือมอืหยบิ 
ส่งเข้าประตปูากแล้วกต้็องส�านึกว่า เมือ่เราเคีย้วพรวดลงทเีดียวจะมเีสยีงกร๊อบหรือไม่  
ถ้าเหน็ว่าจะไม่มเีสยีงกร๊อบแล้ว เราจึงเคีย้วพรวดลงทเีดียว ถ้าเหน็ว่าจะมเีสยีงกร๊อบ
กค่็อยเน้นลงให้บบุก่อนจึงเคีย้วต่อไป ข้อน้ีพระอาจารย์มหาบวับอก ข้าพเจ้าจึงได้รู้วธิี
ปฏิบัติ พระวินัยก็บอกไว้ไม่ให้ฉันดังจั๊บๆ หรือซู้ดๆ แต่ดังกร๊อบมันก็ผิดเหมือนกัน  
เพราะมันคงเหมือนหมาเคี้ยวกระดูกและเสือกัดกระดูก

ปรารภเรื่องนี้ซ�้าๆ ซากๆ อีกก่อน เพราะยังไม่ละเอียดดี ตอนฉันอาหารเสร็จ  
พระอาจารย์ใหญ่ไปส้วมถ่าย ส้วมน้ันเป็นส้วมแบบโบราณ ขดุหลมุลกึประมาณสามเมตร  
ถวายเฉพาะองค์ท่าน กว้างเมตรเจ็ดสบิห้าเซน็ต์ ส้วมแบบโบราณ มรีางปัสสาวะ คร้ัน 
องค์ท่านเข้าไปถ่าย ถอดรองเท้าเรียงคูไ่ว้เรียบๆ ไม่ผินหน้าผินหลงั เปิดประตแูบบมีสต ิ
ไม่ตึงตัง ปัสสาวะลงในรางปัสสาวะแล้วเทน�้าลงล้าง ถ่ายเสร็จแล้วช�าระด้วยใบตอง
กล้วยแห้งที่พันไว้เป็นกลมๆ ยาวคืบกว่าที่ลูกศิษย์จัดท�าไว้ เพราะองค์ท่านเป็นโรค
ริดสีดวงทวาร

ในยคุน้ันไม่มีกระดาษช�าระ กระดาษทีมี่หนังสอืชาตใิดๆ ก็ตาม องค์ท่านไม่เหยยีบ  
ไม่เอาลงในกระโถน ไม่เอาเชด็ทวารหนักทวารเบา องค์ท่านเคยอธบิายบ่อยๆ ว่า หนังสอื 
ชาติใดก็ตาม สามารถจารึกค�าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทั้งนั้น จึงควรเคารพ
ย�าเกรง

เมือ่ถ่ายเสร็จแล้ว องค์ท่านปัดกวาดเรียบ ค่อยเปิดประตเูบาๆ ออกมาโดยสภุาพ 
ไม่ตงึตงั น่าเลือ่มใสถงึใจมาก เมือ่พจิารณาไปกค็ล้ายกบัว่าชมทรัพย์เศรษฐ ีแต่ชมทรัพย์ 
เศรษฐยีงัมีดีกว่าชมทรัพย์โจรทีเ่ขาปล้นมาได้ ถ่ายเสร็จเรียบร้อยทกุประการกก็ลบัพกั 
กุฏิขององค์ท่าน ท�ากิจธุระด้านภาวนาเฉพาะองค์ท่าน
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ข้อปฏิบัติต่อหลวงปู่มั่น

คร้ันถึงเวลาบ่ายหน่ึงโมงกว่าๆ องค์ท่านก็ลงจากกุฏิเปลี่ยนอิริยาบถบ้าง  
บ่ายประมาณสีโ่มงเยน็ กก็วาดลานวดัพร้อมกนั ไม่มีองค์ใดจะใช้กลเมด็หลกีเลีย่งได้  
เว้นแต่ป่วยไข้ไม่สบาย หรือได้เฝ้าพยาบาลภิกษุไข้อยู่เท่านั้น กวาดลานวัดแล้วก็รีบ
หามน�้าฉันน�้าใช้ไว้เต็มตุ่มไหประมาณวันละสี่สิบปี๊บเป็นเกณฑ์ วันซักผ้าและวันม ี
อาคันตุกะมาพักมากก็ตักมากกว่า รีบหามเรียบร้อยแล้วก็รีบไปสรงถวายหลวงปู่มั่น  
เสร็จแล้วกลบัไปสรงกฏุใิครกฏุมินั ไม่ได้รวมกนัไปสรงทีบ่่อ แต่บ่อน�า้กไ็ม่ไกล อยูใ่นวดั 
ริมวดั น�า้ในบ่อกไ็ม่ขาดแห้งเลยสกัท ีเป็นน�า้จืดสนิทดี พร้อมทัง้ใสสะอาดเยอืกเยน็ด้วย  
มรีางไม้กว้างๆ เทใส่ราง มผ้ีากรอง พระอาจารย์มหาบวัได้ดแูลเป็นหวัหน้า แต่มไิด้ให้ 
องค์ท่านตกัและหาม เพยีงเป็นนายหมวดนายหมูด่แูล ในตอนทีว่่าน�า้ๆ ฟืนๆ กเ็หมือนกนั

และการสรงน�า้หลวงปู ่ถงึเวลาเณรและตาปะขาวต้มรอไว้แล้ว พระเณรผู้ประจ�า
สรงน�้าไม่ได้เปลี่ยน เว้นไว้แต่ผู้ถูแข้งถูขาถวาย ส่วนผู้นุ่งผ้าผลัดผ้าถวายและผู้ชง 
น�า้ร้อนสรง และผู้เกบ็ตัง่ทีน่ั่งสรงน้ันกดี็ ผู้รักษาไฟอัง้โล่กด็ ีผู้รอสวมรองเท้าถวายก็ดี 
ไม่ได้ถูกเปลีย่น ข้าพเจ้ากไ็ม่ได้ถกูเปลีย่นเลยเพราะมีข้อวตัรเกีย่วกับสรงน�า้ถวายอยู ่
และมีข้อวัตรอันอื่นเกี่ยวอยู่หลายๆ อัน เฉพาะวันหนึ่งคืนหนึ่งเป็นนิจวัตร ใครเคย 
ถวายข้อวัตรแผนกไหน กต้็องท�าแผนกน้ันเป็นประจ�า จะก้าวก่ายสบัสนอลหม่านแย่งกัน 
ท�าไม่ได้ (ส่วนข้อวัตรส่วนรวมด้านอื่นเป็นอีกอย่างหนึ่ง) ข้อวัตรเกี่ยวกับลูกศิษย์ท�า 
ถวายองค์ท่านประจ�าวันประจ�าคืนจะก้าวก่ายกันไม่ได้ ของใครของมัน
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ข้าพเจ้ามีข้อวัตรโชกโชนอยู่กับองค์ท่านหลายอย่างอยู่มาก คือ

๑. ตื่นขึ้นมาแต่เช้า รีบติดไฟอั้งโล่เข้าไปไว้ใต้ถุนองค์ท่านให้ไอไฟส่งขึ้นเพื่อไล่ 
อากาศหนาวเย็นไปบ้าง

๒. เมื่อองค์ท่านวิการในธาตุขันธ์ผิดปกติ ได้ถ่ายตอนกลางคืนลงที่หลุมใต้ถุน  
ได้รีบเก็บด้วยมือ คอืเอามือกอบใส่บุง้กีท๋ีเ่อาใบตองรองแล้วเอาขีเ้ถ้ารองอกี กอบอจุจาระ 
จากหลมุมาใส่บุง้กีน้ั๋น ส่วนหลมุน้ัน เอาเถ้ารองหนาๆ ไว้แล้วมีฝาปิดไว้ตอนกลางวนั  
ค�่ามืดแล้วรีบไปเปิดไว้ เช้ามืดรีบไปตรวจดูแบบเงียบๆ เมื่อเห็นรอยถ่ายก็รีบเก็บ  
รีบล้างมือด้วยขีเ้ถ้าและน�า้มนัก๊าด ตดัเลบ็มอืไว้ให้เรียบ ข้อทีเ่อามือกอบออก หลวงปูม่หา 
บอก แต่ว่าไม่ได้บอกต่อหน้าหลวงปูม่ัน่ บอกว่า “ครูบาอาจารย์ชัน้น้ีแล้ว ไม่ควรเอาจอบ 
เสียมนะ ควรเอามือกอบเอา” ดังนี้ ย่อมเป็นมงคลล�้าค่าของข้าพเจ้า

๓. เม่ือท่านออกจากห้องตอนเช้า รีบยกอัง้โล่จากใต้ถนุข้ึนไปรอรับทีร่ะเบยีง ทัง้คอย 
รับผ้าเช็ดหน้าองค์ท่านที่ท่านถือมาจากห้องนอน พอครูบาวันนุ่งผ้าถวายเสร็จแล้ว 
ยกสองมือส่งองค์ท่านคืน

๔. เม่ือองค์ท่านลงเดนิจงกรมตอนเช้า รีบเอาไฟตามไปไว้ทีห่วัจงกรมและคอย
ดูแลอยู่ตามแถบนั้น เพราะเกรงท่านจะล้มใส่ไฟ

๕. เมือ่องค์ท่านไปศาลาเตรียมตวัไปบณิฑบาต จึงยกอัง้โล่ตามหลงัไปด้วย ตัง้ไว้ 
ใกล้ที่องค์ท่านนั่งพอสมควร

๖. กลบับณิฑบาตแล้ว รีบมาตรวจดูไฟอัง้โล่ แล้วรีบดอูาหารของตนว่าอนัไหนที ่
บณิฑบาตมาได้พอจะถกูกบัธาตอุงค์ท่าน และรีบช่วยหมูเ่พือ่นในเร่ืองอาหาร อย่าน่ัง
เฝ้าบาตรของตนอยู่เหมือนกบงอยฝั่ง

๗. ฉันเสร็จแล้วรีบล้างบาตรตน รีบเชด็เอาไปไว้กฏุติน ตอนเทีย่งโอกาสว่างจึง 
ตากบาตร

๘. รีบเอาบาตรท่านอาจารย์มหาบัวไปไว้กุฏิท่าน ท่านจะตากเอง
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๙. รีบกลบัมาเอาอัง้โล่ขึน้ไปทีพ่กัขององค์หลวงปูใ่ห้ทนักบัเวลา อย่าให้องค์ท่าน 
ขึ้นไปก่อนอั้งโล่

๑๐. จงสงัเกตให้ดีว่าองค์ท่านร้อนแล้วหรือหนาวอยู ่อย่ารีบด่วนแต่ทางจะเอามา 
ดับท่าเดียว

๑๑. บางวันองค์ท่านหนาวจัด แต่พักอยู่เตียงนอกห้อง ท่านนอนอยู่แต่ไม่หลับ 
ภาวนาอยูน่ิ่งๆ ต้องขยบัไฟเข้าหาใกล้เตยีง ถ้าท่านห้าม จึงถอยไฟออก ถ้าท่านไม่ห้าม  
ท่านน่ิงภาวนาอยู ่เราต้องน่ังเฝ้าอยูใ่กล้เตยีงน้ันน่ังอยู ่ถ้าหากว่าองค์ท่านพดูถามอะไร  
เราตอบเฉพาะตรงค�าถาม อย่าลาม และก็ไม่แน่นอน บางทีได้เฝ้าอยู่จนเที่ยงวันก็มี  
ตอนหวัค�า่กต้็องได้จุดได้รักษาวนๆ เวยีนๆ อยูน้ั่นแหละ สิง่เหล่าน้ีมใิช่องค์ท่านและสงฆ์ 
บังคับ ตนมีศรัทธาเอง

๑๒. เมือ่คราวซกัหรือย้อมถวายองค์ท่าน เรากต้็องอยู่กองย้อม กองซกั กองตาก  
กองพบัไว้ กองตดั หลวงปูม่หา กองเยบ็ ท่านอาจารย์วนั กองถวายยาแก้โรค ท่านอาจารย์วนั  
อาจารย์ทองค�า ปูที่นอนและเอาบาตรไว้ อาจารย์วัน อาจารย์ทองค�า

หลวงปูใ่ห้อบุายข้าพเจ้าปทูีน่อนต่อหน้าอาจารย์วนัว่า “ท่านหล้า ปทูีน่อนกบัเขา
ไม่เป็น เอาแต่ของหยาบๆ หนักๆ” พูดเย็นๆ เบาๆ แต่ข้าพเจ้าก็เก็บไว้เฉพาะส่วนตัว  
ในสมัยน้ัน ถ้าหากว่าเล่าให้อาจารย์มหาฟัง ท่านอาจารย์มหากจ็ะต้องให้ปจูริงๆ มอียู่ 
ข้อหนึ่งที่อดไม่ได้ ได้เล่าถวายท่านอาจารย์มหาฟัง คือมีพระองค์หนึ่งปูที่นอนถวาย
หลวงปูม่ั่น ทัง้ปทูัง้เหยียบไปมาเตม็เท้า บริขารขององค์ท่านบางชนิด เช่น กระป๋องยาสบู  
ก็ข้ามไปมา ข้าพเจ้าอดไม่ได้ ก็เล่าถวายท่านอาจารย์มหา ท่านอาจารย์มหาก็หาอุบาย 
สงัเกต ก็พบจริง จึงพดูขึน้ว่า “หมู่ท�าแบบไม่มสีงูมีต�า่แบบน้ี ผมไม่เหมาะหวัใจ ปล่อยให้ 
คนทีเ่ขาเคารพกว่าน้ีมาท�าจะเป็นมงคล ท�าขวางหมู่เฉยๆ” ดงัน้ี แต่น้ันมาพระองค์น้ัน 
ก็เข็ดหลาบ

การปทูีน่อนขณะน้ันมสีามองค์ คอื อาจารย์ทองค�า อาจารย์วนั คณุสหีา (คณุสหีา 
เป็นหลานอาจารย์วนั) เม่ืออาจารย์วนัป ูปกูบัคุณสหีา เพราะจับคนละทางเพือ่ให้ผ้าตงึ 
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แล้วจึงยดัเยยีดตามริมให้ตงึอกี บางทอีาจารย์ทองค�ามาแอบป ูแต่หลวงปูค่งเข้าใจว่า 
อาจารย์วันกับคุณสีหาเท่านั้นช่วยกันปู ข้อวัตรเฉพาะอันนี้ก้าวก่ายกันอยู่ทางลับๆ

มปัีญหาว่าเวลาลกูศษิย์ปทูีน่อนน้ัน หลวงปูไ่ปอยูไ่หน หลวงปูก่�าลงัถ่ายอยูท่ีส้่วม  
ตอนหลังฉันจังหันเสร็จเป็นส่วนมาก ถ้าถ่ายเวลาผิดน้ันแล้ว เรียกว่าธาตุไม่สบาย
เฉพาะองค์ท่าน การท�าข้อวัตรถวายหลวงปู่ประจ�าวันคืน ไม่ให้หลวงปู่หาอุบายคอย 
ลกูศษิย์ มแีต่ลกูศิษย์คอยเท่าน้ัน ตอนน้ันพระอาจารย์มหาได้เทศน์หมู่ในยุคหนองผือ 
ลบัหลงัหลวงปูซ่�า้ๆ ซากๆ เสมอๆ แม้ตวัของผู้เขียนอยูน้ี่กด็ ีถ้าไม่มหีลวงปูม่หาควบคมุ 
ในยคุน้ัน กม็กัจะตคีวามหมายไม่ออกหลายเร่ืองอยู่ เพราะบางเร่ืองลกึลบัจนมองไม่ออก  
เมื่อองค์ท่านมีโอกาสลับหลังมาอธิบายให้ฟัง ก็เท่ากับของคว�่าอยู่แล้วหงายขึ้น

ส�าหรับองค์ท่านในสมยัน้ัน ต้องมภีาระหนักใจกว่าองค์อ่ืน แต่ด้วยความศรัทธา
และพอใจ ก็เลยกลายเป็นเบาลง

ก. ด้านธรรมะส่วนตัว เพราะเราหลายพรรษา ทั้งชื่อใหญ่เป็นมหาด้วย
ข. ด้านเกี่ยวกับหลวงปู่ เพราะเราเคารพและรักท่านมากๆ
ค. ด้านบริหารหมู่ เพื่อแบ่งเบาหลวงปู่
ง. ด้านญาติโยม เพื่อให้รู้จักความหมายของหลวงปู่ จิปาถะสารพัดทุกๆ ด้าน

ท่านเคยเล่าให้ผู้เขยีนฟังบ่อยๆ ในยคุน้ัน เพราะเข้าใกล้พระอาจารย์ใหญ่ขนาดไหน  
ก็เข้าใกล้หลวงปู่มหาขนาดน้ัน องค์ท่านฉลาดมาก บอกไว้ว่า ถ้าวันไหนจะไม่ทัน 
หลวงปูม่ั่นในข้อวตัรขององค์ท่าน อย่ามาล้างกระโถนผม อย่ามาเอาบาตรผมลงไปศาลา  
จงรีบให้ทันข้อวัตรขององค์หลวงปู่ก็แล้วกัน เพราะองค์ท่านจะวิจารณ์ว่ามาเป็น
คณาจารย์แข่งกัน เพราะข้อวตัรขององค์ท่านมมีาก แต่องค์ท่านฉลาด รีบออกห้องก่อน 
หลวงปูม่ั่นตอนเช้า เรามเีวลาไปล้างกระโถนไม้ไผ่ถวายให้ และได้เอาบาตรลงมาไว้ศาลา 
ถวาย ส่วนบาตรตนเองเอาลงไปก่อนแต่ยงัไม่ได้อรุณ ต้องคล่องว่องไวจึงได้ วชิาเกยีจคร้าน  
วชิาหลบักลางวัน วชิาเกรงจะไม่ได้ฉันของดีๆ  และมากๆ และเกรงจะไม่ได้ใช้บริขารดีๆ   
ก็ไม่มีในสมัยนั้น
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หนึ่งทุ่มประชุมกันที่กุฏิหลวงปู่มั่น

ผู้ที่ไปท�าแต่ข้อวัตรครูบาอาจารย์และส่วนรวมบริบูรณ์ก็ตาม ถามเร่ืองภาวนา 
ไม่ได้ความก็ถกูเทศน์หนักอกี ผู้เขยีนปีแรกถกูเทศน์หนักสามคร้ัง แต่คนละเร่ืองมิใช่
เร่ืองเก่า ปีทีส่องทีส่ามทีส่ี ่เงียบ ไม่มีเลยกว่็าได้ แต่ธรรมเนียมนักปฏบิตัย่ิอมถอืกนัว่า  
ถ้าเทศน์องค์ใดเป็นต้นเหต ุกใ็ห้ถอืว่าเทศน์หมดวดั ถ้าไม่น้อมลงอย่างน้ันแล้ว มานะ 
ความถือตัวจะก�าเริบโดยไม่รู้ตัว แม้เม่ือถูกชมก็เหมือนกัน ถือว่าชมหมดทั้งวัด  
น้อมอย่างไรจึงได้ความอย่างน้ัน น้อมอย่างน้ี คือถ้าใครท�าอย่างน้ีกจ็ะต้องถกูตเิตยีน
อย่างน้ีไม่เลือกหน้า ถ้าใครถูกอย่างน้ีก็ต้องถูกชมอย่างน้ี เรียกว่าน้อมลงมาใส่ตน 
นี้ที่หลวงปู่มหาเคยอธิบายในยุคนั้น

และปรารภต่อไปว่า เมือ่สรงน�า้ถวายองค์ท่านแล้ว องค์ท่านกเ็ข้าทางจงกรมต่อ
ไปจนถึงมืดค�่า พระเณรในวัดนั้นก็เช่นกัน ราวทุ่มหนึ่งก็ไปประชุมกันที่กุฏิองค์ท่าน  
จุดตะเกยีงโป๊ะกลมเลก็ๆ กราบแล้วน่ังพบัเพยีบเรียบร้อยสงบอยู ่องค์ท่านหากเทศน์เอง 
โดยอิสระ เห็นสมควรอันใดด้านศีล สมาธิ ปัญญา ประเภทใดๆ องค์ท่านก็เทศน์
อย่างจุใจของผู้หวังอรรถหวังธรรม ด้านศีล องค์ท่านกล่าวเป็นล�าดับทั้งพุทธบัญญัติ
และอภสิมาจารอย่างแยบคาย ทัง้ย่นและขยายหลายร้อยหลายพนันัย ย่นลงในเอกศีล 
ในปัจจุบนัทนักาล พร้อมทัง้สมาธ ิปัญญา ให้สมดลุกนัไปเป็นช้ันๆ จนถงึโลกตุตรศีล  
โลกตุตรสมาธ ิโลกุตตรปัญญา อบุายขององค์ท่านแตกฉานในอรรถในธรรม พทุธประวตัิ 
ของพระองค์ ตลอดพระสาวก สาวกิา จับมายกเป็นตวัอย่างให้กลุบตุรกลุธดิาปลกุใจให้
ศรัทธาย่ิงขึน้ ตลอดถงึองค์ท่านวยัหนุ่มได้ขึน้เขาลงห้วย สนัโดษมกัน้อย ขยันหมัน่เพยีร 
มอบเป็นมอบตายต่อการปฏิบัติ ปลุกจิตใจให้เห็นภัยในสงสาร
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ภยักบัไฟกบักเิลสกม็คีวามหมายอนัเดยีวกนัแห่งรสชาต ิมไีฟหลงกบัไฟอวชิชา 
ที่ท�าให้เป็นไฟก็มีความหมายอันเดียวกัน นอนเน่ืองอยู่ในขันธสันดานของปวงสัตว ์
ผู้ที่หนักไปในโลกิยสมบัติวัตถุนิยมจนกลายเป็นยาเสพติดของเจตนาอันมุ่งหมาย 
จนกว่าอริยมรรคอริยผลเบือ้งต้นจะปรากฏเด่นชดัในตน จึงจะไม่เดินวนขอบกระด้ง 
จึงจะพอใจเดินผ่าศูนย์กลางกระด้ง ข้ามฟากขอบกระด้งไปฟากโน้น คือฟากโลภ  
ฟากโกรธ ฟากหลง และถ้าไม่ยอมขีเ่รืออสภุะอสภุงัข้ามฟาก คอืหนังหุม้อยูโ่ดยรอบน้ี  
กย็ากจะข้ามทะเลราคะได้ และยากจะบรรเทาราคะได้อกี ผู้มรีาคะมีหลงหนัง ฯลฯ อยู่  
กเ็หมอืนไม้ทีม่ยีาง ทัง้แช่อยูใ่นน�า้ จะสใีห้เกดิไฟจนแขนขาดย่อมเกดิไฟขึน้ไม่ได้เลย 
ผู้คอยแต่จะเอาโกรธออกหน้า ถ้าไม่หนักไปทางเมตตาตน เมตตาสตัว์อืน่ ให้เสมอภาค 
กนัแล้ว โกรธกย็ิง่จะบวก โกรธคณู โกรธทว ีไม่ผ่อนปรนลงได้ ผู้ไม่มีสตลิมืๆ หลงๆ  
เป็นเจ้าใหญ่นายโตของขนัธสนัดานแล้ว ไม่พอใจก�าหนดลมออกเข้า ความลมืๆ หลงๆ 
น้ันเล่าก็ย่ิงบวกทวคูีณทวหีนักเข้า กรรมฐานแต่ละอย่างๆ มพีระคุณอยูก่จ็ริง ยาแก้โรค 
แต่ละอย่างๆ มีคณุอยูก็่จริง ถ้าวางยาไม่ถูกกับโรคแล้ว โรคกห็ายยากด้วย ข้อน้ีต้อง
ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวของใครของมัน จะสังเกตรู้เองส่วนตัว

การประชุมก็หน่ึงทุ่มไปหาสี่ทุ่มเป็นส่วนมาก เสร็จแล้วบางทีก็จับเส้นถวาย  
การจับเส้น ไม่ได้พดูไม่ได้คยุกนัเลย บางทจัีบเส้นไปไม่นานเท่าใด องค์ท่านบอกหยดุแล้ว 
ก็ส่งองค์ท่านเข้าห้อง องค์ท่านกก็ราบพระภาวนาต่อไป และบางวนัองค์ท่านกเ็ข้าห้อง 
เร็วกว่านั้นบ้าง แต่การตื่นนอนล้างหน้านั้น มีเกณฑ์ตีสามอยู่แล้ว

ปี ๒๔๘๙ ก็ด ี๒๔๙๐ ก็ด ีสามวนัประชมุคราวหน่ึง ตลอดทัง้แล้งและฝน แต่ฤดูแล้ง 
ก็ไม่แน่นอน เพราะพระอาคันตุกะมาบ่อยๆ ๒๔๙๑ เจ็ดวันประชุมคราวหน่ึง  
๒๔๙๒ สิบวันบ้าง กว่าบ้าง จึงประชุม เพราะชราภาพหนักเข้า

ในยคุหนองผือ องค์ท่านให้โอกาสพิเศษแต่ละบคุคล ใครขัดข้องจ�าเป็นให้เข้าหาได้ 
เป็นพเิศษ การเปิดโอกาสรับแขกประจ�าวนั เช้าออกห้องแล้วรับแขกประมาณห้าหกนาที  
เพราะจวนลงจงกรมก่อนบณิฑบาต ตอนฉันเสร็จ ถ่ายส้วมแล้ว รับแขกทีก่ฏิุท่าน ห้าหรือ 
สบินาท ีบ่ายหน่ึงโมงตอนกลางวนั รับแขกอยูป่ระมาณยีส่บินาท ีองค์ท่านตรงต่อเวลา 
ขององค์ท่านมาก
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ผู้จะต้องถูกเข่นอย่างหนัก

การเขยีนประวตัติน ประวตัอิงค์หลวงปู ่ครูบาอาจารย์ และหมูเ่พือ่นในยคุหนองผือ 
ไม่ให้ลกัๆ ลัน่ๆ ก็เป็นของท�าได้ยาก เพราะสมัยน้ันไม่มเีทป เป็นเพยีงต่างคนต่างจ�าได้ 
เท่านั้น ผู้ไม่สนใจบ้างก็จ�าไม่ได้เลยพอที่จะสมเหตุสมผลที่ตนไปอาศัยอยู่

แต่อย่างไรกต็าม ธรรมเทศนาขององค์ท่านทกุๆ อบุาย ทกุๆ กณัฑ์ ไม่ว่าส่วนรวม 
หรือเฉพาะบคุคล แสนๆ นัย ล้านๆ นัย กต็าม หนักเน้นลงไม่ให้เน่ินช้าในสงสาร เขย่า
อยู่เสมอว่า มิใช่บวชเล่น มิใช่ปฏิบัติเล่นเพื่อลวงโลก เพื่ออามิส หรือเพื่อธรรมเนียม  
หรือเพื่อเปลี่ยนชื่อ

คนนอนหลบัแต่หวัค�า่ คนหลบักลางวนัตืน่ใหญ่ๆ คนนอนตืน่สายหลงัตสีาม คนท�า 
ข้อวัตรแต่ภายนอกลวงอาจารย์ คนมักอวดดีทะเลาะกับเพื่อนฝูง คนฉลาดแกมโกง  
คนพูดธรรมสูงแต่ข้อวัตรเหลวไหล คนไม่เคารพไม่เจียมตัว คนวางเฉยหลอกลวง 
ท�าท่าว่าจิตตนสูง คนไปเที่ยววิเวกเล่น แต่เนื้อเรื่องเข้าไปวิวุ่นไม่ตั้งใจปฏิบัติภาวนา  
คนไปเที่ยววิเวกเด็ดเดี่ยวในป่าในเขาจริง แต่เมื่อเขาท�าร้านให้พักแล้ว ก็ติดต่อกับ 
ญาติโยมจนไม่มีเวลาท�าความเพียร เมื่อกลับเข้าส�านักแล้วไปคุยอวดหมู่ว่าตนเก่ง 
ได้วิเวกดี

ทัง้หลายทีบ่รรยายมาน้ี ต้องถกูเข่นจากองค์หลวงปูท่ัง้น้ัน และกไ็ม่ได้อยูก่บัองค์
ท่านพอพรรษา ไม่เหตุอันหนึ่งก็อันหนึ่ง พระธรรมบันดาลให้ร้อนใจอยู่กับองค์ท่าน 
ในส�านักไม่ได้



80

ข้ออื่นยังมีอยู่อีก พระเณรบางองค์ท�าอะไรตามอัตโนมัติ เช่น ท�ากลดท�าร่มก็ดี  
ย้อมผ้าผ่าแก่นขนุนก็ดี ไม่ได้กราบศึกษาขอโอกาส ผิดประเพณีขององค์ท่านทั้งนั้น  
ส่งเสยีงกบัเพือ่นกุฏิอ่ืนก็ดี มักคุยแต่เร่ืองโลกกดี็ ชอบตดิต่อกบัญาตโิยมประจบประแจง 
ก็ดี เมื่อองค์ท่านเรียกใช้องค์ใด พระเณรองค์นั้นไปใช้ผู้อื่นอีกต่อหนึ่งก็ดี ไม่ใช้ใคร 
ต่อดอก แต่ไม่เอาใจใส่ ลงมือท�าง่ายกดี็ ลงมอืท�าอยูแ่ต่ท�าแบบมักง่ายกด็ ีจับสิง่ของ 
ไม่มสีตป๊ิกเป๊กตงึตงักด็ ีห่มผ้าตลีกูบวบใกล้คณะสงฆ์หรอืพระปฏมิากรกด็ ีสะบดัผ้า 
และตหีมอนตากหมอนดังตมูๆ ตามๆ ก็ด ีล้างเท้าแล้วเชด็ไม่ดี มรีอยน้ิวเท้าทีศ่าลาและ
กฏุกิดี็ มดีพร้าขวานเสยีม คานหามน�า้ เคร่ืองใช้ส่วนตวัส่วนรวม ไม่เกบ็เป็นระเบยีบกด็ี  
เคารพท�าดีแต่บริขารส่วนตัว ของสงฆ์ของส่วนรวมไม่เคารพรักสงวนก็ดี มีดพร้า
ขวานสิว่เลือ่ยไม่คม ไม่มีใครลบัคมเลยก็ด ีด้ามพร้าด้ามขวานแตกหกัไม่มใีครสงวน 
บรูณะกด็ ีจอบเสยีมขดุดนิแล้วไม่ล้างกดี็ เคร่ืองเหลก็ทีใ่ช้ด้วยสงวนคมตากแดดนาน 
ไม่มีใครเก็บก็ดี ร่มเปียกมาแล้วไม่เชด็ไม่ตากกด็ ีตากแดดนานจนเปราะกดี็ ร่มกางอยู ่
แต่เอยีงวางทางหน่ึงให้ถงึดนิกดี็ โรงไฟรกรุงรังมเีถ้าถ่านเกลือ่นกลาดกดี็ ใต้ร้านเกบ็ฟืน 
รกรุงรังก็ดี ฝาตุ่มน�้าไม่ปิดก็ดี ผ้าเช็ดเท้านานๆ ซักก็ดี

ทีพ่รรณนามาน้ี หลวงปูต้่องเข่นแบบเผ็ดๆ ร้อนๆ ทัง้น้ัน ยงัอยูอ่กีมากมายนัก  
ถ้าจะเขียนให้หมด ก็กลายเป็นบุพพสิกขาหรือมหาขันธ์ ผู้ไปอยู่กับองค์ท่านจะอวด
ฉลาดไม่ได้ ต้องยกธงขาวว่าข้าน้อยมาเกิดชาติใหม่

การรับคนเข้าส�านัก องค์ท่านแนบเนียนจ�ากัดมาก แม้จะเป็นมายาอ่อนโยนแต่
ภายนอก แต่ภายในแข็งกระด้าง ตีเสมอยกตนเทียบหรือสูงกว่าองค์ท่าน องค์ท่าน
ก็ไม่รับไว้ เพราะไม่สุ่มสี่สุ่มห้า มีทั้งตาเน้ือภายนอกและมีทั้งตาในแห่งปัญญาด้วย  
พอจะสัง่จะสอนได้ องค์ท่านจึงรับไว้ เพราะไม่มใีครจะไปจับมอืท่านเซน็ได้ในตอนน้ี

พระอาจารย์เนตรพูดกับข้าพเจ้าว่า “หล้าเอ๋ย ท่านมีวาสนากว่าผม ท่านเข้ามา 
คราวเดยีวได้อยูเ่ลย ผมน้ีเวยีนอยูส่ามปีจึงได้อยูน่ะหล้า ผมมาปีทแีรก เทศน์ผมว่า เนตรเอ๋ย  
ผมกบัท่านเทศน์ไม่ได้ผลดอก จงหนีไปวเิวกเสยี ว่าสองสามคร้ังตดิๆ กนั ผมกเ็ลยไป มาปี 
ทีส่องก็เทศน์แบบเก่า เทศน์แบบเยน็ๆ เจ็บในมาก ผมกไ็ด้ออกไป มาปีทีส่ามน้ีแหละ 
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ได้แบบฝืดๆ แต่ไม่รู้วันไหนจะไล่แบบเย็นๆ อีก” พูดแล้วท่านก็ยิ้ม แม้กุฏิจะว่าง 
สกัเพยีงไรกต็าม ถ้าไม่พอจะสอนได้ องค์ท่านกไ็ม่รับ เทศน์ให้ฟังแล้ว สามวนั เจ็ดวนั  
กไ็ล่ออกไป องค์ท่านใช้ค�าว่า “เออ เราเทศน์เด็ดๆ ให้แล้ว รีบออกไปวเิวกนะ อย่าอยู”่  
บางรายเข้าไปไม่ถูกระเบียบเหมือนมาจากนรก ก็เลยไล่หนีแบบขู่ๆ เข็ญๆ ในวันนั้น
ก็มีมาก

สมยัยคุหลวงปูม่ัน่ ยคุบ้านหนองผือ มไิด้เอาใจใส่สขุทกุข์แขกทางไกลในการดืม่ 
กนิพกัผ่อนหลบันอนน้ัน เพราะเหตวุ่า สมยัน้ันโจรผู้ร้ายไม่ค่อยม ีอะไรๆ สะดวกมาก  
แต่ทกุวันน้ีต้องดแูลทกุๆ ด้าน เพือ่ความปลอดภัยและให้ความอบอุ่นทกุๆ ด้าน เพราะ 
บ้านเมืองคับขันตามสติก�าลังเท่าที่จะเป็นไปได้

และวันวิสาขะ วันมาฆะ และวันสารท อันเป็นวันส�าคัญของชาวพุทธ องค์ท่าน
หลวงปู่มั่นก็พาพุทธบริษัทในสังคมปฏิบัติตามประเพณี

การสวดมนต์ประจ�าวนัเช้าเย็น เอาของใครของมนัเงียบๆ มิให้ใช้เสยีงกระเทอืนกนั  
สวดน้อยสวดมากแล้วแต่อิสระของแต่ละท่าน แต่ให้หนักไปในทางจงกรมภาวนา 
(นั่นคือ มหาสวดมนต์) ซึ่งผู้พิจารณาไตรลักษณ์อยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนก็เรียกว่า  
สวด “อนัตตลกัขณสตูร” อยูไ่ม่มกีลางวนักลางคนืแล้ว เป็นต้น แต่วนัมาฆะ วนัวิสาขะ 
ต้องสวดพร้อมกันทัง้ญาตโิยม วนัเข้าพรรษา ออกพรรษา วนัอโุบสถ สวดแต่พระ เข้าพรรษา  
ออกพรรษา สามเณรก็สวดด้วย คือสวดมนต์แล้วก็สมาทานพรรษา กลางพรรษา 
นอกจากวันอุโบสถก็ของใครของมัน

ถ้าพระเณรขดัข้องทางภาวนาหรือมีธรุะด่วนๆ เช่น เจ็บป่วยข้ึนสดๆ ร้อนๆ องค์ท่าน 
ก็ทรงอนุญาตให้เข้าหากราบเรียนพิเศษได้โดยทุกเมื่อตามกาละเทศะ

เร่ืองธรรมชั้นสูงขององค์หลวงปู่มั่นที่องค์ท่านยืนยันว่า ไม่ว่าธรรมะส่วนใด  
ถ้าส�าคัญตนว่าเสวย กเ็ป็นอนัผิดทัง้น้ัน ถ้าผู้ชอบแย้งกจ็ะมข้ีอแย้งว่า เพราะมใีนปฐม- 
สมโพธแิละในพทุธประวตัว่ิา พระพทุธเจ้าส�าเร็จเป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้าอย่างเตม็ที่ 
แล้ว กท็รงเสวยวมิตุตสิขุแห่งละ ๗ วนั รวมเป็น ๔๙ วนั เพราะนางสชุาดาถวายอาหาร  



82

คือข้าวมธุปายาสทั้งถาดนั้น แบ่งออกได้เป็น ๔๙ ค�า คงไปได้วันละค�า ก็กล่าวค�าว่า 
เสวยวมุิตตสิขุโต้งๆ แต่ผู้เขยีนเพือ่แบ่งเบาหลวงปูม่ัน่ว่า ชะรอยเกจิอาจารย์ผูกสมมตข้ึิน 
เพือ่ให้ผู้ฟังรู้จักความหมายว่าพระองค์เสวยวิมตุตสิขุ ค�าว่า “เสวยวมุิตตสิขุ” น้ัน ออกจาก 
พระโอษฐ์ของพระองค์โดยแท้ หรือหากว่าเกจิอาจารย์ผูกสมมติเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจ 
ก็อาจเป็นไปได้ ผู้เขียนเข้าใจว่าพระองค์ส�าคัญตัวว่าอยู่ในที่ไหนยังไงก็ไม่ทราบได้  
เพราะรสจิตใจและธรรมะของพระองค์ไม่เป็นฐานะของสาวกจะรู้ได้ทกุแง่ทกุมมุ เช่น  
พระอนุรุทธตามพระองค์ได้ในเวลาเข้านิโรธสมาบตั ิกค็งตามได้เป็นบางคร้ังบางคราว 
จะให้เท่าเทียมถึงพระองค์ย่อมเป็นไปไม่ได้ ถ้าไม่อย่างนั้นแล้ว สาวกก็ต้องตีเสมอ
เหมือนพระองค์ได้ทั้งนั้น เช่น ทรงสรรเสริญพระมหาสารีบุตรทรงมีพระปัญญามาก
ก็ตาม แต่คงไม่ถึงเสี้ยวของพระองค์เลย แม้พระสิวลีมีลาภมาก ก็คงไม่ถึงเสี้ยวของ
พระองค์อีกด้วย

อีกประการหน่ึงที่น่าควรคิดเช่น นางธรรมทินนาภิกษุณีเข้านิโรธสมาบัติแล้ว  
วิสาขคฤหบดีไปทรงเรียนถามนางธรรมทินนาว่า “ในขณะที่เข้านิโรธสมาบัติอยู่น้ัน  
ได้ส�าคญัตวัว่าอยู่ทีไ่หนหรือไม่” นางก็ตอบว่า “มไิด้ส�าคัญตวัว่าอยูใ่นนิโรธสมาบตั ิและ 
ไม่ส�าคัญว่าตัวอยู่นอกนิโรธสมาบัติ หรืออาการใดๆ ทั้งสิ้น” เหล่านี้เป็นต้น 

เมื่อเป็นดังนี้ก็ตรงกับค�าของหลวงปู่มั่นที่ว่า ไม่ว่าธรรมส่วนใด ถ้าส�าคัญตนว่า 
เสวย เป็นส�าคญัผิดทัง้น้ัน น้ีเป็นธรรมชัน้สงูของพระพทุธศาสนา ถ้าจะอาจเอือ้มแซง 
ค�าเทศน์ของหลวงปู่มั่นในขณะนี้ ก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบดังกล่าวมาแล้วนั้น
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กรรมฐานที่หลวงปู่มั่นสอน

ด้านภาวนา สอนให้เลอืกเอาตามจริตนิสยัทีส่ะดวกของจิต เป็นทีส่บายของจริต 
ในกรรมฐานสีส่บิห้อง อนัใดอนัหน่ึงแล้วแต่สะดวก เมือ่บริกรรมและเพ่งอยูพ่อ กล็งไป 
ปรากฏรสชาติอันเดียวกัน เช่น ขณิกสมาธิ รวมลงไปขณะหน่ึงแล้วถอนออกมา 
อปุจารสมาธ ิรวมลงไปแล้วมกัจะมนิีมิตต่างๆ เช่น แสงเดอืนหรือดวงอาทติย์ ดวงดาว 
ควันไฟ เมฆหมอก กงจักร ดอกบัว เทวบุตร เทวดา หรือร่างของตนปรากฏว่า 
พองขึ้น หรือเหี่ยวลง หรือปรากฏว่าเหาะเหินเดินอากาศโลดโผนต่างๆ นานา เหล่านี้ 
เป็นต้น เรียกว่าอุปจารสมาธิทั้งนั้น “จาระ” แปลว่า ไปตามนิมิตแขกที่มาเกยมาพาด 
ภายหลงัจากนิมติเดมิทีเ่พ่งไว้ “ฌานัง” แปลว่า เพ่งอยู ่อปุจารสมาธน้ีิ หมดก�าลงักถ็อน 
ออกมาเหมือนกัน

อปัปนาสมาธ ิเข้าไปละเอยีดกว่าน้ันอกี แต่ไม่มนิีมติแขกมาเกยมาพาด เป็นแต่รู้ว่า 
จิตอยู ่ไม่วอกแวกไปทางใด และไม่สงสยัว่าขณะน้ีจิตเราเป็นสมาธหิรือไม่หนอ ย่อมไม่ 
สงสัยในขณะน้ัน ไม่ปรากฏว่ามีกาย ปรากฏแต่ว่ามันรู้อยู่เท่าน้ัน ไม่ได้วิตกวิจาร 
อนัใดเลย แต่หมดก�าลงักถ็อนออกมาอกี แต่นานกว่าอปุจารสมาธ ิเพราะความหยุดอยู่ 
แน่วแน่นิ่งกว่ากัน

ขณิกสมาธิ นี้ ภวังคบาทก็ว่า ขณิกภาวนาก็ว่า ขณิกฌานก็ว่า อุปจารสมาธิ นี้ 
ภวังคจลนะกว่็า อปุจารภาวนากว่็า อปุจารฌานก็ว่า อปัปนาสมาธ ินี ้ภวงัคปัุจเฉทะกว่็า  
อัปปนาภาวนาก็ว่า อัปปนาฌานก็ว่า
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แต่การเรียกชื่อใส่ชื่อลือนามน้ันเป็นรสชาติอย่างหน่ึง ส่วนรสชาติของสมาธ ิ
แต่ละชัน้กเ็ป็นรสชาตไิปอย่างหน่ึง คล้ายกบัลิน้จ๊ิบแกงน้อยกรู้็จักรสน้อย จ๊ิบมากกรู้็จัก 
รสมาก แต่มิได้สอนให้ติดอยู่เพียงแค่น้ี เพราะสมาธิชั้นน้ีอยู่ใต้อ�านาจไตรลักษณ ์
มี อนิจจัง เป็นต้น แต่จัดเป็นฝ่ายเหตุ ฝ่ายมรรค ฝ่ายผล ของเหตุผลของมรรคเป็น
ปญุญาภสิงัขารทัง้น้ัน เป็นของจริงขนาดไหนล่ะ จริงตามฐานะแต่ละชัน้แต่ละชัน้ เช่น 
หนังกจ็ริงตามฐานะของหนัง เน้ือก็จริงตามฐานะของเน้ือ เอน็กจ็ริงตามฐานะของเอ็น  
กระดกูกจ็ริงตามฐานะของกระดกู เป็นต้น จริงตามสมมตทิีใ่ส่ชือ่ลอืนาม จริงตามปรมัตถ์ 
เสมอภาค คือเกดิขึน้แล้วแปรปรวนแตกสลายไป ไม่เกรงขาม ไม่ไว้หน้าใครๆ ทัง้น้ัน  
สติปัญญาชั้นน้ีก็ต้องพิจารณาให้แยบคายให้รู้ตามความเป็นจริงในชั้นน้ีลึกลงไปอีก 
มฉิะน้ันความหลงไม่มหีนทางจะร่อยหรอไป เพราะความหลงเป็นแม่ทพัของกเิลสชัน้ 
ทีห่น่ึง อนัมอี�านาจเหนือกเิลสใดๆ ทัง้สิน้ จึงบญัญตัว่ิา อวชิชา เพราะไม่ใช่วชิา แต่เป็น 
วิชชาที่พาท่องเที่ยวเสวยสรรพทุกข์ เป็นวิชชาของกิเลสมาร เพราะกิเลสมารมีอ�านาจ
เหนือมารใดๆ ทั้งสิ้น

ย้อนมาปรารภเร่ืองกรรมฐานอกี หลวงปูม่ัน่ยนืยนัว่า กรรมฐานสีส่บิห้องเป็นน้อง
อานาปานสต ิอานาปานสตเิป็นยอดมงกุฎของกรรมฐานทัง้หลายอยูแ่ล้ว ศาสนาอืน่ๆ 
นอกจากพทุธศาสนาแล้ว ไม่ได้เอามาสัง่สอนให้หดัปฏบิตักินัเลย เพราะกรรมฐานอนัน้ี 
บริบูรณ์พร้อมทั้งสติปัฏฐาน ๔ ไปในตัวด้วย และเป็นแม่เหล็กที่มีก�าลังดึงกรรมฐาน 
อ่ืนๆ ให้เข้ามาเป็นเมอืงขึน้ของตวัได้ เช่น พระมหาอนันตคณุของพทุโธ ธมัโม สงัโฆ  
สโีล จาโค กายคตา แก่ เจ็บ ตาย รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ เหล่าน้ีเป็นต้น  
ย่อมมอียู่จริงอยูพ่ร้อมทกุลมออกเข้าแล้ว แปดหมืน่สีพ่นัพระธรรมขนัธ์ย่อมจรงิ ย่อมมี 
อยู่ทุกลมออกเข้าแล้ว ไม่ต้องไปค้น ไปหา ไปจด ไปจ�า ไปบ่น ไปท่องทางอื่นก็ได้  
ถ้าไม่หลงลมเข้าลมออกแล้ว โมหะ อวชิชา วฏัจักร มนัจะรวมพลมาจากโลกหน่วยไหนล่ะ  
หลงลมออกเข้าก็หลงหนังเหมือนกัน ถ้าไม่หลงหนัง กไ็ม่หลงลมออกเข้า โดยนัยเดยีวกนั  
ดูโลกก็ดูทุกข์ ดูทุกข์ก็ดูโลก ดูสังขารก็ดูทุกข์ ดูทุกข์ก็ดูสังขาร พ้นโลกก็พ้นทุกข์  
พ้นทกุข์กพ้็นโลก พ้นสงัขารก็พ้นทกุข์ พ้นทกุข์กพ้็นสงัขาร มีความหมายอนัเดยีวกนั 
ทั้งนั้นไม่ผิด รู้ลมออกเข้าในปัจจุบัน รู้ลมออกเข้าในอดีต รู้ลมออกเข้าในอนาคต รู้
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ผู้รู้ในปัจจุบัน รู้ผู้รู้ในอดีต รู้ผู้รู้ในอนาคต แล้วไม่ติดข้องอยู่ในผู้รู้ทั้งสามกาล ผู้นั้น 
ก็ดับรอบแล้วในโลกทั้งสามด้วยในตัว อวิชชาและสังขารเป็นต้นก็ดับไป ณ ที่นัน้เอง 
ไฟโลภ ไฟโกรธ ไฟหลง กดั็บไป ณ ทีน้ั่นเอง กองทพัธรรมมกี�าลงัสมดลุด้วยสตปัิญญา  
กองทัพอวิชชา ตัณหา อุปาทาน เป็นต้น ย่อมแตกสลาย ไม่ต้องพูดไปหลายเรื่อง
หลายแบบก็ได้ พระอาทิตย์ส่องแสงจ้า มืดนั้นนาไม่ได้สั่งลา หายวับไป ณ ที่นั้น
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การลาไปวิเวกของหลวงปู่มหา

พอถึงเดอืนพฤศจิกายน ๒๔๘๙ น้ันเอง พระอาจารย์มหาบวักด็�าริจะออกวเิวก 
โครงการขององค์ท่านจะไม่ไปไกล เพราะจะได้ฟังข่าวสุขทุกข์ของหลวงปู่ทุกประการ 
จะได้เป็นผู้กลับเข้ากลับออกอยู่ ไม่ไปแบบเตลิดเปิดเปิง และหวังจะได้ธรรมะพิเศษ
มาศึกษากราบเรียนเพิม่เข้า เพราะอายพุรรษากม็ากเข้าสบิห้าพรรษาแล้ว และกอ็าลยั 
หลวงปู่ เกรงผู้อยู่ข้างหลังจะปฏิบัติในส�านักบกพร่อง ท�าให้หลวงปู่ไม่สะดวกธรรมะ
ทุกๆ กรณีในส�านัก แต่ลงท้ายก็เลยตกลงใจไป

ฝ่ายข้าพเจ้ากนึ็กอยากจะไปกบัองค์ท่านด้วย หลวงปูก่รู้็จักแล้วและหลวงปูไ่ด้เทศน์ 
อยูบ่่อยๆ ว่า ใครออกวเิวกปีน้ีกลบัมา เมือ่ถกูถามไม่ได้ความในด้านภาวนา จะไม่ให้อยู่ 
จ�าพรรษาด้วยต่อไปในอนาคต ถ้าไปวเิวกจริง ถามกต้็องได้ความแท้ ไม่น้อยกต้็องมาก  
แต่ไปวิวุ่นเป็นส่วนมากเพราะไปเที่ยวเล่นตามส�านักเฉยๆ

การไปวเิวกในสมัยน้ัน ไปในดง ในป่า ในโคก ในดอน ในภเูขา ได้ทัง้น้ัน เพราะไม่มี 
สิง่ทีส่งสยักันในการเมอืง ขอแต่กล้าหาญ ไม่กลวัเสอืสตัว์ป่านานาชนิดเท่าน้ัน การไป 
องค์เดยีวเป็นชัน้ทีห่น่ึง ไปสององค์เป็นชัน้ทีส่อง ไปสามองค์เป็นชัน้ทีส่าม ไปเหลอืน้ัน  
(มากกว่านั้น) อยู่วัดดีกว่า เพราะถือกันว่าวิวุ่นไม่สะดวกได้

มปัีญหาว่า พระอาจารย์มหาบวัน้ัน หลวงปูม่ัน่กเ็กรงว่าจะไปเทีย่วเล่นดอกหรือ 
จึงปรารภอย่างน้ัน แก้ว่า ปรารภเพือ่พวกอืน่ บคุคลอืน่ต่างหาก เพราะปีน้ันจะออกวเิวก 
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หลายพวกอยู่ คร้ันล่วงเวลามาอีก ๒-๓ วัน ท่านอาจารย์มหาขึ้นไปกราบเรียน 
หลวงปูม่ัน่ว่า “เกล้านึกจะไปเทีย่ววเิวกจะเป็นประการใด และการงานทีจ่ะใช้เกล้าพาหมู่ 
ท�าน้ัน ยงัมอีะไรอยูบ้่างหนอ เกล้าจะพาหมู่ท�า เสร็จแล้วจึงจะได้ไป ถ้ามงีานจ�าเป็นอยู่ 
เกล้าจะรออยู่ก่อน”

หลวงปูต่อบว่า “จีวรกาลเรากเ็สร็จแล้ว ฟืนเรากบ็ริบรูณ์แล้ว แต่บรูณะกฏิุ ซ่อมแซม 
หลังคาและเอาฟืน เดือนกุมภาพันธ์จึงพากันจัดท�า วาระนี้จะไปก็ไปได้”

พระอาจารย์มหาเรียนว่า “ถ้าไปจะไปวนัไหน และทศิทางใดหนอจึงจะวเิวกพอควร”  
หลวงปู่ตอบว่า “ถ้าสะดวกใจตน จะไปวันไหนก็ได้ ไปทางทิศตะวันออกก็มีที่วิเวกดี 
พอควรอยู่นะ” แล้วพระอาจารย์มหาก็กราบลากลับกุฏิของตน แต่ไม่ถึงวันจะไป  
เป็นเพียงไปกราบศึกษาให้หลวงปู่มีสิทธิ วันจะไปจึงไปกราบลาใหม่

ข้าพเจ้าได้ส�าเหนียกว่า ลกูศษิย์ทีมี่ครู ไปลาอาจารย์เพือ่เทีย่ววเิวกเป็นธรรมะลกึซึง้  
เป็นเชิงปรึกษาให้เกียรติอาจารย์ ให้ความเป็นใหญ่ไว้เสมอด้วยเคารพ ไม่ตัดสินเอา 
แต่ตวัตามอตัโนมัต ิเป็นเยีย่งอย่างอนัดขีองฝ่ายปฏิบตั ิไม่ข้าม ไม่เกนิ ไม่อวดดอีะไร  
อาจารย์ก็นักปราชญ์ ลกูศิษย์กบ็ณัฑิต สมัยปัจจุบนัน้ีหาได้ยากแท้ๆ หนอ เพราะโดยมาก 
ลูกศิษย์ตกลงเอาเองหมดแล้ว เป็นเพียงมาลาไปเฉยๆ บางรายกรุ่นให้อาจารย์อย่าง 
ไม่อาย เวลาไปไม่มาลาอกีซ�า้ กลายเป็นปฏิบตัแิบบเปรตแบบผีไปอกี ผู้เขยีนนึกๆ แล้ว 
ก็น่าสังเวชมาก

หลวงปูม่ั่นมรณธรรมไป ๓๐ ปีกว่าเท่าน้ัน ฝ่ายปฏบิตัทิกุวนัน้ีไกลกนัขนาดไหน 
หนอ ไม่ต้องกล่าวไปไยในคร้ังพทุธกาล เพยีงเท่าน้ีกไ็กลกนัขนาดน้ี แต่ธรรมวนัิยน้ัน
อันเก่าอยู่ ผู้ปฏิบัติเลือนลางต่างหาก แต่ก็เป็นเรื่องอจินไตย ถ้าพิจารณาไปก็ฟุ้งซ่าน 
กล่าวไว้พอได้เทียบเคียงบ้าง
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ข้าพเจ้าขอติดตามไปด้วย

กล่าวการไปเที่ยวต่อไป ล่วงมาจากการที่พระอาจารย์มหาไปกราบเรียนศึกษา
หลวงปูม่ั่นประมาณ ๓ วนั พระอาจารย์มหากไ็ปกราบลาองค์ท่านเตรียมเดินทาง ข้าพเจ้า
ก็เตรียมพร้อมแล้ว เรียนท่านอาจารย์มหาว่า “กระผมจะต้องขึ้นไปกราบลาหลวงปู่ 
หรือไม่หนอ” พระอาจารย์มหาตอบว่า “ถ้าไปกราบลาแต่ผม มนักถ็กูแต่ผม ส่วนท่าน 
ก็ผิด เพราะเรื่องของใครของมัน”

ข้าพเจ้ายิ่งเพิ่มเห็นความเป็นธรรมะระหว่างพระอาจารย์มหายิ่งขึ้นเป็นอันมาก 
แล้วกข็ึน้ไปกราบลาพร้อมกนั องค์ท่านหลวงปูก่ใ็ช้มารยาทอนัละมุนละไมแบบเมตตา
กราบลาแล้วเตรียมเดินทางไปทางทศิตะวนัออกของวดั ตามทางคนบ้าง ทางเกวยีนบ้าง  
มีป่าดงเป็นทิวแถวมีทุ่งนาสลับเล็กน้อย มุ่งตรงไปวัดป่าบ้านพระค�าภู อันเป็นวัดร้าง 
เป็นป่าเตง็รังสงูๆ ขณะน้ันก�าลงัหนาวจัดเร่ิมเข้า ข้าพเจ้ากข็อนิสยักบัพระอาจารย์มหา

ท่านให้โอกาสสัง่สอนประทบัใจว่า “เออ เดีย๋วน้ีเราออกมาวเิวกไกลจากครูบาอาจารย์  
เราท�าความเพียรขนาดอยู่วัดมันก็ไม่สมกับค�าที่ว่ามาวิเวก เพราะการอยู่วัดก็เป็น
ธรรมดาของคนมาก กต้็องมีงานจุกๆ จิกๆ อนัน้ันบ้าง อนัน้ีบ้าง น้ีสองคนเท่าน้ี ต้องตดั 
ข้อวัตรให้น้อยลงเพือ่ให้มีเวลาภาวนาตดิต่อ ไม่ขาดวรรคไม่ขาดตอน ส่วนน�า้ล้างบาตร 
และน�า้ทีผ่มจะสรงน้ัน ให้คณุคอนมาไว้ทีไ่หให้เตม็ ส่วนน�า้ดืม่น�า้ฉันน้ัน ขอให้คณุไป 
ตกัมาไว้ใส่กาใส่ตุม่ให้เรียบร้อย ส่วนล้างบาตรน้ัน โยมเขาตามมาล้างเอง แล้วผมเชด็ 
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ใส่ถลกเอง คุณจึงเอาไปผึ่งแล้วเก็บไว้ให้เรียบร้อย สรงน�้าก็ดี ปัดที่อยู่ปูที่นอนก็ดี  
ผมท�าเอง ทีพ่กัเรากอ็ยู่ไกลกนัพอควรแล้ว คือกฏุมุิงหญ้ากัน้ใบไม้ตองกุง ปฟูากแคบๆ  
พอดีมุ้ง มอดเจาะมอดไชทัง้ฟากและใบตองกัน้ และขอให้คณุตัง้ใจท�าความเพยีรนะ  
ไม่จ�าเป็นอย่าพูดกับผมนะ และอย่าเข้าใจว่าผมรังเกียจ ไปบิณฑบาต ผมไม่ให้ท่าน
รับดอก เพราะท่านสามสี่วันก็จับไข้ มันเป็นเรื้อรังมาแต่กลางพรรษา”

แล้วก็พักอยู่น้ันเกือบเดือน น�า้ใช้น�า้ฉันไปตักเอาที่ห้วย เขาทดไว้ไกลจากวัด
ประมาณสามเส้น ข้าพเจ้าไปคอนมาไว้แต่ตสีี ่ตอนกลางคนืงมมดืไป ไม่ได้จุดไฟเลย 
เพราะโคมไฟไม่ม ีท่านพาท�าความเพยีรไม่หยดุหย่อน ไม่มกีลางวนักลางคนื แต่ข้าพเจ้า 
มกัจับไข้ตอนเทีย่งหรือบ่ายหน่ึง หน่ึงชัว่โมงกส็ร่าง แต่ปวดหวัอยูม่บัๆ แต่ฉันได้ ไปได้  
ไม่เพลียนัก ๒-๓ วันครั้งหนึ่ง แต่ตอนกลางคืนไม่ค่อยไข้

วนัหน่ึง พระอาจารย์มหาเอายาควนิินเคลอืบน�า้ตาลให้ฉัน กเ็ลยฉัน ๖ เมด็ทเีดยีว  
หดัูบอยูท่ัง้วนั เลยไม่ฉันอาหาร ปล่อยให้ยาออกฤทธิ ์คุม้ได้ ๑๕ วนั ไข้อกี อยูอ่ย่างน้ัน  
แต่ตกัน�า้กวาดลานวดัอยู ่พาไข้เดนิจงกรมอกี ไข้แบบน้ันกม็ ีถ้าไข้รากสาดมทุะลแุบบน้ี 
ก็คงจะตายกัน

คร้ันพกัท�าความเพยีรอยูน้ั่นประมาณเกอืบเดอืน พระอาจารย์มหาพาย้ายทีเ่ข้าไป 
ในดง ไกลจากทีพ่กัเดิมประมาณ ๑๓ เส้น ส่วนน�า้น้ันมาตกัเอาทีเ่ก่า ไปบณิฑบาตบ้าน 
พระค�าภตูามเดมิ เขามาท�าร้านให้ ปไูม้กลมเลก็ๆ กว้างพอดกีลด ไกลจากพระอาจารย์มหา 
ประมาณ ๒ เส้น แต่กรรมบนัดาลอกี เขาเอาไม้กลมเลก็มาปตู่างฟากให้น้ัน มไีม้น�า้เกลีย้ง 
ปนอยู่ ๒-๓ ท่อน พอพักได้ ๓-๔ วัน หน้าบวมขึ้น เห็นหน่วยตาลูกตาพอริบหรี่  
พระอาจารย์มหาหัวเราะแล้วพูดว่า “ยิ่งขี้ร้ายก็ยิ่งตื่ม (เพิ่ม) ตดเหม็น” แล้วองค์ท่าน 
ไปตรวจดูร้าน ก็เห็นไม้น�้าเกลี้ยง ๒-๓ ท่อน เขาเอามาลาดปูนอนให้ปนกับไม้อื่นอยู่  
จึงคมุให้โยมถอดทิง้เอาใหม่แทน เมือ่พจิารณาแล้วเขาไม่ได้แกล้งท�า เพราะเป็นเวลา 
ใบไม้ร่วง เขาไม่รู้จักว่าไม้อะไร เห็นเกลี้ยงกลมแล้วก็เอากัน ทั้งท�าด่วนด้วย  
ไม่ได้ก้ันไม่ได้มงุอะไรหรอก เช้ามามุง้กเ็ปียก กลดกเ็ปียก ตากกบัทีเ่ลย น้ีการเทีย่วใน 
สงสารแห่งชาติๆ ภพๆ มันเป็นอย่างนี้
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ด้านภาวนา กอ็าจารย์ลมออกเข้าเป็นหลกั รวมหรือไม่รวมกส็ะดวกอย่างน้ัน จะตี 
ปัญหาไปน้อยมากต�่าสูง จับอันนี้เป็นหลักอยู่นั่นเอง พิจารณาอันอื่นดูว่าไม่อร่อยเท่า
พระอาจารย์องค์ลม เว้นไว้แต่เดนิจงกรมเท่าน้ันจึงตัง้อนัอืน่เป็นหลกั คอืตัง้ไว้กบัขาก้าว  
ส่วนนอนและนั่งต้องลมเป็นหลัก ถ้าพิจารณาอะไรพร้อมกับลมออกเข้าแล้วถือว่าชัด 
ในส่วนตัวและไม่สงสัยอีกด้วย ส่วนท่านผู้อื่นนั้นชัดแยบคายด้วยวิธีใด แล้วแต่ของ 
ใครของมนั ไม่คดัค้าน จะสมถะก็เอาลมเป็นหลกั จะวปัิสสนากเ็อาลมเป็นหลกั จะพ้น 
หรือไม่พ้นตอนใดๆ ก็เอาลมเป็นหลกั อบุายของใครของมนั อบุายพระบญุทนัต่างหาก  
ความถอืว่าเป็นของยากของง่ายย่อมไม่ตรงกนัหมด ความอดทนกม็ยีิง่มหีย่อนกว่ากนั  
เมื่อศรัทธาความเชื่อ วิริยะความเพียร สติความระลึกได้ สมาธิตั้งมั่น ปัญญารอบรู้ 
สมดลุเสมอกันยิง่ ในขณะเดยีวทัง้ ๕ น้ีแล้วในปัจจุบนัทนักาล กจ็ะเป็นใจเป็นธรรม
อนัมกี�าลงั พละพลงัไม่มปีระมาณแล ผู้ใคร่ครวญธรรมเป็นผู้เจริญ ตรงกนัข้ามเป็นผู้ 
เสื่อมถอย

ผู้เพลินในโลกมากจะเป็นผู้เศร้าโศกมาก
ผู้เพลินในธรรมมากจะน�าความเศร้าโศกออกมากมาย
ผู้เห็นภัยในสงสารผู้ไม่ไว้ใจในสงสาร
ก็คือผู้ถือกุญแจเปิดประตูพระนิพพานนั้นแล
ใจใดไม่ติดอยู่ในผู้รู้เป็นตัวเหตุ
ใจนอกเหตุก็ไม่ต้องได้หาใจนั้นแลนามิได้ท่องเที่ยว
ใจเดียวธรรมเดียวทรงนอกเหตุ
หมดประเภทใจอื่นจะตามหา
ใจนั้นข้ามโลกาไปแล้วไม่มีรอยแล
ใจใดไม่รู้จักใจ ใจนั้นก็ไปพบแต่ภัย
ยิ่งไปเท่าใดก็ยิ่งพบแต่ภัยล้านๆ อสงไขย ก็ไม่พบสุข
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ลาท่านอาจารย์มหาไปวิเวกบ้านโพนงาม

คร้ันพกัปฏิบตัอิยูก่บัพระอาจารย์มหาประมาณสองเดอืนแล้ว การจับไข้กย็งัคืน
มาขบถอยูไ่ม่พอจะขาดแท้ มนัแบบโบราณว่า ไข้พ่อตารังเกยีจ ไข้แตงโมกายเยน็กินได้  
ไข้หมากไม้กายร้อนกนิเยน็ ไข้นอนกลางวนั สายณัห์ตะวนับ่ายสามถามกนิสมอขามป้อม  
ไข้ขี้เกียจซักย้อมตากก็ล�าบากทางกลิ่นเหม็น เม่ือเป็นดังน้ีจ�าเป็นต้องลาองค์ท่าน 
พรากไปปฏิบตัคินละแห่ง องค์ท่านกเ็หน็ดด้ีวย แล้วองค์ท่านทัง้หวัเราะทัง้พดูว่า ให้ออก 
ไปทุ่งทางสกลนคร ให้ไปกางกลดกางมุ้งอยู่กลางทุ่ง เดินจงกรมภาวนาตากแดดอยู่  
ชะรอยธาตุขันธ์มันจะชอบอากาศโปร่ง ว่าแล้วองค์ท่านก็หัวเราะอีก ข้าพเจ้าอดไม่ได้ 
กเ็ลยหวัเราะไปตาม ดูค�าเทศน์ขององค์ท่านขนัมาก เป็นคตไิปแบบลกึๆ ชวนให้หวนคดิ 
พจิารณาจับใจ จึงได้จ�าไว้ไม่ลมืเลย เพราะธรรมดาองค์ท่านปรารภอะไรเป็นอบุายให้
ผู้ฟังมีคติทั้งนั้น ไม่ใช่พูดแบบคติโลกล้วนๆ มีลีลานัยอยู่ในตัว

แบบหยิกแกมหยอกแบบนี้ ถ้าผู้ฟังล้อเข้าไปแบบเลียปาก จะถูกศอกกลับหลัง 
เข่าพร้อมนับสิบไม่ลุก

แบบบรรจงตรงไปตรงมา น้ีกแ็บบหน่ึง แบบน้ีจะฝืนกระเบยีดหน่ึงไม่ได้ เพราะ
ได้ทุ่มเทแบบบรรจงแล้ว

แบบขู่ท�าท่าท�าทาง แบบน้ีต้องน่ิงฟังโดยเคารพ จะอุทธรณ์หรือพูดแก้ตัวใน 
ขณะนั้นไม่ได้ ต้องแก้ความประพฤติของตัวลับหลัง ท่านหากสังเกตเองว่าท่านเทศน์
เผ็ดๆ ร้อนๆ แล้วมันได้ผลไหม ท่านต้องสงัเกตอยูห่ลายวนั แต่ผู้ใดโง่กเ็ข้าใจว่าท่าน 
ไม่สังเกต
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แบบปลอบโยนนิ่มนวล แบบนี้มี ๒ นัย นัยหนึ่งหมดหวังหมดวิชาแล้ว ถ้าไม่
น่ิมนวลไว้ มนัจะเพ่งโทษมากมนัจะเป็นบาป แต่ตดัทิง้ไม่ยอมสอนอกีต่อไป น่ิมนวล
แบบหนึ่ง ยังจะสอนต่อไปอีกอยู่

แบบท�ากิริยาขึงอยู่เป็นนิจ แบบนี้เราต้องท�าท่าไม่สนใจว่าท่านขึงใส่เรา เราท�าดี 
เรื่อยไปหากแก้ตกอยู่ในตัว

แบบหน่ึงวางเฉยไม่พดูด้วย แต่ไม่ขงึไม่บึง้ แบบน้ีเราแก้เราไปกห็าย ผู้เขียนได้ยนิ 
กบัหทูีห่ลวงปูม่ัน่เทศน์ว่า “ลกูศษิย์ร้อยคนกต้็องใช้อบุายร้อยนัย เพราะนิสยัต่างกนั”

หนัมาปรารภจะไปวเิวกคนละแห่งให้เหมาะสมกบัผู้ไข้เร้ือรัง คร้ันบณิฑบาตฉัน
เสร็จแล้ว องค์ท่านก็เขยีนจดหมายฝากเจ้าตวัผู้จะไป จ่าหน้าซองว่า ส่งท่านมหาผาน 
บ้านโพนงาม วัดปริยัติธรรม เนื้อความในจดหมายว่า

ท่านมหาผานที่นับถือ พระองค์ที่ถวายจดหมายนี้ ออกจาก
ส�านักหลวงปู่มั่นมาวิเวก ต้องการพักวิเวกอยู่ในเขตบ้านน้ีบ้าง
ตามสมัยเท่าที่จะเป็นไปได้ และก็มีหวังจะกลับเข้าส�านักเดิมแห่ง 
หลวงปู่มั่นอยู่ ฉะน้ัน จงกรุณาให้โยมท�าที่พักให้ช่วยเท่าที่เห็น
สมควรว่าแห่งใดจะวิเวกพอ

ขอแสดงมาด้วยความนับถือ บัว ป.

รับจดหมายจากพระอาจารย์มหา กราบลาเดนิทาง องค์ท่านให้โยมไปส่งประมาณ
หน่ึงเส้น กบ็อกให้โยมกลบั เพราะทางเส้นน้ีได้รู้จักจ�าได้แล้วแต่เข้าไปหาหลวงปูแ่ต่แล้ง 
ปีกลายนี้ เดินคนเดียวไปตามสายป่า พอเที่ยงวันก็ถึงเข้าไปกราบท่าน

โอ ตอนน้ีตกไป ขออภยัต่อท่านผู้อ่านผู้ฟังบ้าง คอืตอนจะออกจากพระอาจารย์
มหาบัว ได้กราบวิงวอนองค์ท่านว่า “เมื่อพระอาจารย์กลับถึงหลวงปู่มั่นก่อนกระผม 
กรุณากราบเรียนหลวงปูว่่า คุณหล้าได้ลาเกล้าไปทีอ่ืน่ เพราะเกรงใจเกล้า เพราะ ๔-๕ วนั 
จับไข้ อกีอนัหน่ึง จะลองดตีนว่า จะกล้าเป็นกล้าตายต่อพระศาสนาเพยีงไร ดงัน้ี หรือ
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พระอาจารย์เห็นดีอันใดเหมาะสมตามเป็นจริง ก็แล้วแต่จะกรุณากราบเรียนเทอญ”  
พระอาจารย์มหาย้อนถามคืนว่า “คณุเหน็ประโยชน์ยงัไง จึงให้ผมกราบเรียนหลวงปูม่ั่น 
อย่างนั้น” เรียนพระอาจารย์มหาว่า “เพราะเกรงหลวงปู่จะเขกว่า คุณหล้าไปวิเวกกับ 
คณุมหา แล้วแตกหนีจากคณุมหา เพราะไม่ลงคุณมหา ทฐิมิากเหลอืเกนิ เราจะไม่ให้ 
คุณหล้าอยู่กับเราอีกต่อไปด้วย” ดังนี้ “ก็อาจเป็นได้ครับ” พระอาจารย์ยิ้มแล้ว 
พูดว่า “เออ คุณพูดมีเหตุผลดี ผมจะกราบเรียนหลวงปู่ตามค�าสัตย์ของคุณนั้นเอง”

กล่าวต่อ เรื่องการไปถึงบ้านโพนงามต่อไปอีก เมื่อถึงแล้วก็ยื่นถวายจดหมาย
โดยเคารพแก่ท่านอาจารย์มหาผาน พอท่านอ่านจบแล้ว ท่านก็บอกโยมบิดาของท่าน
ประกาศแก่ญาตโิยมโดยด่วน ญาตโิยมก็ออกมา ๓๐ คน เพราะเป็นเวลาเทีย่งวันเศษๆ  
แล้วเขาปรึกษากันโดยด่วนว่า เอาท่านไปพักปฏิบัติธรรมที่โคกตุ้มนกกระทา อันเป็น 
ผีบงับด ถ้าหลงมาจึงเหน็ตุม้ คอืกรงนกกระทาขนัแก๊กๆ อยู ่มนัมีผีดุมากในโคกน้ัน  
แล้วเขาก็ท�ากระต๊อบให้ มุงฟางกั้นฟาง มีส้วมหลุมตลอดรางปัสสาวะ ทางจงกรม 
เสร็จในวันน้ัน มีน�้าบ่ออยู่ที่น้ันด้วย ไกลบ้านประมาณหน่ึงกิโลเมตรก็คงจะไม่พอ  
คงเพยีงย่ีสบิกว่าเส้นเท่าน้ัน เป็นป่าไม้เตง็รังสงูๆ ถี่ๆ  ความสะดวกทางบณิฑบาตกพ็อ 
เป็นไปได้ บคุคลก็เป็นทีส่บายพอควร ส่วนการจับไข้น้ัน กเ็ว้น ๒ วนั ๓ วนั กเ็ป็นไข้  
แต่ฉันกพ็อฉันได้ แต่ไม่หายปวดหวั วนัไหนไข้ เขาจะมาเฝ้ากไ็ม่ให้เขามา เขาจะมาฝนยา 
ให้ประจ�าวันกไ็ม่ให้เขามา ถงึคราวไข้กไ็ข้อยูอ่งค์เดยีว เป็นเพยีงให้เขาเอาหนิกบัรากยา 
ไว้ให้ จะฝนเองดอก ดังนี้

ส่วนมหาผาน ๗ ประโยคนั้น ท่านเป็นธรรมยุต ลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณเทพกวี  
วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี มีอุปัชฌาย์เดียวกันท่าน มาพักเยี่ยมบ้านของท่านเฉยๆ 
เป็นวัดร้าง ท่านอยูก่บัเดก็ชายลกูหลาน และท่านกก็ว้างขวางมาก ท่านให้โยมบดิาของ 
ท่านมาปฏบิตัติอนเช้า ฉันเสร็จจึงกลบับ้าน ท่านบอกไว้ว่า “วนัลงอโุบสถปาริสทุธ ิจะมา 
ลงด้วย เพราะผมอยากจะมาต่างวเิวกบ้าง คณุไม่ต้องเข้าไปหาผมดอก ผมจะออกมา 
หาเอง” ดังนี้ พอถึงวัน ท่านก็มาจริงๆ ไม่ถือตนไม่ถืออะไรเลย แต่ท่านก�าลังด�าริว่า
จะสร้างรั้ววัดด้วยไม้เป็นเสาเลื่อยเอง
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ด้านภาวนาก็ลมหายใจออกเข้าเป็นหลกัตามเคย บางวนักแ็ผ่เมตตาพร้อมกบัลม
ออกเข้า น้อมลงถงึธรรมอนัไม่มเีวรไม่มีภยั ด้านจิตใจกไ็ม่มคีวามกลวัมาเป็นเจ้าหวัใจ 
ได้เลย

พกัอยูป่ระมาณสีว่นั กมี็เสอืมาเข้าบ้านเขา ๒ ตวั เป็นคูก่นัมา มาจากทศิตะวนัออก 
ล่องชายเขา ร้องสลบักนัตามทางชายเขามาตรงบ้านเขา ประมาณ ๕ ทุม่ ตดิๆ กนั ๕ วนั  
แต่พอถึงชายบ้านแล้วก็หยุดเสียงเงียบ ไม่รู้ว่ามันไปไหน และประมาณตีสามก็ร้อง 
สลบักนัจากตนีบ้านออกไปเป็นล�าดับตามสายทีมั่นเข้ามา ร้องแบบบรรจง ไม่หวาดเสยีวเลย  
ไกลจากทีพั่กไปประมาณ ๑๐ เส้น ร้องขาเข้ากไ็กลกว่าน้ันประมาณ ๒๐ เส้น แต่ใกล้ 
เข้ามาทุกที ร้องขาออกก็ค่อยไกลไปทุกที ตอนเช้าเขาตามมาเอาข้าวเศษเหลือฉัน  
เขาเล่าว่า “ชาวบ้านเขาวจิารณ์กนัว่า แต่ก่อนไม่ได้ยนิแบบน้ี น้ีอาจหาญเหลอืเกนิ ร้องเข้า 
มาแบบบรรจง ร้องทัง้สองตวัสลบัเสยีงกนัตามทางตรงเข้ามาหาบ้านด้วย ชะรอยจะเป็น 
ด้วยพระคณุเจ้ามาอยูท่ีผี่มนัหวง แล้วมันบนัดาลแสดงอภนิิหารให้กลวั กอ็าจเป็นได้ 
นะครับ”

ตอบเขาว่า “เออ ตั้งใจฟังให้ดี อาตมาจะอธิบายให้ฟัง คือขณะนี้เป็นเดือน 
ฤดูหนาวอยู่ และปีน้ีกห็นาวจัดมากกว่าทกุปี น�า้เกอืบจะแข็ง แกงทีพ่วกโยมห่อใส่บาตร  
อาตมาเปิดฉัน มนัจับก้อนเป็นเม็ดเป็นกลุม่ๆ เป็นจุดๆ ถ้าปีไหนหนาวจัด เสอืกเ็พลนิ  
โบราณอีสานกล่าวว่า ปีไหนฝนจะด ีเสอืก็ร้องเพลนิ ธาตขุองเสอืน้ันชอบหนาว ธาตขุอง 
แมวกเ็ช่นกนั มันไม่ใช่ผีๆ สางๆ อะไรบนัดาลดอก และโบราณกล่าวย�า้ว่า เสอืร้องเพลนิ 
ฝนจะดีในปีหน้า และปีทีแ่ล้วมาน้ีนะฝนกด็ด้ีวย และกเ็ร่ืองธรรมดาสตัว์ เมือ่อารมณ์ 
ของจิตใจนึกเพลนิ ก็แสดงความเพลนิออกมาไม่ท่าหน่ึงกท่็าหน่ึงให้จนได้ แต่มนุษย์เรา 
มีหลายท่า ผิวปากบ้าง ร�าบ้าง ฟ้อนบ้าง เป็นต้น”

เมือ่อธบิายให้เขาฟังดงัน้ีแล้ว กส็งัเกตไปและกไ็ด้ผล เขากเ็ลยหยดุสนใจในเร่ือง 
เสือร้องทั้งหมู่บ้าน ภาษาสัตว์ ปากมีมันก็ร้องไปเท่านั้น
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เสือตัวร้าย คือ เสือหลง

พจิารณาน้อมเข้ามาภายในส่วนตวัแล้ว เสอืกเิลสมนัตัง้บ้านตัง้เมอืงอยูร่อบเมอืงจิต 
เมืองใจ อรหตัตมรรค อรหตัตผล จ�าพวกเดียวจึงจะปราบมันให้ชนะราบคาบได้ เมือ่ยงั 
มชีาตภิพอยูเ่พยีงใด กเ็ท่ากบัว่ายงัมเีสอืสงิห์งหูรือภยัๆ อยูต่ราบน้ัน ความหลงอนัเดียว 
เป็นแม่ทัพให้ท่องเที่ยวอยู่ในสงสาร เสือตัวหลงๆ เป็นเสือตัวที่ร้ายกาจอันนอนเนื่อง 
อยู่ในขันธสันดาน วิปัสสนาปัญญาญาณอันถ่องแท้เท่านั้นจึงจักสามารถขับได้ไล่หนี  
เพยีงสมาธล้ิวนๆ กเ็ท่ากับว่าร้ินและยงุเท่าน้ันไปกดัมนั มันกน็อนอยูใ่นมุง้ตามสบาย 
ไม่สะท้านเลย ปัญญาสมัมาทฏิฐเิป็นแม่เหลก็ของมรรคทัง้หลาย เม่ือสมัมาทฏิฐข้ิอต้น 
เห็นชอบแล้ว หากเป็นแม่เหล็กดึงดูด สังกัปโป วาจา กัมมันโต อาชีโว วายาโม สติ  
สมาธ ิมาอยูใ่นวงแขนเอง ไม่ต้องสงสยัส่งส่ายไปทางอืน่กไ็ด้ เพราะเป็นโทรศพัท์สาย
เดยีวกนั กว่็าเป็นนายกของมรรคของผลกไ็ด้ไม่ผิด เพราะมรรคกบัผลเช่ือมโยงกนัอยู่
ในตวัแล้ว คล้ายหนังกบัเน้ือ และให้ผลไม่เลอืกกาล ไม่เลอืกเวลา สตปัิญญาจะรู้เท่า 
หรือไม่ก็ตาม เป็นจริงอยู่อย่างนั้น ความจริงไม่หนีจากความจริงทั้งเหตุและผล

ท่านผู้ใดสงสยัในเร่ืองของมรรคๆ ผลๆ แล้ว จะปฏิบตัธิรรมล�าบากใจมาก เหตุ
กบัผล พชื ผลของพชื กรรม ผลของกรรม เหต ุผลของเหต ุกิริยา ผลของกริิยา กมี็ 
ความหมายอนัเดยีวกันทัง้น้ัน แต่จะไปทางดหีรือชัว่ชัน้ไหนๆ ต้องขึน้อยูก่บั มรรค เหตุ  
พืช กรรม กิริยาเจตนาเป็นประมาณ จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหา เป็นวิสัยของ
ปราชญ์ผู้จะรู้ได้โดยเฉพาะ เพราะตาปัญญาของปราชญ์แท้ รู้อันใดไม่มีพลาด ถึงจะ 
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พลาดบ้างกมี็ประตแูก้ได้ ไม่ถงึกบันับสบิไม่ลกุ ฉะน้ัน ธรรมแท้ ธรรมละเอียด จึงไม่ขึน้ 
อยูกั่บเมืองเดาด้น นักปราชญ์จึงยอมเคารพธรรมไม่จืดจาง จึงไม่ยนืยนัว่าธรรมเป็นตน  
ตนเป็นธรรม เพราะเกรงจะตตีนเสมอธรรม เทดิธรรมไว้สงูกว่าตวัเสมอๆ แม้พระบรม- 
ศาสดาก็ยอมเคารพธรรม ไม่ตีตนเสมอธรรม เป็นแต่ใช้ค�าว่า รู้ธรรม เรียงธรรม 
จ�าแนกธรรม ถ้าธรรมไม่มอียูก่่อนพระองค์ พระองค์จะรู้ได้อย่างไร จะเรียงได้อย่างไร  
จะจ�าแนกได้อย่างไร ข้อน้ีเป็นของควรคดิ มฉิะน้ันจะส�าคญัว่าธรรมเป็นตน ตนเป็นธรรม  
จะตตีนเสมอธรรม จะตธีรรมเสมอตน จะไม่มวีนัละมานะความถอืตวัได้ อวชิชา ตณัหา  
อปุาทาน กรรม ก็จะหวัเราะและเย้ยหยัน สิง่เหล่าน้ีเป็นเร่ืองน้อมเข้ามาสอนตนสอนใจ 
ทัง้น้ัน ถ้ามุง่แต่เป็นภาระน้อมออกนอก สอนผู้อืน่โดยถ่ายเดียว กข็าดเมตตาตน เม่ือขาด 
เมตตาตนแล้ว จะเมตตาต่อท่านผู้อ่ืนอย่างไรได้เพราะไม่มีทนุ จะเอาทนุทีไ่หนไปจ่าย 
ถ้ายืมไปจ่าย ดอกเบี้ยก็ท่วมทับถมมากขึ้นทวีหาไม่ทัน

หันมาเล่าเร่ืองพักวิเวกอยู่ในที่ใดๆ อันไม่ใช่ส�านักบริบูรณ์ในเคร่ืองใช้สอย  
กต้็องเอาความพอใจออกหน้า เป็นต้นว่า การซกัการย้อมผ้า เคร่ืองบมซกัผ้า กต้็องใช้
ชามกะละมงัใบเลก็ หม้อต้มแก่นขนุนก็ต้องหม้อดนิธรรมดา แต่ฟืนน้ันไม่อด เอาทีไ่หน 
กพ็อได้ น�า้กไ็ม่อด เพราะสมยัน้ันจะอตัคดับ้างกแ็ต่เคร่ืองใช้ การต้มแก่นขนุน ต้องต้ม 
หลายๆ หม้อ หม้อหน่ึงกไ็ด้สงัฆาฏิผืนหน่ึงเท่าน้ัน และต้องต้มหลายๆ คร้ังด้วยจึงจะเสร็จ 
แต่ละครั้งของการซักย้อม แต่วิเวกวังเวงดี ไม่ได้เกี่ยวกับผู้กับคนดี

เร่ืองน�า้ร้อน ตอนตะวนับ่ายกไ็ม่ต้องถามหาดอก ยาสฟัีนกค็อืไม้ช�าระฟันทีท่บุตี
ตอกเอาไม้โกทาน้ันเอง ตืน่นอนเวลาเช้ามืด ตสีาม ล้างหน้า บ้วนปาก ล้างปาก ล้างฟัน 
อมน�า้เข้าแล้ว ก็เอาน้ิวมอืเข้าสฟัีนแล้วก็เสร็จกัน ยาสฟัีนชนิดหลอดหรือชนิดผง ไม่ต้อง 
ถามหา ผ้าห่มหนาวก็คือผ้าสังฆาฏินั้นเอง อุ่นหรือไม่อุ่นก็หมดหวังเท่านั้นกับจีวรผืน
เดยีว ผ้าอาบ ผ้าปนูอน ผ้าคลมุหมอน ก็ผืนเดียวกนั บ่ายสามตอนกลางวนั ต้องปัดกวาด 
ให้เสร็จ รีบสรงน�า้ รีบเข้าทางจงกรม แม้ผ้าเชด็ตวัเชด็หน้า กผื็นเดียวกบัผ้าอาบผ้าเชด็ 
บาตรนั้นแหละ
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ชีวิตพระป่า

สมัยน้ันญาติโยมเข้าไปหาพระต้องการธรรม ธรรมะกุศลผลบุญจริงๆ ไม่ม ี
มายาสาไถยไปทางอบายมุข ผู้หวังอบายมุขไม่กล้าเข้าหาพระซ�้า ทุกวันนี้สารพัดแล้ว 
ผู้เป็นหวัหน้าส�านักกต็บัจะแตกตาย แต่ผู้หวงัอทุศิต่อมรรค ผล นิพพาน มอียู่ทัง้เพศ
ฆราวาสทัง้เพศสมณะปะปนกันอยู่พอประทงั จึงพอหายใจได้บ้าง ถงึอย่างน้ันกย็งัจะ
กลายเป็นหลุมถ่านเพลิงไปทั่วทั้งโลก อุปสรรคเป็นยาวิเศษเป็นตัวเหตุตัวผลให้ปวง 
ปราชญ์ไม่สงสยัในค�าทีว่่าโลกๆ ทัง้โลกอดตี ทัง้โลกอนาคต ทัง้โลกปัจจุบนัด้วย เป็นการ
ช่วยเสริมให้ระอา ให้หน่าย ให้คลาย ให้หลดุพ้นจากความหลงความเข้าใจผิดของตนๆ  
ทีเ่คยหลงเคยเข้าใจผิดมาเป็นเวลาช้านมนาน เจตนาและสตปัิญญาย่อมโอนไป เอนไป  
น้อมไปในธรรมอันไม่ตาย ศรัทธา เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ ปัญญารอบรู้สิ่งที่ควรรู้ เช่น รู้ว่า 
สังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่ง เป็นต้น ศรัทธาและปัญญาส่วนน้ีก็รวมพลเป็นมิตรกัน  
พร้อมทัง้ วริิยะ สต ิสมาธ ิเชอืกทีผู่กมัดรัดรึงไว้ เส้นหลงๆ ใหลๆ หล�าๆ กข็าดกระเด็น 
ผูกไว้ไม่อยูเ่ลย ธรรมอนัน้ีเป็นของจริง เป็นอริยสจัธรรมฝ่ายอริยมรรค อริยนิโรธสจัจะ  
ไม่ใช่ของปุถุชนอันยังหนาแน่นด้วยกิเลส

ขณะทีพ่กัอยูบ้่านโพนงาม ป่าแกมดง น้ัน เขามาทอดบงัสกุลุตามประสาของเขา  
เมือ่รับของเขาโดยเคารพตามมารยาทวธิขีองกองบงัสกุลุ ให้พรเขาย่อๆ แล้ว ได้อธบิาย 
ให้รู้จักความหมายว่า “อาตมารับโดยเคารพแล้ว จะถวายต่อโดยเคารพ ขอให้ญาตโิยม 
พลกิใจอนุโมทนาเป็นบญุต่อสองคร้ัง คอืให้เอาไปถวายพระอาจารย์มหาผานทีว่ดัของ 
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พวกเราน้ีเทอญ อาตมาจะเอาไว้เพยีงเทยีนไขเลก็น้อยและไม้ขดีไฟสามกลกัเท่าน้ัน นัยที่
น้ีมไิด้หวงัว่าจะอวดมกัน้อยอวดสนัโดษอะไรดอก เพราะเหตวุ่าบริขารผ้าท่อนผ่อนสไบ 
อะไรๆ ก็บริบรูณ์มาจากหลวงปูม่ั่นและอาจารย์มหาบวัแล้ว และจะพะรุงพะรังในการ 
เดนิทาง ส่วนมลูค่ากไ็ม่จ�าเป็นต้องตามส่ง เพราะพวกเราเป็นบ้านป่าคมนาคมไม่สะดวก  
ขึน้เขาลงห้วย การไปๆ มาๆ กด้็วยฝีเท้าขลกุขลกั กว่าจะถงึแต่ละบ้านกก็นิเวลาคร่ึงวนั 
หรือตั้งวันๆ มูลค่านี้ จงเอาไปช่วยรั้ววัดของพระอาจารย์มหาผานโดยเคารพเสียเถิด
โยมเอ๋ย”

เม่ือปรารภกันอันมีเหตุผลพอแล้วก็หมดปัญหากันและกัน ไปโดยสุภาพ
เรียบร้อยดี แล้วก็พักวิเวกอยู่ที่นั้นต่อไป เวลาของวันและชีวาก็ล่วงไปได้ ๒๘ วัน  
จะย่างเข้าครบเดอืน ก็ลาท่านอาจารย์มหาผานและญาตโิยมจะไปถ�า้พระเวส ท่านเหล่าน้ัน 
ไม่อยากจะให้ไปง่าย เพราะอยากจะให้ผีทีมั่นหวงดนิตอนน้ันหนีเสยีก่อน ตอบเขาว่า  
“อาตมาอยู่นี้ไม่ได้เห็นมันสักทีดอก กรงนกกระทาของผีก็ไม่เห็นมี และอาตมาก็อยู่ 
พอคุ้มค่าร้านพักกระต๊อบของพวกญาติโยมแล้ว เพราะจะจวนเวลาไปวิเวกในถ�้า  
เพราะนึกถึงถ�้าอยู่ กุศลผลบุญอันใดที่พวกญาติโยมได้สร้างไว้แล้วในภพก่อนๆ ก็ดี  
ปัจจุบันน้ีก็ดี จะสร้างต่อไปก็ดี ขอจงภิญโญยิ่งจนถึงที่สุดทุกข์โดยชอบตามความ
ประสงค์อยู่ทุกเมื่อเทอญ”

แท้จริงเขาปฏบิตัดีิพอควร บณิฑบาตหมกห่อใส่บาตรเรียบ ไม่ต้องตามมาส่งทีว่ดั 
เป็นปัจฉาภตั ห่างๆ จึงตามมาเป็นบางคร้ัง การฉันกฉั็นรวมทัง้หวานและคาว อยูค่นเดยีว 
ยิ่งประหยัดข้อวัตร เพราะหมดที่อาศัย เกรงจะวิบัติมาก พอใจเอง ไม่ได้บังคับมัน  
มนัเป็นเองแท้จริง ธรรมเนียมชาวโลกผู้ใจสงู เม่ือเหน็พระไปวเิวกองค์เดยีว เขาย่อม 
วิจารณ์และสังเกตว่าไปปฏิบัติธรรมแท้ หรือเพื่อแสวงหาอามิสหนอ การไปคนเดียว
ต้องปฏิบตัรัิกษาหลายๆ ด้าน มฉิะน้ันแล้วท�าให้เขาตเิตยีนวงศ์ฝ่ายปฏบิตั ิเร่ืองนินทา 
เป็นเรื่องโลกก็จริง แต่เป็นเรื่องจะปฏิบัติรักษาในสิ่งที่ไม่เหลือวิสัย มิฉะนั้นแล้วจะ 
เหลิงเจ้ิงไปหมดไม่มีขอบเขตได้โดยแท้ กุลบุตรกุลธิดาผู้จะเดินทางตามหลังก็ไม่มี
อันใดจะได้ถือเอาไว้เป็นแบบฉบับ กลายเป็นศิษย์ไม่มีครูอีก แปลว่าไม่เรียนตามพ่อ 
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ก่อตามครู ผู้ประมาทพ่อแม่ ประมาทครูบาอาจารย์ เป็นผู้อกตัญญู ผู้นั้นนับวันจะ 
เสือ่มทรามลงทกุท ีเหมอืนพระจันทร์ในวนัข้างแรมน้ันเอง จึงเป็นของควรคิดอยูท่ัง้น้ัน  
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสดาจารย์กรรมฐานหัวตอ สั่งและสอนให้ครอบคลุม 
ทกุด้าน เป็นศาสนาทีบ่ริบรูณ์พร้อมมลูทกุๆ ประการกว่าศาสนาใดๆ ทัง้ในโลกน้ี และ 
โลกหน้า และโลกอดีต และโลกปัจจุบันด้วย ไม่มีศาสนาใดๆ จะทันเทียมถึงได้  
ผูกขาดจองขาดอยูท่กุเมือ่ด้วย และกไ็ม่ได้เขยีนเข้าข้างตวั เขยีนเข้าข้างธรรม แต่ผู้มี 
ธรรมเป็นหลักจึงจะรู้จักยินดีเคารพรักปฏิบัตินับถือพระพุทธศาสนาได้ เพราะ 
พระพุทธศาสนา ธรรมศาสนา สังฆศาสนา สอนให้ฝังลงหยั่งลงที่ใจแต่ละหัวใจอนั 
ลกึซึง้ลงไม่มปีระมาณเลย แผ่นดินภายนอกหนาสองแสนสีห่ม่ืนโยชน์ยังมปีระมาณอยู่  
คุณของพุทธ ธรรม สงฆ์ ที่เรียกว่าคุณของพระพุทธศาสนานี้ หาประมาณบ่มิได้  
จะย่นลงมาหาผู้รู้ รู้สักเพียงใดก็ตาม อันรู้ดีรู้ชอบรู้พ้นจากกิเลสทั้งปวงก็ตามก็ไม่มี
ประมาณอีก ไม่เป็นวิสัยที่เอาเคร่ืองตวงในโลกสมมติ โลกบัญญัติ มาวัดมาตวง  
ผ่าศูนย์ขอบศูนย์กลางได้

