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๕
การบำเพ็ญจิตตภาวนาขององค์หลวงตา



มีความก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับด้วยอุบายธรรม



อันลึกซึ้งแยบคายของหลวงปู่มั่น




กำลังจิตกำลังใจขององค์หลวงตาพุ่งทะยานถึงขั้นที่ว่า




“ถ้ากิเลสไม่ตายเราก็ต้องตายเท่านั้น”

สละชีวิต..ต่อสู้กิเลส
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ต่อจากนั้นไม่อยากคิด อยู่ทั้งวันแน่วอยู่ด้วย

ความสงบ จิตนี้เป็นอันเดียวเท่านี้มันก็เหมือน

วิเศษมากอยู่นะเพียงความรู้อันเดียวนี้  

ทั้งๆ ที่กิเลสมันก็ฝังอยู่ ในนั้น แต่กิเลส  

มันไม่ออก ความฟุ้งซ่านวุ่นวายอะไรไม่ออก   

มีแต่ความสงบตีหัวมันไว้ครอบหัวมันไว้มันก็

สบาย เพราะฉะนั้นผู้มีสมาธิจึงติด ติดสมาธ ิ  

มนัไมอ่ยากคดิอยากปรงุอะไรมนัสบาย อยูท่ี่ไหน

อยู่ ได้หมด นั่งนี้ ไม่ได้กำหนดเวล่ำเวลานะ คือ

ความรู้ความสะดวกสบายมันอยู่กับเจ้าของ

ตลอดเวลานี่ จะไปหากาลสถานที่เวล่ำเวลา

อะไรมากวนมัน มันก็อยู่งั้น... 

...ฝึกทรมานให้จิตสงบนี้ก็เป็นกองทุกข์  

อันหนึ่งเหมือนกัน พอจิตสงบได้แล้วก็ขยับ

เข้าไปอีก แต่มันก็มาเพลินลืมตัวอยู่ตอนที่จิต

เป็นสมาธิแล้ว มันลืมตัวก็ยอมรับว่าลืมตัว ที่ว่า

ติดสมาธิอยู่ ๕ ปีน่ะ มันลืมตัว คือมันสบาย   

ไม่ยุ่งกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับอะไรเลย 

มีแต่ความสงบเย็น พอเข้าแน่วเลย เพราะ  

มันอยากเข้าอยู่ตลอดเวลาไม่อยากออก เข้าไป

นัน้แลว้มนัไมม่อีะไรนี ่ เหลอืแตค่วามรูอ้นัเดยีวแนว่ 

สุดท้ายก็ว่านี่ละจะเป็นนิพพานๆ ไปอย่างนั้น   

นั่นเรียกว่านอนใจ มีสบายบ้างก็ตรงนี้… 

‘เราติดสมาธิอยู่ถึง ๕ ปี จิตสงบแน่ว  

ไมห่วัน่ไหวดัง่ภผูาหนิ อยูท่ี่ไหนสงบสบายหมด’…” 

ติดสุขในสมาธิ ๕ ปี 
 

ยอ้นกลบัมากลา่วถงึการโหมความพากเพยีร  

ในพรรษาที่ ๑๐ ขององค์หลวงตาจนทำให้  

ผลแห่งสมาธิธรรมของท่านในระยะนั้นมี  

ความแน่นหนามั่นคงมาก ดังนี้ 

“…จิตมีความเจริญขึ้นเรื่อยๆ สมาธิ  

มีความแน่นหนามั่นคง ถึงขนาดที่ว่าจะให้  

แน่วอยู่ ในสมาธินั้นสักกี่ชั่วโมงก็อยู่ ได้ และ  

เป็นความสุขอย่างยิ่งจากการที่จิตใจ ไม่ฟุ้งซ่าน

รำคาญ ไม่อยากจะออกยุ่งกับอะไรเลย  

ตาก็ ไม่อยากดู หูก็ ไม่อยากฟัง เพราะ  

มันเป็นการยุ่งกวน รบกวนจิตใจให้กระเพื่อม

เปล่าๆ แต่มีความพอใจยินดีอยู่กับการที่จิต  

หยั่งเข้าสู่ความรู้อันเดียวแน่วอยู่อย่างนั้น   

นี่ละมันทำให้ติดได้อย่างนี้นี่เอง  

จนขนาดทีว่า่ สดุทา้ยกน็กึวา่ความรูท้ีเ่ดน่ๆ 

อยู่นี้เองจะเป็นนิพพาน จ่อกันอยู่นั้นว่าจะเป็น

นิพพาน สุดท้ายมันก็เป็นสมาธิอยู่อยา่งนัน้ละ 

จนกระทัง่วนัตายกจ็ะตอ้งเปน็สมาธิและติดสมาธิ

จนกระทั่งวันตาย...” 

ทา่นกลา่ววา่ทา่นตดิสมาธอิยูเ่ชน่นีถ้งึ ๕ ปี

เตม็ยงัไมย่อมกา้วเขา้สูข่ัน้ปญัญา เพือ่ถอดถอน

กิเลสออกให้สิ้นซาก ดังนี้ 

“...ความคิดทั้งหลายที่เราเพลินแต่ก่อน

กลับเป็นพิษนะ เวลาความสงบมีมากเข้า  

คิดไม่อยากคิดมันกวนใจ นั่นเห็นไหมเพียงแย็บ

เท่านั้นกวนใจแล้ว อันนี้แน่วนี้ ไม่มีอะไรกวนนี้

สบายมากกว่า อันที่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ยิบๆ 

แย็บๆ นั่นกวนใจ นั่นเห็นไหมที่นี่ มันกลับ  

ตรงกันข้ามแล้วนะ แต่ก่อนความคิดนี้เป็นบ้า  

ไปกับมันเลย แล้วกลับมาความคิดนี้กวนใจ   

 
ก้าวเดินทางปัญญา 
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‘มันก็ไม่ใช่สมาธิตายนอนตายอยู่อย่างนี้ซิ 

สมาธิของพระพุทธเจ้า ไม่ได้เป็นเหมือนสมาธิ

แบบหมูขึ้นเขียงอย่างท่านนี่นะ สมาธิของ

พระพุทธเจ้าสมาธิต้องรู้สมาธิ ปัญญาต้องรู้

ปัญญา อันนี้มันเอาสมาธิเป็นนิพพานเลย   

มันบ้าสมาธินี่ สมาธินอนตายอยู่นี้ เหรอ   

เป็นสัมมาสมาธิน่ะ เอ้าๆ พูดออกมาซิ’  

พอท่านซัดเอา เราก็หมอบ พอลงมาจาก

ท่านแล้วก็มาตำหนิตัวเอง เราทำไมจึงไปซัดกับ

ท่านอย่างนี้ เรามาหาท่านเพื่อหวังเป็นครูเป็น

อาจารย์ มอบกายถวายตัวกับท่านแล้ว แล้ว

ทำไมจึงต่อสู้กับท่านแบบนี้ล่ะ  

ถ้าเราเก่งมาหาท่านทำไม ถ้าไม่เก่งไป

เถียงท่านทำไม เรื่องทิฐิมานะมันไม่มี มีแต่สอด

แทรกหาเหตุหาผลเท่านั้น…” 

 

 

 

ผลแห่งการฝึกสมาธิที่แน่นหนามั่นคง

พอตัวแล้ว ท่านเปรียบไว้ว่า ถ้าเป็นประเภท

อาหารก็มีทั้งผัก ทั้งเนื้อ ปลา เครื่องปรุงอะไร

ต่างๆ ครบหมดแล้ว จะทำเป็นแกงก็ได้ หุงต้ม

ก็ได้ ทอดก็ได้ เป็นแต่เพียงว่าเอามาแช่ไว้เฉยๆ 

ยังไม่ยอมแกงยังไม่นำมาประกอบให้เป็นอาหาร

ประเภทนัน้ๆ มนักท็ิง้เกลือ่นอยูอ่ยา่งนัน้ สดุทา้ย  

ก็เน่าเฟะได้ ท่านว่าเพราะมัวแต่มากินสมาธิว่า

เป็นมรรคผลนิพพาน มัวมากินผักกนิหญา้ดว้ย

เข้าใจว่าเป็นแกง ต่อเมื่อออกก้าวเดินทางด้าน

ปัญญา จึงเห็นผลอย่างรวดเร็วเพราะเท่ากับ

เอาอาหารประเภทต่างๆ เหล่านั้นมาแกงกิน 

ทำให้เริ่มรู้สึกตำหนิสมาธิว่าไม่เป็นประโยชน์

เท่าใด ดังนี้ 

หลวงปู่มั่นไล่ออกจากสมาธิ 
 

คำสั่ งสอนของครูบาอาจารย์ผู้ รู้ จริง  

มีความสำคัญในทุกระยะของการต่อสู้กับกิเลส 

สำหรับองค์ท่านเองก็ได้กล่าวยืนยันในเรื่องนี้

อย่างถึงใจว่า 

“หากไม่มีท่านอาจารย์มั่นมาฉุดมาลาก  

ออกไป ก็จะติดสมาธิอยู่เช่นนี้กระทั่งวันตาย

เลยทีเดียว แม้กระนั้นก็ตาม ก็ยังไม่ยอมลงใจ

ง่ายๆ กลับมีข้อโต้ เถียง หาเหตุหาผลกับ  

ท่านอาจารย์มั่นชนิดตาดำตาแดงที เดียว   

จนถึงกับว่าพระทั้งวัดแตกฮือกันมาเต็มอยู่

ใต้ถุนกุฏิ เพื่อฟังการโต้กับท่านอาจารย์มั่น” 

ท่านไม่ ได้ โต้ครูบาอาจารย์ด้วยทิฐิมานะ

อวดรู้อวดฉลาด แต่เป็นการโต้ด้วยความที่ท่าน

มีความเข้าใจและเชื่อมั่นว่า อันนี้ก็เป็นของจริง

อันหนึ่งของท่าน ส่วนหลวงปู่มั่นก็จริงอันหนึ่ง

ของท่านเช่นกัน จึงเป็นการโต้เพื่อหาเหตุหาผล

หาหลักเกณฑ์จริงๆ แต่สุดท้ายท่านก็ยอม  

หมอบราบต่อเหตุผล ต่อความแยบคายด้วย

ความรู้จริงเห็นแจ้งของครูบาอาจารย์  

การโต้หาความจริงในครั้งนั้นของท่าน 

เริ่มด้วยคำถามของหลวงปู่มั่น ดังนี้ 

“...ทา่นถามวา่ ‘เปน็ยงัไงทา่นมหา จติสงบด ี 

อยู่เหรอ?’ 

เราก็บอก ‘สบายดีอยู่ สงบดีอยู่’ 

ท่านก็นิ่งไป สักเดี๋ยวท่านก็ถามขึ้นอีกว่า 

‘เป็นยังไงจิตสงบดีอยู่เหรอ?’ 

เราก็ตอบว่า ‘สงบดีอยู่’ คือไม่ทราบว่า

ท่านจะเอาแง่ไหน 

พอถึงขั้นที่ท่านจะเอาแล้วก็ว่า ‘ท่านจะ

นอนตายอยู่นั่นเหรอ? สมาธิมันเหมือนหมู  

ขึ้นเขียง มันถอดถอนกิเลสตัณหาที่ตรงไหน? 

สมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่ง ท่านรู้ ไหม?   

สุขในสมาธิเท่ากับเนื้อติดฟัน เนื้อติดฟันเรามัน

เป็นสุขที่ไหน? ท่านรู้ ไหม? ๆๆ’ ท่านซัดเข้าไป

อย่างหนัก ไล่ออกจากติดสมาธิ 

ทางเราก็งัดวิชาออกมาสู้ท่านว่า ‘ถ้าว่า

สมาธิเป็นสมุทัยทั้งแท่ง แล้วสัมมาสมาธิจะให้

เดินที่ไหนในมรรคแปด’ 

	 สมาธิ	๓	ประเภท 




“...สมาธิท่านบอกไว้หลายขั้นหลายภูมิ



ขณิกสมาธิ
 รวมชั่วประเดี๋ยวประด๋าวแล้วถอน

ออกมาเสยี
อปุจารสมาธ
ิ รวมเฉยีดๆ
 ตามหลกั

ปรยิตั
ิทา่นแสดงไวว้า่รวมเฉยีดๆ
แลว้กถ็อนเสยี


อัปปนาสมาธิ
 รวมอย่างแนบแน่น
 แต่ในหลัก

ปฏิบัติที่หากจะควรแทรกได้เราก็อยากจะแทรก



ว่า
 อุปจารสมาธิ
 นั้นคือเป็นนิสัยของจิตที่

ผาดโผนมาก
 ถ้าหากเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์

แล้วนิสัยของผู้ ไปอย่างสงบเรียบร้อยนั้น



มจีำนวนถงึ
 ๙๕%
 นสิยัทีผ่าดโผนโจนทะยานนี
้


มีประมาณสัก
๕%
นี่ละประเภท
๕%
นี้แหละ

เป็นประเภทที่จะแสดงตัวในอุปจารสมาธิ




คือรวมลงไปแล้วไม่อยู่กับที่
 ถึงที่ก็จริงถึงกึ๊ก

แล้วถอยปุ๊บออกมา
 ออกรู้สิ่งนั้นออกรู้สิ่งนี้



ตามจริตนิสัยวาสนาของ
๕%
นั้นแล


นี่ท่านเรียกว่าอุปจาระ
 คือเข้าไปแล้ว

ถอยออกมาและรูส้ิง่ตา่งๆ
 นานาไมว่า่เปรตวา่ผ
ี


เทวบุตรเทวดาเหตุการณ์ต่างๆ
 สามารถรู้ ได้



ทีแรกก็รู้ผิดๆ
 พลาดๆ
 ไปเสียก่อนเพราะ



ยังไม่เคยรู้ ไม่เคยเห็นปฏิบัติก็ยังไม่ถูกต้อง




เมื่อหลายครั้งหลายหนผิดก็เป็นครูถูกก็เป็นครู



หลายครั้งหลายหนจิตก็มีความเชี่ยวชาญ



มีความชำนิชำนาญ
 พอแย็บออกมาผิดก็รู้ถูก



ก็รู้ทันทีๆ
 นี่ ใช้งานได้มากสำหรับนิสัยของ




๕%
 นี้ ใช้ในเหตุการณ์ต่างๆ
 ได้เป็นอย่างด
ี



นีเ่รยีกวา่สมาธิ
 ๓
 ประเภทเป็นอยู่ภายในจิตใจ

ของผู้บำเพ็ญจิตตภาวนาทั้งหลาย...”
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ตำหนิสมาธิ 
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 “...คำว่า
 “สมาธิ”
 คือ
 ความแน่นหนามั่นคงของใจ
 ไม่วอกแวก

คลอนแคลน
 จิตใจอิ่มอารมณ์
 คืออารมณ์ที่จิตใจหิวกระหายอยู่ตลอดเวลานั้น

ได้แก่
หิวอยากดู
อยากรู้
อยากเห็น
ทางรูป
ทางเสียง
ทางกลิ่น
ทางรส
เครื่อง

สัมผัสต่างๆ
 มีความหิวโหยอยากสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลา
 นี่คือความหิวโหย

ของใจ
 ถ้าปล่อยให้คิดอย่างนี้จะหิวโหยตลอดไป
 และสร้างผลคือความทุกข์ร้อน

มาสู่จิตใจของเรา
ไม่มีเวลาสงบเย็นใจได้เลย
นี่คือจิตหิวโหยอารมณ์


พอจิตมีความสงบเย็น
 และก้าวเข้าสู่สมาธิเป็นลำดับ
 จนกลายเป็นสมาธ
ิ


ทีแ่นน่หนามัน่คงเตม็ทีแ่ลว้
 อารมณเ์หลา่นี้ ไมเ่ขา้มากวนใจ
 จติไมอ่ยากคดิอยากปรงุ

เรื่องอารมณ์ทั้งหลายที่เคยหิวโหยมา
 อยู่ด้วยความสงบเย็นใจ
 เป็นเอกัคคตาจิต


เอกัคคตารมณ์
 ประจำใจของผู้มีสมาธิ
 นั่งที่ ไหนมีแต่ความรู้ที่ เด่นดวง



อยู่ภายในใจ
 อารมณ์อื่นใดที่เคยรบกวนไม่เข้ามารบกวน
 จิตอยู่เย็นเป็นสุข



ในอิริยาบถทั้งสี่
 คือ
 ยืน
 เดิน
 นั่ง
 นอน
 ด้วยความมั่นคงของใจที่มีสมาธิ
 และ



อิ่มอารมณ์ตลอด


เวลาจิตมีสมาธิเต็มที่แล้วนั้น
 ไม่อยากคิดอยากปรุงเรื่องอะไร
 เพราะเป็น

เรื่องก่อกวน
 แต่ก่อนเราหิวโหยกับอารมณ์นั้นๆ
 ถ้าไม่ ได้คิดได้ปรุงไม่ ได้
 ดิ้นรน

กระวนกระวาย
 อยากคิดอยากปรุงไม่แล้วไม่เลิกกันสักท
ี สร้างแต่กองทุกข
์


มาให้ตัวเอง
 ทีนี้เมื่อเวลาจิตเป็นสมาธิแล้วจะอิ่มอารมณ์ความคิดความปรุง



ทั้งหลาย
 หมุนตัวอยู่กบัความเยน็
 ความแนน่หนามัน่คงของใจ
 เปน็เอกคัคตาจติ


เอกัคคตารมณ์
 ประจำใจ
 ความรู้เพียงจิตได้ดิ่งลงสู่สมาธินี้เท่านั้น
 ก็ปรากฏว่า

เป็นที่ภาคภูมิใจ
ไม่มีคำว่าอิ่มพอ
มีแต่ความดูดดื่ม
อยู่ด้วยความเย็นใจ
สบายใจ

ตลอดเวลา


เพราะเหตุนี้เอง
สมาธิจึงทำให้ผู้บำเพ็ญหลงได้
ติดได้
ถ้าไม่มีผู้มาแนะนำ



ในทางปัญญา
 จะติดสมาธิโดยไม่อาจสงสัย
 เพราะสมาธิมีรสชาติพอที่จะให้



นักบำเพ็ญทั้งหลายติดได้ ไม่สงสัย
เพราะเป็นรสชาติแห่งธรรม
ผิดกันกับรสชาติ

ของโลกเป็นไหนๆ
 เรื่องของโลกเป็นรสชาติของกิเลสผลิตขึ้นมา
 กินแล้ว



มีเบื่อหน่าย
 อันนี้อยาก
 อันนั้นกิน
 อันนั้นดื่ม
 เบื่อหน่ายอันนั้น
 มาดื่มอันนี้




คิดเรื่องนั้น
 เบื่อหน่ายอันนั้น
 มาคิดเรื่องนี้
 นี่เรื่องของอารมณ์ของกิเลส
 ถ้ารส



ก็เป็นรสของกิเลส
 มีความรื่นเริงเสียชั่วครู่ชั่วยาม
 แล้วก็เอาไฟเข้ามาเผา



ในฉากหลังนั้นแล
นี่คืออารมณ์ของกิเลส



แต่อารมณ์ของธรรมอยู่ด้วยความดูดดื่มแห่งความสงบเย็นใจ
 อยู่ที่ ไหนๆ




สบายหมด
ดังท่านผู้ทรงสมาธิธรรมด้วยการภาวนาของตน...”






“…พอออกจากสมาธิ ด้วยอำนาจธรรม

อนัเผด็รอ้นของทา่นอาจารยม์ัน่เขน่เอาอยา่งหนกั 

จึงออกพิจารณา พอพิจารณา ทางด้านปัญญา

กไ็ปไดอ้ยา่งคลอ่งตวัรวดเรว็ เพราะสมาธพิรอ้มแลว้  

เหมือนกับเครื่องทัพสัมภาระที่จะมาปลูกบ้าน  

สร้างเรือนนี้มีพร้อมแล้ว เป็นแต่เราไม่ประกอบ

ให้เป็นบ้านเป็นเรือนเท่านั้น มันก็เป็นเศษไม้  

อยู่เปล่าๆ ไม่เกิดประโยชน์อะไร นี่สมาธิก็เป็น

สมาธิอยู่อย่างนั้น เมื่อไม่นำมาประกอบให้เป็น

สติปัญญามันก็หนุนอะไรไม่ได้ จึงต้องพิจารณา

ตามอยา่งทีท่า่นอาจารยม์ัน่ทา่นเขน่เอา พอทา่น

เขน่เท่านั้นมันก็ออก… 

ตอ่จากนัน้กอ็อกทางดา้นปญัญา นีท่ีแ่ปลก  

ตอนมันจะเปิดโลกธาตุแหละ เพียงสมาธินี้  

รูข้นาดไหนกร็ู ้ ไม่ไดก้วา้งขวางอะไร เตม็ภมูขิอง  

สมาธิเหมือนน้ำเต็มแก้วอยู่แค่นั้น จะทำยังไง  

ก็ไมเ่ลยนำ้เตม็แกว้ เอานำ้มหาสมทุรทะเลมนักล็น้  

ออกหมดๆ ไม่เลยไปได้แหละ อันนี้ภูมิสมาธินี้

แน่นขนาดไหนก็แค่นั้น น้ำเต็มแก้วๆ ให้เลยนั้น

ไม่ได้นะ 

พอออกทางด้านปัญญา มันไม่ ได้เป็น

อย่างนั้นซี ทีแรกความคิดทางด้านปัญญามันก็

ไม่อยากคิด กวนใจ แน่ะ จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้

มันเป็นการกวนใจ สู้อยู่แน่วไม่ ได้ แต่ทีนี้  

คำสอนท่านสอนว่าอย่างนั้น ครูบาอาจารย์ท่าน

สอนอย่างนั้น ให้คิดให้พิจารณาทางด้านปัญญา 

มนักฝ็นืออกไป ฝนืออกไปทัง้ที่ไมอ่ยากออกแหละ 

บืนออกไปพิจารณาๆ เรื่องปัญญา เรื่องธาตุ

เรื่องขันธ์ เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ นี้  

เป็นทางเดินของปัญญา แต่ก่อนเป็นทางเดิน

ของความสงบเสียก่อน เช่น เกสาๆ โลมา  

อันเดียวก็ตามสงบได้ ในขั้นสมาธิ เอานี้เป็น  

อารมณ์แห่งสมาธิ ทีนี้พออันนี้พอสมควรแล้ว

แยกอันนี้ออกไปเป็นวิปัสสนาเป็นปัญญา 

ผมเป็นยังไง ที่เกิดที่อยู่ของมันยังไง ขน 

เล็บ ฟัน หนัง ไล่กันไปๆ ทีนี้มันกระจายออกๆ 

มันก็เริ่มเห็นโทษของมันเรื่อยๆๆ พอเห็นแล้ว

ทนีีผ้ลปรากฏขึน้มาแลว้ ความสวา่งกระจา่งแจง้ 

ภูมิสมาธิไม่เป็นอย่างนั้น ภูมิปัญญาเป็นอย่างนี้ 

	 	 สุขของโลกกับสุขของสมาธิธรรม	
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‘โอ๋ย มันต่างกันนี่น่ะ เหมือนกับมองเมฆ

มองหมอกมองเห็นนั้นเห็นนี้เข้าไป อยู่สมาธิ

เหมือนกับอยู่ในไหเอาฝาปิดไว้ มันก็สบายอยู่

ในไหนั่นซี มันไม่ ได้ออกจากไหจากตุ่มไปละซี 

พอออกทางดา้นปญัญา เปดิฝาไหฝาหมอ้เขา้แลว้  

มนักเ็ริม่มองเหน็อนันี ้ ทนีีม้นัก็โดดออกจากหมอ้  

ละ่ซ ีมนัเหน็ไมถ่นดัเขา้ใจไหม โดดออกจากหมอ้นี้  

ฟาดนี้เตลิดเปิดเปิง อ้าว เราเป็นนี่น่ะ’… 

พอมันออกทีนี้ปัญญามันไม่เหมือนสมาธิ 

สมาธิรู้อันเดียว ปัญญานี้แย็บออกตรงไหนรู้

ตรงนั้นๆ ทั้งโทษทั้งคุณรู้ ไปพร้อมๆ กัน ควรละ

อันไหน เห็นโทษอันไหนมันเห็นประจักษ์ๆ   

ไม่ต้องถามใครนะมันหากเป็นในจิต ทีนี้เราก็ 

เอ๊ะๆ ชอบกลๆ ที่นี่นะ มันจะเริ่มละนะที่นี่น่ะ 

เอะ๊ ชอบกลๆ คดิไปแง่ไหนมนัรูแ้ปลกๆ ภมูสิมาธิ  

มนัรูอ้นัเดยีวเทา่นัน้ มนัไมม่อีะไรเปน็แง่ใหส้มัผสั  

สัมพันธ์ ให้ ได้ข้อคิด ให้มีความเข้าอกเข้าใจ  

ในสิ่งเหล่านั้น  

ทีนี้พอออกทางด้านปัญญา แย็บไป  

ตรงไหน เชน่อยา่งมองไปนีป้ับ๊เหน็หมา มองไปนี ้ 

มันเห็นนี้ มองไปนั้นเห็นนั้น มันแปลกต่างกันไป

เรื่อยๆ ทีนี้เห็นอะไรทั้งเป็นโทษเป็นคุณ มันก็

แยกก็แยะ จากนั้นมันก็เข้าใจๆ ทีนี้ดื่มละที่นี่ 

เรื่องสมาธินี้จางไปแล้วไม่อยากเข้า ชักเพลิน

ทางด้านปัญญา มันเข้าใจๆ ทีนี้แก้กิเลสมันก็  

แก้ด้วยปัญญา มันชัดอย่างนั้นนะ  

‘โห แก้กิเลสมันแก้ด้วยปัญญา ไม่ได้แก้

ด้วยสมาธิ สมาธิเราเป็นมานานเท่าไรไม่เห็น

กิเลสเหล่านี้หลุดลอยไปเลย แต่เวลาออกทาง

ด้านปัญญากิเลสนี้เห็นประจักษ์ มันหลุดไป  

ลอยไปมากน้อยเพียงไรมันรู้ๆ อ๋อ แก้กิเลสนี่

แก้ด้วยปัญญาต่างหาก’ 

นี่ละเราเรียกว่าไม่พอดี คำว่าไม่พอดี  

คืออะไร ถ้าไปด้านปัญญามันก็เห็นคุณของ

ปญัญา แลว้มาเหน็โทษของสมาธเิสยีอยา่งเดยีว 

มันไม่พอดีกัน ถ้าพอดีกันแล้วก็คือว่า เวลาออก

ทำงานเพื่อผลประโยชน์ทางด้านปัญญาก็  

ให้ออก ครั้นเวลาเข้ามาพักสมาธิเพื่อเอากำลัง

ก็ใหพ้กั เขา้ใจไหม เรยีกวา่เหมาะสม มนัเหมาะสม  

อย่างนั้น แต่ทีนี้มันไม่ออกอย่างนั้น เวลาออก

มันเพลินเลย ไม่สนใจกับสมาธินะ 

ออกทางด้านปัญญามันไม่ ได้สนใจกับ

สมาธิ ออกเท่าไรมันยิ่งรู้ยิ่งเห็นกระจายออกไป

เรื่อยๆ มันยิ่งเพลินน่ะซี ฆ่ากิเลสก็ฆ่าไปด้วยกัน 

เห็นโทษเห็นคุณมันไป เห็นคุณของธรรมเห็นไป

ด้วยกัน ฆ่ากิเลสปั๊บแล้วมันเห็นคุณขึ้นมา 

ธรรมเด่นขึ้นมาๆ ที่ตรงไหนมันไม่เห็นคุณ   

คือกิเลสปิดไว้ๆ ตามเข้าไป แก้เข้าไปตรงไหน 

กิเลสพังลงไปมากน้อยเพียงไร ธรรมก็แสดงขึ้น

มาๆ เรื่อยๆ ทีนี้มันก็เพลินล่ะซิ เพลินจนขนาด

ที่ว่า  

‘โธ ่ สมาธนิีม่นันอนตายเฉยๆ ลงขนาดนัน้

นะ ไม่ได้แก้กิเลสตัวใดได้เลย แก้ด้วยปัญญา  

ต่างหาก สมาธินี่มันนอนตายเฉยๆ มากี่ปีกี่

เดือนแล้ว ไม่เห็นได้เรื่องได้ราวอะไร’  

เมื่อลงถึงขั้นสมาธินอนตายมันก็ไม่สนใจ

กับสมาธิใช่ ไหมล่ะ มันก็ฟัดทางด้านปัญญา  

ไปเลย.. คราวนี้ก็เร่งทางปัญญาใหญ่ หมุนติ้ว  

ทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีห้ามล้อบ้างเลย แต่เรา

มันนิสัยโลดโผนน่ะ ถ้าไปแง่ไหนมันไปแง่เดียว 

พอดำเนนิทางปญัญาแลว้ มนักม็าตำหนสิมาธวิา่  

‘มานอนตายอยู่เปล่าๆ’  

ความจรงิสมาธกิเ็ปน็เครือ่งพกัจติ ถา้พอดี

จริงๆ ก็เป็นอย่างนั้น นี่มันกลับมาตำหนิสมาธิ

วา่มานอนตายอยูเ่ปลา่ๆ กีป่ ีไมเ่หน็เกดิปญัญา…” 

 

 

 

 

ทางก้าวเดินออกทางด้านปัญญานี้ท่านว่า

มีความกว้างขวางมากไม่เหมือนสมาธิ สมาธิ  

จะให้มีความแน่นหนามั่นคงเท่าไรก็เต็มภูมิ  

ของสมาธิเหมือนกับน้ำเต็มแก้วน้ำเต็มโอ่ง   

มีมากเท่าไรจะเอามาเทเพิ่มเติมน้ำเต็มแก้ว  

ก็รับไม่ ได้จะให้เลยจากภูมิสมาธิที่เต็มตัวแล้ว  

ไปไม่ ได้ นี่เป็นขั้นของสมาธิ สำหรับทางเดิน

ด้านปัญญานั้นเทศนาอบรมพระของท่าน  

ตอนหนึ่งกล่าวถึงวิธีการพิจารณาไว้ ดังนี้ 

“...ตามทางของศาสดาที่ประทานให้แล้ว 

ซึ่งเรารับมาตั้งแต่วันบวช ท่านสอนว่า เกสา 

โลมา นขา ทันตา ตโจ   

 

 

เกสาคือ

ผม ผมเป็นยังไง 

ผมคนเรา ทั้ งหญิง  

ทั้งชาย ตลอดถึงผมหมู ผมหมา ผมเป็ด ผมไก่ 

ผมวัว ผมควาย เรียกว่าขนไปเฉยๆ มันก็ผม 

เวลาเป็นผมเป็นไปได้หมดทั้งนั้น ดูไปหมด ผม

เขาผมเรา ผมบุคคลหญิงชาย ผมสัตว์อะไรดูให้

ทั่วถึง ผมเหล่านี้เป็นยังไง มันสะอาดสะอ้าน

อะไรบ้างพิจารณาซิ ชะล้างทุกวันๆ ผมอันนี้

แหละตัวสกปรกใหญ่ โตจึงต้องชะล้างทุกวัน   

ไม่ชะล้างไม่ได้ นี่เอามาพิจารณา ถ้าเป็นของ

ดิบของดีจะชะล้างกันหาอะไร อยู่ที่ไหนก็ดิบก็ดี 

สะอาดสะอ้านตลอดเวลา ควรที่จะแน่ใจตายใจ

ได้กับผม แต่นี้ตายใจไม่ได้ 

ขนกเ็หมอืนกนั แบบเดยีวกนั เอามาเทยีบ  

กันได้ทุกสัดทุกส่วน นี่วิธีการพิจารณาทางด้าน

ปัญญา ขอให้เริ่มก้าวเดินออกอันนี้ เอาผม ขน 

เล็บ ฟัน หนัง กรรมฐาน ๕ เป็นพื้นฐานแห่ง

การก้าวเดินของปัญญาเรา ผม ขน เล็บเป็นยัง

ไงให้ดู แล้วเล็บคนกับเล็บหมาก็ไม่เห็นมีอะไร

ผิดกัน มันสะอาดสะอ้าน มันสวยงามที่ตรงไหน   

จงึตอ้งไปตดิไปพนักบัมนั ดไีมด่ยีอ้มเลบ็ยอ้มเลิบ้ 

ตัดเล็บย้อมเล็บให้สวยงาม มันจะสวยอะไร

ประสาเลบ็ ถา้ไมเ่ปน็บา้แลว้จะไปตกแตง่มนัอะไร  

นักหนาชะล้างให้มันพออยู่ ได้ ไปได้ทั้งเขา  

ทัง้เราเทา่นัน้กพ็อ จำเป็นอะไรจะตอ้งมาตกแตง่ 

มาชะมาล้าง หรือมาประดับประดา ประสาเลบ็ 

นั่นปัญญา ให้พิจารณาอย่างนั้น 

วิธีพิจารณากรรมฐาน ๕   
กายคตาสติ 
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ฟัน เอาฟันพิจารณาซิ ฟันเป็นยังไง นี่ผม 

ขน เล็บ ฟัน หนัง ท่านแสดงไว้ ในกรรมฐาน   

๕ ฟันนี้เป็นยังไง ฟันเขา ฟันเรา ฟันหญิง   

ฟันชาย ฟันสัตว์ ฟันบุคคล มันก็คือกระดูก  

อันเดียวกัน อยู่ ในร่างกายอันนี้เรียกว่าฟัน 

ความจริงแล้วก็คือกระดูกนั้นแล มันวิเศษ  

วิโสอะไรฟันอันนี้ กระดูกอันนี้ กระดูกเรา  

กับกระดูกสัตว์ต่างกันอย่างไรบ้าง กระดูกหญิง 

กระดูกชาย กระดูกสัตว์ กระดูกเรา กระดูกเขา 

เอามาดูซิ กระดูกเป็นของสวยของงามที่ ไหน 

ฟังแต่ว่ากระดูกๆ เท่านั้นเอง  

นี้เรามาบอกว่าเป็นฟันเฉยๆ ความจริง  

ก็คือกระดูกส่วนหนึ่งที่มาใช้งานในการบดเคี้ยว

อาหารเท่านั้น อย่างอื่นเขาบดเคี้ยวไม่ได้ จึงให้

ชื่อว่ากระดูกข้อมือ กระดูกข้อเท้า ว่าไปตาม

ธรรมดา แต่กระดูกนี้เรียกว่ากระดูกฟัน เอามา

บดเคี้ยวอาหาร มันก็คือกระดูกนั้นเอง นี่ ให้

พิจารณา ทีนี้กระดูกนี้มันสกปรกหรือมันสะอาด 

ดูซิตื่นขึ้นมาแล้วล้างปากล้างฟัน ล้างเสีย  

จนกระทั่งเลยเถิดเลยแดน มีอะไรเอามาเป็น

ความสะอาดล้างปากล้างฟัน ยาถูฟัน น้ำยา  

น้ำอะไรมาชะมาล้างฟันให้มันสดสวยงดงามไป

แบบกิเลสไปเสีย มันก็กลายเป็นกิเลสไปได้ 

ทั้งๆ ที่กระดูก ทั้งๆ ที่ฟันมีอยู่ด้วยกันหมด   

มันไม่ได้ติดใคร แต่คนที่ว่าตัวนักรู้คือใจนี้แหละ

ไปหลงเขา 

พิจารณาจากฟันแล้วก็หนัง นี่วางพื้นฐาน

ย่อๆ ... หนังคนเราทั้งหญิงทั้งชาย หนังสัตว์ 

หนังบุคคล คนเราที่ติดกันนี้ติดเพราะหนัง   

มาตกแต่ง ผิวมันเพียงบางๆ เท่านั้น ไม่ได้หนา

เท่าใบลานเลย คนทั้งคนนี้มีเครื่องหลอกตา  

ให้หลงได้ถนัดชัดเจนก็คือผิวหนังนี่ เท่านั้น   

จึงประดับประดาตกแต่งทุกอย่างที่จะทำให้  

หลงหนกัเขา้ไป ทนีีเ้ราพจิารณาทางดา้นปญัญา  

เรื่องหนัง พิจารณาหนังภายนอกเป็นผิวบางๆ 

หลอกคน พลิกเข้าไปภายใน ดูหนังภายใน 

จากนั้นก็ดเูนื้อ ดูเอ็น ดูกระดูก ตับ ไต 

ไส้ พุง ในร่างกายของเรานี้มันคืออะไร นี่คือ

ปัญญา จะพิจารณาเพื่อถอดถอนความยึดมั่น

ถือมั่นสำคัญผิดว่าเป็นของสวยของงามให้ลงสู่  

ความจริง ความจริงก็คือว่า หนังก็สักแต่ว่า

เครื่องหุ้มห่ออวัยวะที่สกปรกโสมมนี้เท่านั้น 

ไม่ ใช่หุ้มห่อหอปราสาทราชมนเทียรอะไร   

หุ้มห่อซากผีดิบไว้ ให้พอดูได้ด้วยกัน ที่เป็นสัตว์ 

เป็นมนุษย์ อยู่ร่วมกันเท่านั้น จึงมีหนังหุ้มห่อ

เอาไว้ แล้วชะล้าง ถึงชะล้างขนาดนั้น หนังก็  

ไม่พ้นที่จะแสดงออกมาขี้ เหงื่อขี้ ไคล ซึ่ ง  

ล้วนแล้วแต่เป็นของสกปรกโสมมเต็มผิวหนัง

ของเรานี้ ต้องชะต้องล้าง ไม่ชะไม่ล้างไม่ ได้

สกปรกเลอะเทอะ อยู่ไม่ได้ 

อะไรทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้งกบัหนงัและรา่งกาย  

ของเรานี้ จะสะอาดสะอ้านขนาดไหนต้องชะ  

ต้องล้าง ต้องเช็ดต้องถู อย่างที่หลับที่นอน  

ก็สวยงาม สะอาดสะอ้าน ราคาแพงๆ ทั้งนั้น 

บ้านเรือนแต่ละหลังๆ สร้างขึ้นมากี่ห้องกี่หับ  

ก็ว่าเป็นของสวยของงาม ของสะอาดสะอ้าน 

พอคนเข้าไปอยู่ที่ ใด นำสิ่ งเหล่านี้ เข้ามา  

คละเคล้ากับคน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งเครื่องห่ม   

มาคละเคล้ากับคนก็กลายเป็นของสกปรก  

ไปตามๆ กันหมด แม้สิ่งเหล่านั้นจะสะอาด   

ก็เพราะว่าร่างกายนี้ หาความสะอาดไม่ ได้   

ต้องชะต้องล้างอยู่เสมอ ไปอยู่ในบ้านในเรือน  

กต็อ้งชะตอ้งลา้งทำความสะอาดในบา้นในเรอืน  

มันขึ้นกับอะไร มันถึงได้ชะได้ล้าง  

ตลอดเวลา ก็ขึ้นอยู่กับร่างกายตัวสกปรกนี้เอง 

มันไปอยู่ที่ ไหนเลอะเทอะไปหมด คือร่างกาย  

ตัวสกปรกนี้เอง นี่การพิจารณาทางด้านปัญญา

ให้แยกแยะอย่างนี้ ดูเข้าไป ดูหนัง แล้วก็ดูเนื้อ 

เนื้อคน เนื้อสัตว์ มันมีคุณค่ามีราคา และ

สวยงามที่ตรงไหน หนังเวลาถลกออกมาแล้ว

มาปูไว้เป็นยังไง นา่เกลยีดมากไหม ดูเข้าไปใน

เนื้อ เนื้อเป็นยังไงดูเข้าไป เนื้อนี่มันสกปรกหรือ

 

“...ธาตุ	 ๔	 ดิน	 น้ำ	 ลม	 ไฟ
 ส่วนที่แข็งภายในร่างกายของเรา
 เช่นเนื้อ
 เช่นหนัง
 อย่างนี้เป็นต้น




ท่านเรียกว่าธาตุดิน
 ส่วนน้ำที่ซึมซาบอยู่ทั่วสรรพางค์ร่างกายเรียกว่าธาตุน้ำ
 ลม
 มีลมหายใจ
 เป็นต้น


เรียกธาตุลม
 ไฟคือความอบอุ่นภายในร่างกายของเรานี้เรียกว่าธาตุไฟ
 ทั้งสี่อย่างนี้รวมตัวอยู่




มีจิตเข้าไปแทรกสิง
เป็นเจ้าตัวการหรือเป็นเจ้าของอยู่ในนั้น
..


ขันธ์	 ๕
 รูป
 เวทนา
 สัญญา
 สังขาร
 วิญญาณ
 รูปได้แก่ร่างกายนี้
 เวทนา
 ความสุข




ความทุกข์
 เฉยๆ
 เวทนามีสอง
 อยู่ภายในจิตก็มี
 ในขันธ์ก็มี
 สัญญา
 ความจำได้หมายรู้
 จำที่นั่นที่นี่




จำชื่อจำเสียง
 อย่างเราเรียนหนังสือจำได้
 เรียกว่าสัญญา
 สังขารขันธ์
 เป็นสี่
 ความคิดความปรุง

อะไรๆ
วิญญาณขันธ์
เป็นห้า
ตากระทบรูป
ความรู้เกิดขึ้นจากสิ่งสัมผัสนั้น
นี่เรียกว่าวิญญาณ...”






ธาตุ	๔	ขันธ์	๕	

ขอบเล็บ

หนัง

เล็บ
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สะอาด เอน็กระดกู 

ยิ่ ง ดู เ ข้ า ไ ป ใ น

กระดูกนี้ ทำไมมัน

ถึ ง ติ ด ถึ ง พั น นั ก

จิตใจอันนี้ แกะ  

ไม่ออก ดึงไม่

ออก มิหนำซ้ำ

ยังส่งเสริมให้

ติ ด แ น่ น

เข้ า ไปอี ก 

หนัง เนื้อ 

เอน็ กระดกู 

มันก็ไม่ถูกตัว แล้วเลอะเทอะ ทีนี้เวลาฝึกหัด

เขียนไปหลายครั้งหลายหน มันก็ค่อยเป็นตน

เปน็ตวัขึน้มา อา่นกง็า่ยขึน้ๆ เวลามคีวามชำนาญ  

ในการขีดเขียนแล้ว พอมองดูพับเท่านี้มันก็รู้ 

เขียนก็หวัดไปเลย เพราะความชำนาญของ  

การเขียน อ่านก็แบบเดียวกัน อ่านหวัดไปเลย 

นี่คือความชำนาญ  

การพิจารณาทางด้านปัญญาทีแรกก็ถูไถ

ไปมาล้มลุกคลุกคลาน เห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้าง  

ในสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ซึ่งเป็นหินลับปัญญา   

ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก   

ทุกอย่างเป็นหินลับปัญญา ปัญญาจะคมกล้าขึ้น

ด้วยการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ซ้ำๆ ซากๆ จิตใจ  

ก็จะมีความสว่างไสวและคล่องตัวขึ้นมาเป็น

ลำดับ นี่แหละหลักฐานเบื้องต้นที่จะเปิดทาง

เพื่อมรรคผลนิพพาน ให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น ก็คือ

ส่วนร่างกายนี้แหละ ที่มันปกปิดกำบัง ภูเขา  

ทั้งลูกไม่ ได้หนาแน่นยิ่งกว่าอวัยวะภายในตัว

ของเรา ทัง้เขา ทัง้เรา ทัง้หญงิ ทัง้ชาย มนัปกปดิ

กำบังไว้หมด  

แล้วดูเข้าไปในตับ ไต 

ไส้ พุง ของคนแต่ละคน มีแต่

ส้วมแต่ถานเต็มพุงด้วยกันทั้ง

นั้นแหละ เราดูกันได้เวลานี้ก็

เพราะเอาสิ่งที่พอดูได้มาปิดบัง  

ไวน้ี ้ หุม้หอ่ แลว้ปกปดิกำบงัไวด้ว้ย

การนุ่งการห่ม ซักฟอกไว้เรียบร้อย   

มาพบกนัเขา้กพ็อนา่ดนูา่ชมวา่เปน็หญงิ เปน็ชาย 

เป็นเขา เป็นเรา เท่านั้นเอง หลักความจริงคือ

ธรรมชาติเดิมของมันนั้นหาความสะอาดสะอา้น  

ไม่ได ้ นี่คือปัญญา พิจารณาแยกแยะอย่างนี้

พิจารณาในเรื่องนี้จนกระทั่งถึง ตับ ไต ไส้ พุง 

อาหารเก่า อาหารใหม่ ถึงส้วมถึงถานในพุง

ของเรา 

ดูแล้วทบทวนหลายครั้งหลายหน เพ่งเล็ง

ดว้ยสตดิว้ยปญัญาหลายครัง้หลายหน จนกระทัง่  

สตปิญัญามคีวามคลอ่งแคลว่แกลว้กลา้ ดอูวยัวะ  

ของตัวนั้นเอง ทีแรกก็เหมือนกันกับเราฝึกหัด

เขยีนหนงัสอื ทัง้เขยีนทัง้ลบระเกะระกะ เขยีนแลว้  

เขยีนเลา่ ลบแลว้ลบเลา่ เพราะเขยีนไมช่ำนาญ 

 

 

 

เทศนาตอนหนึ่งขององค์หลวงตากล่าวถึง

การระงบัความกลวัในขัน้ปญัญามคีวามแตกตา่ง  

จากขั้นสมาธิและเตือนนักปฏิบัติให้ถือหลัก

ปัจจุบันธรรม ดังนี้ 

“...พอก้าวเข้าสู่ปัญญาเกี่ยวกับการระงับ

ความกลัวเป็นอีกแบบหนึ่ง เพราะปัญญา  

กับสมาธินั้นผิดกันในคนๆ เดียวกันนั่นแหละ 

เราเองเคยปฏิบัติมาอย่างนั้น ไม่มีใครบอกมัน

หากรู้วิธีปฏิบัติต่อตัวเอง เช่น เมื่อจิตอยู่ ใน  

ขั้นสมาธิ ก็ เอาสมาธิ เข้าบังคับจิตให้สงบ  

จากความกลัว ไม่ ให้ส่งไปหาอารมณ์ที่กลัว   

วา่เสอืวา่ชา้งวา่งวูา่อะไรวา่อนัตรายตา่งๆ ก็ไมม่ี

เรือ่งกวนตวัเอง เพราะจติไมอ่อกไปวาดภาพหลอก  

พอจิตก้าวเข้าวิปัสสนา พอจิตปรุงแย็บ

เรื่องเสือมันก็รู้ทันแล้วนี่นะ เพียงแย็บปรุง  

ถึงภาพเสือ สติปัญญาก็ทันแล้วว่านี่มันปรุง

ภาพเสือ เอ๊า แม้จะทันก็ให้มันปรุง ให้เป็นเสือ

เข้ามาแล้วแยกธาตุเสือ ที่ว่าแยกธาตุเสือ  

เพราะอะไร เพราะเราดำเนนิปญัญาในการคลีค่ลาย  

แยกแยะอยู่แล้วนี่ จะเอามาใช้ระงับแบบสมาธิ

มันไม่เห็นด้วย จิตมันไม่ถนัด ถนัดในการแยก  

‘เอ้า เสือหรือ? กลัวมันอะไร? กลัวตรง

ไหน?’ 

คือตั้งเป็นภาพเสือให้มันเห็นอยู่อย่าง

นั้นแล ไม่ให้มันดับ เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าภาพ

ของเราออกไปหลอกเจ้าของนี่ เอาตั้งไว้ภาพนี้ 

‘เอ้ากลัวอะไร’ สตปิญัญามนัทนัความเคลือ่นไหว  

ของจิต มันทันเองนะ เมื่อมันแก่กล้าเข้าไป  

มันทันเองอย่างนี้ นี่คือความจริงที่พูดให้  

หมู่เพื่อนฟัง นี้วิธีการฝึกจิตตัวเอง เมื่อมัน

รวดเร็วแล้วมันทัน ภาพปรุงขึ้นเรื่องอะไรปั๊บ 

มันรู้ว่านี้แย็บออกไปแสดงทันที พอรู้ปั๊บ  

ดับพร้อม อันนี้เรายังไม่ให้ดับ เราจะแยกมัน 

เพราะเป็นอุบายของปัญญาและเป็นเครื่องหนุน

จิตใจให้ละเอียดเข้าไปอีก 

หญิงเห็นชายก็หลง ชายเห็นหญิงก็หลง 

นี่แหละมันหนายิ่งกว่าภู เขาทั้งลูก จึงเปิด

ทำลายภเูขาลกูนี ้ คอืภเูขาภเูรานีอ้อกดว้ยปญัญา 

ใหเ้หน็อยา่งแจม่แจง้ชดัเจน จนกระทัง่สตปิญัญา  

คลอ่งแคลว่แกลว้กลา้ แยกธาตแุยกขนัธอ์อกไป 

เป็นดิน เป็นน้ำ เป็นลม เป็นไฟ แยกลงไป  

เป็นอนิจจัง แปรสภาพ ทุกขัง บีบบี้สีไฟตลอด

เวลา อนัตตา หาความเป็นสัตว์เป็นบุคคลของ

ผู้หนึ่งผู้ ใดไม่ได้ ทั้งๆ ที่โลกยึดถือกันตลอดมา 

เขาก็ไม่ได้เป็นอะไร เป็นของใคร แยกออกเป็น 

อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา แลว้พจิารณาซำ้ๆ ซากๆ   

ด้วยการดำเนินปัญญา…” 

โสดา สกิทา อนาคา อรหันต์..  
อย่าคาด ให้ถือหลักปัจจุบันธรรม 
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จิตมันพลิกตามอุบายปัญญาไปเสีย ไม่พลิกไป

ทางให้กลัวมันก็ไม่กลัว  

จนกระทั่งจิตว่างไปหมด เมื่อมันว่างไป

หมด อะไรแย็บขึ้นมามันก็เหมือนแสงหิ่งห้อย 

มันเป็นของมันเอง แย็บขึ้นมาดับพร้อมๆ   

มีแต่ความว่างไปหมดแล้วจะกลัวอะไร มีแต่จิต  

มันครอบร่างกายนี้ ทำให้ว่างไปหมดและ  

ครอบโลกธาตุเสียด้วย แล้วจะกลัวอะไร อุบาย

วิธีระงับจิตเป็นอย่างนั้น ระงับความกลัว   

มันไม่กลัว ต้องใช้อุบายวิธีตามขั้นของจิต  

ของสมาธิและปัญญา 

สติปัญญาให้นำออกใช้ อย่านั่งเฝ้าอยู่

เฉยๆ คอยให้เกิดปัญญา ไม่เกิดนะ อย่าว่า   

ไม่บอก บอกมาหลายครั้งหลายหนแล้ว สมาธิ

แค่ ไหนปัญญาก็จะต้องใช้ ไปตามขั้นภูมิกำหนด

พจิารณาหาอบุาย ค้นหาอุบายคิดพินิจพิจารณา

จนเกิดปัญญาขึ้นมาเอง พอเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำ

ให้เข้าใจๆ ทีนี้ก็เห็นคุณค่าของปัญญา จากนั้น  

ก็เดินปัญญาเรื่อยๆ ไปตามแต่กรณี 

ปัญญาเป็นเครื่องแก้กิเลส สมาธิเเต่เพียง

ไล่กิเลสเข้ามารวมตัวให้ ใจสงบ ไม่ยุ่งเหยิง  

วุน่วายหรอืไมฟุ่ง้ซา่น จิตรวมตัว ปัญญาเป็นผู้

คลี่คลายเพื่อเหตุเพื่อผลในการแก้กิเลสเหตุผล  

พร้อมที่ตรงไหนกิเลสหลุดลอยไปเรื่อยๆ ใจก ็ 

เกดิความสะดวกสบาย เห็นคุณค่าของปัญญา   

สติปัญญาเริ่มหมุนตัวเรื่อยๆ ความเพียร  

ก็กล้าแข็ง 

ถา้ลงความเพยีรออกกา้วเดนิแลว้   

ความขี้เกียจขี้คร้านหายหน้าไปหมด 

ไปอยู่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะอยู่ในป่า

ในเขา ไม่ว่าอยู่สถานที่เช่นไร น่ากลัว

ไมน่า่กลวั จติไม่ไปสำคญั ไมส่นใจเลย 

สนใจแต่กิเลสตัวยุ่งกวนนี่เท่านั้น 

กลัวก็คือกิเลสเป็นผู้พา

ใหก้ลวั เปน็ผูห้ลอกให้กลัว

นั่นเอง มันไม่ ได้ว่าเสือ

เป็นสัตว์น่ากลัว เสือ

เป็นอันตรายนะ กิเลส

ต่ า ง ห า ก เ ป็ น สิ่ ง  

นา่กลวั พาให้กลัว

และเป็นอันตราย จิตย้อนเขา้มานี ่ วา่กลวัเสอื 

ความกลวัเปน็กเิลสตวัเขยา่ต่างหาก เสอืนัน้อยู่

กบัมนัตา่งหาก ถา้เราไมป่รงุขึน้วา่เสอื ไม่ปรุงขึ้น

ว่าอันตรายก็ไม่เห็นอะไรมาเขย่าจิตใจได้ ก็คือ

ความปรุงความแต่งความเสกสรรของจิตนี้เอง 

มันเขย่าตัวเองให้ ได้รับความทุกข์ความลำบาก 

เพราะฉะนัน้ จติจงึแน่ใจและปกัใจวา่อนันีเ้ปน็ภยั 

มนัเอาตรงนีว้า่เปน็ภยั ไมเ่หน็วา่ภายนอกเปน็ภยั  

เมื่อเข้าถึงขั้นความจริงแล้วมีแต่กิเลสๆ 

เป็นภัยอยู่ภายในนี้ มันรู้อยู่นี้เห็นอยู่นี้ แสดงขึ้น

มาที่นี่ มันจะไปตะครุบเงาอยู่นอกๆ โน้นทำไม 

ปัญญาพอถึงขั้นนี้แล้ว มันหมุนติ้วๆ อยู่นี้   

รู้อยู่นี้ เห็นอยู่นี้ อะไรกระดิกพลิกแพลงขึ้นใน

จิตก็รู้ว่าเป็นเรื่องของกิเลสทั้งเพ ขึ้นชื่อว่า  

เป็นเรื่องของกิเลสแล้วมันทันกันๆ เรื่อยๆ   

นี่การปฏิบัติธรรมะ 

ผู้ ใดชอบคิดชอบพินิจพิจารณา ผู้นั้นละ  

จะเข้าใจได้ดี เราจะว่าเรามีสมาธิ ไม่มีสมาธิ 

ถงึเวลาทีค่วรจะพจิารณาใหพ้จิารณา ความสงบ  

กเ็พือ่จติสบาย การพจิารณากเ็พือ่ถอดถอนกิเลส

ภายในจิต เพื่อความสบายหายห่วงของจิต   

จิตปล่อยกังวลได้เป็นลำดับ อย่าไปคาดว่าเรา

ไม่มีภูมิสมาธิหรือเราได้ภูมิสมาธิเพียงแค่นี้เป็น

ปญัญาไปไม่ได ้ พจิารณาปญัญาไปไม่ได ้ อยา่หา  

คาดหมาย  

กิเลสมันมีขั้นที่ ไหน มันเกิดกิเลสขั้นไหน  

บ้าง มันไม่เห็นมาบอกเรา กิเลสแสดงขึ้นมา

ที่ ไหนก็เป็นกิเลสและเสียดแทงหัวใจเราได้  

ทุกประเภทของกิเลส ทุกอาการของกิเลส  

ที่มันแสดง เราต้องคิดเทียบอย่างนั้นซิ กิเลส  

ไม่เห็นว่ามีชั้นไหนภูมิใด ทำไมมันเป็นกิเลส  

ทุกระยะที่มันแสดงตัวออกมา เวลามีธรรม

เงื่อนใดที่เราจะพิจารณา ทำไมจะไม่เป็นธรรม 

ถึงวาระที่จะพิจารณาเราต้องพิจารณา เพราะ  

การพิจารณาก็เพื่อแก้กิเลส ทำไมจะไม่เป็น

ธรรม ปัญญาต้องหมุนกันอย่างนั้นซิ ปัญญา

ต้องดักหน้าดักหลังร้อยสันพันคมไม่งั้นไม่ทันนะ 

ได้ยินแต่ท่านว่า มหาสติมหาปัญญา   

เป็นยังไงมหาสติมหาปัญญา ท่านกล่าวไว้  

แลว้นัน้จติมนัคาดมนัหมายนะ ทา่นวา่พระโสดา 

พอแยกธาตุกำหนดดูเสือ ‘กลัวอะไรมัน’ 

เอ๊า ไล่เบี้ยกันไป ‘กลัวตามันรึ’ ‘ตาเราก็มีไม่

เห็นกลัว’ นั่นมันแก้กัน ‘กลัวเล็บมันรึ’ ‘เล็บเรา

ก็มี ไม่ เห็นกลัว’ ‘กลัวขนมันรึ ’ ‘ขนเราก็มี  

ไม่ เห็นกลัว ถ้ากลัวขนมันก็กลัวขนเราซิ   

ขนเราขนมันธาตุอันเดียวกัน’ ‘กลัวเขี้ยวมันรึ’ 

‘เขี้ยวเราก็มี กลัวอะไร’ ไล่หากันจนไม่มีทางไป 

กระทั่งถึงหาง บทเวลาไล่ถึงหางนึกว่ามันจะจน

มนัก็ไมจ่นนะ ความจรงิกเ็ราไมม่หีางนี ่ ‘กลัวหาง  

มันเหรอ’ ‘แม้แต่ตัวมันเองยังไม่กลัว แล้วเรา

จะไปกลัวหางมันหาประโยชน์อะไร’ แน่ะ   

มันแก้กันทันนะ 

ตอ่จากนัน้กก็ำหนดทำลายใหแ้ตกกระจาย

ละที่นี่ การกำหนด ปัญญามันรวดเรว็นีก่ำหนด

ให้แตกกระจายไปหมด อันนั้นก็แตกกระจาย  

ลงไปถึงความเป็นธาตุต่างๆ ความปรุงของจิต

ออกไปก็รู้ คือกำหนดไว้เมื่อเวลามันปรุงออกไป

เป็นภาพเสือ ให้มันเป็นภาพเสือเสียก่อน   

จนพิจารณาไล่ ไปทีละอาการๆ อย่างนั้นแล้ว 

ทีนี้กำหนดให้มันกระจายไปเลย การกำหนด

กระจายนี่ จิตก็แยบ็ปรงุเพราะเปน็ภาพของจิต

เองนี่ สติปัญญามันทันเอง มันทำลายกันเอง 

โดยสมมตุวิา่เสือ เพราะสถานที่เหลา่นัน้มนัมเีสอื

มันกลัวเสือ กำหนดภาพเสือให้มันดูเสียก่อน

กำหนดกระจายลงไปมันก็หมด พอปรุงขึ้นปั๊บ

ภาพอะไรมันก็ดับไปพร้อมๆ ทีนี้ก็จะกลัวอะไร 

เพราะไม่มีอะไรหลอกนี่ เป็นภาพของตัวเองไป

หลอกตัวเองต่างหาก 

ไม่ว่าเสือว่าช้างว่างูว่า

อะไร เวลาเจอจริงๆ มันก็

เป็นธรรมชาติอันหนึ่ง เรา

ก็ เป็นธรรมชาติอันหนึ่ ง 

แน่ะ มันคิดไปอย่างนั้นเสีย 

นั่นก็ธาตุ นี่ก็ธาตุ มัน

พิจารณาไปอย่างนั้นเสีย 
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พระสกิทาคา พระอนาคา พระอรหัต บรรลุ

โสดา บรรลุสกิทาคา บรรลุอนาคา บรรลุอรหัต

อรหันต์ มันก็คาดหมายไปตามความบรรลุ   

เราจะบรรลอุยา่งนัน้เราจะบรรลอุยา่งนีม้นัคาดไป 

แต่ความคาดเหล่านั้นกับความจริงที่เราปฏิบัติ

ไปรู้เห็นไปมันเป็นคนละโลก ไม่ใช่อันเดียวกัน 

ห่างกันคนละโลก เหมือนเราวาดภาพเมือง

อเมริกาเป็นต้น เราไม่เคยเห็นอเมริกา เช่น 

กรุงวอชิงตันเป็นต้น หรือเรื่องอะไรก็ตาม   

มันจะวาดภาพขึ้นมาทันที เราก็เชื่อว่ามันเป็น

อย่างนั้นๆ พอไปเห็นเข้าเท่านั้น ภาพทีว่าดไว้

นัน้กบัความจรงิมนัเปน็คนละโลกเลย 

แตเ่ราก็ไมย่อมเหน็โทษ วา่ภาพทีเ่ราวาดไว้  

แต่ก่อนนั้นคือเครื่องหลอกเรา เคยหลอกมา  

ตั้งแต่ไหนแต่ไร พูดถึงเรื่องอะไรมันก็วาดภาพ

นั้นขึ้นมา พูดเรื่องอะไร เรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่อง

อะไรก็ตาม มันต้องมีภาพขึ้นมาประกอบทุกสิ่ง

ทุกอย่างทุกครั้ง แต่เวลาไปถึงความจริงแล้ว 

ภาพที่วาดเอาไว้นั้นไม่ตรงกับความจริงนั้นเลย 

ควรจะเห็นโทษแต่เราก็ไม่ยอมเห็น 

เพราะฉะนั้น จึงว่ากิเลสกล่อมคนให้หลับ

สนิทได้ง่ายนิดเดียว วาดภาพมรรคผลนิพพาน

กเ็หมอืนกนั สำเรจ็พระโสดาเหน็จะเปน็อยา่งนัน้ 

สำเร็จพระสกิทาคา สำเร็จพระอนาคาเห็นจะ

เป็นอย่างนั้น สำเร็จอรหันต์เห็นจะเป็นอย่างนั้น 

มันวาดภาพของมันไว้อย่างพร้อมมูล และเป็น

เครื่องหลอกอันหนึ่งๆ ฉะนั้นจึงไม่ต้องไปคาดไป

หมาย ให้เดินตามปฏิปทาเครื่องดำเนิน ปัจจุบัน

ธรรมเป็นหลักที่จะยังมรรคผลนิพพานให้เกิด

ภายในใจไม่สงสัย...” 

