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๖
เข้าถึงธรรมธาตุ
สภาวจิตขั้นละเอียดขององค์หลวงตา
ทำให้ท่านต้องหลีกเร้นออกจากหมูค่ ณะ
เพือ่ หาสถานทีบ่ ำเพ็ญขัน้ อุกฤษฏ์
จนกระทัง่ ค่ำคืนอันเงียบสงัด บนเทือกเขาภูพาน 

จิตของท่านก็สามารถปล่อยวางภาระ สิ้นเครื่องผูกพัน 

หลุดพ้นจากอาสวกิเลส เป็นสอุปาทิเสสนิพพานสมความตั้งใจ

มหาสติมหาปัญญา
“ของกลาง” มัดตัว

อุทยานแห่งชาติภูพาน

เมื่อได้อาราธนาศพหลวงปู่มั่นไว้ที่วัดป่าสุทธาวาสแล้ว ท่านก็หลบไปหาภาวนาอยู่ตาม
ป่าตามเขาตามธรรมดาจะไปคนเดียว แต่ครั้ง
นั้ น มี พ ระติ ด ตามด้ ว ยองค์ ห นึ่ ง ไม่ ว่ า จะไล่
อย่างไรก็ ไม่กลับเลยติดตามไปจนได้ ดังนี้
“...เป็นพรรษาที่ ๑๖ นะ นั่นละตอนที่เรา
กำลังหมุนติ้ว ใครติดตามไม่ ได้ ท่านสีทาแอบ
ตามไปจนได้ เราไล่ ไปอยู่ โน่น คนละฟากป่า
โน่น เราอยู่ที่นี่ให้เหมือนอยู่คนเดียว เรียกว่าไม่
ให้พบกันเลยทั้งวัน บิณฑบาตท่านก็ ไปสายหนึ่ง
เราก็ ไปสายหนึ่ง ไม่เห็นกัน .. ไปบิณฑบาตมันก็
หมุนของมันตลอดๆ ใครใส่บาตรไม่ทราบผู้หญิง
ผู้ชายไม่สนใจนะ จิตจะทำงานนี้ตลอดๆ ได้มา
ฉันเพียงพอมีชีวิตให้อยู่เป็นไปเท่านั้น แม้เวลา
ฉันจังหันจิตก็ ไม่ ได้อยู่กับอาหารการกินนะ มัน
จะหมุ น ของมั น ระหว่ า งกิ เ ลสกั บ ธรรมฟั ด กั น
นี่ละเวลาธรรมมีกำลังแล้ว กิเลสอยู่ที่ ไหนมัน
ตามเผาตามฟันกันแหลกๆ ..
มาพบกันเวลาฉัน นอกนั้นไม่พบกันเลย
เพราะเราต้ อ งการอยู่ ค นเดี ย ว อั น นี้ แ อบ
ติดตามเราเหมือนปลิงมันเกาะติดนั่นเอง จึง
บังคับให้ ไปอยู่ทางโน้น กลางค่ำกลางคืนเวลา
ไหนห้ามไม่ ให้มาหาเรา เราบอกกันอย่างนี้ ..
เราหลบหนีขนาดไหนวิ่งตามเราไปได้ ..

ไตรลักษณ์อย่างหยาบ กลาง ละเอียด

‘ถ้ายังเห็นเราอยู่ที่ร้านนี้เมื่อไร อย่าเข้า
มานะ ถ้าจะมาทำอะไรก็ ให้มาตอนเราไปเดิน
จงกรม’
เราบอกอย่างนั้น เพราะทางจงกรมของ
เราอยู่ ในป่า .. เราก็อยู่ทางนี้ พระองค์นั้นอยู่
ทางโน้น พอดีอันนี้เป็นเขื่อนลำน้ำอูนนี่นะ นี่มัน
อยู่ ข้ า งๆ ที่ เ ราพั ก น่ ะ ที่ เ ราพั ก นั้ น ก็ เ หมาะดี
ภาษาอีสานเรียกว่าไม้บง ไม้ ไผ่บง อู้ย! ร่มเย็น
เราก็เดินจงกรมตรงนี้สบาย
ที นี้ เ ขาก็ ม าทอดแหตรงที่ มั น เป็ น คุ้ ง น้ ำ
เราเห็นเขาทอดแหเสียงอึกทึกครึกโครม เราก็
เลยหนีไปอยู่ ในป่าลึกๆ เราไปเดินจงกรมอยู่
โน้น จนกระทั่งมืดเราถึงมา
อันนี้เรื่องถึงบทมันนะ ไอ้เณรนั่นจำชื่อมัน
ได้จนกระทั่งบัดนี้ ชื่อ “เณรแปลง” มาจากบ้าน
หนองโดก เณรแปลงมันมีผ้าเช็ดตัวผืนหนึ่ง มัน
อยากเข้าไปวัดป่าหนองบัวก็เดินผ่านป่าของเรา
ที่พักอยู่นั่นไป
เวลาไปนั้ น เณรแปลงมั น ไปเผลอ
อย่ า งไรไม่ ท ราบ ผ้ า ที่ พ าดบ่ า มานี้
ตกหล่นลงข้างทางที่ชาวบ้านเขา
ขึ้นมาจากห้วยอูน ขากลับมาเณร
ไม่เห็นผ้าจึงพูดให้พระฟังว่า
‘โอ๊ ย ! ผ้ า ผมหาย’ พู ด กั บ
พระองค์ที่มากับเราฟัง
ที นี้ พ วกที่ เ ขาตกปลาเสร็ จ
แล้วก็ขึ้นมา เห็นผ้านี้ตกอยู่ ผู้เห็น
ทีแรกนั้นไม่ ได้ว่าแผ่ปลาล่ะ บอก
‘ครูบาวัดนี้ทำผ้าตก’ จึงเอาผ้าไป
พาดไว้

“...เมื่อจิตยังไม่สงบเราจะพิจารณาสิ่งใดก็ ไม่ชัดเจน แม้จะพิจารณาทางปัญญาก็กลายเป็น
สัญญาไปเสียโดยมาก นี้หมายถึงสัญญาที่จะก่อเหตุเป็นสมุทัย สะสมกิเลสขึ้นภายในใจ เพราะความรู้
ความเห็นที่มาผ่านทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เมื่อใจได้รับความสงบแล้ว จะพิจารณาสภาวธรรมก็
เห็นชัดเจนแจ่มแจ้ง เช่นเดียวกับบุคคลที่กำลังหยุดนิ่งอยู่ มองดูอะไรก็เห็นชัดฉะนั้น สมาธิพระองค์
ก็ ได้ทรงบำเพ็ญมา คำว่า “สมาธิ” นี้หมายถึงความสงบของใจหรือความแน่นหนามั่นคงของใจ เมื่อใจ
ได้รับความสงบแล้ว ความสุขจะปรากฏขึ้นมาในขณะนั้น ถ้ายังไม่สงบก็ยังไม่ปรากฏเป็นความสุขขึ้น
มา เมื่อมีความสงบสุขแล้ว เราพอมีช่องทางจะพิจารณาทางปัญญา
คำว่า “ปัญญา” หมายถึงความสอดส่องมองดูเหตุการณ์ต่างๆ ได้ทะลุปรุโปร่งเป็นลำดับหรือ
ความแยบคาย ออกจากใจอันเดียว สัญญาคือความจำ ปัญญาคือความคลี่คลายในสิ่งที่ตนจดจำไว้
นั้น เช่นเดียวกับเรามัดไม้หลายกิ่งหลายแขนงเข้าเป็นมัดๆ สัญญาเช่นเดียวกับตอกหรือลวดที่เรามัด
ไม้เป็นกำไว้ ปัญญาเป็นผู้คลี่คลายไม้ที่เรามัดไว้นั้นให้เห็นว่ามีกี่ชิ้นด้วยกัน มี ไม้อะไร และชื่อว่าอะไร
บ้าง เรื่องของปัญญาจึงเป็นธรรมชาติคลี่คลายดูสภาวธรรมซึ่งเป็นของมีอยู่ในตัวของเรา
อนึ่ง คำว่า “สมาธิ” การทำใจให้มีความสงบเยือกเย็น ท่านผู้ฟังทั้งหลายคงจะเคยได้ทราบแล้ว
ว่ามีหลายชั้น ขณิกสมาธิ จิตที่รวมลงเพียงขณะเดียวแล้วถอนขึ้นมาเสีย อุปจารสมาธิ คือสมาธิที่รวม
สงบแล้วถอนออกมาเล็กน้อยแล้วออกรู้สิ่งต่างๆ ที่มาสัมผัสใจในขณะนั้น จะเป็นเรื่องสัตว์ บุคคล หรือ
ภูตผีก็ตาม จัดเข้าในวงอุปจารสมาธินี้ ส่วนอัปปนาสมาธิ จิตที่หยั่งลงแล้วมีความสงบอย่างเต็มที่ และ
รวมอยู่ ได้เป็นเวลานานๆ คำว่า “อัปปนาสมาธิ” นี้มีความหมายกว้างขวางมาก จิตรวมอยู่ ได้นานด้วย
มีความชำนิชำนาญในการเข้าออกของสมาธิด้วย ต้องการเวลาใดได้ตามความต้องการด้วย
แต่เราผู้บำเพ็ญในทางปัญญานั้น ไม่จำเป็นต้องถึงขั้นอัปปนาสมาธิแล้วจึงจะต้องพิจารณาทาง
ปัญญา เรื่องของสมาธิ คือความสงบ จะสงบมากน้อย พึงทราบว่าเป็นบาทฐานแห่งวิปัสสนาคือ
ปัญญาเป็นขั้นๆ ไป เพราะปัญญามีหลายขั้น ขั้นหยาบ ขั้นกลาง ขั้นละเอียด สมาธิในขั้นหยาบก็เป็น
บาทฐานของวิปัสสนาขั้นหยาบได้ ขั้นกลาง ขั้นละเอียดก็เป็นบาทฐานของปัญญาขั้นกลาง ขั้น
ละเอียดได้ และในขณะเดียวกันพึงทราบว่า สมาธิกับปัญญานั้นเป็นธรรมคู่เคียงโดยจะแยกจากกันไม่
ออก ควรใช้ปัญญาคู่เคียงกันไปกับสมาธิตามโอกาสอันควร คือถ้าเราจะดำเนินในทางสมาธิโดยถ่าย
เดียว ไม่คำนึงถึงเรื่องปัญญาเลยแล้ว จะเป็นเหตุให้ติดสมาธิคือความสงบ
เมื่อจิตถอนออกมาจากสมาธิแล้ว ต้องพิจารณาในทางปัญญา เช่นพิจารณาธาตุขันธ์โดยทาง
ไตรลักษณ์ วันนี้ก็พิจารณาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา วันหน้าก็พิจารณาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไตร่ตรอง
อยู่เช่นนี้ทุกวันทุกคืนไป ไม่ต้องสงสัยว่าจะไม่ชำนาญในทางปัญญา ต้องมีความคล่องแคล่วชำนาญ
เช่นเดียวกันกับทางสมาธิ ปัญญาในเบื้องต้นต้องอาศัยการบังคับให้พิจารณาอยู่บ้าง ไม่ ใช่จิตเป็น
สมาธิแล้วจะกลายเป็นปัญญาขึ้นมาทีเดียว ถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วกลายเป็นปัญญาขึ้นมาเอง โดยผู้
บำเพ็ญไม่ต้องสนใจมาพิจารณาทางด้านปัญญาเลยแล้ว จิตก็ ไม่มี โอกาสจะติดสมาธิ ดังที่เคยปรากฏ
ดาษดื่นในวงนักปฏิบัติ ความจริงเบื้องต้นต้องอาศัยมาพิจารณา ปัญญาจะมีความคล่องแคล่วและมี
ความสว่างไสว ทั้งรู้เท่าทันกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเป็นลำดับ จะเป็นไตรลักษณ์ที่หยาบก็จะเห็นในทาง
ปัญญา
ไตรลักษณ์อย่างหยาบ อย่างกลาง และอย่างละเอียดนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณา เช่นเรา
พิจารณาในส่วนร่างกายจัดว่าเป็นไตรลักษณ์ส่วนหยาบ พิจารณาในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
จัดเป็นไตรลักษณ์ส่วนกลาง พิจารณาเรื่องจิตที่เป็นรากเหง้าแห่งวัฏฏะจริงๆ แล้ว นั่นคือ
ไตรลักษณ์ส่วนละเอียด เมื่อจิตได้ก้าวเข้าสู่ ไตรลักษณ์ส่วนหยาบ ไตรลักษณ์ส่วน
กลาง ไตรลักษณ์ส่วนละเอียด จนผ่านพ้นไตรลักษณ์ทั้งสามนี้ ไปแล้ว
ธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นในอันดับต่อไปอย่างไม่มีปัญหาใดๆ นั้น จะ
เรียกว่า อัตตาก็ตาม อนัตตาก็ตาม ไม่เป็นไปตาม
ความสมมุ ติ นิ ย มใดๆ ทั้ ง นั้ น เพราะอั ต ตากั บ
อนั ต ตาเป็ น เรื่ อ งของสมมุ ติ ซึ่ ง โลกก็ มี อ ยู่
ด้วยกัน ธรรมชาติอันนั้นไม่ใช่สมมุติ โลก
ทั้ ง หลายจึ ง เอื้ อ มถึ ง ได้ ย าก เมื่ อ มี อั ต ตา
และอนัตตาเป็นเครื่องเคลือบแฝงอยู่ในใจ...”
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พอผู้มาทีหลังเห็นจึงนึกว่าเป็นสัญลักษณ์
ว่า พระแผ่ปลา (ขอบิณฑบาตปลา) เขาจึง
ร้อยปลาเป็นพวงแล้วก็แขวนไว้ข้างๆ ร้านเราที่
เราพัก ไอ้เราไม่รู้เรื่อง เราอยู่ในป่าโน่น
นี่สิ! ที่ว่าเหตุผลมันถูกมัดใช่ ไหมล่ะ มัน
หากเป็นของมันเองอย่างนี้แหละ ทีนี้พอตอน
เช้าเราออกบิณฑบาตกลับมา ชาวบ้านเขามา
คอยอยู่แล้ว เขาก็ร้อยปลามานี่เป็นครูบาองค์ที่
ไปแผ่ปลาเขาเมื่อวานใช่ ไหม
‘โยม! ทำไมว่าอย่างงั้น’ เราก็ว่าอย่างงี้

‘ก็เห็นเอาผ้าเหลืองผืนหนึง่ พาดไว้นนั้ เขา
ก็รอ้ ยปลาแล้วก็แขวนไว้ตรงจุดเดียวกันนัน้ ’
‘แล้วกัน ยังไงกันนี่ ไหนไปเรียกพระองค์
นั้นมาดูสิ’
ก็ เ รี ย กพระอี ก องค์ นั้ น มา มาก็ ม าถาม
‘ท่านรึเปล่า ไปแผ่ปลาเขาเมื่อวานนี้’ เราว่า
อย่างงั้นนะ ‘ฮึ แผ่ตอนไหน อ้าว! ไม่ ได้แผ่’
พระองค์นั้นก็งงอีกเหมือนกันนั่นแหละ
‘ไม่แผ่จะเป็นใคร มันก็มีเรา ๒ คนเท่านั้น
ในป่านี้ ต้องจั บ เรา ๒ คนเท่ า นี้ ’ นี่ เ ห็ น ไหม

ตื่นผี “อะแอ้ม”
เหตุการณ์อีกเรื่องหนึ่งอยู่ในที่บ้านเดียวกันแต่ท่านไม่ ได้ระบุช่วงเวลา
ท่านว่าทำให้เห็นถึงความกลัวตายกลัวผีของคนทั้งๆ ที่ถูกสอนให้ ไม่เชื่อว่า
ผีมีจริง ดังนี้
“...เรื่องความกลัวตาย นี้มันทำให้ลืมศาสนาได้เหมือนกันนะ .. เขา
เรียกบ้านแร่บ้านเร่ออะไร เราก็เคยไปอยู่ที่นั่นไปพักภาวนา มีบึงใหญ่ บึงนี้มี
จระเข้ใหญ่ตัวหนึ่งประจำอยู่ในบึงนั้น ถ้าถึงหน้าน้ำจริงๆ แล้ว น้ำอูนนี่แหละ
เวลาน้ำล้นฝั่งมากๆ นี้ จระเข้ก็ออกจากบึงลงไปน้ำอูนนี่ ไปเที่ยว พอจวนน้ำ
ลดลงไปแล้วมันก็ปีนขึ้นมาอยู่ในบึง เพราะลำน้ำอูนกับบึงนี้ห่างกันดูเหมือน
จะประมาณสักเพียง ๒ เส้นเท่านั้นละมั้ง (๘๐ เมตร)
บึงใหญ่มันอยู่ทางด้านนู้น แม่น้ำมันผ่านไปนี้ จระเข้ตัวนี้มันอยู่นี้ มัน
เคยเข้าเคยออกไปมาอยู่ตลอด มันรู้ทิศทางดี ถึงหน้าฝนนี่มันก็ลงเที่ยวไป
ตามลำน้ำอูนไปเรื่อย ไปที่ ไหนมันก็ ไป พอจวนน้ำจะลดลงๆ จะสิ้นฤดูฝนแล้ว
มันก็มานี้แหละ ขึ้น เข้าบึงนี่ บึงนั้นเขาบอกว่าแรงมาก แรงจริงๆ ใครไปทำ
อะไรก็ ไม่ ได้ ภาษา (อีสาน) ทางเรานี่เรียกว่า มันเข็ดมันขวางมาก ทางนี้เขา
เรียกว่ามันแรงมาก มันจะแสดงให้เห็นแปลกๆ ต่างๆ แล้ววันนั้นก็ อีตาสม
(ท่านสม) ไปภาวนาอยู่นั่น (หัวเราะ) ..
เขาบอกว่า ‘โอ๊ย อยู่ที่นี่มันแรงนะ มันจะแรงอะไร มันสู้ธรรมได้เหรอ’
นี่ละความโม้ความคุยมันเป็นกิเลสนะ กิเลสกับธรรมก็ฟัดกันล่ะซิ
พอไปให้เขาทำทางจงกรมให้ ทำร้านอยู่สูงดูเหมือนจะขนาดนี้ละมั้ง

(ชี้ ไปที่ระดับใต้ถุนศาลา) เราก็ ไม่เห็นไอ้ร้านบ้านั่นน่ะ ร้านท่านสมอยู่ ..
เพราะเราไปพักทีหลัง เขาทำร้านไว้ คือเดินจงกรมแถวนี้ ไม่ ได้ น้ำเต็มอยู่
ต้องไปเดินบนฝั่งโน้น ให้เขาทำทางจงกรมให้บนฝั่ง นี่มันแปลกไหมล่ะ กำลัง
คนทำทางจงกรมอยู่มากๆ นี่นะ ชาวบ้านเขาไปทำทางจงกรมให้เรียบร้อย
อยู่ๆ หมาก็ ไล่หมูป่ามา เห็นกันทั้งบ้านจะปฏิเสธกันได้ยังไง ร่ำลือกันทั้งบ้าน
(บ้านกุดละโฮง) ‘อู๊ย ผีบึง’
บึงนี้เขาเรียกกุดละโฮง เขาว่าผีบึงนี้แรงแท้ๆ เห็นชัดเจนวันนี้ ก็เห็น
กันทั้งบ้านเขาไปทำทางจงกรม อยู่ๆ หมาที่ ไปทำงานกับเขานั้นแหละ ไปกับ
เจ้าของเขา มันก็ ไล่หมูใหญ่มา โอ้ โห หมูทอกโทนใหญ่ โตวิ่งมา หมาก็เห่า
ว้อกๆๆ ไล่กันมา หมา ๒ ตัว ๓ ตัว
ไอ้หมูตัวนั้นก็วิ่งบึ่งเข้ามาหาคน หมาก็ตามไล่มา พอมาถึงคนนี้วิ่งเข้า
กอไผ่ห่างๆ นี้หายเงียบเลย หมูตัวนั้นไม่ทราบไปไหน ทีแรกก็เห็นเป็นหมูร้อย
เปอร์เซ็นต์วิ่งมา คนก็แตกฮือล่ะซี หมาไล่มันมา มันก็วิ่งมาๆ พอมาถึงนี้ ไปนี้
เข้ากอไผ่ห่างๆ นะ หายเงียบไปเลย ต่างคนก็ต่างงงงันอั้นตู้ แล้วมันไปไหนๆ
ก็ ไม่ทราบไปไหนก็ดูกันอยู่นี้
‘เอ๋ มันไปยังไงน้า’ ไอ้หมาก็เลยโลเล มาถึงที่นั่นหมาก็เลยโลเล หมูไป
แล้วไม่ทราบไปที่ ไหน
‘โธ่ ทำไมมันเตรียมท่าสู้เราแต่หัวปีนักนา ผีตัวนี้มันคง
แรงจริงๆ ตั้งแต่ทำทางจงกรมอยู่มันก็ยังแสดงฤทธิ์อย่างนี้
ตอนกลางคืนนี้กับเราคงฟัดกันแน่ๆ ละ’ เพิ่นว่านะ อีตาสม  
นี่มันคิดบ้าของมันคนเดียวนั่นแหละ ..
พอดี ห กโมงเย็ น จวนจะมื ด ทางนี้ ก็ เ ตรี ย มท่ า อยู่ แ ล้ ว
คงจะฟั ด กั บ ผี นั่ น แหละ พอดี กั บ คนคริ ส ตศาสนาอยู่ บ้ า น    
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เหตุผลของกลางมันมัดแล้วใช่มั้ยล่ะ มันก็มีเรา
๒ คนนี่ พระที่ ไหน จะมาอยู่ที่นี่ เรา ๒ คน
เท่านั้นจะติดคุกติดตะราง แล้วก็ซักพระองค์นั้น
พระองค์นั้นก็หน้าเสียหมด พองงไปงงมาเลย
ระลึกได้
‘อ้อ! เมื่อวานนี้เณรแปลงมันมานี่บอกผ้า
หาย ผ้าหายไม่ทราบหายตรงไหน ถ้างั้นอาจจะ
ใช่ ไหนมาดูผ้าดีกว่า เอาผ้ามาดู’
พอเริ่มหัวเราะกันได้บ้างล่ะที่นี้นะ เพราะ
มันมีช่องออกได้แล้วนี่ ให้ตามไปหาเณรแปลง

บ้านหนองโดกนะ ให้ โยมนี้ ไป ไปถามว่า ‘ผ้านี้
เป็นผ้าของเณรแปลงจริงไหม’
พอเณรเห็น เณรก็หัวเราะแย้กๆ ‘โอ้ย! ใช่
แล้ว ผ้าของผมเอง’ (หัวเราะ)
‘โอ้ย! ผ้านรก ผ้าอเวจี ผ้าเทวทัต มันไป
ทำลายเราอยู่ ในป่า เอาเผาไฟนะผ้านี้มันไม่ ได้
เป็นมงคลแล้วผ้านี้’
เราก็บอกอย่างนั้น…”
เรื่องนี้เป็นข้อคิดว่าหากบังเอิญ “ของกลาง” ไปเกี่ยวข้องพาดพิงด้วยพยานหลักฐาน

แร่ใกล้ๆ กันนั้นแหละ มันไม่เชื่อว่าผีมี พวกนี้ ไม่เชื่อว่าผีมี เขาก็ถือตามนั้นมา
ทีนี้มันมาแขวนเบ็ดล่ะซี ตอนค่ำมาแขวนเบ็ดหรือปักเบ็ด ทางนี้นั่งภาวนาอยู่
พอค่ำสักเดี๋ยวได้ยินเสียงเดินจ๋อมแจ๋มๆๆ มา
‘เอ๊ มันเริ่มแต่หัวค่ำนักนา’ (หัวเราะ) ไอ้อยู่ข้างบน(ท่านสม)นี่ ‘โธ่ มัน
เริ่มแต่หัวค่ำนะนี่ นี่ยังไม่มืดนะ’ มองลืมตาดูมันยังไม่มืด “มันทำไมมาแต่
หัวค่ำนักนา” (หัวเราะ)
ทางนัน้ พอปักเบ็ดเป็นพักๆ เขาก็หยุด พอปักเบ็ดตรงนัน้ เสร็จเขาก็จอ๋ มๆ
มาเรื่อย มาปักตรงนี้ แล้วก็จ๋อมๆ มา ‘โถ ใกล้เข้ามาแล้ว’ (หัวเราะ) ใกล้เข้า
มาทุกที ทางนีก้ เ็ สกคาถา ว่าอย่างนัน้ นะ ท่านว่าซัด วิรปู กั เขฯ จบ กรณีฯ จบ
ว่างั้นนะ (หัวเราะ) มันยังจ๋อมๆ เข้ามาเรื่อยๆ ‘โธ่ มันจะเอาจริงๆ นะ’
มีแต่จะเอาจริงๆ เรื่อยๆ เข้ามา เห็นท่าไม่ ได้การณ์ คือมาใกล้ๆ นี่ มัน
จะปักเบ็ดผ่านไปนี่ละเรื่องมัน พอมาถึงที่นี่แล้ว มาถึงนี้ เห็นท่าไม่ ไหวกลัวมัน
จะปีนขึ้นไปหาไม่ใช่อะไรนะ คาถาอะไรก็ ไม่ ได้เรื่องแล้ว เสกคาถาอะไรมันก็
ไม่สนใจ มันจ๋อมๆ เข้ามาเรื่อย จนกระทั่งมาถึงที่นี่แล้วกลัวมันจะปีนขึ้นไปหา
ซี ไอ้จ๋อมๆ นั่นน่ะ คาถาปราบไม่ ไหวแล้ว ทางนี้เห็นไม่ ไหวก็เลยสู้แบบ
กระแอมขึ้นว่า ‘อะแอ้ม’
พอกระแอม ‘อะแอ้ม’ ปรากฏว่าทางนั้นก็วิ่งเอาตายว่าเลย วิ่งเอาตัว
รอด ฟังเสียงน้ำนี่แตกกระเจิงไปเลย วิ่งหนีตาย เข้าใจไหม นี่ละศาสนา
คริสต์เขาว่าผี ไม่มีเข้าใจไหม บทเวลากลัวผี โอ๋ย ไม่มีใครสู้ เลยเป็นไข้อยู่ ๓
วัน ไอ้ผี ไม่มีเป็นไข้อยู่ถึง ๓ วัน มันวิ่งไปถึงบ้าน
‘โอ๊ย ใครจะว่าผี ไม่มีอย่าไปเชื่อ เราเห็นด้วยตัวของเราเองแล้ว เสียง
กระแอมเหมือนเสียงคนเทียวละ ผีมันอยู่บนหัวเราด้วยนะ’ ว่างั้นนะ
ก็ร้านเขาตั้งอยู่นี้ ไอ้นี้ก็หนีตายอย่างว่าละ ทางนี้ อะแอ้ม ขึ้นเลย ทาง
นั้นก็นึกว่าเป็นผี มันก็วิ่งเสียงน้ำแตกกระเจิงเลย ไปถึงบ้าน ใครว่าผี ไม่มีอย่า
ไปเชื่อ เราเห็นด้วยตาเราเอง เสียงกระแอมเหมือนเสียงคนเชียวละ ที่แท้
(ท่านสม) กระแอม ทางนัน้ ก็วงิ่ ไป เป็นไข้ถงึ ๓ วันนะไอ้กลัวผี เป็นไข้ถงึ ๓ วัน
พอตอนเช้ามีท่านสมอยู่ที่นี่ องค์หนึ่งอยู่นู้น หัวบึงไกลๆ โน่นนะ ตื่น
เช้ามาก็โดดลงจากนี้ ไปหาองค์นั้น ‘โถ พิลึกจริงๆ มันฟัดผมตั้งแต่หัวค่ำ ผีนี่
สำคัญมากมันฟัดผมแต่หัวค่ำเลย’ ‘มันเป็นยังไงว่าซิน่ะ’
‘ก็มาทีแรก มานี่เสียงจ๋อมๆ เหมือนเสียงคน มาเป็นระยะๆ คาถาเสก
เรื่อย เสกคาถาไหนก็ ไม่มีความหมายๆ เข้ามาจนกระทั่งถึงใต้ร้านผมนี่แหละ