ย้อนกลับคืนมาการลาจากที่พักป่าบ้านโพนงาม มอบหมายสิ่งที่เขาเอามาให้ใช้
ทกุๆ ประการ ฉันเช้าเสร็จแล้วกเ็ตรียมเดนิทางไปทศิตะวนัออกตามชายเขา เขาไปส่งพอ 
เป็นพิธี เพราะทางนี้เคยผ่านตอนแล้งปีกลายที่ไปหาหลวงปู่มั่นแล้ว
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พบพระอาจารย์ฝั้น

แท้จริงวันออกเดินทางน้ีกจั็บไข้อยูบ้่างแล้ว แต่ไม่เล่าให้เขาฟัง เพราะเกรงว่าเขา 
จะเป็นอารมณ์ด้วย พอเขากลับ ก็ตั้งหน้าภาวนาเดินตามชายเขา นกโพระดกร้อง 
ส่งเสยีง ใบไม้ร่วงจนโปร่งข้างบน ไม่ได้กังวล ตัง้ใจภาวนาพร้อมขาก้าวเดนิ ทัง้จับไข้ 
ทั้งเดินภาวนาไปตามไหล่เขา นกดุเหว่าร้องเสียงดังก้องได้ยินไกล เดินทางไปได้ถึง 
ห้าโมงเย็นเศษๆ จนถึงเขตบ้านนานกเค้า พบพระอาจารย์เจ้าองค์ส�าคัญ คือ 
พระอาจารย์ฝ้ัน วดัป่าธาตนุาเวง ท่านก�าลงัเดินทางมากบัพระสามสีอ่งค์ ท่านประสงค์
จะไปถ�า้ผาแด่น มีต�ารวจสองคนตามส่งท่าน ท่านถามว่า “อ้าว จะไปไหน ใครบ้างอยูก่บั 
พระอาจารย์ใหญ่ ท�าไมจึงหนีออกจากท่านมาคนละทิศละทาง” นั่งคุกเข่าลงกับพื้น 
พร้อมทั้งประนมมือกราบเรียนท่านรวบรัดเอาแต่ใจความ ท่านจึงกล่าวว่า “เออ วันนี้
คณุเดนิทางตลอดวนั ทัง้ไข้ไม่สร่าง เหน็ใจมาก จงไปพกัวดัธาตนุาเวงก่อนนะ เด๋ียวน้ี 
วดัไม่มีพระ ผมจะให้ต�ารวจสองคนน้ีกลบัไปส่งเดีย๋วน้ีแหละ จากน้ีไปถ�า้ผาแด่น ผมไป 
กบัพระกไ็ด้ ต�ารวจเอ๋ย ต่อพรุ่งน้ีเช้าให้สบิโทอมัพรมาฉีดยาให้พระนะ หายแล้วจึงไป 
วิเวกต่อไป”

ขณะน้ันเวลาสายณัห์ตะวนัเยน็ริบหร่ีลงลบัขอบฟ้าแล้ว ต�ารวจสองคนกม็ารับเอา 
บรขิาร คนหนึง่สะพายบาตร คนหนึ่งแบกกลดพร้อมทั้งถอืเอากาน�า้ กราบลาทา่นกับ 
พืน้ดินแล้ว กผิ็นหลงัใส่กนั ต่างพวกกต่็างไป คือองค์ท่านไปทางทศิใต้กบัพระ ข้าพเจ้า
กับต�ารวจไปทางทิศเหนือ ข้าพเจ้าก็จับไข้อยู่อย่างนั้น ทางไกลประมาณสิบกิโลเมตร 
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เดินทางลัดตัดตรง หนทางเท่าหนทางหนู ไฟก็ไม่มี มืดไม่เห็นเท้าว่าจะเหยียบอะไร 
เสี่ยงบุญเสี่ยงกรรม แล้วภาวนาเมตตาเดิน เพราะเกรงจะเหยียบงู พอถึงธาตุนาเวง 
กเ็กอืบสามทุม่ ต�ารวจส่งขึน้กฏิุแล้วเขากไ็ปพกัทีพ่กัเขา พอประมาณสีทุ่ม่ ไข้กส็ร่างบ้าง 
แต่หัวยังปวดหมับๆ อยู่พอปรากฏบ้างเล็กน้อย

วันน้ันภาวนานอนมิได้น่ัง แต่กไ็ม่หลบัง่าย รุ่งเช้าตรวจดูน�า้ใช้น�า้ฉันยงัมบีริบรูณ์อยู่  
กวาดลานวดัอ้อมกฏุกิพ็อดถีงึเวลาภกิขาจาร กลบัจากบณิฑบาต โยมใบตามมาเอายาเม็ด 
มาให้ ๑๑ เม็ด สิบโทอัมพรสั่งมาว่า ให้ฉันครั้งละสองเม็ด วันละสองเวลา ก่อนหรือ 
หลังอาหารก็ได้ พักอยู่นั้น ๖-๗ วัน ไข้ก็หายขาด เบาตนเบาตัวมาก แข็งแรงขึ้นโดย 
รวดเร็วมาก รับอาหารก็มีรสชาติดี แม้ยา ๑๑ เม็ด ก็หมดเพียง ๘-๙ เม็ด เท่านั้น  
ความตั้งใจของหมอ ถ้าฉันยานั้นหมดไม่หาย เขาจึงจะฉีด ถ้าทั้งฉันทั้งฉีดมันแรง
เกินไป

พักอยู่นั้นอีกรวมทั้งหมดเป็น ๑๑ วัน สังเกตธาตุขันธ์ก็แข็งแรงขึ้นมามากแล้ว
เหมือนไม่ได้ไข้สักที แล้วก็ลาโยมว่า “อาตมาจะลาไปถ�้าพระเวส” โยมใบร้องขึ้นว่า  
“รักษาหายแล้วหนีไปละทน้ีี” ข้าพเจ้าทัง้ตอบทัง้หวัเราะเขาตอบว่า “อาตมาเป็นผู้ต้องหา 
หลวงปูม่ัน่อยู่ คือองค์ท่านเทศน์หนักแน่นว่า ใครไปวเิวกกลบัมาถามภาวนาไม่ได้ความ 
จะเขกหนี ไม่ให้อยู่จ�าพรรษาด้วย เพราะไปเที่ยวเล่นเฉยๆ และพระอาจารย์ฝั้น 
กบ็อกไว้ว่า หายจากไข้แล้วจึงไปเทีย่ววเิวกอกีต่อไปดงัน้ีโยมเอ๋ย อาตมาไปวเิวกในถ�า้  
ในเขา ในป่า ในดง องค์เดยีว อาตมากไ็ด้บญุ โยมกไ็ด้ด้วย ไม่เสยีประโยชน์ทัง้สองทาง  
หลวงปู่มั่นได้ทราบข่าวว่าอาตมาพักวิเวกเล่นอยู่ตามวัดเฉยๆ ก็เป็นเหตุให้หลวงปู่ 
พิจารณาว่าอาตมาบิดพลิ้วต่อข้อวัตรครูบาอาจารย์เฉยๆ มาลอบซ่อนตัวอยู่ ไม่เห็น 
กล้าเป็นกล้าตายอะไร อาตมาก็ถูกเข่น องค์ท่านกไ็ม่รับไว้สอนเลย ตดัหนทางอาตมา
อกีด้วย” โยมตอบว่า “ถ้ากระน้ันกเ็ป็นอนัว่าไปได้แล้ว จงแผ่เมตตาถงึพวกข้าน้อยบ้าง”

คร้ันได้วนัใหม่ ฉันเสร็จกอ็อกเดนิทาง ถงึบ้านโคกค�า่พอด ีพกัวดัป่า เช้าฉันเสร็จ 
เดนิทางต่อ ค�า่ถงึอ�าเภอนาแก แต่ยังเดินต่อไปอยู ่พกัเถยีงนาเขาเป็นเวลาหน่ึงทุม่พอดี 
น�้ามิได้อาบ มิได้ดื่ม มิได้ล้างเท้า ตอนกลางคืนหนาวจัด ห่มผ้าเพียงแข้งไม่ปกเท้า  
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เพราะเท้ามิได้ล้าง ทนหนาวเอา เช้าได้เวลา ไม่มีน�า้ล้างหน้าและบ้วนปาก เลยเอามอืถตูา  
แล้วเข้าไปบณิฑบาตบ้านดู ่ฉันเสร็จ เดินทางต่อถงึวดัป่าอ้อมแก้ว ธาตพุนม พกัสองคนื 
แล้วไปวดัป่าเมอืงเว พกัหน่ึงคนื เดนิทางต่อพกัวดัเก่าๆ โบราณเป็นวดัร้าง (เขาว่ามีผีดุ)  
หน่ึงคืน รุ่งเช้าบณิฑบาตฉันเสร็จเดินทางต่อ พกัวดัป่าบ้านหนองห้างหน่ึงคนื เช้าฉันเสร็จ 
เดนิทางต่อพกับ้านนาโสก ได้รับข่าวว่าหลวงตามิง่ไปอยูถ่�า้พระเวสก่อนแล้ว โยมบ้าน 
นาโสกพาไปหาถ�้า และพระอาจารย์สนก็พาไปหาด้วย ตกลงได้ถ�้ามะเขือจวนค�่าแล้ว  
จากถ�้ามะเขือไปหาถ�้าพระอาจารย์สนไกลประมาณ ๔๐ เส้น ตกลงจ�าเป็นก็ต้องพัก 
ถ�้ามะเขือ แล้วสัญญากันว่าพรุ่งนี้เช้าไปบิณฑบาตลัดกันที่ป่าละเมาะอันไกลจากที่พัก
ประมาณกิโลเมตร โยมเขาจะลัดใส่บาตรที่นั่น ว่าแล้วพระอาจารย์สนก็กลับถ�้าท่าน 
โยมก็กลับบ้านโยม คงราว ๒ ทุ่ม จะถึงบ้าน

ยงัแต่เราอยูค่นเดียวเปลีย่วทีส่ดุ ไฟจุดกไ็ม่ม ีเทยีนกไ็ม่ม ีอนิจจา สรรพทกุขา 
ในส่วนกายา แต่จิตใจนั้นนาขณะนั้นอยู่ธรรมดา เฉยๆ ไม่สุข ไม่ทุกข์เลย ไม่ได้ 
กางกลด แผ่นดนิเอยีงเหมอืนจอมปลวก น่ังไม่ได้ หน้าจะคว�า่ลง ตัง้แต่มนัเป็นแผ่นดนิ 
แผ่นหนิมาตัง้แต่กกสุนัโธมาจนบดัน้ี คงไม่มพีระเณรองค์ใดไปเป็นผีบ้าภาวนาอยูท่ีน้ั่น  
นึกขึ้นมาแล้วก็น่าข�าๆ หมดหนทางก็เอาผ้าอาบน�้าปู วันนั้นไม่ได้สรงน�้าอีกซ�้า ปูกับ 
พืน้ดินเอียงๆ นอนผินหวัไปทางทศิใต้ เอาห่อผ้าสงัฆาฏมิาหนุน บาตรตัง้ไม่ได้ ต้องผูก 
มัดติดกับต้นไม้ กลดก็สอดเข้ากับกอไม้ทั้งปลอกเพราะไม่ได้กาง เวลานอนเอาศอก
ทางขวางัดไว้ ก�าหนดลมหายใจพร้อม ปรากฏว่านอนไม่หลับเลย ตาใสแจ๋วตลอดรุ่ง  
อนัน้ีกเ็ป็นภาพพจน์ส่วนตวัอนัหน่ึง นึกเหน็คราวใด น่าหวัเราะตนมาก และกเ็ป็นเคร่ือง 
เพิม่ความเขด็หลาบในสงสารอยู่แบบไม่เสยีธรรม กลายเป็นอตตีงัสญาณ ญาณในส่วน 
อดีตไปในตัว เป็นพยานในส่วนปัจจุบันและอนาคตได้ไม่สงสัย
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อดีต อนาคต เป็นเมืองขึ้นของปัจจุบัน

บคุคลไม่เหน็กองทกุข์ชดัด้วยตนเองในปัจจุบนั อดตี อนาคต ให้เสมอภาคด้วย 
ตนเองชัดแล้ว ไฉนความเพลินในสงสารจึงจะลดลงได้ เมื่อความเพลินในสงสาร 
ไม่ลดลง ตัณหาความทะเยอทะยานก็ไม่ลดลง ทุกข์ทางใจก็ไม่ลดลง การเดินมรรค 
ทางปัญญา มรรคภาวนา วปัิสสนาญาณกไ็ม่ดดู นิโรธธรรมอนัดบัตณัหา ดับทกุข์ทางใจ 
กไ็ม่กระจ่าง คล้ายกับคนตาฟางเดินทาง แม้จะไปในรถในเรือกม็องเหน็อะไรไม่ถนัด
โดยส่วนตัวได้

อดีต อนาคต ทางพระพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าจะเป็นของไม่มีค่าเหลิงเจิ้งไปหมด 
โดยส่วนเดียว อดีตที่เป็นประโยชน์ก็จะได้เอามาเป็นเยี่ยงอย่างในทางดี ที่ไม่เป็น 
ประโยชน์ก็จะได้เข็ดหลาบเว้น แม้อนาคตที่ตั้งสัตย์ไว้ สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็จะได้
เตรียมรักษาไว้ สิง่ทีไ่ม่เป็นประโยชน์กจ็ะได้เว้น เช่น เราเดินทาง แม้ขาเราจะยงัไม่ก้าว 
ไปถงึก็ตาม กต้็องเหน็ทีจ่ะก้าวทีจ่ะเหยยีบล่วงหน้าก่อนก้าวไป ผู้ปฏบิตัธิรรมเพือ่หลดุ 
เพื่อพ้นจากความหลงและความเข้าใจผิดอันมึนงง ไม่โยงอดีตอนาคตเป็นพยานกัน 
ในปัจจุบนัพลนัด่วนให้ชดัแจ้ง แม้จะมนิีสยัวาสนาเป็นสกุขวปัิสสโกกต็าม กต้็องบริบรูณ์ 
ด้วยญาณสาม อตตีงัสญาณ ญาณในส่วนอดตี อนาคตงัสญาณ ญาณในส่วนอนาคต 
ปัจจุปปันนังสญาณ ญาณในส่วนปัจจุบนั ยกอทุาหรณ์เช่น เหน็ไตรลกัษณ์ในปัจจุบนัชดั  
ไตรลกัษณ์ในอดีต อนาคต กม็าเป็นพยานกเัสมอภาค เม่ือมพียานสองปาก มใิช่พยานเทจ็  
ปัจจุบนักต็ดัสนิพร้อมทัง้เป็นพยานเพิม่เข้าอกีอยูใ่นตวั ไม่ว่าจะไปในทางดีหรือทางชัว่ 
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โลกยิะหรือโลกตุตระ อดีต อนาคต ย่อมเป็นเมอืงขึน้ของปัจจุบนัทัง้น้ัน เว้นอรหนัต์เสยี  
เพราะพระอรหนัต์ไม่ตดิข้องอยูใ่นกาลทัง้สาม แม้จะเอากาลทัง้สามมาใช้อยูแ่ล้ว แต่กใ็ช้ 
แบบไม่ติด น�้าค้างบนใบบัวแตไ่ม่ติดใบบัว ถงึน�า้จะตกออกจากใบบัว น�า้ก็หาได้เป็น
กังวลในใบบวัไม่ ใบบวักมิ็ได้ยนืยนัว่าหนักมากเพราะน�า้มาค้างเรา และกไ็ม่ยืนยนัว่า 
เบาแล้วเพราะน�้าตกออกไปจากเรา

ย้อนคนืมาแก้ปัญหาทีย่งัค้างแขวนอยู ่มปัีญหาว่า อดตี อนาคต กคื็อปัจจุบนัน้ันเอง 
ไปร้องเรียกเชื้อเชิญก็จริงอยู่ แต่ขยายตนเองออกให้เป็น ๓ ธรรมาสน์กับปัจจุบัน  
โยงกันเข้าลงรอยกัน เพราะไม่ถือว่าเป็นของยากและหนักใจ และถือว่าเทศน์ให้ตน 
ฟังด้วย ไม่หวงัเอาคะแนนใดๆ ในโลกภายนอกด้วย เมือ่ปัจจุบนักาลแตกฉานในนิทาน
ของเจ้าตัวอยู่แล้ว อดีต อนาคต ก็ต้องรู้เท่าทันเทียมถึง เลยกลายเป็นเรื่องเล็กน้อย 
และขบให้แตกได้ทันท่วงทีง่ายดายโดยด่วน
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ถ�้าอัตตกิลมถานุโยค

หวนมาปรารภติดต่อการเดินทางต่อไป เช้าพอได้เวลาก็ออกมาจากถ�า้มะเขือ 
อันเป็นถ�้าทรมานอัตตกิลมถานุโยค นอนได้เอาศอกขวาสักดินค�้าไว้ตลอดรุ่งน้ัน  
มาลัดที่บิณฑบาตพระอาจารย์สน ฉันเสร็จแล้วล้างบาตรเสร็จเรียบร้อย เรียนท่านว่า 
“ถ�า้ทีพ่กัคนืน้ี เรียกว่าถ�า้จนตรอกได้ เพราะค�า่จวนเวลา กระผมนอนได้เอาศอกงดัไว้ 
ตลอดคนื ตาใสแจ๋วนอนไม่หลบั นอนก�าหนดลมมีสตอิยูก่บัลมออกเข้าพร้อมกบัศอก 
ทีค่�า้ดินไว้ ต่างกพ็ากนัหวัเราะกนัซ�า้ทกุข์ กระผมนึกเหน็ถ�า้ผาแด่น เพราะแล้งปีกลาย 
ก่อนเข้าไปหาหลวงปู่มั่น ได้ไปพักอยู่คืนหน่ึง ได้อ่านสถานที่ออกแล้วเหมาะสม 
ทกุประการ และปีน้ีระหว่างผมผ่านมา กพ็บพระอาจารย์ฝ้ันทีใ่กล้บ้านนานกเค้า องค์ท่าน 
ว่าจะไปถ�้าผาแด่น แต่เดี๋ยวน้ีท่านคงกลับวัดป่าธาตุนาเวงแล้วก็อาจเป็นได้ เพราะ 
ทางสกลนครติดต่อท่านอยู่ หรือมิฉะน้ันท่านคงจะย้ายที่ไปหาถ�้าอื่นก็อาจเป็นได้  
เพราะองค์ท่านมีพระไปด้วย ๒-๓ องค์ ถ�า้ผาแด่นน้ีเท่าทีก่ระผมสงัเกตตามทีไ่ด้เหน็  
แล้งปีกลายน้ี ถ้าอยูอ่งค์เดยีวกเ็หมาะมากนักแท้ๆ ครับ ทางบณิฑบาตไกล ๑๐๐ เส้น  
ขึน้อ�าเภอเมอืงสกลนครน้ันเอง จากตวัเมืองไปถงึถ�า้กอ็ยูใ่นระหว่างอย่างมากก ็๔๐๐ เส้น  
ฉะนั้น กระผมจะได้ลาไปวันนี้ขอรับ”

องค์ทา่นก็ให้พรอันดีทุกประการ แต่ต้องกลับวัดป่าบ้านนาโสกเสียกอ่น เพราะ
หนทางหลังภูเขาล่องไปตามยาวของภูเขาไม่มี มีแต่ทางชายเขา



106

พบพระอาจารย์ฝั้นที่ถ�้าบ้านไผ่

กราบลาองค์ท่านแล้ว กล็งภเูขามาพร้อมโยมทีไ่ปลดัใส่บาตรบนภเูขา พอลงมา 
ถึงใกล้วัดป่าบ้านนาโสก ก็เลยไม่เข้าพักวัด ให้โยมชาลีตามส่งทางล่องชายเขาตรง 
ทิศตะวันตก โยมไปส่งประมาณหนึ่งกิโลเมตรพอจะไม่หลงแล้วก็ให้โยมกลับ

เดินองค์เดียวเปลี่ยวเปล่าตามชายภูเขาไม่เศร้าโศก
บริโภคภาวนาพร้อมกับขาก้าวหน่วงน้าวธรรม
บริกรรมติดต่อจดจ่อเป็นจังหวะ
ไม่ขาดระยะวิเวกวังเวง
จั๊กจั่นร้องเพลงตามต้นไม้เป็นระยะๆ
ไปพบปะเด็กจับจั๊กจั่น ถามเขาว่าไปทางนั้นถูกไหมหนู
เขายกมือชูชี้บอก ขอหลวงพ่ออย่าได้ปลีกออกจากทางเดิม
ทางเส้นนี้แหละผ่านบ้านมะนาวสีฯ
เดินถึงค�่าพอดีก็พักบ้านค้อ
ตื่นเช้าบิณฑบาตฉันเสร็จก็เดินต่อ พักวัดร้างบ้านนาสีนวลสองคืน

สมัยน้ันวดัดอยธรรมเจดย์ีก�าลงัเร่ิมสร้างมาในระหว่างสองปี ลาจากบ้านนาสนีวล  
เดินทางข้ามเขา บ่ายสามโมงเยน็ถงึวดัป่าบ้านเต่างอย ลาจากน้ันเป็นวนัใหม่ ฉันเสร็จ 
เดินทางถึงบ้านไผ่ประมาณเที่ยงวัน
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ได้ทราบว่าพระอาจารย์ฝ้ันมาพกัอยูถ่�า้บ้านไผ่หลายวนัแล้ว องค์ท่านย้ายจากถ�า้
ผาแด่น เขากล่าวว่าองค์ท่านลงมาจาถ�า้ บณิฑบาบ้านไผ่น้ีทกุวันองค์เดยีว หมูข่องท่าน
กลับวัดหมดแล้ว พอได้ยินเขาเล่าอย่างนั้นก็นึกในใจว่า เราจะผ่านไปถ�้าผาแด่นเลย 
ก็ไม่เป็นธรรมอีก เราก็ต้องแวะองค์ท่าน

เขาบอกล่วงหน้าว่า “จากบ้านนี้ขึ้นไปหาถ�้าพระอาจารย์ฝั้น ทางไกล ๗๐ เส้น”

“เออ อาตมากจ็ะขึน้ไปหาองค์ท่าน” ว่าแล้วเขากไ็ปส่งทางประมาณสองเส้นกว่าๆ 
แล้วก็บอกเขากลับ เดินไปอีกนานพอสมควรก็ถึงถ�้าองค์ท่านอยู่

ขณะน้ันองค์ท่านก�าลงัสานครุไว้ตกัน�า้อยูอ่งค์เดียว วางบาตรไว้ทีค่วรแล้วห่มผ้า 
เฉวียงบ่าเข้าไปกราบองค์ท่าน องค์ท่านทักทายว่า “มาจากไหน”

เรียนว่า “มาจากถ�า้มะเขอื นึกว่าจะไปถ�า้พระเวสแต่หลวงตาม่ิงอยูแ่ล้ว กไ็ปหาถ�า้ 
ได้ถ�า้มะเขอืค�า่ๆ จวนเวลากย็อมนอน แผ่นดินทีน่อนเอยีงมากและสถานทีก่ไ็ม่เหมาะสม  
นอนอยู่คืนหนึ่งก็เลยจากมาครับ”

องค์ท่านกล่าวว่า “เออ ผมย้ายจากถ�า้ผาแด่นมานานแล้ว หมู่ท่านกว่าพากนักลบัวดั 
หมดแล้ว ถ้าหากว่าท่านอยากอยูก่บัผม ผมกไ็ม่ขดัข้องเลย จงพจิารณาดตูามสะดวก
เถิด” 

กราบองค์ท่านแล้วก็ไปหาทีพ่กั เลยได้หนิดานกลางแจ้ง ไม่ได้กางกลดและมุ้งเลย  
ปผู้านอนหนิดานเลย และน�า้กอ็ดอกี ไม่ได้อาบน�า้เลยวนัน้ัน เพราะเกรงจะหมดไปจาก 
องค์ท่าน
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ฝูงผึ้งต้อนรับที่ผาแด่น

ตืน่เช้าได้เวลากไ็ปบณิฑบาตกบัองค์ท่าน มโียมผู้ชายคนหน่ึงมารับบาตรองค์ท่าน 
และมารับใช้ ฉันเสร็จจึงเอาข้าวเศษกลับบ้าน และอากาศตอนกลางคืนก็ยังมีหนาว
เย็นเยือกอยู่พอสมควร ฉันเสร็จแล้วล้างบาตร เช็ดเสร็จแล้ว กราบเรียนองค์ท่านว่า  
“ที่พระอาจารย์เปิดประตูให้กระผมอยู่ด้วยน้ัน เป็นบุญอันล้นเกล้าของกระผมแล้ว  
แต่นิสยักระผมเป็นคนขีก้ลวัอยูบ้่าง กระผมอยากดัดสนัดานมันอยู ่ถ้าหากว่ากระผม
ไปอยู่ถ�้าผาแด่นองค์เดียว พระอาจารย์จะเห็นสมควรหรือไม่หนอประการใดขอรับ 
และกระผมกม็ปัีญหาอยูอ่นัหน่ึง คอืหลวงปูม่ัน่ปรารภปีน้ีว่า ผู้ใดไปเทีย่ววเิวกกลบัมา 
ถามเร่ืองภาวนาไม่ได้ความจะไม่ให้จ�าพรรษาด้วย ข้อน้ีกเ็จ็บปวดมาก เท่ากบัว่ากระผม 
แบกแผ่นดินแผ่นฟ้าอยู่ ยังเป็นผู้ต้องหาแก้ยังไม่ทันตก”

องค์ท่านทอดสายตาลงต�า่อยูส่กัครู่ กก็ล่าวว่า “คุณเรียนผมแบบน้ี มันถงึจิตถงึใจ 
ผมมาก ผมอนุโมทนาสาธกุาร เอาให้ดนีะ ยกธงแดงต่อสู”้ แล้วองค์ท่านก็บอกว่า “เอ้า  
เตรียมบริขาร ผมจะให้โยมคนน้ีแหละตามส่งจนถงึถ�า้ผาแด่น ไปทางหลงัภูเลย ไม่ต้อง 
ลงไปทางตีนภู”

กราบสามทแีล้วกอ็อกเดนิ ให้โยมออกก่อนเพราะเป็นทางไม่เตยีน โยมจะสะพาย 
เอาบาตร แต่ไม่ให้สะพายเพราะเกรงเขาหนักเกนิไป เลยแบ่งห่อผ้าออกให้เขาถอืหรือ 
สะพายเอาบ้าง เดินภาวนาไปเงียบๆ ประมาณบ่ายสี่โมงเย็นก็ถึงถ�้าผาแด่น แล้วก็รีบ 
บอกโยมกลบับ้านเขา แต่เขากค็งค�า่บ้านนากบัแก้ หรือมิฉะน้ันกค็งค�า่บ้านเหล่านกยงู  
เพราะต้องไปตามไหล่เขาตรงทิศตะวันออก
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ขณะที่โยมกลับบ้าน ก็เตรยีมตัวจะขึ้นถ�้า บันดาลมีผึ้งฝงูหนึง่บินกรเูข้ามาตอม
รอบหวัเป็นกลุม่ๆ ตัง้พนัๆ ตวั บนิวนเวยีนอยูร่อบตวัแต่ไม่ถูกกาย บนิรอบทัง้ส่วนบน 
ส่วนกลาง ส่วนล่างของกาย บนิช้าๆ ขณะน้ันจิตใจจะว่ากลวัผ้ึงกไ็ม่ใช่ จะว่ากล้าหาญ 
กไ็ม่เชงิ ยนืค�านึงอยูว่่า “เอ๊ะ เรากม็ไิด้นึกได้ฝันว่าจะมาก่อกรรมท�าเวรกบัท่านผู้ใด ท�าไม 
จึงเป็นอย่างน้ีหนอ” พอนึกอย่างน้ีจบลง ผ้ึงทัง้ฝูงๆ กบ็นิขึน้หน้าผาหมด เข้ารังเดมิของ
มนัแล้ว สงัเกตกไ็ด้ความว่า “เมือ่เรามาไม่ได้มองสงู ไม่เหน็รังมัน คือเมือ่มันเข้ารัง เราจึง
ได้รู้ว่ามันบนิออกจากรัง รังของมนัมรีอยเหยีย่วเฉ่ียวมาตขีาดวิน่ไปบ้างแล้ว เหตทุีมั่น 
บนิกลบัทกุตวัไม่กัดเลยน้ัน ชะรอยจะเป็นด้วยเราค�านึงธรรมว่า ไม่มาเอาเวรเอาภัยกบั
ท่านผู้ใดก็อาจเป็นได้” กระแสจิตของมันจึงเบาทางโกรธลงก็อาจเป็นได้ เราก็ไม่รู้จัก 
ขณะจิตของมนั เป็นเพียงเหตผุลเดาด้นเท่าน้ัน แต่กไ็ม่เป็นเร่ืองแปลกและส�าคัญอะไร  
เขียนไว้พอให้เป็นอตีตารมณ์ที่ได้ผ่านทุกข์มาในการท่องเที่ยวของสังขารลงทุนบารมี
พลีปฏิบัติ

ครั้นแล้วก็เอากาไปตักน�า้ รีบปัดกวาดเล็กๆ น้อยๆ พอได้ข้อวัตร เวลาก็ค�่ามืด
พอด ีมกีระต๊อบเลก็ๆ อยูใ่นถ�า้เง้ือมหน้าผา ปดู้วยไม้กลมเลก็ๆ เอาใบข่าปรูองและกัน้
ด้วยใบข่าป่าพอหลวมตวั ด้านบนมงุด้วยหนิธรรมชาต ิหนัหวัไปทางเหวคือทางทศิเหนือ  
ทางจงกรมยาวประมาณ ๔ วา ตรงทิศตะวันออก ผ้าปูนอนก็คือผ้าอาบน�้าผืนเดียว  
เช็ดบาตรก็อยู่นั้น ปกหมอนก็อยู่นั้น เช็ดตัวเช็ดหน้าก็อยู่นั้น ไฟก็แล้วแต่เดือนดาว 
และพระอาทิตย์จะอ�านวย เห็นหรือไม่เห็นเป็นหน้าที่ลูกตาจะสัมผัสให้ มุ้งและกลด 
ไม่ต้องกาง หมอนกคื็อห่อผ้าสงัฆาฏ ิครุตกัน�า้อย่าถามหา ใช้กาตกัมา ทัง้ล้างเท้าทัง้ฉัน  
การล้างเท้า น่ังหย่อนเท้าลงทีน่ั่งพกัร้าน มอืหน่ึงก�าฝ่าเท้าทางใต้ ยัง้ตวัยกฝ่าเท้าให้พ้นพืน้  
มอืขวาจับแก้วน�า้เทลง มือซ้ายก�าเท้าล้าง น�า้คร่ึงแก้วกพ็อ แล้วแต่ละคร้ัง ล้างแล้วพยงุตวั 
ไว้ให้น�้าหนักตัวอยู่ที่ก้น ยกขาทั้งสองขึ้น ฝ่าเท้าพ้นพื้นแล้วเอาผ้าเช็ด แล้วจึงเอี้ยว
ตัวเอาขาขึ้นที่ร้าน มิฉะนั้นแล้วเท้าจะหยั่งลงเหยียบที่ดินที่หินอีก ถึงแม้จะใส่รองเท้า
อยู่ก็ต้องล้าง เพราะการใส่รองเท้าก็กันได้เพียงหนามบางอย่าง และทางขลุกขลักหิน
คมดนิคมบ้างเท่าน้ัน จะกนัฝ่าเท้าทางพืน้ไม่ให้ด�าน้ันไม่ได้ การรักษาเท้าไม่ให้สกปรก 
ก็มีพระวินัยกวดขันอยู่
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ขณะที่อยู่นั้นไปบิณฑบาตทางไกล ๑๐๐ เส้น ไต่ไปตามหลังเขาประมาณ ๑ 
กิโลเมตร แล้วเอียงลงชายเขาเป็นดงบ้างแล้วจึงตกทุ่งนาใกล้บ้าน กลับออกมาแล้ว
ฉันที่ทุ่งนาเล็กๆ มีน�้าบ่ออยู่ตรงนั้น มีโยมชื่ออาจารย์เสน เขาตามปฏิบัติ ฉันเสร็จ
ล้างบาตรเรียบร้อยแล้วก็สะพายบาตรเปล่าขึ้นภู เว้นวันฉันบ้าง และบอกโยมเขาให้รู้ 
เพื่อให้เขาไม่ต้องคอยในวันที่ตนไม่ไปบิณฑบาต

ขณะนั้นมีควายดุร้ายอยู่ตัวหนึ่ง เขายาวโค้ง มันขวิดคนมาหลายรายแล้ว แม้
เจ้าของมันก็ไล่ขวิด เช้าวันหนึ่งบันดาลไปพบที่กลางทางใกล้เข้าบ้าน มันขวางทางอยู่ 
ไม่หนีเลย แกว่งเขาใส่ใกล้ประมาณ ๖-๗ วา เป็นตวัผู้ ถ้าเป็นมนุษย์กอ็ายรุาวสกั ๓๐ ปี  
โตด้วย อ้วนด้วย สงูด้วย ต่างกย็นืเฝ้ากนัอยูป่ระมาณ ๑๐ นาท ีขู่ยงัไงกไ็ม่หนี พดูดีๆ  
กไ็ม่ฟัง แกว่งเขาออกลกูไม้อยูอ่ย่างน้ัน กเ็ลยกลบัเข้าร้ัวเขา มันกต็ามโชกโชน เลด็ลอด 
แอบที่น้ันที่น้ีก็เลยผ่านพ้นไป ชาวบ้านเขาทราบเร่ืองราวเข้า เขาไปบอกเจ้าของมัน 
ให้ปล่อยสายๆ และเขาบ่นพไิรร�าพนัต่างๆ นานาว่า “จะขายให้เขาฆ่าเสยีกไ็ม่ขาย ควายตวัน้ี 
เดือดร้อนบ้านเมอืงมานานแล้ว คุมพวกบ้านตากแดดทีไ่ปทอดแหอยูก่ลางทุง่กเ็กอืบตาย  
แต่เดชะบุญขึ้นต้นไม้ทัน ทิ้งแหไว้แล้ว มันชนแหอยู่ใต้ต้นไม้ขาดเป็นช้ินเป็นอัน 
แหลกลาญไม่มีชิ้นดี ไล่ชนเจ้าของที่ไร่อ้อย วนไปเวียนมาอยู่แต่เช้าจนเที่ยง บันดาล
นึกเหน็ล�าอ้อยโตๆ ขนาดวา กเ็ข้าต่อสูจึ้งพอมเีวลาหลบหนีทนั อนัน้ีพระท่านยงัโชคด ี
อยูบ้่าง ไม่เป็นอนัตราย” เขาพากนับ่นอึกทกึ แต่ต่อมาเขากป็ล่อยสายให้ผ่านพ้นในยาม 
พระบิณฑบาต

เมือ่มาพจิารณาดแูล้ว เร่ือง โทโส โมโห โลโภ น้ีมอียูใ่นขันธสนัดานของสตัว์ทกุ 
ตวัสตัว์ ต่างกนัเพียงหนักเบาเท่าน้ัน เมือ่กเิลสมีอยูท่กุตวัสตัว์ เทวดา มาร พรหม มนุษย์  
ทางบรรเทาถ่ายถอนตลอดหลุดพ้น จึงมีอยู่ทุกตัวสัตว์ เทวดา มาร พรหม มนุษย์  
พระองค์ผู้รู้ธรรมจึงสามารถยนืยนัได้ว่า อริยธมัเม ฐโิต นโร อริยธรรมอนัประเสริฐ  
ย่อมมีย่อมตัง้อยูท่ีน่รชน ถ้านรชนรู้และรับรองว่ากเิลสมอียูใ่นตนจริงๆ การเหน็โทษ 
ในกิเลสก็ไม่อาจปฏิเสธด้วยตนเอง การละการพยายามละออกจากขันธสันดานก็ไม่
อาจปฏเิสธได้อกี ย่อมเป็นการเคารพและจ�านนต่อพทุธศาสนาอยูใ่นตวัแล้ว ถ้ากเิลส
ไม่มีอยู่ในสรรพไตรโลกธาตุแล้ว พระนิพพานก็ไม่มีในพระนิพพานอยู่นั้นเอง
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ความอัตคัดคือสมบัติของพระธุดงค์

การพกัอยูอ่งค์เดียวไม่เกีย่วกบัหมู่ เกดิเป็นอูข่องการพจิารณาธรรมะ รสจิตใจใคร่
ธรรมสงูขึน้ จะเจริญกรรมฐานอนัใดกด็วู่าโล่ง หวัใจไม่ได้ขู่ไม่ได้เข็ญให้ท�า ดดูดืม่เอง 
เป็นเอง สตปัิญญาจิตใจอยูต่ดิสนิทกบัตวั ถ้าเทยีบใส่โคและกระบอื กไ็ม่ต้องต้อนเข้า 
คอกยาก เวลาเข้ามนัเข้าเอง เวลาออกกรู้็จักขอบเขต กายใจเบาโปร่ง ไม่มนึงง สิง่ทีเ่คยรู้  
เคยเหน็เคยปฏบิตัมิาก่อน กย็ิง่เด่นชดัอร่อยขึน้ในใจ ผู้ใดไม่ยนิดใีนวเิวก กคื็อผู้น้ัน 
ไม่ได้เคยดื่มรสวิเวก เคยดื่มแต่รสวิวุ่น กายวิเวกก็ดี จิตตวิเวกก็ดี อุปธิวิเวกก็ดี 
ก็รวมลงมาเป็นเอกวิเวกอันเดียวกัน จะบัญญัติหรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนักเลย  
ทีบ่ญัญตัไิว้กเ็พราะเป็นแผนที ่แต่ตวัเน้ือทีจ่ริงๆ แล้วหดตวัเข้ามาเอง หาเอกปัจจุบนั 
วเิวกลงมารวมกันเอง ไม่ได้ต้อนมาฮอืๆ ฮาๆ เหมือนโคและกระบอืเลย ผู้หวงัพ้นทกุข์ 
ในสงสารโดยด่วนโดยแท้จริง จึงจะพูดกันออก บอกกันถูก ปลุกกันได้ ให้กันเป็น 
มิฉะนั้นแล้วก็จะตรงกันข้ามไปละ

พระธรรมเป็นของลุม่ลกึ แต่จะลกึสกัเพยีงใด กล็กึลงทีใ่จ จะตืน้ กต็ืน้ขึน้มาทีใ่จ  
ไม่ใช่ลกึตืน้อยูท่ีด่นิฟ้าอากาศ ลม ไฟ น�า้ ภายนอก ผู้มสีตปัิญญาอยูก่บัใจ ย่อมขุดถงึ 
ใจถึงธรรม ไม่หนีจากธรรมจากใจ ไม่หนีจากใจจากธรรมไปได้ ถ้าหา ก็หาอยู่ที่ใจ 
ที่ธรรม ที่ธรรมที่ใจ ถ้าเห็น ก็เห็นอยู่ที่ใจที่ธรรม ที่ธรรมที่ใจ ทวนไปมาอยู่นี้

พกัท�าความเพยีรอยูท่ีถ่�า้ผาแด่นน้ัน การซกัผ้าและย้อมผ้า กซ็กัน�า้เยน็และย้อม 
น�า้เยน็ หนิดานแห่งใดเป็นอ่างเลก็ขนาดกะละมงั กซ็กัทีน้ั่นย้อมทีน้ั่น ฝนหนิแดงลงทีน้ั่น  
ไม่ยากไม่แค้นอะไร น�า้ร้อนกด็ ีขามป้อม สมอ ไม่ต้องเกีย่ว และไม่ต้องเอ่ยปากถามหา 
อกีด้วย ยาแก้ไข้แก้หนาวและแก้พษิสตัว์กดัต่อยไม่มใีนย่ามในถงุ และกไ็ม่สนใจหา
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อกีด้วย แม้ไม้ขีดไฟ เทยีนไข กข็าดอยูน่านแล้ว เม่ือถกูงูกดัเกีย่วกบัพษิสดๆ กนึ็กเหน็ 
แต่มตูร (ปัสสาวะ) คถู (อจุจาระ) ดนิ เท่าน้ัน ส่วนเถ้ากไ็ม่นึกหวงัจะได้ มูตร คถู ดนิ 
ฉันปนกันแล้ว หายก็หาย ไม่หายก็ยอมภาวนาตายองค์เดียว ไว้ให้เทวดาผู้ใจสูงมา
พบเข้าจะได้ปลงธรรมสังเวช เป็นเหตุให้เขาได้กามาพจรกุศลเพิ่มขึ้น ไม่ได้กินแหนง
แคลงใจในเร่ืองศพๆ สบัๆ ด้วย ชัน้ต�า่ทีส่ดุกฝ็ากไว้กบัโยมอปัุฏฐาก นับแต่แมลงวนั
และหมู่หนอน อีกา อีแร้ง หมาจิ้งจอก หมาไน ขึ้นไป

ความพอใจในการปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นจากธรรมฝ่ายกิเลสที่เรียกว่าอ้ายหลงๆ 
ใหลๆ หล�าๆ น้ี ย่อมชนะความพอใจในการปฏิบตัธิรรมเพือ่อามสิใดๆ ในโลกทัง้สิน้  
จิตใจและเจตนาของเจ้าตวั ย่อมมอีทิธพิลเฉพาะเจ้าตวั ขับมิจฉาทฏิฐเิฉพาะเจ้าตวัให้
ขาดกระเด็นออกจากเจ้าตวัได้แบบไม่ขบถคืนได้ เรียกว่าชนะแล้วไม่กลบัคนืมาแพ้ใน
ตอนนี้อีก มีแต่ตั้งใจเดินทางรุดหน้าในมรรคภาวนาเท่านั้นเองละ

และในยคุทีพ่กัอยูน้ั่น วนัขึน้กด็ ีแรมก็ด ี๗-๘ ๑๔-๑๕ ค�า่ เขาข้ึนไปนอนรักษาศลี 
ถ�า้หน่ึงอีกต่างหาก ไกลจากทีพ่กัของตนประมาณ ๖ เส้น มีคนจ�านวนประมาณ ๖-๗ คน  
เขาไปท�าข้าวหลามไม้เปาะใส่บาตร วันเช่นนั้นบิณฑบาตลานหินไกลจากที่พักของตน
ประมาณ ๔ เส้น ไม่ได้ไปบณิฑบาตถงึบ้าน ฉันทีล่านหนิน้ันมนัถงึจิตถึงใจตนเองจริงๆ 
ข้าวหลามเฉยๆ ไม่มกีบั กก็ลนืสบาย เคีย้วสบาย มนัรูจ้กัทัง้ก�าลังสง่เข้าปาก รูจ้กัทั้ง 
ก�าลังเคี้ยว รู้จักทั้งก�าลังกลืน รู้จักทั้งที่ตกลงในกระเพาะ มันเบากายเบาใจ โปร่ง 
คล้ายกบัฉันอยูก่ลางอากาศ คล้ายกบัอาหารเทวบตุร เทวดา อนิทร์ ความอิม่กายอิม่ใจ 
ในธรรมชนะความอิ่มกายอิ่มใจในอามิส ไกลกันราวฟ้ากับแผ่นดิน ฟ้าก็ยังเห็นเมฆ 
หมอก พระอาทติย์ เดอืน ดาว เป็นเคร่ืองหมายสมมต ิมนัไกลกว่าน้ันอกีเทวธรรมเอ๋ย  
พูดน้อยไม่พอคาย พูดหลายถูกกล่าวตู่ว่าอุตริ ความอิ่มกายอิ่มใจในชั้นน้ีเป็นชั้น 
ต�่าๆ ดอก ความอิ่มกายอิ่มใจของท่านผู้พ้นแล้วนั้น ไม่มีเครื่องหมายเปรียบเทียบ 
เสยีแล้ว ผู้เขยีน ผู้ฟัง ผู้อ่าน อยากรู้เทจ็จริงเพยีงไร ผู้เขียน ผู้อ่าน ผู้ฟัง กจ็งประพฤตติน 
ให้พ้นจากกิเลสจนสิ้นเชิงก่อน หากจะรู้เองดอก ไม่ต้องทุ่มเถียงเกี่ยงงอนกันให้เป็น
ปัญหาโลกแตกก็ได้ ปัญหาของสัตว์ทั้งหลายจะจบลงได้ก็ต่อเม่ือส�าเร็จพระอรหันต์ 
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ต�่ากว่านั้นลงมายังเป็นทาสปัญหาของตนอยู่ แต่ปัญหาแบ่งออกเป็นสอง ปัญหาทาง
โลกิยวิสัย ปัญหาทางโลกุตตรวิสัย (เว้นพระอรหันต์เสีย เพราะไม่หนักใจในปัญหา)

กล่าวต่อในเร่ืองโยมทีข่ึน้มาใส่บาตรข้าวหลามบนภ ูโยมพวกน้ันเขาเล่าให้ฟังว่า 
“ถ�า้น�า้ค�าบงทีเ่ป็นถ�า้มดื ทีพ่ระคณุเจ้าเทยีวเข้าไปสรงและตกัมาไว้ใช้ไว้ฉันน้ัน กลางวนั 
แสกๆ บางวันกมี็เสอืโคร่งบ้าง เสอืดาวบ้าง เสอืด�าบ้าง หมบ้ีาง หมปู่าบ้าง เข้าไปกนิน�า้ 
ทีน้ั่น ส่วนกลางคืนน้ันกบ็อกไม่ถกูละ และกม็งูีใหญ่รอยกว้างสองคบืไปๆ มาๆ อาศยัอยู่ 
ทีน้ั่น และมหิน�าซ�า้ ถ�า้ทีพ่ระคุณเจ้าเดินจงกรมและพกันอนอยูน้ั่น มนัมงูีเหลอืมอกีตวั 
โตรอยทางกว้างหนึ่งคืบ” ตอบเขาว่า “เออ ถ้าอาตมาจะกลัวหรือไม่เพียงไรก็ดี ก็เป็น 
หน้าที่จะมอบเป็นมอบตายต่อ พุทธ ธรรม สงฆ์ อยู่แต่ไรๆ แล้ว จิตใจก็จะมอบให ้
กรรมและผลของกรรมในชาตปิางก่อน กถ้็าสิง่เหล่าน้ันจะมาก่อกนัใหม่ เร่ิมต้นกค็งจะ 
เป็นไปได้ยาก เพราะอาตมาแบ่งเวลาแผ่เมตตาอยู่แต่ละวันแต่ละคืน”

ศรัทธาความเชือ่ในพระพทุธศาสนา อนัมปัีญญาเป็นนายหน้าอยูเ่ป็นส่วนมากแล้ว  
ถงึแม้ว่าความกลวัจะมาชงิออกหน้าบ้างเป็นบางขณะจิต พระศรัทธา พระสต ิพระปัญญา 
ก็คงไล่ความกลวัได้ให้ตามหลงั คงไม่แซงออกหน้าได้ตามอ�าเภอใจนัก แม้ความข้ีเกยีจ 
และความลงัเลก็เหมอืนกนั เมือ่ภัยโลภ ภยัโกรธ ภยัหลง หลงปลกูไว้ฝังไว้ในขันธสนัดาน 
มาในอดตี จนบดัน้ียงัไม่ลดละและหายขาด กย่็อมเป็นผู้เกดิมาคณูเวรคูณภยั ไม่มวีนั 
จบสิ้นได้ ภัยแก่ ภัยเจ็บ ภัยตาย จิปาถะสารพัด ย่อมเป็นบริวารเป็นเมืองขึ้นของ 
ภัยโลภ โกรธ หลง แต่เมื่อพ้นจากภัยกิเลสไปหมดแล้ว ภัยแก่ ภัยเจ็บ ภัยตาย 
ตามมาถงึ กไ็ม่มพีษิสงอนัใด เพราะมไิด้เหลยีวหลงัว่าจะขอดอกี คล้ายเรือนร้างว่างเปล่า  
ไม่มีเจ้าของหวงอยู่ในเรือนน้ัน สิ่งเหล่าน้ีได้พิจารณาเตรียมไว้ล่วงหน้า ไม่ค่อยจะ
เลอืนลาง เพราะเป็นหน้าทีจ่ะต้องเดนิทางใจให้ไปถงึอยู ่มฉิะน้ันแล้วการปฏบิตัธิรรม 
เพือ่ธรรม เพือ่ใจ เพือ่หลดุเพือ่พ้น กไ็ม่กระจ่างจิต ไม่เป็นธรรมาธปิไตยไปได้ กลายเป็น 
อัตตาธิปไตย บัญญัติขึ้นตามอัตโนมัติของกิเลสตน เป็นโลกาธิปไตยแล่นไปตาม 
โลกหน้าเดียว
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พบหมูป่าลูกอ่อน

หันมาปรารภเรื่องเขาบอกว่า มีเสือๆ งูๆ หรืออะไรต่ออะไรอีก อยู่ไปก็ไม่เจอ
ไม่เห็น เขาเล่าให้ฟังแล้วก็ไม่หนักใจอะไร เห็นหมูป่าตัวเดียวเท่านั้น เวลาเช้าเดินไป
บณิฑบาตตามหลงัเขา ระหว่างทีพ่บน้ัน หนทางคดเหมือนแขนศอกงอ เดินภาวนาไป 
ทุกก้าวขาก็ไปเจอหมูยืนผินหน้าตรง ห่างกัน ๒ เมตร หมูนั้นสูงประมาณ ๑ เมตร  
พอขาซ้ายก้าวเหยียบพื้น ขาขวายังไม่ทันยกขึ้น ก็เห็นหมูยืนผินหน้าท�าตาพริบๆ อยู่ 
ทัง้หมกูไ็ม่สะดุง้ คนกไ็ม่สะดุง้ ต่างกย็นืดกูนัอยูป่ระมาณ ๕ วนิาท ีได้บนัดาลพจิารณา
รวดเร็วว่า เด๋ียวมนัจะไปดอกเพราะมนัก�าลงัพะวง พอนึกอย่างน้ีจบลง มนักว็กขึน้แล้ว
กว็ิง่เบาๆ ไปทางขวามอืใกล้ๆ ลกูเลก็ๆ ของมนั ๓-๔ ตวั กว็ิง่ตามแม่มนัไป แต่ก่อน 
มิได้เห็นลูกมัน เห็นแต่แม่มัน และนึกในใจขึ้นได้ว่า ผู้ภาวนามีสติอยู่กับกายกับใจ
ติดต่ออยู่พร้อมกับขาก้าวเดินนี้ เมื่อไปเจอสิ่งอันน่าสะดุ้งที่ใกล้ชิด ก็ไม่สะดุ้ง เพราะ
สตสิมัปชญัญะอยู่กับกายใจโดยเฉพาะ มไิด้ส่งออกนอก สมาธภิาวนาแบบน้ีสมดลุด้วย 
สติสัมปชัญญะและปัญญา (ไม่ใช่หัวตอ)

ฌานัง แปลว่า เพ่งอยู่
สมาธิ แปลว่า ตั้งมั่นในการเพ่งอยู่
สติ แปลว่า ระลึกได้ในการเพ่งอยู่
สัมปชัญญะ แปลว่า รู้สึกตัวในการเพ่งอยู่
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ปัญญา แปลว่า รอบรู้ในการเพ่งอยู ่สมดุลเป็นขณะเดยีวกนั ไม่ใช่คนละขณะดอก  
ผู้ที่ชอบตื่นสะดุ้งผวา ขณะน้ันสติสัมปชัญญะไม่อยู่กับตัวเพราะส่งออกนอกมาก 
สตสิมัปชญัญะหวนเข้ามาหาตนภายในช้า ไม่ทนักบัเวลาสะดุ้งผวา มนัเอาไปกนิก่อน 

อย่างหมดัหนักได้ใส่ยาทายาหม่อง ยาหม่อง คอือะไร คอืก�าหนดลมหายใจให้ดี 
หรือสมถะใดๆ ก็ได้ หรือวิปัสสนาใดๆ ก็ได้ แต่ชาวโลกชอบพูดว่าโรคประสาทและ 
โรคหวัใจ โรคประสาทและโรคหวัใจ มใีนขนัธวบิากของพระอรหนัต์หรือไม่ หรือหากว่า 
ขนัธวิบากเป็นฝ่ายสงัขาร ขนัธ์ขาดตวัอยูแ่ล้วกต้็องอาจเป็นได้ และอยากทราบว่าการ
สะดุง้เป็นสงัขารล้วนๆ หรือว่ามีโมหสมัปยตุ โมหะน้ันคอืตณัหาเราดีๆ  น้ีเอง ถกูหรือไม่  
ผู้พ้นจากตัณหาแล้วเป็นผู้สะดุ้งหรือไม่ ธชัคคสูตรที่กล่าวเร่ืองพระอรหันต์ว่า อภิรุ 
อจัฉัมภ ีอนุตตราส ีอปลายีต ิหายตืน่ หายสะดุง้ หายขนพองสยองเกล้าน้ัน จริงหรือไม่  
ถ้าหากว่าเป็นค�าจริงแล้ว ผู้ทีเ่ขามไิด้เป็นพระอรหนัต์ เขากม็เีคร่ืองทดสอบพระอรหนัต์ได้  
ผู้ทีเ่ขาไม่รู้จักทองแท้ แต่เขากมี็เคร่ืองทดสอบทอง เขากรู้็ทองในเคร่ืองทดสอบของเขา

พูดเรื่องอื่นต่อไปเถิด พักอยู่นั้น วันหนึ่งประมาณเที่ยงคืน ลมหายใจเข้าออก
ละเอยีดเข้า รู้ชดัขึน้ว่า ผู้ทีท่่านพ้นไปแล้ว ก็พ้นไปไม่มข้ีางหน้าข้างหลงัเหมอืนลมออกเข้า 
น้ีหนอ ผู้ตะเกยีกตะกายอยากจะพ้นไป กไ็ม่มข้ีางหน้าข้างหลงัเหมอืนลมออกเข้าน้ีหนอ  
ผู้อยูพ่อแล้ววนัแล้วคนืไป กไ็ม่มีข้างหน้าข้างหลงัเหมอืนลมออกเข้าน้ีหนอ ผู้ถอืว่าไม่มี 
บุญไม่มีบาป ก็ไม่มีข้างหน้าข้างหลังเหมือนลมออกเข้านี้หนอ

ขณะทีพ่จิารณาอยูน้ั่นรู้พร้อมกันกบัลมออกเข้าอยู ่ไม่มอีนัใดก่อนไม่มีอนัใดหลงั  
แล้วปีติเกิดขึ้นอย่างโลดโผนมาก ร้องขึ้นว่า “จริงเผงทีเดียว ความเห็นชอบตอนนี้”

ขู่ตนว่า “มันจะเป็นบ้านะ”

ตอบตนว่า “ถ้ารู้ตนจะเป็นบ้า ก็อย่าเป็นบ้าซนิะ” แต่กไ็ม่ส�าคัญว่าประเสริฐอนัใด 
ในขณะนั้น เป็นเพียงปีติที่ประกอบด้วยธรรมอันเห็นชอบเฉยๆ กายใจเบาโปร่งอยู่ 
ปรากฏว่าจะชนภูเขาให้ทะลุได้ แต่มิได้หลงชน ถ้าชนก็คอหักตายหรือหัวแตกตาย 
ปีติความอิ่มกายอิ่มใจนี้เป็นไปต่างๆ นานา แต่จะอย่างไรก็ตาม ก็เกิดเป็น ดับเป็น 
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ไม่พ้นอนิจจาได้ดอก ท่านผู้ใดภาวนาห่างเหินจากไตรลักษณ์แล้ว มักจะชวนให้หลง
ไม่ใช่น้อย เพราะการทะนงส�าคัญตัวเป็นกิเลสที่ถอนได้ยาก เพราะนอนเนื่องอยู่ใน
ขันธสันดานอันละเอียด เป็นตะกอนอันลึกละเอียด เมื่อน�้าแห้งงวดลงจึงสามารถจะ
เห็นตะกอนได้มาก น�้าแห้งโดยสุภาพ ไม่ใช่แห้งแบบเขย่าขวดแล้วเท

เช้าวนัหน่ึงลงไปบณิฑบาต จึงเล่ากบัญาตโิยมว่า “พรุ่งน้ีถ้าไม่มีสิง่ขดัข้อง อาตมา 
จะกลับคืนไปหาหลวงปู่มั่น เพราะคิดถึงองค์ท่านมาก จะลงมาบิณฑบาตฉันที่วัดร้าง
ที่บ้านพวกท่านนี้”

เขาว่า “ท�าไมไปง่ายเหลือเกิน”

“เออ กม็าอยูน้ี่เดอืนหน่ึงแล้ว นานไปกเ็วลาจวนแจ แล้วจะได้รีบไปช่วยงานเอาฟืน 
และอะไรๆ ก๊อกๆ แก๊กๆ เพราะปีหนึ่งต้องเอาฟืนหลายครั้ง”

พอฉันเสร็จแล้วกก็ลบัขึน้ภู ดูทีอ่ยูท่ีพ่กัจะได้วโิยคพลดัพรากไป รู้สกึว้าเหว่ใน
สถานที ่เพราะสถานทีน้ั่นอารมณ์บางคราวเกดิปีตสิงัเวชขึน้ในพทุธ ธรรม สงฆ์ ได้ท�าให้
ตาเปียกหลายคร้ัง ดูดดืม่เสมอกันกบัถ�า้พระเวส คร้ันถงึเวลาเช้ากล็งไป เพราะบริขาร
ไม่มากและไม่ได้ส่งของอะไรเขา เสือ่ หมอน กใ็ช้ผ้าอาบน�า้และห่อผ้าสงัฆาฏิ ครุกไ็ม่ได้
ยืมเขา กาก็คือครุ ครุกคื็อกาน�า้ พอไปถงึวดัร้าง เขาก็เอากลดและมุ้งและกาน�า้ไว้วดัร้าง 
เข้าไปบณิฑบาตกลบัมาฉัน เขาตามมาส่งอาหารในวดัร้างประมาณ ๕-๖ คน ฉันเสร็จ
ให้ศลีให้พรเขา จัดแจงแต่งของใส่หน้าเขา เขากส็งวนดู อธบิายให้เขาฟังว่า “น้ีใบสทุธิ  
น้ีเชอืกตากผ้า น้ีมดีโกน น้ีหนิลบัคม น้ีของกรองน�า้ น้ีหนังสอืปาฏโิมกข์ น้ีมุง้ น้ีกลด  
นี้มีดตัดเล็บ นี้มีดเหลาไม้สีฟัน แล้วก็หมดเท่านี้”

ท�าไมจึงอธบิายให้เขาฟัง เพราะเหตวุ่าเขาจ้องด ูเพราะเขาจะสงสยัว่าหาเอาพระเลก็ 
พระน้อยในถ�้าและทรัพย์ในดินสินในน�้า เกรงจะเสียวงศ์ตระกูลของครูบาอาจารย์  
ให้เขาหายสงสยัเสยี ถ้าเขากล่าวตูเ่ร่ืองไม่เป็นจริง เขาจะเป็นบาป แล้วลาเขา เขาไปส่ง 
ประมาณ ๗-๘ เส้น กใ็ห้เขากลบั เพราะตัง้ใจจะไปพกัวดัป่าสทุธาวาสก่อนเพือ่ซกัผ้า  
สมัยนั้นมหาไพบูลย์อยู่นั้นองค์เดียว
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พอจะเข้าวดั ก็ห่มผ้าเฉวยีงบ่า รองเท้าน้ันขาดแต่นานไม่ได้ถอดยาก วางบริขารไว้
ศาลา แล้วขึน้ไปกราบท่าน ท่านถามไถ่ได้ความแล้วกล่าวว่า “เออ ดีนะ เฝ้าวดัให้ผมบ้าง  
ผมจะไปหล่อพระบ้านค้อ ผมมาแล้วจึงไปเที่ยวอีก หรือไม่อยากไปก็อยู่ด้วยกัน”

ตอบท่านว่า “ไม่ได้อยู่ดอก ท่านอาจารย์มหาเอ๋ย เพราะด่วนมาก จะขอพัก
ด้วยเพียง ๓ คืน เพื่อขอซักผ้า แล้วจะได้รีบไปหาพระอาจารย์ใหญ่มั่นเพื่ออยู่จ�า
พรรษาต่อไปอีก ถ้ากระผมเฝ้าวัดอยู่นี้ ถ้าอาจารย์มหานานกลับ ผมก็แย่ เพราะการ
ไปหล่อพระจะกีว่นักบ็อกไม่ถกู เพราะมผู้ีเฝ้าวดัแล้วท่านอาจารย์มหากเ็บาใจ บางทกี็
มจีดหมายถึงกระผมว่าตดิอนัน้ันตดิอนัน้ีตะพดึตะพอือยู ่กระผมก็หมดหนทางขอรับ”

ว่าแล้วท่านก็หัวเราะว่า “เออ ปัญญาดีมาก ซักผ้าแล้วก็ไปซะ”
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อุบายทรมานสัตว์โลก

ในเวลาพักอยู่วัดป่าสุทธาวาสนั้น ซักผ้าเสร็จในวันที่สอง พักอยู่ศาลามีห้องกั้น
ห้องหน่ึง ตอนเช้าฉันเสร็จ วนัหน่ึงได้ไปกราบพระพทุธรูปปางพระปาลไิลยก์ ทีท่่านท�า 
เป็นรูปคอนกรีต มีรูปช้างถวายฝักบวั มรูีปลงิถวายรวงผ้ึง แล้วน่ังพจิารณาตามกระแส 
อตีตารมณ์ว่า

ช้างนั้นเป็นสัตว์เดรัจฉาน ยังมีข้อวัตรปฏิบัติพระองค์ ถวายฝักบัว หมอบลง 
เรียบร้อย คดุคู้ยกงวงนอบน้อมอ่อนโยน ไม่ได้แขง็กระด้าง และกจ็ะได้เป็นพระปัจเจก 
ในอนาคตด้วย ส่วนลงิกถ็วายรวงผ้ึงสองมอืโดยเคารพ พอถวายแล้วพระองค์ทรงฉัน  
ลิงดีใจกระโดดขึ้นต้นไม้ เต้นไปมาพลัดตกตายคาที่ ได้ไปเกิดเป็นเทวบุตร เห็นไหม 

พระองค์กด็ ีหนีจากพระเมอืงโกสมัพทีีบ่อกยากสอนยาก แตกกนัเป็นสองฝ่าย  
ทางละ ๕๐๐ สอนให้สามัคคีกันก็ไม่ฟังเลย พระองค์มิได้วินิจฉัยให้ทางนั้นทางนี้แพ ้
และชนะ เพราะเหน็ว่าเป็นอาบตัเิลก็น้อย และแต่ละฝ่ายก็มบีริวารทางละ ๕๐๐ เท่ากนั 
จึงไม่ทรงตดัสนิ ถ้าตดัสนิให้ทางใดทางหน่ึงแพ้และชนะแล้ว อธกิรณ์จะก�าเริบ เหน็อยู่ 
ทางเดียวว่า ถ้าเราหนีจากพวกนี้ไปด้วยฝีเท้า เข้าป่ารักขิตวัน จ�าพรรษาอยู่ผู้เดียว
ญาติโยมเขาจะดูถูกพระพวกนี้เองว่า เป็นด้วยพระพวกหัวดื้อนี้ พระองค์จึงได้หนีไป  
แล้วเขาจะไม่ให้บณิฑบาต แล้วพระพวกน้ีจะเหน็โทษเอง ต่างฝ่ายต่างกจ็ะมายอมกนัเอง  
ไกล่เกลี่ยกันเอง ระงับกันด้วยติณวัตถารกวินัยโดยแน่แท้
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เมือ่ทรงอนาคตงัสญาณ ญาณในส่วนอนาคตอย่างน้ีแล้ว จึงได้หนีไป มไิด้หนีไป 
ด้วยความหมดประตจูะระงับอธกิรณ์เลย โอ้ พระองค์ อบุายทรมานสตัว์โลกน้ีมีมากมาย 
สมภูมิแท้ๆ อุบายแบบบรรจง อุบายแบบขี่ข่ม อุบายแบบวางเฉย อุบายแบบยกย่อง 
อบุายต่อล้อต่อเถยีง อบุายแสดงยมก อบุายดกัใจทายใจ อบุายไล่หนี อบุายปลอบโยน  
อุบายหนีด้วยฝีเท้าพระองค์เอง คือเรื่องปาลิไลยก์ ที่เรานั่งพิจารณาอยู่เดี๋ยวนี้

เมือ่น่ังพจิารณาอยูต่่อหน้าพระปฏมิากรอย่างน้ี น�า้ตาข้าพเจ้ากไ็หลอยูไ่ม่ขาดสาย 
อยู่ผู้เดียว เป็นเวลานานประมาณ ๑๕ นาที แต่ระวัง เกรงท่านอาจารย์มหาไพบูลย์
จะเห็น นี้มันเป็นอย่างนี้นิสัยของข้าพเจ้า ออกปฏิบัติทีแรกเป็นบ้าอย่างนี้ บ้าอย่างนี้ 
ยาปรมัตถ์ทางพระพุทธศาสนาคงรักษาได้ไม่ยากเท่าไรนักกระมัง คงไม่เหมือนบ้า
ประสาท
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เมื่อหลวงปู่รับกิจนิมนต์

คร้ันพกัอยูว่ดัป่าสทุธาวาส ๓ คนืแล้ว ฉันเช้าเสร็จกก็ราบลาไป ลดัผ่านสนามบนิ 
ไปวดัป่าธาตนุาเวง แต่ไม่พกั ข้ามบ้านนาหวับ่อ แล้วแวะทางซ้ายข้ามบ้านพอก พกันอน 
บ้านค�าข่า พักวัดป่าร้างที่ท่านพระอาจารย์ดีสร้างไว้ พักหนึ่งคืน ตื่นเช้าได้เวลาเข้าไป
บิณฑบาตบ้านค�าข่า พอไปได้ ๒ เรือน เขามาแย่งบาตรไปที่เรือนเขา ท�าบุญบ้านเขา 
“ขออภัยที่มาหิ้วเอากลางทาง เพราะไม่รู้จักว่าพระคุณเจ้ามา เห็นจะมาค�่านะขอรับ”

“เออ อาตมามาค�่าจริง พบเด็กคนหนึ่งเขาชี้ที่พักวัดร้างให้ อาตมาไม่ได้ดื่มน�้า  
ไม่ได้ล้างหน้า ไม่ได้สรงน�า้ด้วย ถ้าจะให้อาตมาไปจริงๆ กเ็อาน�า้มาทีช่ายป่าน้ี ให้อาตมา 
ล้างขาล้างหน้าบ้าง”

เขาเอาน�า้มาโดยด่วน เขาบอกว่า “น�า้สะอาด ไม่มตีวัสตัว์ดอก” บ้านเขาอยูก่ลาง 
ป่าละเมาะ ก�าบงัทีไ่หนกไ็ด้ ล้างเชด็แล้วก็ไปเรือนเขา แต่เขากล้็างเท้าให้อยู ่มีพระอยู่ 
เรือนท�าบญุเขาประมาณ ๘ องค์ ไม่ได้สวดพาหงุ เขาเอาบาตรตัง้ไว้แล้ว ใส่บาตรเสร็จ 
รับศีลห้าแล้วถวายเป็นสงัฆสัสะ ข้าพเจ้าขอโอกาสพระท่านอปโลกน์ ท่านบอกว่า “เคยข้าม 
ถ�้าขามลูกนั้นไปกราบหลวงปู่มั่นอยู่บ่อยๆ ทั้งโยมด้วยทั้งพระด้วย”

พอเสร็จการฉันแล้ว เขาเอาผ้ามาถวายไตรหนึ่งและเทียนผึ้ง ผ้าในกองบุญนั้น
มีอยู่ประมาณ ๕ ไตร มูลค่าประมาณ ๓๐๐ บาท สมัยเงินแพง
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ข้าพเจ้ารับกบัเขาเป็นพธิ ีแล้วกล่าวว่า “อาตมารับโดยเคารพแล้ว จะพลกิใจถวาย 
พระเณรเราต่อโดยเคารพเดี๋ยวนี้ เพราะสบงจีวรก็ตัดเย็บย้อมไปจากหลวงปู่มั่น ปีนี้
มิได้พอขาดเขินดอก อาตมาเดินทางมาพบเหตุก็ว่าได้”

เขาตอบว่า “เป็นบญุของพวกกระผมบนัดาลเอง พวกกระผมมไิด้วจิารณ์พระคุณเจ้า 
ในทางแง่ร้ายเลยครับ จะอย่างไรก็สนองให้พวกกระผมบ้าง”

“อาตมากไ็ม่ได้อวดมกัน้อยเลย และกม็ไิด้อวดร�า่รวยเลย พระเณรของเราน้ีกมี็มาก  
เอาไว้วัดเราน้ีแหละ ถ้าอาตมาฝืนเอาไป หลวงปู่ม่ันและครูบาจารย์ในวัดป่าบ้าน 
หนองผือ กจ็ะวจิารณ์อาตมาอกี คล้ายกบัว่าไปเทีย่ววเิวกหารายได้ปัจจัยสี ่และกจ็ะกลบั 
วัดเดิมอยู่แล้วซ�้า”

“ถ้าอย่างนั้น พวกกระผมจะฝากมูลค่าไปทีหลัง”

“เออ ก็ยิ่งไปใหญ่อีกละ หนีเสือก็ไปพบราชสีห์”

“ถ้าอย่างนั้นก็เอาผึ้งก้อนนี้และเทียนเล่มบาทคู่นี้ซะ”

“เออ จะเอาแต่เทียนเล่มบาทคู่นี้แหละ จะเอาไปท�าวัตรหลวงปู่ ให้พวกท่านได้
บุญด้วย” ก็เลยเหมาะกันในเรื่องนี้พอดีพองาม

แล้วกล็าจากกนั เขาบอกว่าจากน้ีไปหาหลวงปูม่ัน่กภ็ายในเทีย่งวนักถ็งึดอก เขาให้ 
คนไปส่งคนหนึ่ง ออกจากบ้านเขาตรงทิศตะวันตก ล่องชายเขาเป็นป่าบ้าง ป่าไม้ไร่ 
เลยป่าไป เขาไปส่งประมาณ ๖ เส้น พอจะไม่หลงแล้ว ก็บอกเขากลับคืน เขาบอกว่า  
“อย่าหลงปลีกเส้นนี้เลยขอรับ” แล้วเขาก็กลับ

ตั้งหน้าเดินภาวนา พอไปอีกประมาณ ๑๕ นาที มีหนองน�้าใหญ่อยู่ข้างซ้ายมือ  
ไกลจากทางประมาณ ๕ วา ควายนอนน�้าเต็มอยู่ประมาณสิบตัว มีแต่ตัวอ้วนๆ ล�่าๆ  
ทัง้น้ัน พอเหน็ มนักล็กุพรึบขึน้ผินหน้าสู ้แกว่งเขาใส่ ทัง้เดินทัง้พดูกบัควายว่า “กกูไ็ป 
ตามกู สูก็อยู่ตามสู อย่าได้มีเวรมีภัยแก่กัน” แล้วก็ผ่านพ้นไปไม่มีอันตรายใดๆ 
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แล้วเดินทางไปอกีประมาณ ๑๕ นาท ีกเ็ข้าป่าไผ่ อนิจจา ทกุขา บนัดาลหลงทาง  
ไม่รู้ว่าเส้นใดต่อเส้นใดสับสนกัน หลงไปหลงมาวนเวียนอยู่ในป่าไผ่ หลงอยู่น้ัน
ประมาณ ๑๕ นาทอีกี และกเ็ป็นฤดรู้อนแล้ว เหง่ือแตกโชกโชน ป่าไผ่น้ันไม่มีลมโกรกเลย  
ร้อนอบอ้าว ได้ยินเขาฟันขวานเปิงๆ อยู่ไกลประมาณ ๘ เส้น รีบตรงไปหาเขา เกรงเขา 
จะเงียบก่อน แต่ไปยังไม่ถึงเขา เขาหยุดฟันก่อน แล้วก็ยืนดักฟัง ได้ยินเสียงพูดกัน
รีบเข้าไปอกี จึงเหน็ตวัเขา ผัวกบัเมยี มลีกูผู้ชายคนหน่ึงประมาณ ๖-๗ ปี พอเขาเหน็ 
เขาก็ถามเลย “มาจากไหนขอรับ”

“มาจากบ้านค�าข่า”

“เออ พวกกระผมก็อยู่บ้านค�าข่านั้นเอง มาล้อมรั้วไร่ ท่านจะไปไหน”

“จะไปหาหลวงปูม่ัน่ บ้านหนองผือ ออกไปเทีย่ววเิวกจากองค์ท่านน้ันเองแต่เดอืน 
๑๒ แต่ออกไปทางบ้านพระค�าภู เดี๋ยวนี้หลงทางแล้ว ขอให้โยมช่วยบอกจะเป็นกุศล 
มิใช่น้อยเลย เพราะโชกโชนวนเวียนอยู่ในป่าไผ่นี้นานแล้ว”

ว่าแล้วโยมกส็ัง่ภรรยาว่า “จงอยู่กับลกูน้ีสกัประเดีย๋ว เราจะไปส่งพระ” แล้วเขา 
จะสะพายเอาบาตร เลยพดูกบัเขาว่า “บาตรเบาๆ ดอก ไม่หนัก จงถอืเอามีดเดนิออก 
ก่อนอาตมา เลด็ลอดไปตรงไปใส่ทางกพ็อเหมาะแล้ว เพราะโยมท�างานฟันขวานเปิงๆ 
อยู่ก็คงเหนื่อยมากแล้ว”

เขาไปส่งประมาณ ๑๐ เส้น กถ็งึหลงัเขา กพ็บหนทางสว่างใจมาก พดูกบัเขาว่า  
“โยมเอ๋ย อาตมารู้แล้ว สว่างจ้าในสญัญาความจ�า เพราะหมูพ่ระอาจารย์มหาได้พามา
เอาตราด (ไม้กวาด) ที่นี้ อาตมาได้นั่งมัดเอาตราดอยู่ที่ก้อนหินก้อนนี้” โยมยกมือ
ใส่หัวแล้วกลับไป ให้พรโยมย่อๆ พอเหมาะเวลา
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ท่านพระอาจารย์มั่นถามภาวนาเป็นไง

ตัง้ใจเดนิตรงตามทางมาถงึวดัหนองผือ เอาบาตรไปไว้ศาลา พกัอยูส่กัครู่ เวลาน้ัน 
ตะวันประมาณบ่ายโมงสามสบินาท ีสายตาจับอยูท่ีก่ฏิุหลวงปู ่ไม่ช้ากเ็หน็ท่านออกมา 
ทีร่ะเบยีงขององค์ท่าน จึงได้ห่มผ้าเฉวยีงบ่า ถอืฝาบาตรใส่เทยีนทีเ่อามาจากบ้านค�าข่า 
และใส่ไม้สฟัีนค่อยเดินไปหา องค์ท่านแลเหน็ใกล้บนัได องค์ท่านปรารภเยน็ๆ เบาๆ ว่า  
“ท่านหล้าน้ีมาจากไหนหนอ เดนิย่องๆ มาคนเดยีว นิสยักแ็ปลกหมู่ ชอบไปคนเดียว
มาคนเดียว ส้นเท้าก็แหลมๆ เดินไปมาปรากฏดังตึงๆ”

ทีว่่าแปลกหมู่น้ัน องค์ท่านกไ็ม่อธบิายว่าแปลกไปทางดหีรือทางชัว่ แต่ข้าพเจ้ากย็งั 
ไม่เรียนตอบสักค�าเลย เพราะเข้าใจว่าองค์ท่านพูดไปตามเรื่องขององค์ท่าน และเป็น
เร่ืององค์ท่านทดสอบเราว่า จะทัง้เดนิ ทัง้พดู ทัง้ล้าง ทัง้เชด็เท้า หรือไม่ พอกราบเสร็จแล้ว 
ทา่นกถ็ามกระหน�า่ตอ่ไปทั้งค�าเกา่และค�าใหม่ปะปนกนัไปตะพึด ยกมอืกราบเรยีนว่า  
“มาจากถ�้าผาแด่น”

“ภาวนาเป็นไงๆ”

กราบเรียนว่า “รสจิตใจวเิวกวงัเวง ความไหวการ ยนื เดนิ น่ัง นอน สตอิยูก่บักาย 
และใจ เหลยีวซ้ายแลขวา เหยยีดแขน คู้แขนรู้อยูแ่ทบทกุอริิยาบถ จิตใจอ่อนโยนใน 
พุทธ ธรรม สงฆ์ น�้าตาไหลไม่ค่อยขาด การกลัวสัตว์ร้ายหรือผีไม่ค่อยมี จะมีมา 
บางอารมณ์กงู็ใหญ่ นึกในใจบ้าๆ ว่า ถ้าน่ังภาวนาอยู ่มนัมาคาบกลนืลงไปทเีดยีวกไ็ด้  
แต่อารมณ์ชนิดนี้มาครู่เดียว ก็ขับมันหนีไปได้ แต่นานๆ มันจึงจะมาอีก”
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องค์ท่านตอบว่า “กลวัมันท�าไม งูมันกนิเข้า กย็นัท้องมนัซ”ิ ว่าแล้วองค์ท่านกย็ิม้  
แล้วองค์ท่านก็ปล่อยโอกาสให้เล่าถวายต่อไป

กราบเรียนต่อไปว่า “วนัหน่ึงเป็นเวลาเทีย่งคนื ก�าหนดลมออกเข้า เมือ่ลมละเอยีด 
ลงไป ปรารภขึน้มาว่า เออ ท่านผู้พ้นไปแล้ว กไ็ม่มข้ีางหน้าข้างหลงัเหมอืนลมออกเข้าน้ี  
ท่านผู้ตะเกียกตะกายอยากพ้นไป ก็ไม่มีข้างหน้าข้างหลังเหมือนลมออกเข้านี้ ผู้ไม่มี 
ข้อวัตรอันใดเพื่อหลุดเพื่อพ้น ก็ไม่มีข้างหน้าข้างหลังเหมือนลมออกเข้านี้ ผู้ที่ถือว่า 
ไม่มีบุญไม่มีบาป ก็ไม่มีข้างหน้าข้างหลังเหมือนลมออกเข้านี้ ในเวลาวิจารณ์อยู่นั้น  
รู้พร้อมกันกับลมออกเข้า ไม่มีอันใดก่อนอันใดหลัง แล้วเกิดความพอใจร้องขึ้นจน 
สดุเสยีง แล้วขูต่นว่า มนัจะเป็นบ้านะ ตอบตนเร็วด่วนว่า ถ้ารู้ว่าตนจะเป็นบ้ากอ็ย่าบ้าซิ  
ผิดถูกประการใด กราบเรียนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้โปรดกรุณาแก้ไขเทอญ”

องค์ท่านทอดสายตาลงต�่าขณะหนึ่งแล้ว จึงกรุณากล่าวว่า “เออ พิจารณาตาม 
เป็นจริงของธรรมส่วนนี้”

ว่าแล้ว องค์ท่านก็เรียกหา “สามเณรบญุเพง็เอ๋ย เอาบริขารของเธอไปไว้กฏุเิดมิ 
ของเธอน้ัน ออกมาจากถ�า้ใหม่ๆ จะได้อยูท่ีเ่ยน็ๆ ตามเคย” แล้วกข็อโอกาสท�าวตัรและ 
ต่อนิสัย

เสร็จแล้วองค์ท่านถามต่อไปอีกว่า “ได้ยินเขาว่าเปลือกน่องมีอยู่ที่ถ�้าผาแด่น  
เป็นต้นใหญ่โต ได้เห็นหรือไม่”

เรียนว่า “ไม่ได้สังเกตและก็ไม่รู้จักต้นของมันด้วยขอรับ”

“เราต้องการทุบแล้วเอามาปูต่างอาสนะนั่ง โรคริดสีดวงทวารเราพอบรรเทาไป”

พอสงฆ์ขึน้มาประชมุฟังเทศน์ตอนหน่ึงทุม่ องค์ท่านปรารภขึน้ว่า “ถ้าจะให้คณุหล้า 
คนืไปหาเปลอืกน่อง ถ�า้ผาแด่น เธอกม็าใหม่ๆ เด๋ียวน้ี ก�าลงัเหน่ือย และอัง้โล่ทีเ่ธอท�าไว้ 
สีห้่าอนัก่อนออกวเิวกกแ็ตกหมด เพราะไม่มใีครท�าเป็น ไม่อยากให้เธอไปละทน้ีี เพราะ 
ขาดผู้ใช้หลายหน้าที่หยาบๆ หนักๆ ไปองค์หนึ่งในวัด”
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พระอาจารย์มหาบัวปรารภขึ้นว่า “เกล้าจะไปเอาเองดอกพรุ่งนี้”

พอถงึวนั องค์ท่านก็ไปองค์เดยีวด้วยฝีเท้า เพราะสมยัน้ันฝีเท้าทัง้น้ัน ข้าพเจ้ารู้ 
ล่วงหน้าคาดคะเนในใจไม่ผิด การทีพ่ระอาจารย์มหาบวัไปเอาเปลอืกน่องถ�า้ผาแด่นน้ี  
ไม่ใช่ไปด้วยภาพพจน์โง่ๆ เลย

๑. เพื่อรับให้หลวงปู่โดยเคารพและศรัทธา

๒. เพื่อสอบว่าท่านหล้ามาอยู่ถ�้าผาแด่นหนึ่งเดือนแต่ผู้เดียวจริงหรือ ถ้าหากว่า
มาอยูจ่ริง ปฏบิตัไิปแถวใด คลกุคลกีบัญาตโิยมขนาดไหน ฉันในบาตรหรือนอกบาตร  
อยู่แบบข่มใจหรือพอใจ ค�าพูดขณะอยู่ถ�้าและขณะญาติโยมไปในวันพระนั้น พูดไป
เทศน์ไปแถวใดบ้างเหล่าน้ีเป็นต้น แต่ข้าพเจ้าคาดคะเนแล้วกไ็ม่เดือดร้อน กลบัมีความ 
ดีใจว่า โชคดีมีครูบาอาจารย์ผู้ส�าคัญไปสืบเป็นพยาน

พอองค์ท่านไปประมาณอาทติย์กว่าๆ กไ็ด้เปลอืกน่องมาจริง แล้วองค์ท่านไปเทีย่ว 
พดูกบัหมู่ลบัหลงัว่า “ท่านหล้าน้ีนับเข้าเป็นหมู่กบัพวกเราได้นะ ผมไปสบืดูแล้ว ไม่มสีิง่ 
ที่จะดูถูกท่านได้ แต่ข้างหน้าใครๆ ก็มองกันไม่เห็นได้ ถ้าหากว่าต่างก็มุ่งหลุดมุ่งพ้น  
แล้วต่างก็ตะเกียกตะกายสูงใจสูงธรรมขึ้นในตัวดอก” นี่เป็นค�าพูดของพระอาจารย์ 
มหาบัวพูดกับหมู่ลับหลัง ข้าพเจ้าได้ฟังหมู่เล่าให้ฟังแล้วก็พิจารณาเป็นกลางๆ ไม่รับ 
ไม่ปัด

ไม่ว่าใครๆ ในโลก ท�าดีประจ�าวันอยู่ก็นับวันสูงขึ้นแห่งความดี ไม่ว่าทางโลกีย์ 
หรือโลกตุตระ ความชัว่ถ้าท�าประจ�าวนัคนืกนั็บวนัพอกพนูสงูขึน้ทางฝ่ายชัว่ แต่ความชัว่ 
คนช่ัวท�าได้ง่าย ความชัว่คนดีท�าได้ยาก ความดคีนชัว่ท�าได้ยาก ความดคีนดีท�าได้ง่าย  
เป็นของตรงกนัข้ามอยูร่�า่ไป ความดีเป็นฝ่ายเหตทุีพ่ระพทุธศาสนาส่งเสริม ความชัว่เป็น
ฝ่ายทีพ่ระพทุธศาสนาทรงกดีกนั ผู้ทีรู้่จักเหตฝุ่ายดฝ่ีายชัว่ กบัผู้รู้จักผลฝ่ายดฝ่ีายชัว่ 
น้ันกมี็ความหมายของธรรมอนัเดียวกัน และกไ็ม่เลอืกชัน้วรรณะด้วย บาปบญุคณุโทษ  
มรรค ผล นิพพาน เป็นธรรมฝ่ายทรงอยู่มีอยู่แบบกลางๆ บรรจง ไม่ขึ้นอยู่กับเพศ  
ชัน้วรรณะ ไม่ล�าเอยีงด้วยอคตใิดๆ แห่งชัว้รรณะและพรรคพวก แล้วแต่ใครจะสร้างเอา  
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การไปวิเวกในป่าในดอนดงภูเขา ไม่ใช่ไปเล่นสนุกๆ เพื่อมาอวดเอาคะแนนอะไร 
ในโลกๆ มนัเป็นเคร่ืองทดสอบตนอยูใ่นตวัแห่งรสชาตขิองจิตใจว่า ศรัทธาและปัญญา 
สมดุลกันหรือไม่ วิริยะความเพียรในธรรมกรรมฐาน สติระลึกชอบในกรรมฐาน  
สมาธติัง้มัน่ในกรรมฐาน จะสมดลุกนัขนาดไหน รสจิตรสใจได้ด่ืมแล้วหรือประการใด  
กามวิตก ความตรึกในทางกาม พยาบาทวติก ความตรึกในทางพยาบาท วหิงิสาวติก  
ความตรกึในทางเบยีดเบยีน เมือ่จิตเข้าถงึปฐมฌาน สิง่เหล่าน้ีสงบลงแล้ว เมือ่ถอนออก 
มาแล้ว สิ่งเหล่านี้ก�าเริบขึ้นหรือไม่ ไม่ก�าเริบนั้นด้วยวิธีไหนก็ให้รู้วิธีนั้น ก�าเริบด้วย 
วธิไีหนกใ็ห้รู้ด้วยวธิน้ัีน ขาดไปแล้วด้วยวธิไีหนกใ็ห้รู้ด้วยวธิน้ัีน กามวติก พยาบาทวติก  
วิหิงสาวิตก มีคุณเจือปนกับโทษหรือไม่ หรือเป็นโทษล้วนๆ ไม่เป็นคุณเลยแม้แต่ 
นิดเดียว เหน็เป็นจริงชดัหรือไม่ หรือว่าเป็นเพยีงจ�ามาด้วยสญัญาความเคยชนิเคยหู  
ก็หันปากว่าไปเหมือนแก้วเจ้าขากินข้าวกับกล้วย

เร่ืองเหล่าน้ีเป็นเร่ืองทดสอบตวัเองให้ได้ความชดัทัง้น้ัน มิฉะน้ันแล้วการปฏบิตักิ็
สุม่สีสุ่ม่ห้า คล้ายกับว่าทัง้ซือ้ทัง้ขาย แต่ไม่รู้ว่าขาดทนุหรือได้ก�าไร แต่ละวนัๆ แม้จะอยู ่
กบัทีก่บัวดั กต้็องตรวจตนเตอืนตนอยูแ่บบน้ีเป็นคราวๆ เสมอ จะละเว้นจนเหลงิเจ้ิง 
ก็ไม่ได้อีก
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วิธีทดสอบตนเองขณะภาวนา

เราไปพกัวเิวกบางแห่งไม่มแีขกมาสงุสงิ สถานทีก่อ็�านวยพอควร ด้านภิกขาจาร 
กไ็ม่ไกลนักไม่ใกล้นัก วนัหน่ึงคนืหน่ึงมยีีส่บิสีช่ัว่โมง เราจะฉันขนาดไหนจึงพอด ีเราจะ 
เปลี่ยนอิริยาบถขนาดไหนจึงเหมาะ เราจะหลับขนาดไหนจึงจะเหมาะ เราจะปันเวลา
ขนาดไหนจึงจะเหมาะ เราหลบัขนาดน้ี ภาวนาได้ความยงัไง เราด่ืมขนาดน้ี ภาวนาได้
ความยังไง เราฉันขนาดน้ี ได้ความยงัไงด้านภาวนา สิง่เหล่าน้ีเป็นเร่ืองทดสอบตนเอง
เพือ่จะได้เอาออกใช้ปฏิบตัใิห้ได้ผลเฉพาะส่วนของตน เราตัง้กรรมฐานอนัน้ีไว้เป็นหลกั 
พจิารณา เราได้รับผลอย่างไร เช่น พจิารณากาย เป็นต้น เราก�าหนดลมออกเข้าได้ผล 
เป็นอย่างไร เราพจิารณาพทุโธได้ผลเป็นอย่างไร เราพจิารณาเมตตา กรุณา ได้ผลเป็น 
อย่างไร เราเพ่ง อาโป เตโช วาโย ปฐวี ได้ผลเป็นอย่างไร เราพิจารณาอนิจจัง ได้ผล 
เป็นอย่างไร เราพจิารณาทกุขงั ได้ผลเป็นอย่างไร เราพจิารณาอนัตตา ได้ผลเป็นอย่างไร  
เราพิจารณาใจทั้งหมดธรรมทั้งหมดรวมลงในผู้รู้แห่งเดียวในปัจจุบัน ได้ผลเป็น
อย่างไร 

สิ่งเหล่านี้จะได้รู้จริงชัดจริงในภาพพจน์ตน ไม่ต้องสงสัยถามใครทั้งนั้น แต่จะ 
ปฏเิสธในการถามกไ็ม่ได้ จะปฏเิสธในการฟังกไ็ม่ได้ ไปหน้าเดยีว ควรมกีารทดสอบอกี  
ถ้าเรารู้ชดัปฏบิตัชิดัตอนไหนๆ ตอนน้ันๆ ไม่กลบัมาเดอืดร้อนให้เราสงสยัแคลงคลางอกี  
ตอนนั้นไม่ถามใครอีกก็ได้ อุทาหรณ์แบบหยาบๆ เช่น เราจิ๊บเกลือก็รู้จักรสเค็มแล้ว 
เราก็ไม่ต้องถามใครๆ ว่ารสเกลือนั้นรสเค็มมันเป็นอย่างไรครับ เราก็ไม่มีประตูที่จะ 
ถามอกีเพราะเราได้จ๊ิบดแูล้ว ฉันใดกด็ ีรสของธรรมแต่ละช้ันๆ กโ็ดยนัย จิตแต่ละช้ันๆ  
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ก็โดยนัยอีก เมื่อปฏิเสธในการถามไม่ได้ ก็ปฏิเสธในการตอบไม่ได้เป็นบางราย
เหมือนกัน เพราะสัตว์โลก มนุษย์ เทวดา มาร พรหม ก็ดี ตลอดพระอรหันต์ต่อ 
พระอรหันต์ก็ดี ก็มีการสังสรรค์ถามตอบกันอยู่ทั้งฝ่ายสมมติและปรมัตถ์ แม้สัตว ์
เดรัจฉานมนัร้องเรียกกนั ถามตอบให้รู้ความหมายของกนัและกนั เช่นบางกรณมีนักนิ 
อาหารอยูห่รือจับอยู ่มันร้องถามหมูเ่พือ่นของมนั หมูข่องมนัได้ยนิกบ็นิมาตอบ หรือ 
บนิหนีตอบ หรืออยูท่ีเ่ก่าตอบ เช่น เขาเบยีดเบยีนเรา แต่เราไม่เบยีดเบยีนตอบ จะว่า 
เราตอบเขาหรือไม่ตอบ จะตอบก็ได้ไม่เป็นไรดอก เพราะเราตอบในทางดี ตอบแบบ 
ไม่เบียดเบียน เรื่องอื่นยังมีอยู่อีก เพราะจิตสังขารเป็นผู้ใช้กายสังขาร เขียนก็ต้อง 
เขยีนไป แต่อย่าทัง้เขยีนทัง้เดอืดร้อนทางใจกแ็ล้วกนั แม้ผู้อ่านผู้ฟังกเ็หมอืนกนั อย่าทัง้ 
อ่านทัง้เดือดร้อน ทัง้ฟังทัง้เดอืดร้อนกแ็ล้วกนั เพราะเดอืดร้อนน้ัน มันเดอืดร้อนให้ตน  
เดือดร้อนให้คนอืน่ไม่ได้ กนิอาหารอร่อยหรือไม่อร่อยก็ดี กนิให้ตน กนิให้ท่านผู้อืน่ 
ไม่ได้ ฉันใดกดี็ ความเดือดร้อนก็เหมือนกัน เราเดือดร้อนให้เขา ถ้าเขาเดอืดร้อนตอบ  
ความเดือดร้อนอยูใ่นใจเรา เขามารับหอบเอาไปหาเขาหมดดอกหรือ แม้เขาไม่เดอืดร้อน 
ตอบ ความไม่เดือดร้อนของเขามาหาเราหมดดอกหรือ ตกลงความเป็นธรรมแท้ กข็อง 
ใครของมันตามเดิม นี้ปรารภตามชั้นเราชั้นเขาตามเป็นจริงของสมมติ แต่มีปรมัตถ์ 
ควบอยู่แบบเจือปนๆ มิใช่ปรมตัถ์โต้งๆ เพราะยงัมบีคุลาธษิฐานเจือปนกนัเพือ่ให้ความ 
กระจ่างแก่ผู้ฟังผู้อ่านผู้พจิารณา เพราะพระสตูร พระวนัิย มีทัง้บคุลาธษิฐาน ธรรมาธษิฐาน  
เจือกันอยู่ พระปรมัตถ์เป็นธรรมาธิษฐาน มีธรรมเป็นที่ตั้งล้วนๆ

ถามว่า ผู้มุ่งปฏิบตัติามพระวนัิย พระสตูร จะได้ชือ่ว่าปฏบิตัติามพระปรมัตถ์ 
กันหรือไม่