 

หลักเกณฑ์อันใหญ่หลวง 
 

ระหว่างอยู่ศึกษากับหลวงปู่มั่นที่วัด-  

ป่าบ้านหนองผือ จังหวัดสกลนคร ขณะกำลัง  

นั่งภาวนาพิจารณาด้านปัญญาในคืนหนึ่งก็เกิด 

ผลอัศจรรย์ขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ดังนี้  

“...พิจารณาร่างกายนี้แหละ พิจารณา  

ลงไปๆ ดึกๆ นะ พิจารณาลงไปๆ ร่างกาย  

มันเป็นของมันเอง เวลามันจะเป็นขึ้นมา   

มันแปลกนะ ไม่มี ใครช่วยไม่มี ใครตกใครแต่ง 

มันหากเป็นของมันเอง  

พอจิตจ่อลงไปจุดเดียวเท่านั้น ร่างกาย  

จะทำงานของมันเอง ผุพังแตกสลาย สลายๆ 

ลงไป พังลงไป ก็ยิ่ งสนใจ ยิ่งดูความเป็น  

ของมัน นั่นละธรรมท่านแสดง อันหนึ่งเหมือน  

(ภาพใหญ่) กุฏิและทางจงกรมของหลวงปู่มั่น

(ภาพเล็กซ้าย) บริเวณที่ตั้งกุฏิองค์หลวงตาในสมัยนั้น ท่าน

เมตตาชี้จุดไว้ด้วยองค์ท่านเอง อยู่ห่างจากกุฏิหลวงปู่มั่นไป

ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว ๑๕ เมตร เป็นระยะที่สามารถ 

เห็นและได้ยินเสียงของหลวงปู่มั่นได้อย่างชัดเจน

(ภาพเล็ก) กุฏิหลวงปู่มั่นมองจากบริเวณที่ตั้งกุฏิองค์หลวงตา 
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ในหนงัสอื
 “ประวตัทิา่นพระอาจารยม์ัน่”


กล่าวถึงผลแห่งธรรมที่ปรากฏแก่หลวงปู่-

มั่นในถ้ำสาริกา
 อำเภอเมือง
 จังหวัด

นครนายก
ว่า



“...ท่านพักอยู่ที่ถ้ำนั้นมีพระอรหันต์



หลายองค์มาเยี่ยมและแสดงธรรมให้ฟัง

เสมอในวาระต่างๆ
กัน
ซึ่งผิดกับที่ทั้งหลาย

อยู่มากในชีวิตที่ผ่านมา
ธรรมเป็นที่แน่ใจได้

ปรากฏขึ้นแก่ท่านในถ้ำนั้น
 ธรรมนั้นคือ

พระอนาคามีผล
 ธรรมนี้ในพระปริยัติท่าน

กลา่วไวว้า่ละสงัโยชน์ได
้ ๕
 คอื
สกักายทฏิฐิ

วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามราคะ

ปฏิฆะ
 ท่านผู้บรรลุธรรมขั้นนี้เป็นผู้แน่นอน

ในการไม่กลับมาอุบัติเกิดเป็นมนุษย์
 และ

สัตว์ที่มีธาตุสี่
 คือ
 ดิน
 น้ำ
 ลม
 ไฟ
 เป็น

เรือนร่างอีกต่อไป



หากยงัไมเ่ลือ่นชัน้ขึน้ถงึพระอรหนัตภมู
ิ


ในอัตภาพนั้น
 เวลาตายแล้วก็ ไปอุบัติเกิด

ในพรหมโลก
 ๕
 ชั้น
 ชั้นใดชั้นหนึ่ง
 ตาม

ภูมิธรรมที่ผู้นั้นได้บรรลุในพรหมโลก
 ๕
 ชั้น


คือ
 อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี และ

อกนฏิฐา
 ซึง่เปน็ทีส่ถติอยูข่องพระอนาคาม
ี


บุคคล
 ตามลำดับแห่งภูมิธรรมที่มีความ

ละเอียดต่างกัน
 ท่านพระอาจารย์มั่นเล่า

เป็นการภายในว่า
 ท่านได้บรรลุอนาคามี

ธรรมในถ้ำนั้น...”





ธรรมหลวงปู่มั่นในถ้ำสาริกา	

จิตมันทะลุไปหมด ว่างไปหมดเลย อัศจรรย์   

ขึ้นไปเล่าให้ท่านฟัง ท่านก็ขึ้นทันทีเลย  

‘เอ้อ ได้หลักพยานแล้ว อย่างนี้ละผมเป็น

ผมเป็นที่ถ้ำสาริกาเป็นอย่างท่านมหานี่ละ 

เอาเลยได้การ’ 

 ขึ้นเลยนะขึงขัง นั่นเห็นไหมธรรมเข้า

ดลใจท่าน ก๊อกน้ำที่ใสสะอาดท่านก็ผางออกมา

เลย เรากฟ็งัอยา่งเคลิม้เทยีว ใครบอก มันเป็นขึ้น

มาเอง มันจึงไปพูดให้ท่านฟังได้อย่างอาจหาญ 

เอาความจริงไปพูด  

ท่านก็รับขึ้นเลยทันที ‘เอ้อ! เอาละที่นี้

ได้การ ผมเป็นอย่างนี้แหละที่ถ้ำสาริกา เอ้าทีนี้

ไดก้ารๆ’ ผงึผงัตงึตงัเลย สองตอ่สองนะ เสยีงลัน่  

อยู่ในห้อง เรากับท่านไม่มีอะไรกัน มันเหมือน

พ่อกับลูกนั่นแหละ จะเข้าหาท่านเมื่อไรท่านไม่

เคยห้ามนะ กับเรานะ องค์อื่นไปยุ่งไม่ ได้นะ 

ใครจะไปยุ่งท่านไม่ได้นะ  

ถ้ำสาริกา อ.เมือง จ.นครนายก

ผู้ดู อันหนึ่งเหมือนธรรมแสดงลวดลายต่างๆ 

สุดท้ายร่างกายนี้ก็พังลงไปๆ หมด ยังเหลือแต่

กองกระดกู พจิารณากองกระดกู กระดกูเหลา่นี ้ 

มันก็เป็นดินเหมือนกัน เหล่านั้นก็เป็นดิน ส่วนที่

ละเอียดมันก็ลงไปก่อนแล้ว อันนี้ส่วนหยาบ  

มันก็จะลงเป็นแผ่นดินอันเดียวกันนี้แหละ   

พอวา่อยา่งนัน้ พรบึเลย นัน่เหน็ไหมละ่ ลงกพ็รบึ  

หมดเลย โลกธาตุดับหมด 

‘โอ้โห อัศจรรย์ ลงเป็นชั่วโมงๆ นะ’ 

เงียบเลย แต่ธรรมชาติที่รู้ ไม่ ได้เงียบ  

ตัวเอง สว่างจ้าเลย มันเงียบสิ่งมาเกี่ยวข้อง

ต่างหาก ว่างไปหมดเลย โลกธาตุนี่ว่างเปล่า  

ไปหมด โอ้โห อัศจรรย์ เป็นชั่วโมงๆ จิตถึงค่อย

ถอนขึ้นมา พอถอนขึ้นมาแล้วกำหนดดูต้นไม้

ภูเขา กำหนดดูกุฏิศาลาไม่เห็นเลย ว่างไปหมด 

ลืมตาดูก็มองเห็นเป็นรางๆ แล้วว่างไปหมด   

ตานี่เห็นพอเป็นรางๆ เงาๆ นะ ส่วนใหญ่ของ
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แม้ท่านป่วยก็เหมือนกัน ถ้าเราขึ้นเมื่อไร

ท่านไม่ เคยว่าอะไรเลย ไม่ เคยนะกับเรา   

ท่านนอนอยู่ เราไปปั๊บ เข้าไปถึงเท้าท่าน 

เพราะเราก็หมุนติ้วของเราธรรมะของเรา   

ไปกราบเรียนเรื่องธรรมะ ท่านก็อธิบายให้ฟัง

ปุ๊บปั๊บๆ เราก็ลงปุ๊บไปเลย 

ทา่นไมเ่คยหา้มเรานะ นีท่ีแ่ปลกอยู ่ไมเ่คย  

ได้ยินเลยว่าห้ามหรือว่ามาทำไม ไม่เคยมี ทั้งๆ 

ที่พระเณรเข้าใกล้ ไม่ ได้ เราไปเมื่อไรได้ทั้งนั้น 

ไมว่า่กลางคำ่กลางคนื เวลาไหนไดท้ัง้นัน้เลย กม็ ี 

แปลกอันหนึ่ง ไม่ใช่ยกตัวนะ เราพูดตามเรื่อง

ท่านเมตตา…” 

จากนั้นหลวงปู่มั่นเมตตาเล่าถึงความ

อศัจรรยข์องจติทีเ่กดิขึน้ทีถ่ำ้สารกิา อำเภอเมอืง 

จงัหวดันครนายก ให้ท่านฟังภายในกุฏิที่วัดป่า-

บ้านหนองผือ ดังนี้  

“…ท่านอยู่ถ้ำสาริกา นั่นเวลาท่านได้รับ

ความทุกข์นะ นี่ละ คนเราเวลาจนตรอกจนมุม

จริงๆ ช่วยตัวเองได้นะ ปัญญามาเอง ของท่าน

ก็เหมือนกัน 

ท่านเป็นโรคท้อง ยานี้ก็เคยบำบัดกันได้

เป็นระยะๆ ไป ท่านว่า แล้วไปอยู่ในถ้ำสาริกา 

ก็เป็นยาสมุนไพรมีอยู่ตามที่ท่านพัก เขาก็บอก

แล้วก่อนที่ท่านจะขึ้นไปว่า  

‘พระตาย ๔ องค์แล้วถ้ำนี้’  

เขาจึงถามว่า ‘นี่ท่านจะตายองค์ที่ ๕   

เหรอ?’ เขาบอกท่านไม่ฟัง ท่านบอกให้เขา  

พาไปส่งขึ้นถ้ำสาริกา ‘นี่ท่านจะตายองค์ที่ ๕ 

เหรอ?’ เขาว่าอย่างนั้น  

‘โอย๊ ที่ไหนก็ไมว่า่แหละ’ ทา่นวา่อยา่งนัน้ 

‘ขอไปดู ควรอยู่ก็อยู่’ นั่นฟังซิ ท่านพูดถ่อมตน

ของท่าน ‘ควรอยู่ก็อยู่ ควรลงก็ลง ให้ ไปดู  

เสียก่อน’ ทางจิตท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้น ท่าน

เล่าให้ฟัง ‘ที่ไหนมันไม่ตายน่ะ’ ท่านว่าอย่างนั้น

ทีเดียวนะ  

‘ถ้ำหรือไม่ถ้ำ มันก็ตายทั้งนั้นนี่นะ ป่าช้า

มอียูท่ัว่ไป’ นัน่ในใจของทา่น แตเ่วลาพดูออกมา 

‘เขา้ไปดเูสยีกอ่นมนัควรอยูก่อ็ยู ่ไมค่วรอยูก่ล็งเสยี’ 

ทา่นวา่อยา่งนัน้ พอขึน้ไปแลว้โรคกก็ำเรบิ  

ใหญ่เลย ‘นี่เรานี่จะเป็นองค์ที่ ๕ จริงๆ เหรอ?’ 

ท่านก็ว่าอย่างนั้น ‘เอ้า ห้าก็ห้า’ ท่านไม่ได้ถอย 

‘เอ้า ห้าก็ห้า’ ว่างั้นเลย เอายาอะไรมาฉัน  

ก็ไมม่นีำ้ยาเลยแหละ สดุทา้ยทา่นบอกวา่ ยากำ  

อยู่นี้ปาเข้าป่า  

‘มันเป็นอะไร เอ้า! เป็นก็เป็น ตายก็ตาย’ 

ยาทีก่ำนีเ้อามาตม้แลว้ปาเขา้ปา่เลย ทิง้หมด  

เข้าในถ้ำเลย ถ้ำเล็กๆ เราไปดูหมดแหละ   

ที่ท่านบอกตรงไหน ไปดู ทีนี้เวลามันเอาจริงๆ 

มันก็หนักจริงๆ หนักก็ฟัดกันเลย... ทุกขเวทนา 

เอากันเต็มเหนี่ยว  

‘เอ้า เป็นก็เป็น ตายก็ตาย เอาสนามรบนี่

เป็นป่าช้า สนามรบกับความทุกข์ความทรมาน 

กับกิเลสตัณหาที่เกิดความฟุ้งซ่านวุ่นวายต่างๆ 

ขึ้นในนั้น ฟัดกันในนั้นเลย  

เอ้า เป็นก็เป็น ตายก็ตาย’  

พอได้ที่มันก็พรึบเลย พอลงได้จังหวะแล้ว  

พรบึทนัท ี ดบัหมดเลยโลกธาต ุ สวา่งจา้ไปหมดเลย 

ไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับ สว่างจ้าไปหมดเลย  

ที่เราพูดถึงเรื่องผี ใหญ่ที่มันจะมาตีท่าน 

อย่างนั้นแล้วเห็นไหมล่ะ แบก

เหมือนท่อนเหล็กจะมาตีท่าน 

ดังที่ เขียนในหนังสือประวัติ

ท่านพระอาจารย์มั่น นี่ละ

ความจริง ปีพรรษา ๒๒ ท่าน

ได้หลักเกณฑ์ ไม่หวั่น-

ไหวตรงนั้นละ ทั้งๆ ที่

กิเลสมีอยู่นะ แต่ว่า

หลักธรรมนี้ เข้าสู่ ใจ

แล้ว ไม่หวั่นไหวเลย 

เชื่อแน่ต่อมรรคผล

นิพพาน กล้าหาญ

ตั้งแต่นั้นมา ไปได้

หลักเกณฑ์อันใหญ่-

หลวงที่ถ้ำสาริกา...” 

 

เทศนาอบรมพระขององค์หลวงตาภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการละสังโยชน์



ของพระอริยบุคคลแต่ละชั้น
 มีข้อสังเกตบางประการที่ต่างจากภาคปริยัติ




ท่านเมตตาแสดงธรรมนี้ ไว้ตั้งแต่
 ๔๗
 ปีที่แล้ว
 คือ
 เมื่อวันที่
 ๑๘
 กุมภาพันธ์


๒๕๐๗
ณ
วัดป่าบ้านตาด
จังหวัดอุดรธานี

ดังนี้


“...เบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็ดี
 พระสาวกอรหันต์ผู้ปฏิบัติและรู้เห็นตาม



พระพุทธเจ้าก็ดี
 ท่านเป็นคนมีกิเลสประเภทเดียวกันกับพวกเรา
 แต่อาศัย



ความพากเพียรพยายามไม่ลดละการบำเพ็ญ
 เพื่อชำระซักฟอกสิ่งมืดมนของใจ


ท่านพยายามบำเพ็ญโดยความสม่ำเสมอไม่หยุดชะงักหรือทอดทิ้งความพยายาม


ใจที่ ได้รับการบำรุงจากปุ๋ยที่ดี
 คือกุศลกรรม
 ก็ค่อยๆ
 เจริญขึ้นโดยลำดับ




จนสามารถบรรลุธรรมถึงชั้นอริยภูมิอันสูงสุด
 คือพระอรหัตผล
 คำว่า



พระอริยเจ้านั้น
 แปลว่าผู้ประเสริฐ
 เพราะธรรมที่ท่านได้บรรลุเป็นธรรมอัน

ประเสริฐมีอยู่
๔
ชั้น
ดังนี้
ชั้นพระโสดา
ชั้นพระสกิทาคา
ชั้นพระอนาคา
และ

ชั้นพระอรหัต


ผูส้ำเรจ็ชัน้พระโสดา
ทา่นกลา่วไวว้า่
ละสงัโยชน์ได	้๓
คอื
สกักายทฏิฐหินึง่




วิจิกิจฉาหนึ่ง
 สีลัพพตปรามาสหนึ่ง
 สักกายทิฏฐิที่แยกออกตามอาการของขันธ์


มี
๒๐
โดยตั้งขันธ์ห้าแต่ละขันธ์ๆ
เป็นหลักของอาการนั้นๆ
ดังนี้
ความเห็นกาย

เป็นเรา
 เห็นเราเป็นกาย
 คือเห็นรูปกายของเรานี้เป็นเรา
 เห็นเราเป็นรูปกาย



อนันี
้ เหน็รปูกายในอนันีม้ีในเรา
 เหน็เรามีในรปูกายอนันี
้ รวมเปน็
 ๔
 เหน็เวทนา



เปน็เรา
เห็นเราเป็นเวทนา
เห็นเวทนามีในเรา
เห็นเรามีในเวทนา
นี่ก็รวมเป็น
๔


เหมือนกนักบักองรปู
 แมส้ญัญา
 สงัขาร
 วญิญาณกม็นียั
 ๔
 อยา่งเดยีวกนั
 โปรด

เทยีบกนัตามวิธีที่กล่าวมา
 คือขันธ์ห้าแต่ละขันธ์มีนัยเป็น
 ๔
 สี่ห้าครั้งเป็น
 ๒๐


เป็นสักกายทิฏฐิ
 ๒๐
 มีตามท่านกล่าวไว้ว่า
 พระโสดาบันบุคคลละได้โดยเด็ด

ขาด



แต่ทางด้านปฏิบัติของธรรมะป่า
 รู้สึกจะคลาดเคลื่อนไปบ้าง
 เฉพาะ

สักกายทิฏฐิ
๒๐
นอกนั้นไม่มีข้อข้องใจในด้านปฏิบัติ
จึงเรียนตามความเห็นของ

ธรรมะป่าแทรกไว้บ้าง
 คงไม่เป็นอุปสรรคแก่การฟังและการอ่าน
 เมื่อเห็นว่า

ไม่ใช่ทางปลดเปลื้องตามนัยของสวากขาตธรรมแล้วก็กรุณาผ่านไป
 อย่าได้ถือ



เป็นอารมณ์ขัดข้องใจ
ผู้ละสักกายทิฏฐิ
๒๐
ได้เด็ดขาดนั้น
เมื่อสรุปแล้วก็พอได้

ความว่า
 ผู้มิใช่ผู้เห็นขันธ์ห้าเป็นเรา
 เห็นเราเป็นขันธ์ห้า
 เห็นขันธ์ห้ามีในเรา


เห็นเรามีในขันธ์ห้า
 คิดว่าคงเป็นบุคคลประเภทไม่ควรแสวงหาครอบครัว




ผัว-เมีย


  เรียงลำดับอริยภูมิ	

>> 
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‘มันจะเป็นบ้านะท่าน ผมไม่ได้สอนให้คน

เปน็บา้ กม็นัไมเ่ปน็อยา่งเกา่ จะใหม้นัเปน็อะไรอกี 

มนัเปน็มนักเ็ปน็หนเดยีวเทา่นัน้ ผมกเ็ปน็หนเดยีว

เท่านั้นแหละไม่เคยเป็นอีกเลย ผมก็ไม่สงสัย 

ผมไมเ่หน็เปน็บา้ นีม่าเปน็บา้อะไรอกี จะเปน็บา้

สองชั้นหรือนี่ เวลามันสว่างก็เป็นบ้าแบบหนึ่ง 

เวลามันไม่สว่างก็บ้าแบบหนึ่ง ไม่ได้สอนคนให้

เป็นบ้านี่นะ นี่มาเป็นบ้างมเงาอะไรอีก มันเป็น

แล้วก็ผ่านไปแล้วไปยุ่งกับมันทำไม พิจารณา  

ในหลักปัจจุบันซิ มันจะเป็นอะไรก็ให้เป็น ขึ้นใน

หลักปัจจุบัน ท่านรู้นั้น ท่านรู้ ในหลักปัจจุบันใช่

ไหม นี้ ไปคว้าหาที่ไหนอีก’ 

ขู่ ใหญ่เลยนะ โอ๊ย ตาย นึกว่าจะไปหา

คะแนน ที่ ไหนได้ถูกตัดเสียขาดสะบั้นเลย   

มันยังไงกันนี่ คำว่าบ้าสว่าง คือหมายความว่า

อยู่ ในขั้นนั้นมันกำลังดำเนิน ไม่ใช่สว่างแบบ

ตายตัวว่างั้นเถอะ สว่างด้วยจิตที่บริสุทธิ์เป็น

อย่างหนึ่ง สว่างที่จิตไม่บริสุทธิ์เป็นอย่างหนึ่ง 

จึงว่าเป็นบ้าได้ ในขั้นนี้ ถ้าเป็นขั้นสุดท้ายหมด

ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็ ไม่มีคำว่าบ้าแหละ 

เพราะจากนั้นหมดคำว่าเสื่อมว่าเจริญ 

เขาคนนั้นแม้จากไปแล้วก็ยังมีความติดใจ
 และคิดถึงน้ำในบึงนั้นอยู่เสมอ


และทุกครั้งที่เขาเข้าไปในป่านั้น
 ต้องตรงไปที่บึงและแหวกจอกแหนออก




แล้วตักขึ้นมาอาบดื่มและชำระล้างตามสบายทุกๆ
 ครั้งที่เขาต้องการ
 เวลา



เขาจากไปแล้ว
 แม้น้ำในบึงนั้นจะถูกจอกแหนปกคลุมไว้อย่างมิดชิดก็ตาม




แตค่วามเชือ่ทีเ่คยฝงัอยูใ่นใจเขาวา่
 นำ้ในบงึนัน้มอียูอ่ยา่งสมบรูณห์นึง่
 นำ้ในบงึนัน้

ใสสะอาดหนึง่
น้ำในบึงนั้นมีรสจืดสนิทหนึ่ง
ความเชื่อทั้งนี้ของเขาจะไม่มีวันถอน

ตลอดกาล’


ข้อนี้
 เทียบกันได้กับโยคาวจร
 ภาวนาพิจารณาส่วนต่างๆ
 ของร่างกาย

ชัดเจนด้วยปัญญาในขณะนั้นแล้ว
จิตปล่อยวางจากรูป
 เวทนา
สัญญา
สังขาร


วิญญาณ
 หยั่งเข้าสู่ความสงบหมดจดโดยเฉพาะ
 ไม่มีความสัมพันธ์กับขันธ์



ทั้งหลายเลย
 และขณะนั้นขันธ์ทั้งห้าไม่ทำงานประสานกับจิต
 คือต่างอัน



ตา่งอยู
่ เพราะถกูความเพยีรแยกจากกนัโดยเดด็ขาดแลว้
 ขณะนัน้แลเปน็ขณะที
่


เกิดความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ขึ้นมาอย่างไม่มีสมัยใดๆ
 เสมอเหมือนได้


นับแต่วันเกิดและวันปฏิบัติมา
 แต่ก็ ได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ปรากฏขึ้นในเวลานั้น


จิตก็ ได้ทรงตัวอยู่ในความสงบสุขชั่วระยะกาล
 แล้วจึงถอนขึ้นมา
 พอจิตถอนขึ้น



มาจากที่นั้นแล้ว
ขันธ์กับจิตก็เข้าประสานกันตามเดิม


แต่หลักความเชื่อมั่นว่าจิตได้หยั่งลงถึงแดนแห่งความสงบอย่างเต็มที่หนึ่ง


ขันธ์ทั้งห้าคือ
รูป
เวทนา
สัญญา
สังขาร
วิญญาณ
ได้แยกจากจิตโดยเด็ดขาด

ในเวลานั้นหนึ่ง
 ขณะจิตที่ทรงตัวอยู่ ในความสงบเป็นจิตที่อัศจรรย์ยิ่งหนึ่ง




เรียงลำดับอริยภูมิ	

>> 

เมือ่ไดเ้ลา่ผลภาวนาในคนืนีถ้วายหลวงปูม่ัน่

แล้ว ท่านรูส้กึวา่จติใจพองขึน้ และเมือ่หลวงปูม่ัน่  

เมตตาเลา่เรือ่งของทา่นเองดงักลา่วเปน็สกัขพียาน  

อันเป็นเอกด้วยแล้ว ใจของท่านก็ยิ่งพองขึ้น

ด้วยความปีติยินดี  

จากนั้นจึงเร่งภาวนาอย่างเต็มที่ด้วยตั้งใจ

จะให้ ได้ผลอัศจรรย์ดังเดิม หลังจากภาวนา

อย่างหนักอยู่ ๒-๓ วันก็ไม่ปรากฏผลว่าจะเป็น

เช่นเดิมแต่อย่างใด จึงได้ขึ้นกราบเรียนถาม

หลวงปู่มั่นอีกครั้งหนึ่ง ไปหาท่านโดยเฉพาะ

ตอนกลางคืน ไปหาสองต่อสอง ท่านเลยขนาบ

เอาเสียอย่างหนัก  

ท่านกล่าวว่าการภาวนาครั้งอื่นก็เป็น

ธรรมดาแต่ครั้งนี้ต่างจากทุกครั้งเป็นแบบ

สะเทือนโลกจึงต้องขึ้นกราบหลวงปู่มั่นจนถูกขู่

เอา ดังนี้ 

“...วันหลังก็เอาจะให้เป็นอย่างนั้นอีกมัน

ไมเ่ปน็ ตอ่ไปมนัก็ไมเ่ปน็ มนักล็งของมนัเฉพาะๆ 

เสียไม่จ้าเหมือนอย่างนั้น คราวนี้จะให้เป็น

อย่างนั้นอีก จึงไปกราบเรียนท่าน ท่านขนาบ

ทันทีว่า 

เพราะครอบครัว
 (ผัว-เมีย)
 เป็นเรื่องของขันธ์ห้า
 ซึ่งเป็นรวงรังของ

สักกายทิฏฐิที่ยังละไม่ขาดอยู่โดยดี
 ส่วนผู้ละสักกายทิฏฐิได้โดยเด็ดขาดแล้ว




รูปกายกห็มดความหมายในทางกามารมณ
์ เวทนาไมเ่สวยกามารมณ
์ สญัญาไมจ่ำ

หมายเพื่อกามารมณ์
 สังขารไม่คิดปรุงแต่งเพื่อกามารมณ์
 วิญญาณไม่รับทราบ



เพื่อกามารมณ์
 ขันธ์ทั้งห้าของผู้นั้นไม่เป็นไปเพื่อกามารมณ์
 คือประเพณี



ของโลกโดยประการทั้งปวง
 ขันธ์ห้าจำต้องเปลี่ยนหน้าที่ ไปงานแผนกอื่นที่ตน

เห็นว่ายังทำไม่สำเร็จ
 โดยเลื่อนไปแผนกรูปราคะ
 อรูปราคะ
 มานะ
 อุทธัจจะ


อวิชชา


ผู้ละสักกายทิฏฐิ
 ๒๐
 ได้โดยเด็ดขาด
 คิดว่าเป็นเรื่องของพระอนาคามี



บุคคล
 เพราะเป็นผู้หมดความเยื่อใยในทางกามารมณ์ดังกล่าวแล้ว
 ส่วน



พระโสดาบันบุคคลคิดว่าท่านรู้และละได้
โดยข้ออุปมาว่า



‘มีบุรุษผู้หนึ่งเดินทางเข้าไปในป่าลึก
 ไปพบบึงแห่งหนึ่งมีน้ำใสสะอาดและ



มีรสจืดสนิทดี
 แต่น้ำนั้นถูกจอกแหนปกคลุมไว้
 ไม่สามารถจะมองเห็นน้ำ



โดยชัดเจน
 เขาคนนั้นจึงแหวกจอกแหนที่ปกคลุมน้ำนั้นออก
 แล้วก็มองเห็นน้ำ

ภายในบึงนั้นใสสะอาดและเป็นที่น่าดื่ม
 จึงตักขึ้นมาดื่มทดลองดู
 ก็รู้ว่าน้ำในบึง

นั้นมีรสจืดสนิทดี
 เขาก็ตั้งหน้าดื่มจนเพียงพอกับความต้องการที่เขากระหายมา

เป็นเวลานาน
 เมื่อดื่มพอกับความต้องการแล้วก็จากไป
 ส่วนจอกแหนที่ถูกเขา

แหวกออกจากน้ำก็ ไหลเข้ามาปกคลุมน้ำตามเดิม
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แม้คนชั่วที่เคยประพฤติตัวไม่ดีมาแล้วตลอดสัตว์ดิรัจฉาน
 พระโสดาบัน

บุคคลก็ ไม่รังเกียจ
 โดยเห็นว่าเขากับเราตกอยู่ในวงแห่งกรรมดี-ชั่ว
 เหมือนกัน


ใครมีกรรมประเภทใดจำต้องยอมรับตามหลักกรรมที่ตนทำมา
 และยอมรับ



ตามหลักความจริงที่เขาทำ
 หรือเขายกเหตุผลขึ้นมาอ้างโดยถูกต้องในขณะนั้น


โดยไม่ต้องรื้อฟื้นอดีตคือความเป็นมาของเขา
 ตลอดชาติ
 ชั้น
 วรรณะมาเป็น

อุปสรรคต่อความจริงที่ตนเห็นว่าถูกต้อง
 รีบยึดถือมาเป็นคติทันที
 นี้เป็นหลัก-

ธรรมประจำอัธยาศัยของพระโสดาบันบุคคล


ถา้คำทีก่ลา่วมาดว้ยความจนใจทัง้นีเ้ปน็การถกูตอ้ง
พระโสดาบนั



บุคคลแสวงหาครอบครัวผัว-เมีย
 ก็ ไม่ขัดข้องต่อประเพณี



ของผู้ละสักกายทิฏฐิ
 ๒๐
 อันเป็นรวงรังของกามารมณ
์


ยังไม่ ได้เด็ดขาด
 สักกายทิฏฐ
ิ ๒๐
 ก็ ไม่เป็นอุปสรรคแก่



พระโสดาบันในทางครอบครัว
เพราะเป็นคนละชั้น


ท่านนักปฏิบัติโปรดยึดเอาเข็มทิศจากสวากขาตธรรม



นำไปปฏิบัติ
 จนเกิดความรู้ความเห็นขึ้นจำเพาะตน
 และ

กลายเป็นสมบัติของตนขึ้นมา
 นั่นแหละจะมีทางทราบได้ว่างาน

ของเราเป็นงานประเภทหนึ่ง
 งานของท่านเป็นงานประเภทหนึ่ง




แตร่วมผลรายไดเ้ปน็ตวัเงนิอนัเดยีวกนั
 จะไดร้อ้ยบาท
 พนับาท
 หมื่นบาท
 หรือ



มากกว่านั้น
 ก็ทราบชัดว่าเงินจำนวนนี้เกิดจากผลงานที่ตนได้ทำความอุตส่าห์

พยายามแสวงหามา
 มีมากหรือมีน้อยจะเป็นที่อุ่นอกอุ่นใจแก่ตนเอง
 อาจจะดี


อันนี้มันมีเสื่อมมีเจริญนี่นะ เมื่อมันสว่าง

อย่างนี้วันหลังมันไม่เป็นอย่างนั้น ก็เหมือนเรา

มนัเสือ่ม ทนีีท้า่นกว็า่ ‘เปน็บา้หรอื’ เราไมล่มืนะ 

‘มันเป็นไปแล้วก็เป็นไปแล้ว การดำเนิน

จะผ่านจะเห็นจะรู้อะไรๆ มันก็ผ่านไปเหมือน

เราเดินทาง ไปตรงนี้เห็นตรงนี้ๆ มันไปตรง

ไหนเห็นตรงไหนเห็นไปแล้วก็เดินผ่านไป จะให้

เห็นเหมือนเก่าได้ยังไง’ เวลาท่านอธิบายไป .. 

เราก ็ โห ขบขันด ี ก็ ไม่เป็นอีกนะเป็น  

หนเดียวเท่านั้น เป็นแบบนั้นนะ แบบอื่นมันก็

เป็นของมันจิปาถะ แล้วแต่มันจะเป็น แต่ที่

เดน่ๆ เดด็ๆ มากๆ สะดดุใจอยา่งมาก อยา่งไม่

เคยเปน็  

เรากเ็ลา่ใหฟ้งัอยา่งทีข่ึน้ไปเลา่ถวายทา่น 

อย่างอื่นมันก็เป็นอยู่แต่ธรรมดาๆ แต่วันนั้น

มันเป็นแบบสะเทือนโลก ไปเล่าให้ท่านฟัง  

ท่านก็คึกคักขึ้นเลย ‘เออ ถูกต้องแล้ว 

เหมาะแล้วได้หลักได้เกณฑ์แล้ว ผมเคยเป็น  

มาแล้วตั้งแต่อยู่ถ้ำสาริกา’ ท่านก็เลยรื้อมา

เล่าให้ฟัง  

‘โห โลกธาตุดับหมดเลยเหมือนกันกับ

ท่านมหาแหละ’ พูดตรงกันเป๋งเลย  

‘เอาละทีนี้ ได้หลักใหญ่แล้ว’  

ท่านว่าหลักใหญ่คือมันครอบไปหมด  

เกีย่วกบัเรื่องมรรคผลนิพพาน เกี่ยวกับความรู้

แปลกประหลาดอะไร มันครอบไปหมด ก็เป็น  

หนเดียวเท่านั้นละ จนกระทั่งป่านนี้ ไม่เคย  

เป็นอย่างนั้นอีก...” 

 

 

 

 

พระธรรมเทศนาอบรมพระขององค์  

หลวงตาในตอนหนึ่งอธิบายถึงลำดับวิธีการ

พิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อเริ่มมีความชำนิ

ชำนาญมากยิ่งขึ้นจากการพิจารณาแยกธาตุ

แยกขันธ์แยกออกเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

และกล่าวถึงวิธีการทดสอบหาความจริงเรื่อง

กามราคะ ดังนี้ 

“...เรื่องจิตใจของเราจะมีความเบาบางๆ 

แพรวพราวขึ้นเป็นลำดับ เพราะสิ่งเหล่านี้

ปกปิดมันแต่ก่อน พอปัญญาเปิดออกๆ จิตจะมี

ความสว่างไสว เบาเนื้อเบากายด้วย ไม่แค่แต่

เบาใจนะ เบาเนื้อเบากาย คือที่จิตมายึดเรื่อง

กายมันก็หนัก ทีนี้จิตใจค่อยถอนลงไปๆ อะไรก็

กลายเป็นเบา ร่างกายไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็

กลายเป็นเบา เนื่องจากเจ้าของเป็นผู้ยึด... 

เรื่องร่างกายนี้เป็นสำคัญมาก ...  

ใครพิจารณาร่างกายนี้ช่ำชองเท่าไร ผู้นั้น

จะมีความแกล้วกล้าสามารถ ค่อยละกิเลสเป็น

ลำดับลำดาไป จิตใจจะแตกฉานทางอรรถทาง

ธรรมไปด้วยนะ การพิจารณากายคตาสตินี้ 

เป็นการเบิกความรู้ ให้กระจ่างแจ้งออกไปใน  

ทุกทิศทุกทาง การพูดการจา การโต้การตอบ 

ทุกสิ่งทุกอย่างจะเปิดออกด้วยกันๆ เพราะ

อำนาจแห่งกายคตาสตินี้สำคัญมากนะ การ

พิจารณาร่างกายนี้ เมื่อถึงขั้นมีความละเอียด

เข้าไป ทางด้านปัญญาคล่องแคล่วเข้าไปแล้ว

พิจารณาอันนี้จะรวดเร็วมากทีเดียว มองเห็น

สภาพทั้งเขาทั้งเราจะรวดเร็ว  

>> 

ความเชื่อทั้งนี้ ไม่มีวันถอนตลอดกาล
 เพราะความเชื่อประเภทอจลศรัทธา




ความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวโยกคลอนไปตามคำเล่าลือ
 โดยหาหลักฐานและเหตุผล

มิได้
 และเป็นความเชื่อมั่นประจำนิสัยของโยคาวจรผู้นั้น
 จากประสบการณ์



นั้นแล้ว
 ก็ตั้งหน้าบำเพ็ญต่อไปเช่นที่เคยทำมาด้วยความดูดดื่มและเข้มแข็ง


เพราะมธีรรมประเภทแมเ่หลก็ซึง่เปน็พลงัของศรทัธาประจำภายในใจ
 จติกห็ยัง่ลง



สูค่วามสงบสขุและพกัอยูต่ามกาลอนัควร
 ทำนองที่เคยเป็นมา
 แต่ยังไม่สามารถ

ทำใจให้ขาดจากความซึมซาบของขันธ์ ได้ โดยสิ้นเชิงเท่านั้น




แม้เช่นนั้นก็ ไม่มีความท้อถอยในทางความเพียรเพื่อธรรม



ขั้นสูงขึ้นไปเป็นลำดับ


สว่นคณุสมบตัปิระจำใจของพระโสดาบนับคุคลนัน้




คือหลักความเชื่อมั่นประเภทอจลศรัทธา
 เป็นผู้เชื่อมั่น



ตอ่ผลที่รู้เห็นประจักษ์ใจแล้ว
 และเชื่อมั่นต่อคุณธรรม

เบือ้งสงูทีต่นยงัไมรู่้ ไมเ่หน็
สมานตัตตา
ความเปน็ผูว้างตน



เสมอ
 ไม่ถือตัวด้วยมานะชนิดใดชนิดหนึ่งกับคนทุกชั้น


เป็นผู้มีธรรมครองใจ
 ไม่ถืออะไรให้ยิ่งกว่าเหตุการณ์ที่เห็นว่า

ถูกต้องด้วยเหตุผล
 พระโสดาบันบุคคลยอมรับและปฏิบัติตาม

ทันท
ี ไม่ยอมฝ่าฝืนหลักความจริง
 ไม่ว่าพระโสดาบันบุคคลจะเป็นคนชาติ




ชั้น
วรรณะใด
ย่อมให้ความสนิทสนมและความสม่ำเสมอกับคนทั่วไปไม่ลำเอียง


วิธีการทดสอบความจริง  
เรื่องกามราคะ 
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กว่าการคาดคะเนทรัพย์ในกระเป๋าของคนอื่น
 หรือการนำปริมาณทรัพย์ของ



คนอื่นมาถกเถียงกัน
 โดยคู่ความทั้งสองไม่ ได้รับประโยชน์อะไรจากความแพ้



ความชนะนั้นๆ
 เลย
 ทั้งเป็นการตัดทอนสันทิฏฐิโกที่ทรงมอบให้เป็นสมบัติ



ของผู้บำเพ็ญจะรับไปเป็นมรดก
ให้ลดคุณภาพลง


วิจิกิจฉา
 คือความสงสัย
 โดยสงสัยว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญ
 ถ้า

ตายแล้วเกิด
แต่จะเกิดในภพชาติที่เคยเกิดหรือไม่
หรือจะเกิดเป็นอะไรในภพต่อ

ไป
 คนตายแล้วเปลี่ยนภพชาติเกิดเป็นสัตว์
 หรือสัตว์ตายแล้วเปลี่ยนภพชาติ



เกิดเป็นคนได้หรือไม่
 คนตายแล้วสัตว์ตายแล้วไปอยู่ที่ ไหนกัน
 กรรมดี-กรรมชั่ว



มีจริงไหม?
 และที่ทำลงไปแล้วให้ผลหรือไม่
 ภพหน้าชาติหน้ามีจริงไหม?




นรก
 สวรรค์
 มีจริงไหม?
 มรรค
 ผล
 นิพพาน
 มีจริงไหม?
 ทั้งนี้อยู่ในข่าย



แห่งความสงสัยทั้งนั้น
พระโสดาบันบุคคลคิดว่าท่านละได้
เพราะท่านรู้เห็นหลัก

ความจริงประจำใจ
ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งมวลที่กล่าวมา
และยังเชื่อกรรม

และผลของกรรมอย่างฝังใจแบบถอนไม่ขึ้น
 ทั้งเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

และพระธรรม
 ว่าเป็นสวากขาตธรรมและเป็นนิยยานิกธรรม
 สามารถนำ



ผู้ปฏิบัติตามให้ถึงความพ้นทุกข์ได้โดยลำดับ
อย่างฝังใจอีกเช่นเดียวกัน


ตามหลักความจริงของกฎธรรมชาติแล้ว
 ไม่มีอะไรสูญในโลก
 มีแต่ความ

เปลี่ยนแปลงของสังขารทุกประเภท
 ซึ่งไม่ใช่ธรรมชาติเดิมเท่านั้น
 เปลี่ยนแปลง

ตัวเองลงสู่ธรรมชาติ
คือธาตุเดิมของเขา
และเปลี่ยนแปลงตัวเองจากธรรมชาติ

เดิมขึ้นมาสู่ธาตุแฝง
เช่นเป็นสัตว์
บุคคล
เป็นต้น
กรรมดี
กรรมชั่ว
ซึ่งเป็นสิ่งที่

มีประจำสัตว์ผู้มีกิเลสเครื่องผลักดันและมีความรู้สึกในแง่ดีชั่วต่างกัน
 จำต้อง

ทำกรรมอยู่โดยดี
แล้วกรรมดีกรรมชั่วจะสูญไปไม่ ได้
แม้ผลดีผลชั่วซึ่งผู้ทำกรรม

จะรับเสวยเป็นความสุขความทุกข์
 จำต้องมีเป็นคู่กัน
 โดยจะเสื่อมสูญไปไม่ ได้

เหมือนกัน
 นอกจากผู้ทำใจให้หมดเชื้อจากภพชาติแล้วเท่านั้น
 จะเป็นผู้หมด

ปัญหาในเรื่องเกิดตาย
 เพราะการทำดีทำชั่วและได้รับผลดีชั่ว
 ทั้งนี้เป็นสาเหตุ

มาจากเชื้อแห่งภพชาติที่ฝังอยู่ภายในใจเป็นมูลฐาน
 นอกจากนี้แล้วจะไม่อยู่



ในอำนาจคำปฏิเสธและคำรับรองของผู้ใด
 เช่นเดียวกับความมืด
 ความสว่าง



ตั้งอยู่เหนือโลกธรรมของโลก
ฉะนั้น


สีลัพพตปรามาส
 ท่านแปลว่า
 การลูบคลำศีลพรต
 เป็นสังโยชน์เครื่อง

ข้องอันดับสาม
 การลูบคลำเกิดจากความไม่ ไว้ใจ
 ถ้าเป็นลูกหญิงลูกชายก็เป็นที่



ไม่ ไว้ใจของพ่อแม่
 อาจจะทำความหนักใจให้พ่อแม่ ได้รับทุกข์อยู่เรื่อยๆ
 เช่น



ลูกหญิงประพฤติตัวไม่สมศักดิ์ศรีของหญิง
 ทำคุณค่าของหญิงให้ต่ำลง
 เป็นคน

ชอบเที่ยว
 ชอบเกี้ยวผู้ชาย
 ชอบทำตัวในลักษณะขายก่อนซื้อ
 ใครชมว่าดี




ว่าหญิงคนสวยที่ ไหนเกิดความติดใจ
 เชื่อง่าย
 จ่ายไปโดยไม่คิดมูลค่า
 เพื่อ



ความเป็นคู่ครอง
 ไปที่ ไหนแฟนคอยแอบแฝงและติดตามเป็นพวงๆ
 ประหนึ่ง

เขาร้อยปูนาปลาทะเลไปขายที่ตลาด
 ครั้นแล้วกลายเป็นเขาร้อยหญิงปรามาส


หญิงประเภทนี้เรียกว่าหญิงปรามาส
 เป็นที่ลูบคลำของชายทั่วๆ
 ไปด้วย




เป็นหญิงปรามาสสำหรับพ่อแม่จะต้องหนักใจในการว่ากล่าวสั่งสอนซ้ำๆ




ซากๆ
 ด้วย
 เป็นหญิงชอบค้าประเวณีอันเป็นที่อับอายและขายหน้าของ



วงศ์สกุลด้วย


ถ้าว่าเป็นอสุภะ
๑
 พรึบเดียวเป็นอสุภะ

หมดทัง้รา่ง ทัง้เขาทัง้เรา พจิารณาซำ้แลว้ซำ้เลา่  

จนเปน็ทีพ่อใจแลว้ จติใจของเรามคีวามแนน่หนา

มั่นคง เอา ทดสอบดู การพิจารณาอสุภะ  

อสุภังนี้เป็นพื้นฐานควรแก่การที่จะถอดถอน

กามกิเลสได้แล้ว ด้วยการพิจารณาร่างกายนี้

ชำ่ชอง แลว้ใหก้ำหนดอสภุะอสภุงัทีเ่ราพจิารณา  

อย่างช่ำชอง คือให้แตกให้ดับเร็วก็ได้ ให้ช้าก็ได้ 

ให้ตั้งอยู่เป็นที่เป็นฐานไม่ทำลายก็ได้ เมื่อถึงขั้น

นี้แล้วเรียกว่าเราทำได้ตามต้องการ  

ทีนี้เอาความคล่องแคล่วของจิตใจเรา  

ที่ทำอย่างนี้นั้น กำหนดอสุภะอสุภังเอามาตั้ง  

ที่หน้าของเราที่นั่งภาวนาอยู่นี้แล เอามาตั้งดู 

เอาอสุภะอันนี้กำหนดขึ้นให้เป็นอสุภะ จะเป็น

ท่านั่งก็ได้ ท่านอนก็ได้ ให้เป็นภาพอสุภะปรากฏ

อยู่ต่อหน้าต่อตาเรา จิตใจเราเพ่ง ปัญญา  

จ่อเข้าไปตรงนั้นแต่ไม่ให้ทำลาย เอาสติจดจ่อ

ไว้ ไม่ให้ภาพนี้มันเคลื่อนย้ายไปที่ ไหน มันจะไป

ตรงไหนมาที่ ไหน ถ้ามันยังไม่พอกำหนดดูอยู่ 

มันจะไม่เคลื่อนไหวไปที่ ไหน ถ้าการพิจารณา

อสุภะอสุภังยังไม่พอ ปัญญายังไม่พอที่จะปล่อย

วางมันได้ กำหนดอสุภะอสุภังให้อยู่ที่ ไหนมันก็

อยู่ที่นั่น กำหนดนานเท่าไรมันก็อยู่ที่นั่นนาน   

นี่แสดงว่ายังไม่พอกับความต้องการ  

ทีนี้ขยายออกอีก พิจารณาอย่างเก่า  

นั้นแหละ ให้มีความชำนิชำนาญเข้าไป เอามา

ตั้งอีก นี่เป็นการทดสอบตัวเองเพื่อเอาความ

สัตย์ความจริงตัดสินตนเองในเรื่องกิเลสตัณหา 

คือกามราคะนั้นแหละเป็นตัวสำคัญ เพราะตัวนี้

มันพิลึกพิลั่น ทั้งหญิงทั้งชาย สัตว์ บุคคล  

ทัว่โลก ตดิอนันีก้นัทัง้นัน้ เพราะไมม่ีใครมาบอก  

มาสอน  

แม้แต่พระเรายิ่งติดมากยิ่งกว่าฆราวาส  

ก็มีเยอะ เพราะไม่สนใจในธรรม หมุนติ้วไปกับ  

กิเลสตัณหา ก็กลายเป็นความพะรุงพะรัง สร้าง

แต่ความชั่วช้าขึ้นมาในหัวใจของตนนั้นแล 
๑
 กรรมฐานทีย่ดึเอาซากศพเปน็อารมณเ์พือ่พจิารณาใหเ้หน็ความ  

 ไมง่าม ความไม่เที่ยงของสังขาร 

>> 

เรียงลำดับอริยภูมิ	

นี่เราให้พิจารณาถึงอสุภะอสุภังให้เต็มที่ 

กำหนดตั้งอยู่ยังไง เอา ตั้ง กำหนดให้ทำลาย

เมื่อไร เอา ให้ทำลายให้รวดเร็วเท่าไรก็รวดเร็ว 

เมื่อมันชำนาญแล้วกำหนดมาตั้งไว้ที่หน้าของ

เรานี่ ทีนี้เอาความจริง จะดูความเคลื่อนไหว  

ของอสุภะนี้ มันจะเคลื่อนไหวไปไหน เราจะ

หาความจริงจากจุดนี้ คือจุดนี้ เป็นจุดที่ เรา
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ถ้าผู้เป็นลูกชายก็ทำความหนักใจให้พ่อแม่อีกทางหนึ่ง
 เช่นประพฤติตัว



เป็นคนเกเร
 ขี้เกียจเรียนหนังสือและไปโรงเรียน
 เพื่อนชวนไปเที่ยวและ



เกี้ยวผู้หญิงที่ ไหนเป็นที่พอใจ
 ไปโดยไม่บอกลาผู้ปกครองทางบ้านและ



ทางโรงเรียนให้ทราบหัวท้ายปลายเท้าเลย
 ไปแสวงหาความสนุกสนานรื่นเริง

โดยวิธีชิงสุกก่อนห่าม
 ครูทางโรงเรียนเห็นท่าไม่ดี
 เพราะเด็กขาดโรงเรียน



ไปหลายวัน
 เข้าใจว่าเด็กขโมยมาที่บ้าน
 รีบมาหาผู้ปกครองทางบ้านถาม



เรื่องราวของเด็กคนเกเร
พ่อแม่ผู้ปกครองทางบ้านเกิดงงงันอั้นตู้และพูดออกมา

ด้วยความตื่นเต้นตกใจว่า
อ้อ
ก็ ได้มอบเด็กให้อยู่กับครูที่โรงเรียนแล้ว
ทางบ้าน

ก็ ไม่สนใจ
เพราะเข้าใจว่าเด็กอยู่ประจำที่โรงเรียน


เรื่องก็เลยยุ่งกันใหญ่
 เพราะผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายต่างก็ ไม่รู้เรื่องของเด็ก


ไฟที่เด็กก่อขึ้นเพื่อประโยชน์เฉพาะตัว
 จึงลุกลามไปไหม้ทั้งครู
 ผู้ปกครอง




ทางโรงเรียนและพ่อแม่ของเด็กทางบ้าน
 ให้กลายเป็นเพลิงทั้งกองไปด้วยกัน


ทั้งนี้เป็นเรื่องหนักใจแก่พ่อแม่ ไม่น้อยเลย
เพราะฉะนั้น
ถ้าเป็นลูกชายประเภทที่

กล่าวนี้เรียกว่า
 ชายปรามาส
 พ่อแม่ต้องทุกข์แล้วทุกข์เล่า
 สั่งสอนแล้ว



อบรมเล่า
 ไม่มีเวลาปิดปากสนิทลงได้เลย
 ต้องลูบต้องคลำอยู่เช่นนั้น
 ไม่เป็น



อันกินอยู่หลับนอนให้สนิทได้


ถ้าเป็นสามีก็คือสามีที่ ไม่น่าไว้ใจ
 กลัวจะไปคบชู้สู่แฟนในสถานที่ต่างๆ




เวลาลับหูลับตาลูกเมีย
 เที่ยวพ่วงผู้หญิงตามตรอกตามซอก
 แล้วนำไฟปรมาณู

มาเผาผลาญลูกเมียและครอบครัว
 เพราะตามธรรมดาผู้ชายชอบเป็นนักเที่ยว


นักเกี้ยวผู้หญิง
 และนักฉวยโอกาส
 ผู้หญิงคนใดใจลอยพลอยเชื่อง่าย
 มักจะ



ถูกต้มจากฝ่ายชายเสมอ
 ผู้ชายที่ ไม่ค่อยจะเห็นคู่ครองเป็นของสำคัญ
 โดยมาก

มันเป็นคนเสียหายในทางกามารมณ์
 เบื้องต้นก็เห็นเหยื่อ
 (หญิง)
 ที่ผ่านเข้ามา

อย่างลอยๆ
 นั้นว่าเป็นอาหารว่าง
 แต่ ไม่ ได้คำนึงถึงปลาที่ติดเบ็ดจนถึงตาย

เพราะเหยื่อล่อ
ปล่อยเลยตามเลยจึงต้องเสียคน


ผู้มีครอบครัวเป็นหลักฐานประพฤติให้หนักไปทางอารมณ์
 จึงเป็น



ความเสื่อมเสียแก่ตนและครอบครัว
 หญิงผู้มีสามีประเภทชอบแสวงหา



อาหารว่างเป็นนิสัย
จึงเป็นที่หนักใจยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูก
กินอยู่หลับนอนไม่เป็นสุข


ฉะนั้นสามีประเภทอาหารว่างนี้
 จึงควรให้นามว่าสามีปรามาสของภรรยา




เพราะตอ้งรบัประทานขา้วกบันำ้ตา
 เนือ่งจากความประพฤตริะแวงจากสามเีสมอ


ปล่อยอารมณ์ให้สบายใจสักนิดไม่ ได้เลย


ถ้าเป็นภรรยาก็เป็นภรรยาที่ ไม่น่าไว้ใจของสามีเช่นเดียวกัน
 เป็นคน

ผลาญทรัพย์กลับใจ
 มีนิสัยเหมือนวานร
 (ลิง)
 ทั้งเป็นคู่รัก
 ทั้งเป็นคู่เวร
 ชอบ

เทีย่วแสวงหาสิง่แปลกๆ
 เปน็อาหารในเวลาวกิาลแบบนกคา้งคาว
 กลบัมาถงึบา้น



ก็ทำการเคี่ยวเข็ญสามี
 ทำท่าตีโพยตีพายหาโทษร้ายป้ายสีสามี
 เพื่อหาอุบาย

หนีจากสามี ไปตามชู้
 กิจการงานซึ่งเป็นหน้าที่ของแม่บ้านในครอบครัวจะจัดทำ

ไม่นำพา
 สอดหูส่ายตามองไปมองมา
 ล้วนแต่เป็นเรื่องมารยามองทางหาแฟน


หนักเข้าก็นำเงินไปมอบให้ชายชู้
 จ้างคนมาฆ่าสามีของตัวเพื่อครองรักกับเขา


ถ้าเป็นหญิงประเภทนี้ก็ควรให้นามว่าภรรยาปรามาส
 เพราะก่อกรรมทำเข็ญให้

สามีไดร้บัความทกุขท์รมานและปวดรา้วในหวัใจไมม่วีนัสรา่ง
 ทัง้เปน็การเสีย่งภยั



ต่อชีวิตอันอาจเกิดขึ้นจากภรรยาเพชฌฆาตผู้คอยสังหารอยู่ตลอดเวลาที่ ได้

โอกาส


เข้าใจว่าชำนาญแล้วในการพิจารณาอสุภะ 

แล้วเอาจุดนี้มาตั้งไว้ตรงหน้าของเรา มันจะ

เคลื่อนย้ายไปไหนไม่ต้องมีใครมาบอกมาสอน   

เราดูไว้เวลานั้นอย่าทำลาย อสุภะอสุภังที่ตั้งไว้

ในเวลานั้นอย่าทำลาย มันจะเคลื่อนย้ายไปไหน 

มันจะไปข้างหน้า มาข้างหลัง หรือจะไปทาง

ซ้าย ทางขวา หรอืจะเขา้จะออก ใหด้คูวามจรงิ 

อันนี้จะแสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนเมื่อพอแล้ว 

เมื่อพอแล้วธรรมชาตินี้จะหมุนเข้าไปสู่

จิตใจของเราเอง ... พิจารณาอสุภะตัวนี้ ให้ดี 

มันจะเคลื่อนย้ายไปไหนเวลานั้นจะไม่ทำลาย 

มันเป็นยังไงพิจารณาปัญญาให้ถึงฐานแห่ง  

กามกิเลส เอา ดูตัวนี้ เวลามันพอแล้วมันจะ

บอกเองนะ อสุภะตัวนี้ คือเราไม่ทำลาย ตั้งไว้

นั้นแหละ เอา มันจะไปไหนให้อยู่ ในปัจจุบัน   

มันจะไปไหน ... ให้เป็นเครื่องตัดสินของท่าน  

ผู้บำเพ็ญธรรมะขั้นนี้เอง จากนั้นแล้วผ่านขั้นนี้

เขา้ไปแลว้มนับอกเอง เรือ่งกามกเิลส เรือ่งตดัสนิ 

มันจะบอกในตัวเอง  

‘จดุนีเ้ปน็จดุทีจ่ะตดัสนิกามราคะ ตดัสนิได้

โดยไม่ต้องไปถามผู้ ใดแหละ’ 

ถึงขั้นอสุภะอสุภังมีความชำนิชำนาญแล้ว

ตั้งไว้อย่างนี้ อยู่อย่างนี้ ถ้าหากว่าให้มันอยู่กับ

ที่มันก็อยู่กับที่แล้วไม่เคลื่อนไหวไปมาที่ ไหน  

กแ็สดงวา่ยงัไมพ่อ พจิารณาแตกกระจดักระจาย  

ทำลายไปอีก ตั้งขึ้นมาอีก แล้วมาทดสอบดูอีก 

เอาจนกระทั่งมันอยู่นิ่ง มันไม่ไปไหนมาไหนแล้ว

ทีนี้มันจะไปไหน ไปหาความตัดสินตนเองว่า  

ใครเปน็คนหลงแน ่ อสภุะหลง หรอืจติใจเราหลง 

มนัจะตดัสนิขึน้มาในทีน่ัน่เอง นีเ่ปน็จดุสำคญั …” 

