


๔
เมื่อองค์หลวงตาเรียนจบเปรียญ ๓ ตามที่ ได้ตั้งใจไว้แล้ว 

ก็มุ่งหน้าออกหาสถานที่อันสงบสงัด เพื่อเร่งบำเพ็ญจิตตภาวนา 

เช่นพระอรหันตสาวกในสมัยพุทธกาล 



เวทีแรก..มารรบกวนจิตใจ
   
เมื่อภาระการเรียนเสร็จสิ้นลงและถึง
 

คราวออกปฏิบัติเต็มตัว
 องค์หลวงตาจึงออก
 
เดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา
 โดย
 
พกหนังสือปาฏิโมกข์เพียงเล่มเดียวติดย่ามไป
 
เท่านั้น
 ตอนแรกท่านเจ้าคุณราชกวี
 (พิมพ์

ธัมมธโร)
 (ต่อมาเป็นสมเด็จพระมหาวีรวงศ์)

ท่านได้เขียนจดหมายมาบอกว่า


“ให้มหาบัวกลับไปกรุงเทพฯ”  
โดยสั่งไว้ด้วยว่าวันนั้นจะมารับแต่ท่านก็

ไมก่ลบัตามคำสตัยท์ีต่ัง้ไว
้ และไดเ้ขา้จำพรรษาที
่ 

วดัปา่จกัราช
ในอำเภอจกัราช
จงัหวดันครราชสมีา   
นบัปบีวชได
้๘
พรรษาพอด
ีทา่นวา่พอเริม่ปฏบิตั ิ 
อยา่งจรงิจงัขึน้
 กลบัเหมอืนมมีารมาคอยกอ่กวน   
สิ่งที่ไม่เคยรู้สึกไม่เคยเป็นในสมัยเรียนหนังสือ

กลับปรากฏขึ้นเป็นความรุ่มร้อนฝังลึกอยู่ในใจ

ท่านเล่าถึงความรู้สึกตอนนี้ว่า


“…แปลกจรงิเวลาเราเอาจรงิเอาจงั
 ตัง้แต
่ 
อยูเ่รยีนหนงัสอืจติกไ็มเ่หน็เปน็
 เวลาออกปฏบิตั ิ 
ตอนจะเอาจริงเอาจัง
 มันจะมีมารหรือยังไงนะ


ได้ยินเสียงผู้หญิงก็ไม่ได้นะ
 ทำไมเรื่องของ
 
ราคะมันแย็บทันทีๆ
เลย
จนเรางงเหมือนกัน




เอา้
 เรากต็ัง้ใจมาปฏบิตัธิรรมไมเ่คยสนใจ
 

สถานที่พักและจำพรรษาขององค์หลวงตาในช่วงเวลานั้น

๙๔

กาลานุกรม

พรรษาที่ ๑-๒ 

(พ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๗๘) 

อายุ ๒๑-๒๒ ปี 

วัดโยธานิมิตร จ.อุดรธานี 

พรรษาที่ ๔–๕   

(พ.ศ.๒๔๘๐-๒๔๘๑) 

อายุ ๒๔-๒๕ ปี  

วัดสุทธจินดา 

จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๗ 

(พ.ศ.๒๔๘๓) 

อายุ ๒๗  ปี 

วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ 

พรรษาที่ ๓ 

(พ.ศ.๒๔๗๙) 

อายุ ๒๓ ปี  

วัดท่าช้าง จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๖ 

(พ.ศ.๒๔๘๒) 

อายุ ๒๖ ปี  

วัดศาลาทอง จ.นครราชสีมา 

วัดป่าจักราช

อ.จักราชจ.นครราชสีมา

>> 

พรรษาที่ ๘  

(พ.ศ.๒๔๘๔) 

อายุ ๒๘ ปี 

พรรษาที่๘
(พ.ศ.๒๔๘๔)
จำพรรษาที่วัดป่าจักราช
อำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมา


พรรษาที่ ๙ พรรษาที่ ๑๐ 



“...เวลามาพิจารณาทีหลังไม่ใช่อะไรนะ
 คือ

เรามีสติสตังบ้าง
 เวลาแย็บออกไปมันเลยรู้

รู้ ได้ง่าย...
 ไม่ใช่เราเป็นอย่างนั้น
 มันกลับ
ขึ้นมาก็ไม่ใช่
เวลาผ่านไปถึงได้รู้


ออ๋
 แตก่อ่นจติของเรามนัมดืมนัดำ
 มนัไม
่ 
รู้เรื่องรู้ราวเหมือนหลังหมีนี่
แล้วมันจะไปทราบ
 
อะไรสีขาวสีด่างสีอะไร
มันเป็นหลังหมีเสียหมด


ทีนี้พอเราผ่านไปแล้ว
 ค่อยๆ
 รู้
 เวลาจิต
 
ละเอยีดเขา้มนัรูไ้ดเ้รว็
 เปน็เหมอืนกบัวา่มนัแสดง
 
กิเลสขึ้นอย่างรวดเร็ว
 แย็บเท่านั้นละ
 พอให้รู้

ไม่เลยจากนั้น
จึงได้เร่งกันใหญ่...”


ยอมมอบกายถวายชีวิตต่อ
“ธรรม”

   
ที่อำเภอจักราชแห่งนี้
 ท่านได้พยายาม
 

เร่งทำความเพียรทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่มาถึงทีแรก
จนตลอดพรรษา
 โดยไม่ยอมทำงานอะไรทั้งนั้น
นอกจากงานสมาธภิาวนาเดนิจงกรมอยา่งเดยีว
 
เพราะได้ตั้งใจแล้วว่า



“…คราวนี้จะเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธัมมธโร) 

กับผู้หญิงเลย
 ทำไมเพียงได้ยินเสียงผู้หญิง  
เท่านั้นมันก็แย็บ
 แต่มันแย็บอยู่ภายในจิต
 
ตา่งหากนะ
มนัแยบ็ๆ
ๆ
ของมนั
เอะ๊
ชอบกลวะ่

 
ทำไมมันเป็นอย่างนี้…”


ท่านก็ตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะไปหาภาวนา
อยู่ในป่าเพื่อฆ่ากิเลส
 แต่กลับโดนเข้าแต่เรื่อง
ทุกข์ร้อนจากอารมณ์ที่คอยกวนจิตใจ
 สงคราม
 
การต่อสู้ในระยะนั้นท่านเล่าว่า


“…ไปหาภาวนาอยู่ในป่า
ทั้งๆ
ที่จะฆ่ามัน
 
อยู่นี่น่ะ
มันเห็นสาวมันก็ยังขยับอยู่นะ
โถยังงี้ซิ
 
มันเป็นของมันนี้นะ
 ตัวนี้มันไม่ให้ภาวนากับเรา  
นี่นะ
มันจะหาแต่เรื่องของมันอยู่นั่นล่ะ



หือ
 ไปภาวนาอยู่ในป่า
 เราก็บอกตรงๆ

 
อยู่นี่นะ
 พอไปเห็นสาวสวยๆ
 สวยในหัวใจมัน
 
เองนะ
 เขาจะสวยไม่สวยก็ตาม
 มันหาว่าสวย

สาวคนนี้สวยว่ะ
 แต่มันสำคัญที่เราปฏิบัติอยู่
 
แล้วนะ
มันขยับมานั้น
ตีกันพัวะเลยเชียว



ไม่ได้นี่
 ทีนี้ภาวนาไม่ได้แล้วซิ
 มันจะเป็น
 
เหตุแล้ว
 หนีเลย
 หนีเลยนะ
 แต่ส่วนมากชนะ

เพราะมันตั้งท่าจะฆ่ากันอยู่แล้ว
 แล้วมันยัง
 
มาตั้งหมัดตั้งมวยต่อหน้าต่อตา
 นี่มันจะไม่ให้
 
โมโหได้ไง...


นี่เรื่องกิเลส
มันมีมากน้อยเพียงไร
มันจะ
 
แสดงอยู่ภายในใจ
มันเป็นข้าศึกของใจ
มันเป็น
 
อย่างนี้
 เป็นตลอดมา
 เก่ง...
 มีมากมีน้อย

 
มนัจะเปน็ของมนัอยูใ่นจตินะ...
เพราะเราจะฆา่มนั
 
อยู่กับจิต…”


เกี่ยวกับเรื่องนี
้ ต่อมาท่านได้พิจารณา
 
ย้อนหลังเทียบกับสมัยที่ยังเรียนหนังสืออยู่

กิเลสราคะตัณหาก็ไม่เห็นเป็นพิษเป็นภัยอะไร
มากมาย
 คงสงบตัวอยู่เงียบๆ
 ครั้นพอออก
ปฏิบัติตั้งใจจะฆ่ากิเลสโดยตรงกลับดูเหมือนว่า
มนักำเรบิเสบิสานมากยิง่ขึน้
 ทา่นอธบิายเหตผุล
 
ที่เป็นเช่นนี้ว่า


เต็มเหตเุตม็ผล เอาเปน็เอาตายเขา้วา่เลย อยา่ง
อืน่ไม่หวังทั้งหมด หวังความพ้นทุกข์อย่างเดียว
เท่านั้นจะให้พ้นทุกข์ในชาตินี้แน่นอน

ขอแต่ท่านผู้หนึ่งผู้ใดได้ชี้แจงให้เราทราบ
เรื่องมรรคผลนิพพานว่ามีอยู่จริงเท่านั้นเราจะ


มาร ๕ 

“...ขันธมาร รูปขันธ์ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณไปเรื่อยรวมไปหมดขันธมาร  

อภิสังขารมาร มารในจิต คือความคิด ความปรุง สังขารเป็นมารอันหนึ่งของเรา เราจะทำ  

อะไรๆ นี้เราต้องคิดเสียก่อน แล้วกิเลสมาคิดก่อน สมมุติว่าเราคิดว่าจะไปเดินจงกรม กิเลสคิดปั๊บ  

ขึ้นมาว่าพักสักเสียก่อนเข้าใจไหม ..  

เทวบุตรมาร เทวบุตรมารก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง ยกไว้เป็นธรรมาธิษฐาน บุคคลาธิษฐานสิ   

ถา้บคุคลาธษิฐานกเ็ทวบตุรมารฝา่ยด ี ทีม่สีว่นเปน็ภยับา้งในฝา่ยด ี ดอูยา่งพระพทุธเจา้นะ มมีารแทรกอยู่ ได ้  

นี้ฝ่ายเทวบุตรมาร ..  

กิเลสมาร เป็นตัวสำคัญมากยิ่งกว่าขันธมาร.. สิ่งที่เข้ามาเคลือบแฝงกับจิตจนกลายเป็นอันหนึ่ง  

อันเดียวนั้นคืออะไร ท่านให้ชื่อว่ากิเลส ตามหลักธรรมให้ชื่อว่ากิเลส ท่านแปลว่าความเศร้าหมอง .. มัน

หากมีแง่ มีเล่ห์มีเหลี่ยม หลายสันพันคมที่จะหลอกเราให้เชื่อตามมัน ..จากเศร้าหมองก็มืดตื้อ  

ผลของมันก็คือความทุกข์ตั้งแต่น้อยไปถึงความทุกข์ใหญ่ เรียกว่ามหันตทุกข์ เกิดขึ้นเพราะอำนาจของ  

กิเลสนี้ทั้งนั้น .. ถ้าจะทำความดีแล้วไม่ว่าเล็กว่าใหญ่ จะต้องถูกกีดขวางจากมารซึ่งแฝงอยู่ภายในจิต  

ดวงเดียวกันนั้นแลโดยไม่ละเว้น.. เรียกว่ามาร กิเลสมาร.. การที่จะแก้ ไขถอดถอน หรือกำจัด  

ซักฟอกสิ่งที่แทรกซึมจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจนี้ให้ออกได้โดยลำดับนั้น จึงต้องใช้ความพยายาม  

เต็มที่ จะหนักเบาเพียงไรก็ตาม ..  

มัจจุมาร คือความตาย ความตายทำลายทุกสิ่ ง ในชีวิต บางทีกำลังก้าวหน้าในชีวิต  

ทั้งทางโลกและทางธรรม ก็มาด่วนตายเสียก่อน ความตายจึงตัดโอกาสดีๆ ในชีวิต...” 

๙๕



ยอมมอบกายถวายชีวิตต่อท่านผู้นั้น และมอบ
กายถวายชีวิตต่ออรรถต่อธรรม ด้วยข้อปฏิบัติ
อย่างไม่ให้อะไรเหลือหลอเลย

ตายก็ตายไปกับข้อปฏิบัติ ไม่ได้ตายด้วย
ความถอยหลังจิตปักลงเหมือนหินหัก…”

เหตุนี้เอง
 หลังจากนั้นไม่นาน
 ท่านว่าจิต
 
กไ็ดร้บัความสงบ
 ปรากฏวา่ไดผ้ลดตีลอดพรรษา

 
อย่างไรก็ตามด้วยความเมตตาสงสารของ
 
พระเถระผู้ใหญ่
 อยากให้ท่านกลับกรุงเทพฯ
 
เพื่อเรียนต่อในชั้นสูงขึ้นอีก



ทีแรกพระเถระท่านก็ฝากผ้าห่มผืนใหญ่
 
พร้อมแนบจดหมายมาถึงโคราช
 ข้อความ
 
ในจดหมายมีเพียง
๒-๓
ประโยคมีใจความว่า


‘ให้มหาบัวกลับกรุงเทพโดยด่วน ให้กลับ
กรุงเทพโดยด่วน’

ท่านรู้สึกซาบซึ้ ง ในความเมตตาของ
 
พระเถระที่มีต่อท่านเป็นอย่างสูง
 แต่เพราะได้
 
ตัดสินใจแน่วแน่แล้วจึงมิได้ตอบจดหมายกลับ
 
ไปแต่อย่างใด
 และอยู่จำพรรษาที่นี่ตลอด
 
พรรษา
 ครั้นพอออกพรรษาแล้วท่านจึงมารับ
 
กลับคืนและบังคับให้ขึ้นรถไฟไปพร้อมกับท่าน
 
ด้วย
ท่านเล่าถึงเหตุการณ์ตอนนั้นว่า



 “…ทีนี้พอออกพรรษาแล้ว
 ท่านก็มา

ทา่นเขยีนจดหมายมาบอก
 วนันัน้ๆ
 เราจะผา่น
 

ไปโคราช
 บอกขบวนรถมันก็มี
 
ขบวนเดียว
 ออกตอนเช้าถึง
 

อุบล
 ให้เราไปรอดักอยู่สถานี
 ท่านจะเอากลับ
 
กรุงเทพ
ให้เราไปรออยู่สถานีพอไปถึงก็ว่า



‘มหาบวัตอ้งกลบักรงุเทพๆ’
 จีเ้ลยนะ
 มแีต
่
 
‘ต้องกลับกรุงเทพๆ’
 รถไฟมันจอดนาทีเดียว
 
นี่นะ
รถไฟก็ช่วยเราด้วยๆ
พูดกันยังไม่สักกี่คำ


‘มหาบัวต้องกลับกรุงเทพๆ โดยด่วนนะ...
ต้องกลับกรุงเทพ’  

สักเดี๋ยวรถก็เคลื่อน
 เราก็โดดลงรถไฟไป

 
รอดตัว
 แปลกอยู่นะ
 อะไรๆ
 ก็ดี
 รู้สึกว่ามัน
พร้อมๆ
นะ
อุปสรรคไม่ค่อยมี
ว่าจะออกทางนี้
นะรู้สึกว่าคล่องตัวๆ



อยา่งผูใ้หญท่า่นหา้มอยา่งเขม้งวดกวดขนั  
อย่างนี้ก็เหมือนกัน
 รอดไปได้
 แม้แต่ขึ้นไป
 
สถานรีถไฟ
 รถไฟยงัชว่ย
 สกัเดีย๋วรถไฟเคลือ่นที
่ 
ปึ๋งปั๋ง
 ก็โดดลงรถไฟได้เท่านั้น
 ท่านก็ไม่ทราบ
 
จะว่ายังไงไม่ได้รับคำตอบจากเราเลยตามขู่
 
อยู่เรื่อยนะ



ท่านสงสาร
 ท่านเมตตามากนะกับเรา

 
มอบใหเ้ราหมดแหละในคณะนัน้ๆ
 เปน็คณะใหญ ่  
เพราะท่านเป็นเจ้าคุณนี่
 ให้เราเป็นผู้ดูแลคณะ

เพราะฉะนั้นท่านถึงได้เข้มงวดกวดขันในการ
 
ไปการมาของเรา
 ท่านไม่ให้ไปไหน
 เหมือนว่า
ผูกมัดในตัว…


เราเคารพผูใ้หญเ่รากเ็คารพ
 แตเ่ราเคารพ  
ความสัตย์นี้สุดหัวใจเรายิ่งกว่าผู้ใหญ่
 เราจึง
 
หาทางออกจนได้…”


ขบวนรถไฟหัวจักรไอน้ำมิกาโดใช้ในช่วงปี๒๔๗๙-๒๔๘๙

วัดป่าจักราชอ.จักราชจ.นครราชสีมา(ปัจจุบัน)
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ได้พบกัลยาณมิตร
 
ขณะที่พักจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าจักราช


จังหวัดนครราชสีมา
 ท่านมีความประทับใจใน
 
ธรรมของเพื่อนพระรูปหนึ่ง
ดังนี้



“..ท่านชื่อว่า
 “ชำนาญ”
 เป็นเพื่อนกัน

 
เกิดปีเดียวกัน
 อายุเท่ากันกับเรา
 ตั้งใจออก
ปฏบิตั
ิ ทา่นเกง่อยูน่ะ
 เจตนาทา่นเปน็ธรรมมาก

 
ท่านพูดเป็นธรรมน่าฟัง
 เราไม่ลืมจนกระทั่ง
บัดนี้



ท่านว่า
 ‘บิณฑบาตได้อาหารมานี้ที่จะจัด
ใส่บาตร อันไหนดีเจ้าของไม่เอา อันไหนดีต้อง
เอาไปแจกคนอื่นๆเจ้าของแล้วแต่บุญแต่กรรม
เพื่อนฝูงจะให้อะไรก็เอาบาตรเจ้าของไม่มอง’

ท่านเป็นธรรม
 เราฝังใจลึกไม่ลืม…
 ออก
 
ปฏิบัติทีแรกท่านภาวนาดีนะ
 ไปจำพรรษาที่
 
อำเภอจักราช
 เราก็ออกจากกรุงเทพฯ
 มาจำ-
 
พรรษา
 ท่านความเพียรดี
 จากนั้นมาท่านคิด
 
อะไรก็ไม่รู้นะ
 ท่านก็ตั้งใจภาวนาดีอยู
่ เวลาจะ
 
จากกนัไป
 ทา่นบอกวา่คดิวา่จะกลบัไปเรยีนเสยี
กอ่น 

‘เรยีนหาอะไรผมกเ็รยีนมาแลว้จนเปน็มหา
จึงออกมาปฏิบัติ ท่านไปเรียนหาอะไร’
 เราว่า
 
ท่านอย่างนี้


‘ก็อยากเรียนให้มันรู้ทั้งปริยัติรู้ทั้งปฏิบัติ
อนันีท้า่นกร็ูป้รยิตัมิาแลว้ ทางปฏบิตักิำลงัปฏบิตัิ
อยู่นี้มันก็พูดได้ละซิ คนหนึ่งยังไม่เรียนยังไม่ได้
ปล่อย’

แล้วท่านก็กลับไปเรียนจริงๆ
นะ
พอท่าน
 
ได
้“เป็นมหา”
ก็กลับเข้าป่าทันที


ท่านเป็นธรรมนะ
 ตอนนี้ท่านเสียแล้ว

 
ทา่นองค์นี้
 ออกปฏิบัติคราวนี้เอาจนกระทั่งอัฐิ
กลายเป็นพระธาตุ
ท่านจริงจังมาก
ท่านกับเรา
สนิทกันมากจริงๆ
…”


 
ให้ร่มเป็นทาน

 
ระยะทีท่า่นพกัอยูท่ีว่ดัปา่จกัราชนี
้ วนัหนึง่  

เป็นวันที่ฝนตกฟ้าคะนอง
 ท่านจึงต้องหลบฝน
 
อยู่ที่กุฏิ
 สายฝนที่ตกจากท้องฟ้าทำให้ท่าน
 
หวนระลึกถึงร่มคันหนึ่งซึ่งเคยได้มาจากจังหวัด
เชียงใหม่
 เป็นร่มที่มีราคาแพงและสวยงาม

ขณะที่ท่านกำลังพินิจชมร่มอยู่นั้น
 มี
 
ชาวศรีสะเกษสองสามีภรรยาแต่ไปทำงานอยู่
ทางภาคกลางได้เดินโซซัดโซเซด้วยพิษไข้เข้า
มาหาท่านหวังจะขอยาแก้ไข้
 เพราะเงินติด
กระเป๋าแม้สตางค์หนึ่งก็ไม่มีเลย
 เหตุการณ์
 
ตอนนี้ท่านเล่าว่า 

“…เราได้ร่มเชียงใหม่มาคันหนึ่ง
 โอ๊ย
 
สวยงามมากนะ
 รม่คนันัน้แตก่อ่นมนั
 ถา้ราคาถงึ
 
สบิสลงึ
สามบาทเรยีกวา่
แพงทีส่ดุ
รม่เชยีงใหม
่ 
ทำนี้เป็นร่มที่ดีที่สุด
 ได้ร่มมาคันหนึ่ง
 เราก็เอา
 
มาชมของเรา
 ถ้าภาษาอีสานเรียกว่า
 มาแยง
เบิ่งมันสวย
 พอดีสองสามีภรรยามา
 ผัวไข้สั่น
 
งอกๆ
แงกๆ
มา
ไม่มีร่มกั้น



มาขอยา
 ยาก็ไม่มี
 สั่นงอกๆ
 แงกๆ
 
อยูง่ัน้แหละ
พอดเีรากม็รีม่คนัหนึง่
‘จะไปทางไหน
 

สถานีรถไฟจักราชจ.นครราชสีมา
ทางผ่านขบวนรถไฟสายอุบลราชธานี
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ละนี่ ทั้งไปทั้งสั่นอยู่นี้ ทั้งฝนก็ตกฟ้าก็ลงอยู่นี้
จะไปได้ยังไง’

‘โอ๊ย ก็ไปยังงั้นแหละ... จะกลับบ้าน
ศรสีะเกษ โยมผูช้ายเปน็ไข้ ตะเกยีกตะกายมานี้
เวลาฝนตกฟา้ลงไมม่รีม่กัน้ หนาวตวัสัน่ตลอดมา
ก็เลยเป็นการเพิ่มไข้เข้าไปอีก’

เราก็เลยว่า
‘เอาซะร่มคันนี้สวยงามมาก
แน่นหนามั่นคงมาก เราให้’
 เขาไม่ยอมรับ
เพราะเห็นว่ามันเป็นของใหม่ของดีก็เลยว่า



‘โอ๊ย แล้วญาคู
 (คำเรียกพระทางอีสาน)
 
จะใช้ไหนละ’  

เราบอกวา่
 ‘ใหด้ว้ยความพอใจ ขอใหร้บัไป
ด้วยความพอใจเพื่อไปบรรเทาทุกข์นะ’
 เขา
มองดูหน้าเราเลิ่กลั่ก
 แล้วก็มองดูร่ม
 เราก็ว่า

‘เอ้าเอาไป’

เขาจะไม่เอา
 เขาไม่เห็นแก่ได้อย่างเดียว

เขายังเห็นแก่เราอีก


นี่ละธรรมต่อธรรมเข้าถึงกัน
 เขาไม่ใช่

เป็นคนขี้โลภ
ทั้งๆ
 ที่เขามาขอนะ
แต่เวลาเรา
ให้ของดีๆ
 เขาไม่อยากรับ
 เราก็ต้องบังคับ
 
ให้เขาเอาไป
เขามองหน้าเราแล้ว
แล้วมองร่ม


เราวา่
 ‘ใชอ้นัไหนกช็า่งเถอะ เรามรีม่ใหญ่
อยู่นี้ ร่มมีอยู่นี่ ก็กุฏิ ยังไง นี่แหละร่มใหญ่
ของเรา เอารม่นอ้ยไปเถอะ เอาไปบรรเทาทกุข์
เรามีกุฏิแล้ว ร่มในวัดนี้ก็พอมี ถึงยังไงก็ตาม
เถอะ ผู้ที่เป็นอย่างนี้มีความจำเป็นมากกว่า
ผู้อยู่ในวัดเอาไปเถอะ’

เราบอกใหแ้ลว้ดว้ยความเตม็ใจ
 บงัคบัให ้ 
เอานะไม่งั้นเขาจะไม่เอา
เราก็เลยไม่ลืม
เรายัง
ไมไ่ดใ้ชแ้หละรม่คนันี
้ อยา่งนีล้ะนำ้ใจ
 เขาคงจะ
 
ไม่ลืมนะ
 ที่เขาได้รับจากเรา
 เราให้เขาเรายัง
 
ไม่ลืม
 เขาจะลืมได้ยังไง
 นี่ละจิตใจนี้มันไม่ลืม
กันนะ
จากนั้นแกให้พรด้วยนะ



(แกพูดว่า)
 ‘โอ๊ย เอาของดิบของดีให้
ขอให้ท่านจงเจริญรุ่งเรืองในธรรมเด้อ! ตั้งแต่
เกิดมาก็ยังไม่เคยมีกับเขาสักที’…”


ที่ แกพูด เช่นนี้ เพราะร่มคันนี้ ยั ง เป็น
 
ของใหม่อยู่
ท่านเองก็ยังไม่เคยได้ใช้สักครั้งเลย

เมื่อได้ร่มไปแล้วทั้งคู่จึงต่างดูแล้วดูเล่า
 พลิก
ทางนั้นหันทางนี้อย่างชื่นชมในความงามและ
ด้วยความดีใจจนลืมทุกข์จากพิษไข้ไปได้ชั่วขณะ
เพราะไม่เคยมีของดีๆ
เช่นนี้มาก่อนเลย



เมตตาจิตของท่านที่มีแต่ให้ของดีๆ
 แก่
 
ผู้อื่นเช่นนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ประจำนิสัยของท่านมา
 
แต่เดิมและตลอดมา


 

นิมิตตาปะขาวบอก๙ปีสำเร็จ
 
ที่จักราช
 โคราช
 ขณะที่ท่านกำลังนอน
 

ภาวนาอยู่นั้น
 จิตรู้สึกสงบและค่อยยุบยอบๆ

เข้าไป
 หดตัวเข้ามาๆ
 สู่ความสงบ
 แต่ไม่สงบ
มากนัก
พอสงบรู้ได้ว่าสงบ
ปรากฏว่าเกิดนิมิต
แปลกประหลาดขึ้น
 เป็นนิมิตที่ท่านจำได้ถนัด
ชัดเจน
ดังนี้
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“...‘มีตาปะขาวคนหนึ่งเดินมายืนต่อหน้า
ประมาณสักวาหนึ่งเศษๆ ตาปะขาวนั้นอายุ
ประมาณสัก ๕๐ หรืออย่างสูงก็ไม่เลย ๖๐ มี
รูปลักษณะพอดี ทุกส่วนสัดพอดีทุกอย่าง
แต่ผิวพรรณนั้นรู้สึกจะมีสีเนื้อค่อนข้างขาว

พอมานั้นมายืนตรงหน้าเรา เราก็ดูแก
แล้วพอมองมาทางเราแล้วก็ก้มลงและนับ
ข้อมือให้เราดู

พอถึงข้อที่ ๙ รู้สึกว่าหนักมือตรงนี้
เขาเงยหน้าขึ้นมาดูเรา แล้วบอกว่า ๙ ปี
สำเร็จ’

พอจากนั้นจิตของเราก็ถอยออกมา


จึงพิจารณาว่า
 ‘นี่เราก็บวชได้๗ปีแล้ว

ทำไมสำเร็จง่ายนักนะ ใช่หรือภาวนา ๙ ปี
สำเร็จ’

จากนัน้มนักภ็าวนาเอาใหญเ่ลยจะให
้ ๙
 ป
ี 
สำเร็จ
 พอครบพรรษาที่
 ๙
 ออกพรรษาแล้ว
 
จิตมันยังเจริญแล้วเสื่อม
 เจริญแล้วเสื่อมอยู่
 
อย่างนั้น
 จะสำเร็จได้ยังไง
 จิตคนมันเป็นบ้า
 
อยู่อย่างนี้
เอาอะไรมาสำเร็จ


‘เอ! หรือจะเริ่มนับตั้งแต่ ๙ ปีที่เราเริ่ม
ออกปฏิบัติ?’
 พรรษาที่
 ๘
 เป็นพรรษาแรกที่
 
ออกปฏิบัติ…”


ท่านเก็บความสงสัยในนิมิตตาปะขาวนี้
อยู่ภายในลึกๆ
 เพียงลำพังพร้อมกับความตั้งใจ
ในการปฏิบัติจิตตภาวนาอย่างจดจ่อต่อเนื่อง

นิมิตบอกเหตุครั้งนี้จะเป็นจริงหรือไม่อย่างไร

ผลการปฏิบัติของท่านเท่านั้นจะเป็นเครื่อง
พิสูจน์


 
แพ้ผู้หญิง

 
เมื่อออกพรรษาแล้วท่านตั้งใจจะเร่ง
 

เดินทางไปหาหลวงปู่มั่นในทันที
 แต่ญาติโยมที่
จักราชกลับพยายามชะลอท่านไว้ทั้งทางตรง
และทางอ้อมจนต้องยอมในที่สุด
ดังนี้


“...ทีแรกออกพรรษาแล้วเราก็เคยพูด
แล้วว่าเราแพ้ผู้หญิง
 ผู้หญิงเขาดัดสันดาน

เขาเอาผ้าสังฆาฏิเราเข้าไปในบ้าน
 เขาจะให้
เราอยู่เสียก่อนรอรับกฐิน
 ไอ้เราออกพรรษา
เราจะเร่งมาหาพ่อแม่ครูจารย์มั่น
 ความหมาย
 
ของเราน่ะ
 เราบอกเราจะไม่รับเราจะไม่อยู่

มาเถียงกันเสีย
 โธ้
 ผู้หญิงคนนี้มันก็เก่งเหมือน
 
กันนะ
เป็นเมียนายจ่า
ลูกตัวเล็กๆ
น่ารักมาก



ตอนเย็นๆ
 แม่จะเอากาแฟให้ลูกส่ง
 
มาหาเรา
 เพราะฉะนั้นถึงสนิทกันเข้าใจไหม

 
ผัวเขาเป็นนายจ่า
 จ่าสิบโทหรือจ่าสิบเอก
 
เราลืมแล้ว
 ชื่อจ่าเบ้า
 แม่เขาชื่อแฉ่ง
 ลูกชาย
เขาตัวเล็กๆ
 ที่น่ารักชื่อเจริญ
 ก็มันติดพันกัน
ขนาดนั้น


ทีนี้พอออกพรรษาเราก็เตรียมจะรีบมาหา
 
พ่อแม่ครูจารย์มั่นเรา
 เขาก็รีบมาขอให้รอ
 
ทอดกฐินเสียก่อน
 เขากำหนดกฐินวันนั้นๆ

 
เราก็บอกเรารอไม่ได้
 ไม่ได้
 แกก็เอาใหญ่เลย

มาร้องไห้ต่อหน้านี่ซิ
 ที่มันดัดกันสุดท้ายแพ้
 
ผู้หญิง
 ไปที่ไหนแพ้แต่ผู้หญิงนะเราเป็นยังไง
 
ไม่ทราบ
ซัดกันอยู่นี้มันร้องไห้ต่อหน้าเรา
เราก็
เฉยไม่สนใจ
แต่เราเผลอซี



ผ้าสังฆาฏิเราไปบิณฑบาตซ้อนผ้ามา
 
แล้วก็มาพับวางไว้ต้นเสาข้างหลัง
 แกก็นั่ง
 
ซดักนักบัเราอยูน่ี
่ พอเสรจ็แลว้เรากไ็ปจดัอาหาร
 
แจกกันตอนฉันจังหัน
 แกก็ด้อมมาข้างหลัง
 
เอาผา้สงัฆาฏนิีไ้ป
 แลว้แกกไ็ปเฉยเลย
 พอจะลง  
ศาลาปั๊บหันหน้ามา



‘ท่านจะไปอุดรฯก็ไปเสีย’
แล้วมีลักษณะยิ้มๆ
 นะ
 โอ้โห
 มันร้องไห้
 

ตะกีน้ี
้ มนัลงไปแลว้มาพดูทา้ทายเรา
 ‘ทา่นจะไป
อดุรฯก็ไปเสียนะ’
มียิ้มๆ
นิดหนึ่ง
เราก็เฉย


ทนีีพ้ระเลยมาสะกดิ
 ‘ไมใ่ชเ่ขาเอาหมดัเดด็
ใส่แล้วเหรอ?’

‘หมัดเด็ดอะไร’ ‘ก็เห็นเขายิ้มๆ ไม่ใช่เขา
เอาผ้าสังฆาฏิไปแล้วเหรอ’

‘กูตายไปแล้ว’
นี่ซิยอมเขา
 เขาเอาไปแล้วยังไม่แล้ว

 

เขายังมาสืบหากับพระอีก
 เอาผ้าสังฆาฏิพระ
 
ท่านไปนี้ผิดพระวินัยข้อไหนๆ
 พระท่านก็ชี้แจง
ให้ทราบตามหลักพระวินัย
 ออกพรรษานี้
 
ปราศจากไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งก็ได้
 คือไม่ต้อง
อยู่ครบ
 ธรรมดาผ้าจีวรต้องมีอยู่ครบตลอดคืน

ส่วนกลางวนัไมไ่ดก้ำหนดนะ
 แตเ่วลาออกพรรษา
 
แล้วนี้อานิสงส์พรรษาครอบไปได้
 ๑
 เดือน

 
จึงปราศจากผ้าไตรจีวร
 เช่น
 สังฆาฏิ
 สบง

จีวร
ผืนใดผืนหนึ่ง
ปราศจากได้


เขาเอาไปแล้วก็เรียกว่าปราศจากแล้ว
 
ใช่ ไหม
 เขาเอาไปผืนหนึ่งแล้ว
 เขามาสืบ
 
ถามพระ
 ได้ความแล้วเขายิ่งมั่นนะ
 ‘ท่านจะไป
เมื่อไรล่ะอุดรฯ’
มาใส่เรานะ



‘ท่านจะไปอุดรฯเมื่อไรล่ะ’  
เราโมโหพอแล้ว
 แพ้เขาอย่างหลุดลุ่ย

 

นี่ละเรื่องมันน่ะ
 เลยต้องรอ
 พอรับกฐินแล้ว
 
ก็บึ่งเลยเทียวนะ
 บึ่งมาไม่ทัน
 ท่านไปได้
 ๓

วันแล้ว...”


 

ผ้าสังฆาฏิ

๙๙



มหันตทุกข์จากจิตเสื่อม
 
เมื่อรับกฐินแล้วท่านก็ออกจากจังหวัด

นครราชสีมามุ่งหน้าไปจังหวัดอุดรธานีทันที

ตั้งใจว่า
 จะไปจำพรรษากับหลวงปู่มั่นที่วัดป่า-
โนนนิเวศน์๑
 อุดรธานี
 แต่ก็ไม่ทัน
 หลวงปู่มั่น
เพิ่งไปสกลนครได้
 ๓
 วัน
 จึงได้มาที่บ้านตาด
เพื่อทำกลด
ขณะที่เริ่มทำยังไม่ทันเสร็จดี
กลับ
ปรากฏว่าในด้านสมาธิของท่านเริ่มเสื่อมลงๆ

ท่านเล่าถึงเหตุการณ์ในตอนนี้ว่า


“...เราก็เดินทางมาจังหวัดอุดรธานี
 เพื่อ
 
ตามหาท่านพระอาจารย์มั่น
 ใจที่มีความเจริญ
 
ในทางด้านสมาธิ
 ก็ปรากฏว่าเสื่อมลงที่บ้าน
ตาดซึ่งเป็นบ้านเกิดของตน
 การเสื่อมทั้งนี้
เนื่องจากทำกลดคันหนึ่งเท่านั้น



และการมาอยู่บ้านตาดยังไม่ถึงเดือนเต็ม
 
จิตรู้สึกเข้าสมาธิไม่ค่อยสนิทดีเหมือนที่เคย
 
เปน็มา
 บางครัง้เขา้สงบได
้ แตบ่างครัง้เขา้ไมไ่ด
้
 
พอเห็นท่าไม่ดี
จะฝืนอยู่ไปก็ต้องขาดทุน
จึงรีบ
 
ออกจากที่นั้นทันทีไม่ยอมอยู่


ก่อนนั้นสมาธิไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะ
แน่น
 
ปึ๋งเลยเทียว
 แน่ใจว่ามรรคผลนิพพานมีแล้ว
 
เพราะจิตมันแน่นปึ๋งไม่สะทกสะท้านกับอะไร

 
แม้ขนาดนั้นก็ยังเสื่อมได้
 แค่ทำกลดหลังเดียว
 
เท่านั้น…”


ภาวะจิตเสื่อมนี้เป็นทุกข์อย่างมาก
 ท่าน
 
เปรียบว่าเหมือนกับเคยเป็นมหาเศรษฐีมีเงิน
หมื่นแสนล้านมาก่อน
แล้วจู่ๆ
มาล่มจมสิ้นเนื้อ
ประดาตัวด้วยเหตุอันใดอันหนึ่ง
 ผู้ที่เคยมีเงิน
มากมายขนาดนั้นย่อมร้อนกว่าผู้ที่หาเช้ากินค่ำ
และไม่เคยมีเงินหมื่นแสนล้านนั้นมาก่อนเลย

 
ผู้นั้นจะเอาอะไรมาเสียใจในความล่มจมของเงิน
ก้อนนั้นได้
 ในเรื่องนี้ก็เช่นกัน
 ภาวะที่จิตเจริญ
ด้วยสมาธิก็เปรียบเหมือนกับผู้เป็นมหาเศรษฐ
ี 
มีเงินก้อนใหญ่นั่นเอง
ท่านกล่าวถึงภาวะนี้ว่า


“เป็นภาวะที่จิตรู้สึกเข้าสมาธิไม่ค่อยสนิท
 
เหมือนที่เคยเป็นมา
 บางครั้งเข้าสงบได้
 แต่
บางครั้งเข้าไม่ได้
 ภาวะเสื่อมนี้มันถึงขนาด
 
จะเป็นจะตายจริงๆ
 เพราะทุกข์มาก
 เหตุที่
 
ทุกข์มากเพราะได้เคยเห็นคุณค่าของสมาธิ
 
ที่แน่นปึ๋งมาแล้ว
 และก็กลับเสื่อมเอาชนิดไม่มี
อะไรติดเนื้อติดตัวเลย
 มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาหัวใจ
ตลอดเวลา
 ทั้งวันทั้งคืน
 ทั้งยืนทั้งเดิน
 ทั้งนั่ง
ทั้งนอน
 จึงเป็นทุกข์เพราะอยากได้สมาธินั้น
กลับมา
 มันเป็นมหันตทุกข์จริงๆ
 ก็มีคราวที่
 
จิตเสื่อมนั้นแลที่ทุกข์มากที่สุด”


ความเดด็เดีย่ว
 ความมุง่มัน่จรงิจงัของทา่น  
เพือ่ทีจ่ะครองชยัชนะในการตอ่สูก้บักเิลสใหไ้ดน้ี
้
 
ทำให้ไม่มีสิ่งใดจะมาเป็นอุปสรรคต่อความตั้งใจ
 
จริงของท่านได้
 เพราะยอมต่อสู้ชนิดเอาชีวิต
เป็นเดิมพัน
ท่านจึงมักพูดเสมอว่า


“ถ้ากิเลสไม่ตาย เราก็ต้องตายเท่านั้น 
จะให้อยู่เป็นสองระหว่างกิเลสกับเราไม่ได้” 

  
ข่าวอันเป็นมงคล

 
และดว้ยเหตทุีห่ลวงปูม่ัน่รบันมินตไ์ปจังหวัด

สกลนครเสียก่อน
 ทำให้ท่านต้องออกจากบ้าน
ตาดเลยไปพกัอยูท่ีว่ดัทุง่สวา่ง
จงัหวดัหนองคาย 
ท่านเล่าถึงเหตุการณ์ในตอนนั้นว่า


“…ตอนนี้ละตอนมาจากโคราช
 พรรษา

 
๘
มาจากโคราช
มาว่าจะตามพ่อแม่ครูจารย์ให้
 
ทันมันไม่ทัน
ท่านไปได้
๒-๓
วันแล้ว
เราก็เลย
 
ออกไปเที่ยวทางอำเภอกุมภวาปี
 (จังหวัด
 
อุดรธานี)
 ทางโน้นเป็นดงเป็นป่าทั้งนั้นนะ

ไปที่ไหนสะดวกสบาย
 บ้านเป็นบ้านเฉพาะๆ


ดงรอบหมดเลย
 ..
 ตอนที่ เรามาพักอยู่วัด
 
มัชฌิมวงศ์
 (บ้านเหล่าใหญ่
 อำเภอกุมภวาปี


พระอาจารย์กู่ ธัมมทินโน 

พระอาจารยก์ู ่ มนีามเดมิวา่ กู ่ สวุรรณรงค ์  

เกิดเมื่อวันเสาร์ เดือน ๕ ปีชวด พุทธศักราช 

๒๔๔๓ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

การอุปสมบท ท่านได้อุปสมบทเป็น  

พระภิกษุฝ่ายมหานิกาย ณ พัทธสีมาวัดโพธิ์ชัย 

บ้านม่วงไข่ ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร โดยมีพระครูสกลสมณกิจ 

(ท่านอาญาครูธรรม) เป็นพระอุปัชฌาย์  

การจาริกเพื่อศึกษาธรรมปฏิบัติ ตลอด  

เวลาที่ท่านบวชอยู่ ท่านเป็นผู้มักน้อย สันโดษ 

ชอบความเงียบสงัด เป็นผู้ยินดี ในเสนาสนะ  

เป็นส่วนมาก เที่ยวหลีกเร้นปฏิบัติเดินจงกรม   

นั่งปฏิบัติสมาธิภาวนาตามป่าชัฏ ได้มี โอกาส

ศึกษาธรรมเบื้องต้นกับท่านพระอาจารย์ดูลย์   

อตุโล (พระรัตนากรณ์วิสุทธิ์) ที่วัดบ้านม่วงไข่นี้ 

และต่อมาได้เดินทางไปพบกับท่านพระอาจารย์-

มั่น ภูริทัตโต และได้อยู่ศึกษาธรรมและปฏิบัติ  

สมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน  

การขอญัตติ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๖ ได้ญัตติ  

เป็นพระภิกษุฝ่ายธรรมยุติกนิกาย โดยมีพระครู-  

อดิศัยคุณาธาร (คำ อรโก) เป็นพระอุปัชฌาย์ 

และพระครวูนิยัธร (ทา่นพระอาจารยม์ัน่ ภรูทิตัโต)   

เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ณ วัดมหาชัย ตำบล

หนองบัว อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี 

(ปัจจุบันคือ จ.หนองบัวลำภู) 

การอาพาธและการมรณภาพ ทา่นอาพาธ  

ด้วยโรคฝีฝักบัวที่ต้นคอ ซึ่งเป็นโรคประจำตัว 

เมือ่ออกพรรษาป ี ๒๔๙๕ แลว้ ทา่นไดล้าญาตโิยม  

ขึน้ไปทำสมณกจิทีถ่ำ้เจา้ผูข้า้ บา้นทดิไท ตำบลไร ่  

อำเภอพรรณานคิม จงัหวดัสกลนคร เมือ่ลว่งไปได ้  

๓ เดือน อาการโรคได้กำเริบมากขึ้น จนกระทั่ง

ทา่นไดถ้งึแกม่รณภาพลงดว้ยอาการสงบในอริยิาบถ  

นั่งสมาธิ ณ ถ้ำเจ้าผู้ข้า เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม 

พ.ศ.๒๔๙๖ สริอิายรุวมได ้๕๓ ป ีรวม ๓๓ พรรษา 

๑๐๐

๑ ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์เป็นผู้อาราธนานิมนต์หลวงปู่มั่น

 

ภูริทัตโต
 ไปโปรดชาวอุดรธานีเมื่อปี
 พ.ศ.
 ๒๔๘๓
 เมื่อเดินทางมาถึง

อดุรธาน
ีหลวงปูม่ัน่ไดพ้กัทีว่ดัโพธสิมภรณร์ะยะหนึง่
ตอ่มาจงึยา้ยไปพกั

ที่วัดป่าโนนนิเวศน์
 ซึ่งเป็นป่าช้าที่สงบสงัดรกทึบ
 ชาวบ้านเกรงกลัว


ทีว่ดัแหง่นีข้นุชาญอกัษร
 (นวล)
และนางพรหม
สรรพอาษา
เปน็หวัหนา้
 

ชักชวนชาวบ้านสร้างขึ้นตั้งแต่ปี
พ.ศ.
๒๔๗๗
และก็ได้นำชาวบ้านมา

ถากถางสร้างกุฏิที่พักและอุปถัมภ์อุปฐากถวายหลวงปู่มั่น
 ซึ่งท่านได้

เมตตาจำพรรษาที่วัดนี้
๒
พรรษา
ในปี
พ.ศ.
๒๔๘๓-๒๔๘๔




จังหวัดอุดรธานี)
นั้นเป็นดงทั้งหมด
 เราไปพักอยู่  
ทางด้านตะวันออก
 ไม่ได้อยู่ในเขตวัด
 ไปอยู่
 
ในป่าอีก
 ทั้งๆ
 ที่วัดนี้ก็เป็นป่า
 มีพระอยู่ในวัด

 
นอกเขตวดัไปนีไ้มม่พีระ
 เราไปอยูใ่นปา่เหมอืนกนั   
..
ตน้ไมน้ี
่โหย
สงูจรดเมฆ
ไมย้างทัง้นัน้
แตก่อ่น
 
ก็มี
แต่ไม่ใหญ่อย่างนี้
มันเป็นดงจริงๆ
ศาลามี
 
กไ็มไ่ดห้ลงัใหญโ่ตอะไรเลย
มศีาลาหลงัเดยีวเลก็ๆ   
กุฏิกระต๊อบๆ
อยู่ในป่า
ถึงอย่างนั้นเรายังไม่อยู่

ออกไปอยู่โน้นอีก
 นอกเขตนั้น
 อยู่ในป่าไปอีก

เขาบอกว่าทางป่าช้า
 เราอยู่ทางป่าช้านั่นละ

ไปพักภาวนาอยู่ที่นั่น


เป็นดงทั้งหมดรอบวัด
เป็นดงทั้งหมดเลย

 
ดงสัตว์
ดงเสือ
ดงเนื้อ
เต็มไปหมด
จนกระทั่ง
 
ถึงบ้านไชยวาน
 วังสามหมอ
 มันต่อกันไปนี้
 
เปน็ดงใหญ
่..
พรรษา
๘
ออกจากนีไ้ปหนองคาย
 
ที่อำเภอท่าบ่อ
 ไปพักวัดอรัญญิกาวาส
 อำเภอ
 
ทา่บอ่
อยูใ่นปา่
เปน็ดงจรงิๆ
..
(ตอ่มา)
มาพกัอยู
่ 
กบัทา่นอาจารยก์ู ่ ธมัมทนิโน
 ตน้ป
ี พ.ศ.๒๔๘๕

 
มันเป็นทุ่งกว้างขวาง
 แถวนั้นมีแต่ทุ่ง
 ทุ่งนา
ล้อมรอบหมด
 วัดทุ่งสว่างก็เป็นเกาะท่ามกลาง
ทุ่งนา
 ท่านอาจารย์กู่ท่านอยากให้เราอยู่ด้วย

ไม่อยากให้ไปไหน…


ไปพักรอที่วัดทุ่งสว่างเพื่อจะไปหาท่าน
 
อาจารย์มั่น
ตอนนั้นยังไม่ได้มีกำหนดแต่จะต้อง
 
ไปแน่ๆ
 ก็พอดีมีพระองค์หนึ่งชื่อ
 พระศรีนวล

 
เพิ่งมาจากวัดบ้านโคกนามน
 แล้วเผอิญเข้าไป
พักด้วยกันที่ วัดทุ่ งสว่าง…เราถามท่านว่า

 
‘มาจากไหน?’

‘มาจากบา้นนามนจากทา่นอาจารยม์ัน่’
‘หือ? หือ?’
 ขึ้นทันทีเลยนะ
 เพราะพอ
 

ได้ยินชื่อว่า
 ท่านอาจารย์มั่น
 รู้สึกตื่นเต้นดีใจ

จึงถามย้ำเข้าไปอีก
ท่านจึงว่า


‘มาจากท่านอาจารย์มั่น’
‘เวลานี้ท่านอาจารย์มั่นพักอยู่ไหน?’

‘พักอยู่บ้านนามน’
‘แล้วมีพระเณรพักอยู่กับท่านมากน้อย

เพียงไร?’
‘๘-๙ องค์ ทา่นไมร่บัพระมาก อยา่งมาก

ขนาดนั้นเท่านั้นแหละ’
‘ได้ทราบว่าท่านดุเก่งใช่ไหม?’
‘โห ไม่ต้องบอก พอไล่ ไล่หนีเลย’   

พระองค์นั้นว่างั้นเลยนะ…”

พอท่านได้ยินดังนี้แทนที่จะคิดเป็นผลลบ
 

กับหลวงปู่มั่นกลับรู้สึกถึงจิตถึงใจกับความเด็ด
ของหลวงปูม่ัน่และแอบคดิอยูแ่ตผู่เ้ดยีวในใจวา่ 

“อาจารย์องค์นี้ละ จะเป็นอาจารย์ของ
เรา ต้องให้เราไปเห็นเอง ท่านจะดุแบบไหน
แบบไหนๆ ครูบาอาจารย์ชื่อเสียงโด่งดังทั่ว
ประเทศไทยมานานขนาดนี้ จะดุจะด่าขับไล่
ไสส่งโดยหาเหตุผลไม่ได้นี้เป็นไปไม่ได้”

ท่านพักอยู่ที่วัดทุ่งสว่าง
 ๓
 เดือนกว่า

 
จากนั้นพอถึงเดือนพฤษภาคม
 ๒๔๘๕
 ท่านก็
 
ออกเดินทางจากหนองคายไปจังหวัดสกลนคร
 
เพื่อมุ่งสู่หลวงปู่มั่นต่อไป
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มอบกายถวายชีวิตต่อหลวงปู่มั่น 
 

จากจังหวัดสกลนคร ท่านก็เดินทางต่อไป

จนถึงวัดที่หลวงปู่มั่นพักอยู่ ในระยะนั้นคือ  

ที่บ้านโคก ตำบลตองโขบ อำเภอเมือง จังหวัด

สกลนคร ท่านกล่าวถึงเหตุการณ์ในระยะนี้ว่า 

“…พอทราบแล้ว ๓ วันเท่านั้นนะ เตรียม

ของเลยไปเลย ไปก็ไปโดนเอาจริงๆ นี่ละมันมี

แต่ผลบวกนะ พอไปก็ไปพักอยู่สุทธาวาส ๒ คืน 

พอฉันจังหันแล้วสายๆ ก็ออกเดินทาง ไปถึง

บ้านโคกมืดแล้ว บุกไปอย่างนั้นละกลางคืนมืด 

ถนนไม่ต้องถามละ ไม่มี ไปตามทางล้อ  

ทางเกวียนธรรมดา  

พอไปถงึ เราไปถามชาวบา้นเขา เขากบ็อก

ไปถึงบ้านโคกมันมืดแล้ว ‘วัดป่าบ้านโคก



อยู่ที่ ไหน
 แล้วท่านอาจารย์มั่นท่านอยู่ที่นี่



ใช่ ไหม’
 ‘อยู่
 ท่านเพิ่งย้ายมาจากบ้านนามน




ท่านจะมาพักจำพรรษาที่นี่ ในปีนี้’
 ‘ไหน
 วัด



ไปทางไหน’ เขาก็เลยพาไป ‘ไป
 ผมจะพาไป


เพราะทางเข้าไปวัดของท่านอาจารย์มั่นเป็น

พรรษาที่ ๙ 
(พ.ศ. ๒๔๘๕) 
จำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านโคก  
วัดป่าวิสุทธิธรรม ตำบลตองโขบ 
อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 

ทางด่านนะ
 มันไม่ ได้เป็นทางล้อทางเกวียน

อะไร
ทางเป็นด่านพอคนเดินไปพ้นตัวไปเท่านั้น

แหละ’ ชาวบ้านเขาบอก...ออกไปนี้พอไปถึง

กลางบ้าน เขาบอกให้มานี่ เขาก็ชี้ทาง  

‘นี่ละทางเส้นนี้ ไปวัด
 ให้จับทางสายนี้นะ


นี่แหละต้นทาง
 ให้เดินตามทางนี้
 อย่าปลีกทาง

นี้
 มันเป็นทางแคบๆ
 เพราะท่านเพิ่งมาอยู่ใหม่


ทางก็แคบๆ
 บุกไปอย่างนั้นแหละ
 ให้ตามทางนี้

อย่าปล่อยทางนี้แล้วจะเข้าถึงวัดเลย’


พอเขาบอกอย่างนี้แล้วเราก็ ไป ไปทั้ง

มืดๆ ไปพอซ่วมซ่ามๆ เข้าไปในวัด จากนั้นก็ดู

นั้นดูนี้มืดๆ จนไปเห็นศาลาหลังหนึ่ง ทำให้

สงสัยนะ  

‘เอน๊ี
่ ถา้เปน็ศาลามนักด็วูา่เลก็ไปสกัหนอ่ย’   

หมายถึงศาลากรรมฐานนะ... 

‘ถ้าว่าเป็นกุฏ
ิ ก็จะใหญ่ ไป’ กำลังดูอยู่

อยา่งนัน้แลว้กเ็ดนิเซอ่ซา่ๆ เขา้ไป ทา่นอาจารย-์

มั่นกำลังเดินจงกรมอยู่นี่น่ามันก็ ไม่เห็น เอ้อ 

ท่านเดินจงกรมอยู่ข้างศาลา ท่านกั้นห้องศาลา

พกัอยูน่ัน่ พกัจำวดัอยูท่ีห่อ้งศาลาเลก็ๆ นัน่นะ 

เทือกเขาภูพาน
จ.สกลนคร


กาลานุกรม กาลานุกรม กาลานุกรม 

พรรษาที่ ๑ -๒ 

อายุ ๒๑ -๒๒ ปี 

(พ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๗๘) 

วัดโยธานิมิตร จ.อุดรธานี 

พรรษาที่  ๔-๕   

อายุ ๒๔ -๒๕ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๐ -๒๔๘๑)  

วัดสุทธจินดา 

จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๗ 

อายุ ๒๗ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๓) 

วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ 

พรรษาที่ ๓ 

อายุ ๒๓ ปี 

(พ.ศ.๒๔๗๙)  

วัดท่าช้าง จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๖ 

อายุ ๒๖ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๒)  

วัดศาลาทอง จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๘  

อายุ ๒๘ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๔) 

วัดป่าจักราช จ.นครราชสีมา 

 

>> 

เสนาสนะป่าบ้านโคก (วัดป่าวิสุทธิธรรม)  

ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ  

จ.สกลนคร 

พรรษาที่ ๙ 

อายุ ๒๙ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๕) 

พรรษาที่ ๑๐ พรรษาที่ ๑๐ 
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แผนที่การธุดงค์ขององค์หลวงตาจากวัดป่าจักราชถึงเสนาสนะป่าบ้านโคก
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เราก็เดินซุ่มซ่ามๆ มองนั้น

มองนี้ ไป ก็ เราไม่ เห็นนี่ มัน  

กลางคืนแล้ว ท่านก็ยืนอยู่ใกล้ๆ 

นี้…” 

ทา่นเดนิไปจนพบหลวงปูม่ัน่  

บนทางจงกรม หลวงปู่มั่นจึง  

ถามขึ้นว่า “ใครมานี่?” ท่าน

กราบเรียนว่า “ผมครับ”


ด้วยคำตอบนั้นของท่าน 

ทำให้หลวงปู่มั่นกล่าวขึ้นอย่าง  

ดุๆ พร้อมกับใส่ปัญหาให้ ได้คิด  

ในทันทีนั้นว่า “อันผมๆ
 นี้
 ตั้งแต่คนหัวล้าน



มันก็มีผมไอ้ตรงที่มันไม่ล้าน”


ถึงตรงนี้ท่านว่ารู้สึกเสียวแปล๊บในหัวใจ 

เพราะเข้าใจทันทีว่าไม่เกิดประโยชน์อันใด  

ด้วยการตอบเช่นนี้เลย  

ขณะเดียวกันทั้งๆ ที่กลัวเกรงหลวงปู่มั่น  

มาก แต่ก็รู้สึกถึงใจอย่างที่สุดกับคำดุชนิด  

หาที่ค้านไม่ได้เลยและยอมรับทันทีในไหวพริบ

ปฏิภาณของหลวงปู่มั่น แม้จะกลัวเพียงใด

ก็ตามแต่กลับรู้สึกดีใจอยู่ลึกๆว่า  

“…นี่แหละอาจารย์ของเรา…”


จากนั้นท่านก็เลยรีบกราบเรียนใหม่ทันที

ว่า “ผมชื่อพระมหาบัว”


“เออ!
 ก็ว่าอย่างงั้นซี่มันถึงจะรู้เรื่องกัน


อันนี้ว่า
ผม ผม
 ใครมันก็มี
ผม
 เต็มหัวทุกคน

แล้วใครจะรู้…
ไป…ไปพักข้างศาลานะ”


จากนั้นหลวงปู่มั่นก็ออกจากทางจงกรม

ขึ้นไปบนศาลา ภายในศาลาจะกั้นเป็นห้อง  

ใช้ เป็นที่พักสำหรับหลวงปู่มั่น เมื่อขึ้นบน  

ศาลาแล้ว หลวงปู่มั่นเตรียมจะจุดตะเกียง  

หรือโป๊ะเล็กๆ ตะเกียงมีแก้วเล็กๆ ครอบ

เหมือนดอกบัว พอได้ยินเสียงหลวงปู่มั่นขู่

เท่านั้น พระเณรที่เดินจงกรมอยู่ ในเวลานั้นก็

หลั่งไหลมากัน ก็พอดีมีพระขึ้นไปจุดให้ท่าน 

เมื่อหลวงปู่มั่นนั่งลงแล้ว ท่านจึงถือโอกาส  

เข้ากราบเรียนถวายตัวเป็นลูกศิษย์และเรียน  

ให้ท่านทราบถึงที่มาที่ ไปพอให้ท่านได้รู้จัก  

ในตอนนั้นหลวงปู่มั่นยังคงฟังอยู่นิ่งๆ  

ด้วยความมุ่งมั่นอยากจะมาศึกษาอยู่กับ

ท่านเต็มเปี่ยมมานานหลายปีแล้ว ประกอบ  

กับรู้ สึ กประทับใจในสติปัญญาฉับไวของ  

หลวงปู่มั่น ความที่

กลั ว ว่ า จะ ไม่ ไ ด้ อยู่

ด้วย ทำให้ท่านเกิด

ความวิตกกั งวลและ

ครุ่นคิดอยู่ในใจว่า  

“ไม่อยากได้ยินเลย

คำที่ว่าที่นี่เต็มแล้ว
 รับไม่ได้แล้ว
 กลัวว่าหัวอก

จะแตก…”  

สักครู่หนึ่ง หลวงปู่มั่นก็พูดขึ้นว่า “นี่



พอดีนะนี่
 เมื่อวานนี้ท่านเนตรไปจากนี้
 แล้ว



วันนี้ท่านมหาก็มา
 ไม่เช่นนั้นก็ ไม่ ได้อยู่
 กุฏิ



ไม่ว่าง”  

คำพูดของหลวงปู่มั่นครั้ งนั้นทั้ งๆ ที่  

ก็ เมตตารับท่านไว้ แต่อย่างไรก็ตามท่าน  

เองก็ยังอดไม่ ได้ที่จะรู้สึกใจหายใจคว่ำเป็น  

อย่างยิ่ง เพราะกลัวว่าจะไม่มี โอกาสได้อยู่

ศึกษาด้วย คำกล่าวของหลวงปู่มั่นครั้งนั้น  

จึงทำให้ท่านไม่สามารถจะลืมได้แม้จนทุก  

วันนี้  

 

ธรรมบทแรก “ปริยัติให้ยกบูชาไว้
ก่อน แล้วปฏิบัติจะประสาน  
กลมกลืน” 

 

ถึงแม้ท่านจะเคยปฏิบัติด้าน

จิตตภาวนามาบ้าง และก็มีโอกาส

ศึกษาค้นคว้าด้านปริยัติถึง ๗ ปี

ก็ตาม แต่สิ่งนี้ก็ยังไม่ทำให้ความ

สงสัยของท่านในเรื่องมรรคผล

นิพพานหมดไป ยังคงเก็บความสงสัย

อยู่ในใจตลอดมา และก็ดูเหมือนกับหลวงปู่มั่น

จะล่วงรู้ถึงวาระจิตของท่าน จึงพูดบทธรรม

ครั้งแรกจี้เอาตรงๆ ในคืนแรกนี้เลยว่า  

“ท่านมาหามรรคผลนิพพาน
 มรรคผล

นิพพานอยู่ที่ ไหน?
 ดินเป็นดิน
 น้ำเป็นน้ำ
 ลม

เป็นลม
 ไฟเป็นไฟ
 ฟ้าอากาศเป็นฟ้าอากาศ




แร่ธาตุต่างๆ
 เป็นของเขาเอง
 เขาไม่ ได้เป็น

มรรคผล
นิพพาน
เขาไม่ได้เป็นกิเลส



กิ เลสจริงๆ
 มรรคผลนิพพาน

จริงๆ
 อยู่ที่หัวใจ
 ขอให้ท่านกำหนดจิต

จ่อด้วยสติที่หัวใจ
 ท่านจะเห็นความ

เคลื่อนไหวของทั้งธรรมของทั้งกิเลส

อยู่ภายในใจ
 แล้วขณะเดียวกันท่าน

จะเห็นมรรคผลนิพพานไปโดยลำดับ

ลำดา”


เทศนาดังกล่าวนี้ ทำให้ท่านมี

ความมั่นใจในเรื่องมรรคผลนิพพาน และเชื่อ

มั่นในความรู้ความเห็นของหลวงปู่มั่นที่พูด  

ไขข้อข้องใจได้ตรงจุดแห่งความสงสัย จากนั้น  

หลวงปู่มั่นมีเมตตาชี้แนะบทธรรมในภาคปฏิบัติ

ให้ ด้วยทราบว่าท่านมีความรู้ ในภาคปริยัติเต็ม

ภูมิมหาเปรียญและนักธรรมเอก และมีความ

สนใจใคร่ต่อการประพฤติปฏิบัติ บทธรรมบทนี้

แม้จนบัดนี้ยังคงฝังลึกอยู่ภายในใจของท่าน

ตลอดมา ดังนี้ 

“…ท่านมหาก็นับว่าเรียนมาพอสมควร  

จนปรากฏนามเป็นมหา ผมจะพูดธรรมให้ฟัง

เพื่อเป็นข้อคิด แต่อย่าเข้าใจว่าผมประมาท

ธรรมของพระพุทธเจ้านะ  

เวลานี้ธรรมที่ท่านเรียนมาได้มากได้น้อย

ยังไม่อำนวยประโยชน์ ให้ท่านสมภูมิที่ เป็น

เปรียญ นอกจากจะเป็นอุปสรรคต่อการภาวนา

ของท่านในเวลานี้เท่านั้น เพราะท่านจะอดเป็น

กังวลและนำธรรมที่เรียนมานั้นเข้ามา

เทียบเคียงไม่ ได้ ในขณะที่

ทำใจให้สงบ  

ดังนั้นเพื่อความ

สะดวกในเวลาจะ

ทำความสงบให้แก่

ใจ ขอให้ท่านที่จะ

ทำใจให้สงบ ยกบูชา

ไว้ก่อนในบรรดาธรรม
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ที่ท่านได้เรียนมา ต่อเมื่อถึงกาลที่ธรรมซึ่งท่าน

เรียนมาจะเข้ามาช่วยสนับสนุนให้ท่านได้รับ

ประโยชน์มากขึ้นแล้ว ธรรมที่เรียนมาทั้งหมด

จะวิ่งเข้ามาประสานกันกับทางด้านปฏิบัติและ

กลมกลืนกันได้อย่างสนิท ทั้งเป็นธรรมแบบ

พิมพ์ ซึ่งเราควรจะพยายามปรับปรุงจิตใจให้

เป็นไปตามนั้น 

แต่เวลานี้ผมยังไม่อยากจะให้ท่านเป็น

อารมณ์กับธรรมที่ท่านเล่าเรียนมา อย่างไรจิต

จะสงบลงได้หรือจะใช้ปัญญาคิดค้นในขันธ์ก็ขอ

ให้ท่านทำอยู่ ในวงกายนี้ก่อน เพราะธรรมใน

ตำราท่านชี้เข้ามาในขันธ์ทั้งนั้น แต่หลักฐาน

ของจิตยังไม่มี จึงไม่สามารถนำธรรมที่เรียนมา

จากตำราน้อมเข้ามาเป็นประโยชน์แก่ตนได้ 

และยังจะกลายเป็นสัญญาอารมณ์คาดคะเนไป

ที่อื่น จนกลายเป็นคนไม่มีหลัก เพราะจิตติด

ปริยัติในลักษณะไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้า  

ขอให้ท่านนำธรรมที่ผมพูดให้ฟังไปคิดดู 

ถ้าท่านตั้งใจปฏิบัติไม่ท้อถอย วันหนึ่งข้างหน้า 

ธรรมที่กล่าวนี้จะประทับใจท่านแน่นอน…” 

ตัง้สจัอธษิฐานจะไมห่นจีากหลวงปูม่ัน่ 
 

เมื่อได้อยู่ศึกษากับหลวงปู่มั่น ท่านจะ

คอยเฝ้าสังเกตทั้งทางหูทางตาอยู่ตลอดเวลา 

ไม่ว่าการชี้แจงแสดงเรื่องใด ท่านจะสนใจใคร่รู้

ตลอดมาด้วยความอัศจรรย์ ท่านกล่าวถึงข้อ

ปฏิบัติและคุณธรรมของหลวงปู่มั่นด้วยความ

เคารพบูชาว่า 

“…เราก็อยู่กับท่านด้วยความพอใจจน

บอกไม่ถูก แต่อยู่ด้วยความโง่เง่าอย่างบอกไม่

ถูกอีกเหมือนกัน เฉพาะองค์ท่านรู้สึกมีเมตตา

ธรรมานุเคราะห์ทุกครั้งที่เข้าไปหา 

ท่านชี้แจงแสดงเรื่องอะไร ไม่ว่าดูท่าน

ทางตา ฟังท่านทางหู ไม่เห็นมีสิ่งใดจะคลาด

เคลื่ อนจากหลักธรรมหลักวินัยข้อใดเลย 

ปฏิปทาการดำเนินของท่านก็มีแบบมีฉบับมี

ตำรับตำรา หาที่ค้านที่ต้องติมิได้ การพูดอะไร

ตรงไปตรงมา  

แม้การแสดงเรื่องมรรคผลนิพพาน ก็

แสดงชนิดถอดออกมาจากใจท่านแท้ๆ ที่ท่านรู้

ท่านเห็นท่านปฏิบัติมา ทำให้ผู้ฟัง ฟังด้วยความ

ท่านกำเนิดในสกุลแก่นแก้ว เกิดวันพฤหัสบดี เดือนยี่ 

ปีมะแม ตรงกับวันที่ ๒๐ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๔๑๓   

ณ บ้านคำบง ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัด

อุบลราชธานี  

เมื่ออายุ ๑๕ ปี ท่านบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดบ้าน

คำบง บวช ๒ ปี ก็ลาสิกขาตามคำร้องขอของบิดา 

เมือ่อาย ุ ๒๒ ป ี มศีรทัธาอยากบวชจงึไดเ้ขา้ศกึษาใน

สำนักท่านอาจารย์เสาร ์ กันตสีลเถระ วัดเลียบ เมืองอุบล 

จงัหวดัอบุลราชธาน ี และไดร้บัอปุสมบทเปน็ภกิษใุนพระพทุธ-

ศาสนา ณ วัดสีทอง (วัดศรีอุบลรัตนาราม) อำเภอเมือง 

จงัหวดัอบุลราชธาน ีพระอรยิกว ี (ออ่น) เปน็พระอปุชัฌาย ์มี

พระครสูทีา ชยเสโน เปน็พระกรรมวาจาจารย ์ และพระคร-ู

ประจกัษอ์บุลคณุ (สุย่) เปน็พระอนสุาวนาจารย ์เมือ่วนัที ่๑๒ 

มถินุายน พ.ศ.๒๔๓๖ นามมคธทีอ่ปุชัฌายต์ัง้ใหช้ือ่ ภรูทิตัโต 

เมื่อท่านอุปสมบทแล้วก็ ได้บำเพ็ญสมณธรรมกับ

หลวงปู่เสาร์ กันตสีลเถระ เป็นเวลาหลายปี หลวงปู่เสาร์   

ได้พาท่านไปเที่ยวศึกษาธรรมปฏิบัติในสถานที่ต่างๆ ทั้ง  

ทางฝั่งซ้ายเมืองหลวงพระบางและที่อื่นๆ ซึ่งท่านเล่าว่า  

เคยพากันป่วยแทบกลับมาไม่รอด เพราะป่วยทั้งตัวท่านเอง 

และหลวงปู่เสาร์ด้วย ท่านเลยมาระลึกถึงธรรมปฏิบัติโดยไป

ในที่สงัดแห่งหนึ่งพิจารณาความตายจิตเลยลงสู่ภวังค์ขจัด

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 

โรคอาพาธไปได้ในขณะนั้น 

ภายหลังท่านได้ออกไปโดยเฉพาะแสวงหาความวิเวกตามสถานที่ต่างๆ อาศัยพุทธพจน์  

เป็นหลักเร่งกระทำความเพียรบำเพ็ญสมณธรรมโดยมิได้คิดเห็นแก่อันตรายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นในชีวิต 

การบำเพ็ญสมณธรรมในที่ต่างๆ ตามราวป่า ป่าช้า ป่าชัฏ ที่แจ้ง หุบเขาซอกห้วย ธารเขา 

เงื้อมเขา ท้องถ้ำ เรือนว่าง ทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงบ้าง ฝั่งขวาแม่น้ำโขงบ้าง แล้วลงไปศึกษากับ  

นักปราชญ์ในกรุงเทพฯ จำพรรษาอยู่ที่วัดปทุมวนาราม หมั่นไปสดับธรรมเทศนากับเจ้าพระคุณ-  

พระอุบาลี (จันทร์ สิริจันโท) ๓ พรรษา แล้วออกแสวงหาวิเวกในถิ่นภาคกลาง คือ ถ้ำสาริกา   

เขาใหญ่ จังหวัดนครนายก ถ้ำไผ่ขวาง เขาพระงาม และ ถ้ำสิงห์โต จังหวัดลพบุรี จนได้รับความรู้

แจ่มแจ้งในพระธรรมวินัย สิ้นความสงสัยในสัตถุศาสนา 

ท่านได้อยู่บำเพ็ญสมณธรรมไปจนได้ความรู้ความฉลาดในทางดำเนิน แล้วท่านก็มาระลึกถึง  

หมู่คณะที่เป็นสหธรรมิกทางภาคอีสาน ที่พอจะช่วยแนะการปฏิบัติให้ ได้ ท่านจึงได้เดินจากภาคกลาง

ไปทางอุบลราชธานี เที่ยวจาริกไปในสถานที่ต่างๆ อันเป็นสถานที่พอจะพาคณะเจริญสมณธรรมได้ 

ภายหลังครั้งเมื่อพระภิกษุสามเณรได้ยินว่าท่านมาทางนี้ก็ ได้เข้ามาศึกษาธรรมปฏิบัติ แต่ครั้งแรก  

มีน้อย ที่เป็นพระภิกษุสามเณรถือนิกายอื่นแต่ ได้เข้ามาปฏิบัติก็มีอยู่บ้าง โดยที่ท่านมิได้เรียกร้องหรือ

ชักชวนแต่ประการใด ต่างก็น้อมตัวเข้ามาศึกษาปฏิบัติ เมื่อได้รับโอวาทและอบรมก็เกิดความรู้ความ

ฉลาดเลื่อมใสเกิดขึ้นในจิตในใจ มีพระภิกษุจำนวนมากที่เปลี่ยนนิกายเดิมกลับเข้ามาเป็นนิกายเดียว

กับท่าน บางท่านก็มิได้เปลี่ยนนิกายท่านเองมิได้บังคับแต่ประการใดแม้ว่าท่านพระเถระทั้งหลายนี้ 

เมื่ออบรมได้รับความเลื่อมใสในธรรมแล้ว ต่างก็นำไปเลา่สูก่นัฟงัโดยลำดบั และเพราะอาศยัเหตนุีจ้งึ

ทำใหผู้ต้อ้งการพน้จากกองทกุขซ์ึง่อปุนสิยัวาสนาไดอ้บรมเปน็ทนุดังที่ว่ามาแล้วแต่หนหลังก็ ได้พยายาม

>> 

105



106 107

ถึงใจ เพราะท่านแสดงเหมือนว่าท้าทายความ

จริงจังของท่าน และท้าทายความจริงของ

ธรรม… 

ทำให้ลงใจถึงกับออกอุทานว่า ‘โอ้ โห!