ตอบว่า ได้ปฏิบตัติามปรมตัถ์อยู่ในตวัแล้ว เพราะค�าว่า พระวนัิย กว็นัิยกาย  
วนัิยวาจา วนัิยใจ ค�าว่า พระสตูร กส็ตูรของกาย ของวาจา ของใจ  
ผู้ไม่มีใจก็ปฏิบัติพระวินัยไม่ได้ ผู้ไม่มีใจก็ปฏิบัติพระสูตรไม่ได้ 
ผู้ไม่มีใจก็ปฏิบัติใจคือพระปรมัตถ์ไม่ได้ เป็นอันว่าพระปรมัตถ์
กล่าวถงึธรรมและใจล้วนๆ แต่ให้เข้าใจว่า พระวนัิยกด็ ีพระสตูร
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กด็ ีพระปรมตัถ์กดี็ ทกุคนย่อมปฏบิตัไิด้ เว้นใจอนับ้าใบ้เสยีจริต
ผิดมนุษย์เสยี เพราะไม่สามารถจะปฏบิตัไิด้สะดวก เพราะกรรม
และผลของกรรมฝ่ายชัว่ยงัหนักอยู ่คล้ายกบัดอกบวัยงัอยูใ่ต้น�า้ 
จะเป็นมนุษย์กจ็ริง แต่เป็นมนุษย์ช้ันจัตวา ฉะน้ัน บ้าใบ้เสยีจริต
ผิดมนุษย์น้ัน พระบรมศาสดาจึงไม่ทรงอนุญาตให้บวช แต่ไม่รู้ชัด 
รับบวช เมือ่บวชแล้วรู้ชดัเข้า ให้นาสนะเสยี คือให้สกึเสยี เพราะ
ยังเป็นมนุษย์ไม่เตม็ภูมิ ไม่ตรงกบัค�าถามอนัตรายิกธรรมต่อหน้า
สงฆ์ว่า “มนุสโฺสส”ิ แล้วตอบว่า “อามะภนัเต” เฉยๆ ไม่ตรงต่อ 
ความจริง เพราะบ้าใบ้อยู่

ถามว่า ผู้เขยีนชวีประวตัขิองตนเองอยูเ่ดีย๋วน้ี จะไม่เป็นบ้าอารมณ์ดอก 
หรือ

แก้ว่า จะบ้าอารมณ์ยังดีกว่าบ้าแล้ง

ถามว่า บ้าแล้ง นั้นคืออะไรบ้าง

ตอบว่า บ้าแล้งนั้น คือ เพลินในโลกสงสารโดยถ่ายเดียว ไม่เหลียวแล
ทางปัญญาพาฟอกความหลง เป็นต้น

ถามว่า ค�าว่า หลงๆ ในที่นี้ หลงอะไรครับ

ตอบว่า หลงหนังที่หุ้มอยู่โดยรอบแห่งกาย ว่าสวยงาม ว่าเป็นของยั่งยืน 
ว่าเป็นสขุ ว่าเป็นของตน เอาจริงๆ จังๆ จนแกะไม่ได้คลายไม่ออก  
แต่เมื่อสิ่งเหล่าน้ีไม่ตั้งอยู่ตามความประสงค์แล้ว ก็เดือดร้อน 
ทางใจ เพราะผลลัพธ์เป็นฝ่ายสะท้อน เพราะเหตุหลงหนัง

ถามว่า ท่านผู้ไม่หลงหนังมีไหมเล่า

ตอบว่า ข้อน้ีเป็นของตอบยาก เพราะผู้ไม่หลงหนังไม่ได้เขียนใส่หน้าผากไว้  
แม้เขยีนไว้กเ็ช่ือไม่ได้ เพราะเขยีนลวงกม็ ีเพราะการหลงหนัง ไม่ขึน้ 
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อยู่กับ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และท่านผู้ไม่หลงก็ไม่ขึ้นอยู่กับ 
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ขึ้นอยู่กับใจ

ถามว่า ใจมนัเป็นตวัยงัไง ผมท�าไมถงึไม่เหน็มนัสกัท ีชาวโลกชาวธรรม
ก็มักพูดว่า ใจๆ

ตอบว่า ผู้ถามหาใจกเ็อาใจถาม ผู้ตอบกเ็อาใจตอบ คนตายแล้วถามไม่เป็น  
ตอบไม่เป็น เพราะไม่มีใจอยู่นั้น

ถาม ใจมันเป็นคุณหรือเป็นโทษ

ตอบ เมือ่มนัท�าโทษมนักเ็ป็นโทษ เม่ือมันท�าคณุมนักเ็ป็นคณุ คณุและ
โทษของมันไม่มีใครไปปล้นไปจี้เอาได้

ถาม ใครใส่ชื่อให้มัน

ตอบ มันใส่ชื่อเอง

ถาม ใครเป็นเจ้าของมัน

ตอบ มันเป็นเจ้าของเอง

ถาม มันเกิดมาจากไหน

ตอบ มันเกิดมาจากมันเอง

ถาม อะไรพาให้มันเกิด

ตอบ ความหลงของมันพาให้เกิด

ถาม มันหลงอะไร

ตอบ มันหลงว่ามันเป็นมันเอาจริงๆ จังๆ
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ธรรมะหลวงปู่มั่น

หนัมาปรารภต่อไปว่า ในยคุบ้านหนองผือในวาระผู้เขียนไปอยูด้่วยกับองค์ท่าน  
ได้ยินองค์ท่านยืนยันว่าองค์ท่านเป็นพระอรหันต์หรือไม่ ตอบได้อย่างผ่ึงผายว่า 
องค์ท่านมิได้ยนืยนัว่าองค์ท่านเป็นพระอรหนัต์หรือปถุชุนใดๆ เลย ชะรอยผู้เขียนจะไม่ 
รู้จักอโิหน่อเิหน่ แล้วองค์ท่านจะไม่เล่าค�าลบัให้ฟังกอ็าจเป็นได้ หรือเกรงว่าผู้ฟังประมาท 
และไม่เชื่อก็อาจเป็นโทษแก่เขาก็อาจเป็นได้ องค์ท่านจึงไม่เล่าให้ฟัง

ส่วนธรรมะขององค์ท่านแสดง บางคราวเป็นธรรมช้ันสงูมาก เป็นต้นว่า “ไม่ว่าธรรม 
ส่วนใด ถ้าส�าคญัตนว่าเสวยเป็นอนัผิดทัง้น้ัน” ข้อน้ีประทบัใจของข้าพเจ้ามาก ในเวลาที่ 
องค์ท่านเทศน์อย่างน้ี พระอาจารย์มหาบวักฟั็งอยูท่ีน้ั่นด้วย มพีระสองสามองค์น่ังฟังอยู่ 
ด้วยกนั ไม่มพีระอาคันตกุะมาปน แต่แปลกอยู่ว่า ชวีประวตัขิองหลวงปูม่ัน่ได้พมิพ์มา 
หลายๆ ครั้ง ตรวจดูแล้วไม่เห็นธรรมข้อนี้ปนอยู่เลย ชะรอยต่างองค์ก็ต่างจ�ามาได้
คนละบทคนละบาทอันส�าคัญ

มตุโตทยัตพีมิพ์ฉบบัต้น คราวถวายเพลงิของหลวงปูม่ั่น ธรรมชัน้สงูในเล่มน้ัน
กล่าวว่า “ถ้าไม่มทีีอ่ยู ่กไ็ปอยูท่ีส่ญูสญูน้ัน” ใจความในหนังสอืเล่มน้ันทัง้หมดกข็ึน้อยู ่
กบัภาพพจน์ข้อน้ี น้ีเป็นธรรมชัน้สงูในหนังสอืเล่มน้ันทัง้หมด เหตผุลทีจ่ะไปอยูท่ีส่ญู
สญูน้ัน หนังสอืเล่มน้ันอธบิายว่า “ถ้าจะว่าสญูไม่มค่ีากไ็ม่ได้ เพราะไปบวกกบัเลขหน่ึง 
ก็สิบ ร้อย พัน หมื่น แสนล้าน” ดังนี้ เป็นมติของผู้เขียนคืออาจารย์มหาเส็งและ 
อาจารย์ทองค�า ในยคุน้ันพระอาจารย์มหาบวัก�าลงัรักวเิวกเทีย่วปฏบิตัโิชกโชนอยู ่ไม่สงุสงิ 
ในการเขียนหนังสือ

ข้าพเจ้าพจิารณาอยูแ่ต่ไรๆ ว่า เหตทุีส่ญูจะเป็นของมีค่า กเ็พราะมีผู้ไปยดึถอืเอา 
เป็นเจ้าของ ถ้าไม่มผู้ีไปยดึถอืเอาเป็นเจ้าของแล้ว สญูกก็ลายเป็นโมฆะไปตามสภาพที ่
สมมต ิไม่ว่าแต่สญูเลย ขีเ้ป็ดขีไ้ก่กด็ ีถ้ามีผู้ไปยดึถอืเอาเป็นเจ้าของแล้ว ย่อมเป็นของ 
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มีค่าทั้งนั้น ซื้อขายเอาไปใส่ผักก็ได้ ใครลักก็เป็นอทินนาทาน แต่พระนิพพานไม่เป็น 
หน้าที่จะแล่นไปหรือเดินไปอยู่ที่สูญสูญ ถ้าอย่างนั้นสูญ ก็เป็น สรณัง คัจฉามิ ของ 
พระนิพพาน พระบรมศาสดากล่าวไว้เพยีงแต่ว่า เปลวไฟอนัก�าลงัลมเป่า เมือ่เปลวไฟ
ดบัไปแล้ว ไม่เป็นหน้าทีจ่ะไปยืนยันและสมมตว่ิาไปตัง้อยูท่ีน้ั่นทีน้ี่หรืออะไรๆ ทัง้น้ัน 
ความขัดแย้งแห่งสงครามความเห็น ถ้าความเห็นออกนอกรีตนอกรอยเป็นอัตโนมัติ
ของผู้ยังมีกิเลสหนา ไม่เหมือนอัตโนมัติของพระอริยเจ้า ที่มัดเข้าหาธรรมฝ่ายอริยะ
เป็นบรรทัด เป็นแว่น เป็นกระจกเงา เป็นกล้องจุลทรรศน์ เป็นเครื่องวัดเครื่องตวง
อนัไม่เลยเถิด ปราศจากเดาด้นคาดคะเน พร้อมทัง้มสีมัมาญาณะอนัถ่องแท้ ไกลจาก 
โลกยิวสิยัไปแล้ว จะดงึลงมาเทยีบกับโลโก โลกา โลเกเร โลกงึ โลมึง โลก ูย่อมเป็นไปไม่ได้ 
ทั้งอดีต อนาคต ปัจจุบัน ด้วย

ชวีประวตัขิองหลวงปูม่ั่นก็ด ีของท่านองค์ใดๆ กด็ ีจะแต่งจะเขยีนพสิดารหรือย่อ 
กต็ามท ีถ้าแก่นเร่ืองของธรรมะ ยอดเร่ืองของธรรมะชัน้สงู ไม่สมเหตสุมผลแล้ว ปราชญ์ 
ผู้อ่านผู้ฟังก็ไม่ถงึใจถงึธรรมเท่าทีค่วร ไม่ชวนอยากอ่านไม่ชวนอยากฟังด้วย มหิน�าซ�า้ 
ถูกวิจารณ์ว่าไม่สมชื่อลือชาปรากฏว่าโด่งดังอะไรกันในทางที่ชอบแท้ของธรรมะ เมื่อ 
ผู้เขยีนมใิช่เจ้าตวัเขยีนเอง ย่อมตคีวามหมายลงมาหาตวัของผู้เขยีน เพราะเข้าใจอย่างน้ัน  
ชดัอย่างน้ัน แต่มนัก็เป็นเร่ืองอจินตบัอจินไตย เหลอืวสิยัจะผูกขาด ชวีติของหลวงปูม่ัน่ 
ในยุควัดป่าหนองผือ พรรณานิคม จังหวดัสกลนคร เป็นยคุสดุท้ายของชีวติองค์ท่าน 
และสดุท้ายธรรมะชัน้สงูแห่งองค์ท่านอกีด้วย ธรรมะขององค์ท่านส่วนอืน่ๆ อเนกปริยาย 
ก็ตาม ตลอดข้อวัตรปฏิบัติอันเด็ดเดี่ยวที่ท�าส่วนตัวองค์ท่านก็ตาม เพื่อทอดสะพาน 
ให้อนุชนรุ่นหลงักต็าม ย่อมเป็นเมอืงขึน้ของค�าทีอ่งค์ท่านเทศน์ว่า “ไม่ว่าธรรมส่วนใด  
ถ้าส�าคญัตนว่าเสวยเป็นอนัผิดทัง้น้ัน” เมือ่กล่าวว่าธรรมส่วนใด กเ็ป็นอนักล่าวถงึจิต 
ส่วนใดอยูใ่นตวั ผู้รู้ส่วนใดอยูใ่นตวัอกีด้วย ญาณส่วนใดอยูใ่นตวัอกีด้วย ส่อแสดง
ให้เห็นว่าท�าลายอุปาทานในตัวแล้ว

ย้อนมาปรารภสบัสนปนเปกนัไปอกี เพราะนึกเหน็ได้จ�าได้อนัใดกเ็ขียนกนัลงไป  
ไม่ต่ออนุสนธเิป็นระเบยีบ สบัสนอลหม่าน เพราะไม่ช�านาญในการแต่งและการเขยีน 
และก็คงไม่ได้ไปตรวจเอาคะแนนในสนามโลกใดๆ ทั้งสิ้นเลย
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หลวงปู่มั่นเผาศพอาจารย์เนียม

ในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ น้ันเอง เป็นเดอืนพฤษภาคม แรม ๗ ค�า่ เวลาเช้าบณิฑบาต 
มาถงึวดัแล้ว ก�าลงัเตรียมจะแต่งบาตรฉัน พระอาจารย์เนียมมพีรรษาล่วงไป ๑๘ พรรษา  
องค์ท่านป่วยมานานประมาณ ๑ เดอืนกว่า องค์ท่านตัง้เตยีงพกัอยูโ่รงจงกรมเก่าของ 
หลวงปู่มั่น ใกล้กับศาลาฉันอาหาร ประมาณ ๗-๘ วา ได้สิ้นลมปราณไปแบบสุภาพ  
ไม่มสีกลกายกระดิกหรือเคลือ่นไหวอนัใด ปรากฏเหน็แต่ลมเบาไปหมดไปเท่าน้ัน งามมาก  
น่าเคารพมาก น่าเลื่อมใสมาก ไม่อั๊ก ไม่แอ็ก ไม่ยักคิ้ว ยักสบปาก ยักจมูก หลับตา
สุภาพอยู่ ผู้เขียนได้เห็นกับตาพิจารณากับใจ พระอาจารย์มหาบัวก็ได้เห็นด้วย

หลวงปู่มั่นอยู่ศาลาก็ทราบ ย้ายเพราะได้กราบเรียนแล้ว หลวงปู่มั่นปรารภว่า  
“เออ ท่านเนียมก็ไปแล้วในส่วนสิน้ลมปราณ เธอเล่ากับเราบ่อยๆ ว่ารู้จักวธิภีาวนาแห่ง 
สมมตแิล้ว พวกเธอมาศาลาฉันเช้าซะ ปล่อยให้อยูน้ั่นเสยีก่อน ฉันเสร็จแล้วเกบ็บริขาร 
แล้วจึงพูดกันใหม่” แล้วก็ปล่อยไว้ไม่มีใครเฝ้าอยู่ดอก

เมื่อฉันเสร็จ ขนบริขารขึ้นกุฏิเรียบร้อยแล้ว หลวงปู่มั่นเดินมาจากกุฏิองค์ท่าน 
พอมาถงึศพ กก้็มลงจับเสือ่สองมอืทัง้มอืซ้ายและมอืขวาทางหวัศพ พร้อมทัง้กางขาออก 
แบบขงึขงั พร้อมทัง้ปรารภว่า “พวกเราน้ีมนัขีโ้ง่ พากนัเกดิมาตายเล่นเผากนัเล่นอยู”่ 
พอตกบทค�าปรารภ พระอาจารย์มหาว่า “ถ้าจะเอาจริงๆ พวกเกล้าพากันเอาดอก” 
ว่าแล้วยกมือใส่หัว แกะมือหลวงปู่ออก หลวงปู่ตอบว่า “เราไม่ใช่จะท�าเล่นดอก”

ทีน้ีพระก็รุมกันจับเสื่อโดยรอบศพเป็นวงรอบ พระพวกผู้ใหญ่อยู่ทางหัวศพ 
พระผู้ขนาดกลางก็อยู่ระหว่างกลางตวัศพ พวกพระผู้น้อยกอ็ยูท่างเท้าศพ ชกูนัไปถงึ 
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ริมวัดทิศตะวันออกเฉียงใต้ในเขตบริเวณวัด หลวงปู่มั่นปรารภว่า “ไปบอกโยมบ้าน 
หนองผือว่า หลวงปูจ่ะพาเผาพระอาจารย์ด่วนเด๋ียวน้ี” แล้วกบ็อกเณร ตาปะขาว และพระ 
ว่า “เอ้า รีบเอาฟืนโดยเร็ว” ต่างก็รีบเอาฟืนโดยเร็ว พระเอาไม้ตาย เณร ตาปะขาว 
เอาไม้ดบิปะปนกนั เด๋ียวเดียวฟืนกพ็อ เพราะฟืนยงัไม่อด หลวงปูก่บ็อกว่า “ยกศพขึน้ 
ตะแคงข้างขวา ไม่ต้องล้างศพดอก ไม่ต้องคลมุผ้าจีวรให้ดอก เพราะตายแล้วล้างท�าไม  
คลุมห่มท�าไม นั่น ประคตเอวไหมใหม่ๆ อยู่นั้น แก้ออกเอาไว้ให้ผู้ขาดเขิน” 

เสร็จแล้วบอกตาปะขาวจุดไฟโดยด่วน ไฟเดือนหก ฤดูร้อนแสกๆ ลุกกรุ่นขึ้น 
โดยด่วน ชาวบ้านมาถงึ ไฟลกุโพลงขึน้แล้ว ทน้ีีองค์ท่านกใ็ห้เอาผ้าปน่ัูงของใครของมนั 
ปกูบัพืน้ดนิ ห่มผ้าเฉวยีงบ่าแล้ว กล่าวว่า “เราจะพาว่ามาตกิาเป็นพธิ ีไม่ว่าเอาสตางค์
ใครดอก” พอจบแล้วกก็ลบัทีใ่ครทีม่นั พอตกเวลาเยน็ใกล้ค�า่ ไฟไหม้ศพเหลอืแต่หวั 
กบัหน้าอก พอตกตอนพลบค�า่ องค์หลวงปูก่ล่าวว่า “พากนัเหน็อาจารย์ไหม ไฟเผาอยูน่ั่น  
รีบจงกรมภาวนาเข้า เดี๋ยวจะตายเปล่า”

ข้าพเจ้านึกสงัเกตอยูว่่า องค์ท่านจะพาสวดมนต์เป็นพธิไีล่ผีหรือไม่หนอ แล้วเลย 
เหน็ท่านไม่เก่ียวไม่ยุง่ และกนึ็กในใจว่า หลวงปูน้ี่เดด็เดีย่วมาก หาผู้เทยีบได้ยากใน 
สมยัปัจจุบนั ไม่แอบเอารายได้กบัศพๆ เสบ็ๆ ของลกูศษิย์เลย เชือ่กรรมและผลของกรรม 
ทีต่นท�าเอาเองอนัยงัมชีวีติอยูจ่ริงๆ แม้พีช่ายของท่านผู้มรณภาพกม็าถงึแต่หลายวนัแล้ว  
คือโยมแพง บ้านโคกนามน พระอาจารย์เนียมก็คนบ้านโคกนามน จังหวัดสกลนคร
น้ันเองไม่ใช่อืน่ไกลเลย และหลวงปูม่ั่นปรารภเปิดเผยต่อพระเณรในยคุน้ันขณะน้ันว่า  
“ท่านเนียมเป็นพระโสดาบันแล้ว ไปเกิดชั้นหกอาภัสรา”

ข้าพเจ้าก็คอยสงัเกตอกีว่า องค์หลวงปูจ่ะท�าประการใดหนอ จะประกาศญาตโิยม
หรือประการใดหนอว่า เดี๋ยวนี้พระมรณภาพ อาตมาจะพาท�าบุญอุทิศ ท่านผู้ใดจะมี 
ศรัทธายงัไงกส็มทบทนุกัน องค์ท่านก็เงียบเลย แต่บอกโยมแพงอนัเป็นโยมพีช่ายของ 
พระอาจารย์เนียมว่า “โยมแพงอยากได้กระดกูกไ็ปเอาเสยีเน้อ อาตมาไม่เอาดอก เพราะ 
อาตมาไม่อดกระดูก อาตมามแีต่จะทอดอาลยัในกระดูกน้ันแหละ โยมอดกระดกูกไ็ป 
เอาซะ”



135

โยมแพงกราบเรียนว่า “เกล้าก็ไม่เอาดอก เกล้าก็ไม่อดเหมือนกัน” แท้จริงนั้น
โยมแพงลงมติของหลวงปู่มั่นทุกกรณีแบบราบคาบมาแต่นมนานแล้วไม่จืดจาง

ท่านผู้อ่าน ท่านผู้ฟัง คงไม่สนิทใจในตอนน้ี แต่ผู้เขียนสนิทใจอยู ่จึงได้กล้าเขียนไว้  
ถ้าไม่เขยีนไว้ ประวตัอินัส�าคัญจะไม่ยังคงที ่จะลบเลอืนไป ถงึโลกปัจจุบนัจะเป็นปัญหา 
ยุ่งเหยิงในส่วนนี้ ก็ลงเอยอยู่กับปฏิปทาแต่ละรายของบุคคล หลวงปู่มั่นมิได้คืนมา 
ต่อสูอ้ธกิรณ์เอาแพ้เอาชนะด้วย ผู้เขยีนตคีวามหมายว่า หลวงปูม่ัน่มไิด้ประมาทในการ 
กุศลอุทิศเลย ไม่ได้หวังว่าจะท�าลัทธิการกระทบกระเทือนชาวพุทธทั่วไป ไม่ได้ท�า 
ด้วยความคับแคบสะเพร่าไม่รอบคอบ ความจริงใจขององค์ท่านแยบคาย ไม่ชอบววิุน่  
ทอดสะพานให้ฝ่ายพระธุดงค์กรรมฐานโต้งๆ เช่ือกรรมและผลของกรรมที่ตนท�าไว้
ก่อนตาย อตัตา ห ิอตัตโน นาโถ โดยแท้ เพราะจะได้สมฐานะกบัตนทีแ่บกกลดสะพาย
บาตรขึ้นเขาลงห้วย ฉันในบาตรปร๋อ แสวงอยู่ป่าปร๋อ เดินจงกรมภาวนา ปรารภแต่ 
มรรค ผล นิพพานปร๋อ เหล่าน้ีเป็นต้น และเร่ืองทีผู้่เขยีน ผู้อ่าน ผู้ฟัง จะพจิารณาแบ่งเบาอกี 
ก็มากมายนักหนา

ผู้รีบเร่งพากเพยีรเพือ่พ้นทกุข์ในสงสาร กเ็ป็นการท�าบญุอทุศิให้ตนเองและทัว่ทัง้ 
ไตรโลกาอยูแ่บบตรงๆ แล้ว และก็เป็นมหาทอดสะพานให้ชาวโลกอยูโ่ดยตรงๆ แล้ว 
การประพฤติเด็ดเดี่ยวเป็นเครื่องเหนี่ยวใจของท่านผู้ต้องการพ้นทุกข์ในปัจจุบันชาติ 
การเหน็ภยัในสงสารขณะจิตเดียว ประเสริฐกว่าการเหน็เพลนิในสงสารล้านๆ ขณะจิต 
การนอนใจในโลกกบัการนอนใจในหลมุถ่านเพลงิกเิลสกค็งมคีวามหมายและรสชาติ
อนัเดยีวกนั แต่กเ็ป็นการเบือ่หขูองผู้ไม่สนใจอกีละ ผู้ท�าดหีวงัดกีม็ผู้ีหวงัชัว่ท�าชัว่มาเป็น 
อปุสรรค ผู้ท�าชัว่หวงัชัว่ก็มผู้ีท�าดหีวงัดีมาเป็นอปุสรรคกนั แต่ผลรายรับน้ันต่างกนัมาก  
และเหตไุปทางดแีละทางชัว่น้ันขึน้อยูก่บัผู้จะเลอืกเฟ้นถกู ผู้ไม่รอบคอบในเหตกุไ็ม่ม ี
ประตจูะรอบคอบในผล ผู้ไม่รอบคอบในผลกไ็ม่มปีระตจูะรอบคอบในเหตไุด้ ผู้รอบคอบ 
ในเหตกุค็อืผู้รอบคอบในผล ผู้รอบคอบในผลกค็อืผู้รอบคอบในเหต ุเพราะโยงถงึกนั
กระจ่างชัดเฉพาะตน ไม่ล�าบากใจด้วยไม่ว่าเหตุผลตอนไหนๆ
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สมัยพุทธกาล เก็บศพไว้กี่วัน

สิง่ทีค่วรวจัิยแบ่งเบาเร่ืองศพๆ เสบ็ๆ อกี คร้ังพทุธกาล วดัป่าเชตวนัมหาวหิารน้ัน  
มกีารเผาศพพระศพเณรอยู่ไม่เว้นแต่ละวนักระมงั ถ้าหากว่าเกบ็ศพไว้กค็งไม่มโีกดังพอ  
พระอัญญาโกณฑัญญะปรินิพพานที่สระฉัททันต์ ช้างป่าท�าฌาปนกิจ ช้างเขาเก็บศพ 
องค์ท่านไว้กี่วันไม่ทราบได้ และช้างเขาไปนิมนต์พระที่ไหนมาให้กุสลาก็ไม่ทราบได้  
เพราะเรียนน้อยรู้น้อยพลอยร�าคาญ พระมหาสารีบตุร พระมหาโมคคลัลานะ ปรินิพพาน 
ก่อนสมเด็จพระบรมศาสดา องค์ท่านพาคณะสงฆ์และญาติโยมเก็บศพไว้กี่วันก็ไม่
ทราบได้ ไม่ปรากฏอีก พระราหุลไปปรินิพพานที่ดาวดึงส์ เทวดาเก็บศพไว้กี่วัน 
ไม่ทราบอีก เทวดาท�าบุญอุทิศด้วยอาหารทิพย์หรือไม่ ไม่ทราบอีก

มีปัญหาว่า นั้นมันเรื่องของพระอรหันต์ทั้งหลาย เราจะเอามาเทียบไม่ได้หรอก

ตอบทันทีว่า น้ันแหละพระอรหันต์ทอดสะพานไว้ให้ปวงชาวโลกผู้จะสืบไป 
ข้างหน้า พระบรมศาสดาเจ็ดวนัจึงถวายพระเพลงิ แต่ถึงกระน้ัน มลัลกษตัริย์กเ็วยีน 
ถวายพระเพลงิก่อนหลายคร้ังแล้วแต่ไม่ตดิ เพราะเทวดาบนัดาลมใิห้ไฟตดิ เพราะคอย 
พระมหากัสสปะก�าลังเดินทางมาจะถวายบังคมพระพุทธสรีระ พร้อมด้วยบริวาร  
๕๐๐ องค์

แต่ผู้เขียนนี้เมื่อตายแล้วคงจะถูกคอยพระมหากัสสะเหม็นก็อาจเป็นได้ แต่ได้ 
ท�าพนัิยกรรมไว้แล้ว ไม่ให้คอยท่านผู้ใด คอยเพยีงเอาฟืนเสร็จเท่าน้ัน กสุลากไ็ม่ต้องว่า  
อนิจจาก็ไม่ต้องเอ่ยให้ เพราะได้เรียนไว้แล้ว ตายอยู่วัดป่ากะโลงก็ไม่ต้องท�า เพราะ
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ไม่ได้ชูไม่ได้หามผ่านบ้านท่านผู้ใด เว้นไว้แต่ตายอยู่ที่อุจาดเท่านั้น ตายเวลาเช้าก่อน
ฉันจังหนับณิฑบาต ฉันเสร็จแล้วก็เผา เว้นไว้แต่มอีปุสรรคฝนตกมาก หรือเว้นไว้แต่ 
กลางคนืหาฟืนไม่ทนั เชือ่แน่ว่าประเทศไทยมไิด้อดฟืน ถ้าเอาเงินเผาเท่าใดกไ็ม่พอง่าย 
เพราะเมอืงพอในตวัเงินไม่ม ีความเลีย้งชวีเีน่ืองด้วยท่านผู้อืน่จิปาถะ จะเอาศพไว้เป็นโล่ 
เพือ่ล้วงกระเป๋าผู้อืน่ เรียกว่าตายร้อนเพราะเดือดร้อนท่านผู้อืน่ ไม่ใช่ตายเยน็ ร้อนทัง้ 
พระหนุ่มพระแก่เณรน้อยคอยเฝ้าศพ ฉันก็ไม่อร่อย นอนก็ไม่หลับ

มีปัญหาว่า มันเป็นเรื่องของผู้อยู่ข้างหลัง

ตอบจังๆ ว่า มนัเป็นเร่ืองเจ้าตวัจะสัง่เสยีไว้ด้วยความจริงใจ มฉิะน้ันแล้วจะกลาย 
เป็นผู้ไม่รอบคอบในอนาคต ท�าความยุ่งเหยิงให้ผู้อยู่ข้างหลังลังเล ถ้ามีผู้ติเตียน 
ผู้อยู่ข้างหลังว่าใจคับแคบจืดจางเกินไป เขาก็มีพินัยกรรมออกอ้างอย่างสมบูรณ์  
ถ้าพนัิยกรรมแต่ปากเปล่าๆ ค�าผู้เล่าอาจลบเลอืน หากยิง่เป็นลายมอืของผู้ตายเขียนไว้เอง 
โดยไม่ถกูข่มเหง หรือผู้อืน่มาล่อให้เขยีน กย็ิง่เป็นจริงข้ึน เพราะเขียนด้วยศรัทธาอนั 
จริงใจล้านๆ เปอร์เซน็ต์ และกเ็ป็นมรณสตไิม่ประมาทว่าตนจะไม่แตกไม่ตายด้วย จึงสม 
ฐานะของผู้ไม่มักใหญ่ใฝ่สูงในเรื่องศพๆ เส็บๆ ด้วยเพราะไม่ใช่ปลาไม่ใช่เนื้อที่ผู้อยู่
ข้างหลังจะแบ่งกันไปท�าปลาร้าปลาเจ่าปิ้งแกงแบ่งแจกปลาแดกและน�้าปลาได้

หนัมาปรารภเร่ืองศพฆราวาสคร้ังพุทธกาล เร่ืองนางปฏาจารา บดิามารดาของนาง 
เป็นเศรษฐี ท่านๆ ใครๆ ย่อมรู้ดีในธรรมบท พากันตายสดๆ พร้อมกันในวันเดียว
หลายคน บันดลบันดาลลมพัดปราสาทหักตอนกลางคืน ตื่นเช้ากินข้าวเสร็จก็เผาใน
เชิงตะกอนเดียวกัน ๓-๔ ศพ และสามีของนาง ลูกของนางสองคนอีก สามีของนาง 
งูกัดตายคาที ่ทิง้กบัทีม่ไิด้เผาฝัง ลกูคนเลก็เหยีย่วเอาไปฝังไว้ในท้องมันสดๆ ลกูคนโต 
ตกน�า้อจิรวด ีน�า้พดัไปไม่เหน็ศพ นางเสยีจริตพศิวงจนถงึกบัเป็นบ้าเปลอืยกาย สดุท้าย 
ก็ได้บวชส�าเร็จพระอรหันต์ เรื่องศพทั้งหลายก็หายกังวล เพราะเผาศพกิเลสของตน 
จนเสรจ็สิน้ก่อนตาย ถ้าเขยีนไปหลายกลายเป็นเถรีประวตั ิแต่เป็นการเทยีบชดัทีเ่กบ็ 
ศพไว้นานหรือถกูกล่าวตูว่่าคร้ังพทุธกาลเป็คร้ังล้าสมยั แต่ยุคปัจจุบนัจะลากสมยักอ็าจ 
เป็นได้
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นัยทีน้ี่มไิด้หวงัว่าจะป่ันท่านผู้อ่านผู้ฟังให้ยุง่มนัสมองอนัใดเลย เกรงว่าจะเพ่งโทษ 
หลวงปู่มั่นเลยเถิดไป เกรงจะกลายเป็นสร้างขุมนรกลงที่ใจให้ลึกลับเดือดร้อนมาก  
แต่ขอฝากไว้ให้นักปฏิบตัพิจิารณาเองเถิด บางทอีาจเกดิโล่งใจไม่กงัวลในศพๆ ของตน 
กอ็าจเป็นได้ จะกงัวลแต่เวลามชีวีติอยู ่เพือ่จะได้รีบเร่งสร้างความดไีว้ให้ด่วน ชวนเจตนา 
เพื่อพ้นทุกข์ในสงสารเร็วพลันทันกาล ไม่นานเนิ่นช้าในปัจจุบันชาตินี้แล

และอกีความเกดิ แก่ เจ็บ ตาย เป็นธรรมดาของผู้เคยคุ้นเชือ่ง แต่เป็นธรรมดา 
ของผู้เรียนวิชาเข็ดหลาบ เรียนวิชาเพื่อพ้นไปจากสิ่งเหล่านี้ มันมีกิเลสเป็นแดนเกิด 
ให้รู้จักชัดกระจ่างแจ้งว่าเท็จจริงเพียงไรโดยส่วนเฉพาะตัวตามค�าสั่งและค�าสอนของ
พระองค์เป็นบรรทดั ไม่บญัญตัเิอาตามอตัโนมตัขิองตนด้วยมานะความถอืตวัให้เป็น 
เสีย้นหนามต่อธรรมวนัิย เพราะพระธรรมวนัิยบรบิรูณ์แล้ว ไม่บกพร่องไปไหน ถ้าเทยีบ 
ใส่อาหาร ก็ล้างมือเปิบเอาเท่านั้น
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การเผาศพอย่างสมเกียรติพระกรรมฐาน

หันมาพรรณนาต่อไปอีกติดต่อว่า ปี ๒๔๘๙ นั้นเอง ยุควัดป่าบ้านหนองผือใน
กลางพรรษา กม็พีระมรณะอกีหน่ึงรูป พรรษาเก้า ช่ือท่านอาจารย์สอ นธ.เอก บ้านเกดิ 
เมืองนอนของท่านอยูบ้่านศรีฐาน อ.ลมุพกุ สมยัน้ันขึน้ จ.อบุลราชธานี สมยัทีเ่ขยีนน้ี 
คงเป็น จ.ยโสธร ท่านป่วยเป็นไข้อยูป่ระมาณหน่ึงเดอืนกม็รณภาพไป เพราะเหลอืวสิยั 
จะรักษาได้ในสมยัน้ัน แต่สมยัใดๆ ยคุใดๆ กต็าม ในสรรพโลกทัง้มวลรวมกนัย่อมมี 
ผู้เกิดผู้ตายอยู่ทุกวินาทีไม่ขาดระยะ จองขาดผูกขาดอยู่แล้ว เมื่อเกิดเมื่อตายอยู่ทุก 
วินาทอีย่างน้ีแล้ว ความแก่ความเจ็บเล่ากต้็องมีความหมายอนัเดียวกนั จะบญัญตัว่ิา 
เป็นเร่ืองเลก็เร่ืองน้อยน้ัน กเ็ป็นเหตใุห้คุน้เชือ่งลมืตวัลมืตน ลมืใจลมืธรรม หกัดอกไม้ 
บูชาส่งเสริมความหลงประมาทมัวเมาหนักขึ้น

ฉะน้ัน พระบรมศาสดาจึงทรงพระมหากรุณากล่าวแก่พระอานนท์ว่า “การพจิารณา 
ความตายวนัละร้อยคร้ังน้ัน ยงัประมาทอยูน่ะอานนท์ พจิารณาทกุลมหายใจออกเข้า 
จึงไม่ประมาท” เม่ือจะตคีวามหมายว่า พระองค์เทศน์ข้อน้ีเฉพาะพระอานนท์องค์เดยีว  
แล้วสรรพโลกทั้งปวงแก่ เจ็บ ตาย ไม่เป็นหรอกหรือ หรือแก่ เจ็บ ตาย แต่พระมหา 
อานนท์องค์เดียว เมือ่เป็นดงัน้ี ธรรมค�าสัง่สอนของพระองค์แต่ละบทละบาทอนับริสทุธิ ์
ใสสะอาด ย่อมหยาดรดให้ทัว่ถงึสรรพไตรโลกธาตอุยูโ่ดยตรงๆ แล้ว เช่น ยก ชาตปิิ ทกุขา 
บทเดียวเท่าน้ี กถ็กูไตรโลกธาตกุระเทอืนไปทัง้ผู้หหูนวกตาบอดทัง้น้ันในฝ่ายสตัว์ทีม่ ี
วิญญาณครองสิงไม่เว้น
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ย้อนหลงัคนืมาเล่าเร่ืองพระอาจารย์สอมรณภาพอกี การท�าฌาปนกจิน้ัน กท็�าแบบ 
พระอาจารย์เนียมน้ันเอง มิได้ผิดกนัแม้แต่นิดเดยีว ส่อแสดงให้เหน็ชดัได้ว่า หลวงปูม่ัน่ 
ทอดสะพานให้ลกูศษิย์กรรมฐานในส่วนศพของพระเณรกรรมฐานไว้โดยกระจ่างแจ้ง
แล้ว และส่อแสดงให้เหน็ชดัอกีว่า ตวัขององค์ท่านเมือ่สิน้ลมปราณ กต้็องการให้ลกูศษิย์ 
ท�าถวายแบบน้ันจรงิตามเจตนารักธรรมอนัสงบแท้ ไม่มมีายาสาไถยอนัใดเลยในส่วนน้ี 
แท้ๆ

ชาวโลกนิยมกนัว่าการเก็บศพไว้นานเพือ่ท�าให้สมเกยีรตโิลก การเผาเร็วคล้ายกบั 
ว่าเป็นของไม่มีค่า ข้าพเจ้าหนักไปในทางเผาเร็ว เป็นของสมเกียรติพระกรรมฐานแท้  
เพราะไม่อยากจะดักบ่วงดักแร้วไว้ขดูๆ เกลาๆ ท่านผู้ใดทัง้ทางตรงและทางอ้อม แต่มัก 
มปัีญหาว่า ท่านผู้น้ันมาไม่ทนั ท่านผู้อยู่ไกลโน้นมาไม่ทนั ดังน้ี ความจริงแล้วใครมา 
เวลาไหนๆ ก็ทันอยู่ เพราะผู้สิ้นลมปราณไปไม่ได้คืนมา มาเวลาใดก็ทันทั้งนั้น คือ 
ทันตายแล้วนั้นเอง แต่ถ้าหากว่าได้รับทราบข่าวว่าตาย พอมาถึงแล้วผู้ตายนั้นคืนมา 
ก่อนเสีย เรียกว่ามาไม่ทันตาย จะอย่างไรก็ทันเกิดทันตายอยู่ทุกเมื่อ เพราะเหตุว่า 
ร่างกายอันมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบมีทั้งก้อนเกิดก้อนตายอยู่โดยธรรมอันแท้แล้ว

ผู้ทนัเกดิทนัตายลกึลงไปกว่าน้ันอีกเล่า มีท่านผู้ใดหนอ ขอตอบตามอตัโนมตัว่ิา 
พระอรหันต์ เพราะรู้ทันการเกิดรู้ทันการตายแล้วไม่มาเกิดมาตายอีก เหลือนอกนั้น 
ได้ถกูแพ้เกดิๆ ตายๆ ทัง้น้ัน ผู้เขยีนอยูน้ี่ เหน็พระอรหนัต์หรือไม่หนอ ตอบว่า พอได้ยนิ 
แต่ชือ่ว่าอรหนัต์ๆ ก็เลือ่มใสศรัทธาอยู่มากแล้ว แต่เมือ่ได้เหน็จริง ยิง่จะเขยีนมากกว่าน้ี  
เอาจนท่านผู้อ่านขี้เกียจอ่าน

แท้จริงจะมาหาพระอรหนัต์ในหนังหุม้ย่อมไม่พบเลย เพราะพระอรหนัต์มไิด้เป็น 
เปรตมาเฝ้าหนังหุม้ ถ้าหนังหุม้เป็นพระอรหนัต์แล้ว โคกระบอืเป็นต้นกเ็ป็นพระอรหนัต์ 
ได้ทัง้น้ัน ผู้พจิารณาหนังหุม้ลงสูป่ฏกิลูหรือเป็นแต่สกัว่าธาตดิุน น�า้ ไฟ ลม ผสมผสาน 
กนัอยูก่ดี็ หรือพจิารณาลงสูไ่ตรลกัษณ์กด็ ีน่ันเป็นหนทางเดนิไปสูพ่ระอรหนัต์เท่าน้ัน  
และถ้าถึงพระอรหนัต์แล้ว หากจักเหน็อรหนัต์ดอก ถ้ายงัไม่ถงึแล้วกค็าดคะเนเดาด้น 
ทั้งน้ัน จะทุ่มเถียงเกี่ยงงอนกันสักเท่าใดก็ไม่เห็นได้ และถ้าไม่ทุ่มเถียงกันแล้ว  
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เป็นพระอรหนัต์ก็ดี ดิน น�า้ ไฟ ลม ล้วนๆ ทีไ่ม่มวีญิญาณครองสงิ ไม่ได้ทุม่เถยีงกันสกัท ี
ก็เป็นพระอรหันต์ได้ทั้งนั้น

เรียนวชิาทางตดิแล้วไม่คาเป็นของเรียนง่าย เพราะเรียนทางมานะทฏิฐ ิเรียนวชิา 
ทางติดแล้วคาเป็นของเรียนยาก เพราะนิยมกันว่าเสียเปรียบ ฉะนั้น จึงมีแต่อาจารย์
เต็มโลกแต่หาลูกศิษย์ยาก เพราะเหตุว่าต่างฝ่ายต่างก็มุ่งจะเทศน์เอากันไม่ทางตรง 
ก็ทางอ้อม เรื่องมานะถือตัวจัดจึงเป็นกิเลสตัวส�าคัญ ถ้าไม่มีค�าสอนพระบรมศาสดา
เป็นบรรทดัไว้ ยิง่จะไปกนัใหญ่ ไม่มสีถานีและผู้เชือ่ค�าสอนของพระองค์แท้ๆ กค็งมี 
ส่วนน้อย สงครามเวรสงครามภัยจึงมีอยู่ทุกหย่อมหญ้าและเกือบทุกหย่อมหัวใจ
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ระเบียบปฏิบัติวัดหนองผือ

จะกล่าวต่อไปในการอยูต่่อไปในส�านักหลวงปูม่ั่น ยุควดัป่าบ้านหนองผือ ค�าสัง่
และค�าสอนขององค์ท่านมหีลายๆ อบุายและหลายๆ นัย จะเป็นอบุายใดๆ และนัยใดๆ  
ก็ตาม เพื่อให้ผู้เห็นผู้ฟังผู้รู้พิจารณาหลุดพ้นในสงสารโดยด่วนทั้งน้ัน เพราะไม่ใช ่
บวชเล่น ไม่ใช่ปฏบิตัเิล่น เพือ่ลวงตน เพือ่ลวงโลก เพือ่อามิสใดๆ ทัง้สิน้ องค์ท่านเทศน์ 
ห�้าหั่นและเขย่าลูกศิษย์อยู่บ่อยๆ

ในยุคบ้านหนองผือ เป็นยคุสดุท้ายขององค์ท่าน รับลกูศษิย์ไว้มากจริง ฝ่ายพระ 
ไม่เกนิ ๑๕ องค์ เณรไม่เกนิ ๔ องค์ ตาปะขาวไม่เกนิ ๒ คน แม่ชไีม่เกนิ ๓ คน แต่แม่ช ี
มิให้อยู่ในบริเวณวัด เขาไปท�าที่พักไว้ไกลวัดหลวงปู่และหมู่พระ ฟากบ้านหนองผือ
ทิศตะวันตก วัดป่าของหลวงปู่และหมู่พระเณรอยู่ทิศตะวันออกของบ้านหนองผือ 
ฟากทุ่งนา วัดแม่ขาวและวัดพระ ไกลกันไม่ต�่ากว่า ๒๕ เส้น และองค์ท่านไม่ให้พระ
ไปติดต่อเขา เป็นต้นว่า ถักซบบาตร (ถลกบาตร) หรือทอประคตเอว หรือเมื่อเวลา
เขามาตอนเช้าส่งอาหารหลวงปู่เป็นบางรายเท่านั้น

โยมทางไกลมานอนค้างคนื เมือ่ค้างคนื เขากไ็ปหาพกัหากนิหานอนทีอ่ืน่ ไม่ว่า
โยมประจ�าบ้านและโยมมาท�าบญุทางอืน่ เขาไม่เอาศาลาของพระเป็นทีรั่บอาหารของเขา 
เขาไปกนิกนัทางอืน่ เว้นไว้แต่มาคนเดียวหรือสองคนเป็นเพศผู้ชาย มาศกึษาธรรมะจาก
ต่างจังหวัดไกล หรือมาเยี่ยมภิกษุสามเณรป่วยอยู่ที่นั้น แล้วจะได้ดูแลรักษาช่วยกัน 
แล้วนอนค้างคนือยูต่ดิๆ กนั กต้็องกนิอยูน้ั่น นอนอยูน้ั่นด้วย แต่กก็นิหนเดยีว มือ้เดยีว 
เหมือนพระ อยู่อย่างสงบ ไม่อึงคะนึง เขามีใจพอพึงเป็นเองไม่ได้บังคับ
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พระอาจารย์มั่นถือผ้าบังสุกุลตลอดชีวิต

ด้านบิณฑบาต หลวงปู่มั่นพาลูกศิษย์ปฏิบัติยินดีภัตที่ตกลงในบาตร ไม่ค่อย
ส่งเสริมในการตามส่งทีหลังอันเป็นปัจฉาภัต ยินดีฉันรวมในบาตรทั้งหวานคาว  
ไม่ซดช้อน เอามือเป็นช้อน ด้านจีวร ยนิดบีงัสกุลุวางไว้ทีก่ฏิุบ้าง บนัไดใกล้ทีข่ึน้ลงบ้าง  
ทางไปส้วมและใกล้ทางจงกรม และทางไปบณิฑบาตบ้าง และในศาลาทีป่ระชมุฉันบ้าง

แต่หลวงปูมี่ภาพพจน์ลงไปอกี มข้ีอสงัเกตของพระอาจารย์มหาบวัเล่าให้ผู้เขยีน 
ฟังเป็นพเิศษจึงสงัเกตได้ พระอาจารย์มหาบวัเล่าให้ฟังว่า “หล้าเอ๋ย ผมสงัเกตหลวงปูม่ั่น 
ได้คือ ผ้าบังสุกุลอันใดที่เจ้าศรัทธาเขาท�ากองบังสุกุลไว้เป็นส่วนรวม เช่น ที่หนทาง
บณิฑบาตและศาลาและทีร่่มไม้ไกลจากกฏุอิงค์ท่าน แม้ท่านจะขาดเขนิสกัเพยีงใดกด็ี  
องค์ท่านไม่ค่อยจะใช้ให้เขาหรือไม่ใช้เลยก็ว่าได้ องค์ท่านใช้แต่เฉพาะที่เขาเอามา
บงัสกุุลไว้ทีกุ่ฏิ ใกล้บนัได ใกล้ส้วม ใกล้บริเวณทางจงกรมขององค์ท่านเท่าน้ัน สงัเกตดูดู๋ 
ถ้าไม่เชื่อ”

เม่ือสงัเกตดกูเ็ป็นจริงแท้ๆ เพราะองค์ท่านลกึซึง้ ใช้ของไม่มีราคีแก่ท่านผู้ใด และ 
ของทีเ่ขาเอามาบงัสกุลุใกล้บริเวณทีอ่งค์ท่านอยูแ่ละพกัน้ันกด็ ีองค์ท่านไม่ได้หวงไว้ใช้ 
องค์เดียว เมื่อลูกศิษย์ขาดเขินก็ให้ทั้งนั้น

ในยุคหนองผือ พระอาจารย์มหาเป็นลกูศษิย์ของหลวงปูม่ั่น ลกึซึง้มากทกุวถิทีาง  
หลวงปูไ่ว้ใจกว่าองค์อืน่ๆ ในกรณทีกุๆ ด้าน ควรจะเปลีย่นไตรจีวรผืนใดผืนหน่ึงกด็ี  
หรือครบทัง้ไตรก็ดี หรือสิง่ใดทีค่วรเก็บไว้เป็นพเิศษเฉพาะองค์หลวงปูก็่ดี ในด้านจีวร 
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และของใช้เป็นบางอย่าง ตลอดทั้งเภสัช เป็นหน้าที่ของท่านพระอาจารย์มหาทั้งนั้น 
เป็นผู้แนะน�าให้คณะสงฆ์รู้ความหมายลบัหลงัหลวงปูม่ั่นทัง้น้ัน และหลวงปูม่ั่นกม็ไิด้
นัดหมายให้พระอาจารย์มหาบวัท�าประโยชน์เพือ่องค์ท่านเองอย่างน้ันทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม ลกึหรือตืน้ ด้วยประการใดๆ เลย พระอาจารย์มหาเคารพลกึซึง้เป็นเองและ
ไม่ผิดธรรมด้วย ไม่ผิดวนัิยด้วย เพราะธรรมวนัิยมอียูแ่ล้วว่า ภกิษุสามเณรใดไปไล่ท ี
ตเีบีย้ปัจจัย ๔ ทีไ่ด้มาโดยทางทีช่อบจากพระเถระในสงัคมน้ันๆ หรือส�านักน้ันๆ เป็น 
อาบัติทุกกฎ ในพระวินัยปิฎกได้กล่าวไว้แล้ว

ฉะน้ัน ในพระพทุธศาสนาจึงเว้นคณุวฑุโฒ วยัวฑุโฒไม่ได้ บดิามารดาฝ่ายฆราวาส
กโ็ดยนัย กลุบตุรกุลธดิาจะไปไล่ทตีเีบีย้ในการกินการใช้กบับดิามารดา ปู ่ย่า ตา ยาย  
ก็ขาดความเคารพและสิริและไม่สมบูรณ์ในธรรมวินัยส่วนน้ีด้วย กลายเป็นตีเสมอ 
อกตญัญ ูแม้ถ้าองค์ท่านเกนิงามในการกนิการใช้ กต้็องมอีบุายละมนุละไม กลอบุาย
ปรารภศึกษาโดยเคารพว่า ท�าอย่างนั้นมันจะมิเกินไปดอกหรือประการใด เมื่อท่าน 
เห็นว่าเกินไป ท่านก็จะผ่อนลงโดยสุภาพ เมื่อท่านเห็นว่าไม่เกินไป ท่านก็จะอธิบาย
เหตุผลให้ฟังโดยสุภาพให้เราเข้าใจ เพราะเราใช้อุบายเตือนโดยเคารพ ท่านก็จะใช้ 
อธบิายโดยเคารพละมุนละไม ผู้น้อยเตอืนผู้ใหญ่ ใช้ค�าหยาบและเสยีดสไีม่ได้ พระวนัิย 
มไีว้แล้ว ผู้ใหญ่เตอืนผู้น้อยแล้วแต่กรณใีนเน้ือเร่ืองและเหตผุล เป็นภาพพจน์อยูก่บัท่าน  
แต่พระวินัยและธรรมห้ามมิให้ผูกอาฆาตและเฆีย่นตเีพราะเกนิไป พระองค์ทรงบญัญตั ิ
ไว้พอดีแล้ว
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เสนาสนะยุคบ้านหนองผือ

ที่นี้ด้านเสนาสนะ องค์หลวงปู่มิได้ชอบก่อสร้างหรูหราอะไรดอก ท�าพอได้อยู่ 
ได้พกัก๊อกๆ แก๊กๆ ไปเท่าน้ัน อย่างสงูกม็งุกระดานปกูระดานกไ็ม่ไสกบ ฝากเ็หมือนกนั  
สมยัน้ันมปีกูระดานมงุกระดาน ๔ หลงัเท่าน้ัน กบัศาลาอโุบสถอกีหลงัหน่ึง กว้างประมาณ  
๖ เมตร ยาวประมาณ ๘ เมตร เป็นศาลาเก่าโบราณทีเ่ขาปลกูไว้ก่อนหลวงปูม่ัน่ไปอยู่  
ส่วนศาลาฉันน้ัน ทีป่ฟูากได้กล่าวแล้ว หลงัอืน่ๆ ทีพ่ระเณรอยูน้ั่น ปฟูากมดัด้วยเครือ 
เถาวัลย์และมัดด้วยตอก กั้นด้วยฝาแถบตองใบตองก่อและใบหูกวางทั้งนั้น ประตู
ท�าเป็นฝาแถบตองเป็นหูผลักไปมา หน้าต่างฝาแถบตองเสี้ยมไม้ไผ่เป็นง่ามค�้าเอาใน
เวลาเปิด เชอืกระเดยีงตากผ้ากฝ้ั็นเอาฝ้ายอโีป้เป็นสามเกลยีว เพราะฝ้ายไม่อด ส่วน
เครื่องมุงกุฏิหญ้าคาเป็นส่วนมาก

ตามธรรมดาประจ�าปี พอถึงเดือนกมุภาพนัธ์กมี็การซ่อมแซมหลงัคา ระดมไพหญ้า  
เวลาเช่นน้ันโยมกม็าช่วย พระเณรทัง้หมดกไ็พหญ้า ใครจะใช้อบุายหลบการงานไม่ได้  
เว้นไว้แต่ผู้ป่วยจริงๆ จังๆ การท�างานมไิด้มเีสยีงอกึทกึ เมือ่มเีร่ืองจ�าเป็นพดูกนัพอได้ยนิ  
ถ้ามกีารผ่าฟืนกไ็ด้ยนิแต่เสยีงงาน ฟังไกล ๑ เส้นแล้วไม่ได้ยนิเสยีงพดู ถ้าไกล ๑ เส้น 
แล้วได้ยินเสียง ก็ได้ยินแต่เสียงหลวงปู่องค์เดียวเท่าน้ันละ แต่มิได้ท�างานจนเลย 
เขตข้อวัตร เช่น กวาดตราดและตักน�้า เป็นต้น การเก็บเครื่องมือและอะไรต่ออะไร 
เรียบร้อย ไม่ปล่อยระเนระนาด ถ้าท�าสองวนัตดิๆ กนัยงัไม่เสร็จ หลวงปูใ่ห้หยดุวนัหน่ึง 
เสยีก่อน เกรงว่าสมถะและวปัิสสนาจะไม่ตดิต่อ แล้วจึงท�าต่อไปเป็นระยะ หยดุเป็นระยะ 
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หยุดน้ี แปลว่างานทีเ่กีย่วข้องหมดวดั แต่ข้อวตัรเกีย่วกบัครูบาอาจารย์ประจ�าวนั 
เวลาน้ัน และส่วนรวมประจ�าวันเวลาน้ัน จะไม่ตรงต่อเวลาไม่ได้ ผูกขาดอยู่แล้ว  
ส่วนข้อวัตรประจ�าตัว เดินจงกรมภาวนาตอนกลางคืนนั้นก็ผูกขาดอีก จะอวดอ้างว่า 
ตอนกลางวนัเรามิได้พกั เราจะนอนแต่หวัค�า่ละวนัน้ี หรือเราจะตืน่สายละวนัน้ี กไ็ม่ได้อกี  
เว้นไว้แต่เจ็บป่วยจริงๆ ถ้าเจ็บนิดๆ หน่อยๆ แล้วโกหกว่าเป็นหนัก องค์หลวงปู่ก็รู้
และหมู่เพื่อนผู้ตาแหลมก็รู้อีก วิชาขี้เกียจขี้คร้าน วิชามักง่าย วิชาเห็นแก่ตัวในอามิส
ต่างๆ ไม่มใีนส�านักของหลวงปูเ่ลย ถ้ามอียูไ่ม่ได้ กระเด็นเลย ไม่วธิหีน่ึงกว็ธิหีน่ึงละ 

ในยคุวดัป่าบ้านหนองผือ ไม่ขีเ้กยีจเขยีนเลย พอใจเตม็ทีแ่ล้ว เพราะเหน็ด้วยตา  
พจิารณาด้วยใจ เพราะไม่ได้อ้างออกนอกไปว่าได้ยนิแต่เขาว่า เขาน้ันมันเกดิทหีลงั ของห ู
และตานอก ตาใน ตาปัญญา ตาปัญญาชัน้สงูสดุสามารถไล่ความหลงและโง่ โง่และหลง 
และอวิชชาและกิเลสก็อันเดียวกัน กองปัญญา นิพพิทา วิมุตติ ไล่ไปแตกกระเจิง
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๒๔๙๐ พระเถระผู้ใหญ่มาศึกษาธรรม

วัดป่าบ้านหนองผือยุคนั้น จะว่าชุมทางของพระเณรผู้ปฏิบัติก็ได้ไม่ผิด จะว่า
ชุมทางของผู้ปฏิบัตินั้น ก็คือใจอันประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา ก็ได้ไม่ผิดอีก 
แต่ถ้าไม่เขียน ผู้อ่านและผู้ฟังก็คอยแต่จะแซงอยู่ เขียนซะอย่าให้แซงจะเสียเวลา

ปี ๒๔๙๐ น้ันเองในฤดแูล้ง วนัน้ันเป็นวนับงัเอญิกว่็าได้ มีพระผู้ใหญ่อนัเป็นเถระ
ต่างทิศต่างจังหวัดเข้าไปศึกษาหารือธรรมะกับหลวงปู่ในส�านักพร้อมกันในวันเดียว  
ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ อุดร พระอาจารย์สิงห์ นครราชสีมา และท่านพระครูอะไร 
ลมืชือ่ไป ท่านเจ้าคณุอริยเวท ี(เขยีน ป.ธ.๙) กาฬสนิธุ ์หลวงปูอ่่อน อยูว่ดัป่าหนองโดก  
อ.พรรณานิคม หลวงปู่ฝั้น อยู่ธาตุนาเวง วัดป่า อ.เมือง สกลนคร พระอาจารย์มหา 
ทองสขุ อยูว่ดัป่าสทุธาวาส อ.เมอืง จ.สกลนคร มพีระอาจารย์กงมา วดัดอยธรรมเจดีย์  
แต่ยังมิได้ใส่ชื่อวัดเพราะไปตั้งใหม่ บางวันบางวาระก็อยู่พักวัดป่าบ้านโคก

วนัทีพ่ระผู้ใหญ่มาเยีย่มหลายองค์โดยมไิด้นัดหมายเช่นน้ัน พอถงึหน่ึงทุม่ กจุ็ด 
ตะเกยีงเจ้าพาย ุตรีะฆงัลงไปรวมกนัทีศ่าลาอโุบสถ (ไม่ใช่ศาลาโรงฉันดอก เพราะมนั 
คับแคบเกินไป) ครั้นกราบไหว้พร้อมกันเสร็จสิ้นแล้ว ต่างก็นัง่พับเพียบเงียบสงัดอยู่ 
๒-๓ นาท ีหลวงปูม่ัน่มีสนัตวิธิปีรารภขึน้เยน็ๆ ว่า “เออ วนัน้ีเหมาะสม ผมจะได้ศกึษากบั 
พวกท่าน จะผิดถกูประการใด ขอให้พวกท่านปรารภได้ไม่ให้เกรงใจ ผมได้ศกึษาน้อย 
เรียนน้อย”
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แล้วองค์ท่านเสนอว่า “พระบรมศาสดา บัญญัติอนุศาสน์ ๘ อย่าง เป็นข้อเว้น 
เรื่องใหญ่ อันเป็น ปู่ ย่า ตา ทวด ของความผิด คือปาราชิก ๔ แล้วอีก ๔ ประเภท 
ในฝ่ายปัจจัย ให้ปฏบิตัจินถงึวนัสิน้ลมปราณ เพราะเป็นปัจจัยเคร่ืองอาศยัของบรรพชิต  
เรียกนิสัยก็มี ๔ อย่าง เที่ยวบิณฑบาตหนึ่ง อยู่โคนไม้หนึ่ง นุ่งห่มผ้าบังสุกุลหนึ่ง 
และก็เภสัชดองน�้ามูตรเน่าหนึ่ง ด้านบิณฑบาต พระองค์ได้ทอดสะพานไว้แล้วจนสิ้น 
ลมปราณ แต่พวกเราไม่ค่อยจะไปบณิฑบาตกนั กลบัเหน็ว่ามีลาภแล้วกค็อยให้เขาเอา 
มาส่ง และบงัสกุุล พวกเราก็ไม่อยากแสวงเสยีเลย อยูท่ีส่งัดกายวเิวกพวกเรากไ็ม่อยาก 
แสวงเลย สิ่งเหล่านี้พวกเราได้นึกคิดอย่างไรบ้าง พวกเราถูกตามอนุศาสน์แล้วหรือ
หากว่าบกพร่องอยู่บ้าง”

ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ยิ้มอยู่โดยเคารพ มิใช่ยิ้มแย้ม ส่วนท่านเจ้าคุณอริยเวที 
ป.ธ. ๙ กราบเรียนว่า “ไม่มีสิง่จะแซงพระอาจารย์ได้ดอก พวกกระผมจ�าได้ท่องได้เฉยๆ  
ขอรับผม”

ในสมัยนั้น ผู้เขียนอายุสามสิบปีกว่าล่วงไป ได้สังเกตพฤติการณ์ของพระเถระ 
ในทีป่ระชมุทกุๆ องค์ ตลอดพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อย ใช้มารยาทเคารพรักหลวงปูม่ั่น 
เหมอืนบดิามารดาบงัเกดิเกล้า ไม่มท่ีานองค์ใดจะจับผิดจับถกูในทางแง่ร้ายอนัใดเลย 
แห่งหลวงปู่มั่น การประชุมถึงจิตถึงใจจึงได้จ�าไว้ไม่ลืม คล้ายกับว่าเวลาร่างกายร้อน
เข้าพกัร่มไม้สงูๆ โตๆ มีก่ิงก้านสาขาอากาศโปร่งข้างล่าง ลมมาพดัพอเยน็ๆ ด ีไม่ค่อย 
ไม่แรง เรียกว่าประชุมเย็น มิใช่ประชุมร้อน

แล้วองค์หลวงปูก่ป็รารภต่อไปอกีว่า “พระบรมศาสดาทรงพระมหากรุณาทรงสัง่ 
และทรงสอนเป็นชัน้ทีห่น่ึง คือภกิษ ุจึงมคี�าออกหน้าว่า ภกิขเว เกอืบทกุวรรคทกุตอน  
ถ้าภกิขเวไม่ศกึษาปฏบิตั ิแล้วจะให้ใครปฏิบตัศิกึษาเล่า ส่วนพระองค์ทรงพระกรุณา  
ทรงสัง่สอนอบุาสก อบุาสกิา เทวดา มาร พรหม กดี็ ว่า ในพระบาลน้ีอยกว่าภกิษุทัง้หลาย  
นางภกิษุณกีด็ ีสามเณรกดี็ สามเณรีกด็ ีนางสกิขมานากดี็ ในพระบาลเีหน็มน้ีอยกว่า 
ภิกษุ ผมผู้นั่งหลับตาได้ความอย่างนี้ตามประสาผู้เฒ่า”
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แล้วองค์ท่านหลวงปูก่ป็รารภสมาธ ิสมาธ ิแปลว่า ตัง้มัน่อยูใ่นอารมณ์ทีเ่พ่งอยู ่
อนัเดยีวเป็นหลกั แต่เมือ่รวมเข้าไปจริงๆ แล้ว กพ็กัอยูใ่ห้รู้จักรสชาตขิองธรรมในชัน้น้ี  
แต่เม่ือหมดก�าลงัก็ถอนออกมา ส่วนญาณพเิศษว่าหลดุว่าพ้นยงัไม่ปรากฏ เป็นเพยีงพกั
อารมณ์อนัหยาบเฉยๆ เรียกว่าจิตใจพกังานอนัหยาบของอารมณ์ แต่จะตดิอยูแ่ค่เพยีง
รสของสมาธิไม่ได้ เพราะรสของสมาธิเป็นรสขนาดกลาง ต้องพิจารณาใช้สติปัญญา 
ลงสูธ่าตขุนัธ์ ในส่วนรูปขนัธ์นามขนัธ์ให้เสมอภาคเหมอืนหน้ากลอง ทัง้อดตี ทัง้อนาคต 
ปัจจุบันใดๆ ทั้งสิ้น ลงสู่ไตรลักษณ์เสมอหน้ากลองอีกเรื่อยๆ ติดต่ออยู่ไม่ขาดสาย  
ย่นย่อลงมาเป็นหลักอันเดียวในปัจจุบัน ทรงอยู่ซึ่งหน้าสติซึ่งหน้าปัญญา ตราบใด
นิพพิทาญาณยังไม่ปรากฏแก่สันดานอันประณีต ก็พิจารณาติดต่ออยู่ไม่ขาดวรรค 
ไม่ขาดตอนอยู่อย่างนั้น มีทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นเลย แต่นานๆ จึงจะพิจารณา
คราวหนึ่ง ขาดๆ วิ่นๆ นั้น ผู้มีนิสัยหยาบก็พอประทังไปเท่านั้น ไม่สามารถจะถึง
นิพพิทาญาณ ความเบื่อหน่ายคลายหลงคลายเมาได้ง่าย กลายเป็นหมันไปอีก

สมถกรรมฐานทกุประเภท นับแต่หนังหุม้อยูโ่ดยรอบเป็นต้นไปกด็ ีหรือล้านๆ นัย 
ก็ดีแล ก็ต้องปลงปัญญาลงสูไ่ตรลกัษณ์ทัง้น้ัน เพราะไตรลกัษณ์เป็นทีชุ่มทางของสมถะ  
และสมถะคล้ายกับเป็นเมืองขึ้นของไตรลักษณ์แบบตรงๆ อยู่แล้ว ไตรลักษณ์เป็น
เมืองขึ้นของนิพพิทาญาณ ความเบื่อหน่าย ความเบื่อหน่ายเป็นเมืองขึ้นของวิมุตติ  
วิสุทธิ นิพพาน พระโสดาบันเปิดประตูเข้านิพพานได้แล้ว แต่ยังไม่ถึงศูนย์กลาง 
พระนิพพาน ยังไม่ได้เที่ยวรอบในพระนิพพาน

จริงอยู ่พระนิพพานไม่มีประตรููป ประตนูาม ศูนย์ขอบศนูย์กลาง ไปๆ มาๆ อยู่ๆ   
อะไร เป็นเพยีงอทุาหรณ์เทยีบเฉยๆ เพราะค�าพดูกเ็ป็นวจีสงัขาร พระนิพพานมใิช่ค�าพดู 
และนึกคิดหรือรสสิ่งต่างๆ มีรสเกลือ เป็นต้น ซึ่งเป็นรสหยาบๆ ในโลก ของโลกลิ้น  
โลกผัสสะ กระทบจึงจะรู้จักเคม็ เว้นไว้แต่ชิวหาประสาทพกิาร แม้ชิวหาประสาทจะพกิาร 
ก็ตาม รสของเกลือเค็มตามธรรมชาติ ของความจริงก็เค็มอยู่อย่างนั้นแล ฉันใดก็ดี  
ความนึกคิดและค�าพูดก็ดี จะไม่นึกคิดพระนิพพานอยู่ก็ตาม พระนิพพานก็เป็น
ธรรมชาติอันไม่ตายอยู่นั้นแล ลิ้นพิการเปรียบเหมือนยังไม่รู้รสนิพพาน
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องค์ท่านเปรียบเทียบอีก สีมา พัทธสีมา ที่คณะสงฆ์ท�ากรรมถูกต้อง ไม่เป็น 
สมีาวบิตั ิคณะสงฆ์ ๔ รูปขึน้ไป กส็วดถอนได้ แต่โลกตุตรธรรมน้ีละเอยีดไปกว่าน้ัน  
นับแต่พระโสดาบนัขึน้ไปหาพระอรหนัต์ แม้พระบรมศาสดาทกุๆ พระองค์ อริยสงฆ์
ของพระพุทธเจ้าเหล่าน้ันทั้งหมดจะพร้อมกันมาสวดถอนจิตใจของพระโสดาบันก็ด ี
ให้เป็นปุถุชนคนหนาย่อมเป็นไปไม่ได้

เหตน้ัุน พระอริยเจ้าทัง้หลายจึงยอมเคารพธรรมอย่างแจบจมไม่จืดจาง ไม่ใช่ว่า
พระอริยเจ้าทัง้หลายไม่ถอืมัน่แล้วจะไม่เคารพธรรม ยิง่เคารพมากกว่าปถุชุนคนหนา
ไม่มีประมาณได้ ไม่ใช่ว่าถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นได้แล้วก็เลยเถิดไป ไม่มี 
ข้อวัตรเคารพธรรม เรียกว่าพระอริยเจ้าเลยเขตแดน กลายเป็นพระอริยะของ 
พระเทวทตั แต่ท่านกเ็หน็ความผิดของท่านแล้ว แต่เหน็ความผิดรู้ตวัจวนค�า่เลยไม่มี
เวลาขอขมาโทษพระองค์ ได้ขอแต่ลบัหลงั เพยีงไหล่ขึน้มาหาคอหาหวั โดยน้อมถวาย  
ถึงกระน้ันก็ยังจะได้เป็นพระปัจเจกในอนาคต เพราะได้สร้างบารมมีาได้สองอสงไขย
แล้วยังเหลอืแสนมหากปั แต่ยงัเป็นโลกย์ีอยู ่จึงสามารถประพฤตล่ิวงอนันตริยกรรมได้

หลวงปู่มั่นประชุมคณะสงฆ์วันนั้นถึงหกทุ่ม นับทั้งปกิณกะสารพัด



151

พิธีปลุกเสกพระพุทธรูป

กล่าวเร่ืองต่อไปอกี ปฏปิทาของหลวงปูท่อดสะพานให้ลกูๆ หลานๆ ยงัมีอยูอ่กี 
มากมายนัก การเร่ียไรแผ่ๆ ขอๆ ในทางตรงและทางอ้อม และจัดงานขึน้ในวดัเพือ่หา 
รายได้สมทบการก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่เกี่ยวกับตัวเงินๆ ไม่มีในขันธสันดานของ 
องค์หลวงปูเ่ลย ของรางของขลงัไม่มใีนปฏปิทาเลย รูปเหรียญ ขายพระเลก็พระน้อย  
พุทธาภิเษก ก็ไม่มีในปฏิปทาขององค์ท่านเลยนา วิชาปลุกเสก แกะหู แกะตา แคะหู  
แคะตา ให้พระพุทธรูป หรือท�าพิธีบวชให้พระพุทธรูป ก็ไม่มีในสันติวิธีขององค์ท่าน

องค์ท่านกล่าวว่า “สมมตเิป็นพระพทุธรูปแล้วกเ็สร็จกนั เราดีอย่างไรจึงจะไปบวช 
ให้องค์ท่าน องค์ท่านบวชก่อนเราแล้ว เราดีอย่างไรจึงจะไปปลุกท่านให้ตื่น ท่านตื่น
ก่อนเรา เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานแล้ว เราดีอย่างไรจึงจะไปแคะหูแคะตาให้องค์ท่าน 
ตานอก ตาใน หูนอก หูใน ขององค์ท่านดีกว่าเราแล้ว จะภิเษกภิษันให้องค์ท่านเป็น
อะไรอกี องค์ท่านเป็นพระพทุธเจ้าเตม็ภูมิแล้ว จะเอาไสยศาสตร์ไปพอกไปทาองค์ท่าน 
ท�าไม น้ันแหละตวับาป น้ันแหละขมุนรก ขมุมจิฉาทฏิฐ ิเหน็ผิดเตม็ภูมแิล้วยงัส�าคญัว่า 
เหน็ชอบ เข้าข้างตวั แต่ไม่เข้าข้างธรรมวนัิย เพยีงเท่าน้ีก็ยังไม่รู้จักผิดรู้จักถกู แล้ว ธรรม 
อันละเอียดลออก็ยังมีขึ้นไปกว่านี้มาก ไฉนจะรู้ได้”

พูดไปมากเป็นภัย แต่มีประโยชน์แก่นักปราชญ์ แต่บาดหูผู้ไม่ชอบและจะถูก 
กล่าวตูว่่าขดัขวางรายได้แห่งวตัถตุวั ง. แต่เมือ่ไม่พดูยามมีชวีติอยู ่กไ็ม่รู้ว่าจะไปพดู 
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ในเวลาไหน เพราะตายแล้วพูดไม่ได้ และคนเราเป็นส่วนมากมักจะเข้าใจผิดไป  
คอืเราจะท�าดีตอนไหนๆ กเ็ป็นคนขีข้ลาด แต่เมือ่มีผู้พาท�าชัว่กลบัอาจหาญใส่ อยากจะ 
อวดว่าตนเป็นผู้ใจถึง นักปราชญ์อวดว่าใจถึงทางท�าดี คนพาลอวดใจถึงทางท�าช่ัว  
ผลฝ่ายรับได้รับผิดกัน รสชาติของผลที่ได้รับก็ผิดกันราวฟ้ากับแผ่นดิน สิ่งที่มี
วิญญาณครองสิงอยู่ในไตรโลกธาตุย่อมเป็นผู้ใจถึงทั้งนั้น ถ้าใจถึงทางดี ใจก็ได้รับ 
ผลดีตามส่วนควรค่าของเหตุที่ท�าดี ถ้าใจถึงทางชั่ว ใจก็ได้รับผลชั่วตามส่วนควรค่า
ของเหตุชั่ว พระเทวทัตใจถึงทางมหาอเวจี พระอนาคามีใจถึงทางปราศจากกามและ
ปราศจากโทสะ พระอรหนัต์ใจถงึทางไม่มกีเิลส แมลงวนัใจถงึทางกนิมตูรคถู แมลงผ้ึง 
แมลงภู่ใจถึงทางกินเกสรดอกไม้

เม่ือเป็นเช่นน้ีก็ได้ความชัดขึ้นว่า เหตุใจ ผลใจ ส่วนไปทางชั่วแล้วแต่เหตุ 
ส่วนน้อยมากก็แล้วแต่เหตุ จะดับเหตุชั่วก็ต้องดับที่ใจ จะสร้างเหตุดีก็ต้องสร้างที่ใจ  
อนันตเหตุก็ใจเป็นผู้สร้างขึ้น อนันตผลก็ใจเป็นผู้ได้รับ จะปฏิเสธเหตุผลไปทางใด 
กไ็ปไม่รอดได้ คมัภโีร แปลว่า ล�า้ลกึถงึใจ ใจน้ีจะท�าให้ลกึกล็กึได้ จะท�าให้ตืน้กต็ืน้ได้  
เพราะใจเป็นผู้ท�า แต่กต้็องพร้อมด้วยองค์สตอิงค์ปัญญาอีก มฉิะน้ันแล้วจะเป็นศษิย์
ไม่มีครูไม่มีขอบเขตได้ จะกลายเป็นลมพัดนุ่น หรือไม้ลอยน�้า หรือว่าวเชือกขาด

ฉะน้ัน พระบรมศาสดาจึงยืนยันว่าเรามไิด้อยูใ่ต้อ�านาจของใจ เราบงัคบัใจได้ใน
กาลที่ควรบังคับ ปุริสทัมมสารถิ เราฝึกใจได้เหมือนนายสารถีฝึกม้า ใจที่ฝึกฝนแล้ว 
ตอนไหนๆ ก็น�าสุขมาให้ใจตอนนั้น เหมือนมีดที่ลับคมแล้วน�าคมมาให้มีด ฉะนั้น 
เราจึงมักพดูกนัว่ามดีน้ีคมด ีไม่ได้พดูว่าคณุน้ีคมด ีถ้ามีดไม่คมเล่า กม็กัพดูว่า มีดน้ี 
ไม่คมแท้ ไม่ได้พดูว่าคุณน้ีไม่คมแท้ น้ีเป็นรูปเปรียบตืน้ๆ แต่มดีมนักไ็ม่ได้ยนืยนัว่า 
มนัเป็นมดีดอก และมนักม็ไิด้ยนืยนัว่ามนัเป็นเหลก็ฝนหรือไม่ฝนดอกนะ เพราะเป็น
สมมตใิช้กนัในสงัสารวฏั เพราะใจเป็นต้นสมมต ิสมมตมิรรคผลนิพพานเป็นมหาสมมต ิ
ที่สูง แต่รสชาติของสมมติมรรคผลนิพพานไกลกันกับรสชาติสมมติว่ากิเลส จนมอง
ไม่เห็นได้ด้วยตานอกอันจับหน้าผาก ตาจับใต้หน้าผากกับตาเน้ือก็มีความหมายอัน
เดียวกัน
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สรรพตาปัญญาย่นลงมาเป็นสอง ตาปัญญาทางโลกีย์ ตาปัญญาทางโลกุตตระ 
ตาปัญญาทางโลกุตตระเป็นตาปัญญาอันเดินลัดออกกองทุกข์ ตาปัญญาทางโลกีย์
เป็นตาปัญญาอันเดินวนเวียนอยู่ในกองทุกข์ เพราะเดินวนเวียนอยู่ในถนนสายโลภ 
โกรธ หลง เรียกวงเวียนใหญ่ในไตรโลกธาตุ

ไตร แปลว่า ๓ หรือจะเรียกว่าผ้าไตรส�าหรับบวชผู้จะท่องเที่ยวอยู่ในกองทุกข์
กไ็ด้ จะว่าเพลงิสามกองก็ได้ จะว่าคกุทีใ่ส่สตัว์ผู้ท่องเทีย่วในสงสารก็ได้ จะว่าป่าโลภ 
ป่าโกรธ ป่าหลง ให้สัตว์ผู้ชอบท่องเที่ยวทัศนาจรก็ได้ จะว่านรกขุมใหญ่ขุมรวมก็ถูก
ทัง้น้ันแหละ ว่าไปเท่าใดกไ็ม่จบสิน้ได้ จะไม่ว่าอะไรกต็าม ถ้ากเิลสไม่จบสิน้กม็คีณุค่า
อันเดียวกัน เพราะกเิลสมันไม่ตัง้อยูเ่มืองว่าและเมืองไม่ว่า ถ้าหากว่าได้อรหนัต์เพราะ 
พดูเพราะว่า จักจ่ันร้องตลอดวนั จ้ิงหรีดร้องตลอดคนื มนักไ็ด้อรหนัต์ ถ้าหากว่าอยูน่ิ่งๆ  
ได้อรหนัต์ สตัว์จ�าพวกทีป่ากไม่เป็น พดูไม่เป็น กไ็ด้อรหนัต์ทัง้น้ัน ขึน้อยูก่บัสตปัิญญา
อันชอบต่างหากดอกกระมัง ผู้ปฏิบัติเพ่ือพ้นทุกข์ในสงสารจะติดอยู่ในว่าก็ไม่ถูก  
จะตดิอยูใ่นไม่ว่ากไ็ม่ถกูอกี คนใบ้บอดหนวก เป็นต้น พระพทุธศาสนาไม่รับบวช แต่จะ 
อย่างไรก็ให้ศึกษาวิชาเข็ดหลาบในกองทุกข์ก็ใช้ได้

ปรารภเรื่องอื่นต่อไปอีก โรงครัวหุงต้มฉันในวัดเป็นนิจวัตรก็ดี หลวงปู่มั่นไม่ 
ส่งเสริมเลย เว้นไว้แต่บิณฑบาตไม่พอฉันจริงๆ จังๆ จนใช้ค�าว่า อดมาก หิวมาก 
องค์ท่านอ้างในอนุศาสน์ว่า ไปบณิฑบาตได้แต่ข้าว พระวนัิยกช็มว่า อตเิรกลาโภ อยู่ 
ถอืว่ามลีาภพอทีจ่ะศกึษาและปฏบิตัใิห้เป็นไปในพระพทุธศาสนาได้อยู ่ฝ่ายจีวรได้แต่ 
ผ้าฝ้าย ผ้าเปลอืกไม้ กถ็อืว่าเป็นลาภอยูแ่ล้ว ฝ่ายเสนาสนะกเ็รือนร้างว่างเปล่า รุกขมลู
ลอมฟาง เงื้อมหินหรือถ�้าคูหา หรือกุฏิ ปราสาท กระต๊อบใบไม้ เหล่านี้เป็นต้น ก็ถือ 
ว่าเป็นลาภแล้ว ส่วนจ�าพรรษาต้องมบีานประตปิูดเปิดเข้าออกได้ จะเป็นใบตองกใ็ช้ได้
ทั้งนั้น ถือว่าเป็นลาภทั้งนั้น ส่วนเภสัช นับแต่ขามป้อมหรือสมอดองด้วยน�้ามูตรเน่า
เป็นต้น ก็ถือว่าเป็นลาภทางเภสัชแล้ว

ถ้าพิจารณาแล้ว แต่ก่อนรักสนัโดษมากนัก ยอมเป็นยอมตายต่อพระธรรมวนัิยมาก  
เป็นเคร่ืองขัดเกลากิเลสในตัว แต่ทุกวันน้ีความนิยมสมมติกันก็สับสนปนเปไปบ้าง 
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แต่จะแปลกประหลาดไปสักเพียงใดก็ตาม อันเป็นฝ่ายวัตถุนิยมก็อยู่ในวงแขนของ 
พระอนิจจัง พระทกุขงั พระอนัตตา แล้ว เพราะเป็นศาลยตุธิรรมฝ่ายสงัขาร ตดัสนิอยู่ 
ทุกกาลไม่ลงธรรมาสน์ ได้ทั้งหยาบ ทั้งประณีต ทั้งภายนอก ภายใน ไกล ใกล้ อดีต  
อนาคต ปัจจุบัน ก็หมดปัญหาอันจะสงสัยอยู่แล้ว เมื่อหมดปัญหาอันจะสงสัยใน 
สงัขารแล้ว สงัขารจะใช้กลมายาสาไถยมาจากประตใูดอกีกต็าม กค็งลวงไม่ได้อยูน้ั่นเอง  
ย่อมได้เหยียบเล็บ เพราะสติปัญญาจะก้าวเหยียบเล็บของความเข้าใจผิดได้ ความ
เข้าใจผิดคงไปไม่รอด ไม่มีที่ซ่อนตัว

นักปฏิบัติเพื่อพ้นจากความหลงอันดองสันดานของตนให้ติดให้วนอยู่ในอู่ของ
วตัถุนิยมแล้วไม่ปลงปัญญาลงสูอ่นิจจตา ทกุขตา อนัตตตา แล้ว ย่อมเป็นไปได้ยาก  
เจริญขึน้ในธรรมชัน้สงูได้ยาก และกม็กัตืน่ข่าวในสงัขารโลก โลกคอืสงัขาร สตัว์โลก 
โลกคอืหมู่สตัว์ โอกาสโลก โลกคอืแผ่นดนิ ตืน่ข่าวทัง้อดตี ทัง้อนาคต ทัง้ปัจจุบนัด้วย  
เม่ือตื่นข่าวก็ลังเลในปฏิปทาของตน แล้วก็คว้าหา เหมือนตกน�้าจนตรอกจนมุมว่า 
ในใจว่า ยงัไงหนอ ยงัไงหนอ อยูอ่ย่างน้ีเสมอๆ ท่านผู้ตดิอยูใ่นกองนามรูปกค็อืผู้สงสยั
อยู่ในกองนามรูปนั่นเอง ผู้สงสัยสรรพโลกสรรพสังขารก็คือ ผู้ติดอยู่ในสรรพนิมิต  
นิมติ แปลว่า เคร่ืองหมายหมายไว้ว่าเป็นสตัว์บคุคลตวัตนเราเขาจริงๆ จังๆ จนแกะไม่ได้ 
คายไม่ออก พร้อมทัง้มีความเหน็ผิดด่ิงลงไป มกี�าลงักล้าถอนได้ยากเพราะฝังลกึแล้ว
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หลวงปู่มั่นอาพาธ ไปพักวัดร้างบ้านนาใน

หันมาปรารภ ปี ๒๔๙๑ ในฤดูแล้ง หลวงปู่มั่นก็เริ่มป่วย มีไข้สลับมีไอด้วย  
แล้วองค์ท่านป่วยอยู ่แต่ไปบณิฑบาตได้อยูอ่กีประมาณ ๖๗ วนั องค์ท่านนึกอยากจะ
ไปพักบ้านนาในสกัวาระ องค์ท่านกส็ัง่เสยีหลวงตาทองอยู่ว่า “อยูเ่อ๋ย จะไปพกัวดัร้าง 
บ้านนาในสักระหว่างก่อน เพราะไกลกันจากวัดป่าบ้านหนองผือประมาณหนึ่งกิโล” 

แล้วก็บอกหลวงปูม่หาให้ดูแลหมู ่องค์ท่านจะไปกบัองค์น้ันองค์น้ี กไ็ม่ลัน่วาจา 
ออกชื่อ (โอ ขออภัย ค�าที่เขียนว่า หลวงปู่มหา น้ันหมายความว่าใช้ในปัจจุบันที ่
เขยีนอยู ่ค�าว่า พระอาจารย์มหาบวั กด็หีรือ พระอาจารย์มหา เฉยๆ กด็ ีหมายความว่า 
เรียกใช้ในสมัยนั้น)

แล้วพระอาจารย์มหาพจิารณาว่าควรให้องค์หน่ึงไปกบัองค์ท่าน แล้วตกลงลบัหลงั 
หลวงปู่ว่า ควรให้ท่านทองค�าไปด้วย แล้วก็จัดแจงบริขารรวดเร็วพลันทันกาล แล้ว 
องค์ท่านไปพักได้สองคืน พระเณรยังไม่กล้าเข้าไปเยี่ยม เพราะเกรงองค์ท่านดุว่า 
เรามาวิเวก พากันมายุ่งท�าไม พระเณรผู้อยู่ข้างหลังเงียบเหงาไปทั้งวัด ว้าเหว่มาก 
ปรากฏแก่ตาแก่ใจว่า ต้นไม้ต่างๆ ในวัดและบรรยากาศเงียบเหงา ลมก็ไม่พัดมา 
คล้ายกับว่าว้าเหว่ไปตามกันหมด ผู้เขียนนี้เดินรุดไปรุดมาในวัด แลดูทิศทั้งสี่รอบๆ 
จิตใจคิดคล้อยละห้อยหวนชวนให้นึกแต่เร่ืองภายนอก คิดถึงหลวงปูอ่ยูไ่ม่ขาด ภาวนา 
ไม่ลงเป็นชิน้เป็นอนั หวนคิดไปต่างๆ นานาว่า หลวงปูท่รมานชาวบ้านชาววดัหรือบคุคล 
ผู้ใดหนอ เราไม่รู้ได้ทั้งนั้นละ เป็นเหตุชวนให้คิดแท้ๆ โอ๊ยตับจะแตกตายละทีนี้ 
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พอตกพลบค�า่ห้าโมงเย็น กไ็ปกราบพระอาจารย์มหาแล้วปรารภว่า “กระผมอยู่ 
ไม่เป็นสขุ อยากจะไปเยอืนหลวงปูท่ีอ่ยูก่บัครูบาทองค�า ๒ องค์ ทัง้กลวัองค์ท่านจะดุ  
จิตใจกระผมว้าเหว่มากขอรับ กระผมนึกว่าจะไปองค์เดยีว แล้วจะกลบัตอนกลางคืน 
องค์เดียว จะเป็นประการใดหนอ”

องค์พระอาจารย์มหาตอบว่า “เออ ผมก็ว้าเหว่เหมือนกัน ท่านลองไปดูซ ิ 
ผมไม่ว่าดอก”

กราบลาองค์ท่านแล้วก็รีบไป พอไปถึงก็ค�่ามืดพอดี ขณะนั้นองค์หลวงปู่และ
ครูบาทองค�านั่งอยู่พื้นดิน พอเรายังไม่ทันนั่งลงกราบ องค์หลวงปู่พูดขึ้นเย็นๆ ว่า  
“เออ คุณหล้ามา ไปเอาฟืนนั้นมาใส่ไฟให้กัน ดุ้นไหนไม่เรียบร้อยก็เก็บเสียเน้อ”

ทีนีอ้้ายกิเลสมันสลดใจมากยั้งไม่อยู่ มือขวาจับเอาฟืนมาใส่ไฟ มือซ้ายเอาชาย
ผ้าอาบมาเช็ดน�้าตา เพราะอ้ายกิเลสมันไหลหลั่งถั่งเทออกมา ทั้งนึกในใจว่า เออ เรา
หวนผิดคดิผิดว่าองค์ท่านจะดุว่า มันตามมาอะไร ยุง่ แต่กลายเป็นหน้ามอือยูต่ามเดมิ  
เป็นเร่ืองทดสอบได้ชัดว่าองค์หลวงปู่หนีมาน้ีไม่ใช่เร่ืองเรา เกี่ยวอยู่ในการองค์ท่าน
ขดัข้องดอก เป็นเร่ืองใดไม่ทราบได้อกีละ น�า้ตาไหลอยูป่ระมาณ ๑๕ นาท ีกพ็ลกิจิต 
คืนได้

องค์หลวงปู่กับครูบาทองค�าหัวเราะอยู่ และองค์หลวงปู่เปล่งวาจาว่า “เทวบุตร
ร้องไห้ เทวบตุรร้องไห้” พร้อมทัง้พดูพร้อมทัง้หวัเราะ และการจับไข้ขององค์ท่านกเ็บา 
ลงแล้ว ชะรอยจะเป็นด้วยอากาศโปร่งกว่ากันบ้างหรือยังไงไม่ทราบได้ ครั้นตอนดึก
ประมาณ ๔ ทุ่มเศษ ก็กราบลากลับวัด แล้วพระอาจารย์มหายังมิทันได้หลับ ขึ้นจาก
ทางจงกรมใหม่ๆ ไฟตะเกียงจุดริบหรี่อยู่ ขึ้นไปกราบองค์ท่าน เล่าถวายทุกประการ

องค์ท่านค�านึงพิจารณาแบบบรรจง องค์ท่านกล่าวว่า “เออ พรุ่งนี้ฉันเช้าเสร็จ 
ผมจะพาหมู่เราทั้งหมดและชาวบ้านหนองผือทั้งหมด ไปอาราธนากราบเท้านิมนต์
วิงวอนให้องค์หลวงปู่คืนมาวัดเราตามเดิม เพราะชาววัดชาวบ้านก็ว้าเหว่เงียบเหงา 
กนิมไิด้นอนไม่หลบั แม้ตวัของผมก็สลดใจและว้าเหว่มากคราวน้ี องค์ท่านจะไปวเิวก 
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จรงิหรืออะไรๆ ผมกพ็จิารณายากอยูส่กัหน่อย ไม่ว่าแต่สกัหน่อยละ พจิารณายากกนั 
ดีๆ นี้เอง หล้าเอ๋ยหล้า”

คร้ันตืน่เช้าบณิฑบาตฉันเสร็จ โยมกห็ลัง่ไหลเข้ามารวมกันทีว่ดัป่า องค์พระอาจารย์ 
มหาก็ประกาศ พระในวัดเตรียมตัวห่มผ้าจีวร และโยมก็เอาแคร่ส�าหรับจะหามองค์ 
หลวงปูไ่ปพร้อมด้วย ทัง้ชาวบ้านชาววัดประมาณร้อยคน พอไปถงึกเ็งียบสงัด ไม่มใีคร 
กรอบแกรบและไอจาม กราบพร้อมกันหมดแล้ว โยมผู้ฉลาดขอโอกาสกราบเรียนว่า

“เวลาที่องค์หลวงปู่มาพักวิเวกเพียงสองสามวันน้ี เท่ากับว่านานถึงร้อยพันปี  
ทั้งชาวบ้านและชาววัดไม่เป็นอันกินอันนอน ว้าเหว่มาก ขอกราบเท้าเรียนถวายองค์ 
หลวงปูไ่ด้โปรดกรุณากลบัตามเคยเทอญ โทษของเกล้าอนัใดม ีขอได้โปรดประทานอภยั 
ให้เกล้าและทกุถ้วนหน้าเทอญ การปฏิบตัทิกุๆ ประการ หลวงปูเ่หน็สมควรประการใด  
ทัง้ชาวบ้านและชาววดัจะยอมท�าตาม ไม่มีขดัหฤทยัของธรรมแห่งองค์หลวงปู ่ตามสติ 
ก�าลังอยู่ทุกเมื่อเทอญ”

คร้ันแล้วกค่็อยจัดแจงแต่งบริขารขององค์หลวงปู ่นิมนต์หลวงปูข่ึน้บนแคร่หาม
เดินช้าๆ เงียบๆ โยมหามออกก่อน พระตามหลงั ทีน่ั่งขององค์ท่านปอูาสนะด้วยเบาะ
ยดัใบกล้าแห้ง องค์ท่านน่ังขัดสมาธไิม่ขงึขงัและไม่อ่อนแอ แลดถูงึใจไม่มจีะเทยีบได้  
ข้าพเจ้ากิเลสมาก อยูไ่ม่ไหว กแ็ทรกโยมเข้าไปจับแคร่ช ูนึกในใจว่าเราก็มสีทิธจิะจับ 
แคร่หลวงปูช่ชู่วยเขา แต่เราจะแลดพูระอาจารย์มหาเสยีก่อน ถ้าพระอาจารย์มหาถลงึตา 
เราจะถอยออก แต่องค์ท่านก็เลยปลงธรรมสังเวชในกิริยาซ�้า ข้าพเจ้าทั้งนึกในใจว่า 
โอ้ อนิจจาเอ๋ย น�า้ตาของข้าน้ีนาเวยออกมาขายหน้าอกีแล้ว ผ้าอาบน�า้เช็ดน�า้ตาไปจน 
ตลอดทาง