เทศนาอบรมพระอีกคราวหนึ่งกล่าวถึง  

การปฏบิตัขิององคท์า่นเอง เมือ่ออกกา้วเดนิทาง

ด้านปัญญาภายหลังสมาธิมีความพร้อมและ  

แน่นหนามั่นคงเป็นทุนเดิมอยู่นานแล้ว เมื่อ

พจิารณารา่งกายจงึเกดิความคล่องแคล่วแกล้ว

กล้าสามารถเหน็ผลไดอ้ยา่งรวดเรว็ เทศนากณัฑน์ี้

กล่าวถึงวิธีการทดสอบตนเองว่าจิตยังมีกาม-

ราคะอยู่หรือไม่ ดังนี้ 

>> 

“...ก็เร่งทางด้านปัญญา เร่งทางกายนี้

ก่อน ตอนอสุภะ นี่สำคัญอยู่มากนะ สำคัญมาก

จริงๆ พิจารณาอสุภะนี่มันคล่องแคล่วแกล้ว

กล้า มองดูอะไรทะลุไปหมด ไม่ว่าจะหญิงจะ

ชายจะหนุ่มจะสาวขนาดไหน  

‘ เอ้า พูดให้ เต็มตามความจริงที่จิต  

มนักลา้หาญนะ่ ไมต่อ้งใหม้ผีูห้ญงิเฒา่ๆ แก่ๆ  ละ 

ให้มีแต่หญิงสาวๆ เต็มอยู่ ในชุมนุมนั้นน่ะ   

เราสามารถจะเดินบุกเข้าไปในที่นั่นได้ โดย  

ไม่ให้มีราคะตัณหาอันใดแสดงขึ้นมาได้เลย’ 

นั่น ความอาจหาญของจิตเพราะอสุภะ 

มองดูคนมีแต่หนังห่อกระดูก มีแต่เนื้อแต่หนัง

แดงโร่ ไปหมด มันเห็นความสวยความงาม

ที่ไหน เพราะอำนาจของอสุภะมันแรง มองดูรูป

ไหนมันก็เป็นแบบนั้นหมด แล้วมันจะเอาความ

สวยงามมาจากไหนพอให้กำหนัดยินดี เพราะ

ฉะนั้น มันจึงกล้าเดินบุก เอ้า! ผู้หญิงสาวๆ 

สวยๆ นั้นแหละ บุกไปได้อย่างสบายเลยถึง

คราวมันกล้า เพราะเชื่อกำลังของตัวเอง  
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ถ้าเป็นสมบัติ
 มีรถราเป็นต้น
 ก็เป็นที่ ไม่น่าไว้ใจ
 จะขับขี่ ไปทางไหนก็กลัว

อันตราย
 ต้องเข้าโรงซ่อมบ่อยๆ
 ไม่เช่นนั้นก็จะพาเจ้าของไปคว่ำจมดินที่ ไหน



ไม่แน่ทั้งนั้น
 ต้องตรวจดูเครื่องทุกเวลาก่อนจะขับขี่ ไปไหนมาไหน
 ลักษณะที่

กล่าวมาทั้งนี้เข้าในข่ายของคำว่าปรามาส
คือการลูบคลำทั้งนั้น


ถ้าเป็นศีลก็เป็นศีลประเภทล้มลุก
 คนผู้รักษาศีลก็เป็นบุคคลล้มลุก
 เดี๋ยว

ก็ทำศีลให้ขาด
 เดี๋ยวก็ ไปรับศีลใหม่
 รับแล้วรับเล่า
 ขาดแล้วขาดเล่า
 จนตัวเอง



ก็ ไม่แน่ใจว่าตนมีศีลหรือเปล่า
 ทั้งๆ
 ที่รับศีลแล้วรับศีลเล่าอยู่นั่นเอง
 ทั้งนี้



หมายถงึศลีของสามญัชนทัว่ๆ
 ไปเพราะรบัแลว้วนันีค้ราวนี
้ แตว่นัหนา้คราวหนา้

ต้องรับอีก
 เหล่านี้เรียกว่า
 สีลัพพตปรามาส
 เพราะลูบคลำศีลเหมือนลูบคลำ

บาดแผล


พระอริยบุคคลชั้นพระโสดาบันแม้จะเป็นฆราวาส
 ก็เป็นผู้แน่วแน่ในศีลที่

ตนรักษาอยู่
 ไม่รับศีลแล้วรับศีลเล่าเหมือนสามัญชน
 เพราะท่านเชื่อเจตนาของ

ตนและรักษาศีลด้วยความระมัดระวัง
 ไม่ยอมให้ศีลขาดหรือด่างพร้อยด้วย

เจตนาล่วงเกิน
 แม้จะเป็นผู้นำหน้าของหมู่ชน
 ก็เพียงรับเป็นจารีตของผู้เป็น

หัวหน้าเท่านั้น
 แต่เจตนาจะรับเพราะเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีศีลขาดหรือด่างพร้อย

นั้น
ไม่มีในพระโสดาบันบุคคลเลย


พระสกิทาคา
ท่านว่าทำราคะ
โทสะ
โมหะให้เบาลง
นี่ทางด้านปฏิบัติไม่มี

ข้อข้องใจ
จึงขอยุติไว้เพียงนี้


พระอนาคามี
ละสังโยชน์ได้
 ๕
คือ
๓
กับที่ผ่านมาแล้วและละเพิ่มได้อีก




๒
 ขอ้
 คอืกามราคะ
 ความยนิดีในประเพณขีองโลก
 และปฏฆิะความหงดุหงดิใจ




ส่วนกามราคะนั้นอยู่ ในวงของรูปกาย
 ตามความเห็นของธรรมะป่าว่า




สกักายทฏิฐ
ิ ๒๐
 นัน่แลเปน็บอ่ของกามราคะแท
้ ควรเปน็ภาระของพระอนาคาม
ี


เป็นผู้ละได้โดยเด็ดขาด
 เพราะผู้จะก้าวขึ้นสู่ภูมิอนาคามีโดยสมบูรณ์
 จำต้อง

พิจารณาขันธ์ห้าโดยความรอบคอบด้วยปัญญา
 แล้วผ่านไปด้วยความหมด



เยื่อใย
 คือสามารถพิจารณาส่วนแห่งร่างกายทุกส่วน
 เห็นด้วยความเป็น



ปฏิกูลด้วย
 โดยความเป็นไตรลักษณ์ด้วย
 ประจักษ์กับใจ
 จนทราบชัดว่าทุกส่วน

ในร่างกายสะท้อนนี้มีความปฏิกูลเต็มไปหมด


ความปฏิกูลของร่างกายที่ปรากฏเป็นภาพอยู่ภายนอก
 กลับย้อนเข้ามาสู่



วงของจิตภายในโดยเฉพาะ
 และทราบชัดว่าความเป็นสุภะทั้งนี้
 เป็นเรื่อง



ของจิตออกไปวาดภาพขึ้นมา
 แล้วเกิดความกำหนัดยินดีก็ดี
 ความเป็นอสุภะ



ที่จิตออกไปวาดภาพขึ้น
 แล้วเกิดความเบื่อหน่ายและอิดหนาระอาใจ



ต่อความเป็นอยู่ของร่างกายทุกส่วนก็ดี
 ในภาพทั้งสองนี้จะรวมเข้าสู่จิต



ดวงเดียว
 คือมิได้ปรากฏออกภายนอกดังที่เคยเป็นมา
 จิตได้เห็นโทษแห่ง



ภาพภายนอกที่ตนวาดขึ้นอย่างเต็มใจ
 พร้อมทั้งการปล่อยวางจากสุภะและ

อสุภะภายนอก
 ที่เกี่ยวโยงกับส่วนร่างกายที่ตนเคยพิจารณา
 ถอนอุปาทาน

ความถือกายออกได้โดยสิ้นเชิง
 เรื่องของกามราคะซึ่งเกี่ยวกับกายก็ยุติลงได้




ในขณะที่ถอนจิตถอนอุปาทานจากกาย
 โดยผ่านออกระหว่างสุภะและอสุภะ



ต่อกัน
หมดความเยื่อใยในสุภะและอสุภะทั้งสองประเภท


การพิจารณาอสุภะอสุภัง พิจารณาไปจน

กระทั่งว่าราคะนี้ ไม่ปรากฏเลย ค่อยหมดไปๆ 

และหมดไปเอาเฉยๆ ไม่ ได้บอกเหตุบอกผล 

บอกกาลบอกเวลาบอกสถานที่บอกความแน่ใจ

เลยว่า ราคะความกำหนัดยินดี ในรูปหญิง  

รูปชายนี้ ได้หมดไปแล้ว ตั้งแต่ขณะนั้นเวลานั้น

สถานที่นั้นไม่บอก จึงต้องมาวินิจฉัยกันอีก 

ความหมดไปๆ เฉยๆ นี้ ไม่ เอา คือจิตมัน  

ไม่ยอมรับ  

ถ้าหมดตรงไหนก็ต้องบอกว่าหมด ให้รู้  

ชัดว่า หมดเพราะเหตุนั้น หมดในขณะนั้น   

หมดในสถานที่นั้น ต้องบอกเป็นขณะให้รู้ซิ 

ฉะนั้น จิตต้องย้อนกลับมาพิจารณาหาอุบายวิธี

ต่างๆ เพื่อแก้ ไขกันอีก เมื่อหมดจริงๆ มันทำไม

ไม่ปรากฏชัดว่าหมดไปในขณะนั้นขณะนี้นะ  

พอมองเห็นรูป มันทะลุไปเลย เป็นเนื้อ

เปน็กระดกูไปหมดในรา่งกายนัน่ ไมเ่ปน็หญงิสวย 

หญิงงาม คนสวยคนงามเลย เพราะอำนาจ  

ของอสุภะมีกำลังแรง เห็นเป็นกองกระดูก  

ไปหมด มันจะเอาอะไรไปกำหนัดยินดีเล่า  

ในเวลาจติเปน็เชน่นัน้ ทนีีก้ห็าอบุายพลกิใหมว่า่ 

‘ราคะนี้มันสิ้นไปจนไม่มีอะไรเหลือนั้น   

มันสิ้นในขณะใดด้วยอุบายใด? ทำไมไม่แสดง

บอกให้ชัดเจน’  

จึงพิจารณาพลิกใหม่ คราวนี้เอาสุภะเข้า

มาบังคับ พลิกอันที่ว่าอสุภะที่มีแต่ร่างกระดูก

นั้นออก เอาหนังหุ้มห่อให้สวยให้งาม นี่เรา

บังคับนะ ไม่งั้นมันทะลุไปทางอสุภะทันทีเพราะ

มันชำนาญ นี่ จึงบังคับให้หนังหุ้มกระดูกให้สวย

ให้งาม แล้วนำเข้ามาติดแนบกับตัวเอง นี่! วิธี

การพิจารณาของเรา เดินจงกรมก็ให้ความสวย

ความงามรูปอันนั้นน่ะติดแนบกับตัว ติดกับตัว

ไปมาอยู่อย่างนั้น  

‘เอ้า! มันจะกินเวลานานสักเท่าไร? หาก

ยังมีอยู่มันจะต้องแสดงขึ้นมา หากไม่มีก็ให้รู้ว่า

ไม่มี’…” 

>> 

เรียงลำดับอริยภูมิ	

แต่ความกล้านี้ก็ ไม่ถูกกับจุดที่จิตอิ่มตัว  

ในขั้นกามราคะ จึงได้ตำหนิตัวเองเมื่อจิต  

ผา่นไปแลว้ ความกลา้นีม้นักบ็า้อนัหนึง่เหมอืนกนั 

แต่ตอนที่ดำเนินก็เรียกว่าถูกในการดำเนิน 

เพราะต้องดำเนินอย่างนั้นเหมือนการตำหนิ

อาหารในเวลาอิ่มแล้วนั่นแล จะผิดหรือถูก  

ก็เข้าในทำนองนี้ 
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หลังจากเอาวิธีการนี้มาปฏิบัติได้ ๔ วัน

เต็มๆ ก็ ไม่แสดงความกำหนัดยินดีขึ้นมาแต่   

อย่างใด ถึงจุดนี้ท่านกล่าวว่า   

“…ทั้งๆ ที่รูปนี้สวยงามที่สุดมันก็ไม่แสดง 

มันคอยแต่จะหยั่งเข้าหนังห่อกระดูก แต่เรา

บังคับไว้ ให้จิตอยู่ที่ผิวหนังนี่ พอถึงคืนที่ ๔ 

น้ำตาร่วงออกมา บอกว่า ‘ยอมแล้ว ไม่เอา’ 

คือมันไม่ยินดีนะ มันบอกว่า ‘ยอมแล้ว’  

ด้านทดสอบก็ว่า ‘ยอมอะไร ถ้ายอมว่า

สิน้ก็ใหรู้ว้า่สิน้ซ ิ ยอมอยา่งนี้ ไมเ่อา ยอมชนดินี้ 

ยอมมีเล่ห์เหลี่ยม เราไม่เอา’  

กำหนดไป กำหนดทุกแง่ทุกมุมนะ แง่ไหน

มุมใดที่มันจะเกิดความกำหนัดยินดี เพื่อจะรู้ว่า

ความกำหนัดยินดีมันจะขึ้นขณะใด เราจะจับ

เอาตัวแสดงออกมานั้นเป็นเครื่องพิจารณา

ถอดถอนต่อไป พอดึกเข้าไปๆ กำหนดเข้าไปๆ 

แต่ไมก่ำหนดพจิารณาอสภุะนะ ตอนนัน้พจิารณา  

แตส่ภุะอยา่งเดยีวเทา่นัน้ ๔ วนัเตม็ๆ เพราะจะหา  

อุบายทดสอบหาความจริงมันให้ ได้ 

ปฏิฆะความหงุดหงิดของใจ
ข้อนี้ทางด้านปฏิบัติไม่มีแปลกต่างและข้องใจ


จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้


อันดับสี่คือ
 อรหัตภูมิ
 ท่านว่าละสังโยชน์ได้
 ๑๐
 คือสังโยชน์เบื้องต่ำ
 ๕




ที่กล่าวผ่านมาแล้ว
 กับสังโยชน์เบื้องบนอีก
 ๕
 คือ
 รูปราคะ	 อรูปราคะ	 มานะ	

อุทธัจจะ	อวิชชา	

รูปราคะ
 ความกำหนัดยินดีในรูป
 ไม่ ได้หมายถึงรูปหญิง
 รูปชาย
 และ



รูปพัสดุสิ่งของต่างๆ
 ซึ่งเป็นของภายนอกและเป็นส่วนหยาบๆ
 แต่หมายถึง



นิมิตที่ปรากฏกับจิตอยู่ภายในโดยเฉพาะ
 คือภาพที่ ได้จากภายนอกตามที่กล่าว

ผ่านมา
 ซึ่งย้อนกลับเข้ามาอยู่ในวงของจิตโดยเฉพาะ
 ผู้พิจารณาจำต้องถือ



นิมิตนี้เป็นอารมณ์ของจิต
 หรือเป็นเครื่องเพ่งเล็งของจิต
 จะว่าจิตยินดีหรือ



ติดรูปฌานก็ถูก
 เพราะจิตชั้นนี้ต้องทำการฝึกซ้อมความเข้าใจเพื่อความชำนาญ

อยู่กับนิมิตภายใน
 โดยไม่เกี่ยวกับกายอีกเลย
 จนเกิดความชำนิชำนาญ



ในการปรุงและทำลายภาพภายในจิต
 ให้มีการปรากฏขึ้นและดับไปแห่งภาพได้

อย่างรวดเร็ว


แต่การเกิด-ดับของภาพทั้งนี้เป็นการเกิด-ดับอยู่จำเพาะใจ
 มิได้เกิด-ดับ




อยู่ภายนอกเหมือนแต่ก่อน
ซึ่งจิตกำลังเกี่ยวข้องอยู่กับกายเลย
แม้ความเกิดดับ

ของภาพภายใน
 เมื่อถูกสติปัญญาจดจ้องเพ่งเล็งอยู่ ไม่หยุด
 ย่อมมีการ

เปลี่ยนแปลงตัวเองไปโดยลำดับ
 ความเกิด-ดับของภาพชนิดนี้
 นับวันและ



เวลาเร็วเข้าทุกทีจนปรากฏเหมือนฟ้าแลบแล้วดับไป
 ผลสุดท้ายก็หมดไป




ไม่มีนิมิตเหลืออยู่ภายในใจเลย
 พร้อมทั้งความรู้เท่าทันว่า
 ภาพนี้ก็มีความสลาย

ไปเช่นเดียวกับสภาวธรรมอื่นๆ
 จากนั้นก็เป็นสุญญากาศว่างเปล่า
 ไม่มีนิมิต

ภายในจติ
 แมร้า่งกายจะทรงตวัอยู
่ แต่ในความรูส้กึนัน้ปรากฏเปน็ความวา่งเปลา่



ไปหมด
ไม่มีภาพใดๆ
เหลืออยู่ภายในจิตเลย


อรูปราคะ
 คือความยินดีในสุขเวทนาหรือรูปฌาน
 ข้อนี้ทางด้านปฏิบัติ



ไม่มีข้อข้องใจ
จึงขอยุติไว้


มานะ
 ความถอื
 แยกออกเปน็มานะ
๙
คอืความสำคญัใจ
๙
อยา่ง
 เชน่ตวั



มีภูมิธรรมต่ำกว่าเขา
 สำคัญว่าต่ำกว่าเขาบ้าง
 เสมอเขาบ้าง
 ยิ่งกว่าเขาบ้าง




ตนมีภูมิธรรมเสมอเขา
 สำคัญว่าต่ำกว่าเขาบ้าง
 เสมอเขาบ้าง
 ยิ่งกว่าเขาบ้าง


และตนมีภูมิธรรมยิ่งกว่าเขา
 แต่สำคัญว่าต่ำกว่าเขาบ้าง
 เสมอเขาบ้าง
 ยิ่งกว่า

เขาบ้าง
ความสำคัญทั้งนี้เป็นการผิดทั้งนั้น
ถ้าพูดตามธรรมชั้นสูง
 เพราะความ

สำคัญเป็นเรื่องของกิเลส
 จึงควรแก้ ไขจนไม่มีอะไรมาแสดงความสำคัญ



ภายในใจ
จะชื่อว่าเป็นใจที่บริสุทธิ์เพราะหมดความคะนองส่วนละเอียด


อุทธัจจะ
คือความฟุ้งของใจ
นี้ ไม่ ได้หมายถึงความฟุ้งซ่านแบบสามัญชน

ทั่วๆ
 ไป
 แต่เป็นกิริยาแห่งความขยันหมั่นเพียรและเพลิดเพลินของพระอริยเจ้า

ชั้นนี้
 ท่านทำการขุดค้นหาต้นตอของวัฏฏะด้วยสติปัญญาอันแหลมคมของท่าน

ต่างหาก
 แต่การทำทั้งนี้รู้สึกจะมุ่งสำเร็จให้ทันกับความหวังของใจที่มีกำลัง



กล้าต่อแดนพ้นทุกข์
 จึงไม่ค่อยคำนึงถึงมัชฌิมา
 คือความพอดี
 ได้แก่



การพักผ่อนจิตให้เข้าสู่ความสงบสุขคือสมาธิ
 เพราะปัญญาชั้นนี้คิดไปเท่าไร



ก็ยิ่งเห็นทางถอดถอนกิเลสอาสวะโดยลำดับ
 ซึ่งเป็นโอกาสให้ผู้พิจารณา



มีความเพลินต่องานของตน
 จนลืมพักจิตในความสงบคือสมาธิ
 เพื่อเป็นกำลัง



ทางด้านปัญญาต่อไป
 เพราะเห็นว่าการพักจิตในสมาธิก็ดี
 การพักหลับนอนก็ดี


เป็นการเนิ่นช้าต่อทางดำเนิน
 ฉะนั้น
 จิตจึงมีความเร่งรีบและเพลิดเพลิน



พอสัก ๓-๔ ทุ่มล่วง

ไปแล้วในคืนที่ ๔ มันก็มี

ลั ก ษณะยุ บ ยั บ เ ป็ น

ลั ก ษ ณ ะ เ ห มื อ น จ ะ

ก ำ หนั ด ใ น รู ป

สวยๆ งามๆ ที่

เรากำหนดติด

แนบกับตัวเป็น

ประจำในระยะนัน้ มนัมี

ลักษณะยุบยับชอบกล   

 สติทันนะ เพราะสติมีอยู่

ตลอดเวลานี่ พอมีอาการยุบยับก็กำหนดเสริม

ขึ้นเรื่อยๆ  

‘นั่นมันมีลักษณะยุบยับเห็นไหม จับเจ้าตัว

โจรหลบซ่อนได้แล้วทีนี้ นั่นเห็นไหม มันสิ้นยังไง 

ถ้าสิ้นทำไมจึงต้องเป็นอย่างนี้’  

กำหนดขึ้นๆ คือ คำว่ายุบยับนั้นเป็นแต่

เพียงอาการของจิต แสดงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

ไม่ได้ทำอวัยวะให้ ไหวนะ มันเป็นอยู่ภายในจิต 

พอเสริมเข้าๆ มันก็แสดงอาการยุบยับๆ ให้เป็น

ที่แน่ใจว่า  

‘เอ้อ นี่มันยังไม่หมด เมื่อยังไม่หมดจะ

ปฏิบัติยังไง?’ 

ทีนี้ ต้องปฏิบัติด้วยอุบายใหม่ โดยวิธี  

สับเปลี่ยนกัน ทั้งนี้เพราะทางไม่เคยเดิน สิ่งไม่

เคยรู้ จึงลำบากต่อการปฏิบัติอยู่มาก พอเรา

กำหนดไปทางอสุภะนี้ สุภะมันดับพรึบเดียวนะ 

มันดับเร็วที่สุดเพราะความชำนาญทางอสุภะ  

มาแล้ว  

พอกำหนดอสุภะมันเป็นกองกระดูก  

ไปหมดทันที ต้องกำหนดสุภะ ความสวยงามขึ้น

มาแทนที่ สับเปลี่ยนกันอยู่นั้น นี่ก็เป็นเวลานาน

เพราะหนทางไม่เคยเดิน มันไม่เข้าใจก็ต้อง

ทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ จนเป็นที่แน่ใจ จึงจะ

ตัดสินใจลงทางใดทางหนึ่งได้  

>> 
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ทีนี้วาระสุดท้ายเวลาจะได้ความจริง ก็นั่ง

กำหนดอสุภะไว้ตรงหน้า จิตกำหนดอสุภะไว้  

ให้ตั้งอยู่อย่างนั้น ไม่ให้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง

เป็นอย่างหนึ่งอย่างใด คือตั้งให้คงที่ของมัน  

อยู่อย่างนั้นละ จะเป็นหนังห่อกระดูกหรือว่า

หนังออกหมดเหลือแต่กระดูกก็ให้มันรู้อยู่ตรง

หน้านั้น แล้วจิตเพ่งดูด้วยความมีสติจดจ่อ

อยากรู้อยากเห็นความจริงจากอสุภะนั้นว่า  

เอา้! มนัจะไปไหนมาไหน กองอสภุะกองนี้

จะเคลื่อนหรือเปลี่ยนตัวไปไหนมาไหน คือเพ่ง

ยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นละ เพราะความชำนาญ

ของจิต ไม่ให้ทำลายมันก็ไม่ทำ เราบังคับไม่ให้

มันทำลาย ถ้ากำหนดทำลายมันก็ทำลายให้พัง-

ทลายไปในทันทีนะ เพราะความเร็วของปัญญา 

แต่นี่ เราไม่ ให้ทำลาย ให้ตั้งอยู่ตรงหน้านั้น  

เพื่อการฝึกซ้อมทดสอบกัน หาความจริงอันเป็น

ที่แน่ใจ 

พอกำหนดเข้าไปๆ อสุภะที่ตั้งอยู่ตรงหน้า

นั้น มันถูกจิตกลืนเข้ามาๆ อมเข้ามาๆ หาจิตนี้ 

สุดท้ายเลยรู้เห็นว่าเป็นจิตเสียเองเป็นตัวอสุภะ

นั้นน่ะ จิตตัวไปกำหนดว่าอสุภะนั้นน่ะมันกลืน

เข้ามาๆ เลยมาที่ตัวจิตเสียเองไปเป็น สุภะ 

และ อสุภะ หลอกตัวเอง จิตก็ปล่อยผลัวะทันที 

ปล่อยอสุภะข้างนอกว่าเข้าใจแล้วทีนี้ เพราะ

มันขาดจากกัน มันต้องอย่างนี้ซิ  

‘นี่มันเป็นเรื่องของจิตต่างหากไปวาดภาพ

หลอกตัวเอง ตื่นเงาตัวเอง อันนั้นเขาไม่ ใช่

ราคะ อันนั้นไม่ใช่ โทสะ ไม่ใช่ โมหะ ตัวจิตนี้  

ต่างหากเป็นตัวราคะ โทสะ โมหะ’ 

ทีนี้พอจิตรู้เรื่องนี้ชัดเจนแล้ว จิตก็ถอนตัว

จากอันนั้นมาสู่ภายใน พอจิตแย็บออกไปมันก็รู้

ว่า ตัวนี้ออกไปแสดงต่างหาก ทีนี้ภาพอสุภะนั้น

มันก็เลยมาปรากฏอยู่ภายในจิตโดยเฉพาะ 

กำหนดอยู่ภายในพิจารณาอยู่ภายในจิต ทีนี้มัน

ไม่เป็นความกำหนัดอย่างนั้นน่ะซิ มันผิดกัน

มาก เรื่องความกำหนัดแบบโลกๆ มันหมดไป

แล้ว มันเข้าใจชัดว่ามันต้องขาดจากกันอย่างนี้ 

คือมันตัดสินกันแล้ว เข้าใจแล้ว…” 

 

บ้าหลงสังขาร 
 

องค์หลวงตากล่าวถึงการปฏิบัติของท่าน

หลังออกจากสมาธิเข้าสู่การพิจารณาทางด้าน

ปัญญาจนถึงภาวะที่จิตพ้นจากกามกิเลสไปแล้ว 

ทา่นวา่จากนัน้กเ็ปน็สตปิญัญาอตัโนมตัซิึง่หมนุตวั

เป็นเกลียวเพื่อความพ้นทุกข์ โดยถ่ายเดียว  

ประหนึ่งว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมเท่านั้น ดังนี้ 

“...รอไม่ ได้เลย หมุนติ้วๆ สติปัญญา

อัตโนมัตินี้คือสติปัญญาแก้กิเลส ฆ่ากิเลสเป็น  

อตัโนมตั ิ ไมว่า่ยนื วา่เดนิ วา่นัง่ วา่นอน เวน้แต ่ 

หลับเท่านั้น พอตื่นนอนขึ้นมาสติปัญญานี้จะจับ

งานอัตโนมัติของตนแล้วเป็นลำดับลำดา นี่คือ

สตปิญัญาอตัโนมตัทิำงาน แกก้เิลสเปน็อตัโนมตัิ 

ทีนี้เรื่องความพากความเพียรที่เราจะหมุนอย่าง

ที่ว่าเพียรพยายามถูไถกันไป อย่างนี้ ไม่มี ในวง

ที่ว่าสติปัญญาอัตโนมัติ มีแต่หมุนตัวไปเอง  

เพื่อความพ้นทุกข์ๆ แก้กิ เลสโดยอัตโนมัติ   

อยู่ที่ไหนแก้ตลอดๆ ไม่มีคำว่าพัก  

‘โห เอาเสียจนบางคืนนอนไม่หลับเลยนะ 

เป็นคืนสองคืนนอนไม่หลับ’…” 

เมื่อถึงขั้นนี้แล้ว ท่านว่ามันยิ่งเห็นโทษ

เห็นภัยของกิเลสอย่างหนัก ขณะเดียวกันก็เห็น

คุณค่าของความหลุดพ้นมีน้ำหนักเท่าๆ กัน 

เมื่อเป็นเช่นนี้ การต่อสู้ห้ำหั่นระหว่างธรรม  

กับกิ เลสจึง ไม่มี วันที่ จะยอมแพ้กันได้ เลย   

ท่านเล่าอย่างถึงใจว่า 

“…มนักพ็ุง่นะ่ส ิมแีตว่า่ตายเทา่นัน้ เรือ่งแพ้

ไม่พูดเลย แพ้ก็ต้องแบกหามลงเปลไปเลย   

ทีจ่ะใหย้กมอืยอมแพน้ัน้ ไมม่ ี ซดักนัขนาดนัน้…  

ถ้าได้ลงทางจงกรมแล้วมันไม่รู้จักหยุด ไม่ว่า  

เวล่ำเวลาร้อนหนาวมันไม่ได้สนใจ คือจิตมันอยู่
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ตอ่การพจิารณาจนเลยเถดิ
 ซึง่เปน็ทางผดิไดอ้กีทางหนึง่
 ทีท่า่นใหน้ามวา่
 สงัโยชน์


คือเครื่องผูกมัดใจ


อวิชชา
ถ้าหมายถึงอวิชชาทั่วๆ
ไปในสามัญชนและสามัญสัตว์
ก็ขอแปล

แบบพระป่าว่ารู้แกมโง่
 ฉลาดแกมโกง
ทั้งรู้ทั้งหลง
 จับเอาตัวจริงไม่ ได้
 เรียกว่า

อวิชชาชั้นหยาบ
 ส่วนอวิชชาชั้นละเอียดที่ท่านกล่าวไว้ในสังโยชน์เบื้องบนนั้น


ตามความรู้สึกของธรรมะป่าว่า
 คือความหลงจิตดวงเดียวเท่านั้น
 เพราะสิ่งอื่นๆ


สามารถรู้เท่าและปล่อยวางได้
 แต่กลับมาหลงตัวเอง
 ท่านจึงให้นามว่า


“อวิชชา”
 แปลว่ารู้ ไม่รอบ
 รู้ ไม่ชัดเจน
 ยังมีเงาปิดบังตัวเองไว้
 ต่อเมื่อ



สติปัญญาเพียงพอเพราะอาศัยการขุดค้นไตร่ตรองเสมอ
 นั่นแลจิตจึงจะรู้



ขึ้นมาว่า
 อวิชชาคือความหลงตัวเองเท่านั้น
 พอปัญญาได้หยั่งทราบ
 อวิชชา



ก็ดับลงในขณะเดียว
ไม่มีอวิชชาตัวไหนจะยังเหลืออยู่ในจิตอีกเลย


คำว่าอุทธัจจะ
 คือความฟุ้งในการพิจารณาก็ดี
 มานะความถือจิตก็ดี




ย่อมหมดปัญหาลงในขณะเดียวกันกับขณะอวิชชาดับไป
 เพราะหมดต้นเหตุ



ที่จะทำให้เพลิดเพลินและถือมั่นโดยประการทั้งปวงแล้ว
 เรื่องทั้งหมดก็มีอวิชชา


คือสิ่งที่แปลกประหลาดอันเดียวเท่านั้นเป็นต้นเหตุสำคัญในไตรภพ
 เพราะเป็น

สิ่งน่ารู้
 และน่าหลงเคลือบแฝงอยู่ ในตัวของมันอย่างพร้อมมูล
 ผู้ปฏิบัติ



ถ้าไม่สันทัดทางด้านปัญญาจริงๆ
 จะหาทางออกจากอวิชชาได้ โดยยาก




เพราะอวิชชาทั่วๆ
 ไปกับตัวอวิชชาจริงๆ
 รู้สึกผิดแปลกกันมาก
 อวิชชาทั่วๆ




ไปได้แก่ธรรมชาติที่รวมความหลงทั้งภายนอกและภายในเป็นตัวกิเลสไว้ด้วยกัน


เช่นเดียวกับไม้ทั้งต้น
 ซึ่งรวมสิ่งต่างๆ
 ของมันไว้
 ส่วนอวิชชาจริงๆ
 ได้แก่

ธรรมชาติที่ถูกตัดต้นโค่นรากจากความเพียรมาเป็นลำดับ
 จนหายพยศ



จากสิ่งต่างๆ
เข้ามาเป็นระยะๆ
สุดท้ายก็มารวมลงที่จิตแห่งเดียว


จุดนี้แลเป็นจุดตัวจริงของอวิชชาแท้
 แต่ขณะนี้อวิชชาไม่มีสมุนเป็นบริวาร

เหมือนสมัยที่กำลังเรืองอำนาจ
 ตัวอวิชชาแท้นี้ เป็นที่ เก็บรวมสิ่งต่างๆ




ที่แปลกประหลาดซ่อนไว้กับตัวของมันหลายอย่าง
 ซึ่งเราไม่เคยคาดหมายไว้

ก่อนเลย
 เช่นเดียวกับยาพิษที่แทรกอยู่กับวัตถุชิ้นเล็กๆ
 เป็นเครื่องล่อสัตว์



ให้ตายฉะนั้น
 สิ่งแทรกซึมอยู่กับตัวอวิชชาแท้นั้น
 ที่พอจะนำมาอธิบายให้ท่าน



ผู้ฟังได้ก็เพียงเล็กน้อย
 เพราะไม่สามารถจะนำมาเทียบกับสมมุติให้เหมือน



ตัวจริงของสิ่งเหล่านั้นได้สมความต้องการ
 สิ่งแทรกซึมนั้นคือความผ่องใส



เด่นดวง
ประหนึ่งเป็นสิ่งสำเร็จรูปโดยสมบูรณ์แล้ว
หนึ่ง
ความสุขเพราะอำนาจ

ความผ่องใสครองตัวอยู่
เป็นความสุขที่แปลกประหลาดมาก
ประหนึ่งเป็นความ

สุขที่พ้นจากแดนสมมุติทั้งปวง
 หนึ่ง
 ความองอาจภายในตัวเอง
 ประหนึ่ง



จะไม่มีสิ่งอาจเอื้อมเข้าไปเกี่ยวข้องได้
 หนึ่ง
 ความติดใจและสงวนธรรมชาตินั้น

ประหนึ่งทองคำธรรมชาติ
หนึ่ง


สิง่เหลา่นีแ้ลเปน็อปุสรรคตอ่การดำเนนิเพือ่สนัตธิรรมอนัแทจ้รงิ
 โดยเจา้ตวั



ไม่รู้สึกในเวลานั้น
 ต่อเมื่อได้ผ่านอุปสรรคเหล่านี้ ไปแล้ว
 จึงจะทราบความผิดถูก

ของตน
 เมื่อย้อนกลับคืนมาพิจารณาข้างหลังที่เคยดำเนินมา
 ก็ทราบได้ชัดว่า

เราดำเนินมาถึงที่นั้น
 คดโค้งไปหรือผิดเพี้ยนไป
 ระยะนั้นเราติดความสงบ
 คือ

ติดสมาธิมากไป
 ระยะนั้นเราพิจารณาทางด้านปัญญามากไป
 ไม่สม่ำเสมอ



ทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญา
 ความเพียรจึงช้าไปในระยะนั้นๆ
 ย่อมทราบย้อน

หลังโดยตลอด
 สิ่งที่จะให้เกิด-ตาย
 ต่อไปอีกคืออะไร
 ย่อมทราบชัดจากขณะ

อวิชชาดับไปแล้ว
 จากนั้นเป็นผู้หมดกังวลทั้งอดีตที่ เคยเป็นมาของตน




ทั้งอนาคตที่จะพาให้เป็นไปข้างหน้า
 เพราะปัจจุบันจิตขาดจากการติดต่อ



กับเรื่องทั้งหลายโดยประการทั้งปวงแล้ว...”


>> 

เรียงลำดับอริยภูมิ	

ที่นี่มันไม่ได้ออกนะ ออกไปตามดินฟ้าอากาศนี้

ไม่ได้ ออกไปหาร่างกายนี้วันหนึ่งมันก็ไม่ได้ออก 

มันฟัดกันอยู่ภายในเหมือนนักมวยเข้าวงใน   

ว่างั้นเถอะนะ ใครจะไปสนใจเรื่องความเจ็บ

ความปวด มันไม่สนใจนะ 

อันนี้กิเลสมันเข้าวงในนะ ระหว่างธรรม

กับกิเลสฟัดกันวงใน มันเป็นอย่างนี้ หมุนติ้วๆ 

เดินจงกรมตั้งแต่ฉันอาหารเสร็จแล้วจนกระทั่ง

ถึงเวลาปัดกวาดตอนเย็นนะ มันเดินได้ยังไง 

คือมันไม่รู้เวล่ำเวลา  

จนกระทั่ ง เวลาหยุดจากทางจงกรม   

แล้วมองเห็นกาน้ำนี้มันจะตายเลย มันไม่ ได ้ 

กนินำ้ โดดคว้ากาน้ำมารินนี้ กลืนนี่ โห กลืน

ไม่ทัน สำลัก กั๊กๆๆ เวลามันฟัดกันนี่ไม่ได้สนใจ

กับสิ่ งเหล่านี้นะ เวลาออกมาแล้วมาเห็น  

กาน้ำนี่สิ โอ้โห โดดใส่เลยเชียวนะ มันจะตาย 

แหม มันขนาดนั้นนะ  

เราไม่ถึงฝ่าเท้าแตกแต่ออกร้อน โอ้ โห 

เหมือนไฟลนแหละ พอมาถึงที่พักถึงรู้นะ   

ตอนนั้นไม่รู้ แดดก็ไม่รู้ร้อน มันไม่สนใจกับแดด

กับฝนอะไร แต่ ไม่ ได้เคยตากฝนเดินจงกรม   

แต่ตากแดดนี่เคยแล้วเราเอาผ้าอาบน้ำมาพับ

ครึ่งแล้วก็มัดผูกบนศีรษะนี้ แล้วก็มาผูกใส่คาง

เหลือแต่ตา  

เดินจงกรมกลางแจ้งทีเดียว บนไร่ร้าง

สวนร้างเขา เอากันอยู่นั่น ไม่มีร่มเลย ร่มไม่ร่ม

ช่างหัวมัน ฟาดลงนั้นเลย ทำได้นะ ไม่สนใจ  

กบัรอ้นกบัหนาวอะไรเลย เพราะอนันีม้นัรนุแรง

ภายในใจ 
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นี่..แล้วไม่ใช่เดินอยู่วันหนึ่งวันเดียว นั่นซี 

มันเป็นประจำของมันอย่างนั้น พอเข้าทาง

จงกรมแล้ว เท่านั้นแหละ ไม่มีเวล่ำเวลานาที

มายุ่งกวน มีแต่อันนี้ฟัดกันอยู่ภายใน หมุนติ้วๆ 

เราก็เดิน ก็เดินไปยังงั้นล่ะ แต่ทางนี้ทำงานอยู่

ตลอดเวลา เดนิสะเปะสะปะไปตามเรือ่งของมนั 

ทีนี้ เดินไม่หยุดสิ วันนี้ก็ เดินวันหน้าก็เดิน   

เดินหลายวันต่อหลายวัน… 

เดินจงกรมไม่รู้จักหยุด... ไม่รู้ว่าเหนื่อย  

ว่าอะไร เพราะมันหมุนติ้วๆ อยู่นี่ งานอยู่นี้ 

เดินไปบางทีเดินจงกรมนี้ โน่นเซซัดเข้าไป  

ในป่าโน่น โครมครามในป่าโน่น เพราะจิตมัน  

ไม่ออก ตาก็มืดมัวไปหมดละซี มีแต่ขาก้าวไปๆ 

ก็เข้าไปโน่น แล้วออกมาอีกที เอาอีกอยู่งั้น   

คำว่าน้ำท่าอะไรๆ ไม่สนใจทั้งนั้นเมื่อถึงขั้น

ตะลุมบอนกัน…” 

ท่านว่าในขั้นสติปัญญาอัตโนมัตินี้จะหมุน

ฆ่ากิเลสตลอดเทียบได้กับเวลากิเลสมีกำลัง

จิตใจหมุนไปทางไหนคิดไปแบบไหนจะเป็นกิเลส

ทั้งนั้นไม่ ได้เป็นธรรมมีแต่ลากเราไปเป็นกิเลส

แล้ว เอากองทุกข์ขนมาทับหัว ใจเราอันนี้  

เป็นอัตโนมัติของกิเลส ดังนี้ 

“... ปุถุชนเรานี้คิดเรื่องใดก็ตาม กิเลส

ต้องเป็นอัตโนมัติของมันตลอดๆ ไป นี่เวลา

กิเลสมีกำลังมากเป็นอย่างนั้นนะ ทีนี้บทเวลา

สติปัญญาขั้นนี้ขึ้นมามันรับกันล่ะซิ พอสติ

ปัญญาขั้นนี้ขึ้นมามันฆ่ากิเลส ทีนี้ฆ่ากิเลส  

มันก็เพลินในการฆ่ากิเลส เพลินไปเพลินมา  

เลยกลายเปน็อตัโนมตัไิป หมนุติว้ๆ เลย อยู่ไม่ได้

ต้องฆ่าตลอดๆ นี้เรียกว่าวิวัฏจักร หมุนกลับ  

แต่ก่อนกิเลสมันเป็นวัฏจักร หมุนจิต  

เข้ามาสู่ความทุกข์ทั้งหลาย ทีนี้เป็นวิวัฏจักร

ด้วยสติปัญญาอัตโนมัตินี้ มันหมุนจิตกลับออก

จากกองทุกข์ หมุนเรื่อยๆ หมุนติ้วๆ จนกระทั่ง

กลางคืนทั้งคืน นั่งภาวนามันพิจารณาของ  

มันตลอด นอนมันก็พิจารณาของมันตลอด   

อยูอ่ริยิาบถไหนเรยีกวา่ไมม่อีริยิาบถ คอืมนัเปน็  

สติปัญญาตลอดเวลาไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่ง  

จะนอน มนัจะเปน็สตปิญัญาฟดักบักเิลสตลอดเวลา 

แม้ที่สุดเราฉันจังหันอยู่นี ้ จิตมันไม่ ได้อยู่กับ  

อาหารนะ มนัจะทำงานของมนัอยู่ในนัน้ หมนุติว้ๆ 

ซัดกันอยู่ในนั้น นี่ละสติปัญญาอัตโนมัติ นี่ละ  

ฆ่ากิเลสที่นี่ เริ่มละนะ เริ่มเรื่อยๆๆ ไป 

เทศนาอบรมพระคราวหนึ่งขององค์หลวงตากล่าวถึงวิธีการปฏิบัติ

เมื่อระดับจิตได้ขาดจากกามราคะลงไปแล้ว
ดังนี้


“...ในธรรมขัน้นีป้ระจกัษแ์ลว้ทนีี
้ เมือ่มนัประจกัษแ์ลว้จะหายสงสยัเอง


เรื่องกิเลสตัวนี้เป็นมาจากอะไร
 จากนั้นก็พยายามตั้งภาพอันนั้นแหละ




ที่เราเคยพิจารณาเป็นมาตลอดนั้น
 ตั้งขึ้นไว้อย่างเก่านั้นแหละ
 แล้วมัน



จะหมุนตัวเข้ามาๆ
 ในหัวใจของเรา
 ทีนี้เร็วขึ้นๆ
 นี่การฝึกซ้อมปัญญา



ทางด้านกามกิเลส
อสุภะอสุภังเป็นของสำคัญมาก


จากนี้แล้ว
 สภาพอันนี้ฝึกซ้อม
 มันปรากฏขึ้นมาช้าเร็วขนาดไหน



จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
 เอาสภาพที่เราเคยกำหนดไว้นี้แล้ว
 ว่าเป็น



การฝึกซ้อมให้มีความชำนิชำนาญในขั้นนี้ ให้จงได้
 นี่ละพอได้ที่แล้ว



ก็ฝึกซ้อมเรื่อย
 จิตใจจะละเอียดเข้าไปเรื่อย
 ในภาพเหล่านี้ก็จะละเอียดเข้าไปๆ
 นี่แหละพระอนาคามี

ท่านจึงไม่ลงมาเกิดอีก
 คือกามกิเลสนี้เป็นตัวสำคัญ
 มีแต่ดึงลงๆ
 ท่าเดียว
 หมุนลงท่าเดียว
 ให้สัตว์ทั้ง

หลายได้รับความทุกข์ทรมาน
เพราะกดเพราะถ่วงบีบบี้สี ไฟอย่างลึกลับภายในจิตใจอยู่นั้นแล



ทีนี้เมื่อเวลาได้เข้าใจในนี้แล้ว
เราก็ฝึกซ้อมนี้
จิตใจของเราเมื่อได้ระดับแล้ว
เป็นที่แน่ใจเอาละทีนี้

หมดแล้ว
ขาดจากกันแล้ว
ทีนี้ฝึกเข้าไปซ้อมเข้าไป
จิตอันนี้จะมีความชำนิชำนาญไปอีกขั้นหนึ่ง
มีความ

ละเอียดไปอีกขั้นหนึ่งๆ
 เอา
 ฝึกซ้อมเข้าไปเรื่อยๆ
 นี้เองที่เป็นสักขีพยานตามที่ท่านแสดงไว้ในอรรถ



ในธรรมว่า



‘พระอนาคามีนั้นเมื่อบรรลุถึงขั้นอนาคามีแล้ว
 ท่านจะไม่กลับมาเกิดอีก
 คือจิตดวงนี้จะไม่ถูกกด

ถ่วงดึงลงเหมือนแต่ก่อนเมื่อมีกามราคะผูกพันอยู่
 พอหลักใหญ่ของกามราคะขาดลงไปแล้ว
 เรียกว่า

สอบได้แล้ว
๕๐%
นี่หมายถึงฐานะของเราผู้เป็นเนยยะ
ผู้ ได้รู้ช้ารู้เร็ว
จึงบอกลำดับลำดาไว้’


พอไดรู้ช้ดัเจนแลว้
จติใจนีจ้ะไมห่มนุลงนะ
ไมม่อีะไรมาดงึใจนีล้ง
มกีามกเิลสเทา่นัน้ดงึลงๆ
ตลอดเวลา


พอกิเลสขาดออกไปในขั้นนี้แล้ว
 จิตจะค่อยหมุนขึ้นเป็นลำดับ
 พิจารณาฝึกซ้อมจิตใจดวงนี้แหละด้วย

อสุภะดังที่เคยปฏิบัติมานั้น
 จิตใจจะละเอียดลงไปๆ
 และความหมุนตัวขึ้นไปเรื่อยๆ
 ละเอียดขึ้นเรื่อยๆ




นี่ละพระอนาคามีที่ท่านไม่กลับมาเกิดอีก
 ก็คือมีกามกิเลสอันเดียวนี้เท่านั้นดึงลง
 มาสู่นรกอเวจี ได้

เพราะกามกิเลส
 พออันนี้ขาดลงไปแล้วจิตใจจะเบาลงไปๆ
 เบาจนกระทั่งเบาหวิวๆ
 กำหนดพับๆ


ซักฟอกตัวเองๆ
 ในส่วนที่เป็นมลทินอันละเอียดติดแนบอยู่กับจิต
 ซึ่งอยู่ในขั้นอนาคามีที่ยังไม่สมบูรณ์

เต็มที่
มลทินเหล่านี้จะค่อยกระจายละเอียดลงไปๆ
ด้วยการฝึกซ้อมของเรา



พอละเอียดเข้าไปเท่าไรจิตยิ่งหมุนสูงขึ้นๆ
 เรื่อย
 อย่างที่ท่านเทียบไว้ในสุทธาวาส
 ๕
 ชั้น
 อวิหา		 

อตปัปา	 สทุสัสา	 สทุสัส	ี อกนฏิฐา
 นีแ่หละระดบัของพระอนาคาม
ี พอไดร้ะดบัเบือ้งตน้ทีว่า่สอบไล่ไดแ้ลว้




หากว่าตายก็จะไปเกิดในอวิหา
 แล้วเลื่อนไปอตัปปา
 ละเอียดเข้าไปก็สุทัสสา
 ละเอียดเข้าไปสุทัสสี


ละเอียดเข้าไปทั้งๆ
 ที่ยังไม่ตายก็รู้เป็นลำดับ
 ละเอียดเข้าไปเต็มที่แล้วขึ้นอกนิฏฐา
 นี่เป็นชั้นที่
 ๕




ของสุทธาวาส
 ๕
 ชั้น
 พอจากชั้นนี้แล้วก็ดีดผึงก้าวเข้าสู่นิพพาน
 เพราะฉะนั้นพระอนาคามี
 เมื่อสำเร็จ

เป็นพระอนาคามีแล้วท่านจึงไม่กลับมาเกิดอีก
 ถ้าว่าเกิดก็ ไปเกิดในอวิหา
 อตัปปา
 สุทัสสา
 สุทัสสี




เรื่อยไป
แล้วพร้อมที่จะไม่กลับคืนมา
ไปจนกระทั่งทะลุพระนิพพานไปเลย



นีภ่าคปฏบิตั
ิ ...
 ภาคปญัญาทีอ่อก
 การพจิารณาทางดา้นปญัญานีต้อ้งพจิารณาใหเ้ตม็เมด็เตม็หนว่ย




ถึงกาลเวลาพิจารณา
 เวลาที่จะเข้ามาพักสมาธิมีความสงบ
 เพื่อเอากำลังหนุนทางด้านปัญญา




เราก็เข้ามาพักสมาธิคือความสงบใจเสีย
 อย่าไปกังวลกับความคิดอ่านไตร่ตรองเรื่องปัญญาเลย
 ให้อยู่

กับความสงบ
 สงบได้ดีเท่าไรยิ่งเป็นของดี
 อยู่ตรงนี้
 พอจิตอิ่มพอในความสงบแล้ว
 พอถอยออกมา

เท่านั้น
ทีนี้เอาพิจารณาทางด้านปัญญา
อย่ายุ่งกับทางสมาธิ
ปล่อยไปเลยสมาธิ
เหมือนเป็นคนละโลก


ระดับจิตของพระอนาคามี	
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พระโสณะฝ่าเท้าแตก		 

พระจักขุบาลจักษุแตก	
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ถ้าลงได้ก้าวลงไปเดินจงกรมแล้วไม่รู้จัก

หยุดจักยั้งน่ะ จนกระทั่งเวลา เช่น เวลาปัด

กวาด ฉันจังหันเสร็จแล้วลงเดินจงกรม นาน

ขนาดไหนฟังซิ มันรู้เมื่อไรว่าเช้าสายบ่ายเย็น

ที่ ไหน มีแต่กิเลสกับธรรมฟัดกันอยู่ภายในใจ

หมุนติ้วๆ นี่ถ้าเป็นนักมวยก็เรียกว่าเข้าวงใน 

ไม่รู้จักเป็นจักตาย นักมวยเข้าวงในกันเป็น

อย่างนั้น อันนี้กิเลสกับธรรมเข้าวงในกันก็แบบ

เดียวกัน วงนี้วงจะออกจากทุกข์แล้วนี่ หมุน

ติ้วๆ เดินจงกรมตั้งแต่ฉันจังหันเสร็จแล้วจน

กระทั่งถึงเวลาปัดกวาด ถึงด้อมๆ มาจากทาง

จงกรม วันนี้ก็เดิน คืนนี้ก็เดิน วันหน้าก็เดิน คืน

หน้าก็เดิน เดินไม่หยุดไม่ถอยฟัดกับกิเลส จน

กระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงเมื่อไรถึงจะหยุดได้ 

แล้วมันมีเวลากี่วันกี่ปีกี่เดือน นั่นฟังซิน่ะ เดิน

อยู่อย่างนั้นตลอด 

ถ้าลงได้เดินก็ไม่รู้จักหยุด ถ้าได้นั่งก็เอา 

ไม่ รู้ จั ก เคลื่ อนจั ก ไหว เพราะทางภาย ใน  

มันไม่ ได้ออก มันหมุนของมันอยู่ภายใน นี่ละ

ฝ่าเท้าถึงแตกเพราะเดินไม่หยุด วันนี้ก็เดิน  

วันหน้าก็เดิน เดินหลายวันหลายคืนมันก็แตก

ล่ะซิ ทีนี้มาพิจารณาถึงเรื่องความเพียรที่มัน

เป็น .. ที่ท่านเดินจงกรมฝ่าเท้าแตกเพราะ  

เหตุนี้เอง ถ้าธรรมดาเราบังคับบัญชาเราเดิน

จงกรมจนฝ่าเท้าแตก ร้อยทั้งร้อย พันทั้ง  

พันเรายังไม่อยากเชื่อนะ แต่พอก้าวเข้าถึง  

ขั้นความเพียรอัตโนมัติ สติปัญญาอัตโนมัตินี้

แล้วเชื่อทันทีเลย นี่ลงเดินจงกรมก็เหมือนกัน 

มันได้เห็นแล้วนี่ ถ้าลงได้เดินแล้วไม่รู้เวล่ำเวลา 

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า หิวโหยอะไรไม่เคยสนใจ

เลย น้ำท่าไม่ได้สนใจ 

อะไรไม่ ได้สนใจทั้งนั้นเลย มีแต่หมุนติ้ว

อยู่ภายในๆๆ วันนี้ก็ เป็นอย่างนี้ กลางคืน  

ก็เป็นอย่างนี้ ถ้าว่านั่งก็ไม่รู้จักลุก ถ้าว่าเดินก็

ไม่รู้จักหยุด ทำอะไรเป็นอันว่าคือมันหมุนอยู่

ภายในมันไม่ออกข้างนอก เรื่องที่ว่าร้อนว่า

หนาวว่าชุ่มว่าเย็นว่าหิวกระหาย อย่าเอามายุ่ง

เลยอยู่ภายนอก อันนี้อยู่ภายในไม่สนใจกับ

อะไรทั้งนั้น มันจะร้อนแผดขนาดไหนแดด   

ไม่ ได้สนใจนะ ไม่มีคำว่าร้อน กิเลสกับธรรม  

ฟัดกันอยู่ภายในอันนี้หมุนติ้วๆ มันจะออกไป

อะไรหาดินฟ้าอากาศล่ะ นั่นละทีนี้ยอมทันที   

อ๋อ ท่านเดินจงกรมฝ่าเท้าแตก ยอมรับทันที 

อ๋อ เดินแบบนี้เองเดินฝ่าเท้าแตก  

เราเองฝ่าเท้าไม่แตก แต่ได้เอามาดูจริงๆ 

พอมานั่งหยุดพักเดินจงกรม ฝ่าเท้านี้เหมือนไฟ

ลนนะ ออกร้อนวูบๆ ๆ ‘โอ้โห ทำไมฝ่าเท้าเรา

จึงเป็นอย่างนี้’  

พลิกออกมาก็มาดูหรือฝ่าเท้าแตกหรือ  

ยังไง มาดู ไม่แตก แต่เวลาเอามือลูบๆ มัน

เสียวแปลบๆ ๆ นี่จวนจะทะลุแล้วนะ ฝ่าเท้ามัน

ทะลุถึงเนื้อเข้าใจไหม หนังเรานี่เดินนานเข้ามัน

บางเข้าๆ มันทะลุจะถึงเนื้อ เรามาลูบดูฝ่าเท้า

เรานี้มันก็ ไม่แตก หรือมันฝ่าเท้าแตกทำไม  

มันออกร้อนหนักหนา มาดูมันไม่แตก แล้วเอา

มือลูบดู โอ๊ย เสียวแปลบๆ ออกร้อน นี่ถ้านาน

กว่านี้จะแตก นี่จับได้ตรงนี้ เราฝ่าเท้าไม่แตก 

แต่ว่าจะแตก ถ้านานกว่านี้ ไปแตกแน่ๆ นี่ละ

เรื่องของความเพียรของผู้ที่เห็นภัยในวัฏสงสาร 

ไม่ต้องมีใครบอกนะ เป็นอยู่ในหัวใจนี้แล้วยังไง

ก็ไม่อยู่  

‘ตายก็ให้ ไปเลย ที่จะมาถอยให้กิเลสบีบ

คั้นอย่างแต่ก่อนถอยไม่ ได้แล้ว นั่นเห็นโทษ

ขนาดไหน ถึงว่าถอยไม่ได้แล้ว ต้องเอาตายเข้า

ว่าเลย ถึงธรรมขั้นที่กระจ่างแจ้งจะให้หลุดพ้น

โดยถ่ายเดียวแล้วจะอยู่ไม่ได้เลย ต้องหลุดโดย

ถ่ายเดียว ไม่หลุดก็ เอ้า! ตายให้ถอยให้ยกมือ

ไหว้ ไม่มี เอาตายเข้าว่าเลย’ 

ทีนี้เวลามันไปเต็มที่แล้ว นั่งเหนื่อยแล้ว

นอน นอนให้มันหลับมันไม่ยอมหลับ มันหมุน

ของมันเหมือนกับนั่งอยู่นั้นละ หมุนฆ่ากิเลส 

‘เอ๊ นั่งก็เหนื่อย นอนก็เหนื่อย เอ้า ลุกขึ้นมานั่ง

อีก สุดท้ายแจ้งไม่หลับเลย อ้าว กลางวันยังจะ

ไม่หลับอีกนะ มันยังหมุนของมันอยู่ตลอดเวลา 

วันนี้ ไม่หลับ วันหลังก็ไม่หลับอีกกลางคืน อ้าว 

มันจะตายแล้วนะ ทำไมเป็นอย่างนี้’  

เรื่ องอ่อนน่ะอ่อนนะ คือมันจะเป็น  

ความลำบาก เป็นความอ่อนเพลียภายใน  

หัวอกของเรานี่ คือสติปัญญามันทำงาน  

อยู่ตรงนี้ สังขารคือทำงานนั่นเข้าใจไหม   

มันทำงานอยู่ ในนี้ สังขารมันทำงาน สังขาร 

สัญญา ที่คาดที่หมายที่คิดกับกิเลสจะฆ่ากิเลส

มันไปด้วยกันนั่นแหละ แต่เป็นสังขารของมรรค 

สัญญาของมรรค ไม่เป็นสัญญาของสมุทัย

สังขารของสมุทัยเหมือนแต่ก่อนเข้าใจไหมล่ะ 

แต่มันก็หมุนของมันอยู่นี้ 

ทีนี้มันก็เหนื่อยล่ะซิ ทำงานอยู่ตลอดเวลา

เหนื่อย ทีนี้เราจะมาพัก พักมันก็ไม่ถอยมันหมุน

ของมัน เรียกว่าทางแพ้ ไม่มีพูดง่ายๆ ว่าอย่าง

นั้นนะ เรื่องแพ้ ไม่มี เมื่อเรื่องแพ้ ไม่มีมันก็ต้อง

หมุนของมันเรื่อย อันนี้ก็แจ้ง  

“…พระพทุธเจา้ทา่นทรงแสดงไวเ้รยีบรอ้ยแลว้




ก็มาเห็นประจักษ์
 เอามาเป็นพยานกัน
 ท่านว่า

พระโสณะเลิศเลอทางความพากเพียรมาก


..พระโสณะนี่ท่านประกอบความเพียรจนกระทั่ง



เดินจงกรมฝ่าเท้าแตก
 ..
 พระจักขุบาลตาแตก


นี่แหละตั้งสัจอธิษฐานจะไม่นอน
 รักษาตา
 หมอ

เขาว่า
‘ให้นอนหยอดตา
หยอดยาใส่ตา’



ท่านบอกว่า
 ‘ไม่นอน
 เพราะตั้งความสัตย์

แล้ว’
‘ถ้าท่านไม่นอนท่านก็ตาบอด’
เขาก็บอก



‘บอดกบ็อด’
ทา่นวา่อยา่งนัน้นะ
นัน่เหน็ไหม


ท่านไม่ ได้เชื่อหมอ
ท่านเชื่อธรรมต่างหาก


‘เอา้
 บอดกบ็อด
 คำสตัยค์ำจรงิเราประกาศ



ออกมาแลว้วา่เราจะไมน่อน
เราจะนอนไปไม่ได’้



ไม่นอน
 สุดท้ายตาแตก
 ตาแตกข้างนอก


ใจจ้าเข้ามาข้างใน
 เห็นไหมกิเลสแตกข้างใน




นี่พิระจกัขบุาลถงึขนาดตาแตก
 ทา่นก็ ไมย่อมถอย




พระโสณะเดนิจงกรมจนฝา่เทา้แตก
 ทา่นก็ ไมถ่อย




กเิลสแตก
 เหน็ไหมทา่นเอาขนาดนัน้นะ
 ทา่นถงึได้



สิ่งเลิศเลอ...”
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จนกระทั่งไม่ไหวแล้วต้องวิ่งขึ้นหาพ่อแม่-

ครูจารย์ แต่สำหรับพ่อแม่ครูจารย์กับเรานี้ท่าน

จะเห็นเหตุผลอะไรไม่ทราบนะ ถ้าหากว่าเป็นไม้

ก็ยกมาทั้งท่อนเลยให้ ไปจาระไนเองให้ ไป  

เลือ่ยเอง ทา่นไมเ่ลือ่ยให้ ไมจ่าระไนให้ ไมอ่ธบิาย

แยกแยะนะ ท่านจะโยนตูมมาให้เลย …” 

โดยปกติหลวงปู่มั่นจะพูดกับท่านแบบ

ธรรมดาคล้ายพ่อแม่พูดกับลูก แต่หากเป็นเรื่อง

เกี่ยวกับการภาวนาแล้ว จะไม่พูดแบบธรรมดา

เลยแต่จะจริงจังเด็ดขาดและพูดอย่างคึกคัก

เต็มที่ ซึ่งถูกกับจริตนิสัยที่ผาดโผนจริงจัง  

ของท่านมาก คราวนี้ก็เช่นกัน  

“...ทีนี้ก็ขึ้นไปหาท่านล่ะซิ นี่ที่พ่อแม่-  

ครูจารย์ว่าให้พิจารณาทางด้านปัญญานั้น 

‘เวลานี้มันออกแล้วนะ’ ก็ว่างั้น  

‘มันออกยังไงว่าซิ’ ท่านว่า ‘โอ๋ย มันไม่ได้

นอนทั้งวันทั้งคืนเลย เวลามันได้หมุนตลอดเลย

ทั้งวันทั้งคืนไม่ได้นอน นี่ก็ไม่ได้นอนมาสองคืน

แล้ว’  

ท่านก็ ใส่เปรี้ยงเลยนะ ‘นั่นละมันหลง

สังขาร’ ท่านว่า นั่นฟังซิสังขาร  

ทางนีก้ป็ับ๊เขา้ไป ‘ถา้ไมพ่จิารณามนัก็ไมรู่’้ 

‘นั่นละบ้าหลงสังขาร’...” 