นี่หละอาจารย์ของเรา’...”


สิง่นีท้ำใหท้า่นเกดิความมัน่ใจและเชือ่แนว่า่  

มรรคผลนิพพานมีอยู่จริง ความสงสัยในเรื่องนี้

ทีเ่คยคา้งคามาแตเ่ดมิกห็มดสิน้ไป จากนัน้ทา่นจงึ  

ย้อนกลับมาถามตัวเองว่า  

“…แล้วเราจะจริงไหม ?…” 

ด้วยนิสัยทำอะไรทำจริง ทำให้ท่านตั้งใจ

แน่วแน่ว่า  

“ต้องจริงซี ถ้าไม่จริงให้ตาย อย่าอยู่ให้

หนักศาสนาและหนักแผ่นดินต่อไป”  

ตั้งแต่นั้นมาท่านก็เร่งความเพียรต่อสู้กับ

กิเลสอย่างเต็มเหนี่ยว และตั้งสัจอธิษฐานว่า  

“หากว่าท่านอาจารย์มั่นยังมีชีวิตอยู่

ตราบใดแล้ว
 เราจะไม่หนีจากท่าน
 จนกระทั่ง

วันท่านล่วงไปหรือเราล่วงไป
 แต่การไปเที่ยว

เพื่อประกอบความพากเพียรตามกาลเวลานั้น


ขอไปตามธรรมดา
 แต่ถือท่านเป็นหลัก
 เหมือน

กับว่าบ้านเรือนอยู่กับท่าน
ไปที่ไหนต้องกลับมา

หาท่าน”


หลวงปู่มั่นทำนายฝันปฏิปทาทาง
ดำเนิน 

 

หลังจากที่อยู่กับหลวงปู่มั่นได้ประมาณ  

สัก ๔-๕ คืนเท่านั้น ท่านก็ฝันเรื่องประหลาด

อัศจรรย์เรื่องหนึ่ง ดังนี้ 

“…ความฝันนี้ก็เป็นความฝันเรื่องอัศจรรย์

เหมือนกัน ฝันว่าได้สะพายบาตร แบกกลด 

ครองผ้าด้วยดีไปตามทางอันรกชัฏ สองฟาก

ทางแยกไปไหนไม่ ได้ มีแต่ขวากแต่หนามเต็ม  

ไปหมด นอกจากจะพยายามไปตามทางที่เป็น

เพียงด่านๆ ไปอย่างนั้นแหละ รกรุงรัง หากพอ

รู้เงื่อนพอเป็นแถวทางไป พอไปถึงที่แห่งหนึ่งก็

มกีอไผห่นาๆ ลม้ทบัขวางทางไว ้ หาทางไปไม่ได ้  

จะไปทางไหนก็ไปไม่ ได้ มองดูสองฟากทางก็

ไม่มีทางไป  

‘เอ
นี่เราจะไปยังไงนา’  

เสาะที่นั่นเสาะที่นี่ไป ก็เลยเห็นช่อง ช่อง

ที่ทางเดินไปตรงนั้นแหละ เป็นช่องนิดหน่อย

พอที่จะบึกบึนไปให้หลวมตัวกับบาตรลูกหนึ่ง 

พอไปได้ เมื่อไม่มีทางไปจริงๆ ก็เปลื้องจีวรออก 

มันชัดขนาดนั้นนะความฝัน เหมือนเราไม่ได้ฝัน 

เปลื้องจีวรออกพับเก็บอย่างที่เราพับเก็บเอามา

วางนี้แล เอาบาตรออกจากบ่า เจ้าของก็  

คืบคลานไป แล้วก็ดึงสายบาตรไปด้วย กลดก็

ดึงไปไว้ที่พอเอื้อมถึง พอบืนไปได้ก็ลากบาตรไป

ด้วย ลากกลดไปด้วย แล้วก็ดึงจีวรไปด้วย 

บืนไปอยู่อย่างนั้นแหละ ยากแสนยาก 

พยายามบึกบึนกันอยู่นั้นเป็นเวลานาน พอดี

เจ้าของก็พ้นไปได้ เดี๋ยวก็ค่อยดึงบาตรไป 

บาตรก็พ้นไปได้ แล้วก็ดึงกลดไป กลดก็พ้น  

ไปได ้พยายามดึงจีวรไป จีวรก็พ้นไปได้ พอพ้น

ไปได้หมดแล้วก็ครองผ้า มันชัดขนาดนั้นนะ

ความฝัน ครองจีวรแล้วก็สะพายบาตร นึกในใจ

ว่า ‘เราไปได้ละทีนี้’ ก็ ไปตามด่านนั่นแหละ 

ทางรกมากพอไปประมาณสัก ๑ เส้นเท่านั้น 

สะพายบาตร แบกกลด ครองจีวรไป 

ตามองไปข้างหน้าเป็นที่เวิ้งว้างหมด คือ

ข้างหน้าเป็นมหาสมุทร มองไปฝั่งโน้นไม่มี เห็น

แต่ฝั่งที่เจ้าของยืนอยู่เท่านั้น และมองเห็นเกาะ

หนึ่งอยู่ โน้น ไกลมาก มองสุดสายตาพอมอง

เห็นเป็นเกาะดำๆ นี่แหละ นี่เราจะไปเกาะนั้น  

พอเดนิลงไปฝัง่นัน้ เรอืไมท่ราบมาจากไหน   

เราก็ไม่ ได้กำหนดว่าเรือยนต์เรือแจวเรือพาย

อะไร เรือมาเทียบฝั่ง เราก็ขึ้นนั่งเรือ คนขับเรือ

เขาก็ไม่ได้พูดอะไรกับเรา พอลงไปนั่งเรือแล้วก็
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เอาบาตรเอาอะไรลงวางบนเรือ เรือก็บึ่งพาไป

โน้นเลยนะ โดยไม่ต้องบอก มันอะไรก็ไม่ทราบ 

บึ่งๆๆ ไปโน้นเลย ไม่รู้สึกว่ามีภัยมีอันตรายมี

คลื่นอะไรทั้งนั้นแหละ ไปแบบเงียบๆ ครู่เดียว

เท่านั้นก็ถึงเพราะเป็นความฝันนี่ 

พอไปถึงเกาะนั้นแล้ว เราก็ขนของออก

จากเรอืแลว้ขึน้บนฝัง่ เรอืกห็ายไปเลย เราไม่ได ้ 

พูดกันสักคำเดียวกับคนขับเรือ เราก็สะพาย

บาตรขึ้นไปบนเกาะนั้น พอปีนเขาขึ้นไปๆ ก็ไป

เห็นหลวงปู่มั่นกำลังนั่งอยู่บนเขาบนเตียงเล็กๆ 

กำลังนั่งตำหมากจ๊อกๆ อยู่ พร้อมกับมองมาดู

เราที่กำลังปีนเขาขึ้นไปหาท่าน 

‘อ้าว!
 ท่านมหามาได้ยังไงนี่?
 ทางสายนี้

ใครมาได้เมื่อไหร่
ท่านมหามาได้ยังไงกัน?’


‘กระผมนั่งเรือมา
ขึ้นเรือมา’


‘โอ้โฮ
 ทางนี้มันมายากนา
 ใครๆ
 ไม่กล้า

เสี่ยงตายมากันหรอก
เอ้า
ถ้าอย่างนั้นตำหมาก

ให้หน่อย’ 

ท่านก็ยื่นตะบันหมากให้ เราก็ตำจ๊อกๆๆ 

ได้ ๒-๓ จ๊อกเลยรู้สึกตัวตื่น แหม เสียใจมาก 

อยากจะฝันต่อไปอีกให้จบเรื่องค่อยตื่นก็ยังดี…” 

พอตื่นเช้ามาท่านเลยเอาเรื่องนี้ ไปเล่า

ถวายให้หลวงปู่มั่นฟัง หลวงปู่มั่นก็ได้เมตตาพูด

เสริมกำลังใจให้ศิษย์เพิ่มเติมอีก ให้พากเพียร

ดำเนินปฏิปทาตามความฝันนั้น อดทนประพฤติ

ปฏิบัติจนให้กลายเป็นจริงขึ้นมา หลวงปู่มั่น

เมตตาพูดอธิบายความฝันว่า 

“เอ้อ!
ที่ฝันนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งแล้วนะ
นี้

เป็นแบบเป็นฉบับในปฏิปทาของท่านไม่เคลื่อน

คลาดนะ
 ให้ท่านดำเนินตามปฏิปทาที่ท่านฝันนี้


เบื้องต้นจะยากลำบากที่สุดนะ
 ..
 ท่านต้องเอา

ให้ดี
ท่านอย่าท้อถอย
เบื้องต้นนี้ลำบาก
ดูท่าน

ลอดกอไผม่าทัง้กอ
 นัน่แหละลำบากมากตรงนัน้




เอาให้ดี
อย่าถอยหลังเป็นอันขาด



พอพ้นจากนั้นไปแล้ว
ก็เวิ้งว้างไปได้สบาย

จนถึงเกาะ
..
อันนั้นไม่ยาก
ตรงน้ีตรงยากนา
..


พอพ้นจากนี้แล้วท่านจะไปด้วยความสะดวก

สบายไม่มีอุปสรรคอันใดเลย
 มีเท่านั้นแหละ


เบื้องต้นเอาให้ดีอย่าถอยนะ
 ..
ถ้าถอยตรงนี้ ไป

ไม่ได้นะ



เอา้!
เปน็กเ็ปน็
ตายกต็าย
ฟาดมนัให้ ไดต้รง

นีน้ะ่
..
มนัจะยากแค่ไหน
มนัก็ไปไดน้ี
่อยา่ถอยนะ”


ออกติดตามขอปฏิบัติด้วยเป็นจำนวนมากขึ้นเป็นลำดับ 

ด้วยความที่ท่านหวังเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก เหตุนั้นท่านจึงไม่อยู่เป็นที่เป็นทาง

หลักแหล่งเฉพาะแห่งเดียว เที่ยวไปเพื่อประโยชน์แก่ชนในสถานที่นั้นๆ ดังนี้ 

ณ กาลสมัยนั้น หลวงปู่มั่น อยู่วัดเลียบนั้นมานาน จึงได้เข้าไปจำพรรษาที่กรุงเทพฯ และทาง

เขาพระงาม จังหวัดลพบุรี จนถึง พ.ศ.๒๔๕๗  

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 

>> 

หลวงปู่มั่นมาหาสหธรรมิกทางอุบลราชธานี และจำพรรษาที่วัดบูรพา เมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๘ ท่านมี

พรรษาได้ ๒๕ พรรษา จากนั้นหลวงปู่มั่นได้จำพรรษา ดังนี้ 

พ.ศ.๒๔๕๙ จำพรรษาที่ ภูผากูด บ้านหนองสูง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 

พ.ศ.๒๔๖๐ จำพรรษาที่ บ้านคงปอ ห้วยหลวง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

พ.ศ.๒๔๖๑ จำพรรษาที่ ถ้ำผาบิ้ง จังหวัดเลย  

พ.ศ.๒๔๖๒ จำพรรษาที่ บ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี  

พ.ศ.๒๔๖๓ จำพรรษาที่ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย  

พ.ศ.๒๔๖๔ จำพรรษาที่ บ้านห้วยทราย อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม  

พ.ศ.๒๔๖๕ จำพรรษาที่ ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร  

พ.ศ.๒๔๖๖ จำพรรษาที่ วัดมหาชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู  

พ.ศ.๒๔๖๗ จำพรรษาที่ บ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี  

พ.ศ.๒๔๖๘ จำพรรษาที่ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย  

พ.ศ.๒๔๖๙ จำพรรษาที่ บ้านสามผง อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  

พ.ศ.๒๔๗๐ จำพรรษาที ่บา้นหนองขอน อำเภอบงุ (ปจัจบุนัอำเภอหวัตะพาน) จงัหวดัอำนาจเจรญิ  

พ.ศ.๒๔๗๑ จำพรรษาที่ วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ  

พ.ศ.๒๔๗๒-๒๔๘๒ จำพรรษาที่ จังหวัดเชียงใหม่  

พ.ศ.๒๔๘๓-๒๔๘๔ จำพรรษาที่ วัดป่าโนนนิเวศน์ จังหวัดอุดรธานี  

พ.ศ.๒๔๘๕ จำพรรษาที่ เสนาสนะป่าบ้านโคก จังหวัดสกลนคร  

พ.ศ.๒๔๘๖ จำพรรษาที่ เสนาสนะป่าบ้านนามน จังหวัดสกลนคร  

พ.ศ.๒๔๘๗ จำพรรษาที่ เสนาสนะป่าบ้านโคก จังหวัดสกลนคร  

พ.ศ.๒๔๘๘-๒๔๙๒ จำพรรษาที ่บา้นหนองผอื ตำบลนาใน อำเภอพรรณานคิม จงัหวดัสกลนคร 

ท่านปฎิบัติจนถึงที่สุดแห่งธรรมในพระพุทธศาสนา ที่จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนั่งสมาธิภาวนาบน

พลาญหนิกวา้งใตร้ม่ไมท้ีต่ัง้อยู่โดดเดีย่วมีใบดกหนารม่เยน็บรเิวณชายภเูขาแหง่หนึง่ ขณะทีจ่ติพลกิควำ่  

วัฏจักรออกจากใจโดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีบทบาลีขึ้นมา ๓ รอบ คือ “โลโป” “วิมุตติ” และ “อนาลโย”  

>> 

วัดถ้ำสาริกา
อ.เมือง
จ.นครนายก
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ทา่นฟงัอยา่งถงึใจพรอ้มกบัเกบ็ความมุง่มัน่  

จรงิจงัอยูภ่ายในวา่ แมก้ารปฏบิตัจิะยากเพยีงใด   

เราก็จะต้องสู้อย่างไม่มีถอย เป็นก็เป็น ตายก็

ตาย 

คติเตือนใจจากฝัน “โรงเลี้ยงหมู” 
 

ระยะที่ท่านเข้าอยู่ศึกษาใหม่ๆ ท่านรู้สึก

เกรงกลัวหลวงปู่มั่นมาก อาจเป็นเพราะเหตุนี้

เอง ทำให้วันหนึ่งในตอนกลางวันหลังจาก

เอนกายลงพักผ่อนอิริยาบถได้ ไม่นานก็เลย

เคลิ้มหลับไป ขณะที่เคลิ้มหลับไปนั้นปรากฏว่า

หลวงปู่มั่นมาดุเอาเสียยกใหญ่ว่า 

“ท่านมานอนเหมือนหมูอยู่ทำไมที่นี่


เพราะที่นี่มิใช่ โรงเลี้ยงหมู
 ผมจึงไม่เสริมพระ

ที่มาเรียนวิชาหมู
 เดี๋ยววัดนี้จะกลายเป็น



โรงเลี้ยงหมูไป”


เสียงของหลวงปู่มั่นในฝันนั้นเป็นเสียง  

ตะโกนดุด่าขู่เข็ญให้ท่านกลัวเสียด้วย จึงทำให้

ท่านสะดุ้งตื่นขึ้นด้วยความตระหนกตกใจ ท่าน

พยายามโผล่หน้าออกมาที่ประตูเพื่อมองหา

หลวงปู่มั่น แต่ก็ไม่พบ ท่านเล่าความรู้สึกของ

ท่านในตอนนั้นว่า 

“ทั้งตัวสั่นใจสั่นแทบเป็นบ้าไปในขณะนั้น 

เพราะปกติก็กลัวท่านแทบตั้งตัวไม่ติดอยู่แล้ว 

แต่บังคับตนอยู่กับท่าน ด้วยเหตุผลที่เห็นว่า  

ชอบธรรมเท่านั้น แถมท่านยังนำยาปราบหมูมา  

กรอกเขา้อกี นกึวา่สลบไปในเวลานัน้ พอโผลห่นา้  

ออกมา มองโน้นมองนี้ ไม่เห็นท่านมายืนอยู่ตาม

ที่ปรากฏ จึงค่อยมีลมหายใจขึ้นมาบ้าง” 

พอได้ โอกาสท่านจึงกราบเรียนเล่าถวาย 

หลวงปู่มั่นก็เมตตาแก้ ให้เป็นอุบายปลอบโยน

โดยอธิบายความฝันนั้นให้ฟังว่า 

“...เรามาหาครูอาจารย์ใหม่ๆ ประกอบ

กับมีความระวังตั้งใจมาก เวลาหลับไปทำให้คิด

และฝันไปอย่างนั้นเอง  

ที่ท่านไปดุว่าเราเหมือนหมูนั้น เป็นอุบาย

ของพระธรรม ท่านไปเตือนไม่ให้เรานำลัทธิ

นิสัยของหมูมาใช้ในวงของพระและพระศาสนา 

โดยมากคนเราไม่ค่อยคำนึงถึงความเป็น

มนุษย์ของตัวว่ามีคุณค่าเพียงไร เวลาอยากทำ

อะไรทำตามใจชอบ ไม่คำนึงถึงความผิดถูกชั่วดี 

จึงเป็นมนุษย์เต็มภูมิได้ยาก... 

พระธรรมท่านมาสั่งสอนดังที่ท่านปรากฏ

นั้นเป็นอุบายที่ชอบธรรมดีแล้ว จงนำไปเป็นคติ

เตือนใจตัวเอง เวลาเกิดความเกียจคร้านขึ้นมา

จะได้นำอุบายนั้นมาใช้เตือนสติกำจัดมันออกไป 

นิมิตเช่นนี้ เป็นของดีหายาก ไม่ค่อย

ปรากฏแก่ใครง่ายๆ ผมชอบนิมิตทำนองนี้มาก 

เพราะจะพลอยได้สติเตือนตนมิให้ประมาทอยู่

เนืองๆ ความเพียรจะได้เร่งรีบ... ถ้าท่านมหา

นำอุบายที่พระธรรมท่านมาเทศน์ ให้ฟังไป

ปฏิบัติอยู่เสมอๆ ใจท่านจะสงบได้เร็ว… 

เรามาอยู่กับครูอาจารย์ อย่ากลัวท่าน

เกินไป ใจจะเดือดร้อนนั่งนอนไม่เป็นสุข ผิดถูก

ประการใดท่านจะสั่งสอนเราไปตามจารีตแห่ง

ธรรม  

การกลัวท่านอย่างไม่มีเหตุผลนั้นไม่เกิด

ประโยชน์อะไรเลย จงกลัวบาปกลัวกรรมที่จะ

นำทุกข์มาเผาลนตนให้มากกว่ากลัวอาจารย์ 

ผมเองมิได้เตรียมรับหมู่คณะไว้เพื่อดุด่าเฆี่ยนตี

โดยไม่มีเหตุผลที่ควร…” 

ฝึกฝนการฟังธรรมด้วยภาคปฏิบัติ 
 

เมื่อเข้าพรรษา หลวงปู่มั่นพาหมู่คณะ  

จำพรรษาที่สำนักป่าบ้านโคก จังหวัดสกลนคร 

ด้วยความผาสุกทั้งทางกายและจิตใจ ไม่มีการ

เจ็บไข้ ได้ทุกข์ตลอดพรรษา ท่านเล่าถึงความ

รู้สึกในครั้งนั้นว่า  

“ท่านพระอาจารย์มั่นได้เมตตารับเราไว้

แบบท่อนซุงทั้งท่อน
ไม่เป็นท่าเป็นทางอะไรเลย


อยู่กับท่านแบบทัพพี ไม่รู้ รสแกง
 คิดแล้ว



น่าอับอายขายหน้าที่พระซุงทั้งท่อนไปอยู่กับ

ท่านผู้ฉลาดปราดเปรื่องเลื่องลือระบือทั่วทั้ง

จักรวาลเบื้องบนเบื้องล่าง”


ศาลาโรงธรรมหลังเก่าภายในเสนาสนะป่าบ้านโคก
ที่หลวงปู่มั่นเคยใช้ฉันและแสดงธรรมเทศนา


รูปหล่อหลวงปู่มั่นภายในเสนาสนะป่าบ้านโคกในปัจจุบัน
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หลวงปู่มั่นประชุมธรรมเป็นประจำทั้งใน

และนอกพรรษา ๖-๗ คืนต่อครั้ง การแสดง

ธรรมแต่ละครั้งมีตั้งแต่ ๒ ชั่วโมงขึ้นไปถึง ๔ 

ชั่วโมงในขณะฟังธรรมผู้ฟังนั่งทำจิตตภาวนาไป

พร้อมอย่างเพลิดเพลินลืมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า 

แม้องค์ท่านเองก็รู้สึกเพลิดเพลินไปด้วยในการ

แสดงธรรมแก่พระเณรแต่ละครั้ง ท่านแสดง

อย่างถึงเหตุถึงผลและถึงใจผู้ฟังซึ่งมุ่งมั่นต่อ

อรรถธรรมจริงๆ ท่านเล่าว่า 

“ขณะทีฟ่งัทา่นแสดง ทำใหจ้ติประหวดัถงึ

ครั้งพุทธกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดง

แกภ่กิษบุรษิทัโดยเฉพาะ เปน็ทีแ่น่ใจวา่พระองค์

ทรงหยิบยกเอาแต่ธรรมมหาสมบัติ คือ 

มรรคผลนิพพานออกแสดงล้วนๆ ไม่มีธรรมอื่น

แอบแฝงอยู่ในขณะนั้นเลย” 

แม้ท่านจะได้ศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกมา

ไม่น้อย อีกทั้งมีความรู้ระดับจบนักธรรมเอก

และมหาเปรียญ แต่ในระยะแรกการฟังธรรม

ภาคปฏิบัติขณะที่อยู่กับหลวงปู่มั่นกลับไม่เข้าใจ

เท่าใดนัก ดังนี้ 

“...ฟังท่านเทศน์เรื่องสมาธิเรื่องปัญญา  

ไม่ว่าขั้นไหน ไม่รู้เรื่องเลย เหมือนกับร้องเพลง

ให้ควายฟังนั่นแล แต่ดีอย่างหนึ่งที่ไม่เคยตำหนิ

ติเตียนท่านว่า ‘ท่านเทศน์ไม่รู้เรื่องรู้ราว’



แตย่อ้นกลบัมาตำหนเิจา้ของวา่ ‘นีเ่หน็ไหม




ท่านอาจารย์มั่น
 ชื่อเสียงท่านโด่งดังกิตติศัพท์

กิตติคุณท่านลือกระฉ่อนไปทั่วโลกมาเป็นเวลา

นาน
ตั้งแต่เรายังเป็นเด็ก
เรามีความพอใจที่จะ

ได้พบได้เห็นได้ฟังโอวาทของท่าน
 บัดนี้เราได้

มาฟงัแลว้
ไมเ่ขา้ใจ
เราอยา่เขา้ใจวา่เราฉลาดเลย




นี่เราโง่แค่ไหนรู้หรือยังทีนี้


เราเคยฟังเทศน์ทางด้านปริยัติ
 ฟังจน

กระทั่งเทศน์ของสมเด็จฯ
 เราเข้าใจไปหมด
แต่

เวลามาฟังเทศน์ท่านอาจารย์มั่น
 ซึ่งเป็นองค์

ประเสริฐทางภาคปฏิบัติและจิตใจ
 แต่ไม่เข้าใจ


เราเชื่อแล้วว่าท่านเป็นพระประเสริฐที่ปรากฏ

ชื่อเสียงมานานถึงขนาดนั้น
 เรายังไม่เข้าใจ
 นี่


เห็นแล้วหรือยัง
ความโง่ของเรา’


ครั้นพอฟังเทศน์ท่านไปนานๆ เราก็ปฏิบัติ

ไปทุกวี่ทุกวันทุกเวลา ฟังเทศน์ท่านค่อยเข้าใจ

จิตค่อยได้รับความสงบเย็นเข้าไป เย็นเข้าไป

เป็นลำดับ ทีนี้รู้สึกว่าเริ่มค่อยซึ้งเพราะฟังธรรม

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 

ธุดงควัตรที่ท่านถือปฏิบัติเป็นอาจิณ ๔ ประการ 

๑) ปังสุกูลิกังคธุดงค์ ถือนุ่งห่มผ้าบังสุกุล นับตั้งแต่วันอุปสมบทมาตราบจนกระทั่งถึงวัยชรา จึงได้ 

ผ่อนให้คหบดีจีวรบ้าง เพื่ออนุเคราะห์แก่ผู้ศรัทธานำมาถวาย 

๒) ปิณฑปาติกังคธุดงค์ ถือภิกขาจารยวัตร เที่ยวบิณฑบาตมาฉันเป็นนิตย์ แม้อาพาธ ไปในละแวก 

บา้นไม่ได ้กบ็ณิฑบาตในเขตวดั บนโรงฉนั จนกระทัง่อาพาธ ลกุไม่ได้ในปจัฉมิสมยั จงึงดบณิฑบาต 

๓) เอกปัตติกังคธุดงค์ ถือฉันในบาตร ใช้ภาชนะใบเดียวเป็นนิตย์ จนกระทั่งถึงสมัยอาพาธใน  

ปัจฉิมสมัย จึงงด 

๔) เอกาสนกิงัคธดุงค ์ถอืฉนัหนเดยีวเปน็นติย ์ตลอดเวลา แมอ้าพาธหนกัในปจัฉมิสมยั กม็ไิดเ้ลกิละ 

ส่วนธุดงควัตรนอกนี้ ได้ถือปฏิบัติเป็นครั้งคราว ที่นับว่าปฏิบัติได้มาก ก็คือ อรัญญิกกังคธุดงค์ 

ถืออยู่เสนาสนะป่าห่างบ้านประมาณ ๒๕ เส้น หลีกเร้นอยู่ในที่สงัดตามสมณวิสัย เมื่อถึงวัยชรา 

จึงอยู่ในเสนาสนะป่าห่างจากบ้านพอสมควร ซึ่งพอเหมาะกับกำลัง ที่จะภิกขาจารบิณฑบาต   

เป็นที่ที่ปราศจากเสียงอื้ออึง ประชาชนเคารพยำเกรง ไม่รบกวน นัยว่า ในสมัยที่ท่านยังแข็งแรง 

ได้ออกจาริกโดดเดี่ยว แสวงวิเวกไปในป่าดงพงลึก จนสุดวิสัยที่ศิษยานุศิษย์จะติดตามไปถึงได้ก็มี 

เช่น ในคราวไปอยู่ภาคเหนือ เป็นต้น ท่านไปวิเวกบนเขาสูง อันเป็นที่อยู่ของพวกมูเซอ ยังชาว

มูเซอที่พูดไม่รู้เรื่องกัน ให้บังเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ 

  ธรรมโอวาท คำที่เป็นคติอันหลวงปู่มั่นกล่าวอยู่บ่อยๆ ที่เป็นหลักวินิจฉัยความดีที่ทำด้วยกาย  

วาจา ใจ แก่ศิษยานุศิษย์ดังนี้  

ดีใดไม่มีโทษ ดีนั้นนับว่าเลิศ 

ได้สมบัติทั้งปวง ไม่ประเสริฐเท่าได้ตน เพราะตัวตนเป็นที่เกิดแห่งสมบัติทั้งปวง 

เมื่อท่านอธิบายตจปัญจกกรรมฐานแล้ว มักจะกล่าวเตือนขึ้นเป็นคำกลอนว่า “แก้ให้ตกเน้อ   

แกบ้ต่ก คาพกเจา้ไว ้แกบ้่ได ้แขวนคอตอ่งแตง่ แกบ้พ่น้ คากน้ยา่งยาย คายา่งยาย เวยีนตายเวยีนเกดิ   

เวียนเอากำเนิดในภพทั้งสาม ภพทั้งสามเป็นเฮือน เจ้าอยู่” ดังนี้ 

ปัจฉิมบท 

ในวัยชรา นับตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๘๔ เป็นต้นมา หลวงปู่มั่นท่านมาอยู่ที่จังหวัดสกลนครเปลี่ยน

อิริยาบถไปตามสถานที่วิเวก ผาสุกวิหารหลายแห่ง คือ ณ เสนาสนะป่าบ้านนามน ตำบลตองโขบ 

อำเภอเมอืง (ปจัจบุนัเปน็อำเภอโคกศรสีพุรรณ) บา้ง ทีใ่กล้ๆ  แถวนัน้บา้ง ครัน้ พ.ศ.๒๔๘๗ จงึยา้ยไปอยู ่ 

เสนาสนะป่าบ้านหนองผือ ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จนถึงปีสุดท้ายของชีวิต 

กุฏิของหลวงปู่มั่นที่เสนาสนะป่าบ้านโคก
(ก่อนบูรณะ)


>> 

หลังวันมาฆบูชาป ี พ.ศ. ๒๔๙๒ ท่านเริ่มป่วย   

ครั้นเมื่อออกพรรษาท่านป่วยหนัก จึงปรารภให้พา

ท่านไปสกลนคร ลูกศิษย์จึงนำท่านออกมาจาก  

หนองผอืและไดพ้กัระหวา่งทางทีว่ดักลางโนนภู ่๑๑ คนื 

จนวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๒ ตอนเช้าราว 

๐๗.๐๐ น. กวา่ๆ รถแขวงการทางสกลนคร รบัทา่นไป

วดัปา่สทุธาวาส จงัหวดัสกลนคร ถงึวดัเวลา ๑๒.๐๐ น. 

และอาราธนาองคท์า่นลงจากรถขึน้พกับนกฏุ ิ โดยที่

ทา่นกำลงัหลบัอยู ่ หลบัไปจนถงึเทีย่งคนืในราวตหีนึง่ 

ลมหายใจทา่นปรากฏวา่คอ่ยออ่นลงทกุทแีละละเอยีดไปตามๆ กนั ลมคอ่ยออ่นและชา้ลงทกุทจีนแทบไม่

ปรากฏ วนิาทตีอ่ไปลมกค็อ่ยๆ หายเงยีบไปอยา่งละเอยีดสขุมุ ครัน้ถงึเวลา ๐๒.๒๓ น. ของวนัที ่ ๑๑ 

พฤศจกิายน ศกเดยีวกนั จงึไดถ้อืเวลานัน้เปน็เวลามรณภาพของทา่น  

สริชินมายขุองทา่นได ้๗๙ ป ี๙ เดอืน ๒๑ วนั รวม ๕๖ พรรษา 
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เทศนาของท่านก็เข้าใจ 

พูดถึงเรื่องสมาธิแล้ว ใสแจ๋วภายในจิตใจ 

จากนั้นก็เริ่มเข้าใจโดยลำดับๆ ซาบซึ้งโดย

ลำดับๆ เลยกลายเป็นคนหูสูงไป คนหูสูง คือ 

นอกจากท่านแล้ว ไม่อยากฟังเทศน์ของใครเลย 

เพราะเทศน์ ไม่ถูกจุดที่ต้องการ เทศน์ ไม่ถูกจุด

ของกิเลสที่ซุ่มซ่อนตัว เทศน์ ไม่ถูกจุดของสติ

ปัญญาซึ่งเป็นธรรมแก้กิเลส เทศน์ไม่ถูกจุดแห่ง

มรรคผลนิพพาน…” 

ท่านสรุปความว่า การประพฤติปฏิบัติ

จากการอบรมตนอยู่โดยสมำ่เสมอนีค้อืการสรา้ง  

วาสนาทำให้จิตมีการเปลี่ยนแปลงเจริญขึ้น 

ธรรมที่หลวงปู่มั่นแสดงจึงเหมือนกับเทน้ำล้าง

สิ่งสกปรกภายในจิตใจเราให้ค่อยสะอาดขึ้นมาๆ 

ใจก็จะปรากฏเป็นของมีค่าขึ้นมาโดยลำดับไป 

  
หลวงปู่มั่นรู้วาระจิต หูทิพย์   
ตาทิพย์ 

 

ตอนเข้าอยู่ศึกษากับหลวงปู่มั่นใหม่ๆ นั้น   

ในวนัที่ไมม่กีารประชมุฟงัธรรม หลงัจากหลวงปูม่ัน่  

เสรจ็จากการเดนิจงกรม ราว ๒ ทุม่จะไดย้นิเสยีง  

องค์ท่านทำวัตรสวดมนต์เบาๆ ทุกคืน เป็นเวลา

นานๆ กว่าจะจบ และนั่งสมาธิภาวนาต่อไป

จนถึงเวลาจำวัด  

แต่ถ้าวันที่มีการประชุม จะได้ยินตอนหลัง

จากเลิกประชุมแล้วทุกคืนเช่นเดียวกัน และ

ได้ยินองค์ท่านสวดอยู่เป็นเวลานาน เช่นเดียว

กับคืนที่องค์ท่านสวดตั้งแต่หัวค่ำ วันเช่นนั้น

หลวงปู่มั่นต้องเลื่อนการจำวัดไปตอนดึก ราว

เที่ยงคืนหรือตีหนึ่ง  

ในระยะนั้นท่านเองอยากรู้

จริงๆ ว่า หลวงปู่มั่นสวดมนต์

พระสูตรใดบ้าง ถึง

ได้ ใช้เวลานานมาก

กว่าจะจบแต่ละ 

คืนๆ ท่านเล่า

ถึงเหตุการณ์นี้

ในแบบขบขัน

ตนเองว่า 

หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล 

หลวงปู่ เสาร์ กันตสี โล เกิดเมื่อวันที่ ๒ 

พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๔๐๒ ณ บา้นขา่โคม ตำบลหนอง-

ขอน (ปัจจุบัน ตำบลปะอาว) อำเภอเมือง (ปัจจุบัน

อำเภอเขื่องใน) จังหวัดอุบลราชธานี 

อปุสมบท ทา่นอปุสมบท ณ วดัใต ้ตำบลในเมอืง   

อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาได้เป็น  

เจ้าอาวาสวัดใต้ เมื่อบวชได้ ๑๐ พรรษา ได้ญัตติเป็น

พระธรรมยุตที่วัดศรีทอง (วัดศรีอุบลรัตนาราม) มี

พระครทูา โชตปิาโล เปน็พระอปุชัฌาย ์ เจา้อธกิารสทีา 

ชยเสโน เป็นพระกรรมวาจาจารย์  

อุปนิสัย หลวงปู่เสาร์มีอัธยาศัย ชอบปลูกพริก

หมากไม้ ลักษณะจิตเยือกเย็น มีพรหมวิหาร ทำจิต

ดุจแผ่นดิน มีเมตตาเป็นสาธารณะ เป็นคนเอื้อเฟื้อในพระวินัย ทำความเพียรเป็นกลางไม่ยิ่ง

หย่อน พิจารณาถึงขั้นภูมิธรรมละเอียดมาก จิตของท่านชอบสันโดษ ไม่มักใหญ่ใฝ่สูง หมากไม่

กิน บุหรี่ ไม่สูบ เดินจงกรมภาวนาเสมอไม่ละกาล น้ำใจดี ไม่เคยโกรธขึ้งให้พระเณรอุบาสก-

อุบาสิกา 

มกัจะวางสงัฆทานอทุศิในสงฆส์นันบิาต แกว้ปิสัสนฯู แกส่านศุษิย์ได ้ อำนาจวางจรติเฉยๆ   

เรื่อยๆ ชอบดูตำราเรื่องพระพุทธเจ้า รูปร่างใหญ่ สันทัด เป็นคนภูมิใหญ่กว้างขวางยินดีทั้ง

ปริยัติปฏิบัติ ลักษณะเป็นคนโบราณ พร้อมทั้งกาย วาจา ใจ เป็นโบราณทั้งสิ้น ไม่เห่อตามลาภ 

ยศ สรรเสริญ  

ปกตินิสัยของท่านเป็นคนไม่ชอบพูด พูดน้อยที่สุด ทั้งวันไม่พูดอะไรกับใครเกิน ๒-๓ 

ประโยค เวลานั่งก็ทนทานนั่งอยู่ ได้เป็นเวลาหลายๆ ชั่วโมง เดินก็ทำนองเดียวกัน แต่ลักษณะ

ท่าทางของท่านมีความสง่าผ่าเผยน่าเคารพเลื่อมใสมาก มองเห็นท่านแล้วเย็นตาเย็นใจ 

การปฏิบัติ ในการเดินธุดงคกรรมฐานถือว่าหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล เป็นพระอาจารย์องค์

แรกและเป็นผู้นำหมู่คณะลูกศิษย์ลูกหา ท่านชอบพักพิงอยู่ตามป่าตามที่วิเวก อาศัยอยู่ตามถ้ำ

บ้าง ตามโคนต้นไม้บ้าง พักพิงอาศัยอยู่ในราวป่าห่างจากหมู่บ้านประมาณ ๕๐๐ เมตร ท่านจะ

ออกแสวงหาวิเวกในราวป่าห่างไกลกันจริงๆ บางที ไปอยู่ในป่าเขาที่ ไกล ตื่นเช้าเดินจากที่พักลง

มาสู่หมู่บ้านเพื่อบิณฑบาต เมื่อบิณฑบาตเสร็จแล้ว กลับไปถึงที่พักเวลา ๑๑.๐๐ น. ก็มี  

ปฏิปทา ท่านจะสอนให้ลูกศิษย์หัดนอน ๔ ทุ่ม ตื่นตี ๓ ในขณะที่ยังไม่ ได้นอน หรือตื่น  

ขึ้นมาแล้วก็ทำกิจวัตร มีการสวดมนต์ ไหว้พระ เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา อันนี้เป็นการฝึกหัด  

ดัดนิสัยให้มีระเบียบ นอนก็มีระเบียบ ตื่นก็มีระเบียบ การฉันก็ต้องมีระเบียบ คือฉันหนเดียว  

เป็นวัตร ฉันในบาตรเป็นวัตร บิณฑบาตฉันเป็นวัตร อันนี้เป็นข้อวัตรที่ท่านถือเคร่งนัก 

มรณภาพ ท่านได้มรณภาพในอิริยาบถขณะกราบครั้งที่ ๓ ในอุโบสถวัดอำมาตยาราม 

อำเภอวรรณไวทยากร นครจำปาศกัดิ ์ประเทศลาว เมือ่วนัที ่๓ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๔๘๕ แลว้เชญิ

พระสรีระมา ณ วัดบูรพาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทำพิธีเผาพระสรีระในเดือน

เมษายน ๒๔๘๖ สิริชนมายุ ๘๓ ปี ๓ เดือน ๑ วัน 
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ศิษย์อาจารย์เหมือนพ่อกับลูก 
 

กล่าวถึงหลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท ซึ่งติดตาม

อุปัฏฐากหลวงปู่มั่นมาจากเชียงใหม่และอยู่  

จำพรรษากับหลวงปู่มั่น ๒ พรรษาที่วัดป่าโนน-

นิเวศน์ จังหวัดอุดรธานี ต่อมาได้ติดตามไป

สกลนครตามคำอาราธนานิมนต์ของคณะ

ศรัทธาทางสกลนครมีคุณแม่นุ่ม ชุวานนท์ 

เป็นต้น จากนั้นหลวงปู่มั่นได้มอบหมายให้  

หลวงปู่เจี๊ยะไปดูแลอุปัฏฐากอาการอาพาธของ

หลวงปูเ่สารท์ีว่ดัดอนธาต ุ อำเภอพบิลูมงัสาหาร   

จังหวัดอุบลราชธานี 

เหตุที่ทำให้หลวงปู่ เสาร์ป่วยกระออด

กระแอดเนื่องจากบ่ายวันหนึ่งเหยี่ยวตัวหนึ่ง  

บินโฉบมาหาเหยื่อแล้วถูกรังผึ้งขาดตกลงมา

ด้านข้างขณะที่หลวงปู่กำลังนั่งสมาธิอยู่ใต้ โคน

ต้นยางใหญ่ ผึ้งได้รุมต่อยหลวงปู่หลายตัวจน

ต้องหลบเข้าไปในมุ้งกลด ตอนที่หลวงปู่เจี๊ยะ

มาถึงวัดดอนธาตุก็ปรากฏว่ามีอาการหนักขึ้น

โดยลำดบั ทา่นจงึอยูป่ฏบิตัจินเปน็ปกตดิ ี จากนัน้  

“…เราแอบไปฟังท่านสวดมนต์ เรายังไม่

ลืมนะ ท่านก็กั้นห้องอยู่ เราไปใหม่ๆ ไม่รู้ประสี

ประสาอะไร เราเดินจงกรมอยู่ ได้ยินเสียงท่าน

สวดมนต ์พมึ พมึ พมึ พมึ เงยีบๆ เรากด็อ้มไปนะ   

ท่านสวดบทอะไรนา ไม่ลืมนะ  

‘โอ๊ย!
 เราขนลุกนะ
 กลัวย้อนหลังนะ


เวลาทราบไปข้างหน้าไปเรื่อยๆ
 โอ้ย!
 กูตาย


มันไม่รู้ประสีประสาอะไรเลย
 เหมือนลิง…’ ว่า

ให้เจ้าของนะ  

เราเดินจงกรมอยู่ ท่านอยู่ในห้อง สูงแค่นี้

แหละนะ พักนี้เป็นพักต่ำสำหรับพระเณรอยู่ 

พักที่ท่านอยู่นี้กั้นห้อง ออกจากนี้แล้วก็เป็นพัก

อีกพักหนึ่ง ได้ยินเสียงท่านสวดมนต์ พึม พึม... 

‘โอ้โห
ท่านสวดมนต์เก่งนะ’  

สวดมนต ์ พมึ พมึ ... เรากค็อ่ยแอบเขา้ไป   

แอบเข้าไป พอไปถึงที่... ท่านก็หยุดสวดแล้ว...  

เงียบไป...เราก็คอยฟังอยู่นะ ท่านก็เงียบเลย 

ตอนนัน้เรายงัไมรู่ต้วันะ เลยวา่เดีย๋วถอยออกมา  

ซะก่อน เลยถอยออกไป พอเราถอยออกไป  

ข้างนอกไม่นาน สักเดี๋ยวท่านก็ขึ้น พึม พึม 

สวดมนตข์ึน้อกีแลว้ เราจงึแอบเขา้มาอกี คอืไอว้วั  

ไม่รู้จักเสือ หนูไม่รู้จักแมว ว่าอย่างนั้นเถอะน่า 

โอ้ขบขันดีนะ 

ทีนี้พอเข้าไปอีก ท่านก็นิ่งเงียบอีกนะ เรา

ก็เลยยืนอยู่นานคราวนี้แต่ท่านก็ยังเงียบอยู่

อย่างนั้น ก็เลยถอยออกมาอีก พอเราถอยออก

ไปทีไร สักเดี๋ยวท่านก็ขึ้นอีกแล้ว อย่างนั้นนะ 

ครั้งที่สามถึงรู้ตัวนะ ครั้งที่สามเข้าไปอีก ก็

เงียบอีก เลยมา สะดุดใจ  

‘เอ
นี่หรือท่านรู้เราแล้วน้า?
...’  

พอครั้งที่สามนี้ มาสะดุดใจแล้วก็รีบออก

มาเลย แลว้ทนีีก้ส็งัเกตดตูอนเชา้ ออกมา โอ้โห   

ตาท่านถลึงจ้อใส่เราเลยนะ ‘โอ้ย
 กูตายแหลก

แล้ว
กูตายเมื่อคืนนี้แหลกแล้วหละ’  

ก็ท่านจ้องดูจริงๆ เนี่ย นั่นแหละแสดงว่า

บอกชัดเจนแล้ว นะนั่น ตั้งแต่นั้นมา เรากลัวยิ่ง

กว่าหนูกลัวแมว…” 

ท่านจะได้ยินเสียงหลวงปู่มั่นทำวัตร  

สวดมนต์เบาๆ ทุกคืนเป็นเวลานานๆ ท่านสวด

บทยาวๆ โดยจำได้อย่างแม่นยำ ธัมมจัก-  

กัปปวัตนสูตร มหาสมัยสูตร เป็นต้น จากนั้น  

นั่งสมาธิต่อไปจนถึงเวลาจำวัด ถ้าวันที่มี

ประชุมจะได้ยินเสียงตอนหลังเลิกประชุมแล้ว

ทุกคืนเช่นเดียวกับคืนที่ท่านสวดมนต์ตั้งแต่

หัวค่ำ วันเช่นนั้นท่านต้องเลื่อนการจำวัดไปพัก

เอาตอนดึกสงัด  

ความรู้สึกในระยะแรกที่อยู่ศึกษากับ

หลวงปู่มั่นนั้นท่านกล่าวว่า  

“รู้สึกเกรงกลัวท่านอาจารย์มั่นมาก
 เวลา

ไปพบไปเห็นท่านทีแรก
 โอ๋ย
 ตัวสั่นนั่นแหละ


ตาท่านเหลือบมาพั้บเท่านั้น
มันก็อยากจะหงาย

ไปแล้ว
 ตาท่านสำคัญมากนะ
 ตามีอำนาจด้วย


เสียงก็มีอำนาจ
พูดออกมานี้แหลมคม
ไม่ขนาด

นั้นกิเลสก็ไม่หมอบจะว่ายังไง”


โยมแม่นุ่ม
ชุวานนท์
(นั่ง)
โยมอุปัฏฐากหลวงปู่มั่น




กับน้องสาวทั้งสอง


กุฏิหลวงปู่มั่น
รูปเหมือนหลวงปู่มั่นในกุฏิ
และห้อง

จำวัดบนกุฏิ
ที่เสนาสนะป่าบ้านโคกในปัจจุบัน
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ปา่คนเดยีว
ทา่นไม่ไดด้เุรา
เรายงัเปน็บา้ไปได’้


คราวนี้พอเงียบเสียงไปสักครู่หนึ่ง เราก็

ออกมา พอขึ้นไปท่านกำลังเลิก เก็บอะไรต่อมิ

อะไร กำลังเลิกกันประมาณ ๑๑ โมงเช้า พอ

เก็บของแล้วก็ลงมา 

‘ท่านดุอะไรตะกี้นี้
ท่านดุใคร’
เราถาม 

‘ก็ดุผมล่ะสิ’
อาจารย์เจี๊ยะตอบ 

‘แล้วทำไมท่านถึงดุ’


‘กผ็มเยบ็ผา้ผดินี’่ ทา่นพดูดนีะอาจารยเ์จีย๊ะ   

ท่านพูดตรงไปตรงมา 

เราสังเกตดู เราไปอยู่ใหม่ๆ ท่านอาจารย์

เจี๊ยะอยู่ก่อนเราแล้วนี่ อะไรก็ตาม เอะอะๆ 

อะไรๆ ทา่นพระอาจารยจ์ะดอุาจารยเ์จีย๊ะนีก้อ่น   

ทางนั้นก็ไม่ถอยนี่ ซัดกันเลย ซัดทีไรอาจารย์  

เจี๊ยะหน้าผากแตกทุกที สู้ท่านไม่ได้ ก็ท่านเป็น

อาจารย์ฉลาดแหลมคม ในสมัยปัจจุบันใครจะ

เหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น…” 

หลวงปูเ่สารจ์งึออกธดุงค์ไปทางหลีผ่ ี ประเทศลาว   

เพือ่ทำบญุอทุศิใหท้า่นแดดงั (พระครทูา โชตปิาโล) 

ผูเ้ปน็อปุชัฌาย ์ เดมิหลวงปูเ่จีย๊ะคดิจะกลบัไปหา

หลวงปูม่ัน่แตก่็ใหห้วนรูส้กึประหวดัๆ อยู่ในใจวา่ 

“เจี๊ยะเอ้ย..
 ดูแลหลวงปู่เสาร์แทนผมให้ดี

นะ
 ถึงการป่วยอาพาธของท่านจะหายก็อย่าได้

ไว้วางใจเป็นอันขาด”


ผิดปกติ เมื่อพยุงหลวงปู่เข้าสู่อิริยาบถนอน

ท่านก็หายใจยาวๆ ๓ ครั้ง แล้วก็ถึงแก่กาล-  

กิริยาโดยสงบ เมื่อเวลา ๑๗.๓๐ น. วันที่ ๓ 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๕ (สิริอายุรวม ๘๓ ปี) 

หลวงปู่เจี๊ยะจัดเรื่องงานศพทุกอย่างสุด

ความสามารถ เมื่อตั้งไว้สักการะระยะหนึ่งแล้ว

จึงนำศพท่านลงเรือกลับมาอุบลราชธานี และ

รีบเดินทางกลับไปจำพรรษากับหลวงปู่มั่นเพื่อ

กราบเรียนเรื่องงานการให้ท่านทราบ พรรษานี้

จึงเป็นพรรษาที่ ๓ ที่อยู่ร่วมกับหลวงปู่มั่นและ

องคห์ลวงตาทีว่ดัปา่บา้นโคกแหง่นี ้องคห์ลวงตา

เพิ่งมาอยู่กับหลวงปู่มั่นใหม่ๆ ได้สังเกตเห็น

ความสนทิสนมระหวา่งหลวงปูม่ัน่กบัหลวงปูเ่จีย๊ะ  

ดูเหมือนพ่อแม่กับลูก ได้แอบคิดอยู่ ในใจว่า 

“ทำไมท่านถึงสนิทกันนักหนา”  

องคห์ลวงตาไดเ้ลา่ถงึเหตกุารณ์ในวนัหนึง่  

ขณะกำลังเดินจงกรมอยู่ ในป่าได้ยินเสียงดัง  

ขึน้มาจากภายในวดัปา่บา้นโคกแหง่นีน้ีเ่อง ดงันี ้

“...ท่านเย็บผ้าอยู่สององค์ ท่านอาจารย์

เจี๊ยะกับท่านนั่นแหละเย็บผ้า ท่านปะท่านชุนผ้า

เช็ดมือ ท่านประหยัดมากท่านไม่ลืมตัว ทีนี้เย็บ

ผ้าไปเย็บผ้ามา ฟังเสียงบ๊งเบ๊งๆ ขึ้น  

‘เอาแล้วทีนี่อะไรน้า’ เราก็ ไปอยู่ ใหม่ๆ 

เสียงลั่นศาลาเล็กๆ เนี่ย  

แต่ว่าเสียงมันไม่ เล็กล่ะสิ เสียงลั่น

กระเทือนไปหมด เรายืนฟังอยู่โน่น หากได้ยิน

ไม่ไดศ้พัท์ไดแ้สง ยนืไปยนืมาเลยตวัสัน่โดยไมรู่ต้วั   

ตัวสั่นอยู่ในป่าโน่นน่ะ ‘ดูสินะ
 มันเป็นบ้าอยู่ใน

หลวงปู่เจี๊ยะเชื่อในญาณความรู้พิเศษของ

หลวงปู่มั่นว่า ต้องทราบเหตุการณ์ล่วงหน้า

อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่นอนจึงตัดสินใจออก

ธุดงค์ติดตามหลวงปู่เสาร์แต่ก็คลาดกัน ในกาล

ต่อมามีจดหมายแจ้งให้ทราบว่าหลวงปู่เสาร์

ป่วยหนักกำลังจะมาถึงนครจำปาศักดิ์ประมาณ 

๕ โมงเย็น พอมาถึงหลวงปู่เจี๊ยะพร้อมพระเพ็ง

จึงลงไปรับในเรือพบว่าท่านมีอาการหนักมาก 

จึงจัดเปลหามเข้าไปในอุโบสถวัดอำมาตย์ 

หลวงปู่ก็ทำกิริยาให้ประคองท่านขึ้นกราบพระ 

พอกราบลงครั้ งที่สามเห็นท่านกราบนาน  

ศาลาโรงธรรมที่เสนาสนะป่าบ้านโคก


อนุสรณ์ที่กราบระลึกถึงหลวงปู่มั่น



หลังบูรณะเมื่อ
พ.ศ.๒๕๔๗


หลวงปู่เจี๊ยะ
จุนโท
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พระอนุรุทธะ รู้วาระจิตผู้อื่น 

“…พระอนุรุทธะนี้ก็ เป็นเชื้ อกษัตริย์   

พระอนุรุทธะ พระอานนท์ เหล่านี้เป็นเชื้อ

กษัตริย์ในวงศ์พระศาสดานั่นแหละ เสด็จออก  

บวชเสียหมดเลย เป็นพระอรหันต์ล้วนๆ..   

พระอนุรุทธะเก่งในทางเจโตปริยญาณหรือ  

ปรจิตวิชชา คือวาระจิตของคนอื่นคนใดก็ตาม 

แม้แต่เทวบุตรเทวดาพระอนุรุทธะก็ทราบได้

ละเอียดลออ ..  

ขณะที่พระองค์ทรงทำหน้าที่ปรินิพพาน 

เมื่อประทานพระโอวาทวาระสุดท้าย โอวาท

วาระสุดท้ายนั้นเป็นภาษาไทยก็ว่า ‘ดูก่อนภิกษุ

ทั้งหลาย อันนี้เราเตือนเธอทั้งหลาย สังขารมี

ความเกิดขึ้นและเสื่อมไปดับไปอยู่อย่างนี้เป็น

ประจำ จงพิจารณาสังขารอันนี้ถึงพร้อมด้วย

ความไม่ประมาทเถิด’ .. เวลานั้นไม่ใช่เวลา

ธรรมดา เป็นวิสามัญธรรมดาๆ เป็นวิสามัญ   

๑) จะปรนิพิพานอยูแ่ลว้ในขณะนัน้ ๒) พระสงฆท่ี์

เฝ้าพระองค์อยู่เวลานั้นมีแต่ผู้เตรียมพร้อมแล้ว 

ตั้งแต่พระอรหันต์ลงมาจนกระทั่งถึงกัลยาณ-

ปุถุชน คือภิกษุเรื่อยลงมาเป็นลำดับ .. 

 พอจากนั้นแล้วก็ปิดพระโอษฐ์ ทรง  

ทำหน้าที่ปรินิพพาน ในขณะที่ทำหน้าที่นั้น  

พระสงฆ์สาวกก็ห้อมล้อมอยู่ พระอนุรุทธะก็อยู่

ที่นั่นด้วย.. พระอนุรุทธะตามเสด็จพระพุทธเจ้า

ในขณะที่จะปรินิพพาน จนกระทั่งปรินิพพาน

แล้วนั่นแหละ เวลาพระพุทธเจ้าจะปรินิพพาน 

เพียงเสด็จเข้าสู่ปฐมฌานเรื่อยไป ปฐมฌาน 

ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ฌาน ๔ นี้เปน็

รปูฌาน แลว้กก็า้วเขา้ไปถงึอากาสานญัจายตนะ   

วญิญานญัจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนว-

สัญญานาสัญญายตนะ นี่เป็นอรูปฌาน ๔  

จิตก้าวเข้าไปๆ ผ่านไปๆ ผ่านไปตรงไหน

พระอนุรุทธะรู้หมดๆ จนกระทั่งเข้าสัญญาเวท-

ยิตนิโรธ ดับสัญญาและเวทนาทั้งหมด สงบ

พระองค์อยู่นั้น พระทั้ งหลายก็สงสัย มี  

พระอานนท์เป็นต้นนี้ สงสัยถามพระอนุรุทธะ

ว่า ‘นี่ ไม่ใช่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเหรอ’ 

พระอนุรุทธะก็ตอบทันทีว่า ‘ยัง’ นั่นฟังซิ  

‘เวลานีเ้ขา้ประทบัอยูท่ีส่ญัญาเวทยตินโิรธ’ 

เพราะผู้ดูดูอยู่นี่ เห็นอยู่นี่ นั่นละพระจิต

ที่บริสุทธิ์นั่นดูซิสูญไหม ถ้าสูญพระอนุรุทธะ

เห็นได้ยังไง นั่นเอายันกันตรงนี้ซิ พระอนุรุทธะ

ก็เป็นพระอรหันต์แต่เก่งทางปรจิตวิชชา ตาม

เสด็จตามพระจิตของพระพุทธเจ้า ตามเสด็จใน

เวลาเข้าฌานเรื่อยๆ พอเคลื่อนไหวออกมา  

ก็บอก เคลื่อนออกมาจากสัญญาเวทยิตนิโรธ

เรื่อยมาจนกระทั่งถึงพระจิตอันบริสุทธิ์ธรรมดา 

แล้วก้าวเข้าอีก 

พอกา้วเขา้ฌานคราวนีก้ถ็งึแคจ่ตตุถฌาน  

ซึ่งเป็นรูปฌาน ๔ พอผ่านจากรูปฌาน ๔ แล้วก็

ไม่ก้าวเข้าไปอรูปฌาน ๔ เพราะทั้งสองอย่างนี้

เป็นสมมุติด้วยกัน พระจิตที่เป็นวิมุตติก็ผ่าน

ออกตรงกลาง เมื่อผ่านออกไปไม่มีอะไรพาดพิง

แล้ว ก็พูดไม่ ได้ว่าไปโน้นไปอยู่ที่โน่นที่นี่ เพราะ

ไม่มีที่พาดพิง รูปฌาน อรูปฌาน เป็นสมมุติ- 

สัญญาเวทยิตนิโรธก็เป็นสมมุติ พระจิตเข้าไป

เกี่ยวข้องกับสมมุติใดก็บอกได้ว่า เวลานี้อยู่ตรง

นั้นๆ  

พอออกจากสมมุตินี้ โดยประการทั้งปวง

แล้วนั่นพูดไม่ ได้ จิตดวงนั้นแหละ จิตดวง

บริสุทธิ์นั่นแหละ เวลาไม่มีอะไรพาดพิงแล้วก็

พูดไม่ ได้ แล้วสูญไหมล่ะ ฟังซิ แต่อยู่ในนี้มีสิ่งที่

พาดพิงอยู่นี้ก็พูดได้ว่า พระจิตของพระพุทธเจ้า

เวลานี้เสด็จไปตรงนั้นๆ พระจิตที่บริสุทธิ์นั่นไป

ไหนก็รู้หมด เพราะมีสมมุติเป็นเครื่องพาดพิง

กันพอให้ ได้พูด พอออกจากนั้นแล้วไม่มีสมมุติก็ 

ทีนี้ปรินิพพานแล้วเท่านั้น นั่นชัด 

ท่านผู้รู้นิพพานพูดเรื่องนิพพานพูดได้

เตม็ปากซ ิกพ็ระอรหนัตเ์ปน็ผูส้อปุาทเิสสนพิพาน   

จิตเป็นนิพพานทั้งๆ ที่ยังมีธาตุมีขันธ์อยู่นี้ .. 

พระองค์ทรงรับสั่งข้อไหนเป็นพุทธพจน์แล้ว   

โอ้โห เด็ดมากๆ ทุกประโยคเชียวนะ พระไม่ ได้

เข้าไปเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงวุ่นวาย ปล่อยให้

ประชาชนเขามีกษัตริย์ มัลลกษัตริย์เป็นต้น  

มาจัดทำ 

เวลาจะทรงเคลื่อนไหวพระสรีระศพออก

ไป ทแีรกออกไปทศิใตเ้ทวดาไมเ่หน็ดว้ย ยกไมข่ึน้   

พระอนุรุทธะเป็นแก้วส่องทาง พระอนุรุทธะ

เก่งทางปรจิตวิชชา บอกว่า ‘เทวดาไม่ยินดีด้วย 

เทวดาให้ ไปทางทิศเหนือ’ พอหมุนปั๊บให้ ไปทาง

ทิศนั้นก็ ไปเลย นั่นเห็นไหมพระอนุรุทธะบอก

เทวดาไมย่นิดีไมเ่หน็ดว้ย เทวดาให้ไปทางนัน้ .. 

พอไปถึงแล้วบรรจุไฟละที่นี่นะ เอ้า ไม่

ติดอีก ‘ทำไมจึงไม่ติด’  

‘ยังรอพระกัสสปะ พระกัสสปะกำลัง  

เดินทางมาจะมาเฝ้าพระศาสดาเรา’ จึงต้องรอ

พระกัสสปะ พอพระกัสสปะมาก็พรึบเองเลย

เทียวเป็นเองขึ้นเลยเทียว พอกราบฝ่าพระบาท

ของพระพุทธเจ้าแล้วไฟก็ขึ้นเองพรึบเลย…” 
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เทพบันดาลช่วยหลวงปู่มั่น 
 

ปี พ.ศ.๒๔๘๕ นั้นเป็นปีแรกที่ท่านจำ

พรรษาอยู่กับหลวงปู่มั่นที่บ้านโคก พรรษานั้นมี

พระ ๙ รูป เณร ๒ รูป ช่วงนั้นเป็นระยะที่  

สงครามญี่ปุ่นกำลังเริ่ม ผ้าหายากมีไม่พอ  

แจกจ่ายกัน ช่วงนั้นกำลังอดอยาก พอถึงวัน

เข้าพรรษาฉันจังหันเสร็จแล้วหลวงปู่มั่นแจกผ้า

พระเณรแตม่ผีา้ไมค่รบขาดอยูผ่นืเดยีว หลวงปูม่ัน่  

กเ็ลยไปหยบิเอาผา้อาบนำ้ผา้ขาวทีพ่ระทา่นไปวาง  

ไว้ในหอ้งของทา่นออกมาให ้ แตท่า่นอาจารยก์งมา  

ท่านเป็นคนตรงไปตรงมา เห็นอย่างนั้นจึงพูด

ค้านอย่างอาจหาญว่า 

“อนันัน้กส็ำหรบัแจกทา่นอาจารยต์า่งหากนี
่



เอามาทำไม
 ขาดกข็าดไปสจิะเปน็อะไรไป
 ขอให
้


ครูบาอาจารย์ได้เถอะ”


พระเณรทุกองค์เวลานั้นก็พอใจเห็นด้วย

กับท่านอาจารย์กงมา 

แต่หลวงปู่มั่นท่านก็ตอบอย่างมีเหตุผล

เช่นกันว่า “โอ๊ย!
 เรามันเป็นผู้ ใหญ่เมื่อไรมัน

ก็ได้
 ผู้ ใหญ่ได้อยู่เรื่อยๆ
 อะไรๆ
 ก็ได้
 ใครเอา

มาๆ
ก็ให้แต่ผู้ ใหญ่เองแหละ
 เอาล่ะ
 บุญมีหาก

ได้เองแหละ”


“เพราะพ่อแม่ครูจารย์มั่นทำให้เราคิดไม่รู้

กี่ครั้งกี่หน
 เหมือนว่ามีเทพคอยแทรกอยู่ตลอด


คอยรับทราบความเคลื่อนไหวของท่านอยู่

ตลอด
 เหมือนกับว่าเทวดาบันดลบันดาลนะ


แปลกอยู่
 หลายอย่างที่เราไม่เอามาพูดมาก

หละ
 เอาแต่ว่าเทพบันดลบันดาลเทพเนรมิต



แค่นี้ก็พอแล้วแหละ”


เคร่งครัดข้อวัตรปฏิบัติ 
พูดคุยเป็นอรรถธรรม 

 

ในปีแรกที่ได้อยู่ศึกษากับหลวงปู่มั่น ท่าน

ก็ ได้ยินหลวงปู่มั่นพูดถึงเรื่องธุดงควัตร ๑๓ 

เพราะหลวงปูม่ัน่เครง่ครดัมากตามนสิยั ดว้ยเหตุ

นี้ท่านจึงถือเป็นข้อปฏิบัติเสมอมา ในการ

สมาทานธุดงค์เมื่อถึงหน้าพรรษาอย่างไม่ลดละ 

เฉพาะอยา่งยิง่ในธดุงคข์อ้ทีว่า่ ฉนัอาหารเฉพาะ

ของที่ ได้มาในบาตรจากการบิณฑบาตเท่านั้น 

สำหรบัธดุงคข์อ้อืน่ๆ กถ็อืสมาทานอยูเ่ปน็ประจำ

อยูแ่ลว้ เชน่ การฉนัหนเดยีวในวนัหนึง่ๆ เทา่นัน้ 

การถอืผา้บงัสกุลุ การใชผ้า้สามผนื (สบง จวีร 

สงัฆาฏ)ิ การฉนัในบาตร การอยูป่า่เขา เปน็ตน้ 

ท่านเองก็อยู่ ในเหตุการณ์ขณะนั้นและ

คอยสังเกตดูอยู่ตลอด พอหลวงปู่มั่นพูดคำว่า 

‘บุญมีหากได้เองแหละ’ ขึ้นมาปุ๊บ ท่านก็จับ  

คำพูดนี้เอาไว้ทันที จากนั้นก็คอยสังเกตว่า  

จะมีอะไรเกิดขึ้น ปรากฏว่าตอนค่ำวันนั้นพวก  

บริษัทแม่นุ่ม ชุวานนท์ (องค์หลวงตากล่าวว่า

แม่ของคุณแม่โยมนุ่มเป็นโยมอุปถัมภ์อุปัฏฐาก  

หลวงปูเ่สารแ์ละหลวงปูม่ัน่มาดัง้เดมิ ทา่นเหลา่นี ้ 

เป็นคนสำคัญที่อาราธนานิมนต์ท่านมาสร้าง  

วัดป่าสุทธาวาส) นำผ้ามาถวาย 

เขาพากันคาดคะเนพระเณรว่าน่าจะมี

ประมาณ ๙-๑๐ องค์ เขาจึงหาผ้าขาวด้ายเทศ

ไม่ใช่ผ้าขาวด้ายบ้านแบบที่เราทอกัน แต่เป็น

ด้ายดิบอย่างดีเนื้อแน่นเท่ากันจากสกลนคร

จำนวน ๑๑ ผืน แล้วว่าจ้างโยมขี้ยาคนหนึ่ง 

(แกติดฝิ่น) ในราคาแพงให้ ไปส่งผ้าที่วัดภายใน

วันนั้น ระยะทางจากสกลนครมาหาบ้านโคก

ประมาณ ๒๒ ก.ม. เข้าไปในวัดอีก ๑ ก.ม. 