ต่างๆ แบบสมเหตุผลแล้วอาจมัดตัวคนดี ให้ติด
คุกติดตะรางได้แม้ ไม่ ได้ทำผิดเลย

“ปัญญาปริภาวิตัง จิตตัง
สัมมเทว อาสเวหิ วิมุจจติ
จิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้น
จากกิเลสทั้งปวงโดยชอบ”

ผมไม่มีท่าสู้ก็เลยกระแอม บทเวลามันวิ่งนี้แหม ผีตัวนี้สำคัญมากนะ เวลามา
เดินจ๋อมๆ เหมือนเสียงคน เวลาไปเหมือนเสียงช้าง วิ่งน้ำแตกกระเจิงเลย
ไปใหญ่เลย’
‘มันใช่เหรอ’ องค์นั้นว่า ‘ไม่ใช่ยังไง เมื่อคืนนี้ผมนอนไม่หลับเลยคอย
ต่อสู้มันอีก’
‘มันไม่ใช่นา ไม่ใช่คนหรอกเหรอ’
‘มันจะคนอะไรเสียงผีแท้ๆ แต่มามันเหมือนเสียงคน เดินจ๋อมๆ บท
เวลามันไปนี้ผีร้อยเปอร์เซ็นต์เลย’
‘มันใช่เหรอ ไหนพาไปดูน่ะ ผมยังไม่เชื่อ ไม่ใช่เขามาหาปลาเหรอไม่ใช่
เขามาแขวนเบ็ดเหรอ’ องค์นั้นว่างั้น ทีนี้ชักอ่อนลง ท่านสมนี่ ‘เอ ก็ ไม่แน่ละ’
จึงไปดูกัน
พอไปดูแล้ว โอ๋ย คน รอยมันวิ่งตามมานี้ กระโดดขึ้นเนินเล็กๆ นี้รอย
มันแหลกหมดเลย ‘นี่เห็นไหมดูเสีย ทำอะไรไม่พนิ จิ พิจารณาเป็นอย่างนี้ นีจ่ ะ
ไปโกหกชาวบ้านเขานะ ว่าผีเป็นอย่างนัน้ อย่างนี้ ให้ดเู อานี’่
‘โอ๋ คนจริงๆ แหละ’ ยอมรับ
เบ็ดนี้ปักไว้เป็นแห่งๆ เห็นเป็นพยาน มันวิ่งหนีแล้ว ไอ้ทางนั้นไข้ยังไม่
หาย ๓ วัน นี่ศาสนาฝรั่งว่าผี ไม่มีๆ บทเวลามันได้กลัวเป็นไข้ ๓ วัน มันกลัวผี
เห็นไหม นั่นละเวลากลัวตาย ศาสนาหมดเลย ศาสนาสอนว่าไม่มีผี หมดเลย
วันนั้น ความกลัวตายพาเผ่นไปใหญ่ เป็นไข้ถึง ๓ วัน นี่พูดถึงเรื่องศาสนาว่า
ไม่มีผีๆ ไม่มียังไง มันมีมาตั้งแต่ โคตรแซ่ของพวกนี้ยังไม่เกิด ผีมีทุกแห่ง
ทุกหน แต่นี้เป็นผีคนเท่านั้นแหละ ผีจริงๆ มันก็มีอยู่อย่างนั้น...”
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ด้านหน้าเมรุตั้งสรีระหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

หลวงปู่ฝั้นดัดสาวคะนอง
ท่ า นเล่ า เหตุ ก ารณ์ ค ราวหนึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ใน
ระหว่างที่หลวงปู่ฝั้นท่านเป็นหัวหน้างานกำลัง
ควบคุมงานพาพวกลูกศิษย์ลูกหาพระเณรและ
ประชาชนญาติ โ ยมสานขั ด แตะที่ จ ะเผาศพ
หลวงปู่มั่น ดังนี้
“...อยู่ๆ ก็มีเด็กผู้หญิงสองคนคึกคะนอง
ขับจักรยานเข้ามานี่ พระท่านก็สานขัดแตะอยู่
ท่ า นอาจารย์ ฝั้ น
เป็ น หั ว หน้ า อยู่
ธรรมดาๆ มันก็ขับ
รถมานี่ สะเปะสะปะ
มานี่ เฉียดพระมา
นี่ ท่านเลย
‘มั น อย่ า งไร
เด็กเหล่านี’้ ท่านว่า
อย่างนัน้ นะ
‘มั น ไม่ รู้ ภ าษี

ภาษาอะไร’ พอว่าอย่างนั้นท่านบอกว่า ‘เอา จะ
ให้มันล้มให้ดู จะไม่ ให้เจ็บ’ ท่านบอกอย่างนั้น
นะ ‘จะให้มันล้มให้ดู ขายหน้ามันสักหน่อย แต่
ไม่ให้เจ็บ’ ท่านบอกอย่างนั้นนะ
ที นี้ พ ระเณรก็ ป ล่ อ ยหมด คอยจ้ อ เลย
เพราะท่านพูดเสียงดังด้วยนะ
‘มั น เก่ ง นั ก เด็ ก เหล่ า นี้ น ะ เอาศาสนา
ปราบมัน’ ขับมาสะเปะสะปะมานี่ แล้วเฉียด
พระมานี่นะ ท่านก็นั่งอยู่นั้น .. พอออกไปก็ลง
ตู ม เลย ที นี้ พ ระเณรหั ว เราะกั น ลั่ น เปิ ด เลย
ป่านนี้มันกลับมาแล้วยังไม่รู้นะ เห็นไหมล่ะ พอ
ว่าอย่างนั้น เห็นไหมล่ะ บาปมีบุญมีมาประมาท
ได้เหรอ พอมันล้มลงต่อหน้าพระ นั่นเห็นไหม
ล่ะบาปมีบุญมีมาประมาทได้เหรอ ท่านว่า ท่าน
บอกว่าจะให้มันล้มให้ดู พระเณรได้ยินหมดเลย
เฉียดพระมานี่มันคึกคะนอง ไปนั่นก็ล้มทั้งสอง
ต่อหน้าพระ
ทีนี้พระจ้ออยู่แล้วกำลังสานขัดแตะปล่อย
มื อ หมด จ้ อ คอย..เพราะฟั ง เสี ย งคำพู ด ท่ า น

คอยดูจังหวะมันจะออกตามที่ท่านสั่ง พอว่าก็
ตูมเลย อู๊ย มันอายมากนะนี่ แก้กันตกกับมัน
ทะลึ่ ง พอไปแล้ ว เห็ น ไหม บาปมี บุ ญ มี ม า
ประมาทได้เหรอ ท่านอาจารย์ฝั้นมีพลังจิตมาก
แรง…”

พิธีถวายเพลิงปรากฏเหตุอัศจรรย์
เมื่ อ ถึ ง เวลาเคลื่ อ นย้ า ยหลวงปู่ มั่ น ขึ้ น สู่
เมรุ ความเศร้าโศกร่ำไห้ก็เริ่มขึ้นอีกครั้ง ครั้น
พอถึ ง เวลาประชุ ม เพลิ ง ก็ ป รากฏเหตุ ก ารณ์
อัศจรรย์ขึ้น องค์หลวงตาลำดับเหตุการณ์ของ
งานในครั้งนั้น ดังนี้
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“...งานนี้มี ๓ คืนกับ ๔ วัน และงานนี้
เป็นงานที่แปลกและอัศจรรย์เป็นพิเศษ คือคน
มามากต่ อ มากแต่ ไ ม่ มี ก ารส่ ง เสี ย งหนึ่ ง ไม่
ทะเลาะวิวาทฆ่าตีกันหนึ่ง ไม่มีการขโมยของกัน
ล้ ว งกระเป๋ า กั น หนึ่ ง เก็ บ สิ่ ง ของมี ค่ า ได้ ยั ง
อุตส่าห์นำไปมอบให้เจ้าหน้าที่กองโฆษณาหนึ่ง
ไม่มีคนดื่มเหล้าเมาสุรามาอาละวาดเกะกะใน
บริเวณงานหนึ่ง พระเณรก็สงบเสงี่ยมงามตา
น่าเคารพเลื่อมใสหนึ่ง ..
ส่วนเมรุเป็นที่บรรจุศพท่าน ได้จัดขึ้นใน
บริเวณที่พระอุโบสถตั้งอยู่เวลานี้ รู้สึกสวยงาม

มาก สมเกี ย รติ ทำเป็ น จตุ ร มุ ข มี ล วดลาย
แปลกประหลาดมาก .. ถ้าจำไม่ผิดวันขึ้น ๑๑
ค่ำ เป็นวันอาราธนาท่านไปสู่เมรุ ก่อนหน้าเล็ก
น้ อ ยบรรดาลู ก ศิ ษ ย์ ทั้ ง พระและประชาชนได้
พร้อมกันทำวัตรขอขมาโทษท่านเป็นทีเ่ รียบร้อย
หลังจากนั้นก็อาราธนาไปสู่เมรุ ตอนนี้คงอดทน
ไม่ ไหว ได้เกิดโกลาหลวุ่นวายกันขึ้นอีกจนได้
คราวนี้เป็นคณะลูกศิษย์ฝ่ายฆราวาสหญิงชาย
พอเริ่มอาราธนาท่านเคลื่อนที่ ไปสู่เมรุ ต่างมี
อากั ป กิ ริ ย าที่ ไ ม่ ค่ อ ยแจ่ ม ใสขึ้ น มาในขณะนั้ น
น้ำหูน้ำตากิริยาเศร้าโศกและเสียงร้องไห้เริ่ม

แสดงออกเป็นลำดับ .. บรรดาลูกศิษย์บริวาร
ต่างร้องไห้ด้วยความอาลัยเสียดาย .. จนศพ
ท่านที่อาราธนาเข้าสู่เมรุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อาการทีน่ า่ เวทนาสงสารเหล่านัน้ จึงค่อยๆ สงบลง
พอได้เวลาที่กำหนดไว้ ๖ ทุ่มคือเที่ยงคืน
ก็พร้อมกันเริ่มถวายเพลิงจริง แต่ผู้คนในขณะ
นั้นประหนึ่งจะล้นแผ่นดินแออัดยัดเยียดเบียด
เสียดกันจนจะหาทางเดินไม่ ได้ เพราะต่างคน
ต่างมุ่งอยากดูอยากเห็นในวาระสุดท้ายเพื่อเป็น
สิริมงคลแก่ ใจไปนาน .. เพราะปกติฟ้าก็แจ้ง
ขาวดาวสว่างในฤดูแล้งธรรมดาเราดีๆ นี่เอง
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ถูกนายพรานด่าว่า
“...สมัยที่เราพักอยู่อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มันเป็นกรรมบันดาล อย่างไรไม่
ทราบ.. พูดถึงสัตว์กับพระนี้ รู้เข้าใจกันมากทีเดียว ผ้าสีเหลืองหม่นของพระไปไหนไม่เป็นภัยต่อใครๆ
เราไปอยู่ในป่าในเขาก็มีพวกสัตว์นี้เข้ามาอยู่ด้วย คือว่ามันอยู่ข้างนอกมันกลัวนายพราน กลัวพวกสัตว์
ด้วยกันเช่นเสือร้ายมาเอาไปกินบ้าง คนฆ่าบ้าง ถ้ามาแอบอยู่กับพระ ย่อมปลอดภัย ไม่
ค่อยเป็นอะไร
เราไปพักคนเดียวในป่าเป็นทีด่ งลุม่ ๆ พวกเนือ้ พวกอีเก้ง พวกหมู พวกเสือ พวกหมี
เต็มอยู่ในนัน้ เห็นว่าทีน่ นั่ มันสงัดดี ห่างจากหมูบ่ า้ นกิโลกว่าๆ ไม่ ไกลนัก บางบ้านก็ ๒ กิโล
บิณฑบาตกับเขาพอได้อาศัย
ขณะนั้นมีพวกนายพรานมาหาล่าเนื้อ เขาดาหน้ากระดานล้อมโอบป่าเข้ามานาย
พรานดักอยู่ขา้ งหน้า ด้านกลางเป็นบริเวณสัตว์อยู่ แล้วพวกนี้ ไล่ดาหน้าเข้าไป เคาะไม้
เคาะอะไรไป ร้องโหวกเหวกๆ ไป เพื่อไล่ล่าเนื้อให้ ไปรวมอยู่ในจุดเดียว
เราก็อยู่ที่ป่านั่น ล้อมเข้ามาจนกระทั่งถึงที่พักเรา มันทำให้เราสลดสังเวชเหลือ
ประมาณ เราก็ดู ... บ้านเราเมืองเรามีศาสนา ถ้าเป็นคนไม่รู้เรื่องเราก็จะบอก นี่มันรู้
เรื่องแล้ว มันแกล้งเฉยๆ เราก็เลยไม่สนใจ… เพียงคิดในใจว่า
‘เอ! บ้านนี้เมืองนี้ มันเป็นยังไงกันนะ คนเราก็ต้องมีความละอายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาป จะ
มาหาล่าสัตว์บริเวณพระอยู่ ได้ยังไง โอ้! ชาวบ้านนี้ ช่างหยาบหนาเสียจริงๆ’
พวกนายพรานเขามีข้อกติกากัน คือ ใครไปตรงไหนให้ ไปตรงนั้น ไปที่อื่นไม่ ได้ เวลาล่าเนื้อ เขา
มีกติกาอยู่ ๒ อย่าง ๑) นายพรานยิงไม่ถูกเขาเฆี่ยนนายพราน ๒) ถ้าลูกน้องไล่ ไปไม่ตรงตามจุดที่
เขาทำเครื่องหมายต้องถูกเฆี่ยน เพราะฉะนั้นพวกสัตว์และพวกพราน มันจึงมาถึงที่ที่เราพักอยู่
ไอ้นายพรานคนหนึ่ง เดินจ๊อกแจ๊กๆๆ มายืนอยู่ข้างหน้า มันโกรธที่พวกเนื้อตื่นหนีจึงตะโกนชี้
หน้าด่าเป็นภาษาอีสานว่า ‘พระห่ากินหัวมึง! มึงมาอยู่ตายหยังบ่อนนี้! กูจะเอาปืนยิงหัวมึง มึงบ่ฮู้
จักบ่อนไล่เนื้อคนหรือ? (พระห่ากินหัว มึงมาอยู่ตายทำไมตรงนี้ กูจะเอาปืนยิงหัวมึง มึงไม่รู้จัก
สถานที่ล่าเนื้อคนหรือ)
มันด่าว่าแล้วมันก็ ไป มันไม่ยิงหัวเราหรอก มันด่าว่าเฉยๆ แต่กิริยามันอุจาด เราก็เฉย พวกลูก
น้องได้ยินมันพูดอย่างนั้น ก็ยืนฟังหน้าแห้ง เพราะมีบางคนที่เขาเคารพพระ เป็นแต่เพียงนายสั่งให้ ไป
อย่างไร ก็ ไปอย่างนั้น หลีกไม่ ได้เขาจะเฆี่ยน
สักประเดี๋ยว..ผู้เฒ่าซึ่งเป็นโยมอุปัฏฐากที่ดูแลเราก็เข้ามา แกจึงไปขนาบพวกนั้น พูดเสียงดัง
เหมือนกันว่า ‘พวกห่ากินหัวสู ครั้นสูหิวสิตาย สูเป็นหยังบ่เอางัวอยู่คอกกูมาฆ่ากิน สูมาไล่อีหยัง
ไล่เนื้อพระวัดพระวา ครูบานี่ กูตั๊วเป็นผู้เอามา เอาเพิ่นมานี่’ (พวกห่านี่...ถ้าพวกมึงหิวเนื้อจนจะ
ตาย ทำไมไม่เอาวัวในคอกกูมาฆ่ากิน ทำไมจึงมาไล่ฆ่าสัตว์ในวัดในวา พระรูปนี้ กูเป็นคนไปนิมนต์
ท่านมา) พวกพรานฟังแกด่าว่าแล้วก็เฉย บ่ปาก (ไม่พูดอะไร)
ต่อมาอีกไม่นานนัก ประมาณเกือบๆ อาทิตย์ .... ไฟได้ลุกลามไหม้บ้านและยุ้งข้าวของนาย
พรานคนที่ด่าเราจนเกลี้ยงหมด ทั้งๆ ที่ตัวเขานอนอยู่บ้านในเวลากลางวันแสกๆ ไหม้ก็ ไหม้
เฉพาะบ้านและยุ้งข้าวของแกหลังเดียวเท่านั้น แล้วหลวงก็ปรับสินไหมอีกในฐานละเมิด คือ
ดูแลยุ้งข้าวไม่ ได้
ต่อจากนัน้ อีก...พอตกเดือนพฤษภาคม แกไปทอดแห ไปได้ปลามาแล้ว เดินไปเก็บใบ
มะขามอ่อนมาต้มใส่ปลา จึงปีนขึ้นต้นมะขาม ขณะปีนพลาดตกลงมาโดนเสาโคนรั้วปลาย
แหลมๆ เสียบตูดทะลุ ตายคาที่
พวกชาวบ้านมาเห็นดังนั้น ก็ร้องเรียกบอกข่าวกันทั้งบ้านทั้งเมืองว่า ‘มันจะตายกัน
ทั้งบ้าน ไอ้พวกที่ ไปหาไล่เนื้อขู่ยิงพระ’ จึงกลัวกันจนจะเป็นบ้าไปเลย
นี่มันเป็นสิ่งน่าคิด..น่าพิจารณา เราพูดตามเรื่องความจริงมันเป็นอย่างนั้น เรื่อง
ศาสนานี่ ส ำคั ญ อยู่นะ เป็นเรื่องลึกๆ ลับๆ อยู่ ผ้าเหลืองนี้ จึงมีอำนาจอยู่ลึกๆ นะ
...เพราะธรรมเหนือวิทยาศาสตร์ เรื่องบุญเรื่องกรรมเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง…”

พอถึงเวลาถวายเพลิงท่านจริง ขณะนั้น
ปรากฏมีเมฆก้อนหนึ่งขนาดย่อมๆ ไหลผ่านเข้า
มาและโปรยละอองฝนมาเพียงเบาๆ พร้อมกับ
ขณะที่ ไฟเริ่มแสดงเปลวและโปรยอยู่ประมาณ
๑๕ นาที เมฆก็ค่อยๆ จางหายไปในท่ามกลาง
แห่งความสว่างแห่งแสงพระจันทร์ข้างขึ้น จึง
เป็นที่น่าประหลาดและอัศจรรย์อย่างสุดจะคาด
จะเดาได้ถูก ว่าทำไมจึงดลบันดาลให้เห็นเป็น
ความแปลกหูแปลกตาขึ้นมาในท่ามกลางความ
สว่างแห่งแสงเดือนเช่นนั้น เพราะปกติฟ้าก็แจ้ง
ขาวดาวสว่างในฤดูแล้งธรรมดาเราดีๆ นี่เอง
แต่ พ อถึ ง เวลาเข้ า จริ ง ๆ มี เ มฆลอยมาและมี
ละอองฝนโปรยปรายลงมา ทำให้ แ ปลกตา
สะดุดใจระลึกไว้ ไม่ลืมจนบัดนี้ ..
การถวายเพลิงท่านมิได้ถวายด้วยฟืนหรือ
ถ่านดังที่เคยทำกันมา แต่ถวายด้วยไม้จันทน์ที่มี
กลิ่นหอม ซึ่งบรรดาศิษย์ท่านผู้เคารพเลื่อมใส
ในท่าน สั่งมาจากฝั่งแม่น้ำโขงประเทศลาวเป็น
พิ เ ศษจนเพี ย งพอกั บ ความต้ อ งการและผสม
ด้วยธูปหอมเป็นเชื้อเพลิงตลอดสาย .. นับแต่
ขณะเริ่มถวายเพลิงท่านได้มีกรรมการทั้งพระ
และฆราวาสคอยดู แ ลกิ จ การอยู่ เ ป็ น ประจำ
ตลอดงานนั้ น และมี ก ารรั ก ษาอยู่ ต ลอดไป
จนถึงเวลาเก็บอัฐิท่าน
เวลา ๙ น. ของวันรุ่งขึ้นก็เริ่มเก็บอัฐิท่าน
และแจกไปตามจังหวัดต่างๆ ที่มีผู้มาในงานนี้
เพื่อนำไปเป็นสมบัติกลางๆ โดยมอบกับพระใน
นามของจังหวัดนั้นๆ เชิญไปบรรจุไว้ ในสถานที่
ต่างๆ ตามแต่จะเห็นควร ส่วนประชาชนก็มี
การแจกเหมือนกัน แต่คนมากต่อมากไม่อาจ
ปฏิบัติได้ โดยทั่วถึง ..
ตอนเก็บอัฐิท่านพึ่งผ่านไปนั้น ก็น่าสงสาร
ประชาชนอย่างพูดไม่ออกบอกไม่ถูก
อี ก วาระหนึ่ ง ซึ่ ง ทำให้ ป ระทั บ ตา
ประทับใจอย่างมาก คือพอคณะก ร ร ม ก า ร เ ก็ บ อั ฐิ ท่ า น เ ส ร็ จ
เรี ย บร้ อ ยลงเท่ า นั้ น ผู้ ค นชาย
หญิงต่างชุลมุนวุ่นวายกันเข้าเก็บ
กวาดเอาเถ้าและถ่านที่เศษเหลือ
จากที่เก็บแล้วไปสักการบูชา ได้
คนละเล็กละน้อย จนสถานที่นั้น
เตียนเกลี้ยงยิ่งกว่าล้างด้วยน้ำและ
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เช็ดถูให้เกลี้ยงเสียอีก พอได้ออกมาต่างคนต่าง
ยิ้มแย้มแจ่มใสดี ใจอย่างบอกไม่ถูก เหมือนตัว
จะเหาะลอยในขณะนั้น มองดูในมือต่างคนต่าง
กำแน่นราวกับจะมี ใครๆ มาแย่งชิงเอาดวงใจ
ในกำมือไปเสียฉะนั้น
นี้ เ ป็ น เหตุ ก ารณ์ ที่ น่ า สงสารสั ง เวชอี ก
เหตุการณ์หนึ่ง ไม่ด้อยกว่าเหตุการณ์ทั้งหลายที่
ผ่านมาในงานท่านอาจารย์มั่นครั้งนี้ ..
ก่ อ นจะพากั น กลั บ ไปถิ่ น ฐานบ้ า นเรื อ น
ของตนๆ โดยมากพากั น ไปกราบลาท่ า น
อาจารย์ที่เมรุ ซึ่งเป็นความมั่นว่า ท่านย้ายจาก
ศาลาไปอยู่เมรุแล้ว ขณะก้มกราบท่านถึงวาระ
ที่ ส ามจบลงต่ า งพากั น นั่ ง นิ่ ง ไปครู่ ห นึ่ ง เป็ น
ลั ก ษณะรำพึ ง รำพั น ด้ ว ยความอาลั ย เสี ย ดาย
อย่ า งสุ ด ซึ้ ง แล้ ว แสดงอาการไว้ อ าลั ย ด้ ว ย
น้ำตาสะอึกสะอื้นอย่างน่าสงสาร ..
พอคณะนั้ น ผ่ า นออกมาด้ ว ยความเศร้ า
โศกหน้าชุ่มด้วยน้ำตา คณะนี้ก็ก้าวเข้าไปกราบ
ลาท่าน ด้วยกิริยาท่าทางของคนที่มีความจงรักภักดีและเศร้าโศก .. เป็นความสับเปลี่ยนเวียน
กันไปมาอยู่ที่บริเวณเมรุท่านเป็นชั่วโมงๆ ..
พอถวายเพลิงท่านอาจารย์มั่นผ่านไปแล้ว
ปรากฏว่าพระเณรสายของท่านมีความกระวน
กระวายระส่ำระสายมากพอดู เพราะปราศจาก
ที่พึ่งที่ยึดทางใจ ระเหเร่ร่อนไปทางทิศใต้ทิศเหนือเหมือนว่าวเชือกขาดอยู่บนอากาศฉะนั้น
.. ผู้เขียนได้เห็นโทษครั้งยิ่งใหญ่สมัยท่านพระอาจารย์ มั่ น มรณภาพผ่ า นไปเพี ย งองค์ เ ดี ย ว
เท่านั้น แต่ ในสายตาและความรู้สึกปรากฏว่า
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่านมีความซบเซาเหงาหงอย
และอยากจะพู ด ว่ า ล้ ม ละลายไปตามๆ กั น
มากมาย ทั้งนักบวชและฆราวาส จนไม่อาจ
ประมาณได้…”
โดยสรุปกำหนดงานหลวงปู่มั่นนี้ ท่านทำ
พิธีเปิดมีกำหนด ๓ คืนกับ ๔ วัน เริ่มแต่วันขึ้น
๑๐ ค่ำ เดือน ๓ ถวายฌาปนกิจศพท่านคืนวัน
ขึ้น ๑๓ ค่ำ ราว ๖ ทุ่ม พอรุ่งเช้าของวันขึ้น ๑๔
ค่ำก็เป็นวันเก็บอัฐิท่าน

รูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่ตั้งอยู่หน้าเมรุ

ต้นเหตุเขียนประวัติหลวงปู่มั่น
ย้อนกล่าวถึงระยะที่หลวงปู่มั่นเริ่มป่วย
ปรากฏว่าเป็นระยะที่สภาวะจิตขององค์หลวงตากำลั ง หมุ น ตั ว ด้ ว ยสติ ปั ญ ญาจากการออก
พิจารณาด้านปัญญามาได้ระยะหนึ่งแล้ว ในวัน
นั้นหลวงปู่มั่นได้กล่าวข้อความสำคัญอันเป็น
เหตุ ใ ห้ อ งค์ ห ลวงตาต้ อ งเรี ย บเรี ย งหนั ง สื อ
ประวัติหลวงปู่มั่นขึ้นมา ดังนี้
“…ตอนท่านอาจารย์มั่นเริ่มป่วย จิตเราก็
เริ่มชุลมุนวุ่นวายของมันไม่มีวันมีคืนเลย ตั้งแต่
นั้นมาเรื่อยๆ จิตเราก็ ไม่ว่างเลย ท่านป่วยหนัก
เข้าเท่าไร เราก็ยิ่งต้องเป็นตัวตั้งตัวตีเกี่ยวกับ
การดู แ ลรั ก ษา ตลอดถึ ง หมู่ เ พื่ อ นที่ จ ะไป
เกี่ยวข้องกับท่าน เราเป็นผู้คอยให้อุบายคอย
แนะนำตักเตือน ไอ้เราเองก็หมุนติ้วๆ ซิ ลงจาก
กุฏิท่านก็เข้าทางจงกรม แน่ะ
พอออกจากทางจงกรมมาก็ขึ้นกุฏิท่าน นี่
หมายถึงอยู่หนองผือ ออกจากกุฏิท่านก็เข้าทาง
จงกรม ปล่ อ ยท่ า นก็ ป ล่ อ ยไม่ ไ ด้ เป็ น เรื่ อ ง
สำคัญมากที่เราจะปล่อยไม่ ได้ แม้หมู่เพื่อนจะมี
มากก็ตาม แต่เราคอยแนะคอยให้อุบายคอย
อะไรอยู่ตลอดเวลานั่นแหละ
พอมีเวลาบ้างนิดหน่อยก็เข้าทางจงกรม
เพราะตอนนั้นจิตมันพิลึกพิลั่นจริงๆ ที่เรียกว่า
มันเป็นของมันเอง ไม่มี ใครบอกใครสอนไม่มี