 

 

 

หลวงปู่มั่นใส่ปัญหา “บ้าหลงสังขาร”   

ให้แก่ท่านโดยไม่มีการอธิบายหรือแจกแจง  

อะไรให้เลย ทั้งนี้เพื่อให้ท่านได้ขบคิดใช้สติ

ปัญญาของตนพิจารณาหาทางแก้ ไขเอาเอง

ดังนี้ 

“...ท่านเอาทั้งรังทิ้งเลย ปัญญานี้เอา  

ทิ้ งเลยให้หาใหม่ เป็นอย่างนั้นละ คำว่า  

หลงสังขารคือทางกิ เลสมันก็ เอาสังขาร  

ความคิดความปรุงนี้ออกไปใช้เข้าใจไหมล่ะ   

ทีนี้ทางมรรคทางปัญญาก็ต้องเอาสังขารนี้  

ออกมาใช้ทางด้านปัญญา เมื่อเวลาใช้มากๆ 

มันไม่รอบคอบต่อสังขารที่ เป็นฝ่ายมรรค 

สังขารฝ่ายสมุทัยก็แทรกเข้ามาๆ ‘นั่นละมัน

หลงสังขาร’  

คือหลงสังขารตัวมันเป็นสมุทัยเราไม่รู้

เข้าใจไหม ท่านว่าอย่างนั้นทีนี้มันลงนะ เห็นจะ

เปน็อยา่งทา่นวา่ แตค่วามหมนุของเราทีม่นัหมนุ

ด้วยปัญญานี้ ไม่ถอยนะ เวลามันจะตายจริงๆ   

ก็รั้งเข้ามาสู่สมาธิ รั้งเข้ามานะ.. 

สมาธินี้มันเกรียงไกรขนาดไหน ฟังซิติด

ถึง ๕ ปีมันไม่ได้สนใจนะ เหมือนหมูขึ้นเขียงมัน

วา่งัน้ เวลามนัจะตายจรงิๆ กย็อ้นเขา้มาสูส่มาธิ 

กำหนดภาวนาสมาธิ ถึงขนาดได้บริกรรม ... 

จิตของเรามันเป็นสมาธิแน่นหนามั่นคงมา

ขนาดไหน ทำไมจึงต้องใช้คำบริกรรมกำกับ   

ก็คือว่ามันเพลินกับเรื่องปัญญามากกว่าสมาธิ 

เพราะฉะนั้นเวลาเราจะถอนเข้ามาให้อยู่ ใน

สมาธิมันไม่ยอมอยู่ มันจะพุ่ งเข้าหางาน  

แก้กิเลส เราจึงต้องบริกรรม คำว่าบริกรรมนี้

นึกพุทโธๆ เราชอบพุทโธ เอาพุทโธติดไว้เลย 

ให้สติอยู่กับจิตให้ติดอยู่กับนี้ ไม่ ให้ออกไป

ทำงาน คือสติถ้าออกจากนี้มันก็ ไปหางาน   

งานฆ่ากิ เลสทางด้านปัญญา ทีนี้หมุนงาน  

ฆ่ากิเลสทางด้านปัญญาด้วยสตินั้นเข้ามาสู่สติ

กำกับคำบริกรรม มันก็อยู่กับคำบริกรรม  

บังคับไว้ เผลอไม่ได้นะ 

ในขณะนัน้ใหก้า้วเดนิทางดา้นปญัญา
 เมือ่เหนด็เหนือ่ยเมือ่ยลา้แลว้กถ็อยมาพกัสมาธ
ิ นีเ้ปน็การกา้วเดนิ

อย่างราบรื่นดีงามของผู้ปฏิบัติทั้งหลาย
 ...
 แล้วก้าวเดินไปอย่างนี้เรื่อยๆ
 จนกระทั่งถึงอกนิฏฐาเต็มภูมิ


นี่ท่านเรียกว่าพระอนาคามีเต็มภูมิ
 ไปเต็มที่นั่นนะ
 ตั้งแต่อวิหา
 อตัปปานี้ยังไม่เต็มภูมิ
 แต่ ได้ฐาน

เรียบร้อยแล้ว
ว่าสำเร็จเป็นพระอนาคามี
ถ้าบันไดก็ขั้นต้น
บันไดของพระอนาคามีมีถึง
๕
ขั้น
ถ้าเทียบ

บันได
ขั้น
๑
อวิหา
๒
อตัปปา
๓
สุทัสสา
๔
สุทัสสี
๕
อกนิฏฐา
นี่ลำดับของพระอนาคามีที่ ได้ในขั้นต้น

แล้ว
แต่ยังไม่สมบูรณ์แบบเหมือนผู้รู้ธรรมโดยขิปปาภิญญา



การกล่าวทั้งนี้เรากล่าวตามธรรมดาของเนยยะ
อยู่กลางๆ
ของคนเราธรรมดา
ไม่ ได้กล่าวถึงพวก

อุคฆฏิตัญญู
 วิปจิตัญญู
 ซึ่งรวดเร็ว
 พอถึงปั๊บนี่พุ่งเลย
 อวิหา
 อตัปปา
 อนาคามี
 นี้พุ่งทะลุถึงกัน




ถึงนิพพานเลย
 นี่เป็นประเภทหนึ่งไม่ ได้นับเข้ามาในนี้
 ส่วนมากนักปฏิบัติของเรามักจะก้าวเดินไปตามนี้


เพราะเป็นการบำเพ็ญของผู้ที่อยู่ในท่ามกลาง
ยากลำบาก
ช้าก็ช้าแต่ถึง
นี่เป็นอย่างนี้นะ
ผู้ที่รวดเร็วนั้น

พอบรรลุปึ๋งๆ
 ถึงที่สุดเลย
 นี่เรียกว่าอุคฆฏิตัญญู
 เรียกว่า
 ขิปปาภิญญา
 ผู้รู้ ได้เร็วต่างกันอย่างนี้




แต่ให้แยกแยะเอานะ
นี่การพิจารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้


เรือ่งกเิลสกามราคะนีร้นุแรงมาก
หนกัมากทีส่ดุ
ถว่งจติใจมากทเีดยีว
 ไมว่า่หญงิวา่ชาย
 เปน็แตเ่พยีง



ไม่พูดถึงกัน
เรานำมาพูดเฉพาะนักบวชที่เป็นผู้จะเสียสละสิ่งเหล่านี้
แล้วนำมาแก้ ไขดัดแปลงกัน
แก้ ไข

ถอดถอนกัน
 จึงรู้สึกว่าอันนี้ยาก
 ยากจริงๆ
 เวลาเข้าถึงขั้นนี้ที่จะปล่อยวาง
 ที่จะสำเร็จเป็นขั้นที่สาม



คืออนาคามี ได้นั้น
 เป็นนักมวยก็เรียกว่านักมวยชุลมุน
 ต่อยกันอยู่วงใน
 หมุนติ้วๆ
 อยู่วงใน
 คือสติ

ปัญญาขั้นนี้
 ขั้นหมุนตัวติ้วๆ
 อยู่กับอสุภะอสุภัง
 พออันนี้ผ่านได้แล้วก็กลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติ



ขึ้นมา
โดยที่นำอันนี้แหละมาฝึกมาซ้อมอยู่โดยสม่ำเสมอ
ก็กลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติ…”


>> 

ระดับจิตของพระอนาคามี	

‘อู๋ย ยังไงกัน กลางวันก็เป็นอย่างนี้มันจะ

ไม่ตายเหรออย่างนี้ วิตกนะ วิตกวิจารณ์ หือ 

ขนาดนี้มันจะไม่ตายเหรอ มันทำไมลำบาก  

ลำบนนักหนา’ 

จนกระทั่งถึงได้ย้อนหลังมาคิด ที่เราเคย

คิดด้นเดามาแต่ก่อนด้วยความคาดความหมาย 

เวลานี้เราลำบากลำบนแต่ก่อนเพราะเรายัง  

ไม่ ได้รากได้ฐาน แต่เวลาได้รากได้ฐาน จิตมี

ความละเอยีดลออเขา้ไปเทา่ไร การงานของเรา  

จะค่อยเบาไปๆ สะดวกสบายไปและพ้นทุกข์  

ไปเลย มันคาดนะนั่นน่ะ มันคิดมันด้นมันเดา 

แตเ่วลามนัไดเ้หตไุดผ้ลของมนัมากเทา่ไรมนัยิง่หมนุ

ของมันใหญ่มันไม่ได้คิด แต่เวลามันไปเจอจังๆ 

ที่เป็นปัจจุบันตัวเป็นเอง มันก็เอามาคิด  

‘โห ที่เราคาดคิดเอาไว้ว่าแต่ก่อนเวลา  

จิตเราหยาบนี้มันก็ต้องทุกข์ลำบาก เวลาจิต

ละเอยีดเขา้ไปเทา่ไรมนักจ็ะคอ่ยสบายๆ อย่างนี้

มันผิดทั้งเพ เวลามันได้ผลมันยิ่งหมุนของมัน

ใหญ่เลย มันยังไงกันๆ คิดแย็บเดียวเท่านั้น

เดี๋ยวมันก็หมุนของมันไปอีก ๆ’  

แบ่งพัก แบ่งสู้ 
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แต่เราไม่อยากพูดคำว่าเผลอนี่ มันเผลอ

เมื่อไร ถ้าเราอ่อนนี้ทางปัญญามันจะออกทันที 

ออกพุ่งหาปัญญา จึงต้องบังคับๆ เอาไว้   

พุทโธๆๆ ถี่ยิบเลยนะไม่ยอมให้มันคิดทางไหน 

สักเดี๋ยวมันก็แน่วๆ เมื่อคำบริกรรมกับสติ  

ติดแนบกันไม่ยอมให้ออกไปทำงานทางด้าน

ปัญญาแล้ว ทางนี้มันก็ค่อยสงบตัวลงๆ แล้ว

แน่วลงเลยนะ ลงสู่ฐานเดิมของสมาธิเราที่เคย

เป็น ทีนี้ถึงลงขนาดนั้นแล้วมันยังต้องได้บังคับ

เอาไว้ คือความเพลินทางปัญญามันมีน้ำหนัก

มากกว่านี้อยู่ พอเบามือนี้มันจะพุ่งออกโน้นเลย 

เราต้องบังคับไว้ตลอด  

จนกระทั่งจิตสงบแน่วอยู่เต็มที่เต็มฐาน 

ทนีีม้นัเหมอืนถอดเสีย้นถอดหนามนะ ความทกุข์

ความลำบากลำบนในธาตุในขันธท์ีม่ันอ่อนเปียก

เพราะการพิจารณามาก มันจะสงบตัวลงไปๆ 

เหมือนกันหมด ทีนี้จิตสงบแน่วไม่คิดไม่ปรุง

อะไรเลย อยู่ด้วยความสงบอันเดียวเหมือน

สมาธิแต่ก่อน 

พออยู่นั้นแล้วมันจึงเป็นเหมือนถอดเสี้ยน

ถอดหนาม ความทุกข์ทั้งหลายที่ลำบากลำบน

ในการพิ จ า รณานี้ มั นถอนออกหมด เลย   

เหลือตั้งแต่ความรู้ล้วนๆ กับความเอิบอิ่ม   

นี่เรียกว่าหล่อเลี้ยงจิตด้วยสติ พักจิตด้วยสติ 

จิตมีกำลังขึ้นมา พอได้กำลังพอสมควรแล้วทีนี้

เราก็เริ่มเคลื่อนที่จะให้ออกทางด้านปัญญา  

ไม่ต้องบอก มันเร็วที่สุดนะ ถึงขนาดเราต้อง

บงัคบัเอาไว้ใหอ้ยู ่ จนกระทัง่มนัมกีำลงัเตม็ทีแ่ลว้ 

แน่ ใจว่าได้กำลังทางด้านจิตใจเต็มที่แล้ว  

เราถึงปล่อย พอปล่อยพับก็ผึงเลยทางด้าน

ปัญญา นี่อันหนึ่งที่มันเห็นประจักษ์นะ 

พอจิตที่ ได้รับความสงบนี้หนุนจิตให้มี  

กำลังเต็มที่แล้ว ปัญญาก็แกล้วกล้า คมเหมือน

กับมีดเรานี้ลับหินว่างั้นเถอะ เราก็ ได้รับ  

การพกัผอ่นนอนหลบัเรยีบรอ้ยแลว้ มกีำลงั หรอื

เข้าสมาธิก็เป็นกำลังอยู่แล้ว พอออกนั้นเรียก

ว่ามีดได้แก่ปัญญานี้ ได้ลับหินคือสมาธิแล้ว 

ออกคราวนี้มันพุ่งๆๆ ยิ่งคล่องตัวยิ่งกว่านั้นนะ  

ตั้งแต่ก่อนเราก็ออกไม่ทราบว่าเอาทาง

สันลงเอาทางคมลง เวลามันหมุนของมันเต็มที่ 

แต่ เวลาออกจากสมาธินี้แล้ว มันหมุนไป  

ตรงไหนนี้ขาดสะบั้นๆ มันก็จับได้ๆ นี่ ทีนี้เวลา

มันจะตายจริงๆ ธรรมดาไม่จริงๆ มันไม่ยอม

เข้ามาพักสมาธิ แต่มันก็จับเงื่อนได้ เวลามันจะ

ตายจริงๆ มันก็ถอนย้อนจิตมาสู่สมาธิ มันจะ

ตายจรงิๆ มนัถงึจะเขา้นะ ไมต่ายจรงิๆ มนัไมย่อม 

คือมันเพลินทางด้านปัญญา อย่างนี้ตลอดไป

เลยนะ 

ทา่นจงึเรยีกวา่อทุธจัจะ ในสงัโยชนเ์บือ้งบน 

สังโยชน์ ๕ เบื้องบน รูปราคะ อรูปราคะ มานะ 

อุทธัจจะ อวิชชา ๕ อย่างนี้เรียกว่าสังโยชน์

เบื้องบน อรหัตมรรคเท่านั้นเป็นผู้ก้าวเดิน   

จะพ้นอยู่ ในสังโยชน์เบื้องบนห้า สังโยชน์  

เบื้องต่ำห้า สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพต-

ปรามาส กามราคะ ปฏิฆะ สังโยชน์เบื้องบน  

ก็คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ 

อวชิชา ทนีีม้นัอยู่ในขัน้อทุธจัจะ คำวา่อทุธจัจะนี้

มันเพลินในการพินิจพิจารณา ไม่ ใช่ฟุ้งซ่าน

รำคาญแบบโลกๆ เขานะทีว่า่สงัโยชนเ์บือ้งบนนี ่

มันเพลินการพิจารณาต่างหากคำว่าอุทธัจจะๆ 

มันไม่อยากพักสมาธิ มันเพลินกับการพิจารณา

เพื่อแก้กิ เลสโดยลำดับๆ มันเพลินของมัน   

จึงต้องได้รั้งเข้ามาสู่สมาธิเป็นกาลเป็นเวลา 

เวลามันผ่านไปแล้วมันก็รู้เอง 

อย่างที่ท่านว่า ‘นั่นน่ะมันหลงสังขาร ๆ’  

บทเวลามันผ่านไปแล้วมันมาแยกแยะได้

หมดนะ อ๋อ ท่านว่าอย่างนั้นหมายความว่า

อย่างนั้นๆ มันย้อนรู้หมดเลยนะ นี่ที่ท่านเอาซุง

ทั้งท่อนมาให้เราไปจาระไนเอง ครั้นเวลามันรู้

มันตามรู้ทั้งหมด อ๋อ ท่านให้เราคิดเอาความ

หมาย ท่านพูดให้พิจารณาหรือแจงให้ท่าน  

กอ็าจจะทำ แตส่ำหรบัเราทา่นไมเ่คยนะ อนัไหน

ต้องโยนให้ทั้งท่อนเลยให้ ไปจาระไนเอา มันก็

ย้อนหลังๆ มาพิจารณาถึงเรื่องเหล่านี้ เช่น 

อุทธัจจะ ความฟุ้ง มันความเพลินในความเพียร

มันไม่อยากเข้าสมาธิ มันเพลินถ่ายเดียว 

เพราะฉะนั้นจึงต้องรั้งเข้ามาสู่สมาธิให้พอ

เหมาะพอดีกัน เป็นอย่างนั้น…” 

แม้จะใช้วิธีรั้งการฆ่ากิเลสเอาไว้ด้วย  

คำบริกรรม พุทโธ เพื่อสงบพักงานเข้าสู่สมาธิ

ทำให้มีกำลังวังชาเหมือนกับได้ถอดเสี้ยนถอด

หนามถึงขนาดนั้นแล้วก็ตาม ท่านว่ายังต้อง

คอยบังคับไว้มิให้พุ่งออกทำงานอีกเพราะสติ

ปัญญาจะตามต้อนกิเลสเรื่อยไป ดังนี้ 

“...เวลาออกทางด้านปัญญานี่ โถ! ไม่มี  

ในตำรา เราก็เรียนมาเหมือนกัน เพราะฉะนั้น

จึงกล้าพูดได้ ... กิเลสประเภทไหนเป็นยังไง  

สติปัญญานี้เหนือกว่าๆ ตามต้อนกันทัน เผากัน

ไปเรื่อยๆ มันเป็นเอง นั่นละที่มันเพลิน มันไม่

ได้หลับได้นอน มันเพลินฆ่ากิเลส เพราะมัน  

เห็นภัยอย่างสุดหัวใจแล้ว ถึงขนาดที่ว่า  

‘ยังไงกิเลสไม่ตาย เราต้องตาย’…” 

ภาพหน้าห้อง

เก้าอี้และเตียง 

ภายในกุฏิ

หลวงปู่มั่น
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จิตไม่เผลอด้วยสติปัญญา  
อัตโนมัติ 

 

ท่านเปรียบการพักหลับเป็นกำลังอันหนึ่ง

ทางธาตุขันธ์ การพักจิตเข้าสู่สมาธิก็เป็นกำลัง

อันหนึ่งทางจิตใจ เพราะเมื่อกำลังวังชาไม่พอ  

ก็เป็นเหมือนมีดไม่คมฟันเท่าไรก็ไม่ขาดง่ายๆ 

การพักสู่สมาธิจึงเป็นเหมือนหินลับมีดพร้อมใช้

งานต่อไป ดังนี้ 

“...นี่ละขั้นสติปัญญาอัตโนมัติ พอจากนี้

หมุนเข้าไป ละเอียดลออเข้าไปๆ แล้วก็เชื่อม-

โยงถึงมหาสติมหาปัญญา เพียงขั้นสติปัญญา

อัตโนมัตินี้ก็ไม่มีเผลอแล้ว จิตจะเผลอ สติสตัง

เผลอไม่มีแล้ว พอก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญา 

นอกจากไม่เผลอแล้วยังละเอียดลออ ซึมซาบ

ไปหมดเลย  

สติ ปัญญาอั ต โนมั ติ นี้ ยั ง เ ป็ นคลื่ น ๆ   

ถ้าทำงานก็เหมือนเขาฟักลาบยำลาบ ถึงจะยำ

ถี่ยิบขนาดไหนมันก็เป็นคลื่นแห่งการยำลาบอยู่

นั้นแหละ ทีนี้พอก้าวจากสติปัญญาอัตโนมัตินี้

เข้าไปสู่มหาสติมหาปัญญา ทีนี้ราบรื่นไปเลย 

ซึมซาบ ฆ่ากิเลสก็ซึมซาบ อะไรซึมซาบทั้งหมด

ไปตามๆ กัน นี่เรียกว่ามหาสติมหาปัญญา ... 

ทีนี้ การพิจารณาสติปัญญาอัตโนมัติ   

ก็ถือเอาขั้นอนาคานี้ อารมณ์ของอนาคา นิมิต

ของอนาคานี้ฝึกซ้อมจนชำนิชำนาญ แล้วกลาย

เป็นว่างไปหมด หมดนิมิตที่เกี่ยวกับจิต ซึ่งเรา

มาตั้งฝึกซ้อมนี้หมดไปๆ หมดเร็วเข้าๆ สุดท้าย

หมด ตั้งขึ้นพับดับพร้อมๆ เหมือนฟ้าแลบๆ   

ต่อไปอย่างงั้นไม่มี ไม่มีจะเป็นอะไรที่นี่นะ   

จิตมันว่างไปหมดแล้ว มันหากเป็นเองสิ่งที่มี

เงื่อนต่อมันมี เหมือนกับไฟได้เชื้อ เชื้อไฟมีอยู่

ที่ ไหนไฟจะลุกลามไปตามเชื้อโดยไม่บังคับกัน

แหละ ขอให้มีเชื้อไฟเถอะ ไฟจะลุกลามไปตาม  

อันนี้ ขอ ให้มี เชื้ อกิ เลสอยู่ ที่ ต รง ไหน   

สตปิญัญาซึง่เปน็เหมอืนกบัไฟ ความพากความเพยีร

เหมือนกับไฟ จะหมุนเข้าไปพิจารณา เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ เวทนาก็ถือเอาเวทนา

ทางกายบ้าง ถือเอาเวทนาทางจิต ส่วนมาก  

จะเป็นเวทนาทางจิตนะ ทางกายผ่านไปแล้ว  

ไม่ค่อยสนใจ สัญญา สังขาร วิญญาณ มักจะมี

แต่สุขเวทนาภายในจิตใจ ทุกขเวทนามี แต่ว่า  

น้อยๆ ลงไปโดยลำดับ สุขเวทนานั้นเด่นๆ นี่ก็

อยู่ ในขั้นสมมุติ สัญญา สังขาร วิญญาณ 

เฉพาะอย่างยิ่งคือสังขาร พอปรุงแพล็บๆ   

ปรุงมาจากไหน ปรุงมาจากใจ ดับไปดับไปไหน 

มาจากใจ  

สัญญาหมายปั๊บมาจากไหน สติปัญญานี้

จะหมุนตามๆ ทันทีโดยหลักธรรมชาติ สุดท้าย

มันก็หมุนออกจากใจ หมุนเข้ามาก็หมุนเข้ามา  

สู่ ใจ ติดตามเข้าไปหาพระราชวังหลวง คือ 

อวิชชาปัจจยา สังขารา ได้แก่ กษัตริย์วัฏจักร 

อยู่ในท่ามกลางนี้แหละ อวิชชาเป็นกำแพงล้อม

เอาไว้ ตัวอวิชชาจริงๆ อยู่ ในกำแพง เพราะ

ฉะนั้นจึงติดตามเหล่านี้เข้าไป ติดตามอันนี้

เข้าไปเรื่อย ฝึกซ้อมกันเรื่อย พอมันเข้าใจ 

เข้าใจหลายครั้งหลายหน เข้าใจเรื่อยๆ เข้าไป

กต็ามเขา้ไปถงึอวชิชาปจัจยา สงัขารา กลายเปน็  

ปัจจยาการขึ้นมาภายในจิตดวงนั้น เรียกว่า

อริยสัจสี่ เป็นเต็มตัวแล้วเข้าไปนั้น  

แล้วจิตมันตามเข้าไปหลายครั้งก็ไปเห็น

ต้นตออันใหญ่หลวง คือ อวิชชาปัจจยา ซึ่ง

เป็นกษัตริย์วัฏจักรภายในหัวใจของเรา เพราะ

สิ่งอื่นมันปล่อยหมดแล้ว จิตใจว่างไปหมด ทั้งๆ 

ที่จิตก็ยังไม่ว่างตัวเอง แต่สิ่งภายนอกทั้งหลาย  

มันว่างไปหมด ต้นไม้ ภูเขา ดินฟ้าอากาศ วัตถุ

ต่างๆ นี้ว่างไปหมด ไม่มีในจิตใจ จิตใจกลาย

เป็นความว่างไปหมดแล้ว เหลือตั้งแต่ภายใน  

ตัวเองยังไม่ว่าง อ่านให้มันถึงอย่างงั้นซิ  

นักปฏิบัติ ให้ถึงตัว อะไรยังไม่ว่าง ก็อวิชชา

ปัจจยา สังขารา ยังสำคัญว่าอันนั้นว่าง อันนี้

ว่าง ตัวเองลืมตัวเอง ตัวเองยังไม่ว่าง ให้ย้อน

เข้ามาจนกระทั่งถึงตัวจริงของอวิชชา…” 
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“...ผู้สำเร็จพระอนาคามีขั้น

ต้น
 ถ้าสอบก็ เรียกว่าสอบได้


๕๐%
 แล้ว
 เป็นอันว่าสอบได้


สอบได้ เพียงขั้นแรก
 ๕๐%
 นี้




เมื่อตายลงไปแล้วก็ควรแก่อวิหา


ชั้นอนาคามีชั้นแรก
 ส่วนใหญ่คือ

ว่าสอบได้แล้วนั้น
 เรียกว่าส่วน

ใหญ่นั้นตายแล้ว
 กามราคะหมด


แต่ส่วนที่ปลีกย่อยที่เป็นกระแสของราคะตัณหานี้ยังมีเป็นขั้นๆ
 ตอนๆ
 ไป


เพราะฉะนั้นผู้สำเร็จพระอนาคามีแล้ว
 เว้นผู้ที่เป็นขิปปาภิญญาคือบรรลุธรรม

อย่างรวดเร็วเสีย
 ผู้บรรลุธรรมเป็นไปตามธรรมดากลางๆ
 นี้
 จะต้องได้ก้าวเป็น

ลำดับลำดาไป


พอสอบได้เป็นพระอนาคามี
 กามกิเลสได้สิ้นไปจากใจแล้ว
 ซึ่งเป็นส่วน

ใหญ่สิ้นไปแล้ว
ส่วนปลีกย่อยที่มีเล็กๆ
น้อยๆ
แต่ ไม่ถึงกับจะทำให้เกิดกามกิเลส

ได้อีกต่อไปนั้นยังมีอยู่
 ท่านจึงชำระกามกิเลสประเภทนี้
 นี่ละท่านเรียกว่า



สติปัญญาเป็นอัตโนมัติ
 คือเป็นตั้งแต่ขั้นนี้ขึ้นไป
 ขั้นที่จะฆ่าฟันหั่นแหลกกับ



กามกิเลสขั้นแรกนั้น
 เป็นขั้นชุลมุนวุ่นวาย
 ถ้าเป็นนักมวยก็คลุกวงในกัน



ตลอดเวลา
 จนกระทั่งกิเลสตัวสำคัญนี้ขาดสะบั้นลงไปแล้ว
 จากนั้นก็เป็นสติ

ปัญญาอัตโนมัติ
 ท่านฝึกซ้อมกามราคะที่ส่วนใหญ่สิ้นไปแล้ว
 ส่วนที่ยังบริษัท

บริวารนี้เป็นเหมือนกับว่าเป็นผุยเป็นผงยังมีอยู่
 ท่านก็ฝึกซ้อมอันนี้แหละเป็น

ลำดับลำดา


เมื่อละเอียดเข้าไป
 ก็ก้าวเข้าไปสู่
 จากอวิหาแล้วก็ ไป
 อตัปปา	 สุทัสสา		 

สุทัสสี
นี่ฝึกขึ้นไปเรื่อยๆ
จิตจะค่อยเลื่อนชั้นขึ้นไปเรื่อยๆ
จนกระทั่งถึงอกนิฏฐา	

นี่เต็มภูมิ
 เรียกว่าราคะไปสิ้นสุดโดยสิ้นเชิงในขั้นอกนิฏฐานี้
 จากนั้นก็ก้าวเข้าสู่

นิพพาน
 สิ้นโดยลำดับถึงขั้นนิพพานทีเดียว
 นี่พูดถึงการปฏิบัติธรรม
 คำว่า



กามกิเลสส่วนใหญ่ขาดไป
 เพราะฉะนั้นในสุทธาวาส
๕
ชั้น
 จึงต้องมีเป็นลำดับ

ลำดาไป
 ให้เหมาะให้ควรแก่ผู้ที่ชำระกามกิเลสนี้ ได้ยังไม่หมดโดยสิ้นเชิงทีเดียว


ยังเหลืออยู่เป็นผุยเป็นผง
 ก็จะได้ชำระซักฟอกกันไปเรื่อยๆ
 จนกระทั่งถึง



ขัน้สดุยอด
คอือกนฏิฐา
แลว้กก็า้วเขา้สูน่พิพาน
เรยีกวา่สำเรจ็เปน็พระอรหนัตแ์ลว้


ที่กล่าวถึงเรื่อง
 จิตไม่ตายนี่เป็นอย่างนี้เอง
 ผู้ที่สำเร็จเฉพาะอย่างยิ่ง
 คือ



ผู้สำเร็จพระอนาคามีนี้
 ตายเวลาไหนท่านจะทราบของท่านทันทีว่า
 ท่านจะไป

เกิดในภูมิใด
 อวิหา	 อตัปปา	 สุทัสสา	 สุทัสสี	 อกนิฏฐา
 คำว่าเกิดนั้นท่านเรียก



ในที่ทั่วๆ
 ไป
 แต่คำว่าค่อยเลื่อนชั้นไปตามลำดับของจิตนี้สนิทดีสำหรับผู้ปฏิบัติ


จะว่าเกิดชาตินี้
ตายจากอวิหาแล้วไปอตัปปาอย่างนั้น
ไม่ค่อยสนิทในภาคปฏิบัติ


ถ้าว่าเลื่อนชั้นไปเรื่อยๆ
 สมกับนามของใจว่าเป็นนามธรรมแล้ว
 ไม่มีรูปร่าง



อย่างอื่นพอให้เกิดให้ตายต่อไปอีก
 ก็รูปร่างเป็นนามธรรม
 จึงเรียกว่าเกิดก็ ได้


ตายก็ ได้
 ให้สนิทจริงๆ
 ก็คือเลื่อนชั้นไปเป็นลำดับลำดา
 จนกระทั่งถึงอกนิฏฐา

แล้วก็ก้าวเข้าสู่นิพพาน
สำเร็จเป็นพระอรหันต์
นี้สนิทใจ...”


พระอนาคามีสอบขึ้นชั้น	

กุฏินี้ห่างไกลจากกุฏิหลวงปู่มั่น หลายคนเข้าใจว่าเป็น  

กฏุอิงคห์ลวงตา แตเ่มือ่สอบถามเจา้อาวาสวดัปา่บา้น-

หนองผือองค์ปัจจุบัน และศิษย์ผู้ ใกล้ชิดองค์หลวงตา   

ก็ได้รับการยืนยันว่า ได้ยินจากองค์หลวงตาเองว่าไม่

เคยพกัทีก่ฏุนิี ้ กฏุอิงคห์ลวงตาชำรดุไปแลว้ อยู่ใกลก้บั

กฏุหิลวงปูม่ัน่ 

สำหรบัรายนามพระภกิษใุนภาพ เปน็รายนามพระภกิษ ุ

สามเณรทีจ่ำพรรษารว่มกบัหลวงปูม่ัน่ ภรูทิตัโต ทีว่ดั-

ปา่บา้นหนองผอืตัง้แตป่ ีพ.ศ. ๒๔๘๘-๒๔๙๒ 
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อุปัฏฐากหลวงปู่มั่น
  

   

เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อหลวงปู่มั่นนั้น   

องค์หลวงตาพยายามใช้ความสามารถอย่าง

เต็มกำลังสติปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างเฉพาะอย่าง

ยิ่งในระยะ ๕ พรรษาสุดท้ายที่อยู่กับหลวงปู่มั่น

ที่วัดป่าบ้านหนองผือ หลวงปู่หล้าได้เล่าถึง

ความเอาใจใส่และความเคารพบูชาขององค์-

หลวงตาที่มีต่อหลวงปู่มั่นว่า  

“...ด้านบิณฑบาต หลวงปู่มั่นพาลูกศิษย์

ปฏิบัติยินดีภัตที่ตกลงในบาตร ไม่ค่อยส่งเสริม

ในการตามส่งทีหลังอันเป็นปัจฉาภัต ยินดีฉัน

รวมในบาตรทั้งหวานคาว ไม่ซดช้อน เอามือ

เป็นช้อน ด้านจีวร ยินดีบังสุกุลวางไว้ที่กุฏิบ้าง 

บันไดใกล้ที่ขึ้นลงบ้าง ทางไปส้วมและใกล้ทาง

จงกรม และทางไปบิณฑบาตบ้าง และในศาลา

ที่ประชุมฉันบ้างแต่หลวงปู่มีภาพพจน์ลงไปอีก 

มีข้อสังเกตของพระอาจารย์มหาบัว เล่าให้  

ผู้เขียนฟังเป็นพิเศษ จึงสังเกตได้ พระอาจารย์

มหาบัวเล่าให้ฟังว่า  

‘หล้าเอ๋ย ผมสังเกตหลวงปู่มั่นได้คือ   

ผา้บงัสกุลุอนัใด ทีเ่จา้ศรทัธาเขาทำกองบงัสกุลุไว ้ 

เป็นส่วนรวม เช่น ที่หนทางบิณฑบาตและศาลา

และทีร่ม่ไม่ไกลจากกฏุอิงคท์า่น แมท้า่นจะขาดเขนิ  

สักเพียงใดก็ดี องค์ท่านไม่ค่อยจะใช้ให้เขา หรือ


อุปัฏฐากพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่มั่น

!
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ไม่ ใช้เลยก็ว่าได้ องค์ท่านใช้แต่เฉพาะที่เขา  

เอามาบังสุกุลไว้ที่กุฏิ ใกล้บันใด ใกล้ส้วม   

ใกล้บริเวณทางจงกรมขององค์ท่านเท่านั้น 

สังเกตดูดู๋ถ้าไม่เชื่อ’ 

เมือ่สงัเกตดกูเ็ปน็จรงิแท้ๆ  เพราะองคท์า่น

ลึกซึ้ง ใช้ของไม่มีราคีแก่ท่านผู้ ใด และของที่

เขาเอามาบังสุกุลใกล้บริเวณที่องค์ท่านอยู่และ

พักนั้นก็ดี องค์ท่านไม่ ได้หวงไว้ ใช้องค์เดียว 

เมื่อลูกศิษย์ขาดเขินก็ให้ทั้งนั้น 

ในยุคบ้านหนองผือ พระอาจารย์มหา .. 

ลกึซึง้มากทกุวถิทีาง หลวงปูม่ัน่ไว้ใจกวา่องคอ์ืน่ๆ 

ในกรณีทุกๆ ด้าน ควรจะเปลี่ยนไตรจีวรผืนใด

ผืนหนึ่งก็ดี หรือครบทั้งไตรก็ดีหรือสิ่งใดที่ควร

เก็บไว้เป็นพิเศษ เฉพาะองค์หลวงปู่ก็ดี ในด้าน

จีวรและของใช้เป็นบางอย่าง ตลอดทั้งเภสัช 

เป็นหน้าที่ของท่านพระอาจารย์มหาทั้งนั้น   

เป็นผู้แนะนำให้คณะสงฆ์รู้ความหมายลับหลัง

หลวงปู่มั่นทั้งนั้น และหลวงปู่มั่นก็มิได้นัดหมาย

ใหพ้ระอาจารยม์หาบวัทำประโยชนเ์พือ่องคท์า่นเอง  

อย่างนั้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม ลึกหรือตื้น

ด้วยประการใดๆ เลย พระอาจารย์มหาเคารพ

ลึกซึ้งเป็นเอง…” 

เรื่องความละเอียดลออเกี่ยวกับการ  

เฝ้าสังเกตการขบการฉันของหลวงปู่มั่นนั้น 

หลวงปู่หล้าก็ยังเคยกล่าวชื่นชมท่านไว้ว่า   

“…พระอาจารยม์หา เวลาอยูก่บัหลวงปูม่ัน่ 

คงจะนึกอยากจะเว้นอาหารอยู่ แต่มีเหตุผล  

ในใจว่า เราเป็นพระผู้ ใหญ่อยู่กับองค์ท่าน   

เราจะได้สังเกตองค์ท่าน ว่าวันหนึ่งๆ องค์ท่าน

ฉันได้เท่าไร ข้าวหมดขนาดไหน กับอะไรหมด

ขนาดไหน เราจะได้สังเกตประจำวัน เพื่อจะจัด

ถวายได้ถูก เท่าที่มีมาโดยเป็นธรรม แม้องค์-

ท่านหยิบใส่บาตรเองก็ดี เราจะสงวนรู้ว่าหยิบ

อะไรบ้าง เพราะเราเป็นห่วงองค์ท่านมาก เมื่อ

องค์ท่านฉันได้บ้าง เราก็พลอยเบาใจ…” 

และด้วยเหตุนี้เอง เมื่อมีโอกาส จำเป็น

ต้องลาองค์หลวงปู่มั่นเพื่อไปธุระที่จังหวัด

อดุรธานชีัว่คราว หลงัจากเสรจ็ธรุะแลว้ ขากลบั  

ท่านจะพยายามจัดหาเอาของใช้ของฉันที่

อุดรธานี ที่ถูกกับธาตุกับขันธ์ขององค์ท่าน 

เพราะท่านคอยสังเกตอยู่ตลอด จนรู้ว่าอันใด

องค์ท่านฉันได้สะดวกธาตุขันธ์ ท่านก็จะ  

เอาใส่เข่งๆ เต็มเอี๊ยดแล้วให้เณรแกงหม้อเล็กๆ 

ถวายองค์ท่านวันละหม้อเป็นประจำโดยมิให้

หลวงปู่มั่นทราบ แต่ต่อมาหลวงปู่มั่นก็ล่วงรู้ ได้

และได้ห้ามปรามไว้ แม้อย่างนั้นด้วยความ

เคารพรั กและ เป็ นห่ ว ง ในธาตุ ขั น ธ์ ของ  

ครูบาอาจารย์ซึ่งล่วงเลยเข้าวัยชรามากแล้ว 

ท่านก็หาอุบายทำของฉันถวายหลวงปู่มั่นอีก  

จนได้ ดังนี้ 

“...บางเวลาจึงหาอุบายลาท่านมาอุดรฯ 

ไม่มีอุบายไม่ ได้ ต้องมีอุบายเต็มตัวข้อแก้ตัว  

มาเต็มตัวเลย หาอุบายมาจังหวัดอุดรฯ แต่ละ

ครัง้นี ่ ความจรงิตัง้ใจมาหาเอาของไปถวายทา่น 

จึงต้องหาอุบายที่จะทำให้ท่านยอมอนุญาต   

พอท่านอนุญาตแล้ว เวลาจะไปก็ต้องมีอุบาย 

พยายามจะไม่ให้ท่านจับได้ ทำทีไปหาแก่นขนุน

มาย้อมผ้าบ้าง อะไรที่จำเป็นที่จะไม่ถูกท่าน

ตีหน้าผากเอา 

ถึงอุดรฯ แล้วสั่งโยมให้เขาไปหากว้าน  

ของในตลาด อันไหนที่เห็นท่านชอบฉันสั่งเลยๆ 

จัดใส่ เข่งๆ จนเต็มที่แล้ว แล้วจึงหาเอา  

แก่นขนุนใส่ไปด้วยเพื่อเป็นข้อแก้ตัว  

‘แกน่ขนนุนีห่ละคอืแกน่แกต้วั เวลาจำเปน็  

ท่านซักถามจะเอานี้เป็นข้อแก้ตัว’  

สิ่งของพร้อมมูลแล้วจึงขึ้นรถกลับ พอ  

ขากลบัมาถงึอำเภอพรรณานคิม จงัหวดัสกลนคร

แลว้ ทางรถไปตอ่ไม่ไดก้เ็อาเกวยีนเขามาบรรทกุ

ของทีเ่ตรยีมเอาไปถวายทา่นเตม็ลอ้เทยีวนะ 

พอกลับถึงวัดบ้านหนองผือ ต้องทำแบบ

หลบๆ ซ่อนๆ ลุกลี้ลุกลนตลอด ให้เณรมาขน

ทันทีๆๆ เก็บเข้าไปซ่อนไว้หมด ไม่ ให้มีพิรุธ   

ไม่ ให้ท่านเห็น ไม่ ให้ล้อเกวียน เข้าไปลึกนะ 

กลัวท่านจะมองเห็น ต้องจอดไว้ข้างนอกแล้วก็

ขนออกไปเก็บไว้ในกระต๊อบเก็บไว้ที่ไหนดีๆ  

‘เณรเพ็งนี่หละ (พระอาจารย์บุญเพ็ง 

เขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพล) เป็นผู้ที่คอยปฏิบัติ

กับเรา แล้วก็คอยดูท่าน’ 

พอเรียบร้อยแล้วจึงไปหาท่าน พอท่าน

ทราบว่าเรามาแล้ว ตอนเช้าท่านเดินบิณฑบาต

ออกมานี้ตาท่านส่ายๆ รอยล้อรอยเกวียน   

เราเอาไม้กวาดไปกวาดไว้หมดนะไม่ ให้เห็น   

เราก็ว่าเรารอบคอบดี แต่ไม่พ้นตาท่านจับจนได้

ไปเห็นรอยล้ออยู่นั้น กวาดไม่หมด จึงถามว่า  

หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต

หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

บริขารหลวงปู่มั่น 

ในพิพิธภัณฑ์วัดป่าสุทธาวาส 

จ.สกลนคร
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‘นีร่อยเกวยีนมาจากไหน’ ทา่นจีเ้ขา้ไปเลย 

เอาอีกละ กูตายที่นี่ ‘อ๋อ! มาจาก  

ทางอำเภอพรรณาฯ เห็นแก่นขนุนดีๆ ก็เลย   

เอาแก่นขนุนมา’ 

กราบเรียนท่าน ท่านก็เลยนิ่งเลยนะ   

นี่เห็นไหมท่านจับได้แล้วนั่น อยู่ๆ ต่อมาสักพัก 

ท่านปัดกวาด มองโน้นมองนี้ กวาดนั้นกวาดนี้ 

เดินไป ตรงดิ่ งเปิดกุฏิที่ เราเก็บของที่ขน  

มาจนได้ โถ! 

‘อะไรเต็มอยู่ในนี่’ ท่านจี้ถาม  

‘อู๊ย! เราจะตาย เราหาข้อแก้ตัว’ 

และกระทำอย่ า งตั้ ง ใ จจดจ่ อ เพื่ อ ให้ เ กิ ด  

ความสะดวกสบายแก่ธาตุขันธ์ร่างกายของ

หลวงปูม่ัน่มากทีส่ดุ ความเหนด็เหนือ่ยออ่นเพลยี  

หรือทุกข์ยากลำบากส่วนตนนั้นไม่ถือเป็น  

ประมาณหรือเป็นปัญหาอุปสรรคยิ่งกว่าการให้  

ครูบาอาจารย์ ได้รับความสะดวก เรียกได้ว่า

ยามใดที่ท่านอยู่ ยามนั้นครูบาอาจารย์ก็เบาใจ  

 

 

 

 

หลวงปู่มั่นให้ความไว้วางใจโดยมอบให้

ท่านเป็นผู้จัดสรรจตุปัจจัยไทยทานตาม  

ความจำเป็นแก่พระเณรภายในวัด ใน

เรื่องนี้ท่านเคยเล่าไว้ว่า 

“…อย่างของที่ตกมานี่ ท่าน

อาจารย์มั่นมอบเลยนะ ‘ท่านมหาจัดการ

ดูแลพระเณรนะ’ 

หลวงปูม่ัน่พดูเทา่นัน้ แลว้ปลอ่ยเลยนะ 

เขามาทอดผ้าป่ากองพะเนินเทินทึก เราเป็น  

ผู้ดูแลทั้งหมดเลย องค์ไหนบกพร่องตรงไหน 

องค์ไหนบกพร่องอะไรๆ จัดให้ จัดให้ สำหรับ

เราไม่เอา ครั้นเวลาเราไม่อยู่บ้าง ท่านสืบถาม

พระนี่  

‘ท่านมหาท่านได้เอาอะไรไหม? ของที่เอา

มามอบใหท้า่นจดัใหพ้ระเณร ทา่นเอาอะไรไหม?’ 

พระตอบ ‘ทา่นไมเ่อาอะไรเลย’ ทา่นนิง่นะ 

เฉย ทา่นจบัไดห้มด พจิารณาแลว้ เราทำทัง้หมด  

ด้วยความเป็นธรรม ท่านรู้… 

เราไม่เอาอะไรนี่ ขนาดท่านเอาผ้าห่ม  

ของท่านไปบังสุกุลให้เรา มีที่ ไหน ไม่เคยมีนะ 

เพราะท่านเห็นเราไม่ใช้ผ้าห่ม หนาวขนาดไหน

เราก็ไม่เอา เราเด็ดของเราอยู่อย่างนั้นตลอด... 

เราก็ไม่ ได้บอกว่าเราไม่มีผ้าห่ม เพราะ  

เราไม่เอา ผ้ามีเท่าไหร่เราก็ไม่สนใจ นอกการ

ปฏิบัติตนเองให้เคร่งครัด และสุดท้ายท่านก็  

เอาผ้าห่มท่านมา

ให้เรา ถ้าเอา

ผ้าห่มผืนใหม่ๆ   

มาให้เรา ก็กลัว

เราไม่ห่ม ถ้าเอา

ผ้าห่มใหม่ ให้ ท่านก็

กลัวเราจะไม่ ใช ้ นั่นเห็นไหมอุบายของท่าน   

ต้องเอาผ้าของท่านที่ท่านห่มอยู่นั่น พับ

เรียบร้อยแล้วไปบังสุกุลให้เรา  

เอาดอกไม้เอาเทียนไป โอ๊ย ทุกๆ อย่าง

ท่านเป็นอาจารย์ ปรมาจารย์ชั้นเอกทุกอย่าง 

ไปกข็ึน้ไปวางไวท้ีน่อนของเราเลย กฏุหิลงัเตีย้ๆ 

ท่านขึ้นไปเอง เอาไปวางไว้ วางไว้กลางที่นอน 

มีดอกไม้มีเทียนวาง  

ผ้าห่มเป็นผ้าที่ท่านห่มอยู่แล้ว ผ้าใหม่

ท่านกลัวเราจะไม่ ใช้ นั่นแหละท่านหาอุบาย  

ตอ้งเอาผา้ทา่นเอง วา่งัน้เถอะ เราขึน้ไปแลว้ไปด ู 

‘อู้ย! มันผ้าพ่อแม่ครูจารย์ ผ้าที่ท่านครอง

อยู่ทุกวันท่าน ห่มอยู่ทุกวัน’  

เรารู้ทันทีเลย เราปฏิบัติอยู่ทุกวันกับ  

ผ้าท่าน ทำไมจะไม่รู้ นี่แสดงว่าให้ ใช้ ให้ ใช้

หน่อยเถอะ ก็ดูรอยเท้าท่านมาจากทางกุฏิ 

ด้อมๆ ขึ้นมานี้ก็กลับไป ตามดูรอยรองเท้าท่าน 

ท่านคงสงสารเรามาก เห็นว่าเราไม่ใช้ผ้าห่ม   

ก็คือความเด็ดขาดของเราเองไม่ ใช่อะไรนะ 

ผ้าห่มมีแต่เราไม่ เอา ท่านก็รู้ ท่านเอามา

บังสุกุลเราก็ห่มใช้ ว่างั้น เพราะท่านเห็นนิสัย

อย่างนั้น เอาจริงเอาจังทุกอย่าง…” 

 

 

 

 

 

เหตุการณ์ช่วงหนึ่งเกิดขึ้นที่วัดป่าบ้าน-

หนองผือ ท่านสั่งให้เณรเพ็ง (หลวงปู่บุญเพ็ง 

เขมาภริโต) ทำอาหารเลก็ๆ ทีส่งัเกตวา่ถกูธาตขุนัธ ์ 

หลวงปู่มั่นเป็นประจำทุกวันซึ่ งหลวงปู่มั่น  

ก็ไม่อยากเสริมจึงหาวิธีขนาบศิษย์ทั้งสอง ดังนี้ 

“...ของอะไรที่ถูกกับธาตุกับขันธ์ท่านเรา

จะพยายามหามาๆๆ ไม่ ให้ท่านรู้นะ รู้ ไม่ ได้ 

เณรเพ็ง เณรเพ็งละเป็นเขียงรอง ให้เณรเพ็ง

มาทำ ทา่นสบัเณรเพง็ เณรเพง็เปน็เนือ้บนเขยีง 

เราเปน็เขยีงทา่นเปน็มดียำลง เณรเพง็  

ก็ไม่ทราบจะปฏิบัติต่อใครอย่างไร  

‘ท่านว่ามาทำหาอะไรนี่น่ะ 

บิณฑบาตมาล้นบาตรๆ กินให้ตายมัน

ก็ตายนี่นะ ท่านไปอย่างนั้นนะ มายุ่ง

ทำไม’ 

เรื่องอาหารการฉันนี้อะไรที่ถูกกับธาตุ  

กับขันธ์ของท่าน ก็เราเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ตลอด 

ท่านชอบฉันอะไรบ้างเราสังเกตอยู่ตลอด   

อันไหนที่ท่านเมตตาฉัน เห็นว่าถูกกับธาตุ   

กับขันธ์ท่าน เราจะไปหาสิ่งนั้นมาเป็นเข่งๆ 

ต้องเอามาอย่างเต็มเหนี่ยว 

ถ้าได้ โอกาสลาท่านไปเที่ยวกรรมฐาน  

ทางไหน ในป่าในเขามีอะไรที่ถูกกับธาตุกับขันธ์

ท่านก็ ไปหาเอามาอีก ก็ ไม่ ได้นึกว่าท่านจะรู้   

บทเวลาท่านใส่นี้  

‘โอ๋ย ใส่นี้หงายหมาเลย ไม่ ได้หงาย

ธรรมดา ไม่มีท่าต่อสู้ สู้ท่านไม่ ได้ว่างั้นเถอะ 

เปรี้ยงทีเดียวหงายเลย’…” 

เรื่องการขบการฉัน หยูกยา ผ้านุ่งผ้าห่ม 

บริขาร และเครื่องใช้ ไม้สอยทุกสิ่งทุกอย่าง  

ของหลวงปูม่ัน่ ทา่นจะคอยสงัเกตพนิจิพจิารณา  

หลวงปู่มั่นเอาผ้าห่มมาให้

เณรเป็นเนื้อเราเป็นเขียง
ถูกหลวงปู่มั่นสับยำ

บริขารหลวงปู่มั่น
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“...บางทีพ่อแม่ครูจารย์มั่นท่านพูดมีตลกขบขัน   

อยู่กับท่านมันหากหัวเราะไม่ ได้ เราจะตายบางที  

กลั้นหัวเราะไม่อยู่ มันอดหัวเราะไม่ ได้นะ มันทำไม

เป็นอย่างนั้น ท่านพูดแปลกๆ หากเป็นคติด้วยขบขัน

ด้วยอยู่ในตัวนี่แหละ 

วันหนึ่งเรามันดื้อสิ หมูตัวขนาดกระโถน แต่มัน

อ้วนๆ มันเดินไปขุดดินขึ้นมาริมถนน จนเป็นร่อง   

มันก็เอาจมูกมันขุดหญ้าแห้วหมูกินเพลิน ท่านก็เดิน

บิณฑบาตไปทางนั้น พูดไปพลางมองหางตาแย็บ  

มาหาเรา 

“นี่เห็นไหม หมูเขาไม่มีจอบมีเสียม เขายังขุดได้เห็นไหม เขาไม่ยอมตาย เขาขุดกินหญ้าแห้วหมู 

เห็นไหม พระเราจะไปโง่อะไรนักหนา ปัญญามีขุดลงไปสิ”  

ท่านว่าอย่างนั้น อุบายของท่าน ออกอย่างนั้น อันนี้พอท่านผ่านไปแล้ว เราก็ ไปเจอหมูตัวถัด  

กันไป มันกำลังเอาจมูกขุดดินกินหญ้าแห้วหมู เราไม่ ได้ตั้งเจตนาอะไรนะ เราเดินไปนั่น เวลามันขุดอยู่ 

นี่มันจะทำยังไง เราจึงสอดเท้าเข้าไปใต้ท้อง มันตื่นกระโดดหนีตกลงร่อง ตกไปแล้วมันไม่แล้วยังหงาย

ท้องขาชี้ฟ้า  

ท่านมองมา “มันเป็นอะไร มันเป็นอะไรๆ” 

เราไม่ทราบว่าจะพูดยังไง มันขบขันนี่สิเรื่องมันขบขันนะ “ว่าแต่พระไม่มีปัญญา บทเวลาหมูตัวมี

ปัญญาตกไปงี้ หงายท้อง” มันอดหัวเราะไม่ ได้ 

ทีนี้ถึงเวลาให้พรท่านเป็นองค์ยะถาสัพพี ส่วนเราเป็นคนรับสัพพี ฯ พอถึงคำว่า สัพพี ฯ   

เรารับไม่ ได้เราก็นิ่ง กลั้นหัวเราะ จะรับได้อย่างไรมันคอยจะพุ่งออกมาอยู่นี่ (หัวเราะ) เราก็เลยรับไม่ ได้

นี่นะ ท่านก็สัพพีคนเดียว หมู่เพื่อนก็เลยรับทางโน้น เราก็เลยสัพพี ไม่ ได้เลยล่ะ ทีนี้พอพ้นหมู่บ้านแล้ว

ท่านก็ว่า “ทำไมขึ้นยะถาฯ ให้ สัพพีฯ ไม่เห็นรับ” 

“ผมอยากจะหัวเราะ มันขำจะตาย” 

“หึ! เท่านั้นก็อยากหัว (หัวเราะ)” ท่านว่า 

มันขบขันนะ เพราะท่านพูดท่านไม่มีอะไรนี่นะ ไอ้เรามันเป็นบ้านี่ อดหัวเราะไม่ ได้ ที่เราทำหมู  

ไม่ใช่อะไรนะ เราทำด้วยความรักหมูต่างหาก เราไม่ ได้ทำด้วยความแกล้งท่านอะไร แม้นเม็ดทรายหนึ่ง

ก็ ไม่มี แต่นี่เราพูดสนุกเฉยๆ ทำไมมันถึงฉลาดนักหมูเรานี่นะ เหมือนลักษณะอย่างนั้น แต่ความจริง  

เราไม่มีเจตนาอย่างนั้น คือมันอ้วนมันน่ารักนี่ 

นัน่ละ่ เรือ่งมนัเปน็อยา่งนัน้ ขบขนัจะตาย ทา่นมอีบุายแปลกๆ ทีเ่ราไมเ่คยคดิเคยคาดนะ ไปเจอ  

อะไรนี่จะออกมาปุ๊บๆ เป็นคติทั้งนั้น นี่เป็นนิสัยของพ่อแม่ครูจารย์มั่น สมกับท่านเป็นครูเป็นอาจารย์ 

คำที่ว่า “ศาสดา” ไม่ใช่ขึ้นบนธรรมาสน์นั่งเทศน์แล้วถึงจะว่าศาสดานะ บทอากัปกิริยาทุกอย่าง 

ความเคลื่อนไหวไปมาขององค์ศาสดานั่นแหละ คือครูเอกนะ เป็นคติ จับมาเป็นคติได้หมดเลย   

ไม่จำเป็นจะต้องตั้งหน้าตั้งตาเทศน์ ให้การอบรม สั่งสอนถึงจะว่าเป็นศาสดา ความเคลื่อนไหวไปมา

ขององค์ศาสดานั่นล่ะ คือครูของโลกตลอด ยึดได้หมด เป็นคติ 

อันนี้พ่อแม่ครูจารย์มั่นก็เหมือนกัน เคลื่อนไหวอะไรออกไปมีแต่เป็นคติ พูดออกมาแย็บๆ หนึ่งก็  

มีคติเตือนใจ บางทีเวลาท่านเปิดเต็มที่ ท่านบอกว่า “ถ้าจะสมมุติ เอาบริเวณที่เขาล้อมรั้วของวัดนี้   

มันกว้างขนาดไหน คนเต็มทั่วโลกนี้ สู้จิตวิญญาณในบริเวณวัดนี้เท่านั้น ไม่ ได้” 

คือท่านยกเอาคน เฉพาะคนหมดทั้งโลกนี้ ไม่รวมสัตว์นะ ก็ยังสู้จิตวิญญาณในวงวัดนี้ ไม่ ได้ ท่าน

ว่าอย่างนี้นั่น ลึกลับมาแต่ ไหน ลึกลับสำหรับสายตาคน แต่ ไม่ลึกลับสำหรับความจริงต่อความจริง   

ความจริงต่อความจริงคืออะไร คือธรรมชาติที่รู้ ก็รู้ตามความจริง...” 