รวม ๒๓ ก.ม. จนกระทั่งค่ำโยมขี้ยาคนนี้ก็ไป

ส่งผ้าจำนวน ๑๑ ผืนถึงวัดซึ่งเท่ากับจำนวน

พระเณรที่จำพรรษาในครั้งนั้นพอดิบพอดี  

ที่ท่านต้องคอยจับคำพูดของหลวงปู่มั่น

ขนาดนี้นั้นท่านให้เหตุผลว่า  

เสนาสนะป่าบ้านโคก
วัดป่าวิสุทธิธรรม
ทางจงกรมภายในวัด
และกุฏิหลวงปู่มั่น
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วัดป่าสุทธาวาส ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 

หลวงปู่เสาร์ กันตสีลเถระ กับหลวงปู่มั่น 

ภูริทัตตเถระได้รับการอาราธนาจาก อุบาสิกา

สามพี่น้อง ได้แก่ นางนุ่ม, นางนิล ชุวานนท์ 

และนางลูกอินทร์ วัฒนสุชาติ ผู้มีความเลื่อมใส

ในพระอาจารยท์ัง้สองมาจำพรรษา ณ เสนาสนะ-  

ป่าบ้านบาก ในปี พ.ศ.๒๔๖๙ ต่อมาจึงได้  

จัดสร้างเป็นวัดป่าสุทธาวาสในเวลาต่อมา  

ภายหลงัทีท่า่นจากภาคเหนอืมาจำพรรษา  

ที่วัดป่าโนนนิเวศน์ จ.อุดรธานีแล้ว คณะศรัทธา

ชาวสกลนครได้กราบอาราธนาท่านมาจำพรรษา 

ณ วัดป่าสุทธาวาสอีกครั้ งใน พ.ศ.๒๔๘๔   

ธุดงค์ ๑๓
๑
 และขันธวัตร ๑๔ เป็นข้อ

ปฏบิตัปิระจำโดยทัว่ไปของพระกรรมฐาน ยิง่นสิยั  

ที่เคารพรักและจริงจังในข้อวัตรปฏิบัติของท่าน

ด้วยแล้วก็ยิ่งให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น ท่านจึง

ไม่ยอมให้ข้อวัตรทำความสะอาดเช็ดถู กุฏิ 

ศาลา บริเวณ ตลอดข้อวัตรใดๆ ขาดตก

บกพร่องเลย ท่านพยายามรักษาทั้งความตรง

ต่อเวลา ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความ

สะอาด ความพร้อมเพรียงกันในการทำข้อวัตร

ปฏิบัติ ความละเอียดถี่ถ้วน ความคล่องแคล่ว

ไม่เหนื่อยหน่ายท้อแท้อ่อนแอ ทำสิ่งใดให้ทำ

อย่างมีสติ ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาใคร่ครวญให้

รอบคอบ ไม่ทำแบบใจร้อนใจเร็ว การหยิบจับ

วางสิง่ใดจะพยายามมใิหม้เีสยีงดงั ขอ้วตัรตา่งๆ   

เหล่านี้พระเณรท่านจะช่วยกันดูแลรับผิดชอบ

บริ เวณอย่างทั่วถึง ตั้ งแต่กุฏิหลวงปู่มั่น   

กุฏิตนเอง ศาลา ทางเดิน ตลอดแม้ในห้องน้ำ

ห้องส้วม มีการเติมน้ำใส่ตุ่มใส่ถังให้เต็มไม่ให้

พร่อง และข้อปฏิบัติต่างๆ เช่นนี้ พระเณรท่าน

จะพยายามทำอย่างตั้งใจ สมกับที่ท่านเป็น

สมณะผู้รักความสงบ สะอาด และรักธรรมรัก

วินัย 

การปฏิบัติจิตตภาวนาถือเป็นงานหลักอัน

สำคัญที่สุด ดังนั้นในแต่ละวันท่านจึงพยายาม

พูดคุยแต่น้อย หากมีความจำเป็นต้องพูด

สนทนากันบ้างก็ให้มีเหตุผลมีอรรถธรรม ไม่พูด

คะนอง เพ้อเจ้อ หยาบโลน พูดตามความ

พระพุทธรูปที่หลวงปู่มั่น


กราบไหว้ประจำ



โดยท่านทำฐานพระเอง


องค์หลวงตาได้กล่าวถึงพระอุโบสถ
วัดป่าสุทธาวาสว่า



“เป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นครอบที่ประชุมเพลิงศพหลวงปู่มั่น




ซึง่ทา่นอาจารยม์หาทองสกุเปน็คนสรา้งไดส้วยงามวจิติรมาก”


พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น
ภูริทัตโต



๑
  ธดุงควตัร ๑๓ คอืหลกัปฏบิตัเิพือ่การปราบปรามกเิลส ประกอบดว้ย  

๑ บิณฑบาตเป็นวัตร (พระเณรส่วนใหญ่จะปฏิบัติข้อนี้ เพราะถ้า

ไม่บิณฑบาตก็จะไม่มีอาหารฉัน) 

๒ บิณฑบาตตามลำดับบ้าน 

๓ ไม่รับอาหารที่ตามส่งทีหลัง 

๔ ฉันในบาตร (นอกจากจะฉันในบาตร องค์หลวงตายังฉันด้วยมือ

เท่านั้น)  

๕ ฉันวันละครั้งเท่านั้น (พระวัดป่าจะฉันมื้อเช้าเพียงมื้อเดียว 

เรียกว่า ฉันจังหัน และเมื่อลุกจากที่นั่งแล้วก็จะไม่ฉันอีก ซึ่ง

วัตรข้อนี้เป็นข้อที่องค์หลวงตาปฏิบัติจนถึงวันที่ท่านมรณภาพ)  

๖ ถือผ้าสามผืน 

๗ ถือผ้าบังสุกุล 

๘ อยู่รุกขมูลร่มไม้ (อยู่โคนต้นไม้) 

๙ อยู่ป่า  

๑๐ อยู่ป่าช้า 

๑๑ อยู่กลางแจ้ง  

๑๒ อยู่ ในเสนาสนะ (ที่อยู่อาศัยของภิกษุสงฆ์ เช่น กุฏิ วิหาร 

ศาลา) ที่เขาจัดให้ 

๑๓ ถือไม่อยู่ในอิริยาบถนอน (ไม่ติดการนอน) 

แต่ท่านไปจำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านโคก จวบจนวาระที่ท่านใกล้มรณภาพจึงได้มาทิ้งขันธ์   

ณ วัดป่าสุทธาวาสใน พ.ศ.๒๔๙๒ 

ภายหลังจึงได้มีการประชุมเพลิงศพของท่าน ณ วัดแห่งนี้ เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม 

พ.ศ.๒๔๙๓ ต่อมาจึงได้สร้างอุโบสถในบริเวณที่ประชุมเพลิง และสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นตรง

บริเวณกุฏิที่องค์ท่านมรณภาพ 

สภาพในปัจจุบัน 

วดัปา่สทุธาวาสในปจัจบุนักลายสภาพเปน็วดัปา่กลางเมอืง เปน็สำนกัเรยีนสำคญัของพระภกิษสุงฆ ์ 

ในสกลนคร ปูชนียสถานสำคัญภายในวัดนอกจากอุโบสถและพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นแล้ว ก็ยังมี   

“จันทสารเจติยานุสรณ์” เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร อีกด้วย โดยเจดีย์นี้พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชกระแสว่า 

“ควรสร้างเจดีย์ที่วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ที่วัดนี้ มีอัฐิธาตุของ  

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ท่านจะได้อยู่ใกล้กัน” 

และยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ร่างแบบเจดีย์องค์นี้ ด้วยพระองค์เอง หลังจากนั้น   

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จทำพิธีเปิดเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย   

โดยภายในมีการจัดแสดงรูปเหมือนของ หลวงปู่หลุย จันทสาโร และเครื่องอัฐบริขารของท่าน  

หลวงปู่หลุยด้วย 
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จำเป็น และเป็นไปเพื่อความเจริญในธรรม   

การตักเตือนชี้แนะหมู่คณะภิกษุสามเณรให้เป็น

ไปด้วยความเมตตากรุณาต่อกัน เพื่อให้รู้ ให้

เข้าใจคุณและโทษจริงๆ ดังนี้ 

“…ควรพูดคุยกันในเรื่องความมักน้อย


สันโดษ
 ความวิเวกสงัด
 ความไม่คลุกคลีซึ่งกัน

และกัน
 พูดในเรื่องความเพียร
 ศีล
 สมาธิ


ปญัญา
ในการตอ่สูก้เิลส
…
พระในครัง้พทุธกาล

ท่านไม่ ได้คุยถึงการบ้านการเมือง
 การได้



การเสยี
ความรืน่เรงิบนัเทงิ
การซือ้การขายอะไร


ท่านมีความระแวดระวังว่า
 อันใดจะเป็นภัย



ต่อความเจริญทางจิตใจของท่าน
 ท่านจะพึง

ละเว้นหลบหลีกเสมอ
 ส่วนสิ่งใดเป็นไปเพื่อ



ส่งเสริมให้จิตใจมีความแน่นหนา
 มั่นคงจน

สามารถถอดถอนกิเลสออกได้เป็นลำดับลำดา

นั้น
ควรส่งเสริมให้มีมากขึ้น
ให้สูงขึ้น…”


หลวงปู่มั่นเคารพธรรม 
 

นอกเหนือจากความเคร่งครัดตามหลัก

ธรรมหลักวินัยแล้ว หลวงปู่มั่นยังแสดงความ

เคารพในธรรมอย่างละเอียดลออลึกซึ้งอย่างหา

ได้ยากยิ่งในสมัยปัจจุบันดังนี้ 

“...ท่านอาจารย์มั่นเป็นตัวอย่างในสมัย

ปัจจุบัน ในห้องนอนใดที่ถูกนิมนต์ ไปพัก ถ้ามี

หนังสือธรรมะอยู่ต่ำกว่าท่าน ท่านจะไม่ยอม

นอนในห้องนั้นเลย ท่านจะยกหนังสือนั้นไว้ ให้

สงูกวา่ศรีษะทา่นเสมอ ทา่นจงึยอมนอน ทา่นวา่ 

 ‘นี่ธรรมของพระพุทธเจ้า
 เราอยู่ด้วย

ธรรม
 กินด้วยธรรม
 เป็นตายเรามอบกับธรรม


ปฏิบัติได้รู้ ได้เห็นมากน้อยเพราะธรรมของ

พระพุทธเจ้าทั้งนั้น
 เราจะเหยียบย่ำทำลายได้

อย่างไร!
เอาธรรมมาอยู่ต่ำกว่าเราได้อย่างไร!’


ท่านไม่ยอมนอน ยกตัวอย่างที่ท่านมาพัก

วัดสาลวันเป็นต้น ในห้องนั้นมีหนังสือธรรมอยู่ 

ท่านไม่ยอมนอน ให้ขนหนังสือขึ้นไว้ที่สูงหมด   

นี่แหละ! ลงเคารพละต้องถึงใจทุกอย่างเพราะ

ธรรมถึงใจ 

ความเคารพ ไม่ว่าจะฝ่ายสมมุติไม่ว่า

อะไรท่านเคารพอย่างถึงใจ ถึงเรียกว่าสุดยอด 

กราบพระพุทธรูปก็สนิท ไม่มี ใครที่จะกราบ

สวยงามแนบสนิทยิ่ งกว่าท่านอาจารย์มั่น  

ในสมัยปัจจุบันนี้ เห็นประจักษ์ด้วยตากับใจ  

เราเอง ความเคารพในอรรถในธรรมก็เช่น

เดียวกัน แม้แต่รูปพระกัจจายนะ ที่อยู่ในซอง

ยาพระกัจจายนะ พอท่านได้มา  

‘โอ้ โห
 !
 พระกัจจายนะเป็นสาวกของ

พระพุทธเจ้านี่!’


ท่านรีบเทยาออก เอารูปเหน็บไว้เหนือ

ที่นอนท่าน ท่านกราบ “นี่องค์พระสาวก นี่รูป

ของท่าน มีความหมายแค่ ไหนพระกัจจายนะ 

จะมาทำเป็นเล่นอย่างนี้ ได้เหรอ?”  

แน่ะ! ฟังดูซิ นี่แหละเมื่อถึงใจแล้ว ถึงทุก

อย่าง เคารพทุกอย่าง บรรดาสิ่งที่ควรเป็นของ

เคารพทา่นเคารพจรงิ นัน่ ทา่นไม่ไดเ้ลน่เหมอืน  

ปถุชุนคนหนาหรอก เหยยีบโนน่เหยยีบนีเ่หมอืน  

อย่างพวกเราทั้งหลายเพราะไม่รู้นี่ คอยลูบๆ 

คลำๆ งูๆ ปลาๆ ไปในลักษณะของคนตาบอด

นั้นแล ถ้าคนตาดีแล้วไม่เหยียบ อันไหนจะเป็น

ขวากเป็นหนามไม่ยอมเหยียบ สิ่งใดที่จะเป็น

โทษเป็นภัยขาดความเคารพ ท่านไม่ยอมทำ 

นักปราชญ์ท่านเป็นอย่างนั้น ไม่เหมือนคน

ตาบอดเหยียบดะไปเลย โดยไม่คำนึงว่าควร

หรือไม่ควร…” 

หลวงปูเ่จีย๊ะอทุาน “เจอแลว้องคน์ี”้ 
 

หลวงปู่เจี๊ยะบอกว่าหลวงปู่มั่นมักเรียก

ท่านว่า “เฒ่าขาเป๋” หรือบางครั้งก็เรียกว่า 

“ผ้าขี้ริ้วห่อทอง” ตามแต่ท่านจะ

พูดเพื่อเป็นคติแก่พระเณร 

ทา่นยงัเลา่ดว้ยวา่ในระหวา่ง  

พรรษานั้น หลวงปู่มั่นได้

พูดถึงหลวงปู่ขาวขึ้นมา

ในวันหนึ่งว่า 

“หมู่เอ๊ย!
 ให้รู้จัก

ท่านขาวไว้นะ
 ท่านขาว

นี่เธอได้พิจารณาถึงที่

สุดแล้ว”


พอกล่าวชมหลวง

ปู่ขาวแล้วก็หันมาพูด

เรื่องของหลวงปู่เจี๊ยะ

บ้างว่า 

“เออหมู่ เอ๊ย!
 มี

หมูม่าเลา่เรือ่งการภาวนา



ให้เราฟังที่เชียงใหม่
 เธอ

ปฏิบัติของเธอสามสี่ปี

เหมือนเราลงที่นครนายก


‘มั นลง เหมื อนกัน เลย ’ . . ” 

หลวงปู่มั่นย้ำอย่างนั้น 

พระสังกัจจายน์ 

“...พระสังกัจจายน์ท่านแต่ก่อนรูปหล่อ ตามตำราที่บอกไว้ 

มองดคูลา้ยคลงึกบัพระพทุธเจา้ .. ไปที่ไหนผูห้ญงิตดิ ผูห้ญงิชอบ   

ผู้ชายก็ชอบ ไม่ใช่มีแต่ผู้หญิงนะ .. นี่ล่ะผู้ชายที่กลับตัวเป็น  

ผูห้ญงิไดก้เ็พราะไปชอบทา่นนะ่ส ิ พอมองเหน็ทา่น ‘พระรปูนี ้ 

ทำไมจึงรูปหล่อนักหนา ถ้าเราได้เมียอย่างนี้จะดีมาก’  

จากผู้ชายแล้ว(เป็นกรรม)กลายเป็นผู้หญิงไปเลย แล้วอายใหญ่เลยหนี ไปอยู่เมืองอื่น   

นี่ต้นเหตุไปที่ ไหนเป็นอย่างนั้น พระกัจจายนะ ท่านจึงไปอธิษฐานเสียใหม่ ทีนี้เลยเป็นรูปพุง

หลวงอุ้มบาตรไปเลย ทีนี้ ไม่ว่าใครผู้ชายผู้หญิงเห็นท่านแล้วไม่อยากมอง   

(คนที่เคยเป็น) ผู้ชายแล้วกลายไปเป็นผู้หญิงนี้ต่อมาก็ ไปมีสามีมีลูกอีกตั้งสองคน   

ทีแรกเพศผู้ชาย พอไปรักชอบท่าน (กรรม) จึงพลิกเป็นเพศผู้หญิงไป ไปมีลูกอีกตั้งสองคน .. 

แต่ท่านก็มีนิสัย ต่อมาออกบวชก็ ได้เป็นพระอรหันต์นะ ท่านมีอุปนิสัยอยู่ ไปที่ ไหนอายคน   

ใครไปจ้อถามเรื่องราวแล้วอาย...” 
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“ท่านองค์นี้ภาวนา
๓
ปีเท่ากับเราภาวนา


๒๒
 ปี
 อันนี้เกี่ยวเนื่องกับนิสัยวาสนาของคน

มันต่างกัน”


ต่อมาเมื่อการจำพรรษาผ่านไปได้สัก

ระยะหนึ่ง หลวงปู่เจี๊ยะซึ่งได้สังเกตเห็นพระ-

เณรที่มาเกี่ยวข้องกับหลวงปู่มั่นมาโดยตลอด

เป็นเวลาถึง ๓ ปีจนกระทั่งคราวนี้ ได้มาพบและ

รว่มจำพรรษากบัทา่น (องคห์ลวงตา) ในทีแ่หง่นี ้  

ได้เห็นถึงความจริงจังและลักษณะที่เหมือนดั่ง

นิมิตคำทำนายของหลวงปู่มั่นที่เชียงใหม่มาก 

ทา่นไดเ้ลา่เหตกุารณแ์ละความรูส้กึในครัง้นัน้วา่ 

“ในที่สุดพระอาจารย์มหาบัว ก็มาหาท่าน

พระอาจารย์มั่นที่เสนาสนะป่าบ้านโคก จังหวัด

สกลนคร เราเห็นลักษณะถามความเป็นมาเป็น

ไป จึงแน่ใจเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นมาท่านพระ-

อาจารยม์ัน่ก็ไมพ่ดูเรือ่ง (คำทำนาย) นีอ้กีเลย... 

หลังจากได้อยู่ร่วมกับท่านพระอาจารย์-

มั่นเป็นเวลา ๓ ปี ๔ แล้งแล้ว ผ่านฤดูแล้ง  

ปี ๒๔๘๖ ท่านพระอาจารย์มั่นท่านปรารภจะไป

จำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านนามน เราเห็นว่า 

ท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากขึ้นแล้ว  

ท่านอาจารย์มหาบัวก็เป็นที่ตายใจ ท่าน

เก่งฉลาด เป็นที่ตายใจในเรื่องเกี่ยวกับท่าน  

พระอาจารย์ ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม เรื่องข้อวัตร

ปฏิบัติที่เราเคยทำมาเป็นเวลานานสมควรกับ

ท่านอาจารย์มหา เพราะท่านมีวิชาความรู้ กล้า

สูห้นา้ไมอ่ายใคร และจะเปน็ประโยชนอ์นัยิง่ใหญ ่ 

แก่หมู่คณะต่อไปในอนาคต เหมือนดั่งนิมิตที่

ท่านพระอาจารย์มั่นทำนายไว้ที่

ดอยคำ บา้นแมป่ัง๋ อำเภอพร้าว 

จังหวัดเชียงใหม่ว่า 

‘ท่านองค์นี้
ลักษณะเหมือน

ท่านเจี๊ยะ
 แต่มิใช่ท่านเจี๊ยะ
 จะ

ทำประโยชน์ให้แก่หมู่คณะกว้าง

ขวาง
 และท่านนิมิตเห็นพระหนุ่ม


๒
 รูป
 นั่งช้าง
 ๒
 เชอืก
 ตดิตาม

ทา่นซึง่นัง่สงา่งามบนช้างตัวขาวปลอดจ่าโขลง

เป็นช้างใหญ่
 พระหนุ่มสองรูปนี้จะสำเร็จก่อน

และหลังท่านนิพพานไม่นานนัก
 และจะทำ

ประโยชน์ใหญใ่ห้พระศาสนา’


เมื่อเราเห็นท่านอาจารย์มหาบัวเข้ามา ก็

ตรงตามลักษณะที่ท่านทำนายไว้ก็เบาใจเป็นที่

ยิ่ง ถึงได้กับอุทานภายในใจว่า  

‘นี่แหละ องค์นี้แหละต้องเป็นองค์ที่

ท่านทำนายไว้อย่างแน่นอน เจอแล้ว ทีนี้’ 

เมื่อท่านอาจารย์มหาบัวเข้ามา รู้สึกว่า

ท่านเมตตาเป็นพิเศษ ข้อวัตรปฏิบัติอะไรท่าน

ตั้งใจปฏิบัติรักษาสุดความสามารถ สุดชีวิต

เหมอืนดงัทีเ่ราเคยทำ ความเพยีรทา่นกแ็รงกลา้   

มีสติปัญญาไวเป็นเลิศ สมเป็นผู้มีบุญมาเกิด 

ประเสริฐด้วยความดี อย่างนี้อีกไม่นานต้อง

พบพานธรรมอันเลิศ บุญเขตอันประเสริฐจะ

บังเกิดในวงพุทธศาสน์ เป็นปราชญ์ทางธรรม 

คำ้ชพูระศาสนาเหมอืนอยา่งทีท่า่นพระอาจารย-์

มั่นทำนายเอาไว้อย่างแน่นอน 

เมื่อคิดดังนี้จึงดำริว่า สมควรที่หมู่ผู้ที่  

ไม่เคยมาจะได้ช่องเข้าศึกษาปฏิบัติ ในขณะนั้น

พระเณรที่ติดตามและลูกศิษย์ของท่านพระ-

อาจารย์มั่นมีมากขึ้นโดยลำดับ ชื่อเสียงเรื่อง

คุณธรรมของท่านเป็นที่ เลื่องลือขจรไปทั่ว  

นิสัยเดิมของพระสารีบุตร พระสันตกาย 

“...อัครสาวกข้างขวาพระสารีบุตร นิสัยของท่านแต่ก่อนเคยเป็นลิง พอมาเห็นคลอง

เล็กๆ น้ำมันไหลไปมาโดดข้ามคลองนั้นแล้วโดดข้ามคลองนี้ ไป พระสงฆ์ยกโทษท่าน มาฟ้อง

พระพุทธเจ้า ว่าพระสารีบุตรได้รับคำยกย่องมา.. แล้วทำไมพระสารีบุตรขนาดว่าเป็น  

พระอรหันต์แล้ว เป็นอัครสาวกข้างขวาด้วย แล้วทำไมจึงทำตัวเป็นลิง ว่าอย่างนั้นนะ   

โดดกลับไปกลับมา ไปเห็นร่องน้ำเล็กๆ โดดไปโดดมา..  

‘พระสารีบุตรเธอเคยเป็นลิงมาตั้ง ๕๐๐ ชาติ นิสัยเดิมของเธอเป็นอย่างนี้แหละ ใจของ

เธอบริสุทธิ์แล้ว’  

นี่ละกิริยาที่มันแสดงออกสู่โลกธรรม ๘ มีตำหนิติเตียนได้อย่างนี้ ส่วนธรรมชาตินั้นหมด

โดยสิ้นเชิง.. พระองค์ออกมารับเลย เธอเคยเป็นลิงมาจนเป็นนิสัย เพราะฉะนั้นกิริยาอันนี้ยก

ให้ลิงเสีย อัครสาวกที่เรียบร้อยนั้นยกให้พระสารีบุตรของเรา ส่วนลิงนั้นยกให้ลิงไปเสีย   

ท่านตอบกันฟังซิน่ะ  

นี่พระพุทธเจ้ายืนยันรับรองไว้ นี่หมายถึงว่าผู้ที่มีนิสัยอย่างไร หนักทางไหนไปทางนั้น .. 

นิสัยพระสันตกายก็อีกเหมือนกันนะ ท่านไปไหนนี้เรียบหมดเลย พระสงฆ์ทั้งหลายในวัดนั้นน่ะ

ค่อนข้างแน่ใจ เกือบจะทั่วทั้งวัดละว่าท่านเป็นพระอรหันต์ สันตกายคือว่าท่านมีกิริยามารยาท

สวยงามมาก เคลื่อนไหวไปไหนปรากฏว่ามีสติทุกแง่ทุกมุม เหมือนว่าไม่พลั้งไม่เผลออะไรเลย 

ถามท่าน ท่านก็บอกว่าท่านยัง เลยเอาเรื่องนี้ ไปทูลถามพระพุทธเจ้า  

พระพุทธเจ้าท่านก็สอน มีเครื่องรับรองอย่างนั้นนะ ที่จิตเรียบร้อยมาตลอดนี้ สันตกาย

เป็นผู้มีกายวาจาใจอันสงบ .. พระสันตกายนี้เธอเคยเป็นราชสีห์ติดกันมาหลายภพหลายชาติ 

ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสัตว์อื่นเลย เป็นราชสีห์มา ธรรมดาราชสีห์มีสติสตังระมัดระวังตัวเหมือน

เสือเหมือนแมว ไม่ ได้เผลอตัวง่ายๆ นี่เธอก็มาจากสำนักราชสีห์ เพราะฉะนั้นกิริยาอาการของ

เธอเวลามาบวชจึงเรียบตลอด... ” 

 

ทางจงกรมภายในเสนาสนะป่าบ้านโคก
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ทุกทิศ เราจึงเข้าไปกราบลาท่านและปลีกตัวอยู่

องค์เดียวเร่งความเพียร พยายามสืบเสาะหา

ว่า ท่านอาจารย์ขาวอยู่ที่ ไหน เพราะท่านเป็น

พระที่ท่านพระอาจารย์มั่นรับรองว่า เป็นพระ

ถึงที่สุดแห่งธรรมแล้ว ได้ทำไว้ ในใจว่า ถ้า

ทราบข่าวว่า ท่านอาจารย์ขาวอยู่ที่ไหน เราจะ

ดั้นด้นเข้าไปกราบให้จงได้…” 

กรรมฐานน้ำตาร่วง 
 

องค์หลวงตากล่าวว่าเมื่อครั้งไปอยู่กับ

หลวงปู่มั่นนั้น จิตของท่านเคยคิดไปว่า องค์

หลวงปู่มั่นจะสามารถทราบวาระจิตของท่านได้

หรือไม่หนอ จากนั้นไม่นาน ท่านได้ขึ้นไปกราบ

พระประธานที่ศาลา เห็นหลวงปู่มั่นกำลังเย็บ

ผ้าอยู่ จึงได้คลานเข้าไปเพื่อจะกราบขอโอกาส

ช่วยเย็บให้ ขณะนั้นเองหลวงปู่มั่นแสดงอาการ

แปลกกว่าทุกครั้งที่เคยเป็นมา โดยจ้องมองมา

ทีท่า่นอยา่งดุๆ  พรอ้มกบัปดัมอืหา้ม แลว้พดูขึน้วา่ 

“หืย!
อย่ามายุ่ง”  

ในตอนนั้นท่านคิดในใจว่า “โอ้ย
 ตาย

กู…ตาย…” และหลังจากเงียบไปพักหนึ่ง ท่าน

อาจารย์มั่นก็กล่าวต่อว่า 

“ธรรมดาการภาวนากรรมฐานก็ต้องดู

หัวใจตัวเอง
 ดูหัวใจตัวเองมันคิดเรื่องอะไรๆ
 ก็

ต้องดูหัวใจตัวเองสิผู้ภาวนา
 อันนี้จะให้คนอื่น

มาดูให้รู้ ให้
กรรมฐานบ้าอะไร”


จึงเป็นอันรู้ เหตุรู้ผลชัดเจนทันทีว่า ที่

หลวงปู่มั่นแสดงปฏิกิริยาดังกล่าวขึ้นเช่นนี้  

ก็เพราะความคิดสงสัยของท่านนั่นเอง คราวนี้

ท่านถึงกับหมอบราบในใจอย่างสุดซึ้งว่า  

“ยอมแล้วๆ
คราวนี้ขออ่อนขอยอมแล้ว”


หลังจากนั้นท่านจึงได้กราบขอโอกาสเข้า

ช่วยเย็บผ้าอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้องค์ท่านก็ไม่ได้

ดุหรือห้ามอะไรอีก เพราะทราบดีว่า ลูกศิษย์  

ผู้นี้ ได้ยอมแล้วอย่างสนิทใจ 

กล่าวถึงการบำเพ็ญภาวนาของท่าน โดย

ปกติธรรมดาท่านใช้เวลาในการนั่งสมาธิครั้งละ

ประมาณ ๓-๔ ชั่วโมง ตอนกลางวันพอฉัน

จังหันเสร็จ ล้างบาตร เช็ดบาตรเรียบร้อยแล้ว 

เอาบาตรไปวางที่ร้านแล้วเข้าทางจงกรมเลย 

ท่านจะเดินจงกรมไปตลอดจนถึงเวลาประมาณ 

๑๑ โมงเป็นอย่างน้อยหรือถึงเที่ยงวันแล้วจึง

พัก เมื่อออกจากพักแล้วก็นั่งภาวนาอีกราว   

๑ ชั่วโมง แล้วก็ลงเดินจงกรมอีก ท่านทำอย่าง

นั้นอยู่เป็นกิจวัตรประจำ  

แม้ทำความเพียรเป็นประจำอยู่ เช่นนี้

ตลอดพรรษา แต่ภาวะจิตของท่านกลับมีแต่

เจริญกับเสื่อมทางด้านสมาธิ ต่อมาเมื่อเห็นว่า

อยู่ กับหลวงปู่มั่ นพอสมควรท่านจึงอยาก

ทดลองทำความเพียรโดยลำพังอย่างเต็มที่  

ดบูา้งวา่จะเกดิผลดเีพยีงใด ครัน้พอออกพรรษา  

แล้วจึงได้ทดลองขึ้นไปภาวนาบนหลังเขา เพื่อ

ความสงบสงัดและทำความเพียรได้อย่างเต็มที่ 

พระโคธิกะ 

“…พระโคธิกะ จิตท่านเสื่อมถึงหกครั้ง เจริญแล้วเสื่อมๆ ถึงหกครั้ง .. พอครั้งที่หก 

ท่านเอามีดเฉือนคอเจ้าของเลย แต่ท่านมีนิสัยนะ เอามีดเฉือนคอเลือดกระฉูดออกมา

มองเห็น จึงพิจารณาอยู่นั้นบรรลุธรรมปึ๋งเดี๋ยวนั้นเลย .. ก็ ได้บรรลุธรรมในขณะนั้นด้วย

การปฏิวัติจิตเข้าสู่ธรรม .. แล้วมาเด่นตรงนี้  

ตอนพญามารค้นหาจิตวิญญาณของพระโคธิกะจนควันตลบโลกธาตุ ว่างั้นในตำรา 

ฤทธิ์ของมารที่ค้นคว้าหาจิตวิญญาณของพระโคธิกะ พระพุทธเจ้าเลยตวาดเอาบ้างว่า  

‘พญามารอนัเพยีงความรูข้องเธอนัน้นะ่ จะไปสามารถรูจ้ติของพระโคธกิะลกูของเรา  

ได้ยังไง เพราะพระโคธิกะเธอเป็นพระอรหันต์และนิพพานไปแล้วนี่ เธอก็มีวิสัยแค่จะดู

สัตว์ที่ยังข้องอยู่ในกิเลสนี้เท่านั้นแหละ พระโคธิกะเราไม่ ได้เป็นคนประเภทนั้น เป็นผู้พ้น

แล้วจากอำนาจแห่งมาร เพราะฉะนั้น เธอจะค้นหมดทั้งโลกธาตุ หรือจะไปโลกธาตุไหน  

ก็ ไปเถอะ เธอจะตายทิ้งเปล่าๆ นั้นแล’ …” 

แต่เมื่อออกวิเวกจริงๆ แล้ว ความเพียรกลับ  

ไม่ค่อยเป็นผลเลย ต้องล้มลุกคลุกคลาน  

อย่างหนัก จนหลายครั้งทำให้ท่านรู้สึกท้ออก

ท้อใจ แต่ด้วยใจที่ “สู้ ไม่ถอย” ทำให้ท่าน

สามารถผ่านภาวะเช่นนี้ ไปได้ในเวลาต่อมาดังนี้ 

“…เข้าไปอยู่ ในป่าในเขา ตั้งใจจะไปฟัด

กับกิเลสเอาให้เต็มเหนี่ยวละนะคราวนี้ หลีก

จากครูบาอาจารย์ออกไปเข้าไปอยู่ ในภูเขา   

ป่ามันสงบสงัด ป่าไม่มีเรื่องอะไร แต่หัวใจมัน

สร้างเรื่องขึ้นมาละซิ วุ่นอยู่กับเจ้าของคนเดียว 

เป็นบ้าอยู่คนเดียว  

‘โอ๊ย
 อย่างนี้จะอยู่คนเดียวได้ยังไง
 นี่หนี

จากครูบาอาจารย์ไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้ว’  

สู้มันไม่ ได้จนน้ำตาร่วง ไม่ ได้ลืมนะ .. 

น้ำตาร่วง โอ้โห สู้มันไม่ได้ ตั้งสติพับล้มผล็อยๆ 

ตั้งเพื่อล้มไม่ใช่ตั้งเพื่ออยู่ ตั้งต่อหน้าต่อตานี่มัน

ล้มต่อหน้าต่อตาให้เห็น ปัดทีเดียวตก ๕ ทวีป

โน่น สมมุติว่าเราต่อยเข้าไปนี้ มันปัดแขนเรานี้

ตก ๕ ทวีป อำนาจแห่งความรุนแรงของกิเลส 

มันแรงขนาดนั้นนะอยู่ในหัวใจนี่ .. ก็เราตั้งหน้า

จะไปสู้ แต่มีแต่กิเลสซัดเราๆ มันยังไงกัน ได้

เคียดแค้น น้ำตาร่วง ไม่ลืมนะ อันนั้นละเป็น

สาเหตุให้เกิดความเคียดแค้นมุมานะที่จะฟัดกับ

กิเลสให้ ได้ เราจึงกล้าพูดซิว่าความเคียดแค้นนี่ 

.. ลงออกถึงกูถึงมึงทีเดียว ซัดกับกิเลสนี่ ฟังซิ

ว่ากูมึง กูมึงในใจไม่ใช่กูมึงออกมาข้างนอก  

‘มึงยังไงมึงต้องพังวันหนึ่ง
 กูจะเอาให้มึง

พังแน่ๆ
 มึงเอากูขนาดนี้เชียวนะ
 ..
 ยังไงกูได้ที่

แล้วกูจะเอามึงเหมือนกัน
ยังไงมึงต้องพัง
มึงไม่

พังวันหนึ่ง
 มึงต้องพังวันหนึ่ง
 มึงไม่พังกูต้องพัง


ต้องตายกัน’  

มาก็เอากันแหละ ซัดกันไม่ถอย... ต้อง

ตายกัน ต่างคนต่างสู้กันไม่มีถอยกัน  

‘ เอ้า
 กิ เลสกับเราเป็นคู่ต่อสู้กันนี้จน

กระทั่งถึงวันตายไม่ให้เป็น
 เอาให้ตายด้วยกัน


กิเลสไม่ตายเราก็ตายเท่านั้น’…”


เหตุการณ์ในตอนนีท้่านเคยยกเอามาสอน  

พระว่า ตอนที่กองทัพกิเลสมีกำลังมากกว่านั้น 

ยังไม่สมควรที่จะอยู่คนเดียว ต้องเข้าหาครูบา-

อาจารย์ เพราะการอยู่กับครูบาอาจารย์แม้จะ

ยังไม่ก้าวหน้าอะไรแต่ก็เป็นที่อบอุ่นใจได้  

พ
ร
ะ
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ความทุกข์ทรมานในครั้งนี้ทำให้ท่านระลึก

เทียบเคียงเข้ากับประวัติของพระโคธิกะซึ่งเป็น

พระสาวกในครั้งพุทธกาลในสมัยที่เคยเรียน

ปริยัติดังนี้ 

“...ดังที่เคยพูดถึงเรื่องจิตเสื่อมมาเป็นปี

กว่านั้น เสื่อมแล้วเจริญๆ หาบหามกองทุกข์ 

แบกกองทุกข์นี้ แหม ไม่มีกองทุกข์ใดที่จะมาก

ยิ่งกว่ากองทุกข์ของจิตที่ เจริญแล้วเสื่อมๆ   

ซึ่งปรากฏกับหัวใจของเรา จนกระทั่งถึงความ

เข็ดหลาบเลย ถึงขั้นที่ว่าจิตพอได้หลักขึ้นมา

เป็นความสงบแล้ว ต้องเอาตายเข้าว่า  

‘คราวนี้จิตจะเสื่อมไปไม่ ได้
 ถ้าจิตเสื่อม

คราวนี้เราต้องตาย
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้
นั่น

ซิมันอาจเป็นได้นะ’ สำหรับนิสัยเรานี้มันเด็ด

ขาดจริง ๆ 

เราก็ เทียบเอาพระโคธิกะนั่นมาเป็น

ตัวอย่าง ท่านฆ่าตัวเองตายเพราะจิตท่านเสื่อม 

ในครั้งนั้นท่านบอกว่าฌานเสื่อมๆ ก็คือสมาธิ

นั่นแหละเสื่อม ฌาน ก็แปลว่าความเพ่งความ

เล็งอยู่จุดเดียว คือจุดแห่งความสงบนั้นมัน

เสื่อมไป ทีนี้ ไม่มีจุดไหนที่จะจับจะข้องจะแวะจะ

อาศัยพึ่งพิงได้ ทีนี้ก็มีแต่ความว้าเหว่ เสียดาย

ความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบของฌานนั้น

โดยถ่ายเดียว โดยไม่มีสิ่งตอบแทนคือสมหวังๆ 

ว่าเป็นความสงบตามความมุ่งหวังแล้วอย่างนี้

ไม่มี นั่นละกองทุกข์เกิดขึ้นเวลานั้น ท่านแสดง

ไว้มีถึง ๕ ครั้ง ๖ ครั้ง พอครั้งสุดท้ายท่านก็เอา

มีดโกนมาเฉือนคอเลย 

อันนี้ ในตำราพูดไว้ ไม่ค่อยชัดเจนนักแต่

เราก็เข้าใจ เวลามาปฏิบัติแล้วเข้าใจ เวลาอ่าน

ตำราไมค่อ่ยเขา้ใจ ลกัษณะเปน็มวัๆ อยู ่ ทา่นพดู  

ถึงเรื่องพระโคธิกะ ในภาคปฏิบัติของเรามัน  

ก็จับกันได้ทันที…” 

เมื่อโอกาสอันควรมาถึง ท่านจึงเข้า  

กราบเรียนปรึกษาถึงภาวะจิตเสื่อมว่าควร

แก้ ไขอย่างไร และด้วยกุศโลบายแยบยลของ

ครูบาอาจารย์ หลวงปู่มั่นกลับแสดงเป็นเชิง

เสียใจไปด้วย พร้อมกับให้กำลังใจศิษย์ว่า  

“…น่าเสียดายมันเสื่อมไปที่ ไหนกันนา 

เอาเถอะ ท่านอย่าเสียใจ จงพยายาม ทำความ

เพียรเข้ามากๆ เดี๋ยวมันจะกลับมาอีกแน่ๆ   

มันไปเที่ยวเฉยๆ พอเราเร่งความเพียรมันก็

บริกรรมพุทโธแก้ “จิตเสื่อม” 
 

เมื่ออยู่กับหลวงปู่มั่นในพรรษาการภาวนา

ก็มีความสงบร่มเย็นบ้างและเสื่อมบ้าง ครั้นพอ

ออกจากท่านกลับปรากฏว่ามีแต่ความฟุ้งซ่าน 

ท่านเล่าถึงภาวะจิตในขณะนั้นว่า  

“...จิตมันยังไม่ ได้เรื่องได้ราวต้องฝึกฝน

อยา่งหนกั กเิลสมนัถอยใครเมือ่ไร พอจากพอ่แม ่ 

ครูจารย์มั่นไปได้ ๒-๓ วัน จิตมันดีดมันดิ้นหา

เขียงสับยำเพื่อเป็นอาหารกิเลสอย่างเห็นได้ชัด 

ถึงขนาดได้ตำหนิตนเองว่า 

‘อ๋อ!
 เรานี่
 มันกาจับภูเขาทอง
 เวลาอยู่

กับครูบาอาจารย์จิตสงบร่มเย็น
 พอออกจาก

ท่านมาแล้วไม่ ได้เรื่องได้ราว
 ทำความเพียรก็

เดินไปเฉยๆ
 ไม่มีอุบายอะไรที่จะแก้กิเลสได้



สักตัวเดียว
 มีแต่ความฟุ้งซ่านภายในใจ
 นับวัน

รุนแรงขึ้นทุกวันๆ
 ถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ห่างท่าน



ไม่ได้
หนีจากครูบาอาจารย์ไม่ได้’


เมื่อเป็นแบบนี้ เรารีบกลับคืนไปหาท่าน

ทันที แต่เดชะบุญเวลากลับคืนไปองค์ท่านไม่

เคยตำหนิติเตียน ไม่เคยขับไล่ไสส่งเลย 

บางคืนไม่ยอมหลับนอนตลอดรุ่งเพราะ

กลัวจิตจะเสื่อม ถึงอย่างนั้นก็ยังเสื่อมได้ 

เฉพาะอย่างยิ่งเวลาจิตเริ่มก้าวเข้าสู่ความสงบ 

ความเพียรก็ยิ่งรีบเร่งเพราะกลัวจิตจะเสื่อม  

ดังที่เคยเป็นมา แม้เช่นนั้นก็ยังฝืนเสื่อมไปได้ 

ตอ่มากเ็จรญิขึน้อกี แลว้กเ็สือ่มลงอกี ความเจรญิ  

ของจตินัน้อยูค่งที่ไดเ้พยีง ๓ วนั จากนัน้กเ็สือ่ม  

ลงต่อหน้าต่อตา เจริญขึ้นไปถึงเต็มที่แล้วเสื่อม

ลงๆ…” 

ท่านกล่าวถึงความพยายามในการต่อสู้

กับความทุกข์ทรมานและต้องทนอยู่ ในภาวะ  

จิตเสื่อมนี้นานถึง ๑ ปี ๕ เดือน ดังนี้ 

“...ถ้าว่าทางก็ ไม่เคยเดิน จึงไม่รู้จักวิธี

รักษาเข้มงวดกวดขัน แล้วงานที่จะทำให้  

จิตเสื่อมก็คือมาทำกลดหลังหนึ่งเท่านั้นเอง 

การภาวนาไม่ค่อยติดค่อยต่อ ทีแรกมันก็แน่น

ปึ๋งๆ ของมัน ครั้นนานไปหลายวันไปรู้สึกมี

ลักษณะเปลี่ยนแปลง เข้าได้บ้างไม่ได้บ้าง อ้าว

แปลกแล้ว  

นี่ละจิตเราจะเสื่อมนะนี่นะ แล้วขยับเข้า

ใหญ่ รีบร้อยกลดให้เสร็จเรียบร้อย ดีไม่ดีช่าง

หัวมัน ออกปฏิบัติเลย ตั้งแต่นั้นเสื่อมลงไป

เรื่อยๆ จนหมดเนื้อหมดตัวเลยนะ ไม่มีอะไร

เหลือติดตัว นั่นแหละที่มีแต่ไฟล้วนๆ สุมหัวใจ 

เสียดายก็เสียดาย ทำความพากเพียรเต็มเม็ด

เต็มหน่วย บางคืนไม่นอนตลอดรุ่ง 

พอจิตค่อยก้าวขึ้นๆ ก็พยายามใหญ่เลย 

พอไปถึงขั้นที่มันเคยเสื่อม ไปอยู่นั้นได้เพียง

สามวัน สามวันเท่านั้นแล้วก็เสื่อมมาต่อหน้า

ต่อตาอย่างรุนแรง หักห้ามต้านทานไม่ได้ ลงถึง

ขีดแห่งความหมดราค่ำราคา เหลือแต่ตัว

เปล่าๆ เอ้า ขยับขึ้นอีก ๑๔–๑๕ วัน ได้ถึงที่นั้น

แล้วลงอีก อยู่ ได้เพียงสามวัน เป็นอย่างนี้มา

เป็นเวลาปีกว่า มันเริ่มเสื่อมตั้ งแต่ เดือน

พฤศจิกา ส่วน พ.ศ.เท่าไรก็จำไม่ได้ จำได้แต่ว่า

เดือนพฤศจิกาจิตเริ่มเสื่อม แล้วไปฟื้นขึ้นได้

เดือนเมษาปีหน้านู้น พฤศจิกาแล้วก็ธันวา 

มกรา กุมภา มีนา เมษา เสื่อมถึงปีหนึ่งกับห้า

เดือน นี่ละได้รับความทุกข์ความทรมานเอา

อย่างมาก...” 
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กลับมาเอง หนีจากเราไปไม่พ้น  

เพราะจิตเป็นเหมือนสุนัขนั่นแล เจ้าของ

ไปไหนมันต้องติดตามเจ้าของไปจนได้ นี่ถ้าเรา

เร่งความเพียรเข้าให้มาก จิตก็ต้องกลับมาเอง 

ไม่ต้องติดตามมันให้เสียเวลา มันหนีไปไหนไม่

พ้นเราแน่ๆ … 

จงปล่อยความคิดถึงมันเสียแล้วให้คิดถึง

พุทโธ ติดๆ กันอย่าลดละ พอบริกรรมพุทโธ 

ถี่ยิบติดๆ กันเข้า มันวิ่งกลับมาเอง คราวนี้แม้

มันกลับมาก็อย่าปล่อยพุทโธ มันไม่มีอาหารกิน

เดี๋ยวมันก็วิ่งกลับมาหาเรา  

จงนึกพุทโธ เพื่อเป็นอาหารของมันไว้

มากๆ เมื่อมันกินอิ่มแล้วต้องพักผ่อน เราสบาย

ขณะที่มันพักสงบตัวไม่วิ่งวุ่นขุ่นเคืองเที่ยวหาไฟ

มาเผาเรา ทำจนไลม่นัไมย่อมหนไีปจากเรา นัน่แล  

พอดีกับใจตัว หิวโหยอาหารไม่มีวันอิ่มพอ   

ถ้าอาหาร พอกับมันแล้ว แม้ ไล่หนีไปไหนมันก็

ไม่ยอมไป ทำอย่างนั้นแลจิตเราจะไม่ยอมเสื่อม

ต่อไป…” 

คำสอนดังกล่าวของหลวงปู่มั่น ทำให้ท่าน

ตั้งคำมั่นสัญญาขึ้นว่า  

“...อย่างไรจะต้องนำคำบริกรรมพุทโธ




มากำกับจิตทุกเวลา
 ไม่ว่าเข้าสมาธิออกสมาธิ


ไม่ว่าจะที่ไหน
 อยู่ที่ใด
 แม้ที่สุดปัดกวาดลานวัด


หรือทำกิจวัตรต่างๆ
 จะไม่ยอมให้สติพลั้งเผลอ

จากคำบริกรรมนั้นเลย...”


หลวงปู่มั่นถ่ายรูป 
 

เมื่ออยู่กับหลวงปู่มั่นได้ระยะหนึ่งทำให้  

พอจะทราบถึงอุปนิสัยของท่านที่ ไม่ยุ่งกับใคร 

หลวงปู่มั่นจะไปไหนก็ด้วยความจำเป็นจริงๆ 

เมือ่ทราบวา่วนันีจ้ะเปน็วนัเผาศพของหลวงปูเ่สาร ์  

(เดือนเมษายน) ท่านก็กำหนดไว้แล้วว่าน่าจะ

ออกเดินทางวันนี้จึงไปเตรียมรอรับท่านดังนี้ 

“...พอเราไปถึงบ้านน้ำก่ำ แถวนี้สามแยก

น้ำกํ่า นี่พระธาตุพนม นี้ ไปอุบลฯ นี้มาทาง

อำเภอนาแก เรามาพักอยู่วัดป่าสามแยกนี่ เรา

ถามโยมเขา ทราบว่าท่านมาเมื่อวานนี้ 

คือเราไปรับท่าน ท่านไปเผาศพหลวงปู่

เสาร์มา กะว่าเผาวันนี้ วันนี้ท่านจะออก ตาม

ธรรมดาท่านไม่ยุ่งกับใคร ท่านไปด้วยความ

จำเป็น เป็นอาจารย์ของท่าน ท่านไปเผาศพให้ 

ท่านให้เราเฝ้าวัดอยู่ที่วัดนาสีนวน พอเผาศพ  

วนันัน้ กะวนันัน้เรากอ็อกเดนิทางจากวดันาสนีวน  

ไปเลย พองานศพหลวงปูเ่สารเ์สรจ็วนันี ้ วนัหลงั  

นั้นท่านก็ออกมาเลย ท่านไปพักวัดอ้อมแก้ว 

เดี๋ยวนี้ดูไม่เรียกวัดอ้อมแก้วที่ธาตุพนม พอเรา

ไปถึงสามแยกน้ำก่ำมาถามข่าวเขา ชื่อท่านไป

ที่ ไหนดังละ ถามพอดีได้ความเลย ท่านมาถึง

แล้ว มาที่ธาตุพนมแล้ว  

พอเราทราบเราก็บึ่งเข้าไปที่วัดอ้อมแก้ว 

ไปก็ ไปเห็นท่าน เราก็ ไปนิมนต์ท่านมา เรา

กราบเรียนท่านว่า ‘สถานที่นี้มันไม่สะดวก

สบาย
 รู้สึกว่าวุ่นวาย
 สู้สถานที่ที่ผมพักอยู่



ไม่ ได้
 นั้นมันเป็นวัดป่าเหมาะสมดีเหลือเกิน




ที่บ้านฝั่งแดงเวลานี้เป็นวัดร้าง
 กระผมมาพัก

อยู่องค์เดียว
ที่นั่นดี
สงัดมากทุกอย่าง’



ท่านว่า ‘ฮือ!
อย่างนั้นเหรอ
ถ้างั้นก็ไปสิ’


เพราะท่านเป็นไข้หวัดใหญ่มา จากโน้นมา

ท่านเป็นไข้หวัดใหญ่ ดูเหมือนอยู่นั้นสองคืน  

เท่านั้นล่ะมั้ง เดินมาๆ ท่านเป็นไข้หวัดใหญ่มา

จากอุบลฯ เดินมาจากพระธาตุพนม มานี้ก็

ประมาณสัก ๗ - ๘ กิโล เห็นจะได้นะ จาก  

วัดอ้อมแก้วนี่ พระธาตุพนมอยู่ทางโน้น   

วัดอ้อมแก้วอยู่อีกทาง เป็นวัดท่านอาจารย์-

เสาร์เป็นผู้สร้างนะ พอตื่นเช้าวันหลังท่านไป

เลยพอกราบเรียนท่านแล้ว ท่านเดินไปนะ 

ออกจากนัน้มากม็าพกับา้นฝัง่แดง ถา่ยรปู  

ท่านั่ ง-ท่ายืนที่วัดฝั่ งแดงนี่ ที่มีต้นไม้อยู่  

ข้างหลังท่าน ท่านยืนอยู่ ใต้ร่มไม้นั่น เราอยู่  

ที่นั่น ท่านอนุโลมให้ลูกศิษย์ของท่านพวก

ธาตพุนมทัง้ลกูทัง้หลานเตม็ไปหมดมาขอถา่ยรปู   

โยมทองอยู่กับโยมตั๊กลูกชาย โยมศรี เพ็ง

ลูกสาว มาจังหันท่าน แล้วก็มาขอถ่ายรูป  

กับท่าน ท่านไม่ให้ ใครถ่ายง่ายๆ นี่ท่านอนุโลม

เต็มที่เพราะเป็นลูกศิษย์เก่าของท่านตั้งแต่ท่าน

ยังหนุ่ม ก็เลยให้ถ่าย ท่านอนุโลมให้ทั้งท่ายืน  

ท่านั่ง  

ถ่ายท่านั่งขัดสมาธิ ท่ายืนพาดสังฆาฯ 

ด้วย แกก็เห็น นี่ละรูปท่านอาจารย์มั่นเรา 

หลวงปู่มั่นเรา เห็นยืนพาดสังฆาฯ นั่งขัดสมาธิ

อยู่ที่บ้านฝั่งแดง ท่านเต็มใจให้ถ่าย เมตตา  

ลูกศิษย์ของท่าน ธรรมดา โหย ใครจะไปถ่าย

ท่านได้ง่ายๆ เหรอ นี่ก็เป็นลูกศิษย์เก่าแก่  

ของท่าน ท่านจึงให้ถ่าย จึงได้เห็นรูปของท่าน 

เพราะฉะนัน้เราถงึรูว้า่ทา่นถา่ยรปูทีว่ดัสทุธาวาส  

หนหนึ่งขึ้นนั่งบนธรรมาสน์ แล้วก็ถ่ายที่นี่  

อีกหนหนึ่ง นอกนั้นไม่เห็นมีเลย…” 



120 121

พรรษาที่ ๑๐ 
(พ.ศ.๒๔๘๖) 
จำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านนามน  
(วัดป่านาคนิมิตต์) 
ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ 
จังหวัดสกลนคร 

กุฏิหลวงปู่มั่น
ภูริทัตโต
ที่เสนาสนะป่าบ้านนามน


สถานที่จำพรรษาขององค์หลวงตาในช่วงเวลานั้น


กาลานุกรม 

พรรษาที่ ๑ -๒ 

อายุ ๒๑ -๒๒ ปี 

(พ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๗๘) 

วัดโยธานิมิตร จ.อุดรธานี 

พรรษาที่ ๔ -๕   

อายุ ๒๔ -๒๕ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๐ -๒๔๘๑)  

วัดสุทธจินดา 

จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๗ 

อายุ ๒๗ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๓) 

วัดเจดีย์หลวง  

จ.เชียงใหม่ 

พรรษาที่ ๙ 

อายุ ๒๙ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๕) 

เสนาสนะป่าบ้านโคก 

(วัดป่าวิสุทธิธรรม) 

จ.สกลนคร 

 พรรษาที่ ๓ 

อายุ ๒๓ ปี  

(พ.ศ.๒๔๗๙)  

วัดท่าช้าง จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๖ 

อายุ ๒๖ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๒) 

วัดศาลาทอง จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๘  

อายุ ๒๘ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๔) 

วัดป่าจักราช 

จ.นครราชสีมา 

>> 

เสนาสนะป่าบ้านนามน  

ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ  

จ.สกลนคร 

พรรษาที่ ๑๐ 

อายุ ๓๐ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๖)  

พรรษาที่ ๑๑ พรรษาที่ ๑๒ 
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มารกระซิบ 
 

การภาวนาอยู่โดยลำพงัคนเดยีววนัๆ หนึง่  

ท่านไม่พูดคุยกับใครเลย ถ้าไม่ออกฉันข้าววันใด

ก็ไม่พบเห็นใครทั้งสิ้น จึงไม่มีสิ่งใดมารบกวน  

ยุ่งเกี่ยวในการประกอบความเพียรของท่าน

ตลอดเว้นแต่เวลาหลับ แม้อย่างนั้นบางวัน

พยายามต่อสู้อย่างหนักจิตก็ยังลงไม่ ได้เลย 

บางทีกิเลสก็กล่อมเอาบ้างเหมือนกันว่า 

“…โธ่!!
 มาอยู่อย่างนี้เหมือนคนสิ้นท่า


ไม่มีคุณค่ามีราคาอะไรเลย
 โลกสงสารเขาก็อยู่

ได้สะดวกสบาย
 สนุกสนาน
 ไม่ต้องมารับความ

ทุกข์ทรมานเหมือนเราซึ่งเปรียบเหมือนคน



สิ้นท่านี่
 ทำไมจึงต้องมาทรมานอยู่ในป่าในรก

กับสัตว์กับเสืออย่างนี้
ไม่มีคุณค่าราคาอะไร…”


ความคิดเช่นนี้ทำให้ท่านรู้สึกท้อถอย

น้อยใจและอ่อนความเพียรลงไปบ้างเหมือนกัน 

ท่านเล่าว่ากิเลสมารมันคอยแอบกระซิบคอย

สอดแทรกอยู่ตลอดทั้งๆ ที่ก็พยายามทำความ

เพียรอยู่อย่างนั้นดังนี้ 

“… วันหนึ่งเรายังไม่ลืม เราไม่ได้ดูนาฬิกา 

ก็นั่งภาวนาจะไปดูนาฬิกาอะไร มันคงประมาณ

หกทุ่มหรือตีหนึ่ง มันดึกจริงๆ นะวันนั้น จิตมัน

ยังลงไม่ได้ ... ก็พอดีเขามีลำกัน ทางภาคอีสาน

เขาเรียกลำ ลำยาวข้ามทุ่งนาไปจากบ้านนามน 

เขามาเที่ยวสาวทางบ้านนามน เขาอยู่

บา้นโพนทอง ดา้นตะวนัออกวดับา้นนามนนูน้นะ่   

เขาลำยาวไปตามทุ่งนา ฟังอาการเขาร้องเพลง 

เขาลำยาวเพลงภาคนี้ จิตมันยังวิตกขึ้นมาได้  

ในขณะนั้น 

‘โอ
้ เขายงัมคีวามสนกุสนานรืน่เรงิเดนิขบั



ลำทำเพลงตัดทุ่งนาไปอย่างเพลิดเพลินไม่มี

ความทกุขก์ายทรมานใจเหมอืนเรา
 ไอเ้รานีก้ำลงั



ตกนรกทั้งเป็น...
 ไม่มีใครที่จะทุกข์ยิ่งกว่าเรา

คนในโลกนี้
กำลังตกนรกทั้งเป็นอยู่เวลานี้’…”


ความคิดปรุงดังกล่าวมีขึ้นขณะได้ยิน

เสียงลำเพลงอยู่นั้น แต่แล้วท่านก็หวนระลึก

เป็นธรรมขึ้นมาแก้ในทันทีว่า 

“…อันรื่นเริงบันเทิงแบบนี้เราเคยเป็น  

มาแล้ว ทุกข์แบบนี้เราเคยเป็นมาแล้ว เราเคย

ตกนรกทั้งเป็นกับกิเลส ตกนรกทั้งตายกับ  

กิเลสมากี่กัปกี่กัลป์แล้ว นี่เราจะตะเกียกตะกาย

ตนให้พ้นจากนรกของกิ เลส   

เราจะถอนตัวของเราด้วย

ความพากเพียรเพื่อความ

พ้นทุกข์ ทำไมจึงเห็นว่า

เป็นความทุกข์ความ

ลำบาก เราประกอบ

ความเพียรหาอะไร? หานรก  

อเวจีที่ ไหนเวลานี้ ยังจะอยาก  

ตกนรกกับเขาอยู่เหรอ …” 

ท่านว่ามันคิดขึ้นปุ๊บแก้กัน

ทันทีเลย จากนั้นไม่นานจิตก็สงบ

ลงได้  

จิตตั้งหลักได้ 
 

หลังจากได้รับอุบายอันแยบคายจาก

หลวงปู่มั่น ท่านจึงนำมาตั้งเป็นข้อสังเกตขึ้น

แล้วเร่งความเพียรนำคำบริกรรมพุทโธมา

กำกบัจติทกุเวลาไมว่า่เขา้สมาธอิอกสมาธ ิ ไมว่า่  

จะที่ไหนอยูท่ี่ใดหรอืทำกจิวตัรตา่งๆ จะไมย่อมให ้ 

สติพลั้งเผลอจากคำบริกรรมนั้นเลย ทำให้เริ่มรู้

ถึงเรื่องราวภาวะเสื่อมของจิตได้อย่างชัดเจน

ดังนี้ 

“...คราวนี้เราจะตั้งใหม่ คราวนี้เอาคำ  

บรกิรรมเปน็หลกั ไม่ไดก้ำหนดเอาเฉพาะความรู ้ 

เหมือนแต่ก่อน ซึ่งเจริญขึ้นแล้วเสื่อมลงๆ 

เหมือนว่าตั้งต้นใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเราจะ

ภาวนาด้วยบทคำบริกรรมคือพุทโธ เราชอบ  

พุทโธ นิสัยผมกลมกลืนกับพุทโธมาดั้งเดิม ก็ตั้ง

กำหนดกฎเกณฑ์ให้ ใหม่ ทีนี้จะบริกรรมด้วย  

พุทโธ แต่สำหรับนิสัยเรานี้รู้สึกว่าเป็นคนจริงจัง

มากตลอดมา พอว่าตั้งกับคำว่าพุทโธก็เหมือน

ทำสัตยาบันสัญญากันเลย จะเคลื่อนเป็นอื่นไป

ไม่ ได้ กับคำว่าพุทโธจะต้องตั้งกันตลอดเวลา 

ไม่ว่าอิริยาบถใดจะไม่ยอมให้เผลอจากคำว่า  

พุทโธนี้เลย ตั้งตลอด ตั้งแต่ตื่นนอนตั้งไม่ให้

เผลอ ควบคุมกันตลอดเวลา ทุกข์ก็ให้อยู่กับ  

พุทโธ สุขก็ให้อยู่กับพุทโธ  

‘เอ้า!
 มันจะเสื่อมไปถึงไหนก็ให้มันเสื่อม


มนัจะเจรญิกต็าม
 เพราะความเสือ่มความเจรญินี
้


เรามันเคยมาพอแล้ว
 จนอิดหนาระอาใจต่อ

ความเสื่อมความเจริญ
 คราวนี้มันจะเสื่อม



ให้เสื่อมไป
 เจริญก็เจริญไป
 จะไม่ถือมาเป็น

อารมณ์ยิ่งไปกว่าการบริกรรมด้วยความมีสติ


ไม่ปล่อยวางนี้เท่านั้น’


 จึงได้ปักลงตรงนั้น แล้วปักจริงๆ นะ 

เอาอยู่กับนั้นเลย จะเจริญก็ตามเสื่อม

กต็ามไมเ่อามาเปน็อารมณ ์เพราะเราเคย

เป็นอารมณ์แล้วก็สร้างความทุกข์ร้อนให้

เรามามากขนาดไหน ปล่อยเลย เมื่อภาวนา

เข้าไปๆ พุทโธเข้าไป พุทโธเข้าไป บังคับจิต  

ตลอดเวลา สุดท้ายจิตที่เคยเสื่อมเคยเจริญ 

มันก็ไม่เสื่อม ค่อยเจริญขึ้นๆ ค่อยสงบเย็นใจ

เขา้ไปๆ ปกัเขา้ไปเรือ่ยๆ ไมถ่อย จนกระทัง่จติ

สงบ  
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ถึงบางครั้งนี้บริกรรมไม่ได้นะ คือจิตมัน

ละเอียด สงบเข้าไปจนถึงขั้นละเอียด นึก  

คำบรกิรรมไมอ่อกเลย คอืหมดจรงิๆ ปรงุขึน้มา  

ไมม่เีลย ไมม่เีลย เหลอืตัง้แตค่วามรูท้ีล่ะเอยีดสดุ  

อยู่ในนั้นในจิตขั้นนี้ จนเกิดความงง ‘เอ๊
 นี่จิต

ของเราบริกรรมมาตลอด
 คราวนี้คำบริกรรมก็

ไม่มี
 บริกรรมยังไงก็ ไม่ปรากฏ
 ทำยังไงก็ ไม่

ปรากฏ
 เหลือแต่ความรู้ที่ละเอียด
 แล้วจะทำ



ยังไง?’ งง กลัวมันจะเสื่อมอีกจึงได้งง  

ก็เลยได้สติ ‘เอ้า!
 ถ้าหากว่าคำบริกรรม

มันหายไป
เอ้า!
ให้หายไป
แต่กับความรู้อันนี้จะ

ไม่หาย
 สติจะจับเข้าอยู่กับความรู้อันนี้
 จนกว่า

บริกรรมได้เมื่อไรจะบริกรรมทันที’ จิตก็ปักอยู่

กับความรู้  

พอได้จังหวะความรู้ที่ปรุงไม่ ได้นี้ มีแต่

ความละเอียด รู้อย่างละเอียดๆ มันก็ค่อย

คลี่คลายตัวออกมา เรียกว่ามันถอยออกมา   

คำบริกรรมบริกรรมได้ เอาคำบริกรรมติด

เขา้ไปอกีเลยตลอด อยา่งนีเ้ปน็พกัๆๆ พอถงึขัน้  

มันละเอียดจริงๆ หมดคำบริกรรมหายเลย จับ

อันนั้นไว้ตามเดิมๆ ต่อไปมันก็ค่อยละเอียดขึ้นๆ 

จนถงึขัน้ทีม่นัเคยเจรญิแลว้เสือ่มๆ ไปถงึนัน้แลว้  

‘เอ้า!
 เสื่อมไป
 อยากเสื่อมก็เสื่อมไป
 เรา

ไม่เป็นกังวลกับความเสื่อมความเจริญ
 เพราะ

เคยเป็นมาแล้วไม่ได้ผลอะไรเลย
 แต่เราจะไม่

ปล่อยคำบริกรรมนี้ตลอดไป’


เอากันตลอด มันก็ขึ้นไปเรื่อยๆๆ พอถึง

ขั้นมันจะเสื่อม มันก็ไม่เสื่อม 

ทีนี้ก็ก้าวขึ้นเรื่อยๆ อ๋อทีนี้ถูกแล้ว จับได้

แล้วนะ จากนั้นก็ย้ำคำบริกรรมเข้าไป จน

กระทั่งจิตมีความแน่นหนามั่นคงปึ๋งๆ เอาละทีนี้ 

เราจะจับเอาจุดแห่งความแน่นหนามั่นคงซึ่ง

เป็นจุดผู้รู้อย่างเด่นชัดนี้ด้วย สติอีก เอาสติจับ

ตรงนั้นไม่ปล่อยอีก เช่นเดียวกับคำบริกรรม  

พุทโธไม่ปล่อยวางเช่นเดียวกัน จิตก็ละเอียด

เข้าไป ละเอียดเข้าไป จนกระทั่งปล่อยเองนะ

คำบริกรรม เมื่อถึงขั้นที่จะปล่อยแล้วมันปล่อย

เอง มีแต่ความรู้เด่น อยู่กับความรู้นั้นด้วยสติๆ 

ตลอดไปเลย ... 

นี่ทำจริงจังไม่ได้ทำเล่น ไม่ว่าอะไรก็ตาม 

บิณฑบาตในหมู่บ้านไม่ยอมให้เผลอเลย เดิน

จงกรมไปตลอด เขาใส่บาตรไม่ทราบเขาใส่

อะไรไม่ไดส้นใจ มตีัง้แตค่ำบรกิรรมพทุโธๆ ตลอด   

ทั้งไปทั้งกลับ ทั้งขบทั้งฉัน กระดิกพลิกแพลง  

ไปไหนคำบริกรรมจะไม่ปล่อยเลย นี่เรียกว่า  

บริกรรมโดยแท้ จนกระทั่งจิตมันตั้งได้แล้วก็

เข้าอยู่ในสมาธิ มันถึงแน่นหนามั่นคง พอถึงขั้น

แน่นหนามั่นคงจริง ๆ...” 

ตั้งแต่นั้นมาท่านก็ตั้งคำบริกรรมมาเป็น

ลำดับ ไปไหนมาไหนอยู่ที่ ใดเป็นกับตายจะ  

ไม่ยอมให้เผลอจากพุทโธ แม้จิตจะเสื่อมไปไหน

ก็ให้รู้กันที่นี่เท่านั้นไม่ยอมรับรู้ ไปทางอื่น จิต  

ก็เลยตั้งหลักลงได้เพราะคำบริกรรมคือพุทโธ  

หักโหมความเพียรเต็มเหนี่ยว 
 

ท่านเริ่มหักโหมความเพียรมาตั้ งแต่  

เดอืนเมษายนและพฤษภาคมกอ่นเขา้พรรษาปนีี ้  

หลงัจากหลวงปูม่ัน่เสรจ็งานเผาศพหลวงปูเ่สารแ์ลว้   

(๑๕-๑๖ เมษายน ๒๔๘๖) ทา่นก็ไปรบัหลวงปูม่ัน่  

มาดว้ยกนั และเดนิทางจากพระธาตพุนมเขา้มา  

จำพรรษาทีบ่า้นนามน จงัหวดัสกลนคร นบัเปน็  

พรรษาที่ ๒ ของการไปศึกษาอยู่กับหลวงปู่มั่น 

และเป็นพรรษาที่ ๑๐ ของการบวช  

ในพรรษานี้ท่านเร่งความเพียรอย่าง  

เต็มเหนี่ยวยิ่งกว่าธรรมดา หักโหมทั้งร่างกาย

และจิตใจ กลางวันไม่นอน เว้นแต่วันที่นั่งสมาธิ

ตลอดรุ่งวันนั้นจึงจะยอมให้พักกลางวันได้   

ถ้าวันไหนทำความเพียรธรรมดาๆ กลางวัน

ท่านจะไม่ยอมพักเลย  

“...กลางวันไม่นอน เดินจงกรม หมากพลู

ไม่แตะเลยในสามเดือน ทิ้งเลย ... แต่ก่อนไป

ที่ ไหนมันมีหมากพลูเต็มไปหมดนี่ เขาเอามา

ถวายก็ฉันไปอย่างนั้นเองเลยฉันมาเรื่อยๆ… 

การนั่งสมาธิตลอดรุ่งนี้มันของเล่นเมื่อไร 

ใครเก่งลองดูสิ จะได้รู้ว่านั่งแต่หัวค่ำจนกระทั่ง

ตลอดรุง่เปน็เวลา ๑๓ - ๑๔ ชัว่โมงเปน็อยา่งไรบา้ง   

บางวันนั่งจนกระทั่งถึงเวลาบิณฑบาตเพราะอยู่
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กับหมู่กับเพื่อน ถ้าอยู่คนเดียวยังไม่ออกอีกนะ 

จะกี่ชั่วโมงไม่รู้นะ แต่นี่ (มีข้อวัตร) เกี่ยวกับครู

กับอาจารย์…” 

ท่านกล่าวถึงสมาธิกับการพิจารณาใน

ขณะเกิดทุกขเวทนาดังนี้ 

“สมาธิเริ่มแน่นไม่เสื่อมอีกมาแต่เดือน

เมษายน
 แต่นี้ ไม่เกี่ยวกับสมาธิ
 แต่เป็นปัญญา

ในเวลาจนตรอก
 มันเป็นปัญญาสายฟ้าแลบ


สติปัญญากับกิเลสราวกับมัดคอติดกัน
 ไม่ใช้

ปัญญาได้ยังไง
 เวลามันจะตายมันจนตรอก



จนมุมก็ต้องใช้ปัญญาสิ
 เวลารู้ขึ้นมามันก็รู้ด้วย

ปัญญา”


ความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากการนั่งตลอด

รุ่งนี้เกิดจากผลของการพิจารณาทุกขเวทนา 

ในเรื่องนี้ท่านสอนพระเณรอย่างถึงใจ ดังนี้ 

“…ตอนที่เห็นความอัศจรรย์ ก็เห็นตอน

นั่งภาวนาตลอดรุ่ง ตั้ งแต่ เริ่มคืนแรกเลย 

พิจารณาทุกขเวทนา แหม มันทุกข์แสนสาหัส

นะ ทีแรกก็ไม่นึกว่าจะนั่งสมาธิภาวนาตลอด

รุ่ง... ตอนจะนั่งภาวนาได้ตลอดรุ่งนั้น ก็จากนี่

แหละ ทีนี้เริ่มนั่งกำหนด กำหนดลงไปๆ ทีแรก

ใจก็ลง เพราะมันเคยลง มันลงได้ง่าย เรียกว่า

มีหลักมีฐานอันดี กำหนดภาวนาลงไป เมื่อ

เวทนาอนัใหญห่ลวงยงัไมเ่กดิ ภาวนามนักส็งบด ี  

พอถอยขึน้มากเ็ปน็เวลาหลายชัว่โมง เวทนาใหญ ่ 

ก็เกิดขึ้น และเกิดขึ้นจนจะทนไม่ไหว ใจที่เคย

สงบนั้นก็ล้มไปหมด ฐานดีๆ นั้นล้มไปหมด 

เหลือแต่ความทุกข์เต็มในส่วนร่างกาย แต่จิตใจ

ไม่ร้อน ชอบกล 

รา่งกายทกุขม์ากสัน่ไปหมดทัง้ตวั   

นี่แหละตอนที่ ได้เข้าตะลุมบอนกันใน

เบื้องต้นแห่งเหตุที่จะได้อุบายสำคัญ

ขึ้นมา ตอนทุกขเวทนากล้าสาหัส

เกิดขึ้นโดยไม่คาดไม่ฝัน คืนวันนั้น

ก็ยังไม่ได้ตั้งใจว่าจะนั่งจนตลอดรุ่ง

นะ เราไม่ ได้ตั้งสัจอธิษฐานอะไร

เลย นั่งภาวนาธรรมดาๆ 

แต่เวลาทุกขเวทนา

เกิดขึ้ นมามาก . . . 