หลวงปูอ่ยูท่่าภาวนา หลบัตาภาวนาอยู ่ท�าไมถงึรู้ว่าเราน�า้ตาไหล เพราะคนทัง้หลาย 
ก็หามไปเงียบๆ ช้าๆ หลวงปู่ปรารภขึ้นเย็นๆ เบาๆ ว่า “หล้า ท�าไมไม่คอยอยู่วัด 
ถ้ามาแล้วน�้าตาเธอออกง่าย นิสัยแปลกกว่าองค์อื่น” แล้วองค์ท่านนั่งภาวนาขัดสมาธิ
ตามเดิมจนถึงวัด
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ครั้นองค์หลวงปู่ขึ้นถึงกุฏิเรียบร้อยแล้ว บรรดาลูกศิษย์ที่ถือนิสัยก็มี รีบห่มผ้า
เฉวียงบ่ามาขอโอกาสต่อนิสยัตามเคย ต่อแต่น้ันข้อวตัรในระหว่างลกูศิษย์กบัหลวงปู่
กข็องใครของมนัตามเคยทีท่�ามา ขอให้เข้าใจว่ามพีระอาจารย์มหาและหลวงตาทองอยู่
เท่าน้ันไม่ได้ขอนิสยั เพราะองค์ท่านทัง้สองน้ีมพีรรษาสงูพอควรแล้ว แต่พระอาจารย์
มหานั้น ขอหรือไม่ขอ ก็มีข้อวัตรประจ�าหลวงปู่แบบลึกซึ้งอยู่แล้ว ไม่จ�าเป็นจะสงสัย
จะเอามากล่าววิจัยเลย เพราะองค์ท่านเป็นมือขวาช่วยหลวงปู่รองรับอยู่
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ธุคงควัตรจัดเป็นมัชฌิมาปฏิปทา

ครั้นล่วงเข้ามา เวลาวันเดือนปีชีวีของสังขารก็เคลื่อนคล้อยลงทุกวินาที ไม่ว่า 
คนแก่ คนหนุ่มปานกลาง สงัขารทีม่วีญิญาณแลไม่มวีญิญาณ มหีน้าทีแ่ปรปรวนไปจาก 
สภาพเดิมอยู่ทุกขณะลมปราณ แล้วองค์หลวงปู่ป่วยลง

ชั้นที่หนึ่ง ไปบิณฑบาตได้รอบบ้าน

ชั้นที่สอง ไปบิณฑบาตริมบ้าน

ชั้นที่สาม ไปบิณฑบาตครึ่งทาง

ชั้นที่สี่ ไปบิณฑบาตประตูวัด

ชัน้ทีห้่า ไปบณิฑบาตใกล้ศาลาฉัน แต่ไปฉันกบัหมูท่ีโ่รงฉันอยู ่(หมายเหต ุในระหว่าง 
ที่ไปไม่ถึงบ้าน โยมเขาจัดกันมาลัดใส่แต่เฉพาะองค์ท่านกับพระผู้ตามหลังองค์หนึ่ง 
เท่าน้ันคอื ครูบาวนั ส่วนนอกน้ันเข้าบ้านตามเคย มหีลวงตาทองอยูแ่ละพระอาจารย์มหา 
เป็นหวัหน้าพาเข้าบ้าน แต่ย่นเวลาเข้าเช้ากว่าเก่า เพราะได้มาทนัข้อวตัร)

ชั้นที่หก หลวงปู่บิณฑบาตที่ริมบันไดกุฏิองค์ท่าน

ชั้นที่เจ็ด องค์หลวงปู่ยืนบิณฑบาตที่บนระเบียงกุฏิ

ชั้นที่แปด หลวงปู่ตั้งบาตรไว้ที่ระเบียงอันนั่งฉัน ให้เข้าใจว่าขณะที่บิณฑบาตที่ 
บนัไดและระเบยีงขององค์หลวงปูน้ั่น หลวงปูไ่ม่ได้ไปฉันกับลกูๆ หลานๆ ในศาลาแล้ว  
จึงยอมฉันในถ้วยในชาม และยอมซดช้อนสองสามกลนืบ้าง น้ีอย่างไรเล่า หลวงปูม่ไิด้ท�า
เพือ่ถอืร้ันถือขลงัอนัใดให้ส่งเสริมมานะทฏิฐอินัใดเลย ท�าเพือ่ทอดสะพานโต้งๆ ให้แก่ 
ลูกๆ หลานๆ ผู้สุดท้ายยอมเป็นยอมตายต่อข้อวัตรส่วนนี้ไม่คลอนแคลน ผู้มีนิสัย 
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อย่างน้ีกจ็ะได้สบืไว้ ผู้ไม่มีนิสยัอย่างน้ีกม็ทีีพ่ดูอกีว่า ไปบณิฑบาตและไม่ไปมันกไ็ด้กนิ 
และฉันอยู่จะไปท�าไม เกรงจะไม่ได้ฉันหรือ ท่านผู้ชอบอย่างน้ีจะว่ากว่็าซะ ถูกไปคนละ 
ส่วนอยู่ ไม่ผิดดอก เพราะพระธรรมวินัยส่วนนี้ไม่บังคับ แล้วแต่ศรัทธาแต่ละราย 
ของเจ้าตัว แต่เป็นเครื่องขัดเกลากิเลส บางท่านกล่าวตู่ธรรมวินัยว่า ธุดงควัตรเป็น 
อัตตกิลมถานุโยค

หลวงปูม่ัน่เคยเทศนาว่า “ธดุงควตัรกด็ ีคมัภร์ีวสิทุธมิรรคกด็ ีย่นลงในพระปาฏิโมกข์ 
แล้ว โมกขะโมกขงั แปลว่า ข้ามพ้นจากความผิด ธดุงควตัรจัดเป็นมชัฌมิาปฏปิทาแบบ 
ขัดเกลากิเลส ถ้าพระไม่ปฏิบัติบ้างแล้ว จะให้ผีตัวใดมาศรัทธาปฏิบัติเล่า”

ธคุงควตัรสบิสามข้อน้ัน ต้องได้คนละ ๑-๒-๓ ข้อ หรือ ๔ ข้ออยู ่เพราะเหตวุ่า 
บางองค์ยนิดแีต่เสนาสนะเดมิ มไิด้โยกย้ายไปทางอืน่ เพราะสนัโดษในเสนาสนะแล้ว 
กไ็ด้ข้อทีว่่า ยถาสนัถตกิงัคะ ผู้ฉันหนเดยีวกไ็ด้ เอกาสนิกงัคะ เหล่าน้ีเป็นต้น ยากนัก 
ยากหนาผู้จะไม่มีธุดงค์เลยทีเดียว ไม่ข้อหนึ่งก็ได้ข้อหนึ่งกันอยู่อย่างนั้น ผู้เขียนได้
ธดุงค์อยู่คอืนุ่งห่มผ้าบงัสกุลุเป็นวตัร ฉันมือ้เดยีวเป็นวตัร อยูป่่าเป็นวตัร ฉันในบาตร 
เป็นวัตร ฉันในบาตรเป็นวัตรนี้ บางคราวก็มีภาชนะสองบ้าง เพราะเกี่ยวกับนมเป็น 
บางครั้ง บางทีก็มีน�้าแกงในแก้วบ้าง เพราะมีสิ่งที่อ้างแอบกินกับโรคท้องผูกบ้าง แต่
ปฏิบัติมาได้ ๒๕ ปี จึงมีภาชนะสองบ้าง แต่ก�าลังจะแก้กลับคืนอยู่ เพราะพระหนุ่ม 
เณรน้อยเหน็แล้วจับเอาเป็นตวัอย่าง ถ้าตอนไหนหวัหน้าหย่อนบ้าง พระหนุ่มเณรน้อย 
จับเอาแบบไว้ไม่วางเลย ตอนไหนเคร่งเข้าบ้างกส็ะอดิสะเอยีน ถอืกนัว่าอากาศไม่ค่อยดี 
เท่าไรนัก

ที่เขียนอยู่เดี๋ยวนี้ พรรษา ๓๖ ล่วงแล้ว อายุขัยล่วงไป ๗๐ ปี ส่วนอายุพรรษา
มีหน้าทีล่่วงไปกล่็วงไปซะ แต่ทว่าส�าคญัทีก่เิลสมันล่วงไปหรือไม่ ยงัเหลอือยูห่นักเบา 
เท่าไร หรือหากว่าสิน้ไปจากขนัธสนัดานแล้ว ต้องข้ึนกบัภาพพจน์แต่ละรายของแต่ละ 
บุคคล จะ โอปนยิโก และ ปัจจัตตัง ผู้นั่งศาลบัลลังก์จะหยั่งดูตนเอง มิฉะนั้นแล้ว
จะมัวแต่แอบกินกับอายุพรรษาไปเป็นอ�านาจกวาดต้อนขู่เข็ญคนให้หักดอกไม้บูชา
กิเลสของตน
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ตอนน้ีกไ็ม่อยากเขยีนดอก คล้ายกบัว่าปากบอนหอนห้อ แต่กม็อบให้เป็นกเิลส
ปากบอนไปซะ ปากก็บอน มือเขียนก็บอน ใจก็บอน บอนกับบ้อนก็มีความหมายอัน
เดยีวกนั เพราะบอน บ่อน บ้อน บ๊อน บ๋อน มาจากใจ แต่เขยีนแล้ว อ่านแล้ว ฟังแล้ว  
พจิารณาแล้ว มใิห้เป็นพษิเดือดร้อนกแ็ล้วไปเท่าน้ัน เพราะทกุสิง่ทกุอย่างคิดแล้วนึก
แล้วกล่็วงไปเท่าน้ัน เพราะจิตสงัขารจัดเข้าในนามโลก นามสงัขาร นามธรรม นามธาตุ 
นามอนิทรีย์ นามังอนิจจัง นามงัทกุขงั นามงัอนัตตา กนัดีๆ น่ีเอง อย่างปฏิเสธไม่ได้  
รู้เขียนรู้ลบ รู้ได้รู้เสีย รู้เกิดรู้ตาย รู้ไปหลาย รู้ไม่เกิดรู้ไม่ตาย รู้ไปมากก็ไม่เป็นไร  
แต่ระวงัอย่าได้เดอืดร้อน แต่ร้อนดบัไปแล้วกม็ไิด้ระวงัยาก แต่ถ้ามอียูใ่นใจ กต้็องระวงั  
ต้องร้อนแท้ๆ การระวงัเป็นการไม่ลมืตวัของผู้ยงัไม่พ้นเพราะโชกโชนปฏิบตัอิยู ่แต่ท่าน 
ผู้พ้นไปแล้ว จะต้องระวังท�าไม เพราะไม่มีโทษ ผู้ที่มีโทษอยู่ก็ต้องระวัง ถ้าไม่ระวัง 
มนัผิดจริงๆ แต่บางสิง่บางกรณเีก่ียวกับโลกวชัชะกต้็องรักษาตามพระวนัิย แต่กไ็ม่ต้อง 
หนักใจในพระบญัญตั ิเพราะพระบรมศาสดาบญัญตัไิว้แล้วบริบรูณ์ไม่บกพร่อง และ
บางท่านชอบกล่าวว่า ท�าไมจึงไม่ท�าสังคายนาอีกเล่า

ผู้เขียนตอบว่า พระไตรปิฎกบริบูรณ์อยู่ ไม่บกพร่องแล้ว ไม่ใช่ขาดเขินเลย  
ท่านผู้ใดเหยยีบหลมุถ่านเพลงิกป็ล่อยให้หลมุถ่านเพลงิสงัคายนาเอา ทางดตีรงกนัข้าม  
กรรมและผลของกรรมที่ท�าดีและชั่วย่อมสังคายนาปวงสัตว์โลกอยู่ไม่มีกลางวัน 
กลางคืนเลย อยู่ทุกลมปราณก็ว่าได้ อยู่ทุกขณะจิตก็ไม่ผิดอีก เพราะเหตุจิตผลจิต 
มีอยู่ในปัจจุบันแล้ว ไม่ต้องสาวโยงไปอดีตอนาคตก็ได้ เพราะพระไตรปิฏกฝ่าย 
สงัคหนัย ย่นลงมาในปัจจุบนัจิตปัจจุบนัธรรมอนัเป็นฝ่ายเหตแุละผลแล้ว ฝ่ายทีท่รงอยู่ 
นอกเหตนุอกผลเล่า ก็ย่นลงในเอกธัมโม ในปัจจบุันธรรม อันไม่ตาย ไม่เกิด ไม่ดบั  
ไม่แปรแล้ว ถ้าสงสัยตอนไหนๆ แล้ว ความสงสัยตอนน้ันก็เป็นเหตุและเป็นผล  
วนกันอยู่ ไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลาย ความไม่สงสัยตอนต้นเป็นภูมิของพระโสดาบัน 
ความไม่สงสยัตอนท้ายเป็นภมูขิองพระอรหนัต์ แยกความสิน้สงสยัออกเป็น ๔ ชัน้ ตาม
ชัน้ของมรรคและผลไปเป็นตอนๆ สจัธรรมกเ็ช่นกนั แต่กข้ึ็นอยูก่บันิสยัท่านผู้แตกฉาน 
ในธรรมเป็นเกณฑ์ ไม่ทั่วไปทุกรูปทุกนามผูกขาดเลย
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อาหารบิณฑบาตประเสริฐกว่า

ปรารภเร่ืององค์ท่านหลวงปูท่ีไ่ด้เขยีนข้ามไปบ้างเพราะระลกึได้ทหีลงั ในระหว่าง
ท่านป่วยชราภาพซัดเซไปบิณฑบาตในบ้านอยู่น้ัน วันหน่ึงครูบาทองค�ากระซิบกับ 
ผู้เขยีนด่วนๆ ว่า “ตอนองค์ท่านหลวงปูอ่อกจากห้องแล้ว ตอนเช้าองค์ท่านลงไปจงกรม 
ก่อนบิณฑบาต ท่านเป็นผู้รักษาไฟอั้งโล่ที่เอาไปตั้งไว้ที่สุดของทางจงกรมทางละอัน 
เพราะระวังคอยดแูล เกรงองค์ท่านจะเซล้มใส่และกไ็ด้รักษาอยูใ่กล้องค์ท่าน ท่านจง 
กราบเท้าเรียนถวายว่า คณะสงฆ์ทกุถ้วนหน้าได้พร้อมใจกนัแล้วว่า ขอกราบเท้าเรียน 
ถวายองค์หลวงปูไ่ม่ต้องล�าบากไปบณิฑบาต คณะสงฆ์จะหามาเลีย้ง ดงัน้ี เพราะเป็น
เวลาสองต่อสอง ไม่มีองค์อื่นร่วมด้วยในกาลเทศะอย่างนั้น”

ตอบครูบาทองค�าย่อๆ ว่า “เออ ผมก็จะลองกราบเท้าเรียนถวายนิมนต์ดู แต่ 
ร้อยเปอร์เซน็ต์ทเีดียว ผมเข้าใจว่าองค์ท่านคงไม่ยอมรับ และผมเข้าใจว่าพระอาจารย์มหา 
คงได้พิจารณาแล้ว ถ้าหากว่ามีประตูจะได้ พระอาจารย์มหาคงกราบเท้าเรียนถวาย 
ก่อนพวกเราแล้ว และพระอาจารย์มหาจะไม่วิจารณ์พวกเราว่าอวดฉลาดข้ามกราย
องค์ท่านดอกหรือ”

ครูบาทองค�าตอบว่า “ไม่เป็นไรดอก ผมรับรองได้ ผมจะแก้ช่วยดอก ถ้าหากว่า
ผิดพอคอขาดบาดตายต่อพระอาจารย์มหา ผมจะรับเอาว่าเป็นด้วยผมดอก ถ้าโอกาส
วนัน้ีไม่ทนั พรุ่งน้ีจึงกราบเรียนนิมนต์ในยามองค์ท่านจงกรมตอนเช้าทีอ่ยูส่องต่อสอง 
น้ันแหละ เพราะไม่มใีครคอยฟังอยูด้่วย เพราะหมู่รวมคอยอยูศ่าลาหมดแล้วในตอน
นัน้” 
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แต่วนัน้ันไม่ได้กราบเท้าเรียนถวาย เพราะยงัไม่ได้เล่าถวายพระอาจารย์มหาฟัง  
ทัง้เวลากไ็ม่อ�านวย เพราะถ้าวนัไหนองค์หลวงปูอ่อกห้องสายบ้าง องค์ท่านกเ็ดินจงกรม 
ไม่นาน เพราะจวนบณิฑบาต แต่สดุท้ายกเ็ลยไม่ได้กราบเรียนพระอาจารย์มหาเลย และ
เจ้าตวัผู้จะกราบเท้าเรียนถวายอาราธนานิมนต์กนึ็กในใจอยูแ่ล้วว่า คงไม่ได้เป็นอนัขาด  
แต่ด้วยความเคารพครูบาทองค�า กจ็ะปฏบิตัติามลองด ูส่วนครูบาวนัน้ัน ท่านฟังแล้ว 
พิจารณาอยู่ไม่ว่ากระไร

ค�าว่า ครูบาทองค�า ครูบาวนั น้ัน ในสมยัน้ันผู้เขียนเรียกท่านทัง้สองน้ีว่า ครูบา 
แบบเต็มภูมิ เพราะถือว่าท่านทั้งสองนี้มีพรรษาเหนือตนไปไม่ถึง ๕ พรรษา เพราะ 
มุ่งเรียกตามพระวินัย ไม่มุ่งเรียกตามธรรมาจารย์ เหมือนพระสารีบุตรกับพระอัสสชิ 

คร้ันเป็นวนัใหม่ ได้เวลาหมูพ่ระสงฆ์สามเณรไปรวมกนัทีศ่าลารอคอยจะเตรียมตวั 
ไปบณิฑบาต องค์หลวงปูเ่ดินจงกรมกลบัไปกลบัมาอยู ่ได้น่ังคุกเข่าอยูก่บัพืน้ดินใกล้ๆ  
คอยดแูลองค์ท่านอยู ่เพราะเม่ือองค์ท่านป่วยทวเีข้า กไ็ด้รักษาไฟอยูใ่กล้ เกรงจะล้มใส่  
ยกมอืประนมพร้อมทัง้คกุเข่าอยูกั่บพืน้ดนิว่า “ขอโอกาสกราบเรียนถวายพ่อแม่ครูบา-
อาจารย์ คณะสงฆ์พร้อมใจกนัให้เกล้ากราบเท้าเรียนถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ขอนิมนต์ 
วิงวอนมใิห้ไปบณิฑบาตเพราะชราภาพแล้ว เดินซดัไปเซมา คณะสงฆ์จะรับอาสาบณิฑบาต 
มาเลี้ยงดอกขอรับ”

ทน้ีีองค์หลวงปูย่นืกางขาออกนิดหน่อย กรุณากล่าวบรรจงพร้อมทัง้แยบคายว่า

“พวกเราเป็นขีเ้ท้าขีเ้ลบ็ของพระองค์เจ้า ไปบณิฑบาตแต่ละวนัมนัได้ประโยชน์อยู ่
เรากไ็ด้ข้อวตัร เขามาใส่บาตร เขากไ็ด้จาควตัรทานวตัรของเขา ข้าวก้อนใดอาหารกบั 
อนัใดตกลงในบาตร ข้าวและกับอนัน้ันเป็นของประเสริฐกว่ารับนิมนต์หรือเขาตามมาส่ง 
ในวัด ในมหาขันธ์และปฐมสมโพธิกถาได้กล่าวไว้ชัดแล้ว และผัวเดียวเมียเดียวกับ 
ลูกน้อยบางคนเขาก็ได้ใส่บาตร ไม่ได้มีเวลามาวัด และลูกเล็กเด็กน้อยมันตามแม่ 
มนัมาใส่บาตร มนักไ็ด้กราบไหว้กเ็ป็นบญุจิตบญุใจของมนั กเ็รียกว่าเราโปรดสตัว์อยู ่
ในตัวแล้ว ขึ้นธรรมาสน์จึงจะว่าโปรดสัตว์มันก็ไม่ถูกละ
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อีกประการหน่ึง พระบรมศาสดาของพวกเราทรงฉันบิณฑบาตของนายจุนทะ
กมัมารบตุรแล้ว กท็รงเสดจ็ถงึเมอืงกสุนิาราในวนัน้ัน รุ่งเช้ากท็รงสิน้พระชนมาย ุเรียกได้ 
อย่างง่ายๆ ว่า พระองค์เสด็จบิณฑบาตจนถึงวันสิ้นลมปราณ ได้ทอดสะพานทอง  
สะพานเงิน สะพานอริยทรัพย์ ไว้ให้พวกเราแล้ว ถ้าพวกเราไม่รับมรดกของพระองค์
ท่านก็เรียกว่าลืมตัวประมาท พวกเราก็ต้องพิจารณาค�านั้นให้ลึกซึ้ง”
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หลวงปู่สั่งไว้

ผู้เขียนเม่ือได้ฟังอย่างน้ัน ในขณะน้ันน�้าตาก็ไหลออกมาเพราะประทับใจและ
เต็มตื้นมากนักแล้ว ก็พอดีได้เวลาไปบิณฑบาต ไม่ว่าแต่เท่านี้ ขณะที่องค์หลวงปู่ไป 
บณิฑบาตไม่ได้ ยอมฉันอยูท่ีร่ะเบยีงกฏุน้ัิน พอถงึเวลาจงกรม องค์ท่านกเ็ดนิจงกรม
วนไปมารอบระเบยีง เอาไม้เท้าคอยสกัพืน้ระเบยีงป๊อกแป๊กๆ อยู ่สลดสงัเวชและถงึใจ 
มากนักหนาโลกาเอ๋ย

คร้ันล่วงเวลามา ๒๔๙๒ ปวารณาออกพรรษาแล้ว องค์หลวงปูก่ช็ราพาธทวเีข้า  
พระอาจารย์มหากไ็ด้จัดพระเณรเปลีย่นวาระเข้าเฝ้ารอบๆ ใต้ถนุและรอบกฏุขิององค์ 
หลวงปู่ แต่ครูบาวัน ครูบาทองค�า และข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยน เพราะได้ถูกนอนเฝ้าที่ 
ข้างบนระเบยีงกฏุอิงค์ท่าน และกม็งีานประจ�าตวัคนละกระทง ข้าพเจ้ามงีานประจ�าตวั 
รักษาไฟอั้งโล่และคอยช�าระอาจมของหลวงปู่

วันหน่ึงตอนกลางวัน ประมาณสี่โมงเช้ากว่าๆ หลวงปู่องค์ท่านสั่งข้าพเจ้าว่า  
“ถ้าเราตาย รีบพากนัเผาโดยด่วนเน้อ” ปรารภแบบเยน็ๆ เบาๆ “ถ้าเผาแล้ว จงส่งข่าวไปหา 
ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์และญาติของเรา” กล่าวสั้นๆ เบาๆ แล้วองค์ท่านหลวงปู่ก็นิ่ง
ภาวนานอน ไม่รู้จะกราบเรียนอย่างไร เพราะอ้ายกเิลสน�า้ตามนัออกมาแล้ว ทัง้เอีย้วคอ 
ไปแลดูครูบาวัน ครูบาวันก็แลดูประสบสายตากัน แต่ต่างคนก็ต่างนิ่งอยู่เงียบๆ
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อกีสกัครู่หลวงปูอ่งค์ท่านบอกเยน็ๆ ว่า “เอาไฟไปดบัเสยีเพราะร้อนบ้างแล้ว พากนั 
ไปพัก จะอยู่องค์เดยีวไปสกัพกัก่อน” แล้วกพ็ากนัเกบ็สิง่ของเงียบๆ ไม่ให้กระเทอืน 
ก๊อกๆ แก๊กๆ กราบแล้วกพ็ากนัลงมาพร้อมกนั ครูบาวนักข็ึน้กฏุขิองท่าน ส่วนข้าพเจ้ายัง
ไม่ขึน้กุฏขิองตน ทอดสายตาแลดกูฏุขิองพระอาจารย์มหา เหน็องค์ท่านพกัอยูธ่รรมดา  
ก็ขึ้นไปกราบองค์ท่าน พร้อมทั้งประนมมือขอโอกาสกราบเรียนว่า

“วนัน้ีองค์หลวงปูก่ล่าวว่า ถ้าเราตาย รีบพากนัเผาโดยด่วนเน้อ ปรารภแบบเยน็ๆ 
เบาๆ ถ้าเผาแล้วจงส่งข่าวไปหาท่านเจ้าคณุธรรมเจดย์ีและญาตขิองเรา แล้วองค์หลวงปู่ 
ก็นิ่งภาวนานอน พออีกสักครู่ก็บอกให้เอาไฟออกเพราะร้อนแล้ว แล้วก็บอกให้พวก 
กระผมลง ว่าจะพกัอยูอ่งค์เดียวสกัพกัก่อน ดงัน้ี พวกกระผมเกบ็ของเรียบร้อยแล้ว 
กล็งมาพร้อมกันกบัครูบาวนั กระผมกไ็ม่ได้พดูกบัครูบาวนัอนัใดเลย ต่างคนกต่็างน่ิง  
แต่มองดูหน้ากันอยู่เงียบๆ ขอรับ”

พระอาจารย์มหาถามว่า “ในเวลาองค์หลวงปูส่ัง่น้ัน คณุอยูท่ีไ่หน” เรียนว่า “เฝ้าไฟ 
อยู่ใกล้เตียงขององค์หลวงปู่ เพียงหัวเข่าหลวงปู่”

องค์ท่านถามต่อไปว่า “ท่านวันอยู่ไกลใกล้ขนาดไหนและท�าอะไรอยู่” เรียนว่า 
“ครูบาวันอยู่ห่างหลวงปู่ประมาณวากว่าๆ มีธุระเลือกยาอยู่เงียบๆ”

องค์ท่านถามต่อไปอีกว่า “ท่านวันได้ยินหรือไม่” เรียนตอบว่า “ได้ยิน เพราะ
กระผมได้เอีย้วคอคืนไป แลดคูรูบาวนัประสบตากนัอยู ่ครูบาวนักไ็ม่พดูอะไร กระผม
ก็ไม่พูดอะไร ต่างคนก็ต่างเงียบ แล้วการสั่งเสียขององค์หลวงปู่จะเป็นความจริงหรือ
ประการใดขอรับ”

พระอาจารย์มหาตอบว่า “จริงทีเดียว” กราบเรียนว่า “ถ้าเป็นความจริง ไฉนจึง 
สัง่กระผมเป็นค�าฝากไปหาครูบาวนัในตวั เพราะครูบาวนัน่ังอยู่ใกล้องค์หลวงปูม่ากกว่า 
กระผม และกระผมเล่ากเ็ป็นผู้น้อยพรรษา และไฉนจึงไม่สัง่พระอาจารย์มหา ซึง่เป็น 
พระผู้ใหญ่องค์ส�าคัญขอรับ”
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พระอาจารย์มหาตอบว่า “ไม่เป็นอย่างนั้นดอก เพราะองค์ท่านมองเห็นว่าพระ 
องค์นี้เป็นพระอ่อนพรรษาก็จริง แต่แก่อายุ ทั้งยอมตัวเข้าใกล้เราด้วย ขณะนี้เราไม่ 
ต้องการพดูมากหลายค�า ถ้าหากว่าเราพดูกับพระผู้ใหญ่ มนัจะต่อเราหลายค�า เธอหาก 
จะน�าค�าอนัน้ีไปเล่าให้พระผู้ใหญ่ฟังเอง เพราะเธอเป็นผู้สนใจอยูแ่ล้ว อนัน้ีเป็นเพยีง 
เริ่มธรรมาสน์เฉยๆ ดอกหล้า พรุ่งนี้จะพูดดังกว่านี้ให้คณะสงฆ์ได้ยินหมดละ เผงๆ  
ทีเดียวละ”

ครั้นเป็นวันใหม่ ฉันเสร็จแล้ว คณะสงฆ์ขึ้นไปมากจนหมดวัด ก็ปรารภขึ้นดัง  
พร้อมทั้งบรรยายกว้างขวางออกไปละเอียดอย่างที่พระอาจารย์มหาทายไว้ไม่ผิดเลย  
องค์ท่านหลวงปูบ่รรยายออกไปว่า “ถ้าเอาเราไว้นานกจุ็กจิกมาก ลกูๆ หลานๆ จะจุกๆ  
จิกๆ ขาดจากวเิวก จะมีแต่ววิุน่และสตัว์กจ็ะตายมาก และพระองค์เจ้าก ็๗ วนัเท่าน้ัน 
ถวายพระเพลงิ ถึงกระน้ัน มลัลกษัตริย์เขากเ็อาไฟไปถวายพระเพลงิตัง้แต่วนัที ่๓ แล้ว  
แต่ไฟไม่ติดถึง ๓ ครั้ง เพราะเทวดาบันดาลไม่ให้ไฟติด เพราะคอยพระมหากัสสปะ 
ก�าลงัเดินทางมาพร้อมด้วยภกิษุ ๕๐๐ น้ีเราเป็นข้ีเลบ็ข้ีเท้าของพระองค์เจ้า เกบ็เราเอาไว้ 
ก็คอยพระมหากัสสะเหม็นเท่านั้น” ดังนี้ สั่งซ�้าๆ ซากๆ ด้วย 

ผู้เขียนมิได้มีความสงสัยในองค์หลวงปู่ว่าจะมักใหญ่ใฝ่สูงในเร่ืองฌาปนกิจ 
อันใดเลยแม้แต่นิดเดียว เพราะได้เห็นด้วยตาเต็มตา เห็นด้วยใจเต็มใจ และพยาน 
อันส�าคัญก็คือพระอาจารย์เนียม ๑๘ พรรษา พระอาจารย์สอ ก็ ๙ พรรษา ๒ ศพ 
ปีเดยีวกนั สิน้ลมปราณวนัไหนกเ็ผาวนัน้ันอกีด้วย ทีอ่งค์หลวงปูอ่ยากจะเผาลกูศิษย์
แบบหน่ึง แล้วอยากจะให้ท�าให้องค์ท่านแบบหน่ึงน้ันเป็นไม่มเีลย เป็นเร่ืองผู้อยูข้่างหลงั 
ต่างหากทีเ่อาไว้ช้า เพราะมมีตจิะสร้างโบสถ์ไว้ให้เป็นปชูนียสถานทางวตัถเุพือ่ให้ถงึใจ 
แก่ประชาชนผู้หนักไปในทางวตัถ ุพระฝ่ายปฏบิตักิเ็ลยกลายเป็นปัญหาโบสถ์มาจนทกุ 
วันนี้ละเอ๋ย
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วิทยุ ตู้เย็น โทรทัศน์

เร่ืองที่ควรเขียนไว้เพื่อได้ค�านึงก็คือ หลวงปู่ม่ันไม่นิยมส่งเสริมการท�าครัว 
เกีย่วกบัอาหารในวดัจนเป็นประเพณนิีจวตัร องค์ท่านอ้างในพระวนัิยอย่างซ�า้ๆ ซากๆ ว่า
พระองค์ทรงพระอนุญาตในเวลาข้าวยากหมากแพง คร้ังสมยัเมืองเวสาลไีปบณิฑบาต
ไม่ได้ แม้ข้าวไม่พออิ่มเลย ส่วนกับนั้นไม่ว่าเสียแล้ว คล้ายกับว่ากับข้าวนั้นเป็นของ 
ประเด็นต่างหาก คร้ังพทุธกาลคล้ายกับว่า ถ้ามีข้าวพอจะอิม่ไปเป็นวนัๆ แล้ว คงถอืว่า 
พอเป็นไป พอปฏิบัติได้ ไม่ถือว่าฝืดเคือง

แต่ทกุวนัน้ีพญาลิน้พญารสมนัเป็นเจ้าใหญ่นายโตเสยีแล้ว ถ้าวดัไหนมโีรงครัว 
อาหารใหญ่ๆ มีงบประมาณประจ�าวันมากๆ อากาศก็เหมาะถูกกับกิเลส ข้าชอบนัก  
และมนีมมโีอวลัตนิฉันก่อนบณิฑบาต แล้วจึงไปบณิฑบาต ย่ิงถกูนิสยัข้ามาก กลางวนั 
ก่อนเที่ยงก็มีอาหารว่างนี้ แหม มันยิ่งเหมาะมาก ด้านน�้าเปิดเอาที่ไหนก็ได้ ไม่ต้อง 
ล�าบากตัก โทรทัศน์ วิทยุ ตู้เย็น พัดลม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ สยามรัฐ หรืออะไร 
ข้ารู้ทัง้น้ัน เจ้าสวัคนน้ันอยูถ่นนน้ัน บ้านเลขทีเ่ท่าน้ันเท่าน้ี อาเสีย่กเ็หมือนกนั ผมกรู้็ 
ทั้งนั้น ผมไม่โง่คนหรอก ส�าหรับผมไม่ต้องมาหาอุบายโม้และโฆษณาต่อหน้าผมเลย  
ผมน้ันมันไม่ค่อยได้ฉันข้าวอยูว่ดัหรอก เขามาเข้าคิวเอาผมไปฉันทกุหนทกุเเห่ง ประสา 
พวกคุณอะไรไปบิณฑบาตหล็องจ๋องๆ จึงมีผู้ใส่ให้บ้างป๊อกแป๊กลง บางวันก็พอได้ 
ฉันบ้าง บางวนักท้็องพร่อง การไปเทีย่วต่างทศิเล่า ผมต้องการไปเคร่ืองบนิ รถไฟ รถทวัร์  
อะไรๆ ได้ทัง้น้ัน สิง่เหล่าน้ีมนัมใีนธรรมบท บทแห่งธรรมในคร้ังพทุธกาล กรรมฐานทกุ
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วันน้ีมกัจะไปแถวน้ีเป็นส่วนมาก ส่วนครูอาจารย์ในฝ่ายเหตทุีอ่งค์ท่านได้สร้างสมมาไว้
แล้วบริบรูณ์ ผลฝ่ายรับเป็นมาเอง องค์ท่านเสวยไปแบบโอนาโอนา ไม่ได้ลมืตวัลมืตน 
พวกทีย่งัไม่รู้อโิหน่อเิหน่ก�าลงัออกลงิออกลาย ประสงค์ใส่อยากให้ได้ลาภ ยศ สรรเสริญ
เยนิยอเหมอืนครูบาอาจารย์ ถ้าคราวได้ไปเทีย่ววเิวกเล่า กไ็ปเทีย่วววุ่ินหาเทศน์เอาคน  
ส่วนตนเองเป็นยังไงช่างมัน มันเป็นอยู่อย่างน้ีเป็นส่วนมากทีเดียว เขาโคกับขนโค 
มนัเป็นของเหลอืวสิยั อจินไตย ต้องเขยีนไว้บ้าง ต่างเป็นเหตใุห้ได้สอนตวัผู้เขียน เพราะ 
กันลืมตน ลืมใจ ลืมธรรม การเขียนจะให้ถูกใจคนทั่วโลกย่อมท�าไม่ได้

ย้อนคนืมาปรารภในเวลาองค์หลวงปูเ่ร่ิมป่วย อนัเป็นส�าคญัในอนาคตงัสญาณ 
ญาณในส่วนอนาคต องค์ท่านทายไว้ว่า “เราสิ้นลมปราณไปนี้ ต่างองค์ก็ต่างออกลิง
ออกลาย แย่งกระดูกกัน และก็จะไม่ลงกันในฝ่ายปฏิปทา เพราะต่างก็จะอ้างกันว่า 
เราได้ฟังมาอย่างน้ี เราได้ใกล้ชดิอย่างน้ี แล้วกแ็ตกกนัไม่ลงกนัได้สนิท จะพอพดูกนัได้ 
แต่ภายนอก ส่วนภายในต่างฝ่ายก็ต่างเพ่งกันว่าปีนเกลียว”

ผู้เขยีนได้ยินกับหอูยู่บ่อยๆ ซ�า้ๆ ซากๆ ก่อนเวลาฉันอาหารน้ันแหละ องค์หลวงปู ่
ชอบปรารภในตอนน้ีถึง ๖-๗ วนัตดิๆ กนั หลวงปูก่ล่าวต่อไปอกีว่า “พระอาจารย์เสาร์ 
สิน้ลมปราณแล้วต่างแย่งกระดูกกัน บางท่านเอาไปป่นป้ันรูปพระ ท�าเป็นของลางของขลงั  
สารพดัจะพรรณนาได้ แต่ม่ันมิได้เอาอะไรเลย เพราะถอืว่าเรามใิช่หมาพอทีจ่ะแย่งกระดกู  
พวกทีอ่ยู่กับเราเดีย๋วน้ี ผู้ปรารถนาดกีมี็ ผู้จะออกลงิออกลายปีนเกลยีวในอนาคตกม็ ี 
ถ้าเราพดูมากกจ็ะเดือดร้อน ถ้าเราไม่พดูกค็ล้ายกบัว่าเราไม่รู้ในอนาคต และกไ็ม่มผู้ีกล้า 
พูดอีก”

ฝ่ายบรรดาลกูศิษย์ทีไ่ด้ยินแล้ว พอลบัหลงัองค์หลวงปูแ่ล้วกจั็บกลุม่กนั กระซบิ
กันว่า “ถ้าท่านองค์ใดไม่ได้ฟังเทศน์ตอนน้ี การอยู่กับองค์ท่านก็ไม่มีความหมาย 
อะไรเลย เพราะเทศน์ซ�้าๆ ซากๆ อยู่ ๖-๗ วันแล้ว” ฝ่ายผู้เขียนก็พิจารณานิ่งอยู่ 
แต่นึกในใจไว้ว่า ถ้าเราไม่ตายก่อน องค์ไหนจะเท็จจริงเพียงไรในส่วนนี้ เราก็จะได้
เห็นเราด้วย ท่านผู้อื่นด้วย ผลสุดท้ายก็...แต่ก็ไม่กล้าเขียน เพราะจะ...
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ข้ออ่ืนยังมอียูอ่กี องค์หลวงปูไ่ม่รับคนเข้าบวชได้ง่ายๆ การบวชทีก่ะวนัลาสกิขา
ไว้แล้ว หลวงปูไ่ม่รับ แม้การลาสกิขาในส�านักกไ็ม่ม ีพระเณรในวดั ถ้าท่านผู้ใดคุยกนั 
ปรารภในการลาสิกขาก็ดี หรือปรารภเรื่องโลกเพื่อเพลินในโลกก็ดี องค์หลวงปู่รู้จัก 
กไ็ล่หนีมิให้อยูด้่วย องค์ใดทะเลาะกนัในส�านักกไ็ล่หนีทัง้สองด้วย เพราะองค์หลวงปู่ 
ถือว่าทีป่ฏิบตัภิาวนามิใช่ทีท่ะเลาะกนั เพราะมิใช่โรงศาลจะมาไต่สวน ขอให้เอาคดีไป 
ว่ากันในฝ่ายพระเถระ ทางปกครอง ทางปริยตัน้ัินเถดิ ดังน้ี บางเร่ืองบางกรณีกพ็จิารณา 
ระงับอยูใ่นทีน้ั่นเสร็จ แต่น้อยรายทีส่ดุแท้ๆ จึงจะรับพจิารณาให้ ข้าพเจ้าผู้เขียนเหน็ว่า 
อุบายนี้ดี เพราะต่างรูปต่างนามต่างพรรคต่างพวกจะไม่จับกลุ่มทะเลาะกัน จะมุ่งแต่ 
ประโยชน์ต่อกันทางสุภาพ อะไรไม่เหมาะสมก็จะเอาแต่ความดีอันมีเหตุผลพอมา 
ปรารภกัน จะไม่เอาความโกรธออกหน้าในการตักเตือนกันและกัน จะรับฟังของกัน 
และกนั จะรับพจิารณาของกนัและกนั จะไม่ชิงดชิีงเด่นกนัเอาแพ้เอาชนะ เพราะมุง่ความ 
เป็นธรรม มุ่งความสงบเป็นใหญ่

องค์หลวงปูม่ัน่มนีโยบายแยบคายลกึลบัในทางตรงและทางอ้อม สอนลกูๆ หลานๆ  
แยบคาย
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ค�าอธิษฐานของหลวงปู่หล้า

องค์หลวงปูไ่ด้เทศน์ปกณิกะต่างๆ อนัเป็นคตทิีป่ระเปรียว ไม่อดือาด ไม่มักใหญ่ 
ใฝ่สงู ไม่นอนใจ ไม่เกยีจคร้าน ไม่ทะนงตวัว่า ๒๕ พรรษา ยงัไม่ได้ทิง้บาตรให้ใครล้าง 
ให้เป็นนิจวัตรเลย ท�าเอง และยังไม่เอาพระเอาเณรเอาตาปะขาวไว้อุปัฏฐากเลย

ข้อน้ีกส็�าคญัควรเขยีนไว้ พระปฏิบตัทิกุวนัน้ี ชะรอยจะตรงกนัข้ามเป็นส่วนมาก  
ส่วนผู้เขยีน ๑๕ พรรษา จึงมผู้ีล้างบาตรให้บ้าง ส่วนตกัน�า้ใช้น�า้ฉันน้ี หามกดี็ คอนกด็ี  
หิว้กด็ ี๑๘ พรรษา ยงัได้ท�าอยู ่และทกุวนัน้ีกย็งัได้ก�าชบัดูแลในการเปิดปิดอยู ่ทิง้ไม่ได้ 
เพราะอาศัยน�า้ฝนไหลจากหลงัคาลงสูถ่งั และถ่ายเทถงัอยูส่งูลงไปสูท่ีต่�า่ แม้กระโถน
ทีเ่อาไว้ประจ�าตอนกลางคนื ตืน่เช้ากไ็ม่ผูกขาดว่าจะเอาไว้ให้แต่ลกูๆ หลานๆ ล้างให้  
ล้างก่อนไปก็ม ีแต่ไม่เอาความผิดกบัลกูๆ หลานๆ ถอืว่าเคยท�าตดินิสยั และเป็นการไม่
นอนใจว่าตนเป็นเถระเตม็ภมิู และเป็นการแบ่งเบากบัลกูๆ หลานๆ อกีด้วย การกวาด 
ลานวัด ตกอายุ ๗๐ ล่วงเข้า ไม่ค่อยจะทันพระเณรเสียแล้ว เพราะบางทีก็มีแขกมา
พูดด้วย ถ้าจะบอกเขาและดุด่าบ้างก็วาสนาตนไม่พอ ก็กลัวเขาผูกเวร และบางทีก็ 
ไส้เลือ่นลง กจ็�าได้นอนหงายลงชนัหวัเข่าให้ไส้เลือ่นขึน้ แล้วรัดด้วยเข็มขดัหวังูเห่าก่อน  
แล้วจึงได้ไปกวาดลานวดั ก็กินเวลาไปบ้าง ถ้ารัดไว้หมดวนัหมดคนื ลมกเ็ดินไม่สะดวกอกี  
มันเป็นสรรพทุกข์ไปทางหนึ่งอีก

ไส้เลือ่นน้ี รังควานขึน้แต่ พ.ศ. ๒๕๒๒ อาย ุ๖๘ พรรษา ๓๔ ว่านๆ ยาๆ สมนุไพร 
จิปาถะสารพัดไม่หาย และก็มีท่านผู้มีศรัทธาเมตตาจะพาไปผ่าตัดให้ โดยมิได้ให้ลง 
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ทนุทรัพย์แต่ประการใดๆ ก็มีอยูห่ลายรายแล้ว และขอขอบคณุท่านทัง้หลายเหล่าน้ัน 
อยู่โดยทุกเมื่อ เพราะเจตนาดี แต่เมื่อพิจารณาดูเหตุผลของตนแล้ว ก็มีการเพ่งโทษ
ตนเองว่า

ก. ฐานะของเราป่าเถือ่น ไม่สมฐานะโรงพยาบาลโก้เก๋ และเป็นทีล่�าบากแก่ผู้อืน่ 
ติดตามเฝ้า และเจ้าตัวก็ไม่สะดวกหัวใจอีก

ข. ตนอยู่ในป่าในภูเขา คมนาคมก็ไม่สะดวก ขึ้นเขาลงห้วยหลวง หูหลวงตา 
ผ้าด�าๆ ไม่มีอ�านาจวาสนาอนัใดเลย แต่ส�าคญัตวัว่าเป็นผู้ปฏิบตัเิดด็เดีย่วในป่าในเขา 
พอมอีปุสรรคเข้าในทางป่วย กท็�าขมับหว�า่ๆ เส้นเอน็เป็นเกลยีว หน้าเหีย่วๆ ไม่มีสง่าราศี  
ผมหงอกคร่ึงท่อน ไปนอนค้างคนืกีดขวางประชาชนในโรงพยาบาล อายกุล่็วงกาลผ่าน 
วัยแล้ว ข้อนี้แหละเพ่งโทษตนเองมาก ไม่มีศาลอุทธรณ์ตนเองเลย

ค. เมือ่ได้ความเฉพาะตนเองอย่างน้ีแล้ว กอ็ธษิฐานซ�า้ลงไปให้แน่น ผูกมัดตนเอง 
อกีว่า จะไม่ผ่าไม่ตดัใดๆ ทีใ่นโรงพยาบาลเลย มอบให้คณุหมอพระเพลงิตดัผ่า อนัเป็น 
อิสระผู้อยู่ข้างหลัง หรือจะฝังก็แล้วแต่กรณี แต่ที่ดินภูเขาขุดยากคาขี้หิน

มปัีญหาว่า ไฉนจึงเอาองค์หลวงปูม่ั่นและพระอาจารย์มหาบวัมาปะปนกบัประวตัิ
ของตนสุ่มสี่สุ่มห้าด้วย เล่าไปแต่เรื่องของตนมิได้ดอกหรือ

ตอบว่า ไม่ได้ เพราะไม่สมดุลในยุคนั้น และก็ได้เขียนไว้ในตอนต้นนั้นแล้ว  
คล้ายๆ กบัว่า กาไปจับภเูขาทอง จะเล่าแต่เร่ืองกากไ็ม่ได้ จ�าต้องได้เล่าเร่ืองภูเขาทองด้วย  
เพราะภูเขาทองมีคุณค่ามากกว่ากาหาประมาณมิได้ ธรรมชาติของกาไม่มีใครถาม 
มนัเลย มนักร้็องประกาศตวัของมนัว่า กา กา กา กา อยูอ่ย่างน้ันเองแล้ว อนิจจาเอ๋ย 
และก็มีสุภาษิตข้อหนึ่งเป็นของโบราณของไทยในรัชกาลที่หก แห่งเบ็ดเตล็ด เล่ม ๓  
กล่าวไว้ให้ค�านึงว่า ยางขาวขนเรียบร้อยดูดี ภายนอกหมดจดสใีสเปรียบฝ้าย ภายใน
หนังนั้นด�าปานกา บุปผาบางชนิดดอกสวยไม่หวยหอม บางชนิดทั้งสวยทั้งหวยหอม 
บางชนิดไม่สวยแต่หวยหอม บางชนิดทั้งไม่สวยทั้งไม่หวยหอม ไม้ต้นใหญ่ไม่มีแก่น
ก็ได้ ไม้ต้นใหญ่ด้วยทั้งแก่นโตด้วย ไม้ต้นเล็กทั้งไม่มีแก่นด้วย ไม้ทั้งต้นเล็กด้วย 
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ทั้งมีแก่นด้วย ของที่ดีย่อมมีประโยชน์แก่ผู้รู้จักใช้ ไก่แจ้คุ้ยเขี่ยหาอาหาร ได้พลอย 
เม็ดหน่ึงงามดีมค่ีามาก ขนัขึน้เปรยๆ ว่า ถ้าเจ้าของของเจ้ามาพบเข้าเช่นน้ี เขาคงเกบ็เจ้า 
ไปฝังไว้ในหัวแหวนตามเดิม นี้เจ้าไม่มีประโยชน์อันใดกับเรา ว่าแล้วก็คุ้ยเขี่ยไปใน
แปลงอื่นๆ

ผู้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาอันเป็นของมีคุณค่าล�้าเลิศ
แต่เห็นว่าไม่ประเสริฐเท่าลัทธิของตนที่เคยสนใจใคร่ครวญมา 
ปล่อยเวลาให้ตายไปเปล่าประโยชน์ 
ไม่มีวันจะเห็นโทษว่าตนหลง
กรรมนิยม กรรมบันดาล ย่อมอาจหาญว่าตนดีพอใช้ได้ 
สัตว์อยู่ใต้โลกา ย่อมตกหลุมบ่มบ้าคือ หลุมกิเลส 
แต่มีขอบเขต ยกเว้นพระโสดาบันเป็นต้นไปเสีย 
เหลือนอกนั้นเป็นอันไม่แน่นอนได้ จะแน่นอนได้อยู่ก็แต่อู่ของความหลง 
เพราะมิได้เดินตรงออกจากความหลงของตัว 
ยังมัวเมาในการเห็นผิดเป็นชอบ 
สิ่งที่ประกอบไปทางผิดติดนิสัย 
ท่านผู้หวังดีมีชัยในโลกุตตรสมบัติ 
อย่าได้ให้ศีลห้าวิบัติแปรผัน 
อบายมุขทุกๆ อัน รีบเว้นพลันทันท่วงทีเทอญ 
อย่านานเนิ่นช้าชีวาเข้าหลั่งไหลไปม้วย 
ช่วยตนเองเมื่อยังมีชีวาดีกว่าช่วยตนเองยามหายใจฝืด 
เวลามเีพยีงเลก็น้อยเท่าเมลด็งา เมือ่หายใจออกมามอีปุสรรคสดๆ มาขบถโดย 

เร็วด่วนๆ 
หายใจเข้าไม่ได้ แน่นหน้าอก หรือลมตขีึน้เบือ้งสงูแรงกล้า เหลอืวสิยัได้จ�าใจมรณา 
ผู้มีสติปัญญาภาวนาทันกับเหตุการณ์ พร้อมทั้งมีญาณสัมปยุตด้วยปัญญา 
ตัดความอาลัยในโลกาได้พลันทันกาล 
ก็เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานโดยแท้แล
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พระนิพพานนี้เป็นของลึกซึ้งมาก 
เป็นของยากอยู่กับท่านผู้อาลยัอาวรณ์กบัโลกอดีตกบัโลกอนาคตกบัโลกปัจจุบนั 
โลกอดีตนั้นคือผู้รู้ที่ล่วงไปแล้ว 
โลกอนาคตนั้นคือผู้รู้ที่ยังไม่มาถึง 
โลกปัจจุบันนั้นคือผู้รู้ที่ยังมีอยู่ทรงอยู่ในปัจจุบัน 
โลกอดีตโลกอนาคตนั้นมารวมอยู่ในโลกผู้รู้ในปัจจุบันแล้ว 
ไม่ต้องสงสัยไปส่งส่ายหา 
จะเป็นกรรมเป็นวิบากวนกันอยู่ เหมือนงูกินหางตน เหมือนหยอกเงาตน
จะไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่จบสิ้นลงได้ อย่าส�าคัญตัวเข้าไปสอดแทรกเสวย

และยึดถือ 
อย่าไปจี้ อย่าไปปล้น อย่าไปลักไถ่ลักถอน
มอบคืนส่งคืนให้ผู้รู้ด้วยมหาสติมหาปัญญาอันชัด 
อย่าได้สุ่มเดาด้นคาดคะเน ให้เป็นมหาปัจจัตตังอันสุดท้ายแล
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ดวงประทีปใกล้สิ้นแสง

ย้อนมาปรารภองค์หลวงปูม่ั่น ผู้ชราพาธเพิม่หนักเข้า

ออกพรรษาแล้ว ครูบาอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าจ�าพรรษาอยู่ต่างทิศต่างจังหวัด  
ต่างอ�าเภอ ต่างต�าบล กท็ยอยกนัเข้ามาเฝ้าองค์หลวงปูท่ีว่ดัป่าบ้านหนองผือ ต่างกอ็อก 
ความเห็นมติตามเจตนาแต่ละองค์

๒๔๙๒ เดอืนพฤศจิกายน น้ันเอง เป็นข้างขึน้ของเดอืนน้ัน มพีระอาจารย์เทสก์ 
(หลวงปูเ่ทสก์ในปัจจุบนั) สมัยน้ันองค์ท่านจ�าพรรษาอยูเ่ขาน้อย ท่าแฉลบ จ.จันทบรีุ 
มีหลวงปู่อ่อน สมัยน้ันองค์ท่านจ�าพรรษาอยู่วัดป่าบ้านหนองโดก อ.พรรณานิคม 
จ.สกลนคร มีหลวงปู่ฝั้น สมัยนั้นองค์ท่านจ�าพรรษาอยู่วัดป่าธาตุนาเวง ที่เรียกว่า 
วดัภธูรพทิกัษ์ อ.เมือง จ.สกลนคร มพีระอาจารย์กงมา หรือหลวงปูก่งมา สมัยน้ันองค์ 
ท่านจ�าพรรษาอยู่วัดดอยธรรมเจดีย์ แต่ก�าลังเร่ิมก่อสร้างอยู่ยังไม่ทันกว้างขวาง  
ไปบณิฑบาตบ้านนาสนีวล แต่องค์ท่านไปๆ มาๆ อยูว่ดัป่าบ้านโคก เพราะวดัเดมิอยูน้ั่น 
ก็ถูกขึ้น อ.เมือง จ.สกลนคร มีพระอาจารย์กู่ หรือหลวงปู่กู่ก็ว่า จ�าพรรษาอยู่วัดป่า 
บ้านโคกมะนาว อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร มพีระอาจารย์มหาทองสขุ วดัป่าสทุธาวาส 
อ.เมือง จ.สกลนคร และสมัยนั้นวัดป่าบ้านหนองผือ องค์หลวงปู่มั่นก็ขึ้นบัญชีพระ 
ประจ�าปีกับวัดสทุธาวาสอยู ่มีพระอาจารย์สโีห สมยัน้ันองค์ท่านจ�าพรรษาอยูน่ครราชสมีา  
เป็นวัดใดสงสัยจ�าไม่ชัด มีพระอาจารย์กว่า สมัยนัน้องค์ท่านจ�าพรรษาบ้านนาหัวช้าง 
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อ.พรรณานิคม จ.สกลนครน้ันเอง ให้เข้าใจว่า พระอาจารย์กูก่ด็ ีพระอาจารย์กว่ากด็ี  
หลวงปูฝ้ั่นก็ดี เป็นเครือญาตใิกล้ชดิกนัในฝ่ายตระกลูวงศ์ แต่พระอาจารย์กูมี่พรรษา
เหนือกว่าหลวงปูฝ้ั่น ได้สิน้ลมปราณไปหลงัหลวงปูม่ัน่พรรษาหน่ึงเท่าน้ัน มพีระอาจารย์ 
วริิยงัค์ สมัยน้ันองค์ท่านจ�าพรรษาอยู่วดัป่า อ.ขลงุ จ.จันทบรีุ และกไ็ปๆ มาๆ อยูว่ดั 
ป่ากงสีไร่ อันเป็นอ�าเภอขลุงนั้นเอง จึงเขียนไว้เป็นที่ระลึก
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วัดแตกสาแหรกขาด

เมื่อองค์ท่านพระเถระเหล่านี้ ต่างก็มีศรัทธามารวมกันในยามออกพรรษาแล้ว 
ทีวั่ดป่าบ้านหนองผือ ดงักล่าวแล้วในเร่ืองหลวงปู ่องค์ท่านชราพาธเพิม่ทวีข้ึน กป็ระชุม
ปรึกษากนั ส่วนหลวงปูก่งมายืนยันทางเดียวด้วยน�า้ใสใจจริงว่า ควรนิมนต์หลวงปูพ่กั 
วิเวกวัดป่าบ้านม่วงไข่ก่อน ซ�้าๆ ซากๆ อยู่เป็นหลายคร้ัง ส่วนองค์หลวงปู่เทสก์ 
หลวงปู่อ่อน หลวงปู่ฝั้น พระอาจารย์กู่ พระอาจารย์มหาทองสุข พระอาจารย์มหาบัว  
พระอาจารย์กว่า เหล่าน้ี ตามพฤตกิารณ์ไม่ได้จ�า้จ้ีจ�า้ไชกราบเท้าเรียน แล้วแต่องค์หลวงปู่ 
จะสะดวก แต่กไ็ม่ขดัขวางหลวงปูก่งมาด้วยประการใดๆ อะไรนัก ตกลงองค์หลวงปูม่ัน่ 
ก็รับไปแบบจ�าใจ

ตื่นขึ้นเป็นวันใหม่ ไปบิณฑบาตแต่เช้า ฉันเสร็จแล้วก็เตรียมตัวโกลาหล แล้ว 
ลกูศิษย์ทีข่อนิสยัด้วยประจ�าวดัหลวงปูม่ั่น กแ็บ่งออกเป็นสองพวก พวกทีไ่ปก่อนให้ไป
ก่อนแต่เฉพาะผู้มีข้อวตัรจ�าเป็นอนัเว้นไม่ได้ซึง่เกีย่วกบัองค์หลวงปู ่ให้ไป ๓ องค์ก่อน  
คือ ๑. ครูบาวัน ๒. ข้าพเจ้า ๓. พระสีหา เท่านั้น ในข้อนี้พระอาจารย์มหาบัวเป็น 
ผู้แต่ง เพราะพระเถระนอกนั้นจ�าพรรษาอยู่ต่างถิ่น พระอาจารย์มหาบัวและหลวงตา 
ทองอยู ่ให้ควบคุมหมู่ผู้อยูข้่างหลงัไปพลางก่อน เพราะการตดัเยบ็จีวรกย็งัไม่เสร็จสิน้ 
เท่าไรนัก เพราะจุกๆ จิกๆ กับงานฉุกเฉินหลายด้าน วัดแตกสาแหรกขาด ฝ่ายพระ 
อาจารย์ต่างๆ ทีม่าต่างทศิกย็กทพัไปพร้อมกองหน้าหมด เงยีบเหงาเยน็เงียบ ออกเดินทาง 
สามโมงเช้า เอาแคร่มาหามหลวงปู่ ทั้งพระทั้งโยมประมาณสองร้อยคน หามไปตาม
ทางเกวียน ผ่านบ้านหนองผือไปทางทศิตะวนัตก ค่อยเดนิไปเท้าต่อเท้า แล้วเลีย้วขวา 
โค้งตรงไปอ�าเภอพรรณานิคม
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อนิจจาเอ๋ย บ้านหนองผือเศร้าโศกโศกาน�า้ตาหลัง่ไหล เพราะเอาองค์มิง่ขวญัเขา 
หนีไกลไปจากถิน่บ้านเขา สารพดัผู้จะคร�า่ครวญร�าพนัพไิร เสมอืนพากนัตายไปเงียบไง 
ทั้งบ้าน

พอผ่านบ้านหนองผือไปประมาณ ๒ กโิลเมตร องค์หลวงปูพ่ดูเยน็ๆ ขึน้ว่า “พากนั 
หามไปป้ิงไปเผาทีไ่หนหนอ” ข้าพเจ้าอยูใ่กล้ ไม่หนีจากคานหามทางปลายเท้าขององค์ 
หลวงปู ่ปะปนแทรกโยมไปไม่วาง พอได้ยินเสยีงองค์หลวงปูบ่่นเยน็ๆ และนอนหลบัตา 
ปรารภเช่นน้ัน อ้ายกเิลสมนัสงัเวชและโศกข้ึนมา น�า้ตาไหลอาบแก้ม โยมตัง้ร้อยสองร้อย 
ทัง้พระ ไม่นึกละอายเลย มปัีญหาว่าครูบาอาจารย์ทัง้หลายและอาจารย์วนัและคุณสีหา
ไปไหนขณะนั้น

ตอบว่า ครูบาวนัและคณุสหีาได้กระตกิน�า้องค์ละลกู สะพายออกก่อนทีห่ามแคร่  
ไปไกลกนักวา่ ๑๐ วา ครบูาอาจารย์ทั้งหลายก็เดนิออกหน้าที่หามแคร่ไปไกลกวา่นัน้ 
เป็นล�าดับ ส่วนตามหลังแคร่ไปก็เป็นระยะๆ เป็นทิวแถว ส่วนพวกเกวียนที่ขนของ 
ก็ตามหลงั บาตร บริขาร โยมสะพายเอาหมดแล้ว ข้าพเจ้าจึงได้แทรกเเซงโยมเข้าใกล้ 
ทีห่ามได้ ข้าพเจ้าไม่ได้หามใส่บ่าหรอก เป็นเพยีงเอามอืขวาจับชูเอยีงตวัซกิแซก็เดินไป  
โยมเขาหาม เขาเอาผ้าผูกเป็นงวงสะพาย บ้างเอามือจับคนละมอืบ้างเพราะมากคน บางแห่ง 
ก็หย่อนลง บางแห่งก็ยกขึ้นเพราะดินสูงต�่า ที่ไหนหญ้ารกปกคลุมทาง เพียงเข่าและ 
แข้งขาก็เรียบราบไปหมดเพราะคนน้ันเหยียบบ้าง คนน้ีเหยียบบ้าง ผู้เขียนมันเป็น 
เจ้ากิเลสมันเป็นเจ้าน�้าตาไปสุดทาง ข้าพเจ้าไม่ได้ใส่รองเท้าเลย เพราะมีความเห็นว่า 
เข้าใกล้องค์หลวงปูไ่ม่สมควร โยมเขาจะใส่กต็าม มอบให้เป็นเร่ืองของเขา แต่เขากใ็ส่บ้าง 
ไม่ใส่บ้าง และบางแห่งก็มีหนาม ตาใครตามัน รักษาเอาเท้าของตัวที่จะเหยียบไป  
ได้ทางพอควรกพ็กัดืม่น�า้ องค์หลวงปูด่ื่มสองสามจ๊ิบ แล้วนอนตะแคงข้างขวาอยูบ่นแคร่ 
ที่ปลงวางไว้ ประทับจิตประทับใจว้าเหว่เต็มตื้นมาก

พกัประมาณสบิหรือสบิห้านาทโีดยคาดคะเนก็เดนิทางต่อ พอถงึทุง่นาแห่งหน่ึง  
เป็นหนทางมตีมมโีคลนเลอะเทอะ และจวนแจจะค�า่มดื ไม่มทีางเว้นแต่ทีน่าเขา ข้าวเขา 
ก�าลังจะพอเกี่ยว เขามีศรัทธาไขรั้วรื้อรั้วออกให้ฝ่าเหยียบข้าวไป คนทั้งสองร้อยกว่า 
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ฝ่าตะลยุข้าวไปจนสดุทุง่นาเขา จึงได้ลดัใส่หนทางอนัพ้นโคลนตม ข้าวกล้็มไปเรียบราบ 
พร้อมทั้งหล่นพร้อมทั้งขาด นับว่าศรัทธาเขาเกิดขึ้นสดๆ แก้ปัญหาซึ่งหน้าได้โดย 
สุจริตใจ จะหาได้ยากในสมัยน้ี และเป็นข้าวที่กอโตและเป็นรวงโตเมล็ดโตด้วย  
การเสยีหายอย่างน้อยกไ็ม่ต�า่กว่าหกร้อยกโิลกรัม เรียกว่าบญุองค์หลวงปูเ่ป็นปาฏิหาริย์ 
อยู่ในตัวแล้ว จะอัศจรรย์แต่การด�าดินบินบนได้จึงจะว่าเก่ง ถ้าอย่างน้ันนกมันก็มี
ปาฏิหาริย์อยูท่กุวนัเก่งอยูท่กุวนั ไส้เดอืนกด็ปีลาไหลกด็เีป็นต้น มันกด็�าดนิอยูท่กุวนั  
มปีาฏหิาริย์อยูท่กุวนัเก่งอยูท่กุวนั แต่ไม่ถอืเอาเป็น สรณงั คจัฉาม ิเพราะไม่ส�าคัญใน 
สิง่เหล่าน้ี ส�าคญัอยูแ่ต่กเิลสน้อยเบาบางและเหอืดแห้งไปเท่าน้ัน พร้อมทัง้ข้อวตัรปฏบิตั ิ
อนัชอบทีถ่กูต้องเท่าน้ัน คนโดยมากมักตืน่ปาฏหิาริย์ทางด�าดนิ บนิบน แต่ผู้เขียนลงเอย 
มากทีส่ดุกค็อื อนุสาสนีปาฏหิาริย์ ค�าสอนของพระองค์เป็นปาฏหิาริย์ทีไ่ม่จืดจาง และมี 
อยู่ทกุกาลของแต่ละตวัสตัว์ บคุคล เทวดา มาร พรหม ด้วย ประจ�ากองรูปขนัธ์ นามขนัธ์อยู่  
ไม่ลบเลอืนไปทางใด คอืกรรมและผลของกรรม เป็นปาฏหิาริย์อยูท่กุอริิยาบถของจิตใจ 
อยูแ่ล้ว ท�าดไีด้ดี ท�าชัว่ได้ชัว่อยูแ่ล้ว จะไปหาปาฏหิาริย์ทีไ่หนอกี จับไฟกร้็อน ไม่จับไฟ 
กไ็ม่ร้อน เป็นปาฏหิารย์ิทัง้น้ัน และกม็คีวามหมายอนัเดียวกนักบักรรมและผลของกรรม  
คนเชือ่กรรมและผลของกรรมกค็อืเชือ่ปาฏหิาริย์ กค็อืเช่ือพทุธ ธรรม สงฆ์ ด้วยน้ันละ

ปรารภเรือ่งหลวงปูต่่อไป ขณะทีก่�าลงัจะแวะผ่านข้าวเขาน้ัน พระมหาเถระได้พดู
กนัว่า “ไม่ควรเอาองค์หลวงปูไ่ปพกัม่วงไข่ เพราะเป็นวดัร้างมาหลายปี มีต้นไม้ทบึมาก  
อากาศไม่โปร่ง และเดี๋ยวนี้ก็ค�่าแล้ว และองค์หลวงปู่เล่าอาการก็หนักเข้า เพราะจะ
อ่อนเพลยีในการหามมาข้ามป่าโคกดงก๊อกแก๊กๆ” จึงตกลงแวะบ้านกดุก้อม (ดงภู่กว่็า)  
เป็นวดัป่าพระอาจารย์กู่ พอถึงทีน้ั่นก็หน่ึงทุม่กว่าๆ โดยประมาณ อาการหลวงปูก่ห็นักข้ึน 
ทวีมาก ต่อรุ่งเช้าจึงเบาลงบ้าง

ในวนัน้ันฉันจังหนัแล้ว มพีระองค์หน่ึงจะไปตดัช่องกระดานศาลาใกล้ทีพ่กัป่วย 
ขององค์หลวงปู่เพ่ือให้เป็นช่องขององค์หลวงปู่ถ่ายอาจม องค์หลวงปู่ปรารภดังๆ  
ขึ้นว่า “อย่ามาท�าเลย ท่านหล้าเธอก�ากับของเธอประจ�าอยู่ มาท�าแล้วก็ไม่ถูกความ 
ประสงค์ของเธอดอก” ดังนี้ ข้าพเจ้าได้ยินแล้ว อ้ายกิเลสน�้าตามาอีกละ ไหลลงเลย
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มันไม่ละอายใคร เพราะส�าเหนียกในใจว่า เราปฏิบัติองค์หลวงปู่มาด้วยประการใดๆ 
ตามประสาเราเป็นเวลา ๔ ปีล่วงเข้า หลวงปู่คงไม่หนักธรรมหนักใจว่าเราปฏิบัติเพื่อ
เอาหน้าเอาตา และไม่สงสยัว่าเราปฏิบตัไิม่เคารพ และกต็รงกบัเจตนาของเราด้วย องค์
หลวงปู่ดักใจทายใจเราถูกได้ไม่ผิด คิดดังนี้ได้กะทันหัน อ้ายน�้าตาพลันไหลลงอีก

ห่างจากเรื่องนี้ไปประมาณหนึ่งชั่วโมง จึงละโอกาสไปขอยืมเลื่อยปลาตองและ 
สิว่มา กราบเท้าเรียนองค์หลวงปู ่ขอโอกาสท�าถวายไม่ให้กระทบกระเทอืน เอาไม้หนุน 
ทางใต้ให้ตงึ สิว่เจาะลงพอหลวมปลายเลือ่ย เอาเลือ่ยเล่มทีค่ม ประมาณห้านาทกีเ็สร็จ 
ส่วนทางใต้น้ันหาภาชนะรองใบโตๆ แล้วเอาขีเ้ถ้ารองหนาๆ เวลาไปเกบ็สะอาด เอามอื 
กอบใส่อันอื่นไปเทในหลุม แล้วล้างมือให้สะอาดด้วยน�้ามันก๊าดและข้ีเถ้าโดยเร็ว  
ไม่อดแต่ผู้จะแห่ถือกระบวยให้ เพราะได้เคยเอาเป็นข้อวัตรมาหลายปีแล้ว คราวอยู่
หนองผือมผู้ีแย่งจะท�า แต่หลวงปูม่หาไม่ให้ท�า เพราะเกรงองค์หลวงปูม่ัน่จะไม่พอใจ
ไม่ไว้ใจ เพราะเกรงว่าหลวงปู่มั่นจะวิจัยว่าปฏิบัติไม่ถึงพริกถึงขิง ระอาแล้วก็มอบให้
องค์อืน่ มนัเป็นภาพพจน์เหลาะแหละ เว้นไว้แต่เจ็บป่วยนอนคาทีไ่ปไม่ได้ เมือ่ได้พดู 
ก็พูดไปซ�้าซะ

คราวพกัรักษาองค์หลวงปูอ่ยูว่ดัป่ากุดก้อม ข้าพเจ้าและครูบาวนัมไิด้ไปบณิฑบาตเลย  
เพราะคณะพระเถรานุเถระไม่ให้ไป ให้รีบเอาบาตรลงไปตั้งไว้ศาลาฉันเท่าน้ัน  
พระสงฆ์กลบัมาจากบณิฑบาตจะใส่ให้ และกไ็ด้ฉันทหีลงัหมู่อกีซ�า้ ส่วนครูบาวนัน้ัน 
ได้ลงไปฉันพร้อมหมู่ เป็นเพียงไม่ได้ไปบิณฑบาต ครูบาวันฉันเสร็จแล้วจึงได้ขึ้นมา
เปลีย่นข้าพเจ้าลงไปฉัน แต่กพ็อใจอยู่ ไม่ห่วง เพราะพ่อของเราปูข่องเรามีคณุค่ากว่า 
อาหารในท้องเราแต่ละวันแล้ว

ในระหว่างพักอยู่วดัป่ากดุก้อมคือบ้านภู ่หรือว่าดงบ้านภู ่กเ็รียกกนัหลายอย่าง 
มีพระเถระมาเพิ่มขึ้นอีกคือ ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ จ.อุดรฯ พระอาจารย์สีลา วัดป่า
บ้านวา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร รวมพระเณรทั้งหมด ๔๐ รูป และมาพักได้ ๓ คืน 
พระอาจารย์มหาบวักท็ิง้บ้านหนองผือมา และหมูท่ัง้หลายกท็ยอยมาจากบ้านหนองผือ
ได้ ๑๑ วัน ครูบาทองค�าก็มากับหมู่อีก เหลือแต่หลวงตาทองอยู่องค์เดียว ส่วนองค์ 
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หลวงปู่มั่นก็ป่วยหนักเข้าๆ พักอยู่ที่นั้นได้ ๑๑ คืน ตื่นเช้าชาวสกลนครตลอดถึง
คุณหมอแพทย์ใหญ่ในสกลนครก็มาถึงแต่เช้าตรู่ ชาวสกลนครกราบเท้าเรียนถวาย
วิงวอนว่า “ขอนิมนต์ให้ไปพักวัดป่าสุทธาวาส” นิมนต์วิงวอนถึง ๓-๔ ครั้งติดๆ กัน

องค์หลวงปูป่รารภว่า “เออ หามศพตกป่าช้าหนอ ไม่มีวนัได้หามคนื บดัน้ีมาถกู 
เราแล้ว” องค์หลวงปู่กล่าวต่อไปว่า “ถ้าไปก็ล�าบากอีกละ เพราะลูกศิษย์ก็มาต่างทิศ  
มากเข้าสีส่บิองค์ รวมทัง้เก่าใหม่” เขากราบเรียนว่า “มากน้อยเท่าไรก็ตามขอรับ จะเอา
รถขนวนัยงัค�า่น้ันแหละ” แท้จริงสมัยน้ันมีรถวิง่ไปมาจากสกลนคร อดุรธานี ๒-๓ คัน  
กบัรถกรมทางคนัหน่ึง หนทางกเ็ป็นหนิลกูรังปถูี่ๆ  ห่างๆ ลกัๆ ลัน่ๆ ยังไม่เรียบร้อยได้  
แล้วก็กราบเท้าเรียนถวายให้องค์หลวงปู่ฉันอาหาร องค์หลวงปู่ก็นั่งฉันได้อยู่ ไม่ได้ 
พยุงชู ฉันประมาณห้าหกค�าเล็กแห่งอาหารเหลวๆ ที่ซดด้วยช้อน คร้ันเสร็จแล้ว 
คุณหมอใหญ่ จ.สกลนคร กฉี็ดยานอนหลบัให้ ด้วยการขออนุญาต ๔-๕ คร้ัง องค์หลวงปู ่
ก็ยอมให้ฉีดแบบฝืนๆ แล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางโกลาหล อ้ายใจกิเลส อ้ายน�้าตา 
กเิลส มนักไ็หลลงอกีละ แล้วเอาแคร่มาหามองค์หลวงปูข้่ามทุง่ องค์หลวงปูน่อนตะแคง 
ข้างขวาซ้อนเท้าเหลือ่มกนัหามข้ามทุง่ไปสูถ่นน ไกลประมาณเกอืบกโิลเมตรจึงถงึถนน  
แล้วเอาองค์หลวงปูข่ึน้รถกรมทาง เอานอนด้านหน้า ครูบาวนั อาจารย์วริยิงัค์ ข้าพเจ้า 
คุณสีหา ก็ไปขบวนกองหน้า ส่วนหลวงปู่ก็นอนน่ิงไม่กระดิกพลิกไหวตัวอะไรเลย 
ปรากฏแต่ลมเข้าออกแบบเบาๆ

พอถึงวดัป่าสทุธาวาสแล้ว กห็ามองค์หลวงปูข้ึ่นกฏุพิเิศษหลงัหน่ึง อนัมีระเบยีง
รอบทั้งสี่ด้าน มุงกระดานกั้นฝา มีประตูเข้าห้องนอนสองทาง มีหน้าต่างบริบูรณ์  
รอบระเบียงนอกมีลูกกรง ห้องนอนนั้นกว้างประมาณ ๓ เมตร ปริมณฑลระเบียง
โดยรอบสามด้านนั้น กว้างประมาณ ๒.๕๐ เมตร ส่วนด้านหน้านั้น กว้างประมาณ  
๔ เมตร หรือ ๕ เมตรน้ีแหละ เพราะเป็นกฏุ ิ๒ ห้อง แล้วกม็รีะเบยีงรอบสีด้่าน แล้ว 
ก้ันห้องหน่ึงเป็นห้องนอน แล้วครูบาอาจารย์ต่างทศิกแ็ตกตืน่กนัมาเป็นระยะๆ องค์หลวงปู ่
สงิห์ โคราช หลวงปูบ่ญุหลาย หลวงปูส่าร พระอาจารย์เกิง่ พระอาจารย์สมิ ตลอดพระ 
หนุ่มเณรน้อยฝ่ายปฏิบัติหลั่งไหลเข้ามาเป็นล�าดับ ไม่สามารถจะบอกชื่อลือนามได้
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สิ้นแล้วร่มโพธิ์แก้ว

แล้วกเ็อาองค์หลวงปูเ่ข้าห้องนอนตะแคงข้างขวา พอตกเวลาประมาณ ๖ โมงเยน็  
หลวงปูก่งมาบอกว่า “ท่านทองค�า ท่านหล้า ท่านสหีา พากนับอบโบยหวินอนมานานแล้ว  
จงพากนัรีบนอนอยู่ระเบยีงน้ีแต่หวัค�า่เสยี พระอาจารย์ฝ้ันกบัผมจะช่วยเฝ้าในห้ององค์ 
หลวงปู่ ส่วนท่านวัน เขาพักกุฏิหนึ่งกับวิริยังค์กับท่านเนตรแล้ว ส่วนท่านมหาบัวพัก 
รุกขมูลร่มไม้ในวัด เธอเร่งความเพียร เกรงหลวงปู่จะสิ้นลมก่อน”

พอจบค�าแล้ว ต่างกป็ผู้าลงกระดานพืน้ระเบยีง กราบพระองค์ละ ๓ ท ีคว้าเอา 
ห่อผ้าสงัฆาฏิมาหนุนหวั ก�าหนดลมหายใจเข้าออกไป ตาใสแจ๋วไม่หลบั เพราะมนัเคยชนิ 
ในการไม่หลบัมานานบ้างแล้ว อาหารฉันหมดวนัละเท่าไข่เป็ดกท็ัง้ยาก จืดชดืไปหมด
อายุขั้นสามสิบกว่าๆ อนิจจาเอ๋ย

ประมาณตหีน่ึงกว่าๆ หลวงปูก่งมา มาดึงแขนกระซบิบอกว่า “พากนัลกุ พากนัลกุ  
พระอาจารย์ใหญ่ใกล้จะสิน้ลมแล้ว” กระซบิตอบองค์ท่านว่า “ข้าน้อยยงัไม่หลบัดอก”  
แล้วองค์ท่านบอกให้รีบด่วน ไปนิมนต์ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ พระอาจารย์สิงห์  
พระอาจารย์เทสก์ พระอาจารย์มหา และครูบาวนั ข้าพเจ้ารีบไปกุฏท่ิานเจ้าคณุธรรมเจดย์ี 
ก่อน ไปถึงแล้วกล่าวว่า “ขอกราบเท้าเรียนถวายพระเดชพระคณุ องค์หลวงปูห่นักมาก”  
“เออๆ ข้าจะไปเดี๋ยวนี้” แล้วไปปลุกพระอาจารย์สิงห์ พระอาจารย์เทสก์ “ขอโอกาส 
พ่อแม่ครูบาอาจารย์ องค์พระอาจารย์ใหญ่หนักเตม็ทน” “เออ เรากไ็ม่ค่อยหลบัสนิทดอก”  
แล้วไปปลุกพระอาจารย์มหาบัว พอเดินไปที่ใกล้ใต้ร่มไม้ องค์ท่านถามก่อนแล้วว่า  
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“ใครๆ” ตอบว่า “กระผม พระอาจารย์ใหญ่เป็นมาก” แล้วผ่านไปหาอาจารย์วนั พระสหีา 
ไปบอกก่อน ท่านไปแล้ว แล้วก็รีบขึ้นไปเกรงไม่ทันเห็นใจหลวงปู่

แล้วท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ปรารภว่า “พวกเราต้องอยูร่ะเบยีงนอกห้อง ปล่อยให้ 
ลกูศิษย์องค์ท่านผู้โชกโชนปฏบิตั ิมสีทิธปิลงธรรมสงัเวชอาจารย์ใหญ่ เพราะห้องกแ็คบ  
ถ้าพวกเราชิงเข้าไปก็ไม่เป็นธรรม” ตกลงอยู่ในห้องคอยจ้องดูลมออกเข้าของหลวงปู่ 
๖ องค์ ๗ กับหลวงปู่ฝั้น

หลวงปู่ฝั้นน่ังห่างองค์หลวงปู่ม่ันประมาณวาหน่ึงต่างหาก ผินหน้ามาทางองค์
หลวงปูใ่หญ่ อยู่ข้างหลงัพระอาจารย์กงมา หลวงปูฝ้ั่นน้ัน องค์ท่านน่ังขัดสมาธภิาวนา
อยู่นิ่งๆ พวกที่เข้าคิวนั่งรอบกายขององค์หลวงปู่มั่น ห่างจากกายขององค์หลวงปู่มั่น 
ก็ประมาณฝ่ามือ พระอาจารย์กงมาน่ังอยู่ทางขวาขององค์หลวงปู่ที่นอนตะแคงขวา 
นิดหน่อย เพียงไหล่ขององค์หลวงปู่ พระอาจารย์มหาบัวนั่งอยู่เพียงบั้นเอวขององค์
หลวงปู ่ข้าพเจ้าน่ังอยูใ่ต้ฝ่าเท้ากบัท่านสหีา ครูบาทองค�าน่ังอยูเ่พยีงหวัเข่าด้านหลงัของ 
องค์หลวงปู ่ครูบาวนัน่ังอยูเ่พยีงบัน้เอวข้ึนไปหาอกขององค์หลวงปู ่ต่างกน่ิ็งจ้องดลูม
ขององค์ท่านอยู่ ประมาณสัก ๒๐ นาที องค์ท่านก็สิ้นลมปราณไปเงียบๆ

ทีนี้ อ้ายใจผีบ้าน�้าตากิเลสมันก็ไหลออกมาตามอ�าเภอใจมันอีก คงจะเป็นเวลา 
ตสีองกว่า ทีท่างในเมอืงเขาได้รบัข่าว เขากม็าถงึประมาณตสีามกว่าๆ ท่านเจ้าคณุธรรมเจดย์ี 
ก็เลยบอกว่า “พวกพระเราออกจากห้อง ปล่อยให้ญาติโยมเขาปลงธรรมสังเวช ชม
ดูศพพระอาจารย์บ้าง” ข้าพเจ้าลงล้าหลัง เห็นนาฬิกาอยู่ใกล้ศีรษะองค์หลวงปู่ เป็น
นาฬิกาขององค์หลวงปู่ คิดขึ้นได้รวดเร็วว่า ถ้านาฬิกาอันน้ีหายก็จะเป็นปัญหาอีก 
เพราะเราลงหนีทีหลัง นึกแล้วก็เอาไว้ใส่ย่าม แต่ยกมือขึ้นใส่หัวเสียก่อน แล้วก็รีบ
เอาไปถวายพระอาจารย์สิงห์ หลวงปู่สิงห์ก็เรียก ว่าแล้วองค์ท่านก็เก็บไว้

อา... ปรารภผ่านไป พอองค์ท่านสิน้ลมปราณ กข็อโอกาสพระอาจารย์มหา แล้ว
ยกมอืใส่หวัอกี เอามือสองมอืชคูางขององค์หลวงปูไ่ว้ให้สนิท ชูไว้ประมาณ ๒-๓ นาท ี
ก็เลยจับสนิท เพราะเกรงว่าเมื่อเย็นแล้วตัวแข็งแล้วจะไม่สนิทเข้า
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มปัีญหาว่า ไฉนจึงเขยีนเร่ืองก๊อกๆ แก๊กๆ แท้ จะเอาไปพระนิพพานด้วยดอกหรือ

หลับตาตอบว่า เรื่องของเจ้าตัวที่ได้ผ่านทุกข์มาในสงสารปัจจุบันชาติ พระบรม
ศาสดาและพระอริยสาวกทีท่รงปพุเพนิวาสยิง่ระลกึได้กว่าเราหาประมาณมไิด้ เราเพยีง
แค่น้ีจะประสาอะไรกัน เท่าน�า้ลายขององค์ท่านบ้วนทิง้กไ็ม่ได้ คราวบ้าเขยีนกต้็องยอม
ไปตามบ้าก่อน เมือ่เหน็โทษในบ้ากจ็ะหายจากบ้าดอก และกไ็ด้ค�านึงว่าเป็นยคุส�าคญั
ของผู้เขียนในชาติน้ีด้วย คงจะดีกว่าเขียนกลอนเพลงกลอนล�าทางโลกสงสารโต้งๆ 
ถ้าไม่เป็นคติแก่ท่านผู้อ่านแก่ท่านผู้ฟังแล้ว เป็นคติแก่ตนเองก็เอา เห็นว่าไม่ขาดทุน
สูญก�าไรไปไหน เพราะจิตใจยังหนักแน่นใน พุทธ ธรรม สงฆ์ อยู่ ไม่สงสัยลังเล 
เมื่อปรารภมากก็รู้จักว่าปรารภมาก เมื่อปรารภน้อยก็รู้จักว่าปรารภน้อย เเล้วหัดมิให้ 
ตดิอยูใ่นเง่ือนทัง้สอง ก็ต้องเป็นภาวนาวปัิสสนาอยูใ่นตวัแล้ว ต้องขึน้อยูก่บัสตปัิญญา
เป็นเกณฑ์กนัอยู่ดีๆ น้ีเอง รู้มากยากนาน รู้น้อยพลอยร�าคาญ จะเอาเป็นประมาณไม่ได้
เพราะกลอนพาไป พระองค์เจ้ารู้มากมิได้เหน็ยากนาน พระอริยสาวก พระอริยสาวกิา 
กเ็หมอืนกนั เข้าสูอ่นุปาทเิสสนิพพานไปก่อนท่านผู้อ่านท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วแต่ปางไหนๆ

ใจใดเหน็ภัยในรสใจอนัเดือดร้อน ใจน้ันจะรู้จักการลดผ่อนในเร่ืองร้อนของใจ
ใจใดไม่รู้จักรสของใจ ใจน้ันกไ็ม่รู้จักรสของธรรม ใจใดไม่รู้จักทางใจ ใจน้ันกไ็ม่รู้จัก 
ทางธรรม ใจใดไม่รู้จักพึ่งใจ ใจนั้นก็ไม่รู้จักพึ่งธรรม ใจใดไม่รู้จักเหตุแห่งใจ ใจนั้น 
ก็ไม่รู้จักเหตุแห่งธรรม ใจใดไม่รู้จักดับเหตุแห่งใจ ใจน้ันไม่รู้จักดับเหตุแห่งธรรม  
ใจใดไม่รู้จักหลุดพ้น ใจน้ันก็ไม่รู้จักธรรมอันหลุดพ้น ใจใดไม่เคารพใจ ใจน้ัน 
กไ็ม่เคารพธรรม ใจใดไม่รู้จักใจทีค่วรปฏบิตัเิคารพ ใจน้ันกไ็ม่รู้จักธรรมทีค่วรปฏบิตัิ
เคารพ ใจใดทีไ่ม่รู้จักสรรพใจ ใจน้ันกไ็ม่รู้จักสรรพธรรม ใจใดไม่รู้จักเอกใจในปัจจุบนั  
ใจนั้นก็ไม่รู้จักเอกธรรมในปัจจุบัน นิจจาเอ๋ย อนิจจาเอ๋ย...