 

ท่านว่างั้น อันนี้เป็นเรื่องของท่าน เราก็

ไปกระซิบกับเณรเพ็งให้ทำอย่างนั้นๆ แก้ตัว

เข้าใจไหม หาอุบายแก้ตัว เณรเพ็งก็ทำตามเรา

ทุกอย่าง เพราะเณรก็เคารพเรา 

ทีนี้เวลาบิณฑบาตนั่นละที่มันขบขันมาก 

เณรก็ทำอาหารเล็กๆ อยู่ในครัว ตามธรรมดา

บิณฑบาตท่านออกหน้าแล้วพระเณรจะหลั่งไหล

ไปตามท่านๆ ลงจากศาลาหอฉันนั่นน่ะ พอท่าน

ออกไปแล้วพระเณรก็ตามหลังท่านเป็นสาย  

ยาวเหยยีดไป แตว่นันัน้เผอญิอะไรไมรู่ ้ พระเณร  

ออกไปหมดแล้วท่านยังไม่ไปท่านยังอยู่นั้น 

ทีนี้เณรเพ็งก็ว่า ‘กูตาย พระเณรไปกัน

หมดแล้ว’ แสดงว่าพ่อแม่ครูจารย์ ไปแล้วก็เลย

วิ่งจากครัวมาพบท่าน 

‘เหอ มาไงม้าแข่งนี่ จะขับไล่ท่านเพ็งออก

จากวัดนะ ม้าแข่งมาจากไหน ต้องออกจากวัด

เณรนี้มันยังไงกัน เณรม้าแข่งนี่’  

โอ๊ะ กูตาย วันนี้ทำไง ท่านจะเอาเณร

ออกจากวัด ก็เรานั่นละจะเป็นคนแก้ ไม่ใช่ใคร 

ไม่สบายเลยวันนั้น บิณฑบาตท่านพูดอะไร  

กับเรา เราก็นิ่งเฉยไม่พูดเลย ทุกวันมีตอบบ้าง

อะไรบา้งวนันัน้นิง่ ทา่นคงจะทราบวา่มหาองคน์ี ้ 

มันจะตาย วันนี้กูจะไล่เณรเพ็งออกไปมันจะไป

แบกเณรเพ็งเอาไว้นี่ กูพูดอะไรมันก็ ไม่พูด   

ท่านรู้นะเรื่องเหล่านี้รู้หมด  

พอฉันเสร็จแล้ว เพราะเราเคยปฏิบัติ   

ฉันเสร็จแล้วไปเช็ดไปกวาดถูที่บริเวณท่านฉัน 

ให้พระเณรเอานั้นลงไป มีอะไรก็คุยกับท่าน

เรื่องนั้นเรื่องนี้ ไป คุยไปคุยมาดึงเข้ามาๆๆ   

ใกล้เข้ามาหาเณรเพ็งนี่นะ พอถึงนั้นเฉียดตรง

นั้นแล้ว เอ้อ ขึ้นเลย  

‘ไหน เณรเพ็งว่าไงท่านมหา’ ขึ้นเลย   

เข้าจุดแล้วที่นี่ จึงกราบเรียนท่าน  

เรากราบเรียนท่านอย่างมีเหตุมีผลนะ

ทา่นกฟ็งั พอสดุทา้ยทา่นยงัไวล้วดลายนะ เราขอ  

เมตตาจากท่านเพราะมันลุกลี้ลุกลนมันรีบ  

มนักลวัจะไมท่นั มนักเ็ปน็บา้งอะไรๆ นี ้ขอเมตตา  

เอาไว้เสียก่อน  

‘เออ คราวหลังเป็นอย่างนี้ ไม่ ได้นะเพ็ง’ 

ท่านรู้เราแล้วตั้งแต่บิณฑบาตเราไม่พูดอะไรเลย 

มหานี้มันจะอกแตกละวันนี้กูจะไล่เณรเพ็งหนีคง

ว่างั้นนะ แต่กับเราท่านก็ไม่ว่าอะไรนะ เรื่อง

เณรเพ็งนี้ก็มีภาคทัณฑ์เอาไว้ 

หลวงปู่มั่นยกเรื่องหมูเป็นคต ิ
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‘เพ็งทำอย่างนี้อีกไม่ได้นะ’ ท่านว่า  

นั่นท่านให้อภัยแล้ว แต่มีลวดลายเอาไว้

นั้นอีก ท่านเพ็งจึงเป็นเนื้อบนเขียง ข้างบนก็

เป็นท่านนั่นละสับลงไป เราเป็นเขียงรองเอาไว้ 

ท่านเพ็งเป็นลาบพอดี เป็นอย่างนั้นละ อยู่กับ

พ่อแม่ครูอาจารย์นี่เป็นของง่ายเมื่อไร พ่อแม่-

ครูอาจารย์จอมปราชญ์สมัยปัจจุบัน พ่อแม่-  

ครูอาจารย์มั่นเป็นจอมปราชญ์ในสมัยปัจจุบัน 

ไมอ่ยา่งนัน้ไมท่นั ความคดิความอา่นมนักเ็กดิเอง 

ปัญญาเมื่อคิดมันเกิดเองให้ทันกับเหตุการณ์  

ที่ท่านคล่องแคล่วว่องไวเฉลียวฉลาดแหลมคม 

เราก็ฟิตของเราว่าตัวโง่ว่าอย่างนั้นเถอะนะ 

เป็นตัวจอมโง่เข้ารับกันไม่อย่างนั้นไม่ทันกาล…” 

แม้จะเสี่ยงต่อการถูกดุด่าว่ากล่าวเพราะ

หลวงปู่มั่นไม่เสริมในสิ่งที่ขัดปฏิปทาที่ เคย

ดำเนนิมา แตด่ว้ยความหว่งใยในธาตขุนัธพ์อ่แม่-  

ครอูาจารยผ์ูม้พีระคณุสงูสดุซึง่ชราภาพมากแลว้ 

อยากให้มีกำลังมีอายุยืนยาวอยู่เป็นร่มโพธิ์  

ร่มไทรแก่หมู่ศิษย์อีกนานแสนนาน ท่านก็ยอม

เสี่ยงได้ ดังนี้ 

“...นี่ก็ขอร้องท่านนะเวลาท่านจวนตัวเข้า

มาเตม็ทีแ่ลว้ ขอใหท้า่นซดชอ้นเพราะบณิฑบาต  

ก็ไม่ไดแ้ลว้ ทา่นกย็งัไมย่อม กก็ราบเรยีนทา่นวา่ 

‘แตม่นัจำเปน็ พอ่แมค่รอูาจารยพ์าลกูศษิย์

ลูกหาบึกบึนมาก็พอแล้ว อันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะ

ปฏบิตัติอ่ธาตตุอ่ขนัธ ์ พอจะเปน็ไปได ้ ไดว้นัหนึง่  

สองวนักเ็ปน็ทีภ่าคภมูใิจแกส่ตัวโลกทัง้หลายแลว้ 

ขอให้พ่อแม่ครูอาจารย์ ได้ทำตามธาตุตามขันธ์ 

ไม่มี ใครจะมายึดแหละไม่ใช่พระเทวทัตมาอยู่  

ที่นี่ ถ้าเป็นพระลูกศิษย์มีครูแล้วไม่มีใครจะยึด’ 

เราละเป็นตัวสำคัญกับพ่อแม่ครูอาจารย์

ผูอ้ืน่ไมก่ลา้พดู เรามนักลา้ กลา้ดว้ยเหตดุว้ยผล 

ใครจะมายึดพ่อแม่ครูอาจารย์ในเวลานี้ ใครยึด

ก็เป็นเทวทัต เราว่างั้น ถ้าลูกศิษย์มีครูแล้ว  

ไมย่ดึ เพราะธาตขุองพอ่แมค่รอูาจารยเ์ปน็ยงัไง  

เวลานี้ ใครก็รู้ พ่อแม่ครูอาจารย์มีความสะดวก

สบายด้วยการขบการฉันด้วยวิธีใดก็ขอนิมนต์

เพื่อเป็นประโยชน์แก่ โลก อยู่ ไปกี่วันก็เป็น

ประโยชน์แก่โลกไม่ใช่น้อยๆ ฉันไม่สะดวกอะไร

ไม่สะดวกธาตุขันธ์ก็ยิ่งทรุดลงไปๆ แล้วก็ยิ่ง  

มีแต่ทางเสื่อมทางเสียโดยถ่ายเดียว  

ท่านก็ฉันให้บ้าง สักเดี๋ยวท่านก็พลิก  

อีกแหละ เราก็เอาอีก เพราะนิสัยของท่าน

นิสัยปัญญานี่ พลิกพั๊บๆ ๆ…” 

 สำหรับการดูแลเรื่องหมากพลู

บุหรี่ที่ชาวบ้านทำมาถวายหลวงปู่มั่น

นั้นท่านเคยพูดไว้เช่นกันว่า “ท่าน  

ตำหมากวันหนึ่งไม่มากนะ ตอนเช้า 

ตอนบา่ย และตอนเยน็ๆ บหุรีก่็ไมม่าก 

ตอนเช้า ตอนบ่าย แล้วตอนค่ำ บุหรี่นี้

จะมีถึง ๓ ครั้ง แต่หมากก็น่าจะเหมือนใน

ระยะเดยีวกนั เวลาลกูศษิยล์กูหาขึน้ไปหาทา่น 

ท่านคุย แล้วก็ตำหมากถวายท่าน” 

ทั้งๆ ที่ผ้าหายากนะ สมัยนั้นสงครามโลก

ผ้าหายาก ท่านหามาแต่ไหนก็ไม่รู้แหละ 

‘อาจารยส์ลีา บา้นวา อากาศอำนวย นีเ้กง่  

ทางมีดโกนทอง’ มาทีไรเป็นกำๆ เป็นมัดๆ   

มาเลย แจกพระเณรได้ทั่วทั้งวัด  

องค์นั้นเก่งทางนั้นๆ เราก็ฟังไปอย่างนั้น

แหละ องค์นั้นเด่นทางนั้นๆ เราก็มีแต่เพลินฟัง 

ทั้งอ้าปากค้าง... พอท่านชมองค์นั้นองค์นี้หมด

แล้ว ก็หันมาหาเราชี้นิ้วเลยว่า  

พระอาจารย์สีลา อิสสโร  

วัดป่าอิสระธรรม จ.สกลนคร

“...ตอนจะฉัน ท่านเอาตอนที่ปิดประตู  

ตีหมาเพื่อมันจะได้ขี้ทะลักออก เรานั่งอยู่นี้   

กท็า่นนัง่อยูน่ัน้ กำลงัจะฉนั ทา่นพดูเปรยๆ ขึน้วา่ 

‘พระเรานี้ แต่ละองค์ๆ นิสัยไม่เหมือนกัน 

องค์หนึ่งเด่นทางหนึ่งๆ ท่านกงมาก็เด่นทางผ้า 

มาทีไรต้องได้ผ้ามาเป็นไม้ๆ’ 

‘นี่! ตัวยุ่งที่สุดคือตัวนี้ นี่ยุ่งที่สุด ไปที่ไหน

อะไรแหลกไปเลย อะไรๆ ที่ไหนมนัไปยุง่เอาหมด 

อะไรอยู่ที่ไหนมันไปเห็นหมด ไปยุ่งหมด’ 

‘กูตาย’ เราอุทานในใจ เอาแล้วที่นี้ จะสู้

ท่านได้ยังไง เรามัวแต่ฟังท่านเพลิน เวลาท่าน

จะฟาดเรานี้เราไม่ ได้ดู ท่านใส่เอาอย่างถนัด 

เราก็หมอบ ก็มันเป็นความจริง นึกว่าท่านจะ

ไม่รู้ เห็นไหมล่ะ อย่างนั้นแล้วเวลาท่านตี 

ตัดคอรองแทนหมู่เพื่อน

เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระแก่หลวงปู่มั่น 

ท่านจะคอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลพระเณร 

คอยสังเกตอัธยาศัยใจคอพระเณรที่อยู่รวมกัน 

ทราบกันว่าในยามที่พระเณรมีข้อผิดพลาดเกิด

ขึ้นคราใด ท่านมักจะออกรับผิดกับหลวงปู่มั่น

แทนหมู่เพื่อนชนิดยอมตัดคอออกรองเลยก็ว่า

ได้ ดังนี้ 

บริขารหลวงปู่มั่นอันได้แก่มีดโกน หินลับมีด และหม้อกรองน้ำ
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พระอาจารย์กงมา จิรปุญโญ 

วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร

เรื่องพระเณรก็เหมือนกัน เรานี้เรียกว่า

รบัแทนหมูเ่พือ่นในวดั เดด็ดกุอ็ยูก่บัเรา แตเ่วลา  

จำเป็นนี้เราตัดคอเข้ารองๆ ใครผิดที่ ไหนเราก็

หาอุบายสอดเข้าไป หาอุบายเข้าไปได้ ไม่ ได้

แต่งขึ้นนะ มันหากมีเงื่อนพอเข้าถึงได้เราก็ไป 

อันนั้นผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้ เราก็บอกว่า 

‘เรือ่งราวมนัเกีย่วกบัเรือ่งกระผม เราสัง่ให ้ 

หมู่เพื่อนทำอย่างนั้นๆ’ เราก็ว่าไป พอมาถึงเรา 

เราเป็นคนผิดแล้วท่านก็นิ่งเสีย นิ่งหนหนึ่ง นิ่ง

สองหน นิ่งหลายหนต่อหลายหน พระเณร  

ไม่ใชน่อ้ยองคน์ี ่ เดีย๋วองคน์ัน้ผดิอยา่งนัน้ องคน์ี ้ 

ผดิอยา่งนี ้มแีตเ่ราเปน็ผู้ ไปตดัคอรอง ครัน้นานๆ 

เขา้กเ็อาตอนฉนัจงัหนันัน่ละ ตอนเงยีบๆ บทเวลา  

จะขึ้นท่านกล่าวว่า...  

‘พระเณรผิดท้ายวัดหัววัดก็มหาบัวผิด 

พระเณรหูหนวกตาบอดผิดก็มหาบัวผิด เป็นใบ้

เป็นบอผิดก็มหาบัวผิด มหาบัวผิดทั่วทั้งวัด 

พระเณรหหูนวกตาบอดเปน็บา้เปน็บอมาจากไหน 

เข้ามาในเขตวัดนี้ มีแต่ผู้ถูกทั้งหมด มหาบัว  

ผิดคนเดียว เหอ! มหาองค์นี้มันโง่ถึงขนาดนั้น

เชียวเหรอ’ 

ท่านรู้แล้วว่าเราตัดคอรองหมู่เพื่อน เราก็

หมอบเสีย อย่างนั้นละเห็นไหม ท่านจับได้หมด 

เวลาพระเณรจะเป็นจะตายเราก็ตัดคอรอง   

แต่เวลาออกมาแล้วก็สอน อย่างน้อยก็สอน 

มากกว่านั้นจับบิดเอาเลย ‘ทำไมทำอย่างนั้นๆ’ 

จี้เอาเลย ก็เราเป็นคนรอง ออกมาแล้ว นั่นละ

ไม่ได้นึกว่าท่านจะรู้จะจับได้ เห็นไหมล่ะ จับได้

หมดเลย อย่างนี้ซิเราถึงได้เทิดทูน 

พ่อแม่ครูจารย์มั่นนี้ ท่านตามดูจริงๆ   

จับทั้งส่วนหยาบ ส่วนละเอียด จับหมดเลย 

เพราะฉะนั้นเราถึงเทิดทูนสุดยอด อะไรก็ตาม

ท่ านเห็นหมด เราพยายามทำแบบไหน   

ท่านเห็นหมด แต่ท่านก็พอที่จะคิดบ้างว่า  

‘นี่มันก็ต้องใช้ปัญญาเต็มภูมิมันนั่นแหละ   

แต่ปัญญานี้มันเป็นปัญญาหางอึ่ง’ 

เพราะฉะนั้นเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับพ่อแม่-  

ครจูารยม์ัน่นีล้งใจทนัทีๆ  เราสดุกำลงัความสามารถ  

ของเราที่จะพินิจพิจารณาสังเกตสังกาท่าน   

ไม่ว่าหลักธรรมหลักวินัย ไม่มีเคลื่อนคลาดเลย 

ทีเ่ราเทดิทนูสดุยอดกค็อืเรือ่งความฉลาดแหลมคม  

ของท่าน การปฏิบัตินี้ตรงแน่วตามตำรับตำรา 

พระวินัยข้อไหนๆ ตรงไหนท่านเก็บหอมรอมริบ

เรียบหมด ไม่มีเรี่ยราดสาดกระจาย พรรณนา

ไม่หมดเรื่องเรดาร์ท่านจับเรานี่ ท่านจับจริงๆ 

ไม่ใช่ธรรมดา…” 

มีอยู่คราวหนึ่ง ท่านไม่สบายป่วยหนัก  

จนลุกไม่ขึ้น ทั้งลมก็แรงตลอด ฝนก็ตกทั้งคืน 

ใบไม้จึงร่วงหล่นมากมาย พอเช้ามาหลวงปู่มั่น

ไม่ ได้ยินเสียงปัดกวาดใบไม้เหมือนทุกๆ วัน 

รู้สึกผิดจากปกติมาก หลวงปู่มั่นจึงถามขึ้น  

ทันทีว่า 

“หือ?ๆ พระเณรไปไหนหมด หือ? ท่าน

มหาไปไหน?”   

พระเณรตอบว่า “ท่านอาจารย์มหาป่วย” 

หลวงปู่มั่นพูดแบบดุๆ ขึ้นทันทีว่า  

“หือ?ๆ ท่านมหาป่วยเพียงองค์เดียว   

วัดร้างหมดเลยเชียวหรือ?”  

ทีก่ลา่วเชน่นีเ้ปน็เพราะโดยปกตปิระจำวนั 

ท่านจะคอยใส่ใจเป็นธุระนำหน้าหมู่คณะออกทำ

ข้อวัตรต่างๆ ทุกชิ้นทุกอันอยู่เสมอ เมื่อมาเจ็บ

ป่วยจนลุกไม่ขึ้นพระเณรจึงยังไม่ทันทราบ เลย

ไม่มี ใครพาเริ่มต้นทำข้อวัตร ทำให้เช้าวันนั้น  

ดูเงียบผิดปกติ 

 

 

และในบางครั้งที่ท่านป่วยไข้อย่างหนัก   

มีอยู่เหมือนกันที่หลวงปู่มั่นเมตตาเอายาไปให้

ฉันด้วยตนเองเลยทีเดียว ท่านเล่าให้ฟังอย่าง

ไม่มีวันลืมเหตุการณ์นี้ ไปได้เลย ดังนี้   

“...เรามีนิสัยวาสนาอย่างหนึ่งเหมือนกัน

คือ ไม่ค่อยได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล 

ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ไม่ไป ยิ่งเวลาออกปฏิบัติอยู่

นั้น ยิ่งไม่สนใจเลยกับหมอ ยาก็ไม่เคยติดย่าม

แม้เม็ดเดียว  

อยู่แบบหมูแบบกวาง เวลามันจะป่วยมัน

ไปหาโรคมาจากไหน ทำไมเป็นได้ ธรรมแก้ตัว

เองแก้อย่างนั้น เวลามันจะหายมันไปหาโอสถ

มาจากไหน เกิดที่ไหนมันก็ตายที่นั่นแหละ  

   ฟันหลวงปู่มั่นหลุด 

 

วันหนึ่งท่านเนตร (พระอาจารย์เนตร 

กันตสีโล) นั่งอยู่ติดทางบันได ส่วนเรา  

ก็นั่ งอยู่นี่ติดกับพ่อแม่ครูจารย์มั่น 

สนทนากัน สักประเดี๋ยวพ่อแม่-  

ครูจารย์มั่นพูดขึ้นว่า “โอ้! ฟันเรา

หลุด ฟันหลุดหายตอนอาบน้ำ” 

“หลดุหายทีห่อ้งนำ้  

เหรอ” 

“ เออ ! 

ก็ที่ห้องน้ำ

นั่นแหละ” 

ท่านว่าอย่างนั้น 

พอว่าอย่างนั้น เราก็ลุกปุ๊บ ท่านเนตร  

กล็กุปับ๊เลย ทา่นอยู่ใกลห้อ้งนำ้กวา่เรา ทา่นจงึ  

ลงได้เร็วกว่า เราอยู่ด้านข้างใน กว่าจะออกมา

ท่านเนตรไปก่อนแล้ว 

พอไปถึงห้องน้ำ เราก็จับหลังท่านไสล้มลง 

ตาก็ล่อกแล่กสาดส่องมองหา แต่ท่านเนตร  

ก็พบฟันก่อนเรานะ พอดูดีๆ กลายเป็นฟันลอง 

(ปลอม) อู้ย ! นึกว่าฟันจริง หมดท่าเลย 

(หัวเราะ) 

เออ! บาปมันสู้บุญไม่ ได้นะ เรามันไม่

ซื่อสัตย์สุจริตนี่ พ่อแม่ครูจารย์มั่นท่านก็ดู

อยู่คงคิดว่า “พวกบ้าสองตัวนี้มันทำอะไรกัน” 

ยาดีของหลวงปู่มั่น

ผ้าบริขารหลวงปู่มั่น
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ถวายเปลือกน่อง๑ 

 

ในการปฏิบัติต่อที่พักหลับนอนของหลวง-

ปู่มั่นนั้นท่านก็ทำอย่างละเอียดลออที่สุดแม้

อย่างนั้นหลวงปู่มั่นก็มีอุบายที่จะเตือนมิให้นิ่ง

นอนใจ ดังนี้ 

“...จัดที่หลับที่นอนให้ เราก็พยายามเต็มที่

เต็มฐาน เราจัดที่นอนให้ท่านปูเสื่อปูอะไรที่นอน 

ท่านบอกอย่างดีนะบอกอย่างนี้ๆ โอ๊ย จดจำเก่ง

ยิ่งกว่าอะไรนะ เราก็พยายามทำแต่ ไม่นาน  

ก็พลิกปุ๊บ แต่ก่อนได้ยินแต่เพื่อนฝูงเล่าให้ฟัง 

ครูบาอาจารย์ผู้ท่านปฏิบัติมาก่อนเล่าให้ฟัง 

‘เรื่องทำกับพ่อแม่ครูอาจารย์นี้มันไม่ถูก

แหละ เพราะมันไม่ถูกอยู่ที่หัวใจเรา เดี๋ยวท่านก็

พลิกเดี๋ยวท่านก็ดุเราก็จำเอาไว้ ก็จริง ทำ

เหมือนกับว่าจะเอาดินสอขีดไว้ โน่นละ แม้แต่

วางกาก็ เหมือนกับจะเอาดินสอขีดเอาไว้ 

กำหนดไว้ ให้ดี สุดท้ายก็เอาปั๊บอีกแหละ ทำไม

ทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ๆ ซี’ 

ท่านก็พลิกไปนิดหน่อยเท่านั้นละไม่มาก 

ความจริงคือจิตของเราพอเห็นว่าถูกแล้วมัน

นอนใจนะไม่ระเวียงระวังมันนอนใจ ท่านพลิก

ปั๊บตรงนั้นไม่ ให้นอนใจ ให้ ได้ ใช้ความคิด 

....ความหมาย เรารู้ตามหลังนั่นน่ะ  

‘อ๋อ เป็นอย่างนี้เอง’  

ท่านให้ ใช้ความคิดไม่ ใช่ทำแบบเซ่อๆ   

ถูกอยู่กับคำว่าถูก นอนอยู่นั้นเสีย ไม่ ได้ ใช้

ความคิดเลยไม่เกิดปัญญา นี่สอนให้เกิดปัญญา

จะว่าไง ท่านสอนเพื่อความฉลาดทุกระยะ   

แล้วท่านก็พลิกเรื่อยๆ  

แต่ก่อนเราก็ไม่เข้าใจอะไรนัก ทีนี้ต่อมาๆ 

เข้าใจ อ๋อ เป็นอย่างนั้นๆ เพราะท่านไม่ได้คุ้น

กับอะไรจิตท่าน แล้วอุบายวิธีที่ ไม่คุ้นกับอะไร

นั้นน่ะ มันเป็นอุบายที่ถูกต้องสำหรับผู้มีกิเลส  

ที่จะถอดถอนกิเลส ความนอนใจไม่ ใช่เป็น  

สิ่งถูกต้อง นี่ยอมรับท่าน…” 

เวลาเจบ็ไข้ ไดป้ว่ยใครเอายามาให ้ เราบอก 

‘อย่ามายุ่ง’ ทีนี้ หลายครั้งหลายหนท่านเห็น 

ท่านก็มาเองล่ะสิ คึกคักเข้าไปถึงตัวเราเลยนะ 

เรานอนไข้อยู่นะ  

‘นี่! นี่! ได้ยามาแล้วนะท่านมหานะ นี่!   

ได้ยาดีวิ เศษมาให้ พอฉันปุ๊บจะหายทันที   

เอ้า! เอ้า! ฉัน’ ท่านว่าอย่างนั้นเลย มือยื่นให้

พร้อมเลย 

ตกลงเราก็ต้องฉัน ถ้าเป็นเรื่องพ่อแม่-  

ครูอาจารย์มั่นนี้เราไม่เคยปฏิเสธเลย ท่านพูด  

เลยวา่  

‘ยานี้สำคัญมาก ยาดีนะ ฉันแล้วหาย 

หาย หาย จะหายก่อนฉันด้วยซ้ำนะ’  

ท่านเสกสรรยาของท่าน แล้วท่านก็ยื่น

เข้ามาให้เลย  

‘เอา... เอา... เอาให้มันหายเดี๋ยวนี้เลย’ 

นี่ถ้าว่าเด็ดจริงๆ ท่านก็เป็นอย่างนั้นนะ

พ่อแม่ครูจารย์มั่น เพราะท่านทราบว่านิสัยเรา

เป็นอย่างนั้น เวลาเด็ดเราก็ยอมรับ เพราะเรา

มันจริงจัง ท่านจึงเอามาเอง ฉันแล้วก็ไม่หาย 

เราก็ไม่สนใจว่าหายหรือไม่หาย ... นี่พูดถึงพ่อ-

แม่ครูจารย์มั่นท่านปฏิบัติต่อเรา ท่านเอาอย่าง

นั้น กับองค์อื่นๆ ก็ไม่เห็นท่านทำ…” 

อีกเรื่องหนึ่งที่องค์หลวงตาว่าเป็นสิ่งที่  

สลักลึกอยู่ภายในใจของท่านตลอดมา คือเรื่อง

เปลือกน่องเมื่อนำมาทุบตีย่นเข้ามาและแผ่ออก

แล้วใช้ทำเป็นอาสนะนั่งได้เป็นอย่างดี ดังนี้ 

“..ท่านอาจารย์มั่นท่านว่า ‘แต่ก่อนเคยใช้

เปลือกน่อง ทุกวันนี้ ไม่ค่อยได้ใช้ ไม่มีต้นน่อง” 

ชื่อต้นไม้ ชื่อ “น่อง” เป็นต้นไม้เปลือก

หนาๆ เวลาเราต้องการจะเอามาปูนี้ เราไปตี

ย่นๆๆ เข้ารอบต้นทุกๆ ด้าน แล้วแผ่ออกมา 

มันก็อ่อนนุ่มๆ อยู่ ในตัวของมันเอง เอามา  

ตากแห้งเรียบร้อย แล้วก็เอามานั่งทำเป็น

อาสนะ พอท่านพูดถึงเรื่องเปลือกน่องว่า  

‘แต่ก่อนใช้เปลือกน่องอยู่ เป็นประจำ 

แถวถิ่นนี้ ไม่มีเปลือกน่องเลยไม่ ได้ ใช้เปลือก

น่อง’ 

เราก็กราบเรียนท่านทันทีว่า ‘มี’ 

ท่านถามว่า ‘จะมีอยู่ที่ไหน’ 

‘อยู่ทางโน้น มี กระผมไปเที่ยวถ้ำนั้นๆ 

จังหวัดสกลนคร มี มีเยอะ’ กราบเรียนท่าน

อย่างนั้น 

‘กระผมจะไปหามาถวายให้’ ท่านนิ่งๆ 

แลว้จากนัน้มา อกี ๒-๓ วนั กก็ราบเรยีน  

ท่านถึงเรื่องที่จะไปเอาเปลือกน่องว่า ‘จะต้อง

ค้างคืน จากหนองผือเดินทางไปไม่มีรถยนต์ 

ต้องเดินไป’ 

พอตกลงกันเรียบร้อยแล้วตอนค่ำนั้น ก็

กราบเรียนท่านว่า ‘วันพรุ่งนี้กระผมจะได้  

ออกเดินทางแต่ เช้า ไปฉันจังหันที่อำเภอ  

พรรณาฯ จะไม่ ได้มาเกี่ยวข้องเรื่องต่างๆ   

กับพระกับเณรกับข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ’ 

ทีนี้ ก่ อนที่ จ ะออกเดินทางหนูมั นชุ ม   

ถ้าสิ่งของไม่เก็บให้ดีๆ ไม่ได้ หนูมันเข้าไปกัดฉีก

ไปทำลายหมด บรขิารเราก็ไมม่มีากนีน้ะ มเีลก็ๆ 

น้อยๆ เราก็จัดเอาของเล็กๆ น้อยๆ มาใส่ถุง

ย่ามเอาไว้ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็วางพิง

หมอนไว้ที่นั่นแหละ แล้วก็สั่งกับพระเอาไว้ว่า  

๑
  ชื่อพื้นเมือง จ้อยนาง ยาค่าง ย่าน่อง (เชียงใหม่) ชะแวะ ยางน่องขาว (นครราชสีมา) เทียน-ขโมย (เพชรบูรณ์) ย่านาง  

(ภาคกลาง ภาคเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Antiaris toxicaria Lesch. subsp. toxicaria  ลักษณะ ไม้ต้น น้ำยางสีขาว ใบเดี่ยว  

เรียงสลับ มีขนปกคลุมหนาแน่น ดอกช่อ ออกที่ง่ามใบ ผลรูปรี สีแดงเข้ม เมื่อสุกสีดำ สรรพคุณ เปลือกและใบ แก้ ไข้ น้ำคั้นจากใบ  

ใช้ในปริมาณน้อยเป็นยากระตุ้นหัวใจ น้ำยาง ใช้เป็นยาพิษทาลูกหน้าไม้ยิงสัตว์ เมล็ด แก้ท้องร่วง แก้ ไข้ แก้บิด 

ต้นน่อง
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‘เวลาผมออกไปแล้วนั้นให้พากันไปเอา

ย่ามที่ผมเอาของใส่ไว้ข้างในนั้น ให้เอาไปเก็บ

ไว้ดีๆ นะ ไม่งั้นหนูมันจะกัด’ เราสั่งพระไว้

เรียบร้อย พระก็ทราบแล้ว 

ทีนี้ เราก็ออกเดินทางแต่เช้า พอท่าน 

(หลวงปู่มั่น) ฉันจังหัน

เสร็จแล้ววันนั้น ท่านก็

ถามพระ ‘ฮึ! ท่านมหาไป

แล้วหรือ?’  

‘ ไ ป แ ต่ เ ช้ า แ ล้ ว

ขอรับ’  พระตอบ 

นึกว่าองค์ท่านจะ

ไม่มีอะไรนะ พอฉันเสร็จ

แล้วลุกจากที่นั่งไปกุฏิเรา ตรงขึ้นข้างบนเลย 

ขึ้นไปคว้าเอาย่ามที่เราเอาวางไว้ข้างหมอน 

สะพายย่ามเราลงมานะ พระก็รุมไปหาท่าน 

ทา่นกำลงัเอายา่มเราไปกฏุทิา่นนะ แปลกมากอยู่   

รู้สึกท่านเมตตามาก เราพิจารณาเพราะไม่เห็น

ท่านทำกับองค์ใดๆ อย่างนี้  

ทีนี้พอท่านเดินลงมาจากกุฏิเรา พระก็รุม

เพื่อจะไปรับย่ามกับท่าน  

  
 

‘อย่ามายุ่ง’ ท่านว่าอย่างนี้นะ ท่านก็เดิน

เรื่อยๆ พระก็เดินตามไป พอไปถึงกุฏิท่านแล้ว

ทา่นกเ็อายา่มของเราวางขา้งๆ ทา่น แลว้พระก็

รมุตามไปกราบท่าน จากนั้นก็เอาแล้วนะทีนี้นะ 

‘นี้ท่านมหาไปทำประโยชน์รู้กันไหมนี่ 

แล้ วของที่ ท่ านวางไว้นั้ น

ทำไมทิ้งไว้อย่างนั้น ไม่เห็น

ใครไปดูแลเก็บสิ่งของๆ ท่าน 

มนัยงัไงกนั’ ท่านว่าอย่างงั้น 

พระก็เลยกราบเรียนว่า 

‘ก่อนที่ท่านจะไป ท่านได้สั่ง

พวกกระผมเรียบร้อยแล้วว่า 

ท่ าน ได้ จัดย่ามวางไว้ข้าง

หมอน ให้ ไปเกบ็ไวด้ว้ย หนมูนัจะกัด พวกกระผม

ฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยจึงจะไปเอามาเก็บ   

แต่พ่อแม่ครูจารย์ไปเอามาเสียก่อน’  

ท่านก็เลยนิ่งนะ 

พอคุยกันพอสมควรแล้วพระก็คลานขึ้น

มาเอาย่าม ท่านก็ไม่ว่าอะไร รู้สึกว่าท่านจ้อง

มากนะสำหรับเรา เหมือนเรด้าร์ จับตลอดเลย 

ความเคลือ่นไหวของเราไปไหนมาไหนจบัตลอด…”  

 

 มีเรื่องหนึ่ งที่องค์หลวงตาเล่าไว้แต่  

ไม่ ได้บอกว่าเกิดขึ้นหมู่บ้านใด เรื่องเกิดขึ้นใน

ตอนเช้าขณะหลวงปู่มั่นเดินบิณฑบาตผ่าน  

ทุ่งนาของเขา แต่เจ้าของไม่ต้องการให้ท่าน 

เหยียบผ่านคันนาของเขาไป ดังนี้ 

“...เขาว่าทำคันนาเขาเสียหาย เขาก็เอา

ขี้ ไปราดตามคันนาไว้ ไม่ให้ท่านเดินผ่านมา

บิณฑบาตที่นั่น เขาโกรธเคียดให้ท่าน สำหรับ

ท่านเฉยอยู่ ท่านไม่สนใจล่ะ 

แล้วสุดท้ายในที่สุดคนพวกนี้ก็เลยกลาย

เป็นคนบ้ากันทั้งครอบครัว  

มันช่างเป็นไปต่างๆ นานา ไม่เป็นบ้าก็  

เป็นใบ้ ที่เป็นหมดทั้งครอบครัวเพราะพวกนี้  

ก็พลอยยินดีในเรื่องนี้ ไปด้วย แต่คนที่ลงมือทำ

เป็นพ่อ 

พอพ่อแม่ครูจารย์มั่นออกมาบิณฑบาต 

ท่านจึงเหยียบขี้ที่เขาเทลาดไว้เปรอะเปื้อนเท้า  

ไปหมด 

เมื่อเป็นดังนั้นพวกคนที่อยู่ในครอบครัว

เดียวกันคงจะดีใจพลอยยินดี ไปด้วย คือสมรู้

รว่มคดิเปน็ใจ แลว้กรรมสง่ผลใหเ้ปน็บา้ ผูเ้ฒา่  

หัวหน้าครอบครัวก็เป็นบ้า แล้วลูกเต้าเกิดมา

เป็นบ้าก็มี เป็นใบ้ก็มี คนดีๆ หาไม่ค่อยมี  

ในบ้านนั้น เป็นกันอยู่อย่างนั้น จนชาวบ้าน  

เขาลือกันว่าเป็นเพราะทำกับท่าน 

ตั้งแต่นั้นมาไม่มีจะกิน ยากจน คนเขา  

ชี้หน้าด่าทอกันหมดทั้งหมู่บ้าน เพราะใครๆ 

เขาก็รู้กันทั้งหมู่บ้านว่าทำกรรมอันน่าทุเรศกับ

ท่านอย่างนั้น เวลากรรมบันดลบันดาลมันให้

ผล มันเป็นให้ โลกเขาเห็นทั้งบ้านทั้งเมือง

เหมือนกันนี่แหละที่เรียกว่า กรรมตามทัน...” 

แรงกรรมอุจจาระราด

ทางหลวงปู่มั่น 
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ไม้กวาดสอนศิษย์
 

แม้หลวงปู่มั่นจะให้ความเมตตาเป็นพิเศษ

หลายอย่าง แต่ก็มีเหมือนกันที่ทำให้ท่านต้อง

ถูกหลวงปู่มั่นดัดนิสัยเอาบ้าง ดังนี้ 

“...ท่านดัดนิสัยเราหนหนึ่ง เราก็ ไม่ลืม 

เรื่อง “ไม้กวาดด้ามหนึ่ง” ที่เราคิดว่าใช้ ไม่ได้

แลว้จงึทิง้เขา้ไปในปา่ วนัตอ่มาเราไปเดนิจงกรม

อยู่ ในป่า ถึงเวลาปัดกวาดเราออกมาแล้ว  

เอื้อมมือไปหยิบไม้กวาดที่สอดไว้ ใต้ถุนกุฏิ 

แล้วไปเห็นไม้กวาดด้ามที่เราทิ้งในป่ามาเหน็บ

อยู่ที่นั่น  

‘อ้าว! ไม้กวาดนี้มันมาได้ยังไง’ เราจับเอา

ไม้กวาดออกมาดู 

‘ออ๋! ไมก้วาดนีเ้ปน็ไมก้วาดทีเ่ราทิง้ไปเมือ่  

วันก่อน ใครหนอ? เอามาเหน็บไว้ที่นี้ คงเป็น

พ่อแม่ครูจารย์แหละ ท่านสอนเรา’ เห็นดังนั้น 

เราก็หมอบเลย 

 

“...ที่บ้านกุดละโฮงกุดนี้ .. กุดใหญ่นี้มันแรงอยู่นะ นี่ที่ว่าโยมผู้หญิงคนนั้น 

แกอยู่บ้านหนองบัว บ้านนี้ละบ้านเราไปบิณฑบาตนี่ละ ชื่อบ้านหนองบัว เวลานี้

เขาทำเขื่อนน้ำอูนท่วมหมดแล้ว ยกหนี ไปหมด  

อันนี้ก็สำคัญมากนะ เพราะแกรู้ภายในดี แกเล่าเรื่องภาวนาให้พ่อแม่-  

ครูจารย์มั่นฟังที่หนองผือ ผัวของแกชื่อบุญมา แต่เมียนั้นจำชื่อไม่ ได้ แต่เมีย  

นั้นละภาวนาเก่ง ไปหาพ่อแม่ครูจารย์มั่น ท่านแก้ถึงเรื่องแกรู้นิมิตต่างๆ พวก

เปรตพวกผีอะไร แกอยู่บ้านหนองบัว ลูกของแกนั้นป่วยกะออดกะแอดอยู่อย่าง

นั้น เอายาอะไรมาใส่ก็ ไม่หาย ๆ 

ทีนี้เวลาแกภาวนาล่ะซี แกไปเล่าให้พ่อแม่ครูจารย์ฟังเป็นตุเป็นตะจริงๆ 

พูดอย่างอาจหาญด้วย พูดถึงเรื่องลูกสาวแกน่ะ ป่วยกะออดกะแอดอยู่อย่างนั้น

ไม่มีทางหาย ทำยังไงก็ ไม่หาย แกเลยนั่งภาวนากลางคืน แกว่า 

‘พวกผีอยู่กุดละโฮงเขาเตรียมจะกินเลี้ยงกัน มันมีบ้านใหญ่โต บ้านผี เขา

เตรียมจะกินเลี้ยงกัน คือจะแต่งงานกับเด็กผู้หญิงคนนี้ ผีคนนั้นผีที่อยู่ ใน  

กุดละโฮงนั้น เขาจะมาเอาเด็กคนนี้ ไปเป็นเมีย เขากำลังเตรียมจะแต่งงานกัน’  

ทางนีภ้าวนาไปก็ ไปเจอละ่ซ ี แกกเ็ลยไปไลเ่บีย้กนัเลยกบัเขา ซดักนัเสยีจน   

โถ เกิดเรื่องกับผี ไม่ใช่เล่นแกว่า เขาบอกว่า ‘จะเอาเด็กคนนี้’  

‘เอาไปได้ยังไงลูกของฉัน ฉันมีสิทธิ์เต็มตัว ดี ไม่ดีฉันจะมาฟาดบ้านนี่  

ให้แตก เอ้า ถ้าฝืนไปเอาลูกของฉันมาแต่งงานนี้ ฉันก็จะไปเอาพวกนี้มา

แต่งงานอีกเหมือนกัน ฉันจะเอากี่คนก็ ไม่ทราบแหละ’ 

แกว่างั้นนะ นี่หมายถึงความรู้ของแกที่ฟัดกับผี แกก็เก่งนะโวหารของแก 

คือถ้าเอาลูกของฉันไปแต่งงานเป็นลูกสะใภ้แล้ว ฉันจะเอาโน้นมาให้ลูกของฉัน

มาแต่งงาน เอามันทั้งผู้หญิงผู้ชายในนี้ ‘จะยอมให้ฉันไหม’ ‘ไม่ยอม’  

‘ถ้าไม่ยอมลูกของฉันก็ต้องไม่ยอมเหมือนกันซี’  

ตกลงเลยยกเลิก คือถ้าทางนี้จะเอาลูกของแกนี้ ไปแต่งงาน พอแต่งก็ตาย

ใช่ ไหมล่ะ คนนี้ต้องตาย ทางนี้ ไปถกกันกับผีกุดละโฮง .. แกก็ ไปถกกับตาคนนี้  

ที่เขาจะแต่ง โอ๊ย ยกกันมาชุมนุมกันทั้งบ้านเลยแกว่าอย่างนั้นนะ แกบอกว่า  

‘เอ้า เหตุผลเป็นอย่างนี้ ถ้าเอาลูกสาวของฉันมาแต่งงานนี้ ฉันก็จะเอา

ลูกสาวลูกชายของผี ไปแต่งงานกับลูกของฉัน หลานของฉันมีเท่าไรฉันจะมา

กว้านเอาพวกนี้ ไปแต่งงานให้หมด จะยอมไหม’ 

‘โอ๊ย ยอมไม่ ได้ คนหนึ่งเป็นผี คนหนึ่งเป็นคน’ 

‘อันนี้ลูกของฉันก็เป็นคน อันนี้เป็นผีนี่ ถ้ายอมฉันก็จะให้ เสียดายฉันก็จะ

ให้ แต่ฉันจะเอามากกว่า ทางนี้จะเอามากกว่า ดี ไม่ดีบ้านผีแตก’ 

แกว่างั้นนะ ทางนั้นไม่ยอม ‘ถ้าไม่ยอมก็ต้องเลิกกันซี’ ตกลงเขายอมรับ 

เลิก 

พอจิตถอนออกมาแล้ว เอ้า ทีนี้ลูกของเรานี้ ไม่ต้องไปหายามาใส่มันเลย 

แกยันกับผัวเลย ลูกของเราคนนี้ เพราะอะไร เพราะผีเขาจะเอาไปแต่งงาน   

จนจะตายแล้วนี่ ทีนี้ ได้ตัดสินกันแล้ว ฟัดกันกับทางผีเสียจนแหลกเมื่อคืนนี้   

เราก็จะเอาลูกผีมาแต่งงาน ผีก็จะเอาลูกเราไปแต่งงาน ต่างคนต่างไม่ตกลงกัน

ก็ต้องเลิกกัน ไม่ยุ่งกัน ทีนี้ผียอมเลิกแล้ว แล้วเด็กของเรานี้ ไม่ต้องหายาแล้ว  

มันหายเอง หายจริงๆ นะ หายวันหายคืนไปเลยไม่ต้องหายา เรื่องของผีก็เลิก

ผีจะเอาลูกไปเป็นเมีย
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กันไป นี่เก่งไหมแกภาวนา เห็นไหม 

ไปเลา่ใหพ้อ่แมค่รจูารยฟ์งั แตอ่นันีเ้ราไมเ่คยเลา่ใช่ ไหม เราไมเ่คยเลา่ใหฟ้งั พดูอยา่งเปน็ตเุปน็ตะ   

พอ่แมค่รจูารยม์ัน่ไม่ไดค้า้นสกัคำเดยีว เหน็ไหม ทา่นยิม้ๆ เกง่ไหมแก อาจหาญมากนะ อยา่งนีล้ะความรู ้ 

ถา้เปน็ในจติแลว้ ไปพดูใหพ้อ่แมค่รจูารยฟ์งัแบบเปน็ตเุปน็ตะเลยเทยีว ทา่นไมค่า้น มแีตย่ิม้ๆ นัน่เหน็ไหม   

ความจรงิทา่นรูแ้ลว้ทา่นจะไปคา้นยงัไง ความรูข้องผูห้ญงิคนนี ้ โอย๋ แปลกประหลาดมากนะ พสิดารมาก  

เวลาแกไปเล่าให้ฟัง ให้พ่อแม่ครูจารย์ฟัง เรานั่งฟังตลอดนี่นะเวลาเราอยู่ที่นั่น นี่ละที่เราไปอยู่ที่นั่นมันก็

มีของมันเหมือนกัน  

เปน็ยงัไงผมีหีรอืไมม่ ี นีล่ะเอาตวัจรงิของนกัภาวนามาพดู เขาพดูมเีหตมุผีลฟงัซ ิ เวลาเขาไปถกกนั  

กับบ้านผี โถ ผี ไม่ใช่น้อยๆ กุดละโฮงนี้บ้านผีทั้งนั้นเขาว่างั้นนะ เต็มอยู่นี้หมดเลย เวลาไปฟัดกับเขา 

เขาสู้เราไม่ ได้ .. เก่งไหมล่ะแกภาวนาฟัดกับผี แล้วไปพูดให้พ่อแม่ครูจารย์ฟังนี้ โอ๊ย อย่างอาจหาญเสีย

ด้วยนะ  

นี่ละความรู้ในจิตจริงๆ มันไม่ ได้สะทกสะท้านนะ ผึงๆ เลย มันแน่ในหัวใจนี่ ภาวนาดี ท่านก็บอก

ให้ตีตะล่อมจิตเข้าไปสู่ภายใน แล้วให้พิจารณาร่างกายส่วนต่างๆ นี้เป็นทางแก้กิเลสตัณหา สิ่งเหล่านั้น

เป็นตามอุปนิสัยไปธรรมดา เป็นสิ่งที่รู้ที่เห็น เหมือนเราเดินไปไหน ไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ เห็นเปรตเห็นผี 

เห็นเทวบุตรเทวดา ก็เหมือนเราเห็นผู้เห็นคนเห็นสัตว์ต่างๆ ในสองฟากทางไปนั้นแหละ ไม่ใช่เรื่องแก้

กิเลส แน่ะท่านสอน 

เรื่องแก้กิเลสต้องหมุนสติปัญญาเข้ามาสู่ภายใน กิเลสอยู่ภายใน พิจารณาร่างกาย ท่านก็สอน 

สิ่งเหล่านั้นมันก็มีอย่างนั้นแหละ มีตาเราก็เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ มีตาใจเราก็เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งเป็นอุปนิสัย  

ของกันและกัน ท่านก็บอก แต่ ไม่ใช่เป็นเรื่องแก้กิเลส ถ้าหลงตามมันแล้วผิดแน่ ท่านสอนเข้ามาภายใน 

เราฟังละเอียดลออ…” 

 

ตั้งแต่นั้นมา “ไม้กวาดด้ามนั้น” ก็เป็น

อาจารย์เอกทีเดียว ถ้าพอซ่อมได้ยังไงเราจะ

ซ่อมเต็มเหนี่ยวเลยนะ นี่แสดงว่า มันพอใช้ ได้

อยู่เอาไปทิ้งทำไม ท่านเทศน์สอนเรา ไม้กวาดนี่

ต้องซ่อมให้เรียบร้อยจนใช้ ไม่ ได้แล้วถึงจะทิ้ง 

ถ้าทิ้งครั้งที่สองนี้ท่านน่าจะเอามาตีหน้าผาก

เรา ครั้งนี้ยังไม่ตี อย่างนั้นล่ะ ท่านสอนเรา 

อุบายท่าน เราก็ปฏิบัติตามนั้นเลย…” 

 

 

 

 

ในหมู่ บ้ านหนองผือมีบ้ านอยู่ ๗๐   

หลังคาเรือน มีคุณยายนุ่งขาวห่มขาวคนหนึ่ง

ชื่อ “กั้ง” อายุราว ๘๐ ปี เป็นนักภาวนาสำคัญ

คนหนึ่งที่หลวงปู่มั่นเมตตาเป็นพิเศษเสมอมา 

คุณยายอุตส่าห์ตะเกียกตะกายไปศึกษาธรรม

กับท่านที่วัดป่าบ้านหนองผือเสมอ ดังนี้ 

อัฐิคุณยายกั้ง 

“...แกใช้ ไม้เท้าเป็นเครื่องพยุงออกไปหา

พ่อแม่ครูจารย์มั่น กว่าจะถึงวัดต้องพักเหนื่อย

ระหว่างทางถึง ๓-๔ ครั้ง ทั้งเหนื่อยทั้งหอบ  

นา่สงสารมาก บางททีา่นพระอาจารยม์ัน่กท็ำทา่  

ดุเอาบ้างว่า  

‘โยมจะออกมาทำไม มันเหนื่อยไม่รู้หรือ 

แม้แต่เด็กเขายังรู้จักเหนื่อย แต่โยมแก่จนอายุ 

๘๐-๙๐ ปีแล้วทำไมไม่รู้จักเหนื่อยเมื่อยล้า   

มาให้ลำบากทำไม?’ 

แกเรียนตอบท่านอย่างอาจหาญตามนิสัย

ที่ตรงไปตรงมาของแกว่า  

‘ก็มันอยากมา มันก็มาซิ’…” 

คุณยายแกมีหลานชายคนหนึ่งเป็นโยม

อุปัฏฐากหลวงปู่มั่น คอยส่งบาตรทุกวันๆ   

พอองค์ท่านรับบาตรเสร็จแล้ว ก็จะสะพาย

บาตรไปส่งที่วัดทุกวันไม่เคยขาด องค์หลวงตา

กล่าวถึงการภาวนาของคุณยายว่า 

คุณยายกั้งผู้มีญาณหยั่งรู้

หุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่มั่น และอัฐิคุณยายกั้ง บนกุฎิหลวงปู่มั่น 

ที่วัดป่าบ้านหนองผือ จ.สกลนคร

“คุณยายแกภาวนาดี มีหลักเกณฑ์  

ทางจิตแล้ว แกยังมีปรจิตตวิชชา คือสามารถรู้

พื้นเพดีชั่วแห่งจิตคนอื่นได้ด้วย และมีนิสัย  

ชอบรู้สิ่งแปลกๆ ภายนอกด้วย เวลาแกมารับ

การอบรมกับท่านอาจารย์มั่น แกเล่าความรู้

แปลกๆ ถวายท่านด้วยความอาจหาญมาก 

ท่านทั้งขบขันทั้งหัวเราะ ทั้งเมตตาว่ายายแก่นี้

อาจหาญจริง ไม่กลัวใคร” 

คุณยายสามารถรู้ เรื่องความคิดจิตใจ  

ของใครต่อใครได้จนบางครั้งหลวงปู่มั่นยังได้

ถามคุณยายแบบขบขันว่า “รู้เรื่องนั้นไหม?”     

 คุณยายก็ว่า “รู้”  

“แล้วเรื่องนี้รู้ ไหม?” ก็ว่า “ก็รู้อีก”  

หลวงปู่มั่นเลยลองถามว่า “แล้วรู้ ไหม? 

จิตของพระในวัดหนองผือนี้”   

คุณยายว่า “ทำไมจะไม่รู้” แถมพูดแบบขู่

เลยว่า “รู้หมดแหละ”  

คุณยายเคยเล่าเรื่องภาวนาให้หลวงปู่มั่น

ฟังอย่างอาจหาญว่า “มองมาวัดหนองผือแห่งนี้

สว่างไสวทั่วหมดเลย มีแต่พระภาวนาดวงเล็ก

ดวงใหญ่เหมือนดาวอยู่เต็มวัด”  
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เวลาเล่าถวายหลวงปู่มั่น คุณยายจะพูด

แบบอาจหาญมากไม่กลัวใคร แม้พระเณร

จำนวนร่วมครึ่งร้อยซึ่งมีท่าน (องค์หลวงตา

มหาบัว) รวมอยู่ด้วย จะนั่งฟังอยู่เวลานั้นด้วย

ก็ตาม คุณยายก็จะพูดได้อย่างสบาย ไม่สนใจ

ว่าใครจะคิดอะไร ดังนี้ 

“...พวกพระทั้งหลายพากันรีบล้างบาตร 

แล้วค่อยมาแอบฟังคำพูดของแก อยู่ทาง  

ด้านหลังหอฉัน แกพูดอาจหาญตามหลัก  

ความจริงไม่สะทกสะท้าน 

 

   

“...คุณยายกั้งคนนี้แหละแกจะไปเกิดในท้องหลานสาว พอพิจารณาลงไปจิตละเอียดแน่ว

ลงไปแล้ว กำหนดดูแล้วเป็นสายเหมือนใยบัวนี่ เป็นสายยาวเหยียด ตามสายไปตามไปๆ เข้า

ท้องหลาน จากนั้นก็ปุ๊บปั๊บขึ้นมา โอ๋ กระวนกระวายที่นี่ พอออกจากนั้นแล้วก็วิ่งมาหาพ่อแม่-  

ครูจารย์มั่นเรานี่ มาเล่านี่ ใครก็ฟังกันทั้งวัดปฏิเสธได้เหรอ  

‘โห หลวงพ่อ ทำไมเป็นอย่างนั้น’ 

โยมภาวนาเมื่อคืนนี้เป็นอย่างนั้นๆ นะ ก็เลยเล่าให้ฟัง พ่อแม่ครูจารย์มั่นแทนที่จะปฏิเสธ

ว่าไม่จริง ไม่นะ พอทางนั้นเล่าให้ฟังท่านนั่งนิ่งสักนาทีกว่าๆ ท่านไม่พูดอะไรละ ทางโน้นเล่าพอ

จบลงแล้ว ทางนั้นก็นิ่งทางนี้ก็นิ่ง สักเดี๋ยวแพล็บออกมาเลย  

‘ให้กำหนดตัดนะ เวลานี้ยังไม่ ได้ ไปถือกรรมสิทธิ์ ให้กำหนดตัด เพียงไปจับจองไว้เท่านั้น

แหละ นั้นละโยมนี่ตายแล้วจะไปเกิดท้องหลานรู้ ไหมล่ะ เวลานี้กำลังไปจับจอง แต่เจ้าตัวยังไม่

ไป ให้รีบกำหนดตัดนะ ให้ตัดสายใยนั้นนะ’ 

โอย ใครก็ฟัง ตานี้ ไม่หลับแหละ จนตาแห้ง ลืมตาจ้อง ปากก็อ้าด้วย ปากหลวงตาบัวก็อ้า

ด้วย มันอ้าด้วยกันหมด ก็พบสิ่งไม่เคยได้ยินใช่ ไหมล่ะ ท่านบอกกำหนดให้ตัดนะ ไม่ ได้นะโยมนี้

ตาย พอออกจากนี้ปั๊บนี้ตายแล้วจะไปอยู่ท้องหลานนี้นะ เวลานี้กำลังไปจับจองที่ ไว้อยู่แล้ว แต่

เจ้าตัวยังไม่ ไป 

นั่นฟังซิให้กำหนดตัด คือตัดทางโน้นมันก็ขาดจากกรรมสิทธิ์ที่จับจองนั้นก็แล้วไป นี่ละที่ว่า

สภาหนูขึ้น พวกหนึ่งไปจับจองว่าจะเกิดแล้ว ทำไมจึงต้องไปตัดอย่างนั้น มันไม่เป็นการฆ่าสัตว์

ฆ่ามนุษย์เหรอ ว่างั้น ถึงได้แก้กันว่าไม่ ได้เป็นการฆ่า เพราะอันนี้เป็นเพียงไปจับจองเฉยๆ ยังไม่

ได้โยกย้ายตัวไป เพียงไปจับจองที่นี้เท่านั้น เหมือนเราไปจองบ้านใหม่ ไปจองไว้แล้วก็กลับมาอยู่

บ้านเก่า ออกจากนี้เราก็จะไปอยู่บ้านใหม่ ยังไม่ ได้ ไปถูกทำลายเสียก่อน นั่นละเรื่องราวมันเป็น

อย่างนั้น 

ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของพิสดารมากจริงๆ สำคัญก็คือปรับใจเจ้าของ ให้ภาวนาให้

จิตสงบเย็นแล้วจะเห็นสิ่งต่างๆ ไม่เคยรู้เคยเห็นจะเห็นที่ในใจๆ แปลกประหลาดอัศจรรย์มีอยู่ใน

นี้หมดเลย อยู่ในใจที่เป็นเวทีของธรรมนี่ ธรรมเข้าในเวที ธรรมอยู่ในภาชนะนี้แล้วจะแสดง

ลวดลายออกทุกแง่ทุกมุมเลย แต่ก่อนธรรมไม่มีที่สถิตแล้วก็เหมือนไม่มีธรรมอยู่อย่างนั้นนะ พอ

มีที่สถิตมีที่ยับยั้งมีที่อยู่ที่อาศัยแล้ว ทีนี้ก็แสดงลวดลาย แสดงได้หมด ..  

‘นี่ ได้ทราบว่า อัฐิของแกเป็นพระธาตุ เราเชื่อว่าอย่างนั้นเลย ยายกั้งนี้เราเชื่อแล้วแหละ 

เพราะตอนนั้นแกเดินจงกรมนี้ เอาไม้เท้าเดินอยู่บนกุฏิหมายถึงความเพียรหมุนอยู่ภายใน ต้อง

เปลี่ยนอิริยาบถให้ แกนั่งอยู่นานไม่ ไหว ต้องเดิน เพราะอันนี้หมุนอยู่ตลอด เราไม่ลืม’ 

 

‘เวลาพวกทวยเทพทั้งหลายมากราบ  

พ่อแม่ครูจารย์ที่หนองผือ หลั่งไหลมา เขามา

ทิศทางพระไม่อยู่นะ  

พวกทวยเทพทัง้หลาย เขาเคารพพระมาก   

คือเขาจะมาทางด้านไม่มีพระ ถ้าพระมากทาง

ด้านไหน เขาจะไม่มาทางด้านนั้น เขาไม่มาสุ่มสี่

สุ่มห้านะ’  

พ่อแม่ครูจารย์บอก กับโยมยายกั้งพูด  

เข้ากันได้ ท่านบอกว่า  

‘ทางด้านนี้พวกเทพมา ใครอย่าไปทำสุ่มสี่

สุ่มห้าแถวนั้นนะ นอนก็เหมือนกันหลับครอกๆ 

แครกๆ ให้พวกเทพเขามาปลงธรรมสังเวช  

ไม่ได้นะ ให้รักษามารยาท’ 

พ่อแม่ครูจารย์มั่นท่านพูดก่อน แล้วโยม

ยายกั้งนี้แกมาพูดแบบเดียวกัน แกรู้จิตคนอื่น 

แกเหน็จรงิๆ รูจ้รงิๆ ใครสะอาดผอ่งใสขนาดไหน

แกเหน็ เวลาแกมาเลา่นี ้ คอืแกนสิยัตรงไปตรงมา 

พูดไม่กลัวใครเหมือนขวานผ่าซาก รู้อย่างไร  

พูดอย่างนั้น แกเป็นคนตรงไปตรงมา พวกพระ

ก็สนุกฟัง… 

ยายกั้งมาเล่าถวายถึงการล่วงรู้จิตของ

ทา่นและพระเณรในวดั รูส้กึนา่ฟงัมาก พระเณร 

ทั้งแสดงอาการหวาดๆ บ้าง แสดงอาการอยาก

ฟังแกเล่าบ้าง แกเล่าว่า  

‘นับแต่จิตท่านอาจารย์ลงมาถึงจิตเณร 

ความสว่างไสวลดหลั่นกันลงมาเป็นลำดับลำดา 

เหมือนดาวใหญ่กับหมู่ดาวเล็กๆ ที่อยู่ด้วยกัน

ฉะนั้น รู้สึกน่าดูและน่าชมเชยมาก ที่มองดูจิต

พระเณรมคีวามสวา่งไสวและสงา่ผา่เผย ไมเ่ปน็

จิตที่อับเฉาเฝ้าทุกข์ที่กลุ้มรุมดวงใจ แม้เป็นจิต

พระหนุ่มและสามเณรน้อยๆ ก็ยังน่าปีติยินดี

และน่าเคารพนับถือตามภูมิของแต่ละองค์  

ที่อุตส่าห์พยายามชำระขัดเกลาได้ตามฐานะ

ของตน’ 

บางครั้งแกมาเล่าถวายท่านเรื่องแกขึ้นไป

พรหมโลกว่า ‘เห็นแต่พระจำนวนมากมาย  

ในพรหมโลก ไม่เห็นมีฆราวาสสลับสับปนกันอยู่

บ้างเลย ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?’ 