พิจารณายังไงก็ ไม่

ได้เรื่อง 

‘เอ๊ะ!
 มันยังไงกันนี่ว่ะ
 เอ้า!
 วันนี้ตายก็

ตาย
 เราจะต้องสู้ ให้เห็นเหตุเห็นผลกับเวทนานี้

เสียวันนี้’ เลยตั้งสัจอธิษฐานในขณะนั้น เริ่มนั่ง

ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงสว่างถึงจะลุก  

‘เอ้า!
เป็นก็เป็น
ตายก็ตาย
ถ้าไม่ถึงเวลา

ลุกจะไม่ลุกจริงๆ
 เอ้า!
 สู้กันจนถึงสว่างเป็น



วันใหม่
 วันนี้จะพิจารณาทุกขเวทนาให้เห็นแจ้ง

เห็นชัดกันสักที
 ถ้าไม่เห็น
 แม้จะตายก็ให้มัน

ตายไป
ให้รู้กัน
ขุดกันลงไป
ค้นกันลงไป’  

นี่แหละตอนปัญญาเริ่มทำงานอย่างเอา

จริงเอาจัง …เวลานั่งก็ไม่ให้มีข้อแม้ ใดๆ เช่น

ปวดหนักปวดเบา อยากถ่ายถ่ายไป ถ่ายไปแลว้

เราจะล้างไม่ได้เหรอ ล้างไม่ได้อย่าอยู ่ ให้หนัก  

ศาสนา ตายเสียดีกว่า เพราะฉะนั้น จึงไม่มี

ข้อแม้… แต่มันก็ไม่เคยปวดถ่ายนะ เรื่องปวด

เบานี่ ไม่มีหละ เพราะจีวรมันเปียกหมด เปียก

เหมือนเราซักผ้าจริงๆ นะ ไม่ใช่ธรรมดา...เปียก

หมดตัวเลยเพราะมันจะตาย  

มนัไม่ใชเ่หงือ่ละ ภาษาภาคอสีานเขาเรยีก   

ยางตาย อันนี้มันจะไปปวดเบาที่ตรงไหน เหงื่อ

มันออกหมด ส่วนการถ่ายหนักนั้นมันอาจ  

เป็นได้ แต่ที่ผ่านมานี้มันก็ ไม่เห็นเป็นอะไรนี่ 

หากเป็นขึ้นมาจริงๆ ก็เอาจริงๆ นี่ ขนาดนั้น… 

เราไม่ทราบ ไม่คาดไม่ฝันว่าปัญญาจะมีความ

แหลมคม เวลามันจนตรอกจนมุม ไม่มีทางออก

จริงๆ ปัญญาก็หมุนติ้วเลย ปัญญาออกขุดค้น 

สู้กันแบบไม่ยอมถอยทัพกลับแพ้เลย เวลาจน

ตรอกปัญญาเกิด จึงทำให้เข้าใจว่า คนเราไม่ใช่

จะโง่อยู่เรื่อยไป เวลาจนตรอกย่อมหาวิธีช่วย

ตัวเองจนได้ นี่ก็เหมือนกัน พอจนตรอก

เพราะทุกขเวทนากล้าครอบงำ สติปัญญา

ค้นเข้าไปถึงทุกขเวทนา เมื่อเวทนา

เกิดขึ้นมากๆ เช่นนี้ มันเป็นไปหมด

ทั้งร่างกาย ทีแรกมันก็ออกร้อน

ตามหลังมือหลังเท้า ซึ่งไม่ ใช่

เวทนาใหญ่โตอะไรเลย 

เวลามันใหญ่โตจริงๆ   

เกิดขึ้นมา ร่างกายเป็นไฟ

ไปหมด กระดกูทกุทอ่น  

ทุ ก ชิ้ น ที่ ติ ด ต่ อ กั น 

เป็นฟืน เสริม ไฟ ใน

รา่งกายทกุสว่นเหมอืน  

มันจะแตกไปเดี๋ยวนั้น กระดูกต้นคอมันก็จะขาด 

กระดูกทุกท่อนทุกชิ้นที่ติดต่อกันมันก็จะขาด 

หัวจะขาดตกลงพื้นในขณะนั้น เวลาเป็นทุกข์ 

อะไรๆ ก็พอๆ กัน และทั่วไปหมดทั้งร่างกายนี้

ไม่ทราบจะไปยับยั้งพอหายใจได้ที่ตรงไหน 

ที่ไหนก็มีแต่กองไฟ คือความทุกข์มากๆ ทั้งสิ้น 

เมื่อหาที่ปลงใจไม่ได้ สติปัญญาก็ขุดค้นลงไปที่

ทุกขเวทนานั้น โดยหมายเอาจุดที่มันทุกข์มาก

กว่าเพื่อน อันไหนที่มันเป็นทุกข์มากกว่าเพื่อน 

สติปัญญาพิจารณาขุดค้นลงที่ตรงนั้น โดยแยก

ทุกขเวทนาออกให้เห็นชัดเจนว่า เวทนานี้เกิด

มาจากไหน ใครเป็นทุกข์ ถามสกลกายส่วน

ต่างๆ อาการต่างๆ ต่างอันต่างเป็นอยู่ตาม

ธรรมชาติ หนังก็เป็นหนัง เนื้อก็เป็นเนื้อ เอ็นก็

เป็นเอ็น ฯลฯ มีมาแต่วันเกิด ไม่ปรากฏว่า  

มันเป็นทุกข์มาตั้ งแต่ วัน เกิดติดต่อกันมา 

เหมือนเนื้อหนังที่มีอยู่ตั้งแต่วันเกิดนี้ ส่วนทุกข์

เกิดขึ้นและดับไปเป็นระยะๆ ไม่คงอยู่เหมือน

อวัยวะเหล่านั้นนี่  

กำหนดลงไป อวัยวะส่วนไหนซึ่งเป็นรูป 

อันนั้นก็จริงของมันอยู่อย่างนั้น ทุกขเวทนา

ขณะนี้มันเกิดอยู่ตรงไหน ถ้าว่าสิ่งเหล่านั้นเป็น

เวทนาทั้งหมด ทำไมมันจึงมีจุดเดียวที่มัน  

หนกัมาก แนะ่ แยกมนัออกไป สตปิญัญาตอนนัน้  

หนีไปไหนไม่ ได้แล้ว ต้องวิ่งอยู่ตามบริเวณที่  

เจ็บปวด และหมุนติ้วรอบตัว แยกเวทนา  

กับกาย ดูกายแล้วดูเวทนา ดูจิต มีสามอย่างนี้

เป็นหลักใหญ่ 

จิตก็เห็นสบายดีนี่ ถึงทุกขเวทนาจะเกิด

ขึ้นมากน้อยเพียงไร จิตก็ไม่เห็นทุรนทุราย เกิด

ความเดือดร้อนระส่ำระสายอะไรนี่ แต่ความ

ทุกข์ ในร่างกายนั้นชัดว่าทุกข์มาก มันก็เป็น

ธรรมดาของทุกข์ และกิเลสที่มีอยู่ มันต้อง  

เข้าประสานกัน ไม่เช่นนั้นจิตจะไม่เกิดความ

เดือดร้อน หรือกระทบกระเทือนไปตาม

ทุกขเวทนาทางกายที่สาหัสในขณะนั้น ปัญญา

ขุดค้นลงไป จนกระทั่งกายก็ชัด เวทนาก็ชัด จิต

ก็ชัด ตามความจริงของแต่ละอย่างละอย่าง 

จิตเป็นผู้ ไปหมาย ไปสำคัญเวทนาว่า  

เป็นนั้นเป็นนี้ก็รู้ชัด พอมันชัดเข้าจริงๆ เช่นนั้น

แล้ว เวทนาก็หายวูบไปเลย ในขณะนั้น กายก็  

สักแต่ว่ากาย จริงของมันอยู่อย่างนั้น เวทนาก็
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สักแต่เวทนา และหายวูบเข้าไปในจิต ไม่ได้ ไป

ที่อื่นนะ พอเวทนาหายวูบเข้าไปในจิต จิตก็รู้ว่า

ทุกขเวทนาดับหมด ทุกขเวทนาดับหมดราวกับ

ปลิดทิ้ง นอกจากนั้นกายก็หายหมดในความ

รูส้กึ ขณะนัน้กายไมม่ีในความรูส้กึเลย เหลอืแต ่ 

ความรู้ล้วนๆ เพราะยังเหลืออยู่อันเดียว คือ

ความรู้และเพียงสักแต่ว่ารู้เท่านั้น จิตละเอียด

มาก แทบจะพูดอะไรไม่ ได้เลย สักแต่ว่ารู้ 

เพราะละเอียดอ่อนที่สุดอยู่ภายใน ร่างกาย  

หายหมด เวทนาหายหมด เวทนาทางกายไม่มี

เหลือเลย ร่างกายที่กำลังนั่งภาวนาอยู่นั้นก็

หายไปหมดในความรู้สึก เหลือแต่ความสักแต่

ว่ารู้ จะคิดจะปรุงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่มี 

ขณะนั้นจิตไม่คิดปรุงเลย ถ้าไม่ปรุงก็เรียกว่า 

ไม่ขยับเขยื้อนอะไรทั้งนั้น จิตมันแน่ว คือแน่ว

อยู่โดยลำพังตนเอง เป็นจิตล้วนๆ ตามขั้นของ

จิตที่รวมสงบ นี่ไม่ได้หมายถึงอวิชชาไม่มีนะ 

อวิชชามันแทรกอยู่ในนั้นแหละ เพราะจิต

ยังไม่ถอนออกจากอวิชชา มันก็มีจิตกับอวิชชา

ที่สงบตัวอยู่ด้วยกัน เพราะอวิชชาไม่ออก

ทำงาน ขณะที่ถูกตีต้อนด้วยปัญญา อวิชชาก็

หดตัว สงบลงไปแทรกอยู่กับใจเหมือนตะกอน

นอนก้นโอ่งฉะนั้น ขณะนั้นเกิดความอัศจรรย์

ถึงเวลาที่เวทนาจะเกิดขึ้นมาใหม่  

นี่ ได้หลักเกณฑ์ที่นี่และแน่ใจ เกิดความ

เข้าใจว่า ได้หลักในการต่อสู้กับเวทนาว่า  

‘อ๋อ
 เป็นอย่างนี้เอง
 ทุกข์มันเป็นอันหนึ่ง

ต่างหากแท้ๆ
 กายเป็นอันหนึ่ง
 จิตเป็นอันหนึ่ง

ต่างหาก
 แต่เพราะความลุ่มหลงอย่างเดียว




จึงได้รวมทั้ งสามอย่างมาเป็นอันเดียวกัน




จติเลยกลายเปน็ความหลงทัง้ดวง
 จติกเ็ปน็ผูห้ลง



ทั้งดวง
 แม้ทุกขเวทนาจะเกิดตามธรรมชาติ

ของมันก็ตาม
 แต่เมื่อยึดเอามาเผาเรามันก็ร้อน


เพราะความสำคัญนี้เองพาให้ร้อน’


เมื่อนานพอสมควรแล้ว ทุกขเวทนาก็เกิด

ขึ้นอีก เกิดขึ้นอีก ‘เอาอีก
ต่อสู้กันอีก
ไม่ถอย’ 

ขุดค้นลงไปอีก อย่างที่เคยขุดค้นมาแล้ว

แต่หนก่อน แต่เราจะเอาอุบายที่เคยพิจารณา

แก้ ไขในระยะก่อนมาใช้ ในปัจจุบันนี้ ไม่ ได้ มัน

ต้องเป็นอุบายสติปัญญาคิดขึ้นมาใหม่ ผลิต  

ขึ้นมาใหม่ ให้ทันกับเหตุการณ์ซึ่งเป็นเวทนา

เหมือนกัน แต่อุบายวิธีก็ต้องให้เหมาะสมกัน  

ในขณะนั้นเท่านั้น เราจะไปยึดเอาอุบายวิธีที่

เราเคยพิจารณารู้ครั้งนั้นๆ มาแก้ ไม่ได้ มันต้อง

เปน็อบุายสดๆ รอ้นๆ เกดิขึน้ในปจัจบุนั แกก้นัใน  

ปัจจุบัน ใจกส็งบลงไดอ้กีอยา่งแนบสนทิเชน่เคย   

ขึ้นมา ทุกขเวทนาไม่เหลือ กายหายหมด สิ่งที่

ไม่หายมีอันเดียว คือความรู้อันละเอียดที่พูด  

ไม่ถูก คือสักแต่ว่าปรากฏเท่านั้น พูดนอกออก

ไปจากนั้นไม่ได้ สิ่งที่สักแต่ว่าปรากฏนั้นแล คือ

ความอัศจรรย์ยิ่งในขณะนั้น ไม่ขยับเขยื้อน

ภายในจิตใจ ไม่กระเพื่อมไม่อะไรทั้งหมด สงบ

แน่วอยู่อย่างนั้น จนกระทั่งพอแก่กาลแล้วก็

ขยับ คือใจเริ่มถอยออกมา และกระเพื่อมแย็บ

แล้วหายเงียบไป การกระเพื่อมมันเป็นเองของ

มันนะ เราไปหมายไม่ได ้ ถ้าไปหมายก็จะถอน 

คือจิตพอดิบพอดีของมันเอง กระเพื่อมแย็บ

อย่างนี้มันก็รู้ พอกระเพื่อมแย็บมันก็ดับไป

พร้อม สักประเดี๋ยวกระเพื่อมแย็บอีก หายไป

พร้อม แล้วค่อยถี่เข้า ถี่เข้า 

นีล่ะจติเวลามนัลงถงึฐานเตม็ทีแ่ลว้ ขณะที ่ 

จะถอนก็ไม่ถอนทีเดียว เรารู้ ได้ชัดขณะนั้น มัน

ค่อยกระเพื่อม คือ สังขารมันปรุงแย็บขึ้นมา 

หายเงียบไป ยังไม่ได้ความอะไร กระเพื่อมแย็บ

แล้วดับไปพร้อม แล้วประเดี๋ยวแย็บขึ้นมาอีก 

ค่อยๆ ถี่เข้า พอถี่เข้าถึงวาระสุดท้ายก็รู้สึกตัว 

ถอนขึ้นมาเป็นจิตธรรมดา แล้วก็รู้เรื่องร่างกาย 

เวทนาก็หายเงียบ เวลาจิตถอนขึ้นมาแล้ว 

เวทนายังไม่มี ยังหายเงียบอยู่ก่อน จนกว่าจะ
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ในคืนแรกนั้น ลงได้ถึง ๓ หน แต่สู้กันแบบ

ตะลุมบอนถึง ๓ หน พอดีสว่าง  

‘โอ๊ย
 เวลาต่อสู้กันแบบใครดีใครอยู่
 ใคร

ไม่ดีใครไปด้วยเหตุผลโดยทางสติปัญญาจริงๆ’  

ใจเกิดความอาจหาญรื่นเริงไม่กลัวตาย 

ทุกข์จะมีมากมีน้อยเพียงไร ก็เป็นเรื่องของมัน

ธรรมดา เราไม่เข้าไปแบกหามมันเสียอย่าง

เดียว ทุกข์มันก็ ไม่เห็นมีความหมายอะไรใน  

จิตเรา จิตมันรู้ชัด กายก็ไม่มีความหมายอะไร

ในตัวของมัน และมันก็ไม่มีความหมายในตัว

เวทนา และมันก็ ไม่มีความหมายในตัวของ  

เราอีก นอกจากจิตไปให้ความหมายมัน แล้วก็

กอบโกยทุกข์เข้ามาเผาตนเองเท่านั้น ไม่มี

อย่างอื่นใดเข้ามาทำให้ใจเป็นทุกข์...” 

การพิจารณาทุกขเวทนาใหญ่ในครั้งนั้น

ทำให้ท่านทราบชัดเจนว่า จิตคนเราแม้ ไม่เคย

พิจารณาปัญญายังไม่เคยออกแบบนั้นแต่เวลา

มันจนตรอกจนมุมจริงๆ แล้วปัญญามันไหวตัว

ทันเหตุการณ์ทุกแง่ทุกมุม จนกระทั่งรู้ เท่า

ทุกขเวทนา รู้เท่ากาย รู้เรื่องจิต ต่างอันต่าง

จริงมันพรากกันลงอย่างหายเงียบเลย ทั้งๆ ที่

ท่านไม่เคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนเลย ปรากฏว่า

กายหายในความรู้สึก ทุกขเวทนาดับหมด 

เหลือแต่ความรู้ที่สักแต่ว่ารู้ ไม่ใช่รู้เด่นๆ ชนิด

คาดๆ หมายๆ ได้ คือสักแต่ว่ารู้เท่านั้น แต่เป็น

สิ่งที่ละเอียดอ่อนที่สุดอัศจรรย์ที่สุดในขณะนั้น 

ท่านเล่าว่า 

“พอถอนขึ้นมาก็พิจารณาอีก


แต่การพิจารณาเราจะเอาอุบาย

ต่างๆ
 ที่เคยพิจารณาแล้วมาใช้

ขณะนั้นไม่ ได้ผล
 มันเป็นสัญญา

อดีตไปเสีย
 ต้องผลิตขึ้นมาใหม่ให้

ทันกับเหตุการณ์ในขณะนั้น
 จิตก็

ลงได้อีก
 คืนนั้นลงได้ถึง
 ๓
 ครั้งก็

สว่าง
โอ๋ย
อัศจรรย์เจ้าของละซิ”


ในคืนที่นั่งสมาธิตลอดรุ่งนั้น 

ท่านจะไม่ยอมให้มีการพลิกเปลี่ยน

หรือขยับแข้งขาใดๆ ทั้งสิ้นเลย 

ท่านเล่าถึงความเจ็บปวดที่ ได้รับจากการนั่ง

ตลอดคืนเช่นนั้นให้ฟังว่า 

“เหมือนกับก้นมันพองหมด
 กระดูก

เหมือนจะแตกทุกข้อทุกท่อน
 กระดูกมันต่อกัน

ตรงไหน
 หรือแม้แต่ข้อมือก็เหมือนมันจะขาด

ออกจากกัน
 ทุกขเวทนาความเจ็บปวดเวลาขึ้น

มันขึ้นหมดทุกสิ่ งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมใน

ร่างกายเลย”


การโหมความเพยีรหลายตอ่หลายครัง้เขา้  

เช่นนี้ทำให้ก้นของท่านถึงกับพองและแตกเลอะ

เปื้อนใส่สบงเลย ทีเดียว ดังนี้  

“…หากวันไหนที่หักโหมกันเต็มที่แล้ว จิต

ไม่สามารถลงได้ง่ายๆ วันนั้นมันแพ้ทางร่างกาย

มาก บอบช้ำมาก คือในเวลานั่ง จะแสบก้น

เหมือนถูกไฟเผา ถึงขนาดต้องได้นั่งพับเพียบ

ฉันจังหันเลยทีเดียว  

แต่ถ้าวันไหนที่พิจารณาทุกขเวทนาติด

ปั๊บๆ เกาะติดปั๊บๆ วันนั้นแม้จะนั่งสมาธิภาวนา

ตลอดรุ่งเหมือนกันก็ตาม แต่กลับไม่มีอะไร

ชอกช้ำภายในร่างกายเลย พอลุกขึ้นก็ไปเลย

ธรรมดาๆ เหมือนกับว่าเรานั่งแค่ ๓-๔ ชั่วโมง

เป็นประจำตามความเคยชินนั้นเอง…” 

รู้ทันเวทนาชัดประจักษ์ “ตาย” 
 

พอถึงรุ่งเช้าเมื่อได้ โอกาสอันเหมาะสม 

ท่านก็ขึ้นกราบเรียนหลวงปู่มั่น ซึ่งตามปกติ

ทา่นเองมคีวามเกรงกลวัหลวงปูม่ัน่มาก แตว่นันัน้  

กลบัไมรู่ส้กึกลวัเลย เปน็เพราะอยากจะกราบเรยีน  

(ซ้าย)
กุฏิพระเณร
(ขวา)
กุฏิหลวงปู่มั่นภายในเสนาสนะป่าบ้านนามนในปัจจุบัน


จากภาพคือบริเวณกุฏิองค์หลวงตาเดิมเคยตั้งอยู่ทางทิศ

ตะวันตกเฉียงใต้ของกุฏิหลวงปู่มั่น
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เรือ่งความจรงิของท่านใหห้ลวงปูม่ัน่ไดร้บัทราบ  

และให้ท่านเห็นผลแห่งความจริงว่าปฏิบัติมา

อย่างไรจึงได้ปรากฏผลเช่นนี้ ท่านจึงพูดขึ้นมา

อย่างอาจหาญแบบที่ ไม่เคยพูดกับหลวงปู่มั่น

อย่างนั้นมาก่อน ดังนี้ 

“…ทั้งๆ ที่เราพูดขึงขังตึงตังใส่เปรี้ยงๆ 

ท่านก็คงจับได้เลยว่า  

‘โหย
ที่นี้แหละกำลังบ้ามันขึ้นแล้ว’  

ท่านคงว่างั้น ‘มันรู้จริงๆ’


ความหมายว่ามันรู้จริงๆ เพราะเราพูด

แบบไม่สะทกสะท้าน เล่าอะไรๆ ให้ฟัง ท่านจะ

ค้านเราตรงไหน ท่านก็ไม่ ได้ค้าน มีแต่เออ... 

เอา พอเราจบลงแล้ว ก็หมอบลงฟังท่านจะว่า

ยังไง... ท่านก็ขึ้นเต็มเหนี่ยวเหมือนกันนะ ท่าน

รู้นิสัยบ้า ว่างั้นนะ 

‘มันต้องอย่างนี้
 เอ้า
ทีนี้ ได้หลักแล้ว
 เอ้า


เอามันให้เต็มเหนี่ยว
 อัตภาพเดียวนี้มันไม่ ได้

ตายถึง
 ๕
 หนนะ
 มันตายหนเดียวเท่านั้นนะ


ทีนี้ ได้หลักแล้ว
เอาให้เต็มเหนี่ยวนะ’…


ว่าอย่างนั้นเลยเชียว ท่านเอาหนัก 

อธิบายให้ฟังจนเป็นที่พอใจ เราก็เป็นเหมือน

หมาตัวหนึ่ง พอท่านยอบ้างยุบ้าง หมาเราตัวโง่

นี้ ก็ทั้งจะกัดทั้งจะเห่า... มันพอใจ มันมีกำลังใจ 

ทีนี้จึงฟัดกันใหญ่…” 

เมื่อได้กำลังใจจากหลวงปู่มั่นเช่นนี้ ท่านก็

ยิ่งจริงจังเพิ่มขึ้นไปอีก คือพอเว้นคืนหนึ่งสอง

คืนท่านก็นั่งตลอดรุ่งอีก และก็เว้น ๒-๓ คืนก็

นั่งตลอดรุ่งอีก จนกระทั่งจิตเกิดอัศจรรย์เข้าใจ

ชัดเจนเรื่องความตาย ดังนี้ 

“…เวลามนัรูจ้รงิๆ แลว้ แยกธาตแุยกขนัธ ์ 

ดูความเป็นความตาย ธาตุสี่ ดิน น้ำ ลม ไฟ 

สลายตัวลงไปแล้วก็เป็นดิน เป็นน้ำ เป็นลม 

เป็นไฟตามเดิม อากาศ ธาตุก็เป็นอากาศธาตุ

ตามเดิม ใจที่กลัวตายก็ยิ่งเด่น มันเอาอะไรมา

ตาย รู้เด่นขนาดนี้มันตายได้ยังไง ใจก็ไม่ตาย

แล้วมันกลัวอะไร มันโกหกกัน โลกกิเลสมัน

โกหกกันต่างหาก หมายถึงกิเลสโกหกสัตว์โลก

ให้กลัวตายทั้งที่ความจริงไม่มีอะไรตาย 

พิจารณาวันหนึ่งได้อุบายแบบหนึ่งขึ้นมา 

พิจารณาอีกวันหนึ่งได้อุบายแบบหนึ่งขึ้นมา แต่

มันมีอุบายแบบเผ็ดๆ ร้อนๆ แบบอัศจรรย์  

ทั้งนั้น จิตก็ยิ่งอัศจรรย์และกล้าหาญจนถึง

ขนาดที่ว่า  

‘เวลาจะตายจริงๆ
 มันจะเอาเวทนาหน้า

ไหนมาหลอกเราวะ
 ทุกขเวทนาทุกแง่ทุกมุมที่

แสดงในวันนี้เป็นเวทนาที่สมบูรณ์แล้ว
 เลยจาก

นี้ก็ตายเท่านั้น
 ทุกขเวทนาเหล่านี้เราเห็นหน้า

มันหมด
 เข้าใจกันหมด
 แก้ ไขมันได้หมด
 แล้ว

เวลาจะตายมันจะเอาเวทนาหน้าไหนมาหลอก

เราใหห้ลงอกีวะ
 หลงไปไม่ได
้ เวทนาตอ้งเวทนา



หน้านี้เอง



พูดถึงเรื่องความตายก็ไม่มีอะไรตาย
กลัว

อะไรกัน
 นอกจากกิเลสมันโกหกเราให้หลงไป

ตามกลอุบายอันจอมปลอมของมันเท่านั้น
 แต่

บัดนี้ ไปเราไม่หลงกลของมันอีกแล้ว’


นั้นละ จิตเวลามันรู้ และมันรู้ชัดตั้งแต่  

คืนแรกนะ ที่ว่าจิตเจริญแล้วเสื่อมๆ ก่อนมา  

ภาวนาจนนั่งตลอดรุ่งคืนแรกมันก็ ไม่เสื่อม   

ตั้งแต่เดือนเมษายนมาก็ ไม่เสื่อมแต่มันก็ยัง  

ไม่ชัด พอมาถึงคืนวันนั้นแล้วมันชัดเจน  

‘เอ้อ
มันต้องอย่างนี้ ไม่เสื่อม’



เหมือนกับว่ามันปีนขึ้นไปแล้วก็ตกลง   

ขึ้นไปแล้วก็ตกลงๆ แต่คราวนี้พอปีนขึ้นไป  

เกาะติดปั๊บ ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่เสื่อม มันรู้แล้ว 

จึงได้เร่งเต็มที่เต็มฐาน…” 

หลวงปู่มั่นขอใส่บาตร  
อุบายสอนศิษย์.. 

ตลอดพรรษาที่บ้านนามนแห่งนี้ ท่านยัง

คงสมาทานธุดงค์อย่างเคร่งครัดในข้อฉัน

อาหารที่ได้มาในบาตรเท่านั้นเหมือนเมื่อครั้งไป

อยู่กับหลวงปู่มั่นใหม่ๆ ในปีแรกดังนี้ 

“… อยู่ที่ ไหนก็ตามเรื่อง  

ธุดงควัตรนี้ เราจะต้องเอาหัวชน

อย่างไม่ถอยเลย ยืนกระต่าย

ขาเดียวไม่ยอมให้ขาดได้เลย 

บิณฑบาตมาแล้ วก็ รี บจั ด  

ปุ๊บปั๊บ จะเอาอะไรก็เอาเสีย

นิดๆ หน่อยๆ เพราะการฉัน

ไม่เคยฉันให้อิ่ม ในพรรษา  

ไม่เคยให้อิ่มเลย โดยกำหนด

ให้ตัวเองว่าเอาเพียงเท่านั้นๆ 

สัก ๖๐% หรือ ๗๐%... ซึ่งคิดว่าพอดี เพราะอยู่

กับหมู่เพื่อนหลายองค์ด้วยกัน 

ถ้าจะอดก็ไม่สะดวก เพราะการงานในวง

หมู่คณะเกี่ยวข้องกันอยู่เสมอ เราเองก็เหมือน

เป็นผู้ ใหญ่คนหนึ่งอย่างลับๆ ทั้งที่ ไม่แสดงตัว 

ทั้งนี้เกี่ยวกับการคอยดูแลความสงบเรียบร้อย

ของหมู่คณะภายในวัด พรรษาก็ไม่มาก สิบกว่า

พรรษาเท่านั้นแหละ แต่รู้สึกว่าท่านอาจารย์มั่น

ท่านเมตตาไว้ ใจในการช่วยดูแลพระเณรอย่าง

ลับๆ เช่นกัน… 

พอบณิฑบาตกลบัมาแลว้ มอีะไรกร็บีจดัๆ 

ใสบ่าตร เสรจ็แลว้กร็บีไปจดัอาหารเพือ่ใสบ่าตร

ทา่นอาจารยม์ัน่ หอ่นัน้หรอืหอ่นีท้ีเ่หน็วา่เคยถกู

กับธาตุขันธ์ท่าน เรารู้และเข้าใจก็รีบจัดๆ อัน

ไหนควรแยกออก อันไหนควรใส่ก็จัดๆ เสร็จ

แล้วถึงจะมาที่นั่งของตน ตาคอยด ู หูคอย

สงัเกต ฟงัทา่นจะวา่อะไรบา้งขณะกอ่นลงมอืฉนั 

บาตรเราพอจัดเสร็จแล้วก็เอาตั้งไว้ลับๆ 

ทางด้านข้างฝาติดกับต้นเสา เอาฝาปิดไว้อย่าง

ดีด้วย เอาผ้าอาบน้ำปิดอีกชั้นหนึ่งด้วย เพื่อไม่

ให้ใครไปยุ่งไปใส่บาตรเรา เวลานั้นใครจะมาใส่

บาตรเราไม่ได้ กำชับกำชาไว้อย่างเด็ดขาด แต่

เวลาท่านจะใส่บาตรเราท่านก็มีอุบายของท่าน 

เวลาเราจัดอะไรของท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วมา

นั่งประจำที่ ให้พรเสร็จ 

ตอนทำความสงบพิจารณาปัจจเวก  

ขณะนัน่แล ทา่นจะเอาตอนเริม่จะฉนั ทา่นเตรยีม  

ของใส่บาตรไว้แต่เมื่อไรก็ ไม่รู้แหละ แต่ท่าน  

ไม่ ใส่ซ้ำๆ ซากๆ นี่ ท่านก็รู้เหมือนกัน ท่าน

เห็นใจเรา บทเวลาท่านจะใส่ ท่านพูดว่า 
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‘ท่านมหาขอใส่บาตรหน่อยๆ
 ศรัทธา

มาสายๆ’ ท่านว่าอย่างนั้น  

พอว่าอย่างนั้นมือท่านถึงบาตรเราเลยนะ 

ตอนเราเอาบาตรมาวางข้างหน้าแล้ว กำลัง

พิจารณาอาหารนี่แหละ เราเองก็ไม่ทราบจะทำ

อย่างไรเพราะความเคารพ จำต้องปล่อยตาม

ความเมตตาของท่าน เราให้ ใส่เฉพาะท่าน

เท่านั้น นานๆ ท่านจะใส่ทีหนึ่ง ในพรรษาหนึ่งๆ 

จะมีเพียง ๓ ครั้งหรือ ๔ ครั้งเป็นอย่างมาก 

ท่านไม่ ใส่ซ้ำๆ ซากๆ เพราะท่านฉลาดมาก   

คำว่ามัชฌิมาในทุกด้านจึงยกให้ท่านโดยหาที่

ต้องติไม่ได้…” 

แม้หลวงปู่มั่นจะทราบดีถึงความเคร่งครัด

ของท่านเกี่ยวกับการสมาทานธุดงค์ แต่ด้วย

ความเมตตาของครูบาอาจารย์ที่ต้องการหา

อุบายสอนศิษย์ ทำให้บางครั้งหลวงปู่มั่นก็ได้นำ

อาหารมาใส่บาตรท่านพร้อมกับพูดว่า 

“ขอ ใส่ บาตรหน่ อย

ท่านมหา
นี่เป็นสมณบริโภค” 

หรือบางครั้งก็ว่า  

“นี่ เป็นเครื่องบริโภค

ของสมณะ
 ขอนิมนต์รับ

เถอะ” เหตุการณ์ในตอนนั้น  

ท่านเคยเล่าไว้ดังนี้  

“…บางครั้ งก็มี คณะ

ศรัทธาทางจงัหวดัหนองคาย

บ้ างและที่ ส ก ลนครบ้ า ง   

ที่อื่นๆ บ้าง ไปใส่บาตรท่าน

และพระในวัดบ้านนามน 

คนในเมืองสกลนคร นานๆ 

มไีปทหีนึง่ เพราะแตก่อ่นรถ-

ราไม่มีต้องเดินด้วยเท้า แต่

เขาไปด้วยเกวียน จ้างล้อ

จ้างเกวียนไป  

เขาไปพักเพียงคืนสอง

คืนและไม่ ได้พักอยู่ ในวัด  

กับพระท่าน แต่พากันไปพัก

อยู่กระท่อมนาของชาวบ้าน  

นามน ตอนเช้าทำอาหาร

บิณฑบาตเสร็ จแล้ วก็ มา  

ถวายพระในวัดนั้น เขาไม่ได้

ความจริงท่านคงเห็นว่านี่มันเป็นทิฐิแฝง

อยู่กับธุดงค์ที่ตนสมาทานนั้น ท่านจึงช่วยดัด

เสียบ้าง เพื่อให้เป็นข้อคิดหลายแง่หลายกระทง 

ไม่เป็นลักษณะเถรตรงไปถ่ายเดียว ท่านจึงหา

อุบายต่างๆ สอนเราทั้งทางอ้อมและทางตรง 

แต่เพราะความเคารพเลื่อมใสท่าน ความ

รักท่าน ทั้งๆ ที่ ไม่สบายใจก็ยอมรับนี่แลที่ว่า

หลักใจกับหลักปฏิบัติ ต้องยอมรับว่าถูกใน

ความจริงจังที่ปฏิบัตินี่ แต่มันก็ ไม่ถูกสำหรับ

ธรรมที่สูงและละเอียดกว่านั้น เล็งดูเราเล็งดู

ท่านมองเราและมองท่านนั้นผิดกันอยู่มาก  

อย่างพ่อแม่ครูจารย์มั่นท่านมองอะไร

ท่านมองตลอดทั่วถึงและพอเหมาะพอสมทุก

อย่างภายในใจ ไม่เหมือนพวกเราที่มองหน้า

เดียวแง่เดียวแบบโง่ๆ ไม่มองด้วยปัญญา

เหมือนท่าน เราจึงยอมรับตรงนั้น…” 

อุบายฝึกม้าพยศ เตือนศิษย์ 
 

จากการที่ โหมนั่ งภาวนาตลอดรุ่ งถึง   

๙-๑๐ คืน แม้จะไม่ทำติดต่อกันคือเว้น ๒ คืน

บ้าง ๓ คืนบ้าง หรือบางทีก็เว้น ๖-๗ คืนก็มี 

ท่านทำเช่นนี้ตลอดพรรษาจนถึงกับเป็นที่แน่ใจ

ในเรื่องทุกขเวทนาหนักเบามากน้อย เข้าใจวิธี

ปฏิบัติต่อกัน สามารถหลบหลีกปลีกตัวแก้ ไข

กันได้อย่างทันท่วงที จึงไม่มีคำว่าสะทกสะท้าน

แมจ้ะตายก็ไมก่ลวั เพราะไดพ้จิารณาดว้ยอบุาย  

อันแยบคายเต็มที่แล้ว สติปัญญาจึงเท่าทันต่อ

ความตายทุกอย่าง  

การที่ท่านหักโหมร่างกายด้วยการนั่ง

ตลอดรุ่ งซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่นนี้ทำให้ผิวหนัง  

ในบริเวณก้นได้รับความกระทบกระเทือนอยู่

บ่อยครั้ ง จนถึงขั้นช้ำระบม พุพอง แตก   

น้ำเหลืองไหลเยิ้มในที่สุด   

พอนานวนัเขา้ หลวงปู่มั่นก็

เมตตาเตือนแย็บออกมาว่า 

“กเิลสมนัไม่ไดอ้ยูก่บัรา่งกายนะ




มันอยู่กับจิต
เหมือนสารถีฝึกม้า”



จากนั้นก็พูดต่อว่า 

“ม้าที่เวลามันกำลัง



บรรยากาศภายในเสนาสนะป่าบ้านนามนในปัจจุบัน


ไปดักใส่บาตรนอกวัด เราก็ ไม่กล้ารับ กลัว

ธุดงค์ขาด เดินผ่านหนีมาเลย สำหรับท่านก็รับ

ให้เพราะสงสารเขา เท่าที่สังเกตดู  

อาหารก็เหลือจากใส่บาตรมากมายก็ได้

นำขึ้นมาบนศาลา เป็นหมกเป็นห่อและผลไม้

ต่างๆ นะ เราก็ ไม่รับ ส่งไปไหนก็หายเงียบ 

หายเงียบ ไม่มี ใครรับ จะมีรับบ้างเพียงองค์

สององค์ ผิดสังเกตศรัทธาเขาไม่น้อย ส่วนเรา

ไม่กล้ารับเพราะกลัวธุดงค์ข้อนี้ขาด หลายวัน

ต่อมาท่านก็ขอใส่บาตรเรา โดยบอกว่า 

‘นี้เป็นสมณบริโภค
ขอใส่บาตรหน่อย’



แล้วท่านก็ใส่บาตรเรา ท่านใส่เองนะ ถ้า

ธรรมดาแล้ว โถ…ใครจะมาใส่เราได้วะ สำหรับ

เราเองกลัวธุดงค์จะขาด หรืออย่างน้อยไม่

สมบูรณ์... นอกจากท่านอาจารย์มั่นผู้ที่เรา

เคารพเลื่อมใสเต็มหัวใจเท่านั้น จึงยอมลงและ

ยอมให้ใส่บาตรตามกาลอันควรของท่านเอง... 
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ฟังทุกแง่ทุกมุมในการปฏิบัติธรรมของท่าน   

นี่ท่านก็ผ่านที่เชียงใหม่ ท่านผ่านมานานแล้วนี่ 

ก็รู้ ได้อย่างชัดเจนละซี ท่านเล่าให้ฟัง ถึงเรายัง

ไม่รู้อีโหน่อีเหน่อะไร ทางปริยัติทางอะไรมันก็

เข้ากันได้ๆ ลงใจทันที .. 

หลวงปู่พรหมกับเราสนิทสนมกันมาเป็น

เวลานาน นี่วัดของท่าน คือแต่ก่อนท่านอยู่วัดนี้ 

(วดัผดงุธรรม) แลว้ทา่นยา้ยจากนีอ้อกไปตะวนัตก   

แต่ก่อนตะวันตกนี้เป็นดงใหญ่นะ ดงทั้งหมด 

ดงสัตว์ดงเนื้อดงเสือเต็ม วัดท่านก็อยู่ ในดง 

(วัดประสิทธิธรรม) เราไปพักกับท่านอยู่นั้น 

รู้สึกท่านเมตตามากนะกับเรา นิสัยท่านน่า  

เกรงขามมาก นิสัยจริงจังเด็ดเดี่ยวทุกอย่าง

ฉลาดรอบคอบ ไม่ใช่เล่นนะ พอเห็นเราไปแล้ว 

‘หา!’ ขึ้นเลย ก็สนิทกันมาเท่าไรแล้ว  

พอมองเห็นเรา เรากำลังสะพายบาตร

เข้าไป ‘หา
ท่านมหามาเหรอ’


‘โอ๊ย
 มาแล้วคิดถึงครูบาอาจารย์มาก


ต้องมาหละ’


‘เอ่อ
เอ้า
มาเวลานี้กำลังหนาว’


เราไปเดือนธันวาคมมันก็หนาวละซี แล้ว

บ้านดงเย็นเป็นบ้านที่หนาวมากด้วย ไปคุย

ธรรมะธัมโมกับท่าน โอ๊ย สนิทกันมากตั้งแต่อยู่

บ้านนามน พอออกพรรษาแล้วท่านก็ไปหา  

ทแีรกจวนจะเขา้พรรษาทา่นไปหาหลวงปูม่ัน่  

ก่อน พอดีทางสกลฯ วัดสุทธาวาสไม่มีหัวหน้า

วัด เขาก็ไปขอพ่อแม่ครูจารย์มั่น ก็พอดีท่าน

อาจารย์พรหมไปถึงนั้น ท่านมาจากเชียงใหม่ 

ท่านบึ่งเข้าไปหาพ่อแม่ครูจารย์มั่น พอเขาพูด

จบคำเรียบร้อยแล้ว หลวงปู่มั่นท่านพูดเป็น

ลักษณะเผดียงๆ จะสั่งจริงๆ ก็ไม่ใช่นะ ท่านก็รู้

อัธยาศัยเหมือนกัน คือพระไม่มีเขาก็มาขอจาก

ท่าน ‘นี่จะทำยังไงท่านพรหม
 เขาก็มาหา

หัวหน้าจะทำไง
ถ้าว่าท่านไปอยู่ที่นั้นได้ก็จะดี’


บริษัทโยมนุ่มมาขอ เพราะวัดนี้เป็นวัด

บริษัทโยมนุ่มสร้างขึ้นมา มีหลวงปู่มั่น หลวงปู่-

เสาร์ เป็นประธานการสร้างวัดสุทธาวาสนี่นะ 

เขาก็เลยถือเป็นวัดของเขาไปเลย ทีนี้พระไม่มี

เขาก็ไปติดต่อบ้านนามน ‘โอ๋ย
 จะให้ ไปอยู่ยัง

ไง’ ท่านก็ว่าอย่างนั้น คือมาขอพระไป ‘พระใน

เมืองสกลฯ
อดอยากที่ไหน’ ท่านพูดเล่นกับเขา 

หากเฉยนะ พูดลักษณะเล่นอยู่ภายใน  

‘ทำไมมาหาไกลนักหนา
 เมืองสกลฯ
 มี

มากขนาดไหน
 ไม่ ได้แหละ
 พระนี่ท่านมาหา

ภาวนา
ก็ต้องมาตามอัธยาศัยของท่านซี’


ท่านว่า เขาก็เลยกลับไป ท่านบอกไม่ได้ 

จากนั้นไม่นานสักสี่ห้าวันหรือไง พอดีท่าน

อาจารย์พรหมมาวัดสุทธาวาส แล้วพุ่งใส่พ่อแม่

ครูจารย์มั่นเราเลย นั่นละท่านถึงพูดเป็นเชิง

เล่าเรื่องนี้ละ ‘เขามาขอพระอะไรๆ
 ถ้าท่าน

พรหมพอจะอยู่พักอบรมสั่งสอนให้เขาร่มเย็น

บ้างก็จะดีนะ’


ท่านพูดกลางๆ ท่านก็รู้อัธยาศัยเหมือน

กันนะ ท่านไม่บังคับนะ ‘ถ้าท่านอยู่ที่นั่นเป็น

หัวหน้าให้เขาบ้างก็จะดีท่านว่าอย่างนั้น
 ออก

พรรษาเราอยากมาค่อยมา’


พอออกจากนั้ นปั๊ บท่ านก็กลับคืน ไป  

จำพรรษาอยู่ที่วัดสุทธาวาส พอทีนี้ออกพรรษา

แล้วท่านก็มาอีก พอออกพรรษาแล้วท่าน  

มาเลย มาอยู่นั้นนานกับเรา พอตกกลางคืนเรา

จะแอบไปหาท่านทุกคืนเลย ถ้าวันไหนไม่ได้ขึ้น

หลวงปู่พรหม
จิรปุญโญ
 หลวงปู่ผาง
จิตตคุตโต


 ๑
 ต่อมาเป็นเจ้าอาวาสวัดประสิทธิธรรม บ้านดงเย็น อำเภอบ้านดุง 

จังหวัดอุดรธานี 

คึกคะนอง
 มันไม่ยอมฟังเสียงเจ้าของเลย
 ต้อง

ทรมานมันอย่างเต็มที่
 ไม่ควรให้กินหญ้าก็ไม่ให้

มันกินเลย
 ทรมานมันอย่างหนัก
 เอาจนมัน

กระดิกไม่ได้



ทีนี้ พอมันยอมลดพยศลงก็ผ่อนการ

ทรมาน
 เมื่อมันผ่อนความพยศลงมาก
 การฝึก

ทรมานก็ผ่อนกันลงไป
ให้กินหญ้ากินอะไรบ้าง



ถ้าม้ามันเป็นการเป็นงานแล้ว
 เราก็ ไม่

ทรมานมัน
 ให้การรักษาการระมัดระวังการ

บำรุงมันไป
 เวลาต้องการจะใช้ประโยชน์อะไรก็

ใช้มัน
ฉันใด



จิตเวลามันกำลังคึกคะนองผาดโผนโลด

เต้นก็เอามันอย่างหนัก
ฉันนั้นเหมือนกัน”  

หลวงปู่มั่นเตือนท่านเพียงเท่านี้ก็เข้าใจได้

ทันที เพราะเคยร่ำเรียนเรื่องนี้สมัยเรียนปริยัติ

มาก่อนแล้ว จึงลงใจและยอมรับในคำเตือน

ของครูบาอาจารย์ทันที ท่านเปรียบการแย็บ

เตือนครั้งนี้เหมือนกับว่าหลวงปู่มั่นเอาไม้ทั้ง

ท่อนโยนตูมให้ ไปเลื่อยไปไสกบลบเหลี่ยม

เจียระไนเอาเองโดยไม่มีการแจกแจงอะไรให้  

แอบสนทนากับหลวงปู่พรหม 
 

พอออกพรรษาแล้ว หลวงปู่พรหม จิร-

ปุญโญ
๑
 ศิษย์องค์สำคัญของหลวงปู่มั่นอีก  

รูปหนึ่ ง ได้ เข้ามาพักที่ วัดป่าบ้านนามนกับ  

หลวงปู่มั่น จึงเป็นโอกาสอันดีให้ท่านมีโอกาส

แอบเข้าพบและสนทนากับหลวงปู่พรหมเป็น

ประจำดังนี้ 

“...หลวงปู่พรหมนี้เป็นอยู่ข้างๆ ทางดอย

แมป่ัง๋ (บรรลธุรรม) มนัมแีตป่า่แตเ่ขาทัง้นัน้นีน่ะ   

.. คือได้เคยคุยธรรมะกันแล้วตั้งแต่ท่านยังไม่

ตายจะว่าไง ที่ ได้คุยกันเป็นเวลานานๆ ก็คือ

ท่านอยู่ที่บ้านนามน คือเราอยู่บ้านนามนกับ

หลวงปู่มั่น ท่านอาจารย์

พรหมท่านเคยพูดให้ฟัง

ตั้ งแต่อยู่ บ้ านนามน 

เวลาเงยีบๆ วนัไหนไม่ได ้ 

ขึน้หาพอ่แมค่รจูารยม์ัน่  

ก็แอบไปหาท่านคุยกัน

สองต่อสองทุกคืน คุย

สนุกสนาน ท่านพูดให้
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ไปหาท่านต้องเข้าไปนั้นละ คุยธรรมะกัน ถึงได้

รู้เรื่องราวภายในของท่าน นั้นแหละได้คุยกัน

ตลอดสนิทสนมกันมา .. 

หลวงปู่พรหม นี่ท่านประกาศ ๗ วัน 

เพราะท่านเป็นพ่อค้า แล้วไม่มีลูกมีเต้า ถ้าพูด

ถึงฐานะบ้านนอกก็เรียกว่า ท่านเป็นที่หนึ่งของ

บ้านนี้ เพราะการค้าการขายท่านเป็นพ่อค้า 

ทีนี้เวลามาปรึกษาหารือกับแม่บ้านเพราะไม่มี

ลูกด้วยกัน นี้ทำยังไง นี่เห็นไหมคนมีอุปนิสัยมัน

เป็นนะ เราก็อยู่ด้วยกันมา ไม่มีลูกมีเต้าที่จะสืบ

หน่อต่อแขนงมรดก 

‘เหล่านี้จะทำไง
 แล้วตายแล้วใครจะสืบ

ต่อก็ไม่ได้ ไปทั้งนั้น
 สืบต่อกันเป็นระยะๆ
 อันนี้

เรายังมีชีวิตอยู่
 สิ่งเหล่านี้เราครองมานานแล้ว

ก็ไม่เห็นเป็นประโยชน์อะไร
 ก็อยู่อย่างนี้แหละ


เราออกบวชจะไม่ดีเหรอ
 ต่างคนออกเสาะ

แสวงหาสมบัติภายใน
 สมบัติภายนอกเราเห็น

อยู่นี้แหละ’


ท่านเล่าให้ฟังนะ แม่บ้านก็พอใจทันทีเลย 

ถ้าเราออกบวชแล้วอันนี้เราก็ประกาศให้ทานไป

หมดเสีย เสร็จแล้วออกเลย ทางนั้นก็พร้อมเลย

ไม่ว่า ท่านบอกว่าประกาศอยู่ ๗ วัน ของให้

ทานหมดเลย ให้ทาน ๗ วัน แล้วแม่บ้านออก

ทางหนึ่ง ท่านก็ออกทางหนึ่งไปเรื่อย ท่านเล่า

ให้ฟัง 

ท่านเป็นคนศักดิ์ศรีดีงาม มีอำนาจวาสนา

น่าเกรงขามมาก เด็ดเดี่ยว .. แน่นอนมาตั้งแต่

ธุดงค์หลงป่าถูกหลอก 

ครั้งหนึ่งท่านไปเที่ยวธุดงคกรรมฐาน ท่าน

หลงทางหลงป่าไปเจอไร่ข้าวของ “ทิดสาย” ซึ่งไป

ทำนาทำไร่อยู่บนเขา ทิดสายมีลูกชายชื่อหอม อยู่

บ้านนาขาม ท่านเล่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่า 

“...บ้านนาขามอยู่ ไกล เราก็เลยไม่ลืม  

เราถามเขาว่า ‘บ้านหนองสะไนไปอีกไกลไหม

โยม?’ 

เขาชี้มือบอกว่า ‘โอ๋ย! จะไกลอะไร นี่ นี่ อยู่

ฟากเขาลูกนี้ เขาลูกเล็กๆ นี้ อยู่ใกล้ๆ แค่นี้’ 

‘ถ้าอาตมาเดินไปจะถึงค่ำขนาดไหน?’ เรา

ถาม 

เขาบอกว่า ‘อย่างมากตีโปง ตำโปง เวลา

โพล้เพล้จวนมืด ก็ถึงแล้ว’ (ตีโปงลักษณะคล้าย

ระฆัง แต่ทำด้วยไม้ ใช้ตีเวลาประมาณ ๕-๖ โมง

เย็น) 

เราก็ ไป ที่ ไหนได้เกือบตาย ๓-๔ ทุ่มจึงถึง

บ้านนั้น ที่เขาโกหกเรา เพราะเขากลัวว่าเราจะไป

อาศัยกินข้าวกับเขา เขาขนข้าวไปพอดีกิน ๓-๔ วัน 

พอกินหมดเขาก็กลับลงมาเอาอีก สาเหตุที่รู้ว่า  

เขาโกหก เพราะหลังจากนั้น ๒-๓ วันให้หลัง โยม

คนหนึ่งไปจากบ้านนามน ที่พ่อแม่ครูจารย์มั่นจำ-

พรรษาอยู่ ไปถึงที่นั่น (ที่ที่เขาโกหกเรา)  

เขาก็บอกว่า ‘ไปนี้ ดูรอยพระไปทางนี้หน่อย

นะ เมื่อวานนี้ ได้โกหกพระให้ ไปทางนี้ จ้างมันก็ ไป

ไม่ถึง นอนซมอยู่กลางป่าล่ะวันนี้’ 

เราไม่ ได้นอนกลางป่าเหมือนเขาคิดล่ะซี เดิน

กลางป่าเหมือนขาขาดไปเลยน่ะ สมมุติว่าเดิน

สะดุดอย่างนี้ ไม้ ไม่ขาดขาก็ต้องขาดเพราะความ

รวดเร็วแห่งการเดิน บุกไปป่ากลางคืน นี้เราโดน

เขาหลอก อันนี้ก็แปลกอยู่น่ะ มันน่าคิดอยู่มากนะ 

เรื่องกรรมบันดลบันดาลนะ คนที่โกหกเรานี้ 

อีก ๓ ปีต่อมา... เราก็เที่ยวธุดงค์ย้อนกลับมา

ทางเดิมนั้นอีก ไปก็พอดีมีโยมบ้านนาขามเขาเข้า

มาพักอยู่ที่บ้านหนองส่าน แกมาส่งบาตรเรา แกก็

บอกว่า แกอยู่บ้านนาขาม เราก็เลยถามถึง ‘โยมชื่อ

ทิดสาย ลูกชายชื่อหอม เป็นอย่างไรบ้าง?’ 

‘โอ้ย!! ผู้เฒ่าตายได้ ๓ ปีแล้ว’ ว่างั้น ‘เป็น

คุยกันอยู่บ้านนามน อย่างนี้แหละเห็นไหมล่ะ 

ไม่ต้องเอาอะไรมายันกัน เพราะท่านคุยให้เรา

ฟังอย่างถึงใจเมื่ออยู่บ้านนามน ท่านผ่านมา  

ตั้งแต่อยู่เชียงใหม่โน้น .. แต่ก่อนท่านเล่าให้ฟัง

เราก็ยังไม่รู้อีโหน่อีเหน่อะไร ท่านเล่าให้ฟังจน

กระทั่งถึงท่านผ่านได้เลย เราก็ฟังแบบหูหนวก

ตาบอด  

ครั้นเวลามาปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ถอยมันก็รู้

ตามกันไปๆ สุดท้ายยอมกราบท่านราบ .. ท่าน

เล่าให้ฟังแล้ว ทางนี้ตามอีกด้วยข้อปฏิบัติ ด้วย

ความรู้ความเห็นมันตามเข้าไปหาที่แย้งกันไม่ได้ 

ยอมรับเลย นี่องค์หนึ่ง…” 

หลวงปูผ่าง จติตคตุโต (วดัอดุมคงคาครี-ี

เขต อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น) เป็น

พระองค์สำคัญอีกรูปหนึ่งที่เดินทางมาขอศึกษา

อบุายธรรมจากหลวงปูม่ัน่ทีว่ดัปา่บา้นนามนแหง่นี้ 

ท่านกล่าวถึงเหตุการณ์ในตอนนี้ดังนี้ 

“...พอพูดถึงเรื่องพญานาค หลวงพ่อผาง

สำคัญอยู่นะ กับพวกงูพวกพญานาค นี่ละ

อำนาจวาสนาของคน มีฤทธาศักดานุภาพ 

ปัจจุบันนี่หลวงพ่อผางขอนแก่น นั่น

น่ะท่านบวชทีหลังเรา ตอนท่านไปเรา

ก็อยู่ที่นั่นวัดนามน ที่ท่านศึกษา

ปรารภกับหลวงปู่มั่น ท่านก็เทศน์อย่าง

เด็ดทีเดียว นั่นล่ะท่านได้ธรรมะนั่นละ่

มา ใสเ่ปรีย้งๆ ลง ทา่นคงเลง็ดแูลว้ 

เหมาะแลว้ ธรรมะจงึไมม่อีอ่นขอ้เลย   

เด็ดตลอดจนจบ  

ใส่เปรี้ยงๆ เหมือนคนโกรธแค้นกันมาได้

ห้ากัปห้ากัลป์ พอมาก็ปรี่ใส่กันเลยว่างั้นเถอะ

น่ะ นั่นล่ะผู้ท่านได้อันนั้นมา มาพิจารณาก็ได้  

คติตั้งแต่นั้นมา เอาจนทะลุไป นี่ล่ะองค์นี้  

หลวงพ่อผาง แล้วก็เล่าถึงเรื่องของเรา ท่าน

บอกวา่ ทา่นเคยพบกบัเราอยูท่ีน่ัน่ นามน เลา่ให ้ 

พระทั้งหลายฟัง เพราะตอนนี้เราก็มาขั้นครู  

ขั้นอาจารย์แล้ว หลวงพ่อผางก็เป็นครูเป็น

อาจารย์ ไปแล้ว เลยเล่าเรื่องถึงกันเฉยๆ ทีนี้

เวลาท่านออกมาแล้วนี้…” 

หลงป่า 
 

เดือนพฤศจิกายนปีนั้น ท่านกราบลา

หลวงปู่มั่นออกจากวัดป่าบ้านนามนไปเที่ยว

กรรมฐาน มีอยู่คราวหนึ่งระหว่างที่ท่านพร้อม

หมู่คณะกำลังเที่ยววิเวกหาสถานที่ภาวนา  

ในป่าในภูอยู่นั้น เมื่อยิ่งเดินหน้าไปเรื่อยก็ยิ่ง  

พลัดหลงทางไปเรื่อย เข้าไปในหุบเขาเล็กๆ   

ยิ่งเข้าป่าลึกขึ้นๆ จนไม่พบบ้านผู้คนเลย 

เหตุการณ์คราวนั้นท่านกล่าวว่ารอดมา

ได้ด้วยอำนาจของบุญของทาน ดังนี้ 

“…ออกจากบ้านโคกนามน

จากพ่อแม่ครูจารย์มั่น ไปก็เข้า

เขาเลย เพราะภูเขามันติดกัน

กับบ้านห้วยหีบ เข้าไปนั่นไป
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‘เอ้า
 นอนในป่านี่แหละงมไปไหน
 แล้วตั้ง

สัจอธิษฐานนะจะออกทางภาวนาก็ได้
 ออกทาง

ความฝันก็เอา
 แล้วบ้านอยู่ทางไหน
 มันหลง

ถนัดแล้ว
 เข้าในหุบเขา
 บ้านอยู่ทางไหนให้ตั้ง

สัจอธิษฐานนะ’



องค์นั้นก็ตั้งองค์นี้ก็ตั้ง เราก็ตั้ง ตั้งสัจ-

อธิษฐาน จะออกทางภาวนาก็ได้ ออกทางไหน

ก็ได ้ พอดกีลางคนืมานมิติแลว้... ทนีีพ้อกลางคนื  

มากฝ็นัละทีน่ี ่องคน์ัน้กฝ็นั องคน์ีก้ฝ็นั ฝนัดว้ยกนั  

ทั้ง ๓ องค์ด้วยนะ แปลกอยู่  

องค์หนึ่งฝัน ‘บ้านอยู่ทางไหน?’



‘บ้านอยู่ทางนี้’ ชี้ ไปทางทิศใต้ ‘รู้ ได้ยังไง

ว่าบ้านอยู่ทางนี้?’



‘มีแต่ผู้หญิงหาบอะไรต่ออะไร
 หลั่งไหล

ผ่านมานี่ไปทางนี้แหละ
ไปทางทิศใต้นี้’



‘แล้วองค์นี้ล่ะฝันว่ายังไง?’



‘บ้านอยู่ทางนี้อีก’
‘รู้ ได้ยังไง?’



‘มีแต่ผู้หญิงหาบสิ่งหาบของพะรุงพะรัง



ไปนี้’
แล้วว่า
‘วันนี้เราจะพบผู้หญิงก่อนนะ’


‘เอา้
อยู่ในกลางเขาจะพบผูห้ญงิไดย้งัไง?’


‘หากจะพบกเ็พราะความฝนับอก
อยา่งนัน้’



เราก็อีกเหมือนกัน หมู่เพื่อนมาถามเราว่า 

‘เป็นยังไง?’



‘บา้นอยูท่างนีจ้รงิแต่ไม่ใชบ่า้นนะ
 เปน็ทบั




เขามาตั้งทับอยู่ทางด้านนี้
 เมื่อคืนเห็นโยมแม่

มาหา
มเีดก็สองสามคนตดิตามโยมแมม่า
 โยมแม
่


มาหามาถางนั้นถางนี้ปุบปับๆ
 แล้วก็พาเด็ก



ขนของไป
ไปทางนี้แหละ
บ้านอยู่ทางนี้หรือทับ

อยู่ทางนี้แหละ
เอ้า
ไปทางนี้’


นั่นละพอตื่นแล้วก็บุกตามทิศเลย ไปอยู่

ในหุบเขาลึกๆ นะ มีบ้านอยู่ ๔ หลังคาเรือน 

เขามาทำไร่อยู่ในหุบเขา ไป...เขางงเลย  

‘โอ๊ย
ท่านมาได้ยังไงนี่
โถตายๆ
ๆ’


ไปได้พบผู้หญิงก่อนจริงๆ มีแต่ผู้หญิง  

ตำข้าวกันตุบตับๆ ผู้ชายไม่มีสักคนเดียว มีเด็ก

เล่นอยู่อีกสองสามคน เด็กก็ลักษณะที่ว่า  

นั่นแหละ เขาว่าญาครูเป็นความเคารพ ญาครู

ญาชาหลวงตา นี่เป็นความเคารพของเขา  

‘มาได้ยังไง?
 เมื่อคืนนี้ก็ฝันกัน
 มาเล่าสู่

กันฟังอยู่นี่
 ฝันว่าพระท่านมาโปรด
 ๓
 องค์



เมื่อคืนนี้
บ้านนั้นก็ฝัน
บ้านนี้


ก็ฝัน
ก็แปลกอยู่นะ



ฝั น ว่ า ญ า ค รู


(คือพระ)
 ท่านมา



โปรด
 ๓
 องค์เมื่อ

คืนนี้
พูดกันจบเดี๋ยว

นี้
 พวกผู้ชายเขาไป

ไร่นอกบริเวณนั้น
 เพิ่ง

สภาพภมูปิระเทศเทอืกเขาภพูาน



รอยตอ่ระหวา่งสกลนครกบักาฬสนิธุท์ีอ่งคห์ลวงตาหลงปา่


อะไรตาย’  

‘ลงท้องตายแบบปัจจุบัน’ 

คำนวณเวลาพอดีกับที่เราจากตรงนั้นไป ๓ ปี

พอดี…นี่...ก็บันดลบันดาลน่าคิดอยู่มาก ถ้าจะคิดถึง

เรื่องแบบนี้มีอยู่หลายเรื่อง ไม่ใช่พูดอวดตัวนะ พูดถึง

เรื่องบุญกรรม มีประจำโลกประจำสงสารประจำสัตว์

ทุกประเภท เราหมายความว่าอย่างนั้น…” 

 

ภูเขา เข้าไปกลางเขาเลยหลง หลงอยู่กลางเขา

เลย .. ไปเที่ยวในภูเขาจากระหว่างสกลนคร  

กับกาฬสินธุ์ เข้าไปในเขาไปหลงป่าละซี เข้าไป

ในหุบเขาเลยนะ เขาไม่รู้กี่ลูกกี่ชั้น เข้าไปจมอยู่

ในเขาเลย พอดีไปเจอพวกเขาไปทำไร่อยู่ในเขา

มี ๔-๕ หลังคา เขาไปทำไร่อยู่ในหุบ หลงเข้าไป

ตรงนั้น เขาจนงงเลย  

‘โห
ท่านมาได้ยังไง?’



คือตอนกลางคืนนั้นมีนิมิตเสียก่อนนะ 

หลงป่าไปด้วยกัน ๓ องค์ยังไม่ได้แยกจากกัน 

ตามธรรมดาออกจากวัดแล้วก็ไปทีละ ๒ องค์ 

๓ องค์แล้วก็ไปแยกกันข้างหน้า ไปวันนั้นยัง  

ไม่ได้แยกเลย ไปก็ไปหลงป่ากลางคืน งมเงาไป 
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ไปตะกี้นี้
ว่าพระมาโปรด
๓
องค์’


พอดีไปพวกนั้นเขาก็งง เขาว่า  

‘ถา้ไมพ่บบา้นนีต้อ้งตายไมม่ทีางอืน่ทางใด




นอกจากจะไปพบพวกนายพรานเขานะ
 ถ้าผู้มี

แก่ใจเขาก็จะพาย้อนกลับหลังไป
 ย้อนทางไป



สู่บ้าน
 มานี้มันลึกพอแล้วนี่
 ข้ามเขาแต่เพียง



ลูกเดียวสองลูกเท่านั้นตายเลย
 เพราะแถวนี้

ไม่มีบ้านเลย
อยู่ในหุบเขา’



เราก็เลยได้กินข้าวกับเขา แล้ว

บอกเพื่อนฝูงด้วยว่า ‘วันนี้เรา

อย่าพูดอะไรนะ
 จะมีคนตามส่ง

เรานะวันนี้
 เพราะมีเด็กมาเอา

ของบริขารผมไป
 เราไม่ ได้

บอกเด็ก
 เด็กมาขนบริขารไป

เลย
 วันนี้คอยดูจะมีคนไปส่ง

เรา’



พอกนิขา้วแลว้เขาบอกวา่ ‘พวกผม



ตอ้งไปสง่ทา่น
ถา้ไม่ไปสง่
ทา่นกต็ายอกี’ เขาตามสง่  

ย้อนหลังไปส่งใส่ทางเข้าหมู่บ้าน 

นี่เรามันอัศจรรย์ที่ว่าอยู่ ในหุบเขาลึกๆ 

มันหลงไปได้ยังไงหลงไปในหุบเขาเท่ากำปั้น  

นี่นะ ภูเขานี่กว้างเท่าท้องฟ้ามหาสมุทร แล้ว

มันหลงไปได้ยังไงนี่อัศจรรย์อยู่เหมือนกันนะ 

เวลาจะตายไม่ตายนะ ที่ว่าจะตายๆ ก็เพราะ

ปีนเขา เขาพูดว่า  

‘ไม่ใช่อะไรหรอกท่าน
 ปีนเขาลูกนี้ลงลูกนี้

ขึ้นลูกนั้น
 กว่าจะถึงบ้านคนมัน
 กี่สิบเขา
 ท่าน

ปา่ดงดบิ


ไปไดเ้พยีง
๒-๓
วนัทา่นกแ็ยแ่ลว้



ตายแล้ว
 นี่มาเจอพวกผมดีแล้ว

ท่านไม่ตายแหละคราวนี้’



นี่เราเชื่อเวลาจำเป็น

เป็นอย่างนั้นจริงๆ นะมันหากบันดลบันดาล   

มิหนำซ้ำเทวบุตรเทวดายังบันดลบันดาลให้เขา  

ฝันทางโน้นว่าพระท่านมาโปรด ๓ องค ์ ทางนี ้ 

ก็ฝันว่าจะไปหาโยม โยมตามส่ง เราเลย  

ฝงัใจจนกระทัง่ทกุวนันี…้ 

ภายในใจนีเ้ราเชือ่ เชือ่ใน  

หวัใจเจา้ของเองวา่เปดิโลง่อยู ่ 

ตลอด… นี่แหละอำนาจแห่ง

การทำบญุใหท้านไมอ่ดอยาก   

ถงึเวลาจำเปน็หากมผีูม้าชว่ย  

จนได้นั่นแหละ หากมี ฟังแต่

ว่า “มี” เถอะ อำนาจทานบันดล

บันดาลให้มีผู้ ใดผู้หนึ่งมีใจบุญเข้ามา

ช่วยสงเคราะห์สงหา เพราะอำนาจแห่งบุญ

ของเรามีเป็นเครื่องดึงดูดกัน…” 

ถือ “ความทุกข์” เป็นครู เป็นหิน
ลับสติปัญญา 

 

ความเป็นนักต่อสู้ของท่านแม้อุบายวิธี

บางอย่างจะทำให้ต้องพบกับความทุกข์แสน

ทุกข์แต่หากผลปรากฏเป็นความเจริญทางด้าน

จิตใจมากขึ้น ท่านก็จะพยายามอดทนต่อสู้ ให้

ผ่านไปให้จงได้ คำกล่าวตอนหนึ่งของท่านกับ

พระเณรดังนี้ 

“…นิสัยของผมเองนั้นเป็นนิสัยที่หยาบ 

จะว่าคนหยาบก็ได้ ไปอยู่ ในสถานที่ธรรมดา 

ความเพียรไม่ค่อยดี ผลที่จะพึงได้ก็ ไม่ค่อย

ปรากฏนัก… แต่หากเป็นบางสถานที่แล้ว 

กลับทำให้ธรรมภายในใจเจริญ

ขึ้นๆ ... 

…จึงมักแสวงหาในที่

กลัวๆ เสมอ ทั้งๆ ที่เราก็

กลัว แต่ผลประโยชน์ที่จะ

เกิดขึ้นจากความกลัวนั้น

เป็นผลประโยชน์อัศจรรย์

มหาศาล เราจึงจำเป็นต้อง

ได้สละเป็นสละตายเข้าอยู่

บำเพ็ญเพื่อธรรม…”  

ด้วยเหตุนี้ท่านจึง

นิยมใช้อุบายฝึกจิตด้วย

การเข้าป่าช้าเผาหรือฝังคนตาย

บ้าง ในถ้ำเงื้อมผาป่าดงบ้าง ในดงที่เป็นที่อยู่

ของช้าง หมี เสือ หรือสัตว์ร้ายต่างๆ บ้าง 

อาศัยสัตว์ เหล่านั้นเป็นครู ท่านออกวิเวก  

บางสถานที่เป็นที่ที่เสือมักชอบผ่านมาหรือเป็น

ที่อาศัยของมันในบริเวณใกล้ๆ กันนั้น แม้ว่าจะ

เดินหรือนั่งตรงไหนอย่างไรก็คิดกลัวอยู่ตลอด

ว่ามันคงจะอยู่ใกล้ๆ หรือกลัวว่ามันจะมากัดกิน 

ท่านเคยเล่าถึงสถานที่เช่นนี้ว่า 

“น่ากลัวจริงๆ
 กลางวันก็กลัว
 เวลาไหนก็

กลัว
 ยิ่งกลางคืนด้วยแล้วจิตยิ่งมีแต่ตั้งหน้า



ตั้งตาที่จะกลัว
 นั่งก็กลัว
 เดินจงกรมกลางค่ำ

กลางคืนดึกดื่นก็เดิน
ทั้งๆ
ที่กลัวๆ
นั้นเอง”


ท่านเล่าถึงคราวเข้าไปดัดตัวเองที่ป่าเสือ

แห่งหนึ่ง ดังนี้ 

“…อยู่ในป่าในเขามันตื่นเต้น .. แต่ก่อน

เป็นป่าพวกสัตว์พวกเสือเนื้อร้ายเต็มไปหมด

จริงๆ .. ก้าวเข้าทางนี้ปั๊บเป็นป่าแล้ว มีสัตว์

แล้ว พวกสัตว์พวกเนื้อพวกอี เก้งพวกหมู   

พอลึกเข้าไปก็พวกกวาง พวกช้าง พวกเสือ 

เสือมีอยู่ทั่วไป สัตว์มีอยู่ที่ ไหน เสือมีอยู่ที่นั่น   

มีอยู่ทั่วไป .. 

บางทีก็เสียงเสืออาวๆ ขึ้นแล้ว อาวๆ ขึ้น
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ข้างทางจงกรม โถ เสียงเสือมันไม่เหมือน  

เสียงเพลงลูกทุ่งละซี มันจะงับหัวเอา ประมาท

ได้เหรอ เสียงอาวๆ ขึ้นข้างๆ ไม่รู้มันมาตั้งแต่

เมื่อไร ตอนมันหยุดเสียงคำรามมันอาวตาม

ภาษาของมันแล้ว นั่นละ มันน่ากลัวตอนนั้น   

ไม่ทราบมันจะมาแบบไหนซิ ได้ยินเสียงมันอยู่ 

มันอยู่ตรงนั้นก็ค่อยยังชั่วนะ พอเงียบเสียงไป

แล้ว ไม่ทราบจะมาแบบไหน .. 