ต่อไปเร่ืองศพขององค์หลวงปู ่คร้ันถงึเวลาเยน็ในวนัน้ัน กก็ราบศพเอาเข้าหบีไม้ 
ทีเ่หน็ว่าเป็นหบีช้ันทีห่น่ึงในสมยัน้ัน แล้วก็เอาไว้ทีศ่าลาโรงฉัน แล้ว ๓ ทุม่ ตอนกลางคนื 
มีการสวดมนต์ ธรรมจักรบ้าง อนัตตลักขณสูตรบ้าง อาทิตตปริยายสูตรบ้าง  
ธรรมนิยามบ้าง อภิธรรมบ้าง วนไปวนมา และมีการฟังเทศน์ทั้งโยมทั้งพระรวมกัน 
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ตอนกลางคืนด้วยทุกคืน ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์เป็นประธาน แต่งพระเถระทั้งหลาย
เปลี่ยนวาระกันเทศน์เข้าคิว

สมัยนั้นพระอาจารย์มหายังมิได้เข้าคิวเทศน์ดอก องค์ท่านก�าลังเร่งความเพียร  
ออกไปวิเวกองค์เดียว ๗ วัน จึงเข้ามาเยือนหนหน่ึงเป็นระยะๆ พระมาต่างทิศ  
บางวันถึง ๘๐๐ ก็มี บางวัน ๔๐๐ ขึ้นไป ๕๐๐ ๖๐๐ ๗๐๐ อย่างน้อย ไม่ต�่ากว่า  
๔๐๐ ตลอด ๓ เดือน การขบฉันก็เหลือแหล่ ไม่มีโจรผู้ร้ายพอที่จะว่าเดือดร้อน  
๗ วันทีเ่รียกว่าสตัตมวาร ในสมยัน้ันท�าบญุคร้ังหน่ึง แต่กเ็ท่ากบัว่าท�าทกุวนัอยูใ่นตวั 
เพราะพระมาก ถ้าคิดเฉลีย่แล้วเอา ๖๐๐ มาคณู ๙๐ แล้วจะเป็นพระกีอ่งค์เล่า กเ็ป็น 
พระ ๕๔,๐๐๐ องค์ ทีเดียวละ พระมหาเถระ พระราชาคณะทางกรุงเทพมหานคร 
ก็มาหลายองค์อยู่ สมัยนั้นวัดป่าสุทธาวาสเป็นวัดกว้างขวางวังเวง เพราะยังไม่มีสวน  
ไม่มีบ้านท่านผู้ใด เป็นดงบ้าง เป็นป่าบ้าง กางกลดกางมุ้งอยู่ไหนๆ ก็ได้ไม่คับแคบ  
ให้เข้าใจว่าองค์หลวงปูม่ั่นสิน้ลมปราณล่วงไป ๓๐ ปีกว่าเท่าน้ัน บ้านเมอืงงอกมาหาวดั 
จนกลายเป็นวัดในเมืองไปแล้ว

คร้ังพุทธกาลล่วงมา ๒๕๒๔ ปีแล้ว วัดเชตวัน วัดบุพพาราม วัดเวฬุวัน  
วดันิโครธาราม กุฏาคารป่ามหาวนั เหล่าน้ีเป็นต้น คร้ังพทุธกาลเป็นวดัป่าเป็นส่วนมาก 
ทั้งนั้น มิหน�าซ�้าที่ประสูติ ตรัสรู้ ที่ทรงแสดงธรรมจักร ที่ปรินิพพาน เหล่านี้เป็นต้น  
ย่อมเป็นป่าเตม็ภมิูทัง้น้ัน เมือ่คร้ังพทุธกาล พระพทุธศาสนาเกีย่วกบัป่าๆ ดงๆ ภูๆ  เขาๆ  
ตลอดพระวินัย อนุศาสน์ และพระสตูรต่างๆ แทบทกุสตูรทีเ่กีย่วกบัป่า ถ้าพวกเราจะ
รังเกยีจวดัป่าวัดภ ูในพระไตรปิฎกเร่ืองพระเมฆยิะ เขากส็ร้างวดับนหลงัภูเขาถวายพระ 
ครั้งพุทธกาลก็หลายๆ แห่ง ถ้าหากว่าพวกเราตัดป่าตัดภูเขาออกแล้ว พระไตรปิฎก
ก็ไม่ครบ เราวิ่งไปหน้าเดียวไม่มองคืนหลังเสียเลยก็จะเลยเถิดแผนที่

ถ้าเขียนผิดก็ขออภัยแก่ท่านผู้รู้ทุกถ้วนหน้า และขอรับฟังพิจารณาค�าตักเดือน
โดยเคารพด้วยอยู่โดยทุกเมื่อ เพราะหวังดีผูกขาดแล้ว
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ปรึกษากันถวายพระเพลิง

กลับมาเล่าเร่ืองปรึกษากันจะถวายพระเพลิง คร้ันองค์หลวงปู่สิ้นลมปราณ 
ได้ ๒ วันแล้ว ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์เป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ในสังคมนัน้ พร้อมทั้ง 
คณะสงฆ์พระเถระทัง้หลายกบัคณะญาตโิยมผู้ส�าคญั กป็ระชุมกนัทีร่ะเบยีงกฏุ ิอนัเป็น 
กุฏิที่องค์หลวงปู่สิ้นลมปราณ ศพองค์ท่านนั้นเอาไปไว้ศาลาแล้ว ส่วนข้าพเจ้า ครูบา
ทองค�า คุณสหีา ๓ องค์น้ี คณะพระเถระสมมตไิว้ว่า องค์หลวงปูใ่หญ่สิน้ลมปราณไปแล้ว  
กใ็ห้พากนัพกัอยูร่ะเบยีงตามเคย เพราะท่านเจ้าคุณธรรมเจดย์ีจะพกัห้องในทีห่ลวงปูใ่หญ่ 
สิ้นลมปราณ ๓ องค์น้ี จงปฏิบัติท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์จนกว่าเสร็จสิ้นงานถวาย 
พระเพลงิองค์หลวงปู ่ฉะน้ัน จึงได้น่ังฟังใกล้ทีพ่ระเถระทัง้หลายประชุมปรึกษาในการ 
จะถวายพระเพลิง

ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ปรารภขึ้นว่า “นับแต่วันสิ้นลมปราณไป ๔ วัน ก็ถวาย 
พระเพลงิ เพราะองค์พระอาจารย์ได้สัง่ลกูศษิย์ซ�า้ๆ ซากๆ ว่าเผาให้เร็วทีส่ดุ” แม้ข้าพเจ้า 
ก็ชอบใจถวายพระเพลิงโดยเร็ว เพราะจะได้ต่างท่านต่างวิเวกตามอิสระของตน มิได้
กงัวลในอามสิใดๆ ในการต้อนรับ การเก็บศพไว้นานมีเสยีมากกว่าได้ ถงึแม้ว่าจะได้ 
อามิสเป็นล้านๆ ในงานศพก็ตาม แต่ไม่เท่าอานิสงส์ของความสงบ ไม่คลกุคล ีไม่เท่า 
อานิสงส์ของความสันโดษ ย่ิงเป็นพระฝ่ายปฏิบัติแล้วก็ยิ่งประหยัดในการสันโดษ
การมีเล่ห์เหลี่ยมดักแร้วเอาปัจจัยกับท่านผู้อื่น ย่อมไม่สมควรกับท่านผู้หวังพ้นทุกข์
ในปัจจุบันชาติ ถ้าหากว่าบวชมาพอเป็นนิสัยอย่างนี้ ผู้ที่อยู่ฆราวาสเขาก็พูดกันได้ใช้
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กันอยู่ เขาให้ทานเป็นบางครั้ง รักษาศีลเป็นบางครั้ง ภาวนาเป็นบางครั้ง ก็เป็นนิสัย 
ไปทางดีของเขาอยู่

นิสัย อ่านว่า นิสัย ประพฤติไปทางดีก็ว่านิสัยดี ประพฤติไปทางชั่วก็ว่านิสัยชั่ว  
แบ่งนิสัยออกเป็น ๒ นิสัยโลกีย์ นิสัยโลกุตตระ นิสัยโลกุตตระนับแต่โสดาบันไป  
ต�า่กว่าน้ันลงมาเป็นนิสยัไม่มขีอบเขต ข้าพเจ้าเข้าใจว่าการประพฤตถิกูในทางเดด็เดีย่วน้ี  
ย่อมเป็นเคร่ืองเหน่ียวใจของท่านผู้ต้องการพ้นทกุข์ในปัจจุบนัชาต ิแต่กลบัเป็นอากาศ
ไม่ดขีองท่านผู้อยู่ผู้ไปพอแล้ววนัแล้วคืน ธรรมดาปถุชุนคนหนา อยูก่อ็ยูใ่นโลก ไปก็ 
ไปตามโลก ไม่เหมือนพระโสดาบันผู้รู้จักหนทาง ทางกาย ทางวาจา ทางใจ จะอยู่ 
จะไปก็รู้จักหนทางทางใจอยู ่จึงไม่เรยีกว่าอยูว่่าไปในโลกโต้งๆ เพราะความไม่ลมืตวั 
ไม่ลืมตน ไม่ลืมใจ ไม่ลืมธรรม เป็นนายหน้าหัวใจอยู่

มนุษย์เราในไตรโลกธาต ุจะมลีาภยศสรรเสริญเยนิยอและมปีฏภิาณโวหารพดู
จนน�้าไหลไฟดับสักเพียงใดก็ตาม แต่ด้านกิเลสไม่เบาบางลดละจากขันธสันดานเลย 
แม้แต่นิดเดียว ก็เป็นภาชนะน�้าเปล่า ความส�าคัญตัวว่ามีที่พึ่ง ส�าคัญตัวว่าฉลาด  
ความส�าคัญตัวนั้นก็เป็นการโกหกพกลมตนอยู่ในตัว มิหน�าซ�้าท�าตัวให้เป็นหมันอยู่
ในตัวโดยไม่รู้ตัวอีกด้วย แต่พอรู้ตัวก็ค�่าไปเสีย ค�่าคือตายไป
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แจกบริขารหลวงปู่มั่น

ย้อนคืนมาปรารภเร่ืองการแจกบริขารขององค์หลวงปู่ นับแต่องค์หลวงปู่สิ้น 
ลมปราณมาได้ ๗ วัน ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ก็ประชุมสงฆ์ ทั้งพระเถระทุกๆ องค์
ยัดเยียดเป็นประธาน

ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ได้ปรารภขึน้ว่า “ท่านมหาบวัเอ๋ย บรรดาทีข่อนิสยัอยูก่บั 
องค์พระอาจารย์ที่สิ้นลมปราณไปนี้ องค์ใดบ้างปฏิบัติใกล้ชิดพระอาจารย์บ้าง”

พระอาจารย์มหาบวัเรียนว่า “ท่านวนั ท่านทองค�า ท่านหล้า ท่านสหีา” บอกชือ่ตาม
อายุแห่งพรรษา แท้จริงพระอาจารย์มหาบวัน้ันแหละองค์หน่ึงเป็นหวัหน้า ท่านเจ้าคณุ 
ธรรมเจดีย์ก็รู้แล้ว

ท่านเจ้าคณุธรรมเจดย์ีกล่าวว่า “หล้า เธอจะเอาอนัไหน บริขารองค์พระอาจารย์”

ทน้ีีธรรมสงัเวชไม่รู้ว่ามาแต่ไหน เตม็ตืน้พดูไม่ออก น�า้ตาหยาดเลย ขายหน้าอกีละ  
ได้เอาผ้าอาบปิดหน้าแล้วพลกิจิตอยูส่กัครู่ แล้วเรียนว่า “เกล้ามิได้เอาอนัใดดอก ธรรม 
และอามสิอนัใด องค์ท่านให้มากแล้วบริบรูณ์ ในฝ่ายอามสิกดี็ ในยามองค์ท่านมชีวีติ  
บริขารจ�านวนน้ีเป็นบริขารทีอ่งค์หลวงปูใ่ช้ประจ�า เกรงจะเป็นบาป ฐานะของเกล้าไม่สมควร  
และเมื่อเกล้าเห็นยามใด จะเป็นเหตุให้เกล้าน�้าตาไหลอยู่ไม่แล้ว”

องค์ท่านกล่าวต่อไปว่า “เธอจงรับเอาเป็นพธิกีบัข้าให้เป็นสามจิีกรรมก่อน แล้ว
ถวายองค์ใดต่อจึงถวายต่อไป”
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แล้วก็ยกมือใส่หัว แล้วน้อมรับสองมือใต้มือองค์ท่าน ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เป็น 
กระติกน�้าร้อน ครั้งที่ ๒ เป็นย่าม ครั้งที่ ๓ เป็นแก้วน�้า

กระตกิน�า้ร้อนน้ัน พอรับแล้วกถ็วายหลวงปูเ่ทสก์ต่อหน้าสงฆ์โดยเคารพ ย่ามน้ัน 
นึกว่าจะถวายหลวงปู่ฝั้นจึงจะสมฐานะ แต่ก�าลังถวายกระติกหลวงปู่เทสก์อยู่น้ัน  
มีองค์หนึ่งอยู่ข้างหลัง ทั้งพูดทั้งดึงเอาย่ามว่า “ย่ามนี้ให้ผมซะ” ดังนี้ (แก้วน�้าก็เอา
ไปด้วย) แต่ไม่รู้ว่าเป็นองค์ใด ไม่ได้เอี้ยวคอดู เพราะพระขึ้นไปจนยัดเยียด แต่คง
เป็นพระต่างอาวาส ไม่ใช่พระอาวาสเดียวกัน และก็พอใจอยู่ ไม่อาลัย เพราะเคารพ
มากกว่าอาลัย การว้าเหว่ การเคารพ การสังเวช การรักนับถือ ท�าให้น�้าตาไหล นี้คง 
เป็นรสชาติอันเดียวกัน

ค�าว่า ไม่อาลยั ไม่อาลยัในสิง่ของขององค์ท่าน แต่อาลยัอาวรณ์ในธรรมอนัอืน่
ลึกไปกว่าสิ่งของภายนอกนั้น
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บาตรหลวงปู่มั่น

ไฉนท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์จึงถามข้าพเจ้าก่อนพระองค์อืน่ในการจะแจกให้ ก็น่า 
จะถามเป็นล�าดับพรรษาลงมา แล้วจึงคิดเดาด้นว่าชะรอยองค์ท่านจะคิดว่าเอาให้ถูก 
กับกิเลสของผู้เจ้าน�้าตานี้ก่อนเถิดก็อาจเป็นได้ เพราะองค์อื่นภาวนาผ่านน�้าตาไปไกล
แล้ว องค์นี้ยังเป็นบ๋อยของน�้าตาอยู่ ตกนรกทั้งเป็นอยู่

สุดท้ายองค์พระอาจารย์มหา ครูบาวัน ครูบาทองค�า คุณสีหา ก็ไม่เอาอะไร
เหมือนกัน ส่วนบาตรน้ันก็ถวายท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ และองค์ท่านก็ต้องการอยู่  
ไม้เท้าน้ัน พระอาจารย์กงมาเอาไป และตกไปกบัพระเถระองค์อืน่ๆ บ้าง และเกบ็ไว้เป็น 
อนุสาวรีย์เป็นส่วนมาก

เมือ่สร้างพพิธิภณัฑ์ทีเ่กบ็บริขารเสร็จแล้ว บาตรกด็หีรือไม้เท้าเป็นต้นกด็ ีหลวงปู ่
มหาบวักับดอ็กเตอร์เชาวน์ ไปเทีย่วขอคนืมาเก็บไว้ทีพ่พิธิภณัฑ์ต่อไปให้เป็นปชูนียสมบตัิ 
ของกลาง แต่บาตรน้ันข้าพเจ้าจ�าได้ รูปลกัษณะเหน็อยูใ่นตูพ้พิธิภณัฑ์ไม่เหมือนลกูที่
องค์หลวงปูใ่ช้อยูส่มยัองค์หลวงปูส่ิน้ลมปราณ บาตรลกูจริงคงจะเอาไว้บนเพดานสงู 
เพราะบาตรลกูน้ันเป็นบาตรกลมสนัทดั ระบมด้วยไฟ ขาวเป็นระยบั ไม่ได้สงูเรียว ปาก 
ออมๆ แบบน้ี แต่กน่็าพจิารณาอกี หลวงปูส่ิน้ลมปราณไปหลายปี ท่านเจ้าคณุธรรมเจดย์ี 
ใช้ไปใช้ไปทะลุแล้วก็ไม่ทราบ และท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ก็สิ้นลมปราณก่อนริเริ่มท�า
พพิธิภณัฑ์เกบ็บริขารหลายปี คงจะมท่ีานผู้อืน่เอาไปใช้แล้วไม่เหน็ต้นเหน็ปลายกอ็าจ
เป็นได้ แต่เมื่อเวลาถูกไปขอคืน ล้าๆ หลังๆ ก็เอาบาตรลูกอื่นๆ ที่เก็บไว้ในตู้มาให้
แก้ปัญหาซึ่งหน้าก็อาจเป็นได้ ส่วนบริขารอื่นๆ นั้นไม่สงสัย สงสัยแต่บาตรเท่านั้น
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จะอย่างไรกต็าม ปรารภบ้าๆ บอๆ ไปเฉยๆ ดอก สิง่ไหนทีเ่ราสมมตเิป็นบริขาร
หลวงปู่มั่นแล้วเคารพนับถือกราบไหว้ก็เป็นบุญทั้งนั้น พระพุทธรูปไม้ อิฐ ปูน เหล็ก 
ทอง แก้ว เราท�าขึน้แทน เป็นฉายาของพระบรมศาสดา เป็นทีร่ะลกึพระคณุ กเ็ป็นบญุ 
ทีไ่ด้กราบได้ไหว้ได้ระลกึถึง เป็นอาหารของจิต วมิานของจิต กเ็ป็นบญุทัง้น้ัน เหน็เมฆ 
ไหลผ่านอากาศ สมมตว่ิาพระบรมศาสดาเหาะมากดี็ กราบไหว้ได้บญุทัง้น้ัน ไม่เหน็อะไร 
เป็นวัตถุภายนอก แต่เห็นจิตใจของตน ไม่ตรึกไปในกามารมณ์ ไม่ตรึกไปในทาง 
พยาบาท ไม่ตรึกไปในทางเบยีดเบยีน กเ็ป็นกศุลอนัละเอยีดลงไปทีใ่จอกี เป็นภาวนา 
จิตตานุปัสสนาภาวนาไปในตวัด้วย ไม่เหน็อะไร เหน็แต่ดิน น�า้ ไฟ ลม เตม็ไตรโลกธาต ุ
ทั้งภายนอกทั้งภายใน ไกล ใกล้ หยาบ ละเอียด สุขุม ทั้งอดีตด้วย ทั้งอนาคตด้วย  
ทัง้ปัจจุบนัด้วย เหน็แบบราบคาบเสมอหน้ากลองชยั กจั็ดเข้าในภาวนานัยแห่งรูปขนัธ์ด้วย  
จะเป็นการบรรเทาช่วยให้ลดความหลงดนิ น�า้ ไฟ ลม ลงได้ และการหลงหนังหุม้กจ็ะ 
ผ่อนคลายลง เพราะหนังหุม้เป็นธาตดุนิ เมือ่ไม่หลงดิน น�า้ ไฟ ลม แล้ว ความหลงสิง่อืน่ๆ  
อนัละเอยีดไปกว่าน้ีกอ็ยูใ่นก�ามอืก�าใจจะชนะได้ เมือ่รู้ชดัอนัหน่ึง อนัอืน่ๆ กค่็อยเป็น 
ไปดอก ถ้าหลงอนัใดอนัหน่ึงในสกลกาย สกลใจกพ็ลอยหลงไปด้วย ความหลงมีอ�านาจ 
ฝ่ายกิเลส

หันมาเร่ืองรอฌาปนกิจขององค์หลวงปู่ต่อไป เม่ือองค์หลวงปู่ยังไม่ได้ถวาย 
พระเพลงิ ก็เป็นการจนใจอยู่ในตวั จะไปวเิวกทางใดกไ็ม่พอจะสะดวกหวัใจ การงาน 
อะไรๆ ที่ปรุงแต่งขึ้นก็หนักทวีขึ้น ศาลาก็ต้องปลูกหนึ่งหลัง ยาวประมาณ ๑๕ เมตร 
กว้างประมาณ ๑๐ เมตร หลวงปูอ่่อน หลวงปูฝ้ั่น สมมตใิห้ข้าพเจ้าเป็นผู้ตดัเคร่ืองบน 
คือขือ่ ด้ังจันทนั เอาเข้ากนัเป็นตบั แต่ล่างยกข้ึนใส่เสาเป็นหว ีเพราะคนมากพระมาก  
อนิจจาเอ๋ย ทัง้อดนอน ทัง้ฉันอาหารไม่มรีส ทัง้รับพระ ทัง้ปฏิบตัท่ิานเจ้าคณุธรรมเจดย์ี 
อันเป็นอุปัชฌาย์ของตน กลับหน้ากลับหลัง ด้านภาวนาพอสาบานไม่ได้ ด้านจงกรม
ไม่ได้เดินเสียเลย นึกถึงพระคุณขององค์หลวงปู่ไม่มีประมาณ เพราะองค์ท่านสั่ง 
ซ�า้ๆ ซากๆ ไม่ให้เอาไว้นานเพราะเกรงว่าลกูๆ หลานๆ จะห่างเหนิจากสมาธภิาวนา และ
กเ็กรงว่าลกูๆ หลานๆ จะเอาเป็นเยีย่งอย่าง เกบ็ศพไว้นานเป็นการคลกุคล ีนับว่าเป็น 
อนาคตงัสญาณ ญาณในส่วนอนาคตขององค์ท่านทายไว้ไม่ผิด เพราะอลหม่านจุกจิก
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คลุกคลียุ่งเหยิงมาก แต่ก็ตรงกันข้าม ผู้ชอบเพลินก็ว่าสนุกดี ผู้รักประเพณีของฝ่าย
ปฏิบัติก็ว่าไม่เหมาะสม

การอยูร่่วมโลกเป็นของยากนักหนามาแต่ดึกด�าบรรพ์ เพราะจิตใจและความเหน็
ไม่ทรงอยู่ระดับเดียวกันได้ คล้ายกับพระอาทิตย์และพระจันทร์ พระอาทิตย์เดินเร็ว  
พระจันทร์เดินช้า จ�าเป็นต้องมีปักษ์ขาดบ้าง ปักษ์ถ้วนบ้าง และมีอธิกมาสบ้าง จะได้ 
มีอุบายห้ามล้อผู้เดินเร็วได้บ้าง จะได้ใช้ผู้ช้าให้เดินเร็วเข้ากว่าน้ันบ้าง มิฉะน้ันแล้ว
ฤดูกาลก็จะผิดปกติไปมาก พระวินัยบางแห่งก็มีอนุโลมภิกษุผู้บวชใหม่ เช่น อาบัติ 
ทกุกฏบางประเภท อาท ินุ่งห่มยงัไม่เรียบร้อย ยงัไม่เป็นปริมณฑล และฉันเมลด็ข้าว 
ตกลงในบาตรและในทีน้ั่น แต่จะแอบกนิกบัอนุโลมไปหน้าเดยีวกไ็ม่ได้ เช่น ภิกษเุป็นบ้า  
ไม่ให้โจทก์ท่านด้วยอาบตัทิีท่�าทีล่่วงในเวลาเป็นบ้า ทีเ่รียกว่า อมูฬหวนัิย เหล่าน้ีเป็นต้น  
ถ้าจะใช้แต่อนุโลมถ่ายเดยีวกไ็ม่ได้ ฉันใดกดี็ ผู้ปฏบิตัติงึย่อมไม่พอใจในผู้ปฏิบตัหิย่อน  
ผู้ปฏบิตัหิย่อนย่อมเป็นทีไ่ม่พอใจของผู้ปฏบิตัติงึ แต่ตงึไปทางถกูกน่็าชม ตงึไปทางผิด 
นอกธรรมนอกวนัิย ก็เป็นปัญหาไปอกี แต่ตงึไปทางถกูในปัจจุบนัเดีย๋วน้ี คงจะเป็นการ 
พอใช้ได้ในคร้ังพทุธกาลกระมัง การปฏบิตัไิปพอปานกลางในยคุปัจจุบนั คงจะจวนจะ 
พอใช้ในคร้ังพทุธกาล ถ้าส�าคัญว่าปฏบิตัหิย่อนในสมัยปัจจุบนัยคุเดีย๋วน้ี กค็งจะเป็น 
ชั้นเลวมากในครั้งพุทธกาลกระมัง

แม้จะยิง่หรือหย่อน หรือปานกลาง หรือเลว กต้็องมธีรรมวนัิยเป็นเคร่ืองวดัทดสอบ  
จะบญัญตัเิอาตามอตัโนมตั ิเอาของใครของมนักไ็ม่ได้อกีละ เพราะคนเราเป็นส่วนมาก 
ย่อมเข้าข้างตวั ถ้าเข้าข้างธรรมแล้วไม่ค่อยจะผิด ถงึจะผิดกไ็ม่ผิดมาก มปีระตแูก้ไขได้  
คนมีกเิลสหนาเท่าใดกย่็อมเข้าข้างตวัมากเท่าน้ัน พระอรหนัต์เข้าข้างธรรมล้วนๆ เพราะ 
ไม่มอีปุาทานใดๆ ในขนัธสนัดานเลย จ�าพวกทีเ่ข้าถงึโลกตุตระแล้วย่อมถอืธรรมาธปิไตย 
เป็นแว่น เป็นกระจกเงา เป็นบรรทัด เป็นเครื่องวัดเครื่องตวง เป็นไม้เมตรไม้เซ็นต์ 
เหลือนอกนั้นเอาเป็นเกณฑ์ไม่ได้
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วันถวายพระเพลิง

ปรารภเรื่องฌาปนกิจขององค์หลวงปู่ต่อไป เพราะยังไม่เสร็จ ครั้นเวลาล่วงไป
ใกล้เดอืน ๓ เพญ็ ท่านเจ้าคณุธรรมเจดีย์และพระเถรานุเถระกจ็ะเตรียมถวายพระเพลงิ 
องค์หลวงปู่ กะไว้ว่าพอถวายพระเพลิงเสร็จแล้ว บรรดาพุทธบริษัทผู้ต้องการจะไป 
ธาตพุนมประจ�าปีของงานธาตพุนม ก็จะได้เตลดิไปให้ทนัได้ไม่เสยีเทีย่วของผู้ต้องการไป  
จึงตกลงกนัในวนัข้างขึน้ ๑๓ ค�า่ แห่งเดือน ๓ เป็นวนัถวายพระเพลงิ กะกนัว่า ๓ ทุม่ 
จึงถวายพระเพลงิ แต่มผู้ีขีด้ือ้ไปลอบถวายพระเพลงิก่อน ๓ ทุม่ เวลาค�า่มืดแล้ว แต่กเ็ป็น 
การแล้วไป

ตืน่เช้า เก็บพระอฐัธิาตใุนยามฉันเช้าเสร็จ ท่านเจ้าคณุธรรมเจดย์ีได้ประกาศว่า  
“ท่านผู้ใดไปลอบเอาพระธาตุไปเป็นส่วนตัว ฝ่ายพระเณรต้องปรับปาราชิก” 

เตาไฟน้ันท�าเป็นรูปโบสถ์ พูนดนิสงู ๑ เมตร เตาอยูศ่นูย์กลาง มีเปลวทัง้ ๔ ทศิ 
เป็นรูโตทะลอุอกมาทกุด้าน ไฟลกุโพลงโดยรวดเร็ว เกบ็พระธาตแุล้วมาตกิา บงัสกุลุ  
ถวายสิง่ของตามประเพณนิียมกนั ก่อนถวายเพลงิกเ็ช่นกนั วนัยงัค�า่กว่็าได้ เมือ่เสร็จสิน้ 
แล้ว ท่านเจ้าคณุธรรมเจดย์ีกเ็อาพระธาตข้ึุนไปบนระเบยีงกฏุ ิองค์ท่านถามข้าพเจ้าว่า  
“หล้า เธอจะเอาไหมอัฐิธาตุ”

กราบเรียนว่า “เกล้าไม่เอาดอก เพราะองค์หลวงปูเ่ทศน์ซ�า้ๆ ซากๆ ในเร่ืองพระธาตุ  
อยู่บ้านหนองผือ ก่อนสิ้นลมปราณแล้ว”
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พระอาจารย์มหา ครูบาวนั ครบูาทองค�า คณุสหีา กไ็ม่เอา หมูค่ณะในวดัหนองผือ 
ก็ไม่เอา เพราะต่างก็จ้องกนัว่า ใครจะเคารพค�าสัง่ขององค์หลวงปูเ่พยีงไร (เพราะกณัฑ์
เทศน์เรื่องแย่งกระดูกกัน เป็นภาพพจน์ให้ส�าเหนียกเป็นเจ้าหัวใจอยู่)

แท้จรงิแล้วข้าพเจ้ากไ็ม่อยากได้จริง เพราะนึกในใจว่า ฐานะพระธาตขุององค์หลวงปู ่
ไม่สมควรที่จะเอาไปใส่ย่ามตามไปในทิศทั้ง ๔ สับปนระคนกับสิ่งของอื่นๆ เราไม่มี
อทิธพิลจะสร้างเจดย์ีบรรจุไว้ จะเอาไปให้เป็นบาปท�าไม คร้ังพทุธกาลกม็ไิด้มีต�านานว่า 
ท่านองค์ใดเอาไปเป็นส่วนตัวในทิศทั้ง ๔ นอกจากจะเอาไปเที่ยวอวดคนว่าตนได ้
พระธาตขุององค์หลวงปูเ่ท่าน้ัน คดิดงัน้ีชดัในตวัแล้วจึงไม่ได้เอา ถ้าจะเอากไ็ด้เป็นก�ามอื  
เพราะอุปัชฌาย์ของตนเปิดโอกาสพเิศษให้อยู ่เพราะองค์ท่านเป็นประมุขในสงัคมน้ัน  
ธรรมวนัิยขององค์หลวงปูไ่ม่ลีล้บั ได้ทอดสะพานไว้ให้ลกูๆ หลานๆ จนวนัสิน้ลมปราณ 

มปัีญหาว่า พทุธ ธรรม สงฆ์ มิใช่สะพานทอง สะพานเงิน ให้จิตใจปฏิบตัเิคารพบชูา 
ดอกหรือ ตอบว่า อันนั้นเป็นของจริง เป็นของทรงอยู่ทุกๆ กาลแล้ว

ต่อไปกล่าวเร่ืองท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ประชุมสงฆ์ว่า “พวกฝ่ายปฏิบัติเอ๋ย  
วนัสดุท้ายของฌาปนกจิพระอาจารย์ทีไ่ปจากพวกเราน้ี ต่อไปประจ�าปี พวกท่านจงมา 
ประชุมกันที่นี้นะ” ดังนี้

แต่ก็ ๒ ปีแรก การประชมุกเ็ป็นไปอยู ่มีขอบเขตบ้าง กมี็พระไปมาก ครัน้นานมา 
ก็เบาเข้าเป็นล�าดับ ทั้งนี้คงจะเป็นด้วยเหตุที่ท�าบุญมหาชาติบ้าง พุทธาภิเษกบ้าง ซึ่ง 
ปีนเกลยีวปฏิปทาขององค์หลวงปูท่ีป่ฏบิตัมิา บรรดาผู้รู้นอกรู้ในกเ็ลยไม่ดดูดืม่ บรรดา
ท่านผู้อยู่ใกล้หลบไม่ได้ กม็าแบบฝืนๆ บรรดาญาตโิยมชดุเก่าทีรู้่จักปฏปิทาขององค์ 
หลวงปู่แท้ ก็พลอยเกิดสงสัยไปด้วย และสถานที่เล่าก็ไม่วิเวกเหมือนแต่ก่อน  
กลายเป็นวิเวกบ้านวิเวกเมืองไปหมด ชะรอยจะเป็นด้วยเหตุนี้ นี้เป็นเพียงคาดคะเน 
เดาด้น แต่จะอย่างไรกต็าม ศาลยุตธิรรมคืออนิจจัง น่ังอยูบ่นบลัลงัก์ไม่ลงธรรมาสน์  
เตม็อยูส่รรพไตรโลกายดัเยยีดอยู ่ตดัสนิตามมาตราอนิจจังแห่งมาตราที ่๑ ของไตรลกัษณ์  
แต่เมื่อเห็นสบงแล้ว ก็ต้องเห็นจีวร ต้องเห็นสังฆาฏิ ก็ครบไตร ฉันใดก็ดี เมื่อเห็น 
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อนิจจังแล้ว ก็ครบไตรลกัษณ์กันดีๆ อยู่ในตวั เมือ่เหน็หนัง กต้็องเหน็กระดกูและเน้ือ 
เป็นต้นด้วย ถ้าเหน็หน้ากต้็องเหน็ตาเหน็แก้มเป็นต้น ผู้เหน็น้ันคอืใคร ใครเป็นเจ้าของ 
ผู้เหน็ หรือเป็นแต่สกัว่าเหน็ ใครเป็นผู้รู้ว่าเป็นแต่สกัว่าเหน็ ใครเป็นผู้รู้ว่าเป็นแค่สกัว่ารู้  
ตามไปตามมาก็หยอกเงาตนเอง เป็นสังขารละเอียดนัก

คร้ันท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์สั่งคณะสงฆ์ให้มาสังสรรค์กันในวัดป่าสุทธาวาส 
ปีละคร้ังเฉพาะฝ่ายพระธดุงค์แล้ว พระภกิษุสามเณรทัง้หลายผู้อยู่ไกลต่างทศิกท็ยอย 
กันลากลับส�านักของตนๆ และเตลิดไปวิเวกตามความประสงค์บ้างก็มีมาก ส่วนท่าน 
เจ้าคณุธรรมเจดย์ี หลวงปูอ่่อน หลวงปูฝ้ั่น หลวงปูก่งมา หลวงปูเ่ทสก์ หลวงปูม่หาบวั 
ออกจากสุทธาวาสเป็นหมวดหลัง

ขณะทีร่อท�าฌาปนกจิอยูน้ั่น หลวงปูเ่ทสก์ได้ถามว่า “แล้วงานศพแล้ว เธอจะไปไหน”  
กราบเรียนองค์ท่านว่า “องค์หลวงปูม่ั่นสัง่เสยีไว้ว่า ถ้าเราตายไปแล้ว ขอให้ท่านมหาบวั 
ปกครองหมู ่อยูบ้่านหนองผือน้ีเสยีก่อน อย่าพากนัแตกสานะโมไปทางอืน่ เพราะชาว
หนองผือจะว้าเหว่มาก แต่เกล้ากนึ็กคดิอยูส่องแง่ ถ้าไม่ไปกบัท่านอาจารย์มหาบวั กจ็ะ 
ไปกับพระอาจารย์” ดังนี้

องค์ท่านผู้ลึกซึ้งแล้วตอบว่า “ไปกับท่านมหาบัวก็ดี ไปกับผมก็ดี” ดังนี้

ทน้ีีองค์พระอาจารย์มหาบวัยงัรักษาค�าเดิมทีห่ลวงปูใ่หญ่สัง่ไว้แล้ว องค์ท่านพดู
ว่า “แล้วงานแล้ว ผมจะไปเทีย่วบ้านหนองบวั ตะวนัตกบ้านหนองผือน้ันเอง แล้วจะเข้า 
จ�าพรรษาวัดป่าบ้านหนองผือตามค�าสั่งขององค์หลวงปู่ใหญ่”

และหลวงปูเ่ทสก์กเ็ปิดประตแูบบเป็นกลาง องค์พระอาจารย์มหากเ็ปิดประตตูาม 
ค�าเดิมขององค์หลวงปูใ่หญ่สัง่เสยีไว้ ข้าพเจ้ากน็�า้ตาไหลต่อพระอาจารย์มหาซึง่หน้าองค์ 
ท่าน องค์ท่านตอบด้วยความจริงใจว่า “ถ้าท่านไปกบัพระอาจารย์เทสก์แล้ว ผมก็ยนิด”ี

แล้วข้าพเจ้ากไ็ปกราบลาท่านเจ้าคณุธรรมเจดย์ี องค์ท่านกก็ล่าวว่า “เจ้ากรู้็ดใีนใจว่า  
เราน้ีจะอยู่กับพระอาจารย์มหาบวั องค์ท่านกไ็ม่ขดัข้อง จะอยูก่บัองค์ท่านพระอาจารย์เทสก์  
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องค์ท่านกไ็ม่ขดัข้อง เจ้ารู้ดใีนภาพพจน์ของเจ้าแล้ว แต่เจ้าก�าลงัว้าเหว่ ไม่รู้ว่าจะอยูก่บั 
ท่านผู้ใดไปกับท่านผู้ใดแท้เวลาน้ี เมือ่เหตผุลเป็นอย่างน้ี แต่ศรัทธาน้ันมิได้ถอยหลงั
ออกจากพทุธศาสนาดอก ถ้าเจ้าไปจันทบรีุกบัท่านเทสก์จริง เจ้าจงไปเอามลูค่าโดยสาร
กับพระมหาสพุฒัน์ก่อน เป็นค่าโดยสาร เพราะไปไกล มูลค่าของข้า พระมหาสพุฒัน์
เธอเป็นผู้รู้จักดี ให้เธอเบิกให้ไม่ยากดอก”

ตกลงกไ็ด้ไปกบัองค์หลวงปูเ่ทสก์ แท้จริงข้าพเจ้ากไ็ม่งามอยูใ่นตอนน้ี เพราะองค์
หลวงปู่ใหญ่ให้อยู่ในหนองผือต่อไปสักปีก่อน ให้พระอาจารย์มหาเป็นหัวหน้า แต่มี 
หลวงตาทองอยูเ่ป็นผู้มีพรรษาเกินกว่าพระอาจารย์มหาอยู่หลายปี องค์พระอาจารย์มหา 
กค็งไม่สะดวกอยู ่จึงคนืไปอยูพ่รรษาเดยีวเท่าน้ัน ถ้าหากว่าข้าพเจ้าคนืไปอยูน้ั่น ในปีน้ัน 
ก็จะว้าเหว่มากนัก เคยเหน็องค์หลวงปูป่ระจ�าวนักไ็ม่เหน็ เหน็แต่ทีน่อน ทีน่ั่ง ทีจ่งกรม 
ภาวนา ที่ฉัน ที่ถ่าย ที่ดื่ม ที่แสดงธรรม อตีตารมณ์สังเวชว้าเหว่เงียบเหงาจืดจางใน
ส�านัก หนักเข้าก็จะเจ้าน�้าตาอีก ในสมัยนั้นยุคนั้นเมื่อหลวงปู่ใหญ่สิ้นลมปราณแล้ว 
คล้ายกบับ้าใบ้เสยีจริตพศิวงงงงวย เพราะคราวโศกกโ็ศกเกนิงาม คราววจิารณ์กว็จิารณ์ 
เกนิพอด ีความเกินพอดีเป็นยาเสพตดิ กลายเป็นนิสยัตดิแก้ยากนัก ส�าคญัว่าตวัพอดี  
แต่เม่ือท่านผู้อืน่เหน็เข้ากว่็าเกนิพอดีไป ความพอดีพองามแห่งนิสยัวาสนาน้ีไม่รู้ว่าอยู่ 
ระดับใดแท้ เป็นของไม่มีระดับจะวัดกันได้ แต่ด้านจิตใจต�่าลง คงที่ หรือสูงขึ้น นั้น
เป็นปัจจัตตัง จะรู้ตนเองแต่ละหัวใจแต่ละรายแล้ว
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มูลค่าบังสุกุลที่ข้าพเจ้าได้รับ

สมัยนั้น มูลค่าของข้าพเจ้าที่แทะกระดูกองค์หลวงปู่บังสุกุลมี ๔๐ บาทเท่านั้น 
แล้วไม่เบิกสักสตางค์เลย ถวายสมทบกับโบสถ์ในวัดสุทธาวาสนั้น และหลวงปู่ใหญ่
สิน้หายใจแห่งชวีามรณกาเลในวดั กม็มีลูค่าหมดวดัน้ัน ๔๐๐ บาทเท่าน้ัน คอืสมบตัิ
วัดป่าบ้านหนองผือ ส่วนจีวรนั้นยังเหลือผ้าประมาณ ๔ ไม้ ส่วนน�้ามันก๊าดนั้นยังอยู่ 
๑๔ ปี๊บ ส่วนนมนั้นยังอยู่ ๓๐๐ กระป๋อง ผ้าและนมได้เอามาใช้ในงานฌาปนกิจ  
เว้นไว้แต่น�้ามันเท่าน้ัน ของก๊อกๆ แก๊กๆ ที่เอาไปใช้ในงานฌาปนกิจ เป็นต้นว่า 
จอกแก้วและตะเกยีงเป็นต้น เสร็จงานแล้ว องค์หลวงปูอ่่อนได้จัดส่งวดัป่าบ้านหนองผือ 
หมดเรียบร้อย

มีปัญหาว่า ไฉนจึงได้เอาของก๊อกๆ แก๊กๆ ในวัดป่าบ้านหนองผือไปใช้ในงาน
ศพบ้าง 

ตอบว่า สมัยนั้น ยุคนั้น วัตถุนิยมฝ่ายอามิสไม่ค่อยสมบูรณ์ เพราะเงินมีราคา  
คณะสงฆ์จึงได้สมมตใิห้เอาไปใช้ชัว่คราว สงฆ์จึงได้สมมตใิห้ข้าพเจ้าและครูบาทองค�า 
คนืไปเอา ชาวบ้านหนองผือก�าลงัว้าเหว่ คงจะเข้าใจไปทางอืน่ แต่พระอาจารย์มหาบวั 
ได้ตามไปอธบิายให้ฟังว่า ของทีเ่อาไป ไม่ใช่ว่าจะเอาไปเป็นมรดกของวดัป่าสทุธาวาสดอก  
และไม่ใช่พระทองค�าและพระหล้าจะเอาไปเป็นส่วนตัว และการริเริ่มจะเอาของไปใช้
ในงาน ก็มิใช่พระหล้า พระทองค�า ริเริ่ม คณะสงฆ์ฝ่ายพระเถรานุเถระริเริ่มต่างหาก 
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ถ้าจะใช้ให้พระองค์อื่นมาเอาก็เอาไม่ถูก เพราะไม่ใช่พระที่อยู่ในวัดป่าบ้านหนองผือ 
มานาน ขอให้ญาติโยมอย่าพากันวิจารณ์ไปทางอื่นเลย แล้วก็หมดปัญหาไป

บ้านแตกสาแหรกขาด พระก็ว้าเหว่ โยมกว้็าเหว่ มองไปในทศิทัง้ ๔ ภายนอกของ 
ตาเนื้อก็ดูว่าจืดชืดหมด มองไปในทิศภายในด้านสติปัญญาก็เห็นแต่ทิศแก่ ทิศเจ็บ  
ทิศตาย ทิศวิโยคพลัดพราก ทิศปรารถนาไม่ได้สมหวัง ทิศอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  
ทิศนิพพิทา ทิศวิราคะ ทิศวิมุตติ ทิศวิสุทธิ ทิศนิพพาน เป็นเข็มทิศของพระอริยเจ้า 
ผู้ประเสริฐชี้ตัดผ่าศูนย์กลางโลกออก มิได้เป็นเข็มทิศชี้วนเวียนเหมือนเข็มทิศชาว
โลกยีวสิยั โลกยีวสิยัเป็นเขม็ทศิชีว้นเวยีน โลกตุตระเป็นเขม็ทศิทีช่ีเ้ดินตรง ไม่เหลยีว 
ซ้ายแลขวาก็ได้ เพราะเป็นทางเตียน ไม่มีสะดุดซุดตอ



199

ไปวิเวกกับหลวงปู่เทสก์

ปรารภเร่ืององค์หลวงปูเ่ทสก์ต่อไป คร้ันเสร็จงานถวายพระเพลงิแล้ว องค์หลวงปู ่
ก็พากันไปพักวิเวกวัดป่าบ้านจอมศรี เป็นเขตอ�าเภอเมือง จ.สกลนคร นั้นเอง ตั้งอยู่
ใกล้สีแ่ยก แยกหน่ึงไปวดัป่าภธูรพทิกัษ์ วดัป่าธาตนุาเวงกว่็า แยกหน่ึงไป จ.นครพนม 
แยกหนึ่ง จ.อุดรฯ แยกหนึ่งไปในเมืองสกล มีพระ ๕ รูปด้วยกันนับทั้งองค์หลวงปู่  
ตั้งหน้าท�าความเพียรไม่มีกลางวันกลางคืน เพราะเห็นว่าเป็นยุคที่ธุระว่างบ้างแล้ว  
ได้ความภาวนาประการใด กราบเรียนองค์หลวงปูเ่ทสก์ หลวงปูเ่ทสก์กเ็ป็นผู้มปัีญญามาก  
เมือ่ท่านผู้ใดตดิอยูใ่นสมาธล้ิวนๆ กย็ใุส่สมาธล้ิวนๆ เม่ือท่านผู้ใดตดิอยูใ่นอปุจารสมาธ ิ
สัมปยุตด้วยนิมิตต่างๆ ก็ยุใส่ เมื่อท่านผู้ใดติดอยู่ในวิปัสสนาปัญญาล้วนๆ ก็ยุใส่ 
วิปัสสนาปัญญาล้วนๆ แต่เม่ือมันเลยเถิดก็ดี องค์ท่านก็มีอุบายแก้ให้เยือกเย็น 
ทรงเหตุผลมาก

องค์ท่านกล่าวว่า พวกเราท�าเพื่อเป็นเคร่ืองช�านาญด้วย ท�าเป็นเคร่ืองหลุด 
เป็นเครื่องพ้นด้วย ไม่เหมือนพระอรหันต์ พระอรหันต์นั้นท�าเป็นเครื่องทรงอยู่ของ 
ขันธวิบากชั่วคราว แต่ไม่มีความยึดมั่นถือมันติดอยู่โดยถ่ายเดียว เพราะได้รู้เท่าทัน 
เทียมถึงเหนือกว่านี้ไปแล้ว จึงเป็นเรื่องของขันธวิบากและจริยวัตรสืบประเพณีโต้งๆ  
โดยมิได้มีกิเลสคือผู้หลงๆ มาสิงเจือปนอยู่ เรียกหยาบๆ ว่าใช้ดอกเบี้ยของทรัพย์ 
ประจ�าวันคืนแบบไม่เดือดร้อนว่าต้นทุนจะหายไปไหน และไม่กลัวว่าโจรจะมาจี้ปล้น
ไปไหน อ�านาจเหนือแล้ว
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คร้ันพักอยู่วัดป่าบ้านจอมศรีอยู่ประมาณเกือบเดือน หลวงปู่เทสก์เตรียมตัว 
จะพาไปวัดป่าเขาน้อย ท่าแฉลบ ริมทะเล จ.จันทบรุ ีเพราะเป็นทีข่ององค์ท่านจ�าพรรษา 
ผ่านมาในปีที่แล้วนี้ แล้วต้องไปต่อรถไฟที่ จ.อุดรฯ เข้ากรุงเทพฯ ก่อน โยมบัวแถว 
นายเขียน ก็จัดส่งขึ้นรถ ขึ้นรถยนต์ สกลนคร-อุดรฯ พอถึงอุดรฯ ก็ไปพักค้างอยู่ 
วัดทิพยรัตน์ วัดนั้นเป็นวัดที่โยมทิพยรัตน์สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๖ หลังวัดโพธิ- 
สมภรณ์นิดหน่อย ความจริงองค์หลวงปู่เทสก์จะเสียค่าโดยสารรถไฟให้พระที่ไป 
ด้วยหมด เพราะโยมทาง จ.สกลนคร เขาทราบว่าพระจะไปจันทบรีุกบัองค์หลวงปูห่ลายองค์  
เขาก็ถวายมลูค่าไว้จนพอ ข้าพเจ้านึกไปมาอยูห่ลายรอบกไ็ด้ความว่า เราควรจะแบ่งเบา 
ค่าโดยสารขององค์หลวงปูเ่ทสก์บ้าง เพราะมทีางจะแบ่งเบาได้อยูค่อื สมยัน้ันยคุ จอมพล  
ป.พิบูลสงคราม รถไฟสายใดก็ตามขบวนใดก็ตาม ต้องมีตู้พิเศษหนึ่งตู้เป็นตู้ชั้นสอง 
ส�าหรับให้พระไปฟรีมาฟรี แต่พระผู้จะขึน้ต้องมใีบรับรองจากเจ้าคณะจังหวดั ฝ่ายพระ 
ต้นทางของจังหวัดนั้นๆ ก่อน ประทับตราพร้อม

ข้าพเจ้าจึงไปกราบเรียนขอใบสุทธิขององค์หลวงปู่เทสก์ พร้อมทั้ง ๕ องค์  
โดยรวดเร็ว ไปวัดโพธิสมภรณ์ ให้มหาสุพัฒน์ท�าใบเดินทางให้คนละใบ ปลายทาง
ลงกรุงเทพฯ เพราะมหาสุพัฒน์ก็เป็นหลานข้าพเจ้า เป็นเลขาท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์  
ฝ่ายท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ยังค้างอยู่สกลนคร ยังไม่กลับ พอได้ใบเดินทางแล้วก็รีบ
กลบัวัดทพิยรัตน์ ไปกลบัด้วยรถสามล้อ สมัยน้ันเขาเรียกรถสามล้อว่าแทก็ซี ่ทกัซีก่ว่็า  
มาสมัยนี้เรียกสามล้อค�าเดียว เพราะสมัยเรียกว่าเวลาชั่วคราวของกาลนั้นๆ และใน
วันนั้นเอง หกโมงเย็นได้ขึ้นรถไฟด่วนจากอุดรฯ ถึงกรุงเทพฯ
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หลวงปู่เทสก์รับนิมนต์ไปปักษ์ใต้

เมือ่ถึงกรุงเทพฯ แล้วก็ไปพกัวดับรมนิวาส มพีระเปรียญอสีานอยูท่ัง้หมด พกักฏุ ิ
สระเต่ากับคุณบุญเหลือ รู้จักกันดีเพราะแกเคยเป็นเณรปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่เทสก์  
แกพาไปเที่ยวเต็มวันอยู่ ๒ วัน ขึ้นรถราง ต้องยอมตามหลังแก แกพาขึ้นก็ขึ้น  
แกพาลงกล็ง เพราะเราไม่รูจ้กัที่ขึน้ลง แกไม่พาไปแตส่วนสัตว์ แกว่ามนัไม่เหมาะสม
กบัเพศพวกเรา แต่ข้าพเจ้ากไ็ม่ลมืตวั คิดในใจว่า มนุษย์ทีเ่ทีย่วอยูใ่นสงสารน้ียดัเยยีด
กันในประเทศหนึ่งๆ ก็พระนครหลวงหนอ เสมอภาคกันในด้านแก่ เจ็บ ตาย วิโยค
พลดัพราก ส่วนท�าดที�าชัว่น้ัน มรีะดบัต่างกนัตามกรรมและผลของกรรมจ�าแนก แต่ทีส่ดุ 
ทกุข์โดยชอบกพ็ระนิพพานแห่งเดียวกนั ผิดแต่ผู้ถงึก่อนและหลงัเท่าน้ันหนอ ได้ปลง 
ธรรมไว้อย่างนี้เสมอๆ

คร้ันพกัอยูว่ดับรมนิวาสน้ันประมาณ ๖-๗ วนัแล้ว กม็พีระอาจารย์มหาป่ิน ชลโิต  
ได้มาพบหลวงปูเ่ทสก์ แล้วนิมนต์วงิวอนให้องค์หลวงปูเ่ทสก์ไปเทีย่วทางปักษ์ใต้ ลองด ู
พร้อมทั้งลูกศิษย์

องค์หลวงปู่ตอบว่า “จะไปหมดไม่ได้ พวกเราต้องไปสืบทวนดู แล้วถ้าหากว่า 
สะดวกในการปฏิบตั ิจึงจัดให้ทตูมาตามเอาพวกน้ีภายหลงั แต่ให้พวกน้ีไปพกัรอคอย 
อยู่วัดป่าที่ท่าแฉลบที่ผมเคยจ�าพรรษาติดๆ กันมาได้ ๒ ปีแล้ว ที่จังหวัดจันทบุรี  
ให้คณุจันทร์โสมพาพระเหล่าน้ีไปเพราะเคยอยูก่บัผมในทีน้ั่นแล้ว เด๋ียวน้ีวดัไม่มีพระแล้ว  
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เม่ือตกลงกนัดแีล้วกแ็ยกออกเป็น ๒ พวก พวกจะไปจันทบรีุกต้็องเตรียมตวัในวนัน้ี  
บ่าย ๔ โมงเย็น ไปลงเรือปากพนังที่ท่าสวัสดี ส่วนผมกับท่านมหาปิ่น กับคุณเกษม
จะไปขึ้นรถไฟสถานีบางกอกน้อย”

พอได้เวลาก็กราบลาไป ใจว้าเหว่ไม่ดูดดื่มไม่เพลิน เพราะองค์หลวงปู่เทสก์ไป 
ทางหนึ่งแล้วขาดความอบอุ่น ทั้งคิดถึงพระอาจารย์มหาบัวทางสกลนคร อีกใจหนึ่ง 
ก็นึกถึงหลวงปู่ใหญ่ที่สิ้นลมไปอยู่ ยังไม่นานวันสามกระทงสามด้านเจอเข้ามาละ 

ทางวัดเอารถยนต์ไปส่งถึงท่าสวัสดี เรือปากพนังจอดอยู่กลางแม่น�้าเจ้าพระยา 
ค่าโดยสารองค์ละ ๒๕ บาท ห้าองค์ด้วยกนั ข่ีเรือเลก็ไปจอดเรือใหญ่อกีต่อหน่ึง มคีน 
ทีอ่ยู่ในเรือน้ันประมาณ ๑๐๐ คน เป็นเรือบรรทกุข้าวสาร พอหกโมงเยน็เรือกเ็ปิดหวดู 
ออกตรงไปปากอ่าวทะเล ไม่ไว้ใจในชีวิตหนักเข้าเพราะเกรงเรือจะเป็นอันตราย

มปัีญหาในใจถามตนว่า ถ้าเรือจมลง เราถงึแก่ความตาย เราจะไปเกดิทีไ่หนเล่า 

ตอบตนว่า จะไปเกดิทีไ่หนกต็าม หรือไม่ไปเกดิทีไ่หนกต็าม ขอให้ภาวนาตายคากนั 
ก็แล้วกัน ตายไม่ภาวนาเรียกตายไม่เป็น ตายเป็นเรียกว่าตายพร้อมภาวนา ต้องภาวนา 
ไตรลกัษณ์ตาย แล้วพลกิใจว่าไม่มผู้ีตาย สงัขารธรรมแปรดับต่างหาก ธรรมฝ่ายไม่เกดิ 
ไม่ตายมีอยู่ทรงอยู่
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ท่าแฉลบ จันทบุรี

ครั้นถึงวันใหม่บ่ายประมาณ ๔ โมงเย็น เรือก็ถึงท่าแฉลบ จ.จันทบุรี ก็ลงเรือ 
ไปวัดป่าท่าแฉลบ พักที่น้ัน เป็นเดือนเมษายน ๒๔๙๓ อากาศริมทะเลโปร่งมาก  
แต่ก็ยุงมาก พักท�าความเพียรอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืน วันหน่ึงตั้งใจเดินจงกรม  
๕ โมงเย็นจนตลอดรุ่งเช้า ถึงยามไปบิณฑบาตจึงหยุด ไปบิณฑบาตตั้งสติไว้กับขา
ก้าวไปมา พร้อมทั้งพิจารณาธรรม รู้พร้อมกัน ไม่มีอันใดก่อนอันใดหลังกับกายที่
เคลือ่นไหว ก้าวสัน้ยาวหรือซ้ายขวา ขาขวาหรือซ้ายก�าลงัเหยยีบดนิ หรือก�าลงัก้าวอยู่  
รู้ทันกันไม่ถือเป็นของยาก

และได้ไปวเิวกทีอ่่าวหมู อ่าวยาง อนัเป็นอ�าเภอแหลมสงิห์ เดินไปด้วยฝีเท้าบ้าง  
ลงเรือแจวบ้าง ไป ๓ องค์ด้วยกนั และได้เดนิด้วยฝีเท้าไปวเิวกอ�าเภอขลงุกบัท่านพลู  
๒ องค์ ได้ไปพกัอยู่วดัขลงุ อนัเป็นวดัป่าทีท่่านอาจารย์วริิยงัค์สร้างข้ึน องค์ท่านกอ็ยู่ 
ทีน้ั่นด้วย วัดกงสไีร่กไ็ปพกั แต่มไิด้นอนแรม เพราะเหน็ว่าทบึมาก แล้วกลบัด้วยฝีเท้า 
ถึงวัดป่าทรายงาม อ.เมืองจันทบุรี พักอยู่กับท่านอาจารย์แบนและอาจารย์สัน ท่าน
อาจารย์แบนกด็ ีท่านอาจารย์สนักด็ ีเป็นพระทีโ่อบอ้อมอารีกว้างขวางมาก วดัเหล่าน้ี 
สมยัน้ันวเิวกวงัเวงทัง้น้ัน ท่านถวลิได้พาไปเทีย่วบ้านโป่งแรด บ้านคมบาง วดัคลองกุง้  
วดัป่าเนินเขาแก้ว วนไปวนมากนัอยูต่ามแถบน้ัน แล้วเข้าจอดวดัป่าท่าแฉลบตามเดิม

พกัอยูจั่นทบรีุประมาณ ๓ เดอืน เวลากล่็วงไปเป็นเดอืนมิถนุายน เวลา ๕ โมงเยน็ 
วนัหน่ึง ได้ก�าลงัเดนิจงกรมอยู่ ทดิอโณทยั เจ้าของบริษัทเดนิรถจันทบรีุพาณชิย์สาย
กรุงเทพฯ ได้ยื่นจดหมายด่วนให้ ได้ฉีกอ่านในขณะนั้น เนื้อความในจดหมายว่า
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คณุจันทร์โสม คณุหล้า คุณอรุณ คณุพลู ทีคิ่ดถงึ เดีย๋วน้ี 
ผมพักอยู่ที่วัดป่า อ�าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ขอให้พวกท่านรีบเดินทางมากรุงเทพฯ มาพกัวดับรมนิวาส ขอให้ 
มาพร้อมขบวนรถทิดอโณทัย บริษัทจันทบุรีพาณิชย์ เจ้าของรถ 
เขารู้จักความหมายแล้ว และเมื่อพักรออยู่วัดบรมนิวาสน้ัน  
ท่านมหาปิ่นจะไปรับเอาพวกคุณที่นั้น

ด้วยความคิดถึง
เทสก์ เทสรังสี, ปิ่น ชลิโต ป.

แล้วก็รีบแต่งของในขณะน้ัน เพือ่จะไปนอนค้างทีว่ดัป่าคลองกุง้ใกล้เมือง ได้รีบ 
ไปสัง่เสยีโยมกลุย้และโยมออ ท่าแฉลบ เพราะเขาเป็นผู้ใกล้ชดิวดัป่าท่าแฉลบ แล้วจัด 
รถคันหน่ึงส่งถงึวดัป่าคลองกุง้ ทดิอโณทยักก็ลบัมาพร้อมกนั ทดิอโณทยันัดหมายว่า 
ตี ๔ ในคืนนี้ ให้ครูบาอาจารย์ไปรอรถที่หน้าวัดครับ แล้วแกก็กลับบ้านแกในเมือง  
แล้วพากันไปกราบพระครูมงคลที่เป็นเจ้าอาวาส ลาล่วงหน้าไว้ในตอนตี ๔ องค์ท่าน
จัดให้พักรวมกุฏิเดียวกัน

อนิจจาเอ๋ย ในคืนน้ันเองข้าพเจ้านอนไม่หลบัเลย เพราะนิสยัแก้ยาก ถ้าจะไปไหน 
ด่วนๆ แล้วนอนไม่หลบัเลย พอถงึต ี๔ กพ็อดี รีบไปข้ึนรถทีห่น้าวดั รถคนัน้ันกอ็อก 
ตี ๔ กว่า ประมาณ ๓๐ นาที พอถึง จ.ระยอง รถก็จอดฉันเช้า แต่เกือบเที่ยงแล้ว 
ฉันอาหารด่วนๆ ตามถ้วยชามประมาณ ๑๐ ค�าเท่าน้ัน รถคนัน้ันบรรจุคนโดยสารได้ 
ประมาณ ๖๐ คน

พอจะใกล้อ�าเภอสตัหบี หม้อน�า้กร่ั็ว ว่ิงไปไม่นานกไ็ด้เตมิน�า้ เจ้าของรถเขาบ่นว่า  
“เออ รถคันนี้เขายอว่าวิ่งเร็ว กูก็ได้หน้าเพราะมึง เวลานี้กูก็เสียหน้าเพราะมึง” พอถึง 
กรุงเทพฯ ก็มืด เข้าทางศาลาแดง เขาเข็นรถไปจากศาลาแดง จนกว่าจะถึงบริษัท
จันทบรีุพาณชิย์กก็นิเวลานาน เขาถอืเป็นของสนุก ทัง้เขน็ไปทัง้กล่าวว่า จันทบรีุเขน็ส่ง  
มิใช่ขนส่ง
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พอถงึแล้วต�ารวจตามส่ง เพราะเกรงไม่ปลอดภัย เขาเอารถเก๋งตามส่งวดับรมนิวาส  
ถึงวัดบรมนิวาสประมาณ ๒ ทุ่ม แล้วก็พักกุฏิหลังสระเต่าตามเคย 

โอ้ อนิจจาเอ๋ย เขยีนประวตัทิกุข์ของตนกย็ดืยาวนักแท้ๆ ไม่มจีบสิน้ได้ เพยีงใน 
ชาติหนึ่งๆ ก็อเนกปริยายแล้วหนอ ขอเข็ดหลาบในเรื่องชาติๆ ภพๆ เพียงนี้เทอญ 
อย่าได้มภีพอย่าได้มีชาตต่ิอไปในข้างหน้าเทอญ ปฏบิตัน้ิอยขอให้กลาย ปฏบิตัหิลาย
ขอให้พ้น อย่าได้มาท่องเที่ยวในสงสารอีกเถิด พืชกิเลสมีเท่าใด ขอให้พระปัญญา 
เผาผลาญไหม้หมดไป วมิตุตญิาณทสันะจงปรากฏอยูท่กุขณะลมปราณ และทกุขณะใจ  
ถวายชวัีนกตญัญตู่อพระนิพพานอยูท่กุขณะใจ ไม่มเีจตนาอืน่จะมาเป็นเจ้าของหวัใจ
ผูกขาดได้ ไล่หนีทันทีทีเดียว เจตนาย่อมเป็นยาโอสถส�าคัญมาก
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พบหลวงปู่เทสก์อีก

คร้ันพกัอยูว่ดับรมนิวาสคนืแรก ตืน่เช้าไหว้พระภาวนาแล้ว ได้เวลาไปบณิฑบาต 
ฉันเสร็จแล้วประมาณ ๕ โมงเช้า พระอาจารย์มหาป่ินกม็าเจอในทีน้ั่น กเ็ตรียมเดินทาง 
ไปวดัป่า อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรีธรรมราช แต่การไปคราวน้ีได้ยมืมลูค่าจากวดับรมนิวาส  
๙๐๐ บาท เพราะการโดยสารรถไฟฟรีได้ยกเลิกกันทั่วประเทศแล้ว

พอถึงวันใหม่ได้เวลา ก็ไปขึ้นรถไฟด่วนสถานีบางกอกน้อย ออกจากสถานี
บางกอกน้อยเป็นเวลา ๕ โมงเช้า ถงึจังหวดัสรุาษฎร์ฯ ก ็๖ โมงเช้า กล็งรถไปบณิฑบาตฉัน  
รถไฟกไ็ปจอดทีน้ั่นเพราะข้ามแม่น�า้ตาปีไม่ได้ สะพานถกูท�าลายสมยัสงครามญีปุ่น่กบั 
องักฤษ ฉันเช้าเสร็จแล้วก็ข้ามเรือไปต่อรถไฟฟากฝั่งโน้น ไปถึงวัดป่าร่อนพิบูลย์
ประมาณบ่าย ๒ กว่าๆ แล้วพกัอยูท่ีว่ดัป่าร่อนพบิลูย์น้ันหลายคนื เหน็อกัษรทีห่น้ากฏุว่ิา 
สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวฒันา รัชกาลที ่๕ มกีฏิุอยูห่ลายๆ หลงัพอควร มพีระอยูน้ั่น 
องค์เดียว อากาศเย็น มีน�้าตกจากเขาข้างทางรถไฟ ทิศตะวันออกไม่ไกลพอ ๓ เส้น 
มรีอยพระบาทสร้างจ�าลองแต่รัชกาลที ่๕ พร้อมวดั เหน็แล้วกรู้็สกึสลดสงัเวช รักเคารพ 
ในใจว่า พระวงศ์พระตระกลูของสมเด็จพระบรมราชาและสมเดจ็พระบรมราชนีินาถน้ี  
ไม่ว่าจะยุคใดๆ ก็ดี ย่อมทรงเคารพรักพระพุทธศาสนาอยู่เป็นเยี่ยงอย่างอันเลิศของ
ประชาชนชาวพุทธตั้งแต่ดึกด�าบรรพ์มาแต่คร้ังพุทธกาล เป็นพระหัตถ์ข้างขวาของ
พระพุทธศาสนาอย่างประเสริฐแท้ๆ แลหนอ
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เล่าเรื่ององค์หลวงปู่เทสก์ต่อไป ขณะที่ไปถึงร่อนพิบูลย์แล้ว หลวงปู่เทสก์มิได้ 
อยู่น้ัน องค์ท่านไปพกัอยูว่ดัพศิาล จากร่อนพบิลูย์ไปทางทศิใต้ประมาณหน่ึงกโิลเมตร
โดยคาดคะเนประมาณด ูตืน่เช้าบณิฑบาตฉันเสร็จ กพ็ากนัจัดแจงบริขาร แล้วเดนิไป 
ถึงวัดที่องค์ท่านพักอยู่ แล้วพบพระอาจารย์ค�าผายและพระอาจารย์พรหมาอยู่ที่น้ัน 
ก�าลงัจับเส้นถวายอยู่ พระอาจารย์ค�าผายและพระอาจารย์พรหมาน้ี ได้ลงไปทางปักษ์ใต้ 
แต่หลายปีแล้ว เป็นพระภาคอีสานทั้งนั้น

พอข้าพเจ้ากราบหลวงปูเ่ทสก์คร้ังทีห่น่ึงแล้ว เกดิสลดสงัเวชในใจว่า เราพลดัพราก 
จากพระเถระผู้ใหญ่ภาคอีสานแล้วลงมาทางนี้อีก ก็ได้พลัดพรากอีก เป็นเวลาเกือบ 
๓ เดือนหนอ เพิ่งได้มาพบขณะนี้แลหนอ เต็มตื้นเข้าแล้ว น�้าตาก็ไหลอาบแก้มเลย 
องค์หลวงปูเ่ทสก์หวัเราะแล้วทายใจออกมาว่า “คนเคยได้อยูก่บัพระผู้ใหญ่ฝ่ายปฏบิตัิ 
เมื่อพรากไปไม่เห็นนาน พอเห็นเข้าก็สลดใจ”

องค์ท่านทายถกูไม่มผิีดเลยแม้แต่น้อย แล้วกพ็กัอยูน้ั่นคืนหน่ึง ตืน่เช้าบณิฑบาต 
ฉันเสร็จ องค์ท่านก็พาหมู่กลับมาพักวัดป่าร่อนพิบูลย์ต่อไป

คร้ันพกัอยู ่๒-๓ วนั องค์ท่านกบัท่านอาจารย์มหาป่ินและคุณเกษมก็ข้ามทะเล
ไปภเูก็ตเพือ่ไปสบืดทูีจ่�าพรรษา เพราะเป็นเดอืนมถินุายนแล้ว แล้วปล่อยให้ ๕ องค์น้ี 
พักอยู่ร่อนพิบูลย์ไปพลางก่อน มีท่านอาจารย์จันทร์โสมเป็นหัวหน้า

อนิจจา สงัขารา ทกุขา อกี ๔-๕ วนั กไ็ด้รับโทรเลขด่วนว่า “ให้โดยสารรถไฟไปลง
ทีอ่�าเภอกนัตงั จ.ตรัง ไปพกัทีส่ถานบ�าเพญ็บญุ รอขึน้เรือทีท่่าเรือ” พอถงึวนัหลงั เวลาบ่าย 
ประมาณ ๒ โมงกว่า โยม อ.ร่อนพบิลูย์ กส่็งข้ึนรถไฟกลบัอ�าเภอทุง่สง แล้วจากทุง่สง
ตรงไปทางทศิตะวนัตกเฉียงใต้ เพราะรถไฟขบวนน้ีข้ึนมาจากทางสงขลา ถงึทุง่สงแล้ว
เลี้ยวซ้ายหักคืนไปทิศตะวันตกเฉียงใต้ แล้วไปจอดที่ปลายทางท่าเรืออ�าเภอกันตัง 
ฝ่ังมหาสมทุรอนิเดยี พอไปถึงแล้วก็ไปพกันอนแรมอยูท่ีป่่าจากสถานทีท่�าบญุ ตืน่เช้า 
บิณฑบาตฉนัเสรจ็ ก็ไดร้บัจดหมายอกี ๒ ฉบับ เป็นจดหมายที่ไมป่ิดซอง เนือ้ความ
ในจดหมายว่า
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ขอให้คุณหล้าเอาจดหมายฉบับน้ีส่งที่อ�าเภอกันตังด้วยตนเอง 
แล้วตอนเยน็รอลงเรือไปภเูก็ต แล้วให้พากนัไปพกัวดัจีน แล้วรออยูน้ั่น  
ตอนบ่ายจะมีรถมารับไปโคกกลอย จ.พงังา (ส่วนการฉันน้ัน โยมเขาจะ 
มาเลี้ยงที่วัดจีนนั้น)

แล้วกร็บีไปส่งจดหมายทีอ่�าเภอเพราะไม่ไกลจากทีพ่กั ไปองค์เดียว พอข้ึนไปถงึ 
ทีว่่าการอ�าเภอ เจ้าขนุมลูนายอ�าเภอน้ีแปลกมาก พากนัลกุยนืข้ึนยกมือประนมพร้อม
กันหมด เราก็บอกว่า “เป็นสุขๆ” แล้วยื่น จ.ม.ให้ เขารีบอ่านในที่ประชุมนั้นว่า

ที่พักโคกกลอย จ.พังงา
วันที่... เดือน.... พ.ศ. ....

เจริญพร คณะกรรมการอ�าเภอน้ีทกุท่านทีนั่บถอืไว้ในพทุธศาสนา 
ตลอดกาลนาน ขอรบกวนวิงวอนว่าให้ นายโพธิ์ เดชผล ศุลกากร  
ส่งพระธุดงค์ที่พักรออยู่สถานที่ท�าบุญลงเรือถึงภูเก็ตให้โดยด่วนด้วย 
หวังว่าคงไม่ขัดข้อง และก็คงเป็นบุญอยู่มิน้อยเลย

ด้วยความนับถือ
พระมหาปิ่น ชลิโต

แล้วกล็าเขากลบัทีพ่กั พอบ่าย ๔ โมง กม็ผู้ีมาบอกว่าขอนิมนต์เตรียมตวัไปท่าเรือ 
เพื่อลงเรือ แต่เรือนั้นจะออก ๖ โมงเย็น ก็จ�าได้ไปคอยก่อนเพราะจะสะดวกที่นั่ง
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ภูเก็ต-พังงา

ครั้นได้เวลา ๖ โมงเย็นแล้ว เรือก็ออก คนที่อยู่ในเรือนั้นประมาณ ๒๐๐ คน 
เรือตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นฤดูที่มีคลื่นจัด เป็นเดือนมิถุนายนข้างแรม 
ตัง้ใจภาวนาไม่หยดุไม่หย่อนเพราะเสีย่งชวีติหนักเข้า เราอยูส่�านักธรรมดากเ็สีย่งชีวติ 
ประจ�าวันอยู่ทกุลมปราณแล้ว ไฉนจะไว้ใจในชวีติได้ คลืน่มาแต่ละลกูละลกู กเ็กอืบ 
เท่าภเูขาเสยีแล้ว เรือกระโดดคลืน่เป็นระยะๆ เรือผินหน้าสูค้ลืน่ เพราะลมพดัมาจาก 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ คลื่นก็ต้องมาตามลม จะผินข้างเรือให้สู้คลื่น เรือก็ต้องจม  
ถ้าพจิารณาน้อมเข้าหาธรรมแล้วน้ัน ยงัเป็นคลืน่ภายนอกอยู ่คลืน่ภายในคอื โลภ โกรธ  
หลง เป็นคลืน่ทีก่ระทบกระเทอืนอยู่ในขนัธสนัดานจนเคยชนิ ผู้มกีเิลสมากกค็ลืน่มาก  
ผู้มกีเิลสเบากค็ลืน่เบา ผู้ไม่มกีเิลสเลยคลืน่กไ็ม่มีเลย เรือคอืใจกม็ไิด้โอนเอยีงไปทางใด  
แต่เป็นของพดูง่ายท�าได้ยาก เพราะช่างลงมือท�าเป็นของยาก ช่างปากท�าเป็นของท�าได้ง่าย  
ยากกับง่ายก็ขึ้นอยู่กับผู้ชอบและผู้ไม่ชอบ

ครั้นเรือจอดที่ท่าภูเก็ตแล้ว ก็เดินไปวัดจีน ไกลจากท่าเรือประมาณ ๑๕ เส้น 
ญาตโิยมมาใส่บาตรทีน้ั่นเป็นเวลาประมาณ ๕ โมงเช้า พระจีนอยูท่ีน้ี่องค์เดยีว ๕ พรรษา  
นุ่งกางเกงขากว้างยาว แกทักทายปราศรัยดี แกฉนัเจ ครั้นฉันเสร็จแล้ว พระจีนก็พา
เข้าไปชมที่กุฏิวิหาร มีรูปพระกัจจายนะเหมือนกัน แกถามว่า “พูดภาษาจีงเป็งไหม”  
ตอบว่า “ไม่เป็ง”

พอเวลาบ่าย ๒ กว่าๆ รถพังงาก็มารับ รถวิ่งไปประมาณ ๔๐ กิโลเมตร ก็ข้าม 
น�้าอีก ข้ามเรือ เขาเรียกว่าท่าฉัตรไชย ไปถึงฝั่งนั้นเขาเรียกว่าท่านุ่น เป็นเขต จ.พังงา 
อ.ตะกั่วทุ่ง ขึ้นรถยนต์ต่อไปอีกประมาณ ๓๐ กิโลเมตร ก็ถึงสี่แยกโคกกลอย คือ 
แยกหน่ึงไปภเูกต็ แยกหน่ึงไปตะกัว่ป่า แยกหน่ึงไป จ.พงังา แยกเลก็ๆ ไปทะเล แล้วท�า 
วดัป่าขึน้ทีน่ากลาง ใกล้โคกกลอยน้ัน เป็นดนิราบ ไปบณิฑบาตได้สองทาง คอืไปทาง 
โคกกลอยทางหนึ่ง ไปทางนากลางทางหนึ่ง
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พรรษา ๖ จ�าพรรษาโคกกลอย

ในปีนั้นญาติโยมทาง จ.พังงา จัดวัดขึ้นด่วนๆ ได้ ๔ ส�านัก เพราะก็จวนแจจะ 
เข้าพรรษาแล้ว ส�านักกระโสมให้ท่านอาจารย์มหาป่ินเป็นหวัหน้า ส�านัก อ.ท้ายเหมอืง 
ให้พระอาจารย์จันทร์โสมเป็นหัวหน้า ส�านักกาไหลให้อาจารย์สามเป็นหัวหน้า ส�านัก
โคกกลอยนากลาง องค์หลวงปู่เทสก์เป็นหัวหน้า

พระอาจารย์มหาป่ินมาขอข้าพเจ้าไปอยูด้่วย แต่องค์หลวงปูเ่ทสก์ไม่ยอมให้ เพราะ 
มเีหตผุลว่า “คณุหล้าเคยได้อยูก่บัพระผู้ใหญ่มานานปี ก�าลงัว้าเหว่ จงให้อยูก่บัผมไปก่อน  
คุณอรุณก็เช่นกัน” มีคุณเพชร พระ จ.ชุมพร อ.หลังสวนไปด้วยอีกองค์ คุณเกษม 
กอ็ยูด้่วยกนั เหลอืนอกน้ันกแ็ล้วแต่เหน็สมควร คอือาจารย์พรหมา อาจารย์ค�าผาย และ 
ยังมีหลวงพ่อค�าพัน มีลูกศิษย์ไปอีก ๕ รูป ท่านเที่ยวอยู่ตามแถบนั้นก็เข้ามารวมกัน  
แยกกันอยู่

ความอลเวงของญาตโิยมและฝ่ายมหานิกายกระทบกระเทอืนกนัทางวาจาขึน้เป็น
ธรรมดา เพราะภเูกต็ พงังา ไม่เคยมธีรรมยตุ แต่ผลสดุท้ายกล็งเอยอยูก่บักรรมและผล 
ของกรรมของใครของมันตามธรรมชาตขิองธรรม ไม่มศีาลใดๆ จะมาตดัสนิให้ใครแพ้ 
ใครชนะได้ในโลก ไม่ว่าโลกยคุไหนๆ บคุคลผู้ไม่เชือ่กรรมและผลของกรรมแล้วมกัจะ 
ถอืแพ้ถอืชนะภายนอกเสมอ ด้านจิตใจกเ็ข้าหาพระพทุธศาสนาไม่ถงึความจริงได้ มักจะ 
สกุเอาเผากนิ ทัง้คว�า่ทัง้หงาย เพราะไม่กลวัเจอก้าง และมกัจะท�าชัว่ในทีล่บัและทีแ่จ้ง

ผู้เชือ่กรรมและผลของกรรมลงได้สนิท ผู้น้ันจะไม่ท�าความชัว่ในทีล่บัและทีแ่จ้ง 
แม้จะท�าความด ีกไ็ม่ท�าเพือ่จะอวดจะอ้างใครๆ ทัง้น้ัน ย่อมท�าความดไีด้สนิททัง้ทีล่บั 
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และทีแ่จ้ง เรียกว่า สปุฏปัินโน คอื ปฏบิตัดิปีฏิบตัติรง พอได้ข้ามปถุชุนคนหนาไปแล้ว 
ด้วยปัญญาอันรู้ทางเดินตรง ไม่แวะซ้ายไม่แวะขวาเลย ไม่สุ่มเดา

คร้ันจ�าพรรษาในโคกกลอย กลางพรรษาน้ัน ได้เคารพรักปฏปิทาทีห่ลวงปูม่ัน่พา 
ท�ามา มีธดุงควตัร เป็นต้น กเ็กดิปัญหากบัผู้ต้องการจะลดหย่อนบ้าง แต่องค์หลวงปูเ่ทสก์  
องค์ท่านเทศน์บ่อยๆ ว่า “พากันตั้งใจปฏิบัติอย่าลืมตัว ธรรมวินัยเป็นของเก่า มิใช่ 
ของใหม่เลย”

ข้าพเจ้าเหน็ดด้ีวย ถ้าเปลีย่นตามยคุตามสมยัตามกาลเทศะไปหมดทกุอนั ไม่มี 
ขอบเขต ก็จะไม่มข้ีอวตัรปฏบิตัอินัใดจะเหลอือยู ่พรรคทางกเิลสเป็นพรรคมีเสยีงมาก  
พาดึงจิตใจให้ระอาและหย่อนลงได้ง่าย เราขึงสายระเดียงตากผ้ากว่็าตงึจนหมดก�าลงั 
แต่เม่ือถูกแดดมา พร้อมทัง้ตากผ้าพาด กห็ย่อนลงจนลากดนิ ฉันใดกด็ ีเมือ่ปัจจัย ๔  
บรบิรูณ์มาบ้าง ข้อวตัรปฏิบตักิห็ย่อนลงไปทลีะเลก็ทลีะน้อย เมือ่ปัจจัยไม่บริบรูณ์บ้าง 
ก็คอยแต่จะระอาอีก เม่ือผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาไม่มีเจตนาเพื่อพ้นทุกข์ใน
สงสารแล้ว นโยบายทีเ่ป็นไปในมโนภาพย่อมปีนเกลยีวไม่ทางใดกท็างหน่ึง ย่อมเป็น
เจ้าเล่ห์เจ้ากลมายาอยู่นั้นเองทีเดียว
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หลวงปู่มั่นในนิมิต

วันหน่ึงประมาณเวลา ๖ ทุม่ สนใจในข้อวตัรของหลวงปูม่ัน่ในยคุบ้านหนองผือ 
สกลนคร ไม่อยากให้หลดุไปสกัอนัเลย แล้วกพ็จิารณาสงัขารสญูจากสตัว์จากบคุคล
ในเงื่อน ๒ พร้อมกับลมออกเข้าว่า ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา ติดต่ออยู่ไม่ขาดวรรค 
ไม่ขาดตอน เงียบลงไป ได้ปรากฏเห็นองค์หลวงปู่มั่นมายืนบรรจงห่มผ้าเฉวียงบ่า  
เอามือซ้ายหย่อนเหยยีดลงใต้ท้อง เอามอืขวาเหยยีดลงประทบัมอืซ้าย ทอดจักษลุงพอ
ชัว่แอก สะพายย่ามทางขวา เป็นย่ามใหม่ มสีิง่ของอยูใ่นย่ามด้วยเพราะย่ามพองๆ อยู่  
ท่าทางยนืจงกรมและท่าทางปลงธรรมสงัเวชอกี ผินหน้ามาทางทศิใต้ ยนือยูด่นิราบๆ 
ห่างจากกฏุข้ิาพเจ้ามาทางทศิใต้ประมาณ ๕ วา ห่างจากกฏุหิลวงปูเ่ทสก์ไปทางทศิเหนือ 
ประมาณ ๑๒ วา ผินหน้ามาทางกุฏิหลวงปู่เทสก์ ในเวลานั้นข้าพเจ้าอยู่ที่กุฏิหลวงปู่ 
เทสก์ ท�ากจิธรุะอนัใดอนัหน่ึงอยู ่และหลวงปูเ่ทสก์กอ็ยูใ่นกฏิุของท่าน แต่กฏิุน้ันมิได้ก้ัน  
โล่งโถงอยู่

พอข้าพเจ้าเหลือบไปเห็นองค์หลวงปู่มั่นยืนในมรรยาทปลงธรรมสังเวช จิตใจ 
ก็เกิดปีติยินดีว่า อ้า องค์หลวงปู่ยืนผินหน้ามาใส่ เรียบมาก งดงามมาก นกึในใจได้ 
โดยเร็วว่า เราต้องเหาะคกุเข่าพร้อมทัง้ประนมมือไปให้สงูประมาณบัน้เอว แล้วค่อยพยงุ 
ปลงลงต่อหน้าใกล้ฝ่าเท้าองค์หลวงปู่ พร้อมทั้งประนมมืออยู่เป็นนิจ นึกอย่างน้ีได้
รวดเร็ว แล้วก็เหาะพร้อมทัง้คุกเข่าพร้อมทัง้ประนมมอืไปโดยรวดเร็ว แต่พอใกล้องค์ 
หลวงปู่ประมาณ ๑ ศอก ก็ค่อยพยุงเข่าลงจรดพื้นดิน พร้อมทั้งแหงนคอขึ้นแลหน้า
องค์หลวงปู่ แม้น�้าตาไหลออกด้วยซ�้า
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องค์หลวงปู่ถามว่า “ท่านจะเปลี่ยนย่ามไหม”

เรียนองค์ท่านว่า “ไม่เปลี่ยนดอก ข้าน้อย เพราะย่ามอันใช้อยู่เดี๋ยวนี้ก็เป็นของ
พ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้”

แล้วองค์ท่านถามอีกเป็นครั้งที่ ๒ ว่า “เอาย่าม” พร้อมทั้งเอื้อมมือให้

เรียนว่า “ข้าน้อยไม่เอาดอก ย่ามเดิมทีใ่ช้อยูน้ี่กย็งัดีๆ  อยูไ่ม่ทนัขาด และกเ็ป็น 
ย่ามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้” 

แล้วองค์หลวงปูก่ห็ายตวัไปในขณะน้ัน ข้าพเจ้ากน่ั็งคุกเข่าประนมมอื จิตพะวงอยู่ 
ทีเ่ก่า ยังมไิด้เคลือ่นทีไ่ปไหน อกีสกัครูท่่านกม็ายนืทีใ่กล้ๆ ทีเ่ดิมน้ันอกี “เอา เอาย่าม”  
เรียนว่า “ข้าน้อยไม่เอาดอก” ยืนยันอย่างเดิมอยู่

องค์ท่านกล่าวว่า “โยมก�าลงัจะมาหาเรามาก เราจะไปดอก” ว่าแล้วกห็ายตวัไปเลย  
จิตก็ถอนออกมา เหน็ลมหายใจออกเข้าอยู ่พร้อมทัง้พจิารณาไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเราอยู่  
แต่น�า้ตาปรากฏเปียกแก้ม ส่วนตาน้ันใสแจ๋วอยูไ่ม่ใช่หลบั รสชาตอินัน้ีจ�าได้ชดั ไม่มี
เทวดา มาร พรหม ใดๆ จะมาท�าให้ลืมได้จนวันสิ้นลมไป

คร้ันเป็นวนัใหม่ ได้เวลาโอกาสอ�านวยกไ็ปกราบเท้าเรียนถวายองค์หลวงปูเ่ทสก์
อย่างพสิดาร องค์ท่านตอบว่า “ผมกเ็หมอืนกนั ถ้าเราเคารพหนักในครูบาอาจารย์องค์ใด 
ย่อมปรากฏมาให้เห็น ยามเราสนใจธรรมในข้อวัตรต่างๆ แต่ไม่ใช่เราสงสัยปฏิปทา 
ข้อวัตรมาส่งเสริมเจตนาดีของเราด้วยอุบายต่างๆ เป็นเร่ืองทดสอบเราอยู่ในตัวว่า 
หนักแน่นในธรรมเพยีงไร ตวัของเราเองกท็ดสอบเราเองได้ในตวั ชัง่น�า้หนักของตวัได้ 
ไม่สงสัยเลย”

แล้วองค์หลวงปูเ่ทสก์ถามต่อไปว่า “ถ้าพจิารณานอกๆ ออกมากว่าน้ัน คณุได้ความ 
ว่ายังไงในเรื่องนี้”

กราบเรียนองค์ท่านว่า “ได้ความบ้างตามประสา แต่จะถูกหรือผิดก็ไม่ทราบได้  
ถ้าไม่ถกู ให้พระอาจารย์โปรดแก้เทอญ ได้ความว่า หล้าเอ๋ย ข้อวตัรปฏบิตัทิีเ่ราพาท�าอยู่ 



214

ยุคหนองผือน้ัน อันเกี่ยวกับหมู่สังคมตามความนิยมของกาลเทศะ จะเปลี่ยนตาม 
หมู่เพื่อนบ้างก็ได้ ส่วนด้านจิตใจภายในของใครของมัน เป็นส่วนหนึ่งดอก เหตุนั้น 
จึงซ�้าๆ ซากๆ ในการจะเปลี่ยนย่ามให้ แต่ด้วยอ�านาจถือสัตย์ว่าจะไม่ยอมเปลี่ยน  
องค์หลวงปูม่ัน่จึงไม่ใช้อบุายขูเ่ขญ็ให้เปลีย่น จึงหายตวัไปโดยสภุาพ กระผมพจิารณาได้ 
อย่างน้ี จะถกูหรือผิดประการใดหนอครับ”

องค์หลวงปูเ่ทสก์ตอบว่า “เออ คณุแก้ปัญหาของตนเองมีเหตผุลพอ ถ้าให้ผมแก้  
ผมก็แก้อย่างนั้นละ” แล้วก็จบไปในเรื่องนี้

คร้ันต่อมาพรรษาที ่๒ ยคุภเูกต็ พงังา ทางภูเกต็กเ็พิม่ขึน้อกี ๒ ส�านัก คือเขาโต๊ะแซะ  
หลังศาลจังหวัด ต�าบลบางงั่ว อ. เมือง จ.ภูเก็ต และสนามบินภูเก็ต เพราะมคีรบูา- 
อาจารย์และหมูเ่พือ่นทยอยกนัลงไปเร่ือยๆ ไม่ขาด องค์หลวงปูเ่ทสก์ได้จ�าพรรษาทีภู่เกต็  
พระอาจารย์เหรียญ วัดป่าตะโหนดสวนพริก อ�าเภอตะกั่วทุ่ง พระอาจารย์มหาปิ่น  
วัดป่ากาไหล อ.ตะกั่วทุ่ง อาจารย์จันทร์โสม อ.ท้ายเหมือง ส่วนใหญ่ไปประชุมกันที่ 
องค์หลวงปู่เทสก์อยู่ เพราะไปมาสะดวกเรื่องรถยนต์

ปีที ่๒ ที ่๓ ข้าพเจ้าจ�าพรรษากบัพระอาจารย์เหรียญ มหีมูปี่ละ ๕-๖ องค์ กฏิุป ู
ฟากมุงจากกั้นจากทั้งนั้น ฤดูแล้ง ข้าพเจ้าชอบไปวิเวกองค์เดียวตามควนเขาดินบ้าง  
ควนเขาหินบ้าง เพราะภูเก็ต พังงา มีแต่ภูเขาเป็นตับๆ แต่ก็มีเหมืองแร่ เหมืองดีบุก
และสวนยางเป็นตบัเหมือนกนั มสีตัว์ป่าเป็นตบัๆ เหมือนกัน เพราะเขาไม่รังแกสตัว์ป่า 
เหมือนภาคอีสาน แต่เขารังแกปลาทะเล กุ้งทะเล หอยทะเล โจรผู้ร้ายมีน้อยนักหนา
แท้ๆ
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กติกาของคณะสงฆ์

องค์หลวงปูเ่ทสก์มปัีญญามากมายนักหนา หลายๆ นัยทีเ่อาออกใช้กบัลกูศษิย์ 
องค์ท่านกล่าวกบัลกูศษิย์ทีจ่�าพรรษาปีอยูโ่คกกลอยว่า “พวกเรามาอยูภ่าคน้ีจะเจริญ
และเสื่อมอย่างไร ขอให้ตอบได้ตามความเห็นอิสระของตนไม่ให้เกรงใจ” องค์หนึ่ง 
กเ็รียนตอบอย่างหน่ึง ไปคนละแง่ แต่ความหมายของเน้ือเร่ืองกล็งรอยเดยีวกนั ผิดแต่ 
ตรงๆ หรืออ้อมเท่านั้น

พอถงึวาระข้าพเจ้า กเ็รียนตอบแบบเถรตรงว่า “ส่วนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอยกไว้ 
บนกระหม่อม เพราะรู้เท่า รู้ทัน รู้มัน รู้ตน โดยส่วนเฉพาะองค์แล้ว ส่วนผู้น้อยที่ยัง 
ไม่รู้อโิหน่อเิหน่น้ัน จะเจริญขึน้ยากครับผม” องค์ท่านถามว่า “เพราะเหตไุร” เรียนตอบว่า  
“เพราะเหตวุ่าสถานทีไ่ม่อ�านวย มแีต่น�า้มากและเป็นภเูขาสงูชันเป็นส่วนมาก ทีไ่หนพอ 
ปีนป่ายได้ก็เป็นสวนยาง เหมืองแร่ เหมอืงดบีกุ นา สวน เขาไปเสยี ส่วนบคุคล จีวร  
บิณฑบาต เภสัช พอเป็นไปได้ขอรับผม”

องค์หลวงปู่ค�านึงแบบเย็นๆ แล้วไม่พูดว่าถูกหรือผิด แล้วผ่านไปเรื่องอื่น พระ
อาจารย์มหาป่ินกล่าวต่อไปว่า “การตดัรับนิมนต์ออกคงจะดเีพราะยุง่เหยงิ” คณุอรุณ
กล่าวว่า “ถ้าไม่รับนิมนต์ กไ็ม่รับทัง้คนรวยและคนจน ให้เสมอภาค ถ้าคนรวยเขาเอารถ 
มารับ เราก็ปร๋อไป กถ็กูโจมตจีากคนจนอกี หรือประการใดขอรับ” แล้วกห็วัเราะกนั
แบบขนัๆ กต็กลงไม่ได้กนัในเร่ืองน้ี น�า้มนต์น�า้พรตดัออก เร่ืองส�าเร็จได้ ยนิดผ้ีาบงัสกุลุ 
อนัน้ีได้ ไม่ให้มมูีลค่าส่วนตวัอนัน้ีได้ มูลค่ากลางสงฆ์ และค่าเดนิทาง หรืออะไรๆ ให้ข้ึน 
กบัญาตโิยมจะท�ากัน ไม่ให้พระรู้จ�านวนด้วย จะต้องการอะไรกบัโยม ให้สงฆ์และพระ
เถระทราบก่อน มิฉะนั้นแล้วต่างคนจะต่างวุ่นตามอ�าเภอใจ ข้อนี้ได้กันแนบเนียนอยู่
พอควร การก่อๆ สร้างๆ ทีไ่ด้ลงทนุแต่ประมาณพนับาทข้ึนไป ไม่ให้พระไปริเร่ิมเพือ่
ล้วงกระเป๋าเขา ข้อน้ีได้เป็นบางส�านักบางบคุคล แต่ ๓ ปีต้นได้เรียบร้อยอยู่ ต่อมาคง 
กระจุยกระจายบ้าง แต่ข้าพเจ้าได้ ๓ ปี ก็กลับก่อนหมู่ทั้งสิ้น
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อุบายกลับอีสาน

การที่ข้าพเจ้าไปเที่ยวต่างจังหวัดนับแต่อดีตที่ล่วงมา ได้นึกในใจเป็นพิเศษว่า 
ถ้าหากมชีวีายุมัน่ขวญัยนื มอีายพุอ ๗๐, ๘๐ แล้ว ส่วนเสนาสนะภายนอกจะเกบ็ตวั 
ตายในยามแก่ชราที่ไหนหนอ ได้ส�าเหนียกสถานที่ไว้อยู่เสมอๆ ไม่ได้ไปเที่ยวดูบ้าน
ดูเมืองดูภูมิประเทศภายนอกเฉยๆ แต่เพื่อพ้นทุกข์ในสงสารอันน้ันขาดตัวอยู่แล้ว 
เจตนาอนัน้ีมไิด้ขบถคนื และมไิด้บงัคับ เพราะมีเจตนาต้นมือก่อนออกอปุสมบทแล้ว  
มิได้หนักใจในเจตนา

และเวลาทีอ่ยูใ่นปักษ์ใต้ได้ส�าเหนียกว่า ถ้าเราอยูต่่อไปอีกให้ถึง ๔ ปี กค็งไม่ไหว  
เพราะสถานที่ไม่อ�านวยดังกล่าวแล้ว แต่ถ้าเราจะไปซึ่งหน้าญาติโยมเล่า ก็เป็นเรื่อง 
กระทบกระเทอืนทัง้ฝ่ายพระและฝ่ายโยม ท�าให้พระมากบัเราอกีไม่ต�า่กว่า ๑ องค์ และ 
ก็เกรงคุณอรุณจะกลับพร้อม ถ้าหากว่าเราจะท�ากลอุบายลาเยี่ยมบ้าน ทั้งค่าไปและ 
ค่ากลบัในการโดยสาร โยมเขากจั็ดให้พร้อม เมือ่โยมเขาก�าลงัระแวงและหวงพระอยู่ 
อย่างนี้ ก็เป็นเหตุให้พิจารณามากขึ้น

เมือ่ออกพรรษาแล้วในปีที ่๓ พอถงึเดอืนมกราคม กล็าออกวเิวกแต่ผู้เดยีว ตัง้ใจว่า 
จะกลบัภาคอสีาน แต่มไิด้เล่าให้ท่านผู้ใดฟังในเร่ืองจะกลบั และจะค่อยวเิวกไปไม่ด่วน  
โยมและฝ่ายคณะสงฆ์กค็งสงสยัมาก เพราะเหน็จัดบริขารออกเหลอืน้อย รองเท้ากไ็ม่เอา  
ผ้าจีวรและสงัฆาฏิตดัใหม่ๆ ย้อมใหม่ๆ กไ็ม่เอา เพราะเหน็ว่าผ้าใหม่ เวลาเราได้ถกูซกั 
น�า้ธรรมดาคราวจ�าเป็นผ้าจะขาวออก ผ้าไตรเก่าพอจะคุ้มปีอยูด่งัน้ี ผ้าอาบน�า้เอา ๒ ผืน 
กับผืนเก่า ผ้าอังสะผืนเดียว ผ้าสบงผืนเดียว ผ้าปกหมอนตัดออก เอาผ้าปูนอน คือ 
ผ้าอาบปกเอาในตวั ย่ามตดัออก หนังสอืมีแต่ปาฏโิมกข์กบัใบสทุธ ิเอาผ้าเชด็หน้าห่อ  
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ยาแก้พษิสตัว์กดัต่อย ยาตราพระตลบัเดยีว ไฟแชก็แก๊ส ไฟฉาย มุง้บาง กลดไม่ใหญ่โต 
เท่าไร สะพายบ่าเดียว

แบกกลดขึน้รถยนต์ไปลง จ.พงังา ในตวัจังหวดั ไกลจากทีจ่�าพรรษาอ�าเภอหน่ึง  
ไปพกัถ�า้กรรจ์ ทศิตะวนัออกไกลจากเมอืงหน่ึงกโิลเมตร ได้ข้ามน�า้กว้างประมาณ ๒ เส้น  
ลึกเพียงเข่า ไหลอยู่ไม่ขาด ไหลลงสู่ทะเลใน ให้เข้าใจว่าทางทิศเหนือของเกาะภูเก็ต 
เขาเรียกกนัว่าทะเลใน ทางทศิใต้ ทศิตะวนัออก ทศิตะวนัตก ของภเูกต็ และทศิเหนือ 
ของภเูกต็กค็อืมหาสมทุรอนิเดยีเราดีๆ  น้ีเอง แปลว่า จ.พงังา เป็นแหลมของ จ.สรุาษฎร์ฯ 
ยืน่ออกไปแทงมหาสมทุรอนิเดยี ภเูกต็อยูใ่นเกาะมหาสมทุรอนิเดีย และจังหวดัพงังาน้ี
อยูใ่นหบุเขาลกึ หลงัเขาตนีเขามีสตัว์ป่านานาชนิด เช่น เสอื งู ลงิ ค่าง บ่าง ชะนี หม ีอเีก้ง 
เลยีงผา เป็นต้น ถ้าไล่นับไปมาก ก็จะเป็นเดรัจฉานกถาในพรหมชาลสตูร สลีขนัธวรรค  
นักปราชญ์อ่านพบก็จะหัวเราะว่าพูดแต่เร่ืองบ้านเร่ืองเมือง พระธุดงค์อะไรอย่างน้ี
แปลกมาก จะกลายเป็นธดุงค์แผนทีภ่ายนอก ไปอยูถ่�า้ไหนๆ กห็นีไม่พ้นถ�า้กายถ�า้ใจ
น้ีเองจะได้พจิารณากนั สตัว์ป่าทีอ่ยูใ่นถ�า้น้ีมานมนาน จนตัง้บ้านตัง้เมอืงได้ มอีสิระ ก็
คอืสตัว์กเิลส ราชสห์ีตวัทีห่น่ึง สอง สาม กคื็อ โลภ โกรธ หลง ไฟกว่็า อวชิชากเ็รียก  
ได้ยศได้นามหลายชือ่แท้ๆ เพราะเป็นเจ้าใหญ่นายโตประจ�ากายประจ�าใจ เป็นเจ้าโลก 
เจ้าสงัขารมานมนาน เขากลวัแต่กองทพัธรรมอริยมรรคอริยผลเท่าน้ัน ต�า่กว่าน้ันลงมา 
เขาไม่กลัวหรอก คล้ายกับริ้นกับยุงไปกัดช้างเท่านั้นแหละ หรือมิฉะนั้นคล้ายกับเอา
ไม้จิ้มฟันไปงัดภูเขา กิเลสก็ไม่หวั่นไหวได้ง่ายๆ
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วิเวกถ�้ากรรจ์

ในขณะทีพ่กัวเิวกอยูถ่�า้กรรจ์น้ัน ซึง่เป็นถ�า้ดนิราบ ถ�า้คล้ายกบัวงเลบ็ มแีคร่สงู
ประมาณ ๔๐ เซ็นต์ ปูฟากไม่ได้กั้น นอนพอสุดหัวสุดเท้า กว้างประมาณ ๙๐ เซ็นต์ 
บาตรต้องตั้งไว้ใต้เตียงหัวนอน มีคลองน�้าไหลอยู่หน้าถ�้า เพดานถ�้าหินสูงประมาณ  
๓ เมตร ก็มี ประมาณ ๒-๔-๕ เมตร กมี็ ทางจงกรมกอ็ยูก่บัน้ัน ยาวประมาณ ๗ วา  
มนี�า้ไหลอยู่หน้าถ�า้ เป็นคลองลกึเพยีงเข่า เขาท�าร้านล้างบาตรให้ทีน้ั่น น่ังสรงทีน้ั่นกไ็ด้  
น�า้จืดดใีสสะอาด ไม่มีบ้านคนอยูเ่หนือน�า้ทีไ่หลมา ตนีเขาต�า่กว่าน้ันลงมาประมาณ ๑ เส้น 
เป็นสวนยางเขา ด้านภาวนาหนักไปทางเมตตา พจิารณาลงมาจนถงึอนัตตาธรรม อนัไม่มี 
เวรอนัไม่มภัียอันไม่มศัีตรู พร้อมกบัลมเข้าออก ไม่มกีลางวนักลางคนื เพราะถอืว่าต้อง 
พึ่งตนเองหนักเข้า