ท่านตอบว่า ‘เพราะที่พรหมโลกโดยมาก  

มีแต่พระที่ท่านบำเพ็ญจิตสำเร็จธรรมขั้น  

อนาคามผีลแลว้ สว่นฆราวาสมจีำนวนนอ้ยมากที่

บำเพ็ญตนจนได้สำเร็จธรรมขั้น อนาคามีผล 

แล้วไปเกิดและอยู่ ในพรหมโลกชั้นใดชั้นหนึ่ง 

ฉะนั้นโยมจึงเห็นแต่พระไม่เห็นฆราวาสสับปน

อยู่เลย อีกประการหนึ่ง ถ้าโยมสงสัยทำไม  

จงึไมถ่ามทา่นบา้ง เสยีเวลาขึน้ไปถงึแลว้ มาถาม

อาตมาทำไม?’ 

แกหัวเราะแล้วเรียนท่านว่า ‘ลืมเรียน

ถามพระท่าน เวลาลงมาแล้วจึงระลึกได้ก็  

มาเรียนถามท่าน ต่อไปถ้าไม่ลืม เวลาขึ้นไปอีก

จึงจะเรียนถามพระท่าน’ 

ตายแล้วจะเกิดในท้องหลาน 
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 พระนางพิมพา

คณุยายกัง้เปน็ตวัอยา่งสตรผีูห้นึง่ทีบ่รรลธุรรมในสมยัหลวงปูม่ัน่ ซึง่ในสมยั

พทุธกาลมสีตรทีีบ่รรลธุรรมเปน็จำนวนมาก ขอยกตวัอยา่งพระธรรมเทศนาขององค-์

หลวงตาเกีย่วกบัพระนางพมิพา ซึง่เปน็สตรผีูรู้ธ้รรมเหน็ธรรมผูห้นึง่ในสมยัพทุธกาล 

ดงันี้ 

“...พระพทุธเจา้กบัพระนางพมิพาทีส่รา้งบารมดีว้ยกนั นัน้ละเปน็อนัเดยีวกนัมา

ตลอด ตัง้แตส่รา้งพระบารมเีพือ่จะเปน็พระพทุธเจา้ขึน้มา ไปเกดิในภพใดชาตใิดก็

ตอ้งไปเกดิพบกนัๆ เปน็คูบ่ารมกีนัมาจนไดต้ลอดเลย นีล่ะซือ่สตัยส์จุรติตอ่กนั เวลา

พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาแล้ว พระนางพิมพาก็ตามเสด็จเห็นไหม .. เวลา

พระพทุธเจา้เสดจ็ออกทรงผนวชนัน้ กท็รงเลง็เหน็ถงึเรือ่งโลกมคีณุคา่ขนาดไหน 

พระชายามคีณุคา่ขนาดไหนกค็ดิ เมือ่เทยีบแลว้พระชายานีเ้ทา่กบัเมด็หนิเมด็ทราย 

ประโยชนข์องโลกฟงัซกิวา้งขวางขนาดไหน..ประโยชนข์องโลกนี ้ โลกสามแดนโลก

ธาต ุเทวบตุรเทวดา อนิทร ์พรหม เปรต ผ ีประเภทตา่งๆ ทัว่แดนโลกธาต.ุ. จงึตอ้ง

ยอมเสยีสละ จะลาพระชายาก็ไมล่า ลกูกต็ดิอยูก่บัอกแม ่ถา้ไปชมลกู แมม่นัตืน่ขึน้

มากอดคอเสรจ็เลย จะไปไหนสทิธตัถะ .. มดัคอเขา้เรือ่ย พดูคำไหนมดัเขา้เรือ่ยๆ .. 

จงึตอ้งเสยีสละออกไป ไปบำเพญ็อยู ่๖ ปนีัน้..  

พระราชบดิาทรงทลูอาราธนาไปเสวยพระกระยาหารทีพ่ระตำหนกั ดวูา่พระ

ตดิตามไปตัง้ ๒ หมืน่นะ ฟงัซ ิพอฉนัเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้กร็บัสัง่ พระสงฆ ์๒ หมืน่

นัน่กก็ลบักนัไปหมดแลว้ สว่นพระองคก์บัพระโมคคลัลาน ์ พระสารบีตุร ยงัอยู ่ ๓ 

พระองค ์จะไปเยีย่มพมิพา แลว้พอดกี็ไดร้บัคำเผดยีงจากพระราชบดิาอกี  

‘โอย๊ พระนางพมิพาเปน็คนทีด่มีากหาไม่ไดแ้ลว้’ นีปู่ช่มลกูสะใภเ้ขา้ใจไหม  

‘พระนางพมิพานีห้ายากแลว้ไมม่ีใครเหมอืน นีม่าถงึระยะนีแ้ลว้จะไม่ไปโปรดไป

เยีย่มพมิพาบา้งเหรอ ถงึขนาดทีม่าฉนันีแ่ลว้ พระตำหนกัพระนางพมิพากอ็ยูข่า้งๆ นัน่’ 

ทางนัน้ไมก่ลา้ออกมา พระนางพมิพานะ่ คนจะมากขนาดไหนไมก่ลา้ออกมา พอ

ทลูเผดยีงอยา่งนัน้ พระองคก์ร็บัสัง่กบัพระวา่ ‘สารบีตุรกบัโมคคลัลาน์ไปดว้ย เรา   

จะไปเยีย่มพมิพา’ ครัน้เขา้ไปแลว้กำชบั เพราะสายเกีย่วโยงกนัมคีวามแนน่หนา

มัน่คงมามากนอ้ยเพยีงไร นานแสนนานขนาดไหน .. ‘หากวา่พมิพาจะมาทำอะไรกบั

เรากต็าม สารบีตุร โมคคลัลานน์ี ้ ใหเ้ฉยเปน็แบบหหูนวกตาบอดไปเลย นางพมิพา

จะมาทำอะไรๆ กต็ามไมใ่หส้นใจ ใหท้ำตามพระอธัยาศยัของพมิพา ซึง่มคีวามสนทิ

สนม ความกลมกลนืเปน็อนัหนึง่อนัเดยีวมาตัง้กปัตัง้กลัปแ์ลว้ วาระนีเ้ปน็วาระทีจ่ะ

แสดงทกุสิง่ทกุอยา่งใหเ้หน็ชดัเจน ความหมายวา่อยา่งนัน้ แลว้เธอจะทำอะไรกช็า่ง 

อยา่ไปสนใจ’ 

พอพระองคเ์สดจ็เขา้ไปทีร่บัแขก ทางนีก้็ ไปทลูพระนางพมิพาวา่ พระลกูเจา้

เสดจ็มาถงึแลว้ เวลานีป้ระทบัอยูท่ีน่ัน้ พอเสดจ็ออกมาปรีเ่ขา้เลยเหน็ไหมละ่ กอด

พนัเลยทเีดยีว เหน็ไหมละ่รูเ้รือ่งอะไรไหม สนใจอะไรไหม อำนาจแหง่บพุเพนวิาส

ชาตปิางกอ่นเคยเกีย่วโยงกนัมาแนน่หนาขนาดไหน เกนิกวา่ทีจ่ะมาอำ้มาอาย มา

อะไรกบักริยิาทา่ทางของโลกสมมตุนิีเ้พยีงเทา่นัน้ สิง่ทีห่นกัหนว่งถว่งจติใจมากีก่ปักี่

กลัป ์ คราวนีเ้ขา้ดา้ยเขา้เขม็แลว้ กป็ระจกัษอ์ยู่

ในหวัใจ พอมากเ็ขา้สวมกอดเลย พระพทุธเจา้

ประทบันัง่อยู ่ พระองคก์เ็ฉยไม่ไดส้นใจ มากอด

ทางนีเ้ฉย กพ็ระจติของพระพทุธเจา้เลง็ญาณดู

ตลอดเวลา ถงึวาระไหนควรจะปฏบิตัติอ่กนัอยา่ง

ไรบา้งๆ พระพทุธเจา้ทรงทราบตลอดเวลา แลว้

ปลอ่ยใหน้างพมิพาทำใหส้มใจทีร่กั พดูงา่ยๆ วา่

อยา่งนัน้ แลว้กท็รงแสดงยอ่ ๆ วา่ 

‘นีเ่ปน็วาระของเราทีจ่ะหลดุพน้จากทกุข์ไป

ด้วยกันแล้ว ก็แสดงย่อๆ ออกมา เราอุตส่าห์

พยายามตะเกยีกตะกายออกบวชมาแลว้ก็ไดส้ำเรจ็มรรคผลขึน้มาเตม็กำลงั’  

ทนีีก้จ็ะมาถงึนางละนะ คอืความหมายวา่นางนัน้คอือะไรของเรา ความหมายก็

พูดย่อ ๆ แสดง ทีนี้จะเอากันไปให้พ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิง ก็สอน ทางนั้นก็ค่อย

ไดส้ตสิตงัๆ ทีก่อดรดัอยูน่ัน้เปน็ไปเองนะ คอ่ยถอยตวัออกเอง นัน่ละธรรมเขา้ คอ่ย

ถอยตวัออกเอง จนกลายเปน็ประทบันัง่เปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยสวยงามมาก ทางนีก้็

แสดงธรรมใหฟ้งั เกดิความเชือ่ความเลือ่มใส ถงึใจเลย นัน่เปน็ปฐมฤกษ ์ จากนัน้ก็

สำเรจ็โสดา สกทิา เรือ่ยไป เราไมพ่ดูไปมากละ 

นีค่อืความผกูพนัเปน็อยา่งนัน้แหละ เปน็มาตัง้แตก่อ่น พระองคท์รงทราบหมด 

พวกเราไมท่ราบจะวา่ยงัไง ความเปน็คนดคีวามเปน็ผูท้ีจ่ะทำประโยชนใ์ห้โลกมากมาย 

จงึตอ้งชัง่ตอ้งตวง ประโยชนก์บัพระนางพมิพาไมม่ากเทา่กบัประโยชนแ์กส่ตัวโลกทัว่ๆ 

ไป จงึตอ้งสละพระนางพมิพา แตส่ละออกไปกส็ละเพือ่จะเอา ไม่ไดส้ละเพือ่จะปดัทิง้ 

สละไปเสยีกอ่น ไดแ้ลว้กม็าเอากนัไปเหน็ไหมละ่ กอ็ยา่งนีล้ะ นีค่วามดพีีน่อ้งทัง้หลาย 

เมือ่เคยสบืตอ่เกีย่วเนือ่งกนัดว้ยคณุงามความด ี เปน็อวยัวะเดยีวกนั เปน็จติใจดวง

เดยีวกนัแลว้ เกดิในภพใดชาตใิดไมต่อ้งบอก 

ปพุเพสนันวิาเสนะปจัจปุนันะหเิตนะวาเอวนัตงัชายะเตเปมงัอปุะลงัวะ

ยะโถทะเก   

บพุเพนวิาสชาตปิางกอ่นเปน็สิง่ทีส่นทิสนมกลมกลนืกนัมา ไมม่ีใครแยกไดเ้ลย 

พอพบกนัปับ๊มนัเปน็ของมนัเอง นีค่อืความเคยชนิ เปน็มาอยา่งนี ้ จากนัน้มาอยูด่ว้ย

กนักบ็ำรงุกนัในปจัจบุนั ดว้ยความเหน็อกเหน็ใจ ความซือ่สตัยส์จุรติตอ่กนั ยิง่มคีวาม

แนน่หนามคีวามอบอุน่มากขึน้ๆ ทา่นจงึเทยีบเหมอืนกบัวา่ดอกบวั กอบวัที่ไดร้บัเปอืก

ตมเปอืกโคลนทีห่ลอ่เลีย้งแลว้มนักม็คีวามชืน่บานขึน้ไปโดยลำดบั อนันีก้ารมาอยูด่ว้ย

กนัไดร้บัความซือ่สตัยส์จุรติ ความฝากเปน็ฝากตายตอ่กนั กต็า่งฝา่ยตา่งเปน็เครือ่ง

บำรงุนำ้ใจซึง่กนัและกนั สนทิสนมเปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนัไป แปลในธรรม นีล่ะทีว่า่ 

ดอกบวัทีเ่กดิในโคลนตม โคลนตมแลหลอ่เลีย้งดอกบวัใหชุ้ม่เยน็ ใครทีม่าเกดิดว้ยกนั

ในวงวฏัวนนีก้เ็หมอืนเกดิในเปอืกตม แลว้ตา่งคนตา่งทำความด ี ไวเ้นือ้เชือ่ใจซึง่กนั

และกันแล้วก็เป็นอันเดียวกันไปเลย สุดท้ายก็ยกกันขึ้น อย่างพระนางพิมพา 

พระพทุธเจา้เหน็ไหมละ่…” 

แล้วแกจึงเรียนถามท่านต่อไปอีกว่า ‘เมื่อ

คืนนี้ ใครกัน มองตรงไหนก็มีแต่หน้าเต็มไป

หมด?’  

ท่านก็ตอบให้ด้วยความเมตตาว่า ‘อ๋อ! 

นั่นมันท้าวมหาพรหม เขามานมัสการเรา’ 

ทา่นอาจารยต์อบปญัหายายกัง้มคีวามหมาย  

เป็นสองนัย 

นัยหนึ่งตอบตามความจริง นัยสองตอบ

เป็นเชิงแก้ความสงสัยของยายกั้งที่ถาม ต่อมา

ท่านห้ามไม่ ให้แกออกรู้สิ่ งภายนอกมากไป   

เสียเวลาพิจารณาธรรมภายในซึ่งเป็นทางมรรค

ทางผลโดยตรง ยายกั้งก็ปฏิบัติตามท่าน…” 

ความรู้ที่พิเศษอีกตอนหนึ่งก็คือที่คุณยาย

ทายใจหลวงปูม่ัน่อยา่งอาจหาญมาก และไมก่ลวั

ว่าท่านจะดุจะว่าอะไรบ้างเลย คุณยายทายว่า 

“จิตหลวงพ่อพ้นไปนานแล้ว ฉันทราบ  

จิตหลวงพ่อมานานแล้ว จิตหลวงพ่อไม่มี ใคร

เสมอ ทัง้ในวดันีห้รอืทีอ่ืน่ๆ จติหลวงพอ่ประเสรฐิ

เลิศโลกแล้ว หลวงพ่อจะภาวนาไปเพื่ออะไร?” 

หลวงปู่มั่นจึงตอบทั้งหัวเราะ และเป็น

อุบายสอนคุณยายไปพร้อมว่า  
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“ภาวนาไปจนวนัตายไมม่ถีอย ใครถอยผูน้ัน้  

มิใช่ศิษย์ตถาคต”  

คุณยายเรียนท่านว่า “ถ้าไปได้ก็พอไป 

แต่นี่จิตหลวงพ่อหมดทางไปทางมาแล้ว มีแต่

ความสว่างไสวและความประเสริฐเต็มดวงจิต

อยู่แล้ว หลวงพ่อจะภาวนาไปไหนอีกเล่า ฉันดู

จิตหลวงพ่อสว่างไสวครอบโลกไปหมดแล้ว 

อะไรมาผ่านหลวงพ่อก็ทราบหมด ไม่มีอะไร

ปิดบังจิตหลวงพ่อได้เลย  

แต่จิตฉันมันยังไม่ประเสริฐอย่างจิต  

หลวงพ่อ จึงต้องออกมาเรียนถามเพื่อหลวงพ่อ

ได้ชี้แจงทางเดินให้ถึงความประเสริฐอย่าง

หลวงพ่อด้วยนี้” 

ทุกครั้งที่คุณยายมา จะได้รับคำชี้แจง  

จากหลวงปู่มั่นทางด้านจิตตภาวนาด้วยดี   

ขณะเดียวกันพระเณรต่างองค์ต่างก็มาแอบอยู่

แถวบริเวณข้างๆ ศาลาฉัน ซึ่งเป็นที่ที่คุณยาย

สนทนากบัทา่น เพือ่ฟงัปญัหาธรรมทางจติตภาวนา 

ซึ่งโดยมากเป็นปัญหาที่รู้เห็นขึ้นจากการภาวนา

ล้วนๆ เกี่ยวกับอริยสัจทางภายในบ้าง เกี่ยวกับ

พวกเทพพวกพรหมภายนอกบ้าง ทั้งภายใน

และภายนอก เมื่อคุณยายเล่าถวายจบลง   

ถ้าท่านเห็นด้วยท่านก็ส่งเสริมเพื่อเป็นกำลังใจ

ในการพิจารณาธรรมส่วนนั้นให้มากยิ่งขึ้น   

ถ้าตอนใดที่ท่านไม่เห็นด้วย ก็อธิบายวิธีแก้ ไข 

และสั่งสอนให้ละวิธีนั้น ไม่ให้ทำต่อไป 

หลวงปู่มั่นเคยชมเชยคุณยายท่านนี้ ให้

พระฟังว่า  

“แกมภีมูธิรรมสงูทีน่า่อนโุมทนา พวกพระเรา  

มีหลายองค์ที่ไม่อาจรู้ ได้เหมือนคุณยาย” 

หลวงปู่มั่นอาพาธ
ไปพักวัดร้างบ้านนาใน
 

เหตุการณ์ในคราวหนึ่งเป็นช่วงฤดูแล้ง  

ปี พ.ศ.๒๔๙๑ หลวงปู่มั่นนึกอยากไปพักที่วัด

ร้างบ้านนาในสักระยะหนึ่ง หลวงปู่หล้าได้

บันทึกเหตุการณ์ไว้ ดังนี้ 

“...หันมาปรารภ ปี ๒๔๙๑ ในฤดูแล้ง

หลวงปู่มั่นก็เริ่มป่วยมีไข้สลับมีไอด้วย แล้ว  

องค์ท่านป่วยอยู่ แต่ ไปบิณฑบาตได้อยู่อีก

ประมาณ ๖-๗ วัน องค์ท่านนึกอยากจะ  

ไปพักบ้านนาในสักวาระ องค์ท่านก็สั่งเสีย  

หลวงตาทองอยู่ว่า  

‘อยู่เอ๋ย จะไปพักวัดร้างบ้านนาในสัก

ระหวา่งกอ่น เพราะไกลกนัจากวดัปา่บา้นหนอง- 

ผือประมาณหนึ่งกิโล’ 

แล้วก็บอกหลวงปู่มหาให้ดูแลหมู่ องค์-

ท่านจะไปกับองค์นั้นองค์นี้ ก็ไม่ลั่นวาจาออกชื่อ 

... แล้วพระอาจารย์มหาพิจารณาว่าควรให้  

องค์หนึ่งไปกับองค์ท่าน แล้วตกลงลับหลัง

หลวงปู่ว่า ควรให้ท่านทองคำไปด้วย แล้วก็

จดัแจงบรขิารรวดเรว็พลนัทนักาล แลว้องคท์า่น  

ไปพักได้สองคืน พระเณรยังไม่กล้าเข้าไปเยี่ยม 

เพราะเกรงองค์ท่านดุว่า เรามาวิเวก พากันมา

ยุ่งทำไม  

องค์หลวงตากล่าวถึงเหตุการณ์อัศจรรย์

ในวันหนึ่งที่หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ลูกศิษย์ผู้ใหญ่

ท่านหนึ่งของหลวงปู่มั่นได้เข้ามากราบเยี่ยม

หลวงปู่มั่น ดังนี้ 

“...ตามธรรมดาครบูาอาจารยอ์งค์ไหนกต็าม

ซึ่งเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านมากราบเยีย่ม เรา

จะไม่ละสายตาว่าท่านปฏิสันถารต้อนรับทั้ง

ภายนอกภายในกันอย่างไรบ้าง เราจะจับให้ ได้

ทุกองค์ทีเดียว เพราะลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านมี

เยอะ อย่างท่านอาจารย์ฝั้นลงมาเป็นลำดับ  

ลำดา ทา่นอาจารยอ์อ่น ใครตอ่ใครทีม่า 

ทา่นอาจารยฝ์ัน้ทา่นมคีวามรูแ้ปลกๆ ตา่งๆ 

พอทา่นขึน้ไปกราบพอ่แมค่รจูารยม์ัน่ ทา่นทัง้พดู

ทัง้ยิม้ พอกราบลงทา่นกก็ลา่ววา่ ‘เออ! หอมอะไร

แปลกๆ แต่ไมใ่ชธ่ปู’ ทา่นพดูแลว้กอ็มยิม้ 

‘เออ! ใช่แล้ว’ พ่อแม่ครูจารย์มั่นท่าน

ตอบสั้นๆ เท่านั้น  

เราก็จับเอาคำพูดนั้นไว้ ‘ที่ว่าใช่แล้ว มัน

ใช่อะไรหนอ?’ เราก็สงสัยอยู่นานวัน 

วนัหลงัพอได้โอกาสดีๆ  เราจงึไปกราบเรยีน

ถามทา่นวา่ ‘ทีพ่อ่แมค่รจูารยพ์ดูกบัทา่นอาจารยฝ์ัน้ 

ตอนที่ท่านอาจารย์ฝั้นขึ้นมากราบแล้วยิ้มๆ แลว้

บอกวา่มนัหอมอะไรนา้ แปลกๆ แต่ไมใ่ชธ่ปู แล้ว

พ่อแม่ครูจารย์ตอบว่า เออ! ใช่แล้ว นั่นมัน

หมายความว่าอย่างไร?’ 

‘โห... พวกรกุขเทพมาฟงัเทศนเ์ตม็หมดเลย 

คำที่ว่าหอมอะไรที่ ไม่ใช่ธูปนั้นท่านฝั้นท่านพูด

ถึงเรื่องรุกขเทพต่างหาก’ 

ความหมายของทา่นกค็อืวา่ทา่นอาจารยฝ์ัน้  

มาที่นี่พวกรุกขเทพทั้งหลายมารอเป็นทิวแถว

เต็มไปหมด เวลาท่านทั้งสองสนทนาธรรมกัน 

พวกรุกขเทพทั้งหลายก็ ได้ โอกาสฟังธรรมไป

พร้อมด้วย…” 

ท่านอาจารย์ทองคำ จารุวัณโณ (ญาโณภาโส)

  หลวงปู่ฝั้น

  กราบเยี่ยมหลวงปู่มั่น

พระเณรผู้อยู่ข้างหลังเงียบเหงาไปทั้งวัด 

ว้าเหว่มาก ปรากฏแก่ตาแก่ใจว่า ต้นไม้ต่างๆ 

ในวัดและบรรยากาศเงียบเหงา ลมก็ไม่พัดมา 

คล้ายกับว่าว้าเหว่ไปตามกันหมด ... 

พอตกพลบค่ำ ๕ โมงเย็นก็ไปกราบพระ-

อาจารย์มหา แล้วปรารภว่า  

‘กระผมอยู่ ไม่เป็นสุข อยากจะไปเยือน

หลวงปู่ที่อยู่กับครูบาทองคำ ๒ องค์ ทั้งกลัว

องค์ท่านจะดุ จิตใจกระผมว้าเหว่มากขอรับ 

กระผมนึกว่าจะไปองค์เดียว แล้วจะกลับตอน

กลางคืนองค์เดียว จะเป็นประการใดหนอ’ 

องค์พระอาจารย์มหาตอบว่า ‘เออ ผมก็

ว้าเหว่เหมือนกันท่านลองไปดูซิ ผมไม่ว่าดอก’ 

กราบลาองค์ท่านแล้วก็รีบไป พอไปถึงก็

ค่ำมืดพอดี ขณะนั้นองค์หลวงปู่และครูบา-

ทองคำนั่งอยู่พื้นดิน พอเรายังไม่ทันนั่งลงกราบ

องค์หลวงปู่พูดขึ้นเย็นๆ ว่า  

‘เออ คุณหล้ามา ไปเอาฟืนนั้นมาใส่ ไฟ  

ให้กัน ดุ้นไหนไม่เรียบร้อยก็เก็บเสียเน้อ’ 
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การจับไข้ขององค์หลวงปู่ก็เบาลงแล้ว 

ชะรอยจะเป็นด้วยอากาศโปร่งกว่ากันบ้างหรือ

ยังไงไม่ทราบได้ ครั้นตอนดึกประมาณ ๔ ทุ่ม

เศษก็กราบลากลับวัด แล้วพระอาจารย์มหายัง

มทินัไดห้ลบั ขึน้จากทางจงกรมใหม่ๆ  ไฟตะเกยีง

จุดริบหรี่อยู่ ขึ้นไปกราบองค์ท่าน (พระอาจารย์

มหา) เล่าถวายทุกประการ องค์ท่านคำนึง

พิจารณาแบบบรรจง องค์ท่านกล่าวว่า  

‘เออพรุ่งนี้ฉันเช้าเสร็จผมจะพาหมู่เรา

ทั้ งหมดและชาวบ้านหนองผือทั้ งหมด ไป

อาราธนากราบเท้า นิมนต์วิงวอนให้องค์หลวง-

ปู่ คืนมาวัดเราตามเดิม เพราะชาววัด ชาวบ้าน

ก็ว้าเหว่เงียบเหงา กินมิได้นอนไม่หลับ แม้ตัว

ของผมก็สลดใจและว้าเหว่มากคราวนี้ องค์-

ท่านจะไปวิเวกจริงหรืออะไรๆ ผมก็พิจารณา

ยากอยูส่กัหนอ่ย ไมว่า่แตส่กัหนอ่ยละ พจิารณา  

ยากกันดีๆ นี้เอง หล้าเอ๋ยหล้า’ 

ครั้นตื่นเช้าบิณฑบาตฉันเสร็จ โยมก็หลั่ง

ไหลเข้ามารวมกันที่วัดป่า องค์พระอาจารย์มหา

ก็ประกาศ พระในวัดเตรียมตัวห่มผ้าจีวร และ

โยมก็เอาแคร่สำหรับจะหามองค์หลวงปู่ ไป

พร้อมด้วย ทั้งชาวบ้านชาววัดประมาณร้อยคน 

พอไปถึงก็เงียบสงัด ไม่มีใครกรอบแกรบและไอ

จาม กราบพร้อมกันหมดแล้ว โยมผู้ฉลาดขอ

โอกาสกราบเรียนว่า  

‘ เวลาที่องค์หลวงปู่มาพักวิ เวกเพียง  

สองสามวันนี้ เท่ากับว่านานถึงร้อยพันปี   

ทั้งชาวบ้านและชาววัดไม่เป็นอันกินอันนอน

ว้าเหว่มาก ขอกราบเท้าเรียนถวายองค์หลวงปู่ 

ได้ โปรดกรุณากลับตามเคยเทอญ โทษของ

เกล้าอันใดมี ขอได้ โปรดประทานอภัยให้เกล้า

และทุกถ้วนหน้าเทอญ  

การปฏิบัติทุกๆ ประการ หลวงปู่เห็น

สมควรประการใด ทั้งชาวบ้านและชาววัดจะ

ยอมทำตาม ไม่มีขัดหฤทัยของธรรมแห่งองค์

หลวงปู่ตามสติกำลังอยู่ทุกเมื่อเทอญ’ 

ครั้นแล้วก็ค่อยจัดแจงแต่งบริขารของ

องค์หลวงปู่ นิมนต์หลวงปู่ขึ้นบนแคร่หามเดิน

ช้าๆ เงียบๆ โยมหามออกก่อน พระตามหลัง   

ที่นั่งขององค์ท่านปูอาสนะด้วยเบาะยัดใบกล้า

แหง้ องคท์า่นนัง่ขดัสมาธไิมข่งึขงัและไมอ่อ่นแอ 

แลดูถึงใจไม่มีจะเทียบได้ ..  

จนถึงวัด ครั้นองค์หลวงปู่ขึ้นถึงกุฏิ

เรียบร้อยแล้ว บรรดาลูกศิษย์ที่ถือนิสัยก็มี   

รีบห่มผ้าเฉวียงบ่ามาขอโอกาสต่อนิสัยตามเคย 

ต่อแต่นั้นข้อวัตรในระหว่างลูกศิษย์กับหลวงปู่  

ก็ของใครของมันตามเคยที่ทำมา  

ขอให้เข้าใจว่ามีพระอาจารย์มหาและ

หลวงตาทองอยู่เท่านั้นไม่ ได้ขอนิสัย เพราะ  

องค์ท่านทั้งสองนี้มีพรรษาสูงพอควรแล้ว แต่

พระอาจารย์มหานั้นขอหรือไม่ขอ ก็มีข้อวัตร

ประจำหลวงปู่แบบลึกซึ้งอยู่แล้ว ไม่จำเป็นจะ

สงสัยจะเอามากล่าววิจัยเลย เพราะองค์ท่าน

เป็นมือขวาช่วยหลวงปู่รองรับอยู่…”  


ดูแลพระเณรทำข้อวัตรหลวงปู่มั่น

 

โดยปกติองค์หลวงตาจะเป็นผู้ดูแลให้  

คำแนะนำเรื่องต่างๆ ว่า อันใดต้องทำ อันใด

ควรทำ อันใดต้องเว้น หรืออันใดควรเว้น   

เพื่อไม่ให้เป็นที่ขวางหูขวางตาขวางอรรถขวาง

ธรรมของหลวงปู่มั่น ท่านจะวางระเบียบหน้าที่

การงานตามธรรมใหเ้หมาะสมและเขา้อกเขา้ใจกนั 

ให้ความเคารพตามอายุพรรษา ผู้ ใดเคยดูแล

บริขารชิ้นใดของหลวงปู่มั่นก็ให้เอามาตามนั้น 

ไมม่กีารกา้วกา่ยกนั ทา่นกลา่วถงึการดแูลอปุฏัฐาก  

หลวงปู่มั่นในช่วงอยู่วัดป่าบ้านหนองผือในระยะ

ท้ายๆ ไว้ ดังนี้ 

“...ตอนเช้า..พอออกมาจากห้องแต่ก่อน

เรานั่นแหละจะเข้าถึงท่านก่อนเพื่อน เข้าไป  

ในห้องท่าน พอท่านเปิดประตู บริขารอะไรๆ   

เรานั่นแหละจะเป็นผู้ขนออกมาให้พระให้เณร 

ครั้นพอนานมาๆ ท่านก็ปรารภว่า  

‘เออ! พระที่มีอายุพรรษามากแล้วไม่ควร

ที่จะมาเกี่ยวข้องกับข้อวัตรปฏิบัติสำหรับเรา

มากนัก เพียงมาอยู่ห่างๆ ปล่อยให้พระเณร

 

  ท่านพ่อลีมากราบหลวงปู่มั่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในระหว่างที่หลวงปู่มั่นพักอยู่ที่วัดป่าบ้าน-

หนองผือ มีลูกศิษย์รุ่นเก่าๆ มาคารวะ  

ท่านเสมอ ท่านพ่อลีก็เป็นศิษย์รุ่นใหญ่ผู้หนึ่ง  

มาตั้งแต่เริ่มแรกและได้เข้ามากราบท่านที่  

วัดป่าบ้านหนองผือเช่นกัน ดังนี้ 

“...ทั้งพ่อแม่ครูจารย์มั่นและท่านพ่อลีเอง  

ก็เคยไปมาหาสู่กันอยู่เสมอ เท่าที่ ได้สังเกตใน

เวลาท่านไปกราบนมัสการพ่อแม่ครูจารย์มั่น  

ทีว่ดัปา่หนองผอืนัน้ รูส้กึวา่ทา่นแสดงอากปักริยิา  

เต็มไปด้วยความเมตตาอย่างมากมายเห็นได้

อย่างเด่นชัด 

คราวที่ท่านพ่อลีมากราบเยี่ยมท่าน ท่าน

เปน็ผูส้ัง่เราเองวา่ ‘ให้ไปจดัในปา่ลกึๆ นอกบรเิวณ  

รัว้วดั ใหท้า่นพอ่ลีไดพ้กัสบายๆ เพราะสงดัดกีวา่  

ที่อื่นๆ’ 

หลังจากนั้นพ่อแม่ครูจารย์มั่นยังตามไปดู

สถานที่พักนั้นอีกด้วย นี่ก็เป็นเหตุให้ประทับใจ

ไม่ลืม และการให้โอวาทสั่งสอนใน ๒-๓ คืน  

ที่ท่านพ่อลีพักอยู่นั้น รู้สึกว่าประทับใจอย่าง

มากมายทีเดียว เพราะท่านพ่อลีเป็นศิษย์ที่ทา่น

เมตตาไวว้างใจ นานๆ จะไดก้ราบนมสัการท่าน

ครั้งหนึ่งและได้สนทนาธรรมกัน ท่านจึงได้

สนทนากันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เต็มอรรถ

เต็มธรรมทุกขั้นตอน ซึ่งยากที่จะหาฟังได้ใน

เวลาอื่น 

‘เราได้พบท่านพ่อลีครั้งแรกมาจนกระทั่งถึง

บัดนี้ ท่านมีนิสัยเด็ดเดี่ยวอาจหาญชาญชัย

มากในการประพฤติปฏิบัติ’…” 



208 209

เหล่านี้มาทำข้อวัตรปฏิบัติ ต่อไปจะไม่มีนิสัย  

ติดหัวมันล่ะ ถ้าไม่ให้มันทำบ้าง’ 

เมื่อปรารภเช่นนั้น ตั้งแต่นั้นมาเราก็อยู่

ห่างๆ เป็นแต่เพียงบอกกับพระว่าองค์ ไหนเอา

บริขารชิ้นใดๆ ของท่านลงมา ไม่ให้ก้าวก่ายกัน 

เราเป็นเพียงอยู่ห่างๆ บางทีก็นั่งอยู่ข้างนอก

ห้องในกุฏิคอยดูพระเณรเอาบริขารท่านลงไป 

บางทีก็ ไม่ขึ้นแต่จะมายืนอยู่ ใต้ถุนกุฏิคอยดู  

พระเณรเอาของลงมา…” 

เมื่อหลวงปู่มั่นไม่เห็นท่านสักสองวันสาม

วันผ่านไป หลวงปู่มั่นก็มักจะถามกับพระว่า  

“นี่! ท่านมหามามั้ย? ตอนเช้าท่านมหา  

มามั้ย?” พระเณรก็ตอบว่า 

“มาครับ ท่านอยู่ข้างล่าง”  

หลวงปู่มั่นก็นิ่งไปเสียท่านว่าเหมือนกับ

เรด้าร์จับอยู่ตลอด พอเว้นห่างสองสามวันผ่าน

ไปไม่เห็นอีก ท่านก็ถามขึ้นมาลักษณะเดิมอีก 

พระเณรก็ตอบแบบเดิม ท่านก็นิ่งอีก แม้ ใน  

ช่วงที่หลวงปู่มั่นเจ็บไข้ ได้ป่วย ท่านก็ถามกับ

พระเณรว่า  

“ท่านมหาพิจารณายังไงละ? เราเจ็บไข้

ได้ป่วยเอามากแล้วนะ ท่านมหาได้พิจารณา

อย่างไร?”  

พระเณรก็ตอบว่า “ท่านจัดเวรดูแล

เรียบร้อยแล้ว”  

คือให้มีพระอยู่ข้างบนสององค์นั่งภาวนา

เงียบๆ อยู่ข้างล่างสององค์เดินจงกรมเงียบๆ 

สำหรับท่านเป็นผู้คอยควบคุมเวรอีกต่อหนึ่ง  

 

พลาด..เทศน์ครั้งสุดท้าย
  

หลวงปู่มั่นพักอยู่วัดป่าบ้านหนองผือ   

๕ พรรษา เฉพาะองค์ท่านเองพักอยู่กับที่  

ไม่ค่อยได้ ไปเที่ยววิเวกทางไหนเหมือนเมื่อก่อน

เนื่องจากตอนมาอยู่ทีแรกอายุท่านราว ๗๕ ปี

เข้าไปแล้ว สุขภาพก็นับวันทรุดลง เพียงพักอยู่

เปน็รม่เงาของบรรดาศษิยท์ีก่ำลงัแสวงหาธรรม  

ได้อาศัยความร่มเย็นก็เป็นที่ภาคภูมิใจแล้ว 

และเนื่องจากวัดป่าบ้านหนองผือเป็นศูนย์กลาง

ของคณะปฏิบัติทั้งหลาย ทั้งที่เที่ยวอยู่ ในที่

ต่างๆ แถบนั้น ทั้งที่พักอยู่ตามสำนักต่างๆ ที่ไป

มาหาสู่หลวงปู่มั่นได้อย่างสะดวกสบาย ทั้ง

ทำเลบำเพ็ญสมณธรรมมีมาก หาเลือกได้ตาม

ชอบใจ มีทั้งป่าธรรมดา มีทั้งภูเขา มีทั้งถ้ำ ซึ่ง

เหมาะแก่ผู้แสวงหาที่บำเพ็ญ  

ท่านว่าคงเป็นด้วยเหตุผลเหล่านี้ที่ทำให้

หลวงปู่มั่นพักอยู่วัดป่าบ้านหนองผือนานกว่า  

ที่อื่นๆ นับว่าท่านทำประโยชน์แก่พระเณร  

และประชาชนได้มากกว่าที่อื่นๆ ในเขตจังหวัด

สกลนคร ส่วนประโยชน์กับภูตผีเทวดาไม่ค่อย  

มีมาก มาหาท่านเป็นบางสมัยไม่บ่อยเหมือน

เมือ่อยูเ่ชยีงใหม ่ ทา่นกลา่ววา่เมือ่ครัง้หลวงปูม่ัน่

เทศน์แบบฟ้าดินถล่ม คือเอาอย่างเต็มเหนี่ยว  

ถึง ๓ ชั่วโมงที่วัดเจดีย์หลวงนั้นเป็นครั้งสุดท้าย  

ที่ เชียงใหม่ซึ่ งท่านมี โอกาสได้ร่วมฟังด้วย   

แต่ในคราวที่บ้านหนองผือนี้ ท่านกลับพลาด

โอกาสฟังเทศน์ของหลวงปู่มั่น เทศน์ครั้งนี้  

เปน็ประเภทฟา้ดนิถลม่เชน่กนั นานถงึ ๔ ชัว่โมง

เตม็ ที่สำคัญก็คือเป็นเทศน์ครั้งสุดท้าย ดังนี้ 

“…พูดง่ายๆ ว่าเป็นครั้งสุดท้าย เทศน์ที่

หนองผอืเหมอืนกนั เรากพ็ดูกบัทา่นอยา่งชดัเจน

กอ่นทีจ่ะลาทา่นไปเทีย่ว มาทางวารชิภมู ิ(อ.วารชิภมู ิ

จ.สกลนคร)... จากอำเภอวารชิภมูไิปหาหนองผอื  

ทางตั้งพันกว่าเส้น… 

ทีนี้เวลาเราจะกราบลาท่านไปที่ ไหนรู้สึก

ว่าท่านจะไม่อยากให้ ไป แต่ท่านก็เห็นใจในเรื่อง

ความพากเพียรของเรา ท่านคิดถึงเรื่องพระ

เรื่องเณร ส่วนมากท่านคิดถึงเรื่องนี้ เพราะ

เวลาเราอยู่พระเณรเรียบหมด เวลาเราออกไป

แล้วพระเณรอาจจะระเกะระกะขวางหูขวางตา

ให้ท่านหนักใจก็ได้ 

ทีนี้พอถึงเวลาจะไปแล้ว เช่น ปรึกษากัน

อย่างวันนี้ เว้นอีกวันสองวัน ทีนี้เวลาจะไปลา

จริงๆ ครองผ้าขึ้นไปแหละ พอขึ้นไปท่านมอง

เห็น… ท่านก็ถามว่า ‘จะไปทางไหน?’ 

‘ว่าจะไปทางถ้ำพระทางโน้นทางบ้านตาด

ภูวง’  

ท่านพูดของท่านไปเรื่อยๆ ก่อน จนนาน

พอสมควรแล้วก็เปิดโอกาสให้อย่างนี้ละ เราก็

กราบเรียนถามถึงเรื่องการงานภายในวัด  

‘ถ้ามีอะไรที่จะจัดจะทำ กระผมก็จะได้

ช่วยหมู่ เพื่อนทำให้เสร็จเรียบร้อยทุกอย่าง 

หากว่าไม่มีอะไร ก็อยากจะกราบนมัสการ

ปรึกษาพ่อแม่ครูอาจารย์ ไปภาวนาสักชั่วระยะ

หนึ่ง’  

ท่านถาม ‘จะไปทางไหนล่ะ?’  

‘คราวนี้คิดว่าจะไปไกลสักหน่อย’ คือตาม

ธรรมดาเราไม่ค่อยไปไกลไปประมาณสัก ๒๐-

๓๐ กิโลเท่านั้นละ... ๔๕ กิโล ‘คราวนี้จะไปไกล

หน่อย ไปทางอำเภอวาริชภูมิ’  

‘เอ้อดี ทางโน้นก็ดี’ ท่านว่า ‘สงบสงัดดี 

มีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้นแหละ’ ท่านว่า ‘แล้วไป  

กี่องค์ล่ะ?’ 
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‘ผมคิดว่าจะไปองค์เดียว’  

‘เออดีละ ไปองค์ เดียว’ ท่านก็ชี้ ไป   

‘ใครอย่าไปยุ่งท่านนะ ท่านมหาจะไปองค์เดียว’ 

(เมือ่ถงึวนัจะไป) ทา่นก็ใหป้ญัหาถงึ ๔ ขอ้ 

เราไม่ลืมนะ เพราะตามธรรมดาเราขึ้นไป  

หาท่าน ไม่ค่อยครองผ้าแหละเพราะไม่มีผู้มีคน 

ก็มีแต่พระแต่เณรในวัด ไม่มี ใครไปยุ่งกวน  

สงบสงัด ตอนเช้าจะไปหาท่าน ฉันจังหัน  

เสร็จแล้วก็ขึ้นไป มีแต่ผ้าอังสะ เพราะท่านก็ไม่

ได้ถืออะไรนี่มีแต่พวกกันเอง… แต่วันนั้นเรา

ครองผ้าไป พอขึ้นไป  

‘หึ! ท่านมหาจะไปไหนนี่? จะไม่ไปละมั้ง 

จะอยู่ด้วยกันนี้ละมั้ง’ 

เราก็เฉยไม่รู้จะว่าไง สะเทือนใจแล้วนะ

ทีนี้ ทั้งๆ ที่ท่านรู้แล้วว่าเราจะลา ก็ตกลงกัน

แล้วเรียบร้อยแล้ว ท่านยังใส่ปัญหานะ เราก็

กึกเลยเชียว นี่ถ้าหากว่าท่านไม่มีเงื่อนไขครอง-

ผ้าขึ้นมาแล้วก็ตาม เราจะไม่ลาท่าน เรากลับ

เลย ทีนี้ท่านก็สงสารอยู่ท่านมีเงื่อนไข พอขึ้น

ไปกราบแล้วท่านก็คุยไป ไม่ได้ปรารภถึงว่าเรา

จะไปไหนมาไหนเลย พอนั่งคุยกันเรื่องนั้น  

เรื่องนี้แล้ว 

‘หึ! อยากจะไปเที่ยวเหรอ’ ท่านว่า 

จากนั้นก็ไป ... พอเราไปสัก ๖-๗ วันมั้ง 

‘เออ! ท่านมหาไปอยู่ยังไงนา’ ถามถึงเรื่อยนะ 

คอืทา่นพดูเรือ่งอะไรเกีย่วกบัเรา พระเณร

จะเปน็ผูเ้ลา่เรือ่งใหเ้ราฟงัหมดนัน่แหละ สำหรบั  

ท่านเองเฉยนะ เราก็จับไว้ลึกๆ ท่านถามถึงเรา

ยังไงเราทราบแล้วเราก็เงียบ คือเป็นอย่างงั้น

ตลอดมาพ่อแม่ครูจารย์มั่น 

เพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นจริงๆ เราก็ไม่

อยากไปจากท่านเพราะรู้สึกว่าท่านเมตตามาก

ทั้งที่อนุญาตให้ ไป แต่ต้องถามถึงเรื่อยว่า   

‘หึ! ท่านมหาไม่เห็นมานะ หลายวันแล้ว’ 

บางทีธรรมะท่านขึ้นภายในใจ ‘เออ! วันนี้

บาลีผุดขึ้นแล้ว ท่านมหามาจะให้ท่านมหา  

แปลให้ฟังนะ’ ท่านว่าอย่างนั้น 

รอท่านมหามาก่อนแล้วค่อยพูด พอเรา

มาท่านก็ว่า ‘นี้บาลีขึ้นแล้วนะ ยกบาลีขึ้น  

ปึ๋ง ปึ๋ง เอ้า! แปล ใครเป็นมหา’ 

เราก็ขอนิมนต์พ่อแม่ครูจารย์โปรดเมตตา

ไปเลย ท่านก็ผางทันทีเลย ก็ท่านรู้หมดแล้วนี่ 

ทา่นหาอบุายทีจ่ะกา้วเดนิธรรมของทา่นตา่งหาก

โดยเอาเราเป็นพื้นฐาน เพราะธรรมะภายในใจ

ท่านมักจะเกิดเป็นบาลี บาลีเป็นภาษามคธ 

ความเข้าใจขึ้นพร้อมกันเลย บาลีขึ้นยังไง  

‘ก็คิดว่าอยากจะไปวิเวกภาวนาชั่วระยะ

กาล’ เราเรียนท่านว่าอย่างนั้น  

ท่านนิ่งแล้วให้เหตุผลนะ นิ่งอยู่สักครู่หนึ่ง

แล้วท่านก็ปรารภมาว่า  

‘ถ้าอยู่ก็ได้กำลังใจ  

 ไปก็ได้กำลังใจ  อยู่ดีกว่า 

ถ้าอยู่ก็ได้กำลังใจ 

 ไปไม่ได้กำลังใจ  อยู่ดีกว่า 

ถ้าอยู่ไม่ได้กำลังใจ   

 ไปได้กำลังใจ  ไปดีกว่า 

ถ้าทั้งไปทั้งอยู่   

 ไม่ได้กำลังใจ  ให้อยู่ดีกว่า’ 

คำพูดของท่านแยกออกมาละเอียดมาก 

‘เออ! ไป’ ท่านว่า… 

ทีนี้ เวลาจะไปก็จำได้ว่า เดือน ๓ ขึ้น   

๓ ค่ำ เราไม่ลืมนะ ก่อนจะไปก็  ‘กระผมไป

คราวนี้ คงจะไม่ ได้กลับมาร่วมทำมาฆบูชา

คราวนี้’ เราก็ว่าอย่างงั้น ไป ๙ วัน ๑๐ วัน  

กลับมา ทางมันไกลนี่ เดินด้วยเท้าทั้งนั้นแหละ  

‘เอ้อ บูชาคนเดียวนะ มาฆบูชาคนเดียว

จริงๆ นี่’ ท่านว่าอย่างนั้นแล้ว ชี้เข้าตรงนี้นะ 

‘พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เป็นมาฆบูชาทั้ง

นั้นแหละ เอาตรงนี้นะ’  

เมื่อหลวงปู่มั่นเริ่มปฏิบัติวิปัสสนาใหม่ๆ ในสำนักหลวงปู่เสาร์ กันตสี โล วัดเลียบ 

อุบลราชธานี ท่านบริกรรมภาวนาด้วยบท พุทโธ ประจำนิสัย .. ในคืนวันหนึ่งเกิดสุบินนิมิตว่า 

ท่านออกเดินทางจากหมู่บ้านเข้าสู่ป่าใหญ่อันรกชัฏที่เต็มไปด้วยขวากหนามจนจะหาที่ด้นดั้น

ผ่านไปแทบไม่ ได้ ท่านพยายามซอกซอนไปตามป่านั้นจนพ้นไปได้โดยปลอดภัย พอพ้นจากป่า

ไปก็ถึงทุ่งกว้างจนสุดสายตา เดินตามทุ่งไปโดยลำดับไม่ลดละความพยายาม ขณะที่เดินตามทุ่ง

ไปได้พบไม้ต้นหนึ่งชื่อต้นชาติ ซึ่งเขาตัดล้มลง ขอนจมดินอยู่เป็นเวลานานปี เปลือกและกระพี้  

ผุพังไปบ้างแล้ว ไม้ต้นนั้นรู้สึกใหญ่โตมาก ท่านเองก็ปีนขึ้นและไต่ ไปตามขอนชาติที่ล้มนอน  

อยู่นั้น พร้อมทั้งพิจารณาอยู่ภายใน และรู้ขึ้นมาว่า ไม้นี้จะไม่มีการงอกขึ้นได้อีก ซึ่งเทียบกับ

ชาติของท่านว่าจะไม่กำเริบให้เป็นภพ-ชาติสืบต่อไปอีกแน่นอน .. 

ขณะที่กำลังยืนพิจารณาอยู่ ปรากฏว่ามีม้าสีขาวตัวหนึ่งรูปร่างใหญ่และสูง

เดินเข้ามาเทียบที่ขอนชาตินั้น ท่านนึกอยากจะขี่ม้าขึ้นมาในขณะนั้น เลยปีนขึ้นบน

หลังม้าตัวแปลกประหลาดนั้น ขณะนั้นปรากฏว่าม้าได้พาท่านวิ่งไปอย่างเต็มกำลัง

ฝีเท้า ท่านเองก็มิได้นึกว่าจะไปเพื่อประโยชน์อะไร ณ ที่ใด แต่ม้าก็พาท่านวิ่งไป

อย่างไม่ลดละฝีเท้า โดยไม่กำหนดทิศทางและสิ่งที่ตนพึงประสงค์ใดๆ ในขณะนั้น 

ระยะทางที่ม้าพาวิ่งไปตามทุ่งอันกว้างขวางนั้น รู้สึกว่าไกลแสนไกลโดยไม่อาจจะ

คาดได้ ขณะที่ม้ากำลังวิ่งไปนั้น ได้แลเห็นตู้ใบหนึ่ง ในความรู้สึกว่าเป็นตู้พระไตร-

ปิฎกซึ่งวิจิตรด้วยเงินสีขาวงดงามมาก ม้าได้พาท่านตรงเข้าไปสู่ตู้นั้นโดยมิได้บังคับ 

พอถึงตู้พระไตรปิฎกม้าก็หยุด ท่านก็รีบลงจากหลังม้าทันทีด้วยความหวังจะ

เปิดดูตู้พระไตรปิฎกที่ตั้งอยู่เฉพาะหน้า ส่วนม้าก็ ได้หายตัวไปในขณะ

นั้น.. แต่มิทันจะเปิดดูตู้พระไตรปิฎกว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้าง เลย

รู้สึกตัวตื่นขึ้น 



210 211

ความเข้าใจไม่ต้องแปล คือขึ้นพร้อมกัน   

ความเข้าใจปรากฏขึ้นพร้อมกัน 

นี่เราพูดเรื่องพ่อแม่ครูจารย์มั่นเมตตา 

ท่านเมตตาเราสุดขีด เราปฏิบัติต่อท่านมันเข้า

กนัไดเ้รยีกวา่ทกุกระเบยีดก็ไมผ่ดิ เราเปน็ปถุชุน

ก็ตาม แต่ความเทิดทูนเคารพเลื่อมใสที่มีต่อ

ท่านนั้นมันเต็มหัวใจ… ทีนี้พอถึงวันมาฆบูชา

สายๆ หนอ่ยประมาณสกั ๑๑ โมง ทา่นถามพระ  

‘ท่านมหาไม่มารึ? เห็นท่านมหาไหม?’       

พระว่า ‘ไม่เห็นครับกระผม’  

‘ไปไหนกันนา?’ พอบ่าย ๒ โมง ๓ โมง

เอาอีกถามอีก ตกเย็นเข้ามาอีกถามอีก  

‘เอ๊ มันยังไงท่านมหาไปยังไงนา?’ เหมือน

กับว่าท่านมีความหมายของท่านอยู่ ในนั้น 

เหมือนกับว่าท่านจะเทศน์ให้เต็มที่ เพราะท่าน

จะป่วย ก่อนนั้นท่านไม่ ได้ป่วยนี่นะ แต่ท่าน

ทราบของท่านไว้แล้วเรื่องเหล่านี้ ตอนที่เราจะ

ลาท่านไป ท่านก็ดีๆ อยู่นี่ พอถึงเวลาท่านลงมา

ศาลาหันหน้าปุ๊บมา  

‘หือ? ท่านมหาไม่ได้มารึ?’  

‘ไม่เห็นครับ’ ใครก็ว่าอย่างงั้น  

‘เอ๊ มันยังไงนา? ท่านมหานี่ยังไงนา?’ ว่า

อย่างนี้แปลกๆ อยู่ ทั้งๆ ที่ ได้ตกลงเรียบร้อย

แล้ว ท่านมีอะไรของท่านอยู่ แล้วท่านก็เทศน์

ตั้งแต่นั้นจนกระทั่งถึง ๖ ทุ่ม ฟาดวันมาฆบูชานี้ 

   

 

“…วันมาฆบูชา คล้ายกับวันปลงพระชนมายุสังขารของพระพุทธเจ้า ที่จะทรงลาโลกลาสงสาร   

หรอืลาเรอืนจำแหง่วฏัจกัร สละธาตขุนัธท์ิง้ เพราะเปน็ “ภารา หเว ปญัจกัขนัธา” มาเปน็เวลาแปดสบิ  

พระพรรษาแล้ว ซึ่งเป็นภาระหนักมาก ทรงแบกมาถึง ๘๐ ปี หนักตลอดเวลา ไม่เคยเบาเลย คือ  

ธาตุขันธ์นี้แล อย่างอื่นยังมีเบาบ้างหนักบ้าง พอได้หายใจโล่ง ข้าว น้ำ เราหาบหิ้วมาหนักๆ นี่   

เราคดกินไป รินไป ใช้อย่างอื่นไป ก็หมดไป หมดไป แล้วก็เบาไป ส่วนธาตุขันธ์แบกมาตั้งแต่วันเกิด  

ไม่เคยเบา หนักมาเรื่อยๆ ยิ่งเฒ่ายิ่งแก่ กำลังวังชาที่จะแบกจะหามไม่พอ ก็ยิ่งปรากฏว่าหนักขึ้นไป  

โดยลำดับ ท่านจึงว่า “ภาราหเวปัญจักขันธา ขันธ์ทั้งห้านี้เป็นภาระอันหนักมาก” 

 แบกรูป แบกกายหนักแล้วยังไม่แล้ว ยังแบกทุกขเวทนาที่มีอยู่ในกาย แบกสัญญา สังขาร 

วิญญาณ ซึ่งล้วนแต่เป็นของหนัก และยังทิ่มแทงหัวใจเราอีกด้วยไม่เพียงหนักเฉยๆ มันยังมีหนาม  

อันแหลมคมเสียบแทงเข้ามาภายในกายในใจอีก 

 พระพุทธเจ้าท่านทรงอดทนแบกธาตุขันธ์นี้มาจนถึง ๘๐ พระพรรษา วันนี้พูดง่ายๆ ก็ว่า   

“โอ๊ย! ขันธ์นี้เหลือทนแล้ว ลาเสียทีเถอะ!” อันเป็นการปลงพระทัยว่า จะทรงปลงพระชนมายุสังขาร 

จากนี้ ไปอีกสามเดือนจะทรงสลัดปัดทิ้งภูเขาภูเรานี่เสียที ทรงตรึกในวันเพ็ญเดือนสามเช่นนี้   

ในวันเพ็ญเดือนสามนั้นเองปรากฏว่า ยังมีพระสาวก ๑,๒๕๐ องค์ ต่างองค์ต่างมาด้วยอัธยาศัยน้ำใจ

ของตัวเอง ซึ่งไม่ต้องถูกเชื้อเชิญนิมนต์มาแม้แต่องค์เดียว มารวมกันในวันนั้นโดยพร้อมเพรียง   

จึงได้ประทานพระโอวาท เป็น “วิสุทธิอุโบสถ” ขึ้น ให้บรรดาสาวกอรหันต์ทั้งหลาย เป็นเครื่องรื่นเริง  

ในธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประทานในวันนั้น ในบทความย่อๆ ว่า 

สัพพปาปัสสอกรณัง การไม่ทำบาป ความเศร้าหมองอันเป็นความทุกข์ทั้งปวง หนึ่ง .. จะทำด้วย  

วิธีใด ใจจึงจะไม่เศร้าหมอง? กุสลัสสูปสัมปทา จงยังความฉลาดให้ถึงพร้อมเพื่อจะแก้ ไข เพื่อซักฟอก

ความเศร้าหมอง คือ “บาป” นั้นออกจากใจ แล้วกลายเป็น สจิตตปริโยทปนังขึ้นมา คือใจจะผ่องใส .. 

นี่คือพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ อนูปวาโท อย่าไปกล่าวไม่ดีกับผู้หนึ่งผู้ใด อนูปฆาโต

อย่าฆ่า อย่าทำลาย หรือทำร้ายสัตว์ มนุษย์ ไม่ดี ปาฏิโมกเขจสังวโร สำรวมอยู่ในข้ออรรถข้อธรรม  

ที่จะเป็นเครื่องถอดถอนกิเลส มัตตัญญุตา จ ภัตตัสมิง ให้รู้จักประมาณในการกินอยู่พูวาย อย่าให้

ฟุ่มเฟือยจนเกินเหตุเกินผลสำหรับนักปฏิบัติ ให้รู้จักประมาณในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับตน ปันตัญจ

สยนาสนัง ให้แสวงหาที่นั่งที่นอนอันสงัด เพื่อกำจัดกิเลสด้วยความวิเวกนั้นๆ อธิจิตเต จ อาโยโค 

พึงประกอบจิตให้ยิ่งในอรรถธรรมด้วยสติปัญญาไปโดยลำดับ 

นี่เป็นพระโอวาทที่ประทานเป็นเครื่องรื่นเริงแก่บรรดาพระสาวกอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์ในเวลาบ่าย 

ซึ่งคล้ายกับวันนี้ พระโอวาททั้งหมดนั้นเป็นเครื่องรื่นเริงสำหรับสาวกอรหันต์เหล่านั้น ไม่ใช่แสดงเพื่อให้

ท่านเหล่านั้นยึดเป็นเครื่องมือ เพื่อซักฟอกกิเลส หรือนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสอาสวะ  

ออกจากจิตใจแต่อย่างใด เพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ล้วนๆ แล้วทั้งนั้น จึงเรียกว่า “วิสุทธิอุโบสถ” 

ที่ประทานพระโอวาทในท่ามกลางพระสาวกอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์ นี้ก็เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ไม่ปรากฏ

อีกเลยในศาสนาของพระพุทธเจ้า ทั้งตอนที่ยังทรงพระชนม์อยู่และเวลาที่ปรินิพพานไปแล้ว และ  

ตลอดไป คงไม่มีซ้ำอีก 

ทีเ่ราระลกึถงึทา่นเหลา่นัน้ กเ็พราะทา่นเปน็ “อจัฉรยิบคุคล” เปน็บคุคลอศัจรรย ์ในทา่มกลางแหง่มนษุย์

ทั่วโลกที่ล้วนเป็นผู้มีกิเลสโสมม หมักหมมอยู่ภายในใจ ไม่ปรากฏแม้คนหนึ่งจะบริสุทธิ์อย่างท่าน 

เมื่อขยายความออกก็มีเท่านี้ นี่เป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย หรือเป็นคำสอนของ

พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ประทานไว้ .. 