เราไปอยู่ในที่ดัดสันดานจริงๆ นะ ไม่ใช่

ธรรมดานะ มีแต่ที่ดัดสันดานทั้งนั้นแหละ ป่าก็

ป่าเสือ กลางคืนเวลาเราเดินจงกรม มันไม่ใช่

ธรรมดานะ แล้วยิ่งเสียงเสือด้วยนะ เราไปอยู่

แคร่ ตอนตื่นเช้ามาเห็นรอยมันผ่านไปทางนี้

แล้วฉากออกไป เพราะเราปัดกวาดไว้เรียบร้อย 

มันเดินผ่านไปผ่านมา มันก็เห็น โอ้ เสือมา   

มาเมื่อไหร่ ไม่รู้ แต่เขาก็ ไม่ ได้สนใจกับเรา   

เขาเดินฉากไปเฉยๆ แสดงว่าเขาไม่ ได้สนใจ  

กับเรา เขาไปตามประสาของเขา เราก็รู้  

ถ้ามันเดินวกเวียนนี่สนใจนะ มันสนใจ   

ถ้าพอทำ (หมายถึงเสือกัดกิน) มันก็อาจจะ  

ทำอย่างว่านะ นี่ ไม่มี ไม่เคยปรากฏ เราเองก็  

ไม่เคยปรากฏ เสือจริงๆ ก็ ไม่เคยเห็นในป่า   

แต่เสียงมันมีอยู่ทั่วไป กระหึ่ม กระหึ่ม  

โอ้ ขนนี้ ไม่ทราบว่ามันลุกซู่ผึงเหมือน

จรวดดาวเทียม มันเป็นเองนะ ไม่ทราบว่ากลัว

ไม่กลัว มันลุกซู่ จิตหดเข้ามาหันเข้ามา สมมุติ

ว่าอยู่ ในขั้นบริกรรม พุทโธ ก็ติดกับ พุทโธ   

ไม่ให้ออกไปหาเสือ ความคิดนี้จะไปคว้าเอาพิษ

เอาภยัเอาอารมณ์ไมด่งีาม เชน่อยา่งกลวัอยา่งนี ้  

มันก็เป็นอันตรายอันหนึ่ง ต้องคิดอย่างนั้น  

ไม่ให้ออก หมุนติ้วนั่น มันเป็นอย่างนั้น…” 

ชนะความกลัวด้วย “พุทโธ” 
 

ท่านใช้ความกลัวนี้เองเป็นครูหรือเป็น

อุบายเพื่อฝึกจิตให้เห็นเหตุเห็นผลกัน ดังนี้ 

สยบโรคฝีดาษ 

“...ปีที่คนเป็นโรคฝีดาษ ฝีดาษนี้ ได้เกิดขึ้น 

บา้นใหญ่ๆ  หลงัคาเปน็รอ้ยๆ บา้นแตกสาแหรกขาด  

หนเีขา้ไปอยู่ในปา่ คนหนตีายนี้ ไปอยู่ ไดห้มดทกุแหง่   

ไม่ว่าพุ่มไม้ ไม่ว่าที่ ไหนๆ หาที่หลบที่ซ่อนตัวได้  

ยิ่งกว่าสัตว์ เวลาคนกลัวตายนี้ กลัวมากกว่าสัตว์ 

แตกบ้านแตกเมือง หมู่บ้านเดียวตายวันละ ๑๔ - 

๑๕ - ๑๖ ศพ 

เราเดินธุดงค์เที่ยวผ่านไปหมู่บ้านนั้น กับโยม 

๒ คน คนเขาบอกว่า ‘จะไปหมู่บ้านนั้นทำไม ที่นั่น 

มีแต่ป่าช้าผีตาย’ 

เราก็ว่า ‘ตัวเรานี่แหละ เป็นป่าช้าคนเป็น ถ้า

ไปจะเป็นอะไร?’ 

เราผา่นเขา้ไปตรงนัน้ เหน็เขาตาย นา่สยดสยอง  

กนัทัง้บา้นทัง้เมอืง โยม ๒ คนที่ไปดว้ยเกดิความกลวั 

เราจงึวา่ ‘ไป!๊ เราไมพ่ากลวัไมต่อ้งกลวั’ 

ความตายมันอยู่กับเรา ไม่ ได้อยู่กับที่นั่นที่นี่

แหละ ถ้าเรายังมีลมหายใจ แสดงว่าไม่ตาย เดินไป

เลย ผ่านไปตรงนี้เลย มองดู ๒ ฟากทาง บ้านเรือน

เป็นร้อยๆ หลังคาไร้ผู้คน แตกหนีเข้าไปอยู่ตามป่า

ตามพุ่มไม้ ตามที่ ไหนๆ ตามกอไผ่กอผา ที่ ไหนหลบ

ซ่อนได้ ไปอยู่หมด 

นี่ละมันถึงได้มองเห็นชัดนะ เห็นจริงๆ 

ประจักษ์ตา เขาก่อไฟเอาไว้ผู้ที่นอนตายเฝ้ากองไฟ

ก็มี ผู้ร้องครางอยู่ตามกองฟืนกองไฟก็มี เราปลูก

กระท่อมไว้หลังเล็กๆ ไปอยู่กับบ้านน้อย ๙ หลังคา

เรือน เขาก็พากันแตกไปหาเรา 

นี่ก็แปลกอยู่นะธรรมของพระพุทธเจ้า เห็น

ประจักษ์ ไม่ใช่อวดธรรม ไม่ใช่อวดตัวเอง เอาความ

จริงมาพูด นี่เราเห็นด้วยตา ไปก็ผ่านไปได้อย่าง

สบายไม่เป็นอะไรเลย เราก็ ไปวัดตอนเช้ากำลังจะ

ฉันจังหัน พวกเขารุมเข้ามาถามว่า ‘เป็นยังไงท่าน 

ท่านสบายดีอยู่หรือ?’ 

‘จะเปน็อะไร ไปหาอะไรมาใหเ้รากนิ เรากำลงั  

หิวข้าว อย่ามาถามเรื่องความเป็นความตาย’ 

 เราว่าอย่างนี้ จากนั้นพวกนั้นก็

รุมเข้ามา นี่ก็เป็นภาระหนักอยู่ 

รุมกันเข้ามาอยู่เต็มบ้านน้อย 

อยู่ตามร่มไม้ แต่ก็เดชะนะไม่

เป็นอะไรแม้สักคนเดียว ผู้ที่

วิ่งเข้ามาก็หายจากโรคฝีดาษ 

มันดลบันดาลอะไรนะ ธรรม

ของพระพุทธเจ้า 

ใครเป็นแล้วเขาห้ามไม่ให้เข้าเป็นอันขาดเลย 

นี่มันยังรอดเข้ามาได้ มาอยู่นั่นก็จะทำยังไง ให้อยู่

นั่นแหละจะเป็นอะไรไป เราบอก ทำกระต๊อบให้เขา

อยู่เสีย ไม่ให้ออกมาเที่ยว ก็เดชะนะไม่เป็นอะไร

เลย ๒ คนนี้หายไม่ตาย แล้วพวกนั้นก็ ไม่เป็นอะไร  

ทีนี้ตอนจะจากเขาไปละสิ โอ๊ย! น่าทุเรศ  

จริงๆ นะ ถึงเวลาเราจะเข้าป่าไปทาง ภูสิงห์ ภูวัว 

ไปเที่ยวป่าทางโน้นแหละ เราไปคนเดียว ถึงเวลา

จะไปร้องห่มร้องไห้เหมือนเด็กน้อยว่า 

‘จะมีที่พึ่งที่ ไหน ท่านจากไปแล้วก็หมดที่พึ่ง

เสียแล้ว’ 

‘ไม่หมดที่พึ่งทางใจ เอาพุทโธไว้นะ ให้จับ  

พุทโธไว้ มีองค์ศาสดาอยู่ ในหัวใจแล้วไม่เป็นไร   

ไม่ต้องกลัว นี่เราไป เราก็ ไปกับพุทโธ ก็ให้อยู่กับ  

พุทโธนะ’ เราก็บอกอย่างนี้ .. 

พอเดือนมิถุนายน บทเวลาเราย้อนกลับมา 

เราถามว่า ‘เป็นยังไงทางนี้’ 

เขาบอกว่า ‘สบายดีอยู่ ไม่เป็นอะไร’ 

ตัง้แตน่ัน้มา สบายหายหมด บา้นนอ้ย   

ไม่เป็นไรสักคนเดียว นี่แหละ .. อำนาจแห่ง

ธรรมของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ของเล่นๆ ดับ

ทุกข์เข็ญได้อย่างแท้จริง…” 

“…พอความกลัวเริ่มขึ้นมาก สติเริ่มจับ 

คือจิตนี้ห้ามหรือบังคับเด็ดขาดไม่ ให้เคลื่อน  

จากจุดที่ตนต้องการ เช่นเราบริกรรม พุทโธ   

พุทโธ. . . ก็ ให้อยู่กับคำบริกรรมนี้ เท่านั้น   

เป็นก็ตาม ตายก็ตาม เสือก็ตาม ช้างก็ตาม 

สัตว์อันตรายใดๆ ก็ตาม ไม่ไปคิดไม่ไปยุ่ง ให้รู้

อยู่จุดเดียวคือคำบริกรรมนี้เท่านั้น .. ไม่งั้นมัน

จะวาดภาพเสือ วาดภาพอันตรายขึ้นมาให้เรา

กลัว เพราะไปอยู่ในสถานที่กลัวด้วย ในสถานที่

มีเสือจริงๆ ด้วย ต้องบังคับจิตไม่ให้ส่งออกไป

ภายนอกเลย ให้รู้อยู่กับใจนี้ เป็นกับตายก็มอบ

อยู่กับนี้ .. 

นี่หมายถึงขั้นเริ่มแรกของการภาวนาซึ่ง

ต้องอาศัยคำบริกรรม กลัวมากเท่าไรจิตยิ่ง  

ติดแนบกับคำบริกรรมไม่ ให้ปราศจากเลย 

ความมุ่งหมายนั้นคือหมายตายกับธรรมนี้

เท่านั้น ไม่ให้จิตไปสู่อารมณ์ที่กลัวนั้นๆ ธรรม

คืออะไร คำบริกรรมนั้นแล คือบทแห่งธรรม ..  
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ธรรมแทจ้ะปรากฏทีจ่ติ ทีจ่ติกำลงับรกิรรม  

อยู่นั้นแหละคือสั่งสมพลังของธรรมให้เกิดขึ้น  

ที่ใจมากน้อยตามความพากเพียรของตน  

เมื่ อสติ ได้ติดแนบอยู่ กับคำบริกรรม 

บังคับจิตไม่ ให้แย็บออกไปสู่อารมณ์ที่เป็นภัย 

ซึ่งทำให้น่ากลัวน่าหวาดเสียวนั้น ให้อยู่เฉพาะ

กับคำบริกรรมนี้ติดต่อสืบเนื่องกันเป็นลำดับ  

ลำดา ก็เป็นการสั่งสมพลังคือกำลังของอรรถ

ของธรรมขึ้นภายในจิตใจ หนุนใจให้มีความ

แน่นหนามากขึ้นๆ  

จนกระทั่งมันมีความอาจหาญชาญชัย 

สุดท้ายจิตใจดวงนั้นก็แน่นเหมือนกับหินทั้งก้อน

หรือภูเขาทั้งลูก... ทีนี้ความที่เคยว่ากลัวๆ คิด

ออกไปหาสิ่งที่น่ากลัวก็ไม่กลัว คิดไปถึงอันใด 

คำว่าน่ากลัวไม่กลัวทั้งนั้น .. แม้เสือจะเดินมา

ต่อหน้าต่อตา มันจะเดินเข้าไปลูบคลำหลังเสือ

ได้อย่างสบายเลยนะ ตามความรู้สึกมันแน่ในใจ

ยังงั้น ไม่คิดว่าเสือจะทำอะไรได้เลย นี่อาจเป็น

ความสำคัญผิดของตัวก็ได้ แต่จะสำคัญผิดหรือ

สำคัญถูกก็ตาม เมื่อจิตได้กล้าถึงขนาดนั้นแล้ว 

มันเดินเข้าไปลูบคลำหลังเสือได้จริงๆ ด้วย

จิตใจอ่อนโยนเมตตาสงสาร ไม่สะทกสะท้านใน

เรื่องว่าจะกลัว ความกลัวก็ไม่มี 

จิตมันมีกำลังมากเวลานั้น เพราะไม่ให้มัน

ออกนอก กำหนดเข้าเรื่อยๆ มันก็มีกำลังจน

แน่นปึ๋งเลย ขึ้นชื่อว่าอันตรายอะไรก็มาเถอะ 

วา่อยา่งนัน้เลยนะ มนัอาจหาญขนาดนัน้ เสอืกม็า   

ช้างก็มา ไม่หนีว่าอย่างนั้นเลยนะ คือมันเป็น

ความอาจหาญของมันจริง ซึ่งเราก็ไม่เคยเป็น

มาก่อน มาเป็นเอาตอนฝึกดัดสันดานในขณะ

กลัวนั่นแล ไม่คิดว่าเสือหรือช้างเป็นต้น จะมา

ทำลายเราได้เลย จะเดินเข้าไปหามันได้อย่าง

สบาย  

แม้มันจะทำเรา ฆ่าเราให้ตายในขณะนั้น 

ก็รู้สึกว่าจะตายไปด้วยความอาจหาญนั่นเอง 

ให้ตายด้วยความกลัวนี่คงเป็นไปไม่ได้ เพราะ

เวลานั้นจิตมันมีกำลังมาก นี่ เป็นวิธีหนึ่ ง  

แห่งการระงับดับความกลัว แห่งการระงับ

ความฟุ้งซ่าน ความก่อกวนตัวเองด้วยอารมณ์

ต่างๆ ระงับกันอย่างนี้ 

ทั้งนี้ตามแต่อุบายแยบคายของแต่ละราย

จะผลิตขึ้นมาใช้ เปลื้องตัวจากความจนตรอก

ในเวลานัน้ๆ เพราะธรรมหรอืสตปิญัญาไมส่ิน้สดุ  

อยู่กับผู้ ใด สามารถทำให้เกิดให้มีในแง่ต่างๆ ได้

ด้วยกัน .. 

เอ้า! คิดหมดในแดนโลกธาตุนี้กลัวอะไร 

จะมีสิ่งน่ากลัวแม้สิ่งหนึ่งมาปรากฏที่ใจนี้มีไหม 

บรรยากาศร่มรื่นภายในเสนาสนะป่าบ้านนามนในปัจจุบัน


ไม่มีเลย นั่นฟังซิ นั่นละ เมื่อถึงขั้นจิตเป็น 

อัตตา หิ อัตตโน นาโถ คือช่วยตัวเองช่วย

อย่างนั้น พึ่งตนเองพึ่งอย่างนั้น อยู่กับตัวเอง

ดว้ยความแนน่หนามัน่คงกอ็ยูแ่บบนัน้ .. นีเ่ปน็สิง่ที ่ 

เราลืมไม่ ได้ ในชีวิตและการภาวนาของเราซึ่ง  

ไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้น...” 
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พรรษาที่ ๑๑ 
(พ.ศ.๒๔๘๗) 
จำพรรษาที่เสนาสนะป่ายางบ้านท่าบ่อ-
สงคราม ตำบลท่าบ่อสงคราม 
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

แผนที่สถานที่จำพรรษาขององค์หลวงตาในช่วงเวลานั้น


พระธาตุพนม
(ก่อนบูรณะ)
 พระธาตุพนม
(หลังบูรณะ)


กาลานุกรม 

พรรษาที่ ๑ -๒ 

อายุ ๒๑ -๒๒ ปี 

(พ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๗๘) 

วัดโยธานิมิตร จ.อุดรธานี 

พรรษาที่ ๔ -๕   

อายุ ๒๔ -๒๕ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๐ -๒๔๘๑)  

วัดสุทธจินดา 

จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๗ 

อายุ ๒๗ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๓) 

วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ 

พรรษาที่ ๙ 

อายุ ๒๙ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๕) 

เสนาสนะป่าบ้านโคก 

(วัดป่าวิสุทธิธรรม) 

จ.สกลนคร 

 พรรษาที่ ๓ 

อายุ ๒๓ ปี 

(พ.ศ.๒๔๗๙)  

วัดท่าช้าง จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๖ 

อายุ ๒๖ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๒)  

วัดศาลาทอง จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๑๐ 

อายุ ๓๐ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๖) 

เสนาสนะป่าบ้านนามน 

(วัดป่านาคนิมิตต์) 

จ.สกลนคร 

พรรษาที่ ๘  

อายุ ๒๘ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๔) 

วัดป่าจักราช 

จ.นครราชสีมา 

 

>> 

เสนาสนะป่ายางบ้านท่าบ่อสงคราม 

ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม 

จ.นครพนม 

พรรษาที่ ๑๑ 

อายุ ๓๑ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๗) 

พรรษาที่ ๑๒ พรรษาที่ ๑๓ 
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นิมิตภาวนารู้..โยมพ่อตาย 
 

ปี พ.ศ.๒๔๘๗ เป็นพรรษาที่ ๑๑ ท่าน  

จำพรรษาที่อำเภอศรีสงคราม ในตอนนั้นท่าน

กำลงัออกเรง่ประกอบความเพยีร ทีฉ่นัภตัตาหาร  

เป็นกระต๊อบหลังเล็กสำหรับฉันได้เพียง ๓ องค์ 

ส่วนที่พักทำเป็นแคร่สูงจากพื้นใช้หญ้ามุง  

ท่านเล่าถึงภาพนิมิตที่เกิดขึ้นในคืนหนึ่ง

ขณะนั่งภาวนาดังนี้ 

“...จิตวิญญาณก็แปลกอยู่ จิตวิญญาณ

มันถึงกัน มันแปลกอยู่นะ เวลาประมาณตี ๓ 

ถึงตี ๔ นั่งภาวนาอยู่ แล้วปรากฏเห็นภาพโยม

อาน้องพ่อเอาจดหมายมายื่นให้ในขณะภาวนา  

พอยื่นให้ปั๊บ เรายังไม่ ได้อ่านจดหมาย 

ความรู้มันก็รับกันทันทีว่า ‘พ่อเสียแล้ว’


พอออกจากที่ภาวนามาเล่าให้เพื่อนฝูง  

ที่อยู่ด้วยกัน ๒ องค์ฟังว่า  

‘วันนี้วันที่เท่าไรหมู่เพื่อนจดจำไว้นะ
 เมื่อ

คืนนี้ตอนผมนั่งภาวนาอยู่นั้น
 เห็นภาพนิมิต



เข้ามา
 เห็นโยมอาน้องพ่อเอาจดหมายมายื่นให้


พอยื่นปั๊บทางนี้รู้รับกันทันทีว่าพ่อเสียแล้ว’…”


จากนั้นท่านจึงจดวันที่ ไว้ หลังจากนั้น   

๗ วัน จดหมายก็ส่งมาถึงจริงตามนิมิตและ

เขียนบอกด้วยว่า “พ่อตายแล้ว”



ปรากฏว่าวันเวลาที่ โยมพ่อของท่านถึง  

แก่กรรมเป็นเวลาเดียวกันกับที่ท่านนั่งภาวนา

อยู่ คือตี ๔ ตรงกับวันและเวลาที่จดไว้นั้นพอดี 

จำนอ้งสาวไมไ่ด ้เพราะจากบา้นไปนาน 
 

คราวหนึ่งในช่วงกำลังเที่ยวกรรมฐาน 

ท่านกลับบ้านมาทำบุญอุทิศให้โยมพ่อ แต่ก่อน

ไม่มีรถรา ในระหว่างทางเดินมาจากตัวจังหวัด

อุดรธานี ท่านเดินสวนกับหญิงสาวรุ่นคนอายุ

ราว ๑๖-๑๗ ปี หญิงสาวคนนี้พอเห็นท่านปุ๊บก็

ตรงเข้ามาไหว้นั่งกราบทันที ท่านเล่าเหตุการณ์

ในช่วงนี้ดังนี้ 

“...เขาผ่านทางมาเห็นเรา เขานั่งไหว้นั่ง

กราบ ‘เอ๊!
 เด็กที่ไหนดูลักษณะเข้าที
 แสดงว่า

จะเข้าใจในศีลในธรรมพอประมาณ’ จากนั้นก็

เลยถามว่า ‘มาจากไหน?’
‘มาจากบ้านตาด’


‘แล้วจะไปไหน?’
‘จะไปอุดรฯ’


‘อยู่บ้านไหน?’ เราถามซํ้าอีกที ‘อยู่บ้าน

ตาด’



เขาเคอะๆ เขินๆ นะพอถูกถามว่าอยู่บ้าน

ไหน ถามไปถามมาเราก็เลยถามว่า ‘เป็นใคร?’ 

เขาเลยหัวเราะ เราไม่รู้ว่าเขาเป็นน้องเรา เรา

ถามอย่างนั้นเขายิ้มๆ แล้วก็หัวเราะ 

‘หือ
มึงหัวเราะหาอะไร
บอกมาซิ’


‘อู๊ย
 ไม่ทราบจะบอกว่ายังไง’ ก็ถามจุดไต้

ตำตอ พี่กับน้องถามกันไม่รู้กัน เราไม่รู้เขา ตัว

เขาเท่ากำปั้นเวลาเราบวช เวลามาเจอเขาเขา

เป็นสาวแล้ว อายุได้ ๑๖-๑๗ ละมั้ง ถามไป

ถามมา ‘แล้วเป็นใครล่ะ’ เขาก็ยิ่งหัวเราะ เขา

ไม่กล้าตอบ  

เราก็เลยเดาเอานะ ‘อีจันดีหรือ?’ ตอบ

ว่า ‘ใช่แล้ว’


‘โอ๊ย
 อีผีบ้า
 กู

ไม่รู้ว่าเป็นมึง
 มึงเชื่อ

หรือว่าเป็นน้องกูน่ะ


ถ้ามึงเชื่อว่าเป็นน้องก
ู



กบูวชเมือ่ไรมงึรู้ ไหม?’ 

มันว่า ‘ไม่รู้’


‘แล้วมึงว่าเป็น

น้องกูได้ยังไง?’
 ‘ก็พ่อ

กับแม่พูดอยู่ตลอด’


... นางจันดีนี้แต่ก่อนตัวมันเท่ากำปั้น เรา

จำไม่ได้... ตอนเราบวช ดูอายุเขาจะ ๔ ขวบมั้ง

ยังเป็นเด็ก เขาว่าไม่ทราบก็ถูกต้องแล้ว 

อย่างนั้นละพี่กับน้องไม่รู้กัน ก็บวชแล้วไม่

เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับบ้าน พอบวชแล้วไปเลย 

พี่ๆ น้องๆ อะไรไม่เคยสนใจนะ เหมือนทั่วไปใน

โลกนี้ ไม่มีใกล้มีไกล บ้านน้องๆ ไม่เคยเข้าไป

เหยียบเลยนะ เหมือนกันหมด…” 

นกเขียน..คู่พึ่งเป็นพึ่งตาย 
 

สมัยที่ท่านท่องเที่ยวภาวนาอยู่ทางอำเภอ

ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม บรรยากาศตาม

ท้องทุ่งมีนกกระเรียนและนกเขียนลงหากินเป็น

ฝูงๆ ขณะที่นกเขียน ๒ ตัวผัวเมียกำลังหากิน

อยู่นั้น เหตุการณ์น่าสลดสังเวชก็เกิดขึ้นจาก

น้ำมือนายพรานผู้ ใจบาปดังนี้ 

องค์หลวงตาได้กล่าวถึงหลวงปู่มั่น สมัย

ที่พักอยู่จังหวัดนครพนม ดังนี้ 

“...พ่อแม่ครูจารย์มั่น ท่านเล่าให้ฟังเอง

ว่า  

‘สมัยที่ท่านพักอยู่บ้านสามผง จังหวัด

นครพนม พอตกกลางคืนตอนสามทุ่ม ขณะที่

ทา่นกำลงัเทศนส์อนพระเปน็จำนวน ๓๐-๔๐ รปู   

ท่านเทศน์ไปจิตส่งไปเห็นพญานาคอยู่เต็มฝั่ง

แม่น้ำสงคราม เขาพาบริษัทบริวารแห่มาขึ้นอยู่

แน่นฝั่งเป็นทิวแถว เขาพากันมาเพื่อมาฟัง

เทศน์ท่าน เขาฟังเป็นระเบียบเรียบร้อย

สอนพญานาค 

โยมพ่อองค์หลวงตา


สวยงามมาก เพราะใจขององค์ท่านไม่ ได้เหมือน

ใจพวกเราจ้าไปหมด มองไปไหนเห็นหมด’…” 
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“ตัวผัวถูกนายพรานยิง
 พอตัวผัวถูกยิง

ตัวเมียบินร่อนขึ้นไปข้างบน
 ร่อนดูผัวตัวเองถูก

ปืนกำลังดิ้นทุรนทุรายตายอยู่ต่อหน้า
มันเสียใจ

มาก
 จึงฆ่าตัวตายตามโดยบินดิ่งหัวปักลงพื้น

ดินคอหักตายทันที
 ตายลงตรงซากศพผัวมัน

นั่นเอง”


ท่านให้ข้อคิดคติธรรมจากเหตุการณ์  

ครั้งนี้ว่า มนุษย์เราต่างก็มีความจำเป็นและหวัง

ความช่วยเหลือระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 

มนุษย์อยู่ด้วยกันก็หวังพึ่งกัน หากมนุษย์อยู่

ด้วยกันพึ่งกันไม่ได้ย่อมไม่มีความหมาย สู้สัตว์

ไม่ได้ สัตว์เขายังช่วยกัน ท่านยกเอาเรื่องนี้เป็น

อุทาหรณ์ว่า 

“แม้สัตว์เขายังรัก

กันเขายังช่วยกันถึงขั้น

สละชีวิตยอมตายด้วย

กัน
 ส่วนนายพราน

นั่นก็คงดี ใจที่ ได้

นกเอาไปกินทั้ง

สองตัว
มันดีใจ

จะได้ ไปตกนรก

นะสิ
 นกสองผัว

เมยีนัน้เขาตายดว้ยความเสยีใจสดุขดี



ถึงชีวิตสละได้เลย
ส่วนตัวนายพรานนี้ก็

ดีใจสุดขีดว่ายิงนัดเดียวได้นก
๒
ตัว
ป่านนี้

ไอ้คนที่ฆ่าไปจมอยู่ในนรกนั่นแหละ”


สอนเศรษฐีบ้านนอก 
 

อีกคราวหนึ่งระหว่างเดินกรรมฐานไปทาง

อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ท่านได้รับ

นิมนต์ ให้ เป็นองค์ เทศน์ ในงานทำบุญบ้าน   

บทธรรมที่ท่านแสดงในวันนั้นสามารถพลิกชีวิต

ชายผู้เป็นเศรษฐีคนหนึ่งได้อย่างน่าอัศจรรย์

ดังนี้ 

“...มีเศรษฐีสองผัวเมีย อายุราว ๕๐ ปี 

เงินทองข้าวของในสมัยนั้นเขาเรียกว่าค้าเงิน

หมื่น คนถ้าลงมีเงินหมื่นแล้วรํ่าลือกัน เงินล้าน

สมัยนี้สู้ ไม่ ได้ สองผัวเมียเขามีเงินเป็นหมื่นๆ 

เวลาจะทำบุญให้ทานก็ ไม่อยากทำ ผัวไปซื้อ

ของไปจ่ายตลาด ถือตะกร้าเปล่าไปฉันใด ก็ถือ

ตะกร้าเปล่ากลับมาฉันนั้น คือซื้อไม่ลงตระหนี่-

ถี่เหนียว จะซื้ออะไรมากินซื้อไม่ลง ซื้อไม่ ได้ 

ความตระหนี่ไมย่อมใหซ้ือ้ แตม่ดีอีนัหนึง่พอกลบั  

มาแล้ว เมียถามว่า ‘ทำไมไม่ซื้อของ...มา’


‘โอ๊ย!
ข้อยซื้อไม่ลง
เจ้าไปซื้อซะไป๊’ จึงให้

เมียไปซื้อแทน 

พอเมียไปซื้อ ซื้อมาเท่าไรไม่เคยถามนะ

ว่าราคาเท่าไรอันนั้นราคาเท่าไรๆ กินได้สบาย 

คือเจ้าของไม่เชื่อตัวเองนี่ข้อหนึ่งที่ เป็นคติ  

อันดี… 

วันนั้นเผอิญเราเดินกรรมฐานไปทางนั้น 

เขานิมนต์เราเป็นองค์เทศน์ เราก็เทศน์ให้ฟัง 

เทศน์ไปโดนเอาใจดำแกยังไงไม่รู้นะ จากนั้นแก

ไปทำงานทำการอะไรไม่พูดทั้งวัน นั่งก็ขรึม 

เดินก็ขรึม ทำอะไรก็ขรึมไปหมด เคร่งขรึม

ตลอดเวลา ผิดสังเกต  

หมู่ เพื่อนจึงถามว่า ‘อ้าว!


เป็นยังไงเพื่อน
 แต่ก่อนก็ เห็น

รื่นเริงบันเทิง
 วันนี้ทำไมถึงเงียบๆ


ตลอด
เป็นอะไรได้รับความทุกข์ความ

ทรมานอะไรบ้าง
ถึงเป็นอย่างนี้’


‘อ๋อ!
 เรื่องความทุกข์ก็ถูกหรือ

ความสุขก็ไม่น่าจะผิด’ แกว่า 

‘อ้าว!
 มันเป็นยังไงว่าให้ฟังบ้างสิ’ 

เพื่อนถาม 

‘เพื่อน...
 ก็เมื่อเช้านี้เราไปในงานเขา
 เขา

ทำบุญบ้าน
 ท่านมหาบัวเป็นองค์เทศน์
 ท่าน

เทศน์ถึงเรื่องความตระหนี่ถี่เหนียว
 แล้วพูดถึง

เรื่องความเสียสละ
 ความตระหนี่ถี่เหนียวมัน

มากองอยู่กับเราหมด
 ท่านก็เทศน์ว่าตายไป



ไม่ไดอ้ะไร
 เรากพ็จิารณาดตูายเราจะเอาอะไรไป




เราก็ ไม่ ได้อะไร
 ตรงนี้ละเศร้าโศก
 เงินทอง



ข้าวของมีมากมีน้อย
 เท่าไรก็ไม่เป็นประโยชน์


ลูกก็ ไม่มี
 อยู่กันผัวเมียสองเฒ่าเท่านั้นแหละ


เลยเกิดความเศร้าโศกเหงาหงอย



แล้วพลิกใจ
 แต่นี้ต่อไปจะไม่ เป็นคน

ประเภทนีอ้กี
 จะเปน็นกัทำบญุใหท้าน
หมดกห็มด




เป็นก็เป็น
 ตายก็ตาย
 ตระหนี่เราก็เคยตระหนี่

มาแล้ว
 ความสุขก็ไม่เห็นมีเท่าไรก็เหมือนโลกๆ


เขาดีๆ
นี่เอง
ดีไม่ดีทุกข์กว่าเขาอีก
เพราะเรามี

สมบัติมากด้วย
 เราตระหนี่ถี่เหนียวมากต้อง



หึงหวงมาก
 เป็นทุกข์กว่าโลกเขามาก
 คราวนี้

จะตอ้งแบง่ใหก้นิใหท้าน
ใหส้มำ่เสมอดัง่ทีท่า่นวา่’


หลวงปู่ตื้อ
อจลธัมโม




ตั้งแต่นั้นมาแกเปลี่ยนไปเป็นคนละคน 

เมียจะไปจ่ายตลาดก็ไป ผัวไปจ่ายตลาดจ่ายได้

สบายเลย ทำไมแกพลิกได้ขนาดนั้น แล้วการ

ทำบุญให้ทานนี่จนเป็นหัวหน้าเขาเลย มีงาน

อะไรๆ เขาต้องมาเชื้อเชิญแก…” 

เวลาผ่านไปหลายปีนับแต่วันนั้นมา ท่าน

มี โอกาสพบกับชายเศรษฐีคนนี้อีกครั้ ง ใน  

งานศพหลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม ที่วัดอรัญญวิเวก 

บ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

ท่านเล่าว่า 

“เราก็นึกว่าแกตายไป
๕
ทวีปแล้วนะ
แก

เข้ามาหา
 ได้บวชเป็นพระ
 เข้ามากราบทักถาม

ว่า
‘ท่านมหา...
ท่านจำผมได้ ไหม?’ ” 

เศรษฐีคนนั้นเล่าชีวิตของแกให้ท่านฟังว่า 

“ผมได้เป็นผู้เป็นคนมาก็เพราะท่านมหา


อยู่ไหนกต็ามผมกราบทา่นไมล่มืเลย
 ผมไมน่กึวา่



ผมจะได้พบท่านมหาอีก
 วันนี้ยังมาพบกันจนได้

บุญผมมี
 ท่านมหาเป็นคนลากผมขึ้นจากนรก


ผมเป็นผู้เป็นคนมาทุกวันนี้เพราะท่านมหาเทศน์

อยู่ที่บ้าน
ผมเป็นผู้เป็นคนมาตั้งแต่บัดนั้น


เวลานี้ผมชื่นบานหรรษาภายในจิตใจ


การทำบุญให้ทานผมก็ไม่อัดไม่อั้น
 ทานเสียเต็ม

ที่แล้วก็มาบวช
 เสียสละไปหมดเลย
 ความ

ตระหนี่ถี่เหนียวก็เคยตระหนี่
 ความเสียสละก็

เคยเสยีสละ
เสยีสละจนบวช
ผมนีเ่ตม็ภมู
ิเตม็ภมู
ิ


ทั้งสอง” 

พอเล่าจบลงแกก็ก้มลงกราบแล้วกราบ

เล่าด้วยเห็นบุญเห็นคุณของท่านมิรู้ลืม      
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ถวายลูกเป็นน้องชาย  
 

ในช่วงปี พ.ศ.๒๔๘๗-๒๔๘๘ ท่านได้  

มาเที่ยวกรรมฐานแถวบ้านสามผง อำเภอ

ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ได้พบกับโยม  

คนหนึ่งซึ่งรู้สึกผูกพันกับท่านถึงขนาดขอถวาย

ลูกชายซึ่งอยู่ ในกรุงเทพฯ ให้เป็นน้องชาย  

ของท่านเลยทีเดียวดังนี้ 

“...ท่านอาจารย์เกิ่งนี้ก็เป็นคนสามผง 

ลูกศิษย์ชั้นผู้ ใหญ่องค์สำคัญองค์หนึ่ งของ  

หลวงปู่มั่น ท่านอาจารย์เกิ่งนี้แต่ก่อนท่านเป็น

อุปัชฌาย์ ท่านอาจารย์เกิ่ง อาจารย์สีลา   

นี้ ล้ วนแล้ วแต่ เ คย เป็ นอุ ปั ชฌาย์ มาก่ อน  

ในฝ่ายมหานิกาย แล้วเกิดความเคารพเลื่อมใส

เมื่อได้ยินได้ฟังธรรมจากหลวงปู่มั่นเราแล้ว 

หลวงปู่มั่นไปกรรมฐานที่บ้านสามผงที่ตั้งวัดอยู่

ทุกวันนี้ แต่ก่อนเป็นดง เลยยกวัดญัตติใหม่

หมดเลย อุปัชฌาย์ท่านอาจารย์เกิ่งนี้องค์หนึ่ง 

ท่านอาจารย์สีลา บ้านวา อากาศอำนวยนี้  

องค์หนึ่ง โละหมดอุปัชฌาย์ ญัตติเป็นธรรมยุต

เป็นกรรมฐานทั้งหมดเลย เจ้าคุณธรรมเจดีย์ไป

ญัตติให้ทางสามผง เอาโบสถ์น้ำ สีมาน้ำ บวช 

ท่านอาจารย์เกิ่ง .. ยกขบวนไปญัตติ  

เลย ญัตติทั้งวัดๆ อุปัชฌาย์เกิ่งหมดทั้งวัด 

อุปัชฌาย์สีลาก็ยกหมดทั้งวัด ญัตติใหม่ นี่เป็น

ลูกศิษย์องค์สำคัญของท่านองค์หนึ่ง ก็คงเป็น

นิสัยวาสนาจะเกี่ยวโยงอะไรกันมากับท่านนั่น

แหละ นี่ละสายบุญสายกรรมหากเป็นมาเองนะ 

ท่านได้รับการอบรมกับหลวงปู่มั่นมาเต็มที่แล้ว 

จากนี้ท่านก็แยกออกไปนู่น ลงชลบุรี ไปทาง

ชลฯ ท่านเลยไปตั้งวัด นั่นท่านอาจารย์เกิ่ง  

นะนั่น  

เหตุที่ท่านเหล่านั้นจะเข้าอกเข้าใจทาง

ด้านธรรมปฏิบัติ ก็ท่านอาจารย์เกิ่งไปพักที่นั่น

ตั้งที่นั่น ไปอยู่หลายปีนะ บางพระ ท่านไปพัก  

ที่นั่นหลายปี แล้วแถวนั้นท่านตั้งสำนักไว้ ใน  

ที่ต่างๆ ตามประชาชนเขาขอร้องให้สร้างวัด 

ท่านเป็นพระที่จริงจังมากนะ เด็ดเดี่ยว ท่าน

อาจารย์เกิ่ง เราก็คุ้นกับท่านอยู่แล้ว .. ท่าน

จริงจังมาก ข้อวัตรปฏิบัติเคร่งครัดทางธรรม

วินัย  

นี่มหาอาบ
๑
 นี่เป็นคนบ้านสามผง เป็น  

ลูกศิษย์ท่านอาจารย์เกิ่ง แล้วท่านถวายกับ

สมเด็จมหาวีรวงศ์ ไปเป็นลูกศิษย์สมเด็จ-  

มหาวีรวงศ์เรา ลูกศิษย์อันเดียวกัน 

อาบนี่ก็ เป็นน้องชาย ลูกอยู่ทาง

กรุงเทพฯ เรามาเที่ยวทางนี้ เราไป

เทีย่วทางบา้นสามผง พอ่ของมหาอาบ  

นี่มาเห็น จะถูกชะตากันยังไงไม่ทราบ

นะ เราก็แบบเดียวกันนี้แหละ เราก็ไป

เสือกลัวหลวงปู่ตื้อ 

 
หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม เป็นลูกศิษย์

หลวงปู่มั่นองค์หนึ่ง มีจิตใจกล้าหาญชาญชัย

มาก ท่านมีอายุพรรษามากกว่าองค์หลวงตา 

ในเรื่องที่ว่าเสือเกรงกลัวท่านนั้น องค์หลวงตาเล่าความเป็นมาดังนี้ 

“…อย่างหลวงปู่ตื้อ ดังที่ผู้เฒ่าเล่าให้ฟัง คือคาถาของ  

ผู้เฒ่าเป็นคาถาที่ทำให้เสือใจอ่อน กลัว ใจไม่มีกำลังจะ  

ต่อสู้ คาถามันครอบเอา อำนาจของคาถาครอบเอาไว้ 

เสือใจอ่อนลงไปเลย ทำอะไรไม่ ได้ ท่านมี

คาถาขู่เสือ เป็นครูเสือก็ ได้ ขู่เสือก็ ได้… หากครูแบบหนึ่งเป็นครูแบบพระ ไม่ ได้

ขี่เสือ  

หลวงปู่ตื้อ บ้านข่า สามผง เราเคยไปพักอยู่เหมือนกัน แต่ก่อนไปภาวนา 

เสือชุมมากแถวนั้น หลวงปู่ตื้อท่านมีคาถาเป็นครูเสือ ไปอยู่ ไหนเสือมักมานอน

เฝ้าอยู่รอบๆ ข้างๆ ที่พักท่าน ท่านไปอยู่แม่ฮ่องสอน ไปอยู่ในป่า เสือก็มาอยู่

ด้วย เสือโคร่งใหญ่นะมันมาแอบอยู่ด้วย 

ผู้เฒ่าไม่ ได้สนใจกลัวมันแหละ เพราะเป็นครูมัน คนอื่นนั่นซิ พระไปอยู่

ด้วย พอดีกลางคืนพระปวดเบาจะออกมาเบา ออกมาเสือมันนอนอยู่ข้างๆ เสือ

ฮ่าๆ ใส่ เสียงร้องจ้าวิ่ง  

‘มันไม่มีอะไร มันจะเป็นอะไร มันไม่เป็นไรแหละ’ หลวงปู่ตื้อบอก ‘ไม่

เป็นไร มันตื่นบางทีมันอาจทักทายเฉยๆ ก็ ได้’ 

ท่านว่าอย่างนั้น มันโฮกๆ ใส่ท่าน พระก็โดดเข้ากุฏิ กุฏิพังกระมัง 

พระองค์นั้นมาอยู่ ได้คืนเดียววันหลังเผ่นเลย กลัวเสือ ‘โอ๊ย อยู่ ไม่ ได้แล้ว’ 

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์




(พิมพ์
ธัมมธโร)


พระอาจารย์เกิ่ง
อธิมุตตโก
 พระอาจารย์สีลา
อิสสโร


 ๑
  ปจัจบุนั รศ.อาบ นคะจดั อดตีมหาเปรยีญ ๖ ประโยค เปน็อาจารย ์ 

สอนทางเกษตรศาสตร์ เวลามีปัญหาด้านภาวนาก็จะถามองค์หลวงตา 

เพราะลงใจสุดขีดกับท่านทางภาคปฏิบัติ เนื่องจากภาคปริยัติเคยอยู่

ด้วยกันมาแล้ว 
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องค์เดียวของเราเที่ยวกรรมฐาน ไปแวะ

พักที่วัดป่าสามผงนี้เป็นวัดท่านอาจารย์-

มั่นสร้างขึ้น วัดสามผงนี่วัดป่า เดี๋ยวนี้

มันก็ลุกลามเข้าไปแหละบ้านถึงแล้ว แต่

ก่อนห่างตั้งกิโล อยู่ ในดงเสือนะนั่นน่ะ 

เสือเข้ามาในวัด ในตอนที่เราไปนั้นก็ยัง

มี เพราะมันเป็นดงต่อกับดงใหญ่โน้น 

ยังไม่ได้ถูกทำลาย 

ตอนที่เราไปเที่ยว พ.ศ.๘๗-๘๘ มั้ง 

เราไปเที่ยวแถวนั้น นี่แหละพ่อเลยมา  

ถูกชะตากันยังไงไม่ทราบกับเรานะ เลย

ขอลูกชายทางโน้น พ่ออยู่ทางนี้ 

‘ขอถวายลูกอยู่กรุงเทพฯ
 อยู่ทาง

โน้นให้เป็นน้องชาย’  

ว่างั้นนะ มหาอาบถึงได้เป็นน้องชายมานี่ 

เข้าใจไหม พ่อนะถวายลูกอยู่กรุงเทพฯ พ่อ

ถวายเป็นน้องชาย เราไปพักอยู่ที่นั่น แต่ก่อน

มันเป็นดงใหญ่ตรงนั้น ตอนที่เราไปป่ายังไม่ได้

เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะ พ.ศ.๘๗-๘๘ เป็นดง

ธรรมชาติ ๑๐๐% วัดป่าก็เป็นวัดป่าจริงๆ เป็น

ดงเสือ มันอยู่ข้างๆ มากัดหมูในวัดก็มี .. 

ท่านอาจารย์เกิ่งเป็นคนเด็ดเดี่ยวจริงจัง

มากทกุอยา่ง คลา้ยคลงึกบันสิยัพอ่แมค่รจูารย-์

มั่นเรา นิสัยเด็ดเดี่ยวจริงๆ ว่าอะไรเป็นอันนั้น

เลยเทียว นี่ละหลวงปู่มั่นเราเป็นอย่างนั้น   

เด็ดเดี่ยว ว่าอะไรเป็นอันนั้น ท่านอาจารย์เกิ่งก็

เหมือนกัน นิสัยแบบเดียวกัน มาพบก็คุยกัน 

สนิทสนมกันอยู่ กับท่านนะ  

ตอนที่ไดค้ยุกนัพอสมควรกค็อื ตอนทีท่า่น  

มากราบเยีย่มพอ่แมค่รจูารยม์ัน่ทีบ่า้นโคกนามน   

สกลนคร ท่านมาจากเมืองชลฯ มีลูกศิษย ์ 

ตาผ้าขาวมาคนหนึ่ง แล้วมีพระติดตามองค์

เดียว เพราะท่านบอกท่านมาชั่วคราวแล้วท่าน

จะกลับท่านว่างั้น กลับเมืองชลฯ ก็ได้คุยกัน

ตรงนั้นแหละ .. เราดูลักษณะแล้ว ดูลักษณะ

ท่าทางตอนท่านไปนามน เพราะได้ยินชื่อของ

ท่าน มันต้องดูซิ เพราะเราได้ยินชื่อมาก่อน ถ้า

ปรากฏว่ามีชื่อเสียงอยู่บ้างแล้ว มันยิ่งจะดูถนัด

นะเรา มันเป็นนิสัยอย่างนั้นดูจริงๆ  

ท่านอาจารย์เกิ่งมีวาสนาน่าเกรงขาม 

ท่านเด็ดขาด ท่านก็คุยกับเราบ้างเล็กน้อย   

ในฐานะว่าเราเป็นมหาแหละ อยู่บ้านนามน   

จากนั้นท่านก็ไปสามผง แล้วก็กลับออกลงไป

ทางนูน้อกี ดลูกัษณะทา่ทางของทา่นสำคญัอยู…่” 

วิชาจับเสือที่บ้านสามผง 
 

อีกเรื่องหนึ่งในคราววิเวกที่บ้าน

สามผงแห่งนี้ ท่านได้พบกับโยมคนหนึ่ง

เคยเป็นพระลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณอุบาลี

คณุปูมาจารย ์(จนัทร ์สริจินัโท) วดับรม-

นิวาส กรุงเทพฯ ดังนี้ 

‘ไม่เป็นไรแหละ อยู่จะเป็นไรไป มันก็อยู่กับ

คน ดีแล้วนี่’ ท่านว่างั้นนะ  

มันอยู่แอบๆ อยู่นี้ ไม่ออกมาหาคนแหละ 

บางทีก็เห็นตัว บางที ไม่เห็น มันอยู่ในป่า คนอยู่

อย่างนี้ แต่ถ้ามีคนแปลกหน้ามามันคำรามนะท่าน

ว่า ให้มันทำมันไม่ทำแหละ เพราะมันเป็นหมาของ

พระว่างั้นเถอะ รักษาเจ้าของ ใครมาแปลกๆ หน้านี่

ไม่ ได้ มันขู่คำราม ว่างั้น  

‘...อย่าไปขู่เขานะ...’ 

พอท่านว่ายังงั้น มันก็เงียบเลย เวลาท่านไป

ไหนมาไหน เสือมักจะตามไปรักษาท่าน รักษา

เงียบๆ นะ มันอยู่ ในป่าแหละ เสือ ท่านไปพัก

ภาวนานี่ เสือมักจะมาอยู่ข้างๆ ถ้ามีคนแปลกหน้า

มาเราถึงจะรู้ว่ามีเสือนะ ถ้าไม่มีคนแปลกหน้ามา ก็

เหมือนไม่มีเสือ มันไม่แสดงตัว มันอยู่รอบๆ ข้างๆ 

ถ้ามีคนแปลกหน้ามา พระแปลกหน้ามา มันคำราม

ใส่ บางทีขู่ คำรามเฮ่อๆ ใส่ พระเลยตกใจร้อง 

‘เสือๆ’  

หลวงปู่ตื้อบอกไปว่า 

‘โอ๊ยไม่เป็นไรแหละ มันรักษาพระ มันอยู่นี้

เป็นประจำ ไม่เป็นไร ไม่ต้องกลัวมัน’  

นี่หลวงปู่ตื้อเป็นอย่างนั้นนะ ท่านว่าข้ามไป

เที่ยวตั้ง ๕ อำเภอ มันยังตามไปนะ เสือตัวนี้ อันนี้

เรายังไม่เล่าให้ฟังถึงเรื่องเจ้าคณะอำเภอเขาจะมา

ขับไล่ท่าน อันนี้ขบขันดีนะ  

ตอนกลางคืน แต่ก่อนไม่มี ไฟฟ้า มีแต่

ตะเกียงเจ้าพายุ เจ้าคณะอำเภอเห็นท่านไปอยู่ใน

ปา่จะมาขบัไลท่า่น จดุตะเกยีงเจา้พายหุิว้มากลางคนื   

จะมาขับไล่ท่าน พอมาถึงวัด เสือตัวนั้นออกมา

คำรามใหญเ่ลย เฮอ่ๆ ทางนีเ้ปดิเลย ตะเกยีงเจา้พาย ุ 

คงจะตกฟากแม่น้ำโขงไปใหญ่เลย 

ตกลงเสอืขบัเสยีกอ่น คณะทีม่านัน้ยงัไม่ไดม้าขบั 

หลวงปู่ตื้อแหละ ถูกเสือขับเสียก่อนแล้ว เผ่นใหญ่

เลย ไปใหญ่เลย แตกทั้งญาติทั้งโยมทั้งพระแตกไป

ด้วยกัน ฮือๆ เลย เสือมันคำรามใส่ มันยังไม่ทำ

อะไรแหละ มันก็เหมือนกับหมามีเจ้าของ ก็คาถา

ท่านครอบไว้นี่ มันกลัวใจมันลง มันไม่ถือเป็นข้าศึก 

ถือเป็นเหมือนเจ้าของ…” 
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“...มีอีตาคนหนึ่ง แกเรียนวิชาจับเสือมา 

เขามาเล่าให้ฟัง แกชื่อหอม เป็นลูกศิษย์ท่าน

เจ้าคุณอุบาลี ตอนนั้นแกสึกแล้วแหละ แกมี

ครอบครวัอยูท่างสามผง เขาเลา่ใหฟ้งั พอดแีกก ็ 

มาวดั กแ็กลกูศษิยพ์ระนี ่กล็กูศษิยท์า่นเจา้คณุ-

อุบาลี มาก็เลยถาม ‘ทราบว่าเรียนวิชาจับเสือ

ได้จริงๆ
 เหรอ?’
 ‘ก็จับบ้างแหละครับ’ แกก็ปิด

ตามหลักวิชาของเขา เขาไม่เปิดเผย 

คือ วิชาถ้าพูดเปิดเผยนักเป็นการโอ้อวด 

วชิาไมข่ลงั เขากต็อ้งรกัษาตามหลกัวชิาของเขา   

เราก็ซอกแซกถาม นี่ละที่ว่าแกมาไล่เสือในนี้ 

เสือโคร่งใหญ่มันมาอยู่ข้างวัดนั้นนะ มันไม่หนี 

วัวปล่อยเข้าไปทีไร มันกัดเอาๆ แกก็เข้าไปไล่

เสอื มนักลวัมากนะเสอืๆ กลวัแกมากนะ แกเคย  

จับได้เสือดาวตัวหนึ่ง แกเล่าให้ฟัง ไล่เสือดาว

ไดเ้สอืดาวตวัหนึง่ แกจบัไดจ้รงิๆ นะ กดัแกไมเ่ขา้   

นี่เรียกว่าเสือกลัวมาก อย่างนั้นแหละวิชา นี่

พูดต่อหน้ากันเลย เราก็ เป็นนิสัยอย่างนี้ 

ซอกแซก เรื่องถามนี้ละเอียดไปเลยแหละ   

พระอาจารย์เกิ่ง บางพระ ชลบุรี 
อยู่ทางจังหวัดชลฯ น้อยเมื่อไร ลูกศิษย์ลูกหาท่าน

อาจารย์เกิ่งนี่ ทั้งพระทั้งอะไรนะ ประชาชนก็เยอะ 

พระก็เยอะ แล้วจากนั้นก็ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ .. 

พระกรรมฐานเราเกี่ยวโยงกันตั้งแต่โน้นละ 

ตั้งแต่ท่านอาจารย์เกิ่งไปเป็น รู้สึกจะเป็นครั้งแรก

เลย ทางฝ่ายกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นลงไปทาง

เมืองชลฯ นะ มีท่านอาจารย์เกิ่ง จากนี้ก็องค์นั้นไป 

องค์นี้ ไป ท่านอาจารย์เกิ่งเป็นหลักอยู่นั้นนาน โอ๊ย 

หลายปีนะ เราไปพบกันอยู่ที่สกลนคร ที่ท่านมา

เยี่ยมหลวงปู่มั่น พบกันกับเราที่สกลนคร  

ตอนนั้นท่านอยู่จังหวัดชลฯ อยู่นะ ท่านยังไม่

มา ท่านมาเยี่ยมบ้านของท่านด้วยความจำเป็น 

แล้วก็มากราบพ่อแม่ครูจารย์มั่นเรา ก็ ได้พบกันกับ

เราที่สกลนคร จากนั้นท่านก็กลับไปเมืองชลฯ คือ

ตอนนั้นท่านยังอยู่โน้น ท่านยังไม่มา ตอนแก่นี่ท่าน

ถึงได้ย้ายมาทางสามผง ก็มามรณภาพทางนี้  

โห ท่านเป็นพระเด็ดเดี่ยวมากนะ แต่เรายัง

ไม่ ได้เข้าไปดูที่สำนักของท่านบางพระ ว่าอยู่บาง-

พระว่างั้นนะ จังหวัดชลฯ ผ่านไปผ่านมาหากไม่ ได้

เข้า ท่านอยู่จริงๆ สำนักนั้นอยู่ที่ตรงไหน บอกแต่ว่า

บางพระเท่านั้นแหละ ท่านอยู่นาน แล้วแถวรอบๆ 

นั้นยังมีนะ แตกสาขาออกไป 

พวกพระพวกอะไรที่มารับการศึกษาจากท่าน 

เป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านกระจายออกไป ตาม

เกาะตามอะไรก็มีอยู่ทางนั้นนะ เราไปอะไรเขาเลย

บอก นี่สำนักนี้เราลืมแล้วแหละเราไปเห็นสำนัก นี้ก็

ท่านอาจารย์เกิ่งท่านมาสร้าง พาลูกศิษย์มาสร้างที่

นี่ ไม่ใช่บางพระนะ แถวนั้นแหละเป็นเกาะอะไรไม่รู้ 

เราก็ ไปซอกแซก มันก็ดื้อเหมือนกันนั่นแหละ ไปที่

นั่นที่นี่เห็นหมด ท่านเป็นพระที่น่าเคารพมาก .. 

พูดถึงเรื่องท่านอาจารย์ เกิ่ ง ท่านไปทำ

ประโยชนท์างเขตเมอืงชลฯ เมอืงชลฯ นีม้ากทีส่ดุ ดู

ว่าไม่ ได้ ไปทางระยองนะ ทราบว่าอยู่เขตเมืองชลฯ 

กว้างขวาง สำนักต่างๆ ออกจากท่านองค์เดียว มี

ลูกศิษย์ลูกหาไปตั้งสำนัก มีความเคารพเลื่อมใส

บวชอยู่กับท่านแล้วก็แยกออกไปตั้งหลายแห่ง จน

กระทั่งทุกวันนี้ นี่ท่านอาจารย์เกิ่ง ทราบว่าอัฐิของ

ท่านกลายเป็นพระธาตุแล้วแต่เรายังไม่ ได้ ไปเห็น 

แต่เราค่อนข้างจะเชื่อไว้แล้ว ถึงยังไม่เห็นก็ตาม 

เพราะเชื่อปฏิปทาของท่าน .. ตอนที่ ได้คุยกันพอ

“...ท่านอาจารย์เกิ่ง ท่านเป็นพระที่จริงจัง

มากนะ เด็ดเดี่ยว .. อันนี้เราไม่ ได้เห็นด้วยตาตัว

เอง ได้ทราบว่าอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุนะ .. 

แต่เรายังไม่ ได้ ไปเห็นจริงๆ ที่ว่าเป็นพระธาตุแล้ว

นะ เรายังไม่ ไปเห็น แต่เราก็เชื่อไว้ล่วงหน้าอยู่แล้ว 

เพราะเชื่อปฏิปทาการดำเนิน ความสัตย์ความจริง

ของท่าน เคร่งครัดในธรรมวินัยมาก ลูกศิษย์ลูกหา

ทา่นเจา้คณุอบุาลคีณุปูมาจารย
์(จนัทร
์สริจินัโท)




อยู่วัดบรมนิวาส
เป็นวัดเดียวกับที่



องค์หลวงตาได้ ไปกราบลาพระมหาเถระ



ก่อนออกปฏิบัติกรรมฐานตามคำสัตย์


ไม่ว่าอะไรถามแกละเอียดลออ แกบอกว่าแก

จับจริงๆ แหละ ‘เสือโคร่งแกจับได้ ไหม?’  

‘ถ้าเจอก็คิดว่าจะจับได้’  

นั่น แกว่าคิดว่าจะจับได้ ความจริงคือ  

จับได้ว่างั้นเถอะน่ะ เพราะฉะนั้นแกจึงไปไล่เสือ

ในนั้นออกหมดเลยนะ ถ้าแกไปไหนเสือแตก

ฮอืๆ เลยกลวัแกมากนะ กลวัอตีาคนนี ้ ไมท่ราบ  

เป็นยังไง นี่ละวิชา เขาเรียกวิชา เข้าดงนั้นเสือ

แตกหนีหมดเลย ถ้าเวลาเสือมันมากัดวัวแล้วก็

บอกแก แกก็มาเข้าไปหาเลย แกไม่มีปืนผาหน้า

ไม้แหละ เข้าไปเฉยๆ แต่เสือแตกฮือเลย กลัว 

นี่วิชาเสือ มันเหมือนกับวิชาขี่เสือ…” 
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วัดป่าบ้านหนองผือ 

วัดป่าบ้านหนองผือหรือวัดป่าภูริทัตตถิราวาส 

ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นวัดที่

สำคัญมากวัดหนึ่งในสายวัดป่า เริ่มแรกสถานที่แห่งนี้เป็น

ป่าพงดงดิบ อันเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์นานาชนิด มี เสือ 

หมี อีเก้ง กวาง หมูป่า สัตว์เลื้อยคลาน มีแลนและงูชนิด

ต่างๆ สัตว์ปีกมีนกเกือบทุกชนิด นอกจากนั้นยังชุกชุมไป

ด้วยเชื้อไข้ป่ามาลาเรียเป็นอันมาก 

พระอาจารย์หลุย จันทสาโร ท่านธุดงค์หาที่วิเวกอยู่

แถวบริเวณนี้ ต้องการที่จะสร้างที่พักสงฆ์สักแห่งหนึ่งที่ ไม่ห่างไกลจากหมู่บ้านมากนัก

เมื่อท่านหาที่พักสงฆ์ชั่วคราวได้แล้ว ก็มีพระภิกษุสามเณรเดินธุดงค์สัญจรผ่านไปมา  

เข้าพักพิงพึ่งพาอาศัยอยู่ ไม่ขาดสาย มาภายหลังสถานที่แห่งนี้จึงได้กลายเป็นที่พักสงฆ์  

และสำนักสงฆ์ถาวรตามลำดับ จนกระทั่งได้พัฒนามาเป็นวัดโดยสมบูรณ์ ตอนแรกให้ชื่อว่า   

“วัดสันติวนาราม”  

ป ี พ.ศ. ๒๔๘๘ หลวงปู่มั่น มาบ้านหนองผือ เมื่อครั้งที่องค์หลวงปู่มั่นพำนัก ณ เสนาสนะ-  

ป่าบ้านห้วยแคน ขณะนั้นท่านพระอาจารย์หลุย จำพรรษาอยู่ที่ บ้านหนองผือนาใน พระอาจารย์หลุย  

ได้แนะนำชาวบ้านหนองผือให้อาราธนาหลวงปู่มั่นมาจำพรรษาที่นี่ ชาวบ้านจึงได้เดินทางไปอาราธนา

หลวงปู่มั่น ณ บ้านห้วยแคน ท่านจึงได้มาจำพรรษา ณ วัดป่าบ้านหนองผือในเวลาต่อมาติดต่อกันเป็น

เวลาถึง ๕ พรรษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๘-๒๔๙๒ 

พ.ศ. ๒๔๙๒ ต่อมาหลังจากหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ มรณภาพแล้ว พระเดชพระคุณ  

ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งขณะนั้นท่านดำรง

ตำแหน่งเป็นเจ้าคณะมณฑลในเขตนี้ และเป็นศิษย์ผู้ ใหญ่ของหลวงปู่มั่นด้วย ได้เล็งเห็นความ  

สำคัญในสถานที่แห่งนี้อันเป็นสถานที่ที่หลวงปู่มั่นเคยพำนักจำพรรษาอยู่เป็นเวลาถึง ๕ ปี ติดต่อกัน   

ท่านจึงดำริให้เปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่เชิดชูบูชาคุณให้สอดคล้องกับนามฉายาของหลวงปู่มั่น อันเป็น  

มงคลนามว่า “วัดภูริทัตตถิราวาส” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  

วัดนี้ ได้ตั้งขึ้นเป็นวัดโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖ มีเจ้าอาวาสปกครองมา

แล้ว ๖ รูป มีรายนามดังต่อไปนี้ 

๑. พระอาจารย์หลุย จันทสาโร พ.ศ. ๒๔๗๘-๒๔๘๓ 

๒. พระใบ (ไม่ทราบฉายา) พ.ศ. ๒๔๘๔-๒๔๘๗ 

๓. หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พ.ศ. ๒๔๘๘-๒๔๙๒ 

๔. พระทองคำ ญาโณภาโส พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๕๐๗ 

๕. พระจันทา เขมาภิรโต พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๒๑ 

๖. พระสอน ญาณวีโร พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๓๓ 

๗. พระอธิการพยุง ชวนปัญโญ พ.ศ. ๒๕๓๓-ปัจจุบัน 

กิจกรรมทางศาสนาที่สำคัญที่ปฏิบัติมาภายในวัดคือ ถือเอาวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น

วันจัดงานน้อมบูชา แสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อหลวงปู่มั่น เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันมรณภาพของ  

พ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ ผู้เป็นบูรพาจารย ์ หรือบิดาแห่งพระกรรมฐาน  

ในยุคปัจจุบันของศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้น้อมรำลึกถึงปฏิปทาข้อวัตรและจริยวัตร  

ที่ท่านได้ดำเนินมาเป็นแบบอย่างอันดีงามในการประพฤติปฏิบัติธรรมตามแนวทางของท่าน เพื่อความ

สงบสุขร่มเย็นและเป็นการสร้างกุศลเพิ่มพูนบารมีธรรมของตนสืบไป 

อ่างเก็บน้ำบางพระ
ชลบุรี


สมควรก็คือ ตอนที่ท่านมากราบเยี่ยมพ่อแม่

ครูจารย์มั่นอยู่สกลนคร ท่านมาจากเมืองชลฯ 

จากนั้นก็ ได้พบกันทางสามผงอีกทีนึงนะ ตอน

ท่านย้ายมาแล้ว ท่านแก่แล้ว ได้พบกันทีหนึ่ง 

ปีท่านอยู่สามผงเป็นอุปัชฌาย์ ญัตติมาอยู่นั้น 

ท่านอาจารย์สีลาก็เสียแล้ว ท่านก็เสียแล้ว

แหละ…” 
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ข้อวตัรปฏบิตั ิณ วดัปา่บา้นหนองผอื 
  

ในช่วงจำพรรษาที่วัดป่าบ้านหนองผือ   

หลวงปู่มั่นพักอยู่ด้วยความผาสุก พระธุดงค์ที่

ไปอาศัยร่มเงาท่านก็ปรากฏว่าได้กำลังจิตใจ  

กันมาก แม้จะมีจำนวน ๒๐-๓๐ องค์ ใน  

พรรษา ต่างก็ตั้งใจปฏิบัติต่อหน้าที่ของตนๆ 

ไม่มีเรื่องราวให้ท่านหนักใจ มีความสามัคคี

กลมกลืนกันดีมากราวกับอวัยวะเดียวกัน 

ยามเช้าเมื่อฉันจังหันเสร็จแล้ว ต่างองค์

ต่างก็เข้าหาทางจงกรมในป่ากว้างๆ ติดกับวัด 

ทำความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิตามอัธยาศัย 

จวนบ่าย ๔ โมงถึงเวลาปัดกวาดลานวัด ต่างก็

ทยอยกันออกมาจากที่ทำความเพียรของตนๆ 

พร้อมกัน ปัดกวาดลานวัดเสร็จแล้วจึงขนน้ำ

ขึ้นใส่ตุ่มใส่ไหน้ำฉัน น้ำล้างเท้า ล้างบาตรและ

พรรษาที่ ๑๒ – ๑๖ 
(พ.ศ. ๒๔๘๘ - ๒๔๙๒) 
จำพรรษาที่วัดป่าบ้านหนองผือ   
ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม  
จังหวัดสกลนคร 

สรงน้ำ หลังจากนั้นต่างก็เข้าหาทางจงกรม

ทำความเพียรตามเคย  

ถ้าไม่มีการประชุมอบรมก็ทำความเพียร

ต่อไปตามอัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาพักผ่อน 

ปกติ ๗ วันท่านจัดให้มีการประชุมครั้งหนึ่ง 

หากมีผู้ประสงค์จะศึกษาธรรมเป็นพิเศษหรือ

ถามปัญหาธรรมกับท่านก็ ไม่ต้องรอจนถึงวัน

ประชุม สามารถหาโอกาสที่ท่านว่าง เช่น ตอน

หลังจังหัน ตอนบ่ายๆ ตอนราว ๕ โมง หรือ

กลางคืนราว ๒ ทุ่มก็ได้ 

เวลาท่านสนทนาหรือแก้ปัญหาธรรมกัน 

รู้สึกน่าฟังมาก เป็นปัญหาเกี่ยวกับธรรมภายใน

บ้าง เกี่ยวกับสิ่งภายนอก เช่น พวกกายทิพย์

บ้าง ฟังแล้วทำให้เพลิดเพลินอยู่ภายใน ไม่

อยากให้จบสิ้นลงง่ายๆ ทั้งเป็นคติทั้งเป็นอุบาย

แก้ ใจในขณะนั้น เพราะผู้มาศึกษากับท่านมี

แผนทีส่ถานทีจ่ำพรรษาและธดุงคข์ององคห์ลวงตาในชว่งเวลานัน้


กาลานุกรม 

พรรษาที่ ๑ -๒ 

อายุ ๒๑ -๒๒ ปี 

(พ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๗๘) 

วัดโยธานิมิตร จ.อุดรธานี 

พรรษาที่ ๔ -๕   

อายุ ๒๔ -๒๕ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๐ -๒๔๘๑)  

วัดสุทธจินดา 

จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๗ 

อายุ ๒๗ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๓) 

วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ 

พรรษาที่ ๙ 

อายุ ๒๙ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๕) 

เสนาสนะป่าบ้านโคก 

(วัดป่าวิสุทธิธรรม) 

จ.สกลนคร 

 

พรรษาที่ ๑๑ 

อายุ ๓๑ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๗) 

เสนาสนะป่ายาง 

บ้านท่าบ่อสงคราม 

จ.นครพนม 

พรรษาที่ ๓ 

อายุ ๒๓ ปี 

(พ.ศ.๒๔๗๙)  

วัดท่าช้าง จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๖ 

อายุ ๒๖ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๒)  

วัดศาลาทอง จ.นครราชสีมา 

พรรษาที่ ๘  

อายุ ๒๘ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๔) 

วัดป่าจักราช จ.นครราชสีมา 

 

พรรษาที่ ๑๐ 

อายุ ๓๐ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๖) 

เสนาสนะป่าบ้านนามน 

(วัดป่านาคนิมิตต์) 

จ.สกลนคร   

พรรษาที่ ๑๒ -๑๖ 

อายุ ๓๒ -๓๖ ปี 

(พ.ศ.๒๔๘๘ -๒๔๙๒) 

วัดป่าบ้านหนองผือ  

ต.นาใน อ.พรรณานิคม  

จ.สกลนคร 
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ศาลาหลวงปู่มั่น
(หลังจากบูรณะ)
เป็นศาลาอนุสรณ์ที่หลวงปู่มั่นใช้แสดงธรรม


แก่พุทธบริษัทขณะจำพรรษาตลอด
๕
ปี
และใช้ประชุมสงฆ์ให้โอวาทธรรม


ศาลาโรงฉัน
เป็นศาลาที่หลวงปู่มั่นและพระภิกษุสามเณรฉันภัตตาหารร่วมกัน


ภูมิธรรมภายในเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันเป็น

รายๆ ไป และมีความรู้แปลกๆ ตามจริตนิสัย

มาเล่าถวายท่าน จึงทำให้เกิดความรื่นเริงใจ  

ไปกับปัญหาธรรมนั้นๆ ไม่มีสิ้นสุด 

เวลามีโอกาส ท่านก็เล่านิทานที่เป็นคติ  

ให้ฟังบ้าง เล่าเรื่องความเป็นมาของท่านในชาติ

ปัจจุบันแต่สมัยเป็นฆราวาสจนได้บวชเป็นเณร

เป็นพระให้ฟังบ้าง บางเรื่องก็น่าขบขันน่า

หัวเราะ บางเรื่องก็น่าสงสารท่าน และน่า

อัศจรรย์เรื่องของท่าน ซึ่งมีมากมายหลายเรื่อง 

การอยู่กับครูบาอาจารย์นานๆ ทำให้จริต

นิสัยของผู้ ไปศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไปใน  

ทางดีตามท่านวันละเล็กละน้อยทั้งภายนอก

ภายใน จนกลมกลืนกับนิสัยท่านตามควรแก่

ฐานะของตน ทั้งมีความปลอดภัยมาก มีทาง

เจริญมากกว่าทางเสื่อมเสีย ธรรมค่อยซึมซาบ

เข้าสู่ใจโดยลำดับ เพราะการเห็นการได้ยินได้

ฟังอยู่ เสมอ ความสำรวมระวังอันเป็นทาง  

ส่งเสริมสติปัญญาให้มีกำลังก็มากกว่าปกติ 

เพราะความเกรงกลัวท่านเป็นสาเหตุไม่ ให้

นอนใจ ต้องระวังกายระวังใจอยู่รอบด้าน 

สัลเลขธรรม ๑๐ ประการ เป็นหลัก

ธรรมที่หลวงปู่มั่นถือเป็นเครื่องดำเนินขัดเกลา

ซักฟอกกิเลสตลอดมาดังนี้ 

“...อัปปิจฉตา (ความมักน้อยในปัจจัย ๔) 

ใครจะไปมักน้อยยิ่งกว่าพ่อแม่ครูจารย์มั่น  

ของเรา คิดดูตั้งแต่หนุ่มน้อยจนกระทั่งเฒ่าแก่ 

ท่านมีสมบัติอะไรติดเนื้อติดองค์ของท่านไม่

(ชอบสงบวิเวก) มีแต่ความสงัดทั้งวันทั้งคืน ยืน 

เดิน นั่ง นอน ไม่มีอะไรมายุ่งมาเกี่ยว 

วิริยารัมภา การแนะนำสั่งสอนเพื่อความ

พากความเพียร นี้ท่านเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ไม่

ได้พูดเรื่องอื่นนอกจากความเพียร องค์ท่านเอง

ถึงเวลาท่านก็ลงเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา

ตามกำหนดกฎเกณฑ์ตามเวล่ำเวลาไม่เคลื่อน

คลาดเลย 

อสังสัคคณิกา (ไม่คลุกคลี) นี้ก็ ไม่เคย

ปรากฏว่าใครไปยุ่งท่านได้ แม้แต่ประชาชน

ญาติโยมไปหาชั่วกาลชั่วเวลานี้ ท่านยังไม่อยาก

จะต้อนรับด้วยซ้ำ กับพระกับเณรเหล่านี้เหมือน

กัน ให้ ไปหาภาวนา มีแต่ไล่ไปภาวนา อย่ามา

ยุ่งกันในเวลาไม่ควรยุ่ง เพราะฉะนั้นเวลาพระ

ปรากฏ ไปที่ไหนท่านไปอย่างง่ายดาย มีเฉพาะ

บริขาร ๘ เท่านั้น 

สันตุฏฐ ี(ยินดีในปัจจัย ๔ ตามมีตามเกิด) 

ไม่มีคำว่า “พะรุงพะรัง” มีสมบัตินั้นมีสมบัตินี้

ไม่ปรากฏ มีเท่าไรก็แจกจ่ายไปหมดๆ ที่อยู่ก็

เป็นกระต๊อบกระแต๊บอยู่อย่างนั้น ไม่หรูหรา 

อย่างกุฏิที่ท่านพักอยู่บ้านหนองผือนาในนี้ ก็ว่า

กุฏิพอประมาณ 

เรื่องที่ว่าอยู่ ในที่วิเวกหรือ วิเวกกตา 

เณรขึ้นไปหาท่านจึงไปเพียงไม่กี่องค์ ในเวลา

หนึ่งๆ ซึ่งควรจะขึ้นไปหาท่าน ... 

ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติหลุดพ้นใครเป็น

ผู้ทรงไว้ ก็ท่านทั้งนั้นเป็นผู้ทรงไว้ นี่รวมแล้วก็

เป็นสัลเลขธรรม ๑๐ ประการ เป็นแนวทางที่

สมบูรณ์เต็มที่แล้วดังที่ท่านกล่าวว่า สมาธิ 

ปัญญา ก็เป็นแต่ละข้อๆ ของสัลเลขธรรม แล้ว

ก็ วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ ก็เป็น ๑๐ 

สุดยอดแห่งธรรมแล้ว…” 

>> 

พรรษาที่ ๑๗ พรรษาที่ ๑๘ 
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ญาณหยั่งทราบของหลวงปู่มั่น 
  

ในระยะที่อยู่ศึกษากับหลวงปู่มั่นนั้น ท่าน

คอยสังเกตดูทุกแง่ทุกมุมของหลวงปู่มั่น และ

เห็นว่าไม่เหมือนครูบาอาจารย์องค์อื่นๆ ที่ท่าน

เคยประสบมา สำหรับหลวงปู่มั่นนั้นไม่ว่าท่าน

แสดงสิ่งใดออกมาย่อมสามารถเอาเป็นคติ-

ธรรมได้ทั้งนั้น ดังนี้ 

“…ดูทุกแง่ทุกมุม เราดูจริงๆ นะ เพราะ

เราตั้งใจไปศึกษากับท่านจริงๆ ... บางทีท่าน  

ก็พูดมีทีเล่นทีจริงเหมือนกันกับเราในฐานะ  

ลูกศิษย์กับอาจารย์ ก็พ่อกับลูกนี่แหละ แต่เรา

มันไม่ได้ว่าทีเล่นทีจริงนี่นะ มันเอาเป็นจริงทั้ง

นั้นเลย  

ท่านจะพูดแง่ไหน ท่านมีคติธรรมออกมา

ทุกแง่นะ ถึงแม้จะเป็นข้อตลกนี้ ท่านก็มีคติ

ธรรมออกมา มีธรรมแทรกออกมา ไม่ ได้เป็น

แบบโลกนะ… 

พูดถึงเรื่องความเลิศเลอที่สุด ในภายใน

หัวใจก็ดี ภายนอกก็ดี การประพฤติปฏิบัติของ

ท่านก็ดี รู้สึกว่าที่เราผ่านครูบาอาจารย์มานี้ 

ไม่มีใครเหมือน ท่านพร้อมทุกอย่าง  

ยิ่งท่านเทศน์ถึงเรื่องเทวบุตร เทวดา 

แล้ว โอ๊ย ฟังแล้วเราพูดจริงๆ นะ เราเป็น

จริงๆ นี่นะ ฟังแล้วน้ำตาร่วงเลยนะ พวกเทพ 

ศาลาหลวงปู่มั่นที่วัดป่าบ้านหนองผือ
(หลังเดิมก่อนบูรณะ)
เป็นศาลาที่หลวงปู่มั่นใช้จำพรรษาก่อนมาอยู่กุฏิถาวร




(ถ่ายเมื่อ
๒๖
มกราคม
๒๕๑๔)


พวกเทวดา มาเยี่ยมท่าน มาฟังเทศน์ท่าน แต่

ท่านจะพูดในเวลาเฉพาะนะ ท่านไม่ได้พูดสุ่มสี่

สุ่มห้านะ นั่นแหละเห็นไหม จอมปราชญ์  

ทา่นรูห้นกัรูเ้บา รู้ในรูน้อกนะ รูค้วร ไมค่วร   

เวลามีโอกาสอันดีงามอยู่เพียง ๒-๓ องค์คุยกัน 

แล้วก็เสาะนั้นเสาะนี้ อยากรู้อยากเห็น ท่านก็

ค่อยเปิดออกมาๆ ทางนี้ก็ค่อยสอดค่อยแทรก

เข้าไป ครั้งนั้นบ้าง ครั้งนี้บ้าง หลายครั้งต่อ

หลายหน…” 

ทา่นกลา่วถงึญาณหยัง่ทราบของหลวงปูม่ัน่  

เกี่ยวกับเทวบุตรเทวดาว่า 

“…เรี่องเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมที่มา

เยี่ยมท่าน ท่านบอกว่า  

‘มาอยู่ที่สกลนครนี้
 พวกเทวดามา

เกี่ยวข้องน้อยมาก
 จะมาเป็นเวลา
 คือมาในวัน

เข้าพรรษา
วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา
วันออก-

พรรษา
 นอกนั้นเทวดาไม่ค่อยมากัน’ หมายถึง

เทวดาชั้นสูงนะ ‘พวกสวรรค์
พวกภูมิเทวดามา

ห่างๆ
เหมือนกันนะ’


ส่วนไปอยู่ เชียงใหม่ โห ต้อนรับแทบ  

ทุกวัน ท่านว่ายังงั้น ไม่มีเวลาว่างเลย เทวดา

ชั้นนั้นๆ ที่มาเป็นชั้น เป็นชั้นๆ มาเป็นลำดับ  

ลำดา…พวกเทวดา เชน่ดาวดงึสน์ีม้า การแตง่เนือ้  

แต่งตัวนี้มีลักษณะไหน รูปร่างนี้จะหยาบไป

อย่างนี้ ความละเอียดนะละเอียด เรื่องของ

เทพนั้นละเอียด แต่เมื่อเทียบกับเทพทั้งหลาย

แล้วจะละเอียดต่างกันเป็นชั้นๆๆๆ ขึ้นไป…  

นั่นละ เห็นไหม ญาณหยั่งทราบ …” 

ความรู้ของหลวงปู่มั่นเกี่ยวกับการแสดง

ความเคารพระหว่างพระพุทธเจ้ากับบรรดา  

พระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลาย ท่านกล่าวไว้

อย่างน่าอัศจรรย์ดังนี้ 

“...บรรดาพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลาย 

นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาเสมอกันด้วยความ

บริสุทธิ์ ดังที่ท่านพระอาจารย์มั่นแสดงเรื่อง

นิมิตว่า 

‘พระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาล
 ท่านเคารพ

กันอย่างไร?’


ปรากฏในนิมิตบอกว่า ‘บรรดาพระสงฆ์

สาวกทัง้หลายหลัง่ไหลมา
 พระพทุธเจา้กเ็สดจ็มา




(จากซ้าย)
ไม่ทราบนาม
ท่านพระอาจารย์กู่
ธัมมทินโน
ท่านพระอาจารย์กว่า
สุมโน
หลวงปู่มั่น
ภูริทัตโต



และพระอาจารย์บุญธรรม
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ใครมาถงึกอ่นนัง่กอ่นเปน็ลำดบัๆ
ตามทีม่าถงึกอ่น



ถึงทีหลัง
 ไม่ได้คำนึงถึงอาวุโสกัน
 พระพุทธเจ้า



เสด็จมาทีหลังก็ประทับอยู่ทางท้ายสงฆ์โน้น’


ท่านพระอาจารย์มั่นเกิดปริวิตกขึ้นมาว่า 

‘เพราะเหตุไร
 จึงเป็นอย่างนั้น?
 ความเคารพ

กันครั้งพุทธกาลเป็นอย่างนี้หรือ?’


ก็รู้ขึ้นมาทันทีว่า ‘นี้คือวิสุทธิธรรม
เสมอ

กันอย่างนี้
 ไม่ว่าใครมาก่อนมาหลัง
 นั่งตาม

ลำดับที่มา
 คือ
 เป็นความเสมอภาคไม่ว่าผู้น้อย

ผู้ ใหญ่
อาวุโส
ภันเต
 เพราะความบริสุทธิ์เสมอ

กัน’


ท่านพระอาจารย์มั่นปริวิตกว่า ‘ถ้าเคารพ

ตามสมมุติแล้ว
 ความเคารพกันของท่านเป็น

อย่างไรหนอ?’


‘ท่านพลิกพรึบเดียวเท่านั้น
 พระพุทธเจ้า

ประทับอยู่ตรงหน้าแล้ว
 บรรดาสาวกเรียงตาม

ลำดับลำดา
 นี่คือการเคารพกันโดยทางสมมุติ


ความเคารพในทางสมมุติเป็นอย่างนี้
 นี่ตาม


อาวุโส ภันเต
 อย่างนี้
 ท่านแยกทั้งวิมุตติทั้ง

สมมุติ
ให้เห็นอย่างชัดเจน’


การเคารพกันก็ ไม่มีอะไรจะนิ่มนวลยิ่ง

กว่าท่านผู้สิ้นกิเลสเคารพกัน ไม่เป็นพิธีรีตอง 

ไม่เป็นอะไรเล่ห์ๆ เหลี่ยมๆ เหมือนกับคนที่มี

กิ เลสทำต่อกัน ท่านเคารพกันอย่างถึงใจ 

เคารพคุณธรรม เคารพความจริง การเคารพ

ความจริงด้วยความจริงภายในใจนี้ ท่านจึง

ทำได้สนิท 

ส่วนปุถุชนจำพวก ชนดะ เวลาแสดงออก

ทางมารยาทนั้นดูสวยงาม แต่งามในลักษณะ

ตกแต่ง ไม่ ใช่ตัวจริงออกมาจากของจริงคือ

ธรรมแท้ แต่ภายในมันแข็งทื่อไม่เหมาะสมกัน

กับอาการภายนอกที่อ่อนโยนในการแสดงออก 

ฉะนั้นโลกจึงลุ่มๆ ดอนๆ สูงๆ ต่ำๆ ไม่

สม่ำเสมอเหมือนกับความจริงที่เป็นออกมา  

จากความจริงแท้…” 

ท่านกล่าวถึงบทธรรมที่หลวงปู่มั่นเคย

เทศน์ในท่ามกลางสานุศิษย์บ่อยครั้ง ดังนี้ 

“ธรรมของพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นของ

จริง
 แต่เมื่อสิงสถิตอยู่กับปุถุชน
 ธรรมนั้นก็

กลายเป็นธรรมปลอม
 ครั้นสิงสถิตอยู่กับ



พระอริยเจ้าจึงเป็นของจริงตามส่วนแห่งธรรม

และภูมิของผู้บรรลุ


หลวงปู่หลุยเด่นทางมักน้อย 

องค์หลวงตาได้

กล่าวถึงหลวงปู่หลุย 

จันทสาโร ซึ่งเป็นลูก

ศิษย์รุ่นใหญ่องค์หนึ่ง

ของหลวงปู่มั่นและมี

โอกาสได้จำพรรษา

ร่วมกัน ๑ พรรษาที่  

วัดป่าบ้านหนองผือใน

ปีแรก ดังนี้ 

“...ไปหาซิบรรดาลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเราองค์

ไหนจะเหมือนท่านอาจารย์หลุยไม่มี เรายกให้เลย

เรื่องมักน้อย จนกระทั่งย่ามขาดหมดข้างนอกข้าง

ใน มันมีสองชั้น เราไปจับย่าม ท่านขึ้นทันทีเลย 

‘จับทำไม มันยังดีอยู่นี่’  

มันจะดีอะไรเราไม่ใช่คนตาบอดดู มันดีอยู่

ข้างในคือชั้นในดีอยู่ ท่านพูดของท่านก็ถูก ไอ้เรา

ไปจับก็ถูก ก็เราดูมันดูไม่ ได้ดูข้างนอก อย่างนั้น

ละท่านใช้ ..  

ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีคำว่าสดสวยงดงาม

อะไรเลย ผ้าก็เอาจีวรเก่าๆ มาอย่างงั้นละ ท่าน

มักน้อยมาก ในบรรดาลูกศิษย์พ่อแม่ครูจารย์มั่น

เรานี้ ท่านอาจารย์หลุยเป็นที่หนึ่ง ความมักน้อย

นะ .. เป็นพระที่ปรารถนาน้อยที่สุด .. 

แต่กับเรานี่ก็คุ้นกันมาก อันนี้ก็แบบ

เดียวกัน ขบขันจะตายไป เราเดินจงกรมอยู่ในป่า

ลึกๆ หนองผือ ท่านไปหาเรา ไปหาที่กุฏิไม่เจอ 

ถามพระว่า ‘ท่านมหาไปไหน’ 

‘ท่านเดินจงกรมอยู่ในป่า ทางเข้าไปนี่ใน

ป่า’ ท่านก็ ไปเลยไปหาเรา นี่ละมันขบขัน ที่ว่า

ท่านสนิทกับเรามากนะ พอเข้าไปเสียงกุบกับๆ 

กลางคืน ก็ ไม่มี ไฟนี่ ไปก็โดนนั้นโดนนี้ ไปเสียง

กุบกับๆ เราก็เดินจงกรมไม่มี ไฟอีกแหละเราก็ดี 

พอไปกป็ระมาณตน้เสานีล่ะ กบุกบัๆ เขา้ไป เรา

วติกถงึพอ่แมค่รจูารยม์ัน่นะ เอ ๊ พอ่แมค่รจูารยเ์ปน็

อะไรนา้ มีใครมาหาเราละนี ่เกีย่วกบัทา่นแน่ๆ  .. 

จูงไม่ถอยนะนั่น จูงมาเรื่อย บุกออกมาจาก

ป่า มืดๆ นะ จนกระทั่งมาถึงที่โล่งแจ้งถึงปล่อย

มือ แล้วก็เดินไปด้วยกัน .. พอไปถึง เราก็เลย

ถาม ‘ใครมานี่’  

‘ผมเอง’ ท่านว่า ท่านก็รู้ทิศทางของเราว่า

อยู่ตรงไหนเข้าใจไหม กุบกับๆ เข้ามา .. มาก็คว้า

แขนเรา จูงเลย ดึงจากนั้นมา ‘เอ้า จะเอาไปไหน

อีก’ 

‘ไปหาท่านอาจารย์ละซี’ ‘ไปหาอะไร’  

‘ไปฟังเทศน์’ ‘อ้าวเมื่อคืนนี้ผมก็ ไป ทำไม

ท่านอาจารย์ไม่ ไป‘ เราว่า  

ก็นั่นนะซีขึ้นเลย ‘ถ้าไปแต่ท่านไม่ ได้ โอ๊ย 

ถูกเขกไล่ลงๆ’ เราไปท่านไม่ว่าอะไร ก็นิสัยต่าง

กัน นั่นท่านเมตตาแบบหนึ่งนะ ท่านอาจารย์หลุย

ขึ้นไปนี่  

‘มาอะไรหลุย’ ขึ้นเลยนะ ไล่ บางทีก็ ไล่ลง

ไป ‘ไปนะ’ ไล่  

นี่คือเมตตาแบบหนึ่ง เข้าใจไหม ใช้ต่อ  

ลูกศิษย์ นี่คนละแบบๆ ไม่ซ้ำกันนะ กับท่าน

อาจารย์หลุยนี้แบบนี้ กับท่านอาจารย์หลุยท่านใช้

เมตตาแบบนั้น กับลูกศิษย์คนนี้ใช้เมตตาแบบนี้

กับลูกศิษย์คนนี้ ไม่ ได้ซ้ำกันนะพ่อแม่ครูจารย์มั่น 

เรื่องความมักน้อยนี่ยกให้ท่านอาจารย์หลุย 

ไม่มีใครสู้ มีอะไรๆ ไม่เอา ใช้ของใหม่ๆ ไม่ใช้ ใช้

แต่ของเก่าๆ ทั้งนั้นละ นี่อัฐิของท่านก็กลายเป็น

พระธาตุแล้วพูดถึงเรื่องความสนิทกัน ท่านสนิท

มากกับเรา นิสัยชอบพูดเล่น ไม่ถือเนื้อถือตัว 

การถือเนื้อถือตัวไม่มี...” 

คนทีรู่จ้กัธรรมพองูๆ 
 ปลาๆ
 กบัคนที่ไมรู่จ้กั



ธรรมเสียเลย
คนเหล่านี้จะไม่สามารถรู้ธรรมว่า

เป็นของจริงหรือของปลอมได้เลย


แต่คนที่รู้จักธรรมแท้
 พร้อมทั้งที่เกิดขึ้น

แห่งธรรมและที่ดับแห่งธรรม
 โดยความ

รอบคอบดว้ยปญัญาและพรอ้มทัง้ความไมถ่อืมัน่



ในธรรม
 ผู้นี้เองจะสามารถรู้จักธรรมที่แท้จริง

หรือธรรมปลอม
 ในเมื่อธรรมสิงสถิตอยู่กับ

บุคคลนั้นๆ
ได้อย่างชัดเจน”


145



146 147

ลวดลายพุทธภูมิหลวงปู่มั่น 
 

ในชว่งทีอ่ยูศ่กึษากบัหลวงปู-่

มั่น ท่านมี โอกาสได้สอบถาม

เกี่ยวกับสีผ้าของพระในครั้ง

พุ ทธกาลตลอดถึ งความรู้

อัศจรรย์ของหลวงปู่มั่น ดังนี้ 

“...เรื่องหลวงปู่มั่นที่เรา

เรยีนถามทา่น เวลาทา่นพจิารณา 

นั่นเห็นไหมท่านพิจารณาตลอดสีผ้า 

เราอยากทราบ กซ็อกแซก ทา่นบอกวา่ 

‘สีผ้ามีอยู่
 ๓
ขั้น
 สีแก่นขนุนอ่อน
สีแก่น

ขนุนปานกลาง
สีแก่นขนุนแก่’


ทีนี้ก็มีช่องที่จะถาม ‘แล้วสีเหลืองอย่าง

ธรรมดาที่พระใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มีไหม’


ท่านบอก ‘ไม่มี ไอ้สีเจ้าชู้ สีขุนนางมัน

จะมีในพระพุทธเจ้าได้ยังไง’  

ใส่เด็ดมาเลยนะ พิจารณาๆ แล้วมีอยู่ ๓ 

แก่นขนุนสีอ่อน สีกลาง สีแก่ ท่านว่าอย่างนั้น 

ท่านใช้นี้รู้สึกจะเป็นสีกลางๆ นะ สีที่ท่านครอง

เป็นสีกลาง สีอ่อนก็มีบ้างเป็นบางระยะ ผ้าที่

ย้อมใหม่ก็เป็นสีแก่นขนุนอ่อนอยู่บ้าง จากนั้นที่

ท่านใช้เป็นประจำก็สีกลางหรือแก่ มีอยู่สาม 

ท่านบอกเวลาท่านพิจารณาดูถึงเรื่องอดีต โห 

น่าอัศจรรย์นะ เห็นไหมล่ะความรู้ของท่าน 

เพราะแต่ก่อนท่านปรารถนาพุทธภูมิ ท่านพูด

เองจึงชัดเจนซิ 

เพราะฉะนั้นลวดลายของพุทธภูมิ หรือ

ของศาสดาจึงมี ถึงไม่มีเต็มที่ก็มี ปรารถนา

พุทธภูมิ เวลาภาวนาไปเท่าไรจิตมันก็ยิ่งเข้มข้น

เข้า จะเข้าด้ายเข้าเข็มทีไรเรื่องโพธิสัตว์ โพธิ-

ญาณจะแย็บเข้ามาเลยทุกครั้ง ท่านว่างั้นนะ 

ทุกครั้งพอจะเข้าด้ายเข้าเข็ม คือเวลาจะพุ่ง 

สายโพธิญาณ โพธิสัตว์ ผ่านเข้ามา เลยถอย 

เพราะผ่านเข้ามาก็เป็นสมบัติของตัวเอง ท่าน

ว่า สายโพธิสัตว์ก็คือเรื่องของท่านเองผ่านเข้า

มา ท่านก็ถอย ท่านว่างั้น  

ทีนี้ความอยากพ้นจากทุกข์ก็หนักเข้าเป็น

ลำดับ เลยมาประมวล ท่านว่างี้นะ เรื่องเป็น

พระพุทธเจ้าก็เลิศเลอ ปรารถนามาก็ปรารถนา

เพื่อเป็นพระพุทธเจ้า ทรงสั่งสอนสัตว์โลกได้

มากเต็มภูมิของศาสดาแต่ละพระองค์ๆ เวลา

ท่านจะออกนะ แต่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นจาก

ทุกข์นั้นเสมอกัน ท่านว่างี้นะ  

‘เออ เอาละ ทีนี้ถอยนะ แนะนำสั่ง

สอนใครไม่ ได้ ก็สั่งสอนเจ้าของให้หลุดพ้น

จากทุกข์นี้ก็พอแล้ว’ 

ท่านว่างั้น เลยตั้งเป็นคำสัตย์ขอหยุด   

ขอพัก ของดเลย เรื่องสายโพธิสัตว์ โพธิญาณ 

จะมุ่งเฉพาะสาวกภูมิ เพื่อความหลุดพ้นจาก

ทุกข์ โดยถ่ายเดียวเท่านั้น แล้วก็ปลงใจลง 

ปลงใจลงในสาวกภูมิ จากนั้นมาจิตมันก็พุ่งๆ 

เลยเชียว ท่านบอกว่าแต่ก่อนพอจะเข้าด้ายเข้า

เข็มทีไร สายพทุธภมูกิผ็า่นเขา้มา ผา่นเขา้มาอยู่

อยา่งงัน้ 

ท่านประมวลมาทุกอย่างแล้ว มาลงใน

สายสาวกภูมิ คือความหลุดพ้นจากทุกข์ เป็น

จิตที่บริสุทธิ์เสมอกันหมด ไม่ว่าพระพุทธเจ้า 

สาวก ท่านเลยเอาจุดนี้ เออ เอาอันนี้แหละ 

จากนั้นมาจิตมันก็พุ่ งเลย ท่านว่า อันนี้

หมายความว่า ท่านยังไม่ ได้รับลัทธพยากรณ์

จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดองค์หนึ่งนะ .. เลย

ผ่านออกได้ .. 

ถ้าลงพระพุทธเจ้าได้ทรงทำนายแล้วว่า 

ต่อจากนี้ ไปเท่านั้นๆ ท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้า

พระนามว่าอย่างนั้น สาวกข้างขวาว่างั้น สาวก

ข้างซ้ายว่าอย่างนี้แล้วเท่านั้น จะแก้ยังไงก็ไม่

ตก ถ้าลงพระพุทธเจ้าทรงทำนาย .. ถ้าเข้าเขต

พยากรณ์แล้วยังไงก็มีแต่ไปข้างหน้า แก้ ไม่ตก 

นี่เรียกว่าญาณของพระพุทธเจ้า ถ้าลงได้เล็งดู

จุดไหนแล้วเป็นอื่นไปไม่ได้ ต้องเป็นอย่างนั้น นี่

เช่นอย่างลัทธพยากรณ์ ได้รับจากพระพุทธเจ้า

พระองค์ใดแล้ว ยังไงก็ต้องไปเป็นแบบนั้น...” 

ทางจงกรมตามอริยประเพณี 
 

เกี่ยวกับทิศทางของทางเดินจงกรมตาม

อริยประเพณีในครั้งพุทธกาลก็เช่นกัน หลวงปู่-

มั่นท่านได้กำหนดดูและทราบโดยละเอียดว่ามี

กำหนดกฎเกณฑ์มาแต่ดั้งเดิม ท่านเองจึงถือ

ปฏิบัติตามแบบนั้นเรื่อยมา การเดินจงกรมจะ

ครองผ้าก็ได้ ไม่ครองก็ได้ ตามแต่สถานที่ควร

ปฏิบัติอย่างไรเหมาะ ทั้งทิศทางของสายทาง

สำหรับเดินจงกรม ทั้งวิธีเดินจงกรม ทั้งการ

ครองผ้าหรือไม่ครองในเวลาเดินจงกรม ทั้ง

ขณะยนืรำพงึทีห่วัจงกรม เวลาจะทำความเพยีร  

ในท่าเดินจงกรม องค์หลวงตาสังเกตเห็นการ

เดินจงกรมของหลวงปู่มั่นตลอดมามีแบบฉบับ

ดังนี้ 

“การเดินจงกรมท่านสอนให้เดินไปตาม

ตะวันหรือเยื้องตะวันไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้


ท่านว่าการเดินตามตะวันเป็นที่หนึ่ง
เยื้องตะวัน

ทั้งสองสายเป็นอันดับรองลงมา
 ส่วนการเดิน

ตัดตะวันหรือไปตามทิศเหนือทิศใต้ ไม่เห็นท่าน

เดินเลย
 นอกจากไม่เห็นท่านเคยเดินแล้ว
 ยัง

ได้ยินท่านว่าไม่ควรเดินด้วย
แต่จะเพราะเหตุไร

นั้น
ลืมคำอธิบายท่านเสียสิ้น”


ในเรื่องนี้หลวงปู่มั่นได้อธิบายโดยละเอียด  

ให้หมู่คณะพระเณรฟังว่า 

“.. .ทิศทางและความสั้นยาวของทาง

สำหรับเดินจงกรมมีดังนี้ ทางเดินจงกรมตามที่

ท่านกำหนดรู้ ไว้และปฏิบัติตามเรื่อยมานั้น  

มีสามทิศด้วยกัน คือ ตรงไปตามแนวตะวัน

ออก-ตะวันตก หนึ่ง ไปตามแนวทิศตะวันออก

เฉียงใต้ หนึ่ง และไปตามแนวตะวันออกเฉียง

เหนือ หนึ่ง การเดินจงกรมก็เดินไปตามแนวทั้ง

สามที่กำหนดไว้ ในแนวใดแนวหนึ่ง ความสั้น

ยาวของทางจงกรมแต่ละสายนั้น ท่านว่าตาม

แตค่วรสำหรบัรายนัน้ๆ ไมต่ายตวั กำหนดเอาเอง  

ได้ตามสมควร แต่อย่างสั้นท่านว่าไม่ควรให้สั้น

กว่าสิบก้าวสำหรับเวลาอยู่ ในที่จำเป็นหาทาง

เดินมิได้ ทางจงกรมขนาดธรรมดายาวราวยี่สิบ

ก้าว ขนาดยาวราวยี่สิบห้าถึงสามสิบก้าวเป็น

ทางจงกรมหลวงปู่มั่นอยู่ทางฝั่งขวาของกุฏิ
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ความเหมาะสมทั่วๆ ไป 

เฉพาะทิศทางท่านถือเป็นแบบฉบับและ

ปฏิบัติตามนั้นจริงๆ ไม่ให้เคลื่อนคลาดในเมื่อ  

ไม่จำเป็นจริงๆ และสั่งสอนพระเณรให้ปฏิบัติ

ตามนั้นด้วย บางครั้งท่านเห็นพระเดินจงกรม

ผิดทิศทาง ท่านยังเรียกมาดุด่าสั่งสอนเอาบ้าง

ว่า ที่สั่งสอนหมู่คณะจะเป็นทางธรรมก็ดี ทาง

วินัยก็ดี ได้สอนตามแบบฉบับเรื่อยมาไม่เคลื่อน

คลาด แม้การเดินจงกรมซึ่งเป็นทางธรรมก็มี

แบบฉบับไปตามธรรมเช่นกัน การเดินจงกรม

ในครั้งพุทธกาลท่านมีกำหนดทิศทางกันอย่างไร

บ้างหรือไม่ ได้ทราบว่ามีทิศทางอยู่สาม ดังที่

เคยอธิบายให้ฟังเสมอมา หมู่คณะจึงไม่ควร

ถือว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญแล้วไม่สนใจปฏิบัติตาม 

ก็แสดงว่าไม่ ได้ตั้งใจมาศึกษาด้วยความสนใจ 

แม้สิ่งอื่นๆ ก็จะเห็นว่าเป็นของไม่สำคัญดังที่

เป็นมาแล้วและผ่านไปๆ โดยไม่เห็นอะไรสำคัญ 

ความเป็นทั้งนี้จึงส่อให้เห็นความไม่สำคัญของ  

ผู้มาอบรมศึกษาอย่างเต็มตาเต็มใจ เวลาออก

จากที่นี่ ไปก็จะต้องนำลัทธินิสัยความไม่มีอะไร

สำคัญนี้ ไปใช้ กลายเป็นเรื่องไม่สำคัญในตัว

ของผู้ปฏิบัติไปเสียสิ้น 

การมาอยู่กับครูอาจารย์ที่ เราเคารพ

นับถือ ยังไม่เห็นความสำคัญในคำตักเตือน  

สัง่สอนอยูแ่ลว้ กเ็ทา่กบัจะเริม่สรา้งสิง่ทำลายตน  

ขึ้นในเวลาเดียวกัน นี่แลเป็นสิ่งที่ ไม่ทำให้สนิท

ตายใจกับหมู่คณะที่มาอาศัย ว่าจะได้สิ่งที่เป็น

สาระอะไรบา้งไปเปน็หลกัขอ้ปฏบิตัใินกาลตอ่ไป   

เห็นมีแต่ความไม่สำคัญไปเสีย ความจริงธรรม

ที่นำมาสั่งสอนหมู่คณะทุกๆ แขนงได้พิจารณา

กลั่นกรองแล้วกลั่นกรองเล่าจนเป็นที่แน่ ใจ 

มิได้สอนด้วยความพรวดพราด หลุดปากก็พูด

ออกมาทำนองนั้น แต่สอนด้วยความพิจารณา

แล้วทั้งสิ้น ทั้งส่วนหยาบ ส่วนละเอียด การ

กำหนดทิศทางเดินจงกรมเคยได้อธิบายให้  

หมู่คณะฟังมาหลายครั้งแล้ว จนน่ารำคาญทั้ง  

ผู้สอนผู้ฟัง แทนที่จะพากันพิจารณาตามบ้าง

พอเป็นพยานแห่งการมาศึกษา แต่ทำไมความ

ฝ่าฝืนจึงโผล่ขึ้นมาอย่างไม่อายครูอาจารย์และ

ใครๆ ที่อยู่ด้วยกันบ้าง 

การพิจารณาทิศทางของความเพียร  

ท่าต่างๆ นี้ ผมเคยพิจารณามานานและทราบ

มานานแล้ว จึงกล้านำมาสั่งสอนหมู่คณะด้วย

ความแน่ใจ เมื่อเห็นความฝ่าฝืนจึงทำให้อด

สลดสังเวชใจไม่ ได้ว่า ต่อไปจะเห็นแต่ของ

ปลอมเต็มวัดเต็มวาเต็มศาสนาและเต็มพระ

เณรเถรชีพุทธบริษัท เพราะความชอบใจความ

สะดวกใจพาให้เป็นไป มิใช่ความไตร่ตรองดูเหตุ

ดูผลด้วยดีพาให้เป็นไป ศาสนานั้นจริงไม่มีที่

ต้องติ แต่ศาสนาจะถูกต้องติเพราะผู้ปฏิบัติดึง

ศาสนามาเป็นเครื่องมือของกิเลสที่มีเต็มหัวใจ 

ผมน่ะกลัวตรงนี้เอง เพราะเห็นอยู่กับตาดังที่ว่า

อยู่ขณะนี้แล...”  

ความจรงิจงัของหลวงปูม่ัน่ในเรือ่งนี ้องค-์

หลวงตาซึ่งอยู่ ในเหตุการณ์ครั้งนั้นได้เคยเห็น

หลวงปู่มั่นเรียกพระมาดุด่าสั่งสอนอย่างเข้มข้น

ด้วยตาตัวเอง ท่านจึงจำไม่ลืมตลอดมา สำหรับ

วิธีการเดินจงกรมตามแบบอริยประเพณีนี้ 

หลวงปู่มั่นสอนไว้เช่นกันว่า 

“การเดินจงกรมกลับไปกลับมาไม่ช้านัก

ไมเ่รว็นกั
 พองามตางามมรรยาท
 ตามเยีย่งอยา่ง



ประเพณีของพระผู้ทำความเพียรท่าเดินในครั้ง

พทุธกาล
 เรยีกวา่เดนิจงกรมภาวนา
 เปลีย่นจาก



วิธีนั่งสมาธิภาวนามาเป็นเดินจงกรมภาวนา


เปลี่ยนจากเดินมายืน
 เรียกว่ายืนภาวนา


เปลี่ยนจากยืนมาเป็นท่านอน
 เรียกว่าท่า



สีหไสยาสน์ภาวนา
 เพราะฝังใจว่าจะภาวนา

ด้วยอิริยาบถนอนหรือสีหไสยาสน์
 การทำ



ความเพียรในท่าใดก็ตาม
 แต่ความหมายมั่น



ปั้ นมื อก็ เพื่ อชำระกิ เ ลสตั ว เดี ยวกั นด้ วย



เครื่องมือชนิดเดียวกัน
 มิได้เปลี่ยนเครื่องมือ



คือธรรมที่เคยใช้ประจำหน้าที่และนิสัยเดิม


ก่อนเดินจงกรมพึงกำหนดหนทางที่ตนจะพึง

เดินสั้นหรือยาวเพียงไรก่อน
ว่าเราจะเดินจากที่

นี่ ไปถึงที่นั้นหรือถึงที่ โน้น
 หรือตกแต่งทาง

จงกรมไว้ก่อนเดินอย่างเรียบร้อย
 สั้นหรือยาว

ตามต้องการ”


หลวงปู่มั่นบิณฑบาตซ้อนสังฆาฏิ 
 

หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
๑
 ซึ่งอยู่ร่วม  

จำพรรษากบัหลวงปูม่ัน่ในชว่งวดัปา่บา้นหนองผอื  

บันทึกข้อปฏิบัติของหลวงปู่มั่นขณะเตรียมและ

ออกบิณฑบาต ดังนี้ 

“...การเตรียมไปบิณฑบาต เมื่อองค์ท่าน 

(หลวงปู่มั่น) เดินไปถึงบันไดศาลา ก็มีผู้หนึ่ง

กุฏิหลวงปู่มั่นที่ชาวบ้านหนองผือพร้อมใจสร้างถวาย


 ๑
   ต่อมาท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดภูจ้อก้อ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 

บริขารของหลวงปู่มั่นเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น




วัดป่าสุทธาวาส
จ.สกลนคร
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คอยรับถอดรองเท้าเอาเก็บไว้ที่ควร ระวังมิให้

น้ำถูก เพราะรองเท้าหนัง องค์หนึ่งถือกระบวย

ล้างเท้าด้วยมือขวา มือซ้ายถูตามแข้งและ

ฝ่าเท้าทั้งใต้ฝ่าเท้าและหลังเท้า เทถูเทถูโดยเร็ว

และไม่ให้กระทบกระเทือนด้วย และไม่แสดง

มารยาทอันไม่ตั้งใจแลบออกมาให้ปรากฏด้วย 

และมีผู้คอยเช็ดเท้าอีก ต้องเช็ดเร็วๆ แต่เร็ว  

มีสติ ไม่ให้กระเทือนเกินไป ไม่ให้เบาเกินไป  

องค์ท่านขึ้นไปถึงศาลาฉัน ไม่ ได้นั่งลง

กราบ เพราะศาลาฉันโต้งๆ ไม่มีพระพุทธรูป 

(ศาลามีพระพุทธรูปลงอุโบสถต่างหาก) แล้วก็

ซ้อนสังฆาฏิถวายองค์ท่าน เว้นไว้แต่ท่าทางฝน

จะตก ขณะนีต้อ้งซอ้นชว่ยกนัสององค ์ องคห์นึง่  

ม้วนลูกบวบช่วยสองสามรอบแล้วปิดรังดุมคอ

ถวาย องค์หนึ่งปิดรังดุมใต้ถวาย การเข้าบ้าน

ซ้อนสังฆาฏิกลัดรังดุมใต้และบนนี้ องค์ท่านถือ

เคร่งมาก ตลอดถึงการนุ่งสบงที่มีขัณฑ์เข้าไป

ธรุะบา้น เชน่ บณิฑบาตและสวดมนต ์ องคท์า่น  

กล่าวว่า  

‘การห่มผ้านุ่งผ้า
 พระลังกาชอบเอา

อนุวาตเข้าข้างในเพราะกันผืนเดิมไม่ให้ซุยผุ

ก่อนอนุวาต
 จะเอาอนุวาตเข้าข้างในหรือออก

นอกก็ไม่ผิดวินัย
 จะผินเบื้องบนเบื้องล่างสลับ

กันไปก็ไม่ผิดพระวินัยเพราะที่ระแข้งจะได้ทน

หรือสึกหรอทันกัน’
..


ยุควัดป่าบ้านหนองผือเป็นยุคสุดท้ายแห่ง

หลวงปู่มั่น และเก็บลูกศิษย์ก็เก็บไว้มากกว่ายุค

ใดๆ ในสำนัก สิ่งใดเป็นประโยชน์แก่ลูกศิษย์ก็

ทุ่มเท ทอดสะพานให้ ไม่ปิดบัง ไม่ว่าแต่เท่านี้ 

ผ้าสังฆาฏิและจีวรขององค์ท่าน ท่านใส่รังดุม

ทั้งดุมคอและดุมล่างทั้งสองทาง วันหนึ่งห่มผิน

ทางหนึ่งขึ้นสลับกันเป็นวันๆ ลูกศิษย์ผู้ ไปซ้อน

ไปห่มให้ ต้องมีสติจำไว้จึงห่มถวายให้ถูกเป็น

วันๆ จึงถูกกับธรรมประสงค์ขององค์ท่าน .. 

เรือ่งบณิฑบาต พอหกโมงเชา้ ธรรมเนยีม  

บ้านหนองผือเขาก็ตีขอไม้ตะเคียนเป็นสัญญาณ

ดังไกล เป็นสามบทติดๆ กัน หมายความว่า   

พอเตรียมตัวใส่บาตรแล้วพวกเราชาวบ้าน   

แต่พอพระผ่านละแวกบ้านเขาก็ตีขออีกสามบท 

เขารวมกันเป็นกลุ่มยืนเรียงรายกันเป็นทิวแถว 

แต่ละกลุ่มเขามีผ้าขาวปูม้ายาวๆ ไว้เรียบ ส่วน

ม้านั่งของหลวงปู่มั่นเขาทำพิเศษต่างหากสูง

กว่ากัน พอยืนรับบิณฑบาตแล้วก็นั่งให้พรเขา

พร้อมกัน ไปกลุ่มอื่นอีกก็เหมือนกัน มีสามกลุ่ม

แล้วก็กลับวัด 

หลวงปู่มั่นค่อยกลับตามหลัง กับพระผู้

ติดตามองค์หนึ่งตามหลังกลับมาด้วย มี โยม

ผู้ชายรับบาตรพระผู้ ใหญ่มาวัด วันละสี่ห้าหก

คนไม่ขาด ฝ่ายพระผู้น้อยที่กำลังถือนิสัยและ

เณรก็ดี รีบกลับให้ถึงวัดก่อน เพื่อจะได้ทัน  

ข้อวัตรของครูบาอาจารย์ เป็นต้นว่า ล้างเท้า 

เช็ดเท้า รับผ้าสังฆาฏิและจีวร หรือเตรียมแต่ง

บาตรแต่งพก เป็นต้น 

แต่ในฤดูพรรษา พระเณรทั้งหลายเข้า

เขตวัดแล้วไม่รับอาหารอีก จะได้จัดแจงแต่ง

ถวายแต่เฉพาะหลวงปู่ มีบดอาหารใส่ครกบ้าง 

ซอยผัก บดในครกให้ละเอียดบ้าง เพราะองค์-

ท่านจะเคี้ยวไม่ละเอียดเพราะไม่มีฟัน ใช้ฟัน

เทียมแทน แล้วก็จัดข้าวใส่บาตร องค์ท่านมี

ข้าวเจ้าปนบ้าง ส่วนกับนั้นจัดใส่ภาชนะถวาย

วางไว้ใกล้ แล้วองค์ท่านเอาใส่เอง  

องค์ท่านฉันรวมในบาตรทั้งหวานและคาว

ด้วย ไม่ซดช้อนด้วย โอวัลตินนั้นเอาใส่แก้ว  

ไม่ใหญ่โต ขนาดกลาง ใส่พอดีพอครึ่งแก้วตั้งไว้

มีฝาครอบ พอฉันอาหารอิ่มแล้ว องค์ท่านก็ฉัน

ประมาณสามสี่กลืน ไม่หมดแก้วสักวัน แต่ก่อน

จะลงมือฉัน ก็ให้พรเป็นพิธีพร้อมกัน ธรรมดา

บ้าง สัพพพุทธาบ้าง ถ้าวันข้าวประดับดิน และ

วันสารท สวดพาหุงบ้าง  
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การให้พร (โดยที่) ไม่ได้ประนมมือ (หรือ) 

ทั้งสวดพาหุงทั้งใส่บาตรขณะเดียวกัน (นั้น) 

องค์ท่านไม่พาทำเลย เพราะถือว่าไม่เป็นการ

เคารพธรรม ใส่บาตรเรียบร้อยก่อนจึงสวด ถ้า

ไม่สวดก็ให้พรธรรมดา และก่อนจะลงมือฉัน

องค์ท่านก็ทอดสายตาลงพิจารณาอาหารใน

บาตรอยู่สักครู่พอควร จึงลงมือฉัน และ (ถ้า) 

พระเณรยังไม่เสร็จ ยังจัดแจงของเจ้าตัวแต่ละ

รายยังไม่เสร็จตราบใด องค์ท่านก็ยังไม่ลงมือ

ฉันก่อน เมื่อลงมือฉันแล้ว ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ 

องค์ท่านก็ ไม่กล่าวไม่พูดอันใดขึ้น ถ้าจำเป็น

จริงๆ กลืนคำข้าวแล้วจึงพูด แต่น้อยที่สุด เป็น

ระเบียบเรียบร้อยมาก มีสติอยู่กับความ

เคลื่อนไหวของกาย ในการจะหยิบ จะวาง จะ

เหยียดแขน คู้แขน แลซ้าย แลขวา…” 

สำหรับองค์หลวงตาเองก็มั่นคงในข้อ

บิณฑบาตซ้อนผ้าสังฆาฏิโดยเคร่งครัดเสมอมา

แม้ เหงื่ อจะออกจนเปียกโชกก็ ไม่ถื อ เป็น

อุปสรรค 

“ไปบิณฑบาตกลับมา
 ผ้าอังสะเปียกหมด

เลย
 คือเหงื่อ
 ไปบิณฑบาตกลับมา
 ที่เราพูด

อย่างนี้คือเราเคยเป็นแล้ว
 กำลังหนุ่มน้อยนี้


โอ๋ย
 เหงื่อ
มานี่จีวรเปียกหมดเลย
สังฆาฏิซ้อน

กันเปียกเป็นอันดับสาม
 อันดับหนึ่งจริงๆ
 คือ



อังสะ
 เหมือนซัก
 อันดับสองจีวร
 คล้ายซัก


อันดับสามสังฆาฏิ
 ส่วนสบงไม่ต้องพูด
 เปียก

หมดเลย
กำลังหนุ่มน้อยเหงื่อออกง่ายมาก”


มั่นคงธุดงควัตร 
 

ในระยะที่อยู่กับหลวงปู่มั่นท่านจะสอนให้

เราเป็นคนกินน้อย นอนน้อย พูดน้อย ปฏิบัติ  

ให้มาก หรือให้เป็นคนกินง่าย อยู่ง่าย นอนง่าย 

การไปการมางา่ย หมายถงึ ไมท่ำตนเปน็ผูย้ศหนกั  

ศักดิ์ ใหญ่เป็นประเภทกรรมฐานขุนนาง หรูๆ 

หราๆ แต่วัตถุสิ่งของภายนอก แต่จิตใจหา  

คุณความดีมิได้เลย อันนี้ท่านไม่สรรเสริญ ท่าน

ชื่นชมบุคคลประเภทอ่อนน้อมถ่อมตนทำตัว

ประดุจผ้าขี้ริ้ว แต่ภายในใจนั้นหรูหรางดงาม  

ดว้ยธรรม จะเรยีกวา่ เศรษฐธีรรม ก็ไมผ่ดิ 

ท่านเล่าถึงอุปนิสัยในการบำเพ็ญภาวนา

ของท่านว่า 

“...มาอยู่บ้านหนองผืออย่างนี้ ผมจะเดิน

จงกรมให้หมู่เพื่อนเห็นไม่ได้ โน่น ต้องเวลาสงัด

สี่ทุ่มห้าทุ่มล่วงไปแล้ว หมู่เพื่อนเงียบหมดแล้ว 

ถึงจะลงเดินจงกรม กลางวันก็เข้าไปอยู่ในป่า

โน่น ถ้าวันไหนออกมาแต่วัน เช่น ห้าโมงเย็น

ออกมาอย่างนี้ ก็เข้านั่งสมาธิเสียในกุฏิ จน

กระทั่งหมู่เพื่อนเงียบไปหมดแล้วถึงจะลงทาง

จงกรม เป็นนิสัยอย่างนั้นมาดั้งเดิม  

ไม่ให้ ใครเห็นการประกอบความเพียรของ

เราว่ามากน้อยขนาดไหน แต่ธรรมดาใครก็รู้ 

ทางจงกรมจนเป็นหลุมเป็นเหวไปใครจะไม่รู้ 

เดินจงกรมกี่ชั่วโมงมันถึงจะเป็นขนาดนั้น อยู่

ในป่าก็ดี อยู่ ในวัดก็ดี มองดูก็รู้ แต่หากนิสัย

เป็นอย่างนั้น ทางภาษาอีสานเขาเรียกว่า คน

นิสัยหลักความ คือ การลักๆ ลอบๆ ทำสมาธิ

ภาวนาอยู่คนเดียว เราไม่สนิทใจที่จะทำความ

เพียรให้ใครต่อใครเห็นอย่างโจ่งแจ้ง…” 

การถือธุดงค์ ๑๓ เป็นเครื่องชำระกิเลส

ของพระที่ทุกองค์ต่างตั้งใจสมาทานกันทั้งวัด 

ท่านเองก็สมาทานอย่างจริงจังเช่นเดิม แต่ต่อ

มาไม่นานหมู่เพื่อนเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ท่านจึง

ถือเอาสิ่งนี้เป็นพระธรรมเทศนากัณฑ์สำคัญ

ปลุกใจตนเอง ดังนี้ 

“ . . . เ วลา เข้ าพรรษาก็ ต่ า งองค์ ต่ า ง

สมาทานธุดงค์กันทั้งวัด ครั้นสมาทานแล้วไม่กี่

วันมันก็ล้มไปๆ นี่ก็ส่อแสดงให้เห็นความจริงจัง

หรือความล้มเหลวของหมู่คณะ  

เมื่อได้เห็นอาการของหมู่เพื่อนเป็นเช่น

นั้น ทำให้เกิดความอิดหนาระอาใจไป หลายแง่

หลายทางเกี่ยวกับหมู่คณะ จิตใจยิ่งฟิต ปลุกใจ

ตัวเองให้แข็งขัน และย้อนมาถามตัวเองบ้างว่า 

‘ไงเราจะไม่ล้มไม่เหลวไปละหรือ?
 เมื่อ

เหตุการณ์รอบข้างเป็นไปอย่างนี้’


ก็ได้รับคำตอบอย่างมั่นใจว่า ‘จะเอาอะไร

มาให้ล้มให้เหลวไหลหละ
 ก็ตัวใคร
 ตัวมัน’


ประกอบกับนิสัยเราเป็นอย่างนี้มาดั้งเดิมอยู่

แล้ว ทำอะไรต้องจริงทั้งนั้น ทำเล่นไม่เป็น เรา

จะล้มไม่ได้ นอกจากตายเสียเท่านั้น  

ฉะนั้น ความเปลี่ยนแปลงของหมู่เพื่อนจึง

เป็นราวกะว่าแสดงพระธรรมเทศนา กัณฑ์หนึ่ง

ให้เราฟังอย่างถึงใจ…” 

ฉันในบาตร ไม่ใช้ช้อน ไม่ฉันนม 
 

ขอ้ปฏบิตัเิรือ่งการขบฉนัของทา่นในครัง้นัน้  

จะระมัดระวังมิให้เป็นไปด้วยอำนาจของกิเลส

ตัณหา การขบฉันให้เป็นไปตามความหิวของ

ธาตุของขันธ์พอเยียวยาประทังชีวิตไปวันหนึ่ง

ดังที่บทธรรมว่าด้วย ปฏิสังขา โยนิโส ท่าน

แสดงไว้เท่านั้น ดังนี้ 

“...การฉันในบาตรนี่เป็นกิจสำคัญอยู่มาก 

ไม่มีภาชนะใดที่เหมาะสมยิ่งกว่าบาตรสำหรับ  

ใส่อาหาร จะเป็นถ้วยชามนามกรอะไรก็แล้วแต่

เถอะ เปน็ภาชนะทองคำมาก็ไมเ่หมาะสมยิง่กวา่  

บาตร มีบาตรใบเดียวเท่านั้น มีอะไรก็รวมลง  

ที่นั่น พระพุทธเจ้าก็ทรงดำเนินเป็นตัวอย่าง  

อันแนบแน่นมาก่อนแล้ว 

บางคนคดิวา่อาหารทีร่วมลงไปแลว้จะทำให ้ 

ทอ้งเสยี ดงัทีส่ว่นมากวา่กนัซึง่เคยไดย้นิมาแลว้   

ท้องมีกี่พุงมีกี่ ไส้ มีกี่ภาชนะสำหรับใส่อาหาร

แยกประเภทต่างๆ นี้หวาน นี้คาว นี้แกงเผ็ด 

ความจริงในขณะที่อาหารรวมในบาตรก็เป็น

เทศนาอย่างดี  

ก่อนฉันก็พิจารณาในขณะที่ฉันก็กำหนด

พิจารณาปัจจเวกขณะ โดยความแตกต่างแห่ง

อาหาร ย่อมได้อุบายแปลกๆ ขึ้นมาจากอาหาร

ผสมนั้น เพราะไม่ได้ฉันเพื่อความรื่นเริงบันเทิง 

ไม่ ได้ฉันเพื่อความสวยงาม เพื่อความฟุ้งเฟ้อ

เห่อเหิม เพื่อความคึกคะนองอะไร ฉันพอยัง 

อัตภาพให้เป็นไป เพื่อได้ประพฤติพรหมจรรย์

ชำระกิเลสอาสวะ ซึ่งเป็นตัวพิษรกรุงรังฝัง  

จมลึกอยู่ภายในใจนี้ ให้เตียนโล่งออกจากใจ 

ด้วยพิจารณาโดยแยบคาย ซึ่งอาศัยธุดงควัตร

เหล่านี้เป็นเครื่องมือต่างหาก 

พระเราเมื่อฉันมากๆ ทำให้ธาตุขันธ์มี

กำลังมากขึ้น แต่จิตใจลืมเนื้อลืมตัวขี้เกียจ 

ภาวนา ไม่เป็นท่าเป็นทางอะไรเลย มีแต่อาหาร

พอกพูนธาตุขันธ์สกนธ์กาย ไม่ได้พอกพูนจิตใจ

ด้วยอรรถด้วยธรรม ใจหากเคยมีธรรมมาบ้าง  

ก็นับวันเหี่ยวแห้งแฟบลงไป ถ้ายังไม่มีธรรม 

เช่น สมาธิธรรม เป็นต้น ก็ยิ่งไปใหญ่ ไม่มี  

จุดหมายเอาเลย  

ธุดงค์จึงต้องห้ามความโลเลในอาหาร 

เพือ่ให้ใจมทีางเดนิโดยอรรถโดยธรรม กเิลสจะได ้ 
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ไม่ต้องพอกพูนมากมาย กายจะได้เบา ใจจะได้

สงบเบาในเวลาประกอบความเพยีร และสงบได ้ 

งา่ยกวา่เวลาทีพ่งุกำลงับรรจอุาหารเสยีเตม็ปรี ่…” 

นอกจากนี้หลวงปู่มั่นยังให้อุบายธรรม

เกี่ยวกับการขบฉันของพระเณรไว้อย่างถึงใจ

ดังนี้ 

“...ท่านอาจารย์มั่นฉันข้าวในบาตรแล้วก็

ฉันด้วยช้อน ธรรมท่านผุดขึ้นมา ผุดขึ้นมา   

โอ้โห เหมือนน้ำไหลไฟสว่างไปเลย ผุดขึ้นๆ มา

เหมือนกับว่าสอนเราผึงๆ ขึ้นมาเลย ท่านว่า

อย่างนั้น  

‘ฉันก็ฉันเพื่อเห็นภัย
 ยืนเดินนั่งนอนเพื่อ

เห็นภัยและในขณะเดียวกันเพื่อคุณธรรมทั้ง

หลาย
 ทำไมเวลามาฉันจึงเห็นแก่ลิ้นแก่ปาก

อย่างนี้
นี้หรือผู้เห็นภัยเป็นอย่างนี้หรือ’


เด็ดเผ็ดร้อนมากเหมือนกัน อุบายที่ผุด

ขึ้นมาในเวลานั้น  

‘นี้ ไม่ใช่ผู้เห็นภัยนะนี่ ผู้ที่นอนจมอยู่ใน

วัฏสงสารหาเวลาพ้นไปไม่ได้แบบนี้น่ะ’ 

พอเป็นอย่างนั้นแล้วจิตมันก็สลดทันที …” 

ด้วยอุบายธรรมของหลวงปู่มั่นเช่นนี้  

องค์หลวงตาจึงเข้มงวดกับการขบฉันของตัว

เองเป็นพิเศษมิปล่อยให้ความอยากมาครอบงำ

จิตใจได้ และหลวงปู่มั่นก็จับได้ถึงความตั้งใจ

จริงของท่านมาโดยตลอดเช่นกัน ดังนี้ 

“ท่านไม่ ได้บอกว่าเราตั้งใจก็ตาม แต่

กิริยาที่แสดงออกมานั้นเป็นการบอกอยู่ชัดๆ 

ว่าท่านทราบทุกอย่างว่าเราทำยังไง เช่น เราไม่

ฉนันมอยา่งนี ้ เวลาเขาเอานม  

มาถวาย ให้

ผสมเผสิมอะไรใส่มันเทนมลงไปแล้วก็แจกพระ 

ผมไม่เคยฉัน 

แม้แต่ผมเรียนหนังสือผมยังไม่ฉันนม

เพราะธาตุของผมมันผิด นอนเฉยๆ นี่ ไม่ต้อง

ฝันละนะเพราะกำลังมันเต็มที่ของมันอยู่แล้ว 

แต่จะว่าเป็นราคะจริตก็ไม่ใช่นะ ราคะจริตมัน

ต้องเพลิดต้องเพลินไปข้างนอกนู่นหาเรื่องกาม

กิเลส แต่มันไม่ ไป ธาตุขันธ์มันเต็มที่ของมัน 

บางทีมันก็แสดง ไม่ได้ฉันนมก็ตาม มันจะปวดที่

ตรงตานกเอี้ยง มันจะปวด เจ้าของรู้ตัวนอนได้

ระมัดระวัง  

นานๆ มาทดลองฉันนมดูนี้มันก็เห็นอยู่ 

เพราะฉะนั้นจึงต้องตัดขาดเลย เวลาปฏิบัติยิ่ง

เป็นเรื่องเฉียบขาดด้วยแล้วผมไม่แตะเลย นี่

ท่านก็เห็น เหตุที่ท่านจะเห็นก็เวลาชงขนมอะไร

เอานมใส่นี้ ท่านว่า ‘แบ่งให้ท่านมหาก่อนนะ

ท่านมหาไม่ฉันนมนะ
แบ่งให้ท่านมหาก่อนนะ’


นี่คือประกาศสอนพระเณรทั้ งหลาย

นั่นเองพูดง่ายๆ ดูซิอุบายของท่าน ไม่เพียงแต่

พูดกับเรายังเอาเราเป็นเหตุอีกด้วย” 

แม้หลวงปู่มั่นจะทราบดีถึงความตั้งใจจริง

ของท่านไม่ว่าจะเรื่องการถือธุดงค์ฉันในบาตร

หรือการไม่ใช้ช้อนฉันอาหารว่าท่านรักษาข้อ

ปฏิบัติเหล่านี้อย่างเคร่งครัดไม่อ่อนแอ แต่  

บางครั้งหลวงปู่มั่นก็หาอุบายขนาบส่วนรวม

โดยยกเอาท่านมาเป็นเหตุเหมือนกัน ดังนี้ 

“...พอ่แมค่รจูารยม์ัน่ทา่นกร็ูว้า่เราไปธดุงค ์ 

ด้วยความตั้งใจอย่างเต็มที่เต็มฐาน ไปทรมาน

อยู่ตามป่าตามเขาลูกไหนๆ ท่านก็รู้แล้วท่าน

ทำไมพูดขึ้นมาว่า  

‘ท่านมหา!
 ไปนานนัก
 ไปหลายวันแล้ว


มัวไปซดซ้ายซดขวาอยู่ที่ไหนนา
ไม่เห็นมา’


ทั้งๆ ที่ท่านก็รู้ว่าเราตั้งใจขนาดไหน เรา

ไม่เคยแตะช้อนเลยท่านก็รู้ แต่ทำไมท่านพูด

อย่างนั้น ก็คือท่านสอนหมู่สอนคณะในวง  

นัน้นัน่เอง เวลาเรากลบัมา พระกเ็ลา่ใหเ้ราฟงั   

ท่านว่า  

‘พระกรรมฐานฉันช้อนดูแล้วมันขวางตา


ขวางใจ
สะดุดใจทันที
เหมือนพระเจ้าชู้
ขุนนาง


การฉันเพื่อความเห็นภัย
 จะหาอะไรมาเป็น

ความสะดวกสบาย
 มาโก้เก๋อย่างนั้น
 มันขัดกัน

กับความเห็นภัยในการฉัน’…”


เป็นไข้มาลาเรีย 
  

สภาพธรรมชาติของวัดป่าบ้านหนองผือ  

โดยมากเป็นป่าดงพงลึก มีสัตว์ป่าเข้ามาหลบ

ภัยในวัดมากมายหลายชนิด ท่านเล่าไว้ ดังนี้ 

“...พระกรรมฐานที่มุ่งอรรถมุ่งธรรมจริงๆ 

เข้าอยู่ตามป่าตามเขา จะรู้จักอัธยาศัยของสัตว์

ได้ดี สัตว์พวกไหนมันก็มา เขา

แอบมาอยูข่า้งๆ เขาจะมาจุน้จา้น  

เขาก็ ไม่มานะ คือเขาหลบภัย 

ยกตัวอย่างเช่นหนองผือนี่เห็น

ได้ชัดมากทีเดียว พระอยู่ที่ ไหน

มันก็แอบๆ อยู่กับพระนั่นแหละ จะให้

ออกมาจุ้นจ้านไม่มา ชอบอยู่ข้างๆ เพราะมัน

เป็นดงนี่ องค์นี้อยู่ตรงนั้น องค์นั้นอยู่ตรงนั้น

อย่างนี้นะ อยู่ว่างๆ ในดงนี่เขาอยู่ ได้ทั่วไป ก็

เหมือนกับว่ามีผู้รักษาทั่วไป 

หนองผือนี่มากที่สุดบรรดาสัตว์ที่เราเคย

ไปเที่ยวที่ ไหนๆ ในวัดหนองผือ เพราะแต่ก่อน

มันเป็นดงทั้งหมดที่เราเห็นนั่น ไปถึงบ้านนาใน

มีแต่ดงติดต่อกันไปเลย สัตว์อยู่ได้ทั่วไป แต่อยู่

ที่อื่นเขาไม่ปลอดภัยเขาจึงไม่อยากอยู่ แอบ  

เข้ามาๆ ถึงขนาดไม่กลัวคนก็มี  

หมูทอกหมูโทนสูง เราอยากจะว่าตั้ง

เกือบร่วมเมตรนะ มันสูงเป็นเมตรมันตัวใหญ่ 

ใหญ่จริงๆ เขาเรียกหมูโทนหมูทอก ตัวใหญ่ ได้

พากันไปยืนดูเขาอยู่ ต้นกะบกต้นนั้นยังอยู่นะ 

ต้นที่เราชี้มือให้หมู่เพื่อนไปดู ไอ้หมูป่าพอตก

บ่าย ๔ โมงเย็น ๕ โมงเย็นเขาก็มา เขาจะมา

กินลูกกะบก เขามากินเฉยเหมือนสัตว์บ้านนะ 

เราก็ ไปยืนดูอยู่ นั่นดูซิเห็นไหมเขากลัวไหม   

เขาเฉย เขาเดินเหมือนควายเราเที่ยวหากิน 

ต้วมเตี้ยมๆ เฉย กินอิ่มแล้วเขาก็ออกไป 

เราก็ยืนดูเขาอยู่นั้นเขาไม่สนใจนะ อย่าง

นั้นนะ อีเก้งก็มีมันแอบๆ มา เขาไม่กลัว เขา

ปลอดภัย ความหมายว่างั้น…” 

นอกจากสัตว์ป่าแล้วยังมีไข้ป่าชุกชุมมาก

อีกด้วย จนหลวงปู่มั่นต้องสั่งให้พระเณรที่ ไป

กราบเยี่ยมให้รีบออกถ้าจวนเข้าหน้าฝน ถ้าเป็น

หน้าแล้งก็อยู่ ได้นานขึ้น แม้หลวงปู่มั่นเองเข้า

มาวัดป่าบ้านหนองผือแรกๆ เพียงไม่กี่วันก็เริ่ม

ป่วยเป็นไข้มาลาเรียแบบจับสั่นชนิดเปลี่ยน
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สมาธิ กับ ความสงบ 

 

“...คำว่าความสงบกับสมาธินั้นไม่ได้เหมือนกัน เมื่อพูดตามภาคปฏิบัติแล้ว 

ความสงบนั้นคือจิตสงบลงไป หรือว่ารวมลงไปหนหนึ่งแล้วถอนขึ้นมาๆ เรียกว่า

สงบเป็นครั้งคราว ในเวลาจิตที่รวมลงไปถอนขึ้นมานี้เรียกว่า ความสงบ ทีนี้เวลา

มันสงบลงไปถอนขึ้นมาหลายครั้งหลายหน มันสร้างฐานแห่งความมั่นคงภายในตัว

ของมันขณะที่สงบนั้นเรื่อยมา จนกระทั่งกลายเป็นจิตที่แน่นหนามั่นคงขึ้นมา จาก

ความสงบที่สั่งสมกำลังแห่งความแน่นหนามั่นคงมาเป็นลำดับนั้น ติดต่อกันมา

เรื่อยๆ เลยกลายเป็นสมาธิขึ้นมาแน่นหนามั่นคง นี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิแล้ว 

เวลาสงบแล้วถอนขึ้นมาๆ นั้นเรียกว่าจิตสงบ หรือว่าจิตรวม พอถึงขั้นจิต

เป็นสมาธิแล้ว จิตจะถอนขึ้นมาไม่ถอนขึ้นมาก็ตาม ฐานของจิตคือความสงบนั้น

แน่นปึ๋งๆ ตลอดเวลา นี่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิ เห็นประจักษ์ในหัวใจอย่างนี้ อ๋อ 

สมาธิกับความสงบนี้ต่างกัน นี่เรียกว่าสมาธิ เพื่อให้ถูกต้อง ดำเนินด้วยความราบ

รื่น พอจิตเป็นสมาธิมีความสงบมันอิ่มอารมณ์ ไม่เสียดายในความคิดความปรุงไป

ทางรูป ทางเสียง ทางกลิ่น ทางรสต่างๆ พอใจอยู่กับความสงบใจของตนนั้น เรียก

ว่าจิตมีสมาธิ จิตอิ่มอารมณ์ คือไม่อยากคิดกับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้ อาศัยความ

สงบเย็นใจ ความแน่นหนามั่นคงของสมาธินั้นเป็นเรือนอยู่ของใจ 

จิตขั้นนี้เวลามันสงบมีกำลังมากๆ แล้วมันจะรำคาญในการคิดการปรุงต่างๆ 

ซึ่งแต่ก่อนมันหิวโหยมาก ไม่ได้คิดได้ปรุงอยู่ไม่ได้ ดีดดิ้นอยากคิดอยากปรุง พอ

จิตมีความสงบเป็นจิตแน่นหนามั่นคง เรียกว่าเป็นสมาธิเต็มที่แล้วนั้นไม่อยากคิด 

ความคิดเป็นการรบกวนตัวเอง จิตที่อยู่แน่วมีแต่ความรู้ที่เด่นอยู่ภายในตัวนั้น 

ถือว่าเป็นความสะดวกสบายไม่มีอะไรมากวนใจ เพราะฉะนั้นผู้ที่มีสมาธิจึงมักติด

ในสมาธิ หรือติดในสมาธิ เพราะสมาธินี้ก็เป็นอารมณ์กล่อมใจได้ดี เมื่อยังไม่ถึง

ขั้นปัญญาที่จะมีผลมากกว่านี้แล้วจะติดได้…” 

 

สมาธิ กับ สมถะ 

 

“...พอบังคับจิตของเราไว้ จิตไม่มีทางที่จะออกข้างนอก ส่วนข้างในไม่ให้

ออกไม่ให้เข้ามา มีแต่อันนี้แหละจะออกไป แล้วจิตจะสงบ พอจิตสงบ สงบด้วย

อารมณ์ของธรรมบังคับไว้ กิเลสเป็นธรรมชาติที่ฟุ้ง ธรรมะเป็นธรรมชาติที่ดับหรือ

น้ำดับไฟ กิเลสเป็นไฟ ธรรมะเป็นน้ำดับไฟ แล้วจิตจะสงบเข้าไปๆ พอสงบหลาย

ครั้งหลายหน จิตรวมครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งเข้าไปนี้ มันจะไปสั่งสมกำลังขึ้นมา 

เมื่อรวมหลายครั้งแล้วจะเป็นจิตแน่นหนามั่นคง จนกลายเป็นสมาธิ 

สมาธิกับสมถะนี้ต่างกันนะ สมถะคือความสงบด้วยจิตรวมหลายครั้งหลาย

หนแล้วสั่งสมผลขึ้นมา จนกลายเป็นจิตใจมั่นคงและจิตเป็นสมาธิ จิตเป็นสมาธินี้

แน่นหนามั่นคง ไม่หิวไม่โหยกับอารมณ์ต่างๆ ที่อยากคิดอยากรู้อยากเห็นอยาก

เป็นต่างๆ นี้มีแต่ความอยากของจิต ความหิวโหยของจิต ทีนี้พอจิตอิ่มอารมณ์

ด้วยธรรมแล้วจิตไม่อยากคิดอยากปรุง…” 

 

สมาธิ กับ จิตรวม 

 

“...คำว่าจิตรวม กับสมาธินี้ต่างกันนะ รวมหลายครั้งหลายหนเข้าไปค่อย

สร้างกำลังขึ้นมาจนกลายเป็นสมาธิได้ในตัว นั่นจิตเป็นสมาธิ คือความแน่นหนา

มั่นคงของใจ จะคิดจะปรุงแต่งเรื่องอะไรก็ตาม จิตนี้มีฐานอันมั่นคงของตัวเองเป็น

ความสงบแน่วแน่อยู่ภายในตัวเอง นี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิ จิตที่รวมคือเวลาที่จิต

สงบเข้าไปรวมเข้าไปปราศจากความคิดความปรุงทั้งหลาย เรียกว่าจิตสงบหรือจิต

รวม ถอนออกมาแล้วมันก็มีความคิดความปรุงตามธรรมดาของมัน บางทีอาจเกิด

ความวุ่นวายขึ้นได้เพราะความคิดกวนใจ 

เราพยายามทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จิตของเราจะมีความสง่างามขึ้นมา ความ

สงบของใจ ความสบายใจจะขึ้นพร้อมกัน จากนั้นก็เป็นความแปลกประหลาด

อัศจรรย์เป็นขั้นของใจ…” 

 

จิตเป็นสมาธิอยู่คนเดียวเหมาะที่สุด 

 

“...คำว่าสมาธิคือจิตตั้งมั่นอยู่เป็นอารมณ์อันเดียว แน่นหนามั่นคง แม้เรา

จะคิดปรุงแต่งเรื่องใดได้อยู่ก็ตาม แต่ฐานของจิตคือความแน่นหนามั่นคงจะไม่ละ

ตนเอง จะมีความแน่นหนามั่นคงอยู่ภายในใจ นี้เรียกว่าจิตเป็นสมาธิในภาคปฏิบัติ 

จิตสงบเป็นอย่างหนึ่ง คือสงบด้วยจิตรวมลงหลายครั้งหลายหน แต่ละหนๆ เรียก

ว่าจิตสงบๆ เมื่อรวมลงไปทีไรก็ส่งผลหนุนให้จิตมีความแน่นหนามั่นคงมากขึ้นๆ 

จนกลายเป็นสมาธิ เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วทีนี้เรื่องอารมณ์นั้นอิ่ม อยากจะคิดจะ

ปรุงอะไรตั้งแต่ก่อนซึ่งเหมือนอกจะแตก ไม่ได้คิดได้ปรุงเหมือนว่าอกจะแตก อยู่

ไม่ได้ก็ตาม พอจิตเข้าสู่ความสงบเรื่อยเข้าสู่สมาธิแล้ว ความคิดปรุงทั้งหลายเหล่า

นี้จะไม่มี จิตอิ่มอารมณ์ ไม่อยากคิดอยากปรุงอยากรู้อยากเห็น อยากได้ยินได้ฟัง

สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เคยดีดดิ้นมาแต่ก่อน เพราะความสงบเป็นพื้นฐานให้เป็นที่อยู่ของจิต

แล้ว จิตก็สงบเย็น นี่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิ 

จิตเป็นสมาธินี้อยู่คนเดียวแล้วเหมาะที่สุด อยู่ที่ไหนต้นไม้ภูเขา ตามถ้ำ

เงื้อมผา จะเป็นอารมณ์อันเดียวของผู้มีจิตเป็นสมาธิ เพลินอยู่กับความเป็นสมาธิ 

อารมณ์อันเดียวคือมีแต่ความรู้ที่เด่นอยู่เท่านั้น ไม่มีสิ่งใดเข้ามาเจือปน คือสังขาร

ไม่ปรุงเอาเรื่องราวเข้ามาผสมใจ ใจก็เป็นอารมณ์อันเดียว เรียกว่า เอกัคคตาจิต 

เอกัคคตารมณ์...”  
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หนาวเป็นร้อนและเปลี่ยนร้อนเป็นหนาวแล้ว 

ซึ่งเป็นการทรมานอย่างยิ่งอยู่แรมเดือน ไข้

ชนิดนี้หากเป็นแล้วไม่หายง่ายตั้งแรมปีก็ไม่หาย 

บางทหีายไป ๑๕ วนัหรอืเดอืนหนึง่แลว้จนนกึวา่  

หายสนิทก็กลับมาเป็นเข้าอีก หากผู้ ใดป่วยเป็น

ไขม้าลาเรยีตอ้งใชค้วามอดทนมากเพราะยาแก้ ไข ้ 

ไม่มีใช้กันเลยในวัด เพราะยาหายากไม่เหมือน

สมัยทุกวันนี้  

ไขป้ระเภทนีช้อบเปน็กบัคนทีเ่คยอยูบ่า้นทุง่  

แลว้ยา้ยไปอยู่ในปา่ตามไรน่า แมค้นทีเ่คยอยูป่า่  

เป็นประจำมาแล้วก็ยังเป็นได้แต่ไม่ค่อยรุนแรง

เหมือนคนมาจากทางทุ่ง และชอบเป็นกับ  

พระธุดงคกรรมฐานที่ชอบเที่ยวซอกแซกไป

ตามป่าเขาโดยมาก สำหรับตัวท่านเองเมื่อมา

อยู่ที่บ้านหนองผือปีแรกนี้ก็เป็นไข้มาลาเรียด้วย

 

ความเห็น และความเป็นของตนจนถือว่าเป็นมรรคผลที่น่าอัศจรรย์ของตน และ

ของพระศาสนาด้วย ทั้งนี้แม้จะมีท่านที่มีความรู้สามารถในทางนี้มาตักเตือนก็ไม่

ยอมฟังเสียเลย เหล่านี้เรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิโดยเจ้าตัวไม่รู้สึก 

ส่วนสัมมาสมาธ ิเล่าเป็นอย่างไร และจะปฏิบัติวิธีใดจึงจะเป็นไปเพื่อความ

ถูกต้อง ข้อนี้มีผิดแปลกกันอยู่บ้าง คือ เมื่อนั่งทำสมาธิจิตรวมลงพักอยู่ จะเป็น

สมาธิประเภทใดก็ตาม และจะพักอยู่ได้นานหรือไม่นาน ข้อนี้ขึ้นอยู่กับสมาธิประ-

เภทนั้นๆ ซึ่งมีกำลังมากน้อยต่างกัน จงให้พักอยู่ได้ตามขั้นของสมาธินั้นๆ โดยไม่

ต้องบังคับให้ถอนขึ้นมา ปล่อยให้พักอยู่ตามความต้องการแล้วถอนขึ้นมาเอง แต่

เมื่อจิตถอนขึ้นมาจากสมาธิแล้ว จงพยายามฝึกค้นด้วยปัญญา จะเป็นปัญญาที่ควร

แก่สมาธิขั้นไหนก็ต้องพิจารณาไตร่ตรองดูตามธาตุขันธ์ จะเป็นธาตุขันธ์ภายนอก

หรือภายในไม่เป็นปัญหา ขอแต่พิจารณาเพื่อรู้เหตุผลเพื่อแก้ไขหรือถอดถอน

ตนเองเท่านั้นชื่อว่าถูกต้อง 

จงใช้ปัญญาพิจารณาสภาวธรรมทั้งภายในทั้งภายนอก หรือจะเป็นส่วน

ภายในโดยเฉพาะ หรือจะเป็นส่วนภายนอกโดยเฉพาะ พิจารณาลงในไตรลักษณ์ 

จะเป็นไตรลักษณ์ใดก็ได้จนชำนาญและแยบคาย จนรู้ช่องทางเอาตัวรอดไปได้โดย

ลำดับ เมื่อพิจารณาจนรู้สึกอ่อนเพลีย จิตอยากจะเข้าพักในเรือนคือสมาธิ ก็

ปล่อยให้พักได้ตามความต้องการ จะพักนานหรือไม่นานไม่เป็นปัญหา จงพักอยู่

จนกว่าจิตจะถอนขึ้นมาเอง เมื่อจิตถอนขึ้นมาแล้วจงพิจารณาสภาวธรรม มีกาย

เป็นต้นตามเคย นี่เรียกว่า สัมมาสมาธิ และพึงทราบว่าสมาธิเป็นเพียงที่พัก

ชั่วคราวเท่านั้น เมื่อพิจารณาโดยทางปัญญามากๆ รู้สึกอ่อนเพลียภายในจิตก็เข้า

พักอยู่ในสมาธิ จิตมีกำลังแล้วถอนขึ้นมาควรแก่การพิจารณาต้องพิจารณา ทำ

อย่างนี้โดยสม่ำเสมอ สมาธิจะเป็นไปเพื่อความราบรื่น ปัญญาจะเป็นไปเพื่อความ

ฉลาดเสมอไป จะเป็นไปเพื่อความสม่ำเสมอทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญา เพราะ

สมาธิเป็นคุณในทางหนึ่ง ปัญญาเป็นคุณในทางหนึ่ง...” 