ตลอดทั้งขาไปขากลับบิณฑบาต ฉันในบาตรรวมทั้งหวานคาวตามเคย เพราะ 
กลวัวบิตั ิไปบณิฑบาตในเมอืงไม่ไกลนัก เตม็บาตรทกุวนัทัง้กบัพร้อม มโียมชาวบ้าน 
ตามปฏิบตัติอนฉันเช้า วนัละคนไม่ขาด เขามีนิสยัด ีค�าใดเราบอกอย่าๆ แล้วไม่ฝืนเลย  
สตัย์ซือ่สจุริตมาก เขาว่าเขาไม่ค่อยเหน็พระมาอยูอ่งค์เดยีวอย่างน้ี ถ้ามาก ็๓, ๔, ๕ องค์ 
เป็นกลุม่ ๕ วัน ๗ วนั กไ็ป กม็กัเหน็อยูแ่ต่สนามกลางเมอืงและริมถนนทีค่นผ่านไปมา  
ปักกลดอยู่กับดนิ และมกัจะมขีองขลงัมาพร้อมด้วยเป็นอนัมาก โดยมากมกัเป็นพระ
ทางสงขลา พัทลุง และภาคกลางก็มี และก็มีผู้นิยมชมชอบ
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เม่ือขณะเขยีนอยูเ่ดีย๋วน้ี ได้พจิารณาขึน้ว่าจะเป็นลทัธใิดๆ กต็าม ทีอ้่างองิว่าถอื 
พระพุทธศาสนา หลักพิสูจน์ของการปฏิบัติก็มีอยู่ว่า สิ่งใดที่เป็นการส่งเสริมให้กิเลส 
มากขึน้ สิง่น้ันไม่ถูก ถ้าประพฤตถิกู กเิลสก็ห้ามล้อหรือเบาลง หรือเหอืดแห้งหายขาดไป  
ผลรายรับต้องปรากฏอย่างน้ีแก่ผู้ปฏบิตัขิณะทีท่วนดตูนดใูจ มฉิะน้ันแล้วการปฏบิตัิ 
กเ็ป็นเถรส่องบาตร เหน็ท่านจ้องส่องดูบาตรก่อนลงมอืฉัน กจ้็องด ูแต่ไม่รู้ว่ามคีวามหมาย 
ยังไง การเดินทางใจไปมรรคผลนิพพาน จะติเตียนหนทางที่พระองค์ทรงพระมหา-
กรุณาธิคุณเปิดไว้แล้วอย่างโล่งโถงก็ไม่ได้ ต้องติเตียนใจ สติปัญญาของตนเข้าใส่
หนทางเท่านั้น ไม่ได้ลงทุนถางและซ่อมแซมเหมือนทางภายนอก ทางภายนอกต้อง
ซ่อมแซมกันอยู่เรื่อยๆ จะเทียบใส่อาหารภายนอก มีผู้หามาให้ครบ มีแต่ล้างมือเปิบ
กินก็ดี อาหารนั้นถ้าไม่กินนานไปก็บูดก็เน่า เป็นหนทางที่พระองค์เจ้าถางไว้เตียนก็ดี  
อาหารทีพ่ระองค์เจ้าปรุงแล้วสกุแล้ว ใส่ส�ารับไว้บริบรูณ์แล้วกดี็ หนทางกไ็ม่กลบัรกอกี 
อาหารก็ไม่บูด

ต่อไปในเร่ืองผ่านเมอืงพงังาไปบณิฑบาต บรรดาผู้ทีม่าลดัใส่บาตรพระหลวงพ่อน้ี  
เขาร้องวงิวอนประจ�าว่า ขอให้เทวบตุรเทวดา อนิทร์ พรหม พระยม พระกาฬ จตโุลกบาล 
ทั้ง ๔ จงรักษาพ่อท่านอย่าให้มีอันตรายใดๆ ทั้งสิ้น เพราะหวาดเสียวเหลือเกิน  
เขาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังดงัน้ี จะเป็นค�าเทจ็จริงอย่างไร กม็อบให้เป็นเร่ืองของเขา ผู้เขยีน
ก็ไม่รับได้ ไม่รับเสียด้วย แต่ก็คงเป็นค�าจริง เพราะเราภาวนาหนักไปในอัปปมัญญา

ตามความจริงแล้ว เสอืมันเอาคนตดัยางไปกนิบ่อยๆ อยูต่ามแถบน้ัน เพราะการ
ตัดยางเขานิยมกันแต่เช้ามืด มัดตะเกียงไฟติดหน้าผาก แต่ตี ๓ ตี ๔ เป็นส่วนมาก 
ส�าหรับผู้กล้าหาญ เขานิยมกนัว่ายางมนัไม่แห้ง มนัออกดใีนเวลาตอนกลางคนื ได้ยนิ 
งูใหญ่ร้องอยูใ่กล้ประมาณ ๑๕-๑๖ วา แต่มิได้เหน็ตวั ชะรอยมนัจะร้องอยูใ่นรูทีเ่ป็น 
รูเป็นโพรงเข้าไปในเขา ส่วนเสอืน้ันไม่ปรากฏเหน็ หรือมันมามองดกูไ็ม่ทราบได้ เพราะ 
เป็นหุบเขาแหลมๆ เข้าไป แต่คราวล่วงมา ไปวิเวกที่บางนุ ที่ควนเขาดิน คนเดียว  
อ.ตะกั่วทุ่ง มันมาร้องอยู่ใกล้ๆ อย่างอาจหาญมากนักหนา คราวอยู่วัดป่ากระโสม  
ตะโหนดสวนพริก ตะกัว่ทุง่ ก ็๖ โมงเยน็ มนัออกมาสดูกลิน่เล่นอยูต่ามทางทีล่ดัไปมา 
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ระหว่างกุฏิต่อกุฏิที่เป็นทางแคบๆ อันเป็นกุฏิบนควนเขาดินที่อยู่ไกลหมู่บ้าน พอมัน 
เหลอืบเหน็ข้าพเจ้า มนักก็ระโดดเข้าป่าหญ้าฝร่ัง (สาบเสอื) เสยี ความกลวัตายของสตัว์ 
ที่มีกิเลสอยู่นี้ต้องมีกลัวกันทั้งนั้น เว้นพระอรหันต์เสีย เหลือนั้นต้องกลัวกันไม่มาก 
ก็น้อย ท่านผู้ดับตัณหาได้สิ้นเชิงแล้ว ความขลาดกลัวขนพองสยองเกล้าย่อมไม่มี 
แต่คนโดยมากชอบมอบให้โรคเส้นประสาทเป็นส่วนมาก และกข็อฝากท่านผู้รู้ไว้ด้วย 
การเขยีนเกีย่วกบัธรรมชัน้สงู มไิด้ยนืยนัเข้าข้างตวัฝ่ายเดยีว เพราะจะกลายเป็นมานะ
ความถือ ดิ่งลงไปหน้าเดียว ถอนได้ยากอุปาทาน
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อาจารย์ภูเขาทอยพาให้เข็ดหลาบ

ครั้นพักท�าความเพียรอยู่ถ�้ากรรจ์ประมาณ ๒ เดือนแล้ว จิตสังขารก็คิดอยาก
จะข้ามเขาทอย ไปทางอ�าเภออ่าวลกึ ซึง่เป็นเขตจังหวดักระบี ่จึงถามโยมว่า “โยมเอ๋ย  
อาตมามาพกัอยูท่ีน่ี่กส็ะดวกสบายพอควร วนัเวลาชีวากล่็วงไป นึกอยากจะไปเทีย่วต่อ 
ไปทางอ�าเภออ่าวลึก ภูเขาขวางหน้าอยู่นี้มีที่ข้ามไปได้หรือไม่”

เขาตอบว่า “ไม่อยากให้ท่านไปง่าย เพราะประชาชนเขาจะขนดนิทรายมาปพูืน้ถ�า้ 
ให้พ่อท่านอยู่” ตอบเขาว่า “อาตมาด่วนไปข้างหน้าเพราะเกรงจะไม่ได้เทีย่วหลายแห่ง 
โยมเอ๋ย แม้จะไม่มีพระอยู่นี้ การขนทรายมายิ่งสะดวกดี เพราะพระมาพักจึงจะขน
เป็นการไม่สะดวกเท่าไรในฝ่ายพระ เพราะล�าบากหลบกบัญาตโิยมทีผ่่านไปมาอนัเป็น
เพศหญิง เรารีบท�าไว้ก่อนพระมาพักดีกว่านะ”

เขาตอบว่า “ถ้าพ่อท่านไปแล้ว ใครหนอจะพอใจขน เพราะไม่มีก�าลังใจ เพราะ
ไม่เห็นพระ”

ตอบเขาว่า “ถ้าอย่างน้ันกร็อไว้ก่อน ต่อเมือ่มีพระมาในอนาคต จงพากนัขนเน้อ  
จะอย่างไร อาตมากจ็ะได้ลาไปตามแผนทีว่างไว้ พวกเราจะอยูไ่กลกนัขอบฟ้าแดนดนิใดๆ  
ก็ตาม ต่างก็ถึงพุทธ ธรรม สงฆ์ เป็นสรณะอยู่ ได้ชื่อว่าอยู่ใกล้กันโดยธรรมแลนา” 
แล้วก็หมดปัญหากัน

แล้วเขาพูดว่า “ถ้าจะไปจริงๆ จะได้นิมนต์กลับไปทางตลาด จะส่งพ่อท่านไป 
ทางเรือจะสะดวกและถึงเร็ว”
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ถามโยมว่า “ภูเขาทอยนี้ ได้ยินเขาเล่าว่ามีคนข้ามมาข้ามไปได้อยู่ด้วยฝีเท้า”

เขาตอบว่า “ได้อยู่ก็จริง แต่ชันมากสูงมาก บ่าย ๔ โมงเย็นจึงจะถึงตีนเขาทาง
ทิศตะวันออก”

ตอบเขาว่า “ถ้าอย่างน้ันอาตมากอ็ยากจะทดสอบดูว่า อาตมาจะกล้าเป็นกล้าตาย 
เพียงขนาดไหน ขอโยมจงไปส่งให้ถูกทางช่องข้ามเถิด”

ว่าแล้ว เขาก็พาไปแบบฝืนๆ เขาพาไปตามตนีเขาประมาณ ๘ เส้น กเ็หน็หนทางข้าม 
ลดัเขาแคบๆ พอสงัเกตได้ เขาบอกว่า “ไม่มีเส้นปลกีดอก อย่าได้แวะซ้ายและขวาเลย”

ตอบเขา “ถ้าอย่างน้ันขอให้โยมกลบัโดยสวสัดภิาพเทอญ” เขายกมอืใส่หวัแล้ว
ก็กลับ

แล้วกต็ัง้ใจภาวนาพร้อมกับขาก้าวปีนภเูขา บางแห่งก้าวได้ทลีะคบื บางแห่งก้าวได้ 
ทลีะกว่าคบื บางแห่งก้าวได้ทลีะศอกก�า ไปยงัไม่ถงึหลงัเขากพ็กัเหน่ือย ผินหน้าลงทาง 
ทีปี่นขึน้มา เอาส้นสองส้นยนัทีเ่ป็นหลมุ หนีบกลดไว้กบัรักแร้ สะพายบาตรเฉวยีงบ่า
ให้แน่น เอาฝ่ามือสองฝ่าแบออกกดพื้น ตัวยั้งน�้าหนักอยู่ที่ส้นสองส้น อยู่ที่ก้น อยู่ที่ 
ฝ่ามือทัง้สองทีก่ดลงสนิทพืน้ พกับรรเทาทกุข์กายอยูก่บัหนทางทีน้ั่นประมาณ ๑๐ นาท ี
แล้วก็ค่อยพยงุตวัยนืขึน้ ปีนขึน้ต่อไป ประมาณเทีย่งวนัก็ถึงหลงัเขา เหง่ือออกโชกโชน 
เดนิไปไม่พอ ๑๕ วา กช็นัริบหร่ีลงอกี ลงยากกว่าปีนขึน้อกีเสยีด้วย เพราะได้ห้ามล้อ 
ยั้งลงๆ แบบเบาที่สุด พอถึงตีนเขาก็ ๔ โมงเย็นกว่าๆ แล้วเหลียวคืนหลังที่ข้ามมา  
เข็ดหลาบมาก ไม่เสียดายไม่อาลัยว่าจะข้ามอีก ระอามาก น�้าก็ไม่ได้ดื่มเลย อาจารย์
ภูเขาทอย จังหวัดพังงา พาให้เพิ่มความเข็ดหลาบในสงสารสาครยิ่งขึ้น อาจารย์เกิด  
อาจารย์แก่ อาจารย์เจ็บ อาจารย์ตาย อาจารย์วโิยคพลดัพราก อาจารย์ปรารถนามไิด้
สมหวงั อาจารย์อนิจจัง อาจารย์ทกุขงั อาจารย์อนัตตา เป็นอาจารย์สอนให้เข็ดหลาบ
ในวัฏสงสารอยู่ ไม่เลือกกาลไม่เลือกเวลา แต่ขออย่าให้เป็นผู้หูหนวกตาบอด รับฟัง
รับพจิารณาอยู่ไม่เลอืกกาล จึงจะคุม้ค่าแห่งความหลงและความไม่หลง มฉิะน้ันแล้ว
ก็ไปไม่รอดจากความหลงๆ ใหลๆ หล�าๆ ได้
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ครั้นตกถึงตีนเขาแล้ว เป็นทุ่งนา กว้างประมาณ ๓ ไร่ ยาวประมาณ ๒๐ ไร่  
มนี�า้ไหลลงจากภเูขา เป็นคลองเลก็ๆ ใสสะอาด จืดสนิท มีกระต๊อบกระหน�าอยู ่กว้าง 
ประมาณ ๓ เมตร ยาวประมาณ ๔ เมตรกว่า โล่งเตียนไม่มีคนอยู่นั้น และไม่มี 
สิ่งของอะไร นึกในใจว่า ถ้าพบเจ้าของมาที่นั้น ก็จะขออนุญาตพัก แต่ก็ไม่พบเลย  
พักหายเหนื่อยแล้วก็สรงน�้า ด้วยความสังเวชตนว่า เกิดมาทุกข์ ทุกข์อยู่องค์เดียว 
ไปอยู่องค์เดียว ไม่มีใครเป็นพยานได้ มีแต่หัวใจตนเป็นพยานตนเอง สรงน�้าแล้ว 
กพ็อดคี�า่ กราบพระแล้วกภ็าวนานอนและกไ็ม่หลบัสนิทได้ ไม่นึกกลวัและไม่นึกหาญ  
เป็นเสมอๆ อยู่ คงจะเป็นเพราะคุณธรรมอันวเิวก ไม่มีเพือ่นสอง ไม่เป็นอารมณ์อนัจะ 
พูดกับเพื่อนเนาะๆ แนะๆ อะไร เพื่อต้อนรับกันเป็นค�าๆ เป็นเรื่องๆ เป็นวรรคๆ  
ตนเป็นทีพ่ึง่ของตนโดยแท้ ใจเป็นทีพ่ึง่ของใจโดยแท้ ธรรมเป็นทีพ่ึง่ของธรรมโดยแท้  
กรรมเป็นที่พึ่งของกรรมโดยแท้จริง

คร้ันเช้าได้เวลาก็เข้าไปบณิฑบาต มบ้ีานอยูท่างทศิตะวนัออก ไกลประมาณ ๒๐ เส้น  
มีหลังคาเรือนประมาณ ๕, ๖ หลัง ฉันเสร็จแล้วพักอยู่ที่นั้น บ่ายประมาณ ๓ โมง 
มีโยมแวะไปคุยด้วย ๒ คน ได้ถามเขาว่า “มีถ�้าอยู่ตามแถบนี้หรือไม่”

เขาตอบว่า “มี” ถามเขา “ไกลขนาดไหน” เขาตอบ “ไม่ไกลเท่าไรนัก”

ถามเขา “ไปเดี๋ยวนี้จะทันหรือไม่” เขาตอบ “ทันครับ” แล้วเขาก็พาไป

พอไปถงึ เป็นทีข่รุขระมาก เป็นซอกเขาเข้าไปลกึ แล้วมนี�า้ซมึอยูด้่านหน่ึง มีทาก  
มีเงื้อมหินขลุกขลัก ทางจงกรมก็ไม่มีที่จะราบเรียบยาวพอ ๕ วาเลย เวลาก็ค�่าเข้า  
มีป่าไม้ทึบ ไม่สว่าง มีรอยสัตว์ป่าลงไปกินน�้าละลากละลายมาก ทีนี้หามศพตกป่าช้า  
ถ้าจะคืนพกัทีเ่ก่ากไ็ม่เหมาะ คล้ายกบัว่าเราขลาดกลวัเกนิไป ว่ากบัเขาว่า “เออ ค�า่แล้ว  
จะท�าร้านก็ไม่ทันดอก จงพากันเอาใบไม้ปูดิน แล้วท�าที่ให้แขวนกลด แล้วก็พากัน 
กลับบ้านจวนค�่าแล้ว”

เขาท�าเสร็จกก็ลบั พอเขากลบัแล้วกก็างกลดมุง้ ปผู้าอาบลงทีเ่ขาปไูม้ให้ ทีด่นิราบ
เพราะเป็นถ�้าราบ เงื้อมหินนดิหน่อย พอถึงเวลา ๑ ทุ่ม ก็กราบพระและจะสวดพาหุง  
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ความง่วงเหงาหาวนอนไม่รู้ว่ามาจากไหน ท�าอบุายแก้ยงัไงกไ็ม่หายได้ จึงทวนดูว่า เรามา 
อยูท่ีอ่ตัคดัอนัตรายมาก ท�าไมเราง่วงเหงาหาวนอนมากผิดธรรมดาแท้ๆ จะอย่างไรกต็าม  
เราจะอธษิฐานธรรมแล้วจะนอน ยกมือประนมนึกในใจว่า ด้วยเดช พทุธ ธรรม สงฆ์  
ขอเป็นมิตรเป็นสหาย ปราศจากสรรพเวรภัยทั่วทั้งไตรโลกาอยู่ทุกเมื่อแล ระลึกได้ 
ไม่ระลึกได้ก็ดี ขอผูกขาดจองขาด ตราบเท่าเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานแล แล้วก็นอน
ก�าหนดพุทโธ พร้อมลมออกเข้า คงไม่พอ ๕ นาที เลยหลับไป

รู้สกึตวัตืน่ขึน้ประมาณต ี๒ กว่าๆ มดง่ามกดัเพราะเป็นดนิชุม่ แล้วคดิว่า เรามใิช่ 
คนขี้เซาหาวนอนอะไรนัก มานอนเหมือนหมูถึงเพียงนี้ เป็นด้วยอากาศทึบ ธาตุขันธ์ 
สูไ้ม่ไหว ทัง้เอาผ้าปัดมดออกจากกาย ทัง้พลกิใจภาวนา ถึงอย่างน้ันกยั็งจะเคลิม้หลบัอยู่  
แต่กนึ็กเผลอไป มไิด้เพ่งแสงสว่างเป็นอารมณ์เพือ่บรรเทาง่วงลองด ูและนิสยัเจ้าตวัเล่า 
ก็ไม่ค่อยได้หัดเพ่งแสงสว่างเป็นอารมณ์อีกด้วย จึงเป็นเหตุให้ไม่ได้ระลึกถึง เพราะ
เคยเพ่งแต่อานาปานสตเิป็นหลกัส่วนมากแห่งสมถะ แม้จะพจิารณาไตรลกัษณ์กอ็าศยั 
อานาปาน์เป็นนายหน้า แม้พระองค์จะทรงพระกรุณาสอนพระมหาโมคคลัลานะ ผู้ไป 
ท�าความเพยีรอยูบ้่านกลัลวาลมตุตคาม แขวงมคธ แล้วน่ังโงกง่วง ทรงสอนอบุายให้
ระงับโงกง่วงด้วยวิธีต่างๆ ก็เลยลืมไปเสีย เลยกลายเป็นวางยาไม่ถูกกับโรคที่ก�าเริบ
กะทนัหนั ก็เลยถูกแพ้การโงกง่วงไปเสยี ถ้าเสอืหรืองูหรือมสีิง่บนัดาลให้ตายในคนืน้ัน 
สดๆ ด่วนๆ ถ้าพลิกใจไม่เหมาะสมก็คงจะเป็นปัญหาอยู่
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พักเขาเฒ่าพบงูใหญ่

คร้ันตอนเช้ากจั็ดแจงบริขารเตรียมเดินทางไปผ่านข้างบ้านเขา เขาวิง่มารับ แล้วได้ 
พูดกับเขาว่า “อากาศทึบมาก ที่คับแคบอีก ถ้าจะบิณฑบาตที่บ้านเรานี้ก็ยังเช้าเกินไป  
ถ้าอาตมาไปข้างหน้าจะมีบ้านหรือไม่ และจะมีที่พักสะดวกหรือไม่”

เขาตอบว่า “ต้องไปพกัเขาเฒ่า เพราะมเีง้ือมหนิและมเีตยีงอยูน้ั่นด้วย ไปบณิฑบาต 
บ้านเขาเฒ่า แต่พอไปถึงจะสายมากครับ”

“เออ ถึงสายบ้างก็ไม่เป็นไรดอก ขอจงส่งอาตมาให้ถูกทางโยมเอ๋ย” เขาไปส่ง
ประมาณ ๒๐ เส้น ข้ามน�า้ไหลเชีย่วลกึเพยีงเข่า ไหลลงมาจากเขาทอย กว้างประมาณ 
๖ เมตร แล้วก็บอกเขากลับ

พอไปถงึเขาเฒ่าก ็๔ โมงเช้า โดยคาดคะเน มคีนหน่ึงตามพาไปถ�า้ แล้วกเ็ลยไม่
ไปบิณฑบาตเลย เพราะหมดเวลาแล้ว และเขาก็รู้ว่ายังไม่ฉันอาหาร บอกเขาลัดไว้ว่า  
“อาตมาไม่ฉันกไ็ด้ดอก วนัน้ีโยมไม่ต้องล�าบากดอก เพราะมาหลอนกนัผิดเวลาแล้ว” 
เขาไม่ยอม เขาเอาป่ินโตมาเถาหน่ึง แล้วแก้บาตรออก เอาใส่บาตร ฉันให้เขาประมาณ 
๙ หรือ ๑๐ ค�า นี้แหละ 

เขาเล่าว่า “พระพัทลงุและสงขลา นานๆ กผ่็านมาพกัอยูแ่ต่อยูไ่ม่นาน เพราะมา 
หลายองค์ ทีพ่กัไม่พอ” ปรารภกนัประมาณ ๒๐ นาท ีแล้วเขาก็กลบั บ้านเขาเป็นบ้าน 



226

ห่างๆ กัน เพราะเขาอยู่ตามนาตามสวนของใครของมัน สมัยนั้นโจรผู้ร้ายไม่ค่อยมี 
แต่ทุกวันนี้ก็คงจะบอกไม่ถูกเพราะวุ่นวายขัดข้อง

ที่พักอยู่เขาเฒ่านั้น เป็นเงื้อมหิน พื้นเสมอดินราบ แต่เงื้อมหินข้างบนสูงมาก  
เป็นที่มุงยื่นออกไป พื้นใต้ที่ราบที่อาศัยพักมีเตียงสูงประมาณ ๔๐ เซ็นต์ เขาท�าที่
บวงสรวงไสยศาสตร์เป็นกระท่อมหน่ึง ทีเ่รียกว่ากระต๊อบหรือกระหน�า ไกลจากเตยีง 
ใกล้หน้าผาเป็นโพรงเป็นรูเข้าไปในหน้าผาน้ันประมาณหลวมครุ ภเูขาลกูน้ัน เขาเรียก 
ว่าภูเขาถ�้าเขาเฒ่า ต�าบลเขาเฒ่า จังหวัดพังงา

วนัไปถงึทแีรกกพ็กัอยูท่ีเ่ตยีง นอนเอนกายพกัอยูเ่ป็นเวลาประมาณบ่าย ๑ โมง  
มงูีใหญ่ตวัหน่ึงเลือ้ยตรงมาทางทศิเหนือ ล่องตามหน้าผามาทีก้่อนหนิใต้หน้าผา หวัของ 
มนัเกือบจดกับเตยีงด้านทางทีผิ่นศรีษะไป คอของมนัยกข้ึนพร้อมทัง้ทีเ่ลือ้ยมา ยกคอ 
สูงประมาณ ๕๐ เซ็นต์ มาแบบเรียบๆ ช้าๆ ตาของมันเท่าหัวแม่มือ ข้าพเจ้าก็ลุกนั่ง 
พับเพียบ หัวของมันอยู่ห่างเตียงประมาณ ๑ ศอก ตัวของมันยาวประมาณ ๔ เมตร  
โตประมาณวัดผ่าศนูย์กลาง ๑๐ เซน็ต์กว่า มันกย็กคอท�าตาปริบๆ อยูแ่บบสภุาพ นึกขึน้ 
ได้สดๆ แล้วพร้อมทั้งโบกมือกล่าวว่า “ไปๆๆๆ เลี้ยวไปทางนั้น จะมาสงสัยเราท�าไม 
เราแผ่เมตตาถงึเธอทกุวนั ไม่ว่าแต่เธอเลย สิง่ทีม่วีญิญาณครองสงิทกุถ้วนหน้าทัว่ทัง้ 
สรรพไตรโลกา เราขอเป็นมติรเป็นสหายปราศจากเวรภัยอยู่ทกุเมือ่ พร้อมทัง้อทุศิกศุล 
ผลบญุให้ทกุถ้วนหน้าอยู่โดยทกุเมือ่ จงได้รับแต่สรรพสขุทัง้ปวง ผูกขาดจองขาด ระลกึได้ 
ไม่ระลึกได้ก็ดี ตราบเท่าเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานทุกถ้วนหน้านั้นเทอญ ไปๆๆๆ” 

มันเลยเลีย้วขวาตรงไปใต้ถนุกระต๊อบทีเ่ขาบวงสรวง ยกคอเรียบๆ อยู่อย่างน้ัน 
เลือ้ยไปช้าๆ แบบมีสต ิหวัมนัห่างออกไปจากเตยีงประมาณ ๒ วา แต่หางสดุของมนัยงั
อยูใ่กล้เตยีง แล้วมันร้องขึน้ว่า “ห ูห ูห ูห”ู ท้องของมันยบุพองยบุพองในเวลามนัร้อง  
แล้วมันก็เข้าไปในโพรงหินหน้าผาเงียบ แล้วพะวงนึกในใจว่า มันมาหากินต่างหาก  
แต่มาเจอเรา ห่างจากกันไปประมาณ ๑๐ นาทีก็ออกมาอีก จะลัดไปทางตีนเตียง  
ยกคอมาเหมือนเดิม มาเรียบๆ ออกจากโพรงหินมาประมาณวากว่าๆ แล้วทีนี้ตั้งใจ 
ได้กว่าคราวก่อน จึงพูดขึ้นทั้งกวักมือให้กลับ พูดว่า “ไปๆๆๆ กลับๆ เราบอกแล้ว 
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ไม่ฟัง เราไม่มาหาเอาทรัพย์ในดนิสนิในน�า้ดงักล่าวแล้วน้ัน กลบัๆๆๆ” ทัง้โบกมอืพร้อม  
เวลามนักลบั มันก็ถอยตวักลบัประมาณ ๑ คืบ แล้วขว้างหางคนืมา แล้วเข้าไปในรูน้ัน 
ต่อไป ไฉนมนัเข้าไปในรูแล้วจึงออกมาอกีโดยด่วนนัก ชะรอยมนัจะออกไปหากนิทาง 
ชายทุ่ง แล้วด้วยอ�านาจของพุทธ ธรรม สงฆ์ และจิตใจมิได้มีเวรมีภัยกับมัน มันก็ 
ไม่กดัไม่กิน ไม่ท�าอนัตรายใดๆ มิใช่ภูตผีเทวบตุรเทวดาจ�าแลงแปลงกายอะไรเลย หรือ 
จะเรียกว่าคู่สร้างบารมีมาทดสอบว่าจะขลาดกลัวขนาดไหน และจะนึกหาค้อนหาไม้
มาฆ่ามาตีหรือไม่ เหล่านี้เป็นต้นก็อาจเป็นได้

เร่ืองงูภายนอกกไ็ม่ส�าคัญเท่างูภายใน งูภายในคอืงูกเิลสทีพ่นัจิตพนัใจอยู ่เป็นงู 
ส�าคัญมาก แผ่พงัพานโลภ โกรธ หลง อยูไ่ม่ลดละได้ โสดาบนัเป็นต้นไป งูจะไม่รัดจิต 
รัดใจให้แน่น พอหายใจสะดวกบ้าง เหน็หนทางและมีทางจะชนะงูในอนาคต ต�า่กว่าน้ัน 
ลงมาอยู่ในเกณฑ์ตายคาปากงู

ตื่นเช้าไปบิณฑบาต ๒ เรือนเท่านั้น เพราะบ้านเขาอยู่ห่างกันตามสวนตามนา 
แต่ก็พอได้ฉันอยู ่เขาตามมาส่งอาหารคนหน่ึง ได้ถามเขาว่า “คณุโยม ทีน่ี่มงูีหรอืไม่” 

เขาย้อนถามว่า “พ่อท่านเห็นหรือ” ตอบเขาว่า “เห็น”

เขาถามว่า “ตัวใหญ่ขนาดไหน” ตอบว่า “ตัวขนาดแข้งโตนี่แหละ”

เขาตอบว่า “ตวัใหญ่กว่าน้ันกม็ ีเท่าโคนขา” ถามเขาว่า “มนักดัเป็นไหม มพีษิไหม”  
เขาตอบว่า “มนักดัเป็น และมพีษิมากเป็นที ่๒ ของงูเห่า แต่มนัไม่ค่อยกดั มันชอบกนิ”

ถามเขาว่า “ชือ่งอูะไร” เขาตอบว่า “ชือ่งูบ้องหลาครับ มนัเคยอาศัยไปมาอยูต่าม 
แถวนี้มานานแล้ว มันเป็นงูกายสิทธิ์ แต่ก็ไม่ค่อยท�าใครดอก”

แท้จริงแต่ยงัมิได้พบงู กนึ็กในใจว่าจะพกัอยูท่ีน้ั่นประมาณ ๓ วนัเท่าน้ัน แต่เมือ่ 
พบงูแล้วและเล่าให้เขาฟังแล้ว กจ็�าเป็นต้องอยูไ่ปอกี ต่างดดัสนัดานตนเองบ้าง และเกรง 
เขาจะว่าพระธุดงค์ขี้ขลาดเกินไป
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อยูไ่ปอกีได้สปัดาห์หน่ึง และไม่เหน็งูมาอกี มีแต่เสอืโคร่งผ่านมาได้ใกล้ประมาณ  
๑๕ วา โยมเขาบอกเล่าให้ฟัง เขาเหน็รอยมัน แต่เจ้าตวัมไิด้ไปดูกบัเขา แล้วนึกในใจว่า 
ถ้ากรรมตายไม่มาถงึแท้ กรรมเป็นอนัมีชวีติกต้็องรอดไปเป็นคราวๆ แต่กไ็ม่พ้นตาย 
ไปได้

เมือ่นึกให้ละเอยีดแล้ว เสอืกเิลสกต็ัง้บ้านตัง้เมอืงอยูร่อบเมืองใจอกี ค�าว่า เสอื 
แปลว่า ผู้ยงัมโีกรธโหดร้ายอยู ่เหน็แต่กระเป๋าไส้กระเป๋าท้องของตน พระอนาคามเีท่าน้ัน 
จะพ้นจากปากเสอืโกรธไป ต�า่กว่าน้ันลงมา ไม่พ้นจากปากเสอืโกรธเลยแลหนอ เมือ่น้อม 
เข้ามาภายในเป็น อชัฌตัตา ธมัมา แล้ว เร่ืองเสอืภายนอกกแ็บ่งเบาผ่อนปรนลงมาได้  
มหันตโทษของเสือภายใน สามารถใช้กายวาจาไปท�าอนันตริยกรรมทั้ง ๕ ได้ ฉะนั้น 
ศลี ๕ ศลี ๘ ข้อต้นเป็นรากเหง้าของศลีอย่างสมบรูณ์ ถ้าล่วงศีลข้อต้นแล้ว ศลีข้ออืน่ๆ  
กจ็ะพลอยล่วงไปด้วย ตรงกันข้าม ถ้ารักษาศลีข้อต้นได้ ข้ออืน่ๆ กพ็ลอยจะสมบรูณ์ 
ไปด้วย เพราะได้รากแก้วของศีลที่มีเมตตา เมตใจ เมตธรรม เพราะตัดสินลงในใจ
ในธรรมแล้วว่า จะไม่ฆ่าตายหงายไว้แก่ใครๆ ทั้งปวงโดยมิได้เลือกหน้า เป็นเมตตา
ธรรมาธิปไตย เห็นธรรมเป็นใหญ่แล้ว ไม่ได้เห็นตนเห็นโลกเป็นใหญ่กว่าธรรมใดๆ 
ทั้งสิ้น ผู้มีศีล ๕ บริบูรณ์ ก็คือผู้มีทรัพย์ภายในบริบูรณ์ อริยทรัพย์นั้นเอง ฉะนั้น
ศลี ๕ ของผู้มีศลีบริบรูณ์จึงเป็นโลกตุตรศีล เป็นพรหมจรรย์เบือ้งต้นของพทุธศาสนา
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อ่าวลึก-แหลมสัก

พกัอยูน้ั่นตามสมควร ๗ วนัแล้ว กล็าเขาไปพกับ่อแสน ลงเรือแจวไป ๒ ช่ัวโมง 
สดุเขตจังหวัดพงังาเพยีงน้ัน เป็นพรมแดนต่อ จ.กระบี ่พกัอยูห่าดทราย มีกระหน�าเลก็ๆ  
ถามเขาว่า “บ่อแสนนี้หมายความว่าอย่างไร”

เขาตอบมาจังๆ ว่า “คือแสนทุกข์แสนยากนะพ่อท่าน”

ให้คะแนนเขาว่า “ดีแล้ว ตอบไม่หนีจากหลักธรรมะ”

พกัอยูน้ั่น ๓ คืน แล้วลาเขาไป อ.อ่าวลกึ จังหวดักระบี ่ต ี๑ ตอนกลางคนื เขามา 
รับเอาบริขารไปลงเรือแจว ขณะนั้นน�้าทะเลก�าลังขึ้น เขาแจวเรือโต้น�้าขึ้น เสียงปลา 
กระโดดตมูตามๆ ตามป่าไม้ริมทะเลใน เรือไปจอดท่าอ�าเภออ่าวลกึแล้ว พวกชาวเรือ 
ประมาณ ๗ คน นั้น เขาหาบแตงโมงเข้าไปขาย อ.อ่าวลึก ขณะนั้นเป็นเวลาตี ๔ 
โดยคาดคะเน พอเขาหาบแตงโมไปแล้ว สักครู่ฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ไม่ลมจัด  
กย็นืสะพายบาตรอยูท่ีท่่าน�า้ กัน้กลดอยูป่ระมาณ ๑ ช่ัวโมง มดืแปดด้านไม่แลเหน็อะไร  
นึกในใจแล้วกค็ล้ายกับว่าอาจารย์ฝนลองดใีห้ยนืกัน้กลดภาวนา เป็นเร่ืองขันๆ อยูบ้่าง

สว่างเป็นวนัใหม่ ก็เตรียมเข้าไปบณิฑบาตใน อ.อ่าวลกึ จากท่าเรือไปในตวัอ�าเภอ
ประมาณ ๓๐ กว่าเส้น ใกล้จะเข้าบ้าน มโียมคนหน่ึงมาช่วยถอืกาน�า้และกลด เขาเล่าว่า  
“พระธดุงค์ภูเกต็ โคกกลอย พงังา มาพกัวเิวกอยูช่านอ�าเภอทีป่่ามะพร้าวน้ีได้หลายวนัแล้ว  
กระผมจะตามพ่อท่านบิณฑบาตไป แล้วจะพาพ่อท่านไปฉันกับพระธุดงค์พวกนั้น”
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แล้วบิณฑบาตพอได้ข้าวพออิ่มแล้ว ก็ไปหาท่านเหล่าน้ัน ก�าลังแต่งบาตรจะ
เตรียมฉัน ต่างกม็องดูกนัแล้วหวัเราะ เพราะเป็นพวกเดยีวกนั แต่จ�าพรรษาคนละส�านัก 
เฉยๆ

เม่ือฉันเสร็จแล้ว ล้างบาตรเกบ็บริขารแล้วก็ทกัทายปราศรัยกนัจนจบเร่ือง แต่พอ 
เทีย่งวนั มีชาวต�าบลแหลมสกั อ�าเภออ่าวลกึ เขาเอาเรือบรรจุคนมาประมาณ ๒๐๐ คน  
เขาได้ทราบว่าพระธดุงค์มาพกัอยูส่วนมะพร้าว อ.อ่าวลกึ หลายวนัแล้ว และเขาจะมา 
ซือ้ของในอ�าเภออ่าวลกึด้วย และจะมาขอพระไปไว้พกัวเิวกบ้านเขาด้วย ขณะน้ันมพีระ 
อยูด้่วยกันนับทัง้เจ้าตวัผู้ไปใหม่ในวนัน้ัน ๕ รูป คือ ท่านอาจารย์อาจ ท่านอาจารย์พรหมา  
คุณสุบิน คุณเจริญ แล้วเขานิมนต์ต่อหน้าสงฆ์ว่า

“ขอให้ท่านอาจารย์ทัง้หลายแบ่งพระให้พวกกระผมบ้าง จะให้กีอ่งค์กเ็อา จะให้ 
องค์ไหนก็เอา”

ตกลงกเ็ลยได้ข้าพเจ้า เขากเ็ลยรับเอาบริขาร กราบลาครูบาอาจารย์และหมูเ่พือ่น
แล้วก็ไป และเจ้าตัวก็พอใจด้วย

เดินไปประมาณ ๒ กิโล ก็ถึงทีท่่าต�าบลแหลมสกั แล้วลงเรอืตอนเยน็ไปประมาณ  
๑ ชั่วโมงกว่าๆ ก็ถึงบ้านแหลมสัก มืดประมาณ ๑ ทุ่ม ตอนหัวค�่า น�้าทะเลก�าลังขึ้น 
เขาเอาไปพักไว้กระต๊อบฟากโรงเรียน มีเหี้ย มีงูเห่า งูกะปะมาก พักอยู่ที่นั้นเกือบจะ
เข้าเดอืน วเิวกพอควร ญาตโิยมก็เป็นทีส่บายพอควร มนีายมนูญ แม่นุ้ย แม่โฉ มาให้ 
ความสะดวก ไปบิณฑบาตก็สะดวก ไม่ไกลนัก ไม่ใกล้นัก สงัดวิเวก 

โยมพังงาที่ส�านักจ�าพรรษาเขาทราบว่าอยู่ที่น้ัน เขาก็นิมนต์ให้กลับด้วยการ 
เขียนจดหมายมาหา ก็เลยเขียนจดหมายตอบไปหาคณะสงฆ์หนึ่งฉบับ เนื้อความใน
จดหมายว่า
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ที่พักชั่วคราวริมทะเล บ้านแหลมสัก ต�าบลแหลมสัก อ.อ่าวลึก 
จ.กระบี่

วันที่...เดือน....พ.ศ.๒๔๙๖
กราบเรียน พระเถรานุเถระและคณะสงฆ์ทุกถ้วนหน้าที่เคารพ

อย่างสูง
กระผมเที่ยววิเวกไปก็ไกลไปไกลไป คงจะไม่ได้กลับเสียแล้ว 

โทษของเกล้าอันใดมี ขอได้กรุณาโปรดเกล้าอยู่ทุกเมื่อเทอญ

กราบเรียนมาด้วยความเคารพอย่างสูง
หล้า เขมปตฺโต

แล้วจ่าหน้าซองว่า กราบเรียนพระเถรานุเถระทกุถ้วนหน้า วดัป่าโคกกลอย ต�าบล 
นากลาง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เมื่อได้ทราบแล้ว อ่านแล้ว กรุณาถวายต่อทางวัดป่าเขา 
โต๊ะแซะ ภูเก็ต ด้วยครับ จะเป็นพระคุณยิ่งอย่างสูง

ส่วนจดหมายไปหาโยมพงังาน้ัน ลงทีพ่กัอยู ่วนัที.่..เดอืน...พ.ศ.... แล้วกล่าวใน  
จ.ม. ว่า

เจริญธรรม คณะญาติโยมชาวพังงาที่ร่วมสุขทุกข์กับวัดป่าทุกๆ 
ท่านที่นับถือ

อาตมาไปเที่ยววิเวกคงจะไม่ได้กลับเสียแล้ว เมื่อต่างฝ่ายต่างมี
พุทธ ธรรม สงฆ์ ประจ�าใจอยู่ ได้ชื่อว่าอยู่ใกล้กันโดยธรรมแล

ส่งข่าวมาด้วยความนับถอืไว้ในพระพทุธศาสนาตลอดกาลนานแล

หล้า เขมปตฺโต

นี้แหละเรื่องสังขารของการวิโยค มันเป็นอย่างนี้ละ
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ที่ป่าช้าจังหวัดตรัง

ครั้นพักอยู่ที่นั้นเกือบเดือน แล้วก็ลาเขา ลงเรือข้ามอ่าวลึก ไปพักอยู่หนองจิก
คืนหน่ึง เขาส่งขึ้นรถยางไปจังหวัดกระบี่ พอถึงก็ค�า่มืด เขาเอาไปพักไว้นอกเมือง 
โรงเครื่องจักรคั่วกาแฟ มีชายโสดอยู่นั้นคนเดียว ที่กว้างขวางหลายๆ ห้อง ตื่นเช้า 
เขาส่งขึน้รถเถ้าแก่ เขาเอานมมาให้ฉัน ๒ แก้ว กเ็ลยฉันแก้วเดียว ๖ โมงเช้า รถกอ็อก  
เดินทางข้ามอ�าเภอคลองท่อม พอถึงอ�าเภอห้วยยอด เป็นเวลา ๕ โมงเช้า ชาวรถเขา
หยดุอยู่ประมาณ ๓๐ นาท ีเขาจะจัดเพลถวาย บอกเขาว่า “อาตมาฉันม้ือเดยีว ฉันนม 
หกโมงเช้าหนึ่งแก้วแล้ว ความหิวไม่รบกวนดอก”

แล้วรถกไ็ด้เวลาวิง่ต่อไปถงึจังหวดัตรัง ประมาณบ่ายสองกว่า แล้วไปพกัทีป่่าช้า 
ไกลจากสถานีรถไฟประมาณเกือบกิโล มีโยมเอาเสื่อมาปูที่ดินราบใต้ต้นไม้ต้นหน่ึง 
และมนี�า้หน่ึงครุ แขวนกลดทีก่ิง่ไม้ต้นน้ัน ผินหวัหนุนหลมุศพ เพราะศพทีเ่ขายงัไม่เผา 
เขาถมดนิพนูขึน้เตยีนๆ เขาไม่เอากิง่ไม้และหนามมาปกไว้เหมอืนภาคอสีาน ด้านภาวนา 
หนักไปทางบริกรรมเมตตาอยูไ่ม่มกีลางวนักลางคนืเป็นส่วนมากมาแต่ถ�า้กรรจ์ จังหวดั 
พงังาแล้ว แผ่จนถงึอนัตตาจิต อนัตตาธรรม อนัไม่มเีวรอนัไม่มภียัไม่มศีตัรู แต่กเ็หน็ 
คุณค่าทันตาเฉพาะตน เพราะกระแสจิตใจไม่นึกเพ่งโทษใคร สติก็ตั้งได้ง่าย ไม่โผล่
ออกมาหงุดหงิด ตัง้จิตว่า ขอโยนิทัง้ ๔ ทกุถ้วนหน้า จงเป็นสขุในพทุธ ธรรม สงฆ์ อยู่ 
ทกุเม่ือ ดังน้ีเสมอๆ ไม่ได้บงัคบัยาก ส่วนเวลานอนก่อนหลบัเอาไว้กบัลมออกเข้าพร้อม 
บริกรรมเมตตา
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ตื่นเช้าได้เวลาไปบิณฑบาตที่ในเมือง ตอนบ่ายประมาณ ๕ โมง มีจีนคนหนึ่ง
อายุราว ๓๐ หน้าตาคมคายผ่องใสมากราบ แล้วถามว่า “ทั่งมาพักที่ลี่ เห็งผีไหมล่ะ” 
ตอบ “ไม่เห็นเลย” ถาม “เห็งงูไหมละ งูกะปะมังมีหลาย” ตอบ “ไม่เห็น”

ถาม “แล่วๆ ทั่งจะไปไหนล่ะ” ตอบ “จะไปกรุงเทพฯ” ถาม “ท่างๆ จะไปด้วย 
วิธีไหนล่ะ” ตอบ “จะเดินไป พอจ�าพรรษานครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ ก็จ�า”

จีนพูดต่อไปว่า “มังๆ ไกลง่ะ” ตอบ “ไกลก็ค่อยเดินไป ค�่าที่ไหนก็นอนที่นั้น” 
จีนพดูต่อไปว่า “ถ้าๆ หยัง่ลัง้ ผงๆ จะเอาเงิงให้ทัง่” ตอบ “อาตมารับเงินถอืเงินเอาเอง 
ไม่ได้”

จีนพูดต่อไปว่า “ถ้าๆ หยั่งลั้ง เอาใบสุกทิกทั่งมา ผงจะไปชื้อตั๋วรถด่วงมาให้  
เขาขายล่วงหน้า ๖ โมงเย็ง” แล้วก็ก้มหน้าพิจารณาอยู่สักครู่ ได้ความว่าคนพอหน้า 
พอตา เธอคงไม่ต้มเรา แล้วเอาใบสทุธใิห้ เขากข่ี็รถจักรยานไปไม่นานเท่าใดกก็ลบัมา  
เอาใบสุทธิและตั๋วรถให้ รถด่วนตู้ชั้น ๒ ๖๒ บาท ๕๐ สตางค์

แล้วเขาถามว่า “ข้าวๆ จะกิงที่ไหนล่ะ” ตอบ “อาตมาเคยทนหิวได้” เขาตอบว่า  
“ถ้าหยัง่ลัง้กไ็ม่ยาก พรุ่งๆ ลีไ้ม่ต้องบงิทะบาก ลกไปแต่เช่า จะไม่ทงัลก จงไปรอผงที ่
สถานี ผงๆ จะมาลักที่ลั้ง” จบค�าแล้วเขาก็กลับบ้าน

ถามว่า ไฉนจีนคนนั้นจึงไปเยี่ยมป่าช้า

ตอบว่า บิดาเขาถึงแก่กรรม ถูกฝังไว้จมดิน เขาเอาธูปเทียนไปจุดบูชาคุณของ
บดิาเขา และเขาก�าลงัริเร่ิมจะโกยขึน้เผา ธรรมเนียมของชาวจีนเด่นมากในทางเคารพ
บิดามารดาแห่งพระคุณ ตรงค�าสอนของพระพุทธศาสนามากในส่วนนี้ ฉะนั้น จีนจึง
ไม่ค่อยจะตกต�า่ในการครองชพี และมักจะมแีต่ผู้มศีกัดิมี์ศรีเป็นส่วนมาก นักโทษจีน
ในเรือนจ�าของประเทศไทยมีน้อยที่สุดนัก

ปรารภเร่ืองเดินทางต่อไป คร้ันเป็นวนัใหม่ได้เวลา กส่็งสาดกบัครุเขาแล้ว กล็าเขา 
ไปสถานีรถไฟเพื่อรอขึ้นรถ พอไปถึงสถานีก่อน ๑ โมงเช้า นายสถานีมารับเข้าไปไว้ 
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ในห้องเสมียน จัดเก้าอี้มาให้นั่ง เจ้านายทางนั้นเคารพพระอย่างไม่เสียธรรม ไม่ให้ 
พระอยู่ข้างนอกปะปนกับโยม

อกีสกัครู่ จีนสองคนผัวเมียแลเหน็ กเ็ข้ามาในห้องเสมยีน รับเอาบริขารแล้วพดูว่า  
“นิมงๆ นิมงๆ ผงๆ ให้ลูกผงไปนั่งจองตู้ชั้น ๒ ไว้แล้ว ลูกผู้ชาย” ฝ่ายสามีก็สะพาย 
เอาบาตร ภรรยาแบกเอากลด ข้าพเจ้าลาเสมียนย่อๆ แล้วก็ไปขึ้นรถไฟ เขาประเคน 
บริขารแล้ว เขาก็ประเคนถุงยางใส่ข้าวกับปลาแห้ง ๓ ตัว ไข่ ๓ ฟอง ยาเกล็ดทอง 
๒ ซอง น�้า ๒ ขวดแก้ว แล้วก็เอาไว้ที่ตะแกรงข้างบนใกล้ที่นั่ง ส่วนน�้า ๒ ขวดเอาไว้ 
ที่ใต้ม้านั่ง แล้วถามเขาว่า “ขวดนี้เมื่อฉันน�้าแล้ว จะให้อาตมาปฏิบัติยังไงหนอ”

เขาตอบว่า “กงิแล้วกข็ว้างทิง้กล่็าย หรือทิง้ไว้ในลก ถ้าใครอยากล่ายกใ็ห้เขา ไม่ต้อง 
เป็นกังวง”

แล้วจีนคนน้ันเขยีนชือ่ของตนให้เป็นอกัษรไทย ชือ่ นายด�าไช่ จริงจิตร อยูถ่นน 
ราชด�าเนิน จ.ตรัง พอพดูกนัจบค�าไม่ช้า กต็รีะฆงัแก๊งๆๆ รถไฟกเ็ปิดหวดู ให้พรเขาย่อๆ  
แล้วเขายกมือใส่หัว แล้วก็ลงรถไป

รถไฟก็ออกช้าๆ ผ่านสถานีแล้วกเ็ร็วจัด เข้าน่ังห้อยเท้าภาวนาในรถไฟ จิตใจก ็
รู้สึกเบามาก รถไฟสายปักษ์ใต้สมัยน้ันไม่ยัดเยียดคนโดยสารเหมือนสายเชียงใหม่ 
อบุลฯ อดุรฯ เลย และคนโดยสารกไ็ม่ใจจืด เหน็พระมาในรถองค์เดยีวไม่มญีาตโิยม 
มาด้วย ก็เลี้ยงอาหารไม่ดูดายเลยนา

เวลาประมาณ ๕ โมงเช้า กถ็งึ อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช ต้องลงรถทีน้ั่น รออยู่ 
ประมาณ ๓๐ นาท ีเพราะรถคนัทีว่ิง่ขึน้มาจาก จ.ตรัง จะรอสบัหลกีกับรถด่วนทีว่ิง่ข้ึน 
มาจากสงขลาเพือ่เข้ากรุงเทพฯ แล้วรถคนัมาจาก จ.ตรัง จะได้เลีย้วขวาตรงลงไปทาง  
จ.สงขลา
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รถไฟ รถใจ รถธรรม

ขณะก่อนจะลงรถไปที่ทุ่งสงน้ัน ได้เชิญให้คนโดยสารเอาถุงอาหารที่เอาไว้บน 
ตะแกรงน้ัน ให้เขาประเคนเตรียมไว้แต่เน่ินๆ แล้ว เพราะรู้จักคราวหนทางอยู ่เพราะ
คราวขาลงไปภูเก็ตก็ได้ผ่านทางสายน้ันแล้ว ขณะที่ลงพักที่ทุ่งสงรอรถสงขลาน้ัน  
ได้รีบฉันอาหาร ๔-๕ ค�า เพราะสงสารสองผัวเมียที่จัดแต่งให้แต่ จ.ตรัง เหลือนั้น 
กเ็ลยเอาให้นายสถานี มีปัญหาว่ามิได้ตตีัว๋อกีดอกหรือ มไิด้ตดีอก เพราะตจีาก จ.ตรัง 
ถงึสถานีบางกอกน้อยแล้ว ใครๆ มาในรถขบวนน้ันมไิด้ตตีัว๋ทีทุ่ง่สงทัง้น้ัน อกีไม่นาน 
รถไฟด่วนจากสงขลาก็เปิดหวูดโผล่มา ก็รีบขึ้นชั้น ๒ ตามเดิม เขาหยุดอยู่ประมาณ  
๑๐ นาท ีก็วิง่ขึน้กรุงเทพฯ รถมาจากตรังกว็ิง่ลงสงขลา ผินหลงัใส่กนั เออ รถไฟวิง่ไป 
ตามรางเหลก็ภายนอก แต่มรูีปขนัธ์นามขนัธ์ขบัไป รถภาวนากว็ิง่ไปตามภาวนาตดิต่อ  
ไปถึงสถานีต้นทางของโลกตุตระ กค็อืสถานีพระโสดาบนั สถานีที ่๒ กค็อืสถานีพระ
สกทาคาม ีสถานีที ่๓ ก็คือสถานีพระอนาคามี สถานีที ่๔ กค็อืสถานีพระอรหนัต์ แล้ว 
ไม่ตีตั๋วกลับอีก ไม่เหมือนสถานีภายนอก และรถเหล็ก รถไม้ รถดิน รถน�้า รถไฟ  
รถลมภายนอก เป็นของทีค่วรทบทวนพจิารณาทัง้น้ัน มิฉะน้ันแล้วจะเป็นเดรัจฉานกถา  
เพราะปรารภเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องรถเรื่องรา ฯลฯ นักปราชญ์อ่านพบย่อมหัวเราะ 
เป็นเหตุให้รู้จักภูมิจิตภูมิใจภูมิธรรมว่าอยู่ระดับใดด้วย อันนี้ก็น่าค�านึง

การเขยีน การอ่าน การพดู การท�า ลมืตน ลมืตวั ลมืใจ ลมืธรรม น้ี เมือ่เขยีน 
อ่าน พดู ท�าน้อย กผิ็ดน้อย เมือ่เขยีน อ่านพดู ท�ามาก กผิ็ดมาก ตรงกนัข้าม เม่ือไม่ 
ลืมตัว ไม่ลืมใจ ไม่ลืมธรรมแล้ว เมื่อเขียน อ่าน พูด ท�าน้อยก็ถูกน้อย เมื่อเขียน 
อ่าน พูด ท�ามากก็ถูกมาก เมืองผิดเมืองถูกทั้งหลายย่อมเป็นเมืองขึ้นอยู่ที่เมืองใจ  
คือเมืองใจที่ไม่ประกอบด้วยสติปัญญา คือเมืองใจที่ประกอบด้วยสติปัญญา เมืองที่ 
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ไม่ผิดไม่ถกู และไม่ตดิอยูใ่นเง่ือนทัง้สองแห่งความผิดถกูน้ัน เป็นเมอืงขึน้พระนิพพาน  
แต่พระนิพพานมิได้บัญญัติว่าเป็นบ้านเมืองเลย เพราะพระนิพพานมิได้มาเป็นทาส 
เฝ้าเอาความผิด และเฝ้าเอาความถูก และเฝ้าเอาบ้านเอาเมืองอะไรๆ ทั้งนั้น

รสกลอยที่จืดเพราะถูกแช่น�้า พร้อมทั้งล้างเสร็จจืดชืดแล้ว รสคันและเฝื่อน 
ไม่มีอิสระจะกลับมาเป็นทาสทาโสทาสากับกลอยที่ถูกแช่พร้อมทั้งล้างดีแล้วอีกเลย  
ข้อนี้ย่อมเป็นของจริงอยู่แต่ไรๆ ขาดตัว แม้ไม่เขียนอีก ไม่อ่านอีก ไม่พิจารณาอีก  
กเ็ป็นจรงิอกีอยูอ่ย่างน้ัน ความจริงไม่หนีจากความจริงในชัน้น้ีอกีละ ความจริงไม่หนี 
ออกจากความจริง ย่นลงสัน้ทีส่ดุกม็ ี๒ ความจริงในโลกย์ี ๑ ความจริงในทางโลกตุตระ ๑  
ในทางโลกตุตระ ขยายออกกเ็ป็น ๘ ตามชัน้ของมรรคและผล ความจริงไม่หนีจากความ
จริงทางโลกีย์ ในส่วนทางดีขยายออกเป็น ๔ ประเภท คือ มนุษย์ที่เต็มภูมิ ไม่บ้าใบ้ 
เสยีจริตผิดธรรมดา สวรรค์เทวโลก พรหมโลก (แต่อย่าลมืว่าพระอริยเจ้าปนอยูบ้่างกมี็  
เว้นอนุปาทเิสสนิพพานเสยี) ส่วนความจริงไม่หนีจากความจริงของฝ่ายโลกีย์ไปทางต�า่  
คือ มนุษย์ที่บ้าใบ้เสียจริต สัตว์เดรัจฉาน สัตว์นรก เปรตทุกจ�าพวก แต่อย่าลืมว่า 
จ�าพวกเหล่าน้ีสร้างบารมีสงูต�า่กว่ากัน เช่น พระเทวทตัจะได้เป็นพระปัจเจก ช้างปาลไิลยก์ 
จะได้เป็นพระปัจเจก เพราะได้รับลัทธพยากรณ์แล้วจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าจะ
กล่าวตู่ว่าผู้เขียนเป็นบ้าอารมณ์ก็ดี แต่ผู้ที่บ้าแล้งก็ยังมีอีก ถ้าจะกล่าวเร่ืองบ้าแล้ว  
ก็ขึน้อยูกั่บกิเลสน้อยมาก ถ้าจะว่าขึน้อยูก่บัจิตกบัใจหน้าเดยีวกม็ไิด้ความชัด ใจทีไ่ม่ม ี
กเิลส จะว่าบ้าย่อมไม่ถกูธรรมแท้ (เว้นพระอรหนัต์เสยี เพราะหายหลงหายบ้าโดยสิน้เชิง 
แล้ว ปราศจากธรรมเมาธรรมมวัไปแล้ว) แต่กไ็ม่ควรกล่าวตูว่่าพระอริยเจ้าเป็นบ้า จะเป็น 
บาปหนักเพราะเป็นค�าหยาบโลน นับแต่พระโสดาขึน้ไป เพราะการก�าหนดว่าบ้าต้องม ี
ขอบเขต จะผิดสัมมาวาจาไปไม่รู้ตัว

เวลา ๕ โมงเช้า ขึ้นรถไฟสถานีทุ่งสง พอมาถึงสถานีบางกอกน้อยก็ ๔ โมงเช้า 
ของวันรุ่งขึ้น ลงจากรถไฟถามต�ารวจที่ท่าน�้า ต�ารวจส่งข้ามเรือไปท่าพระจันทร์  
สามล้อได้จูงรถมารับ บอกว่า “ขอบพระคุณอยู่ แต่ไม่มมีลูค่าให้เพราะถอืมูลค่าไม่ได้”  
เขาตอบ “ไม่มมีลูค่ากต็าม กระผมจะไปส่ง กระผมกถ็อืศาสนาพทุธ กระผมอยูอ่ยธุยา  
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ชือ่ ศรี บญุเรือง บดิามารดาของกระผมกศ็าสนาพทุธ แล้วจะไปพกัวดัไหน” ตอบเขาว่า  
“ไปพักวัดบรมนิวาส”

ขึน้รถแล้วกส็นทนากนัไปตามทาง เขาพดูว่า “ไปพกัวดัดวงแขเป็นยงัไง” ตอบเขา 
ว่า “วดัดวงแขน้ันไม่รู้จักกับท่านผู้ใด วดับรมนิวาสน้ันรู้จักพระมาก มาพกัแล้ว ๒ คร้ัง” 
เขาถามว่า “จะไปทางไหน” ตอบว่า “จะไปทางสะพานยศเส แล้วแวะซ้ายวัดสามง่าม 
พักกุฏิสระเต่า”

แล้วเขาสงัสรรค์ต่อไปว่า “ท่านอาจารย์มาจากไหน” ตอบว่า “ภเูกต็ พงังา ไม่ได้มา 
รวดเดียว วิเวกพักที่นั้นที่นี้มาเป็นเวลาสองเดือนแล้ว พอมาถึง จ.ตรัง โยมผู้ใจบุญ 
ส่งขึน้รถไฟด่วน กม็าตกรถทีส่ถานีบางกอกน้อย ต�ารวจส่งขึน้เรือข้ามฟากมา กบ็นัดาล 
มาเจอคุณผู้ใจบญุอกี” สามล้อพดูต่อไปว่า “ทีว่่าพระไม่มเีงินในกระเป๋าตดิตวัน้ี ขนของ 
กระผมชูขึ้นน่าสังเวชมากนัก กระผมเห็นแต่พระมีเงินในกระเป๋าเยอะแยะกัน”

พอถึงสะพานยศเส เจ้าตัวก็ลงเดิน เพราะสังเวชเขาเข็นรถขึ้นมอสูง เขาบอกว่า 
“ไม่ต้องครับ” สกัเพยีงไรกฝื็นลง แล้วตอบเขาว่า “อาตมานึกเกรงใจมาก เมือ่คุณลกึซึง้  
อาตมากต้็องลกึตามบ้าง มฉิะน้ันแล้วอาตมากไ็ม่เป็นธรรม” ขณะน้ันบงัเอญิมไิด้มรีถ 
คันใดผ่านมาในที่นั้นเลย พอถึงหลังมอสูง จึงนั่งรถไปอีกสักครู่ ก็แวะซ้ายไปถึงกุฏิ
สระเต่า เธอยกมือใส่หัว ให้พรเธอย่อๆ แล้วก็กลับไปตามวิสัยของเธอแล

ขณะน้ันพระหมูเ่พือ่นแลเหน็ กร้็องถามว่า “มาแต่ไหนสายนัก ฉันเช้าทีไ่หน” ตอบว่า  
“คนโดยสารรถไฟเขาเลีย้งในรถ” ถาม “เอาเงินทีไ่หนให้เขา” ตอบ “ตกรถท่าพระจันทร์  
บอกเขาว่าไม่มมูีลค่าให้ เขากม็าส่งฟรีตามทกุข์ๆ ยากๆ อย่างน้ีแหละ” พวกพระมหาว่า  
“เออ ดีละ มาแบบน้ีก็ด”ี แล้วก็กราบไหว้ถามไถ่กนั จบเร่ืองแล้วจัดทีพ่กัให้แล้วกจ็บกนั  
ต่างคนกต่็างพกัตามอสิระ พกัอยู่น้ันประมาณ ๖ วนั ไปบณิฑบาตทางหลงัวงัสระปทมุ 
และถนนเพชรบรีุ ไปองค์เดยีวและตามตรอกตามซอย เวลาฉันกฉั็นพร้อมกนักบัพวก 
มหาน้ัน แต่เราฉันมือ้เดยีว ข้าวในบาตรกเ็หลอือยูม่าก ไว้ให้เดก็นักเรียนเขา พดูกบัพวก 
ท่านมหาน้ันว่า “ผมมันเคยในบาตรแล้ว กต้็องเอาตามเร่ืองของใครของมนั ผมไม่ให้ 
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ข้าวและกับเหลือในบาตรพอฟองไข่เป็ดดอก พวกคุณมหาใช้ช้อนกลางก็เป็นทาง
สะดวกดี เพราะมิได้เป้ือนน�า้ลายกนั ผมเอาช้อนกลางตกัใส่บาตรผมแล้ว ก็เป็นแล้วกนั  
พวกเรามาพบกนักภ็าคอีสาน บดิามารดาของพวกเราเลีย้งมากข้็าวเหนียวน่ึงกบัปลาร้า
น้ันแหละเป็นหลกัส่วนมาก” การปรารภกนัง่ายเพราะพระกฏุสิระเต่าน้ันมแีต่พระอายุ 
พรรษาน้อยกว่าเรา เว้นมหาไผทเสยี แต่มหาไผทกค็ุน้เชือ่งกนัแต่คราวอยูอ่ดุรฯ ๒๔๘๘  
น้ันแล้ว เท่าทีส่งัเกตดพูฤตกิารณ์มารยาทก็ดวู่าไม่ขดัข้องกบัเจ้าตวัในเวลาพกัอยู ่เพราะ 
มารยาทไม่พิรุธ

เร่ืองพเิศษเมือ่ระลกึได้กค็วรเขยีนแทรกลงอกีคอื หลวงปูม่ัน่ย่อมเคารพปริยตัิ 
และพระเถรานุเถระฝ่ายปริยัติธรรมมากนัก องค์ท่านเคยปรารภให้ฟังในยุคบ้าน 
หนองผือ สกลนคร ว่า

“องค์สมเด็จพระมหาสมณเจ้าน้ี พระองค์ท่านแตกฉานในธรรมในพระวินัย
มากมายนักหนาแท้ๆ แม้พระองค์เจ้าอืน่ๆ กแ็ตกฉานเหมอืนกนั ถ้าหากว่าฝ่ายปริยตั-ิ
ธรรมไม่แปลออกเป็นภาษาไทยไว้ พวกเราผู้เรียนน้อยกไ็ม่รู้จักความหมายแต่ละชัน้ๆ  
ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ จะแยกกันไม่ได้ หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ต้องอิงอาศัยกันอยู่  
ฉันใดกดี็ ปริยัต ิปฏบิตั ิปฏเิวธ กอ็าศยักนัอยูอ่ย่างน้ัน สทัธรรม ๓ อย่างน้ีจะแยกกนั 
ไม่ได้เลย ท่านเจ้าคณุธรรมเจดย์ี อดุรธานี มนิีสยัทางเรียน เราก็ปล่อยให้เรียน แต่ก่อน 
ลกูๆ หลานๆ เราว่าอยากจะเรียนกม็ ีเราได้ซือ้หนังสอืให้ครบ แต่เรียนไปแล้วไม่ตัง้ใจ  
ไม่เป็นท่า จะเอาปฏิบัติก็ไม่ได้ จะเรียนก็ไม่ได้ เลยลาสิกขาไปเสียหลายราย” แต่ก็ 
กรรมนิยมกรรมบันดาลของใครของมัน กรรมและผลของกรรมย่อมเป็นเงาตามตัว 
ของผู้ยังท่องเทีย่วในสงสาร เว้นพระนิพพานเสยี เพราะพระนิพพานไม่ได้มาเป็นทาสกรรม 
และผลของกรรมเหมอืนคนคมุนักโทษ พระนิพพานเป็นธรรมอันเหนือเหตผุลไปแล้ว  
ไม่ได้เป็นนายยามมาคอยเฝ้าเหตเุฝ้าผล พระนิพพานไม่ได้เกีย่วกบัรูปขนัธ์ นามขนัธ์  
เพราะรูปขันธ์ นามขันธ์เป็นฝ่ายสังขาร ผ่านพ้นสังขารไปแล้ว แม้จะบัญญัติว่าธาตุ  
ว่าธรรม ว่าอายตนะ ว่าอนิทรีย์กต็าม แต่ไม่ทรงอยูใ่นกองนามรูป ฉะน้ันจึงหาพระอรหนัต์ 
ในกองนามรูปทีเ่รียกว่าขนัธ์ ๕ ไม่ได้ กองนามรูปเป็นหนทางเดนิเพือ่ให้พจิารณาให้ถงึ 
ความเบื่อหน่ายคลายหลง
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กลับอีสาน

คร้ันพกัอยูว่ดับรมนิวาส พระมหาวชัิยจะส่งค่ารถให้ถงึอดุรฯ แต่เจ้าตวัขอไว้ว่า  
ส่งถึงอยุธยาก็พอแล้ว เพราะนึกจะไปเที่ยววัดป่าท่านฉลวยบ้าง ไปรถไฟธรรมดาก็
พอแล้ว ไม่จ�าเป็นจะไปรถด่วนเลย ท่านให้เด็กไปส่งขึน้รถไฟสนิค้าตูช้ัน้ ๓ ค่ารถ ๒ บาท  
๕๐ สตางค์

ไปถึงอยุธยา พักอยู่ที่อยุธยา ๓ วัน พักอยู่วัดป่าท่านฉลวยบ้าง เขาเอาไปพัก
กระต๊อบเล็กๆ บ้าง เขาพาไปดูพิพิธภัณฑ์ในพระบรมราชวังเก่า อันมีพระพุทธรูปท�า 
ด้วยหิน วัดผ่าศูนย์กลางตรงหน้าอกคงได้ประมาณ ๔๐ เซ็นต์ พระศอขาดราบๆ ไป 
เกลือ่นกลาดอยู ่ตัง้แต่สงครามโบราณ เป็นอนุสรณ์ทีน่่าสงัเวชมาก นึกระอาในสงสาร
เพิ่มขึ้นๆ

มนุษย์ทัง้หลายย่อมเป็นผู้ใจถึงทัง้น้ัน ย่นใจถงึลงมาเป็น ๒ ทาง คือใจถงึไปทาง 
ก่อเวรก่อภัยหน่ึง ใจถึงไปทางไม่ก่อเวรไม่ก่อภัยหน่ึง พระอริยเจ้าใจถงึไปทางโลกตุตระ  
ต�า่กว่าน้ันลงมา การอวดว่าใจถงึเอาเป็นประมาณไม่ได้ ผลของกรรมทีใ่จถงึย่อมตาม
ผู้ใจถึงอยู่ทุกๆ ชั้น ให้ผลต่างๆ กันตามล�าดับของตัวเหตุ ตัวกรรม ตัวพืช ตัวกิริยา 
ที่หว่านไว้ ที่ปลูกไว้ ที่สร้างไว้ ด้วยความที่ว่าข้าใจถึง ไม่ต้องปฏิเสธและไม่ต้อง 
สงสยัเลย แม้จะมีผู้เชือ่กรรมและผลของกรรมหรือไม่กต็าม จะมีผู้ถอืพระพทุธศาสนา
หรือไม่กต็าม ในโลกยุคไหนๆ ก็ตาม กรรมและผลของกรรมกน็�าสนองกรรมอยูอ่ย่างน้ัน  
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เพราะมโนกรรมเป็นต้นสายเหตขุองกรรมทัง้หลาย ย่อมให้ผลในภพน้ีบ้าง ภพหน้าบ้าง  
เป็นล�าดับบ้าง ตามกิจที่ท�าบ้าง ในชาติในภพสืบๆ บ้าง ตามส่วนควรค่าของเหตุที่ 
สร้างขึน้น้อยและมาก ไม่ว่าทางดแีละทางชัว่ ข้ึนอยูก่บัเหต ุใจทีเ่ป็นนายหน้าสร้างข้ึน 
เสมอๆ ใจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ก็ตาม ไม่เป็นปัญหา ถ้าใจและผลของใจไม่มีแล้ว กไ็ม่มี 
ใครจะสงวนใจทีจ่ะปฏิบตัใิจ ผู้ปฏเิสธกรรมและผลของกรรมในภพน้ีและภพหน้าและ 
ภพสบืๆ น้ัน คนตาบอดมาอวดดสีนเขม็กบัคนตาดี กม็คีวามหมายและรสชาตอินัเดยีวกัน  
ผู้ที่เชื่อกรรมและผลของกรรมลงได้สนิทก็คือผู้มีตาปัญญาไม่บอด จะแลดูข้างหน้า 
ข้างหลงั ซ้ายขวา กเ็หน็ชดัได้ถนัด ไม่มเีมฆหมอกบงั เป็นสมัมาทฏิฐเิหน็ชอบในช้ันน้ีได้  
เขานับวันจะก้าวหน้าในปัญญาชัน้สงู ทกุข์ใจในขนัธสนัดานกนั็บวนัจะลดลงได้ จะไม่เป็น 
ทาสของความหลงของเจ้าตวัอยูน่านเน่ินช้า เป็นสตปัิญญาท�าลายมดืไปแบบก้าวหน้า

คร้ันพกัอยูอ่ยธุยา ๓ วนัแล้ว โยมเถ้าแก่ส่งขึน้รถด่วน เป็นเวลา ๕ โมงเช้า ตูช้ัน้ ๒  
ราคาโดยสารลดลงคร่ึงค่าแล้ว ๔๘ บาท ปลายกีส่ตางค์กล็มืไป ตูร้ถเกาะกนัเป็นทวิแถว  
พอถงึสถานีอดุรฯ กป็ระมาณ ๒ โมงเช้ากว่าๆ ได้ยนืมาแต่อยธุยาจนถงึอดุรฯ ยดัเยยีดมาก  
เรียกว่ายืนภาวนามาก็ได้ ตาใสแจ๋ว

ลงจากสถานีอุดรฯ แล้ว ก็เดินสะพายบาตร ลัดใส่บ้านเดื่อ เดินไกลประมาณ 
๔ กิโล ก็ถึงบ้านเดื่อ พวกลูกๆ หลานๆ เขามาใส่บาตรที่วัดบ้านเดื่อ พักฉันที่นั้น 
เป็นวัดของหลวงปู่อ่อนตา (ไม่ใช่หลวงปู่อ่อนตา วัดกรมทหาร) ฉันอาหารเสร็จแล้ว 
ก็ลาท่านไปพกัวดัป่าโนนนิเวศน์ พกัอยูค่นืหน่ึง ฉันเช้าเสร็จกล็าหลวงปูพ่รหมม ีไปพกั 
บ้านกุดสระและบ้านขมิน้ บ้านละคืน กก็ลบัพกัวดัป่าโนนนิเวศน์อกี รุ่งเช้าหลวงปูพ่รหมมี  
ใช้ให้ไปรับนิมนต์ เขาท�าบุญใกล้วัดโพธิสมภรณ์ ส่วนหลวงพ่อหลวงปู่พรหมมีไปรับ 
นิมนต์สายถนนหมากแข้ง เขาท�าบญุเรือนใกล้โรงพยาบาลเก่า เพราะวนัน้ันเขานิมนต์ 
๒ แห่งจุกจิก
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ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์เมตตา

พอข้าพเจ้าไปถึงที่นิมนต์ตอนเช้า เข้าไปในที่ปะร�าพิธี ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ 
ทอดสายตาเห็น องค์ท่านกวักมือให้ไปน่ังหัวแถวหักมุมตรงหน้าขององค์ท่าน  
แล้วผินหลงัใส่โยม แล้วองค์ท่านถามว่า “เธอไปพกัอยูท่ีไ่หน” เรียนตอบ “วดัป่าโนนนิเวศน์ 
ครับผม” ถาม “ได้กี่คืนแล้ว” เรียนตอบ “ได้สองคืนแล้วครับผม”

ถาม “เธอมาจากภเูกต็ พงังาหรือ” เรียนตอบ “ครับผม” ถาม “ท�าไมเจ้าจึงมาเสยี”  
เรียนตอบ “เพราะสถานทีไ่ม่ค่อยจะสะดวก แผ่นดนิคบัแคบครับผม” ถาม “ท�าไมเธอ 
จึงไม่มาพักกับข้าเล่า” ตอบ “เพราะเวลายุ่ง จุกๆ จิกๆ ในการเยี่ยมญาติ” องค์ท่าน
กรุณาว่า “เออ เราจะให้เด็กวัดตามไปพร้อมในเวลาเสร็จนี้ ให้เขาช่วยเอาบริขารมา 
มาพักกับข้าฯ” แล้วก็หยุดถาม

แล้วองค์ท่านบอกว่า “น้ีช้อน เธอจงตกัเอาใส่บาตรเธอทัง้ข้าวทัง้กบั เธอฉันในบาตร 
ตามเคย ไม่ต้องเกรงใจข้า พระธดุงค์ไม่ยนิดฉัีนในบาตร ข้าเบือ่มาก” ข้าพเจ้าตกัเอาแต่ 
สิง่ทีไ่ม่เป็นน�า้ทัง้ข้าวทัง้อาหาร กข็นาดก�าป้ันกไ็ม่พอไม่เท่า เพราะตัง้ใจว่าจะมใิห้บาตร
เปื้อนเลอะเทอะ จะให้เหลืออยู่เพียงค�าเดียวเท่านั้น

พระเถระมแีต่หวัวดัทัง้น้ันประมาณสบิกว่าองค์ ท่านเจ้าคุณหนองคายก็มา เจ้าตวั 
ไม่เคยน่ังหกัมมุอยูห่วัแถวกบัเจ้าฟ้าเจ้าคณุ กดู็ว่าขนัๆ แปลกๆ ดูว่าไม่มีการสวดพาหงุ 
และให้พร ชะรอยเราจะไปสาย ท่านท�าเสร็จแล้วกอ็าจเป็นได้ ญาตโิยมอยูท่ีน้ั่นประมาณ  
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๗๐ คน เม่ือองค์ท่านบอกลงมอืฉัน ก็ตัง้ใจฉัน เสร็จแล้วองค์ท่านกใ็ห้เดก็ตามไปพร้อม  
เพือ่ช่วยเอาบริขารมาวดัองค์ท่าน นึกในใจว่า พ่ออปัุชฌาย์ของเราน้ี รู้จักนิสยัของลกูๆ  
แล้วให้ความอบอุ่น ไม่มีอุบายขู่เข็ญแต่ประการใดเลย พูดเหมือนอย่างพ่อกับลูกๆ  
หลานๆ อย่างกันเองแบบคุ้นเชื่องมาแล้วหลายๆ ชาติ แต่เรามิได้ลืมตัวว่าจะคุ้นเชื่อง 
จนเลยเถิดไม่เคารพ เพราะธรรมดาผู้ปฏิบัติจะคุ้นเชื่องกับพระเถระเพียงใดก็ตาม  
หน้าทีข่องการเคารพกต้็องคงที ่จะเลยีสบเลยีปากเหมอืนสนัุขเลยีปากเจ้าของกไ็ม่ได้  
ธรรมอนัน้ีเป็นธรรมทรงตวัมาแต่ดกึด�าบรรพ์ตลอดอนาคต ไม่เปลีย่นแปลงไปไหนได้  
ท่านผู้ใดเอาออกใช้ก็ต้องถูกทัง้น้ัน เป็นธรรมอนัไม่ล้าสมยัอยูท่กุกาล แต่นักปฏบิตัมิกั
อยากจะลมืตวัลมืใจลมืธรรม เมือ่คุ้นเชือ่งกบับดิา มารดา ปูย่่า ตายาย และอุปัชฌาย์ 
อาจารย์เข้าบ้างแล้ว มักจะตีเสมอ ขาดคารวะ เห็นมีอยู่ดาษดื่นเต็มโลก ขายไม่ออก 
บอกไม่ได้ ใช้ไม่ฟัง

หลวงปูม่หาได้เตอืนข้าพเจ้าไว้เสมอๆ ในคราวหนองผือ หลวงปูม่ั่น ข้าพเจ้าจ�าไว้ 
ได้ไม่ยอมลมืเลย จึงได้เขยีนไว้เป็นมรดกของลกูๆ หลานๆ ผู้หวงัดใีนอนาคต มฉิะน้ัน 
ค�าสอนตอนน้ีอนัเป็นเน้ือธรรมล้วนไม่มีกระดกูและก้างปนเจือ กจ็ะอนัตรธานหายไป
จากโลก จะมีแต่กุลบุตรกุลธิดาสะสมความเย่อหยิ่งจองหองอวดดี

พกัอยู่วัดโพธสิมภรณ์คนืหน่ึงแล้ว ท่านเจ้าคุณธรรมเจดย์ีกส่็งขึน้รถยนต์มาลง 
สกลนคร พักอยู่สุทธาวาส ๑ คืน ก็เดินทางด้วยฝีเท้ามาพักวัดป่าบ้านโคกกับพระ 
อาจารย์อุน่หน่ึงคนื แล้วไปพกัวดัดอยธรรมเจดีย์ประมาณ ๗ วนั เอาฟืนช่วยหลวงปู ่
กงมาอยู่บ้าง

ลาออกจากน้ัน กไ็ปพกัวดัป่าบ้านนาโสก อยูป่ระมาณ ๗ วนั มีเณรโส บ้านนาโสก  
อยากจะไปห้วยทรายด้วย จึงพูดกับเณรว่า “ถ้าเณรอยากไป จงไปทีหลัง อย่าได้ไป 
พร้อมกัน เพราะจะทับถมข้า คล้ายกับข้ามายักยอกเอาเณรไปด้วย” 

เณรกล่าว “อยากจะไปศกึษากบัพระอาจารย์มหาบวัทีว่ดัป่าห้วยทราย ได้ยนิแต่ 
กิตติศัพท์มาหลายปีแล้ว อยากเห็นอยากรู้”
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วัดบ้านนาโสกสมยัน้ัน มหีลวงพ่อมิง่อยูน้ั่นกบัเณรสององค์ คือ เณรดา เณรโส  
จึงปรารภกับหลวงพ่อว่า “หลวงพ่อ ผมมาพักที่นี้เป็นกรรมอันไม่ดีแล้ว เณรโสจะไป 
กบัผม จงห้ามเณรโสช่วยกนั ผมมไิด้ชวนมไิด้มนีโยบายนอกในลกึตืน้อนัใดกบัเณรโส  
เพื่อแยกแยะให้เณรโสไปด้วย ผมรู้เห็นและปฏิบัติตามคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคอยู่ว่า  
ไม่ควรไปเกลีย้กล่อมเอาภกิษสุามเณรของท่านผู้อืน่ไปตามตน และไปปฏบิตัติน จะเป็น 
อาบัติทุกกฏหลายๆ ตัว ต่อเม่ือส่งภิกษุสามเณรน้ันคืนให้อาจารย์เดิมของเขาแล้ว  
จึงแสดงอาบตัทิกุกฏในส่วนน้ีตก ผมย่อมเคารพพระวนัิยส่วนน้ีอยูน่ะครับ ไม่ว่าไปพกั 
ส�านักใดๆ ผมย่อมระลกึเหน็และปฏบิตัพิระวนัิยส่วนน้ีอยู ่ไม่ท�าแบบปากว่าตาขยบิเลย  
ขณะผมขึน้รถไฟ มคีนโดยสารมากกจ็ริง กเ็รียกว่าคนเดียว พระบรมศาสดากล่าวยนืยนั 
แล้วว่า การเดนิทางไกลคนเดียว ถ้ามหีมู่ในรถในเรือมากกต็าม ถ้าไม่คุน้เชือ่งกับใคร 
พอทีจ่ะฝากศพฝากไข้ได้ กเ็รยีกว่าไปคนเดยีวมาคนเดยีวทัง้น้ัน ฉะน้ัน วสิาสา ปรมา  
ญาต ิความคุน้เคยเป็นญาตอิย่างยิง่ จะเป็นเครือญาตสิกัปานใดกต็าม ถ้าไม่คุน้เคยกนั 
ต่างคนก็ต่างอยูไ่ม่สนิทชดิเชือ้แล้ว ความอุน่อกอุน่ใจในระหว่างทัง้สองฝ่ายกก็ลายเป็น 
โมฆะ ก็เท่ากับว่าไร้ญาตไิร้มติรไร้ความอุน่ใจ แต่ทางปรมตัถ์ก็ให้หวงัพึง่ตนเองเสมอๆ”

เณรโสตอบว่า “ครูบาอาจารย์มิได้ล่อลวงผมไปด้วยประการใด ถ้าหากว่า 
ครูบาอาจารย์ล่อลวงผมไปด้วยแล้ว ผมกเ็หน็ความไม่เป็นธรรมของครูบาอาจารย์อกี  
ผมก็ถอนศรัทธาไม่อยากไปอกี แม้ตวัของผมกอ็าย ุ๑๙ แล้ว ย่อมสนใจพจิารณาอยู ่
ทกุๆ ด้านบ้าง แล้วผมกบ็อกตรงอยูแ่ล้วว่า อยากจะไปเรียนปฏบิตัอิยูก่บัครูบาอาจารย์ 
ผู้มีชื่อเสียง คุณพ่อมิ่งจะถือว่าข้ามกรายอิดหนาระอาใจก็ดูว่าจะไม่สมเหตุผล”

หลวงพ่อมิ่งก็เลยอนุโมทนา เพราะได้พูดถึงธรรมอันมีเหตุผล
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ถึงห้วยทรายกราบหลวงปู่มหา

ตืน่ขึน้เป็นวนัใหม่ ฉันเสร็จเรียบร้อยกก็ราบลาหลวงพ่อเตรียมเดินทาง โยมจะ
ส่งขึ้นรถมุกฯ ก็ไม่ยอมไป เพราะกว่าจะเดินทางถึงบ้านต้องจึงจะได้ขึ้นรถสายอุบลฯ 
แล้วไปลงมกุดาหาร แล้วจะเดนิแต่มุกดาหารถงึห้วยทรายยิง่เป็นเร่ืองใหญ่โตนัก เดนิลดั 
ไปทางบ้านดงมอน-ก้านเหลอืง เสยีดกีว่า แล้วโยมกไ็ปส่งสองคน ไปส่งถงึแจ้งตะวนั  
(แจ้งตะวันเป็นชื่อสถานที่) แล้วก็กลับ

ต่อแต่น้ันก็ตัง้หน้าเดนิตรงข้ามบ้านโพนแดง ข้ามบ้านดงมอน-ก้านเหลอืง ข้าม
ห้วยบางทราย ไปพกัใกล้บ้านสงเปือย ทีทุ่ง่นาแห่งหน่ึงอยูก่ลางดง มเีถยีงนาว่างๆ อยู่
หลังหนึ่ง ก็พอดีกับค�่า พักนอนที่นั้น และมีเถียงนาอีกหลังหนึ่งอยู่ไกลกันประมาณ  
๑๐ เส้น เจ้าของเขานอนประจ�าอยู่ เขานอนเฝ้าของเขา ไปขอตักน�้าที่บ่อของเขามาไว้
ล้างหน้า ส่วนสรงน�า้น้ัน สรงแต่ห้วยบางทรายแล้ว เขาเล่าว่า “เถยีงนาหลงัทีพ่ระคณุเจ้า 
พักนั้น ๒-๓ วันมานี้ เขาปล้นกันที่นั้น เขาถูกปล้นแล้วเขาก็ย้ายเข้าบ้านเดิม บ้าน
สงเปือย ส่วนพวกข้าน้อยก็จะย้ายเข้าบ้านเดิมเหมือนกัน”

พกัอยูท่ีน้ั่นภาวนากส็งบเงียบ คงหลบันิดเดียวกส็ว่างเป็นวนัใหม่ ไปบณิฑบาต 
ทีเ่ถียงนาน้ัน ได้ข้าวคนละป้ันกบัอาหารพอดีกบัข้าว ความจริงแล้วข้าวกด็ ีอาหารกด็ี  
เขาก็ตามไปส่งอกีอยู ่สงสารเขา ไม่เอาของเขาไว้มากเลย เพราะสงัเกตเขามิใช่คนรวย
หาเช้ากนิค�า่ เอาไว้ป้ันเดียว ใหญ่กว่าไข่เป็ดบ้าง กเ็ป็นบญุอนัมากแล้ว ให้พรเขาย่อๆ  
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แล้วก็ฉัน เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกประการก็ลา เขาบอกทางแล้ว ก็ตั้งหน้าภาวนาเดิน  
ข้ามบ้านนาค�า บ้านตากแดด เข้าบ้านหนองเอีย่นทุง่ แล้วเดนิทางตามทางหลวง พอถงึ 
ห้วยทรายก็มืดพอดีจุดไฟ

องค์หลวงปู่มหาก็อยู่ในศาลาก�าลังเทศน์พระและแม่ชีอยู่ ท่านทักว่า “ท่านหล้า
มาแล้ว” ท่านประกาศว่า “นี้แหละ เขียงเช็ดเท้าพระอาจารย์ใหญ่มั่นองค์หนึ่ง”

กราบนมสัการแล้ว องค์ท่านกถ็ามไถ่ทกุประการ ตกลงได้นอนอยูท่ีศ่าลาเพราะ 
กุฏิเต็ม ได้เรียนองค์ท่านว่า “กระผมจับไข้มาแต่บ้านหนองเอี่ยนทุ่ง เพราะกร�าแดด
มาร้อนๆ แล้วฝนตกลงมา ลมจัด เปียกตัวหมด แล้วจับไข้ขึ้นทันที ทั้งเดินทั้งไข้ 
ผ้าเปียกจนแห้งกับตัว เดี๋ยวนี้ก็ไข้อยู่ขอรับ”

ครั้นรุ่งขึ้นเป็นวันใหม่ ก็ขอนิสัย รู้สึกเบาใจที่ได้มาอยู่กับองค์ท่าน
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ได้พบกัลยาณมิตรอีก

ย้อนคืนหลังมาปรารภ คุณเพ็ง คุณสีหา ที่ได้เคยอยู่ด้วยกันในยุคหนองผือ  
พอข้าพเจ้ามาพกัวดัป่าสทุธาวาส คณุเพ็ง คุณสหีา พอได้รับทราบข่าวว่าข้าพเจ้ามาถงึ 
วัดป่าสุทธาวาส จะไปหาพระอาจารย์มหาบัว ขณะน้ันคุณเพ็งคงอยู่กับหลวงปู่ฝั้น  
คุณสีหาคงอยู่กับพระอาจารย์วัน ก็พากันชวนกันไปหาพระอาจารย์มหาบัวเพื่อจะได้ 
จ�าพรรษารวมกันหมู่เก่าอีก เพราะเคยได้อยู่ร่วมกันมาแล้วในยุคหนองผือ รู้จักนิสัย
ใจคอกันแล้วจะปฏิบัติสะดวก

สมัยนั้นเป็นเวลาฤดูเดือนพฤษภาคม ข้างแรม หลังวิสาขบูชา ๒๔๙๖ แล้ว  
พระอาจารย์มหาได้ปรารภลบัหลงักบัหมูว่่า “ผมไปอยูก่บัหลวงปูม่ัน่ เสนาสนะเตม็หมด  
องค์ท่านได้พาหมู่ท�ากุฏิให้ผมอยู่ มาบัดนี้ ผมจะได้ท�ากุฏิให้ท่านหล้าอยู่ละ ผมเป็น
เวรกับองค์หลวงปู่ในตอนนี้อีกแล้ว ใช้เวรไปเสีย”

แล้วได้รีบท�ากุฏิมุงหญ้าปฟูากอีกหลงักเ็สร็จไปโดยเร็ว ได้ให้อาจารย์สงิห์ทองไปอยู่  
แล้วได้สบัเปลีย่นหลงัอืน่ให้ข้าพเจ้าไปอยู ่แต่อยูใ่กล้พระอาจารย์มหาทางทศิเหนือน้ัน  
กฏุทิีป่ลกูใหม่อยู่ใกล้พระอาจารย์มหาทางทศิใต้ สามเณรโสให้อยูข้่างใกล้โรงไฟ ปีน้ัน 
มีพระ ๑๑ รูป สามเณร ๔ องค์ คอื ๑. พระอาจารย์ผู้เป็นหวัหน้า ๒. พระอาจารย์สม  
๓. พระอาจารย์สิงห์ทอง ๔. หลวงพ่อนิล ๕. ข้าพเจ้า ๖. คุณเพียร ๗. คุณสุพัฒน์  
๘. คณุเพง็ ๙. คณุสหีา ๑๐. คณุล ี๑๑. คุณสวาส เณร ๔ องค์ ๑. เณรน้อย ๒. เณรน้อยอกี  
๓. เณรบุญยัง ๔. เณรโส

ปฏิปทาของหลวงปู่มหาพาท�าเหมือนสมัยยุคหนองผือหลวงปู่มั่น เพราะสมัย
ห้วยทราย แขกโยมยังไม่มาก การบวชพระบวชเณรถ้ามีขึ้น ก็เดินด้วยฝีเท้าไปบวช 
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มกุดาหาร ต้องนอนทางคืนหน่ึง ทีส่องไปนอนมุกฯ เช้าฉันเสร็จกบ็รรพชาและอปุสมบท  
เสร็จแล้วออกเดนิทางด้วยฝีเท้า นอนค้างคืนกลางทางอกี บณิฑบาตเช้าเสร็จ ฉันเสร็จ
เดินทางต่อจึงถึงวัดป่าบ้านห้วยทราย กองทุกข์เดินทางเป็นอย่างนี้ ทุกวันนี้ไปไหนๆ  
ก็มิได้เดินด้วยฝีเท้าพอ ๕, ๖, ๗, ๘ กิโลอะไรเลย แต่ด้านข้อวัตรปฏิบัติชุดเก่ากับ
ชดุหลงัน้ี พร้อมทัง้จิตใจจะเป็นอย่างไรน้ัน กข็องใครของมนัตามธรรมชาต ิจะตดัสนิ
ล�าเอยีงเข้าข้างตวัเลยกไ็ม่ได้ และประวตัยิคุห้วยทรายกเ็ป็นยคุทีพ่ระอาจารย์มหาตแีละ 
เข่นพระเณรโดยมิได้เลือกหน้าเหมือนกัน แต่อย่าลืมว่าสมัยบ้านห้วยทรายในยุคนั้น 
ในศาลาโรงฉันยังได้ใช้กระโถนกระบอกไม้ไผ่บ้านอยู่นะ แม้อยู่ตามกุฏิเป็นส่วนมาก 
กเ็หมอืนกัน น�า้มันก๊าดกมี็เพยีงปีละ ๒ ป๊ีบ ผ้าทีจ่ะท�าไตรจีวรก็เหลอือยูห่มดวดัเพยีง
ปีละไม้สองไม้เท่านั้น มูลค่าในวัดทั้งหมดรวมกันในวัดบางทีก็ ๑๐๐-๒๐๐ เท่านั้น  
บณิฑบาตกม็แีต่หมกห่อตกลงในบาตรเป็นส่วนมาก ฉันในบาตรทัง้หวานทัง้คาวพร้อม 
ไม่ได้ขโมยน�้าแกงใส่โจกแก้วเลย เว้นแต่น�้ามะพร้าวเป็นบางคราวเท่านั้น นม โกโก้ 
กาแฟ มาห่างๆ บุหรี่ขาว มาห่างๆ

ปรารภมาท�าไม จะเอาไปพระนิพพานด้วยหรือ ปรารภไว้เพือ่ให้กลุบตุรสดุท้าย
ค�านึง จะได้ไม่ลืมตัวในสมัยวัตถุนิยมหรูหรา เพราะเกรงกิเลสจะหรูหราขึ้น

ด้านเสนาสนะ กก็ัน้ใบตองและฟางเป็นส่วนมาก พระอาจารย์มหากย็งัอยูก่ฏุฟิาก
และมุงหญ้า ประตหูน้าต่างกท็�าเป็นงวงฝาแถบตองผลกัไปมา หรือเวกิออกแล้วก็ค�า้เอา 
ด้านท�าความเพียร มีเวลามากกว่าทกุวนัน้ี คราวหนุ่มอยู ่หลวงปูม่หายิง่ประเปรียวกว่า
น้ีมาก พวกลกูศิษย์ทีไ่ด้ไปหุม้หลวงปูบ้่านตาดในยคุปัจจุบนัน้ัน องค์ท่านอนุโลมทีส่ดุ 
อย่าว่าองค์ท่านดเุลย เพราะวตัถอุะไรกบ็ริบรูณ์หมดแล้ว ล้างมอืเปิบเอาเท่าน้ัน เพยีง
ลงทนุรับแขกไปมาเท่าน้ัน ถ้าหากว่าแขกไม่มาหาครูบาอาจารย์ชุดเก่าแล้ว จะให้แขกไป 
หาผีที่ไหนอีกก็ไม่ได้ น�้าห้วยหนองคลองบึงบางไหลลงสู่ทะเลและมหาสมุทรก็มีทั้ง 
น�า้ใสและน�า้ขุน่ ทัง้สกปรกและสะอาด ตลอดถงึหมูส่ตัว์น�า้นานาอเนก ตลอดเพชรพลอย 
ที่อยู่ในท้องมหาสมุทร ทองแดง ทองเหลือง ดีบุก ตะกั่ว ทองค�า เป็นต้น ก็ต้องขึ้น 
อยูก่บัท่านผู้มวีชิาปัญญาจะเลอืกเอาได้ใช้ประโยชน์ จะไปเพ่งโทษทะเลและมหาสมทุร
ก็ไม่ได้อีกละ
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กรรมจุดป่าดักนก