ใครแนะใครนำแหละ หากเป็นในตัวของมันเอง
ถึ ง วาระที่ มั น เป็ น นี่ ถ้ า เราเรี ย กก็ เ รี ย กว่ า
ภาวนามยปัญญาอย่างว่า
เมื่อก้าวถึงขั้นภาวนามยปัญญาแล้วต้อง
หมุนตัวไปเองเป็นอัตโนมัติ ไม่หยุดไม่ถอย มีแต่
หมุนอยู่ตลอด หมุนกับกิเลสนั่นแหละไม่ใช่หมุน
อะไร ลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนลืมเวล่ำเวลา
ไม่ ได้ส่งออกนอก มีแต่พันกันอยู่กับกิเลสอาสวะ
ประเภทต่างๆ อยู่ภายในนั้น ..
ตอนนั้นเรากำลังหมุนนะจิตเรา ท่านเริ่ม
ป่วย ตอนนั้นจิตของเราหมุนอยู่แล้ว หมุนเป็น
ธรรมจักร ไม่ ได้นอน ถ้าตามธรรมดาแล้วทั้งวัน
ทั้งคืนมันจะตายทิ้งเปล่าๆ ต้องได้พัก หักเอาไว้
รั้งเอาไว้ อยู่ๆ ท่านพูดลักษณะเอะใจขึ้นมา เรา
คิดไว้แล้วนะ เป็นแต่เพียงว่าไม่พูด ท่านเอะใจ
ขึ้นมา
‘เอ้ อ เราก็ มี ลู ก ศิ ษ ย์ ลู ก หาหลายองค์
เฉพาะอย่างยิ่งคือพระ เราเทศนาว่าการสอน
มานี้นานแสนนาน ใครได้คิดอะไรไว้บ้างไหม?’
ท่านว่างั้นนะ ทางนี้เราก็กราบเรียนทันที
เลย ขึ้นก่อนใคร เราขึ้นเลย
‘คิ ด เต็ ม หั ว อกเราบอก แต่ เ วลานี้ ง าน
กำลังเต็มหัวใจ’
เราว่าอย่างนี้ ท่านปุ๊บมาหางานเต็มหัวใจ
เลย เพราะท่านเคยทราบจากเราแล้ว ที่ขึ้นหา
ท่านบางทีวันละ ๒ หน ๓ หน จิตใจมันหมุน
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นั่ น ละท่ า นก็ ท ราบแต่ นั้ น แล้ ว แต่ เ วลานี้ ง าน
กำลังเต็มหัวใจ
‘เอ้อ ขึ้นเลย เอาๆ งานของตนให้ ได้นะ
งานนั้ น เป็ น งานนอก เอางานของตนให้ ได้
พระพุทธเจ้าเอางานของตน สำเร็จแล้วสอน
โลก สาวกทั้งหลายเอางานของตนสำเร็จแล้ว
สอนโลก นี่เอางานของตนให้สำเร็จสอนโลก’
ท่านว่า
เรื่องของท่านว่าใครคิดอะไรบ้างไหมเลย

ไม่พูดถึง คิดอะไรก็คือว่า จะจดจารึกเรื่องราว
อะไรของท่าน อรรถธรรมของท่านนั่นแหละ
เราก็ตอบขึ้นทันทีเลย เพราะเราเข้าใจแล้ว พอ
ท่านพูดอย่างนั้นเข้าใจ คิดเต็มหัวใจ แต่เวลานี้
งานกำลังเต็มหัวอก ท่านก็ปั๊บมาทางงานเต็ม
หัวอกเลย เพราะเคยกราบเรียนท่านอยู่แล้ว
ตั้งแต่ท่านไม่ถามข้อนี้ จิตของเรากำลัง
หมุนแล้ว ท่านเลยหมุนเข้ามา ‘เอางานของตน
ให้ ได้ ถ้างานของตนเสร็จแล้วจะแตกกระจาย

องค์หลวงตาในงานถวายเพลิงศพหลวงปู่มั่น ที่วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร

ไปหมด งานนั้นเป็นงานนอก งานในเป็นสำคัญ
ท่านเลยหมุนมาทางงานในเสีย’

หลวงปู่มั่นบอก ให้พึ่งท่านมหานะ
ในช่วงเวลาเดียวกับที่สภาวะจิตของท่าน
กำลังหมุนเป็นธรรมจักรอยู่นี้ วันหนึ่งหลวงปู่มั่นก็ ได้ปรารภกับพระที่ขึ้นไปทำข้อวัตรนวดเส้น ซึ่งมีผลให้หมู่เพื่อนต่างก็คอยแอบจดจ้อง
หวังพึ่งพาอาศัยท่านต่อไป ดังนี้
“...ท่านนอนให้พระนวดเส้นอยู่ ๒-๓ องค์
เวลาท่านจะขึ้น คือตอนนั้นท่านก็ทราบแล้วว่า
จิตของเรากำลังหมุน ท่านทราบอยู่แล้ว ท่าน
เอะใจขึ้นมา
‘เอ้ อ นี่ เ วลาผมตายแล้ ว พวกท่ า นจะ
อาศัยใคร จะเกาะใครล่ะ?’
พระก็นิ่ง สักเดี๋ยวเอะขึ้นมาอีก ‘เอ้อ ให้
อาศัยท่านมหานะ’
ท่านไม่พูดมากละ พูดกับพระ ท่านไม่พูด
กับเราแหละ ท่านเล่าให้พระฟัง ถ้าท่านเล่า
เรื่องของเราให้พระฟังแล้ว พระต้องมาเล่าให้
เราฟังหมดแหละ แต่เราก็เฉยเหมือนไม่รู้ ท่าน
ก็เฉยเหมือนไม่รู้ เวลาท่านเล่าเรื่องของเรา
‘เอ้อ ให้อาศัยท่านมหานะ ให้เกาะท่านมหานะ ท่ า นมหาสำคั ญ อยู่ ม ากทั้ ง ภายนอก
ภายใน ภายนอกก็ ข้ อ วั ต รปฏิ บั ติ หลั ก ธรรม
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สามเณรระลึกชาติ

พระอาจารย์ทอง อโสโก

ในงานศพของหลวงปู่มั่น ที่วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร ท่านได้พบ
กั บ สามเณรองค์ ห นึ่ ง อยู่ บ้ า นน้ ำ ก่ ำ อำเภอพระธาตุ พ นม จั ง หวั ด นครพนม
สามเณรองค์นี้ระลึกชาติย้อนหลังได้ แต่ส่วนมากไม่อยากเล่าเรื่องระลึกชาติได้
เพราะเล่ า ที ไ รเป็ นไข้ทุกทีจึงเข็ดหลาบ ท่านจึงบอกเณรว่าให้เล่ามาให้หมด
คราวนี้ ไม่เป็นไข้แน่นอน แล้วเณรก็ ไม่เป็นไข้จริงๆ เณรเล่าเรือ่ งในอดีตชาติไว้ดงั นี้
“...ในอดีตชาติชื่อว่า “บัว” อยู่บ้านโคกเลาะ พอโตเป็นหนุ่มแล้วไปฟัง
เทศน์ แล้วเกิดความเลื่อมใสในท่านอาจารย์ทอง อโสโก (วัดป่าเกาะแก้ว
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม) ท่านเป็นศิษย์หลวงปู่เสาร์ ท่านไปเผยแผ่
ธรรมทางเมืองอุบลฯ จึงเข้ามาขอบวชกับท่าน ตามท่านมาอยู่บ้านสามผง พอดี
มาเป็นไข้ป่าตายที่บ้านสามผง ปีนั้นพระตาย ๓ องค์
พอตายแล้วแบกกลดสะพายบาตรดูเขาเผาศพตัวเอง คนเป็นร้อยๆ เต็ม
อยู่นั่น เขาไม่สนใจกับพระบัวสักคนเดียวเลย
จากนั้นได้ ไปศาลาใหญ่หลังหนึ่ง ศาลาหลังนั้นเจ้าหน้าที่พวกยมบาลเต็ม
อยู่ที่นั่น มีหัวหน้า ๒ คน หัวหน้าน่ากลัวมาก สมุดบัญชีมีเป็น ๒ กอง กองหนึ่ง
เล็ก กองหนึ่งใหญ่

วินัยตรงเป๋งๆ ไม่เคลื่อนคลาด หลักภายในก็คือ
ภายในจิตใจได้แก่จิตตภาวนา ก็หมุนติ้วอยู่แล้ว’
ท่านก็พูดเท่านั้น เพราะฉะนั้นเวลาท่าน
ล่วงลับไปเท่านั้น พระเณรจึงเกาะเราพรึบเลย
พระเณรจับอยู่แล้ว แต่เราไม่เคยสนใจกับใคร
เราไปแต่องค์เดียวเราไปเที่ยว บทเวลาท่าน
มรณภาพ พระเณรเกาะพรึบเลยเชียว เรื่อยๆ
มาจนกระทั่งป่านนี้...”
เมื่อเสร็จงานพิธีศพหลวงปู่มั่น พระเณร
หลายสิบรูปต่างคอยติดตามท่านอยู่ตลอด แม้
ท่านจะพยายามหลบหลีกปลีกตัวหนีไปทางอื่น
ด้ ว ยเพราะเป็ น ระยะที่ ต้ อ งการอยู่ ล ำพั ง คน
เดี ย ว แต่ ก็ มี ห มู่ เ พื่ อ นคอยสื บ รอยติ ด ตามไป
ตลอดเวลา แทบจะทุกสถานที่ เพราะเพิ่งขาด

กองใหญ่ เ ป็ น บั ญ ชี ส ำหรั บ คนทำความชั่ ว กองเล็ ก นี้ ส ำหรั บ บั ญ ชี ค น
ทำความดี พอเรียกชื่อปั๊บต้องมาถึงปุ๊บเลย อำนาจแห่งกรรมบีบบังคับขนาดนั้น
มีกี่คน โทษประเภทนี้
ในที่สุดยังเหลือแต่ยายคนหนึ่งเป็นเหมือนคนวัดแต่งตัวเหมือนคนไปวัด
ถือศีลถือธรรม ยมบาลเขาเรียกคุณแม่ นอกนั้นเขาเรียกนายนั้นนายนี้
เขาพูดว่า ‘คุณแม่จะไปสวรรค์ชั้นไหนก็ ไปได้ เปลื้องผ้านี้ออกลงไปตรงนี้
แล้วรถทิพย์จะมารับ เครื่องประดับประดาตบแต่งเขาจัดเอามาพร้อมรถเลย
แล้วก็ขึ้นรถทิพย์เหาะปลิวไปเหมือนสำลี มีสีงามอร่ามตา’
ยังเหลือพระบัวอยู่คนเดียวจึงถามยมบาลว่า ‘แล้วอาตมาเล่า จะให้ ไป
ทางไหน ทำไมไม่เห็นเรียกถามเหมือนคนอื่น’
‘ท่านครับ ถ้าท่านตั้งใจจะไปเกิดเมืองมนุษย์ก็ ให้กลับหลัง ย้อนไปทางนี้
ถ้าจะไปสวรรค์ ก็ให้ลงไปตรงนี้ แล้วรถทิพย์จะมารับเอง’
‘อาตมาไม่ ไปแหละ อาตมาหิวน้ำ จะไปหาฉันน้ำก่อน’ พระบัวตอบ
จากนั้นพระบัวจึงลงมา จนถึงบ้านน้ำก่ำ ขอบิณฑบาตฉันน้ำกับเขา เขา
บอกว่า ‘ให้ ไปรออยู่บ้านหลังนี้นะ เขาจะไปตักน้ำให้’ หมายถึงบ้านหลังที่พระบัว
จะมาเกิดใหม่นั้นเอง
พอไปที่นั่นรู้สึกเคลิ้มแล้วหลับไปเลย เลยยังไม่ทันได้ฉันน้ำ พอตื่นขึ้นมา
ที่ ไหนได้ เกิดแล้ว ต่อมาได้มาบวชเป็นสามเณร แกระลึกชาติของแกได้ตลอดนะ
ระลึกชาติย้อนหลังๆ ได้ตลอดเลย
เมื่อได้ฟังเช่นนั้น ท่านก็เล่าเรื่องของเณรทั้งหมดให้พระอาจารย์ทองฟัง
เพราะท่านมาในงานศพหลวงปู่มั่นเหมือนกัน ท่านถึงกับตกตะลึง ท่านตกใจ
กล่าวว่า ‘นี่ใช่แล้ว พระบัว ไล่ผีเก่งนะพระองค์นี้ แต่ ไม่เห็นไล่ผีเจ้าของได้’
พวกที่สลบไสลหรือตายฟื้นกลับคืนมาแล้วระลึกชาติได้นี้อาจมีเคลื่อน
คลาดเพราะคนกระเสือกกระสนกระวนกระวายต่างจากพระพุทธเจ้าระลึกชาติ
ย้อนหลังด้วยบุพเพนิวาสานุสสติญาณ ภพชาติของพระองค์มีกี่ภพกี่ชาติทรง
ทราบได้ตลอดทั่วถึง ตลอดของสรรพสัตว์ทั้งหลายรู้ ได้หมดด้วยพระญาณหยั่ง
ทราบ ไม่ ได้รู้ด้วยการสลบไสลเหมือนอย่างโลกทั้งหลายเขาเป็นกัน…”

ร่ ม โพธิ์ ร่ ม ไทรใหญ่ คื อ หลวงปู่ มั่ น ไปไม่ น านนี้
เดี๋ยวองค์นี้ตามมา สักเดี๋ยวองค์นั้นตามมาอีก
แล้ว เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดในระยะนั้น ท่านเล่า
ถึงเหตุการณ์ระยะนี้ว่า
“…ถึงระยะที่จะอยู่กับหมู่เพื่อน ไม่ ได้…
มันอยู่ ไม่ ได้จริงๆ เสียเวล่ำเวลาใครมายุ่งไม่ ได้
นะ คิดดูซิไปบิณฑบาตที่ ไหน หมู่บ้านใหญ่ๆ ไม่
อยู่ ไปหาอยู่บ้าน ๕-๖ หลังคาเรือน… บ้านใหญ่
ไม่เอา ถ้ายิ่งบ้านไหนไปแล้วเขารุมมาหา โอ๋ย
บ้านนี้ ไม่ ได้เรื่องแน่ นั่น เขาจะมายุ่งเราจนหา
เวลาภาวนาไม่ ได้ ไม่เอา
หนี ไ ปหาอยู่ ห มู่ บ้ า น ๓-๔ หลั ง คาเรื อ น
บิณฑบาตกับเขาพอมีชีวิตบำเพ็ญธรรมให้เต็ม
เม็ดเต็มหน่วยเท่านั้น ไปบิณฑบาตก็ทำความ

เพียรตลอด ยุ่งกับใครเมื่อไร ทั้งไปทั้งกลับมีแต่
เรื่องความเพียรเหมือนกับเดินจงกรม มันเป็น
อยู่ ในหลักธรรมชาติของมันเองเวลามันหมุน
ของมัน เห็นชัดๆ อยู่ในหัวใจว่า
‘อยู่กับใครไม่ ได้’
นี่ มั น ก็ รู้ อ ยู่ กั บ ใจเราเอง ระยะหนึ่ ง มั น
บอกว่า ‘อยู่คนเดียวไม่ ได้ ต้องได้วิ่งหาครูหา
อาจารย์ ไม่งั้นจมแน่ๆ’
มันรู้ชัดอยู่ ก็ต้องได้เข้าหาครูหาอาจารย์
ถึงวาระที่จะอยู่คนเดียวนี่ จะอยู่กับใครไม่ ได้
แล้วมันก็รู้อีก ใครติดตามไม่ ได้นะ โอ๋ย! ขโมย
หนีจากพระจากเณรเหมือนขโมย ขโมยใหญ่ๆ
เลยนี่ โน่นหัวโจรหัวโจกนั่น ขโมยหนีกลางคืน
กลางวันหมู่เพื่อนจะเห็น
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ถ้าพอไปกลางวันได้ก็ ไป พอไปกลางคืนได้
ก็ ไปกลางคืน ดึกดื่นไม่ว่านะ หนีจากหมู่เพื่อน
มันไม่สบาย มันอยู่ ไม่ ได้ ก็งานของเราเป็นอยู่
อย่างนี้มีเวลาว่างเมื่อไร อยู่อย่างนี้ตลอด แล้ว
จะไปอ้าปากพูดคุยกับคนนั้น อ้าปากพูดคุยกับ
คนนี้ ได้ยังไง งานเต็มมืออยู่นี่ นั่นถึงวาระมัน
เป็นในหัวใจรู้เอง...”

อยู่งานศพได้เพียง ๔ วัน
ด้วยสภาวะจิตใจของท่านในระยะนั้นหมุน
ตัวเป็นอัตโนมัติตลอดวันคืนจึงทำให้ท่านกลับ
มาพักอยู่ ในช่วงเตรียมงานถวายเพลิงศพหลวง
ปู่มั่นเพียง ๔ วันเท่านั้น พอเผาศพแล้วท่านก็
ปลีกตัวหนีออกไปทันทีจนถูกครูบาอาจารย์บาง

องค์ตำหนิเอาดังนี้
“...ในระยะที่ท่านพ่อแม่ครูจารย์มั่นป่วย
มรณภาพ จนกระทั่งถวายเพลิงศพท่านนั้น เรา
จะไม่ มี เ วลาเลย จิ ต มั น หมุ น เป็ น ธรรมจั ก ร
อยู่กับใครไม่ ได้
ศพท่านเอาไว้ที่วัดป่าสุทธาวาส เรามา
กราบปั๊บๆ แล้วไปเลย เข้าไปอยู่ ในป่าเขาคน
เดียวทางภูพาน จิตเวลามันก้าวของมัน ก้าว
ไม่ มี วั น มี คื น ซั ด เข้ า ไปจนสติ ปั ญ ญาเป็ น
อัตโนมัติแล้ว หมุนติ้วๆ จากนั้นก็เข้ามหาสติ
มหาปัญญา ยิ่งหมุน ยิ่งละเอียด ยิ่งซึมซาบ ที่
ชัดเจนก็คือว่า
‘อยู่กับใครไม่ ได้ ในเวลาเช่นนั้น ต้องอยู่
คนเดียวกับอารมณ์แห่งธรรมกับกิเลสฟัดกันอยู่
บนหัวใจเท่านั้น ใครมายุ่งไม่ ได้’

พระโมคคัลลาน์พระสารีบุตร..นิพพาน
พระสาวก...ครั้งพุทธกาล

“...พระสารีบุตรมีฤทธาศักดานุภาพมาก มา
ทูลไปนิพพาน วันนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า ‘เออ
นี่สารีบุตรเธอจะนิพพานแล้ว มีอะไรๆ ก็ฝากน้องๆ
ไว้เป็นที่ระลึก’
พระองค์ แ ย้ ม เท่ า นี้ เ อง .. พระสารี บุ ต รก็
แสดงฤทธิ์เต็มเหนี่ยว พระโมคคัลลาน์เหมือนกัน
เหาะขึ้นเหาะลงอะไร วันนี้ประตูพระเชตวันเปิด
หมดเลย บรรดาพระทั้งหลายที่อยู่ในวัดนี้จะไปส่ง
พระสารีบุตรซึ่งเป็นพี่ของเธอทั้งหลายให้ ไปได้ จะ
ไปนิพพานที่ห้องประสูติ คือจะไปโปรดแม่ในวาระ
สุดท้าย แม่เป็นมิจฉาทิฐิ พระสารีบุตรก็ ไปแสดง
ฤทธิ์ให้แม่เห็น
เริ่มแต่แสดงฤทธิ์ให้เทวดาชั้นต่างๆ ลงมา พระสารีบุตรเปิดโอกาสให้ทั้งเทวดาทั้งแม่ ได้
เห็นกันชัดเจน เหมือนเรามองเห็นกัน พอเทวดาชั้นนี้เคลื่อนออกไป ก็เข้ามาถามลูก ลูกก็บอกว่า
นี่เทวดาชั้นนั้น เดี๋ยวมาอีกๆ ฟังให้ดีนะ บรรดาเทวดาทั้งหลายมาเป็นชั้นๆ ทุกสิ่งทุกอย่างการ
แต่งเนือ้ แต่งตัว รูปร่างลักษณะทุกอย่างๆ จะละเอียดลออขึน้ เรือ่ ยๆ แม่ดอู ยู่ เพราะแม่เป็นมิจฉาทิฐิไม่ยอมฟังเสียงลูกเลย
เวลาลูกจะมานิพพานยังบอกว่า ‘เออ อุปติสสะออกไปบวชแล้ว แก่จนขนาดนี้จะยังมาสึก
อะไรกัน’
คือนึกว่าลูกจะมาสึก พระสารีบุตรจึงอบรมสั่งสอนแม่ ท้าวมหาพรหมมาเป็นวาระสุดท้าย
เหลืองอร่ามไปหมด มหาพรหมเป็นหัวหน้าลงมา พระสารีบุตรก็เทศน์โปรดแม่ แม่ร้องไห้นะ
‘โอ้โห ลูกเราเป็นอย่างนี้เชียวเหรอนึกว่าจะมาสึกบั้นแก่’
แล้วมาเป็นอย่างนี้ ให้เราเห็น แม่เกิดความสลดสังเวชร้องห่มร้องไห้ เหล่านี้เหมือนกับ
สามเณรของอาตมา ฟังซิน่ะ ตั้งแต่ท้าวมหาพรหมลงมานี้เท่ากับสามเณรของอาตมานั้นแหละ ก็
ยิ่งเห็นชัดเจนว่าลูกของเรานี้ใหญ่โตขนาดไหน ยิ่งอัศจรรย์ พอเสร็จจากนั้นท่านก็นิพพาน…”

พระเทพวรคุณ
เมื่อครั้งเป็นพระศรีวรคุณ (อ่ำ ภัทราวุโธ)

มางานถวายเพลิงศพพ่อแม่ครูจารย์มั่น
มาอยู่ ได้เพียง ๔ วัน พอเผาศพท่านเสร็จแล้ว
เปิ ด เลย จนครู บ าอาจารย์ บ างองค์ ก็ ว่ า เอา
เหมือนกันนะ แต่เราไม่สนใจ เพราะท่านไม่รู้
เรื่องของเรา ท่านว่า ‘ท่านมหาบัว เวลาท่าน
อาจารย์มั่นมีชี วิ ต อยู่ เ หมื อ นเงาเที ย มตั ว พอ
ท่ า นมรณภาพไปแล้ ว หายเงี ย บไปเลย ไม่ ม า
มองดูครูบาอาจารย์เลย’
ท่านว่าอย่างนั้นก็มีอันนั้นก็ภูมิจิตของท่าน
เป็นอย่างนั้น บอกภูมิแล้วนั่น มันบ่งบอกแล้ว
ว่าผู้ตำหนิเราอย่างนั้นมีภูมิจิตใจเป็นยังไง มัน
บอกในตัว…”
อุ ป สรรคในการหลบหลี ก หมู่ เ พื่ อ นเพื่ อ
ออกวิเวกของท่านยังมีอยู่บ้างเมื่อได้พบกับพระ
ผู้ ใหญ่ฝ่ายปริยัติซึ่งเป็นพระอาจารย์เก่าของ
ท่านในงานถวายเพลิงศพหลวงปู่มั่นครั้งนี้ดังนี้
“...ทีนี้ครั้งสุดท้ายถวายเพลิงหลวงปู่มั่น
เรานี่ละ (เจ้าคุณพิมพ์ ธัมมธโร)ท่านก็มา แล้ว
เพื่อนของท่านเจ้าคุณศรีวรคุณ เป็นน้องชาย
ของท่านเจ้าคุณอุบาลี ท่านเป็นเพื่อนกันนั่งอยู่
ด้วยกัน เราเข้าไปกราบท่าน โอ๋ย เอาใหญ่เลย
ที่นี่นะ จะเอากลับกรุงเทพเดี๋ยวนั้น กลับพร้อม
กับท่านเลยไม่ ใช่เล่นๆ ขนาด ๑๖ พรรษาแล้ว
นั่น ท่านจะเอากลับกรุงเทพ ..
ตอนนั้นจิตของเราหมุนเป็นธรรมจักร จะ
กลับไปได้ยังไง พูดง่ายๆ จิตมันเป็นธรรมจักร
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หมุนอัตโนมัติฆ่ากิเลส มีตั้งแต่ฆ่ากิเลสโดยถ่าย
เดียวๆ แล้วจะเข้าไปสั่งสมกิเลสในกรุงเทพได้
ยังไงพูดตรงๆ ท่านมีแต่จะให้กลับกรุงเทพ ดุอีก
ด้วยนะ เพราะท่านติดตามมาหลายครั้งหลาย
หนไม่ ไ ด้ ผ ล คราวนี้ ท่ า นเอาใหญ่ ท่ า นจะเอา
กลั บ กรุ ง เทพพร้ อ มไปเลย มี แ ต่ จ ะให้ ก ลั บ
กรุงเทพถ่ายเดียวๆ
เราก็นิ่ง ‘เอ๊ ทำยังไงนา’ จนท่านพูดจบ
แล้วเราถึงจะได้กราบเรียนท่าน ยังพูดไม่จบ
เลย เจ้าคุณศรีวรคุณท่านเป็นเพื่อนกันนี่ ฟัง
ท่านเอาอย่างเข้มข้นๆ ทางนั้นก็คงจะรำคาญ
‘ก็จะให้เขากลับไปหาอะไรอีก นี่ก็ ใหญ่ โต
ขึ้นมา ถ้าเป็นผู้เป็นคนก็มีครอบครัวเหย้าเรือน
แล้ว จะให้ท่านไปเป็นเด็กได้ยังไง ถ้าธรรมดาก็
เป็นพ่อตาแม่ยายแล้ว ยังจะให้เป็นลูกเขยเขาอยู่
เหรอ อายุพรรษาก็มากแล้ว แก่ขนาดนีแ้ ล้ว’