ถึงวันเพ็ญเดือนหก ก็เป็นวันทรงปลงสังขาร ตามที่ทรงประกาศไว้ ตั้งแต่วันเพ็ญเดือนสาม ซึ่ง

คล้ายกับวันนี้ จากนั้นมา เรื่องธาตุเรื่องขันธ์สิ่งบังคับก่อกวน ก็หมดสิ้นไปจากพระพุทธเจ้า เป็น   

“อนุปาทิเสสนิพพาน” ล้วนๆ หมดความกังวล หมดความรับผิดชอบในสมมุติทั้งปวง ไม่มีอะไรเหลืออยู่

เลย นี่เรียกว่า “ธรรมเหนือโลก” “ธรรมสุดส่วน”…” 

 

มาฆบูชา
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โอ๋ย เอาอย่างหนักเทียวนะ ๔ ชั่วโมง ตั้งแต่   

๒ ทุ่มถึง ๖ ทุ่มเป๋ง  

เทศน์จบลงแล้ว ‘โอ๊ย เสียดายท่านมหา

ไม่ ได้มาฟังด้วยนะ’ ว่าอีกนะซ้ำอีก ก็เหมือน

อย่างว่าเทศน์ครั้งสุดท้าย จากนั้นมาท่านไม่ได้

เทศน์อีกเลยนะ 

พอเดอืน ๔ แรมคำ่หนึง่ ผมกม็าถงึ ผมไป  

เดือน ๓ ขึ้น ๓ ค่ำ ถึงเดือน ๔ ขึ้น ๓ ค่ำ   

ก็เป็น ๑ เดือนพอดี เดือน ๔ แรม ๑ ค่ำ   

ผมกลับมา ผมจำได้แต่ข้างขึ้นข้างแรม จำวันที่

ไม่ได้ เหตุที่จะจำได้ก็เพราะว่า พอผมขึ้นไป

กราบท่านตอนบ่าย พอท่านออกจากที่แล้วผมก็

ขึ้นไปกราบ  

‘มันยังไงกันท่านมหานี่’ ท่านว่าอย่างนี้ 

‘เทศน์เสียจนฟ้าดินถล่มก็ไม่มาฟังกัน’  

นี่เราถึงได้ย้อนพิจารณา อ๋อ ที่พระท่าน

เล่าให้ฟังอย่างนั้นอย่างนี้ เป็นเพราะเหตุนี้เอง  

‘เทศน์เสียจนฟ้าดินถล่ม นี่ผมเริ่มป่วย

แลว้นะ เริม่ปว่ยมาตัง้แตว่านซนืนี’้ นัน่ทา่นวา่…” 

หลวงปู่มั่นเตือนล่วงหน้า
 

การอบรมพระเณรของหลวงปู่มั่ นมี

เป็นการเฉพาะภายในวัดป่าบ้านหนองผือ และ

ประชุมอบรมพระที่ มาจากสถานที่ ต่ า งๆ   

โดยรอบ ดังนี้ 

“...วงกรรมฐานนี้การอบรมถือเป็นอันดับ

หนึ่ง พอถึงกาลเวลาแล้วเหมือนเด็กหิวนม   

จะได้มาฟังเทศน์ครูบาอาจารย์ จิตใจยิ้มแย้ม

แจ่มใส หน้าตาผ่องใส มาจากที่ต่างๆ ที่ท่านไป

ภาวนาอยู่ ไม่ ไกลนัก สถานที่ ๔ กิ โลบ้าง   

๕-๖ กิโลบ้าง พอถึงวันประชุมท่านอบรมนี่ 

พระมาจากที่ต่างๆ บางแห่งถึง ๙ กิโล ๑๐ กิโล

ก็มา ท่านอบรมตอน ๒ โมง คือกลางคืน  

จะมีเฉพาะภายในวัด แต่สำหรับข้างนอกท่านมี

การประชุมอบรมกันตามวัน ท่านถือเอาวันลง

ปาฏิโมกข์รวมตามหลักธรรมหลักวินัย 

คือปาฏิ โมกข์นั้นสวดหลักเกณฑ์ของ  

พระวินัย สำหรับพระผู้ปฏิบัติตามพระวินัย   

วัน ๑๕ ค่ำ มีผู้สวดปาฏิโมกข์ ปาฏิโมกข์เป็น  

ข้อยืนยันของพระผู้รักษาพระวินัย มายืนยัน

สวดปาฏโิมกข ์ สำหรบัวงกรรมฐานถงึวนัเชน่นัน้

พระอยู่ในที่ต่างๆ หลั่งไหลมาด้วยความยิ้มแย้ม

แจ่มใสเหมือนเด็กหิวนมแม่นั่นแหละไม่ผิด  

อะไรกัน ด้วยความพออกพอใจ วันนี้จะได้ยินได้

ฟังการอบรมจากท่าน เพราะที่อยู่ห่างๆ จะได้

มาเป็นบางเวลา ไม่เหมือนที่อยู่ ในวัดกับท่าน   

อยู่ ในวัดก็เรียกว่าเป็นกรณีพิเศษอยู่ โดยดี   

แต่อยู่นอกๆ จะได้มาในวันอุโบสถ .. 

วันอุโบสถปาฏิโมกข์ส่วนมากท่านจะเทศน์

เวลาบ่าย ๒ โมง บ่ายโมงก็เริ่มลงอุโบสถสวด

ปาฏิโมกข์ พอบ่าย ๒ โมงท่านก็ ให้ โอวาท  

พระสงฆ์ .. โอวาทนั้นจะเด็ดมากอยู่นะ เพราะ

มีแต่พระล้วนๆ โอวาทท่านจะเด็ดเฉียบขาดๆ 

แม่นยำๆ ...” 

เมือ่หลวงปูม่ัน่ชราภาพมากแลว้ ทา่นจะพดู

เตือนพระเณรอยู่เสมอให้ตั้งอกตั้งใจ เพราะ  

การอยูด่ว้ยกนัมใิชเ่ปน็ของจรีงัถาวร มแีตธ่รรม

เท่านั้นเป็นสิ่ งที่ควรยึดอย่างมั่นใจตายใจ   

ครูอาจารย์เป็นของไม่แน่นอน อย่านอนใจว่า  

ได้มาอยู่กับครูกับอาจารย์แล้วท่านจะอยู่กับเรา

ตลอดไป เมื่อนานเข้าๆ หลวงปู่มั่นก็เปิดออกมา

อีกว่า  

“…ใครจะเข้มแข็ง ความพากเพียรอะไร  

ก็ ให้เข้มแข็ง มีความรู้ความเป็นอะไรภายใน

จิตใจ เอ้า ให้มาถามมาเล่า ให้ฟัง ภิกษุเฒ่า  

จะแก้ให…้นีเ่วลาภกิษเุฒา่ตายแลว้ยากนะ ใครจะ

แก้เรื่องจิตใจทางด้านจิตตภาวนา นี่ไม่นานนะ” 

ท่านย้ำลง “ไม่เลย ๘๐ นะ…๘๐ ก็นี่มัน

นานอะไร พากันมานอนใจอยู่ได้เหรอ…”  

เมื่อหลวงปู่มั่นพูดเตือนดังกล่าว พระเณร

ทั้งหลายต่างสลดสังเวชใจ รีบตั้งหน้าตั้งตาเร่ง

ปฏบิตักินั สำหรบัตวัทา่นเองทา่นเลา่ถงึเหตกุารณ์  

ตอนสำคัญนี้ ให้พระเณรฟังว่า  

“…เหมือนกับว่าจิตนี่มันสั่นริกๆ อยู่ 

พอได้ยินอย่างนั้นแล้วความเพียรก็หนัก เวลา  

ครูบาอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่เราก็ได้พึ่งพาอาศัย

ร่มเงาท่านแก้ข้ออรรถข้อธรรมที่สงสัย ก็เร่ง

ความเพียรเข้าเต็มที่ๆ พอท่านย่างเข้า ๘๐ 

พั้บ ท่านก็เริ่มป่วยแหละ พอป่วยแล้วท่าน

บอกไว้เลยเชียว แน่ะฟังซิ ซึ่งท่านเคยป่วยเคย

ไข้มาไม่รู้กี่ครั้งกี่หน เป็นไข้มาลาเรียเป็นไข้

อะไร ท่านไม่เคยพูดถึงเรื่องเป็นเรื่องตาย แต่

พอเป็นคราวนี้เพียงเริ่มเป็นเท่านั้น ไม่ ได้มาก

อะไรเลย ท่านบอกว่า  

‘ผมเริ่มป่วยมาตั้งแต่วานซืนนี้นะ’ 

เพราะเราเพิ่งกลับมาจากไปเที่ยวภาวนา

อยูท่ีอ่ำเภอวารชิภมู ิ มาถงึทา่นตอนคำ่ เราไปถงึ  

วันค่ำหนึ่ง ท่านก็ป่วยขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๔   

ผมจำได้ขนาดนั้นนะ วันค่ำหนึ่งเราก็กลับมา  

ถึงท่าน  

‘ผมเริ่มป่วยตั้งแต่วานซืน’ วานซืนก็

หมายถึงวันขึ้น ๑๔ ค่ำ ‘นี่ป่วยครั้งนี้ เป็น  

ครั้งสุดท้ายนะ ไม่หาย ยาจากเทวดาชั้นพรหม

ไหนๆ ก็มาเถอะ ไม่มียาขนานใดในโลกนี้จะมา

แก้ ให้หาย ไข้นี้จึงเป็นไข้สุดท้าย แต่ ไม่ตาย  

ง่ายนะ เป็นโรคทรมาน เขาเรียกว่าโรคคนแก่ 

อย่าไปหาหยูกหายามาใส่มารักษา มันเป็นไป

ตามสภาพของขันธ์นี้แหละ เอามารักษาก็

เหมือนกับใส่ปุ๋ยแล้วรดน้ำไม้ที่ตายยืนต้นแล้ว

นั่นแหละ จะให้มันผลิดอกออกใบออกผลเป็นไป

ไม่ ได้ ยังแต่เวลาของมันเหลืออยู่ที่จะล้มลง  

จมแผ่นดินเท่านั้น ... นี่ก็อยู่แต่มันยังไม่ล้ม

เท่านั้นเอง จะให้หายด้วยยาไม่หายนะ นี่เพียง

เริ่มเป็นเท่านั้น’  
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ท่านว่าอย่างนั้น แน่ไหม? ฟังซิ .. ท่าน

อาจารย์มั่น แม่นยำมาก ท่านเคยบอกกับ  

พระอยู่เรื่อยๆ เวลาลงอุโบสถเสร็จเรียบร้อย .. 

ผมถึงได้กราบสุดหัวใจผม ท่านเปิดออกมา

อย่างนั้นไม่มีอะไรผิด  

‘ยา่งเขา้ ๘๐ ไมเ่ลย ๘๐ นา โรคนีเ้ปน็ไข ้ 

วาระสุดท้าย จะไม่หายจนกระทั่ งตาย   

จะตายด้วยป่วยคราวนี้แหละ แต่ไม่ตายง่าย 

เป็นโรคทรมาน’  

ก็เป็นจริงทุกอย่างที่ท่านพูด ตั้งแต่เดือน 

๔ ถึงเดือน ๑๒ ฟังซิ ๗-๘ เดือนท่านเริ่มป่วย

ไปเรื่อยๆ เหมือนกับค่อยสุมเข้าไปๆ สุดท้าย  

ก็เป็นอย่างว่านั้น…” 

หมู่คณะฟังหลวงปู่มั่นเทศน์
 

คราวหนึ่งในช่วงต้นปี ๒๔๙๒ ขณะที่  

องค์หลวงตากำลังธุดงค์อยู่บ้านคำบิด อำเภอ  

วาริชภูมิ จังหวัดสกลนครนั้น หลวงปู่บุญจันทร์ 

กมโล และหมู่คณะก็ได้ธุดงค์ ไปพบและขอพัก

อยู่กับท่านระยะหนึ่ง และเมื่อใกล้วันวิสาขบูชา

ก็ ได้พบกันอีกครั้งที่วัดป่าบ้านหนองผือ ใน

ประวัติหลวงปู่บุญจันทร์ ได้กล่าวถึงวิธีปฏิบัติ

ขององค์หลวงตาต่อพระอาคันตุกะที่เข้ากราบ  

หลวงปู่มั่นในครั้งนั้นไว้ ดังนี้ 

“ . . .หลวงปู่ (บุญจันทร์ ) พร้อมด้วย  

ลูกศิษย์ .. เที่ยววิเวกขึ้นไปบนภูอ่างศอ ซึ่ง  

เป็นภูเขาสูงลูกหนึ่งที่ ใหญ่ในเทือกเขาภูพาน   

ที่ภูอ่างศอนี้เต็มไปด้วยต้นไม้ ใหญ่ๆ เขียวชอุ่ม 

และมีสัตว์ป่านานาชนิด ตกเวลากลางคืน  

มเีสยีงสตัวป์า่ทีเ่ทีย่วหากนิกลางคนืสง่เสยีงรอ้ง 

ประกอบกับความวิเวกวังเวงในเวลาดึกสงัด 

ทำให้จิตใจตื่นอยู่ตลอดเวลา และตั้งอยู่ ใน  

ความไม่ประมาท เมื่อพักวิเวกอยู่บนภูอ่างศอ

พอสมควรแล้ว .. จึงลงจากภูอ่างศอ มุ่งหน้า  

สูบ่า้นคำบดิ อำเภอวารชิภมู ิจงัหวดัสกลนคร .. 

พอมาถึงบ้านคำบิด ได้ทราบว่าท่าน  

พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน พักวิเวก

อยู่ที่เสนาสนะป่าหนองน่อง บ้านคำบิด จึงได้

พาลูกศิษย์เข้ากราบนมัสการ และพักอยู่กับ

ท่าน ๗ คืน ตอนเช้าเข้าบิณฑบาตในหมู่บ้าน  

คำบิด เวลากลับออกจากบ้าน หลวงปู่จะรับ

บาตรท่านพระอาจารย์มหาบัว แต่ท่านไม่ยอม

ให้รับง่ายๆ อาศัยความพยายาม ทำด้วยความ

เคารพ ทำด้วยความจริงใจ ในที่สุดท่านจึงยอม

ให้รับบาตรท่าน พอกลับถึงที่พักจัดแจงฉัน  

ภัตตาหารตามมีตามได้ เสร็จแล้วจึงได้กราบลา

ท่านพระอาจารย์มหาบัว เดินทาง(ต่อไป) … 

(ต่อมา) ในระยะนั้นเป็นเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๔๙๒ ใกล้จะถึงวันวิสาขบูชา ในขณะนั้น

หลวงปู่ท่านมีความสงสัยในอุบายธรรมที่ ได้

ปฏิบัติอยู่ .. มองไม่เห็นใครที่จะแก้ความสงสัย

นี้ ได้ มีแต่ท่านพระอาจารย์มั่นเท่านั้นที่จะแก้

ความสงสัยนี้ ได้ หลวงปู่จึงให้ลูกศิษย์คอยอยู่  

ที่สำนักป่าหนองเม้า บ้านจำปา .. (และ)   

เดินทางไปที่บ้านไชยวาน อำเภอหนองหาน .. 

บ้านต้อง .. บ้านหนองโดก ..  

(ต่อมาได้) เดินทางด้วยเท้าเข้าไปบ้าน

หนองผือนาในพร้อมกันกับท่านพระอาจารย์-

เพียร วิริโย .. พอเดินทางถึงวัดป่าหนองผือ

เป็นเวลาใกล้ค่ำ ได้พบท่านพระอาจารย์มหาบัว

ที่วัดป่าหนองผืออีก จึงได้กราบเรียนถามท่าน

ถึงเวลาที่จะเข้ากราบนมัสการฟังธรรมจาก  

ท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่น .. พระอาคันตุกะที่ไป

ถึงใหม่จะต้องรอคอยก่อน  

ท่านพระอาจารย์มหาบัวจะเป็นผู้เข้าไป

กราบเรียนท่านพระอาจารย์ ใหญ่มั่นก่อนว่า 

‘ท่านให้พักในวัดหนองผือด้วยหรืออย่างไร   

หรือท่านจะให้พักกุฏิหลังไหน’  

เมื่อท่านสั่งอย่างไรก็ทำตามอย่างนั้น 

ไม่ใช่ว่าจะทำตามอำเภอใจของตนเอง พอท่าน

พระอาจารย์มหาบัวเข้าไปกราบเรียนท่าน  

พระอาจารย์มั่นแล้ว ท่านก็บอกเสนาสนะให้

และบอกให้สรงน้ำเสร็จแล้วจึงขึ้นไปกราบ

นมัสการฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่น

บนกุฏิท่าน เมื่อหลวงปู่สรงน้ำเสร็จเรียบร้อย

แล้ว จึงนุ่งห่มครองจีวรให้เรียบร้อย สำรวมใจ

ให้อยู่ ในความสงบ ไม่ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์  

อย่างอื่น มีสติอยู่กับใจตัวเอง หลวงปู่เล่าว่า 

การสำรวมนัน้ไดส้ำรวมระมดัระวงัมาโดยตลอด 

พอคดิวา่จะไปกราบนมสัการทา่นอาจารย์ใหญม่ัน่  

ยิ่งเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นเป็นพิ เศษ   

พอขึ้น ไปบนกุฏิท่ านพระอาจารย์ ใหญ่มั่ น   

ต้องระมัดระวังไม่ให้มีเสียงอะไรรบกวนท่าน   

เครื่องใช้ ในการธุดงค์ของหลวงปู่มั่น

ตลอดชีวิตสมณเพศของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ท่านธุดงค์ตามป่าเขาลำเนาไพร จาริกไปตามขุนเขาต่างๆ  

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเกือบตลอด เครื่องใช้ที่จำเป็นต่อธุดงควัตรคือ อัฐบริขาร กลด มุ้ง  

บั้งถาน (กระบอกไม้ไผ่ใส่น้ำ ใช้ทำความสะอาดหลังถ่าย) สายระเดียง (เชือกที่ใช้ทำราวผ้าหรือแขวนกลด)  

หมอน หนังจัมมขันก์ (แผ่นหนังที่ใช้ปูนั่งหรือนอน)
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พระอาจารย์สิงห์ทอง  ธัมมวโร

หลวงปู่บุญมี  ปริปุณโณ

พระอาจารย์กู่ ธัมมทินโน หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ

หลวงปู่เพียร  วิริโย

ในขณะนั้นได้มีพระเถระและพระภิกษุรูปอื่น  

ขึ้นไปนั่งฟังธรรมอยู่ก่อนแล้ว ท่านพระ-

อาจารย์ ใหญ่มั่นกำลังแสดงธรรมอยู่ พอ

หลวงปู่ขึ้นไปแล้วก็กราบเบาๆ เสร็จแล้วก็

นั่งกำหนดจิตฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์-

ใหญ่มั่นต่อไป…” 

ภายหลังหลวงปู่มั่นได้แสดงธรรมและ

ถามถึงที่มาแล้ว ท่านก็พูดว่า  

“ จะพจิารณาอะไร ผมปฏบิตัมิานี ้๔๐ ปี

แลว้ ผมไม่หนีจากกายกับใจ พิจารณากาย

แล้วก็พิจารณาใจจนหายสงสัย”  

แลว้ทา่นกแ็สดงธรรมตอ่ไป พอหลวงปู-่  

บุญจันทร์ได้รับโอวาทคำตอบจากหลวงปู่มั่น  

ทั้งที่ยังไม่ ได้ถามอะไร หลวงปู่ก็หมดความ

สงสยัลงในขณะนัน้ สำหรบัหลวงปูเ่พยีร วริโิย   

เป็นพระอีกรูปหนึ่งที่ ได้ฟังเทศน์หลวงปู่มั่น  

อยู่ในขณะนั้นด้วย ในประวัติของท่านกล่าว

ถึงเหตุการณ์ตอนนี้ว่า 

“...ออกมาพักภาวนาอยู่ที่วัดป่าบ้าน  

หนองโดกอีก ช่วงนี้มี หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ

ทา่นอาจารยก์ู ่ ธมัมทนิโน ทา่นอาจารยส์งิห-์

ทอง ธมัมวโร ท่านอาจารย์บุญม ี ปริปุณโณ 

แลว้ผมก็ได้พักอยู่ด้วยกันที่นี่  

พอดีใกลว้นัวสิาขบชูา เดอืนพฤษภาคม   

พ.ศ.๒๔๙๒ ท่านอาจารย์บุญจันทร์ กมโล   

ท่านก็จะเข้าไปกราบหลวงปู่ ใหญ่มั่น และ  

ท่านก็ได้เข้ามาพักที่นี่ ๑ คืน พอวันรุ่งขึ้นฉัน

จังหันเสร็จแล้ว ท่านก็จะเข้าไปกราบหลวงปู่- 

ใหญ่มั่น ผมเลยได้ร่วมเดินทางไปพร้อมกับ

ท่าน นับว่าเป็นการเข้าไปกราบหลวงปู่ใหญ่-

มั่นอีกเป็นครั้งที่ ๒ ของผม  

พอไปถึงคืนนั้นก็ขึ้นไปกราบหลวงปู่-

ใหญ่มั่นได้ฟังเทศน์ท่าน ท่านได้เมตตาถาม

ขึ้นว่า ‘ท่านองค์ไหนมาจากท่านสิงห์ทอง?’  

ผมได้ ตอบกราบ เรี ยนท่ าน ไปว่ า 

‘เกล้ากระผมครับ’ แล้วก็นั่งฟังเสียงนาฬิกา

อยู่ที่กุฏิของท่านนั่นเอง...” 

หลวงปู่เพียรเล่าความรู้สึกในการฟัง

เทศน์หลวงปู่มั่นครั้งแรกว่า “หลวงปู่มั่น

เมตตาเทศน์ให้ฟังแต่ผมฟังไม่รู้เรื่องว่าท่าน

เทศน์อะไรบ้าง ผมเองตอนนั้นก็เหมือนลิง

เหมือนควายตัวหนึ่ง” 

สำหรับการฟังเทศน์หลวงปู่มั่นในครั้ง

ที่สองหลวงปู่เพียรบอกว่า “หลวงปู่ใหญ่มั่น

ท่านเอาธรรมะข้างในมาเทศน์ให้ฟัง ผมก็

เลยฟังไม่รู้เรื่องที่ท่านเทศน์” 

หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล
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จึงไปเล่าให้เพื่อนฝูงฟัง ‘โอ้ ผมจะมาขาย

โง่ให้ท่านฟัง นี่ผมภาวนาปรากฏทางภาวนาว่า

มีตาปะขาวมาบอกว่า ๙ ปีสำเร็จ ผมก็บวชมา

ถึง ๙ ปีไม่ได้เรื่องได้ราวอะไร เลยแยกออกมา 

ออกปฏิบัติ ๙ ปีสำเร็จ นี่ก็ออกพรรษาวันนี้  

เป็น ๙ ปีแล้ว ยังไม่สำเร็จเลย แต่ความ

ละเอียดของจิตยอมรับว่าละเอียด หากยังไม่

สำเร็จ’  

ทา่นกแ็กด้นีะ เปน็คตไิดด้ ี ผูป้ฏบิตัภิาวนา  

ด้วยกัน  

‘โห ไม่ใช่คำว่า ๙ ปีนี้ ต้องหมายถึงตั้งแต่

ออกพรรษาถึงเข้าพรรษาหน้านู้น ๙ ปีนี้ถึงจะ

ครบถ้วน อันนี้มันพึ่งออกพรรษามานี้ยังอีก

เท่ า ไรถึ งวั น เข้ าพรรษายั งอี กนานอยู่ นะ   

ยังไม่ใช่ ๙ ปีวันออกพรรษา ๙ ปีนี้จนกระทั่งถึง

พรรษาหน้า ๙ ปีเต็มนั่นละ สำเร็จไม่สำเร็จ  

ก็รู้กันตรงนั้นละ เดี๋ยวนี้ยังไม่ใช่ ๙ ปี’  

พระท่านแก้ดีนะ ‘หือ อย่างนั้นเหรอ’ 

คึกคักตั้ งใหม่ คราวนี้จิตก็ละเอียดอยู่นะ   

ฟาดกันเสียตั้งแต่นั้นละมา .. เป็นเครื่องปลอบ-

ใจดี เราก็คิดเพื่อนฝูงนักภาวนาด้วยกัน องค์นี้

ท่านก็ เด็ดเดี่ยวเก่งเหมือนกัน พูดเป็นคติ  

เครื่องเตือนใจได้ จึงฟาดกันอีกตั้งแต่วันออก-

พรรษา .. 

อันนี้ เราก็ระลึกถึงคุณของท่านอยู่นะ 

ท่านแก้ดีอยู่ .. นี่เราก็ไม่ลืมนะ คือเก็บไว้ตลอด

ไม่พูดให้ ใครฟังเลย .. เพื่อนฝูงนักภาวนาด้วย

กันนี้ปรึกษาหารือกันได้กำลังใจนะ นี่เราก็ไม่ลืม

เพื่อนฝูงเตือนเรา ไม่ ให้หมดหวังว่างั้นเถอะ   

เรานี้รู้สึกจะหมดหวัง ตั้งแต่วันออกพรรษาปั๊บ

มันยังไม่สิ้นนี่ ท่านก็มาแก้ให้อีก ..  

องคท์ีว่า่นีเ่พือ่นฝงูดว้ยกนั .. เปน็คูป่รกึษา

หารือกันได้ ว่าอะไรเป็นยังงั้น จิตใจเด็ดเดี่ยว

เหมือนกัน .. ท่านพูดเป็นคติดี ไอ้เรานึกว่าหมด

หวังแล้วตั้งแต่วันออกพรรษาปึ๋งนั่นละหมด  

หวัง .. เราก็ ไม่ลืมนะ นี่เพื่อนฝูงด้วยกันนะ

ปรึกษาหารือกันทางจิตตภาวนา .. มีแก่ใจขยับ

เข้าอีก แต่ก่อนก็ขยับอยู่แล้ว ทีนี้เพื่อนมาเพิ่ม

กำลังใจให้...” 

การพบกันเวลาออกวิเวกและการต้อนรับ

พระอาคันตุกะขององค์หลวงตาในครั้งนั้นทำให้

ท่านมีความคุ้นเคยสนิทใจในธรรมต่อกันจนต้อง

ได้เกี่ยวข้องช่วยเหลือกันอีกในกาลข้างหน้า 

 
 

 

เมื่อครั้งองค์ท่านจะออกปฏิบัติ มีนิมิต  

ตาปะขาวมาหาแลว้นบัขอ้มอืใหด้ ูนบัถงึ ๙ กห็นั

มามองดูหน้าท่านก็รับรู้ความหมายกันว่าปฏิบัติ   

๙ ปีสำเร็จ แต่ครั้นมาถึงวันออกพรรษาที่ ๑๖ 

ยังไม่เป็นไปตามนั้นจึงทำให้รู้สึกเสียกำลังใจ  

จนต้องได้ปรารภปัญหากับหมู่เพื่อน ดังนี้ 

“...ภาวนาเก็บไว้ ๙ ปี มาขายโง่ ให้  

หมู่เพื่อนฟัง เพื่อนฝูงก็เป็นนักภาวนาด้วยกัน 

วันนี้ผมจะขายโง่ให้ท่านฟังว่า  

‘ผมเก็บความรู้สึกนี้ เวลาภาวนาปรากฏ

ว่าตาปะขาวเดินเข้ามาหา นั่งภาวนาอยู่ พอจิต

สงบเข้าไปปั๊บตาปะขาวเดินเข้ามา เดินเข้ามาก็

มานบัขอ้มอืใหเ้หน็ นบัเปน็ขอ้ๆ ถงึ ๙ ขอ้ พอถงึ 

๙ ข้อแล้วก็เงยหน้ามาดูเรา ทางนี้ก็รู้รับกันว่า 

๙ ปีสำเร็จ’ 

คิดว่าตั้งแต่วันบวชมาถึง ๙ ปีสำเร็จ   

พอถึง ๙ ปี ปีที่ ๙ แล้วแหมไฟนรกเผาหัวอก  

จะตาย โอ๊ย มันจะ ๙ ปียังไงยังงี้มีแต่ไฟนรก 

แล้วคิดไปอีกว่าหรือตั้งแต่วันปฏิบัติออกไป ๙ ปี

สำเร็จนะ ทีนี้เลยแยกไปนั้น  

ทีแรก ๙ ปี ๙ พรรษาสำเร็จ แต่ที่ไหนได้ 

๙ พรรษาจิตนี้เป็นไฟ มันจะสำเร็จได้ยังไง ... 

เอา ถ้างั้นแยกไป เอาตั้งแต่ปฏิบัตินี้ ๙ ปี  

ว่างั้นนะ ก็เลยแยกไป ๙ ปี … แต่ไม่ได้บอกว่า

บวชมา ๙ ปีหรือปฏิบัติ ๙ ปีสำเร็จนะ เราก็จับ

อันนั้นเอาไว้เลย ... 

๙ ปีนี้ ไม่ ได้เรื่องแล้วเป็นไฟ ๙ ปีที่บวช  

มานี้ คงจะเป็น ๙ ปีในการปฏิบัติมากกว่า ..   

๙ ปี เราหมายถึงวันออกพรรษาเรานับเป็น   

๙ ปีแล้วนะ พอออกพรรษาปุ๊บจิตนี้หมุน

พอแล้ว หมุนติ้วๆ แล้ว แต่ก็ยังไม่สำเร็จ   

มาออกพรรษาเสียวันนั้น 

‘แลว้กนั ทำไมวา่ ๙ ปสีำเรจ็ นีอ่อกพรรษา

วันนี้แล้วทำไมยังไม่สำเร็จ แต่จิตที่ละเอียดลออ

ยอมรับ รับกันหากยังไม่สำเร็จ’  

พระอาจารย์วัน อุตตโม

หลวงปู่หล้า  เขมปัตโต

พระอาจารย์ทองคำ  จารุวัณโณ

หมู่เพื่อนแก้นิมิต๙ปีสำเร็จ
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คิลานุปัฏฐากหลวงปู่มั่นสุดหัวใจ
  

การป่วยครั้งนี้ของหลวงปู่มั่นเป็นจริง  

ทุกอย่างตามที่ท่านพูดตั้งแต่เริ่มป่วยในเดือน   

๔ สุมไปเรื่อยๆ จนถึงระยะออกพรรษา และ

เมื่อถึงวาระที่หลวงปู่มั่นป่วยหนักมากแล้ว   

องค์หลวงตากล่าวว่า ถ้าองค์ท่านไม่นอนทั้งคืน

ท่านก็ไม่ยอมนอนทั้งคืนด้วยเช่นกัน และถึงแม้

จะต้องได้นั่งอยู่กับที่นานมากเข้าๆ จนเริ่มรู้สึก

เจบ็เอวมาก แตเ่พราะความเคารพรกัหลวงปูม่ัน่ 

แม้จะเจ็บมากเพียงไรก็ไม่ถือเป็นอารมณ์ยิ่งกว่า

การคอยเฝ้าดูแลองค์หลวงปู่มั่นอย่างใจจดจ่อ

ที่สุด ดังนี้ 

“เวลาพ่อแม่ครูจารย์มั่น ท่านป่วยหนัก

เข้าเท่าไร เราปฏิบัติต่อท่านเหมือนว่าเรานอน

อยู่งีบเดียวเท่านั้นนะ รีบตื่นไปดูทุกอย่าง   

ก็รู้สึกว่าท่านเมตตาเรามาก ท่านจวนเข้าไป

เท่าไร (หมายถึงอาพาธหนักขึ้น) เรายิ่งติด  

แนบตลอด หนีไปไหนไม่ได้ คอยดูคอยสังเกต 

คอยเตือนพระเณรให้ปฏิบัติต่อท่าน ให้เป็น

ความสงบร่มเย็นเฉพาะท่าน ไม่ให้มีอะไรมา

กระทบกระเทือน เราต้องเอาอย่างหนักทีเดียว” 

เมื่อองค์ท่านงีบหลับไปบ้าง ท่านก็ถือ

โอกาสนั้นออกไปเปลี่ยนอิริยาบถบ้าง ด้วยการ

ไปเดินจงกรมในบริเวณใกล้เคียง โดยไม่ลืมที่จะ

ให้พระที่ ไว้ ใจได้คอยดูแลองค์ท่านอยู่เงียบๆ 

ตลอดเวลาแทน ท่านบอกพระองค์นั้นไว้ด้วยว่า 

“หากมีอะไรให้รีบบอกทันทีและคอย

สังเกตดูว่า ถ้าองค์ท่านมีทีท่าว่าจะตื่นขึ้น ก็ให้

รีบบอกทันทีเช่นกัน” 

การที่พระผู้ เฝ้าไข้องค์ท่านต้องคอย  

บอกทา่นอยู่เสมอๆ เพราะต่างก็สังเกตพบว่า 

เวลาองค์ท่านตื่นขึ้น เมื่อลืมตาขึ้นมามักจะ  

ถามขึ้นว่า  

“ท่านมหาไปไหน?ๆ”  

พระผู้เฝ้าไข้ก็จะรีบวิ่งไปบอกท่านทันที  

ในจุดที่นัดหมายกันไว้แล้ว ท่านเองก็รีบมาทันที

เช่นกัน ท่านเล่าถึงความหวงความห่วงใยที่มี  

ต่อหลวงปู่มั่นโดยเฉพาะเวลาป่วยหนักว่า 

“...เราเคยคิดเกี่ยวกับท่าน เวลาท่านป่วย 

เอาทา่นมาบา้นภู ่ อำเภอพรรณานคิม แลว้อยูน่ัน่ 

ตอนดึกๆ ไม่มีใคร มีแต่เราอยู่กับท่าน พระเณร

ก็อยู่ข้างนอก ผู้หลับก็มี ผู้ ไปพักก็มี แต่สำหรับ

เรานั้นอยู่ในมุ้งเป็นประจำ สมมุติว่าท่านหลับ 

ทั้งคืนเราก็ไม่นอนทั้งคืนเลย คือเราไม่ยอมให้

ใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับท่าน ขนาดนั้นนะความ

หวงของเรานะ  

หวงพ่อแม่ครูจารย์มั่นหวงขนาดนั้นนะ 

มันหากเป็นในหัวใจนิสัยสันดานเรานี่นะ คือ

หวงท่านไม่อยากให้ใครไปแตะต้องท่านเลย คือ

กลัวเขาจะไปจับพิรุธท่าน ท่านไม่ดีอย่างนั้น   

จะไปตำหนิท่านอย่างนั้นอย่างนี้ คือเรามันเทิด

ทูนท่านสุดหัวใจแล้ว ยิ่งถ่ายหนักถ่ายเบาด้วย

แล้วเราจะไม่ยอมให้ใครเข้าไปยุ่งเลย เราจะทำ

หน้าที่คนเดียวหมด... 

เวลาเงียบๆ ท่านนอนมีลักษณะเหมือน

ครวญคราง เสียงร้องอี้ๆ อี้ๆ เราก็ฟัง  

ทนีีม้นักว็ติกขึน้มา แตค่วามวติกนีร้ะวงันะ 

ไม่ใช่ปล่อยให้มันวิตกให้มันคิดขึ้นมาโดยอิสระ 

คือมีเครื่องระงับกันอยู่นี่ คอยมีสิ่งที่คอยตบ

คอยตีกันอยู่นะ พอมันปรุงขึ้นมาว่า  

ผ้าที่หลวงปู่มั่นใช้ประจำวัน มีผ้าอาบน้ำฝน ผ้าปูนั่ง 

ผ้าปูนอน ผ้าเช็ดบาตร ผ้าเช็ดปาก ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดเท้า 

ถุงเท้า และผ้าบริขารที่เรียกรวมๆ กันว่า “บริขารโจล” 

ซึ่งท่านปะชุนด้วยองค์ท่านเอง ใช้สอยอย่าง 

กระเหม็ดกระแหม่ ไม่สุรุ่ยสุร่าย

‘ขณะที่ท่านแสดงลักษณะอย่างนี้นั้น   

ท่านจะเผลอบ้างหรือไม่นะ’ เท่านั้นล่ะนะ 

มันเหมือนกับว่ามีอันหนึ่งมาตบตีกันเลย 

ถา้อยู่ในมอืกเ็รยีกวา่หลดุมอืไปเลยนะ ตกทนัทเีลย 

ไม่คิดต่อไปอีก แต่ก็ ไม่ลืมนะความคิดที่แย็บ

ออกมา ทา่นไมแ่สดงมากนะ พอนดิๆๆ เทา่นัน้นะ 

ตามธรรมดาของขนัธม์นักแ็สดงเต็มตัวของมนัละ 

ธรรมดาของคนทั่วๆ ไป แต่นั่นท่านพอระงับได้

ท่านก็ระงับของท่านไป…” 

ดังนั้นในยามที่หลวงปู่มั่นป่วยหนักเช่นนี้ 

ท่านจะเป็นผู้ทำธุระต่างๆ เกี่ยวกับองค์ท่าน

ด้วยตัวเองทั้งหมด เฉพาะอย่างยิ่งการถ่าย

หนักถ่ายเบาขององค์ท่าน เหตุผลที่เป็นเช่นนี้ 

องค์หลวงตาเมตตาอธิบายว่า   
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“…เราทำต่อท่านด้วยความจงรักภักดี 

เทิดทูนขนาดไหน ไม่ให้ ใครเข้าไปยุ่งเลยและ

ท่านก็ไม่เคยตำหนิอะไร เราทำกับท่านถึงจะโง่

หรือฉลาด เราขอถวายทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว 

ท่านไม่เคยตำหนิเรา จะถ่ายหนักถ่ายเบาอะไร 

เราจัดการเองหมด ไม่ให้ ใครมายุ่ง กลัวใคร  

จะไปคิดไม่ดีในเรื่องอะไรๆ ที่เป็นอกุศลต่อท่าน 

เพราะปุถุชนเป็นได้นี่นะ  

เราถึงเป็นปุถุชนก็ตาม แต่เรามันไม่ใช่

อยา่งนัน้ เรามอบหมดแลว้นี ่ มนัตา่งกนัตรงนีน้ะ 

สติปัญญาที่ เรานำมาใช้กับท่าน ก็เรียกว่า   

เต็มกำลังของเรา… 

เวลาถ่ายหนักนี่สำคัญมาก ไม่ให้ ใครเห็น

ด้วยนะ เราทำของเราไม่ให้ ใครมองเข้าไปเห็น

เลยนะ เอารา่งกายเอาตวัของเราบงัไวห้มดเลย 

ทำคนเดียวของเรา แต่ก่อนไม่มีกระดาษ ไม่มี

ถุงพลาสติก มีแต่กระโถนกับผ้าขี้ริ้ว ผ้าอะไร 

กระดาษก็มีแบบกระดาษห่อพัสดุ  

เวลาท่านถ่าย เราก็เอามือรองที่ทวาร

ท่านเลย หย่อนปั๊บใส่ปุ๊บ หย่อนปั๊บใส่ปุ๊บ   

เสร็จแล้วเอาผ้าคอยเช็ดตรงนั้น ให้ท่านถ่ายลง

กับมือเราเลยนะ ไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งเลย… 

เราก็เอามือเรานี่กอบโกยอุจจาระใส่

กระโถนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราถึงจะยื่นออกไป 

ผู้ที่คอยรับอยู่ข้างนอกเต็มอยู่แล้วนะ แต่ไม่มี

ใครกล้าเข้ามา เพราะเราไม่ให้เข้า…  

เสร็จเรียบร้อยแล้ว เราทำความสะอาด

เอง ทำเองเสร็จแล้ว เราก็วิ่งออกมา เพราะ

พระอยู่ข้างนอกเต็มหมด อยู่ ในนั้นมีแต่เรา  

คนเดียว…” 

 

 

 

 

ในระยะที่หลวงปู่มั่นไอด้วยโรควัณโรค  

ซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรง ผู้เข้าไปใกล้ชิดติดพัน

ด้วยย่อมมีโอกาสที่จะติดเชื้อสูงมากและจะ

ต้องเสียชีวิตแน่นอน ดังนี้ 

“...โรควัณโรคสมัยนั้นแก้ ไม่ตก ใครเป็น

แลว้ตอ้งตายเทา่นัน้ พอ่แมค่รจูารยม์ัน่ ทา่นปว่ย

เป็นวัณโรค แต่เดชะบุญอันหนึ่ง ที่มันก็คิดคาด

ไม่ถูกเหมือนกัน เพราะวัณโรคนี้ ใครเป็นเข้าไป

แล้วมันก็ต้องติดวัณโรค  

เราอยู่กับท่านคลอเคลียกันอยู่เหมือนพ่อ

กบัลกู พอตกตอนเยน็เขาจะเอาสำลนีัน้มาวางไว้

ใส่กะละมัง ท่านจะไอ ไอแล้วขากเสลดไม่ออก 

เราก็ต้องช่วยเอาสำลีนี้ห่อมือกว้านช่วยท่าน

กว้านอยู่ตลอด หนาวเท่าไรยิ่งไอ 

คำว่า วัณโรค ก็รู้อยู่ แต่เราก็ไม่เคยไป

สนใจกับวัณโรค มีแต่สนใจกับท่านอย่างเดียว  

ใครก็บอกว่า ‘โอ้ย! เวลาคลุกคลีกับท่าน

มากๆ จะทำให้เป็นวัณโรค’  

‘จะเป็นอะไรว่ะ เราไม่สนใจ’  

จนกระทั่งทุกวันนี้เราอยู่มาปกติดีไม่มี

อะไร...” 

นอกจากจะไม่กังวลกับการติดเชื้อวัณโรค

จากหลวงปู่มั่นแล้ว ท่านยังต้องอยู่คลอเคลีย

ใกล้ชิดติดพันกับองค์ท่านอยู่ตลอด แม้เวลาไอ 

ท่านก็เอาสำลีกว้านเสลดออกช่วย และยิ่งใน

เดือน ๑๑-๑๒ อากาศหนาวเย็นเข้ามา องค์-

ท่านก็จะไอหนักขึ้น ถ้าคืนไหนไม่ได้นอน ท่านก็

ไม่นอนด้วย เพราะต้องช่วยกว้านอยู่ตลอดคืน 

ท่านว่าสำลีที่ใช้แล้วนี้ถึงกับล้นพูนกะละมังเลย 

เพราะต้องกว้านออกเรื่อยๆ เหตุการณ์ในตอน

นี้ท่านก็เคยเล่าไว้ว่า 

“ถ้าวันไหนท่านไม่หลับ เราก็ไม่ ได้หลับ 

ถ้าวันไหนท่านได้หลับบ้าง เราก็ออกไปเดิน

จงกรม กลางวันไม่ ไอท่านจะอยู่สบาย ก็ ให้  

พระที่พอไว้ ใจได้องค์ ใดองค์หนึ่งอยู่แอบๆ   

ท่าน อยู่ข้างๆ แต่ไม่ได้เข้ามุ้งกับท่าน เราก็ได้

พักในตอนนั้น ถ้ากลางคืนนี้ เตรียมพร้อม

ตลอดเวลา  

ถ้าพูดถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น เราเทิดทูน

สุดหัวใจ เรามอบหมดทุกอย่าง ไม่มีอะไรเหลือ

ติดเนื้อติดตัวเรา เรา

มอบหมดเลย ความ

ลำบากลำบน เราไม่

สนใจ เรามอบหมด

เลย” 

ที่หลวงปู่มั่นคอยถามถึง

ทา่นมหาอยูเ่สมอนี ้ ไม่ใช่เพิ่ง

จะมีขึ้ น ในระยะนี้ เท่ านั้ น 

ก่ อนหน้ านี้ ก็ มี และแม้ ใน

คราวที่ท่านออกเที่ยววิเวก

หลายต่อหลายวันเข้า องค์-

ท่านก็เริ่มถามกับพระเณร

ขึ้นแล้วว่า  

“...เอ ท่านมหาไปไหน

นา? ไปหลายวันแล้วนะ...”  

ครั้ น เมื่ อท่ านกลับมา  

ถึงวัด หลวงปู่มั่นก็ ไม่พูดอะไร 

แต่พระเณรก็แอบเอาเรื่องนี้ ไป

เล่าให้ท่านฟัง ท่านก็ทำเหมือน

กับไม่รู้อะไร แต่พอท่านได้ออก

เที่ยวอีกหลายวัน หลวงปู่มั่นก็ได้ถาม

พระเณรขึ้นอีก เช่นว่า  

“เออ มหาไปหลายวันแล้วนะ ไม่เห็นนะ”  

ความเมตตาอย่างน่าประทับใจที่ครูบา- 

อาจารย์มอบให้นี้ ก็คงด้วยเพราะองค์ท่านล่วงรู้

ถึงหัวใจของท่านที่ยอมมอบทุกอย่างชนิดไม่มี

อะไรเหลือ เพื่อเทิดทูนเคารพบูชาคุณอย่างสุด

หัวใจต่อองค์ท่านนั่นเอง  

 

 

 

 

เหตุการณ์ ในระยะที่หลวงปู่มั่นอาพาธ

หนักเข้าๆ นี้ หลวงปู่หล้าก็ได้บันทึกไว้เช่นกันว่า 

“...ครั้นล่วงเวลามา ๒๔๙๒ ปวารณา

ออกพรรษาแล้ว องค์หลวงปู่ก็ชราพาธทวีเข้า 

พระอาจารย์มหาก็ได้จัดพระเณรเปลี่ยนวาระ

เขา้เฝา้รอบๆ ใตถ้นุและรอบกฏุขิององคห์ลวงปู ่

แต่ครูบาวัน ครูบาทองคำและข้าพเจ้าไม่ ได้

เปลี่ยน เพราะได้ถูกนอนเฝ้าที่ข้างบนระเบียง

กุฏิองค์ท่านและก็มีงานประจำตัวคนละกระทง 

ข้าพเจ้ามีงานประจำตัวรักษาไฟอั้งโล่และคอย

ชำระอาจมของหลวงปู่  

วันหนึ่งตอนกลางวันประมาณสี่ โมงเช้า

กว่าๆ หลวงปู่องค์ท่านสั่งข้าพเจ้าว่า  

‘ถ้าเราตายรีบพากันเผาโดยด่วนเน้อ’ 

ปรารภแบบเย็นๆ เบาๆ  



เป็นตายไม่ว่าเพื่อหลวงปู่มั่น

ดวงประทีปใกล้สิ้นแสง
หลวงปู่มั่นสั่งไว้
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‘ถ้าเผาแล้ว จงส่งข่าวไปหาท่านเจ้าคุณ

ธรรมเจดีย์และญาติของเรา’ 

กล่าวสั้นๆ เบาๆ แล้วองค์ท่านหลวงปู่  

ก็นิ่งภาวนานอน ไม่รู้จะกราบเรียนอย่างไร 

เพราะอา้ยกเิลสนำ้ตามนัออกมาแลว้ ทัง้เอีย้วคอ  

ไปแลดคูรบูาวนั ครบูาวนักแ็ลดปูระสบสายตากนั 

แต่ต่างคนก็ต่างนิ่งอยู่เงียบๆ อีกสักครู่หลวงปู่

องค์ท่านบอกเย็นๆ ว่า  

‘เอาไฟไปดับเสีย เพราะร้อนบ้างแล้ว   

พากันไปพัก จะอยู่องค์เดียวไปสักพักก่อน’ 

แล้วก็พากันเก็บสิ่งของเงียบๆ ไม่ ให้  

กระเทือนก๊อกๆ แก๊กๆ กราบแล้วก็พากันลงมา

พรอ้มกนั ครบูาวนักข็ึน้กฏุขิองทา่น สว่นขา้พเจา้  

ยังไม่ขึ้นกุฏิของตน ทอดสายตาแลดูกุฏิของ

พระอาจารยม์หา (บวั) เหน็องคท์า่นพกัอยูธ่รรมดา 

ก็ขึ้นไปกราบองค์ท่านพร้อมทั้งประนมมือ  

ขอโอกาสกราบเรียนว่า 

‘วันนี้องค์หลวงปู่กล่าวว่า ถ้าเราตายรีบ

พากันเผาโดยด่วนเน้อ ปรารภแบบเย็นๆ เบาๆ 

ถา้เผาแลว้ จงสง่ขา่วไปหาทา่นเจา้คณุธรรมเจดยี์

และญาตขิองเรา แลว้องคห์ลวงปูก่น็ิง่ภาวนานอน 

พออกีสกัครูก่บ็อกใหเ้อาไฟออก เพราะรอ้นแลว้ 

แลว้กบ็อกใหพ้วกกระผมลง วา่จะพกัอยูอ่งคเ์ดยีว

สักพักก่อน ดังนี้ พวกกระผมเก็บของเรียบร้อย

แล้วก็ลงมาพร้อมกันกับครูบาวัน กระผมก็  

ไม่ได้พูดกับครูบาวันอันใดเลย ต่างคนก็ต่างนิ่ง 

แต่มองดูหน้ากันอยู่เงียบๆ ขอรับ’ 

พระอาจารยม์หาถามวา่ ‘ในเวลาองคห์ลวงปู ่ 

สั่งนั้น คุณอยู่ที่ไหน’ 

เรยีนวา่ ‘เฝา้ไฟอยู่ใกลเ้ตยีงขององคห์ลวงปู่ 

เพียงหัวเข่าหลวงปู่’ 

องค์ท่านถามต่อไปว่า ‘ท่านวันอยู่ไกลใกล้

ขนาดไหนและทำอะไรอยู่’ 

เรยีนวา่ ‘ครบูาวนัอยูห่า่งหลวงปูป่ระมาณ  

วากว่าๆ มีธุระเลือกยาอยู่เงียบๆ’ 

องค์ท่านถามต่อไปอีกว่า ‘ท่านวันได้ยิน

หรือไม่’  

เรียนตอบว่า ‘ได้ยิน เพราะกระผมได้

เอี้ยวคอคืนไปแลดูครูบาวัน ประสบตากันอยู่ 

ครูบาวันก็ ไม่พูดอะไร กระผมก็ ไม่พูดอะไร   

ต่างคนก็ต่างเงียบ แล้วการสั่งเสียขององค์-

หลวงปู่จะเป็นความจริงหรือประการใดขอรับ’ 

พระอาจารย์มหาตอบว่า ‘จริงทีเดียว’ 

กราบเรยีนวา่ ‘ถา้เปน็ความจรงิ ไฉนจงึสัง่

กระผมเป็นคำฝากไปหาครูบาวันในตัว เพราะ

ครูบาวันนั่งอยู่ใกล้องค์หลวงปู่มากกว่ากระผม 

และกระผมเล่าก็เป็นผู้น้อยพรรษา และไฉน  

จึงไม่สั่งพระอาจารย์มหา ซึ่งเป็นพระผู้ ใหญ่  

องค์สำคัญขอรับ’ 

พระอาจารย์มหาตอบว่า ‘ไม่เป็นอย่างนั้น

ดอก เพราะองค์ท่านมองเห็นว่า พระองค์นี้  

เปน็พระออ่นพรรษากจ็รงิ แตแ่กอ่าย ุ ทัง้ยอมตวั

เข้าใกล้เราด้วย ขณะนี้เราไม่ต้องการพูดมาก

หลายคำ ถ้าหากว่าเราพูดกับพระผู้ ใหญ่ มันจะ

ตอกเราหลายคำ เธอหากจะนำคำอันนี้ ไปเล่า

ใหพ้ระผู้ใหญฟ่งัเอง เพราะเธอเปน็ผูส้นใจอยูแ่ลว้ 

อันนี้เป็นเพียงเริ่มธรรมาสน์เฉยๆ ดอก หล้า 

พรุ่งนี้จะพูดดังกว่านี้ ให้คณะสงฆ์ได้ยินหมดละ 

เผงๆ ทีเดียวละ’  

ครั้นเป็นวันใหม่ ฉันเสร็จแล้ว คณะสงฆ์

ขึ้นไปมากจนหมดวัด (องค์ท่านหลวงปู่มั่น)   

ก็ปรารภขึ้นดัง พร้อมทั้งบรรยายกว้างขวาง

ออกไปละเอียดอย่างที่พระอาจารย์มหาทายไว้

ไม่ผิดเลย องค์ท่านหลวงปู่บรรยายออกไปว่า  

‘ถา้เอาเราไวน้านกจ็กุจกิมาก ลกูๆ หลานๆ 

จะจุกๆ จิกๆ ขาดจากวิเวก จะมีแต่วิวุ่นและ

สัตว์ก็จะตายมาก และพระองค์เจ้าก็ ๗ วัน

เท่านั้นถวายพระเพลิง ถึงกระนั้น มัลลกษัตริย์

เขากเ็อาไฟไปถวายพระเพลงิตัง้แตว่นัที ่ ๓ แลว้ 

แต่ ไฟไม่ติดถึง ๓ ครั้ง เพราะเทวดาบันดาล  

ไม่ให้ ไฟติด เพราะคอยพระมหากัสสปะกำลัง

เดินทางมา พร้อมด้วยภิกษุ ๕๐๐ นี้ เราเป็น  

ขีเ้ลบ็ขีเ้ทา้ของพระองคเ์จา้ เกบ็เราเอาไวก้ค็อย

พระมหากัสสปะเหม็นเท่านั้น’ ดังนี้ สั่งซ้ำๆ 

ซากๆ ด้วย 

กุฏิและทางจงกรมขององค์หลวงปู่มั่น 

ที่วัดป่าบ้านหนองผือ     

“ศาลาหลวงปู่มั่น” เป็นศาลาที่หลวงปู่มั่น ใช้เป็นที่ประชุม

สงฆ์เพื่อให้ โอวาทพร้อมทั้งวางระเบียบกฎเกณฑ์ 

ให้แก่คณะกรรมฐาน และแสดงธรรมแก่พุทธบริษัท 

ขณะที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองผือ

  >>
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ผู้เขียนมิได้มีความสงสัยในองค์หลวงปู่  

ว่าจะมักใหญ่ใฝ่สูงในเรื่องฌาปนกิจอันใดเลย

แม้แต่นิดเดียว เพราะได้เห็นด้วยตาเต็มตา 

เห็นด้วยใจเต็มใจ และพยานอันสำคัญก็คือ  

พระอาจารย์เนียม ๑๘ พรรษา พระอาจารย์สอ 

ก็ ๙ พรรษา ๒ ศพปีเดียวกัน สิ้นลมปราณ  

วันไหนก็เผาวันนั้นอีกด้วย ที่องค์หลวงปู่อยาก

จะเผาลูกศิษย์แบบหนึ่ง แล้วอยากจะให้ทำให้

องค์ท่านแบบหนึ่งนั้น เป็นไม่มีเลย เป็นเรื่องผู้

อยู่ข้างหลังต่างหากที่เอาไว้ช้า เพราะมีมติ  

จะสร้างโบสถ์ ไว้ ให้เป็นปูชนียสถานทางวัตถุ

เพื่อให้ถึงใจแก่ประชาชนผู้หนักไปในทางวัตถุ 

พระฝ่ายปฏิบัติก็เลยกลายเป็นปัญหาโบสถ์  

มาจนทุกวันนี้ละเอ๋ย .. 

องค์หลวงปู่มั่นผู้ชราพาธเพิ่มหนักเข้า 

ออกพรรษาแล้ว ครูบาอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้า  

จำพรรษาอยู่ต่างทิศต่างจังหวัด ต่างอำเภอ 

ต่างตำบลก็ทยอยกันเข้ามาเฝ้าองค์หลวงปู่ที่  

วัดป่าบ้านหนองผือ ต่างก็ออกความเห็นมติ

ตามเจตนาแต่ละองค์ ๒๔๙๒ เดือนพฤศจิกายน

นั้นเอง เป็นข้างขึ้นของเดือนนั้น  

มีพระอาจารย์ เทสก์ (หลวงปู่ เทสก์  

ในปัจจุบัน) สมัยนั้นองค์ท่านจำพรรษาอยู่  

เขาน้อย ท่าแฉลบ จ.จันทบุรี มีหลวงปู่อ่อน 

สมยันัน้องคท์า่นจำพรรษาอยูว่ดัปา่บา้นหนองโดก 

อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร มีหลวงปู่ฝั้น   

สมัยนั้นองค์ท่านจำพรรษาอยู่วัดป่าธาตุนาเวง 

ที่เรียกว่าวัดภูธรพิทักษ์ อ.เมือง จ.สกลนคร   

มีพระอาจารย์กงมา หรือหลวงปู่กงมา สมัยนั้น

องค์ท่านจำพรรษาอยู่ วัดดอยธรรมเจดีย์   

แต่กำลังเริ่มก่อสร้างอยู่ยังไม่ทันกว้างขวาง   

ไปบิณฑบาตบ้านนาสีนวล แต่องค์ท่านไปๆ 

มาๆ อยู่วัดป่าบ้านโคก เพราะวัดเดิมอยู่นั้น  

ก็ถูกขึ้น อ.เมือง จ.สกลนคร มีพระอาจารย์กู่ 

หรือหลวงปู่กู่ก็ว่า จำพรรษาอยู่วัดป่าบ้านโคก-

มะนาว อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร มี  

พระอาจารย์มหาทองสุก วัดป่าสุทธาวาส 

อ.เมือง จ.สกลนคร และสมัยนั้นวัดป่าบ้าน-

หนองผือ องค์หลวงปู่มั่นก็ขึ้นบัญชีพระประจำปี

กับวัดสุทธาวาสอยู่ มีพระอาจารย์สีโห สมัยนั้น

องค์ท่านจำพรรษาอยู่นครราชสีมา เป็นวัดใด

สงสัยจำไม่ชัด มีพระอาจารย์กว่า สมัยนั้นองค์-

ท่านจำพรรษาบ้านนาหัวช้าง อ.พรรณานิคม 

จ.สกลนครนั้นเอง ให้เข้าใจว่า พระอาจารย์กู่  

ก็ดี พระอาจารย์กว่าก็ดี หลวงปู่ฝั้นก็ดี   

เป็นเครือญาติใกล้ชิดกันในฝ่ายตระกูลวงศ์   

แต่พระอาจารย์กู่มีพรรษาเหนือกว่าหลวงปู่ฝั้น 

ได้สิ้นลมปราณไปหลังหลวงปู่มั่นพรรษาหนึ่ง

เท่านั้น มีพระอาจารย์วิริยังค์ สมัยนั้นองค์ท่าน

จำพรรษาอยู่วัดป่าใน อ.ขลุง จ.จันทบุรี และ  

ก็ไปๆ มาๆ อยู่วัดป่ากงสีไร่ อันเป็นอำเภอขลุง

นั้นเอง จึงเขียนไว้เป็นที่ระลึก…” 

 

 

 

หลวงปู่หล้าเล่าเหตุการณ์ครั้งสำคัญ  

ในระยะนั้นโดยละเอียดต่อไปว่า 

“...เมื่อองค์ท่านพระเถระเหล่านี้ ต่างก็มี

ศรทัธามารวมกนัในยามออกพรรษาแลว้ทีว่ดัปา่-

บ้านหนองผือดังกล่าวแล้วในเรื่องหลวงปู่   

องคท์า่นชราพาธเพิม่ทวขีึน้ กป็ระชมุปรกึษากนั 

สว่นหลวงปูก่งมายนืยนัทางเดยีวดว้ยนำ้ใสใจจรงิ

ว่า ‘ควรนิมนต์หลวงปู่พักวิเวกวัดป่าบ้านม่วงไข่

ก่อน’ ซ้ำๆ ซากๆ อยู่เป็นหลายครั้ง 

ส่วนองค์หลวงปู่ เทสก์ หลวงปู่อ่อน   

หลวงปูฝ่ัน้ พระอาจารยก์ู ่พระอาจารยม์หาทองสกุ 

พระอาจารย์มหาบัว พระอาจารย์กว่าเหล่านี้ 

ตามพฤติการณ์ ไม่ ได้จ้ำจี้จ้ำไชกราบเท้าเรียน 

แล้วแต่องค์หลวงปู่จะสะดวก แต่ก็ไม่ขัดขวาง

หลวงปู่กงมาด้วยประการใดๆ อะไรนัก ตกลง

องค์หลวงปู่มั่นก็รับไปแบบจำใจ 

ตื่นขึ้นเป็นวันใหม่ ไปบิณฑบาตแต่เช้า   

ฉันเสร็จแล้วก็เตรียมตัวโกลาหล แล้วลูกศิษย์  

ทีข่อนสิยัดว้ยประจำวดัหลวงปูม่ัน่ กแ็บง่ออกเปน็

สองพวก พวกที่ ไปก่อนให้ ไปก่อนแต่เฉพาะผู้  

มีข้อวัตรจำเป็นอันเว้นไม่ได้ ซึ่งเกี่ยวกับองค์-

หลวงปู่ ให้ ไปสามองค์ก่อนคือ ๑. ครูบาวัน   

๒. ข้าพเจ้า ๓. พระสีหา เท่านั้น ในข้อนี้  

พระอาจารย์มหาบัวเป็นผู้แต่ง เพราะพระเถระ

นอกนัน้จำพรรษาอยูต่า่งถิน่ พระอาจารยม์หาบวั

และหลวงตาทองอยู่ ให้ควบคุมหมู่ผู้อยู่ข้างหลัง

ไปพลางก่อน เพราะการตัดเย็บจีวรก็ยังไม่เสร็จ

สิ้นเท่าไรนัก เพราะจุกๆ จิกๆ กับงานฉุกเฉิน

หลายด้าน วัดแตกสาแหรกขาด  

วัดแตกสาแหรกขาด

พระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล)

หลวงปู่สีลา อิสสโร

พระอาจารย์วิริยังค์ สิรินธโร

หลวงปู่สีโห เขมโก

พระอาจารย์กว่า สุมโน

พระอาจารย์มหาทองสุก สุจิตโต พระอาจารย์กงมา จิรปุญโญ

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
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ฝา่ยพระอาจารยต์า่งๆ ทีม่าตา่งทศิ กย็กทพั

ไปพร้อมกองหน้าหมด เงียบเหงาเย็นเงียบ 

ออกเดินทาง ๓ โมงเช้า เอาแคร่มาหามหลวงปู่

ทั้งพระทั้งโยมประมาณ ๒๐๐ คน หามไปตาม

ทางเกวียนผ่านบ้านหนองผือไปทางทิศตะวันตก 

ค่อยเดินไปเท้าต่อเท้า แล้วเลี้ยวขวาโค้งตรงไป 

อ.พรรณานิคม  

อนิจจาเอ๋ย บ้านหนองผือเศร้าโศกโศกา

น้ำตาหลั่งไหล เพราะเอาองค์มิ่งขวัญเขาหนี

ไกลไปจากถิ่นบ้านเขา สารพัดผู้จะคร่ำครวญ

รำพันพิไร เสมือนพากันตายไปเงียบไปทั้งบ้าน 

พอผ่านบ้านหนองผือไปประมาณ ๒ 

กิโลเมตร องค์หลวงปู่พูดเย็นๆ ขึ้นว่า ‘พากัน

หามไปปิ้งไปเผาที่ไหนหนอ’ .. 