ในสมยัน้ันบนัดาลวนัหน่ึง ตกกลางฤดูเดอืน ๔ ลมพดัตงึๆ ใกล้จะหมดฤดหูนาว  
ข้าพเจ้าไปบณิฑบาต กฏิุเป็นกฏิุฟางมงุหญ้ากัน้ฟาก ปฟูาก จุดตะเกยีงเลก็ๆ ไว้ เป็น 
ตะเกียงโป๊ะเล็กๆ ลมมันก็พัดเข้ามาที่ตรงตะเกียงน่ันเอง ข้าพเจ้าไปบิณฑบาตกับ 
หมูเ่พือ่นกลบัคืนมา เอาผ้าไปตากไว้ข้างกฏุ ิแล้วกห่็มผ้ามาฉันจังหนั ลมมันจัด ชะรอย
ตะเกยีงมนัจะล้ม เราลมืดับมัน แล้วมันไหม้กฏุลิกุขึน้พรึบเดยีวอย่างรวดเร็ว ผ้าทีต่าก 
อยูน้ั่นไหม้หมด มุง้กไ็หม้หมด กลดกไ็หม้หมด ใบสทุธกิไ็หม้หมด มดีโกน มีดพบัไหม้ 
เสร็จเรียบ ไปเอาก็ไม่ทนั ไม่มีเวลาทีจ่ะทนัลกุขึน้รวดเร็วทเีดยีว หลวงปูม่หาหวัเราะแล้ว 
ท่านพดูว่า “บพุกรรมของคนเราน้ีผิดกันแท้ๆ เหลอืแต่ผ้าตดิตวั นอกน้ันไหม้หมด”

เจ้าของนึกขึ้นได้เลย เลยไม่พูดให้ท่านฟัง นึกเห็นตัวเองไปจุดป่าดักตังบาน 
(เคร่ืองมอืจับนกชนิดหน่ึง) ในสมยัน้ันอาย ุ๑๕ ปี ไปจุดป่ากลางโคกกลางโรง ไปดกั 
ตงับาน วนัไหนไม่ได้เข้าโรงเรียน เมือ่ก่อนเขาหยดุเรียนตามวนัพระ เพราะไปเข้าโรงเรียน 
ในโรงธรรมทีเ่รียกว่าหวัแจก โรงธรรมน้ันน่ะเรียกตามภาษาบ้านนอก โรงเรียนจึงหยดุ 
วันพระ ไม่ได้หยุดตามวันเสาร์อาทิตย์ แล้วก็ไปจุดป่า ถ้าวันไหนไม่ไปวิดน�้าเอาปลา 
ก็ไปจุดป่าดักนกตามโคกตามโรง พอจุดป่าแล้ว นกขาบมันร้องแจ๊วๆ แล้วก็บินมา 
จุดเวียนที่ดักตังบานไว้ มันคงจะมาจับไม้ต้นนี้กระมัง ก็ต้องไปดักไว้ตรงนั้น บางศีล 
(บางวันพระ) กไ็ด้ ๔ ตวั ๕ ตวั บางศลีกม็ามือเปล่า บางศลีกไ็ฟไหม้ถกูตงับาน ไฟมนั 
กไ็หม้ไปตามโคกตามนาทัว่ทีท่ัว่แดน ไหม้ตามโคกตามโรง เพราะเมือ่ก่อนมนัห่างๆ  
ทางวนัสองวนัถงึจะมีโรงนาสกัหลงัหน่ึง ดไีม่ดไีม่มด้ีวยซ�า้ เพราะโคกมนักว้าง ทกุวนัน้ี 
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ไปจุดอย่างน้ันไม่ได้แล้ว ถ้าหากไปจุดอย่างน้ัน กค็งมหีวงัได้เข้าตะราง เพราะทกุวนัน้ี 
ทีไ่หนๆ กม็แีต่บ้านแต่เรือน มแีต่ไร่นาเขาหมด ข้าพเจ้ามาคดิเหน็บพุกรรมวนัทีจุ่ดป่าน้ัน 
มันตามมากับชาติ

อยู่มาอยู่มา คุณแม่แก้ว (แม่ชแีก้ว เสยีงล�า้) ท่านเหน็ไฟไหม้ ท่านกห็าอบุายเอา 
บริขารมาบงัสกุลุ ชวนญาตพิีน้่องของท่านมาบงัสกุลุ หลวงปูม่หากเ็หน็ว่ามนัได้วาระของ 
ข้าพเจ้า บริขารน้ันขาด คณุแม่แก้วคงจะหาอบุายถ่ายให้ จึงได้มาบงัสกุลุให้เรา ผ้าไม้หน่ึง 
ตลอดถึงมดีโกนพร้อม ส่วนใบสทุธน้ัินได้ไปเปลีย่นใหม่ ได้ไปเอากบัเจ้าคณุมุกดาหาร 
โมล ีหลวงปูม่หาเซน็รับรองให้ ท่านกเ็ลยมาตดัจีวรและสบงให้ หมูท่ัง้หลายทีเ่หน็เหตกุารณ์ 
ก็เกิดสลดสงัเวชกม็ ีหลวงปูม่หาหวัเราะแล้วท่านว่า “บพุกรรมของคนเราน้ันต่างกนั ของใคร 
ของมัน ถึงคราวมาถึงแล้วต้องสู้เอา” ท่านก็พูดเป็นธรรมอยู่ เท่าที่สังเกตดูมันเป็น
บพุกรรมของเจ้าของเคยได้จุดป่ามา มันเหน็กบัชาตมินัตามน�ามา การจุดป่าน้ี ถงึแม้จะไม่ 
ให้ไหม้เถียงไร่เถยีงนาใครกต็าม มดตวัแดงแมลงตวัน้อยมนักต็ายกนัเป็นทวิแถวไป

พอถงึ ๒๔๙๘ ออกพรรษาแล้ว จีวรกาลเสร็จ องค์ท่านจะได้ไปเอามารดาบวชขาว  
องค์ท่านก็คิดละหวนทวนไปมาว่า ถ้าบวชแล้วจะเอาโยมมารดามาอยูห้่วยทราย คณุชแีก่ๆ  
อายุมาก ตลอดทั้งหนุ่มก็มีอยู่มากแล้ว เกรงจะมาทับถมให้ภาระหนักขึ้นแก่ผู้ที่ท่าน 
บวชก่อน เพราะเป็นโยมมารดาของผู้เป็นเจ้าอาวาส ก็ต้องจะได้ให้เกียรติให้คุณเป็น 
พิเศษ เกรงจะหนักใจแก่ท่านผู้มีอายุมาก และพร้อมทั้งบวชก่อน จึงตกลงใจว่าบวช 
โยมมารดาแล้วจ�าจะหาที่อยู่ใหม่

องค์ท่านจึงปรึกษากบัคณะสงฆ์ว่า “ผมจะได้ไปบวชโยมมารดา ส่วนจะกลบัน้ัน
บอกไม่ถูกเสยีแล้ว ส่วนทีจ่ะไปกบัผมน้ัน จะไปหมดกไ็ม่ถกู เวลาอยู่ เรากแ็ย่งกนัอยู ่
เวลาไป เราก็แย่งกัน มันเป็นเรื่องไม่งามแก่ฝ่ายปฏิบัติ จะเสียวงศ์ตระกูลฝ่ายปฏิบัติ 
ฉะน้ัน ขอให้คณุสม โกกนุทโฺท จงพาหมูอ่ยูน้ี่บ้างในพรรษาต่อไปน้ี ทน้ีีส่วนผู้ทีจ่ะไป 
กับผมคนนั้นคนนี้ ผมก็ไม่ว่า ส่วนจะอยู่นี่ก็เหมือนกัน ถ้าไปกับผมมากก็ล�าบากอีก 
เพราะไม่ทราบว่าจะได้อยู่ที่ใดแน่” จึงเป็นของน่าควรคิดมากแท้ๆ ในเรื่องนี้
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วิเวกภูเก้า

ฝ่ายข้าพเจ้านึกในใจทวนไปมารอบๆ ด้านสารพดัว่า การไปคราวเดยีวกนัหลายๆ  
องค์ ยังไม่ได้ทีพ่กัทีอ่ยูน้ี่ ได้ถกูมาแล้วในคราวไปภูเกต็ พงังา เดีย๋วน้ีตกอยูใ่นระหว่าง 
ไม่สะดวกอกีละ อยูก็่ไม่สะดวก ไปก็ไม่สะดวก และอายขุองเรากเ็ข้าเกณฑ์ ๔๐ แล้ว  
เราจ�าพรรษาอยู่นี่อีกปีหนึ่งเป็นหมู่ท่านอาจารย์สมเสียก่อน เราจึงยกธงตั้งใจไปองค์
เดียวที่ภูเก้า ตกลงใจได้แล้วก็อยู่ต่อ แต่ไม่พูดให้ท่านผู้ใดฟัง

แล้วองค์ท่านพระอาจารย์มหากเ็ตรียมตวัไปพกัอยูม่กุฯ หมูก่ท็ยอยไปอกี ยงัเหลอื 
อยู่ ๖ องค์เท่านั้น แล้วองค์พระอาจารย์มหาก็ไปบวชโยมมารดาที่อุดรฯ แล้วลงไป
จันทบรีุ ไปตัง้วดัอยูใ่กล้สามแยกสพีลิว้ คณะญาตอิาจารย์เจ๊ียะถวายทีด่นิ ออกพรรษา 
แล้ว โยมมารดาขององค์ท่านชวนกลับ แล้วตั้งวัดอยู่บ้านตาดปัจจุบัน

 ส่วนข้าพเจ้า จ�าพรรษาอยูก่บัครูบาสม วดัป่าบ้านห้วยทราย อกีพรรษาหน่ึง จึงรวม 
เป็นอยูน้ั่น ๔ ปี มีพระ ๖ รูป เสร็จกฐนิแล้ว เสร็จจีวรกาล เดอืนพฤศจิกายน ข้างแรม  
ก็ลาครูบาสมและญาติโยมไปพักภูเก้า มูลค่าบาทเดียวก็มิให้โยมส่ง เอาไม้ขีดไฟไป  
๕ กลกัเท่าน้ัน บริขารก็ตดัออก เอาแต่พอดี ทนัได้อยู่ในภูเก้าองค์เดยีว ๕ เดอืน กมี็ 
โยมพ่อตาลไปบวชเป็นปะขาวด้วย ใกล้จะเข้าพรรษากม็โียมเข้าไปบวชเป็นปะขาวอกี

เม่ือมีปะขาวมาแล้วก็ได้ตัง้กฎไว้ว่า “อย่าไปหงุต้มอาหารใดๆ เลย บณิฑบาตมา 
เลี้ยงกันตามบุญตามกรรม ธรรมชาติเห็ดก็ดี หน่อไม้ก็ดี ไม่ต้องเป็นกังวล เพราะ 
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เราออกจากครูบาอาจารย์มาใหม่ๆ ชาวโลกที่อยู่ใกล้ก็จะมองไปในแง่ร้ายว่า ออกมา 
จากครูบาอาจารย์มาไม่กี่วัน ก็มาแอบกินกับตาปะขาว หุงต้มหน่อไม้และแกงเห็ด 
แกงหาว กินตะพดืปีนเกลยีวมาก ส่วนบาตรน้ัน อาตมาจะล้างเองตากเอง พวกปะขาว 
เฒ่าสองคนให้พากันปัดกวาดศาลาและล้างถาดตอนฉันเสร็จ ส่วนตราดน้ัน กวาดช่วยกนั 
ทกุๆ คนลงไปจนถงึบ่อน�า้ทกุวนั ส่วนรับบาตรน้ัน ให้เปลีย่นกนัไปรับ วนัหน่ึงคนหน่ึง 
ผลดักนั อาตมามิได้มอบบาตรให้หมด คอืให้สานตะกร้าท�าเป็นสายสะพายหรือคอนเอา  
ข้าวและอาหารในบาตรจะแบ่งออกให้สองส่วน เหลอืไว้ในบาตรส่วนหน่ึง อาตมากจ็ะ 
สะพายเอง แบ่งเบากันจึงจะไม่หนักมาก ส่วนเวลาฉัน เราจึงตรวจดกูนัอกีว่าใครได้อะไร  
ไม่ได้อะไร เท่าที่ได้มาแต่ละวันอันบริสุทธิ์ตกในบาตรแล้ว ส่วนผมนั้นต้องโกนหมด  
ทกุคนนุ่งขาว ส่วนเงินทีไ่ด้มาทลีะ ๕ บาท ๖ บาทน้ัน ให้ชาวบ้านเกบ็ไว้ คอื พ่อบี ้พ่อแหลม  
ไม่ให้มีอยู่ในตัวสักตังค์เลย ให้ตั้งใจภาวนา”

ข้าพเจ้ายงัไม่ทิง้ตกัน�า้เลย ยงัคอนอยูโ่ชกโชน เสอืๆ แสๆ กวาดตราดอยูใ่กล้ๆ  
มันก็ร้องอยู่สบาย ใกล้ๆ ได้ยินเสียงกวาดอยู่ มันไม่กลัว ลิงมีตั้งฝูงละ ๑๐๐ ตัว 
มันไม่กลัวเลย งูใหญ่ได้ยินแต่เขาว่ามันอยู่รูขี้หินลึกตามแหง (รอยแตก) เข้าไปในภู  
แต่งูเลก็ขนาดแขนหรือเลก็กว่าน้ันมีมากในฤดฝูน มันออกตกตมูมาจากหน้าผาบ่อยๆ 
เขาว่ามีเปรตมีผี แต่ไม่ปรากฏ ไม่เหมือนถ�้าพระเวส นาแก

ขณะทีอ่ยู่ภเูก้าน้ี ได้เป็นไข้ป่วยอยู่ ๕, ๖ วนั ขณะทีอ่ยูอ่งค์เดยีว ยงัไม่มตีาปะขาว  
ไปบณิฑบาตไม่ได้ ๓, ๔ วนั อาเจียน นายจูเทีย่วไปส่งอาหาร แต่ไม่ให้นอนเฝ้า โยมพ่อแหลม  
แม่แหลม มีศลี ๕ เป็นประจ�า พ่อบี ้แม่บี ้กม็ศีีล ๕ เป็นบางวาระ บ้านโคกกลาง ทกุๆ ท่าน  
กพ็อเป็นไป บ้านเหล่า บ้านหลบุป้ิง บ้านแวง สายของแม่ตาล พ่อตาล ย่าเคีย้ว แม่มุย้  
ย่าเค้ียวเป็นนายหน้าในวงศ์น้ี พ่อทองเขยีน แม่ออกสร้อย พ่อออกอาจารย์พนั เป็นต้น  
เป็นกลุม่บ้านเหล่า พ่อออกขนุอนิทร์ แม่ออกแพง เป็นกลุม่บ้านหลบุป้ิง โยมบ้านโคกกลาง  
แม่ไชย ครูอุน่ ผู้ใหญ่ทอง นายกระษิณ นายศรี น.ธ.เอก แม่สุย่ ต่างกไ็ด้ให้บณิฑบาต 
และอะไรๆ ตามสามารถแต่ละท่านๆ และกพ่็อออกแพง แม่ออกแพง และนางแพง เล่า 
ก็เป็นวงศ์ส�าคัญอกีวงศ์หน่ึงในโคกกลาง แต่ขออภยัทีไ่ม่ได้ลงชือ่หมด คอืเอาแบบรวบรัด 
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ว่าจะออกชือ่หรือไม่ออกชือ่กต็าม เม่ือท�าดแีล้ว ผลของการท�าดย่ีอมไม่ได้ต้อนเข้าคอกยาก 
เหมือนโคและกระบือ ผลของความดีความชั่วย่อมเข้ามาเองสู่คอกใจไม่ยาก

การพกัปฏบิตัธิรรมอยูภ่เูขาลกูน้ีกอ็ตัคัดทางน�า้บ้าง ชะรอยจะเป็นด้วยมิได้สร้าง 
บารมทีีเ่กีย่วกบัน�า้ๆ มาแต่ภพก่อนๆ กอ็าจเป็นได้ และคงเป็นผลของกรรมในปัจจุบนัชาติ  
เมือ่อยูฆ่ราวาส ได้ไขน�า้และวดิน�า้ออกจากห้วยหนองคลองบงึต่างๆ เพือ่เกบ็เอาตวัปลา 
มาบชูาพญาลิน้พญาท้องพญาไส้กอ็าจเป็นได้ หรือด้วยทางขุดน�า้บ่อ ก่อศาลา ไม่ค่อย 
เอาใจใส่ ถือว่าเป็นงานไม่ส�าคัญ ก็เลยได้รับอานิสงส์จ�าเป็นไม่สะดวกทางน�้าๆ และ
เสนาสนะเสยี แต่กส็มน�า้หน้าทีต่นสร้างไว้ไม่ด ีจึงเป็นผู้มลีาภน้อยโดยประการทัง้ปวง  
มิได้เอาลาภไปพระนิพพานกจ็ริง แต่ปัจจัย ๔ เป็นลาภทางอนุศาสน์ของพระวนัิย เพือ่เป็น 
เคร่ืองอาศยัของบรรพชติเพือ่ประพฤตพิรหมจรรย์ให้สะดวกให้เจริญได้ ถงึแม้จะสอน 
มิให้ติดอยู่ในปัจจัย ๔ ก็จริง แต่ก็ต้องได้อาศัยที่มีมาโดยเป็นธรรมอยู่ มีน้อยก็ได้
อาศยัน้อย มมีากกไ็ด้อาศยัมาก จะประมาทกไ็ม่ได้อกี เมือ่เหน็ท่านผู้มลีาภมากได้มา 
โดยเป็นธรรม กมี็ความริษยาเสยี เหน็ท่านผู้มลีาภน้อยแต่ได้มาโดยเป็นธรรม กด็ถูกูว่า 
เป็นผู้มีลาภน้อยกว่าตน เมือ่ผ่านพบเข้ากถ็อืตวัขีโ้อ่ ไม่อยากพดูอยากถามด้วย เป็นเร่ือง 
ทีไ่ม่รู้จักลาภทัง้น้ัน เพราะหลงลาภหลงยศ และไม่เป็นผู้รู้ธรรมด้วย เป็นผู้ไม่ถงึธรรมด้วย  
เป็นผู้ไกลพระนิพพานด้วย มักจะเห็นอยู่เป็นส่วนมาก

พกัอยู่ภน้ีู ก็ได้ปฏิบตัมิเีวลาพอควร ฉันเช้าเสร็จ เกบ็บริขารเรียบร้อย กไ็ด้เดนิ 
จงกรมจนถึงเที่ยงวัน ภาวนาติดต่อไม่ค่อยขาดวรรคตอน แม้กวาดลานวัด ก็ภาวนา 
พร้อมกบัความเคลือ่นไหวของกายทีก่�าลงักวาด ทีเ่ง้ือมอืกวาดไปกวาดมา ก้าวขาไปมา 
ก็ภาวนาพร้อม เวลาลงไปตักน�้าบ่อหินไกลจากที่พักประมาณ ๑๕ เส้น ได้เอาครุหรือ 
ป๊ีบไปวางไว้ พร้อมทัง้ไม้คอนน�า้ประมาณ ๑๕ วา แล้วจึงคนืมากวาดไปจนถงึทีว่างป๊ีบ 
ไว้กับไม้คอนน�้า แล้ววางตราดไว้ที่น่ัน แล้วเอาปี๊บกับไม้คอนน�้าไปวางไว้ที่ข้างหน้า 
เป็นระยะๆ จนถึงบ่อหิน สรงน�้า แล้วตักน�้า แล้วคอนน�้า เอาตราดคือไม้กวาดขึ้น 
ข้างบนบ่ารวมกนักบัไม้คอนน�า้ ค่อยปีนขึน้ตามทางทีก่วาดแล้ว มาหาทีพ่กัประจ�าเวลา
บ่าย ๓ โมงทุกวัน ส่วนบริเวณที่พักก็กวาดทุกวันเหมือนกัน
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สมัยทุกวันนี้ถือกันว่าวาสนามากกว่าคนชุดเก่า น�้าจะเปิดก๊อกที่ไหนก็ได้ทั้งนั้น 
กลางป่าก็สนุกนอน ลุกขึ้นแล้วก็ขบขามป้อมสมอกร๊อบๆ ตลอดถึงเครื่องดื่มอะไรๆ  
ก็ไม่อด ทันสมัยมาก โทรทัศน์ พัดลม รถแลนด์ รถเบ๊นซ์ โตโยต้า ดัทสัน ทันสมัย 
ทกุประการ อากาศของข้าดมีาก อากาศกเ็ลยเถดิ กลายเป็นเฝ้าอากาศทวารหนักทวารเบา 
เขาเป็นส่วนมาก

ผู้เขียน เขียนไว้เตือนตนต่างหาก ท่านผู้อ่านท่านผู้ฟังอย่าโกรธเน้อ ถ้าจะเอา
โกรธไปพระนิพพานด้วย กจ็งหาบเอาแบกเอาไปให้พอใจ เพราะไม่ได้ซือ้ไม่ได้ขอกบั
ใครๆ เป็นของทพิย์แบบสดๆ ร้อนๆ ถ้าผู้เขียนกเิลสมาก ผู้อ่านผู้ฟังกจ็งหวัเราะเยาะ
เอาเทอญ ถ้าถูกก็มอบไว้กับมรรคและนิโรธเสีย ถ้าผิดก็มอบไว้กับสมุทัยและทุกข์  
ไม่เป็นหน้าทีข่องผู้เขยีนและท่านผู้อ่าน ท่านผู้ฟังผู้พจิารณาจะไปเป็นสงครามความเหน็ 
ความรู้กบัปัญหาเสยีสมอง เป็นปัญหาเสยีสต ิเสยีปัญญา เสยีใจ เสยีธรรม แต่ละราย 
ของเจ้าตัวเอง
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ลัทธิพิสดาร

สมัยข้าพเจ้าอยู่ภูเก้า เบื้องต้นข้าพเจ้าอยู่องค์เดียว ๕ เดือน ได้มีโยมคนหนึ่ง
ขึ้นไปหาข้าพเจ้า อายุประมาณ ๓๐ ปี เป็นคนรูปร่างขนาดกลาง ในสมัยนั้นเขามาหา
ถ่ายรูป เขาเลยขึ้นไปหาข้าพเจ้า เมื่อขึ้นไปหาแล้วจึงชักชวนข้าพเจ้าว่า “ญาครู ญาครู  
จะพดูอนัหน่ึงให้ฟังจะเอาด้วยไหม” ข้าพเจ้ากเ็ลยบอกว่า “เออ เอาไม่เอาก็ขอให้จงพดู 
ไปเสียก่อน อย่าเพิ่งเร่งรีบมาข่มเหงนัก ให้อาตมาฟังเสียก่อน”

เขาจึงพดูไปว่า “เอา ตัง้ใจฟังให้ดี จะพดูให้ฟัง ศาสนาไม่ม ีพ่อแม่ก็ไม่ม ีคณุพ่อ 
คณุแม่ก็ไม่ม ีท�าการท�างานได้แล้วให้ท�าขึน้สูรั่ฐบาล ไม่ให้มีกรรมสทิธิส่์วนตวั ให้แต่ 
พอเพียงได้กินได้อยู่ ท�างานให้รัฐบาลหมด ให้คนเสมอกัน ญาครูจะยินดีด้วยไหม”

ข้าพเจ้าเลยบอกว่า “ยนิดีไม่ยนิดีกข็อให้จงพดูไปก่อน อาตมาจะฟัง อย่าเพิง่เร่ง 
เพิ่งรัดมากนัก” 

เขาจึงพูดต่อไปว่า “ไม่ให้มีผู้ใหญ่ ไม่ให้มีผู้ต�่า ไม่ให้มีผู้สูง ให้เสมอกันหมด  
เงินเดอืนให้เท่ากัน มคีวามสขุเสมอกนัหมด มลีกูออกมาให้รัฐบาลเอาไปเลีย้งไม่ต้อง
ล�าบาก ของถ้าหากได้มา ก็ให้เอาขึน้รัฐบาลหมด ไม่ให้ผู้หน่ึงผู้ใดเป็นเจ้าของ ให้แต่พอกนิ 
พอใช้ ให้คนเสมอกัน ไม่ให้มีชัน้วรรณะ ให้เป็นนายเหมอืนกนัหมด ถ้าหากเป็นลกูน้อง 
กใ็ห้เป็นถกูน้องเหมือนกนัหมด ถ้าจะเรียกว่าลกูน้องกใ็ห้เรียกว่าลกูน้องเหมอืนกนัหมด  
ถ้าจะเรียกว่านายกเ็รียกว่านายเหมือนกนัหมด ไม่ให้มผู้ีใดเป็นใหญ่ ให้เสมอกนัหมด  
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ศาสนาไม่มี ญาครูเห็นดีด้วยไหม คุณพ่อคุณแม่ไม่มี ท่านเลี้ยงมาเป็นเรื่องของท่าน 
ท่านเป็นผู้ท�าออกมาท่านกต้็องเลีย้ง บาปไม่ม ีบญุไม่มี บญุกค็อืกนิได้นอนหลบัน่ันเอง  
จะเอาด้วยไหม”

ข้าพเจ้าเลยบอกว่า “เออ หมดแล้วหรือยงั ถ้าหากหมดแล้วอาตมาจะตอบ ถ้าหากว่า 
ยังไม่หมด ให้พูดต่อไป”

เขาบอกว่า “ขอพูดแค่นี้เสียก่อน ขอให้ญาครูตอบมา”

ข้าพเจ้าเลยพดูว่า “อาตมาจะถามบ้างหละ จะท�าให้คนเสมอกันได้อย่างไร คนขาหกั 
จะท�าให้เป็นคนขาดไีด้ไหม คนโง่ท�าให้เป็นคนฉลาดได้ไหม คนมกี�าลงัน้อยท�าให้มกี�าลงั 
มากได้ไหม”

เขาตอบยอมรับความเป็นจริงว่า “ท�าไม่ได้”

ข้าพเจ้าจึงพดูต่อไปว่า “พ่อกเ็ป็นพ่อเตม็ภมู ิแม่กเ็ป็นแม่เตม็ภมู ิจะไปพดูว่าเสีย่ว  
ว่าสหายได้หรือ จะไม่ให้มคีณุมค่ีาได้อย่างไร หน้าทีท่่านเลีย้งมาแล้ว กเ็ป็นหน้าทีข่องเรา 
ทีจ่ะเลีย้งท่านตอบ ท่านได้เลีย้งมาแล้วเลีย้งตอบท่าน ท�ากจิธรุะของท่าน ด�ารงวงศ์ตระกลู  
ประพฤตตินให้เป็นคนควรรับทรัพย์มรดก เมือ่ท่านล่วงลบัไปแล้ว ท�าบญุอทุศิให้ท่าน  
เราต้องประพฤตอิย่างน้ัน เหมือนมีคนๆ หน่ึง มายกมือไหว้เราว่า สบายดหีรือ เรากยั็ง 
ได้ยกมอืไหว้ตอบว่า สบายด ีเร่ืองของท่านเลีย้งเรา เรากค็วรเลีย้งท่านตอบ จะไปพดู 
อย่างน้ันกไ็ม่ได้ อาตมากไ็ม่เลือ่มใสด้วย ถ้าพดูอย่างน้ัน ท�าคนให้เสมอกนัจะท�าอย่างไร  
มันไม่เสมอกันดอก

เอ้า อาตมาจะพดูให้ฟัง อย่างโยมน้ีเก่งทางช่างไม้ เก่งทางช่างเหลก็ อาตมาเป็นแต่ 
เพยีงทบุหนิ เขากไ็ล่อาตมาน้ีแหละไปทบุหนิ โยมเป็นช่างไม้กต้็องไปอยูร่่มอยูเ่งา การกนิ 
การอยูก่ารหลบันอนก็ต่างกัน หรืออย่างต�า่โยมก็คงเป็นผู้คมุอาตมา อาตมาเป็นผู้ทบุหนิ  
ผู้คมุน้ันกค็งจะได้อยู่ในร่ม อาตมาก็ต้องได้ทบุหนิตากแดดอยูก่ลางแจ้ง มนัจะเสมอกนั 
ได้อย่างไร คนเรา พ่อก็ต้องเป็นพ่อเตม็ภูม ิแม่กต้็องเป็นแม่เตม็ภมู ิแผ่นดินกย็งัมตี�า่ 
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มีสูง จะให้เสมอกันได้อย่างไร เงิน ๕ บาท กับเงิน ๑๐ บาท อันไหนราคาสูงกว่ากัน  
เงินใบละ ๑๐๐ บาท กับใบละบาท อันไหนราคาสูงกว่ากัน”

เขาเลยตอบว่า “เงินใบละ ๑๐๐ บาท ราคาสูงกว่า”

ข้าพเจ้ากเ็ลยพดูต่อไปว่า “มนัก็มชีัน้วรรณะอยูใ่นตวัมนั ใครไปท�าให้มนั กค็ณุสมบตัิ 
ของมนัมขีองมนัเอง ดินไม่มีปุย๋กบัดนิมีปุย๋ มนักย็งัมีคณุสมบตัต่ิางกนั ไม้ยงูกบัไม้ไผ่ 
อนัไหนมนัด ีน�า้หนักเท่ากัน ไม้ยูงก็ราคาสงูกว่า กค็ณุสมบตัมินัต่างกนั มนักส็งูขึน้ตาม 
คณุสมบตัขิองมัน พ่อกเ็ป็นพ่อเตม็ภูมิ แม่กเ็ป็นแม่เตม็ภมู ิจะไปเตะตดูว่าสหายหมด 
กไ็ม่ได้ ตวัเองโง่ แล้วจะมาสอนให้คนอืน่โง่ด้วย โยมเป็นบ้าแล้วยงัจะมาสอนให้อาตมา 
เป็นบ้าด้วย อาตมาไม่ไปด้วยนะ ถ้าหากว่าไม่มชีัน้วรรณะ ท�าไมไม่ให้สตาลนิมาทบุหนิบ้าง  
ให้ทหารไปเฝ้าอยู่ท�าไมร้อยชั้นพันหลืบ”

เขาเลยพูดขึ้นว่า “โอ๊ย ถ้าพูดไปแล้วขี้ฉ่อ (ขี้โกง) ไป ญาครูนี่น่าโมโหแท้ๆ”

ข้าพเจ้าเลยพดูว่า “มันถกูตามค�าอาตมานะ ขอให้พจิารณาดู อย่าเพิง่โกรธ เพราะ 
มันมีที่แซง อาตมาก็เลยแซง จะโกหกได้ ก็โกหกได้เฉพาะคนโง่ๆ เท่านั้น”

เขากเ็ลยพดูว่า “ถ้าพดูแล้วขีฉ่้อ (ขีโ้กง) ไปตะพดึตะพอื หนีดอก ญาครูน่ี อย่างน้ัน 
จะไปเดี๋ยวนี้แหละ”

ข้าพเจ้าเลยบอกว่า “เออ ไปก็ไปเสียซิ”

แล้วเขาก็เลยไป ส่อแสดงให้เหน็ว่าเขาน้ันไปเทีย่วประกาศให้คนโง่เลือ่มใสเท่าน้ัน  
ผู้ถึงศีลถึงธรรมจะเลื่อมใสได้อย่างไร
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พรรษา ๑๔ ก่อตั้งภูจ้อก้อ

คร้ันพักอยู่ภูเก้า ออกพรรษาแล้วก็ได้ไปมุกดาหาร ไปบวชโยมพ่อตาลผู้เป็น 
ตาปะขาว แท้จริงท่านก็ไม่มุ่งจะบวชเป็นพระ แต่เห็นว่าคนพอหน้าผ้าพอผืน และยัง 
ไม่เคยบวชเป็นพระสักที ก็เลยอบรมให้บวช จะอยู่ได้เท่าใดก็แล้วแต่กรณี (ส่วน 
ตาปะขาวเทน้ัน ลาสกึจากตาปะขาวไปอยูบ้่าน) ส่วนพ่อตาลเมือ่บวชแล้ว อปุสมบทแล้ว  
พกัอยู่ภูเก้าอกีไม่ก่ีวนั โยมแม่ตาลและคณะวงศ์ตระกลู นิมนต์มาพกัภจู้อก้อทัง้หมด 
จะได้ ๓ วัน ๗ วัน ก็แล้วแต่

มาทแีรกพกัถ�า้ประมาณ ๔-๕ คืน ญาตโิยมบ้านแวงจึงปรึกษากนัว่า “ถ้าจะให้ท่าน 
อยู่ถ�้าก็คับแคบ ญาติโยมมาก็อัดแอ”

แล้วเขาล�าเลยีงไปท�ากระหน�าหลงัถ�า้ ปฟูากมงุฟางกัน้ฟาง กว้างประมาณ ๒ เมตร 
ปริมณฑล เสาไม้กลมเท่าแข้ง ระเบียงไม่มี พาดบันไดขึ้นห้องนอนเลย เป็นป่ารกชัฏ 
มต้ีนเปือยโตๆ สงูๆ เฒ่าๆ เป็นระยะๆ คร้ึม ต้นเปือยน้ันเป็นโพรงตลอดปลาย ฤดฝูน 
ต้องมีงูขึ้นกุฏิประจ�าวันมาหากินจ้ิงเหลนที่มาซ่อนตัวอยู่ตามฟางที่กั้นและฟากปู
ขลกุขลกัไม่สนิท บางทขีดอยู่ใต้ตนีบาตร แต่เป็นงูกะปะโดยมาก งูมทีกุชนิด จนไม่รู้จัก 
ชือ่กม็ ีเพราะเป็นภเูขาดง ตามหน้าหนิหน้าผาก็มรูีมเีง้ือมขลกุขลกัมาก เสอืเหลอืง เสอืด�า 
ก็มี อีเห็น ชะมด ตะกวด เสือโคร่งมีปีทีแรกแล้วหายไป

น�้าใช้น�้าฉันอัตคัดมาก ได้หามได้คอนปีนขึ้นเขาไกลประมาณ ๒๐ เส้น ปีที่ ๒ 
น�้าใกล้เข้ามาบ้าง ประมาณ ๑๕ เส้น แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่คุ้ม ได้ไปตักห้วยค้ออันไกล 
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๒๐ เส้นอยู่ ฤดูฝนเดือน ๙ เดือน ๑๐ พอท�าเนาบ้าง เพราะได้ตักเอาน�้าไหลใต้หิน 
หน้าผา ลูกๆ หลานๆ เขาก็ตักช่วยด้วย แต่ผู้หนักกว่าเพื่อน ก็นางวารินทร์ นางสมัย  
นางสัย และลูกๆ หลานๆ อื่นๆ สารพัด พระเณรจะปล่อยให้เขาหมดก็ไม่ได้อีก  
ต้องตกัเป็นหลกัไว้ประจ�าวนัแบ่งเบากนั ข้าพเจ้าไปบณิฑบาต คอนป๊ีบไปพร้อม คอนได้ 
น�้าเต็มปี๊บ ท�าไม้คอนให้หนักข้างหน้า ให้สามเณรอินทร์ถวายรับบาตรแล้วก็คอนน�้า 
มาพร้อมมิให้เสียเที่ยว ๓ วัน กวาดหนทางบิณฑบาตจนถึงห้วยค้อคราวหนึ่ง เพราะ 
งูกะปะมาก มฉิะน้ันต้องเหยยีบเวลาไปบณิฑบาต ถ้าวนัไหนถกูกวาดหนทาง ต้องเอา
ปี๊บไปวางเป็นตอนๆ กวาดไปถึงปี๊บกับไม้คอนแล้ววางตราดไว้ เอาปี๊บกับไม้คอนไป
วางไว้อกี กลบัมาเอาตราดกวาดต่อไปถงึป๊ีบและไม้คอนอกี เป็นระยะๆ จนถงึทีต่กัน�า้  
สรงแล้ว ตักเอาน�้าคอนขึ้นเขา เอาตราดทับข้างบนไม้คอน

บ่อที่ขุดนั้น

บ่อ ๑. ริมห้วยค้อ กอไผ่แม่ไลย
๒. ริมห้วยค้อ ข้างสวนพ่อปลี แม่ธนูศิลป์ และแม่ขัดสา เป็นผู้ขุด
๓. บ่อสารวัตรส�าเนียง ไกลกว่าบ่อห้วยค้อ
๔. บ่อใกล้นาพ่อสงวนอีก แต่ไม่คุ้มปี
๕. ท�านบสะพานห้วยชนัของพ่อนางสงวน เขาให้สรงและล้างบาตร แต่พอถงึเดือน 

มกราคมก็แห้งเสีย
๖. ขุดบ่อใต้ท�านบของพ่อนางสงวน ก็ไม่คุ้มปีอีก
๗. ขุดบ่อนานายเนิด ก็ไม่คุ้มปี
๘. ขดุและเจาะหนิใกล้ศาลาฉันอาหาร พอได้ล้างบาตร แต่พอเดือนกมุภาพนัธ์ 

กแ็ห้งเสยี ได้วนัละป๊ีบ กท็ัง้ขุน่เป็นตม ไม่พ้นหาบคอนมาจากห้วยค้อ ในฤดเูดอืน ๓,  
๔, ๕

มปัีญหาว่า เป็นบ้าดอกหรือ จึงไปยอมเป็นยอมตายอยูท่ีอ่ดน�า้แท้ พระนิพพาน
อยู่นั้นแห่งเดียวหรือ ที่อื่นมีที่ปฏิบัติถมไป ภาคอีสานกว้างขวางมาก จะมาเขียนเล่า 
กินสมบัติอะไร มันได้ผลอะไร
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ตอบว่า จริงอยู่ แต่ผลของกรรมเล่า เมื่อสร้างไว้แล้วใครๆ ย่อมบิดพลิ้วไม่ได้  
ถ้าบิดพลิ้วได้แล้ว คุกตะรางก็ไม่ต้องมี การท่องเที่ยวในสงสารสร้างบารมีก็ไม่มี  
มีแต่นิพพานสิ่งเดียวเท่าน้ันเป็นเอเย่นต์อยู่ บุคคลผู้จะถึง สุคโต ได้ ก็ต้องผ่าน 
ทุกขโต มาเต็มที่ก่อน มิฉะนั้นการเข็ดหลาบในสงสารก็ไม่ชัดได้ ฉะนั้นจึงมี ทุกขา  
ปฏิปทา ทันธาภิญญา ปฏิบัติล�าบาก ทั้งรู้ได้ช้า ทุกขา ปฏิปทา ขิปปาภิญญา ปฏิบัติ 
ล�าบากแต่รู้ได้เร็ว ส่วน สุขา ปฏิปทา ขิปปาภิญญา ปฏิบัติสะดวก ทั้งรู้ได้เร็ว 
สขุา ปฏปิทา ทนัธาภิญญา ปฏบิตัสิะดวก แต่รู้ได้ช้า เน่ืองด้วยกรรมและผลของกรรม 
ต่างกัน สัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมและผลของกรรม

คร้ันต่อมากมี็คณุสลีา อนิทวงัโส ได้เอาแท้งค์น�า้มาให้ ๒ ลกู พอได้ใส่น�า้ไว้ฉัน  
ถึงกระน้ันก็ยังไม่พ้นไปตกัน�า้ห้วยค้ออกี อยูม่า ร้านสมศักคิศ์รี นิคมค�าสร้อย ได้สร้าง
ถังน�้าคอนกรีตขึ้น ๓ ถัง กว้าง ๒ เมตร สูง ๓ เมตร ก็เบาลงบ้าง กุฏิอีก ๒ หลัง 
พร้อมทัง้โรงไฟ กรู้็สกึเบาไปบ้าง แต่ฤดเูดือน ๕ ยงัได้ไปตกัน�า้ห้วยค้ออยูบ้่าง และก็ 
ถังอิฐสี่เหลี่ยมผืนผ้า สูง ๑ เมตรกว่าๆ ยาวประมาณเมตรกว่าๆ

แต่ทกุวนัน้ีประชาชนทางใกล้ทางไกลเมตตาสงเคราะห์ อะไรต่ออะไรกพ็อแบ่งเบา 
ขึน้มาบ้าง แต่ก็ยงัเป็นขีโ้หล่ของภาคอสีานในทางอตัคดัทรมานอยูท่กุๆ ด้าน ด้านจักร 
เยบ็ผ้า คุณสลีาหามาไว้ให้ใช้กว่า ๑๐ ปีแล้ว สะพานข้ามห้วยค้อ คุณสลีากพ็าญาตโิยม 
สร้างขึ้นให้ เพราะแต่ก่อนไต่ขอนไม้ยางอยู่ ๘ ปี พระอาจารย์จามก็มาช่วยเมตตา
สงเคราะห์อะไรต่ออะไรด้วย ญาติโยมทางบ้านแวง บ้านหลุบปิ้ง บ้านโคก ตลอด
หนองสูงใต้ บ้านเหล่า ตลอดถึงหนองสูง ห้วยทราย ต่างก็ได้ช่วยเหลือตามสติก�าลัง
แต่ละท่านละคนเท่าทีส่ามารถและเท่าทีศ่รัทธา จะพรรณนาไปเป็นท่านๆ คนๆ กเ็ขียน 
ไม่ไหว

ศาลาแม่ออกรักษาศลีน้ัน ครูชาล ีพรรคพล และนายถนอม วงศ์เสน่ห์ เป็นผู้ริเร่ิม 
และศรัทธาต้น ส่วนศาลาปัจจุบนัและถงัน�า้ใหญ่ ๔ ถงั เป็นส่วนรวม ทัง้พระ ทัง้เณร 
ทั้งญาติโยมสารพัดต่างวัดต่างจังหวัดที่มาเที่ยวเจอเข้าก็ช่วย ไม่ขัดไม่ดูดาย ส�าหรับ 
ผู้เขยีนมไิด้อะไรเลย ได้แต่เขยีนเท่าน้ัน ได้อะไรมาสูส่�านัก ได้ด้วยเดชพทุธ ธรรม สงฆ์ 
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และครูบาอาจารย์และสหพรหมจารี ภกิษุสามเณร และคณะญาตโิยมใกล้ไกล พร้อมทัง้ 
พทุธบริษทัของพระพทุธ ธรรม สงฆ์ ใกล้ไกล เร่ืองถงัน�า้คอนกรีต ไม่ว่าชดุสร้างก่อน 
และตอนหลงั ร้านสมศกัค์ิศรี นิคมค�าสร้อย ต้องเป็นภาระจิปาถะ ชาวรถและญาตโิยม 
บ้านแวงและบ้านเป้า ก็เข้าแบกหามช่วยเหลือ ทางบ้านเหล่า ผู้ใหญ่กองและลูกบ้าน 
ก็ช่วยเอาทรายมากว่า ๑,๐๐๐ ปี๊บ ขนขึ้นใส่รถเข็น ตลอดครูและนักเรียนต�าบล 
หนองสงูใต้ ทกุๆ โรงเรียน ขนจากตนีเขาขึน้บนภอูย่างโกลาหลอลหม่าน

ขอขอบคณุทกุท่านๆ ทกุๆ วยั ไว้อยู่โดยทกุเมือ่ด้วย ท่านผู้ใดท�าด้วยศรัทธาน้อย 
และมาก ด้วย พทุธ ธรรม สงฆ์ จงได้รบัผลตามส่วนควรค่าของเหตทุีท่�าน้อยแลมาก 
ทุกถ้วนหน้านั้นเทอญ ผู้เขียนย่อมยินดีพอใจแต่ละท่านๆ ทั้งนั้น เพราะยุคภูจ้อก้อ
เป็นยุคอายุขัยวัยแก่ของข้าพเจ้าที่ได้ท่องเที่ยวมาในสงสาร พร้อมทั้งเป็นยุคอัตคัด 
ทกุประเภท คมนาคมกไ็ม่สะดวก ขึน้เขาลงห้วยขลกุขลกั วตัถนิุยมกร็าคาแพงสงูข้ึนทวี  
บรรดาท่านชาวพุทธในประเทศไทยก็ดีหรือนอกประเทศบ้างก็ดี นับแต่ข้าวเม็ดหัก 
ผักเส้นหน่ึงก็ด ีขึน้ไปหามาก โดยข้าพเจ้ารู้ตวักด็ ีมไิด้รู้ตวักด็ ีคดิเป็นราคามูลค่าแต่
สตางค์หน่ึงขึน้ไปกด็ ีได้ร่วมกศุลผลบญุกบัข้าพเจ้าด้วยก�าลงักาย ก�าลงัวาจากด็ ีด้วย
ก�าลังใจขณะจิตเดียวก็ดี ด้วยเดช พุทธ ธรรม สงฆ์ จงภิญโญยิ่งๆ จนถึงที่สุดทุกข์  
โดยชอบทกุถ้วนหน้าทัว่ทัง้ไตรโลกาอยูท่กุเมือ่เทอญ แม้จะได้ร่วมหรือมิได้ร่วมกต็าม  
แผ่อัปปมัญญาไปทั่วทั้งไตรโลกาผูกขาดอยู่ทุกเมื่อ และระลึกได้ไม่ระลึกได้ก็ดี เป็น 
อธษิฐานปารมีสมัปันโน เป็นสจัจปารมสีมัปันโน ผูกขาดจองขาดอยูท่กุเมือ่แล นิพพานัง 
ในชาตินี้เทอญ
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ไม่เคยใช้อุบายเรี่ยไร

หันมาปรารภเรื่องอยู่ภูจ้อก้อได้ ๓ พรรษา พรรษาที่ ๔ ก็รื้อกระต๊อบฟางทิ้ง 
ญาตโิยมบ้านแวงมพ่ีอศลิป์ กริ็เร่ิมท�ากฏุสิามคัคข้ึีนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔ เมตรกว่าๆ 
ต่อแต่น้ันกค่็อยทยอยขึน้ปีละหลงับ้าง ๒ ปีต่อหลงับ้าง ปีละ ๔ หลงักม็ ีเป็นวงศ์ของ 
คุณนพดล กรุงเทพฯ

แต่กไ็ม่อยากจะเล่าเร่ืองก่อๆ สร้างๆ ดอก เพราะใครๆ อยูท่ีไ่หนๆ กพ็อได้พดูกนั 
อยู่ในเรื่องนี้ ทีแรกก็นึกว่าเอาเด็ดๆ เดี่ยวๆ จะไม่ก่อสร้างใดๆ ทั้งสิ้น แต่อยู่นาน 
ตดิต่อกันไปหลายปี หมูพ่ระเณรมาพกัอาศยั ไม่มทีีพ่กั กจ็�าเป็นได้ท�า แต่มไิด้แผ่มิได้ 
ขอเร่ียๆ ไรๆ ให้ปีนเกลยีวของธรรม มมีาโดยชอบธรรมกจึ็งท�า ไม่ได้ใช้อบุายจัดงาน 
ในวดัเพือ่หาเงินขดูๆ เกลาๆ มาก่อสร้าง ท�าพอได้อยูไ่ด้พกัเท่าน้ัน และกอ็าศยัน�า้ฝน 
จากหลังคาใส่ลงถัง เพราะภูลูกนี้มิได้มีน�้าเป็นหลักก็จ�าเป็นจ�าไป และเมื่อไม่น้อมว่า 
เป็นสมบตัขิองตวัแล้ว กเิลสกค็งไม่ก�าเริบมากเท่าไรนักหนา น้อมเป็นของพระพทุธศาสนา 
แล้วกิเลสก็เบาลงคะนองตัวไม่ได้ จะน้อมเป็นของตัวได้ชั่วคราวก็แต่เพียงบริขาร ๘  
เท่านั้น แม้ถึงอย่างนั้นก็ยังได้สับเปลี่ยนให้องค์นัน้องค์นี้อยู่ ไม่ว่าแต่เท่านั้น แม้หนงั 
หุ้มอยู่โดยรอบที่ยืมมาจากธาตุดิน น�้า ไฟ ลม ก็จะได้ส่งคืนให้ ดิน น�้า ไฟ ลม อยู่  
เพราะจะได้แตกสลายลงสูธ่าตเุดมิอยู ่ดินแตกไปเป็นดนิ น�า้แตกไปเป็นน�า้ ไฟแตกไป 
เป็นไฟ ลมแตกไปเป็นลม ลงสู่มหาภูตธาตุเดิมคงที่ ด้านกิเลสคือความหลง ไม่รู้เท่า 
ปัญหาของตนทีม่าหลงดิน หลงน�า้ หลงไฟ หลงลม กจ็ะได้มาสร้างดนิ สร้างน�า้ สร้างไฟ  
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สร้างลม เป็นเปรตเป็นผีเฝ้าดิน เฝ้าน�้า เฝ้าไฟ เฝ้าลม ขันอยู่เหมือนนกเขาว่า ของกู  
ของกู ของกูอยู่ ก็ต้องขึ้นอยู่กับกรรมและผลของกรรมอีก

พระพุทธศาสนาเป็นของลกึซึง้ ไม่เป็นสิง่ทีผู้่หหูนาตาเถือ่นจะเข้าใจความหมาย
ได้ง่ายๆ ฉะน้ัน ในโลกจึงมกัจะเจอแต่คนตาบอดมาอวดสนเข็มกบัคนตาดีเป็นส่วนมาก  
ฝ่ายแจวเรือพายเรือข้ามน�า้ เขาโคมน้ีอย ขนโคเป็นฝ่ายกางขาลงโต้น�า้ให้เรือวนเรือฝืด  
ด้านจิตใจหนักไปในทางกเิลส ด้านมันสมองกม็นัไปทางกเิลส มอบให้ใจเป็นใหญ่ทัง้ทาง 
คว�า่ทางหงาย มอบให้มนัสมองเป็นใหญ่ทัง้ทางคว�า่ทางหงาย ใจมกีเิลสหรือไม่มกีเิลส 
ไม่ต้องมีกรรมการเลือกเฟ้นเลย มันสมองมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสก็ไม่มีกรรมการ
เลือกเฟ้นเลย ด้านสติปัญญาก็เหมือนกัน ไม่มีกรรมการเลือกเฟ้นเลย เสือมันก็มี 
สติปัญญาอยู่ แต่สติปัญญาของมันมุ่งตะครุบเขามาใส่กระเป๋าท้องของมัน เมื่อจิตใจ 
และธรรมยังไม่ถึงพระอริยบุคคลชั้นใดชั้นหน่ึงแล้ว ย่อมเป็นผู้กินไม่เลือกทั้งน้ัน 
ธรรมะแท้เป็นทรัพย์สนิของนักปราชญ์ แต่เป็นหอกเป็นง้าวเป็นฟืนเป็นไฟของคนพาล  
หมายความว่าพวกคนพาลเข้าใจความหมายอย่างน้ัน แต่ทีจ่ริงแล้วหาได้เป็นฟืนเป็นไฟ 
เป็นหอกเป็นง้าวกับใครไม่ เป็นจริงอยู่ตามธรรมชาติของบาปบุญ มรรคผล นิพพาน
คงที่
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ยุคภูจ้อก้อปัจจุบัน

ยุคภูจ้อก้อนี้ นับแต่ยุคต้นมาจนถึงปัจจุบันที่เขียนอยู่นี้ก็ดี ไม่ว่าบรรพชิตและ
ฆราวาสใกล้และไกล ต่างกพ็ากนัดแูลช่วยเหลอืตามสตกิ�าลงัของตนๆ อยูเ่ท่าทีจ่ะท�าได้  
ฝ่ายพระเณรยุคต้นแท้ ก็คุณอินทร์ถวาย คุณสีลา โยมบิดาของคุณอินทร์ พร้อมทั้ง 
เผ่าพงศ์วงศ์ตระกูล พร้อมทั้งวงศ์วานตลอดวงศ์ของคุณย่าเคี้ยว วงศ์แม่อ้อ ก�านัน
ชิววรรณ ก�านันบัวผัน และทุกๆ ท่าน ไม่สามารถจะเอามาลงให้หมดได้ นางสวางค์ 
พฒันากร วงศ์ผู้ใหญ่ตาลอกี สารวตัรส�าเนียง ย่อมมคีณุแก่ข้าพเจ้าอยูแ่ต่ละท่านละคน 
ไม่ทางหนึ่งก็ทางหนึ่ง และขออภัยที่ไม่ได้เขียนออกชื่อไว้ครบในที่นี้ด้วย

ตัวของข้าพเจ้าเองไม่ได้หดัเป็นนิสยัอกตญัญมูนุษย์เลย ย่อมถอืเอาเยีย่งอย่าง 
พระมหาสารีบตุรมาค�านึงอยูบ่่อยๆ พระมหาสารีบตุรน้ัน พระราธะคราวเป็นฆราวาสอยู่ 
ได้ใส่บาตรให้พระสารีบตุรเพยีงทพัพเีดยีวเท่าน้ัน องค์ท่านกห็ดัจ�าไว้ระลกึได้ ดงัมใีน 
เถรประวตั ิถ้าจะถูกกล่าวตูว่่าการเขยีนอย่างน้ีเป็นการประจบประแจง ผู้เขยีนกม็ทีีอ้่าง 
อย่างน้ี เพราะมนุษย์โดยมากมกัจะอกตญัญกูนั ถ้าเกลยีดโกรธใคร กมั็กแต่จะเอาสิง่น้ัน 
มาเป็นเจ้าหวัใจบชูาไฟโทสะ เป็นการหกัดอกไม้บชูาความโกรธของตน พร้อมทัง้อปุนาหะ 
ผูกโกรธไว้ เวรก็ไม่มีหนทางจะเบาลงและระงับได้

คนแต่ละคนกต้็องได้ท�าความดีไว้ให้เราไม่อนัหน่ึงก็ต้องอันหน่ึงให้จงได้ ถ้าชาตน้ีิ 
ไม่ม ีชาตกิอ่นๆ กค็งมี และชาติหน้าไปอกีเลา่กย็งัอกัโข ถ้าเชือ่วา่มชีาติหน้า ภพหน้า  
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ชาตก่ิอน ภพก่อนแล้ว การท�าคุณให้แก่กันและกนักด็ ีการระลกึถงึคณุของกนัและกนักด็ี  
การไม่ควรท�าเวรแก่กนัและกนักด็ ีการเชือ่กรรมและผลของกรรมกด็ ีการเชือ่พทุธ ธรรม  
สงฆ์ ก็ดี การท�าต่อกนัและกนักด็ ีเชือ่กรรมและผลของกรรมในปัจจุบนัชาตกิดี็ เช่ือว่า 
บาปบุญมี มรรค ผล นิพพานมี ในปัจจุบันจิต ปัจจุบันธรรมก็ดี ก็ได้มหาทรัพย์
ภายในขุมต้นมากกว่าแผ่นฟ้าแผ่นดิน อันเป็นศรัทธาทรัพย์และปัญญาทรัพย์สมดุล
กันแล้ว เป็นทรัพย์ที่ไม่สูญหายไปไหนด้วย มิได้หาบ มิได้หิ้ว มิได้แบก มิได้คอน 
มิได้เอารถ มิได้เอาเกวียน ขนให้ยากด้วย ไม่มีท่านผู้ใดจะมาลักไถ่ ลักถอน ลักจี้  
ลกัปล้น ตกน�า้กไ็ม่จม ไม่พลดัไม่พราก ไม่จากไป เป็นเงาจิตเงาใจ ไปตามตวัใจ ไปตาม 
ตวัธรรม เบามาก ข้อน้ีย่อมเป็นธรรมอนัจริง เป็นใจอนัจริง เป็นปัญญาอนัจริง เป็นศรัทธา 
อันจริงของพระอริยบุคคล

บคุคลผู้เป็นบณัฑิต ย่อมเชือ่สิง่ทีค่วรเชือ่ เช่น เชือ่ว่า ท�าดไีด้ด ีท�าชัว่ได้ชัว่ เป็นต้น 
แต่เหตุชั่วใครจะบัญญัติเอาตามกิเลสของตนสักเพียงไรก็ตามว่าเหตุดี เหตุชั่วน้ัน 
จะกลายเป็นเหตุดีก็ย่อมเป็นไปไม่ได้อีก เหตุดีแท้ๆ จะบัญญัติผิดว่าเหตุชั่ว เหตุนั้น 
ก็เป็นเหตุชั่วไปไม่ได้ เพราะมีผลในเหตุนั้นๆ เป็นศาลยุติธรรมตัดสินอยู่ปลายทาง  
ไม่ล�าเอียงในโลกไหนๆ ในธรรมไหนๆ ผู้ที่จะเลือกเหตุดีเหตุช่ัวได้สนิทใจไม่ลังเล 
ก็ต้องเป็นผู้แยบคายในเหตุดีเหตุชั่วมาแล้ว พร้อมผลลัพธ์ทั้งสองฝ่ายมาช�านิช�านาญ 
เป็นอาจารย์สอนตวัให้รู้ตวัทัง้ทางขึน้ทางล่องว่า สิง่น้ีเป็นเหตแุห่งสขุ สิง่น้ีเป็นเหตแุห่ง 
ทกุข์ สขุเป็นผลแห่งเหตอุนัน้ี ทกุข์เป็นผลแห่งเหตอุนัน้ีโดยชดัแจ้ง มฉิะน้ันแล้วกเ็ลอืก 
เหตเุลอืกผลไม่ได้จนวนัตาย ย่อมถกูต้มตุน๋โดยความไม่แยบคายของตนอยูต่ราบน้ัน  
กรรมและผลของกรรม เหตแุละผลของเหต ุพชืและผลของพชื เจตนาและผลของเจตนา  
การลงมอืท�าและผลของการลงมือท�า กม็คีวามหมายอนัเดยีวกนั แต่ให้ผลต่างกนัใน 
ทางดีทางชั่ว

อบายมขุทกุประเภท เป็นเหต ุพืช กรรม การลงมอืท�าและเจตนาเป็นทางฉิบหาย
ผูกขาดอยูแ่ล้ว ไม่มมีนุษย์ เทวดา มาร พรหม และพระพทุธเจ้าองค์ใดๆ จะมาท�าให้เจริญ
ได้ในตอนน้ี นอกจากจะละเว้นเสยีให้ห่างไกลเท่าน้ัน ธรรมอันน้ีเป็นธรรมสอนฆราวาส
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โต้งๆ ส่วนพระเณรน้ันต้องเว้นกนัไปผูกขาดแล้ว มฉิะน้ันแล้วจะกลายเป็นหมาป่าเป่าป่ี 
ในนิทานอีสป และไม่รู้จักความหมายของพระเณรของพระพุทธศาสนาอีกด้วย  
ธรรมเนียมอันเป็นธรรมแท้ พระเณรต้องปฏิบัติธรรมวินัยชั้นสูงขึ้นไป เป็นหัวจักร 
ของชาวโลก ถ้ายงัเสนอหน้ามาเล่นการพนันอันเป็นอบายมขุอกี นุ่งผ้าเหลอืงเสยีผ้าขาว  
นุ่งผ้าขีร้ิ้วถือเสยีมไปขดุปตูามทุง่นามากนิเหมอืนเดก็เสยีดกีว่า แต่เด็กผู้ไม่ห่มผ้าเหลอืง 
เขาไม่ฆ่าสัตว์ก็มี อบายมุขไม่มีอยู่ในครอบครัวใด ครอบครัวน้ันจะเจริญก้าวหน้า 
ทัง้ทรัพย์ภายนอกและภายในสงูส่งโดยรวดเร็ว โลกปัจจุบนัมันข้องอยูอ่ย่างน้ีอลหม่าน
คิดเห็นอันใดก็เขียนขึ้น เป็นเรื่องที่ไม่เป็นแนวเป็นแถวติดต่อ

มาอยูปี่ทแีรก ญาตโิยมท�ากฏิุเลก็เป็นกระต๊อบฟางทัง้มงุและกัน้ด้วยฟาง อยูไ่ด้  
๓ พรรษา พรรษาที ่๔ เขาท�ากฏุปิกูระดานไม้เปือย กว้าง ๒ เมตร ๙๐ เซน็ต์ ยาว ๔ เมตรกว่า  
มงุด้วยกระดาน แต่กัน้ด้วยฝาไม้ไผ่สาน ทีเ่รียกว่าฝาไม้เฮีย้ ตามชาวอสีาน ท�าเป็นฝาสาน 
แล้วขอบริมให้แน่น แล้วผูกแขวนค�า้เอา คร้ันอยูม่าอกี ๓ ปี กเ็ลยร้ือฟากออก กัน้ด้วย 
กระดานไม้ตะเคยีน คร้ันอยูม่ากค่็อยงอกทีน้ั่นทีน้ี่ตามประสาของวาสนาอนาถา พอได้ 
อยูไ่ด้อาศยั แต่มใิช่โอ่โถงภาคภูมอิะไร ถ้าเทยีบใส่ฆราวาส กแ็บบหาเช้ากนิเยน็ จับพลดั 
จับผลูเป็นธรรมเทศนาทุกข์อยู่ในตัวมิให้ลืมหลงได้เลย สถานที่และลาภยศก็พอด ี
กบัจิตใจ ธรรมอนัหยาบต้องถกูทรมานอยูแ่บบขูว่่าๆ หอืๆๆๆ เหน็ไหมกองทกุข์ เขด็หรือ 
ไม่เข็ด หลาบหรือไม่หลาบ อ้ายหน้าระย�า ดังนี้เสมอๆ

ทีอ่ตัคดัทรมานน้ี เป็นมหาอาจารย์เตอืนสตอิยูม่ใิห้สงสยัในเร่ืองชาติๆ  ภพๆ ค�าว่า 
ชาติๆ ภพๆ แล้ว จะเอาวัตถุภายนอกมาพอกลวงไว้เต็มแผ่นฟ้าแผ่นดินมีแต่ขุมทอง 
ตัง้ล้านๆ ขมุกต็าม ผลลพัธ์กค็อืทกุข์ขาดตวัน้ันเอง เว้นพระอริยะเสยี เพราะจิตใจและ
ธรรมเหนือสิง่เหล่าน้ีไปแล้ว เพราะเคร่ืองผูกได้ขาดไปแล้ว ถอดออกแล้ว วตัถนิุยมไม่
เป็นเชือกจะผูกท่านได้ เพราะฝึกจิตใจให้เหนือวัตถุนิยมไปได้ เพราะองค์ท่านไม่ติด 
อยู่ในสมมตว่ิาได้ๆ และไม่ตดิอยูใ่นสมมตว่ิาเสยีๆ ได้กม็อบคนืให้ได้ เสยีกม็อบคืน 
ให้เสยี มไิด้ตดิอยูใ่นเง่ือนทัง้สอง ยอมตวัท�าจิตใจให้เป็นโสด ธรรมทีเ่ป็นอาหารของใจ  
ใจทีเ่ป็นอาหารของธรรมกพ็ลอยเป็นโสดไปในตวัไม่ข้ีหงึกนั ธรรมกส่็งคนืให้ธรรมไป
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ในตัว ใจก็ส่งคืนให้ใจไปในตัว มิได้มาเป็นศัตรูสงครามกัน ใจและธรรมก็ไม่มีใคร 
ผูกปัญหาให้กนัและกนัแก้เพือ่เอาคะแนนแพ้คะแนนชนะ ธรรมะช้ันน้ีเป็นธรรมลกึ ผูกขาด 
ของผู้ใจสงูอยูแ่ล้ว แต่ธรรมทรงอยูก่่อนใจเป็นธรรมชาตอินัละเอยีดกว่าใจแล้ว ถ้าธรรม 
ไม่ทรงมีอยู่ก่อนใจแล้ว ใจไม่มีหนทางจะรู้ธรรมได้ และไม่มีหนทางจะเลือกเฟ้นได้

พระอรหันต์สิ้นลมปราณเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานไปแล้ว ไม่เป็นหน้าที่จะไป
บัญญัติว่าใจๆ อีกเลย เพราะไม่สมเกียรติ บัญญัติได้แต่เพียงว่าธรรมอันไม่ตาย  
ธาตอุนัไม่ตาย อายตนะอันไม่ตาย อนิทรีย์อันไม่ตาย แปลว่าเป็นผู้ใหญ่ในทางอนัไม่ตาย  
เพราะธรรมก็ด ีธาตกุด็ ีอายตนะก็ด ีอนิทรีย์กด็ ีไม่อิงอาศยักบักองนามรูปแล้ว และ
กองนามรูปเล่า กไ็ม่เป็นหน้าทีจ่ะไปแอบอาศยัได้ เป็นของละเอยีดลออมากมายจนไม่มี 
ที่จะเปรียบเทียบได้

ผู้มไิด้เหน็ชดัซึง่สงัขารทีเ่กดิขึน้ ทีแ่ปรปรวน ทีดั่บไป ตดิต่ออยูอ่ย่างไม่ขาดสาย  
และไม่ได้พิจารณาให้ติดต่ออยู่พร้อมกับลมออกเข้าแห่งพระอานาปานสติแล้ว ไฉน
จิตใจพร้อมทั้งสติปัญญาอันสมดุลกันในขณะเดียวอันเป็นปัจจุบันทันตา ทันใจ  
ทันปัญญา ทันธรรม จึงจะเอนไป โอนไป น้อมไป ยินดีไป หนักไป ด่วนไปใน 
พระนิพพานได้ เพราะบารมีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่ เพราะอ�านาจกรรมและผลของกรรม
อันเป็นตัววัฏจักร อวิชชาความหลงๆ เป็นเจ้าใหญ่นายโต ผลักดันอันดองอยู่ใน 
ขนัธสนัดานผูกมดัรัดรงึไว้ จิตใจยงัโอนไป เอนไป น้อมไป หมนุไป ส่ายไป ดงึดดูไป  
จูงไป เป็นพหลุกรรม กรรมทีเ่คยตดิมาจนชินเป็นอาจิณกรรม เป็นแม่เหลก็ดึงดดูใน
ทางวัตถุนิยมภายนอกและภายใน วตัถนิุยมภายนอกม ีรูป เสยีงกลิน่ รส โผฏฐพัพะ 
ในส่วนรูปขันธ์ภายนอก ธรรมภายนอก ธาตุภายนอก วัตถุนิยมภายในก็คือ ตา หู 
จมูก ลิน้ กาย เรียกว่ารูปขนัธ์ภายใน ธรรมภายใน ธาตภุายใน หรืออนิทรีย์ภายในกว่็า  
ส่วนนาม นิยมกนัภายในกคื็อใจ ธรรมภายในกว่็า ธาตภุายในกว่็า เรียกว่านามธรรม  
นามธาตุ นามอินทรีย์ นามขันธ์ภายในก็มีความหมายอันเดียวกัน ส่วนนามธรรม
ภายนอก ธรรมารมณ์ภายนอกก็ว่า
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คู่ต่อสู้ที่แท้จริง

แล้วธรรมภายนอกภายในเหล่าน้ีเล่า ธาตภุายนอกภายในเหล่าน้ีเล่า ทัง้หมดมา
รวมกนั แบ่งออกเป็น ๓ กาล ปัจจุบนักาล อดตีกาล อนาคตกาล เกดิขึน้เป็นเบือ้งต้น  
แปรปรวนในท่ามกลาง ดับเป็นสดุท้าย เป็นนิจวตัร หาระหว่างมิได้ เมือ่ปัญญาญาณ 
ไม่เหน็แจ้งในฝ่ายนิโรธสจัจะเป็นเนืองนิตย์ตดิต่ออยูแ่ล้ว ความเบือ่หน่ายจากความหลง  
ความคลายเมาจากความหลง ความหลุดพ้นจากความหลง ก็ไม่มีหนทางจะปรากฏ 
ญาณวิมุตติอันถ่องแท้ ก็ยิ่งมองไม่เห็นพอริบหรี่เลย

เมือ่ฟันยงัไม่ถงึแก่น จะเหน็แก่นอย่างไรได้ เมือ่ฟันเมือ่เลือ่ยยงัไม่ขาด จะสมมตว่ิา 
ขาดอย่างไรได้ เมือ่งานยงัไม่เสร็จ จะสมมตว่ิาเสร็จอย่างไรได้ จะหลบัหหูลบัตาโกหกตน 
ก็ไม่พ้นพิษอนัเดอืดร้อนอกีละ เพราะความลบัไม่มใีนตน คือโลกภายใน อชัฌตัตาโลก  
ปัจจุบันโลก ปัจจุบันสังขารก็ว่า ปัจจุบันกิเลสก็ว่า เพราะกิเลสมีทั้งปัจจุบันกิเลส  
อดีตกิเลส อนาคตกิเลส ถ้าปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมไม่มีก�าลังพร้อมด้วยสติปัญญา
แก่กล้าเหนืออ้ายหลงๆ ไปแล้ว ย่อมตเีมอืงกเิลสไม่แตก ฉะน้ันแล้วกเิลสมนัจึงมักจับ 
เอาเป็นเชลยศึก

ไฟราคะ ไฟโทสะ ไฟโมหะ กบัไฟกเิลส กบัไฟโลภ โกรธ หลง น้ันต่างกันอย่างไร  
กต้็องมคีวามหมายรสชาตอินัเดยีวกนั หลายชือ่หลายนาม หลายสมมตเิรยีกกนัเฉยๆ  
จะบรรเทาระงับได้ด้วยศลี สมาธ ิปัญญา อนัถกูต้องทางพทุธศาสนาเท่าน้ัน ไฟภายนอก 
จะระงับได้ด้วยน�า้ภายนอก หรือระงับได้ด้วยไม่ให้เกดิขึน้ในต้นมอืเท่าน้ัน ไฟภายนอก 
มโีทษมหนัต์ มีคณุอนันต์ ขึน้อยู่กับการใช้ถกูหรือไม่ถกู ไฟกเิลสมโีทษโดยส่วนเดยีว 
มไิด้มคีณุ ไฟภายนอกดบัได้ด้วยน�า้ภายนอก แต่ไฟมากน�า้น้อย น�า้กด็บัไม่ได้ น�า้มากอยู ่
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แต่ไม่รู้จักวิธดีบักใ็ช้ไม่ได้อกี เพราะธรรมดาไฟเม่ือไหม้ลงไปแล้วและมเีช้ือล่อมากมาย 
อยูแ่ล้ว ไม่เป็นหน้าทีข่องไฟจะคอยให้น�า้มาดบั ตนมหีน้าทีไ่หม้ไปตะพดึ น�า้กไ็ม่เป็น 
หน้าที่ว่าเราจะคอยเปน็กองปราบดบัไฟ ฉนัใดกด็ ีศลี สมาธิ ปัญญา กม็ไิด้ยนืยนัว่า 
เราจะเป็นกองปราบกเิลสเลย ถ้าประกอบ ศีล สมาธ ิปัญญา น้อย แต่ประกอบกเิลส 
มากกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ก็ปราบกิเลสไม่ชนะ

เร่ืองแพ้เรือ่งชนะภายนอกไม่เป็นทีนิ่ยมชมชอบของพระพทุธศาสนา พระพทุธ-
ศาสนาถอืว่าเป็นเร่ืองเวรสนองเวร เร่ืองภยัสนองภยั เป็นเร่ืองกรรมสนองกรรม เป็นเหต ุ
สนองเหต ุเป็นเร่ืองภายนอกของพระพทุธศาสนาทัง้น้ัน โอปนยโิกภายในของพระพทุธ- 
ศาสนา สอนไว้ว่า ถ้าถกูแพ้ กถ็กูแพ้กเิลสของตน คอืหลงๆ เป็นต้น ถ้าชนะ กช็นะความ 
หลงของตนไปเป็นตอนๆ ก็ดี หรือโดยสิ้นเชิงก็ดี มีกฎเกณฑ์และความหมายของ 
พระพุทธศาสนาเท่านี้

แต่ชาวโลกิยวิสัยย่อมนิยมชมชอบว่าถูกแพ้คนอื่น พวกอื่น หมู่อื่น บ้านอื่น  
ต�าบลอื่น อ�าเภออื่น จังหวัดอื่น ภาคอื่น ประเทศอื่น และมักนิยมชมชอบว่าถูกชนะ
คนอืน่ พวกอืน่ หมูอ่ืน่ บ้านอืน่ ต�าบลอืน่ อ�าเภออืน่ จังหวดัอืน่ ภาคอืน่ ประเทศอืน่  
จนเป็นยาเสพตดินิสยัแก้ยาก ถ้าหากว่าโลกทัง้ปวงต่างมุง่หน้าประชนัขนัแข่งเพือ่สูร้บ
ขบกดักบักเิลสของตนแล้ว โลกก็เตม็ไปด้วยความเมตตาสามัคค ีจะประสบแต่ความ
ร่มเย็น ปราศจากเวรภัย นอนหลบัสนิท ไม่สะดุง้ผวา เพราะไม่มีเวรอยูร่อบด้าน เหมอืนลกู 
พ่อแม่เดยีวกนั รักชวีติตนก็ต้องรกัชวีติผู้อืน่ด้วย รักความสขุตนกรั็กความสขุผู้อืน่ด้วย  
รักเคารพของตนก็ต้องรักเคารพของผู้อื่นด้วย เหล่านี้เป็นต้น ทะเลเลือด ทะเลน�้าตา 
ทะเลเวร ทะเลภัย ก็สงบไป

เพยีงรักษาศลี ๕ เท่าน้ัน กฎหมายโลกกฎหมายธรรมกบ็ริบรูณ์แล้ว ไม่ต้องบญัญตั ิ
หลายมาตราก็ได้ พระพุทธศาสนาเป็นกฎของธรรมตายตัวทั่วไตรโลกา ทั้งโลกอดีต  
โลกอนาคต โลกปัจจุบันด้วย เป็นกฎของธรรมแท้อยู่ทุกกาล ทันสมัยอยู่ทุกกาล  
มิใช่ธรรมเถื่อน มิใช่ธรรมเดา มิใช่ธรรมด้น มิใช่ธรรมคาดคะเน เป็นธรรมมีแต่เนื้อ 
ไม่มีก้างเจือปน มิได้นิยมเพศชั้นวรรณะเลย
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ศาสนธรรมคุ้มครองโลก

พระพุทธศาสนาเป็นธรรมคุ้มครองสรรพโลกอยู่โดยตรงๆ แล้ว ผ่านการบ้าน
การเมืองไปแล้ว ข้ามไปเป็นการคุ้มครองโลก เหนือไปกว่าการบ้านการเมืองไปอีก  
พระบรมศาสดาจึงยืนยันว่าธรรมเป็นโลกบาล คือคุ้มครองโลกได้ มีอยู่ ๒ ข้อ หิริ 
ความละอายต่อบาปทจุริต โอตตปัปะ ความสะดุง้กลวัต่อบาปทจุริต ถ้าหากว่าธรรม  
๒ ข้อเท่านี้มีประจ�าใจของมนุษย์อยู่ทุกๆ ท่าน ทุกๆ หัวใจ เป็นมหาอาจารย์กระซิบ 
บอกและเตือนตนอยู่ทุกหัวใจแล้ว กฎหมายก็ดี ธรรมะก็ดี ก็ไม่ต้องได้จ�า ได้เรียน  
ได้ท่อง ได้บ่นมากมายนัก เป็นหลักหัวใจของศีล ของธรรม ของกฎหมาย อีก 

ถ้าไม่มีหิริ-โอตตัปปะ แล้ว จะเรียนจบไตรปิฎก ก็ใบลานเปล่า เป็นถังก้นทะลุ  
เทน�้าใส่เท่าใดก็เก็บไว้ไม่ได้ แม้จะเรียนกฎหมายจบทั้งนอกประเทศและในประเทศ
กต็าม กเ็ป็นถงัก้นทะลไุม่รับน�า้ไว้ (โลกๆ กต้็องเจอแต่ก้างอยูต่ามเคย) พวกเราชาวพทุธ 
จะหวังเอาลกูระเบดิปรมาณเูป็นสรณงั คจัฉาม ิไม่เป็นทีพ่ึง่อนัเกษม กลายเป็นปรมาณู 
เวรภัย

อัปปมาโณ พุทโธ อัปปมาโณ ธัมโม อัปปมาโณ สังโฆ มีพระมหาคุณอันไม่มี
ประมาณ ผู้มปัีญญาน้อยระลกึได้น้อย ผู้มปัีญญามากระลกึได้มาก ผู้มเีชอืกสัน้ขงึได้ใกล้  
ผู้มีเชือกยาวขึงได้ไกล ผู้มีก�าลังน้อยแบกของได้น้อย ผู้มีก�าลังมากแบกของได้มาก  
ผู้ตามัวสนเข็มยาก ผู้ตาดีสนเข็มได้ง่ายนัก
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สมัยทีอ่ยูภู่จ้อก้อตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๐๐ ตดิๆ กนัมา ทัง้ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูหนาว 
ฤดูร้อน จนถึงขณะก�าลังเขียนอยู่นี้ เป็นปี พ.ศ. ๒๕๒๔ พระอาจารย์ที่เทศน์ให้ฟัง
พร้อมทัง้เฆีย่นเลก็ เฆีย่นน้อย เฆีย่นใหญ่ เฆีย่นโต ประจ�ากายอยู ่พร้อมทัง้ขูเ่ข็ญว่า  
“เธอเหน็ไหม เธอรู้ไหม เธอเขด็หลาบไหม” พร้อมทัง้เฆีย่นพร้อมทัง้ย้อนถามว่า “เหน็ไหม 
ทุกข์เกิด” เรียนตอบว่า “เห็นขอรับผม” 

“เห็นไหมทุกข์แก่” เรียนตอบว่า “เห็นขอรับผม” 

“เห็นไหมทุกข์เจ็บปวดในสกลกายจิปาถะ สรรพเย็น สรรพร้อน สรรพโรค  
สรรพหวิข้าว สรรพกระหายน�า้ สรรพปวด อจุจาระปัสสาวะ” เรียนตอบว่า “เหน็ด้วย 
รู้ด้วย รู้ด้วยเห็นด้วยขอรับผม”

“เธอเหน็ไหมความตายเป็นทกุข์ ถกูโรคชรา ถกูโรคต่างๆ ท�าให้ตาย ถกูตดัคอ 
ถูกยิงตกรถตกรา ถูกทุบตีตาย ตกน�้าตาย ไฟไหม้ตาย ตายโหงจิปาถะ ตายผอม  
ตายแห้ง ตายจากเช้า สาย บ่าย เยน็ ตายจากคณุความดอีนัจะพงึได้พงึถงึ เธอเหน็ไหม 
รู้ไหม ทั้งเห็นทั้งรู้ ทั้งรู้ทั้งเห็นไหม”

เรียนตอบว่า “ทั้งรู้ทั้งเห็น ทั้งเห็นทั้งรู้ กลมกลืนกันขอรับผม”

“แล้วเธอเห็นรู้ว่าเป็นธรรมดาอะไรเล่า”

เรียนตอบว่า “เป็นธรรมดาทกุข์ขอรับผม ไม่ใช่เป็นธรรมดาสขุ เพราะธรรมดามนัมี 
หลายธรรมดาขอรับผม ธรรมดาทกุข์องิอามิสกม็ ีธรรมดาทกุข์มไิด้องิอามิสกม็ ีธรรมดา 
สุขอิงอามิสก็มี ธรรมดาสุขมิได้อิงอามิสก็มี ธรรมดาพระนิพพานก็มี ขอรับผม”

“เธอท�าไมถึงอวดฉลาดตอบเกินค�าถามลามบ้าไป เธอใช้อุบายสอนผู้ถามไปใน 
ตัวหรือ”

เรียนตอบว่า “ถ้าเรียนตอบไม่สมเหตุผลบ้าง ก็เกรงว่าจะถูกเฆี่ยนขอรับผม”

ทน้ีีเราจะถามเธอต่อไป เธอจงตัง้ใจตัง้ธรรมตัง้สตปัิญญาให้สมดลุกนัในปัจจุบนั
ทันกาล



271

“ทน้ีีทกุข์ปรารถนาไปมสิมหวงั ทกุข์พลดัพรากจากของรักของชอบใจ ทกุข์ประสบ 
สิ่งที่ไม่น่าชอบเหล่านี้ เธอจะปฏิบัติยังไงเล่า”

เรียนตอบว่า “ทุกข์เหล่านี้เป็นทุกข์ฝ่ายกิเลสโต้งๆ อยู่แล้ว ต้องท�าใจพร้อมทั้ง 
สตปัิญญาให้เหนือและสงูไปกว่าทกุข์เหล่าน้ี ด้วยวธิเีหน็ว่าต้องไม่ยืนยนัเอาทกุข์มาเป็น 
ตัวตน เรา เขา สัตว์ บุคคล ไม่ยืนยันเอาเรา เขา สัตว์ บุคคล ว่าเป็นทุกข์ ไม่ยอม 
ท�าใจให้โศกเศร้าด้วยเพราะอ�านาจที่ได้เคยรู้แจ้งในกองนามรูปว่าเป็นของไม่ได ้
อยูใ่นวงแขนของผู้ใด มีหน้าทีเ่กิดขึน้แล้วแปรไปแตกสลายไปอยู ่ไม่ว่าจะเป็นทาสของ 
ผู้ปรารถนาและไม่ปรารถนา ถ้าไม่ยอมละยอมถอนความเข้าใจผิดตอนน้ีแล้ว กจ็ะทกุข์ 
ใจทวีคูณ ไม่มปีระตจูะดับทกุข์ได้ เพราะส่วนน้ีเป็นทกุข์ทีค่วรละด้วยปัญญาอนัรอบคอบ  
เพราะทุกข์เหล่าน้ีมันเน่ืองมาจากวัตถุนิยมหวังอยากจะให้อยู่ในวงแขนและก�ามือ 
ของตน คล้ายกับว่าจะกอบเอาดินทรายก�าเอาดินทรายมิให้เล็ดลอดมือของตัวเลย 
คล้ายกบัจะป้ันน�า้ให้เป็นตวั รูปสตัว์ รูปคนไปต่างๆ ย่อมเป็นไปไม่ได้ กต้็องทวนกระแส 
ดูความเข้าใจผิดของตน แล้วกป็ล่อยวางความหวงัแบบโง่ๆ เสยี ปัญญากเ็หนือสงูข้ึน 
จากความหลงแล้ว ไม่สามารถจะกลับกลืนความหลงคืนได้ง่ายๆ ได้เลย เว้นไว้แต่ 
สตปัิญญาอ่อนกว่าความหลงในตอนน้ี ถ้าสตปัิญญาเหนือจากความหลงในตอนน้ีแล้ว 
กเ็หนือจากความโง่ไปหมดทกุประเภท ความโง่จะขบถคนืไม่ได้ ชนะความหลงตอนน้ี 
แล้ว ไม่มีประตูกลับคืนแพ้อีกเลย”
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โลกุตตรจิต โลกุตตรธรรม

ผู้มีศรัทธาความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ มีวิริยะในสิ่งที่ควรเพียร มีสติในสิ่งที่ควร
ระลึกได้ มีสมาธิในสิ่งที่ควรตั้งมั่น มีปัญญาในสิ่งที่ควรรอบรู้ เป็นกองทัพธรรม 
สมดุลกันแล้ว ย่อมเป็นช้างสารมหาก�าลงัใหญ่ ความหลงทีเ่รียกว่าอวชิชาจะตัง้กองพล
เข้ามาทางประตใูด ความหลงย่อมอยูใ่ต้อ�านาจของธรรมแท้ ใจแท้ ศรัทธาแท้ วริิยะแท้  
สตแิท้ สมาธแิท้ ปัญญาแท้ เพราะธรรมเหล่าน้ีขึน้สูโ่ลกตุตระแล้ว ไม่มีเทวดา มาร พรหม 
และมนุษย์ใดๆ จะปลดเกษียณให้ลงสู่โลกีย์ได้

โลกตุตรจิต-โลกตุตรธรรม มใิช่ธรรมลวงโลก มใิช่ปูท่วด ย่าทวด ตาทวด ยายทวด  
ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ลวงโลก เพราะข้ามปุถุชนโคตรไปแล้วไกล ไม่อาลัยว่าจะ 
ลวงตนจะลวงโลกเหมือนโลกิยวิสัยที่หนักไปในทางอามิสสรณัง คัจฉามิ ที่เที่ยว 
กวาดต้อนผู้อยูใ่นระดบัเดียวกนัเข้าให้เป็นพรรคตามกรรมนิยม กรรมบนัดาล เหน่ียวร้ัง 
ตัง้เจตนาและความหวงักเ็ป็นไปตามโลกย์ี ไกลจากโลกตุตระจนมองไม่เหน็ จะเหน็กนั 
ได้ง่ายๆ กเ็พียงกายและความประพฤตเิป็นบางส่วนเท่าน้ัน เว้นไว้แต่จ�าพวกพระอริยะ  
จ�าพวกเจโตปริยญาณเท่านั้น เหลือนั้นก็เดาด้นคาดคะเนผิดบ้างถูกบ้าง แต่ต้องผิด
นั้นแหละเป็นส่วนมาก

ผู้เห็นภัยอย่างเต็มที่ในสงสาร ทั้งอดีต ทั้งอนาคต ทั้งปัจจุบัน นั้น กับผู้สนใจ
ในทางปฏิบัติอย่างเต็มที่ก็ดี กับผู้ไม่ประมาทนอนใจนั้นก็ดี กับผู้สนใจในธรรมเพื่อ
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หลุดพ้นนั้นก็ดี กับผู้เชื่อมรรค ผล นิพพาน นั้นก็ดี กับผู้ไม่ตีตนตายก่อนไข้นั้นก็ดี  
กบัผู้เลอืกเฟ้นธรรมเลอืกเฟ้นใจในธรรมทีค่วรเลอืกในใจทีค่วรเลอืกน้ัน กม็คีวามหมาย 
อันเดียวกัน

ส่วนท่านผู้เห็นภัยในสงสารอย่างเต็มที่ และผู้ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม
อย่างเต็มที่นั้นก็ดี กับท่านผู้พ้นจากกิเลสโดยสิ้นเชิงอย่างเต็มที่นั้นก็ดี กับท่านผู้พ้น 
จากผู้รู้ในอดีต ผู้รู้ในอนาคต ผู้รู้ในปัจจุบัน นั้นก็ดี แล้วไม่ติดข้องอยู่ทั้งผู้รู้ในอดีต  
ผู้รู้ในอนาคต ผู้รู้ในปัจจุบนั น้ันกด็ ีกบัผู้ไม่ตดิอยูใ่นนิมติฝ่ายรูปขนัธ์กด็ ีกบัผู้ไม่ตดิ 
อยู่ในอรูปคือนามขนัธ์น้ันกด็ ีกบัผู้ไม่ตดิอยูใ่นสรรพธาตทุัง้ปวงกดี็ กบัผู้ไม่ตดิอยูใ่น 
สรรพธรรมทัง้ปวงกดี็ กบัผู้ไม่ตดิอยูใ่นสรรพจิตทัง้ปวงกดี็ กบัผู้ไม่ตดิอยูใ่นสรรพอตัตา 
ทัง้ปวงกด็ ีกบัผู้ไม่ตดิอยูใ่นสรรพอนัตตาทัง้ปวงกด็ ีกบัผู้ไม่ตดิอยูใ่นสญูๆ สาญๆ ทัง้ปวง 
กด็ ีกบัผู้ไม่ตดิอยู่ในสมมตแิละวมิตุตกิดี็ กบัผู้ไม่ตดิอยูใ่นได้ในเสยี กบัผู้ไม่ตดิอยู่ใน 
อุปาทานก็ดี เป็นต้น เหล่านี้ย่อมมีรสชาติและความหมายอันเดียวกัน เหลือวิสัยที่จะ 
บญัญตัแิละสมมตไิปแล้ว ไม่เป็นธรรมทีช่าวโลกจะเอามาซือ้มาขายมาจ่ายในตลาดโลกได้  
เพราะมิใช่ธรรมลิเก ละคร และกีฬา และฉายหนังภาพยนตร์โทรทัศน์ใดๆ ทั้งสิ้น 

ผู้เขยีนกเ็ขยีนไปตามจิตสงัขาร ท่านผู้อ่านผู้ฟังกต้็องอ่านต้องฟังไปตามจิตสงัขาร  
ปัญหาก็หากจบไปเอง
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เจตนาผิดปิดทางหลุดพ้น

ยุคของผู้เขียนมาพักชั่วคราวอยู่ภูจ้อก้อน้ี สนุกฟังเทศน์ทั้งภายนอกภายใน
มากมายนัก ทีว่่าพักอยู่ชัว่คราว ก็หมายความว่า ทีส่มมตกินัว่าวนิาทหีน่ึงกด็ ีนาทหีน่ึงกด็ี  
ชั่วโมงหนึ่งก็ดี วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ดี เดือนหนึ่งก็ดี สองพันห้าร้อยยี่สิบสี่ก็ดี เป็นเวลา 
น้อยนักไม่หยุดยัง้ ล่วงไปๆ จะว่าวนัเวลาล่วงไปกถ็กู จะว่าชีวาล่วงไปตามสมมตกิถ็กู  
แต่ปรมัตถ์มิใช่สัตว์ มิใช่ชีวิต ไม่มีใครๆ ล่วงไปไหน ส่วนวันคืนก็ไม่ล่วงไปไหน  
เอกรัตตินทิวัง มีแต่กลางคืนกับกลางวันเท่านั้น พูดกลับไปกลับมา เพื่อมิให้ติดอยู่ 
ในการพดูกลบัไปกลบัมา ทัง้สมมตแิละปรมตัถ์ แต่กต็รงกนัข้าม สิง่ทีต่ดิกค็อยแต่จะตดิ  
เช่น ยางขนุนและยางมะตอย เป็นต้น สิง่ทีไ่ม่ตดิกไ็ม่ค่อยอยากตดิ เช่น น�า้ค้างบนใบ
บวั ปลายเหลก็แหลมไม่เกบ็พนัธุเ์มลด็ผักกาดไว้ นกบนิในอากาศไม่มรีอย มดีเฉือน 
น�้าไม่มีแผล

ธรรมะในทางพระพุทธศาสนาเป็นธรรมลุ่มลึกและสูงยิ่งกว่าศาสนาใดๆ ทั้งสิ้น 
ผูกขาดอยูท่กุกาล ไม่ได้พดูเข้าข้างตวั พดูเข้าข้างธรรมตามเป็นจริงของธรรม มิได้พดู 
เข้าข้างตวัตามความส�าคญัว่าตวัเป็นเจ้าธรรม ยอมยกธงขาว ยอมให้ธรรมอยูเ่หนือตวั 
เสมอๆ ไม่ตตีนเสมอธรรมเลย ฉะน้ัน พระบรมศาสดาจึงยอมเคารพธรรม ถอืว่าธรรม 
ทรงอยู่ก่อนพระองค์ ถ้าธรรมไม่ทรงมีอยู่ก่อนพระองค์แล้ว พระองค์ก็ไม่สามารถ 
จะรู้ธรรมได้ ศาสนาอื่นๆ รู้ได้ปฏิบัติได้เพียงแค่เหตุผล แต่มิใช่ทางเหตผุลไปทาง 
โลกุตตระ มแีต่ตามความประสงค์ของกเิลสไปทางวตัถนิุยม เป็นอตัตาธปิไตย เข้าข้างตน 
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เข้าข้างกเิลสอย่างลกึบ้าง อย่างโลดโผน สกุเอาเผากนิ เจอก้างเตม็โลก ฉะน้ัน สมณะ 
ทัง้ ๔ จึงไม่มใีนศาสนาอืน่ๆ นอกจากศาสนาพทุธ คอื โสดา สกทาคา อนาคา อรหนัต์ แต่ 
พากันบญัญตัเิอาแบบเข้าใจผิดบ้าง แบบหวัดือ้หวัแขง็ สารัมภะแข่งดบ้ีาง ประมาทบ้าง

ฉะนั้น ในมหาปรินิพพานสูตร พระบรมศาสดาจึงยืนยันตามธรรมาธิปไตยว่า  
สมณะในที่อื่นนอกจากพุทธศาสนาแล้ว ไม่มีสมณะทั้ง ๔ ดังกล่าวนั้นเลย เพราะ
ศาสนาอื่นประพฤติพรตมุ่งลาภอามิสที่ตนหวัง ข้อวัตรปฏิบัติทั้งปวงจะเด็ดเดี่ยวสัก 
เพยีงไรก็ตาม เจตนาไม่นอกเหนือไปจากมุ่งลาภภายนอกทีต่นหวงั จึงปิดหนทางอนัจะ 
ออกจากชาติ ชรา พยาธิ มรณะ ไปได้เสียแล้ว เพราะผู้ต้นศาสนาทั้งหลายเหล่านั้น  
ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นไปได้เพียงโลกิยวิสัย อย่างสูงก็พรหมโลกเท่านั้น ด้วยก�าลัง
ฌานโลกย์ี ไม่สามารถเป็นธรรมเบือ่หน่ายคลายเมาคลายก�าหนัดได้ พอได้เป็นนิสยัได้ 
เท่านั้น

แม้ผู้ถือศาสนาพุทธ แต่เจตนาเป็นเจ้าเรือนมุ่งปัจจัยสี่เป็นเจ้าใหญ่นายโตของ
เจตนาเป็นเจ้าเป็นจอมอยู ่กไ็ม่สามารถจะบรรลพุรหมจรรย์เบือ้งต้นได้ในปัจจุบนัชาติ 
คอืพระโสดาบันได้เลย จะเดนิจงกรมภาวนาตลอดคนืตลอดวนั อดข้าวอดอาหารจน
ขุมผมขุมขนหล่นก็ตาม ไม่ขึ้นถึงโสดาได้ ทั้งนี้เพราะเหตุใดเล่า เพราะเหตุมุ่งลาภ 
มุ่งอามิสภายนอกปิดประตูแล้ว แต่พอเป็นนิสัยในชาติภพต่อๆ ไป นั้นได้อยู่ ข้อนี้ 
นักปฏบิตัคิวรโอปนยโิก น้อมเข้ามาในใจตน ตรวจดเูจตนาตนให้แยบคายทัง้น้ัน เว้นไว้ 
แต่ไม่ต้องการพระอริยะในชาตินี้ชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือจนถึงที่สุดโดยด่วนเท่านั้น ผู้ไม่
ต้องการโลกุตตระกับผู้นอนใจในสงสารกับผู้หวังอามิสเป็นเจ้าหัวใจ ก็อันเดียวกัน
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สติ ปัญญา เป็นอาจารย์