นี่ ล ะจิ ต เมื่ อ ถึ ง คราวที่ มั น จะออก เป็ น
อย่างนั้น เวลากิเลสพันไว้นี้ กิเลสก็กล่อมไป
ทางต่ำๆ ดึงลงๆ ทางนี้ก็เคลิ้มหลับไปตามมัน
ที นี้ พ อธรรมตื่ น ตั ว ขึ้ น มาแล้ ว เอาละที่ นี่ ฟั ด
กิเลสทั้งวันทั้งคืน บังคับให้หลับ บางทีไม่หลับ
ต้องเอาพุทโธเป็นคำบริกรรม นึกพุทโธๆ ให้จิต
สงบอยู่กับพุทโธ ไม่งั้นมันจะพุ่งๆ ทางปัญญา
จะฆ่ากิเลส กิเลสตัวไหนโผล่ขึ้นมาขาดสะบั้นๆ
ถึงขนาดนั้นแล้วมันจะกลับไปได้ยังไง ไปอยู่กับ
สมเด็จท่านได้ยังไง แต่ท่านไม่รู้ภายในของเรา
นั่ น ซี การที่ จ ะกราบเรี ย นท่ า นยั ง ไงต้ อ งมี
มารยาท ด้วยความเคารพ พอดีท่านเจ้าคุณ
ท่านช่วยเราก็เลยรอดตัวไปได้
ฟังซิ ในงานศพพ่อแม่ครูจารย์มั่นอยู่เพียง
๔ วัน ขนาดนั้นละ มันอยู่ ไม่ ได้ มันพุ่งๆ ภายใน
จิต เรื่องฆ่ากิเลสนี่หมุนติ้วๆ มีแต่จะไปท่าเดียว
ออกท่าเดียว นี่ถึงกาลเวลามันจะออกมันไม่ฟัง
เสียงอะไร มีแต่ฆ่ากิเลสตลอดเวลา พองาน
เสร็จก็ โดดเลย พอเผาศพท่านได้ ๔ วันขึ้นเขา
วัดดอยธรรมเจดีย์ ลงจากนั้นก็เปิดลงอำเภอ
บ้านผือ เข้าศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย …”

สงสัยอุบายธรรมที่
วัดดอยธรรมเจดีย์
วันหนึ่งช่วงเดือน ๓ ข้างแรมหลังเสร็จ
พิธีถวายเพลิงหลวงปู่มั่นแล้ว ท่านก็ ไปภาวนาที่
วัดดอยธรรมเจดีย์ จังหวัดสกลนคร ระยะนั้น
ท่านยังอัศจรรย์กับความสว่างไสวของจิตดังนี้
“…จิตของเรามันสว่างไสว ก็อย่างว่านั่น
แหละ คนเป็ น บ้ า อั ศ จรรย์ ตั ว เอง ไม่ มี ใ คร
อัศจรรย์เท่าเจ้าของอัศจรรย์บ้าในตัวเอง ไม่ ใช่
อัศจรรย์ธรรมแต่เป็นอัศจรรย์บ้า ความหลง
ความยึดจิตอวิชชา มันจึงอัศจรรย์ตัวเอง เวลา
เดินจงกรมอุทานออกมาในใจว่า
‘แหม...จิตเราทำไมสว่างเอานักหนานะ
ร่างกายเรามองดูมันเห็นพอเป็นรางๆ เป็น
เงาๆ เพราะความรู้ทะลุไปหมด’
สว่างไปหมดเลยก็อัศจรรย์ล่ะซิ เราถึงว่า
อัศจรรย์บ้า...”
ท่านอดอาหารมาได้เพียง ๓ วัน เนือ่ งจาก
ระยะนั้นอดนานมากไม่ ได้แล้ว เพราะนับแต่เริ่ม
ปฏิ บั ติ ม าจนขณะนี้ เ ป็ น เวลา ๙ ปี ตอนนี้ ก็

แสดงอิทธิฤทธิ์

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธัมมธโร)

จากนั้ น ท่ า นก็ ถ ามมาหาเรา เราอยาก
ตอบตั้งแต่ท่านยังไม่ถาม ‘นี่ท่านมหาพรรษา
เท่าไร’ ‘๑๖ พรรษา’ ‘นู่นน่ะ’ ขึ้นอีกนะ ‘๑๖
พรรษาเป็นอุปัชฌาย์ก็ ได้แล้ว จะเอาคืนไปเป็น
ลูกเขยใหม่อยู่ ได้ยังไง’
เราก็เลยรอดตัว ท่านนั่งนิ่งนะ รอดตัว
องค์ นี้ ช่ ว ยนะไม่ งั้ น จะแก้ ย ากเหมื อ นกั น แต่
เรื่องให้กลับ กลับไม่ ได้เลย พูดให้มันตรงเสีย
เวลานั้นจิตมันเป็นธรรมจักรแล้ว หมุนติ้วๆ เลย
ไม่มีวันมีคืน ไปแต่องค์เดียวอยู่ ในป่าในเขาๆ
มาเผาศพพ่อแม่ครูจารย์มั่นเพียง ๔ วัน คืออัน
นี้มันหมุนตลอด บังคับให้อยู่ ได้เพียง ๔ วัน พอ
งานเสร็จแล้วออกเลยทีเดียว เพราะอันนี้มัน
รุนแรงมาก มีแต่จะพุ่งๆ โดยถ่ายเดียว

“...เรื่องพ่อแม่ครูจารย์มั่นแสดงอิทธิฤทธิ์ ให้เห็นหลายแห่งนะ .. เหรียญท่านก็เป็นฤทธิ์เป็น
เดชอยู่นะ เหรียญรุ่นแรกๆ เลยละ เขาทำอยู่สกลนครเราจำได้ ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์นี่แหละทำ
พวก ต.ช.ด.ได้เหรียญแล้วเอาติดคอไปคืนวันนั้น เพราะรักสงวนท่านมากเลยเอาท่านไว้ใต้ที่นอน
แล้วก็นอนทับกลัวใครจะมาคว้าเอาไปเสีย
ปลดออกจากคอแล้วก็วางไว้ใต้ที่นอน ว่าหมอนก็ ไม่ใช่หมอน พวก ตชด. นอนอยู่ในป่า เอา
ใส่ ไว้ใต้ที่นอน พอนอนหลับไปก็ฝันถึงท่านอาจารย์เสาร์กับท่านอาจารย์มั่นเดินมาด้วยกัน เพราะ
ท่านติดกันมาแต่ ไหนแต่ ไร มาว่า
‘พวกนี้เอาเรามาทิ้งไว้ในป่าในเขาไม่นำพา พวกเราหนีนะไม่อยู่กับพวกนี้’
ว่างั้นแล้วเขามองตามหลังเห็นท่านเดินไปสององค์ เขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาคว้าหา
เหรียญก็ ไม่เห็น เหรียญหายไป อย่างนั้นก็เป็น แปลกอยู่นะ
ความฝันน่ะ พอความฝันผ่านไปแล้วก็ตื่นรู้สึก
ตั ว ก็ ค้ น ที่ เ อาไว้ ใ ต้ ที่ น อนเลยหายเงี ย บ
จริงๆ ไม่ ได้เลย ร้องไห้โฮตำรวจคนนั้น
ไม่ ได้จริงๆ นะหายเลย ค้นจนแหลกก็
ไม่มี นั่นดูซิเหรียญหายไปไหน…”
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ทางจงกรมที่องค์หลวงตาใช้พิจารณาธรรม

พรรษาที่ ๑๖ แล้ว ท่านก็อดอาหารแบบสมบุก
สมบันอย่างนี้ตลอดมา วันนั้นท่านจึงตั้งใจจะ
ฉันจังหัน
เนื่องด้วยท่านพระอาจารย์กงมา (เจ้า
อาวาสวัดดอยธรรมเจดีย์ ในขณะนั้น) อนุญาต
ให้ชาวบ้านมาใส่บาตรที่วัดทุกวันพระ พระเณร
จึงไม่จำเป็นต้องออกไปบิณฑบาตนอกวัด
ดั ง นั้ น พอได้ อ รุ ณ แล้ ว เพื่ อ รอเวลาฉั น
อาหารท่ า นจึ ง ออกจากกุ ฏิ ไ ปเดิ น จงกรมทาง
ด้ า นตะวั น ตกของวั ด ตั้ ง ใจว่ า จะเดิ น อยู่ จ น
กระทั่งได้เวลาบิณฑบาต ขณะที่ท่านเดินจงกรม
ไปมาอยู่นั้น เกิดรำพึงขึ้นในใจว่า
“เอ…จิตนี่ทำไมอัศจรรย์นักหนานะ มัน
สว่างไสวเอามาก…”
ท่ า นอธิ บ ายถึ ง สภาวะจิ ต ใจของท่ า นใน
ช่วงนี้ว่า
“...จิ ต เราอั ศ จรรย์ ที่ มั น สว่ า งไสวอะไร
นักหนานี่ .. เดินอยู่นั่งอยู่ที่ ไหนมองดูอะไรนี้มัน
สว่ า งจ้ า ไปหมดเลย ร่ า งกายของเรามี มั น
เหมือนกับตะเกียงเจ้าพายุเรานี้ แก้วครอบมัน
ใสอยู่ข้างนอก คือจิตนี้เป็นเหมือนไส้ตะเกียงจ้า
อยู่ข้างใน ทีนี้มันก็ส่องออกมาทะลุหมด แก้ว
ครอบอยู่นี้เหมือนไม่มีทะลุออกหมด ร่างกายนี้
เรียกว่าไม่มี ธรรมชาตินี้มันสว่างมันซ่านออก
ไปหมดเลย มั น กระจายไปหมด ร่ า งกายมี
เหมือนไม่มีเราจึงอัศจรรย์ละซิ ยืนอยู่นั่งอยู่ดู
อยู่นี้จะว่าไง จิตมีวันมีคืนที่ ไหน ความสว่างของ
จิตไม่มมี ดื มีแจ้งนะ เป็นธรรมชาติอย่างนัน้ จ้าอยู่
‘โถ จิตเราทำไมถึงอัศจรรย์ขนาดนี้เทียว
นา’

นั่นเห็นไหมล่ะ กำหนดทดลองดูนะ ไม่ใช่
ธรรมดา คือมันสว่างขนาดนี้แล้ว ไปอยู่บนเขา
นี่ น ะ เอาภู เ ขาทั้ ง ลู ก กำหนดดู ภู เ ขาทั้ ง ลู ก นี้
เหมือนเงา เหมือนกับแก้วครอบตะเกียงเจ้า
พายุนั่นแหละ ภูเขาทั้งลูกนี้เหมือนเงาเหมือน
แก้วครอบตะเกียงเจ้าพายุ จิตนี้พุ่งออกหมด
เลย จึงได้อัศจรรย์
‘โอ้ โห จิตของเรานี้ทำไมถึงอัศจรรย์ถึง
ขนาดนี้เชียวนา’
นี่ละพระธรรมท่านกลัวเราติด ก็เราติด
แล้วนั่นน่ะจะว่าไง ท่านกลัวเราติดจึงขึ้นมา นี่
ละที่ ว่ า ธรรมเกิ ด ฟั ง เอานะ เมื่ อ เห็ น ความ
อัศจรรย์เจ้าของ มองไปที่ ไหนมันว่างไปหมด
เลย .. นี่ละจิตดวงนี้ เวลาชำระความมัวหมอง
มลทินมืดตื้อออกมากน้อยเพียงไร มันจะแสดง
ตัวเต็มเหนี่ยวๆ
ทีนี้ก็ขึ้นอัศจรรย์ ในตัวเอง โอ้ โห จิตของ
เราทำไมถึงอัศจรรย์ถึงขนาดนี้เทียวนา กำหนด
ดูอะไรมันไม่มีเลย มองดูภูเขาต่อหน้านี้มันทะลุ
ไปต่อหน้าต่อตาเลย อันนี้มันรุนแรงทะลุไปหมด
ภูเขาไม่มีความหมายนะ เหมือนกับตะเกียงแก้ว
ครอบไม่มีความหมาย ไส้ตะเกียงความสว่าง
ทะลุออกไปหมดเลย อันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละ
เราเทียบได้อย่างนี้
ทีนี้ธรรมเกิดนะ เรียกว่าธรรมเตือน กลัว
เราจะติด พอรำพึงอยู่นั้นเราก็นิ่ง สักเดี๋ยวขึ้น
มาเป็นคำพูดนะ ออกมาจากหัวใจจริงๆ เป็นคำ
พูดเหมือนเราพูดกัน แต่ ให้ ได้ยินเสียงไม่ ได้ยิน
หากเป็นคำพูดในใจบอก พอรำพึงถึงเรื่องความ
อัศจรรย์ของจิตจบลงเท่านั้น อุบายก็ผุดขึ้นมา

ในขณะจิตหนึ่งเป็นคำๆ เป็นประโยคๆ อย่างไม่
คาดไม่ฝันว่า
‘ถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ ไหน นั้นแล
คือตัวภพ’
ว่าอย่างนั้นเรางงทันที งงเป็นไก่ตาแตก
ไปเลย ทั้งๆ ที่ธรรมท่านเตือนเรา ให้รู้ว่าจุดก็
คือจุดผู้สว่างนั้นแหละ แทนที่จะได้อุบายจาก
อุบายนั้น กลับไม่ ได้ นี่ถ้าเป็นท่านผู้รู้ผู้ฉลาด
ท่านก็ว่า “ธรรมเกิด แต่เรามันโง่ จึงไม่อาจคิด
ขึ้นได้” มิหนำซํ้ายังเพิ่มความสงสัยเข้าไปอีกว่า
“เอ! จุดที่ ไหน? ต่อมที่ ไหน?”
ทั้ ง ที่ ก็ ม องเห็ น ชั ด ๆ อยู่ แ ล้ ว เพราะจุ ด
สว่ า งมั น เห็ น เป็ น ดวงอยู่ ใ นจิ ต สว่ า งจ้ า อยู่
ภายในจิตนี้ พูดง่ายๆ ก็เหมือนตะเกียงเจ้าพายุ
มันสว่างจากไส้ตะเกียง ไส้มันคือที่ จุดที่สว่าง
มันก็เห็นอยู่แล้ว จุดแห่งความสว่างมันก็เห็นได้
อย่างชัดๆ แต่มันไม่จี้เข้าตรงนี้ กลับลูบคลำไป
ที่ ไหนตามประสาความโง่นั่นแล อุบายผุดขึ้นมา
ขนาดนั้นแล้วน่าจะยึดได้ มันยังยึดไม่ ได้ จึงไม่
ได้ประโยชน์จากอุบายที่ผุดขึ้นบอกในเวลานั้น
ปล่อยให้เวลาผ่านไปเปล่าๆ ยังปลงวางกันไม่
ได้ จึงได้แบกปัญหานี้ธุดงค์ ไปคนเดียวในป่าใน
เขาทางอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และ
ทางอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย…”

หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ
เจ้าอาวาสวัดดอยธรรมเจดีย์
ในช่วงที่องค์หลวงตาไปพักภาวนา
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ความจำเป็นของครูอาจารย์
ท่านกล่าวถึงความฉลาดของหลวงปู่มั่นที่
มีอุบายวิธีติดตามผลการภาวนาของลูกศิษย์แต่
ละรายๆ จะได้ ไม่เสียเวลาและก้าวเดินอย่างถูก
ต้องเป็นลำดับไปดังนี้
“...ลู ก ศิ ษ ย์ ห ลวงปู่ มั่ น เรานี่ มี ม ากที่ สุ ด
พวกเพชรน้ำหนึ่งๆ รู้สึกจะเป็นลูกศิษย์ของท่าน
ทั้งนั้น ท่านไม่ยุ่งกับใคร แต่กับพระนี่ โถ ท่าน
ติ ด ตามนะ ใครภาวนาเป็ น ยั ง ไงๆ ท่ า นจะ
ติดตามเรียกมาถามเรื่อย แม้แต่อย่างเรานี้ท่าน

ยังใส่ปัญหา คือถ้าเราไม่ ได้คุยธรรมะกับท่าน
โดยเฉพาะประมาณสักอาทิตย์กว่าๆ แล้ว ท่าน
จะหาอุบายแหย่มา ‘ท่านมหาก็ภาวนาไม่เห็นได้
เรื่อง’
ท่านยุหมาจะให้เห่าให้กัดใช่ ไหม เพราะ
เรากำลังเป็นหมาอยู่นี่นะ ท่านก็แหย่มา ‘ท่าน
มหาภาวนาทุกวันนี้ ไม่เป็นท่าแล้ว เสื่อมไปแล้ว’
โห ทางนี้ มั น คึ ก คั ก มั น เสื่ อ มที่ ไ หนน่ ะ
หมาตัวนี้มันคึกคักมันจะเห่าทันทีเลย มันเสื่อม
ที่ ไหนน่ะ พอได้ โอกาสก็เข้ากราบเรียนท่าน ที่
ว่ า นั่ น ก็ ห ายไปเลยนะ ท่ า นไม่ ไ ด้ พู ด ถึ ง เลย

ฆ่าล้างแค้นสะดุดปาฏิหาริย์หลวงปู่มั่น
“...มันเป็นปาฏิหาริย์ ไหมนี่ เขามาเล่าให้ฟังไม่ใช่เรื่องโกหก เขาจะไปฆ่ากัน ถือปืนไปเลยติด
ไปเลย จะฆ่าถ่ายเดียว เพราะเจ็บแค้นอย่างมากทีเดียว ไม่ ได้ฆ่าไม่ ได้ ว่างั้นเลย ตั้งหน้าจะไปฆ่า
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ไปอยู่ๆ มันเป็นปาฏิหาริย์ นี่ละธรรมใครอย่ามาคาดๆ เรื่องธรรมนี่เลยทุกสิ่งทุก
อย่างที่เราจะคาดจะเดาได้
เขาเดินไปเลยตั้งใจจะไปฆ่า ไปก็เปรี้ยงเลยไม่ต้องมีหลบมีหลีกอะไรเพราะมันถึงใจ เดิน
เข้าไปยิงเลย จะตายก็ตามขอให้คนนี้มันตาย ขนาดนั้นนะ กึ๊กๆ ไป พอไปไม่ทราบว่ายังไง อยู่ๆ
หลวงปู่มั่นเรานี่กึ๊กขึ้นตรงหน้าเลย นั่นเห็นไหม เขาเคารพหลวงปู่มั่นอยู่แล้ว เห็นไหมล่ะ นี่ละจุด
สำคัญฟังเอาซิ
ตั้งหน้าตั้งตาจะไปฆ่า ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ พอไปนั้นไม่ทราบหลวงปู่มั่นมาจากไหน ผุดขึ้นมายืน
จังก้าข้างหน้านี่ ‘เหอ ขึ้นเลยทีเดียว นี่จะไปตกนรกหลุมไหน’
ว่างั้น โห ทิ้งปืนเลยกราบราบ กลับไปแล้วเป็นมิตรกัน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์อีกเหมือนกัน นั่น
เห็นไหม กลับเป็นคนใหม่ขึ้นมากลับตัว ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์เลย กราบแล้วกลับมา โห เรายังมีวาสนา
บารมี มาชมเจ้าของนะ ถึงคราวจะเป็นจะตายจะล่มจะจมจริงๆ หลวงปู่มั่นท่านมาจากไหน ตั้งแต่
เกิดมายังไม่เคยเห็นท่าน เขาว่าอย่างนี้นะเขาบอกเขาไม่เคยเห็น แต่เขาเคารพกราบไหว้บูชา
ตลอด อย่างฝังใจเหมือนกัน
อันนี้อยู่ๆ หลวงปู่มั่นมาฉุดลากขึ้น เราจะไปลงนรกหลุมไหนว่างี้เลยนะ ฮึบขึ้นมาอย่างเด็ด
ขาดเสียด้วยนะ ยืนจังก้าอยู่นี้ แล้วมีที่ ไหน เห็นไหมล่ะ โผล่ขึ้นมายืนจังก้าต่อหน้านี้ โห ทิ้งปืน
แล้วกราบไหว้ เสร็จแล้วกลับเลย กลับตัวร้อยเปอร์เซ็นต์เลย แล้วยิ่งมีความแน่นหนามั่นคงเข้า
ทางด้านศีลธรรม ไม่ทำอะไรตั้งแต่บัดนั้น พวกสัตว์พวกเสืออะไรตัวเล็กๆ น้อยๆ ไม่ฆ่าเลยฟังซิ ตัด
ได้หมด
นี่ละอำนาจความดี ไม่อย่างนั้นคนนี้ก็จมลงในนรก คนนั้นก็ตายคนนี้ก็จมลงนรก แล้วมา
โผล่ๆ ขึ้นมาฉุดลากขึ้นในปัจจุบัน .. ตั้งแต่นั้นมาก็เลยชมบารมีของตัวเอง โห เรานี่ยังมีบารมีอยู่
หนา ถ้าไม่มีบารมียังไงต้องพัง ไอ้นั้นต้องตาย เราต้องลงนรกอย่างแน่ว่าละ กลับตัวเป็นคนดี ๑๐๐
เปอร์เซ็นต์ ไปเลย สละตายกับพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ กับครูบาอาจารย์ นี่เห็นไหมจุด
แห่งความยับยั้งเห็นอยู่อย่างนี้จะว่าไง ธรรมใครอย่าไปคาดนะ แต่เรื่องกิเลสมันยังคาดวาดภาพไป
ธรรมเหนือหมด นี่ละเรื่องการยับยั้งตัวเอง เมื่อมีที่เคารพนับถืออยู่มันมีที่ยับยั้งนะ ถ้าไม่มีเลยก็
อย่างว่านั่นแหละ...”

เพราะท่านแหย่หาเรื่องเฉยๆ ท่านมหานี่ก็เสื่อม
ไปแล้ว หายเงียบไปเลย
‘แต่ ก่ อ นก็ เ ห็ น ว่ า ภาวนาดี ห น่ อ ย ที นี้ ก็
เสื่อมไปหมดแล้ว’
ทางนี้มันก็คึกคัก จะกัดจะเห่าละซี ‘มัน
เสื่อมไปไหนน่ะ’ อยากว่าอย่างนั้นนะ พอได้
โอกาสเราก็ ไปหาท่านคุยเรื่องธรรมะ ท่านฟัง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว คำเหล่านั้นก็ ไม่มี เพราะ
ท่านแหย่เฉยๆ เราก็รู้ มันหากมีละท่าของท่าน
แหย่ท่านั้นท่านี้
ครั้นนานๆ คุยกันนี้ ‘หือ เสื่อมไปถึงไหน
แล้ว’ อย่างนั้นนะ
มันก็ โมโหซิ มันเสื่อมไปไหน ท่านแหย่เอา
ที่จุดสำคัญๆ นะ .. ก็คนหนึ่งเร่งภาวนาจนจะ
เป็นจะตาย จิตมันก็สง่างามตลอด แล้วอยู่ๆ ก็
มาแหย่เอา คือท่านหาอุบายจะให้คุยธรรมะให้
ท่านฟัง ก็มีเท่านั้นละเรื่องน่ะ แต่ท่านไม่ ได้พูด
ธรรมดาน่ะซี
บางที นั่ ง อยู่ เ วลาประชุ ม พระมากๆ อยู่
ด้วยกัน นั่งอยู่นี่ ‘ท่านมหาก็เห็นมีวี่ๆ แววๆ
บ้างภาวนาทีแรก เดี๋ยวนี้หายหมด เสื่อมหมด
แล้ว’ ว่างี้นะ ทางนี้ก็คึกคักล่ะซี หมาตัวนี้ลุก
คึกคักขึ้นจะเห่าแล้ว มันเสื่อมไปไหน เห่าว้อกๆ
มั น เสื่ อ มไปไหนน่ า อยากว่ า อย่ า งนั้ น ท่ า นมี
อุบายแปลกๆ นะ
อู๋ย ท่านฉลาดมาก ฉลาดจริงๆ ยกให้เลย
หลวงปู่มั่นนี้ อุบายวิธีการต่างๆ ท่านเอาจริง
เอาจัง ติดตามนะ ใครภาวนาได้ผลมากน้อย
เพี ย งไรนี้ ท่ า นจะติ ด ตามเรื่ อ ยๆ อย่ า งนี้ ล ะ
ติดตามแบบนี้ละ คนละแบบๆ องค์หนึ่งเป็น
แบบหนึ่ ง ๆ ส่ ว นเราแบบนี้ ว่ า งั้ น เถอะ ที ไ รก็
แบบนี้เท่านั้น ให้คึกคักๆ ขึ้นจะเห่าทันทีเลย
แปลกอยู่นะ…”
ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงมั่นใจว่าหากหลวงปู่มั่น
ยังมีชีวิตอยู่ ปัญหาธรรมภายในใจของท่านที่
เป็นอยู่ขณะนี้ หลวงปู่มั่นท่านจะสามารถแก้ ให้
ได้ ในทันที ท่านเปรียบความรู้ความชำนาญของ
หลวงปู่มั่นที่สามารถแก้ปัญหาของศิษย์ ได้อย่าง
รวดเร็วไว้ดังนี้
“...เวลาออกมาจากป่ า จากเขา หอบ
ปัญหามาจนจะก้าวไม่ออก พอมากราบเรียนพ่อ
แม่ครูจารย์มั่น ท่านก็ ใส่เปรี้ยงๆ ความสงสัย
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พังทลายลงไปหมด ตัวเบาหวิวๆ ถ้าตรงไหนยัง
ไม่ลงกันก็ถกกัน บรรดาครูบาอาจารย์ที่เป็นลูก
ศิษย์ของท่าน ไม่มี ใครเป็นพระตัวซนตัวขี้ดื้อยิ่ง
กว่าเรา คือเราต้องการความจริง ท่านก็ทราบ
ความจริงของเรา เพราะเราไม่ ใช่เป็นคนหน้า
ด้านที่จะไปอวดทิฐิมานะต่อท่าน ท่านก็ทราบ
ท่านจึงแสดงให้เราฟัง
ผู้ รู้ แ ก้ ปั ญ หามั น ผิ ด กั น กั บ ผู้ ไม่ รู้ ม าก ก็
เหมือนหมอเถื่อนกับหมอปริญญานั่นแหละ ผิด
กันยังไงก็ดูเอาสิ หมอเถื่อนนั่นทุ่มกันทั้งหีบ ดี
ไม่ดีคนไข้ตาย หมอปริญญาเขาไม่ ใช่อย่างนั้น
เขาถามอาการแล้วตรวจดูแล้ว เขาก็หยิบยามา
นิดเดียวเท่านั้น ใส่ปั๊บเลย ควรฉีดก็ฉีด ควรให้
รับประทานก็รับประทาน มันก็หายไปเลย มัน
ผิดกัน ไม่จำเป็นต้องยกยามาทั้งหีบ
นี่ก็เหมือนกัน ธรรมอันใดที่จำเป็นเหมาะ
สมกับปัญหาที่เกิดเวลานี้ ของคนนี้ ใส่เปรี้ยง
เดียวเท่านั้น จบเลย…”
แต่เนื่องจากขณะนี้หลวงปู่มั่นได้จากไป
แล้ว อุบายที่ผุดขึ้นภายในจิตของท่านว่า “ถ้า
มีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ ไหน นั้นแลคือตัวภพ”
เป็นปัญหาธรรมที่ท่านยังไม่เข้าใจความหมาย
ในเวลานั้น ท่านจึงได้แต่รู้สึกเสียดายเป็นอย่าง
ยิ่งว่าหากหลวงปู่มั่นยังมีชีวิตอยู่ องค์ท่านจะ
สามารถแก้ปัญหานี้ ให้ ได้ ในทันที ดังนี้
“…หากท่านอาจารย์มั่นยังทรงธาตุทรง