(ในตอนนั้น) ครูบาวันและคุณสีหาได้

กระตกินำ้องคล์ะลกู สะพายออก(ไป)กอ่น (พวก)   

ทีห่ามแคร ่ ไปไกลกนักวา่ ๑๐ วา ครบูาอาจารย์

ทั้ งหลายก็เดินออกหน้า (พวก)ที่หามแคร่   

ไปไกลกว่านั้นเป็นลำดับ ส่วน(พวก)ตามหลัง

แคร่ไปกเ็ปน็ระยะๆ เปน็ทวิแถว สว่นพวกเกวยีน  

ที่ขนของก็ตามหลัง บาตรบริขารโยมสะพาย

เอาหมดแล้ว ข้าพเจ้าจึงได้แทรกเเซงโยม  

เข้าใกล้ที่หามได้  

ข้าพเจ้าไม่ ได้หามใส่บ่าหรอก เป็นเพียง

เอามือขวาจับชูเอียงตัวซิกแซ็กเดินไป โยม  

เขาหาม เขาเอาผ้าผูกเป็นงวงสะพาย บ้างเอา

มือจับคนละมือบ้าง เพราะมากคน บางแห่ง  

ก็หย่อนลง บางแห่งก็ยกขึ้นเพราะดินสูงต่ำ 

ที่ ไหนหญ้ารกปกคลุมทางเพียงเข่าและแข้งขา  

ก็เรียบร้อยไปหมด เพราะคนนั้นเหยียบบ้าง 

คนนี้เหยียบบ้าง .. 

แผนที่แสดงเส้นทางการเคลื่อนย้ายองค์หลวงปู่มั่น 

และสถานปฏิบัติธรรมจำพรรษาของพระเถระในช่วงปี พ.ศ.๒๔๗๔-๒๔๙๒

ขบวนเคลื่อนย้ายองค์หลวงปู่มั่น  

จากวัดป่าบ้านหนองผือไปยังวัดป่ากลางโนนภู่
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ได้ทางพอควรก็พักดื่มน้ำ องค์หลวงปู่ดื่ม 

๒-๓ จิ๊บ แล้วนอนตะแคงข้างขวาอยู่บนแคร่  

ที่ปลงวางไว้ .. พักประมาณสิบหรือสิบห้านาที

โดยคาดคะเน ก็เดินทางต่อ พอถึงทุ่งนาแห่ง

หนึ่ง เป็นหนทางมีตมโคลนเลอะเทอะ และ

จวนแจจะคำ่มดื ไมม่ทีางเวน้แตท่ีน่าเขา ขา้วเขา

กำลังจะพอเกี่ยว เขามีศรัทธาไขรั้วรื้อรั้วออก 

ให้ฝ่าเหยียบข้าวไป  

 คนทั้ง ๒๐๐ กว่าฝ่าตะลุยข้าวไปจนสุด  

ทุ่งนาเขา จึงได้ลัดใส่หนทางอันพ้นโคลนตม 

ข้าวก็ล้มไปเรียบร้อย พร้อมทั้งหล่น พร้อม  

ทั้งขาด นับว่าศรัทธาเขาเกิดขึ้นสดๆ แก้ปัญหา

ซึ่งหน้าได้ โดยสุจริตใจ จะหาได้ยากในสมัยนี้ 

และเปน็ขา้วทีก่อโต และเปน็รวงโต เมลด็โตดว้ย 

การเสียหายอย่างน้อยก็ ไม่ต่ำกว่าหกร้อย

กิโลกรัม เรียกว่าบุญองค์หลวงปู่เป็นปาฏิหาริย์

อยู่ในตัวแล้ว .. 

ขณะทีก่ำลงัจะแวะผา่นขา้วเขานัน้พระมหา-

เถระได้พูดกันว่า ‘ไม่ควรเอาองค์หลวงปู่ ไปพัก

ม่วงไข่ เพราะเป็นวัดร้างมาหลายปี มีต้นไม้  

ทึบมาก อากาศไม่ โปร่งและเดี๋ยวนี้ก็ค่ำแล้ว 

และองค์หลวงปู่เล่าอาการก็หนักเข้า เพราะ  

จะอ่อนเพลียในการหามมา ข้ามป่าโคกดง ก๊อก-

แก๊กๆ’ 

จึงตกลงแวะบ้านกุดก้อม (ดงภู่ก็ว่า) เป็น

วัดป่าพระอาจารย์กู่ พอถึงที่นั้นก็หนึ่งทุ่มกว่าๆ 

โดยประมาณ อาการหลวงปู่ก็หนักขึ้นทวีมาก 

ต่อรุ่งเช้าจึงเบาลงบ้าง  

ในวันนั้นฉันจังหันแล้วมีพระองค์หนึ่ง  

จะไปตัดช่องกระดานศาลาใกล้ที่พักป่วยของ

องค์หลวงปู่ เพื่อให้เป็นช่องขององค์หลวงปู่

ถ่ายอาจม องค์หลวงปู่ปรารภดังๆ ขึ้นว่า   

 ‘อย่ามาทำเลย ท่านหล้าเธอกำกับของ

เธอประจำอยู่ มาทำแล้วก็ไม่ถูกความประสงค์

ของเธอดอก’  

ในระหว่างพักอยู่วัดป่ากุดก้อมคือบ้านภู่ 

หรอืวา่ดงบา้นภู ่กเ็รยีกกนัหลายอยา่ง มพีระเถระ

มาเพิม่ขึน้อกีคอื ทา่นเจา้คณุธรรมเจดยี ์ จ.อดุรฯ 

พระอาจารย์สีลา วัดป่าบ้านวา อ.วานรนิวาส 

จ.สกลนคร รวมพระเณรทั้งหมด ๔๐ รูป และ

มาพักได้ ๓ คืน พระอาจารย์มหาบัวก็ทิ้ง  

บ้านหนองผือมาและหมู่ทั้งหลายก็ทยอยมาจาก

บ้านหนองผือได้ ๑๑ วัน ครูบาทองคำก็มากับ

หมู่อีก เหลือแต่หลวงตาทองอยู่องค์เดียว   

ส่วนองค์หลวงปู่มั่นก็ป่วยหนักเข้าๆ พักอยู่  

ที่นั้นได้ ๑๑ คืน …” 

  

 

 

กลา่วถงึคราวเมือ่ตน้ป ีพ.ศ. ๒๔๙๒ หลงัจาก 

องค์หลวงตากลับจากวิเวกมาถึงวัดแล้วนั้น 

หลวงปูม่ัน่ไดเ้ลา่ใหฟ้งัวา่ทา่นเริม่ปว่ยตัง้แต ่ ขึน้ 

๑๔ คำ่ เดอืน ๔ ทา่นวา่เริม่ปว่ยคราวนี้ ไมเ่หมอืน 

กบัคราวใดๆ ซึง่แตก่อ่นเวลาทา่นปว่ย ถา้มผีูน้ำ

ยาไปถวายทา่น ทา่นกฉ็นัใหบ้า้ง มาคราวนีท้า่น

ห้ามการฉันยาโดยประการทั้งปวง แต่ขั้นเริ่ม

แรกป่วย โดยให้เหตุผลว่าการป่วยคราวนี้ ไม่มี

หวังได้รับประโยชน์อะไรจากยาเช่นเดียวกับ

ต้นไม้ที่ตายยืนต้นอยู่เท่านั้น ธาตุขันธ์ที่แก่

ชราภาพขนาดนีแ้ลว้ ยอ่มมลีกัษณะเชน่เดยีวกนั 

หยูกยาจึงไม่เป็นผลอะไรกับโรคคนแก ่ ดังนี ้ 

 

“...ท่านว่า แม้ท่านจะห้ามยามิให้นำมา

เกี่ยวข้องกับท่าน แต่ก็ทนต่อคนหมู่มากไม่ไหว 

คนนั้นก็จะให้ท่านฉันยานั้น คนนี้ก็จะให้ท่านฉัน

ยานี้ คนนั้นจะฉีด คนนั้นจะให้ฉัน หนักเข้าท่าน

ก็จำต้องปล่อยตามเรื่อง มีคนมากราบเรียน

ถามเรื่องยาถูกกับโรคของท่านหรือไม่ ท่านก็นิ่ง

ไม่ตอบโดยประการทั้งปวง เมื่ออาการของท่าน

หนกัจวนตวัเขา้จรงิๆ ทา่นกบ็อกกบัคณะลกูศษิย์

ทั้งพระและญาติโยมว่า  

‘จะให้ผมตายในวัดป่าหนองผือนี้ ไม่ ได้ 

เพราะผมน่ะตายเพียงคนเดียว แต่ว่าสัตว์ที่

ตายตามเพราะผมเป็นเหตุจะมีจำนวนมากมาย 

เพราะฉะนั้น ขอให้นำผมออกจากที่นี้ ไปจังหวัด

สกลนคร เพื่อให้อภัยแก่สัตว์ซึ่งมีจำนวนมาก 

อย่าให้ เขาพลอยทุกข์และตายไปด้วยเลย   

ที่ โน้นเขามีตลาดซึ่งมีการซื้อขายกันอยู่แล้ว 

ไม่มีทางเสียหาย ซึ่งเนื่องจากการตายของผม’ 

พอท่านพูดและให้เหตุผลอย่างนั้น ทุกคน

ต้องยอมทำตามความเห็นของท่าน จึงเตรียม

พาผมไปสกลนครให้จงได้
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แคร่ที่นอนมาถวาย และอาราธนานิมนต์ท่าน

ขึ้นนอนบนแคร่ แล้วพร้อมกันหามท่านออกไป

ในวนัรุง่ขึน้ พอมาถงึวดัปา่บา้นภู ่ อำเภอพรรณา-  

นิคม จังหวัดสกลนครแล้ว ก็พาท่านพักแรมคืน

อยู่ที่นั้นหลายคืน ท่านก็คอยเตือนเสมอว่า  

‘ทำไมพาผมมาพักค้างคืนที่นี่ล่ะ ผมเคย

บอกแล้วว่าจะไปจังหวัดสกลนคร ก็ที่นี่ ไม่ ใช่

สกลนคร’ 

ท่านว่า เมื่อจวนตัวเข้าจริงๆ ในสามคืน

สุดท้าย ท่านไม่ค่อยจะพักนอน แต่คอยเตือนให้

รีบพาท่านไปสกลนครเสมอ เฉพาะคืนสุดท้าย 

ไม่เพียงแต่ไม่หลับนอนเท่านั้น ยังต้องบังคับว่า 

‘ให้รีบพาผมไปสกลนครในคืนวันนี้จงได้ 

อย่าขืนเอาผมไว้ที่นี่เป็นอันขาด’ 

ท่านพูดย้ำแล้วย้ ำ เล่ าอยู่ทำนองนั้น   

แม้ที่สุดท่านจะนั่งภาวนา ท่านก็สั่งว่า ‘ให้หัน

หน้าผมไปทางจังหวัดสกลนคร’ 

ทีท่า่นสัง่เชน่นัน้เขา้ใจวา่เพือ่ใหเ้ปน็ปญัหา

อันสำคัญแก่คณะลูกศิษย์ จะได้ขบคิดถึงคำพูด

และอาการที่ท่านทำอย่างนั้นว่า มีความหมาย

แค่ ไหนและอย่างไรบ้าง พอตื่นเช้าจะเป็น

เพราะเหตุไรก็สันนิษฐานยาก เผอิญชาวจังหวัด

สกลนครซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่าน พร้อมกัน  

เอารถยนต์มารับท่าน ๓ คัน แล้วอาราธนา  

นิมนต์ให้ท่านไปจังหวัดสกลนคร ท่านก็เมตตา

รับทันที เพราะท่านเตรียมจะไปอยู่แล้ว ก่อนจะ

ขึ้นรถยนต์ หมอได้ ไปฉีดยานอนหลับให้ท่าน 

จากนั้นท่านก็นอนหลับไปตลอดทางจนถึงวัด-

สุทธาวาส จังหวัดสกลนคร...” 

เหตุการณ์ในตอนนี้ หลวงปู่หล้าได้บันทึก

ไว้ว่า 

“...ตื่นเช้าชาวสกลนครตลอดถึงคุณหมอ 

แพทย์ ใหญ่ ในสกลนครก็มาถึ งแต่ เช้ าตรู่   

ชาวสกลนครกราบเท้าเรียนถวายวิงวอนว่า   

‘ขอนมินต์ให้ ไปพักวัดป่าสุทธาวาส’ 

นิมนต์วิงวอนถึง ๓-๔ ครั้ งติดๆ กัน   

องคห์ลวงปูป่รารภวา่ ‘เออ หามศพตกปา่ชา้หนอ 

ไม่มีวันได้หามคืน บัดนี้มาถูกเราแล้ว’ 

องค์หลวงปู่กล่าวต่อไปว่า ‘ถ้าไปก็ลำบาก

อีกละ’ เพราะลูกศิษย์ก็มาต่างทิศ มากเข้า   

๔๐ องค์ รวมทั้งเก่าใหม่ เขากราบเรียนว่า 

‘มากน้อยเท่าไรก็ตามขอรับ จะเอารถขนวันยัง

ค่ำนั้นแหละ’ 

แท้จริงสมัยนั้นมีรถวิ่งไปมาจากสกลนคร 

อุดรธานี ๒-๓ คัน กับรถกรมทางคันหนึ่ง 

หนทางก็เป็นหินลูกรังปูถี่ๆ ห่างๆ ลักๆ ลั่นๆ   

ยังไม่เรียบร้อยได้...” 

การที่หลวงปู่มั่นเร่งให้พาเข้าสกลนคร

โดยเร็วแต่ครั้นเมื่อแพทย์และชาวสกลนครมา  

กราบนิมนต์วิงวอนถึงองค์ท่านเองแล้ว หลวงปู่-

มั่นท่านก็มีทีท่านิ่งๆ แต่กลับมีลักษณะห่วงใย

พระเณรฆราวาสศิษย์ผู้ติดตามทั้งหลายว่าจะ

เดินทางไปกันอย่างไรได้ครบถ้วนและทันกับ

ปัจฉิมกาลขององค์ท่านอีกด้วย เพราะสมัยนั้น

ขาดแคลนรถบริการ การรับส่งพระฆราวาส

ขนาดนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าเดินไปก็คง

ต้องใช้เวลาอีกยาวนานอาจไม่ทันการณ์ เมื่อ

หลวงปู่มั่นกล่าวขึ้นในลักษณะนี้ คณะชาว

สกลนครจึงขานรับในทันที ความมุ่งหมายของ

หลวงปู่มั่นจะไปสกลนครให้จงได้จึงบรรลุผลทัน

กาลพร้อมลูกศิษย์ทั้งมวล หลวงปู่หล้ากล่าวถึง

เหตุการณ์ในตอนนี้ต่อไปว่า 

“...พระองค์ทรงทราบแล้วว่า ถ้าเราไป

นิพพานผิดแล้วความร้อนจะไม่มีอะไรเกินเวลา

เราตาย พูดง่ายๆ ถ้าเราตายเมืองใหญ่ๆ เขา 

เขามีอำนาจมาก เรื่องพระบรมธาตุพระสรีระ

ของพระองคน์ี ้ เขาจะหงึหวงไวห้มด เตรยีมพรอ้ม

ที่จะฆ่าฟันหั่นแหลกกัน แต่หากไปปรินิพพาน

เมืองกุสินารา บ้านเมืองนี้เป็นบ้านเล็กบ้าน

น้อยทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ด้วยความเป็นธรรม 

เขาไมเ่ปน็บา้นใหญ่บา้นโตฤทธิ์มากอำนาจมาก 

ก็แจกด้วยความเป็นธรรมเหมือนกันหมด เมือง

ใหญ่เมืองไหนมายกทัพมาเลย จะมาแย่งพระ-

สรีระของพระพุทธเจ้า  

โทณพราหมณก์ย็กตนขึน้เลยประกาศปา้งๆ 

‘พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีจนกระทั่งได้

ตรสัรูเ้ปน็ศาสดาเอกของโลก ใหแ้ตค่วามรม่เยน็

แก่โลกมาเป็นเวลานาน นี้ก็เป็นวาระสุดท้าย 

แล้วพวกเราทั้งหลายจะมาห้ำหั่นกันด้วยวิธี

การรบราฆ่าฟันกัน เพราะการแย่งพระสรีระ

พระพุทธเจ้าไม่สมควรอย่างยิ่ง ควรที่จะแบ่ง

สันปันส่วนให้สม่ำเสมอด้วยความเป็นธรรม 

สมพระพุทธเจ้าสอนโลกด้วยความเป็นธรรม’  

ลงหมดเลย นัน่โทณพราหมณว์า่ การรบรา

ฆ่าฟันไม่มี ใครดี มีแต่แหลกเหลวไปทั้งนั้น 

การเฉลี่ยเผื่อแผ่ด้วยความเป็นธรรม เป็นธรรม

ทีพ่ระพทุธเจา้สอนโลกมาแลว้ เอาอนันี้ไปปฏบิตัิ 

ยอมรบักนัหมด เอาอยา่งนัน้กแ็จก มกีีห่วัเมอืง

มาแจกเสมอกันหมด สงครามก็ ไม่เกิด เห็น

ไหมล่ะ  

พระองค์ทรงเล็งญาณดูแล้ว สถานที่จะไป

ปรินิพพานจะมีทั้ งฟืนทั้ งไฟมีทั้ งน้ำทั้ งท่า  

ความชุ่มเย็นและความแหลกเหลวก็จะมีถ้า

นิพพานผิดที่ นี่พระองค์ทรงเล็งญาณดูแล้วไป

นพิพานเมอืงนี ้ เมอืงนีก้เ็ลยเยน็ เขา้ใจแลว้เหรอ 

กุสินาราเป็นเมืองเล็ก จะไปรบราฆ่าฟันกับใคร 

ใครไปก็ยกทัพไปอวดอำนาจของตัวเอง  

ส่วนกุสินาราเอาธรรมออกรับพระพุทธเจ้า

สอนโลกด้วยความเป็นธรรม ให้ความสงบ

รม่เยน็ เฉลีย่เผือ่แผเ่สมอหนา้กนัหมด พวกเราจะ  

มาอวดอำนาจบาตรหลวงฆ่าฟันหั่นแหลกกัน

อย่างนี้ ไม่สมควรกับองค์ศาสดาที่ปรินิพพาน 

ต้องแบ่งสันปันส่วนให้ ได้เสมอกันหมดสงคราม

ก็ ไม่เกิด นี่ละพระพุทธเจ้าทรงเล็งญาณดูแล้ว 

ไม่อย่างนั้นแหลกนะ…” 
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“...แล้วก็กราบเท้าเรียนถวายให้องค์หลวง- 

ปู่ฉนัอาหาร องคห์ลวงปูก่น็ัง่ฉนัไดอ้ยู ่ ไม่ไดพ้ยงุช ู

ฉันประมาณ ๕-๖ คำเล็กแห่งอาหารเหลวๆ   

ที่ซดด้วยช้อน ครั้นเสร็จแล้วคุณหมอใหญ่ 

จ.สกลนครก็ฉีดยานอนหลับให้ ด้วยการขอ

อนุญาต ๔-๕ ครั้ง องค์หลวงปู่ก็ยอมให้ฉีด  

แบบฝืนๆ แล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางโกลาหล 

..  แล้วเอาแคร่มาหามองค์หลวงปู่ข้ามทุ่ง   

องค์หลวงปู่นอนตะแคงข้างขวา ซ้อนเท้า  

เหลื่อมกัน หามข้ามทุ่งไปสู่ถนน ไกลประมาณ

เกือบกิโลเมตรจึงถึงถนน แล้วเอาองค์หลวงปู่

ขึ้นรถกรมทาง เอานอนด้านหน้า 

ครบูาวนั อาจารยว์ริยิงัค ์ขา้พเจา้ คณุสหีา

ก็ ไปขบวนกองหน้าส่วนหลวงปู่ก็นอนนิ่งไม่

กระดิกพลิกไหวตัวอะไรเลย ปรากฏแต่ลม  

เข้าออกแบบเบาๆ 

พอถึงวัดป่าสุทธาวาสแล้วก็หามองค์-

หลวงปู่ขึ้นกุฏิพิเศษหลังหนึ่ง อันมีระเบียงรอบ

ทัง้สีด่า้น มงุกระดานกัน้ฝา มปีระตเูขา้หอ้งนอน

สองทาง มีหน้าต่างบริบูรณ์ รอบระเบียงนอก  

มีลูกกรง ห้องนอนนั้นกว้างประมาณ ๓ เมตร 

ปริมณฑลระเบียงโดยรอบสามด้านนั้นกว้าง

ประมาณ ๒.๕๐ เมตร ส่วนด้านหน้านั้นกว้าง

ประมาณ ๔ เมตรหรือ ๕ เมตรนี้แหละ เพราะ

เป็นกุฏิ ๒ ห้อง แล้วก็มีระเบียงรอบสี่ด้าน แล้ว

กั้นห้องหนึ่งเป็นห้องนอน  

แล้วครูบาอาจารย์ต่างทิศก็แตกตื่นกัน  

มาเป็นระยะๆ องค์หลวงปู่สิงห์ โคราช หลวงปู่-

บุญหลาย หลวงปู่สาร พระอาจารย์ เกิ่ ง   

พระอาจารย์สิม ตลอดพระหนุ่มเณรน้อยฝ่าย

ปฏิบัติหลั่งไหลเข้ามาเป็นลำดับ ไม่สามารถ  

จะบอกชื่อลือนามได้ 

ศาลาที่พักอาพาธหลวงปู่มั่น วัดป่ากลางโนนภู่ บ้านกุดก้อม ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ไม้และแคร่ที่ใช้หามหลวงปู่มั่นออกจากวัดป่าบ้านหนองผือ

ในช่วงที่หลวงปู่มั่นอาพาธ
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แล้วก็เอาองค์หลวงปู่เข้าห้องนอนตะแคง

ข้างขวา พอตกเวลาประมาณ ๖ โมงเย็น   

หลวงปู่กงมาบอกว่า ‘ท่านทองคำ ท่านหล้า 

ท่านสีหา พากันบอบโบยหิวนอนมานานแล้ว 

จงพากันรีบนอนอยู่ระเบียงนี้แต่หัวค่ำเสีย   

พระอาจารย์ฝั้นกับผมจะช่วยเฝ้าในห้ององค์

หลวงปู่ ส่วนท่านวันเขาพักกุฏิหนึ่งกับวิริยังค์

กับท่านเนตรแล้ว ส่วนท่านมหาบัวพักรุกขมูล

ร่มไม้ ในวัด เธอเร่งความเพียร เกรงหลวงปู่  

จะสิ้นลมก่อน’...” 

องค์หลวงตาได้เล่าถึงเหตุการณ์สำคัญ  

ในช่วงนี้ต่อไปว่า 

“...เวลา ๐๑.๐๐ น. ท่านก็เริ่มตื่น พอตื่น

จากหลบัแลว้ จากนัน้ทา่นกเ็ริม่ทำหนา้ทีเ่ตรยีมลา 

ภารา หเว ปญัจกัขนัธา ขนัธห์า้เปน็ภาระหนกั 

จะมรณภาพ .. 

ก่อนหน้า (มรณภาพ) ประมาณ ๒ ชั่วโมง

เศษ ท่านนอนท่าตะแคงข้างขวา แต่เห็นว่า

ท่านจะเหนื่อยมากเพราะนอนท่านี้มานาน   

 หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม พระอาจารย์เกิ่ง อธิมุตตโก พระอาจารย์สิม พุทธาจาโร

ออกมา ชั้นในก็มีพระผู้ ใหญ่มีท่านเจ้าคุณ-  

พระธรรมเจดีย์เป็นต้น ชั้นนอกก็เป็นพระที่มี

พรรษาน้อย แล้วถัดกันออกไปก็เป็นพระนวกะ

และสามเณร บรรดาพระทั้งพระเถระและ  

รองลำดับกันลงมาจนถึงสามเณร  

ในขณะนั้นรู้สึกจะแสดงความหมดหวัง

และหมดกำลังใจไปตามๆ กัน แต่ไม่มีใครกล้า

ปริปากออกมา นอกจากมีแต่อาการที่เต็มไป

ด้วยความหมดหวังและความเศร้าสลดเท่านั้น 

เพราะร่มโพธิ์ ใหญ่มีใบหนาซึ่งเคยเป็นที่อาศัย

และร่มเย็นอย่างยิ่งมาเป็นเวลานาน กำลังถูก

พายุจากมรณภัยคุกคามจะหักโค่นพินาศใหญ่

ขณะนั้นอยู่แล้ว การทำหน้าที่ของท่านก็กำลัง

เป็นไปแบบมองดูแล้วหลับตาไม่ลง ทั้งท่านผู้อื่น

และเรา 

ขณะที่ท่านจะสิ้นลมจริงๆ รู้สึกว่าอาการ

ทกุสว่นของทา่นอยู่ในความสงบและละเอยีดมาก 

จนไม่มีใครจะสามารถทราบได้ว่า ท่านสิ้นลมไป

ในขณะใดนาทีใด เนื่องจากลมหายใจของท่าน 

จึงพากันเอาหมอนที่หนุนอยู่หลังท่านถอยออก 

เลยกลายเป็นท่านอนหงายไป พอท่านทราบก็

พยายามขยับตัวหมุนกลับ จะนอนท่าตะแคง

ข้างขวาตามเดิม พระเถระผู้ ใหญ่ซึ่งเป็นศิษย์

ของท่านก็พยายามเอาหมอนหนุนหลังท่าน  

เขา้ไปอกี ทา่นเองกพ็ยายามขยบั  ๆ เชน่เดยีวกนั  

เมื่อเห็นอาการของท่านอ่อนเพลียมาก และ

หมดเรี่ยวแรงก็เลยหยุดไว้แค่นั้น  

ดังนั้นการนอนของท่านจะว่านอนหงายก็

ไม่ใช่ จะว่านอนตะแคงข้างขวาก็ไม่เชิง เป็น

อาการเพียงเอียงๆ อยู่เท่านั้น ทั้งเวลาของท่าน

ก็จวนเข้ามาทุกที บรรดาศิษย์ก็ไม่กล้าแตะต้อง

กายท่านอีก จงึปลอ่ยทา่นไวต้ามสภาพ คอืทา่น

นอนทา่เอยีงๆ จนถึงเวลา ซึ่งเป็นความสงบอยู่

ตลอดเวลา 

ในวาระสดุทา้ยนีต้า่งกน็ัง่สงัเกตลมหายใจ

ของท่านแบบตาไม่กะพริบไปตามๆ กัน การนั่ง

ของพระที่มีจำนวนมากในเวลานั้นต้องนั่งเป็น

สองชั้น คือชั้นใกล้ชิดกับท่าน และชั้นถัดกัน

ไม้และแคร่ที่ใช้หามหลวงปู่มั่นออกจากวัดป่าบ้านหนองผือ

ในช่วงที่หลวงปู่มั่นอาพาธ

บนศาลาทีพ่กัอาพาธหลวงปูม่ัน่ 

ทางจงกรมภายในวัดป่ากลางโนนภู่
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ละเอียดเข้าเป็นลำดับ จนไม่ปรากฏว่าท่านสิ้น

ไปเมื่อไร เพราะไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง

แสดงอาการในวาระสุดท้ายพอให้ทราบได้ว่า 

ท่านสิ้นไปในวินาทีนั้น แม้จะพากันนั่งสังเกตอยู่

เป็นเวลานาน ก็ไม่มีใครรู้ขณะสุดท้ายของท่าน 

ทา่นเจา้คณุพระธรรมเจดยีซ์ึง่เปน็ประธาน

อยู่ในที่นั้นเห็นท่าไม่ได้การ จึงพูดขึ้นว่า  

‘นี่ ไม่ใช่ท่านสิ้นไปแล้วหรือ’  

จากนัน้ทา่นกด็นูาฬกิาเปน็เวลา ๐๒.๒๓ น. 

จึงได้ยึดเอาเวลานั้นเป็นเวลามรณภาพของ

ท่าน…” 

เหตุการณ์ ในครั้งนั้นองค์หลวงตาเอง

พยายามสอดศีรษะเข้าไปเพื่อเฝ้าสังเกตดูภาพ

หลวงปู่มั่นนิพพานอย่างละเอียดลออในขณะที่

จวนเจียนเต็มที่แล้ว ดังนี้ 

“...พระอรหันต์นิพพานนี้ ไม่รู้นะ ดูพ่อแม่-  

ครูอาจารย์มั่นเราละจ้อใหญ่ ครูบาอาจารย์

ผู้ ใหญ่ก็มีเช่นอย่างหลวงปู่ฝั้นหลวงปู่เทสก์  

ไปอยู่ข้างใน เราเอาหัวสอดเข้าดูท่าน เวลา

ท่านจะสิ้นลม ตาเราไม่กะพริบ ถึงขนาดนั้น

น้ำตาพุ่งเลย สลดสังเวช  

คุณพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมีจริงๆ คุณท่าน

เหลือล้นพ้นประมาณ น้ำตาร่วงเลยพ่อแม่-  

ครูอาจารย์มั่นล่วงไป ขนาดนั้นเลย มันไม่ทราบ

ขาดสะบั้นลงหมดเลยละ ตัวเองเหมือนไม่มี

ความดี ความดีเหมือนอยู่กับท่านหมด พอท่าน

สิ้นลมปั๊บเหมือนว่าโลกธาตุจมไปตามๆ กัน 

เลยนะ 

อำนาจคุณเหลือล้นพ้นประมาณ . .   

เวลาท่านจะล่วงไปอีกก็เอาอีก ดูจ้ออยู่อย่างนี้

เรา ตาไม่กะพริบเลย หัวจ่อดูท่าน เวลาท่านจะ

ไปจริงๆ ลมหายใจมาสองสามงาบ พองาบ  

ที่สามอ่อนลง จากนั้นก็เบาลงๆ ลมหายใจเบา

ลงๆๆ และหายเงียบเลยนะ ไม่รู้ขณะท่านสิ้น

เมื่อไรไม่รู้ รู้ตั้งแต่ตอนต้นหายใจปากงาบๆ 

สามพักเท่านั้นละ จากนั้นก็อ่อนลงแล้วเงียบไป 

ไปเลย เราเห็นต่อหน้าต่อตา แหม น้ำตา 

เพราะอำนาจแห่งคุณของท่าน 

แต่ก่อนท่านไม่เคยพูดนะ อยู่ด้วยกันมา

สักกี่ปีท่านไม่เคยพูดว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ พอตอน

วาระสุดท้ายนี่แหละ  

‘ไปคราวนี้จะไม่กลับนะ’ 

เท่านั้นละสะดุดเลยเราก็ดีนะ ท่านไม่เคย

พูดนะ ไปคราวนี้จะไม่กลับล่ะท่านว่า ไม่กลับ  

ก็คือว่าไปเลย สิ้นแล้ว  

ผู้สิ้นกิเลสดับก็หมายถึงพระอรหันต์ดับ 

ไปคราวนีจ้ะไมก่ลบัทา่นวา่เทา่นัน้ คำพดูคำเดยีว

นี้สะดุด จนกระทั่งทุกวันนี้...” 

 

 

 

 

ทา่นมีโอกาสอยูจ่ำพรรษารว่มกบัหลวงปูม่ัน่

โดยลำดับดังนี้ บ้านโคก ๑ พรรษา บ้านนามน 

๑ พรรษา และแห่งสุดท้ายที่บ้านหนองผือ   

๕ พรรษา สำหรับวันมรณภาพของหลวงปู่มั่น 

ตรงกับเวลา ๒ นาฬิกา ๒๓ นาที ของวันที่ ๑๑ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๒ ณ วัดป่าสุทธาวาส 

จังหวัดสกลนคร สิริรวมอายุได้ ๘๐ ปี องค์-

หลวงตากล่าวถึงความรู้สึกในคืนที่หลวงปู่มั่น  

ได้ถึงแก่มรณภาพดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพาน 

ดังนี้ 

“...ในคืนนั้นท่านมรณภาพ เวลานั้นเกิด

ความโกลาหลอลหม่านแบบไม่มีใครช่วยใครได้

อย่างลึกลับในสมาคมมหาวิปโยคพลัดพราก  

ในยามดึกสงัด ต่างองค์ต่างงุ่มง่ามลูบคลำไป

ตามความเซ่อซ่า ลืมสติสตัง มิได้กำหนด

ทิศทางมืดแจ้งอะไรเลย เพราะอำนาจความ

เสียใจไร้ชิ้นดีที่เกิดจากความพลัดพรากแห่ง

ดวงประทีป ที่เคยให้ความสว่างไสวมาประจำ

ชีวิตจิตใจได้ดับวูบสิ้นสุดลง ปราศจากความ

อบอุ่น ชุ่มเย็น เหมือนก่อนมา 

บางท่านเป็นลม ราวจะสลบล้มลงสิ้นใจ

ไปพร้อมกับขณะท่านสิ้นลม เหมือนอะไรๆ ก็สิ้น

สุดไปตามท่านเสียสิ้น ราวกับทุกสิ่งได้ขาด

สะบั้นหั่นแหลกเป็นจุณวิจุณไปเสียสิ้น ราวกับ

โลกธาตุนี้ ไม่มีอะไรเป็นสาระพอเป็นที่เกาะ 

ของจิตผู้กำลังกระหายที่พึ่งได้อาศัยเกาะพอได้

หายใจแม้เพียงวินาทีหนึ่งเลย 

ปรากฏแต่ท่านองค์เดียวเป็นชีวิตจิตใจ

เพื่อฝากอรรถฝากธรรมและฝากเป็นฝากตาย

ทุกขณะลมหายใจเอาเลย ส่วนพระพุทธเจ้า 

พระธรรม และพระสงฆ์สาวก ใจก็ไม่ปรากฏว่า

ประมาท หากแต่ท่านอยู่ลึกตามความรู้สึก  

ในขณะนั้น ไม่สามารถอาจเอื้อมรื้อฟื้นขึ้นมา

เป็นที่พึ่ง และเป็นสักขีพยานได้อย่างใจหวัง

เหมือนท่านซึ่งอยู่ตื้นๆ ทั้งเห็นๆ และซึมซาบ  

ถึงจิตใจอยู่ทุกขณะที่ท่านอบรมชี้แจงข้ออรรถ

ข้อธรรมในเวลาสงสัยเรียนถามท่าน ไม่ว่าจะ

เป็นปัญหาชนิดใดที่ตนไม่สามารถแก้ ไขได้  

โดยลำพัง พอท่านเมตตาอนุเคราะห์ชี้แจง  

ให้เท่านั้น เป็นตกไปในทันทีทันใด มิได้เผา  

ลนหัวใจอยู่ต่อไปนานเลย 

‘นี้เป็นจุดที่สลักลึกลงในหัวใจ ทำให้เกิด

ความกระเทือนใจมาก เวลาท่านพลัดพรากไป 

นั่งรำพึงแบบคนตายที่ยังหายใจอยู่ ในชีวิต  

พระเพิ่งมีครั้งนี้ ในชีวิต’ 

ตาชำเลอืงไปเหน็องคท์า่นทีน่อนปราศจาก

ลมหายใจและความรู้สึกใดๆ ด้วยความสงบทีไร 

น้ำตาร่วงพรู น้ำตาร่วงพรูอย่างไม่เป็นท่าทุกที 

ทางภายในลมสะอึกสะอื้นในหัวอกหนุนให้เกิด

ความตีบตันขึ้นมาปิดคอหอย แทบจะไปเสีย  

ในขณะนั้น มีสติระลึกขึ้นมาชั่วขณะว่า  

ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) 

ประธานจัดงานถวายเพลิงหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

หลวงปู่มั่นมรณภาพ
หัวใจแทบสลาย
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แต่ยังมีภาระการงานทางใจอยู่ ยังต้องการ

ครบูาอาจารยท์ีเ่ปน็ทีล่งใจและสามารถชว่ยชีแ้นะ

จุดสำคัญที่ กำลั งติดอยู่ นี้ ให้ผ่ านพ้นไปได้   

การมรณภาพของหลวงปู่มั่นจึงทำให้ เกิด  

ความสลดสังเวชแก่ท่านอย่างเต็มที่ ดังนี้ 

“…วันท่านอาจารย์มั่นมรณภาพได้เกิด

ความสลดสังเวชอย่างเต็มที่จากความรู้สึกว่า

หมดที่พึ่งทางใจแล้ว เพราะเวลานั้นใจก็ยังมี

อะไรๆ อยู่ และเป็นความรู้ที่ ไม่ยอมจะเชื่อ

อุบายของใครง่ายๆ ด้วย  

เมื่อชี้ ไม่ถูกจุดสำคัญที่เรากำลังติดและ

พิจารณาอยู่ ได้อย่างท่านอาจารย์มั่นเคยชี ้  

ซึง่เคยไดร้บัผลจากทา่นมาแลว้ ทั้งเป็นเวลาเร่ง

ความเพียรอย่างเต็มที่ด้วย  

ฉะนั้นเมื่อท่านอาจารย์มั่นมรณภาพแล้ว

จึงอยู่กับหมู่คณะไม่ติด คิดแต่จะอยู่คนเดียว

เท่านั้น จึงพยายามหาที่อยู่ โดยลำพังตนเอง 

และได้ตัดสินใจว่าจะอยู่คนเดียวจนกว่าปัญหา

ของหัวใจทุกชนิดจะสิ้นสุดลงจากใจโดยสิ้นเชิง 

จึงยอมรับและอยู่กับหมู่เพื่อนต่อไปตามโอกาส

อันสมควร…” 

พระสงฆ์ สามเณร และประชาชน ทั้งใกล้และไกลจากทุกสารทิศ ต่างพากันหลั่งไหลร่วมงานพิธีมิได้ขาด

‘เราจะไม่ขาดใจตายไปกับท่านเดี๋ยวนี้

เชียวหรือ?’ 

พยายามพร่ำสอนตนว่า ท่านตายไปด้วย

ความหมดห่วงหมดอาลัยอันเป็นเรื่องของกิเลส

โดยสิ้นเชิง แต่เราตายไปด้วยความห่วงความ

อาลยัจะเปน็ขา้ศกึตอ่ตวัเอง ความอาลยัเสยีดาย

และความตายของเราไม่เกิดประโยชน์อะไร  

แก่เราและแก่ท่าน 

เวลาท่านมีชีวิตอยู่ก็มิได้สั่งสอนให้เรา

คิดถึงท่านและตายกับท่านแบบนี้ แบบนี้  

เป็นแบบที่แฝงอยู่กับโลกที่เขาใช้กันตลอดมา 

พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า ‘ผู้ ใดปฏิบัติ

ธรรมสมควรแก่ธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคต   

ผู้ ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราตถาคต’ ฉะนั้น 

ความคิดถึงแบบนี้จึงยังไม่เข้ากับธรรมเหล่านี้

ได้สนิท  

สิ่งที่จะเข้ากันได้สนิท คือการปฏิบัติตน

ตามคำสอนที่ท่านสอนไว้แล้วอย่างไรด้วยความ

ถูกต้องแม่นยำ นั่นเป็นความคิดถึงท่าน  

โดยถูกต้อง 

แม้จะตายเพราะการฝึกทรมานตนตาม

หลักธรรม ก็ชื่อว่าตายอย่างถูกต้อง ควรคิด

และปฏิบัติตนตามแบบนี้จะสมกับว่าเรามา

ศึกษากับท่านเพื่อเหตุเพื่อผล  

จงึพอไดส้ตสิตงั คดินอ้มเอาธรรมมายบัยัง้ 

ชโลมใจที่กำลังถูกมรสุมพัดผันทั้งดวง และพอมี

ชีวิตรอดมาได้ ไม่จมลงแบบไม่เป็นท่าเสียแต่

ครั้งนั้น...” 

 

 

 

 

ด้วยสมาธิที่แน่นหนา และด้วยความ

เพียรด้านปัญญาอย่างจริงจัง ทำให้ท่าน

สามารถถอดถอนกิเลสออกได้เป็นลำดับๆ ไป 

จนก้าวเข้าถึงความละเอียดอ่อนของจิตและ

เห็นอวิชชาในจิตเป็นของอัศจรรย์ เป็นของน่า-

รักน่าสงวนน่าติดข้องน่าเฝ้ารักษาอยู่อย่างนั้น

เป็นอัศจรรย์ทั้งวันทั้งคืน ระยะนี้อยู่ในช่วง ๔ 

เดือนก่อนหน้าที่หลวงปู่มั่นจะมรณภาพ  

ถึงแม้สติปัญญาจะเป็นอัตโนมัติหมุน

ตลอดทัง้วนัทัง้คนื หรอืแมจ้ติจะละเอยีดเพยีงใด 

ผู้มีพระคุณสูงสุดจากไป
อาลัยอาวรณ์สุดประมาณ
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อนิจจา วต สังขารา เรือนร่างของท่าน

นอนสงบนิ่งอยู่ด้วยอาการอันน่าเลื่อมใสและ

อาลัยยิ่งกว่าชีวิตจิตใจซึ่งสามารถสละแทนได้

ด้วยความรักในท่านกับเรือนร่างของเราที่นั่ง

สงบกายแต่ใจหวั่นไหวอยู่ด้วยความหมดหวัง

และหมดที่พึ่งต่อท่านผู้จะให้ความร่มเย็นต่อไป 

ทั้งสองเรือนร่างนี้รวมลงในหลักธรรม 

คือ อนิจจา อันเดียวกัน ต่างก็เดินไปตาม   

หลักธรรม คือ อุปปัชชิตวา นิรุชฌันติ เกิด 

แล้วต้องตาย จะให้เป็นอื่นไปไม่ได้  

ส่วนหลวงปู่มั่นท่านเดินแยกทางสมมติ  

ทั้งหลายไปตามหลักธรรมบทว่า เตสัง วูปสโม 

สโุข ทา่นตายในชาตทิีน่อนสงบใหศ้ษิยท์ัง้หลาย

ปลงธรรมสังเวชชั่วขณะเท่านั้น  

ต่อไปท่านจะไม่มาเป็นบ่อแห่งน้ำตาของ

ลูกศิษย์เหมือนสมมติทั่วๆ ไป เพราะจิตของ

ท่านที่ขาดจากภพชาติเช่นเดียวกับหินที่หักขาด

จากกันคนละชิ้นจะต่อให้ติดกันสนิทอีกไม่ ได้

ฉะนั้น…” 

ท่านนั่งรำพึงรำพันอยู่ด้วยรู้สึกหมดหวัง

ในใจว่า  

“ปัญหาทั้งหมดภายในใจที่เคยปลดเปลื้อง

กับท่าน บัดนี้ เราจะไปปลดเปลื้องกับใคร?   

และใครจะมารับปลดเปลื้องปัญหาของเรา  

ให้สิ้นซากไปได้เหมือนอย่างท่านอาจารย์มั่น

ไม่มีแล้ว 

เปน็กบัตายกม็เีราคนเดยีวเทา่นัน้ เชน่เดยีว

กับหมอที่เคยรักษาโรคเราให้หายไม่รู้กี่ครั้ง 

ชีวิตเราอยู่กับหมอคนเดียวเท่านั้น แต่หมอผู้ ให้

ชีวิตเรามาประจำวันก็ได้สิ้นไปเสียแล้วในวันนี้ 

เราจึงกลายเป็นสัตว์ป่าเพราะหมดยารักษาโรค

ภายใน” 

เมื่อนั่งอาลัยอาวรณ์ถึงหลวงปู่มั่นด้วย

ความเคารพรักและเลื่อมใสพร้อมทั้งรู้สึกหมด

หวังหมดที่พึ่งทางใจระคนกันไป แต่แล้วท่านก็

กลับได้อุบายต่างๆ ขึ้นมาในขณะนั้นว่า  

“...วิธีการสั่งสอนของท่านเวลามีชีวิตอยู่ 

ท่านสั่งสอนอย่างไร ต้องจับเงื่อนนั้นแลมาเป็น

ครูสอน และท่านอาจารย์มั่นเคยย้ำว่า  

‘อยา่งไรอยา่หนจีากรากฐานคอืผูรู้ภ้ายในใจ 

เมื่อจิตมีความรู้แปลกๆ ซึ่งจะเกิดความเสียหาย 

ถ้าเราไม่สามารถพิจารณาความรู้ประเภทนั้นได้ 

ใหย้อ้นจติเขา้สูภ่ายในเสยี อยา่งไรก็ไมเ่สยีหาย’...” 

หลวงปู่มั่นสอนไว้อย่างนี้ท่านก็จับเอา

เงื่อนนั้นไว้แล้วนำไปปฏิบัติต่อตนเองจนเต็ม

ความสามารถ 

  

 

 

 

ท่านเล่าถึงบรรยากาศในช่วงเตรียมงาน

ฌาปนกิจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ

ความดีงามและความพร้อมเพรียงสามัคคี  

ของพี่น้องชาวสกลนครทำให้ท่านฝังลึกลงสู่

จิตใจอย่างไม่มีวันหลงลืมได้เลย ดังนี้  

“...พอรุ่งเช้าทั้งพระผู้ ใหญ่ทั้งข้าราชการ

ทุกแผนกในตัวจังหวัด ทราบข่าวมรณภาพ  

ของท่านอาจารย์ ต่างก็รีบออกมากราบเยี่ยม

ศพท่าน และปรึกษาหารือกิจการเกี่ยวกับ  

ศพท่านว่าจะควรปฏิบัติอย่างไร เพื่อความ

เหมาะสมและเป็นการถวายเกียรติโดยควรแก่

เมื่อการมรณภาพของหลวงปู่มั่นผ่านไป 

ผู้คนที่อยู่แวดล้อมเรือนร่างองค์หลวงปู่มั่น  

ก็เริ่มเบาบางลง   

โอกาสเช่นนั้นท่านจึงเข้าไปกราบที่เท้า 

และนั่งรำพึงรำพันปลงความสลดใจสังเวช

น้ำตาไหลนองอยู่ปลายเท้าเกือบ ๒ ชั่วโมง 

พร้อมทั้งพิจารณาธรรมในใจของตนกับโอวาทที่

หลวงปู่มั่นให้ความเมตตา อุตส่าห์สั่งสอนมา

เป็นเวลาถึง ๘ ปีที่อาศัยอยู่กับท่านว่า 

“…การอยู่เป็นเวลานานถึงเพียงนั้น แม้คู่

สามีภรรยาซึ่งเป็นที่รักยิ่ง หรือลูกๆ ผู้เป็นที่รัก

ของพ่อแม่ อยู่ด้วยกันก็จะต้องมีข้อข้องใจ  

ต่อกันเป็นบางกาล แต่ท่านอาจารย์กับศิษย์

ที่มาพึ่งร่มเงาของท่าน เป็นเวลานานถึงเพียงนี้ 

ไม่เคยมีเรื่องใดๆ เกิดขึ้น 

ยิง่อยูน่านกย็ิง่เปน็ทีเ่คารพรกัและเลือ่มใส

หาประมาณมิได้ ท่านก็ได้จากเราและหมู่เพื่อน

ผู้หวังดีทั้งหลายไปเสียแล้วในวันนั้น  

คณะกรรมการจัดงานและคณะพิณพาทย์ งานถวายเพลิงหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ข่าวหลวงปู่มั่นกระจายทั่วประเทศ
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ฐานะ ที่ท่านเป็นพระอาจารย์องค์สำคัญ  

ที่ ป ระชาชนเคารพเลื่ อม ใสมากแทบทั่ ว  

ประเทศไทย พร้อมกับนำเรื่องท่านไปออกข่าว

ทางวิทยุและหนังสือพิมพ์ เพื่อประชาชนที่เป็น

ลูกศิษย์และท่านที่เคารพเลื่อมใสในท่าน ซึ่งอยู่

ในที่ต่างๆ ทั้งใกล้และไกลได้ทราบโดยทั่วกัน  

พอข่าวท่านมรณภาพกระจายไปถึงไหน 

ทั้งประชาชนและพระเณรทั้งใกล้และไกล   

ต่างพากันหลั่งไหลมากราบเยี่ยมศพท่านถึง  

ที่นั้นมิได้ขาด นับแต่วันมรณภาพจนถึงวันถวาย

ฌาปนกิจศพท่าน ทั้งที่มากลับและมาค้างคืน 

โดยมากที่มาจากทางไกลก็จำต้องค้างคืนเพราะ

การคมนาคมไม่ค่อยสะดวกเหมือนทุกวันนี้ .. 

ศพท่านทั้งฝ่ายพระผู้ ใหญ่และข้าราชการเห็น

ต้องกันว่า ควรเก็บไว้จนถึงเดือนสามข้างขึ้น 

คือต้นปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ค่อยถวายฌาปนกิจ-  

ศพท่าน ด้วยเหตุนี้จึงได้พร้อมกันจัดหีบถาวร

เพื่อบรรจุศพท่าน  

ในวันต่อมาเวลาบ่าย ๔ โมง ประชาชน 

พระเณรจำนวนมากมายพร้อมกันสรงน้ำ  

ศพท่าน เสร็จแล้วใช้ผ้าขาวพับห่อพันองค์ท่าน

หลายชั้น ภายนอกจีวรที่ครองถวายเรียบร้อย

แล้วอาราธนาเข้าในหีบศพถาวร หลังจากนั้น

คณะศรัทธามากท่าน มีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์

เปน็ประธาน ปรกึษากนัตกลงจดัใหม้กีารสวดมนต์

ถวายท่านทุกคืน และมีการแสดงธรรมด้วย  

ในวาระเดียวกัน ส่วนหีบศพท่านด้านหน้าปิด

ด้วยกระจก เพื่อท่านผู้มาแต่ ไกลยังไม่เห็น  

องค์ท่าน ประสงค์อยากดูย่อมเป็นความสะดวก 

ไม่เสียใจว่ามาถึงแล้วไม่ได้เห็นท่าน 

การสวดมนต์ถวายท่าน มีประชาชนและ

พระเณรมาร่วมพิธีวันละมากๆ งานคราวนี้ ได้

เห็นน้ำใจพี่น้องชาวสกลนครเรา ทั้ งท่าน

ข้าราชการทุกแผนก ตลอดพ่อค้าประชาชน  

ทั่วหน้ากันที่มีศรัทธาแข็งแรงและห้าวหาญ  

ในการบริจาค และเอาการเอางานในธุระหน้าที่

ไม่มีความย่อท้ออ่อนแอเลย นับแต่วันท่าน

อาจารย์ ไปถึงและมรณภาพจนถึงวันงานถวาย

ฌาปนกิจศพท่าน พี่น้องชาวสกลนครเรา ต่าง  

วิง่เตน้ขวนขวายทีจ่ะใหพ้ระเณรไดร้บัความสะดวก

ในปัจจัยสี่ และกิจการใหญ่ โตที่ขวางหน้า  

อยู่ใหส้ำเรจ็ไปดว้ยดแีละมเีกยีรต ิ โดยไมเ่หน็แก่

ความเหน็ดเหนื่อยและสิ้นเปลืองใดๆ ทั้งสิ้น 

พระมากมายที่มากราบนมัสการเยี่ยม  

ศพท่านอาจารย์ในระหว่างก่อนจะถึงวันงาน

เป็นเวลาสามเดือน และพระเณรอยู่ประจำ  

เพื่อดูแลกิจการจำนวนเป็นร้อยขึ้นไป พี่น้อง  

ทั้งหลายมิได้ย่อท้อ ทั้ งผู้ ใหญ่ผู้น้อยต่าง

พร้อมใจกันมีศรัทธาใส่บาตร จนกว่าพระเณร

จำนวนมากจะผ่านไปหมดทุกองค์ แทบเป็นลม 

แมเ้ชน่นัน้ก็ไมย่อมลดละความเพยีร คงพรอ้มกนั

พยายามโดยสม่ำเสมอ อาหารบิณฑบาตไม่เคย

บกพร่องเลย มีแต่เหลือเฟือตลอดสาย ไม่ว่า

พระเณรจะมาเพิ่มมากเพียงไร ไม่มีวิตกวิจารณ์

ว่าอาหารจะบกพร่องขาดเกิน .. ผู้เขียนไม่นึก

ไม่ฝันว่าจะได้เห็นความอดทน ความทนทาน 

ความเสยีสละทกุดา้นของพีน่อ้งดงักลา่วขนาดนี ้

พอเห็นแล้วถึงใจ จำติดตาติดใจไม่ลืมเลย.. จึง

ขอจารกึไว้ในใจตลอดจนอวสาน ไมม่วีนัหลงลมื

เลย .. 

พระเณรที่ มาช่วยดูแลงานที่ ควรทำ  

เพื่อเตรียมรับท่านที่มาในงาน โดยมีฆราวาส

ญาติโยมเป็นแรงงาน ก็น่าเห็นใจทั้งสองฝ่าย 

เพราะเพียงระหว่างที่ ยั ง ไม่ถึ งวันงานก็มี  

พระเณรมากอยู่แล้ว ยิ่งถึงวันงานเข้าจริงๆ   

ได้กะการกันไว้ว่า ทั้งพระเณรและฆราวาสที่จะ

มาในงานนี้ต้องเป็นจำนวนหมื่นขึ้นไป ฉะนั้น  

จำต้องพากันเตรียมจัดทำปะรำต่างๆ ทั้งที่พัก 

ทั้งโรงครัวไว้มากเท่าที่จะมากได้ ..  

พอจวนวันงานจะมาถึง พระเณรและ

ประชาชนนับวันหลั่ งไหลมาทุกทิศทุกทาง  

ทั้งใกล้ทั้งไกล .. งานนี้ ไม่มีมหรสพคบงันใดๆ 

ทั้งสิ้น เพราะเป็นงานกรรมฐานล้วนๆ เครื่อง

ไทยทานที่ ประชาชนต่ างมี ศรั ทธานำมา  

สมโภชโมทนาช่วยเหลือในงานนี้ อยากจะพูดว่า 

กองเทา่ภเูขาลกูยอ่ยๆ เรานีเ่อง .. อาหารมมีาก

จนเหลือเฟือ ตลอดงานไม่มีอดอยากขาดแคลน

เลย .. ไม่เคยปรากฏว่ามีการดื่มเหล้าเมาสุรา

และทะเลาะวิวาทฆ่าตี และฉกลักขโมยปล้นจี้

สิ่งของของกันและกันเลย .. 

ตอนกลางคืนราว ๒ ทุ่มมีการสวดมนต์

และมาติกาบังสุกุลถวายท่านทุกคืน และ  

มีการแสดงธรรมทุกคืน ตอนเช้าหลังจากเสร็จ

แล้วมีการมาติกาบังสุกุลไปเรื่อยๆ ไม่ค่อย  

มีกำหนดเวลาตายตัวนัก เพราะศรัทธาและ

พระเณรมีมาก .. รายชื่อของพระเณรที่มา  

ในงาน ทางกองบัญชีพระได้จดชื่อและ  

ฉายาท่านไว้พร้อมแล้วแต่ขณะท่านมาถึงวัด  

ทีแรก…”  
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๙. พระญาณวิศิษฏ์ (สิงห์ ขันตยาคโม)

๑๐. พระเทพบัณฑิต (อินทร์ ถิรเสวี)

๑๔. พระราชสุทธาจารย์ (พรหมา โชติโก)

๑๕. พระอาจารย์เทสก์ เทสรังสี

๑๗. พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

๑๘. พระอาจารย์กว่า สุมโน

๑๙. หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

๒๐. หลวงพ่อขุนศักดิ์

๒๑. หลวงพ่อทองสุก

๒๔. พระครูอุดมธรรมคุณ (มหาทองสุก สุจิตโต)

๒๕. พระราชคุณาภรณ์

๒๖. พระอาจารย์บุญมา ฐิตเปโม

๒๗. พระอาจารย์กงมา จิรปุญโญ

๒๘. พระอาจารย์อ้วน

๒๙. พระอาจารย์สาม อกิญจโน

๓๐. พระราชวุฒาจารย์ (ดูลย์ อตุโล)

๓๓. พระอาจารย์เกตุ วัณณโก

๓๔. พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)

๓๕. พระสุธรรมคณาจารย์ (แดง ธัมมรักขิโต)

๓๖. พระครูปัญญาวราภรณ์

๓๗. พระวินัยสุนทรเมธี

๓๘. พระอาจารย์กู่ ธัมมทินโน

๓๙. พระครูพุฒิวราคม (พุฒ ยโส)

๔๐. พระอาจารย์อ่อนสา สุขกาโร