อน่ึง อดตี อนาคต ย่อมเป็นเมอืงขึน้ของปัจจุบนั เพราะปัจจุบนัเป็นผู้ส่งส่ายเอา 
มาใช้ให้รู้ความหมาย เม่ือปัจจุบนัเป็นโลกยิวสิยั อดีต อนาคต กพ็ลอยเป็นโลกยิวสิยั 
ไปด้วย แต่อดีต อนาคต ไม่มี มีแต่ชื่อและบัญชีเพราะล่วงไปแล้ว เพราะยังไม่มาถึง  
ดีก็ดีไปแล้ว ชั่วก็ชั่วไปแล้ว อนาคตเล่า ถ้าจะดีก็ยังไม่มาถึง ถ้าจะชั่วก็ยังไม่มาถึง 
ปัจจุบนัจิต ปัจจุบนัธรรม เท่าน้ัน จะละเว้นได้ในทางทีไ่ม่ชอบ และก็จะปฏิบตัไิด้ในทาง 
ทีช่อบ ถ้าหากว่าคอยไปบดเอือ้งอยูแ่ต่อดตี อนาคต เท่าน้ัน กล็มืโอปนยโิกมาในปัจจุบนั  
จิตใจก็ห่างเหินจากสมาธิและปัญญา ผู้ก�าลังเดินมรรคภาวนายังไม่หลุดไม่พ้นจาก
ความหลงของเจ้าตวัโดยสิน้เชงิแล้ว ก็สงสยัลงัเลในปฏปิทาของตน จับต้นชนปลายอยู่
มั่วสุม เดี๋ยวก็กล่าวตู่ตนว่ากรรมฐานแบบนั้นดี แบบนี้ดีอยู่อย่างนั้น อุบายกรรมฐาน
วิธีใดๆ ก็ตาม ถ้าไม่เคารพรักใคร่ปฏิบัติอาจารย์สติ อาจารย์ปัญญาในปัจจุบันแล้ว  
ย่อมเป็นไปไม่ได้เลย เว้นไว้แต่ท่านผู้พ้นไปแล้ว เพราะปัญญาองค์ท่านแก่กล้าเหนือ
ความหลงไปแล้ว ย่อมไม่ตดิอยูใ่นเง่ือนทัง้ ๓ ทัง้อดตี ทัง้อนาคต ทัง้ปัจจุบนัด้วย เพราะ
ขาดจากอุปาทานในเงื่อนทั้ง ๓ ไปแล้ว ถึงจะเอามาใช้ตามชาวโลกนิยมพูดกัน ก็ใช้ 
แบบไม่มีพิษเลย นกบินในอากาศวันยังค�่าไม่มีรอย มีดเฉือนน�้าวันยังค�่าก็ไม่มีรอย

อดตี อนาคต ปัจจุบนั เมือ่มผู้ีเข้าไปสอดแทรกยดึถอืเอาเป็นเจ้าของ ย่อมเป็นโทษ 
ในธรรมสุดท้ายของพระพุทธศาสนาทั้งน้ัน เพราะมีวิญญาณปฏิสนธิสัมปยุตกันอยู่  
มีทั้งเหตุ กรรม วิบาก สมดุลกันอยู่ในตัว ไม่มีอันใดก่อนอันใดหลัง ผู้ไม่หนักใน 
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อานาปานสตพิร้อมกบัเจตสกิทีนึ่กคดิและผู้รู้ในขณะเดียวกนัแล้ว จะเหน็จะรู้ตามเป็น 
จริงได้ยาก และจะไม่ยอมเชื่อได้ง่ายๆ ในธรรมตอนน้ี เพราะเป็นธรรมอันละเอียด
มากมายนัก จะเห็นจะรู้ได้บ้างแบบมัวๆ เมาๆ ก็เพียงแต่รูปขันธ์อันหยาบๆ เท่านั้น 
ตายคารูปขนัธ์ทีก่�าลงัพิจารณาอยู่ มิได้ส่งลงถงึไตรลกัษณ์ให้แจ้งชดัด้วยสตปัิญญาอัน
ชอบแท้ อย่างสูงก็ไปเกิดเป็นพรหมที่มีรูปเท่านั้น จะอย่างไรก็ตาม ถ้าไม่มีญาณอัน 
ถ่องแท้ รู้ปฏบิตั ิรู้ชดั รู้ชอบ ในอนัตตาจิต อนัตตาธรรม อนัตตาผู้รู้รู้แล้วในขณะเดียว 
โดยมิได้ส่งส่ายหาแล้ว จะเบือ่ จะหน่าย จะคลาย จะหลดุ จะพ้น จากความหลงโดย 
สิ้นเชิง ย่อมเป็นไปไม่ได้

แต่การพจิารณาเลยครูเลยเถดิไปจนเหน็ดิง่ลงไปว่าสญูไปหมด โดยมิได้ไว้หน้า 
ไม่มีขอบเขตเกินความเป็นจริงของธรรมแท้แล้ว ก็ย่อมตกนรกเป็นทิฏฐิมานะขุมดิ่ง  
ก็ไม่มีศาสดาใดๆ จะสอนได้อีกละ เพราะค�าว่า ปัจจัตตัง ย่อมเอามาอ้างได้ทั้งโลกีย์
และโลกตุตระทัง้น้ัน ค�าว่า อกาลโิก ก็เหมือนกนั อกาลโิกและปัจจัตตงัของพระอรหนัต์  
เป็นธรรมอนัไม่มีกเิลสสงิ ต�า่กว่าน้ันลงมากอ้็างอกาลโิกและปัจจัตตงัตามภูมขิองตนได้ 
ทัง้น้ัน แม้ผู้เขาถอืว่าไม่มบีาปไม่มบีญุ ไม่มีมรรค ผล นิพพาน อกาลโิกของเขา เขาก็ 
อ้างได้ว่าไม่มบีาป ไม่มีมรรค ไม่มีผล อยูท่กุกาล ตลอดถงึปัจจัตตงั เขากอ้็างได้ว่าเหน็ 
และรู้เฉพาะตนเองอยูว่่า ไม่มบีาป ไม่มบีญุ ไม่มมีรรค ผล นิพพาน เลยดงัน้ี ฉะน้ัน
การอ้างบาลีจึงเอาเป็นประมาณได้ยากนัก

เขาเอาทองเก๊ไปลวงคนโง่ว่าเป็นทองแท้ก็ได้ แต่ไม่อาจลวงผู้ที่รู้จักทองแท้ได้
ง่ายๆ เลย ธรรมค�าสอนของพระพุทธศาสนาแท้ มิได้ลวงโลก โลกลวงโลกต่างหาก 
กิเลสลวงกิเลสต่างหาก ขี้ขโมยลวงขี้ขมาย เวรสนองเวร ภัยสนองภัย ศีลสนองศีล 
สมาธิสนองสมาธิ ปัญญาสนองปัญญา นิพพิทาสนองนิพพิทา วิราคะสนองวิราคะ 
วิมุตติสนองวิมุตติ วิสุทธิสนองวิสุทธิ นิพพานสนองนิพพาน (ไม่ต้องสงสัยในการ
สนองเลย) หลบัตาเข้ากส็นองมดื ปรารภชัน้สงูชัน้ต�า่ปะปนกนั แกงหม้อใหญ่หรือเลก็ 
ผู้ฉลาดย่อมไม่รับกลืนทั้งก้างและกระดูก ย่อมเลือกรับเอา
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ผู้น้อมธรรมบูชากิเลส

เมื่อวัยชะแรแก่ชรามาเท่าใดใกล้สิ้นลมปราณ ก็สนุกฟังเทศน์แห่งกองรูป นาม
ขันธ์วิบาก แก่ เจ็บ ตาย ก็ไม่ลงธรรมาสน์ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ไม่ลง
ธรรมาสน์ อนิจจตา ทกุขตา อนัตตตา กไ็ม่ลงธรรมาสน์ อกาลโิก มอียูท่กุกาล เทศน์อยู ่
ทกุกาล อริยสจัธรรมทัง้ ๔ กเ็ทศน์อยูท่กุกาล ผู้ฟังเทศน์ตามเป็นจริง ปฏบิตัแิละพจิารณา 
ตามเป็นจริง รู้ตามเป็นจริง พ้นจากความสงสัยตามเป็นจริงไปเป็นช้ันๆ ก็มีอยู่ 
ทุกกาล ผู้ที่ถึงที่สุดทุกข์โดยชอบก็มีอยู่ทุกกาล

ตรงกันข้าม ผู้ไม่อยากฟังเทศน์เสียเลยก็มีอยู่ทุกกาล ผู้ยอมฟังเทศน์แต่น้อม 
ธรรมลงมาบชูากเิลสของตวักม็อียูท่กุกาล เช่น น้อมลงมาผูกเอาเลขเอาผาอนัเหน็ผิด 
เป็นชอบ เข้าข้างกิเลสของตวักม็อียูท่กุกาล ผู้ให้ทานรักษาศลีภาวนาเพือ่โลกย์ีกม็อียู่ 
ทุกกาล ดอกบัว ๔ เหล่า ก็มีอยู่ทุกกาล อกาลิโกย่นลงมาโดยย่อมี ๒ โลกิยะ หนึ่ง  
โลกตุตระ หน่ึง ปัจจัตตงักย่็นลงมาเป็น ๒ มคีวามหมายอนัเดยีวกนั สวากขาโต ภควตา  
ธมัโม ก็เหมือนกนั ธรรมทีพ่ระผู้มพีระภาคทรงพระมหากรุณากล่าวดีแล้ว ทัง้โลกิยะ 
และโลกตุตระ กล่าวตามชัน้ปฏิปทาของมนุษย์และเทวดา มาร พรหม ผู้ปฏิบตัอินัเป็น 
ฝ่ายเหตุฝ่ายผลของผู้ปฏิบัติอันจะได้รับตามเหตุผลเท่าที่ตนสร้างขึ้นในมโนภาพ
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อรหัตตผล กับกรรมเก่า

ส่วนอรหัตตผลเป็นผลขาดตอนมิได้โยงถึงเหตุ เพราะเหนือเหตุไปไกลแล้ว  
จะโยงคืนมาคลุกเคล้ากับเหตุมิได้ เพราะตัดสะพานกับเหตุอยู่ในตัวสิ้นเชิงไปแล้ว 
เหลือวิสัยไม่เป็นฐานะจะโยงคืนมาอาศัยเหตุ

อรหตัตมรรคและต�า่กว่าน้ันลงมายงัอาศยัเหตอุยู ่แต่เหตอุรหตัตมรรคเป็นเหตุ
ละเอยีดทีส่ดุในพระพทุธศาสนา ส่วนผลอนัขาดตอนกบัเหตใุนอรหตัตผลเล่า กเ็ป็นผล 
อันละเอียดที่สุดในพระพุทธศาสนา ไม่เป็นหน้าที่จะมาเดาด้นคาดคะเนให้เป็นธรรม
มจัฉากจัฉ้อตาด�าตาแดงใส่กนัเลย ผลของการปราศจากโลภ โกรธ หลง โดยสิน้เชงิน้ี 
เป็นปัจจัตตังและสันทิฏฐิโก สุดท้ายของพระพุทธศาสนา

ธรรมดา มนุษย์ เทวดา มาร พรหม จิตใจและสตปัิญญาอยูใ่นระดบัโลก กย็นืยนั 
ความเห็นของตนอยู่ในระดับน้ัน จะปรารภออกมาหรือไม่ปรารภออกมา ก็ไม่เป็น 
ปัญหา แต่พระบรมศาสดามิได้รับรองโดยถ่ายเดียวว่าบุคคลจะบริสุทธิ์ด้วยความรู ้
และความเห็น

แต่ท่านผู้ใดปราศจากโลภ โกรธ หลงแล้ว ท่านผู้น้ันแหละเป็นผู้บริสทุธิโ์ดยแท้  
แต่โดยมากมักจะเอาความรู้และความเหน็ของตนอนัยงัมีกเิลสอยูม่าเป็นความบริสทุธิ์ 
โดยสิ้นเชิง บางท่านยังมิได้อริยมรรคอริยผลชั้นใดชั้นหน่ึงเลย เถียงเอาก็มี  
เถยีงเอาในทางตรงและทางอ้อมกม็ ีเพราะอยากได้แต่ยงัไม่ได้เลย แต่กข็ึน้อยูก่บักรรม 
และผลของกรรมอีกละ
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กรรมและผลของกรรมเป็นของละเอียดมากนักหนาแท้ๆ แม้พระอรหันต์มีผล
กรรมเก่าตามมาก็จริง แต่ปัจจุบันกรรมและอนาคตกรรมไม่มี ผลของกรรมเก่าตาม 
มาถึง ก็พบแต่เรือนร้าง คือขันธ์ ๕ ล้วนๆ และก็ไม่มีกิเลสยึดถือเอาเป็นเจ้าของอยู่
ในเรือนว่างเปล่า คอืขนัธ์ ๕ น้ัน เพราะเป็นขนัธ์ทีไ่ม่มเีจ้าของหลง เพราะทอดบงัสกุลุ
ไปแล้ว คล้ายกบัเอาไฟไปเผาน�า้ลายทีเ่ทออกจากกระโถนแล้ว เจ้าของน�า้ลายย่อมไม่
เดือดร้อนและไม่ผูกเวรผูกภัย
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ผู้ไม่ต้องระวังใจ

ผู้เขียนอยู่นี้ล่ะ เป็นอย่างไรเล่า

ตอบว่า เขยีนตามกายสงัขาร วจีสงัขาร จิตสงัขาร จะเอาการเขียนการอ่านมาเป็น 
เครื่องบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ก็ไม่ได้ เพราะความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ ต้องอยู่ฟาก
การเขยีนการอ่านย้อนหลงัคืนมา มไิด้ข้ามฟากไปหาอนาคตและอดตี แล้วแต่ศาลธรรม 
ในปัจจุบนัตรวจด ูจะตรวจผิดตรวจถกูกข้ึ็นอยูก่บัศาลธรรมในปัจจุบนัเท่าน้ัน ศาลอดตี 
ก็ล่วงไปแล้ว ศาลอนาคตก็ยังไม่มาถึง ศาลปัจจุบันเท่านั้นจึงจะตัดสินได้ ถ้าหากว่า
ศาลปัจจุบนัไม่ล�าเอยีง กต็ดัสนิพอดพีองาม ถ้าหากว่าล�าเอยีงแล้ว กต็ดัสนิหย่อนบ้าง 
เกินบ้าง ล�าเอียง หมายความว่ากิเลสยังหลายอยู่ ปรมาณูของกิเลสย่อมดึงดูดไป 
ไม่รู้ตัว

ธรรมค�าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นธรรมอันลุ่มลึกละเอียดมากกว่า
ศาสนาใดๆ ทัง้สิน้ ผู้มอี�านาจวาสนาน้อย อนิทรีย์ ๕ พละ ๕ ยงัอ่อนอยู ่ย่อมเป็นไป 
ได้ยาก

อนิทรีย์ ๕ พละ ๕ น้ัน ท่านกล่าวไว้ว่า ธรรมอนัเป็นก�าลงั ๕ ประการให้สมดุลกนั 
คือ ศรัทธา เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อเช่น เชื่อว่าท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว เชื่อว่าบาปมี บุญมี  
มรรค ผล นิพพานมี เป็นต้น เชื่อว่าศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีลมาในพระปาฏิโมกข์  
หรือพุทธบัญญัติ และอภิสมาจาร ย่อมเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้รักษาและประพฤติได้  
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ย่อมเป็นได้ทั้งโลกีย์และโลกุตตระ ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละรายของบุคคลตามเหตุผล
เฉพาะส่วนตัวเป็นรายๆ ไป แม้ศรัทธาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อก็เหมือนกัน เป็นได้ทั้งโลกีย์ 
และโลกุตตระ ขึ้นอยู่แต่ละรายของบุคคลอีก วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ก็เหมือนกัน  
ที่เอาศีลมาแทรกเข้าน้ีเป็นโวหารพิเศษ ความหมายของพระพุทธศาสนาโดยมาก 
ถ้ากล่าวถงึ ศลี สมาธ ิปัญญา แล้ว จะถอืเป็นกฎเกณฑ์เบือ้งต้นของพระพทุธศาสนาได้ 
ก็คือ ศลี สมาธ ิปัญญา ของพระโสดาบนัเป็นต้นไป เพราะเป็นศลี สมาธ ิปัญญา เข้าสู่ 
โลกุตตระ ก้าวหน้า ไม่ถอยหลงั ไม่วนเวยีนเหมอืนศลี สมาธ ิปัญญา ของโลกยิวสิยั 
เพราะข้ามโคตรโลกิยะแล้ว ไม่สงสัยในปฏิปทาทางด�าเนินของตน

มีปัญหาว่า พระอรหันต์เล่า จัดเป็นศีล สมาธิ ปัญญา ได้หรือไม่

ตอบแบบตดิไม่คาว่า จัดเป็นมหาวมุิตตศิลี มหาวมิตุตสิมาธ ิมหาวมุิตตปัิญญา 
แต่มิได้เรียงแบบกลมกลนืกนัอยูใ่นขณะเดยีวทกุอริิยาบถของจิตใจ มไิด้รักษาล�าบาก
เหมอืนผู้คมุคมุนักโทษ เพราะเจอของทีไ่ม่มโีทษเจือเลยแม้แต่นิดเดยีว ผู้เตรียมระวงัอยู่  
กับผู้ยังมีโทษอยู่ ก็มีความหมายอันเดียวกัน ผู้มีใจที่ไม่มีโทษแล้ว จะระวังใจท�าไม 
แต่เมือ่ยงัไม่ถงึพระอรหนัต์ กต้็องระวงัใจอยู ่ถ้าไม่ระวงั มนักผิ็ดจรงิๆ ไม่น้อยก็มาก

ตา หู จมูก ลิ้น กาย รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ไม่ส�าคัญเท่าใดนัก  
เพราะเป็นหน้าทีส่่งเมล์เข้ามาสูเ่มอืงใจ ใจผู้ตรวจเมล์เป็นตวัส�าคญั เมือ่รบัทราบแล้ว 
ใจโอนเอยีงไปทางไหนเล่า ใจต้องตรวจดใูจทัง้เหตผุลโดยเฉพาะใจให้แยบคาย ใจอย่า 
ตืน่ว่าเป็นเมล์ใหม่กแ็ล้วกนั คือเมล์เก่าเร่ืองเก่าทีเ่คยส่งเข้ามาประจ�าเป็นนิจวตัรน้ันเอง  
ถ้าใจต�่ารับเมล์แล้วก็รักบ้าง ชังบ้าง เฉยบ้าง ค�าว่า เฉย แปลว่า เมล์ที่ไม่น่ารัก เมล์ที่ 
ไม่น่าชงั ใจชัน้สงูกเ็ป็นแต่สกัว่ารู้ เป็นแต่สกัว่าเหน็ (รู้ในทีน้ี่ หมายความว่า รู้ด้วยปัญญา  
เหน็ในทีน้ี่ หมายความว่า เหน็ด้วยปัญญา) ส่วนใจชัน้กลาง สตปัิญญาชัน้กลาง กส็ารพดั 
จะน้อมลงสู่ตามสติปัญญาของตนๆ ตามอิสระเท่าที่เห็นสมควร เพราะนานาจิตตัง 
นานาธัมมัง

ท่านผู้ไม่ติดอยู่ในจิต ไม่ติดอยู่ในธรรม ไม่ติดอยู่ในผู้รู้ นั้น คือพระอรหันต์ 
เพราะรู้เท่าจิต รู้เท่าธรรม รู้เท่าผู้รู้โดยแท้จริง แล้วจิตกด็ ีธรรมกดี็ ผู้รู้กดี็ จึงไม่มพีษิ  
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ไม่เป็นปัจจัยส่งต่ออะไรๆ ให้เป็นไปในอนันตรเหตุ อนันตรผล อันเป็นสหชาติให้
วนเวียนในสังสารวัฏ อวิชชาตัวโง่ๆ หลงๆ ถูกท�าลายไปด้วยมรรคปัญญาญาณ 
อันถ่องแท้ เป็นมหาสัมมาวิมุตติ เป็นมหาสัมมาญาณสามัคคี กลมเกลียวดึงดูดกัน
ทันเวลาในขณะเดียว โดยมิได้ส่งส่ายร้องเรียกหา ชนะสงครามโลกหลงด้านภายใน 
ทีเ่คยดองขนัธสนัดานมาไม่มีประตไูม่มเีวลาจะขบถคนืได้ เรียกว่าชนะสงครามอวชิชา
ก็ได้ไม่ผิด

สังขาร วิญญาณ นามรูป อายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ  
ชรา มรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส ไม่ต้องกล่าวพรรณนาเรียงแบบ
ไปก็ได้ ไม่ต้องสาวไป ไม่ต้องสาวกลับ เป็นอนุโลมเป็นปฏิโลมก็ได้ เพราะตัดใน 
ระหว่างไหนๆ ขาดแล้วใช้ได้ทัง้น้ันแหละ เพราะเหตวุ่าเป็นเชือกเส้นเดยีวกนั เป็นบ่วง 
อันเดียวกัน เป็นลูกโซ่อันเดียวกัน ที่เกี่ยวข้องติดโยงกันเป็นวงกลม ตัดขาดที่ไหน
ใช้ได้ทั้งนั้น แก้ได้ทั้งนั้น หลุดไปได้ทั้งนั้น พ้นไปได้ทั้งนั้น ไม่สงสัย
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ยินดีในปัจจุบัน คือ ปฏิบัติถูกทาง

บางท่านกล่าวว่า ข้าพเจ้าเบือ่ชอบแล้ว หน่ายชอบแล้ว พ้นชอบแล้ว ในเร่ืองอดีต  
อนาคตนี้ แต่ทุกวันนี้อาศัยอยู่แต่ในปัจจุบันเท่านั้น ดังนี้ก็มี

แต่ข้าพเจ้าผู้เขยีนเข้าใจว่า ผู้ยินดีในปัจจุบนั แปลว่า เป็นผู้ปฏบิตัถิกูทาง เดนิมรรค 
ภาวนาถูกทาง แต่ยังมิได้หลุดพ้นถึงขั้นอรหันต์ เป็นเพียงเดินมรรคใดมรรคหนึ่งอยู่
เท่าน้ัน และได้รับผลใดผลหน่ึงอยูใ่นตวัเท่าน้ัน ยงัมใิช่อรหตัตผล เป็นเพยีงได้ด่ืมปีติ 
ความอิ่มใจที่พอใจในสมถะและวิปัสสนาในปัจจุบัน แล้วหลงยึดถือเอาปัจจุบันเป็น
พระนิพพาน ปัจจุบนัมไิด้เป็นพระนิพพาน เป็นเพยีงทางเดนิเข้าสูพ่ระนิพพานเท่าน้ันเอง  
ด้วยอ�านาจมรรคสามัคค ีมรรคสามัคคกีบัศีล สมาธ ิปัญญา รวมพลกนัในขณะเดยีวกนั  
ไม่มอีนัใดก่อน ไม่มอีนัใดหลงั ในชัน้ตดิอยูใ่นปัจจุบนัจิต ปัจจุบนัธรรม น้ี มใิช่เดนิทาง 
ถึงปลายทางแล้ว เป็นเพียงใช้ค�าว่าเดินถูกทางเฉยๆ

ท่านผู้ถงึอรหตัตผลแล้ว มิได้ตดิข้องอยูใ่นอดีต อนาคต หรือปัจจุบนั หรือสญูๆ  
สาญๆ หรือไม่สญูไม่สาญ หรืออะไรๆ ใดๆ ทัง้สิน้ ถ้าหากว่าตดิอยูเ่ง่ือนใดเง่ือนหน่ึง
แห่งปัจจุบนัแล้ว วญิญาณปฏสินธกิม็เีกดิมตีายอยูใ่นปัจจุบนัจิตปัจจุบนัธรรมน้ันเอง 
ความทะเยอทะยานในปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมเป็นสมุทัยและตัณหาอันละเอียดมาก 
เมื่อเป็นตัณหาอันละเอียด ก็เป็น อุปาทาน ภพ ชาติ ชรา มรณะ ฯลฯ อันละเอียด
อยู่ในตัวด้วย ไม่ต้องจ�ากล่าวไปไยก็ได้
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เหตุไฉนจึงติดอยู่ในปัจจุบันจนลืมตัวจนส�าคัญตนว่าตนพ้นไปแล้วโดยสิ้นเชิง 
เพราะเหตวุ่าส�าคญัตนเป็นปัจจุบนัและส�าคญัปัจจุบนัว่าเป็นตนใน ๒ แง่น้ี แล้วกแ็ตก 
แยกออกไปอีกเป็นอีก ๒ แง่ รวมเป็น ๔ คือ ส�าคัญว่าผู้อื่นเป็นปัจจุบัน ส�าคัญว่า 
ปัจจุบนัเป็นผู้อืน่ เมือ่ส�าคญัว่าตนมีอยู่ในปัจจุบนั ส�าคัญว่าปัจจุบนัมอียูใ่นตน แล้วจะ 
ไม่หลงไปยึดถอือดีต อนาคต ว่าเป็นตวัตนเราเขาสตัว์บคุคลน้ันเป็นไม่มีเลย เป็นเพยีง 
สตปัิญญาไม่กล้า แล้วกเ็ข้าใจผิดฟิตตวัขึน้ว่าละได้แล้วเร่ืองอดตีอนาคต ความส�าคญัตวั 
ย่อมเป็นรากเหง้าของกิเลสอยู่โดยตรงๆ แล้ว จะปฏิเสธไปไหนก็ไม่รอดได้เลย อดีต  
อนาคต ปัจจุบนั กค็ล้ายๆ กบัปลาตวัเดียวกนั แต่หวัและหางไม่กนิ เพราะไม่อร่อย แต่เป็น 
ยาเสพตดิมากินพงุของมนัทีต่รงกลางตวั แล้วจะยนืยนัว่าเราไม่กนิปลาตวัน้ันดอก ดังน้ี 
กไ็ม่พ้นตกอยูแ่บบฉลาดแต่แกมโกงซึง่ๆ หน้า ท่านผู้ทรงคณุปัญญาคมคายช�าแรกกเิลส  
ย่อมรู้ได้ไม่ต้องด�าดินบินบนเหมือนนกและปลาไหล ก็รู้ได้ไม่ค่อยผิด

ปัญญาย่อมเป็นนายหน้าของธรรมทุกประเภท ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระ  
ทางโลกย์ีหยาบๆ ทีเ่ป็นนายหมวด นายพรรค นายพวก นายพนั นายพล เป็นต้น ต้องเอา 
ผู้ฉลาดเป็นหัวหน้า ทางพุทธศาสนาว่า บัณฑิต ปัณฑิตา ปรินายกา บัณฑิตเท่านั้น 
จึงควรเป็นหวัหน้าของกาย วาจา คอืใจทีป่ระกอบด้วยปัญญา นัตถพิาลา ปรินายกา 
คนพาลมิควรเป็นหวัหน้า ใจทีเ่ป็นพาลไม่ควรเป็นหวัหน้าของกาย วาจา น้ีน้อมเข้ามา 
ในฝ่ายปฏิบตัทิางธรรมปรมัตถ์ เพือ่ให้รู้ชดัปฏิบตัสิะดวกเป็นโอปนยโิก ไม่ส่งส่ายหนี 
หลักเดิม

การนึกคดิทัง้ปวงออกไปจากคอกใจ ต้องกลบัเข้าคอกใจ ใครเป็นเจ้าของใจ ใจทีม่ ี
กเิลสย่อมยดึถือเอาใจเป็นตน ตนเป็นใจ ใจทีไ่ม่มีกเิลสสงิ จะบญัญตัแิละไม่บญัญตั ิ
ก็มิได้ติดอยู่ในเงื่อนใดๆ ทั้งสิ้น

น่ีธรรมในพระพุทธศาสนาลึกซึ้งเพียงใดเล่าโลกาเอ๋ย เหตุน้ันพระบรมศาสดา 
ตรัสรู้ใหม่ๆ จึงใช้กิริยาระอาจะสั่งสอนโลก และเป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้า 
ทั้งหลาย ต้องใช้กิริยาอย่างนั้นก่อน จึงเป็นเหตุให้พรหมได้อาราธนาตามธรรมเนียม
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ธรรมเนียม กับ ธรรมวินัย

ธรรมเนียม อ่านว่าธรรมเนียม ธรรมเนียมน้ีว่าโดยย่อแบ่งออกเป็น ๒ เป็นโลกยิ- 
ธรรมเนียม เป็นโลกตุตรธรรมเนียม สมัมาสมัพทุธธรรมเนียม ปัจเจกพทุธธรรมเนียม 
สาวกธรรมเนียม สาวิกาธรรมเนียม โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผลธรรมเนียม  
สกทาคามิมรรค สกทาคามิผลธรรมเนียม อนาคามิมรรค อนาคามิผลธรรมเนียม  
อรหัตตมรรค อรหัตตผลธรรมเนียม จะธรรมเนียมใดๆ ก็มีธรรมวินัยเป็นประมาณ
ขอบเขตไม่เลยเถิด เพราะอยู่ระดับธรรมวินัยเป็นชั้นๆ ของภูมินั้นๆ ไม่ได้เอากิเลส
เป็นนายหน้านายกของธรรมเนียมเพราะเข้าสู่โลกุตตรธรรมเนียมแล้ว

โลกยิธรรมเนียมน้ันเอาเป็นประมาณไม่ได้ หมูม่ากลากไปทางธรรมเนียมผิดก็มี 
หมู่มากลากไปทางธรรมเนียมถูกก็มี หมู่น้อยลากไปทางธรรมเนียมถูกก็มี หมู่น้อย
ลากไปทางธรรมเนียมผิดกมี็ เพราะทางโลกยิวสิยัเลอืกเฟ้นธรรมวนัิยมาเป็นอาจารย์
ยังไม่สันทัด ยังบกพร่องทางเหตุผลอยู่ บางทีเหตุชั่วแท้ๆ บัญญัติเอาดื้อๆ ว่าเหตุดี
ก็มี เช่น เหตุแห่งอบายมุขทุกประเภทเป็นต้น เป็นเหตุแห่งฉิบหายโต้งๆ ไม่มีศาล
อุทธรณ์เลยในทางธรรมวินัย แล้วบัญญัติเอาดื้อๆ ว่าเป็นทางเจริญแห่งโภคทรัพย์  
ก็ไม่ผิดแปลกจากบัญญัติว่า กงจักรเป็นดอกบัว แล้วเอื้อมมือเข้าไปจับ มือก็ขาด  
แล้วก็ไม่รู้ตัวเลยว่ามือขาด เพราะเข้าใจผิดว่ากงจักรเป็นดอกบัว โลกิยวิสัยย่อม
เป็นกันอยู่อย่างน้ีเป็นส่วนมาก ฉะน้ันพระบรมศาสดาจึงลงทุนลงแรงสร้างบารมีมา
ในสงสารอเนกปริยาย เพื่อขนรื้อเอาสัตว์ออกจากความเข้าใจผิด ที่เห็นผิดเป็นชอบ 
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เพือ่ให้เหน็ชอบเป็นชอบตรงกับเหตตุรงกบัผล ด้วยทรงพระเมตตาอนัหาประมาณมไิด้  
ด้วยทรงพระมหากรุณาดังสาครอันหาประมาณมิได้เลย ถึงกระน้ันก็ร้ือได้ขนได้เท่า
เขาโคเท่าน้ัน ส่วนขนโคน้ันร้ือไม่ได้ มอบไว้ให้พระสมัมาสมัพทุธเจ้าในอนาคตต่อไป 
ตามกรรมและผลของกรรมของสัตว์โลกแต่ละรายเป็นยุคๆ และสมัย
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ท�าดี ท�าชั่ว ไม่ล้าสมัย

เขียนทั้งต�่า ทั้งสูง ทั้งลึก ทั้งตื้นปะปนกันไป เมื่อมีเวลาชีวาทรงอยู่ก็เขียนซะ
ซ�้าซากตามประสาของผู้รู้งูๆ ปลาๆ ล้าสมัย แต่ก็ไม่มีท่านผู้ใดล้าสมัยเลยในโลกนี้ 
ถ้าท�าดกีไ็ม่ล้าสมัยในทางด ีถ้าท�าชัว่ก็ไม่ล้าสมัยในทางช่ัว ถ้าพ้นจากกเิลสโดยสิน้เชิง 
แล้วก็ไม่ล้าสมัยจากพระอรหันต์ ไม่ล้าสมัยทั้งเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานด้วยการ 
ไม่ล้าสมัย ก็ไปจบกันในที่นั้น ต�่ากว่านั้นลงมาการไม่ล้าสมัยขึ้นอยู่กับเหตุผลทางดี
และทางชั่วที่สร้างขึ้น

หนัย้อนคืนมาปรารภเจตนาของผู้ปฏบิตัพิระพทุธศาสนาย่นลงมาม ี๒ เจตนา คือ 
เจตนาโลกิยะหนึ่ง เจตนาโลกุตตระหนึ่ง เจตนาก็ดี ความประสงค์ก็ดี ความต้องการ 
กด็ ีความหมายกด็ ีความอธษิฐานกดี็ ความหวงักดี็ กม็คีวามหมายแห่งใจความและ
รสชาติอันเดียวกัน จะผิดกันบ้างก็แต่ต้องการช้าหรือเร็วเท่านั้นแหละ

เจตนาโลกุตระก็แจกออกไปหลายประเภท ประเภทที่ ๑ เจตนาพุทธภูมิ 
ออกปากบ้างไม่ออกปากบ้าง ได้รับลทัธพยากรณ์บ้าง ยงัมิได้รับบ้าง ตามเหตผุลทีไ่ด้
สร้างมาน้อยและมากในปุเรชาติ เป็นศรัทธาธิกะบ้าง ปัญญาธิกะบ้าง วิริยาธิกะบ้าง 
ตามเจตนาทีช่อบของตน พทุธภูมจิ�าพวกทีไ่ด้รับลทัธพยากรณ์แล้วจึงเป็นการแน่นอนได้  
ไม่มเีจตนาเปลีย่นแปลงไปทางอืน่ ต�า่กว่าน้ันลงมาในพวกปรารถนาพทุธภูมิน้ีสามารถ
เปลีย่นแปลงเจตนาของตนไปทางอืน่ได้ เช่น เจตนาเปลีย่นแปลงลงมาเป็นปัจเจกภมูิ 
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หรือสาวกภูมิกอ็าจเป็นได้ไม่แน่นอนได้เลย บางจ�าพวกเมือ่อปุสมบทแล้ว ออกปฏบิตัิ
เบือ้งต้นกเ็จตนาว่าจะปฏบิตัเิพือ่พ้นทกุข์ในปัจจุบนัชาตน้ีิ แต่เมือ่ปฏิบตัไิปๆ กค็ลาย 
ออกเพราะเห็นว่าคงไปไม่รอด แล้วพลิกใจใหม่ว่าจะปรารถนาพุทธภูมิดังน้ีก็มี  
แล้วลาสิกขามาสู่ฆราวาสก็มี และไม่ลาก็ยังเป็นเพศบรรพชิตอยู่ จ�าพวกนี้ข้าพเจ้ายัง
ไม่เข้าใจดี พิจารณายาก ขอฝากไว้ให้ท่านผู้รู้ทั้งหลายอธิบายให้ฟังแล
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ผู้จะพ้นทุกข์ในปัจจุบัน

จ�าพวกที่ปรารถนาพระปัจเจกภูมิ ปัญญาธิกะ ศรัทธาธิกะ วิริยาธิกะเหล่านี้ก็มี
มากมายนัก ได้รับลัทธพยากรณ์แล้วก็มี ไม่ทันได้รับลัทธพยากรณ์ก็มี ตามความยิ่ง 
และหย่อนที่ได้ลงทุนลงแรงที่แสวงมา จ�าพวกที่ปรารถนาเป็นสาวกซ้ายขวาของ 
พระสมัมาสมัพทุธเจ้าทัง้หลายในอนาคตก็ยงัมมีากมายนัก จ�าพวกปรารถนาสาวกฝ่าย
เอตทคัคะและสกุขวปัิสสโก เตวชิโช ฉฬภญิโญ ปฏสิมัภิทปัปัตโตกย็งัมมีากมายเป็น
อเนกอนันต์หาประมาณมิได้ ทุกๆ จ�าพวกที่ปรารถนาโลกิยสมบัติก็ดี หรือยังไม่รู้จัก
ปรารถนาอะไรกด็ ีท�าดเีร่ือยไป ท�าชัว่เร่ือยไป กไ็ม่สามารถจะพรรณนาได้ เร่ืองเหล่าน้ี 
เป็นเร่ืองส่งนอก วจัิยท่านผู้อ่ืนทัง้น้ัน ไม่ถอืว่าเป็นของจ�าเป็นส�าคัญอะไรนัก ถ้าไม่เขียน 
กค็ะนองมอืเพือ่แก้ง่วง ท่านผู้อ่านอ่านมาพบเข้า ขีเ้กยีจอ่านกเ็ปิดข้ามไปซะ หรือไม่อ่าน 
เลยสกัวรรคสกัตอนกไ็ด้ เพราะมนัไม่มีรูปเหมือนหนังสอืพมิพ์ประจ�าวนัประจ�าสปัดาห์ 
การอ่านการเขยีนการนึกการคดิกอ็ยูใ่นวงของกายสงัขาร วจีสงัขาร มโนสงัขาร เกดิแล้ว 
แปรดับไปเป็นระยะๆ ติดต่ออยู่ ต้องขึ้นอยู่กับผู้รู้ตามเป็นจริง หรือไม่รู้ตามเป็นจริง
เท่านั้น

จ�าพวกที่เจตนาพ้นทุกข์ในปัจจุบันชาติ และก็ไม่แอบกินอยู่แต่ความปรารถนา
และเจตนาอย่างเดียว เตือนตนด้วยตนเอง ปลุกตนด้วยตนเอง อยู่ในข้อวัตรปฏิบัติ 
ไม่ปีนเกลยีว เร่ืองลาภ ยศ สรรเสริญ สขุภายนอกหรือคราวเสือ่มลาภ เสือ่มยศ เสือ่ม
สรรเสริญเยนิยอ เสือ่มสขุองิอามสิภายนอกกไ็ม่ถอืว่าเป็นเสีย้นเป็นหนามต่อเจตนาที่
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ตัง้ไว้ ไม่เสยีดายและไม่อาลยัว่าจะพลกิเจตนาและปรารถนาใหม่ ท่านจ�าพวกน้ันสร้าง
บารมีเต็มตื้นมาแล้ว และบางท่านก็พ้นไปแล้วจากบ่วงทั้งปวงสิ้นเชิง และบางท่าน 
กโ็ชกโชนถ่อ พาย แจวอยูภ่ายในด้านจิตใจด้วยสตปัิญญาอยู ่ไม่ได้ไว้ใจไม่นอนใจเลย  
แม้กายจะนอนอยู่ก็ตาม ยังไม่หลับเพียงไรก็มีสมถะและวิปัสสนากลมกลืนกันอยู่ 
เพยีงน้ัน ไม่เรียงแบบไม่ส่งส่ายไม่สงสยั มสีตปัิญญาเป็นกญุแจอยูใ่นมอืสต ิมอืปัญญา  
เปิดประตขู้ามหลงอยูใ่นตวัแล้ว มรรคจิต มรรคใจ มรรคสต ิมรรคปัญญารวมพลเข้า
เป็นเกลียวเดียวกัน ไม่มีอันใดก่อนไม่มีอันใดหลัง ผลจิต ผลใจ ผลสติ ผลปัญญา
กร็วมพลกันในขณะเดยีวกนัไม่มอีนัใดก่อน ไม่มอีนัใดหลงัพร้อมกนัทนักาล ย่อมดับ 
ความหลงในสงสารเฉพาะส่วนตวัได้ไม่ขบถคนื ไม่ขบถตนคนืมาหลงอกี ข้ามห้วยหนอง 
คลองบงึบาง ทะเลมหาสมุทรภายนอกได้ตลอดถงึข้ามประเทศนอกได้ล้านๆ มหาประเทศ  
ล้านๆ มหาสมุทรก็ดีด้วยเคร่ืองยนต์กลไกภายนอกไม่เท่าข้ามความหลงของตนได้
ด้วยพระมหาปัญญาญาณอนัถ่องแท้อนัทรงสมัมาญาณบริบรูณ์ในปัจจุบนัจิตปัจจุบนั
ธรรมซึ่งหน้าแลนา หน้าสติปัญญากับหน้าหนังหุ้มหน้าผากเป็นคนละวัตถุต่างกัน  
แต่ถ้าไม่หลงหนังหุม้หน้าผาก กก็ลายเป็นหน้าสตหิน้าปัญญาอยูใ่นตวัอกีแล้ว เรียกว่า 
ข้ามทะเลหลงหนังทั้งปวงได้แล้ว ทั้งทะเลหนังอดีตทั้งทะเลหนังอนาคตทั้งทะเลหนัง
ปัจจุบันด้วยวัตถุอันอื่นๆ ไม่กล่าวอีกก็ได้ไม่เป็นไร
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วิญญาณมีจริงหรือ

ต่อไปมเีร่ืองอะไรกเ็ขยีนลงไปก๊อกๆ แก๊กๆ ตามประสาของกายสงัขาร วจีสงัขาร  
จิตสงัขาร เพราะพระนิพพานมิได้มาเขยีนมาอ่านด้วย

บางท่านถามว่า วญิญาณมจีริงหรือ

ผู้เขยีนก็ต้องตอบว่า ผู้ถามกเ็อามโนวญิญาณถาม ผู้ตอบกเ็อามโนวญิญาณตอบ  
ผู้เป็นกรรมการกเ็อามโนวญิญาณเป็นกรรมการ ผู้ถามกไ็ม่ควรถาม ผู้ตอบกไ็ม่ควรตอบ  
ผู้กรรมการก็ไม่ควรเป็นกรรมการ เพราะคล้ายๆ กับคนข้ีเมาสุราถามและตอบกัน 
คล้ายๆ กบัคนขีเ้มาสรุามาเป็นกรรมการอีก จะกลายเป็นสภานกเค้าแมว เพราะมลีกูตาโต 
เสมอกันแล้ว และก็จักขุวิญญาณ วิญญาณทางดวงตา โสตวิญญาณ วิญญาณทางหู  
ฆานวิญญาณ วิญญาณทางจมูก ชิวหาวิญญาณ วิญญาณทางลิ้น กายวิญญาณ 
วิญญาณทางกาย มโนวิญญาณ วิญญาณทางใจ วิญญาณทั้งหลายเป็นเมืองขึ้นของ
มโนวิญญาณ แล้วโทรเลขด่วน หรือโทรศัพท์ด่วนลงถึงมโนวิญญาณ แล้วทั้งอดีต
ที่ล่วงไปแล้วด้วย ทั้งอนาคตที่ยังไม่มาถึงด้วย ทั้งปัจจุบันที่ก�าลังเป็นอยู่ซึ่งหน้าด้วย 
ถ้าหากว่าไม่รู้เท่าวญิญาณแล้วกเ็ป็นวญิญาณปฏิสนธติะพดึตะพอื เป็นอนันตรปัจจัย  
เป็นอนันตรเหต ุเป็นอนันตรผล เป็นอนันตรกเิลส เป็นอนันตรกรรม เป็นอนันตรวบิาก  
เป็นอนันตรชาติ เป็นอนันตรภพ หรือจะว่าเป็นอนันตรภพ อนันตรชาติ ก็ได้
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ในห้วงของปัจยาการปฏิจจสมุปบาทที่เกี่ยวข้องกันเป็นสายโซ่ โลภ โกรธ หลง 
เป็นสายโซ่หรือไม่ และต่างกันอย่างไรกับปัจยาการ ตอบว่าเป็นสายโซ่อยู่โดยตรงๆ 
แล้วและไม่ต่างกันกับปัจยาการเลย มีความหมายอันเดียวกัน ผู้ที่ไม่รู้เท่าปัจยาการ 
ก็มีความหมายอันเดียวกัน ผู้ไม่รู้เท่า โลภ โกรธ หลงก็มีความหมายอันเดียวกัน 
ไม่แปลกเลย ผู้ไม่รู้เท่าอดตี อนาคตและปัจจุบนักมี็ความหมายอนัเดียวกนั ผู้ไม่รู้เท่า 
กองนามรูปก็มีความหมายอันเดียวกันน้ันแล ผู้ไม่รู้เท่าไตรลักษณ์ก็มีความหมาย 
อนัเดยีวกนัอกี ค�าว่ารู้เท่าในทีน้ี่มิได้หมายความว่า รู้ตามสญัญาความจ�ามา เคยหกูห็ดั 
ปากว่าไปเหมือน แก้วเจ้าขา กินข้าวกับกล้วย เลย หมายความว่ารู้ตามเป็นจริงแห่ง
ความหลุดพ้นโดยถ่องแท้เป็นสัมมาวิมุตติ เป็นสัมมาญาณะ มิใช่มิจฉาวิมุตติ มิใช่
มิจฉาญาณะ
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ผลย่อมสมควรแก่เหตุ

จะขอถามสักค�าว่า ผู้เขียนอยู่เดี๋ยวนี้ล่ะอยู่ระดับใดเล่า

ตอบว่า ไม่เป็นฐานะจะทุม่เถยีงกนัก่อนศาลธรรมอนัเป็นปัจจัตตงั และศาลธรรม 
สนัทฏิฐโิก อนัเป็นสทิธท่ิานผู้พ้นและไม่พ้นแต่ละรายจะรู้ตวัเองเอาเทอญ จึงเป็นธรรม
อนัไม่นอกเหนือ ถ้านอกเหนือไปกว่าน้ีแล้ว คงเป็นธรรมย้อมแฝงแปลงมายา จะเอาเป็น 
ประมาณมิได้ สนัทฏิฐโิกและปัจจัตตงัในทางพระพทุธศาสนาคงจะมขีอบเขต คงหมาย 
เอาแต่พรหมจรรย์เบื้องต้นไป คือ พระโสดาบันไปจนถึงพระอรหันต์ มิฉะนัน้แล้วจะ 
ฟั่นเฝือเอาเป็นกฎเกณฑ์ไม่ได้ จะกล่าวให้พิสดารแล้ว โลกิยวิสัย ผู้เขาท�าดีท�าชั่ว
ตอนไหนๆ เขากรู้็เขาอยู ่เว้นไว้แต่ผู้ไม่รู้จักดจัีกชัว่เอาเสยีเลย แต่ถงึกระน้ันกย็งัไม่พ้น 
ปัจจตัตงัและสนัทฏิฐโิกอกี เพราะเหตุว่าจ�าพวกที่เขาถือว่าไม่มีบาปไม่มีบุญ เขาก็รู้ตัว
เขาว่าเราถือว่าไม่มีบาปไม่มีบุญเลย ดังนี้ ฉะนั้น จึงตีความหมายได้ทั้งโลกิยะและ
โลกุตตระ ได้มอบไว้เป็นสิทธิของเจ้าตัวแต่ละรายเท่านั้นเอง

คดิเหน็อะไรกเ็ขยีนไปก๊อกแก๊กตามประสาผู้ล้าสมัย แต่ แก่ เจ็บ ตาย มิได้ล้าสมยั 
ไปทางใดเลย มอียูท่กุกาล สงัขารธรรมทัง้ปวงกท็รงอยูท่กุกาล ธรรมอันปราศจากสงัขาร 
ก็ทรงอยู่ทกุกาล หนทางปฏบิตัเิพือ่พ้นไปจากสงัขารธรรมกม็อียูท่รงอยูท่กุกาล ทกุสิง่ 
ทุกอย่างไม่มีสิ่งที่ล้าสมัย ไม่ว่าทางดีหรือทางชั่ว ท�าเอาเวลาใดได้ทั้งนั้น ขอแต่เหตุ 
วางลงไป ผลแม้ไม่ประสงค์ ก็ได้รับตามส่วนควรค่าแก่เหตุที่สร้างขึ้นน้อยและมาก  
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จะไปทางดีทางชัว่แล้วแต่เหตเุป็นเกณฑ์ เจ้าเหตเุจ้าผลกค็อืใจ (ยกเว้นพระอรหนัต์เสยี)  
เพราะพระอรหนัต์ไม่มีอปุาทานจะมาคอยรับได้รับเสยีกบัเหตกุบัผล มิได้เป็นเจ้าเหตุ
เจ้าผลหรืออะไรๆ ทั้งนั้น เพราะได้ส่งเหตุส่งผลคืนให้สังขารทั้งปวงแล้ว มิได้กลับมา 
จ้ีปล้นอกี เป็นธรรมทรงอยูเ่หนือเหตเุหนือผลไปแล้ว เหตใุจ ผลใจ เหตธุรรม ผลธรรม  
กมี็ความหมายและรสชาตอินัเดยีวกนั พระอรหนัต์มิได้ตดิอยูใ่นรสใจส่วนน้ี และกม็ไิด้ 
ตดิอยูใ่นรสธรรมส่วนน้ีด้วย เพราะใจส่วนอาศยัเหตุๆ  ผลๆ ก็ดี ธรรมอนัอาศยัเหตุๆ   
ผลๆ ก็ดี เป็นใจเป็นธรรมอนัยงัไม่ทนัหลดุพ้นจากความหลงโดยสิน้เชงิ ใจทีย่งัอาศัย 
หลักเหตุๆ ผลๆ อยู่ก็ดี ธรรมที่ยังอาศัยหลักเหตุๆ ผลๆ อยู่ก็ดี อย่างสูงก็เพียง 
พระอนาคามีเท่าน้ัน นัยน้ีมไิด้ปรารภข่มขีพ่ระอนาคามีแต่ประการใดเลย ปรารภตาม 
ธรรมชั้นสูง

เหตใุจผลใจอยูท่ีไ่หน เหตธุรรมผลธรรมกอ็ยูท่ีน้ั่น สมัปยตุกนัอยูเ่กอืบจะแยก 
ไม่ออกได้ ไม่มีอนัใดก่อน อนัใดหลงั เปรียบเหมือนของหยาบๆ เช่น หลบัตาและลมืตา  
ผลของมดืและผลของสว่างย่อมมีในขณะเดียวกนักบัหลบัและลมืตา โยงถงึกนัไปเป็น 
ระยะๆ ถ่ียิบ แม้เหตขุองเจตสกิทีนึ่กคดิของจิตเล่า โยงถงึกนัถีย่บิไปเป็นซ้อนๆ เป็น 
สนัตต ิตดิต่ออยูไ่ม่ขาดวรรคไม่ขาดตอน เกดิดบัเร็วอกีด้วย เม่ือมีผู้เข้าไปสอดแทรก 
ยึดถือเอาเป็นเจ้าของแล้ว ย่ิงไม่มเีง่ือนต้นยิง่ไม่มเีง่ือนปลาย เป็นมหาสงัสารจักร เป็น 
มหาสงัสารวฏั เป็นมหาอนันตรปัจจัย เป็นมหาอนันตรเหต ุเป็นมหาอนันตรผล เป็นมหา 
อนันตรภพ เป็นมหาอนันตรชาต ิเป็นมหาอนันตรอวชิชา ไม่มทีีส่ิน้สดุลงได้ง่ายๆ และ 
กไ็ม่พ้นความสงสยัในธรรมตอนน้ีอกีด้วย และกไ็ม่เหน็ชัดแจ้งในไตรลกัษณ์อกีด้วย  
จะเห็นได้บ้างก็ในกายหยาบๆ เท่าน้ัน แต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่เห็นกายบ้างเสียเลย  
เมือ่รู้ตามเป็นจริงของกายชดัแล้ว สิง่อืน่ๆ กพ็ลอยรู้ตามเป็นจริงไปเอง แต่ต้องเข้าใจว่า 
กายมิได้เป็นเจ้าเหตุเจ้าผลของบาปบุญคุณโทษ อยู่ต้นเหตุต้นผล เป็นเพียงรับใช้จิต 
เจตสิกและกิเลสเท่านั้น (ยกเว้นพระอรหันต์เสีย เพราะไม่มีกิเลสจะมาปลอมแอบใช้ 
ด้วย)
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จิตที่เศร้าหมองหรือผ่องแผ้ว

ท่านผู้ต้องการพ้นทุกข์โดยด่วนในปัจจุบันชาติ ปัจจุบันจิต ปัจจุบันธรรม แล้ว  
จะไม่เอื้อเฟื้อ ไม่อาลัย ไม่รัก ไม่ปฏิบัติเนืองๆ ยิ่งๆ ในพระอานาปานสติลมหายใจ 
ออกเข้า แล้วน่ังคอยนอนคอยปรารถนาอยูเ่ฉยๆ ย่อมเป็นไปได้ยาก และลมออกเข้ายาว 
หรือสั้นจะไม่ใช่กายอย่างไร ก็ กายานุปัสสนา นั่นเอง และก็ธาตุ ดิน น�้า ไฟ ลม 
ที่สมดุลกันอยู่น้ันเองจึงพอหายใจออกเข้าได้ ลมหายใจออกเข้าบางทีเสวยสุขบ้าง  
ทกุข์บ้าง อเุบกขาบ้าง ก ็เวทนานุปัสสนา น้ันเอง ลมหายใจออกเข้าเหน็จิตทีเ่ศร้าหมอง 
หรือผ่องแผ้ว หรือกลางๆ ก ็จิตตานุปัสสนา น้ันเอง ลมหายใจออกเข้าเหน็ความไม่เทีย่ง 
แห่งกายสงัขาร จิตสงัขารก ็ธรรมานุปัสสนา น้ันเอง (ไม่เรียงแบบกไ็ด้ ไม่เป็นไรดอก)

แล้วกายกด็ ีเวทนากดี็ จิตกด็ ียกขึน้สูเ่มืองขึน้ของไตรลกัษณ์ให้กลมกลนืกนัเป็น
เชอืกสามเกลยีว เป็นเป้าอนัเดียวกัน ไม่ต้องแยก ไม่ต้องเรียง ไม่ต้องขยาย เหน็อยู ่ณ  
ซึง่หน้าสต ิซึง่หน้าปัญญา พร้อมกบัลมออกเข้า ไม่มอีนัใดก่อน ไม่มอีนัใดหลงั ตดิต่ออยู่  
พจิารณาอยูไ่ม่ขาดสาย ความเพลนิความเมาความดิน้รนในโลกทัง้ปวง ทัง้อดตี อนาคต 
มนัจะรวมพลมาจากประตใูด เพราะปัจจุบนัมอี�านาจเหนือโลกอดีต เหนือโลกอนาคต 
แล้ว มหิน�าซ�า้จะได้โต้ตอบกบัปัจจุบนัว่า ปัจจุบนัเป็นเมอืงข้ึนของใคร และใครมายดึถอื 
เอาเป็นเจ้าของ จะได้ตะลุมบอนหั่นแหลกกันในปัจจุบันน้ัน แต่อย่าได้ลืมลม 
ออกเข้า เพราะลมออกเข้าเป็นแม่เหลก็อาจารย์เดมิ ลมจะละเอยีดสกัเพยีงใด อย่าได้ 
ลมืเลย เพราะจิตจะฟุ้งซ่านเป็นว่าวเชอืกขาด จะเป็นช่างเหลก็ทีต่เีหลก็ไม่ถกูทัง่ เหลก็จะ 
กระเด็นใส่หน้า ข้อนี้ส�าคัญมากนักหนา
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นักหลบมิใช่นักรบ

แต่นักภาวนาก�าหนดลมออกเข้า มักจะไปเสวยอยู่แต่ลมละเอยีดเข้าละเอยีดแล้ว  
ลมหายไปไม่ปรากฏว่ามลีมเลย เมือ่หมดก�าลงัแล้วถอนออกมา ไม่ค่อยจะได้ความอะไร 
เฉพาะตน ได้ความแต่เพยีงว่าสบายกายสบายใจช่ัวคราว เลยกลายเป็นนักหลบ มใิช่
นักรบ ปัญหาของจิตใจยังค้างแขวนอยู่อักโข

แท้จริงเข้าไปแบบน้ันเพยีงให้รู้รสชาตเิท่าน้ัน จะตดิอยูเ่พยีงแค่น้ันกไ็ปไม่รอดอกี  
ถ้าไม่พกัแบบน้ันกไ็ม่ได้ แต่หมัน่พกับ่อยกไ็ม่ได้งานอกีเพราะงานยังไม่เสร็จ และเวลา 
ของชีวาแต่ละชาติละชาติก็มีน้อย และค�าว่า ชาติใหญ่ๆ หมายถึงชั่วขณะลมออกเป็น 
ชาตหิน่ึง ลมเข้าเป็นชาตหิน่ึงๆ ของส่วนกายสงัขาร ส่วนจิตสงัขารน้ัน เป็นชาตอินัละเอยีด  
เร็วนัก เกดิดบัตดิต่อกันเร็วนัก อนิจจาอนัละเอยีดมากมายแท้ๆ เม่ืออนิจจาละเอยีดเข้า 
สกัเพยีงไรกด็ ีทกุขา อนัตตา กล็ะเอยีดเข้าเป้าเดยีวกนัขณะเดียวกนั ถ้าส่งส่ายไปทางอืน่ 
ก็ยิ่งตื่นไม่เห็นชัดได้ เชื่อตนเองไม่สนิทได้ ย่อมขบถตนคืนอีก

ผู้ทีท่ิง้กรรมฐานเดิมทีต่นตัง้ไว้ ย่อมไปตามนิมติภายนอกต่างๆ นานา นิมติ แปลว่า 
เคร่ืองหมาย สารพดัจะรู้จะหมายไป หมายกบัเหมอืนกพ็อเหมอืนๆ หมายๆ น้ีเอง มิใช่ 
ตวัจริงดอก ได้เพยีงแค่น้ันแหละ และผู้ตดินิมติองิกบัอปุจารภาวนาไม่ค่อยลงคนได้
ง่ายๆ นะ มหิน�าซ�า้กล่าวตูใ่นใจให้ผู้เทศน์ว่า ตนภาวนาไม่ดเีท่าเขาแล้วมากุมเทศน์เขา  
อ้ายที่แท้นั้น เขาได้ตกนรกมาก่อนในตอนนี้แล้วและได้พ้นไปแล้ว และก็ไม่ว่าใครๆ 
ในโลก ถ้าไปตดิอยูใ่นชัน้ใดๆ แล้วแกะยาก เพราะเป็นของบ่งให้กนัไม่ได้เหมอืนหนาม  



298

เว้นไว้แต่เหน็โทษตนเองในชัน้น้ันจึงจะกลบัตวัได้เอง บางรายพอกลบัตวัได้กบ่็ายค�า่
ไปเสีย บ่ายก็คือแก่มากไปแล้ว ค�่าก็คือตายไปเสียแล้วแต่เนิ่นนานวัน

อานาปานสตเิป็นกรรมฐานในพระพทุธศาสนาชัน้ทีห่น่ึง เป็นยอดแห่งกรรมฐาน
ทัง้ปวงด้วย ผู้เจริญช�านาญแล้ว จะดงึกรรมฐานและวิปัสสนาภาวนาปัญญามารวมเข้า
กไ็ด้ ไม่ขดัข้อง ไม่แสลงเลย เช่น นิโรธ ความดับตณัหา เป็นธรรมอนัละเอยีด จะดึง 
เข้ามาให้เห็นพร้อมกับลมออกเข้าก็ได้ทั้งนั้น ยาขนานเดียวแก้โรคได้ทั้งล้านๆ อย่าง  
กคื็อพระอานาปานสตน้ีิ สามารถบรรเทาและแก้สรรพกเิลสสรรพตณัหาได้ ตามเหตผุล 
ของท่านผู้เจริญน้อยและมากได้โดยตรงๆ ไม่อ้อมค้อมเลย ขอแต่ทุม่เท ศรัทธา วริิยะ  
สต ิสมาธ ิปัญญา ลงให้สมดลุกนัตดิต่อไม่ขาดสาย นิพพทิา ความเบือ่หน่ายคลายเมา 
ในความหลงอนัดองขนัธสนัดานมานมนานกจ็ะปรากฏเป็นสมัมาวมุิตต ิเป็นสมัมาญาณะ 
โดยแน่แท้ ไม่ต้องสงสยัเลย อย่าตตีนตายก่อนไข้กแ็ล้วกนั อย่ากล่าวตูต่นว่ามรรคผล
นิพพานหมดไปแล้ว มุ่งกล่าวตู่พระพุทธศาสนา แต่ถูกกล่าวตู่ตนไม่รู้ตัวอีกด้วย

ผู้ไม่แยบคายในอานาปานสตแิล้ว ไฉนจะเหน็เจตสกิทีเ่กดิดบัได้ง่ายๆ เล่า เพราะ 
ตามลมเข้าออกไม่ถึงจิตและเจตสิก เมื่อไม่เห็นความเกิดดับได้ละเอียด ไฉนจะเห็น 
ไตรลกัษณ์ละเอยีดเล่า นิพพทิา ความเบือ่หน่ายคลายหลง จะเปิดประตแูละหน้าต่าง 
ช่องใดให้ปรากฏแก่ตา ปัญญาญาณ เล่า ย่อมเป็นไปไม่ได้ ทัง้โลกอดีต ทัง้โลกอนาคต  
ทัง้โลกปัจจุบนัด้วย พระบรมศาสดาเทศนาสัง่สอนด้วยทรงพระมหากรุณาธคุิณอนัหา
ประมาณมไิด้ จนครบ ๔๕ พระพรรษา กห็นักเน้นลงในไตรลกัษณ์มากกว่าพระพทุธ
ภาษิตอื่นๆ เพราะเป็นธรรมอันจะหลุดพ้นได้ง่าย

เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ไม่เป็นล�่าไม่เป็นสันและก็เป็นเรื่องที่ควรเขียนบ้าง บางทีมี 
ผู้ชอบอ่านการขดีเขยีนในส�านักปฏบิตัแิละกเ็ป็นหวัหน้าด้วยในส�านัก กต้็องได้สนใจ
อยู่มิใช่น้อยเลย บรรดาภิกษุสามเณรผู้มาอาศัยอยู่ด้วยเพื่อปฏิบัติธรรม ต่างก็มีสิทธิ
สังเกตทุกแง่ทุกมุมในส�านักน้ันๆ สิ่งที่ไม่เหมาะสมอันเกินพอดี แม้จะไม่จับเอาไป 
พระนิพพานด้วยก็จริง แต่กต้็องได้พจิารณาอยูน้ั่นเอง เพราะคนแต่ละคนย่อมมอิีสระ
พิจารณาทุกๆ ด้าน มิฉะนั้นแล้วก็จะเป็นคนฉลาดไม่ได้
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หัวหน้าของหมู่ในสังคมหนึ่งๆ เป็นของส�าคัญมาก ย่อมเป็นเป้าสายตาของคน
ทัว่ไปอยู่โดยตรงๆ การตชิมกาเลเทน�า้เป็นของมอียูป่ระจ�าโลกก็จริง แต่กต้็องรักษาใน
สิง่ทีไ่ม่เหลอืวสิยั การรักษากบัการปฏบิตักิค็งมีความหมายอนัเดยีวกนั เพราะรักษาใน
สิง่ทีค่วรรักษา ปฏิบตัใินสิง่ทีค่วรปฏบิตั ิเว้นในสิง่ทีค่วรเว้น ตรงต่อเวลาในสิง่ทีค่วร
ตรงต่อเวลา ปฏบิตับิรรจงในสิง่ทีค่วรปฏิบตับิรรจง ทรงตวัและก้าวหน้าหาธรรมช้ันสงู
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ใคร่ครวญใจ ใคร่ครวญธรรม

การปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อทดสอบให้ตนและอนุชนรุ่นหลังนี้ ย่อมไม่
นิยมกาลเวลาของวยัอ่อน ปานกลาง หรือแก่ชรา แม้ถงึจะเดนิไม่ได้ไปไม่เป็น นอนคาที่  
ก็ต้องมีธรรมเป็นเครื่องค�านึงด้วยใจอันพอพึงเท่าที่ควรแก่ตน ข้อวัตรของใจภายใน
กบัธรรมภายในน้ี ถ้าห่างเหนิกนัแล้วย่อมเหลงิเจ้ิง เวลาของกายเป็นเวลาภายนอกกว่็า 
ได้ไม่ผิด เวลาของใจกับธรรมเป็นเวลาภายใน สังสรรค์กันอยู่อย่างละเอียดลึกซึ้ง  
สติปัญญาแก่กล้าจึงจะมองตามเห็นได้ จึงจะรู้จักเลือกเฟ้นสิ่งที่ควรและไม่ควรอย่าง
แจ่มแจ้งชดัเจนได้ สตปัิญญาอนัชอบจึงจะเลอืกใจเลอืกธรรมทีช่อบได้ โดยเฉพาะของ 
ส่วนใจ ของส่วนธรรมทีช่อบ มฉิะน้ันแล้วกจ็ะกลนืทัง้กระดูกและก้างแบบไม่มกีารเลอืก 
การเฟ้นและการใคร่ครวญ กมี็ความหมายอนัเดยีวกนั คอืเลอืกเฟ้นใจ เลอืกเฟ้นธรรม  
ใคร่ครวญใจ ใคร่ครวญธรรม

ไม่ว่าสิง่ใดๆ ในโลก หรือในธรรม ถ้าเอาธรรมเป็นแว่นใคร่ครวญลงมใิห้ปีนเกลยีว 
ของธรรมหลายๆ รอบแล้ว ไม่ค่อยผิดพลาดในตอนนั้นๆ แม้จะผิดพลาดบ้าง ก็มี
ประตูแก้ ที่ผิดไม่มีประตูแก้นั้น เพราะขาดการพิจารณาก่อนลงมือท�า การลงมือท�า
มิได้หมายแต่เฉพาะมือภายนอก อันเป็นมือเนื้อ กระดูก เส้นเอ็น หนัง หมายเอามือ 
สตปัิญญาอนัสมดลุกบัใจกบัธรรม การพจิารณา จะตดัสนิใจเอาตามอตัโนมตัไิปโดย
ไม่มองดูธรรมแท้ของพระองค์ที่กล่าวไว้ดีแล้วก็ไม่ได้ ถ้ากิเลสเจ้าตัวยังหนาแน่นอยู่ 
ความตกลงใจจะตัดสินเอาเอง ก็เข้าข้างกิเลสอีกไม่รู้ตัวด้วย
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แว่นส่องทางส่องใจ

ผู้ที่จะใคร่ครวญตัดสินใจตัดสินธรรมส่วนตัวเองได้ไม่ค่อยจะพลาดมาก ก็คือ 
ท่านผู้มีกิเลสขาดจากสันดานไปโดยเอกเทศ ในเบื้องต้นของพรหมจรรย์ในทาง
พระพทุธศาสนา มพีระโสดาบนัเป็นเกณฑ์ขึน้ไป ต�า่กว่าน้ันลงมาย่อมสุม่สีสุ่ม่ห้าและ 
ก็มักจะตตีนสงูเกนิภูมจิิต เกนิภูมธิรรมของตน เท่าทีมี่อยูท่รงอยูใ่นปัจจุบนัทนัตามกั
จะเป็นจิตกาธรรมดาที่ไปเก็บเอาขนหางและขนหงอนของนกยูงที่ร่วงหล่นอยู่ตามป่า 
มาแทรกแซงขนของตวัเพือ่ให้วเิศษกว่ากาทัง้หลาย ย่อมเป็นของเทยีม ของแท้ยงัไม่ได้  
เป็นเพยีงของปลอมอยูโ่ดยตรงๆ น้ันเอง แม้สมยัโลกปัจจุบนัเขาท�าดาวเทยีมได้ แต่เขา 
ก็บอกล่วงหน้าอยู่แล้วว่าดาวเทียม มิใช่ดาวจริง เขาเอาโขนสวมหัวเขาพอดีพองาม 
พอเหมาะกับหัวเขาอยู่แล้ว และก็จะเป็นดาวเทียม ดาวจริงก็ตาม มันมิใช่กิเลสดอก  
ผู้ไม่รู้เท่าดาวเทยีมดาวจริงแล้ว ตดิอยู่ในค�าว่าดาวๆ น้ัน จึงเป็นกเิลส เพราะตดิสมมติ
อนันอกๆ มนันอกออกจากใจแท้ ออกมาจากสงัขารธรรมแท้ฝ่ายวตัถ ุทีจิ่ตปรุงแต่งขึน้  
เพื่อเป็นเครื่องสังเวยบูชาพระอนิจจัง

สรรพไตรโลกธาตุเป็นเมืองขึ้นของธรรมอนิจจัง ธรรมฝ่ายสังขารก็หมายอัน 
เดยีวกนั เมือ่สงัขารเตม็ยัดเยียดเบยีดเสยีดอยูใ่นสรรพไตรโลกธาต ุกเ็ป็นหน้าทีจ่ะได้ 
อาศัยปุญญาภิสังขารเป็นปัจจัย อาศัยปฏิบัติเพื่อเป็นเสบียงเดินทาง คือค�าว่าบุญๆ  
ในเบือ้งต้นของพรหมจรรย์แห่งพทุธศาสนา อนัเป็นโลกตุตรบญุทีม่ขีอบเขตกฎเกณฑ์  
มโีสดาบนับญุเป็นต้นไป บญุต�า่กว่าน้ันลงมาเป็นโลกยิบญุ เป็นบญุทีไ่ม่แน่นอน เพราะ 
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มหีลายบางท ีบางทก็ีก้าวหน้า บางทก็ีทรงตวั บางทกีต็�า่ลง ไม่เหมือนภมูบิญุภมูใิจของ 
พระโสดาบัน

ภูมิจิต ภูมิใจ ภูมิบุญ ภูมิธรรม ของพระโสดาบัน เป็นมหาภูมิที่ก้าวหน้าโดย
ถ่ายเดยีว ไม่มคีตภูิมจิะตกต�า่เลย ข้ามปถุชุนคนหนาไปแล้ว ปิดอบายภมิูทัง้ ๔ มนีรก 
เปรตทุกๆ จ�าพวก พร้อมทั้งสัตว์เดรัจฉานทุกๆ จ�าพวกแล้ว สุปฏิปันโน ปฏิบัติดี 
เว้นส่วนหยาบๆ เหล่าน้ีไปโดยสวัสดิภาพแล้ว ไม่เสียดายไม่อาลัยว่าจะล่วงละเมิด 
เป็นผู้มีแว่นส่องทางส่องใจแบบไม่มวั มองเหน็ความสขุอนัแท้จริงได้อนัตัง้อยู่ข้างหน้า 
เป็นระยะๆ จึงมีเงื่อนไขไม่เสียดายไม่อาลัยว่าจะถอยหลัง
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โสวนโสเวียนในโลกสงสาร

บางท่านศลี ๕ ยังไม่บริบรูณ์เลย การเลีย้งชีวติกย็งัสุม่สีสุ่ม่ห้า ยงัขายรูปขายเหรียญ 
ถือวันจมวันฟ ูตลอดถงึอบายมุขทกุๆ ประเภทกไ็ม่ละเว้น การค้าขาย กค้็าขายเคร่ือง 
ประหตัประหาร ค้าขายสตัว์เป็นและเน้ือสตัว์ทีต่วัฆ่าเพือ่เป็นอาหาร ค้าขายน�า้เมา ค้าขาย 
ยาพิษบ้าง และยังถือมงคลตื่นข่าวนานาอเนก เช่น ตื่นข่าวว่าเลขจะออกตัวนั้นตัวนี้  
วิชาไสยศาสตร์ต่างๆ คบปาปมติร คบมิตรปฏรูิป คนเทยีมมิตร มใิช่มติรแท้ คบมติร 
ชักชวนในทางฉิบหาย คบมิตรชักชวนดื่มน�้าเมา ชักชวนเที่ยวกลางคืน ชักชวนเที่ยว
ดูการเล่นและให้มัวเมาในการเล่น ชักชวนเล่นการพนัน ไม่ถึงพร้อมด้วยศรัทธาใน
พทุธ ธรรม สงฆ์ พอ ไม่เชือ่ผลศลี ผลทาน พอ พร้อมทัง้สตปัิญญากย็งัอ่อนอยูม่าก  
บางคราวบวงสรวงผีสางเทวดา มใีจอาฆาตพยาบาทผูกเวร ด่าแช่งสตัว์ให้ถงึความพนิาศ  
นึกในใจหรือจนออกปาก ขี้หึงหรือริษยา ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้น

แต่...แต่...แต่...ส�าคัญตนว่าเป็นพระโสดาบัน ความส�าคัญอันน้ันก็เป็นโมฆะ 
โดยไม่รู้ตวัอกีด้วย พระโสดาบนัแบบน้ีควรให้คะแนนว่า พระโสเดา โสดัน โสเมา โสมัว  
โสขุ่นจนเป็นตม โสวนโสเวียนในโลกสงสาร ไม่มีคิวเลย

ผู้เขียนเองปล่อยความฟุ้งซ่านออกไปถวายต่อพระอนจิจัง ผู้ท่านนั่งบัลลังก์เฝ้า
สรรพไตรโลกาอันเป็นนายหน้าของกองพลไตรลักษณ์ ถ้ารู้ประจักษ์แจ้งอยู่บ้างแล้ว
คงไม่คลาดแคล้วในธรรม



304

ความดี มิใช่มาจาก ดิน ฟ้า อากาศ

การขีดๆ เขียนๆ เป็นเอกสารและต�ารา ดีหรือชั่วขึ้น อยู่กับท่านผู้เลือกเฟ้น
พิจารณาเอง กฎของการข่มเหงให้ยอมเชื่อ ไม่มีในทางธรรมของพระพุทธศาสนา  
แม้จะยอมเชือ่ด้วยการแก้ร�าคาญ กไ็ม่นานย่อมขบถคืน จิตใจกไ็ม่ชืน่เหมือนศรัทธาที่
ประกอบด้วยปัญญาอนัเป็นเอง มนุษย์จะเป็นผู้บริสทุธิเ์ป็นช้ันๆ ของจิตใจได้กด้็วยใจ 
อนัเหน็ชอบปฏบิตัชิอบ ประกอบธรรมอนัดเีป็นล�าดบัสงูส่งขึน้ไป ความดแีละไม่ดี ไม่มา 
จากดินฟ้าอากาศภายนอกทีช่าวโลกแสวง ถ้าหากว่ามาจากดนิฟ้าอากาศภายนอกแล้ว 
ปีไหนฟ้าฝนแล้งหรือท่วม พระอริยเจ้าก็ต้องลดต�าแหน่งมาเป็นปุถุชนคนหนาก่อน  
ปีไหนฟ้าดฝีนดี จึงสวมมงกฎุเป็นพระอริยเจ้า เม่ือไม่เล่าไม่ว่ากลอนกายสงัขาร วจีสงัขาร  
จิตตสังขารก็พาไป พาเขียนวนๆ เวียนๆ กันอยู่อย่างนี้ ท่านผู้ที่ทรงพระสติปัญญา
ย่อมสนุกดืม่อเุบกขา แต่ถ้าตดิอยู่แต่อเุบกขาในชัน้ต�า่หรือชัน้วปัิสสนาแล้ว กจ็ะกลาย 
เป็นอเุบกขวาง เพราะจะขวางทางอเุบกขาของอรหนัต์ ย่อมเป็นหน้าทีข่องท่านผู้ต้องการ 
เรียนจบ ปฏิบัติจบ พ้นจบ จะโอปนยิโก-ยิกะทั้งนั้น

ปรารภเร่ืองใหม่ต่อไป แต่กเ็ป็นเร่ืองเก่า เพราะจิตสงัขารอนัเก่า ธรรมกอ็นัเก่า มไิด้
อนัใหม่มาจากไหนๆ เอส ธมัโม สนันตโน พระธรรมเป็นของเก่า ค�าว่า ของเก่า มทีัง้ดี 
ทั้งชั่วปะปนกันอยู่ ต้องขึ้นอยู่กับท่านผู้เลือกเฟ้นเอา แต่บางท่านว่าจะเลือกเอาทองดี  
ไปถูกทองเก๊ก็มี เลือกเอาผักดีแต่ไปถูกผักมีตัวบุ้งก็มี เลือกเอาของดีไปถูกของดีก็มี 
มากมาย และค�าว่า อรหันต์ ก็เป็นศัพท์เก่า ค�าว่า ปุถุชน ก็เป็นศัพท์เก่า มืดกับสว่าง
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ก็เป็นของเก่า ผู้ดื่มสุราก็มีมาแต่เก่าแก่ ผู้เว้นจากสุราก็มีมาแต่เก่าแก่ ก็หายโต้แย้ง 
ในทีว่่าของเก่าแล้วละ เม่ือหายโต้แย้งในเร่ืองของเก่าแล้ว กห็ายโต้แย้งในเร่ืองของใหม่  
การยืนยันว่าเป็นของเก่า เป็นฝ่ายธรรมปรมัตถ์ การยืนยนัว่ามีทัง้เก่าทัง้ใหม่เป็นฝ่าย 
สมมต ิเพราะสมมตมิกีารหมายความตืน้กว่าปรมัตถ์ (คล้ายกบัน�า้ลกึตืน้และใสสะอาด  
และจืดและเย็นดีต่างกันไป) ถ้าหากจะโต้แย้งได้แต่ไม่มีประโยชน์ แย้งว่า ถ้าไม่มี 
ของเก่าของใหม่แล้ว ท�าไมจึงไม่ไปกินอาหารที่บูดราเสียเล่า ท�าไมจึงไม่ไปเอาผ้าขี้ริ้ว 
มาปะกนันุ่งหม่เลา่ เอาผ้าใหม่มาใช้ท�าไม และผูก้ลา่ววา่เปน็ของเก่านัน้ เปน็ธรรมอนั 
ลุม่ลกึมาก ไม่ใช่ว่าผู้ยืนยันว่าของเก่าน้ัน เขาจะไม่รู้ของใหม่ตามสมมตเิลย พดูเพือ่ให้ 
ชวนส�าเหนียกด้านปัญญา เป็นอุบายเพื่อมิให้หลงของใหม่และของเก่าอยู่ในตัว

ธรรมดาคนมกีเิลสมากชอบจะตดิอยูใ่นของทีส่มมตว่ิาใหม่ๆ ล้านๆ เปอร์เซน็ต์ 
เมือ่หลงและตดิของใหม่ กห็ลงและตดิของเก่าอยูใ่นตวั เม่ือหลงสมมต ิกต้็องหลงวมิตุติ  
เมื่อหลงได้ก็ต้องหลงเสีย เม่ือหลงหนังก็ต้องหลงกระดูก เมื่อไม่หลงหนังก็ไม่หลง 
กระดูกเลย ไม่ต้องกล่าวไปไยในตอนนี้ก็ได้ เรื่องหลงๆ ใหลๆ หล�าๆ นี้ ย่อมไม่มี 
เงื่อนต้นเงื่อนปลาย อวิชชา ถ้าหากข้ามทะเลหลงด้วยพระสติพระปัญญาอันถ่องแท้
โดยสิน้เชงิได้แล้ว ชัว่ลดัน้ิวมอืเดยีวก็ข้ามโลกได้ จะเอาเคร่ืองยนต์กลไกหรือเหาะไป 
บินไปภายนอกเร็วเท่าใดสิ้นเวลาล้านๆ ปี ก็ข้ามโลกไม่ได้เลย



306

ผู้หลงผู้รู้

มีค�าถามว่า การข้ามหลงจะข้ามด้วยวิธีไหนได้หนอ

ตอบย่อๆ พอฟังได้ง่ายๆ ว่า ข้ามผู้รู้รู้ได้โดยมไิด้ยึดถอืว่า ผู้รู้เป็นเรา เขา สตัว์ บคุคล 
ตวัตน ในขณะจิตใดๆ เลย แล้วได้เรียกว่าเราข้ามความหลงได้โดยสิน้เชงิ โดยประการ 
ทั้งปวง

ถามต่อไปว่า ผู้รู้รู้กับสังขารต่างกันอย่างไร 

ผู้รู้รู้ กค็อืสงัขารอนัละเอยีดอนัประณตีน้ันเอง เพราะเกดิอย่างละเอยีด ดบัอย่าง 
ละเอยีดมาก เกิดขึน้แปรดบัพร้อมกนัในขณะเดยีวกนั ไม่มีอันใดก่อน ไม่มีอนัใดหลงัเลย  
ตดิต่อกนัเป็นพดื สตปัิญญาไม่แนบสนิทอยูก่บัผู้รู้รู้แล้ว กย็ากจะรู้ได้โดยถ่องแท้ว่าเกดิ 
ดบัเป็น เม่ือผู้รู้รู้เกดิดบัเป็นอย่างว่องไวละเอยีดลออแล้ว จะไปเป็นทฏิฐบิญัญตัว่ิาผู้รู้ 
เป็นพระนิพพานนั้น ก็ย่อมเป็นงูกินหางตนอยู่นั้นเอง ย่อมเป็นไปไม่ได้ พระนิพพาน
มิได้มาเป็นลูกน้องของผู้รู้ มิได้มาสังสรรค์กับผู้รู้อีกด้วย และมิได้มาบัญญัติว่าสูญ 
หรือไม่สญู เอาโขนสวมหวัใส่ตนอนัใดเลย เป็นเร่ืองของผู้รู้ไม่รู้เท่าเงาของตวัต่างหาก 
จึงกล่าวเป็นภพเป็นชาติอย่างละเอียดไม่รู้ตัวด้วยซ�้า

ธรรมทีถู่กถามตอบกนั เป็นธรรมหมู่ ธรรมคู่ ทีส่งัสรรค์ต่างหาก มรีสชาตอัินองิ 
ผู้รู้อยู่เป็นเคร่ืองหมาย มฉิะน้ันกไ็ม่มเีง่ือนไขจะอธบิายโต้ตอบและถามได้ ต้องอาศยั 
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ขันธวิบากและผู้รู้ตอบถามกันเป็นธรรมาสน์ พระนิพพานแท้มิได้มาตอบถามกับ 
ท่านผู้ใด ยกอุทาหรณ์หยาบๆ ดินฟ้าอากาศมิได้มาตอบถามกับผู้รู้และไม่รู้ฉันใด  
พระนิพพานกฉั็นน้ัน พระนิพพานมไิด้มากล่าวชีวประวตัตินเองและผู้อืน่ให้เป็นคมัภร์ี
อะไรเลย ผู้รู้เมือ่รู้ถกูปฏบิตัถิกู กเ็ป็นเพยีงทางเดินเข้าไปสูพ่ระนิพพานเท่าน้ัน มิได้เป็น 
เนื้อธรรมนิพพานแท้

ถ้าหากว่าตายคาผู้รู้รู้ มีอุปาทานอยู่ในผู้รู้และจิตใจอันเด่นดวง ก็ไปเกิดใน 
พรหมโลกทีไ่ม่มรูีป ยงัไม่พ้นจากชาต ิชรา มรณะ ได้แท้ นักปฏบิตัใินพระพทุธศาสนา 
ผู้หวงัพ้นทกุข์ในสงสารโดยด่วนแน่แท้ มักจะคาอยูท่ีน้ี่เป็นส่วนมากนัก แต่กไ็ม่ปฏเิสธ
ว่าไม่มีท่านผู้พ้นไปจากนี้ได้ เป็นเพียงมีมากน้อยกว่ากันเท่านั้น เขาโคกับขนโค แม้ 
อรหนัตาขีณาสวาเข้าสูพ่ระนิพพานไปแล้วมากกว่าเมด็หนิเมด็ทรายในท้องมหาสมทุร 
๔ หรือ ๕ มหาสมุทร หรือมากกว่านั้นก็จริง บรรดาที่ยังเหลืออยู่นั้นจะกี่อสงไขย
มหาสมุทรเล่า เพราะเขาโคกับขนโคดังปรารภมาแล้วนั้นซ�้าๆ ซากๆ
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บัดนี้ เราจะดูเราตาย

ย้อนคืนหลังในยุควัดป่าบ้านหนองผือที่อยู่กับหลวงปู่มั่นนั้น ในตอนที่ข้าพเจ้า
ป่วยถ่ายเป็นเลือด ก่อนที่ข้าพเจ้าจะป่วยถ่ายเป็นเลือดนั้น ข้าพเจ้าแบกฟืนหนักเกิน
ก�าลงัไปทีล่านวดั ขณะน้ันเป็นฤดฝูน ข้าพเจ้าหลบขุมปลวกล้มลงคกุเข่าทนั พร้อมทัง้ 
ทิ้งฟืนทันด้วย กระทบกระเทือนหัวใจ แต่ก็ไม่ได้รักษาพยาบาลอะไร อยู่มาไม่กี่วัน 
กห็ายเจ็บหายปวด แต่อยูต่่อมาอกีประมาณกึง่เดือนกถ่็ายเป็นเลอืดออกเป็นลิม่ๆ เท่า 
น้ิวมือ ในขณะทีถ่่ายน้ัน ไม่ได้ปวดท้องอนัใดเลย แต่ถ่ายวนัหน่ึงๆ หลายๆ คร้ัง ถ้ารวม 
การถ่ายเป็นเลือดเป็นแท่งออกน้ัน ก็คงจะได้ประมาณคร่ึงกระโถน ข้าพเจ้าก็รู้สึก 
เหนื่อยมาก

ในวันที่ถ่ายนั้นเอง ก็นอนลงที่กุฏิของตน นอนตะแคงข้างขวา เอาเท้าซ้อนกัน 
เอามือขวายกขึน้แนบกบัหมอน แล้วเอาแก้มลงทบัมอื มือซ้ายเหยียดตรงตามร่างกาย 
นึกในใจว่า เราเห็นแต่ท่านผู้อื่นตาย เราไม่เคยเห็นเราตาย บัดนี้เราจะจ้องดูเราตาย 
มันจะตายพร้อมกับลมออกหรือลมเข้า

ข้าพเจ้าจึงตัง้สตไิว้ในทีล่มมากระทบออกเข้า แล้วกบ็ริกรรมพร้อมกบัลมออกเข้า 
บริกรรมว่า ตายๆ ตดิต่ออยูไ่ม่ขาดสาย ประมาณ ๑๕ นาท ีแล้วพลกิจิตว่า ธรรมของ 
พระองค์จะตายไปทีไ่หน จะแตกตายเป็นกแ็ต่สงัขารเท่าน้ัน แล้วกพ็ลกิบริกรรมใหม่ว่า 
ไม่ตาย ไม่ตาย พร้อมกบัลมออกเข้า ไม่มอีนัใดก่อนอนัใดหลงั ตดิต่ออยูไ่ม่ขาดสาย 
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ประมาณ ๒๐ นาท ีจิตใจก็รวมพึบ่ลง แล้วปรากฏว่าทะลหุลงัคากุฏขิึน้ไปบนอากาศสงู 
แล้วนอนตะแคงข้างขวาอยู่บนอากาศนั้น

ตอบตนเองในขณะน้ันว่า น่ีแหละสมาธ ิเราไม่ต้องสงสยัดอก จะตัง้อยูใ่นทีอ่ากาศ 
นานเท่าใดกก็�าหนดไม่ได้ คร้ันหมดก�าลงัแล้วกถ็อนออกมา การถอนออกมากรู้็สกึว่า 
เหมือนกิริยาที่เข้าไปแล้วก็มาเห็นลมออกลมเข้าเบาๆ ร่างกายก็เบาที่สุดในขณะน้ัน  
การไปถ่ายเป็นเลือดก็จบลงเพียงนั้น และการที่จิตถอนออกมานั้น การนอนตะแคง
ข้างขวาก็อยู่ตามเดิม หาได้เคลื่อนที่ไม่

ในขณะนั้นเป็นเวลาสายัณห์ตะวันเย็น ประมาณ ๔ โมงกว่าๆ แล้ว หลวงปู่มั่น
ก�าลงัสรงน�า้ และตามธรรมดาก็ไม่ไกลจากกฏิุข้าพเจ้าคงประมาณ ๒๐ วา ธรรมดาองค์ 
หลวงปู่พูดเสียงดัง หลวงปู่ก็พูดขึ้นว่า “วันนี้ไม่เห็นท่านหล้ามา เธอไปไหนไม่ทราบ” 
มีพระองค์หนึ่งตอบขึ้นว่า “ท่านป่วย ถ่ายเป็นเลือดครับ”

พอท่านทราบอย่างนั้น องค์ท่านก็พูดดังๆ ขึ้นว่า “เอา ดูดู๊ๆ บัดนี้เธอเข้าจน
มุมแล้ว จะภาวนาได้ความอย่างไร ก็จะเห็นกันในคราวนี้”

คร้ันต่อมาเป็นวันใหม่ ถึงเวลาสรงน�้า ข้าพเจ้าก็ไปท�าข้อวัตรกับหมู่เพื่อนได้ 
องค์ท่านและหมู่เพื่อนก็ถามว่า “หายแล้วหรือจึงมา”

ข้าพเจ้าจึงตอบว่า “หายแล้วครับ แต่ว่านอนหลบัคาภาวนา กป็รากฏว่าเหาะข้ึนไป 
บนอากาศ นอนตะแคงข้างขวาอยูบ่นอากาศ ไม่รู้ว่านานเท่าใดจ�าไม่ได้ แล้วกถ็อนออกมา  
เห็นลมหายใจเข้าออกแบบเบาๆ”

หลวงปู่มั่นตอบว่า “นั้นไม่ใช่นอนหลับดอก จิตรวมในชั้นอุปจารสมาธิ”

จาระ แปลว่า ไปตามปีติที่ปรากฏว่าเหาะขึ้นกลางอากาศขวางอยู่

ไม่ว่าแต่เท่าน้ี ในยุคทีอ่ยู่กับหลวงปูม่ั่น นิมติของข้าพเจ้าโลดโผนมาก บางทเีดิน
จงกรมในอากาศ บางทขีดัสมาธใินอากาศ บางทตีลีงักาในอากาศ บางทเีหาะไปทางนอน  
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สารพัดจะเป็นไป แต่ก็ไม่ส�าคัญตัวว่าเป็นผู้ประเสริฐ หมดก�าลังแล้วก็ถอนออกมา 
พิจารณาลงสู่ไตรลักษณ์ ก็เห็นประจักษ์แจ้งไม่สงสัย

ในยุคสมัยหลวงปูม่ั่น พระภกิษสุามเณรทัง้หลายทีอ่ยู่ในส�านักน้ัน ต่างก็พถิพีถินั 
ประชนัขนัแข่งกันท�าความเพยีร ไม่ว่ายืน เดิน น่ัง นอน แม้จะคยุกนัซบุๆ ซบิๆ อยูท่ีไ่หน  
ไม่ใช้เสยีงกดี็ ปรารภกนัแต่เร่ืองภาวนาเป็นส่วนมาก เป็นของหาได้ยากมากในสมยัโลก 
ดาวเทียมปัจจุบันนี้

อน่ึง ข้อวตัรปฏบิตัขิององค์หลวงปูม่ั่น เฉพาะส่วนตวัองค์ท่าน การบริหารตนเอง
เป็นชั้นที่ ๑ ลูกศิษย์ที่ขอนิสัยเป็นชั้นที่ ๒ โยมอุบาสิกาเป็นชั้นที่ ๓ องค์ท่านตรงต่อ 
เวลาขององค์ท่านมากในเวลากลางวนัและกลางคนืแต่ละมือ้แต่ละวนั การทีข้่าพเจ้าน�า 
มาเขยีนน้ีเอง กเ็พราะเกดิสงสยัว่ายงัไม่ได้เขยีนไว้ในยคุน้ันๆ หรือหากว่าซ�า้ๆ ซากๆ 
เบื่อหู ก็ขออภัยแก่ท่านผู้อ่านด้วย

อน่ึง ยุคภูจ้อก้อน้ี ให้เข้าใจว่าปรารภแต่เร่ือง ๒๕๒๔ คืนหลงัลกัๆ ลัน่ๆ ไม่พสิดารนัก  
แต่พอมาเขยีนเพิม่เด๋ียวน้ี มนักเ็ป็นเวลาพทุธศกัราชล่วงมา ๒๕๓๐ น้ีต่อจาก ๒๕๒๔  
มาในยุคภูจ้อก้อบานหน้าขึ้นมาก เพราะมีพระและเณรจ�าพรรษามาก ค�าว่า มาก ก็  
๓๐ กว่าๆ และก็มีญาติโยมท่านผู้ใจบุญมาจากต่างทิศ เช่น พระนครหลวง เป็นต้น  
มาก่อๆ สร้างๆ เป็นต้นว่า ไฟฟ้า หนทางขึ้นภูเขา และน�้าประปา และศาลาโรงธรรม 
ตลอดทัง้ห้องน�า้คอนกรีตและห้องน�า้ไม้ บริบรูณ์พอควร จะถอืว่าให้ความสะดวกเหนือ 
วาสนาของข้าพเจ้ากอ็าจเป็นได้ แต่ไม่ได้ออกช่ือลอืนามของท่านเหล่าน้ัน และกห็วงัว่า 
ท่านเหล่าน้ันไม่ชอบหน้าชอบตา คงจะชอบแต่กศุลผลบญุเท่าน้ัน แต่กค็งจะรู้ได้ดี เพราะ 
ความลับไม่มีในโลก จึงขอจบเพียงเท่านี้แล
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หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต 

ได้ละธาตุขันธ์ไป

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 

เวลา ๑๓.๕๙ น. ณ กุฏิ วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ)

และ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙

ได้ถวายเพลิงศพองค์หลวงปู่

โดยมีหลวงตาพระมหาบัว าณสมฺปนฺโน

เป็นองค์ประธาน
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ด้วยเดชพระพุทธศาสนา พวกเราทั้งหลายอย่าได้นอนใจใน 
วัฏสงสารเลย จงรีบหลุดรีบพ้นตามค�าสั่งของพระบรมศาสดาที่ว่า  
“เมือ่พวกเธอทัง้หลายยงัไม่มญีาณว่าพ้นทกุข์โดยสิน้เชงิ พวกเธออย่า 
ได้นอนใจนะ” คล้ายๆ กับว่า ไฟไหม้หัวพวกเธออยู่ พรุ่งนี้พวกเธอ 
จึงจะดับมันก็ไม่ถูก พวกเธอจะเสียใจในภายหลัง ดังนี้เป็นต้น 

ธรรมอันนี้ท่านแสดงไว้ในธรรมหมวด ๑๐ แล้วให้เพิ่มอีกเป็น
ข้อ ๑๑ ให้พิจารณาว่า ธรรมอันนี้ไม่ควรเนิ่นช้าเน้อ



หนังสืออ้างอิง

พระหล้า เขมปตฺโต, ชีวประวัติ พระหล้า เขมปตฺโต, พิมพ์ครั้งที่ ๑๕, ๒๕๓๙, 
บริษัท ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จ�ากัด.

หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต, ธรรมค�าสอนของหลวงปู่หล้า เขมปตฺโต, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, 
กันยายน ๒๕๓๖, บริษัท ศิลป์สยามการพิมพ์ จ�ากัด.



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

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

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

ค�าแผ่กุศลแก่สรรพสัตว์

ณ วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ต�าบลคลองกิ่ว อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดิถีขึ้น ๖ ค�่า เดือน ๑