ขั น ธ์ อ ยู่ ท่ า นจะแก้ อุ บ ายนี้ ได้ ทั น ที และจิ ต
อวิชชาดวงสว่างไสวน่าอัศจรรย์นี้ก็จะต้องพัง
ทลายขาดสะบั้นลงไปในตอนนี้เลยทีเดียว แต่
เพราะด้วยขณะนั้นปัญญายังไม่ทันกับอุบายที่
ผุดขึ้น จึงไม่สามารถพังทลายได้ มิหนำซ้ำยัง
ติดยังยึดมันเข้าเสียอีกด้วย…”
ด้ ว ยเหตุ นี้ เ องท่ า นจึ ง พู ด อย่ า งถึ ง ใจอยู่
เสมอว่า ครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงนั้นมีความจำเป็น
อยู่ทุกระยะดังนี้
“…ถ้ า สมมุ ติ ว่ า นำปั ญ หานี้ ม าเล่ า ถวาย
ท่านอาจารย์มั่นตรงนี้ปั๊บ .. ท่านจะใส่ผางมา
ทันที ทีนี้จะเข้าใจปุ๊บเดียว จุดนั้นก็พังทลายไป
เลย นี่มันไม่เข้าใจ ปัญหาก็บอกชัดอยู่แล้ว นี่ซิ
ถึงได้ว่าความจำเป็นมีอยู่ทุกระยะนา ..
เรื่องจิตนี่จึงสำคัญที่ครูที่อาจารย์ผู้ ให้การ
อบรมสั่งสอน ผู้ที่ท่านรู้แล้วไม่ต้องพูดมากเลย
ท่านใส่ปั๊บเดียวได้ความ ใครจะมาสุ่มครอบทั้ง
หนองทั้งบึงไม่ ได้ จะโยนยาใส่กันทั้งตู้ทั้งหีบมัน
ไม่ ได้
เรื่ อ งความจำเป็ น กั บ ครู อ าจารย์ มั น
จำเป็ น อย่ า งนี้ ไม่ ว่ า ขั้ น ไหนๆ ความก้ า วหน้ า
ของเรามันช้าผิดกัน ปัญหาบางอย่างแก้กันอยู่
๒ วัน ๓ วันแก้กันยังไม่ตก...ไม่ตกมันก็ ไม่ถอย
จะต้องแก้ ให้ตกจนได้ นี่ซิมันจะตาย เพราะคำ
ว่ า แพ้ นั้ น มี ไ ม่ ไ ด้ ถ้ า จะแพ้ ให้ ต ายเสี ย ดี ก ว่ า
นอกจากต้ อ งทะลุ โ ดยถ่ า ยเดี ย ว ถ้ า ไม่ ท ะลุ ก็
ต้องเจาะกันอยู่อย่างนั้น หมุนติ้วๆ อยู่นั้น…”

พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร

หลวงปู่ลี กุสลธโร

หมู่เพื่อนเกาะพรึบ
ท่านไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมาเป็นครู
เป็นอาจารย์ของใคร เนื่องจากอุปนิสัยชอบอยู่
คนเดียวตลอดมาดังนี้
“…จั ง หวะที่ ห ลวงปู่ มั่ น มรณภาพ เป็ น
จังหวะที่หมู่เพื่อนขาดที่พึ่ง จึงเกาะพรึบเลย ตั้ง
แต่บัดนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้ พอเผาศพท่านแล้ว
ออกหลบหลีกปลีกตัวหนีไปอยู่ ในป่าในเขาลูก
ไหนลูกไหนก็ตาม ขโมยนี้สุดยอด คำว่าขโมย
จากหมู่เพื่อนนี้ คำว่าสุดยอดคือยังไง
กลางคื น เงี ย บๆ ดึ ก ๆ ก็ ไ ป เพราะหมู่
เพื่อนไปรุมนี่ เรารำคาญเราไม่อยากอยู่ ทีนี้พอ
เงี ย บๆ ก็ เ ดิ น ดู เห็ น หมู่ เ พื่ อ นบางองค์ เ ดิ น
จงกรม บางองค์ นั่ ง สมาธิ นี่ เ รี ย กว่ า ไปดู
ลาดเลา เราเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้ว พอมา
ปั๊บ หนีหมู่เพื่อนออกทางนี้นะ สะพายบาตรหนี
กลางคืน เงียบ ไปเลย พอตื่นเช้ามา หมู่เพื่อน
ยุ่งไปหมดเลยเหมือนฟ้าดินถล่มละ
‘ไปแล้ว ไม่ทราบไปทางไหนละ’
หายเงียบ พอประมาณสัก ๒ อาทิตย์นะ
เพราะพวกนี้เก่งนี่นะ... จมูกพระนี่ติดตามถึง
เขาลู ก ไหน ถ้ ำ ไหน ตามถึ ง หมด... ตามจน
กระทั่งถึง ไม่ว่าจะไปอยู่ป่าไหน เขาลูกไหน ถ้ำ
ไหน รู้หมดเลย โอ๋ เราจึงว่าให้
‘จมูกหมานี้สู้จมูกพระไม่ ได้นะ’
เราว่าถึงยังงี้ว่าขนาดไหนก็เฉย (หัวเราะ)
ขอให้ ได้อยู่ด้วยก็เอา อย่างนั้นละนะ ว่าขนาด
ไหนก็เฉยเหมือนไม่มีหูมีตาไม่มีจิตมี ใจนะ เฉย
คือหมายความว่า เราได้ที่แล้ว จะว่ายังไงว่า
เถอะ ที นี้ เ อาอี ก นะ พอเผลอเอาอี ก บางที
กลางวันแสกๆ หมู่เพื่อนเดินจงกรมอยู่ในเขาใน
ป่านี่ว่ะ ไปเดินฉากนู้นฉากนี้ดู เราเตรียมของไว้
แล้ว ไปเดินดูนั้นดูนี้ เห็นองค์นั้นเดินจงกรมอยู่
บ้าง องค์นี้นั่งสมาธิอยู่บ้าง ไปเอาของที่เตรียม
ออกทางนีน้ ะทางที่ไม่มีใครนี่ ไปเลยๆ อยูย่ งั งัน้ ไม่
ทราบว่ากีค่ รัง้ กีห่ น สุดท้ายมันก็พน้ ไปไม่ ได้นะ ..
มันเกาะไม่ ถอยนี่ หลบโน้นหลี ก นี้ๆ ยิ่ ง
ท่ า นสิ ง ห์ ท องนี่ ยิ่ ง เกาะใหญ่ ตามเลยเที ย ว
ได้ยินว่าเราไปทางอำเภอบ้านผือเข้าในเขาแล้ว
ตามเข้าไปๆ ได้ยินแต่ข่าวท่านไปนี้ๆ ไปโน้นๆ
(พอ)ท่านสิงห์ทองไปพักอยู่ที่นั่น เขาก็มาขอฟัง
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เทศน์ท่านสิงห์ทองก็บอก
‘โอ๊ย ตาย ยังไงกันนี่ อาตมาเทศน์ ไม่เป็น
กำลังเสาะแสวงหาครูอาจารย์อยู่นี้ อาจารย์
มหาบัว ท่านมาพักอยู่ที่นี่ท่านไปทางไหน’
เรากำลั ง หนั ก เสี ย ด้ ว ยตอนนั้ น หนั ก
ภายใน จึงได้หลบ หนี หลีก หลบตะพึดตะพือ
ละตอนนั้น เกาะเท่าไรก็สลัด เขาบอก ‘ท่านไป
ทางโน้นๆ ท่านอาจารย์มหาบัวก็ว่าเทศน์ ไม่
เป็น ท่านไม่ยุ่งกับใครนะ ใครมาท่านไล่หนีหมด
เลย ท่านบอกท่านเทศน์ ไม่เป็นๆ บทเวลาวันที่
ท่านจะไปพวกญาติโยมมามากต่อมาก ท่านทน
ไม่ ไหวท่านก็เทศน์ให้ฟัง โอ้ โห บทเวลาเทศน์วัว
คู่ร้อยสู้ ไม่ ได้เลย’
แต่ก่อนวัวคู่หนึ่ง ๑๐๐ บาทแล้วเรียกว่า
เยี่ยมว่างั้นเถอะนะ มันไม่เคยมีแหละวัวคู่หนึ่งที่
ซื้อถึง ๑๐๐ บาทนะ อย่างมากก็ ๖๐ ๗๐ ๘๐
บาทเท่ า นั้ น พอ อั น นี้ วั ว คู่ ร้ อ ยสู้ ไม่ ไ ด้ อั น นี้ ก็
เหมื อ นกั น ท่ า นสิ ง ห์ ท องเลยว่ า ‘โอ๊ ย ไม่ ใ ช่
อาตมาเทศน์ ไม่เป็น’ ..
ธรรมลี(หลวงปู่ลี กุสลธโร)นี้ละที่เกาะ
เราเกาะติด เกาะไม่ปล่อยธรรมลี คงจะเห็น
โทษหรือเห็นคุณอย่างไรไม่ทราบ มีอะไรตอบ

รับเราเรื่อยๆ คือเราไปคนเดียว เที่ยวกรรม
ฐานเราไม่ค่อยไปกับใคร เราไปคนเดียว แต่
ธรรมลีนี้ขโมยเกาะๆ สลัดอย่างไรไม่หลุด เกาะ
ติด นี่คงจะคิดย้อนหลังเพราะขัดนิสัยเราท่าน
คงคิดอย่างนั้นละ ขัดนิสัยเราที่ชอบไปคนเดียว
อย่างไม่มี ใครติดตามได้เลย แต่ธรรมลีติดตาม
ได้ สลัดอย่างไรไม่หลุดธรรมลี ..
เราไปแต่คนเดียว เที่ยวกรรมฐานไปคน
เดียว คนเดียวไม่ใช่อะไรมันเป็นตามนิสัย นิสัย
มั น ชอบเด็ ด ถ้ า ไปคนเดี ย วป่ า ช้ า อยู่ กั บ เรา
เท่านั้นพอ ถ้ามีหมู่เพื่อนป่าช้าอยู่สองแห่ง แบ่ง
นู้นแบ่งนี้ ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ถ้าไปคนเดียว
แล้วป่าช้าอยู่กับเรา มันต่างกันอย่างนั้นละ นี่
ธรรมลี ช อบเกาะ ธรรมลี นี้ เ กาะ ใครไม่ ไ ด้
ติดตามเราได้ง่ายๆ ละการเที่ยวนี่พูดได้ชัดเจน
เลยว่าเด็ด การเที่ยวธุดงค์เด็ด ไปแต่องค์เดียว
คือมันสนุกมอบเลย ทุกอย่างมอบเลยๆ ไม่ ได้
แบ่ ง รั บ แบ่ ง สู้ ถ้ า มี เ พื่ อ นมี ฝู ง มั น แบ่ ง ของมั น
คิดนั้นคิดนี้ ถ้าไปคนเดียวพุ่งเลย มันต่างกัน
เราไปคนเดียวพุ่งเลย การทำความเพียรก็พุ่ง
แบบเดียวกันเลย ไม่ ได้มีอะไรแบ่งรับแบ่งสู้ มัน
ผิดกันตรงนั้นละ

กายวิเวก จิตวิเวก อุปธิวิเวก
“...กายวิเวก ความสงัดแห่งกาย ในสถานที่อยู่
อาศัย ที่ ไปที่มาตามบริเวณที่อยู่นี้ นับว่าเป็นสัปปายะ
ความสบายพอสมควร จิตวิเวก ท่านผู้มุ่งให้เป็นไป
เพื่อความสงัดภายในตามขั้นแห่งความสงบของตน ก็
มีประจำจิตของท่านผู้บำเพ็ญพอสมควร ส่วนผู้เริ่มฝึก
หัดใหม่ๆ ยังไม่ ได้จิตวิเวกภายในใจ จงพยายามบำรุง
อินทรีย์ทั้ง ๕ ให้มีกำลัง ความวิเวกภายในค่อยปรากฏ
ขึ้นเป็นลำดับ ผู้ที่ ได้รับความวิเวกภายในพอประมาณ
แล้ว จงพยายามส่งเสริมให้มีความละเอียดเข้าเป็น
ลำดับ พร้อมทั้งปัญญาความรอบคอบในความวิเวก
ของตน และผู้มีธรรมยิ่งกว่านั้น จงรีบเร่งตักตวงความ
เพียรด้วยปัญญาให้เพียงพอ จะปรากฏเป็นอุปธิวิเวก
ความสงัดจากกิเลสโดยสิ้นเชิงประจักษ์ใจขึ้นมาก…”

แต่ นี้ ธ รรมลี เ กาะติ ด คงจะคิ ด ย้ อ นหลั ง
ท่าคือขัดนิสยั เรา ธรรมลีนเี้ กาะติด นอกนัน้ เกาะ
ไม่ติด กลางคืนเตรียมของเรียบร้อย ถ้าจะไป
วันพรุ่งนี้ ไปเที่ยวใครก็ทราบๆ เราเตรียมของ
กลางคืนแล้วก็เดินฉากนู้นฉากนี้ องค์นั้นเดิน
จงกรม องค์นี้นั่งภาวนา เดินฉากดูหมดแล้ว
ของเตรียมไว้แล้ว พอกลับมาออกทางหลังเลย
ตื่นเช้ามาไม่เห็นเรา เป็นแต่อย่างนั้น...”
ต่ อ มาเมื่ อ มี พ ระเณรติ ด ตามขอรั บ คำ
แนะนำจากท่านมากขึ้นทุกที ความเห็นใจที่ท่าน
เองก็เคยเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์เช่นนี้มา
ก่อน จึงทำให้ยอมรับภาระในที่สุด
“…ผมไม่ ได้ เ คยคิ ด ว่ า ได้ เ ป็ น ครู เ ป็ น
อาจารย์ใครทั้งนั้นแหละ เพราะนิสัยไม่มีทางนั้น
มี แ ต่ จ ะเอาๆ เรื่ อ งของเจ้ า ของโดยเฉพาะๆ
เหมือนไม่เคยที่จะไปสนใจไปสอนผู้ ใดเลย เวลา
ปฏิ บั ติ ก็ มุ่ ง ต่ อ อรรถต่ อ ธรรมอย่ า งเดี ย ว ที นี้
เวลาพอลื ม หู ลื ม ตาได้ บ้ า ง มั น ก็ ไ ม่ ส นใจที่ จ ะ
สอนใครเสีย อยู่อย่างนี้สบายดี ว่างั้น
เพราะฉะนั้ น เวลาหมู่ เ พื่ อ นรุ ม ไปกั บ ผม
ผมจึงขโมยหนีเรื่อยนะซิ อยู่คนเดียวสบายดีๆ
ไม่มีอะไรมากวน สบายดีๆ มันเป็นอย่างนั้น ทีนี้
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มั น มากต่ อ มาก รุ ม เข้ า ๆ ก็ เ ลยเป็ น อย่ า งนี้
อย่างที่เห็นนี่ แต่ ไม่ ได้เป็นกับนิสัยของเจ้าของ
นะ
ก็อยู่ ไปอย่างนั้นแหละ เพราะเห็นหัวใจ
แต่ ล ะดวงๆ นี้ มี คุ ณ ค่ า คิ ด ถึ ง เรื่ อ งเราเวลา
เสือกคลาน เกิดขึ้นมาเจอพ่อเจอแม่อยู่แล้ว ครู
อาจารย์เราได้วิ่งหาแทบล้มแทบตาย ไปที่ ไหน
มันก็ ไม่เหมาะเจาะในหัวใจ มันก็ต้องผ่านไปๆ
จนกระทั่งไปถึงที่เหมาะเจาะแล้วมันถึงทุ่มกันลง
หมู่เพื่อนแสวงหาครูบาอาจารย์ก็คงเป็นอย่าง
เดียวกันนี้ นี่แหละเอามาบวก มาลบ คูณ หาร
กันดูแล้ว เราทนอยู่ด้วยเหตุนี้นะ…
เราก็ทนเพื่อหมู่เพื่อเพื่อนเพราะหัวใจอยู่
กับหมู่กับเพื่อนเท่านั้น ด้วยความเมตตาสงสาร
เพราะการดำเนินทางด้านจิตใจนี้เราเห็นโทษมา
พอแล้วสำหรับเราเอง เราเห็นคุณค่าของครูบา
อาจารย์ที่คอยแนะนำสั่งสอนด้วยความถูกต้อง
แม่นยำ
จากนัน้ ก็เอาเรือ่ งเหล่านีแ้ หละมาพิจารณา
เทียบเคียงถึงเรื่องหมู่เพื่อนทั้งหลาย จึงทนนะนี่
นะ ผมทนเอาเฉยๆ
‘ถ้าเป็นตามนิสัยของผมแล้ว นิสัยหมาย
ถึงความชอบใจนะ เราไม่ ได้ชอบใจเกี่ยวกับหมู่
เพื่อนมีมากๆ นี่นะ’
นิสัยของเราเป็นมาแต่ ไหนแต่ ไรอยู่แล้ว
เรื่องความอยู่คนหนึ่งคนเดียว ตั้งแต่ปฏิบัติเรา

ท่านพระอาจารย์หล้า ขันติธโร

ก็ ป ฏิ บั ติ อ ย่ า งนั้ น .. เรื่ อ ยมาอย่ า งนั้ น จน
กระทั่งพ่อแม่ครูอาจารย์มรณภาพไปแล้ว หมู่
เพื่อนรุมเกาะเรานี่ซิ…

พบปราชญ์ กลางป่าเขา
ราวปี ๒๔๙๓ หลังเสร็จสิ้นงานประชุม
เพลิงหลวงปู่มั่น ท่านได้ ไปพักอยู่กับท่านพระ
อาจารย์หล้า ขันติธโร (วัดป่าขันติยานุสรณ์
บ้านนาเก็น อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี) ใน
เขาลึกราวครึ่งเดือน ที่พักเป็นป่าเขา อาศัยอยู่
กับชาวไร่ บิณฑบาตพอเป็นไปวันหนึ่งๆ เดิน
จากที่ พั ก ออกมาหมู่ บ้ า น กว่ า จะพ้ น จากป่ า ก็
เป็นเวลา ๓ ชั่วโมง ๒๐ นาที ถึงหมู่บ้านก็ร่วม

๔ ชั่วโมง ครั้งนั้นท่านได้มี โอกาสสนทนาธรรม
กับท่านพระอาจารย์หล้าเกิดความซาบซึ้งจับใจ
ในธรรมของท่านมาก ดังนี้
“...ท่านอาจารย์หล้าเป็นศิษย์ผู้ ใหญ่ของ
ท่ า นพระอาจารย์ มั่ น ภู มิ ล ำเนาเดิ ม อยู่
เวียงจันทน์ ท่านไม่รู้หนังสือเนื่องจากไม่เคย
เรียนมาก่อน นับแต่อุปสมบทแล้ว ท่านอยู่ที่ฝั่ง
ไทยตลอดมาจนวันมรณภาพ เพราะทางฝั่งไทย
มีหมู่คณะและครูอาจารย์ทางฝ่ายปฏิบัติมาก
ท่ า นอาจารย์ ห ล้ า เริ่ ม ฉั น หนเดี ย ว และ
เที่ยวกรรมฐานอยู่ตามป่าตามเขากับท่านพระอาจารย์มั่นและท่านพระอาจารย์เสาร์มาแต่เริ่ม
อุปสมบท ไม่เคยลดละข้อวัตรปฏิบัติและความ
เพียรทางใจตลอดมา ..
ท่านอาจารย์หล้าอธิบายปัจจยาการคือ
อวิ ช ชาได้ ดี ละเอี ย ดลออมาก ยากจะมี ผู้
อธิ บ ายได้ อ ย่ า งท่ า น เพราะปั จ จยาการเป็ น
ธรรมละเอี ย ดสุ ขุ ม มาก ต้ อ งเป็ น ผู้ ผ่ า นการ
ปฏิบัติภาคจิตตภาวนามาอย่างช่ำชอง จึงจะ
สามารถอธิบายได้ โดยละเอียดถูกต้อง เนือ่ งจาก
ปั จ จยาการหรื อ อวิ ช ชาเป็ น กิ เ ลสประเภท
ละเอียดมาก ต้องเป็นวิสัยของปัญญาวิปัสสนา
ขั้นละเอียดเท่าๆ กัน จึงจะสามารถค้นพบและ
ถอดถอนตัวปัจจยาการคืออวิชชาจริงได้ และ
อธิบายได้อย่างถูกต้อง ..
ท่านอาจารย์หล้ามีนสิ ยั เด็ดเดีย่ วอาจหาญ
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แผนที่แสดงการธุดงค์ขององค์หลวงตาในสมัยนั้น

ชอบอยู่ แ ละไปคนเดี ย ว ท่ า นมี นิ สั ย ชอบรู้ สิ่ ง
แปลกๆ ได้ ดี คื อ พวกกายทิ พ ย์ มี เ ทวดา
เป็นต้น พวกนี้เคารพรักท่านมาก ท่านว่าท่าน
พักอยู่ที่ ไหนมักมีพวกนี้ ไปอารักขาอยู่เสมอ
ท่านมีนิสัยมักน้อยสันโดษมากตลอดมา
และไม่ชอบออกสังคมคือหมู่มาก ชอบอยู่แต่ป่า
แต่เขากับพวกชาวป่าชาวเขาเป็นปกติตลอดมา
ท่านมีคุณธรรมสูงน่าเคารพบูชามาก คุณธรรม
ทางสติปัญญารู้สึกว่า ท่านคล่องแคล่วมาก ..
เวลาท่านจะจากขันธ์ ไป ก็ทราบว่าไม่ ให้
ใครวุ่นวายกับท่านมาก เป็นกังวลไม่สบาย ขอ
ตายอย่ า งเงี ย บแบบกรรมฐานตาย จึ ง เป็ น
ความตายที่เต็มภูมิของพระปฏิบัติ ไม่เกลื่อน
กล่นวุ่นวาย...”

พระอุปัชฌาย์ไปธุดงค์ด้วย
ในช่วงเวลานี้ภาระปัญหาธรรม “ถ้ามีจุด
มีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ ไหน นั้นแลคือตัวภพ” ยังแก้
ไม่ ต ก การแก้ ปั ญหานี้ต้องปลีกตัวภาวนาอยู่
เพียงลำพังเท่านั้นจึงจะสะดวกต่อการพิจารณา
แต่ เ รื่ อ งกลั บ เป็ นตรงกันข้าม การออกธุดงค์
ครั้ ง นี้ ก ลั บ มี ค วามจำเป็ น ต้ อ งให้ ท่ า นเจ้ า คุ ณ
ธรรมเจดีย์ พระอุปัชฌาย์ของท่านร่วมเดินทาง
ไปด้วยตามความประสงค์ของท่านเจ้าคุณ การ

ร่วมเดินทางคราวนี้เกือบทำให้ท่านเจ้าคุณต้อง
เข้าใจผิดไป ท่านเล่าเหตุการณ์ในครัง้ นัน้ ว่า
“...พรรษา ๑๖ เราย้อนกลับมา เข้าไปใน
ภู เ ขาไปอยู่ ท างถ้ ำ ผาดั ก (อำเภอบ้ า นผื อ
จังหวัดอุดรธานี) นั่นก็ป่าเสือที่นั่นก็ดี ท่านเจ้า
คุณธรรมเจดีย์ ท่านไปด้วยวันนั้นท่านว่า ‘เรา
ขอไปด้วย’ โอ๊ย แล้วกัน ก็เราจะไปหาทำความ
เพียร ท่านก็เป็นอุปัชฌาย์เราด้วย ก็ต้องได้เป็น
กังวล ก็เป็นจริงๆ
ที แ รกเราพั ก อยู่ ใ นบริ เ วณศาลาเล็ ก ๆ
ท่านไปเยี่ยมอาจารย์หล้า .. ท่านอาจารย์หล้า
ท่านอยู่องค์เดียวท่านลึกๆ ไปอาศัยพวกทำไร่
ทำสวนอยู่ลึกๆ ท่านเจ้าคุณก็อยากไปเยี่ยมท่าน
ชวนเราไปด้วย เราจะไปลำพังเราต่างหากนี่นะ
ตกลงเราก็ต้องไป ก็ท่านเป็นอุปัชฌาย์เราจะว่า
ไง ไปแล้วมันก็ ไม่สบายอย่างว่า เพราะจิตมัน
หมุนตลอดเวลา อยู่กับใครไม่ ได้
นี่ละถึงขั้นมันจะไป ฟังเอาซิจิต ถึงขั้นมัน
จะผึงจะไปแล้ว อยู่กับใครไม่ ได้ แม้แต่อยู่กับ
พระด้วยกัน อย่างท่านเจ้าคุณกับเพื่อนฝูงด้วย
กั น ยั ง อยู่ ไ ม่ ไ ด้ เสี ย เวลา เหมื อ นน้ ำ ไหลบ่ า
เดี๋ยวคิดกับองค์นั้น พูดกับองค์นี้ ไม่ ได้ มันจ่อ
เหมือนนักมวยเข้าวงใน หมุนติ้วๆ อยู่งั้นตลอด
เวลาเว้นแต่หลับ พอตื่นก็ปุ๊บแล้ว เอากันแล้ว
ตลอด ไม่ ได้คิดถึงดินฟ้าอากาศที่ ไหนๆ มีแต่
หมุนอยู่ภายในตลอด การขบการฉันไม่สนใจ

ไปลำพังเจ้าของ อยากฉันเมื่อไรก็ฉัน ไม่อยาก
ฉันหมุนติ้วตลอดเลย นี่เป็นความเพียรในระยะ
นั้น เรียกว่าเป็นความเพียรอัตโนมัติ สติปัญญา
อั ต โนมั ติ ห มุ น ตลอด ถึ ง ขั้ น มั น จะไป .. นี่ ล ะ
ธรรมเมื่อมีกำลังแล้วเป็นอย่างนั้น ถึงขั้นนี่แล้ว
ไม่อยู่ จิตหมุนติ้วๆ อยู่กับใครไม่ ได้เลย เพราะ
ฉะนั้นเราถึงหลบถึงหลีกหนีอยู่องค์เดียว
พอเผาศพพ่ อ แม่ ค รู จ ารย์ มั่ น แล้ ว ก็ ห ลี ก
หนี หลบหนีเรื่อย ไม่ให้ ใครทราบนะ ไปไม่บอก
ใครเลย จะออกไปทางไหนไม่ บ อก ไปอยู่ นี้
ประมาณ ๒ อาทิตย์บ้างอะไรบ้าง เดี๋ยวพระ
เณรก็ตาม หลบหนีอีกแล้ว ไปอีกแล้วอยู่อย่าง
นัน้ ก็ไปจนตรอก ท่านเจ้าคุณอุปชั ฌาย์ ไปด้วย ..
ก็เราจะไปนู้นแต่ท่านขอไปด้วยน่ะซี เรา
ขโมยหนีจากหมู่เพื่อนแล้วมาโดดเดี่ยวคนเดียว
ทีนี้จะเอาให้สุดเหวี่ยง มาก็มากราบท่านด้วย
ความเคารพ เพราะท่านเป็นอุปชั ฌาย์ มาอุดรจะ
เผ่นไปทางอื่นเลยก็ ไม่ เ หมาะ ไปกราบท่ า นก็
ถาม ‘จะไปเที่ยว เอ้อ ถ้าจะไปทางนู้นข้าจะไป
ด้วย’ กูตายเรา โอ๊ย ยังไง ท่านก็ ไปด้วย ไป
ด้วยท่านก็ ไปแบบของท่านละซิ แบบของเรา
ต่างหาก แบบของท่านต่างหาก ครั้นเวลาไป
แล้วมันไม่สะดวก นี่คือว่าอยู่กับใครไม่ ได้ ทนไป
กับท่าน ..
อยู่นั้นเราไม่สบายเพราะจิตมันหมุนเป็น
ธรรมจักร จะอยู่กับใครได้ ก็เลยออกจากนั้นมา
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อยู่นั้นก็ห่างอยู่นะ ท่านก็ยังวิตกกับเราอยู่ อยู่
ห่างๆ นั้นก็ดี เป็นอย่างนั้นนะ ว่าเข้าไปอยู่ป่า
เสือ จากนั้นมาเราก็ ไปเที่ยวดูที่นั่นที่นี่ ไปเห็นที่
นู่นเหมาะ ป่าลึกๆ โน่น ให้ญาติโยมเขาไปทำ
แคร่ ให้เรียบร้อย เราไปทำภาวนาของเราที่นั่น
จะมาฉันร่วมก็ตอนเช้า จากนั้นแล้วเราก็จะไป
โน้น เราคิดว่างั้น เพราะจิตมันหมุนเป็นธรรม
จักรตลอดเวลา พรรษา ๑๖ เดือน ๔ ระหว่างนี้
มั้ง เดือน ๔ ละ เดือนมีนา เมษาอยู่ทางโน้น
อยู่ในป่า
ถ้ า อยู่ ค นเดี ย วนี้ พุ่ ง ๆ ตลอด ตั้ ง แต่ ตื่ น
นอนจนกระทั่ ง หลั บ จิ ต ไม่ มี ค ำว่ า เผลอ สติ
ปัญญาขั้นนี้แล้วไม่มีเผลอ หมุนกันตลอดเลย
เหมื อ นนั ก มวยเข้ า วงใน จะไปดู เ วล่ ำ เวลา
นาฬิกานาทีตี โมงที่ ไหนนักมวยเข้าวงใน ถ้าไปดู
ตายเข้าใจไหม อันนี้ก็เหมือนกัน กิเลสกับธรรม
ฟัดกันเข้าวงในเป็นอย่างนั้น ไม่รู้จักเป็นจักตาย
หมุนติ้วๆ .. อยู่กับท่านมันไม่สะดวก ท่านก็คุย
ธรรมะ แต่เป็นธรรมะธรรมดาพื้นๆ นั่นซี ไม่ใช่
ธรรมะที่เราหมุนติ้วๆ มันก็เข้ากันไม่ ได้ อยู่ที่นี่ก็
ไม่สบาย ตอนค่ำคืนก็ต้องมาหาท่าน ถ้าเราไป
อยู่ ไ กลๆ นู้นกลางคืนเราไม่มา เราจะมาแต่
ตอนเช้า เราจึงไปอยู่ทางนู้น เราก็ ให้เขาทำ
แคร่ ให้เล็กๆ อยู่ลึกๆ ไกลจากท่านไป เรียกว่า
เหมาะว่างั้นเถอะ
เราจะมาฉันจังหันร่วม จากนั้นแล้วไม่มา