เช่นกัน เป็นตลอดพรรษาถึงหน้าแล้งก็ยังไม่

ยอมหายสนิทได้เลย มีคนถามว่าท่านเคยเป็น

ไข้มาลาเรียไหม ท่านตอบทันทีว่า 

“โธ่!
 เป็นมาไม่รู้เป็นกี่ครั้ง
 ผมบนศีรษะ

โกนให้ โล้นแล้วยังไม่แล้ว
 มันยังร่วงอีก
 ไข้

มาลาเรียนี้มันร้อน
ปากนี้เปื่อยหมด”


ช่วงที่เป็นไข้มาลาเรียอยู่นั้น มีอยู่วันหนึ่ง

ในตอนกลางวันปรากฏว่าไข้เริ่มหนักแต่เช้า 

ท่านจึงไม่ไปบิณฑบาตและไม่ฉันจังหันด้วย ใน

วันนั้นท่านพยายามต่อสู้กับทุกขเวทนาด้วยการ

พิจารณา พอถึงเวลาบ่าย ๓ โมง ไข้จึงสร่าง 

ปรากฏวา่กำลงัเรีย่วแรงออ่นเพลยีมาก จงึเพง่จติ  

ให้อยู่กับจุดใดจุดหนึ่งของทุกขเวทนาที่กำลัง

กำเริบหนัก โดยไม่คิดทดสอบแยกแยะเวทนา

ด้วยปัญญาแต่อย่างใด  

ในจังหวะเวลานั้นเป็นเวลาที่หลวงปู่มั่น

ท่านพิจารณาธรรมบางประการ จึงเห็นท่าน

กำลังปฏิบัติอยู่เช่นนั้นพอดิบพอดี 

พอบ่าย ๔ โมง ท่านเข้าไปหาหลวงปู่มั่น 

จึงถูกตั้งปัญหาถามขึ้นในทันทีว่า 

“ทำไมจงึพจิารณาอยา่งนัน้เลา่?
การเพง่จติ



จ้องอยู่ ไม่ ใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะ
 กาย


เวทนา
 จิต
 ให้รู้เรื่องของกันและกัน
 ท่านจะ

ทราบความจริงของกาย
ของเวทนา
ของจิตได้

อย่างไร?
 แบบท่านเพ่งจ้องอยู่นั้นมันเป็นแบบ

ฤๅษี
 แบบหมากัดกัน
 ไม่ใช่แบบพระผู้ต้องการ

ทราบความจริงในธรรมทั้งหลาย
 มีเวทนา

เป็นต้น


ต่อไปอย่าทำอย่างนั้น
 มันผิดทางที่จะให้รู้

ให้เห็นความจริงทั้งหลายที่มีอยู่
 ในกาย
 ใน

เวทนา
 ในจิต
 ตอนกลางวันผมได้พิจารณาดู

ท่านแล้วว่า
 ไม่ใช้สติปัญญา
 คลี่คลายดูกาย
 ดู

มิจฉาสมาธิ : สัมมาสมาธิ 

 

“...ได้พิจารณาแล้วเต็มกำลัง นับแต่ได้เริ่มปฏิบัติมาจนถึงวันนี้ ไม่เคยเห็น

ธรรมบทใดหมวดใดที่ยิ่งไปกว่าสติปัญญา ซึ่งจะสามารถรื้อฟื้นสิ่งลี้ลับอยู่ภายนอก

ก็ดี ภายในก็ดี ให้ประจักษ์แจ้งขึ้นมาภายในใจ ดังนั้นจึงได้นำธรรมทั้งสองประเภท

นี้มาแสดงแก่บรรดาท่านผู้ฟังได้ทราบว่า ถ้าเป็นไม้ก็แก่น หรือรากแก้วของต้นไม้ 

เป็นธรรมก็รากเหง้า หรือเครื่องมือที่สำคัญสำหรับแก้กิเลสอาสวะ นับตั้งแต่หยาบ

ถึงละเอียดยิ่งให้หมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิง ถ้าได้ขาดสติไปเสียเพียงจะทำสมาธิให้เกิด

ขึ้นย่อมเป็นไปไม่ได้ ยิ่งได้ขาดปัญญาไปเสียด้วยแล้ว แม้สมาธิก็จะกลายเป็นมิจฉา

สมาธิไปได้ เพราะคำว่า สมาธิ นั้นเป็นคำกลางๆ ยังไม่แน่ว่าเป็นสมาธิประเภทใด 

ถา้ขาดปญัญาเปน็พีเ่ลีย้งตอ้งกลายเปน็สมาธทิีผ่ดิจากหลกัธรรมไปไดโ้ดยไมรู่ส้กึตวั 

คำว่ามิจฉาสมาธินั้นมีหลายชั้น ชั้นหยาบที่ปรากฏแก่โลกอย่างชัดเจนก็มี 

ชั้นกลาง และชั้นละเอียดก็มี ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะมิจฉาสมาธิในวงปฏิบัติซึ่ง

ปรากฏขึ้นกับตนเองโดยไม่รู้สึกตัว เช่นเข้าสมาธิจิตรวมลงแล้วพักอยู่ได้นานบ้าง 

ไม่นานบ้าง จนถอนขึ้นมา ในเวลาจิตถอนขึ้นมาแล้วยังมีความติดพันในสมาธิ ไม่

สนใจทางปัญญาเลย โดยถือว่าสมาธิจะกลายเป็นมรรค ผล นิพพานขึ้นมาบ้าง ยัง

ติดใจในสมาธิอยากให้รวมอยู่นานๆ หรือตลอดกาลบ้าง จิตรวมลงถึงที่พักแล้ว

ถอนขึ้นมาเล็กน้อย และออกรู้

สิ่ งต่างๆ ตามแต่จะมาสัมผัส 

แล้วเพลินติดในนิมิตนั้นๆ บ้าง 

บางทีจิตลอยออกจากตัวเที่ยวไป

สวรรค์ชั้นพรหม นรก อเวจี 

เมืองผี เมืองเปรตต่างๆ จะถูก

หรือผิดไม่คำนึง แล้วก็เพลินใน
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ความกวา้งขวางในสำนกัเปน็เครือ่งดงึดดู ทำให ้ 

เรื่องอื่นผ่อนคลายไปในตัว และก็เป็นที่สะดวก

ของครูบาอาจารย์และหมู่เพื่อนด้วย แม้ปัจจัยสี่

จวีรเสนาสนะเภสชั เจา้ตวักต็อ้งปลอ่ยใหเ้ปน็เรือ่ง  

ของครบูาอาจารยแ์ละหมูเ่พือ่นจะสงเคราะหต์น   

โดยตนไม่ต้องพิถีพิถัน ภิกษุสามเณรใดปฏิบัติ

แบบนี้ ในสำนักเป็นธรรมวินัยอันลึกซึ้งด้วย 

เป็นที่เกรงขามของหมู่เพื่อนในตอนนี้อีก 

จะกล่าวถึงในเวลากำลังแจกอาหารอีก 

สภาพศาลาฉันในวัดป่าบ้านหนองผือสมัยนั้น

เป็นศาลามุงหญ้าคาและปูฟาก กว้างประมาณ

สี่เมตร ยาวประมาณห้าเมตร ใช้

กระโถนกระบอกไม้ ไผ่บ้าน เวลา

กำลังแจกอาหารต้องนอนกระโถน

ไว้เรียบๆ ก่อน แจกอาหารแล้ว  

จึงตั้ งกระโถนขึ้นได้ เพราะฟาก

ขลุกขลัก เดินไปมา

กระโถนจะล้ม  

ในขณะกำลังฉัน

เงียบสงัดมาก ไม่มีองค์  

ใดจะเคี้ยวฉันอันใดให้มี  

เสียงกร๊อบๆ แกร๊บๆ 

เลย เชน่ ถัว่ มะเขอืแดง  

ที่ ได้ฉันเป็นบางยุคบาง

สมัย เมื่อเฉือนเป็นชิ้นๆ 

แล้วก็ตาม เมื่อมือหยิบ

ส่งเข้าประตูปากแล้วก็

เห็นว่าจะไม่มีเสียงกร๊อบแล้ว เราจึงเคี้ยว  

พรวดลงทีเดียว ถ้าเห็นว่าจะมีเสียงกร๊อบก ็ 

ค่อยเน้นลงให้บุบก่อนจึงเคี้ยวต่อไป ข้อนี้  

พระอาจารย์มหาบัวบอก ข้าพเจ้าจึงได้รู้วิธี

ปฏิบัติ พระวินัยก็บอกไว้ ไม่ให้ฉันดังจั๊บๆ หรือ

ซู้ดๆ แต่ดังกร๊อบมันก็ผิดเหมือนกัน เพราะมัน

คงเหมือนหมาเคี้ยวกระดูกและเสือกัดกระดูก… 

ตอนฉันอาหารเสร็จ พระอาจารย์ใหญ่  

ไปส้วมถ่าย ส้วมนั้นเป็นส้วมแบบโบราณ   

ขุดหลุมลึกประมาณสามเมตร ถวายเฉพาะ  

องค์ท่าน กว้างเมตรเจ็ดสิบห้าเซ็นต์ ส้วม  

แบบโบราณมีรางปัสสาวะ ครั้นองค์ท่านเข้าไป

ถ่ายถอดรองเท้าเรียงคู่ไว้เรียบๆ ไม่ผินหน้าผิน

หลัง เปิดประตูแบบมีสติไม่ตึงตัง ปัสสาวะลงใน

รางปัสสาวะแล้วเทน้ำลงล้าง ถ่ายเสร็จแล้ว

ชำระด้วยใบตองกล้วยแห้งที่พันไว้เป็นกลมๆ 

ยาวคืบกว่าที่ลูกศิษย์จัดทำไว้ เพราะองค์ท่าน

เป็นโรคริดสีดวงทวาร ในยุคนั้นไม่มีกระดาษ

ชำระ  

กระดาษที่มีหนังสือชาติใดๆ ก็ตามองค์-

ท่านไม่เหยียบ ไม่เอาลงในกระโถน ไม่เอาเช็ด

ทวารหนักทวารเบา องค์ท่านเคยอธิบายบ่อยๆ 

ว่า หนังสือชาติใดก็ตาม สามารถจารึกคำสอน

ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทั้งนั้น จึงควร

เคารพยำเกรง  

เมือ่ถา่ยเสรจ็แลว้ องคท์า่นปดักวาดเรยีบ   

ค่อยเปิดประตูเบาๆ ออกมาโดยสภาพไม่ตึงตัง

น่าเลื่อมใสถึงใจมาก ... ถ่ายเสร็จเรียบร้อย  

ทกุประการกก็ลบัพกักฏุขิององคท์า่น ทำกจิธรุะ  

ด้านภาวนาเฉพาะองค์ท่าน…” 

เวทนา
 ดูจิตบ้างเลย
 พอเป็นทางให้สงบและ

ถอดถอนทุกขเวทนาในเวลานั้น
 เพื่อไข้จะได้

สงบลง”  

นี่คือความสามารถออกรู้เรื่องราวต่างๆได้

โดยตลอดของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นพระอรหันต์  

ยุคปัจจุบัน  

การฉันในวัดป่าบ้านหนองผือ 
 

หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดภูจ้อก้อ 

จงัหวดัมกุดาหาร เปน็พระอกีรปูหนึง่ทีจ่ำพรรษา  

ที่วัดป่าบ้านหนองผือในครั้งนั้น ปรารภถึงการ  

เตรียมการฉันในตอนหนึ่งของหนังสือชีวประวัติ

ดังนี้ 

“...ย้อนมาปรารภในการเตรียมจะฉันหรือ

ฉันอยู่ก็ดี ธรรมดานอกพรรษาต้องมีการแจก

อาหารในศาลาโรงฉันจิปาถะขลุกขลุ่ย พระองค์

ใดเป็นห่วงบาตรตนเองในยามเตรียมจัดแจงกัน 

ไม่ประเปรียวหูหลักตาไวช่วยแจก เกรงแต่หมู่

ไม่ให้ นั่งเฝ้าบาตร องค์นั้นแหละต้องถูกเทศน์

อย่างหนักในขณะนั้นด้วย  

ถ้าองค์ ไหนยอมเสียสละในใจว่า ถ้าหมู่  

ไม่พอใจเอาใส่ให้เรา เราก็ไม่ต้องฉัน เราจะ

พอใจช่วยแจกช่วยทำกิจอันเกี่ยวกับพระ

อาจารยแ์ละหมูเ่พือ่นใหเ้รยีบรอ้ย เสรจ็แลว้  

จึงมานั่งเฝ้าบาตรตน ผู้ ใดปฏิบัติอย่างนั้น

เปน็มงคลในสำนกั แมถ้งึคราวพลาดถกูเทศน ์ 

ในเรื่องอื่นๆ ก็ไม่ถูกแรงนัก เพราะอำนาจ

บริขารเครื่องใช้ทั่วไปของหลวงปู่มั่น



บริเวณกุฏิหลังแรกที่หลวงปู่มั่นมาพักเมื่อเข้าจำพรรษา
ณ
วดัปา่บา้นหนองผอื



เปน็ครัง้แรก
อยูต่รงบรเิวณใกล้ๆ 
ต้นพะยอม
(ทางทิศเหนือ)
ของศาลาหลังใหญ่


ต้องสำนึกว่า เมื่อเรา

เคี้ยวพรวดลงทีเดียวจะ

มีเสียงกร๊อบหรือไม ่ ถ้า  
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ข้อปฏิบัติต่อหลวงปู่มั่น อาจารย์ 
นักปราชญ์ ลูกศิษย์ก็บัณฑิต 

 

หลวงปู่หล้ากล่าวถึงข้อวัตรโดยรวมและ

ข้อปฏิบัติต่อหลวงปู่มั่นในครั้งนั้น ดังนี้ 

“...ครัน้ถงึเวลาบา่ยหนึง่โมงกวา่ๆ องคท์า่น  

ก็ลงจากกุฏิเปลี่ยนอิริยาบถบ้าง บ่ายประมาณ

สี่โมงเย็นก็กวาดลานวัดพร้อมกัน ไม่มีองค์ใดจะ

ใช้กลเม็ดหลีกเลี่ยงได ้ เว้นแต่ป่วยไข้ ไม่สบาย  

หรือได้เฝ้าพยาบาลภิกษุไข้อยู่เท่านั้น  

กวาดลานวัดแล้วก็รีบหามน้ำฉันน้ำใช้ ไว้

เต็มตุ่มไห ประมาณวันละสี่สิบปี๊บเป็นเกณฑ์ 

วันซักผ้าและวันมีอาคันตุกะมาพักมาก ก็ตัก

มากกว่า รีบหามเรียบร้อยแล้วก็รีบไปสรง

ถวายหลวงปู่มั่น เสร็จแล้วกลับไปสรงกุฏิใคร

กฏุมินั ไม่ไดร้วมกนัไปสรงทีบ่อ่ แตบ่อ่นำ้ก็ไม่ไกล   

อยู่ในวัด ริมวัด น้ำในบ่อก็ไม่ขาดแห้งเลยสักที 

เปน็นำ้จดืสนทิดพีรอ้มทัง้ใสสะอาดเยอืกเยน็ดว้ย   

มรีางไมก้วา้งๆ เทใสร่างมผีา้กรอง พระอาจารย ์ 

มหาบัวได้ดูแลเป็นหัวหน้า แต่มิได้ ให้องค์ท่าน

ตักและหาม เพียงเป็นนายหมวดนายหมู่ดูแล  

ในตอนที่ว่าน้ำๆ ฟืนๆ ก็เหมือนกัน...” 

หลวงปูห่ลา้กลา่วถงึวธิปีฏบิตัติอ่หลวงปูม่ัน่  

ที่ละเอียดลออเหมาะสมมักได้รับคำแนะนำจาก

องค์หลวงตา (หลวงปู่มหา) อยู่เนืองๆ ดังนี้ 

“...เมื่อองค์ท่านวิการในธาตุขันธ์ผิดปกติ 

ได้ถ่ายตอนกลางคืนลงที่หลุมใต้ถุน ได้รีบเก็บ

ด้วยมือ โดยเอามือกอบใส่บุ้งกี๋ที่เอาใบตองรอง

แล้วเอาขี้เถ้ารองอีก กอบอุจจาระจากหลุม  

มาใส่บุ้งกี๋นั้น ส่วนหลุมนั้นเอาเถ้ารองหนาๆ ไว้

แล้วมีฝาปิดไว้ตอนกลางวัน ค่ำมืดแล้วรีบไป

เปิดไว้ เช้ามืดรีบไปตรวจดูแบบเงียบๆ เมื่อเห็น

รอยถ่ายก็รีบเก็บ รีบล้างมือด้วยขี้เถ้าและ

น้ำมันก๊าด ตัดเล็บมือไว้ ให้เรียบ ข้อที่เอามือ

กอบออก หลวงปู่มหาบอก แต่ว่าไม่ได้บอกต่อ

หนา้หลวงปูม่ัน่ บอกวา่ ‘ครบูาอาจารยช์ัน้นีแ้ลว้




ไม่ควรเอาจอบเสียมนะ
 ควรเอามือกอบเอา’ 

ดังนี้ ย่อมเป็นมงคลล้ำค่าของข้าพเจ้า ... 

เมื่อคราวซักหรือย้อมถวายองค์ท่าน เรา

ก็ต้องอยู่กองย้อม กองซัก กองตาก กองพับไว้ 

กองตัด (คือ) หลวงปู่มหา กองเย็บ (คือ) ท่าน

อาจารย์วัน กองถวายยาแก้ โรค (คือ) ท่าน

อาจารย์วัน (และ) อาจารย์ทองคำ ปูที่นอน

และเอาบาตรไว้ (คือ) อาจารย์วัน (และ) 

อาจารย์ทองคำ  

หลวงปู่ ให้อุบายข้าพเจ้าปูที่นอนต่อหน้า

อาจารย์วันว่า ‘ท่านหล้าปูที่นอนกับเขาไม่เป็น


เอาแต่ของหยาบๆ
หนักๆ’ พูดเย็นๆ เบาๆ แต่

ข้าพเจ้าก็เก็บไว้เฉพาะส่วนตัว ในสมัยนั้น ถ้า

หากว่าเล่าให้อาจารย์มหาฟัง ท่านอาจารย์มหา

ก็จะต้องให้ปูจริงๆ  

มีอยู่ข้อหนึ่งที่อดไม่ ได้ ได้เล่าถวายท่าน

อาจารย์มหาฟัง คือมีพระองค์หนึ่งปูที่นอน

ถวายหลวงปู่มั่น ทั้งปูทั้งเหยียบไปมาเต็มเท้า 

บริขารขององค์ท่านบางชนิด เช่น กระป๋อง

ยาสูบ ก็ข้ามไปมา ข้าพเจ้าอดไม่ได้ก็เล่าถวาย

ท่านอาจารย์มหา ท่านอาจารย์มหาก็หาอุบาย

สังเกต ก็พบจริง จึงพูดขึ้นว่า  

“หมูท่ำแบบไมม่สีงูมตีำ่แบบนี
้ ผมไมเ่หมาะ



หัวใจ
 ปล่อยให้คนที่เขาเคารพกว่านี้มาทำจะ

เป็นมงคล
 ทำขวางหมู่เฉยๆ” ดังนี้ แต่นั้นมา

พระองค์นั้นก็เข็ดหลาบ 

การทำข้อวัตรถวายหลวงปู่ประจำวัน คือ

ไม่ให้หลวงปู่หาอุบายคอยลูกศิษย์ มีแต่ลูกศิษย์

คอยเท่านั้น ตอนนั้นพระอาจารย์มหาได้เทศน์

หมู่ในยุคหนองผือลับหลังหลวงปู่ ซ้ำๆ ซากๆ 

เสมอๆ แมต้วัของผูเ้ขยีนอยูน่ีก้ด็ ี ถา้ไมม่หีลวงปู-่

มหาควบคุมในยุคนั้น ก็มักจะตีความหมาย  

ไม่ออกหลายเรื่องอยู่ เพราะบางเรื่องลึกลับ  

จนมองไม่ออก เมื่อองค์ท่านมีโอกาสลับหลังมา

อธิบายให้ฟัง ก็เท่ากับของคว่ำอยู่แล้วหงายขึ้น 

สำหรับองค์ท่าน (หลวงปู่มหา) ในสมัยนั้น 

ต้องมีภาระหนักใจกว่าองค์อื่น แต่ด้วยความ

ศรทัธาและพอใจกเ็ลยกลายเปน็เบาลง (เหตผุล



ของท่านก็คือ) ก. ด้านธรรมะส่วนตัว เพราะ

เราหลายพรรษา ทั้งชื่อใหญ่ เป็นมหาด้วย   

ข. ด้านเกี่ยวกับหลวงปู่ เพราะเราเคารพและ

รักท่านมากๆ ค. ด้านบริหารหมู่ เพื่อแบ่งเบา

หลวงปู่ ง. ด้านญาติโยม เพื่อให้รู้จักความ

หมายของหลวงปู่ จิปาถะสารพัดทุกๆ ด้าน 

ท่านเคยเล่าให้ผู้เขียนฟังบ่อยๆ ในยุคนั้น 

เพราะเข้าใกล้พระอาจารย์ใหญ่ขนาดไหน ก็เข้า

ใกล้หลวงปู่มหาขนาดนั้น องค์ท่านฉลาดมาก 

บอก (ผู้เขียน) ไว้ว่า  

‘ถ้าวันไหนจะไม่ทันหลวงปู่มั่นในข้อวัตร

ขององคท์า่น
 อยา่มาลา้งกระโถนผม
 อยา่มาเอา



บาตรผมลงไปศาลา
 จงรีบให้ทันข้อวัตรของ

องค์หลวงปู่ก็แล้วกัน
 เพราะองค์ท่านจะวิจารณ์

ว่ามาเป็นคณาจารย์แข่งกัน
 เพราะข้อวัตรของ

องค์ท่านมีมาก’


แต่องค์ท่ านฉลาดรีบออกห้องก่ อน  

หลวงปู่มั่นตอนเช้า เรามีเวลาไปล้างกระโถน

ไม้ ไผ่ถวายให้และได้เอาบาตรลงมาไว้ศาลา

ถวาย สว่นบาตรตนเองเอาลงไปกอ่น (ตัง้) แตย่งั  

ไม่ไดอ้รณุ ตอ้งคลอ่งวอ่งไวจงึได ้ วชิาเกยีจครา้น   

วิชาหลับกลางวัน วิชาเกรงจะไม่ได้ฉันของดีๆ 

และมากๆ และเกรงจะไม่ได้ใช้บริขารดีๆ ก็ไม่มี

ในสมัยนั้น…” 

หลวงปู่หล้ากล่าวถึงการประชุมกันที่กุฏิ

หลวงปู่มั่นในตอนเย็น ดังนี้ 

“...หนึ่งทุ่มประชุมกันที่กุฏิหลวงปู่มั่น ผู้ที่

ไปทำแต่ข้อวัตรครูบาอาจารย์และส่วนรวม

บริบูรณ์ก็ตาม (แต่ถ้า) ถามเรื่องภาวนาไม่ได้

ความก็ถูกเทศน์หนักอีก ผู้เขียนปีแรกถูกเทศน์

หนกัสามครัง้ แตค่นละเรือ่ง มใิชเ่รือ่งเกา่ ปทีีส่อง   

ที่สาม ที่สี่ เงียบไม่มีเลยก็ว่าได้  

แต่ธรรมเนียมนักปฏิบัติย่อมถือกันว่า ถ้า

เทศนอ์งค์ใดเปน็ตน้เหต ุ ก็ใหถ้อืวา่เทศนห์มดวดั   

ถ้าไม่น้อมลงอย่างนั้นแล้ว มานะความถือตัว  
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จะกำเริบโดยไม่รู้ตัว แม้เมื่อถูกชมก็เหมือนกัน 

ถือว่าชมหมดทั้งวัด ... น้อมอย่างนี้ คือถ้าใคร

ทำอย่างนี้ก็จะต้องถูกติเตียนอย่างนี้ ไม่เลือก

หน้า ถ้าใครถูกอย่างนี้ ก็ต้องถูกชมอย่างนี้ 

เรียกว่าน้อมลงมาใส่ตน นี้ (คือ) ที่หลวงปู่มหา

เคยอธิบายในยุคนั้น…” 

พระตายไปพรหมโลก 
 

ระยะทีห่ลวงปูม่ัน่พกัอยูว่ดัปา่บา้นหนองผอื   

ในปี พ.ศ.๒๔๘๙ ท่านเล่าว่ามีพระตายในวัด ๒ 

องค์ ตายบ้านนาในอีก ๑ องค์ ดังนี้ 

“...องค์แรกอายุราวกลางคน ท่านองค์นี้ 

(พระอาจารย์เนียม ๑๘ พรรษา) บวชเพื่อ

ปฏิบัติโดยเฉพาะ และปฏิบัติอยู่กับท่านแบบ

เข้าๆ ออกๆ เรื่อยมาแต่สมัยท่านอยู่เชียงใหม่ 

และตดิตามทา่นจากเชยีงใหมม่าอดุรฯ สกลนคร   

แล้วมามรณภาพที่วัดหนองผือ (แรม ๗ ค่ำ 

พฤษภาคม ๒๔๘๙) 

ทางด้านจิตตภาวนาท่านดีมากทางสมาธิ 

ส่วนทางปัญญากำลังเร่งรัดโดยมีท่านเป็น  

ผู้คอยให้นัยเสมอมา 

ท่านมีนิสัยเคร่งครัดเด็ดเดี่ยวมาก เทศน์

กเ็กง่และจบัใจเพราะมาก ทัง้ที่ไม่ไดห้นงัสอืสกัตวั   

เทศน์มีปฏิภาณไหวพริบปัญญาฉลาด สามารถ

ยกข้อเปรียบเทียบมาสาธกให้ผู้ฟัง เข้าใจ  

ได้ง่ายๆ แต่น่าเสียดายที่ท่านป่วยเป็นวัณโรค  

กระเสาะกระแสะมานาน 

ท่านถึงกาลมรณะที่วัดหนองผือ ตอนเช้า

เวลาประมาณเจ็ดโมงเช้า ด้วยท่าทางอันสงบ

สมเป็นนักปฏิบัติทางจิตมานานจริงๆ เห็น

อาการท่านในขณะจวนตัวและสิ้นลม แล้วเกิด

ความเชือ่เลือ่มใสในทา่น และในอบุายวธิขีองจติ  

ที่ ได้รับการฝึกอบรมมาเท่าที่ควรก่อนจะมาถึง

วาระสุดท้าย ซึ่งเป็นขณะที่ต้องช่วยตัวเองโดย

เฉพาะ .. 

ขณะท่านองค์นั้นจะสิ้นลม พ่อแม่ครู

อาจารย์มั่นและพระสงฆ์ซึ่ งกำลังจะออก

บิณฑบาตได้พากันแวะเข้าไปปลงธรรมสังเวชที่

กำลังแสดงอยู่อย่างเต็มตา พอท่านสิ้นลมแล้ว

ชั่วขณะหนึ่ง ซึ่งเป็นขณะที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่น

กำลังยืนรำพึงอยู่อย่างสงบ ทา่นไดพ้ดูออกมา

ดว้ยทา่ทางเครง่ขรมึวา่.. ‘ไมน่า่วติกกบัเธอหรอก   

เธอขึ้นไปอุบัติที่อาภัสสราพรหมโลกชั้น ๖ 

เรียบร้อยแล้ว’ 

นับว่าหมดปัญหาไปสำหรับท่านในครั้งนี้ 

แต่เสียดายอยู่หน่อยหนึ่ง ถ้าท่านมีชีวิตเร่งยืด

เวลาเร่งวิปัสสนาให้มากยิ่งกว่านี้บ้าง ก็มีหวังได้

ขึ้นพรหมโลก ๕ ชั้น ชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วเตลิด

ถึงที่สุดเลย ไม่ต้องกลับมาวกเวียนในวัฏวนนี้

อีก...” 

หลวงปู่หล้าบันทึกเรื่องนี้ ไว้เช่นกันว่า  

“พระอาจารย์เนียมเป็นคนบ้านโคกนามน


จังหวัดสกลนคร
 นั้นเอง
 ไม่ใช่อื่นไกลเลย
 และ

หลวงปู่มั่นปรารภเปิดเผยต่อพระเณรในยุคนั้น


ขณะนั้นว่า



‘ท่านเนียมเป็นพระโสดาบันแล้วไปเกิด

ชั้นหกอาภัสสรา’…” 

หลวงปู่มั่นรู้ พระจะตายอีก 
 

ปี ๒๔๘๙ กลางพรรษา ท่านอาจารย์สอ 

สุมังคโล นักธรรมเอก พรรษา ๙ เป็นพระบ้าน

ศรีฐาน จังหวัดยโสธร แต่ ในสมัยนั้นขึ้นกับ 

อำเภอลุมพุก จังหวัดอุบลราชธานี ท่านเป็น

องค์ที่ ๒ ที่ถึงแก่มรณภาพหลังจากป่วยเป็น

ไข้ป่าได้ประมาณ ๑ เดือน มีพระองค์หนึ่ง

พิจารณาเห็นเหตุการณ์ของท่านผู้ป่วยและใน

เย็นวันนั้นพระองค์นี้ ได้ขึ้นไปกราบหลวงปู่มั่น

และสนทนาธรรมกันในแง่ต่างๆ จนเรื่องวกวน

มาถึงท่านผู้ป่วย จึงได้ โอกาสกราบเรียน

เหตุการณ์ที่ตนปรากฏถวายท่านว่า 

“คืนนี้ ไม่ทราบจิตเป็นอะไรไป
 กำลัง

พิจารณาธรรมอยู่ดีๆ
 พอสงบลงไปปรากฏว่า

เห็นท่านอาจารย์
 (มั่น)
 ไปยืนอยู่หน้ากองฟืน



ที่ใครก็ไม่ทราบเตรียมขนมากองไว้ว่า
 ‘ให้เผา


“...พระวังคีสะ ท่านเก่งมากในการที่ดูจิตผู้ที่ตายแล้ว ไปเกิดในภพใดแดนใด ตั้งแต่  

ทา่นเปน็ฆราวาส ใครตายกต็าม จะวา่ทา่นเกง่ทางไสยศาสตรน์ัน่แหละ เวลาใครตายเขานำเอา  

กะโหลกศีรษะมาให้เคาะ ป๊อกๆๆ กำหนดดูทราบว่าอันนั้นไปเกิดที่นั่นๆ เช่นไปเกิดเป็นสัตว์

นรกก็บอก ไปเกิดในสวรรค์ก็บอก ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ไปเกิดเป็นเปรตเป็นผีอะไรท่าน

บอกหมดไม่มีอัดมีอั้น บอกได้ทั้งนั้น ขอให้ ได้เคาะกะโหลกศีรษะของผู้ตายนั้นก็แล้วกัน 

พอท่านวังคีสะได้ทราบจากเพื่อนฝูงเล่าให้ฟังว่า พระพุทธเจ้ายังเก่งกว่านี้อีกหลาย  

เท่า ท่านอยากได้ความรู้เพิ่มเติม จึงไปยังสำนักพระพุทธเจ้าเพื่อขอเรียนวิชาแขนงนี้เพิ่มเติม

อีก พอไปถึงพระพุทธเจ้าท่านก็เอาศีรษะพระอรหันต์มาให้เคาะ ‘เอ้า ลองดูซิไปเกิดที่ ไหน?’  

เคาะแล้วฟัง เงียบ เคาะแล้วฟัง เงียบ คิดแล้วเงียบ กำหนดแล้วเงียบ ไม่ปรากฏว่า

เจ้าของกะโหลกศีรษะนี้ ไปเกิดที่ ไหน! ท่านจนตรอก ท่านพูดสารภาพอย่างตรงไปตรงมาว่า  

‘ไม่ทราบที่เกิด’ .. 

นี่ยกเรื่องจิตที่ ไม่เกิดขึ้นมา กะโหลกศีรษะของท่านผู้บริสุทธิ์แล้ว 

เคาะเท่าไรก็ ไม่รู้ว่าไปเกิดที่ ไหน ทั้งๆ ที่พระวังคีสะแต่ก่อนเก่งมาก   

แต่จิตที่บริสุทธิ์แล้วหาที่เกิดไม่ ได้ .. จะขุดจะค้นจะพิจารณาเท่าไร 

หรือพลิกแผ่นดินค้นหาวิญญาณท่านก็ ไม่เจอ มันสุดวิสัยของ 

“สมมุติ” แล้วจะเจออย่างไร! มันเลยวิสัยของคนที่มีกิเลสจะไป

ทราบอำนาจจิตของพระอรหันต์ท่านได้ …” 

พระวังคีสะเคาะกระโหลกพระอรหันต์ 
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ท่าน...
ตรงนี้เอง
ตรงนี้เหมาะกว่าที่อื่นๆ’


ดังนี้
 ทำไมจึงปรากฏอย่างนั้นก็ไม่ทราบ


หรือผู้ป่วยจะไปไม่รอดจริงหรือ
แต่ดูอาการก็ไม่

เห็นรุนแรงนัก
 ที่ควรจะเป็นได้อย่างที่ปรากฏ

นั้น”


พอพระองค์นั้นกราบเรียนจบลง ท่านก็

พูดขึ้นทันทีว่า “ผมพิจารณาทราบมานานแล้ว

อย่างไรก็ไปไม่รอด
 แต่เธอไม่เสียที
 แม้จะไป



ไม่รอดสำหรับความตาย
 เหตุการณ์แสดงบอก

เกี่ยวกับจิตใจของเธอสวยงามมาก
 สุคติเป็นที่

ไปของเธอแน่
แต่ใครๆ
อย่าไปพูดเรื่องนี้ ให้เธอ

ฟังเด็ดขาด
 เมื่อเธอทราบเรื่องนี้จะเสียใจ
 แล้ว

จะทรุดทั้งกายและเสียทั้งใจ
 สุคติที่เธอควรจะ

ได้อยู่แล้วจะพลาดไปได้
 เพราะความเสียใจเป็น

เครื่องทำลาย”


พออยู่ต่อมาไม่กี่วัน ท่านอาจารย์สอก็  

เกิดปุบปับขึ้นในทันทีทันใด ตอนค่อนคืน พอ   

๓ นาฬิกากว่าๆ ก็สิ้นลมไปด้วยความสงบ   

จึงทำให้คิดเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ว่าพอ

อะไรผ่านท่านคงพิจารณาไปเรื่อยๆ ในทุกเรื่อง 

เมื่อทราบเหตุการณ์ชัดเจนแล้ว ก็ปล่อยไว้ตาม

สภาพของสิ่งนั้นๆ 

ลาหลวงปู่มั่นธุดงค์ 
 

พอออกพรรษาได้สักระยะก็เป็นวาระที่

พระกรรมฐานผู้มุ่งความสงบจะออกธุดงค์  

หาสถานทีว่เิวกสงบสงดัทำความพากความเพยีร   

สำหรับเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นหลวงปู่หล้าได้

กล่าวถึงการลาหลวงปู่มั่นออกวิเวกขององค์-

หลวงตาไว้ ดังนี้ 

“...พอตกถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๔๘๙   

. . . พระอาจารย์มหาบัวก็ดำริจะออกวิเวก 

โครงการขององค์ท่านจะไม่ไปไกล เพราะจะได้

ฟังข่าวสุขทุกข์ของหลวงปู่ ใหญ่ (หลวงปู่มั่น) 

ทุกประการ จะได้เป็นผู้กลับเข้ากลับออกอยู่   

ไม่ ไปแบบเตลิดเปิดเปิง และหวังจะได้ธรรมะ

พิเศษ มาศึกษากราบเรียนเพิ่มเติม เพราะอายุ

พรรษาก็มากเข้า ๑๓ พรรษาแล้ว และก็อาลัย

หลวงปู่ เกรงผู้อยู่ข้างหลังจะปฏิบัติในสำนัก

บกพร่อง ทำให้หลวงปู่ ไม่สะดวกธรรมะทุกๆ 

กรณี แต่ลงท้ายก็เลยตกลงใจไป  

ฝา่ยขา้พเจา้ (หลวงปูห่ลา้) กน็กึอยากจะไป  

กับองค์ท่านด้วย หลวงปู่ก็รู้จักแล้ว และหลวงปู่

ได้เทศน์อยู่บ่อยๆ ว่า ‘ใครออกวิเวกปีนี้
กลับมา

เมื่อถูกถามไม่ ได้ความในด้านภาวนา
 จะไม่ให้

อยู่จำพรรษาด้วย’


ตอ่ไปในอนาคต ถา้ไปวเิวกจรงิ ถามกต็อ้ง  

ได้ความแท้ ไม่น้อยก็ต้องมาก แต่ ไปวิวุ่นเสีย

เป็นส่วนมาก เพราะไปเที่ยวเล่นตามสำนัก

เฉยๆ 

การไปวเิวกในสมยันัน้ ไปในดงในปา่ ในโคก  

ในดอน ในภเูขาไดท้ัง้นัน้ เพราะไมม่สีิง่ทีส่งสยักนั  

ในการเมือง ขอแต่กล้าหาญไม่กลัวเสือสัตว์ป่า

นานาชนดิเทา่นัน้ การไปองคเ์ดยีวเปน็ชัน้ทีห่นึง่   

ไป ๒ องคเ์ปน็ชัน้ทีส่อง ไป ๓ องคเ์ปน็ชัน้ทีส่าม   

ไปมากกวา่นัน้อยูว่ดัดกีวา่ เพราะถอืกนัวา่วุน่วาย  

ไม่สะดวกได้ 

มีปัญหาว่า ‘พระอาจารย์มหาบัวนั้น


หลวงปู่มั่นก็เกรงว่าจะไปเที่ยวเล่นดอกหรือ
 จึง

ปรารภอย่างนั้น?’ แก้ว่า ‘ปรารภเพื่อพวกอื่น

บุคคลอื่นต่างหาก
 เพราะปีนั้นจะออกวิเวก

หลายพวกอยู่’


ครั้นล่วงเวลามาอีก ๒-๓ วัน ท่าน

อาจารย์มหาบัวขึ้นไปกราบเรียนหลวงปู่มั่นว่า 

‘เกล้าฯ
 นึกจะไปเที่ยววิเวกจะเป็นประการใด


และการงานที่จะใช้เกล้าฯพาหมู่ทำนั้นยังมีอะไร
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อยู่บ้างหนอ
 เกล้าฯจะพาหมู่ทำเสร็จแล้วจึง



จะไป
ถ้ามีงานจำเป็นอยู่เกล้าฯจะรออยู่ก่อน’


หลวงปู่มั่นท่านตอบว่า ‘จีวรกาลเราก็

เสร็จแล้ว
 ฟืนเราก็บริบูรณ์แล้ว
 แต่บูรณะกุฏิ

ซอ่มแซมหลงัคาและเอาฟนื
 ถงึเดอืนกมุภาพนัธ
์


จึงพากันจัดทำ
วาระนี้จะไปก็ไปได้’


พระอาจารย์มหาบัวกราบเรียนท่านว่า 

‘ถ้าไปจะไปวันไหนและทิศทางใดหนอจึงจะวิเวก

พอควร’


หลวงปู่มั่นตอบว่า ‘ถ้าสะดวกใจตน
จะไป

วันไหนก็ ได้
 ไปทางทิศตะวันออกก็มีที่วิเวกดี

พอควรอยู่นะ’


แล้วพระอาจารย์มหาบัวก็กราบลากลับ

กุฏิของตน แต่ไม่ถึงวันจะไป เป็นเพียงไปกราบ

ศึกษาให้หลวงปู่มีสิทธิ์ ถึงวันจะไปจริง ท่านจึง

จะไปกราบลาใหม่ 

ข้าพเจ้า (หลวงปู่หล้า) ได้สำเหนียกว่า 

‘ลูกศิษย์ที่มีครูไปลาอาจารย์เพื่อเที่ยวแสวงหา

วิเวกเป็นธรรมะลึกซึ้ง
 เป็นเชิงปรึกษาให้เกียรติ

อาจารย์
 ให้ความเป็นใหญ่ไว้เสมอด้วยเคารพ


ไม่ตัดสินเอาแต่ตัวตามอัตโนมัติ
 เป็นเยี่ยงอย่าง

อันดีของฝ่ายปฏิบัติ
ไม่ข้ามไม่เกินไม่อวดดีอะไร


อาจารย์ก็นักปราชญ์
 ลูกศิษย์ก็บัณฑิต


สมยัปจัจบุนันีห้าไดย้ากแท้ๆ 
หนอ
 เพราะโดยมาก



ลูกศิษย์ตกลงเอาเองหมดแล้ว
 เป็นเพียงมาลา

ไปเฉยๆ
 บางรายกรุ่นให้อาจารย์อย่างไม่อาย


เวลาไปไมม่าลาซำ้อกี
 กลายเปน็ปฏบิตัแิบบเปรต



แบบผไีปอกี
นกึๆ
แลว้
กน็า่สงัเวชมาก’


หลวงปู่หล้าขอติดตามไปด้วย 
 

หลังจากที่องค์หลวงตากราบเรียนปรึกษา

เรื่องลาวิเวกกับหลวงปู่มั่นประมาณ ๓ วัน 

หลวงปูห่ลา้ก็ไปเขา้กราบลาองคท์า่นเพือ่เตรยีม  

ออกวิเวกบ้าง หลวงปู่หล้าเล่าเหตุการณ์ครั้ง

นั้นว่า 

“...ข้าพเจ้าก็เตรียมพร้อมแล้ว เรียนท่าน

อาจารย์มหาว่า 

‘กระผมจะต้องขึ้นไปกราบลาหลวงปู่



หรือไม่หนอ’


พระอาจารย์มหาตอบว่า ‘ถ้าไปกราบลา

แต่ผม
 มันก็ถูกแต่ผม
 ส่วนท่านก็ผิด
 เพราะ

เรื่องของใครของมัน’


ข้าพเจ้ายิ่ งเพิ่มเห็นความเป็นธรรมะ

ระหว่างพระอาจารย์มหายิ่งขึ้นเป็นอันมาก 

แล้วก็ขึ้นไปกราบลาพร้อมกัน องค์ท่านหลวงปู่

ก็ใชม้ารยาทอนัละมนุละไมแบบเมตตา กราบลา  

แล้วเตรียมเดินทางไปทางทิศตะวันออกของวัด 

ตามทางคนบ้าง ทางเกวียนบ้าง มีป่าดงเป็น  

ทิวแถวมีทุ่งนาสลับเล็กน้อย มุ่งตรงไปวัดป่า

บ้านพระคำภูอันเป็นวัดร้างเป็นป่าเต็งรังสูงๆ 

ขณะนั้นกำลังหนาวจัดเริ่มเข้า ข้าพเจ้าก็ขอ

นิสัยกับพระอาจารย์มหา ท่านให้โอกาสสั่งสอน

ประทับใจว่า  

‘เออ
 เดี๋ยวนี้เราออกมาวิเวกไกลจาก

ครูบาอาจารย์
 เราทำความเพียรขนาดอยู่วัด


มันก็ไม่สมกับคำที่ว่ามาวิเวก
 เพราะการอยู่วัด



กเ็ปน็ธรรมดาของคนมาก
 กต็อ้งมงีานจกุๆ
 จกิๆ




อันนั้นบ้าง
 อันนี้บ้าง
 นี้สองคนเท่านี้ต้องตัด



ข้อวัตรให้น้อยลง
 เพื่อให้มีเวลาภาวนาติดต่อ


ไม่ขาดวรรคไม่ขาดตอน
 ส่วนน้ำล้างบาตรและ

น้ำที่ผมจะสรงนั้น
 ให้คุณคอนมาไว้ที่ ไหให้เต็ม


ส่วนน้ำดื่มน้ำฉันนั้น
 ขอให้คุณไปตักมาไว้ ใส่กา

ใส่ตุ่มให้เรียบร้อย
 ส่วนล้างบาตรนั้น
 โยมเขา

ตามมาล้างเอง
 แล้วผมเช็ดใส่ถลกเอง
 คุณจึง

เอาไปผึ่งแล้วเก็บไว้ ให้เรียบร้อย
 สรงน้ำก็ดี




ปัดที่อยู่ปูที่นอนก็ดี
ผมทำเอง
ที่พักเราก็อยู่ไกล

กันพอควรแล้วคือ
 กุฏิมุงหญ้า
 กั้นใบไม้ตองกุง


ปูฟากแคบๆ
 พอดีมุ้ง
 มอดเจาะมอดไชทั้งฟาก

และใบตองกั้น
 และขอให้คุณตั้งใจทำความ

เพียรนะ
 ไม่จำเป็นอย่าพูดกับผมนะ
 และอย่า

เข้าใจว่าผมรังเกียจ
 ไปบิณฑบาต
 ผมไม่ให้ท่าน

รบัดอกเพราะทา่นสามสีว่นักจ็บัไข
้ มนัเปน็เรือ้รงั



มาแต่กลางพรรษา’



แล้วก็พักอยู่นั้นเกือบเดือน น้ำใช้น้ำฉัน  

ไปตักเอาที่ห้วย เขาทดไว้ ไกลจากวัดประมาณ   

๓ เสน้ ขา้พเจา้ไปคอนมาไวแ้ตต่ ี๔ ตอนกลางคนื   

งมมืดไป ไม่ได้จุดไฟเลยเพราะโคมไฟไม่มี 

ท่านพาทำความเพียรไม่หยุดหย่อน ไม่มี

กลางวนักลางคนื แตข่า้พเจา้มกัจบัไขต้อนเทีย่ง  

หรือบ่ายหนึ่ง หนึ่งชั่วโมงก็สร่าง แต่ปวดหัว  

อยู่มับๆ แต่ฉันได้ ไปได้ ไม่เพลียนัก ๒-๓ วัน

ครั้งหนึ่ง แต่ตอนกลางคืนไม่ค่อยไข้  

วันหนึ่งพระอาจารย์มหาเอายาควินิน

เคลอืบนำ้ตาลใหฉ้นั กเ็ลยฉนั ๖ เมด็ทเีดยีว หดูบั  

อยูท่ัง้วนั เลยไมฉ่นัอาหาร ปลอ่ยใหย้าออกฤทธิ ์  

คุ้มได้ ๑๕ วันไข้อีก อยู่อย่างนั้น แต่ตักน้ำกวาด

ลานวัดอยู่ พาไข้เดินจงกรมอีก ไข้แบบนั้นก็มี 

ถ้า (เป็น) ไข้รากสาด มุทะลุแบบนี้ก็คงจะตาย

กัน 

ครั้นพักทำความเพียรอยู่นั้นประมาณ

เกือบเดือน พระอาจารย์มหาพาย้ายที่เข้าไป  

ในดง ไกลจากที่พักเดิมประมาณ ๑๓ เส้น   

ส่วนน้ำนั้นมาตักเอาที่เก่า ไปบิณฑบาตบ้าน-  

พระคำภูตามเดิม เขามาทำร้านให้ ปูไม้กลม

เล็กๆ กว้างพอดีกลด ไกลจากพระอาจารย์มหา

ประมาณ ๒ เส้น แต่กรรมบันดาลอีก เขาเอา

ไม้กลมเล็กมาปูต่างฟากให้นั้น มีไม้น้ำเกลี้ยงปน

อยู่ ๒-๓ ท่อน พอพักได้ ๓-๔ วัน หน้าบวมขึ้น

เห็นหน่วยตาลูกตาพอริบหรี่  

พระอาจารยม์หาหวัเราะแลว้พดูวา่ ‘ยิง่ขีร้า้ย



ก็ยิ่งตื่ม
(เพิ่ม)
ตดเหม็น’


แล้วองค์ท่านไปตรวจดูร้าน ก็เห็นไม้  

น้ำเกลี้ยง ๒-๓ ท่อนเขาเอามาลาดปูนอนให้ 

ปนกบัไมอ้ืน่อยู ่ จงึคมุให้โยมถอดทิง้เอาใหมแ่ทน   

เมื่อพิจารณาแล้วเขาไม่ได้แกล้งทำ เพราะเป็น

เวลาใบไม้ร่วง เขาไม่รู้จักว่าไม้อะไร เห็นเกลี้ยง

กลมแล้วก็เอากัน ทั้งทำด่วนด้วย ไม่ได้กั้นไม่ได้

มุงอะไรหรอก เช้ามามุ้งก็เปียก กลดก็เปียก 

ตากกับที่เลย นี้การเที่ยวในสงสารแห่งชาติๆ 

ภพๆ มันเป็นอย่างนี้…” 

หลวงปู่หล้าพักปฏิบัติอยู่กับองค์หลวงตา

ได้ประมาณ ๒ เดือนแล้ว การจับไข้ก็ยังกลับหลวงปู่หล้า
เขมปัตโต
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คืนมาไม่พอจะหายขาดแท้ เมื่อเป็นดังนี้จึง

จำเป็นต้องลาไปปฏิบัติคนละแห่ง องค์หลวงตา

ก็เห็นดีด้วยทั้งหัวเราะทั้งพูดว่า  

“ใหอ้อกไปทุง่ทางสกลนคร
 ให้ ไปกางกลด



กางมุ้งอยู่กลางทุ่ง
 เดินจงกรมภาวนาตากแดด

อยู่
ชะรอยธาตุขันธ์มันจะชอบอากาศโปร่ง”


ถึงจุดนี้หลวงปู่หล้าได้กล่าวถึงความลึกซึ้ง

ขององค์หลวงตาตั้งแต่ครั้งยังศึกษาอยู่กับ

หลวงปู่มั่นนั้นแม้เพียงคำปรารภก็เป็นคติแก่  

ผู้ฟัง ดังนี้ 

“...ดูคำเทศน์ขององค์ท่าน (พระอาจารย์

มหาในครั้งนั้น) ขันมาก เป็นคติไปแบบลึกๆ 

ชวนให้หวนคิดพิจารณาจับใจ จึงได้จำไว้ ไม่ลืม

เลย เพราะธรรมดาองค์ท่านปรารภอะไรเป็น

อุบายให้ผู้ฟังมีคติทั้งนั้น ไม่ใช่พูดแบบคติโลก

ล้วนๆ มีลีลานัยอยู่ในตัว (เช่น) 

แบบหยิกแกมหยอกแบบนี้ ถ้าผู้ฟังล้อ

เข้าไปแบบเลียปาก จะถูกศอกกลับหลัง เข่า

พร้อมนับสิบไม่ลุก 

แบบบรรจงตรงไปตรงมา นี้ก็แบบหนึ่ง 

แบบนี้จะฝืนกระเบียดหนึ่งไม่ได้ เพราะได้ทุ่มเท

แบบบรรจงแล้ว 

แบบขู่ทำท่าทำทาง แบบนี้ต้องนิ่งฟังโดย

เคารพ จะอทุธรณห์รอืพดูแกต้วัในขณะนัน้ไม่ได ้  

ต้องแก้ความประพฤติของตัวลับหลัง ท่านหาก

สังเกตเองว่าท่านเทศน์เผ็ดๆ ร้อนๆ แล้วมัน  

ไดผ้ลไหม ทา่นตอ้งสงัเกตอยูห่ลายวนั แตผู่้ใดโง ่ 

ก็เข้าใจว่าท่านไม่สังเกต  

แบบปลอบโยนนิ่มนวล แบบนี้มี ๒ นัย 

นัยหนึ่งหมดหวังหมดวิชาแล้ว ถ้าไม่นิ่มนวลไว้

มันจะเพ่งโทษมาก มันจะเป็นบาป แต่ตัดทิ้ง  

ไม่ยอมสอนอีกต่อไป นิ่มนวลแบบหนึ่งยังจะ

สอนต่อไปอีกอยู่ 

แบบทำกิริยาขึงอยู่เป็นนิจ แบบนี้เราต้อง

ทำท่าไม่สนใจว่าท่านขึงใส่เรา เราทำดีเรื่อยไป 

หากแก้ตกอยู่ในตัว 

แบบหนึ่งวางเฉยไม่พูดด้วย แต่ ไม่ขึง  

ไม่บึ้ง แบบนี้เราแก้เราไปก็หาย  

ผู้เขียนได้ยินกับหูที่หลวงปู่มั่นเทศน์ว่า 

“ลูกศิษย์ร้อยคนก็ต้องใช้อุบายร้อยนัย
 เพราะ

นิสัยต่างกัน”…” 

เหตุการณ์ต่อจากนั้นเมื่อได้เวลาท่านทั้ง

สองจะแยกย้ายไปวิเวกคนละแห่งแล้ว พอ

บิณฑบาตฉันเสร็จแล้วองค์หลวงตาก็เขียน

จดหมายฝากหลวงปู่หล้าพร้อมกับจ่าหน้าซอง

ว่า “ส่งท่านมหาผ่าน
 บ้านโพนงาม
 วัดปริยัติ-

ธรรม” มีเนื้อความในจดหมายว่า 

 

 

ท่านมหาผ่านที่นับถือ 

 

พระองค์ที่ถวายจดหมายนี้  ออกจาก  

สำนักหลวงปู่มั่นมาวิเวก ต้องการพักวิเวกอยู่  

ในเขตบ้านนี้บ้างตามสมัยเท่าที่จะเป็นไปได้   

และก็มีหวังจะกลับเข้าสำนักเดิมแห่งหลวงปู่มั่น  

อยู่ ฉะนั้นจงกรุณาให้โยมทำที่พักให้ ช่วยเท่าที่  

เห็นสมควรว่าแห่งใดจะวิเวกพอ 

 

ขอแสดงมาด้วยความนับถือ 

บัว ป. 

 

 

เมื่อรับจดหมายจากองค์หลวงตาแล้ว 

หลวงปู่หล้าก็กราบลาออกเดินทางต่อไป   

หลวงปู่หล้าเล่าถึงเหตุการณ์ในตอนนี้อีกว่า 

ลัดหมา 

“...ท่านสมเป็นเพื่อนฝูงกันกับเรา นิสัยตรงไป

ตรงมา เคยกันมาตั้งแต่สมัยเป็นฆราวาส พอบวช

มาก็ยังเคยกันอยู่ สนิทกันมาก องค์นี้แหละองค์ที่

เคยขู่เรา .. ท่านสมขู่เราจริงๆ นะ คือทางจงกรม

ท่านสมอยู่ทางนั้น ออกมาหาเรานี้มันตรงแน่วนะ 

เราอยู่ที่นี่ ท่านสมอยู่ดูจะห่างขนาดนั้นละ ขนาด

โรงไฟนั้นละ ทางนี้มันตรงแน่วกว้างๆ เราก็อยู่ทาง

นี้  

ทีนี้หมามันมาเที่ยวเพ่นพ่านกำลังค่ำมืด แถว

นั้นก็มีเสือ แต่เราไม่คำนึงถึงเสือยิ่งกว่าการเล่นกับ

หมาเท่ านั้ น 

พอเห็นหมา

มาจุ้นจ้านค่ำๆ กำลังจะมืด ‘เอ๊ะ มันมายังไง มันมา

เที่ยว?’  

เราไปก็ด้อมๆ ไปจับพุ่มไม้ หมามันอยู่ทางนี้ 

เราไปหัวจงกรมนี้จับพุ่มไม้ เขย่านี้หมามันก็วิ่ ง 

‘สมๆๆ ลัดๆ’  

ท่านสมก็ โดดออกมายืนจังก้าอยู่นั่น ‘ลัด

อะไรๆ’ 

หมามันก็วิ่งปั๊บๆๆ ไป วิ่งลอดรักแร้ท่านไป

ท่านไม่สนใจกับหมา ยังเถ่ออยู่ เลยไม่ ได้ดูหมา ว่า

ลัดอะไรๆ ยืนเถ่ออ้าปากอยู่.. หมามันก็วิ่งผ่านไป

แล้วเราก็ยืนเฉย พอระลึกได้ว่าคงบอกให้ลัดหมาตัว

นี้เลยว่า ‘หือ ลัดหมาตัวนี้นะเหรอ?’  

เราก็เฉย ท่านเลยว่า ‘อะไรๆ ก็ ไม่มีที่ต้องติ

ท่านอาจารย์ แต่กับหมาไม่ทราบเป็นยังไง การ

ประพฤติปฏิบัตินี้หาที่ต้องติไม่ ได้เลย แต่กับหมาไม่

ทราบเป็นยังไงท่านอาจารย์นี่’ 

ดุเรานะ ปุ๊บเข้าโน้นเลย เราก็เฉย .. ปุ๊บ

เข้าไปเลย คือโมโหให้เรา แต่เราก็เฉยเราไม่ ได้

โมโห ก็เราเป็นอย่างนั้นจริงๆ นี่ พอตื่นเช้าขึ้นมา

ทำท่าลักษณะจะขู่เรานะ มีลักษณะยิ้มๆ เราก็เฉย 

ไปบิณฑบาตคนละบ้าน 

ตอนนั้นเราเที่ยวลงมา มาพักที่นั่น เป็นร้าน

เก่าเขา เราก็มาพักที่นี่ ท่านก็พักที่นั่น ลงมาจาก

ภูเขา ว่าจะไปหนองผือนั่นแหละหากยังไม่ ได้ ไป ..  

คงจะโมโหให้เรา เราเฉยไม่สนใจ ก็เรากับ

หมาเป็นเรื่องของเรา ท่านสมเป็นบ้าก็เป็นเรื่องของ

ท่านสมซิ เราไม่ ได้เป็นบ้ากับคน เราเป็นบ้ากับหมา

ต่างหาก ตอนเช้าบิณฑบาตกลับมาดูลักษณะ

เหมือนจะขู่แล้วมียิ้มๆ นิดหนึ่งเราก็รู้ หมานั้นแหละ

นึกในใจ ขู่เรานะ เราก็เฉยอีกเหมือนกัน ก็เราเป็น

อย่างนั้นจริงๆ จะให้ว่าไง ท่านว่าก็ถูกของท่าน 

ขบขันดี ...” 



158 159

“...ตอนจะออกจากพระอาจารย์มหาบัว 

ได้กราบวิงวอนองค์ท่านว่า  

‘เมื่อพระอาจารย์กลับถึงหลวงปู่มั่นก่อน

กระผม
กรุณากราบเรียนหลวงปู่ว่า
คุณหล้าได้

ลาเกลา้ฯไปทีอ่ืน่
เพราะเกรงใจเกลา้ฯ
เพราะ
๔-๕


วันจับไข้
 อีกอันหนึ่ง
 จะลองดีตนว่า
 จะกล้า

เป็นกล้าตายต่อพระศาสนาเพียงไร
 ดังนี้
 หรือ

พระอาจารย์เห็นดีอันใดเหมาะสมตามเป็นจริง


ก็แล้วแต่จะกรุณากราบเรียนเทอญ’


พระอาจารย์มหาย้อนถามคืนว่า ‘คุณเห็น

ประโยชน์ยังไง
 จึงให้ผมกราบเรียนหลวงปู่มั่น

อย่างนั้น’


เรียนพระอาจารย์มหาว่า ‘เพราะเกรง

หลวงปู่จะเขกว่า
 คุณหล้าไปวิเวกกับคุณมหา


แล้วแตกหนีจากคุณมหา
 เพราะไม่ลงคุณมหา


ทิฐิมากเหลือเกิน
 เราจะไม่ให้คุณหล้าอยู่กับเรา

อีกต่อไปด้วย
ดังนี้
ก็อาจเป็นได้ครับ’


พระอาจารย์ยิ้มแล้วพูดว่า ‘เออ
คุณพูดมี

เหตุผลดี
 ผมจะกราบเรียนหลวงปู่ตามคำสัตย์

ของคุณนั้นเอง’...”


ชีวิตพระกรรมฐาน 
 

การหาสถานที่เที่ยวกรรมฐานของท่านมัก

จะเสาะหาที่วิเวกที่ ไม่ไกลจากหลวงปู่มั่นเท่าใด

นักเพื่อเข้าถึงได้เร็วหากมีปัญหาเกิดขึ้นจากการ

ภาวนา การเที่ยวจึงอยู่ในแถบเทือกเขาภูพาน

เป็นส่วนมาก ดังนี้ 

“ภูพานนี้เที่ยวแหลกหมด
 ภูพานระหว่าง

สกลนครไปถึงกาฬสินธุ์
ภูเขาลูกนี้เราเที่ยวมาก

ที่สุด
 เพราะพ่อแม่ครูจารย์อยู่ทางพรรณา
 เรา

ก็เที่ยวแถวนั้น
อยู่สกลนคร
บ้านโคกนามน
เรา

ก็เที่ยวแถวนั้น
 แล้วท่านมาอยู่ทางพรรณานี่ก็

เที่ยว
เที่ยวตลอดไปหมดเลย
เที่ยวป่าเที่ยวเขา


เรียกว่าภูเขาลูกนี้ ไปทั้งนั้นละเรา”


หากกล่ า วถึ งความทุ กข์ ที่ ท่ านและ  

พระกรรมฐานผู้มุ่งธรรมต้องประสบเสมอ  

อย่างหนึ่งก็คือทุกข์จากฤดูกาล โดยเฉพาะ

อากาศในหน้าหนาวทางอีสานนั้นแทบนอน  

ไม่ได้เลยทีเดียว ดังนี้ 

“… อากาศหนาวจริงๆ เวลาออกวิเวก

เพราะไม่นำผ้าห่มติดไปด้วย ใช้แค่จีวรกับผ้า

สังฆาฏิพับครึ่งแล้วห่มพอกันหนาวได้บ้าง แต่

ถ้าคืนไหนหนาวมากจริงๆ คืนนั้นนอนไม่ได้เลย 

ต้องลุกขึ้นนั่งสมาธิภาวนาสู้เอา ตามหน้าตาม

ตา แขน ขารวมถึงริมฝีปากเหล่านี้ แตกหมด 

ตกกระหมด  

การอาบนำ้ตอ้งรบีอาบตอน  

กลางวันหลังปัดกวาดใบไม้

แล้ว อาบในคลองบ้าง 

ตามซอกหินซอกผาบ้าง 

หรื อ ในห้ วย ในคลอง

ที่ ไหนพออาบได้ก็อาบ 

ถ้ากะเวลาก็ประมาณ

บ่าย ๓ โมง เพราะอาบ

ค่ำนักไม่ ได้ อากาศหนาว

มากจริงๆ น้ำก็เย็นมาก ทั้งๆ ที่ตอนนั้นยัง  

หนุ่มน้อยอยู่แต่มันก็ยังหนาวถึงขนาดนั้น…” 

สำหรับเรื่องกุฏิที่พักนั้น ท่านให้ชาวบ้าน

ทำเพียงวันเดียวก็เสร็จแล้ว พอใช้หลบแดด

หลบฝน ป้องกันชื้นหรือร้อนหนาวได้ก็เพียง

พอแล้ว ลักษณะก็ทำเหมือนปะรำ โดยเอาใบไม้

มาวางทำเปน็รา้น เอาใบไมว้างขา้งบน แลว้เอา  

กลดแขวนข้างล่าง ท่านเคยเล่าถึงความหนาว

เหน็บในระหว่างการวิเวกในป่าว่า 

“…ช่วงหน้าหนาวแม้ว่าทำถึงอย่างนั้น

ก็ตาม น้ำค้างยังคงพัดปลิวเข้ามาถึงได้ เปียก

เหมือนกับเราซักผ้านั่นแล เปียกทุกคืนทุกเช้า 

ดังนั้นพอฉันเช้าเสร็จ ถึงได้เอาออกไปตากแดด 

ถ้าตากเช้าไป แดดก็ยังไม่มี ต้องทิ้งไว้นั้นก่อน 

กางทิ้งไว้อย่างนั้น  

พอฉันเสร็จแล้วก็เอามุ้งออกไปตากที่แดด 

แม้ตากอย่างนั้นทุกวันๆ มันก็ยังขึ้นราได้ เป็น

จดุดำๆ ของรา มนัเหมอืน  

กับลายเสือดาวนั่น

แหละ ทั้ งๆ ที่มุ้ ง

สะอาดอยู่ก็ขึ้นรา 

เนื่องจากมันไม่ ได้

แห้งตามเวล่ำเวลา

ของมัน…” 

สำหรบับรเิวณ  

ใกล้เคียงที่พักนั้น จะมี
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ทางจงกรมหลายสายอยู่ ใต้ร่มไม้เพื่อเดินใน

เวลากลางวัน เพราะช่วงเช้าสายหรือเที่ยงบ่าย

นั้นต้นไม้จะให้แนวร่มต่างกันไป จึงต้องมีทาง

จงกรมไว้หลายๆ สาย สายไหนร่มในช่วงใด  

ก็เดินจงกรมช่วงเวลานั้น  

ส่วนในบางที่เป็นที่ โล่งๆ แจ้งๆ 

ที่ ไม่มีต้นไม้ มักใช้เป็นทางจงกรมไว้

เดินตอนกลางคืน เผื่อว่าหากมีงู 

แมงป่อง หรือสัตว์มีพิษอื่นๆ ผ่านมา ก็จะพอ

มองเห็นได้เป็นเงาดำๆ ท่านไม่ ได้จุดไฟตอน  

เดินจงกรมเพราะในช่วงออกวิเวกนั้นท่านพก

เทียนไขไปนิดหน่อยเท่านั้น หากไม่จำเป็นต้อง

จุดจริงๆ ท่านจะไม่จุด 

เรื่องยารักษาโรค ท่านว่าไม่ต้องพูดถึง 

เพราะไม่เคยได้พกไปด้วยเลย ถึงแม้จะเจ็บไข้

ได้ป่วยหรือเจ็บท้องปวดศีรษะก็ตาม ท่านมีแต่

ใช้การทำภาวนาเท่านั้นเป็นยา เป็นธรรมโอสถ

อันเลิศ และแท้ที่จริงแล้วแม้ในยามปกติตอนที่

อยู่ในวัดยังไม่ได้ออกวิเวก หากไม่จำเป็นจริงๆ 

แล้ว ท่านก็ไม่นิยมใช้ยาใดๆ ทั้งสิ้น ท่านเคย

อธิบายเหตุผลว่า  

“เราไม่ปฏิเสธเรื่องยา
 แต่สำหรับเรื่อง

ความกังวลจนเกินเหตุเกินผลของสมณะนั้น
ผิด

ทางของพระพุทธเจ้า
 ผิดทางของผู้จะฆ่ากิเลส


ผิดทางของผู้เรียนเพื่อรู้สัจธรรม



เรื่องหยูกยาก็ให้นำมารักษากันไปได้อยู่


แต่ ไม่ให้หลงจนเกิดความกังวล
 อันเป็นเรื่อง

ของกิเลส
 ท่านไม่ได้มารักมาสงวนชีวิตจิตใจยิ่ง

กว่าธรรม”


ท่านเล่าถึงบรรยากาศและสภาพความ

เป็นอยู่ระหว่างออกเที่ยวกรรมฐาน ดังนี้ 

“...เราออกเที่ยวกรรมฐานไม่เคยเว้น

แต่ละปี พอออกพรรษาแล้วก็ออกไปเที่ยว

อยู่ตามป่าเสียก่อน ระยะเดือนมกราคม - 

กุมภาพันธ์ ไม่ต้องแสวงหาที่มุงที่บัง อยู่

ตามเชิงเขาเพราะอากาศมันยังไม่ร้อน เที่ยว

อยู่ตามร่มไม้ 

ถ้าเข้าหน้าร้อน เดือนมีนาคมจะก้าวถึง

เดือนเมษายนขึ้นเขาขึ้นถ้ำ ในถ้ำอากาศเย็น 

บางทีเสือมากัดควายอยู่ข้างๆ มุ้งก็มี 

เสียงควายร้องเอิ้กอ๊ากๆ เราก็เผิงผางออกไป

จากมุ้ง ดูว่ามันมาทำอะไรกันอยู่ เสียงเราดัง

ลั่นขึ้น มันก็เลยเงียบไป ลำน้ำอูน ทางที่จะต่อ

เข้าไปหนองผือเป็นดง ฟังเสียงควายร้องข้างๆ 

ริมลำน้ำอูน เสือก็อยู่ทางนี้ ควายก็หากินอยู่

ทางนี้ บ้านเขาอยู่ทางนั้น แล้วเราอยู่ฝั่งนี้ คือ

มันกัดกันใกล้บ้าน 

กลางคืนพอฝนกระหน่ำลงมา เสือโคร่ง

เขา้มากดัควาย เรากร็อ้งเวกิวา้กขึน้ ทนีีล้กูควาย  

มันวิ่งเข้าในบ้าน แม่มันถูกเสือกัด แล้วก็

ตะเกียกตะกายลงไปริมอูน ไอ้เสือตัวนี้ก็ไม่กล้า

จะตามลงไป 

เจา้ของเขาเหน็ทา่ไมด่ ี อา้ว! 