ถึงเวลาฉันจังหันเราถึงจะมา เราคิดอย่างนั้น
เพราะงานของเราไม่ว่าง ให้เขาทำแคร่ให้เสร็จ
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว เราก็ ม า แล้ ว ท่ า นก็ ไ ปที่ นั่นนะ
เวลาเรามาที่พักของเราแล้ว ท่านก็พาโยมไป
‘ไหนมหาบัวไปทำแคร่ที่ ไหน’
ว่างั้น ให้ โยมเขาพาไปดู ตอนค่ำเราอยู่
แคร่เรายังไม่ ไป ทำเสร็จวันนั้นแหละแต่ยังไม่
ไป ตอนค่ำลาท่านแล้ววันหลังจึงจะไป คิดว่างั้น
นะ พอเรากลับมาท่านก็ ไปดู เรามาหาท่านตอน
ค่ำ ทีนี้ท่านเปิดเผยแล้วนะ ‘ตั้งแต่อยู่ที่นี่เราก็
วิตกกับเธอ ไปอยู่ป่าลึก’
ก็ ไม่เห็นลึก เพราะตอนเช้าตอนเย็นเราก็
มาเกี่ยวข้องกับท่านอยู่ที่นี่นะ มันไม่สะดวกใน
งานของเรา เพราะฉะนั้นจึงหลีกไปโน้น จะมา
เฉพาะตอนเช้าเท่านั้น เราคิดว่างั้น เวลาทำ
เสร็จแล้วท่านก็ ไปดูแล้วกลับมา ตอนค่ำเราก็
ไปหาท่าน คิดว่าจะลาท่านไปวันพรุ่งนี้ ว่างั้นนะ
ท่านว่า ‘เราก็ ไปดูที่เธออยู่นะบัว ที่เดิมนี้
มันก็เปลี่ยวพอแล้วบัว ยิ่งไปอยู่ที่นั่น โอ๊ย เรา
วิตกนะบัว น่ากลัวนะบัว อย่าไปเถอะ’
ว่าอีกแหละ อู๊ย เรายังไงกัน ท่านก็อยู่
ตามสภาพของท่าน กับสภาพของเรามันต่างกัน
‘โอ๊ย อย่าไปเถอะบัวเราเป็นห่วงเธอ นั่นป่า
จริงๆ นะนั่น พวกสัตว์พวกเสือ น่าเป็นห่วงนะ
บัว อย่าไปเถอะ’
ท่านเปิดออกแล้วนะ ก็เราจะฝืนท่านยังไง

ได้ ใช่ ไหมล่ะ ตกลงเลยไม่ ได้ ไป ไปทำร้านไว้
เฉยๆ อันนี้จิตมันหมุนอยู่ตลอด มันอยู่ ไม่ ได้
หลายครั้งนะลาท่านไปที่นั่นที่นี่ ท่านก็มีอุบาย
พูดอย่างนั้นตลอด เราก็ทนไม่ ได้ เราก็ลาหลีก
ไปนั้นหลีกไปนี้ท่านก็จับละซิ
พอครั้งที่สามเราจะขอไปอยู่ ในเขาลูกนี้ ชี้
ไป เห็นอยู่ภูเขา เขาว่ามีสถานที่ดีอยู่ พอลา
ครั้งที่สามท่านเปิดเลยนะ ‘เอ๊อ บัวเอ๊ย เรามา
อยู่กับเธอนี้เธอเป็นกังวลกับเรา เธอไม่สะดวก
เราไปแล้วเธอจะสะดวกสบายแหละ’
เราไม่รู้จะว่ ายังไงก็เรามันอยู่ ไม่ ได้ มัน
หมุนตลอด จากนั้นเราก็หาอุบายลาหนีออกไป
เลย ท่านก็เลยว่า ‘เอ๊อ มหาบัวอยู่กับเรานี้ ไม่
สะดวกสบาย เป็นยังไงน้า’
ท่านพูดกับโยมท่านอาจารย์หล้านะ ‘มหา
บัวมาอยู่กับเรารู้สึกดิ้นทางนู้นดิ้นทางนี้เรื่อย
ท่านไม่รู้เรื่องของเรานะ อยู่กับเราไม่ค่อยสนิท
มักจะไปที่นั่น มักจะไปที่นี่ เป็นยังไงน้ามหาบัว’
ท่านรู้สึกจะมีอะไรกับเรา แต่เรามันหนัก
ในทางนี้ ไม่เป็นกังวล เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่อง
โลกๆ เรื่องของเราเป็นเรื่องธรรมล้วนๆ หนี
จากท่านเสียจนได้ พอเราหนีมาแล้วไม่กี่วันท่าน
ก็ ห นี ม า มาก็ ม าพู ด อยู่ ท างวั ด โพธิ ฯ พู ด ให้
พระกรรมฐานฟัง ท่านไม่พูดกับประชาชนแหละ
ท่านไม่รู้เรื่องของเรา ทีแรกท่านคิดจะยกโทษ
เรานะ ‘มหาบัวอยู่กับเราไม่เป็นสุข เป็นยังไง
ไม่รู้นะ เดี๋ยวลาไปนั้น เดี๋ยวลาไปนี้ ลาอยู่งั้น
เป็นยังไงอยู่กับเราอยู่ ไม่ติด เหมือนจะรังเกียจ
เราอะไร จนกระทั่งเราให้ ไปก็ ไปเลย ไม่เป็นสุข
มหาบัว เป็นยังไงน้า’
พอดีไปคุยกับพระที่เคยคุยธรรมะกับเรา
เป็นพระกรรมฐานที่เคยคุยธรรมะกับเรา ท่าน
เล่าเรื่องเป็นลักษณะที่ว่าไม่พอใจในเรา ว่าเรา
อยู่ กั บ ท่ า น เราไม่ พ อใจ คงเป็ น อย่ า งนั้ น ..
พระองค์นั้นก็เราเคยเล่าให้ฟังแล้วนี่ ท่านเลย
เล่าให้ฟังทีนี้นะ
‘โอ๋ย ท่านไม่รังเกียจ ท่านเล่าเรื่องความ
เพี ย รให้ ฟั ง เวลานี้ ท่ า นกำลั ง พิ จ ารณาอย่ า ง
นั้นๆ ธรรมะของท่านกำลังเร่ง ท่านอยู่กับใคร
ไม่ ได้ ท่านหลีกหนีมาๆ มีแต่หลีกอันเดียว ท่าน
หลบหลีกจากหมู่จากเพื่อนตลอด เพื่องานของ
ท่านสะดวกสืบต่อเป็นลำดับลำดาไม่ขาดวรรค
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ขาดตอน ความเพียรของท่านเต็มเม็ดเต็มหน่วย
ที่ลาไปที่นั่นที่นี่คงจะเป็นเพราะการภาวนาของ
ท่านเร่ง นีท่ า่ นมากับพระเดชพระคุณ ท่านอาจ
จะเป็นห่วงความเพียรของท่าน ท่านถึงไปทีน่ นั่ ทีน่ ’ี่
‘หือๆ ?’ ท่าน(เจ้าคุณธรรมเจดีย์) จ่อฟัง
นะ เรื่อยเข้าไปนะ จ้อเข้าไป พระองค์นั้นก็เลย
เล่าเรื่องธรรมะของเรา ธรรมะประเภทนี้ท่าน
เคยเล่าให้ฟังแล้ว ท่านไม่มีวันมีคืน ท่านอยู่กับ
ใครไม่ ได้ ท่านต้องหลีกไปอยู่องค์เดียวๆ ของ
ท่านอย่างนั้น ‘หือๆ ?’ จ้อเข้าเรื่อยนะทีนี้ เป็น
อย่างนั้นแหละ
‘อ๋อ เพราะฉะนั้นเธอถึงอยู่กับเราไม่ติด
ไปอยู่กับเรา เธอไปทำที่อยู่ลึกๆ เราก็เป็นห่วง
อยู่แล้ว มิหนำซ้ำยังโดดไปโน้นอีก ไปภูเขาลูก
โน้นลูกนี้อีก อ๋อ อย่างนั้นเอง’
ที นี้ ล งใจนะ อ๋ อ ๆ เป็ น อย่ า งนั้ น เอง
พระองค์นี้เราเคยเล่าให้ฟัง ว่าท่านอยู่กับใครไม่
ได้ ท่านหลีกหนีจากหมู่จากเพื่อนตลอดเวลา
มานี้ ม ากั บ พระเดชพระคุ ณ ท่ า นก็ ม า มาด้ ว ย
ความจำเป็นท่านก็มา พระเลยเล่าให้ฟัง แต่
ท่านก็อดคิดเรื่องงานของท่านไม่ ได้ ต้องหลีก
ต้องเร้น ‘เอ๊อ อย่างนั้นเหรอ เราไม่รู้ อ๋อ เป็น
อย่างนั้นเอง’
ทีนี้พอเรากลับมาคราวหลังนี่ขอโทษเรา
นะ ‘เอ๊อ บัวเราได้คิดผิดกับเธอมามาก ตอน
เธอไปอยู่ กั บ เรา ว่ า เธอรั ง เกี ย จเราอะไรต่ อ
อะไร ข้าเข้าใจผิด นึกว่าเธอรังเกียจข้า เราอด
คิดไม่ ได้นะ อยู่กับเราไม่เป็นสุข เดี๋ยวลาไปนู้น
เดี๋ยวลาไปนี้ๆ ไม่รู้กี่ครั้ง ทีนี้พระมาเล่าให้ฟัง
แล้วเราพอใจๆ เราขอโทษนะบัว ขอโทษเธอนะ’
‘โอ๊ย จะเป็นไร’ เราก็ว่าอย่างนั้น ทีนี้ท่าน
เห็นโทษของท่านนะ ที่ว่าเราอยู่ ไม่ ได้
อย่ า งนี้ เ พราะความเพี ย รเป็ น อย่ า ง
นั้นๆ ท่านเปิดออกมาเลย (ตอนนั้น)
โน่ น อยู่ ใ นเขา ทางที่ ว่ า ไปถ้ ำ ผาดั ก
ลงจากนั้นแล้วก็มาอยู่ตีนเขา ลาท่าน
เจ้ า คุ ณ มา ท่ า นเอาไว้ ไม่ อ ยู่ ว่ า งั้ น
เถอะน่ะ จะอยู่ ได้ ไงมันหมุนติ้วๆ ก็มาขัดหัวอก
ที่นั่น หายจาก(โรคเจ็บขัดในหัวอก)แล้วถึงได้
มาสกลนคร แล้วขึน้ วัดดอยธรรมเจดีย(์ ต่อไป)…”
หลังจากที่ท่านได้ลาจากท่านเจ้าคุณไปใน
ระยะนั้น ความต่อเนื่องทางความเพียรจึงมีขึ้น

อี ก ครั้ ง หนึ่ ง กล่ า วถึ ง ปั ญ หาหนึ่ ง ของบรรดา
พระกรรมฐานเกี่ยวกับการออกเที่ยวธุดงค์ ใน
สมั ย นั้ น มั ก ได้ รั บ ผลกระทบจากพระฝ่ า ย
ปกครอง แต่ ส ำหรั บ ท่ า นเองกลั บ ไม่ เ คยพบ
ปัญหาเช่นนี้เลยดังนี้
“...ออกปฏิ บั ติ ก รรมฐานไปองค์ เ ดี ย วๆ
ตลอดเลย .. ตามธรรมดาแต่ ก่ อ นพวกการ
ปกครองไม่ ไ ด้ แ ยกกั น ธรรมยุ ต กั บ มหานิ ก าย
เจ้าคณะนั้นเจ้าคณะนี้เห็นกรรมฐานไปนี่ โหย
ถูกไล่ถูกขนาบ พวกนี้อวดก้ามอย่างนั้นละ แต่
กับเราไม่เคยถูกไล่นะ เราไปองค์เดียวอย่างนั้น
ละ หลั ก ธรรมวิ นั ย ก็ เ รี ย นมาเต็ ม ที่ ทุ ก อย่ า ง
อะไรผิดถูกประการใดก็รู้ แต่เราไม่เคยถูกขับ
แหละ ส่วนมากพระกรรมฐานไปมักจะถูกขับถูก
ไล่ แต่เรานี้ ไม่ว่าไปที่ ไหนไม่เคยมี สถานที่ว่า
เก่งๆ เราไปก็ ไม่เห็นมี คงเป็น “มหา” นี่ละเป็น
กำแพงทำให้ ไม่กล้า ไม่เคยมี ไปอย่างนั้นตลอด
องค์เดียวๆ...”
สำหรับพระอุปัชฌาย์ของท่านเองแม้จะ
เป็นพระในฝ่ายปกครอง แต่ท่านมีความเข้าใจ
ชีวิตพระธุดงคกรรมฐานเป็นอย่างยิ่ง และยัง
ให้การอุปถัมภ์คุ้มครองช่วยเหลือพระกรรมฐาน
ให้ ได้รับความสะดวกในการบำเพ็ญสมณธรรม
จนตลอดชีวิตของท่านเลยทีเดียว องค์หลวงตา
กล่าวว่าทีเ่ ป็นเช่นนีก้ เ็ พราะท่านเจ้าคุณอุปชั ฌาย์
มีความเคารพบูชาและเกี่ยวข้องกับหลวงปู่มั่น
มาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยแล้วดังนี้
“...เจ้าคุณอุปัชฌาย์เราท่านเป็นธรรมทั้ง
แท่งเลยนะ เพราะท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น

มาตั้งแต่อายุ ๑๒ ปี พ่อแม่ครูจารย์มั่นท่าน
บอกว่า
‘นี่เณรจูม ดูมันหูกางๆ ลักษณะมันจะเป็น
ผู้ ใหญ่ ได้ เอาไปเรียนหนังสือเสีย ให้มันได้มา
เป็นผู้ ใหญ่ให้ความร่มเย็นแก่ผู้น้อย’
แล้วท่านอาจารย์มั่นก็ ไปฝากที่วัดเทพศิรินทร์ กว่าจะเป็นมหาจูม สอบเท่าไรก็ตก ตก
เท่ า ไรก็ ส อบ จนเขาเรี ย กท่ า นว่ า “มหาจู ม
หนังสือเน่า”
พอได้มาเป็นเจ้าคณะมณฑลก็อยู่ ให้ความ
ร่มเย็นแก่หมู่คณะมาโดยตลอด เป็นอย่างพ่อแม่ครูจารย์มั่นว่าไว้จริงๆ…”

ป่วยหนัก…รักษาด้วยธรรมโอสถ
คราวหนึ่งในระยะไล่เลี่ยกัน ท่านไปพัก
วิเวกทางบ้านกาหม-โพนทอง ซึ่งอยู่ระหว่าง
อำเภอบ้านผือ (จังหวัดอุดรธานี) กับอำเภอ
ท่าบ่อ (จังหวัดหนองคาย) ต่อเขตต่อแดนกัน มี
แม่น้ำทอนเป็นเขตแดน ชาวบ้านเล่าว่า ในครั้ง
นั้นท่านวิเวกมาพักวัดร้าง๑ ห่างป่าช้าประมาณ
๒๐๐-๓๐๐ เมตร สมัยนั้นเป็นป่าดงดิบบริบูรณ์
มาก มี สั ต ว์ ป่ า ชุ ก ชุ ม จนเป็ น ที่ ห ลบหลี ก ของ
เหล่ า นั ก เลง ที่ ข โมยปล้ น จี้ ห นี อ าญาแผ่ น ดิ น
เลยป่ า ช้ า ไปเล็ ก น้ อ ยเป็ น บ้ า นหนองกระตั ง หนองกระติ้ว ซึ่งท่านก็เคยแวะพักเช่นกัน
๑ ปัจจุบันเป็นทุ่งนามีเพียงต้นโพธิ์เป็นสัญลักษณ์หรือร่องรอยไว้ ป่าช้า
เดิมได้ขยับขยายปัจจุบันโล่งเตียนเป็นพื้น โดยการผันน้ำจากฝายน้ำทอนที่ ไหลลงสู่แม่น้ำโฮงและแม่น้ำโขงตามลำดับ

บ้านกาหม (เดิมเรียกบ้านกาโฮมหรือกาหม-โพนทอง เพราะมีฝูงกามานอนเป็นจำนวนมากที่ดงแห่งนี้) อยู่ ใกล้บ้านโพนทอง
ห่างกันประมาณ ๘ กิโลเมตร เดิมทั้งสองหมู่บ้านอยู่ติดกัน แต่เกิดน้ำท่วมจึงย้ายหมู่บ้านห่างกันออกไป
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เมื่อท่านมาพักภาวนาอยู่ในป่าแห่งนี้ ชาว
บ้านหมู่บ้านกาหม-โพนทองจำนวนมากต่างพา
กันล้มป่วยด้วยโรคเจ็บขัดในหัวอกดาดาษกัน
ไปหมดเหมือนโรคอหิวาต์หรือฝีดาษ ถึงขนาดที่
ว่าวันหนึ่งๆ เป็นกันตายกันวันละ ๓-๔ คนบ้าง
๕ คนบ้าง บางวันก็มีถึง ๗-๘ คนบ้าง เขาก็ ไป
นิมนต์ท่านมาสวด กุสลามาติกา บังสุกุล ให้
คนตาย เพราะแถวนั้นไม่มีพระ วันทั้งวันมีแต่
กุสลามาติกา อุทิศส่วนบุญให้คนตายไม่หยุด
หย่อน เดี๋ยวมีคนนั้นตายแบกเข้ามาแล้ว สักพัก
เดี๋ยวแบกเข้ามา
ใหม่ อี ก แล้ ว
ท่ า น เ ล ย
จ ะ ไ ม่ ไ ด้
ห นี ห่ า ง
จากป่าช้าเลย
จนสุดท้ายโรคร้ายที่คร่าชีวิตคนมากมายนี้ก็มา
เป็นขึ้นกับตัวท่านเอง
อาการของโรคเจ็บเหมือนกับเหล็กแหลม
หลาวทิ่มแทงประสานกันเข้าไปในหัวอกในหัวใจ
จะหายใจแรงก็ ไม่ ได้ ยิ่งถ้าหากว่าจามด้วยแล้ว
แทบจะสลบไปในตอนนั้ น เลยที เ ดี ย ว เมื่ อ
อาการเกิดขึ้นเช่นนี้ทำให้ท่านทราบได้ทันทีว่า
ถ้าขืนเป็นเช่นนี้แล้วไม่นานก็คงต้องตายอย่าง
แน่แท้ เพราะแม้แต่การหายใจก็จะไม่ ได้ มันคับ
เข้าแน่นเข้าเรื่อยๆ หายใจแรงแทบไม่ ได้เลย
เมื่ออาการเช่นนี้ปรากฏขึ้นท่านจึงบอกชาวบ้าน
ว่าเป็นโรคแบบเดียวกันนี้แล้ว ต้องขอหลบตัว
ท่านเล่าว่าระยะนั้นจิตของท่านละเอียด
มากทีเดียว เรื่องร่างกายเป็นอันว่าปล่อยวาง
กั น ไปหมดแล้ ว ไม่ มี อ ะไรเหลื อ เหลื อ แต่ น าม
ธรรม ความคิดความปรุงที่ฟัดเหวี่ยงกันอยู่ตรง
นั้ น จิ ต ก็ รู้ สึ ก ละเอียดมาก ผ่องใสมาก กล้า
หาญมาก
จากนั้นท่านก็เก็บตัวพักที่ป่ากอไผ่ที่เชิง
ภู เ ขา เมื่ อ โรคเจ็ บ ขั ด หั ว อกนี้ ได้ ป รากฏขึ้ น ก็
ทำให้ท่านชักจะรวนเร จึงพิจารณาว่า
“…เออ! คราวนี้เราจะไปตายเสียแล้ว
เหรอ ในเวลานี้ เ รายั ง ไม่ อ ยากไป เพราะใน
หัวใจถึงจะละเอียดขนาดไหนก็ตาม แต่ก็รู้อยู่ว่า
จิ ต นี้ ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ป็ น อิ ส ระ ยั ง มี อ ะไรอยู่ ใ นจิ ต
หากว่าตายไปในตอนนี้ก็แน่ ใจในภูมิของจิตภูมิ

ของธรรม ว่า จะต้องไปเกิดในที่นั้นๆ ยังไงก็
ต้องค้างอยู่ ยังไม่ถงึ ที่ เหล่านีท้ ำให้วติ กวิจารณ์วา่
‘ยังไม่อยากตาย’
เพราะจิตยังจะค้างอยู่ในชั้นใดชั้นหนึ่ง ใน
ความรู้สึกยังมีอาลัยอาวรณ์อยู่ แต่ ไม่ใช่กับชีวิต
เป็นความอาลัยอาวรณ์อยู่กับมรรคผลนิพพานที่
ตนต้องการจะได้…”
แต่ด้วยเหตุที่ โรคมันบีบบังคับตลอดเวลา
ทำให้ท่านต้องหมุนกลับมาพิจารณาย้อนหลังว่า
“ไม่อยากตายก็ต้องได้ตายเมื่อถึงกาลมัน
แล้วห้ามไม่ ได้ สิ่งเหล่านี้เป็นคติธรรมดายุ่งไป
ทำไม เรื่องทุกขเวทนานี้ก็เคยผ่าน เคยรบมา
ด้วยการนั่งหามรุ่งหามค่ำ นั่งตลอดรุ่ง
แม้ทุกขเวทนามากแสนสาหัสก็เคยได้ต่อสู้
จนได้ ค วามอั ศ จรรย์ ม าแล้ ว โรคนี้ ก็ เ ป็ น
ทุกขเวทนาหน้าเดียวกัน อริยสัจอันเดียวกัน จึง
ถอยไปไม่ ได้”
มีชาวบ้านยกทั้งบ้านพากันไปเยี่ยมท่าน
เป็นร้อยๆ ท่านก็ ให้เขากลับหมด ไม่ ให้ ใครมา
ยุ่งเลย จะเหลืออยู่ก็แต่ผู้เฒ่าคนหนึ่งเท่านั้น
แกแอบซุ่มดูท่านอยู่ตลอดทั้งคืนด้วยความเป็น
ห่วงที่กอไผ่ในป่าใกล้ๆ กันนั้นโดยไม่ให้ท่านรู้ตัว
ท่านตัง้ ใจจะขึน้ เวทีตอ่ กรกันกับทุกขเวทนา
ของโรคนี้ ในคืนนี้ ชนิดจะให้ถึงเหตุถึงผลถึงพริก
ถึงขิงถึงเป็นถึงตายเลยทีเดียว จากนั้นก็เข้าที่
นั่ ง ภาวนา โหมกำลั ง สติ ปั ญ ญาหมุ น เข้ า
พิจารณาทุกขเวทนาในจุดตรงกลางอกที่กำลัง
เจ็บเสียดแทงอยู่นี้ ท่านเล่าไว้ดังนี้
“…พิจารณาทุกขเวทนาในหัวอกนี้ว่าเป็น
ยังไง เกิดขึ้นจากอะไร เสียดแทงอะไร เวทนา
เป็ น หอกเป็ น หลาวเมื่ อ ไรกั น มั น ก็ เ ป็ น ทุ ก ข์
ธรรมดานี้เอง ทุกข์นี้ก็เป็นสภาพอันหนึ่ง เป็น
ของจริง… ค้นกันไปมาไม่ถอย เป็นตายไม่สนใจ
สนใจแต่จะให้รคู้ วามจริงในวันนีเ้ ท่านัน้ พิจารณา
ดังนี้
ทุกขเวทนามันมากเท่าไรมันแทงในหัวอก
สติปัญญายิ่งหมุนติ้วๆ สู้ ไม่ถอยจากหัวค่ำจน
กระทั่ ง ถึ ง ๖ ทุ่ ม กว่ า พอเต็ ม ที่ เ ห็ น ประจั ก ษ์
เวลาถอนนี้ ถอนอย่ า งประจั ก ษ์ เ ช่ น เดี ย วกั บ
ทุกขเวทนาจากการนั่งตลอดรุ่ง จิตรอบด้วย
ปั ญ ญา ทุ ก ขเวทนาถอนแบบเดี ย วกั น ถอน
ออกๆ กำหนดตามกันๆ ถอนออกจนโล่งหมด

เลย หายเงียบไม่มีอะไรเหลือ โล่งหมดในหัวอก
นี่ สุดท้ายก็เหมือนกับว่าร่างกายไม่มี ว่างไป
หมดเลย พักดูความอัศจรรย์ของจิต
เมื่อทุกขเวทนาดับไปหมดแล้ว มีแต่ความ
ว่างของร่างกาย จากนั้นก็เป็นความว่างของจิต
กายหายเงียบ เมื่อจิตมันพอตัวได้กำลังแล้วก็
ยิบแย็บๆ ถอยออกมาๆ จิตก็ยังว่าง ร่างกาย
แม้จะมีอยู่แต่ ไม่มีเจ็บมีปวดมีเสียดแทงในหัวอก
อย่างที่เคยเป็นมาเลย จึงแน่ ใจว่าไม่ตายแล้ว
ทีนี้ โรคนีห้ ายไม่ยากอะไรเลย แก้กนั ด้วยอริยสัจ
พอหลังจากนั้นแล้วก็ลงเดินจงกรม เอา
ตะเกียงแก้วครอบเล็กๆ ภาคอีสานเขาเรียก
ตะเกียงโป๊ะเล็กๆ จุดไว้ข้างนอกมุ้งโน้น... ตั้ง
แต่ต่อสู้กันอยู่ โน้นนะ จุดไว้แล้วก็เข้าที่ละ มอง
เห็ น ไฟอยู่ น อกมุ้ ง โน้ น ไม่ ไ ด้ เ อาเข้ า มาในมุ้ ง
จากนั้นก็ลงเดินจงกรม โอ๋ย เดินก็ตัวปลิวไป
เลย หายเงียบไม่มีอะไรเหลือ…”
ท่านเดินจงกรมจนตลอดรุ่ง คืนนั้น ท่าน
จึงไม่ ได้นอนเลย เมื่อแสงอาทิตย์สว่างพอรำไร
ผู้เฒ่าที่แอบอยู่ข้างกอไผ่ก็ปุบปับออกมาด้วย
ความดี ใจ ท่านเห็นผู้เฒ่าจึงทักว่า
“เอ้า โยมมาทำไมล่ะ?”
“โห ผมนอนอยู่นี้ ข้างกอไผ่นี่” แกว่า
“เอ้า นอนทำไม? ก็บอกให้ ไปตั้งแต่เมื่อ
คืนนี้”
“โอ๊ย ผมไม่ ไป ผมกลัวท่านจะตาย ผม
คอยแอบอยู่นี้ ผมก็ ไม่ ได้นอนเหมือนกันทั้งคืน
ไฟของท่ า นสว่ า งตลอดรุ่ ง เห็ น ท่ า นมาเดิ น
จงกรม ผมก็ดี ใจบ้าง”
การพิจารณาทุกขเวทนาจากการป่วย
คราวนี้ ท่านเคยยกเอามาเป็นตัวอย่างสอนพระ
ให้รู้หลักว่า
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“…ทุกขสัจนี้เป็นเหมือนหินลับปัญญานะ
ถ้าเราพิจารณาแบบพระพุทธเจ้าสอนแบบอริยสัจเป็นของจริงๆ เรื่องทุกขเวทนานี้เป็นหินลับ
ปัญญาให้คมกล้า…
เวลาพิจารณาแล้วแก้ถอนกัน มันก็ถอน
ให้ เ ห็ น ชั ด ๆ นี่ น ะ... มั น แก้ กั น ได้ ด้ ว ยอริ ย สั จ
ปั ญ ญาพิ จ ารณากองทุ ก ข์ แยกแยะกั น กั บ
ร่างกายของเราออกให้เห็นอย่างชัดเจน ดังที่
เราเคยปฏิบัติมาในสมัยที่นั่งหามรุ่งหามค่ำ ไม่
ได้ ผิ ด กั น เลย แต่เ รื่อ งสติปัญญาต้องขึ้ นสดๆ
ร้อนๆ เราจะไปเอาเรื่องเก่าเรื่องที่เคยเป็นมา
มาปฏิบัติไม่ ได้...
เรื่องแก้กิเลส แก้อะไรทุกสิ่งทุกอย่าง แก้
ทุกขเวทนานี้ มันต้องสดๆ ร้อนๆ...อย่าให้เกิด
ขึ้นมาด้วยการคาดการหมาย... มันถึงแก้สดๆ
ร้อนๆ จริงๆ …”

ผีปอบสาว
หลังจากหายโรคเจ็บขัดในหัวอกด้วยธรรมโอสถแล้ว ท่านก็ไปทีว่ ดั ป่าสุทธาวาสด้วยเหตุผล
ทีเ่ กีย่ วข้องผูกพันไว้กบั พระอุปชั ฌาย์อกี ดังนี้
“...ท่ า น(เจ้ า คุ ณ ธรรมเจดี ย์ ) ก็ ไล่ ไป
สกลนคร เราก็จะไปสกลฯ อยู่แล้ว เราจะไป
ตามสบายของเรา ท่านผูกพันมากนะ ท่านให้
ไปบวชหมอเจริ ญ วั ฒ นสุ ช าติ ๑ ตอนนั้ น เขา
๑ คุณหมอเจริญ วัฒนสุชาติ ต่อมาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ศรีธัญญา ปัจจุบันเกษียณอายุราชการ

เรียนแพทย์ ให้ ไปสวดกรรมวาจาให้เขา ท่าน
จะไปบวช แล้วให้เราไปสวดกรรมวาจา ให้รอ
ท่านอยู่วัดสุทธาวาส...”
เดื อ นเมษายน พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็ น ช่ ว ง
เวลาที่ท่านกลับมาพักวัดป่าสุทธาวาส จังหวัด
สกลนคร อีกครั้งหนึ่งภายหลังงานประชุมเพลิง
หลวงปู่มั่นเสร็จสิ้นลง เพื่อร่วมงานบวชตาม
ประเพณีของคุณหมอเจริญ ในช่วงเวลานั้นมี
หญิงสาวนางหนึ่งได้เข้ามาพูดคุยสนทนากับ
หมอเจริญโดยท่านเองก็ ได้ร่วมฟังเรื่องราวใน
ครั้งนี้ด้วย ดังนี้
“…อย่างเขาว่าเป็นปอบเป็นผีก็เหมือนกัน
คนนั้นเป็นปอบคนนี้เป็นปอบ มันมีผีมาสิงอยู่
ในคนเขาเรียกปอบ เอ๊ ชื่อว่าอะไรนาหญิงคนนี้
หมอเจริญซักเอาเสียจนตาแห้ง นั่งดูหญิงคน
นั้น หมอเจริญน่ะเป็นนักเรียนแพทย์ปัจจุบัน
อยากรู้ชัดๆ เป็นยังไงแน่ แกก็เล่าให้ฟังจริงๆ
โห แกเล่าอย่างอาจหาญนี่ นั่นเหมือนกับอ้า
ปากด้วย ลืมตาไม่หลับด้วยอ้าปากด้วย คือแก
พูดมันน่าฟัง
ถ้าวันไหนมันหิวมันดิ้นอยู่ในนี่ เจ้าของจะ
รู้สึกรำคาญ ว่างั้น ปอบส่วนมากมันจะออก
ทางตา แพล็ บ ๆ ทางตาแล้ ว ก็ ไ ปแล้ ว ทาง
เจ้าของนี้ก็คอยร้อนใจละซิกลัวว่ามันจะไปกิน
ใครเข้า ถูกหมอเขาเก่งเขาไล่ติดตามผีมา ก็มา
หาเราได้ ถ้าคนไล่ผีไม่เก่ง คนไล่ผีไม่รู้มันก็กิน
คน พอมันกินอิ่มแล้ว ก็กลับมาหาคน กลับมา
หาเจ้าของนั่นแหละ มาเข้าเจ้าของ เข้าทางหู
บ้างเข้าทางตาบ้างแว้บเดียว ทีนี้ก็จะรู้สึกง่วง
นอนทั้งวัน ถ้ามันได้ ไปกินอิ่มๆ มาแล้วจะง่วง
นอนทั้งวันเลย แต่ถ้ามันหิวแล้วเจ้าของก็จะ
รู้สึกกระวนกระวายคือมันกวนอยู่ภายใน ครั้น
ถ้าออกไปกินเขาก็ถูกเขาไล่ละซิว่า
‘อีนี้เป็นปอบ อีนั้นเป็นปอบ’
เขาไล่ตามมาก็มาโดนเอาเราเข้า เหตุที่
จะเป็ น ปอบก็ เ พราะแกไปสั ก ว่ า น เขาเรี ย ก
ว่านกระจาย สักอยู่บนหัวนี่… ให้เขาสักว่านให้
ที่กระหม่อม แล้วอยู่ยงคงกระพันด้วยนะ เมื่อ
สั ก ว่ า นแล้ ว แทงก็ ไ ม่ เ ข้ า ฟั น ไม่ เ ข้ า ปื น ยิ ง ไม่
ออก… นั่นละเหตุที่จะมาเป็นปอบก็เพราะว่าน
อันนี้คือรักษาไม่ ได้

แกว่ามีวิชาที่ขัดกันกับสิ่งนี้ เช่นกินของ
ดิบอย่างนี้นะ ถ้าหากกินเนื้อดิบปลาดิบอย่างนี้
เข้าไปมันจะขัดกับวิชานี้ ถ้าขัดแล้วก็ทำให้เป็น
ปอบได้ ถ้าไม่ขัดก็ ไม่เป็นอะไร สิ่งที่ทำให้ขัดกัน
ก็เช่น ไม่ ให้กินเนื้อหรือไม่ ให้กินปลาดิบ หรือ
อย่างลาบเลือด หรือเครือกล้วยก็ห้ามไม่ ให้ ไป
ลอด นี้ก็ ไปลอดไม่ ได้มันผิด นี่ละที่แกเล่าให้ฟัง
เราก็ฟังดูเหมือนกัน เอ๊ พิลึก ที่วัดป่าสุทธาวาสนี่ละ เรากำลังจะไปวัดดอยธรรมเจดีย์กับหมอเจริญ หมอเจริญกำลังจะบวช ให้
ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ ไปบวช... แกบวชให้แม่
แม่ขอก็เลยบวชให้ ก็พอดีผู้หญิงคนนั้นแกมา
คอยรถอยู่ที่หน้าวัด แต่ก่อนรถไม่ค่อยมีแหละ
มาที่กุฏิ พวกนี้ก็นั่งอยู่นั้น แกมาก็เลยพูดกันไป
พูดกันมาจึงได้รู้เรื่องรู้ราวว่าแกเป็นปอบ
‘ทุกวันนี้ยังเป็นอยู่เหรอ?’
เป็นอยู่แกว่างั้นนะ ‘ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่
ยังแก้ ไม่ตก เพราะว่านเขาสักไว้กระหม่อมนี้
แล้วไปทำผิดเลยกลายเป็นปอบไป…’
…ถ้าหมอเขาเก่งๆ มันไปกินใครอย่างนี้
เขาไปขับผี พอจับมัดได้แล้ว เอาเชือกนะมัด
เขาเรียกเชือกระกำ เป็นเชือกวิชา เมื่อเขามัด
ผูกนี้ ไว้แล้วมันก็ออกไม่ ได้ จากนัน้ เขาก็ซกั ถามซิ
‘เป็นใคร? มาจากไหน?’
เป็ น นั้ น ชื่ อ ว่ า อย่ า งนั้ น ๆ ‘แล้ ว ใครเป็ น
เจ้าของ?’ มันก็ชี้บอกเจ้าของ
‘ยายนี้แ หละ’ คนยั ง สาวๆ อยู่ น ะไม่ ใ ช่
ยายอะไรแหละ หมอเจริญนี้เชื่อเลย…
โอ้ โห! วิชามันแปลกนะ เอาไปคิดแหละ
พวกหมอแผนปัจจุบันนี่นะ สิ่งเหล่านี้เขาไม่เชื่อ
ว่ามี ทีนี้หมอเจริญนี่แหละเชื่อ ไปเห็นแล้วไม่
เชื่อได้ยังไง เพราะเขาพูดเป็นตุเป็นตะ พูดเป็น
หลั ก ความจริ ง หลั ก ฐานพยานก็ สั ก อยู่ บ น
กระหม่อมเขา ก็บอกว่าสักอยู่ตรงนี้ นี่ละตัวมัน
พาเป็ น เหตุ ก็ มี ห ลั ก ฐานพยานอยู่ ทุ ก สิ่ ง ทุ ก
อย่างแล้วจะไม่เชื่อได้ยังไง มันกินคนเขาก็บอก
ว่ามันไปกินคน…”
ภายหลังเสร็จงานบวชคุณหมอเจริญแล้ว
ท่านก็ออกเดินทางขึ้นภูเขาหลังวัดดอยธรรมเจดีย์ในทันที
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คืนแห่งความสำเร็จ
น้ำซับน้ำซึม ด้วยสติปัญญา
ในระยะนั้ น องค์ ห ลวงตากล่ า วถึ ง ความ
เพียรในการบำเพ็ญจิตตภาวนาของท่านว่าเป็น
ไปเองโดยไม่ต้องได้บังคับ ทั้งนี้เป็นผลมาจาก
ภาวนามยปั ญ ญาอั น เป็ น สติ ปั ญ ญาที่ ห มุ น
ตั ว เองโดยอั ต โนมั ติ โดยไม่ ต้ อ งมี ก ารบั ง คั บ
บัญชาในเรื่องความพากความเพียรเลย กลับ
ต้องได้รั้งเอาไว้ มิเช่นนั้นแล้วสติปัญญานี้จะ
ทำงานจนเลยเถิ ด ด้ ว ยเพราะเห็ น โทษแห่ ง
วัฏจักรอย่างถึงใจนั่นเอง ใจจึงมีกำลังมากที่จะ
ถอนตัวออกจากทุกข์อย่างเต็มเหนี่ยว โดยไม่มี
คำว่าเป็นว่าตายเลย ท่านกล่าวว่า
“…นี่ ส ติ ปั ญ ญาขั้ น นี้ ก้ า วแล้ ว ที นี้ เ บิ ก
กว้างๆ ออกเรือ่ ยๆ เรือ่ งกิเลสตัณหาวัฏจักรวัฏวน
หมุนภายในดวงใจนี้ เหมือนกับว่ามันหดย่นเข้า
มาๆ ทางเบิกกว้างที่จะหลุดพ้นจากทุกข์เบิก
กว้างออกๆ สติปัญญาหมุนตัวเป็นธรรมจักร นี่
เรียกว่า ธรรมทำงาน ธรรมมีกำลัง ย่อมหมุน
ตั ว กลั บ เหมื อ นกั น กั บ กิ เ ลสที่ มั น มี ก ำลั ง หมุ น
หัวใจของสัตว์เป็นวัฏจักรไปตามๆ กันหมด ไม่
ว่ากิริยาใดของกิเลสที่มันแสดงตัวออกมา มัน
ทำงานเพื่อวัฏจักรของมันทั้งนั้นๆ
ทีนี้เมื่อสติปัญญาอันเป็นฝ่ายธรรมมีกำลัง
แล้วหมุนกลับ ทีนี้หมุนกลับโดยอัตโนมัติเหมือน
กิเลสมันหมุนอยู่ ในหัวใจสัตวโลกเป็นอัตโนมัติ

ของตัวเองนั้นแล พอถึงขั้นสติปัญญาขั้นนี้แล้ว
เป็นหมุนกลับๆ ตลอดเวลา ไม่ว่ายืนว่าเดินว่า
นัง่ ว่านอนเว้นแต่หลับอย่างเดียวเท่านัน้ นอกจาก
นั้นสติ ปั ญ ญาขั้ น นี้ จ ะฆ่ า กิ เ ลสตลอดเวลาโดย
อัตโนมัติ หมุนติ้ว ๆ กิเ ลสขั้ นหยาบหมุนหนัก
เรียกว่าปัญญาขั้นผาดโผนโจนทะยานเหมือนว่า
ฟ้าดินถล่ม ปัญญาขั้นหยาบกับกิเลสขั้นหยาบๆ
ฟัดกัน
พอจากนั้นแล้วสติปัญญาก็ค่อยเบาไปๆ
เพราะกิ เ ลสเบาลงๆ สติ ปั ญ ญาก็ ค่ อ ยเบาไป
ตามๆ กัน หมุนไปตามๆ กัน เป็นน้ำซับน้ำซึมๆ
กิเลสซึมซาบไปไหนสติปัญญาขั้นอัตโนมัติก้าว
เข้าสู่มหาสติมหาปัญญาแล้ว ซึมซาบไปตามๆ
กันเลย เหมือนไฟได้เชื้อ เอ้า ละเอียดขนาด
ไหน สติ ปั ญ ญานี้ ก็ ล ะเอี ย ดตามกั น ไปๆ โดย
อัตโนมัติ…”
ท่านกล่าวถึงความเข้าใจที่เคยคาดว่าจิตมี
ความละเอี ย ดเท่ า ไรก็ ยิ่ ง จะมี ค วามสุ ข ความ
สบายงานการจะค่อยเบาบางไปๆ นั้น มาถึง
ตอนนี้กลับเป็นตรงกันข้ามไปหมดดังนี้
“...บางทีจนรำคาญเหมือนกันนะ เพราะ
มันหมุนไม่หยุดไม่ถอย ‘เอ๊ นี่มันอะไรกัน’ แต่
มันคิดได้ชั่วขณะเท่านั้นนะ แต่พอหยุดคิดปั๊บ
มันพุ่งใส่งานนั้นเลย คือ ความคาดของเรานั้น
กับความจริงนี้มันห่างกันคนละโลกเลย คือเรา
คาดไว้อย่างนี้นะว่า
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‘จิตนี้ ได้มีความละเอียดลออเข้าไปเท่าไร
ก็ ยิ่ ง จะมี ค วามผาสุ ก สบาย งานก็ ยิ่ ง จะน้ อ ย
เข้าไปๆ สบายเข้าไปเรื่อยๆ ?’ นี่เราคาดเราคิด
นะ
แต่เวลาความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้น เข้า
สมาธิ นี้ ก็ เ หมื อ นงานน้ อ ยจริ ง ๆ พอพิ จ ารณา
ปั๊ บ ๆ ก็ ร วมสงบแล้ ว อยู่ ส บายเป็ น คนขี้ เ กี ย จ
นอนตายอยู่ ใ นสมาธิ นั้ น ความจริ ง เจ้ า ของ
ขี้เกียจต่างหาก ตอนนี้งานน้อยนี่ คือมันอาศัย
ความสงบ มันติดความสบาย
พอออกทางด้านปัญญา พอได้เหตุได้ผล
ทางด้านปัญญาแล้ว ทีนี้มันเห็นผลแล้วทีนี้นะ
มันเริ่มละที่นี่ เริ่มหมุนเรื่อยๆ พิจารณาเข้าไป
เรื่อยเข้าใจเรื่อยแก้เรื่อย ถอดถอนกิเลสได้ด้วย
ขาดเรื่ อ ยไปเรื่ อ ยๆ เอาละที่ นี่ น ะ ที นี้ ก็ เ ป็ น
ธรรมจักรหมุนตัวเป็นเกลียว เอาละที่นี่ต้องได้
รั้งเอาไว้ แล้วทีนี้บทเวลามันเพลีย ถึงร่างกายก็
เพลียด้วยไม่ ได้เพลียแต่ตรงนี้นะ ในร่างกายทุก
ส่ ว นก็ รู้ สึ ก เพลี ย เพราะจิ ต ทำงาน ปั ญ ญา
พิจารณาค้นคว้าเขาเรียกว่าทำงาน
ก็รำพึง ‘เอ๊ เราคิดไว้ว่าเมื่อจิตมีความ
ละเอียดลออเข้าไปเท่าไร ยิง่ จะมีความสุขมากๆ
ทำไมเดี๋ยวนี้ถึงเป็นอย่างนี้มันสุขมากยังไง มัน
วุ่นกับงานตลอดจนแทบจะเป็นจะตาย ถ้าว่า
งานมันก็ยิ่งมากเข้าไปโดยลำดับ’
มันไม่เหมือนกันตั้งแต่ก่อนที่เราคาดไว้ว่า
จิตละเอียดเข้าไปเท่าไรงานยิ่งจะน้อยลงไปๆ
และจะมีความสุขยิ่งสบายๆ แล้วหมดไปเลยสิน้
ไปเลย นีเ้ ป็นความคาดต่างหากไม่ใช่ความจริง
เวลาความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้น พอถึง
ขั้นปัญญานี้แล้ว โอ้ โห มันกว้างขวางยิ่งกว่า
อะไร มั น หมุ น ติ้ ว ๆ นี้ ค รอบโลกธาตุ ใ นส่ ว น
ร่ า งกายหยาบนี้ อั น นี้ แ หละตั ว มั น ดิ้ น มาก
เหมือนกับน้ำไหลโจนลงมาจากภูเขา เหมือนกับ
น้ำตกนะ เช่นแม่สาที่เชียงใหม่ มันเหมือนอย่าง
นั้น ปัญญาขั้นพิจารณาร่างกายมันรุนแรงมาก
เหมือนกับน้ำตกนั่นแหละ
ทีนี้พอร่างกายนี้หมดนั้นแล้ว มันเข้าไป
ส่วนอาการของขันธ์ ๔ นี้คือ เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ มันเป็นน้ำซับน้ำซึมที่นี่ ไหล
รินอยู่ทั้งแล้งทั้งฝน คือตลอดเวลาหากไม่แบบ
น้ำตก เพราะอันนี้มันส่วนละเอียดแล้ว มันก็

หมุนอยู่เหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าหมุนแบบนี้
คือหมุนเบาๆ หากหมุนไม่หยุด ตอนพิจารณา
ร่างกายนี้เหมือนกับน้ำตกไหลโจนมาจากภูเขา
เสียงซ่าๆ ดังถึงไหนโน้นน่ะถ้าเราจะเทียบ พอ
อั น นี้ ห มดปั ญ หาไปแล้ ว เหลื อ แต่ น ามธรรม
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทีนี้มันก็ ไหล
รินอยู่นั่น
มันพิจารณาไม่หยุดไม่ถอยนี่นะ เอ๊ นี่มัน
จะสิ้นสุดเมื่อไร ก็เราคิดคาดไว้ตั้งแต่ต้นว่า จิต
มี ค วามละเอี ย ดลออเท่ า ไรก็ ยิ่ ง จะมี ค วามสุ ข
ความสบาย งานการก็จะค่อยเบาไปๆ ทำไมมัน
กลับตรงกันข้ามไปเสียหมด แล้วเมื่อไรจะได้
สะดวกสบายสักที ว่างี้ พอหยุดกันแล้วปั๊บมันก็
ทำงานแล้ว คือเรารั้งมันไว้มันคิดเท่านั้น พอ
ปล่อยปั๊บมันปุ๊บใส่งานที่กำลังทำยังไม่เสร็จ คือ
ยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงอันไหนแล้วมันจะต้องตาย
ด้ ว ยกั น พู ด ง่ า ยๆ เรื่ อ งจะแพ้ นี้ มั น ไม่ ย อม
นอกจากตายกับให้รู้ ให้ผ่านไปได้เท่านั้น
จนกระทั่งมันไปเสียหมดกำลังของมันที่จะ
ไปอีกแล้วมันก็ระงับไปเอง สติปัญญาที่หมุนตัว
เป็นเกลียวอยูน่ นั้ ก็ระงับไปเองเป็นหลักธรรมชาติ
เหมือนกัน เป็นอัตโนมัติเหมือนกัน...”
เกี่ยวกับการพิจารณาด้านปัญญาเมื่อผ่าน
แต่ ล ะขั้ น มาถึ ง อวิ ช ชาซึ่ ง เป็ น สั ง โยชน์ ข้ อ
สุดท้ายของพระอนาคามีก่อนจะบรรลุธรรมขั้น
สูงสุดนั้น ขอยกพระธรรมเทศนาของท่านมา
แสดงโดยย่อดังนี้

“...ทีนี้การปฏิบัติเมื่อผ่านขั้นร่างกายนี้ ไป
หมดแล้ ว สุ ภ ะก็ ไ ม่ ป รากฏ อสุ ภ ะอสุ ภั ง ไม่ มี
ความที่ว่าน่ากล้าน่ากลัวในเรื่องร่างกายก็หมด
ไป ทีนี้พอเกิดขึ้นมาก็กลายเป็น อนิจจัง ทุกขัง
อนั ต ตา เกิ ด ขึ้ น มาเกิ ด กั บ ดั บ พร้ อ มๆ เรื่ อ ง
อสุภะอสุภังผ่านไปเลยๆ สุดท้ายร่างกายก็ ไม่
มี โลกนี้ ก ลายเป็ น โลกว่ า งไปหมดจากการ
พิจารณาตั้งแต่ขั้นเริ่มแรก ถือร่างกายเป็นพื้น
ฐานแห่งการพิจารณา เมื่อพิจารณาอันนี้ชำนิ
ชำนาญเรียบร้อยแล้วมันก็ ไม่มีเขามีเรา มีหญิง
มี ช าย มี แ ต่ ธ าตุ สี่ ดิ น น้ ำ ลมไฟ ทั้ ง เขาทั้ ง เรา
เสมอกันหมด แล้วจะไปข้องแวะกับอะไร มันก็
เดินไปตามสายกลางไม่ข้องแวะกับอะไร
จากนั้ น ก็ เ ข้ า สู่ น ามธรรม พิ จ ารณา
ร่างกายจนกระทั่งหมด คำว่าหมดนี้เป็นอย่างไร
ร่างกายนี้ที่เรา ยังแยกอสุภะอสุภังอยู่ ในขั้นนี้
พอผ่านจากนี้แล้วอสุภะอสุภังจะไม่มี เกิดขึ้นมา
พั บ ดั บ พร้ อ มๆ เราจะพิ จ ารณาว่ า เป็ น ของ
สวยงามไม่สวยงามไม่ทัน เพราะอารมณ์ของ
จิตอันนี้เกิดรวดเร็ว เกิดกับดับพร้อมๆ ทีนี้เรื่อง
อสุ ภะอสุ ภังความสวยงามไม่ ส วยงามผ่ า นไป
ไม่มี เข้าถึงจิต แล้วกลายเป็นจิตอวกาศไปเลย
ที่นี่ มองดูอะไรมันก็เป็นอวกาศเหมือนฟ้าแลบๆ
ปรากฏรูปนามใดก็ตามมันก็เป็นเหมือนฟ้าแลบ
เราจะแยกเป็ น ของสวยของงามไม่ ส วยงาม
ไม่ทัน ขั้นของจิตที่พิจารณาไปแล้วเป็นอย่างนี้
นักปฏิบัติ เป็นอย่างอื่นไปไม่ ได้
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ผู้พิจารณาอย่างเชื่องช้าธรรมดาจะเห็น
อย่างละเอียดลออ ในทางเดินแห่งกรรมฐาน
เพื่อความพ้นทุกข์ จะเห็นได้อย่างละเอียดลออ
จิตขั้นนี้พิจารณาอย่างนี้ ขั้นนั้นพิจารณาอย่าง
นั้นเรื่อยไป จนกระทั่งถึงจิตไม่มีรูปมีนามแล้ว
ร่างกายของสัตว์ของบุคคลเป็นอวกาศไปหมด
ว่ า งไปหมด แล้ ว เราจะพิ จารณาอะไรว่ า เป็น
สุภะอสุภะ ว่าสวยว่างาม ไม่สวยไม่งาม พอตั้ง
พับดับไปพร้อมๆ เอาอะไรมางาม อะไรไม่งาม
มันดับไปพร้อม นี่ขั้นของจิตแห่งการพิจารณา
กรรมฐาน พอจากนี้แล้วก็มีตั้งแต่เหมือนแสง
หิ่ ง ห้ อ ย เหมื อ นฟ้ า แลบแพล็ บๆๆ เกิดดั บ ๆๆ
จากนั้นก็หมุนเข้าไปหาจิต
เพราะออกจากจิ ต เวลาจิ ต ยั ง หยาบ
อาการเหล่านี้ก็ออกมาส่วนหยาบๆ ว่าเป็นของ
สวยของงามไม่สวยไม่งาม จากนั้นก็ อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา ต่อจากนั้นมีแต่เกิดดับๆ มัน