ลกูควายตวันีม้นัมายงัไง ไม่ใชเ่สอื

กัดแม่มันเหรอ เขาเลยรีบออกมา 

ออกมาก็พอดีมาเห็นเสือกัดอยู ่ 

ขา้งนอกนี ้ เขากเ็ลยมากอ่ไฟใหม้นั ปอ้งกนัไม่ให้

เสอืมากดัซำ้อกี เพราะถา้ไมม่ไีฟ เสอืมนัอาจมา   

ถา้มไีฟกแ็สดงถงึเครือ่งหมายของคน มนัก็ไมม่า 

เราอยูล่ำนำ้อนูฝัง่นี ้เสอือยูฝ่ัง่นูน้ เขากอ่ไฟ  

ไว้ฝั่งนู้น เราไปพักอยู่บนยอดอูนจริงๆ อยู่ภูเขา

โน้น แม่น้ำอูนไหลออกไป เราไปอยู่ภูเขาเราก็  

ไดอ้าศยันำ้ทางนำ้อนู พอบา่ยสามโมงลงมาจาก  

ภูเขา มีกระบอกไม้ ไผ่กับกาน้ำ กระบอกไม้ ไผ่

ใส่น้ำเขาเรียก “บั้งทิง” 

กาน้ำก็กาไม่ ใหญ่ แล้วกระบอกไม้ ไผ่ก็

ปล้องเดียว สะพายกระบอกน้ำ พอขึ้นไปถึง  

บนเขาก็ไปอาบเหงื่อเจ้าของนั่นแหละ ลงมา  

ก็ไปอาบน้ำ ขึ้นไปก็อาบเหงื่อ วันละหน ที่ ไป  

อยู่นั้น เพราะทำเลภาวนาดี แต่น้ำสำคัญมาก 

ไปอยู่ที่ ไหนก็ตามถ้าขาดน้ำอยู่ ไม่ ได้นะ สถาน

ทำเลถึงจะดีขนาดไหนก็ตาม ถ้าไม่มีน้ำอยู่ไม่ได้ 

ตอนบ่ายลงไปอาบน้ำแล้วสะพายกระบอกน้ำ

กับกาพอดีกับวันหนึ่งๆ 

ไปอยู่ในที่เช่นนั้น จะว่าได้ชมนิสัยวาสนา

บ้างก็น่าจะได้ชม ทุกข์ลำบากลำบนอยู่ ในป่า  

ในเขาไม่มีผู้มีคน แทนที่จะมีความว้าเหว่กังวล

เกี่ยวกับหมู่กับเพื่อน เงียบเลยนะ มีแต่สงัดกับ

ธรรมๆ นี่เราไปอยู่คนเดียว สงัดอยู่ด้วยธรรม

ด้วยอารมณ์ของธรรม ไม่มีอารมณ์ของโลก

มาเจือปนเลย มีแต่อารมณ์

ของธรรม 

กลางคืนเวลามัน

เงียบจริงๆ อยู่บนหลัง

เสือ : หมูป่า ต่อสู้ดุเดือด 

ประสบการณธ์ดุงคท์ำใหเ้หน็การตอ่สูร้ะหวา่ง  

เสือกับหมูป่า ทั้งคู่นอนตายอยู่ในบริเวณใกล้ๆ กัน 

สภาพหมูป่าตามตัวแหลกหมด ส่วนเสือก็พุงทะลุ

หมด ด้วยเหตุเพราะไปเจอกันอย่างจังในช่องเขา 

ดังนี้ 

“ . . .มันเป็นร่องลงมา ภู เขามันมีช่องลง 

ช่องแคบๆ นะ ทางโน้นเป็นหลังเขา ที่จากหลังเขา

ลงมามันก็เป็นช่องแคบลงมา ทีนี้พอดี ไอ้หมูก็ขึ้น

ช่องนี้ หมูใหญ่นะ... มันเห็นกันชัดๆ อย่างนั้นนะ ไอ้

เสือก็ลงมาช่องนั้น พอดีมาพบกันตรงกลางนั้นเลย 

ฟัดกันเลย นั่นเห็นไหมล่ะ ตายทั้งสองนะ หมูตาย

อยู่กับที่ เสือเสือกคลานขึ้นไปตายข้างบน ตายทั้ง

สองเลย นั่นแหละอย่างนั้น กำลังวังชามันฟัดกัน นี่

ไปถูกที่คับขันด้วยแล้ว ต่างคนต่างก็ ไม่ถอยกัน สู้

กันเลย  

สุดท้ายก็ตายทั้งสองเลย หมูตายอยู่กับที่ 

ส่วนเสือตะเกียกตะกายขึ้นไปนั้นก็ ไปตายอยู่ที่นั่น 

พุงทะลุหมดเลย ลำไส้นี่ปลิวออกมาทะลุหมด ส่วน

หมูก็ตามเนื้อตัวแหลกหมด เสือกัด ไอ้เสือก็พุงทะลุ

หมด หมูดัน มันทำอย่างนี้นะ หมูมันทำอย่างนี้ 

สมมุติว่ามันดันอย่างนี้ ไม่ใช่ตกง่ายๆ นะ มันขวิด 

ขวิด ตลอดเลยนะ นี่ก็ตาย อย่างนั้นแหละ มันไม่

ถอยกันง่ายๆ  

ที่เสือกัดมันได้เฉพาะเวลามันเผลอ ถ้าเป็น

หมูใหญ่หมูโทนอย่างนั้น เวลามันผ่านไปผ่านมาเรา

ถึงฟังเสียงรู้ หมูนี้รู้สึกว่าไม่ขยาดครั่นคร้ามต่ออะไร 

เสียงดัง โครมคราม โครมคราม โครมครามมา ไม่

ได้เก็บเสียงนะ พวกหมูป่าเป็นฝูง ก็มีเสียงดัง

เหมือนกัน…” 
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เขาสูงๆ อากาศละเอียดมาก ร่างกายของเรา

มันอยู่ที่ละเอียด อากาศก็ละเอียดเหมือนกับว่า

คลานเข้ามา มันซึมเข้ามาหาเรา 

เวลาภาวนาเงยีบๆ เริม่เขา้ทีภ่าวนา ไดย้นิ  

เสยีงหวัใจทำงานตบุตบัๆๆ ไดย้นิชดัมาก พอจติ  

เริม่เขา้ที ่ หวัใจทำงานกห็ายเงยีบไป จากนัน้หาย   

แล้วกายก็หายเงียบไปเลย ยังเหลือแต่ความ

เวิ้งว้างหมด ร่างกายนี้จะหายไปตามๆ กัน คือ

จิตมันหมดกังวลสิ่งเหล่านี้ มีแต่ความละเอียด

ของจิต ความละเอียดของจิตหาจุดหาหมาย  

ไม่ได้ ร่างกายเป็นส่วนหยาบพอจิตเข้าสู่ตัวเอง

โดยเฉพาะแล้ว ร่างกายหายเงียบ จิตก็เข้า

ละเอียดสุดขีด ไม่เกี่ยวกับเรื่องร่างกาย 

นั่งภาวนากลางคืนหนาวๆ เข้าสมาธิได้

แล้วความหนาวไม่มีความหมาย ความหนาว

หายหมด จนกระทั่งจิตมันได้เวล่ำเวลาของมัน

เคลื่อนไหวออกมา พอเคลื่อนไหวออกมามันก็

รับสิ่งภายนอกดินฟ้าอากาศ เริ่มหนาวอีก พอ

เริ่มหนาวแล้วจะนอนหนาวมันก็หนาวของมัน 

เราก็เริ่มนอน นอนไม่หลับ สู้หนาวไม่ได้ แล้ว  

กลับมานั่งอีกพอเข้าไปนั้นอีกก็หายเงียบเลย 

แล้วทั้งคืนมันจะตายคนเรา มันไม่ได้เดินมีแต่

นั่ง กลางวันต้องกำหนดเวล่ำเวลาเหมือนมี

โปรแกรมเชียว กลางวันเดินจงกรมมากๆ ..  

ประการหนึ่งคือว่าเราไม่มีผ้าห่ม มีเพียง

จีวร สังฆาฏิ สังฆาฏิก็พับครึ่ง จีวรก็พับครึ่งห่ม 

แล้วก็ผ้าอาบน้ำผืนหนึ่งสำหรับเช็ดบาตร มี

เพียงเท่านั้น .. เวลาธุดงค์ น้ำท่าก็ไม่มี เจอวัด

ไหนก็เข้าไปซักผ้า เสร็จแล้วก็ออกมา 

จะวา่ขวนขวายนอ้ยหรอืไมข่วนขวายนอ้ย  

ก็มีเท่านั้น อย่างเป็นของเหลือเฟือขึ้นไปก็มุ้ง 

กาน้ำ กลด มุ้งกับกลดเวลากางออกแล้วก็เป็น

อันเดียวกัน บาตร สังฆาฏิ อะไรๆ ใส่ในบาตร 

ไม้ขีดไฟใส่ ในบาตรมีเท่านั้น เสร็จแล้วพอดี

สะพายเลย…” 

ความทุกข์ยากในชีวิตพระธุดงค์ ไม่เพียง

ต้องเผชิญกับสภาพอากาศและสัตว์ร้ายในป่า

เท่านั้น มี ไม่น้อยที่ปัญหาเกิดขึ้นจากเพศ

บรรพชิตด้วยกัน ดังนี้ 

“พูดถึงกรรมฐานนี่ ไปไหนถูกไล่ตลอด


พวกเจ้าคณะนี่ล่ะที่ ไล่กรรมฐาน
 แต่เราไม่เคย

โดนเลย
 เอาคำว่ามหาออกหน้า
 อย่างดีก็

เฉียดๆ
 ดู
 ถ้ากล้าก็เข้ามาซิ
 ว่าอย่างนั้นเลย


ลองได้ขึ้นเวทีแล้วต้องเอาให้ตกเวที
 จะเอา

ธรรมวินัยข้อไหนล่ะ
มาไล่”




อาหารป่า 
 

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพ้นจากทุกข์ ให้ ได้ 

ทำให้ท่านไม่เห็นแก่การกินการนอนยิ่งกว่าการ

ทำความเพียรเพื่อรบกับกิเลสภายในจิตใจ จริต

นิสัยของท่านในเรื่องภาวนาถูกกับการอด

อาหาร เพราะทำให้ธาตุขันธ์ร่างกายเบาสบาย 

การตั้งสติทำสมาธิภาวนาก็ง่าย สติปัญญาใน

การแก้กิเลสมีความคล่องตัวกว่าการขบการฉัน

ที่สมบูรณ์ ท่านจึงอดอาหารอยู่เป็นประจำจน

ร่างกายผ่ายผอม บ่อยครั้ งในเวลาเดิน

บิณฑบาตหรือเดินจงกรมแทบจะก้าวขาไม่ออก 

แต่ผลการภาวนานั้นกลับเจริญขึ้นๆ ท่านเคย

พูดถึงสภาพจิตใจในระยะนั้นว่า 

“…จิตใจยิ่งเด่นเหมือนจะเหาะเหินเดินฟ้า 

ถ้าได้รับอาหารการกินดี มันก็มีแต่อยากนอน 

มันมีแต่ขี้เกียจขี้คร้าน การตั้งสติก็ยาก การ

พินิจพิจารณาทางด้านปัญญาก็ยาก…” 

สมัยปัจจุบันหากท่านเห็นอาหารประเภท

ที่เคยขบเคยฉันในสมัยหนุ่มซึ่งเคยต่อสู้กับกิเลส

แบบสมบุกสมบันชนิดรอดเป็นรอดตายมา   

อาหารนั้นๆ ก็ยังทำให้สะดุดกึ๊กในใจทุกทีไป  

เมื่อเห็นเข้า ด้วยรำลึกบุญรำลึกคุณนั่นเอง   

ดังคำกล่าวของท่านกับพระเณรว่า 

“…พวกหน่อไม้ พวกผักอะไร ผักกระโดน

กระเดน ผักเครื่องของป่านั่นแหละ มันสะดุดๆ 

นะ มันเหมือนกับว่าเป็นคู่มิตรคู่สหาย คู่พึ่งเป็น

พึ่งตายกันมาแต่ก่อน มันเป็น มันไม่ ได้ชินนี่   

ทุกวันนี้ก็ไม่ชิน ผักอะไร เขาเรียกโหระพาระ  

เพออะไรหอมๆ นั่น นั่นก็มีอยู่บนเขานะ มีอยู่

ตามน้ำซับน้ำครำ พวกนี้มีแต่มันเป็นเถาวัลย์ 

มันไม่ใช่เป็นต้นนะ คือมันเป็นเถาเกิดอยู่ตาม

น้ำซับน้ำครำ...พระกรรมฐานไปอยู่ที่ ไหนต้อง  

มีน้ำ ไม่มีได้เหรอ แล้วก็ผักมันมีหลายชนิด… 
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ผักชนิดต่างๆ มีเยอะนะในป่า องค์หนึ่งรู้

อย่างหนึ่งๆ นั่นแหละที่ได้กินผักหลายต่อหลาย

ชนดิ กเ็พราะองคห์นึง่รูอ้ยา่งหนึง่ๆ เวลาเอามา  

กินน่ะ เคยพบกับเพื่อนกับฝูงหลายจังหวัดต่อ

หลายจังหวัดนี่นะ องค์นั้นชำนาญกินผักอันนั้น 

องค์นี้ชำนาญผักอันนั้นๆ ... หลายองค์ต่อหลาย

องค์พบกันหลายครั้งหลายหน มันก็จำได้ซี มัน

ก็กว้างขวางไปเอง…  

บ้านไหนคนนับถือมากๆ ยุ่งมาก อาหาร

การบรโิภคมาก เขากวน มนัไม่ไดภ้าวนา กเ็ราหา  

ภาวนาอย่างเดียวนี่ เพราะฉะนั้นที่เห็นว่าเป็น

ความสะดวกในการภาวนา เราจึงชอบที่นั่น ก็ที่

คนไม่ยุ่งนั่นเอง เมื่อคนไม่ยุ่ง อาหารมันก็ไม่

ค่อยมีละ  

และนอกจากนัน้ ยงัไปหาบา้นเลก็ๆ นอ้ยๆ   

๓-๔ หลังคาเรือนบ้าง ๙ หลัง ๑๐ หลังคาเรือน

บ้างก็อยู่อย่างนั้น ถ้าเราไม่ฉันกี่วันนี้ก็ไม่ได้พบ

คนละ พบแต่เราคนเดียวนี่ เขาก็ไม่มา มาหา

กันอะไร เขาก็ไม่ใช่เป็นคนยุ่งกับพระด้วย เราก็

ไปหาที่เช่นนั้นด้วย แน่ะ ก็อยู่สบาย…” 

กินแบบนักโทษ 
 

ทา่นเขม้งวดจรงิจงัมากกบัการควบคมุเรือ่ง  

อาหารการขบฉัน เพื่อมิให้มาเป็นโทษหรือเป็น

พิษเป็นภัยต่อการภาวนา ถึงแม้จะทุกข์ยาก

เพียงใดท่านก็พยายามอดทน ดังนี้ 

“…ข้าวไม่กินภาวนายิ่งดี หลายวันกินที

หนึ่ง หลายๆ วันถึงกินทีหนึ่ง สมาธิก็แน่ว พอ

ทางขั้นปัญญานี้ก็เหมือนกัน ปัญญาก็คล่องตัว 

ถ้าอดอาหารนะ มันช่วยกันจริงๆ นี่หมายถึงผม

เอง จะว่านิสัยหยาบอะไรก็แล้วแต่เถอะ...ถ้า  

ฉันอิ่มๆ แล้ว โอ้ โห ขี้เกียจก็มาก นอนก็เก่ง 

ราคะตัณหาก็มักเกิด ได้ระวังอันนี้ละมากนะ  

คือธาตุขันธ์เวลามันคึกคะนองมันเป็น

ของมันนะ เราไม่ได้ ไปคึกคะนองกับมัน ไม่ได้

ไปสนใจยินดีไยดีกับมันก็ตามนะ แต่เรื่องธาตุ

เรื่องขันธ์เป็นเครื่องเสริม มันแสดงออกมาเรา

ก็รู้ อย่างอาหารดีๆ ตามสมมุตินิยมนี้ด้วยแล้ว 

พวกผดัๆ มนัๆ โห เกง่มากนะ ไดร้ะวงั ผมไม่ได ้ 

กินแหละ ถึงจะไปในเมืองที่ไหนจำเป็นก็กินนิดๆ 

ระวังขนาดนั้นนะ  

อาหารสัปปายะ อาหารเป็นที่สบาย ใน

ธรรมที่ท่านสอนไว้ว่า ที่สบายในการภาวนา  

ต่างหากนี่ ไม่ได้สบายเพื่อราคะตัณหาเกี่ยวกับ

ธาตุขันธ์นี่นะ...กินแล้วธาตุขันธ์ก็ไม่กำเริบ การ

ภาวนาก็สะดวกสบาย... ท่านหมายเอาอย่างนั้น

ต่างหาก...จึงต้องได้ระมัดระวัง โอ๊ย กินแบบ

นักโทษนั่นแหละ พูดง่ายๆ … จะเห็นแก่ลิ้น  

แก่ปากไม่ได้นะ มันต้องได้มองดูธรรมอยู่ตลอด

เวลา อยากขนาดไหนก็ไม่เอา ถ้าเห็นว่ามันเป็น

ข้าศึกต่อธรรมแล้ว ต้องได้บังคับกันอยู่ตลอด… 

นี่ พูดถึงเวลาฝึกทรมานเจ้าของ อาหาร

จะต้องมีแต่อาหารอย่างว่าละ เช่น ข้าวเปล่าๆ 

ไม่ต้องพูดละ จนชินเรื่องฉันข้าวเปล่าๆ อยู่ใน

ปา่ในเขา บางทถีา้สมมตุวิา่ เขาตำนำ้พรกิมาให ้  

เขาก็ใสป่ลารา้เสยี ปลารา้กเ็ปน็ปลารา้ดบิอยา่งนี ้  

มันก็ฉันไม่ได้เสีย จะว่ายังไง เพราะไม่ได้มีใคร

ตามมานี่ เขาจะตามมาอะไร เราก็ไม่ให้เขาตาม

นี่ เราไม่ต้องการยุ่ง บางทีเขาก็ตำน้ำพริกให้  

สักห่อหนึ่งมา น้ำพริกถ้ามีแต่พริกล้วนๆ เราก็

ฉันได้ แต่นี้มันมีปลาร้านั้น ปลาร้าดิบนี่ เขา

ไม่ใช่ทำปลาร้าสุกๆ มันก็เลยกินไม่ได้ .. 

การอยู่การกินใช้สอย ไม่ได้มีอะไรมาเป็น

อุปสรรค พอได้ยังชีวิตให้เป็นไปวันหนึ่งๆ ไป

บิณฑบาตในหมู่บ้านเขาอยู่ภูเขา ได้ข้าวเปล่าๆ   

มาสองสามก้อน บ้านใหญ่ไม่อยู่เพราะอาหาร  

การกินสมบูรณ์ ธรรมะจม ถ้าอาหารการกิน

บกพร่องๆ ธรรมะดีดๆ เพราะเราไปเราไปเพื่อ

ธรรมะ เราไม่ได้ ไปเพื่ออาหาร จึงต้องไปหาอยู่

ที่ขาดแคลนกันดารในป่าในเขา เขาได้อะไรเขา

ก็ใส่ ส่วนมากมักจะมีแต่ข้าวเปล่าๆ นั่งภาวนา

กลางคืนก็ไม่ง่วงถ้ามีแต่ข้าวเปล่าๆ ได้กับก็กับ

อย่างว่าแหละ มีน้ำพริกบ้างอะไรบ้างนี้ดีหน่อย 

คือจิตมันไม่ ได้อยู่กับอันนี้ อยู่กับมรรคผล

นิพพาน .. 

ฉันข้าวเปล่าๆ มันฉันได้มากแค่ไหน ๒-๓ 

คำมันก็อิ่มแล้ว...ทีนี้เดินจงกรมตัวปลิวไปเลย 

นั่งภาวนานี่เป็นหัวตอ ไม่มีโงกมีง่วง มันก็บ่งให้

เห็นได้ชัดๆ ว่า เพราะอาหารนั่นเองมันทำให้

โงกให้ง่วง... ถ้ามีกับดีๆ ก็ฉันได้มาก ฉันได้มาก

ก็นอนมาก ขี้เกียจมากน่ะซี โงกง่วง นั่งสัปหงก

งกงันไปละ ก็เคยเป็นอยู่แล้วรู้อยู่ ไปอยู่อย่าง

สัตว์ป่าคุ้นกับพระกรรมฐาน 
ตัวมันนะ เราเห็นสักครั้งสองครั้งเท่านั้นมั้ง นก

ยูงนะ ไม่เจอมันบ่อยนักเหมือนสัตว์อื่นๆ 

พวกหมูพวกอีเก้งนี้เจอบ่อย บางทีมันก็

จุ้นจ้านๆ มาทางจงกรม มันไม่กลัวคน 

มันมาอาศัยคน มาอยู่รอบๆ คน เดิน

จงกรมอยู่มันก็มาหากิน พวกหมูพวก

อีเก้งนี้คุ้นง่ายนะ คุ้นง่ายมากเทียว มัน

มาเหมือนสัตว์บ้านมาหาเรา หาขุดอะไรกิน 

ซู้ดๆ ซี้ดๆ มา เราก็เดินจงกรมเฉย .. เขาก็ ไป

ของเขาทั้งๆ ที่เขาก็เห็นเราอยู่ เขาไม่สนใจนะ นั่น

เห็นไหม พระกับโยมผิดกัน ..  

เรื่องลิง นี้เรายังไม่ลืมนะ เขาจะออกหากิน

เวลากลางคืน คือกลางวันคนทำลายเขา เขาไม่

ออก กลางวันเงียบเลย กลางคืนเขาออกหากิน เรา

เดินจงกรมอยู่กลางคืนเงียบๆ เดือนหงายๆ เราไม่

ได้จุดไฟนี่ เดือนหงายๆ ในดงนะ ดงหนาป่าทึบ ฟัง

เสียงเขามานี่ โถ! เสียงลั่นมาเลยเพราะเป็นฝูงใหญ่ 

ใหญ่มากนะลิง เขามีหัวหน้าพามา มันมีต้นไม้ต้น

หนึ่งที่บนทางจงกรมเรานี่ ผลไม้มันสุกเต็มเลยเขา

มากินนี้ทุกคืน แต่ทุกคืนเราไม่ให้เขาเห็น  

คืนนั้นเราลองแสดงตัวให้เขาเห็น ว่าเขาจะ

ตาดี ไหมในเวลากลางคืนนะ โอ๊ย! ลิงนี่ตาดีนะ 

กลางคืนนะ ออกคืนวันที่เราจะแสดงตัวให้เขารู้

เรื่องของเขานั่น เรานิ่งๆ อยู่ข้างต้นไม้นี่วะ นิ่ง! เขา

“…กลางคืนดึกๆ 

สงัด ฟังเสียง นกยูง 

ร้อง กลางวี่กลางวันไม่เคยเห็น
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นั้นมันไม่นี่ ฉันอาหารอย่างที่ว่านี่นะ...เพราะ

ฉะนั้นจึงอดบ้าง อิ่มบ้าง อยู่ ไป ขอให้ ใจได้

สะดวกสบาย… 

นี่ละเวลาหาธรรมเป็นอย่างนั้นแหละ มี

แต่ความทุกข์ความลำบากทั้งนั้นหาธรรม จะได้

สะดวกสบายดูจะไม่ค่อยมีละ อยู่ ในป่าในเขา

บางทีก็ไปอาศัยเขา ๓-๔ หลังคาเรือน เขาอยู่

ในเขา เขาไม่มีไร่มีนาทำ เขาก็หาของป่าอะไร 

เอาไปแลกทางชาวบ้านเขาขึ้นมากิน เราก็ไป

พักกับเขา ก็ ไปอย่างว่า มันไม่มีอะไรแหละ 

องค์เดียว สององค์ไป อาศัยกินเขาบ้าง ไม่กิน

ก็ได้นี่ ก็เราเคยมาแล้ว  

อยู่ ในสกลนครนี่ละมากที่สุด เราเที่ยว

แหลกเลย ภูเขาลูกนี้ ไปหมด ตั้งแต่สกลนครถึง

กาฬสินธุ์ ปีนี้เข้าทางนี้ ปีนั้นขึ้นทางนั้นลงทาง

นั้น ขึ้นไปตลอดเลย .. เรื่องการอยู่การกินนี้ 

ความอดอยากขาดแคลนเป็นประจำละ แต่เรา

ไม่ได้ห่วงอันนี้มากยิ่งกว่าธรรม…” 

ยอดนักรบ 
 

หลวงปู่ มั่ นท่ านเป็น

แบบอย่างของพระธุดงค-

กรรมฐานในทุกๆ ด้าน 

ความสมบุกสมบันและ

ความทุกข์ทรมานในการ

เสาะแสวงหาธรรมของ

หลวงปู่มั่นนั้นไม่มีองค์ ใดในสมัยปัจจุบันจะ

เทียบเทียมได้ ดังนี้ 

“...เรือ่งความทรมานใครจะไปเกนิหลวงปู-่

มั่น ความทรมานเรามาพูดนี้ขี้ปะติ๋วนะ เราจะ

ไปเทียบกับหลวงปู่มั่นไม่ ได้เลย มันคนละโลก 

ท่านทรมานมากยิ่งกว่าเรา ไปอยู่ในป่าในเขา 

ที่ ไหนที่ลำบากลำบนท่านไปอยู่ทั้งนั้นๆ อย่าง

เช่น นาหมีนายูง เป็นต้น 

นาหมีนายูงเดินเข้าไปนั้นมันใกล้เมื่อไร .. 

มีแต่ดงแต่ป่า พวกสัตว์พวกเสือพวกเนื้อเต็มไป

หมด ไปบิณฑบาตเอาไม้ลำเท่านี้ละเป็นไม้เท้า 

เขาวิตกวิจารณ์กลัวแทนท่าน ไปบิณฑบาต มา

จากภูเขาท่านก็ค่อยมาของท่านแหละ  

ทีนี้พวกสัตว์พวกเนื้อพวกเสือเต็ม หมีเต็ม 

เขาก็เลยทำไม้เท้าให้ สับแล้วให้ท่านเดินไปสัก

เท้าป๊อกแป๊กๆ แล้วเคาะนั้นเคาะนี้ ไป กลัวจะ

ไปเจอหมี ท่านว่างั้นนะ เขาบอกว่ากลัวจะเจอ

หมี หมีเจอคนมันมักจะทำลายคนเสียก่อน มา

ตบแล้วกัดแล้วไป ส่วนเสือไม่ ได้พบมันเพราะ

เสือสติดีไม่พบมันง่ายๆ ไม่วิตกวิจารณ์อะไรกับ

เสือ แต่กับหมีนี้เป็นได้ 

หลวงปูม่ัน่วา่เขาทำให ้ 

เราก็ถือไปอย่างนั้นแหละ 

.. ลำบากลำบนมาก ไป

บิณฑบาตบางทีเป็นเดือน  

ฉันแต่ข้าวเปล่าๆ ทั้ง

นั้น คือเขาว่ากรรมฐาน

นี้ท่านฉันถั่วฉันงา เขาไม่มีถั่วมีงาเขาก็ ไม่ ใส่

บาตรให้ มีแต่ข้าวเปล่าๆ เขาเอาข้าวเปล่าๆ ใส่

บาตรให้ เราก็ฉันแต่ข้าวเปล่าๆ มันไม่มีถั่วมีงา 

ความคิดเห็นของเขาเป็นอย่างนั้น เขาว่า

พระกรรมฐานท่านฉันแต่ถั่วแต่งา เขาไม่มีถั่ว  

มีงาเขาก็เอาข้าวเปล่าๆ ให้ เป็นเดือน ท่านว่า 

นั่นเห็นไหมทรมานไหม 

เรื่องความกลัวนี่รู้สึกท่านจะไม่กลัวนะ ไป

อยู่ ได้หมดเลย ที่ ไหนได้หมด มีแต่สถานที่เป็น

ภัยเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ร้าย ท่านอยู่ทั้งนั้นแหละ 

.. แต่ก่อนกรรมฐานนี้เหมือนกับเป็นของแปลก

ของปลอม สัญจรมาจากที่ต่างๆ พวกเจ้าถิ่นก็

คือประเพณีบ้านเมืองที่ลูบคลำกันไปไม่มีหลักมี

เกณฑ์มีเหตุมีผลอะไร อันนี้เป็นหลักใหญ่ขึ้นมา 

กลายเป็นประเพณีบ้านเมือง .. พวกนี้ก็เห็น  

อันนั้นเป็นของปลอมไปเสีย ฟัดกันนะ .. 

หลวงปู่มั่นสมบุกสมบันมากทีเดียว ถูกรบ

ถูกราทุกแบบทุกฉบับ ถูกขับถูกไล่หาว่าเป็น

พระป่าพระรกมาจากทิศใดแดนใด .. มันขับไล่

ข้างนอกว่าเป็นของแปลกของปลอม ถูกขับถูก

ไล่ .. ทั้งๆ ที่ถือศาสนาพุทธ มันก็เป็นแบบกิเลส

ไปเสียทั้งหมด พุทธที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า

ไม่มี พุทธที่แท้จริงก็อย่างที่หลวงปู่มั่นเอาออก

มา นั่นแท้จริง แต่ก็เป็นของปลอมไปในขั้น  

เริ่มแรก ครั้นต่อมาก็ค่อยเข้าอกเข้าใจ ก็ค่อย

ยอมรับกันไปๆ .. 

อำนาจของหลวงปู่มั่นของเล่นเมื่อไร 

ท่านทำประโยชน์ให้โลกอย่างเงียบๆ ตลอดมา 

สมท่านเป็นผู้สงบงบเงียบทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มี

เรื่องมีราวกับใคร หลวงปู่มั่นไม่มี ถูกขับถูกไล่

ไปไหนก็ถูก แต่ท่านไม่มีกับใครท่านก็ ไปของ

ท่านสบายๆ อย่างนี้ .. ไปที่ ไหนเขาเรียกเป็น

พระจรจัดตลอด เสือเย็นนี้พวกป่าว่าให้ท่าน 

พวกบ้านว่าอีกแบบหนึ่งไล่ขับหนีนะ แม้ที่สุด

พวกคณะเดยีวกนักย็งัขนาบกนัวา่กนั หลงยศ … 

มาเต็มไปหมด แต่เวลาเราจะกระดุกกระดิก

พลิกอะไรนี้ ต้องกะว่าเขากินอิ่มก่อนนะ ไม่งั้น

เดี๋ยวเขาเผ่นไม่ ได้กินอิ่มล่ะ เราต้องกะระยะ

พอดีเขากิน พอมีตัวไปบ้างก็มี .. 

ทีนี้เราก็กระดุกกระดิกนี่ พอหัวหน้าร้อง

จิ๊กทีเดียวเท่านั้นนะ นอกนั้นเงียบหมดเลยนะ 

เงียบเหมือนไม่มีลิงสักตัวเดียวแหละ ลิงทั้งฝูง

ใหญ่ๆ นะ นั่นน่ะเพราะมีหัวหน้า มีหัวหน้า

เตือนเอา เราเลยนิ่งอีกละ จนกระทั่งนานแล้ว

ก็มีเสียงหัวหน้าด็อกๆ แด็กๆ แต่พอได้ยิน 

เสียงตัวหนึ่งดังขึ้น ตัวหนึ่งก็ดัง ทีนี้ออกนะ 

ออกต่างตัวต่างไปเลยนะ แสดงว่าเขาก็อิ่ม

แล้ว เพราะเราทำนั้น ทำเวลากะว่าเขาอิ่มแล้วเขา

ไป  

เขามีหัวหน้าเหมือนกัน ลิง ฝูงลิงมีเยอะนะ 

กลางวันนี้ ไม่เห็นแหละ เขาไม่ออก คือพวกมนุษย์นี้

มันยักษ์นี่นะ ยักษ์หูสั้น มันกินดะไปเลยมนุษย์นี่ ลิง

ก็ ไม่เลือก นี่กลางวันเขาจะไม่ออกหากินนะ ตอน

กลางคืนเงียบๆ ดึกๆ เขา

ถึงจะออกนะ กลาง

วันนี้ ไม่ เห็นแหละ 

เขาไม่ออก ต้อง

สองทุ่มไปแล้วถึงจะ

ออก…”  
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นี่ละท่านสมบุกสมบันมากขนาดไหน เรา

อย่าเอามาพูดเลยเรื่องของเรา เมื่อเกี่ยวกับ

ท่านแล้วล้มไปเลยเรื่องเรา ท่านเป็นประจำ แต่

ก่อนท่านบุกเบิกกรรมฐานท่านเป็นองค์แรกไป

เลย เราเดินตามท่าน ท่านเป็นกรรมฐานท่าน

เดินหน้า ทุกข์ยากลำบากทุกอย่างอยู่กับท่าน

หมดนั่นแหละ นั่นละได้ธรรมมาสอน…” 

ความอดทนพากเพียรเพื่อให้ ได้ธรรมมา

สอนศิษย์ของหลวงปู่มั่นจึงเป็นแบบอย่างและ

เป็นกำลังใจแก่พระกรรมฐานรุ่นต่อๆ ไปได้

อย่างไม่มีวันจืดจาง ย้อนมากล่าวถึงความ

จริงจังในการปฏิบัติของท่านเอง แม้จะทุกข์

แสนทุกข์แม้จะลำบากแทบเป็นแทบตาย  

บางครั้งแทบจะเอาชีวิตไม่รอด แต่ความที่จิต  

มีความเจริญขึ้นๆ ท่านจึงยอมอดยอมทนได้ 

ความทุกข์ยากหลังการออกวิเวกในคราวหนึ่ง 

เมื่อลงมาจากเขา  

พอกลบัมาถงึวดัปา่บา้นหนองผอืกเ็ขา้กราบ

หลวงปู่มั่น รูปลักษณ์ของท่านตอนนั้นปรากฏ

ว่า มีเนื้อตัวซีดเหลืองเหมือนทาขมิ้นปานผู้ป่วย

เป็นโรคดีซ่าน ทั้งร่างกายก็ซูบผอมยังเหลือแต่

หนังห่อกระดูก จากเดิมคนหนุ่มอายุ ๓๐ กว่า 

กลับดูเหมือนคนแก่คนเฒ่า  

หลวงปู่มั่นมองเห็นลูกศิษย์ในคราวนี้ถึง

กับตกตะลึงขนาดอุทานว่า  

“โฮ้!
ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะ?”



แต่ลูกศิษย์ยังคงนิ่งอยู่ ไม่ ได้ตอบอะไร 

หลวงปู่มั่นเกรงศิษย์จะตกใจและเสียกำลังใจก็

กลับพูดให้กำลังใจในทันทีนั้นว่า  

“มันต้องอย่างนี้ซิ จึงเรียกว่า นักรบ” 

เราไม่ใช่...พระเวสสันดรนะ!!! 
 

คราวหนึ่งของการออกวิเวกในป่า ท่านไม่

ออกฉันอาหารเป็นเวลาหลายต่อหลายวันเข้า

จนเป็นที่ผิดสังเกตของชาวบ้าน ถึงขนาด

หัวหน้าบ้านต้องตีเกราะประชุมลูกบ้านพากัน  

ไปดู ก็พบว่าท่านอยู่เป็นปกติ แต่ก็ดูซูบซีดผ่าย

ผอมมาก เหตุการณ์ตอนนี้ท่านเล่าว่า 

“…กระทั่งชาวบ้านเขาแตกบ้านไปดู เรา

ยังไม่รู้อีกว่าเจ้าของจะตายแต่ชาวบ้านเขารู้ 

เขาตีเกราะประชุม เคาะ ก็อกๆ พวกลูกบ้านก็

พากันมาประชุม 

‘ ใครๆ
 ว่ายังไง?
 ใครเห็นว่ายังไง?


พระองค์นี้ที่มาอยู่บ้านเราเวลานี้
 มาได้หลาย

เดือนแล้วนะ
 พระองค์นี้มาอยู่ที่นี่
 ตั้งแต่มาไม่

ไดเ้หน็มาบณิฑบาต
 หกวนัเจด็วนัดอ้มๆ
 มาสกัวนั



แล้วหายเงียบ
หายเงียบ
หายมาอย่างนี้ตลอด



ท่านไม่ตายแล้วเหรอ?
 พวกเรากินวัน

หนึ่งสามมื้อสี่มื้อยังทะเลาะกันได้
 ทะเลาะ

เพราะไม่มีอาหารกิน
 มันกินข้าวเปล่าๆ
 ไม่ได้

มันจะทะเลาะกัน
แต่นี่ท่านไม่เห็นกินเลยนี่
ท่าน

ไม่ตายแล้วเหรอ?’



ผู้ ใหญ่บ้านถามลูกบ้าน ‘ถ้าท่านไม่ตาย


ท่านไม่โมโหโทโสอยู่เหรอ?
 ไปดูซิ
 เราก็ไม่เคย

เห็นตั้งแต่เกิดมา
 พระไม่กินข้าว’ เขาก็พูด

ขนาดนั้นละ 

‘เราก็ไม่เคยเห็นพระไม่กินข้าว
 เพิ่งเห็นนี่

แหละ
 ลองไปถามท่านดูซิ
 แต่มีข้อแม้อันหนึ่ง

นะ’ เขาก็ฉลาดพูดอยู่  

‘เวลาจะไปต้องระวังนะ
 พระองค์นี้ ไม่ใช่

พระธรรมดานะ
พระองค์นี้เป็น
มหานะ’
เขาว่า


‘แล้วไปเดี๋ยวท่านจะเขกหน้าผากเอานะ
 ไปสู้

ท่านไม่ได้ท่านจะเขกหน้าผากเอานะให้ระวังนะ


ถ้าเป็นพระธรรมดาเราก็พอจะพูดอะไรต่ออะไร

กันได้
 นี่ท่านเป็นมหาเสียด้วย
 ท่านทำอย่างนั้น

นี่นะ
 เราไปว่าสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะ
 เดี๋ยวท่านจะ

ตีหน้าผากเอา’



เขาเตือนลูกบ้านเขา พอมาถึง เราก็เอา

จริงๆ หลั่งไหลกัน มานี่  

‘โอ้โฮ
นี่มาอะไรนี่
จะมาแห่พระเวสสันดร

เข้าเมืองเหรอ?
อาตมาไม่ใช่พระเวสสันดรนะ’



‘ไม่ใช่ๆ’
‘อย่างนั้นมาอะไร?’



เขากม็าเลา่ตามเรือ่งนีแ่หละ ใหฟ้งั มนักม็ ี 

อยู่สองจุด จุดหนึ่งว่า  

‘ท่านไม่ตายแล้วเหรอ?
 ถ้าท่านไม่ตาย

ท่านไม่โมโหโทโสอยู่เหรอ?’



พอเขาพูดจบลง เราก็มีอยู่สองจุด เราก็

ถาม ‘แล้วเป็นยังไง?
ตายแล้วยังล่ะ’


‘เอ๊
ก็ไม่เห็นท่านตาย
ท่านยิ้มแย้มแจ่มใส

อยู่
ไม่เห็นมีอะไรน่าตาย’


‘แล้วเป็นยังไงโมโหโทโสอยู่ไหม?’


‘ก็ไม่เห็นท่านโมโหโทโส
 ท่านยิ้มแย้มอยู่

ตลอดเวลา’


‘เอาละให้ เข้าใจนะ
 การอดอาหารนี่

อาตมาอดไม่ ใช่เพื่อฆ่าตัวเองนะ
 อดเพื่อฆ่า

กิเลส
ซึ่งมันฆ่ายาก
กิเลสนี่มันอยู่ภายในหัวใจนี่


ต้องใช้การอดอาหารช่วย
 แล้วความโมโหโทโส

ก็เป็นกิเลส
จะโมโหโทโสไปหาประโยชน์อะไร
มี

เท่านั้นเหรอ?’


‘มีเท่านั้นแหละ’
 ‘ไป’ ไล่กลับ ยังไม่ถึง 

๑๐ นาทีนะไล่กลับ…” 

มีครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการอดอาหารใน

ระยะที่ท่านยังคงออกวิเวกบำเพ็ญเพียรอยู่ คือ

ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง มีอุบาสกมาพูดอวดภูมิ  

ต่อท่าน อุบาสกผู้นี้ เคยบวชเรียนมาก่อน  

หลายพรรษา และมีความรู้จบนักธรรมตรี จึงมี

“...ธรรมทั้ง ๕ ข้อ ศรัทธา วิริยะ สติ 

สมาธิ ปัญญา คือหลักธรรมทางดำเนิน เรียก

ว่า อินทรีย์ ๕ หรือ พละ ๕ ก็ ได้ อินทรีย์

ความเป็นใหญ่ พละคือกำลัง..  

นักปฏิบัติจงพยายามบำรุงศรัทธาความ

เชื่อในธรรม และสมรรถภาพคือความ

สามารถของตนเอง วิริยะเพียรให้พอ สมาธิ

ความสงบจะปรากฏเป็นผลขึ้น และพยายาม

บำรุงสมาธิให้เพียงพอ สติกับปัญญาเป็นพี่

เลี้ยง..จงพยายามบำรุงเหตุที่ ได้อธิบายมานี้ให้

เพียงพอ ผลซึ่งจะเกิดขึ้นจากเหตุนั้นจะไม่มี

อะไรบังคับไว้ ได้…” 

 
 
อินทรีย์ ๕ หรือ พละ ๕ 
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ความคุ้นเคยกับชีวิตพระพอสมควร 

แกเห็นท่านอดอาหารมาหลายวันแล้ว 

รู้สึกคัดค้านอยู่ ในใจว่าไม่เห็นเป็นประโยชน์  

อันใด นอกเสียจากจะทำให้ทุกข์ยากลำบาก

และเสียเวลาโดยเปล่าเท่านั้นเอง วันหนึ่งแก

เลยยกเอาเรื่องในพุทธประวัติมาพูดกับท่านว่า 

“ทา่นจะอดทำไม?
กท็ราบในพทุธประวตัวิา่


พระพทุธเจา้อดขา้วตัง้
๔๙
วนักย็งัไม่ไดต้รสัรูเ้ลย


แลว้ทา่นมาอดอะไร
มนัจะไดต้รสัรูห้รอื?”


ในเรื่องนี้ท่านก็เคยรู้เคยศึกษา ในตำรา  

มาก่อนแล้วว่า พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้  

พระภิกษุอดอาหารเพื่อบำเพ็ญจิตตภาวนาได้ 

แต่หากเป็นไปเพื่อการโอ้อวด ท่านทรงปรับ

อาบัติทุกขณะการเคลื่อนไหว หรือการอดอย่าง

หาเหตุหาผลไม่ ได้ คือสักแต่ว่าอดเพียงอย่าง

เดียวเท่านั้น โดยไม่ฝึกฝนด้านจิตตภาวนาเลย 

อย่างนี้ ก็ไม่เกิดประโยชน์อันใด นอกเสียจาก

ทำให้ทุกข์ยากลำบากเปล่าเท่านั้น 

การอดอาหารของท่านมีความหมายตาม

ตำราที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต ด้วยเหตุผลคือ

ท่านสังเกตพบว่าจริตนิสัยของท่านนั้นถูกกับ

การอดอาหาร เพราะช่วยให้การบำเพ็ญจิตต-

ภาวนาเจรญิขึน้ไดเ้รว็กวา่ขณะทีอ่อกฉนัตามปกติ 

ท่านได้พิจารณาอย่างรอบคอบและเห็น

ผลประจักษ์กับตนเองเป็นลำดับไปเช่นนี้ ทำให้

ท่านจึงยังมั่นคงที่จะใช้อุบายวิธีนี้ เพื่อการ

ภาวนา และถึงแม้จะมีผู้มาพูดคัดค้านต้านทาน

อย่างไร ก็ไม่ทำให้ท่านลังเลใจคิดเปลี่ยนแปลง

เป็นอื่นได้  

บิณฑบาตได้ปลาร้าดิบ 

“...เราไปพักอยู่ถ้ำอะไรลืมแล้วแหละ ตาคน

หนึ่งเขาย้ายครอบครัวออกมาจากบ้านใหญ่ มาอยู่

จะว่าตีนเขาก็ ไม่ผิดละ ลงมาถึงที่นั่น ๓ กิโลกว่า 

บ้านใหญ่เขาจะ ๔ กิโลกว่าละ อันนี้มันติดของมัน

เองก็จำได้เอง  

เขาว่า ‘ไหนบิณฑบาตได้อะไรบ้างไหม ไหน  

ขอดูบาตร’ 

พอเปิดดูบาตรขึ้นร้องก้ากเลย ‘โอ๊ย ไม่มี

อะไร เอ้า สูตำ’ 

เราขบขันจะตาย เขาก็ตำน้ำพริก แล้วก็เอา

ทัพพี ไปตักเอาปลาร้าดิบในไหมาใส่ครก มีพริกมี

อะไรใส่แล้วก็โขลกปุ๊บปั๊บๆ ‘เอา สูเร่ง’  

เราก็ขบขันดีนะ ใส่ปึ๊งปั๊งๆ เสร็จแล้วก็ใส่ห่อ 

เอาใบตองมาห่อ พอห่อเสร็จแล้วก็มาใส่บาตร ก็เรา

เห็นอยู่นี่ปลาร้าดิบจะฉันได้ยังไง เราไม่มีตาปะขาว

ไม่มีเณรไม่มีญาติโยมจะทำให้สุกได้ยังไงก็รู้อยู่ แต่

เอาน้ำใจเขาไม่ใช่อะไรนะ รออยู่นั้น  

พอเสร็จแล้วเขาก็เอามาใส่ปั๊วะ

ลงไป ‘เฮ้อ อย่างนี้ค่อยยังชั่วหน่อย’  

เราไม่ลืมนะ เขาดีใจเขา เขา

ได้ใส่บาตร เขาไม่ ได้คำนึงเรื่องของธรรมวินัยเรา 

แต่เรามีวินัย อะไรผิดวินัยก็รู้อยู่ แต่พูดก็จะเสีย

น้ำใจเขา เราเอาน้ำใจ เขามีอะไรๆ ก็รับให้จะเป็น

อะไรไป ใสบ่าตรปุบ๊ .. 

ปลาร้าที่แกตำใส่มามันเป็นปลาร้าดิบ เราก็

อยู่คนเดียวในป่าจะทำสุกเองก็ ไม่ ได้ พระวินัยห้าม 

อันโตวุฏฐะ อันโตปักกะ สามปักกะ มีสาม คือท่าน

ละเอียดลออ ไม่ให้นำอาหารไปเก็บไว้ภายใน 

เช่น ในกุฏิ อันโตวุฏฐะ อันโตปักกะ 

สามปักกะ คือไม่ให้ทำสุกเอง ห้ามไม่

ให้พระทำ เรื่องราวเป็นอย่างนั้น…” 

 ครั้นจะอธิบายเหตุผลให้เป็นที่เข้าใจ ก็ดู

ว่าเป็นเรื่องยืดยาวเสียเวลาโดยเปล่า เหตุนี้เอง

ท่านจึงชอบที่จะตอบเป็นอุบายให้ ได้นำไปคิด

อ่าน สำหรับอุบาสกผู้นี้ก็เช่นกัน ท่านตอบ  

กลับไปว่า “แล้วโยมกินทุกวันเหรอ?”


“กินทุกวันนะซิ
ผมไม่อดหรอก”


วา่ดงันัน้แลว้ทา่นกพ็ดูใสป่ญัหาแกอ่บุาสก

ผูเ้ขา้ใจวา่ตวัรูเ้รือ่งในตำราเปน็อยา่งดวีา่ 

“…แล้วโยมได้ตรัสรู้ ไหม???…”


ใหม้หาไปองคเ์ดยีว ใครอยา่ไปยุง่นะ 
 

หากพิจารณาถึงความสะดวกใจอย่าง

แท้จริงในการออกวิเวกแต่ละครั้งๆ ขององค์-

หลวงตานั้น ท่านปรารถนาจะหาที่สงบสงัดอยู่

โดยลำพังเท่านั้นเพราะสะดวกต่อการภาวนา

มากกว่า เป็นความเพียรอยู่ตลอดเวลา ส่วน

การไปวิเวก ๒ คนขึ้นไปนั้นท่านเปรียบเหมือน

น้ำไหลบ่า มันขัดมันข้องอยู่ ในตัวเพราะต้อง

ระมัดระวังกันและกันต้องคอยดูคอยห่วงคอย

รับผิดชอบกันอยู่ในตัว ดังนี้ 

“…ไปที่ไหนไปแตอ่งคเ์ดยีว เปน็ความเพยีร  

ตลอดเวลา ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับ 

เดินจงกรมจากหมู่บ้านนี้ ไปหมู่บ้านนั้น เดิน

จงกรมทั้งนั้นนะ เป็นความเพียรตลอดอยู่นั้น   

ก็เวลาไหนมันเผลอจากความเพียร พราก  

ความเพียรนี้ที่ ไหน นี่เป็นตามนิสัยของเจ้าของ 

มันเป็นอย่างนั้น  

มาอยู่กับหมู่กับเพื่อนนี้ก็เป็นความจำเป็น

ก็อยู่เสีย เช่นอย่างมาอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์

มั่นในพรรษา เราต้องดูแลหมู่เพื่อนต้องกังวล

วุ่นวายนั่นนี่เป็นธรรมดา ทั้งเพื่อการอบรม

ศกึษาของเราเองอกีแตก่ท็นเอา ... ครัน้พอออก  

จากนั้นแล้ว ถึงได้ดีดผึงเลย เพราะฉะนั้นท่าน

ถึงรู้นิสัยละซิว่าพอรู้ว่าเราจะไป ท่านก็ถาม  

‘ไปกับใคร?’


‘ไปองค์เดียวครับกระผม’


‘เออ
ท่านมหาไปองค์เดียว
 ใครอย่าไปยุ่ง

ท่านนะ’ ท่านรู้ทันทีนะ ‘ให้ท่านไปองค์เดียวนะ


ท่านมหา’…”



มีบางครั้งเหมือนกันที่หลวงปู่มั่นพูดหยอก

เล่นกับท่าน เช่นในเวลาที่ท่านขอลาวิเวก ทั้งๆ 

ที่องค์ท่านก็ทราบดีว่านิสัยของท่านจริงจัง

ขนาดไหน แต่เวลาจะไปจริงๆ เข้า ท่านก็พูด

หยอกเล่นด้วยความเมตตาว่า  

“เอาให้ดีนะ”
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ละซีทีนี้จิตก็ย้อนเข้ามา ก็อาศัยพ่อแม่ครูบา

อาจารย์เรานี่ละเป็นหลัก ไปอยู่โน้นก็ออกเที่ยว 

ถ้าอยู่แถวใกล้เคียงประมาณสัก ๑๕ หรือ ๑๖ 

กิโลนี้ก็มากลับได้ ถ้าไปอยู่ไกลก็นานๆ ต้องเป็น

เดือนหรือเดือนกว่าๆ ถึงจะมาทีหนึ่ง..มันไกล 

เช่นอย่างมาทางอำเภอวาริชภูมิกับหนองผือ 

มันไกลนี่ เดินทางนี้ต้องค้างคืนหนึ่งกว่าจะไปถึง 

รถราไมต่อ้งไปถามหามนั ไมค่ดิถงึมนัละแตก่อ่น   

ถ้ามาอย่างนี้แล้วต้องนานๆ ถึงจะได้กลับไปที

หนึ่ง เป็นเดือนสองเดือน ถ้าอยู่แถวใกล้เคียง   

๑๔-๑๕ กิโลนี้อยากมาวันไหนเวลาไหนก็มา 

เพราะข้อข้องใจเกิดขึ้นแล้วอยู่ ไม่ได้แหละต้อง

มา พอฉันเสร็จแล้วก็ล้างบาตร เก็บบาตรแล้ว

ก็บึ่งเลยคนเดียว 

ไปถึงโน้นก็ประมาณสัก ๑๑ โมงเช้า พอ

ตอนบ่ายโมงบ่ายสองโมงท่านก็ออกจากที่แล้ว 

ขึ้นหาท่าน มีธุระอะไรก็ทำเสียก่อน อยากจะ

กลับไปที่พักเราเมื่อไรก็ช่าง บางทีจนกำลังมืด

ค่อยไป ก็ภาวนาไปนี่ไปคนเดียว เสือก็เยอะนะ

แต่มันไม่สนใจยิ่งกว่าการภาวนา สนใจกับการ

ภาวนานี้ มันดงทั้งนั้นนี่หนองผือ แถวนั้นมีแต่

ดงทั้งนั้น ดงเสือทั้งนั้น แต่แทนที่มันจะมาเป็น

อารมณ์กับเสือ…ไม่ อยากไปเมื่อไรก็ไป กลาง

คืนไม่ได้จุดไฟนะไปที่พักเจ้าของ บุกไปอย่างนั้น

ละ เพราะทางแคบๆ พอไปได ้ภาวนาเรือ่ยไป…” 

การออกเที่ยวกรรมฐานของท่าน อาศัย

เดินด้วยเท้าเปล่า เพราะแต่ก่อนรถยนต์ ไม่มี 

ถนนหนทางไม่มี แบกกลดสะพายบาตรเข้าป่า

รกชัฏ ถ้ำ เงื้อมผา เพื่อหาสถานที่สงบวิเวก ผ้า

ที่ท่านนำติดตัวไปก็มีเฉพาะผ้า ๓ ผืน คือ สบง 

จีวร สังฆาฏิ และผ้าอาบน้ำอีกผืนหนึ่ง เพื่อใช้

ผลัดเปลี่ยนตอนสรงน้ำ หรือใช้เป็นผ้าห่อบาตร

และเช็ดบาตรด้วยเท่านั้น           

พระเถระผู้ใหญ่มาศึกษาธรรม 
 

เหตกุารณว์นัหนึง่ในฤดแูลง้ป ีพ.ศ. ๒๔๙๐ 

หลวงปู่หล้ากล่าวว่า จะถือเป็นวันบังเอิญก็  

ว่าได้ที่ วันนั้นมีพระเถระผู้ ใหญ่ ที่มาจาก  

ต่างทิศตา่งจงัหวดั เขา้ไปศกึษาหารอืธรรมะกบั

หลวงปูม่ัน่ในสำนกัพรอ้มกนัในวนัเดยีว อาท ิทา่น

เจ้าคุณธรรมเจดีย์ อุดรธานี พระอาจารย์สิงห์ 

นครราชสมีา ทา่นเจา้คณุอรยิเวท ี (เขยีน ป.ธ. ๙)   

กาฬสินธุ ์ หลวงปู่อ่อน อยู่วัดป่าหนองโดก   

อำเภอพรรณานิคม สกลนคร หลวงปู่ฝั้น อยู่

ธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร พระอาจารย์-

มหาทองสุก อยู่วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมือง 

สกลนคร มีพระอาจารย์กงมา วัดดอยธรรม-

เจดีย์ เป็นต้น  

ด้วยเหตุที่มีครูบาอาจารย์หมุนเวียนเข้า

มาศึกษาธรรมกับหลวงปู่มั่นเช่นนี้ วัดป่าบ้าน-

หนองผือ ในยุคนั้ นจึ งถื อ เป็นชุมทางหรือ

ศูนย์กลางของพระเณรผู้ปฏิบัติเลยก็ว่าได้ และ

สำหรับการเทศนาธรรมของหลวงปู่มั่นในคืน

สำคัญเช่นนี้ หลวงปู่หล้าได้บันทึกไว้ ดังนี้ 

“...พอถึงหนึ่งทุ่มก็จุดตะเกียงเจ้าพายุ  

ตีระฆังลงไปรวมกันที่ศาลาอุโบสถ (ไม่ใช่ศาลา

โรงฉันดอก เพราะมันคับแคบเกินไป) ครั้น

กราบไหว้พร้อมกันเสร็จแล้ว ต่างก็นั่งพับเพียบ

เงียบสงัดอยู่ ๒-๓ นาที หลวงปู่มั่นมีสันติวิธี

ปรารภขึ้นเย็นๆ ว่า  

‘เออ
 วันนี้เหมาะสมผมจะได้ศึกษากับ

พวกท่าน
 จะผิดถูกประการใดขอให้พวกท่าน

ปรารภได้ ไม่ให้เกรงใจ
 ผมได้ศึกษาน้อยเรียน

น้อย’


แล้วองค์ท่านเสนอว่า ‘พระบรมศาสดา


บัญญัติอนุศาสน์
 ๘
 อย่างเป็นข้อเว้นเรื่องใหญ่


อันเป็น
 ปู่
 ย่า
 ตา
 ทวด
 ของความผิด
 คือ

ปาราชิก
๔
แล้วอีก
๔
ประเภทในฝ่ายปัจจัย
ให้

ปฏิบัติจนถึงวันสิ้นลมปราณ
 เพราะเป็นปัจจัย

เครื่องอาศัยของบรรพชิต
 เรียกนิสัยก็มี




๔
 อย่าง
 เที่ยวบิณฑบาตหนึ่ง
 อยู่ โคนไม้หนึ่ง


นุ่งห่มผ้าบังสุกุลหนึ่ง
 และก็เภสัชดองน้ำมูตร

เนา่หนึง่
 ดา้นบณิฑบาต
 พระองค์ไดท้อดสะพาน



ไว้แล้วจนสิ้นลมปราณ
 แต่พวกเราไม่ค่อยจะไป

บิณฑบาตกัน
 กลับเห็นว่ามีลาภ
 แล้วก็คอยให้

เขาเอามาส่งและบังสุกุล
 พวกเราก็ ไม่อยาก

แสวงเสียเลย
 อยู่ที่สงัดกายวิเวก
 พวกเราก็ไม่

อยากแสวงเลย
 สิ่งเหล่านี้
 พวกเราได้นึกคิด

อย่างไรบ้าง
 พวกเราถูกตามอนุศาสน์แล้วหรือ

หากว่าบกพร่องอยู่บ้าง’


ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ยิ้มอยู่ โดยเคารพ

มิใช่ยิ้มแย้ม ส่วนท่านเจ้าคุณอริยเวที ป.ธ. ๙ 

กราบเรียนว่า ‘ไม่มีสิ่งจะแซงพระอาจารย์ ได้

พระธรรมเจดีย์


(จูม
พันธุโล)


หลวงปู่สิงห์
ขันตยาคโม


หลวงปู่อ่อน
ญาณสิริ


หลวงปู่เขียน
ฐิตสีโล


การเลือกสถานที่ภาวนาในเวลาท่าน

ออกวิเวกนั้น เพื่อให้สะดวกต่อการบำเพ็ญ

เพียร ท่านมักถือปฏิบัติ ดังนี้ 

“...มักเลือกสถานที่ภาวนาโดยสังเกตดู

ว่าหมู่บ้านไหนมีบ้านสัก ๓-๔ หลังคาเรือน

บ้าง ๙–๑๐ หลังคาเรือนบ้าง จะได้ข้าวปลา

อาหารขนมคาวหวานชนิดไหนมากน้อยเพียง

ใด ไม่เป็นเรื่องวิตกกังวลแต่อย่างใด การขบ

การฉันก็พอเป็นเครื่องยังชีพให้มีชีวิตเป็นไป

เพื่อประพฤติพรหมจรรย์อยู่ ได้ก็เอาแล้ว   

ไม่เห็นแก่รสชาติ ไม่เห็นแก่ร้อนหรือเย็น  

ยิ่งกว่าความเจริญก้าวหน้าทางจิตใจ… 

ท่านสอนให้ ไปอยู่ในป่าในเขาในที่ไหนๆ 

ที่เปลี่ยวๆ คนเราไม่มีที่พึ่งก็มาหวังพึ่งตัวเอง

ท่านมหาทองสุก
สุจิตโต
 หลวงปู่กงมา
จิรปุญโญ


หลวงปู่ฝั้น
อาจาโร
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ดอก
พวกกระผมจำไดท้อ่งไดเ้ฉยๆ
ขอรบัผม’
..


พระเถระในที่ประชุมทุกๆ องค์ ตลอด

พระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อย ใช้มารยาทเคารพ

รักหลวงปู่มั่นเหมือนบิดามารดาบังเกิดเกล้า 

ไม่มีท่านองค์ใดจะจับผิดจับถูกในทางแง่ร้ายอัน

ใดเลยแห่งหลวงปู่มั่น การประชุมถึงจิตถึงใจจึง

จำได้ ไม่ลืม คล้ายกับว่าเวลาร่างกายร้อนเข้า

พักร่มไม้สูงๆ โตๆ มีกิ่งก้านสาขา อากาศโปร่ง

ข้างล่าง ลมมาพัดพอเย็นๆ ดี ไม่ค่อยแรง 

เรียกว่าประชุมเย็น มิใช่ประชุมร้อน 

แล้วองค์หลวงปู่ก็ปรารภต่อไปอีกว่า 

‘พระบรมศาสดาทรงพระมหากรุณา
 ทรงสั่ง

และทรงสอนเป็นชั้นที่หนึ่ง
 คือภิกษุ
 จึงมีคำ

ออกหน้าว่า
 ภิกขเว
 เกือบทุกวรรคทุกตอน
 ถ้า

ภิกขเวไม่ศึกษาปฏิบัติ
 แล้วจะให้ ใครปฏิบัติ

ศึกษาเล่า
 ส่วนพระองค์ทรงพระกรุณา
 ทรงสั่ง

สอนอุบาสก
 อุบาสิกา
 เทวดา
 มาร
 พรหมก็ดี


วา่ในพระบาลนีอ้ยกวา่ภกิษทุัง้หลาย
 นางภกิษณุ
ี


ก็ดี
สามเณรก็ดี
สามเณรีก็ดี
นางสิกขมานาก็ดี


ในพระบาลีเห็นมีน้อยกว่าภิกษุ
 ผมผู้นั่งหลับตา

ได้ความอย่างนี้
ตามประสาผู้เฒ่า’
..


องค์ท่านเปรียบเทียบอีก ‘สีมา
 พัทธสีมา


ทีค่ณะสงฆท์ำกรรมถกูตอ้งไมเ่ปน็สมีาวบิตั
ิ คณะ

สงฆ
์๔
 รปูขึน้ไปกส็วดถอนได
้ แต่โลกตุตรธรรม

นีล้ะเอยีดไปกวา่นัน้
 นบัแตพ่ระโสดาบนัขึน้ไปหา

พระอรหันต
์ แม้พระบรมศาสดาทุกๆ
 พระองค
์

อริยสงฆ์ของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นทั้งหมดจะ

พร้อมกันมาสวดถอนจิตใจของพระโสดาบันก็ด
ี

ใหเ้ปน็ปถุชุนคนหนายอ่มเปน็ไปไม่ได้


เหตุนั้นพระอริยเจ้าทั้ งหลายจึงยอม

เคารพธรรมอย่างแจบจมไม่จืดจาง
 ไม่ ใช่ว่า

พระอริยเจ้าทั้งหลายไม่ถือมั่นแล้วจะไม่เคารพ

ธรรม
 ยิ่งเคารพมากกว่าปุถุชนคนหนาไม่มี

ประมาณได้
 ไม่ใช่ว่าถอนอุปาทานความยึดมั่น

ถือมั่นได้แล้วก็เลยเถิดไป
 ไม่มีข้อวัตรเคารพ

ธรรม
 เรียกว่าพระอริยเจ้าเลยเขตแดน
 กลาย

เป็นพระอริยะของพระเทวทัต
 แต่ท่าน
 (พระ

เทวทัต)
 ก็เห็นความผิดของท่านแล้ว
 แต่เห็น

ความผิด
 รู้ตัวจวนค่ำ
 เลยไม่มีเวลาขอขมาโทษ

พระองค์
 ได้ขอแต่ลับหลัง
 เพียงไหล่ขึ้นมาหา

คอหาหัว
 โดยน้อมถวาย
 ถึงกระนั้นก็ยังจะได้

เป็นพระปัจเจกในอนาคต
 เพราะได้สร้างบารมี

มาได้สองอสงไขยแล้วยังเหลือแสนมหากัป




แต่ยังเป็นโลกีย์อยู่
 จึงสามารถประพฤติล่วง



อนันตริยกรรมได้’



หลวงปู่มั่นประชุมคณะสงฆ์วันนั้นถึงหก

ทุ่มนับทั้งปกิณกะสารพัด…” 

รับผิดชอบชีวิตหมู่เพื่อน 
 

ในช่วงที่อยู่วัดป่าบ้านหนองผือนี ้ มี

เหตุการณ์ที่เป็นเหตุบังเอิญหรืออุบัติเหตุที่ทำให้

ท่านต้องคันคายหรือเจ็บปวดตามร่างกาย ดังนี้ 

“...ท่านอาจารย์จันทร์โสม ท่านเป็นพระ 

บ้านท่านอยู่บ้านนาสีดา ท่านออกประพฤติ

ปฏิบัติกรรมฐานมานานแหละ คุ้นเคยกันกับเรา 

เรียกว่าท่านเป็นรุ่นน้องเรา เคยอยู่วัดหนอง-

ผือด้วยกัน ก็พอดีเรื่องมันไปสัมผัส ท่านทำ

กระติกน้ำด้วยไม้นะ เจาะคว้านข้างในออกหมด 

แล้วท่านก็ติดกาวหรืออะไรไม่รู้แหละ  

ทนีีท้า่นกเ็อานำ้รกัเขาเรยีกนำ้เกลีย้ง
๑ 
ทา

ขา้งนอก นำ้รกัมนัคนันะ นำ้เกลีย้งมนัคนั ครัน้

ทำแล้วท่านก็ไปขุดหลุมไว้ข้างทาง นี่เป็นทาง

จงกรมของเรา เราเข้าไปเดินจงกรมอยู่ในป่า 

ผา่นไปผา่นมา หลมุนัน้อยูท่างโนน้นะ ไกลกนัอยู่ 

เราก็เดินผ่านไปผ่านมา ท่านขุดหลุมเอา

ไว้ แล้วท่านเอาน้ำรัก เอาน้ำเกลี้ยงที่มันคันๆ 

น่ะทากระติกเสร็จ แล้วท่านเอาไปแขวนไว้ที่

หลุม เพื่อให้มันได้รับอากาศรอบตัวมัน ท่านก็

ไปแขวนไว้นู้น ทีนี้เราเข้าไปเดินจงกรมในป่า 

มันคันจะตายทีนี้ คันผิดปกติ พอดีไปเจอกับ

ท่าน ตอนนั้นเราก็แน่ ใจเฉยๆ ละว่าไม่มีน้ำ

เกลี้ยงน้ำเกิ้งน้ำรักอะไรละ  

‘ทา่นโสม
ผมเปน็อะไรไมรู่น้ะ
มนัคนัเหมอืน



นำ้เกลีย้งนีน่ะ
 มนัคนัหมดตวัเวลานี
้ มนัเปน็ยงัไง




ดซูนิะ่
มนัคนัไดย้งัไง
มนัคนัเหมอืนนำ้เกลีย้งนะ’


‘โอ๋ย
น้ำเกลี้ยงมีอยู่’



‘มียังไงว่ามาซิ’



‘อู๊ย
ผมเอามาทานี้เลย
ผมไปทำเป็นหลุม

ตรงโน้น
มีหลุมๆ
ที่ท่านทำไว้
ท่านเอาไปแขวน

ไว้นี่นะ
ให้มันได้อากาศรอบตัว
มันแห้งง่าย’



‘ไหนพาไปดูซิ’


พอไปดู ก็เห็นแขวนอยู่ โอ้ อันนี้ เอง 

อย่างนั้นท่านยอมรับเลยนะ  

ท่านโสมไปทำ เราเป็นคนคัน เราก็บอก

ว่าเราคัน เหมือนคันน้ำเกลี้ยงเราว่า มันเป็นยัง

ไงน้ำเกลี้ยงที่ ไหนจะมี มีๆ ท่านว่างั้น ผมทำ

แล้วผมไปไว้ที่นั่น ไหนไปดู ดูก็มีจริงๆ นี่วัดท่าน

โสมที่อยู่หนองผือด้วยกัน...” 

อีกคราวหนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ท่านอดทน

ยอมเจ็บปวดคนเดียวแทนท่านพระอาจารย์

แดง ท่านกล่าวว่าเป็นสัญชาตญาณของความ

รับผิดชอบชีวิตหมู่เพื่อน ดังนี้ 

“...ระลึกถึงตอนที่อยู่หนองผือกับพ่อแม่

ครูจารย์มั่น อันนั้นแตนทั้งรังเลย เขาเรียกแตน

อะไร แตนเหลืองต่อยปวดๆ น่ะ คือเอาต้นเสา

นี้ละแบก สองคนเรา(องค์หลวงตา)กับท่านแดง 

ท่านแดงยกนี่ขึ้น เราก็ยกนี่ขึ้น แตนมัน

ออกมาฟาดเราเสียจน หมู่เพื่อน (ร้อง) ว่า 

‘แตนต่อยท่านอาจารย์ๆ’



เราเฉยเลย เพราะถ้าเรากระดุกกระดิก

ทางนู่นคอหัก ทิ้งไม้คอหักใช่ไหมล่ะ จึงต้องเฉย

เลย  

‘มันไม่ต่อยครูอาจารย์บ้างเหรอ’


‘ไม่ต่อยยังไง’ แตนต่อยปวดเสียด้วย 

เป็นชนิดปวดมาก 

นั่นละสัญชาตญาณรับผิดชอบกัน มันจะ

ต่อยเราทางไหนเอา ผู้นั้นหันหลังให้เราไม่รู้เรา 

สมมุติว่าเราปล่อยปุ๊บนี้อันนี้ทับอันนี้ลง...” 

  ๑
  น้ำเกลี้ยง มีน้ำยางที่เป็นพิษรุนแรง คนที่แพ้หรือถูกยางจากต้น

หรือละอองเกสรจะทำให้เกิดผื่นคัน ปวดแสบปวดร้อนมาก 