แสดงออกที่จิต ดับที่จิต ตามเข้าไปหาจิต นั้น
ละการพิจารณา พอถึงขั้นที่จิตกับอวิชชาอยู่
ด้วยกัน เมื่อมีอวิชชานั้นจิตก็หลงจิต หลงตัว
เองและหลงสิ่งอื่น ไม่หลงส่วนหยาบก็หลงส่วน
ละเอียด ปล่อยส่วนหยาบส่วนละเอียดยังมันก็
พิจารณาตามเข้าไป ตามเข้าไปจนหมด ไม่มี
อะไรเป็นกิเลส มาม้วนเสื่อกันที่จิต
อวิ ช ชาปั จ จยา สั ง ขารา อวิชชา คือ
อะไร เวลาพิ จ ารณาเข้ า ไปแล้ ว อวิ ช ชาก็ คื อ
นางงามจักรวาล พอเข้าไปถึงจิตดวงนั้นแล้วจะ
สง่างามผ่องใสมากทีเดียว น่าอัศจรรย์ นี่เรียก
ว่ า นางงามจั ก รวาล หลอกสติ ปั ญ ญาที่ ยั ง ไม่
สามารถจะแก้ ต กได้ เ ป็ น อย่ า งดี ที นี้ เ วลา
พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าหลายครั้งหลายหน
สิ่งเหล่านี้ก็พังลงไป อวิชชาปัจจยา สังขารา
ที่ว่าเป็นนางงามของจิต ทำให้ โลกหลงไปก็พัง
ไปด้วยกัน ทีนี้ก็ ไม่มีอะไรงามในโลกนี้ มันก็ว่าง

ว่างในสมาธิ ว่างในขั้นอรูปธรรม ว่างอกาลิโก
“...ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น เมื่อปัญญาพิจารณารอบคอบแล้วก็ดับไปในขณะ
นั้น จิตก็ลงสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่ ในระยะเช่นนี้จะว่าจิตว่างก็ ได้อยู่ แต่ว่าง
ในสมาธิ พอจิตถอยออกมา ความว่างก็หายไป จากนั้นก็
พิจารณาไปอีกและพิจารณาต่อไปเรื่อยๆ จนจิต
มีความชำนาญในด้านสมาธิ ขอสรุปความให้
ย่อลงเพื่อให้พอดีกับเวลา เมื่อสมาธิมีกำลัง
ทางด้านปัญญาก็เร่งพิจารณาตามส่วน
ต่ า งๆ ของร่ า งกาย จนรู้ เ ห็ น ชั ด และ
สามารถถอดถอนอุปาทานของกายได้
โดยสิ้นเชิง จากนั้นจิตก็จะเริ่มว่าง แต่ยัง
ไม่แสดงความว่างอย่างเต็มที่ ยังมีนิมิต
ภายในแสดงภาพปรากฏอยู่กับใจ เพราะใน
ระยะนี้ใจว่างจากกายและวัตถุภายนอก แต่ยัง
ไม่ว่างจากนิมิตภายในของตัวเอง จนกว่าจะ
มีความชำนาญโดยอาศัยการฝึกซ้อมไม่
ลดละ นิมิตภายในใจก็นับวันจางไป
สุดท้ายก็หมด ไม่ปรากฏ
นิมิตทั้งภายนอกภายในใจ นั่น
ท่านก็เรียกว่าจิตว่าง ว่างชนิดนี้
เป็นเรื่องว่างประจำนิสัยของจิต
ที่มีภูมิธรรมประจำขั้นแห่งความ
ว่ า งของตน นี่ ไม่ ใ ช่ ว่ า งสมาธิ
และไม่ใช่ว่างในขณะที่นั่งสมาธิ
ขณะที่ นั่ ง สมาธิ เ ป็ น ความว่ า ง
ของสมาธิ แต่ จิ ต ที่ ป ล่ อ ยวาง

ไปหมด ภายนอกก็ว่าง
‘รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสสัมพันธ์
เต็มในโลกนี้ว่างจากจิตหมด แม้ที่สุดอารมณ์
ภายในจิตที่ทำความผูกพันแก่ตัวเองเพราะ
ความคิดความปรุงก็ว่างไปหมด วางไปหมด’
ทีนี้บริสุทธิ์ที่ตรงไหนล่ะ เมื่อมันปล่อยไป
หมดแล้วก็เหลือแต่จิตล้วนๆ ท่านให้ชื่อว่าจิต
บริสุทธิ์ ดังท่านสำเร็จพระอรหันต์นั่น คือปล่อย
หมดแล้วสิ่งอันนี้ ว่างหมด ปล่อย วางด้วยว่าง
ด้วย ปล่อยไปหมด แม้ส่วนภายนอกว่างจิตยัง
ไม่ว่าง พิจารณาเข้ามาหาจิตจนกระทั่งจิตก็ว่าง
อะไรก็ ว่ า ง ว่ า งเสมอกั น หมด ทั้ ง ภายนอก
ภายในตลอดทั่วถึง นั้นละคือจิตที่บริสุทธิ์ ถ้า
ว่างข้างนอกยังไม่ว่างตัวเองก็ยังไม่บริสุทธิ์ เช่น
เดียวกับเราไปอยู่ ในห้อง ห้องนี้มันว่าง มันโล่ง
มันว่าง ห้องนี้ว่าง ใครไปดูๆ ก็ว่าห้องนี้ว่างๆ
ยิ่งให้เจ้าของที่เข้าไปยืนอยู่กลางห้องไปพูดว่า

จากร่างกายเพราะความรู้รอบด้วยนิมิตภายในก็หมดสิ้นไป เพราะอำนาจของสติ
ปัญญารูเ้ ท่าทันด้วย นีแ่ ลชือ่ ว่าว่างตามฐานะของจิต เมือ่ ถึงขัน้ นีแ้ ล้วจิตว่างจริงๆ
แม้กายจะปรากฏตัวอยู่ก็สักแต่ความรู้สึกว่ากายมีอยู่เท่านั้น แต่ภาพแห่งกายหา
ได้ปรากฏเป็นนิมิตภายในจิตไม่ ว่างเช่นนี้แลเรียกว่า ว่างตามภูมิของจิต และมี
ความว่างอยู่อย่างนี้ประจำ ถ้าว่างเช่นนี้ว่าเป็นนิพพาน ก็เป็นนิพพานของผู้นั้น
หรือของจิตชั้นนั้น แต่ยังไม่ใช่นิพพานว่างของพระพุทธเจ้า
ถ้าผู้จะถือสมาธิเป็นความว่างของนิพพาน ในขณะจิตที่ลงสู่สมาธิก็เป็น
นิ พ พานของสมาธิ แ ห่ ง โยคาวจรผู้ ป ฏิ บั ติ ผู้ นั้ น เสี ย เท่ า นั้ น ความว่ า งทั้ ง สอง
ประเภทที่กล่าวมานี้ ไม่ใช่เป็นนิพพานว่างของพระพุทธเจ้า เพราะเหตุใด เพราะ
จิตที่มีความว่างในสมาธิ จำต้องพอใจและติดในสมาธิ จิตที่มีความว่างตามภูมิ
ของจิตจำต้องมีความดูดดื่มและติดใจในความว่างประเภทนี้ จำต้องถือความว่าง
นี้เป็นอารมณ์ของใจจนกว่าจะผ่านไปได้ ถ้าผู้ถือความว่างนี้ว่าเป็นนิพพาน ก็เรียก
ว่าผู้นั้นติดนิพพานในความว่างประเภทนี้ โดยเจ้าตัวไม่รู้ เมื่อเป็นเช่นนี้ความว่าง
ประเภทนี้จะจัดว่าเป็นนิพพานได้อย่างไร
ถ้าไม่ต้องการนิพพานขั้นนี้ ก็ควรกาง เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ออกตรวจตราดูให้ชัดเจนและละเอียดถี่ถ้วน เพราะความว่างที่กล่าวนี้เป็นความ
ว่างของเวทนา คือสุขเวทนามีเต็มอยู่ในความว่างนั้น สัญญาก็หมายว่าง สังขาร
ก็ปรุงแต่เรื่องความว่างเป็นอารมณ์ วิญญาณก็ช่วยรับรู้ทางภายใน ไม่เพียงจะรับ
รู้ภายนอก เลยกลายเป็นนิพพานของอารมณ์ ถ้าพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้ชัดและ
ความว่างให้ชัด โดยเห็นเป็นเรื่องของสังขารธรรม คือสิ่งผสมนั่นแล จะมีช่อง
ทางผ่านไปได้ในวันหนึ่งแน่นอน เมื่อพิจารณาตามที่กล่าวนี้ ขันธ์ทั้งสี่และความ
ว่างซึ่งเป็นสิ่งปิดบังความจริงไว้ ก็จะค่อยเปิดเผยตัวออกมาทีละเล็กละน้อย จน
ปรากฏได้ชัด จิตย่อมมีทางสลัดตัวออกได้
แม้ฐานที่ตั้งของสังขารธรรมที่เต็มไปด้วยสิ่งผสมนี้ ก็ทนต่อสติปัญญาไม่ ได้
เพราะเป็นสิ่งเกี่ยวโยงกัน สติปัญญาประเภทค้นแร่แปรธาตุจะฟาดฟันเข้าไป
เช่นเดียวกับไฟได้เชื้อลุกลามไปไม่หยุด จนกว่าจะขุดรากเหง้าของธรรมผสมนี้ขึ้น
ได้ เ สี ย เมื่ อ ใด เมื่ อ นั้ น จึ ง จะหยุ ด การรุ ก การรบ เวลานี้ มี อ ะไรที่ เ ป็ น ข้ า ศึ ก ต่ อ
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ห้องนี้เป็นอย่างไร ห้องนี้ว่างๆ ถ้าผู้ละเอียดยิ่ง
กว่านั้นเข้าไปเป็นอย่างไร มันจะว่างอย่างไร
เจ้าของไปยืนขวางห้องอยู่นั้นน่ะ ถ้าอยากให้
ห้องมันว่างให้ออกมา พอเจ้าของโดดออกมา
จากห้อง ห้องก็ว่างเต็มที่
ติ ด อย่ า งอื่ น อย่ า งใดก็ ป ล่ อ ยมาๆ แต่
ติดตัวเองก็เรียกว่าไปยืนขวางห้อง พอถอนตัว
เองออกมา ตั ว เองก็ ถ อน ตั ว ก็ รู้ ตั ว เอง รู้
ภายนอก รู้ภายใน ทั้งจิตใจก็รู้เท่าทันไปหมด
เรียกว่าว่างหมด ในห้องนั้นไม่มีอะไรอยู่ ในจิตนี้
ไม่ มี อ ะไรอยู่ ตั วเขาตัวเรา เป็นอัตตานุทิฏฐิ
อะไรเหล่านี้ ไม่มี ว่างหมด นี้ละที่ท่านสอนพระ
โมฆราช ทีนี้ ใครก็ตามเมื่อปฏิบัติตามโอวาทที่
สอนพระโมฆราชนั้น ผู้นั้นก็เป็นพระโมฆราชขึ้น
มาได้ทันทีทันใด สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาก็
คือโมฆราชอรหันต์เหมือนกันหมด .. เพราะเป็น
ผู้ว่างเปล่าแล้วจากสิ่งทั้งหลาย ไม่มีอะไรเข้ามา

แผ้ ว พานได้ เ ลย นั่ น สุ ญ ญโต โลกั ง พญา
มัจจุราชจะตามไม่ทันมองไม่เห็น...”

นิพพานว่างตามแบบของพระพุทธเจ้า คือสิ่งที่ติดใจอยู่ในขั้นนี้และขณะนี้แลเป็นข้าศึก สิ่งที่ติดใจ
ก็ ได้แก่ความถือว่าใจของเราว่างบ้าง สบายบ้าง ใสสะอาดบ้าง ถ้าจะเห็นว่าใจมันว่างแต่มันอยู่กับ
ความไม่ว่าง ใจมันเป็นสุข แต่มันอาศัยอยู่กับทุกข์ ใจใสสะอาด แต่มันอยู่กับความเศร้าหมองโดย
ไม่ รู้ สึ ก ตั ว ความว่ า ง ความสุ ข ความใส นั่ น แลเป็ น ธรรมปิ ด บั ง ตั ว เอง เพราะธรรมทั้ ง นี้ คื อ
เครื่องหมายของภพชาติ
ผู้ต้องการตัดภพชาติจึงควรพิจารณาให้รู้เท่าและปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ อย่าหวงไว้เพื่อก่อไฟ
เผาตัว ถ้าปัญญาขุดค้นลงตรงที่สามจอมกษัตริย์แห่งภพปรากฏอยู่ นั้นแลจะถูกองค์การใหญ่ของ
ภพชาติและจะขาดกระเด็นออกจากใจทันที ที่ปัญญาหยั่งลงถึงฐานของเขาตั้งอยู่ เมื่อสิ่งทั้งนี้สิ้น
ไปแล้วเพราะอำนาจของปัญญา นั้นแลเป็นความว่างอันหนึ่ง เครื่องหมายของสมมุติใดๆ จะไม่
ปรากฏในความว่างนั้นเลย นี่คือความว่างที่ผิดกับความว่างที่ผ่านมาแล้ว ความว่างประเภทนี้ เรา
จะว่าเป็นความว่างของพระพุทธเจ้าหรือความว่างของใครนั้น ผู้แสดงไม่สามารถจะเรียนให้ทราบ
ได้ว่าจะควรเป็นความว่างของใคร นอกจากจะเป็นความว่างที่รู้เห็นกันอยู่ด้วยสันทิฏฐิโกของผู้
บำเพ็ญเท่านั้น
ความว่ า งอั น นี้ ไม่ มี ก าลสมั ย เป็ น อกาลิ โ กอยู่ ต ลอดกาล ความว่ า งในสมาธิ มี ค วาม
เปลี่ยนแปลงไปได้ ทั้งด้านความเจริญและความเสื่อม ความว่างในขั้นอรูปธรรม ซึ่งกำลังเป็นทาง
เดินก็แปรสภาพหรือผ่านไปได้ แต่ความว่างในตนเองโดยเฉพาะนี้ ไม่มีความเปลี่ยนแปลง เพราะ
ตนไม่มีอยู่ในความว่างนั้น และไม่ถือความว่างนั้นว่าเป็นตน นอกจาก ยถาภูตัง ญาณทัสสนัง
เห็นตามเป็นจริงในหลักธรรมชาติแห่งความว่างนั้น และเห็นตามเป็นจริงในสภาวธรรมที่ผ่านมา
เป็นลำดับ และที่มีอยู่ทั่วไปเท่านั้น แม้ศีล สมาธิ ปัญญาซึ่งเป็นธรรมเครื่องแก้ ไขก็รู้เท่าและปล่อย
วางไว้ตามเป็นจริง ไม่มีสิ่งใดจะเข้าไปแฝงอยู่ในธรรมชาติแห่งความว่างในวาระสุดท้ายนั้นเลย..
โปรดนำความว่างทั้งสามประเภทนี้ ไปพิจารณา และพยายามบำเพ็ญตนให้เข้าถึงความว่าง
ทั้งสามนี้ เฉพาะอย่างยิ่งความว่างในวาระสุดท้ายซึ่งเป็นความว่างในหลักธรรมชาติ ไม่มีผู้ใดและ
สมมุติใดๆ อาจเอื้อมเข้าไปทำการเกี่ยวข้องได้อีกต่อไป ความสงสัยนับแต่ขั้นต้นแห่งธรรม จนถึง
ความว่างอย่างยิ่ง จะเป็นปัญหาที่ยุติกันลงได้ ด้วยความรู้ความเห็นของตนเป็นผู้ตัดสินเอง…”

เสียงบรรลือโลกธาตุ ชาติสิ้นแล้ว
ท่ า นเดิ น ทางออกจากวั ด ป่ า สุ ท ธาวาส
ในตัวเมืองสกลนครแล้วก็ย้อนกลับสู่วัดดอยธรรมเจดี ย์ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง คราวนี้ พั ก อยู่ กุ ฏิ
กระต๊อบหลังเล็กๆ อยู่บนยอดเขา เป็นกุฏิต่าง
จากครั้งก่อนที่เคยเกิดปัญหาธรรมผุดขึ้นในใจ
ระยะนั้ น เป็ น พรรษาที่ ๑๖ ในชี วิ ต การ
บวชของท่ า นและเป็ น ปี ที่ ๙ แห่ ง การออก
ปฏิบัติกรรมฐาน บนเขาลูกนี้ของคืนเดือนดับ
แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ ปีขาล ตรงกับวันจันทร์ที่
๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ ด้วยความ
อดทนพากเพียรพยายามติดต่อสืบเนื่องตลอด
มานับแต่เริ่มออกปฏิบัติอย่างเต็มเหนี่ยวรวม
เวลาถึง ๙ ปีเต็ม คืนแห่งความสำเร็จระหว่าง
กิ เ ลสกั บ ธรรมภายในใจของท่ า นก็ ส ามารถ
ตัดสินกันลงได้ ในเวลา ๕ ทุ่มตรง ดังนี้
“…ก็ พิ จ ารณาจิ ต อั น เดี ย ว ไม่ ไ ด้ ก ว้ า ง
ขวางอะไร เพราะสิ่งต่างๆ ที่เป็นส่วนหยาบมัน
รู้หมด รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัสทั่วโลก
ธาตุ มั น รู้ ห มดเข้ า ใจหมดและปล่ อ ยวางหมด
แล้ ว มั น ไม่ ส นใจพิ จ ารณาแม้ แ ต่ รู ป เวทนา
สั ญ ญา สั ง ขาร วิ ญ ญาณ ยั ง ไม่ ย อมสนใจ
พิจารณาเลย
มั น สนใจอยู่ เ ฉพาะความรู้ ที่ เ ด่ น ดวงกั บ
เวทนาส่วนละเอียดภายในจิตเท่านั้น สติปัญญา
สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับอันนี้ พิจารณาไปพิจารณา
มา แต่ก็พึงทราบว่าจุดที่ว่านี้มันยังเป็นสมมุติ
มันจะสง่าผ่าเผยขนาดไหนก็สง่าผ่าเผยอยู่ ในวง
สมมุติ จะสว่างกระจ่างแจ้งขนาดไหนก็สว่าง
กระจ่างแจ้งอยู่ ในวงสมมุติ เพราะอวิชชายังมี
อยู่ในนั้น
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พระโมฆราช

ดูก่อนโมฆราช เธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อ พิจารณาโลกให้เป็นของสูญเปล่าว่างเปล่า
ถอนอัตตานุทิฏฐิ ที่ถือว่าเป็นเขาเป็นเราซึ่งเป็นเหมือนกับก้างขวางคอนี้ออกเสีย จะพึงข้าม
พ้นพญามัจจุราชเสียได้ พญามัจจุราชจะตามไม่ทันมองไม่เห็นผู้พิจารณาโลกเป็นของว่าง
เปล่าอยู่อย่างนี้ พระโมฆราชก็บรรลุธรรมขึ้นในธรรมบทนี้ละ เป็นพระอรหันต์ขึ้นมา…”

อวิ ช ชาครอบงำอยู่ นั้ น ว่ า เป็ น สมมุ ติ ที่ ค วร
ปล่อยวางโดยถ่ายเดียว ไม่ควรยึดถือเอาไว้
หลั ง จากความรู้ ที่ ผุ ด ขึ้ น บอกเตื อ นสติ
ปัญญาผู้ทำหน้าที่ตรวจตราอยู่ขณะนั้นผ่านไป
ครู่เดียว จิตและสติปัญญาเป็นราวกับว่าต่าง
วางตัวเป็นอุเบกขามัธยัสถ์ ไม่กระเพื่อมตัวทำ
หน้าที่ ใดๆ ในขณะนั้นจิตเป็นกลางๆ ไม่จดจ่อ
กั บ อะไร ไม่ เ ผลอส่ ง ใจไปไหน ปั ญ ญาก็ ไ ม่
ทำงาน สติก็รู้อยู่ธรรมดาของตนไม่จดจ่อกับ
สิ่งใด
ขณะจิต สติ ปัญญา ทั้งสามเป็นอุเบกขา
มั ธ ยั ส ถ์ นั้ น แล เป็ น ขณะที่ โ ลกธาตุ ภ ายในจิ ต
อันมีอวิชชาเป็นผู้เรืองอำนาจได้กระเทือน และ
ขาดสะบั้นบรรลัยลงจากบัลลังก์คือใจ กลาย
เป็น วิสุทธิจิต ขึ้นมาแทนที่ ในขณะเดียวกัน
กับอวิชชาขาดสะบั้นหั่นแหลกแตกกระจายหาย
ซากลงไปด้วยอำนาจสติปัญญาที่เกรียงไกร
ขณะที่ ฟ้ า ดิ น ถล่ ม โลกธาตุ ห วั่ น ไหว(โลก
ธาตุภายใน) แสดงมหัศจรรย์บั้นสุดท้ายปลาย
แดนระหว่างสมมุติกับวิมุตติตัดสินความบนศาล
สถิ ต ยุ ติ ธ รรม โดยวิ มุ ต ติ ญ าณทั ส สนะเป็ น ผู้
ตัดสินคู่ความ โดยฝ่ายมัชฌิมาปฏิปทา มรรค
อริ ย สั จ เป็ น ฝ่ า ยชนะโดยสิ้ น เชิ ง ฝ่ า ยสมุ ทั ย

อริยสัจเป็นฝ่ายแพ้น็อคแบบหามลงเปล ไม่มี
ทางฟื้นตัวตลอดอนันตกาลสิ้นสุดลงแล้ว เจ้า
ตัวเกิดความอัศจรรย์ล้นโลก อุทานออกมาว่า
‘โอ้ โหๆ .. อัศจรรย์หนอๆ แต่ก่อนธรรมนี้
อยู่ที่ ไหนๆ มาบัดนี้ธรรมแท้ ธรรมอัศจรรย์เกิน
คาดเกินโลก มาเป็นอยู่ที่จิตและเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับจิตได้อย่างไร..
และแต่ก่อนพระพุทธเจ้า พระธรรม พระ
สงฆ์สาวกอยู่ที่ ไหน? มาบัดนี้องค์สรณะที่แสน
อัศจรรย์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจิตดวงนี้ ได้
อย่างไร..
โอ้ โห! ธรรมะแท้ พุทธะแท้ สังฆะแท้
เป็นอย่างนี้ละหรือ’...”

โลกธาตุสะเทือนสะท้าน สลด
สังเวชการเวียนว่ายตายเกิด
ผลแห่งความพากเพียรปฏิบัติธรรมจนถึง
ที่ สุ ด ของท่ า นในคื น นั้ น ทำให้ เ กิ ด ความสลด
สังเวชใจในการเวียนว่ายตายเกิดของตนดังนี้
“…จนถึงคืนวันดับนั้นถึงได้ตัดสินใจกันลง
ได้ด้วยความประจักษ์ ใจ หายสงสัยทุกสิ่งทุก
อย่ า งเรื่ อ งภพเรื่ อ งชาติ เรื่ อ งความเกิ ด แก่

พระสาวก...ครั้งพุทธกาล

อวิ ช ชา นั้ น แลคื อ ตั ว สมมุ ติ จุ ด แห่ ง
ความเด่ น ดวงนั้ น ก็ แ สดงอาการลุ่ ม ๆ ดอนๆ
ตามขั้นแห่งความละเอียดของจิตให้เราเห็นจน
ได้ บางทีก็มีลักษณะเศร้าหมองบ้างผ่องใสบ้าง
ทุกข์บ้างสุขบ้าง ตามขั้นละเอียดของจิตภูมินี้ ให้
ปรากฏพอจับพิรุธได้อยู่นั่นแล สติปัญญาขั้นนี้
เป็ น องครั ก ษ์ รั ก ษาจิ ต ดวงนี้ อ ย่ า งเข้ ม งวด
กวดขั น แทนที่ มั น จะจ่ อ กระบอกปื น คื อ สติ
ปัญญาเข้ามาที่นี่ มันไม่จ่อ มันส่งไปที่อวิชชา
หลอกไปโน้นจนได้
อวิ ช ชานี้ แ หลมคมมาก ไม่ มี อ ะไร
แหลมคมมากยิ่งกว่าอวิชชาซึ่งเป็นจุดสุดท้าย
ว่า ความโลภมันก็หยาบๆ พอเข้าใจและเห็น
โทษได้ ง่ า ย แต่ โ ลกยั ง พอใจกั น โลภ คิ ด ดู ซิ
ความโกรธก็หยาบๆ โลกยังพอใจโกรธ ความ
หลง ความรัก ความชัง ความเกลียด ความ
โกรธอะไร เป็นของหยาบๆ พอเข้าใจและเห็น
โทษได้ง่าย โลกยังพอใจกัน
อั น นี้ ไม่ ใ ช่ สิ่ ง เหล่ า นั้ น มั น เลยมาหมด
ปล่ อ ยมาได้ ห มด แต่ ท ำไมมั น ยั ง มาติ ด ความ
สว่างไสว ความอัศจรรย์อันนี้ ทีนี้ อันนี้เมื่อมัน
มี อ ยู่ ภ ายในนี้ มั น จะแสดงความอั บ เฉาขึ้ น
มานิ ด ๆ แสดงความทุ ก ข์ ขึ้ น มานิ ด ๆ ซึ่ ง เป็ น
ความเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน ไม่คงเส้นคงวา
ให้จับได้ด้วยสติปัญญาที่จดจ่อต่อเนื่องกันอยู่
ตลอดเวลาไม่ลดละความพยายามอยากรู้อยาก
เห็นความเป็นต่างๆ ของจิตดวงนี้ สุดท้ายก็หนี
ไม่พ้น ต้องรู้กันจนได้ว่า จิตดวงนี้ ไม่เป็นที่แน่ใจ
ตายใจได้ จึงเกิดความรำพึงขึ้นมาว่า
‘จิตดวงเดียวนี้ ทำไมจึงเป็นไปได้หลาย
อย่างนักนะ เดี๋ยวเป็นความเศร้าหมอง เดี๋ยว
เป็นความผ่องใส เดี๋ยวเป็นสุข เดี๋ยวเป็นทุกข์
ไม่คงที่ดีงามอยู่ ได้ตลอดไป
ทำไมจิ ต ละเอี ย ดถึ ง ขนาดนี้ แ ล้ ว จึ ง ยั ง
แสดงอาการต่างๆ อยู่ ได้’
พอสติ ปั ญ ญาเริ่ ม หั น ความสนใจเข้ า มา
พิจารณาจิตดวงนี้ ความรู้ชนิดหนึ่งที่ ไม่คาดไม่
ฝันก็ผุดขึ้นมาภายในใจว่า
‘ความเศร้ า หมองก็ ดี ความผ่ อ งใสก็ ดี
ความสุขก็ดี ความทุกข์ก็ดี เหล่านี้เป็นสมมุติทั้ง
สิ้น และเป็นอนัตตาทั้งมวลนะ’
เท่านั้นแล สติปัญญาก็หยั่งทราบจิตที่ถูก
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เจ็บ ตาย เรื่องกิเลสตัณหาอาสวะทุกประเภท
ได้ขาดกระเด็นออกไปจากใจในคืนวันนั้น ใจได้
เปิดเผยโลกธาตุให้เห็นอย่างชัดเจน เกิดความ
สลดสังเวช น้ำตาร่วงตลอดคืน
ในคืนนั้นไม่ ได้หลับนอนเลย เพราะสลด
สังเวชความเป็นมาของตน สลดสังเวชเรื่อง
ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย เพราะอำนาจแห่ง
กิเลสมันวางเชื้อแห่งกองทุกข์ฝังใจไว้ ไปเกิดใน
ภพนั้ น ชาติ นี้ มี แ ต่ แ บกกองทุ ก ข์ ห ามกองทุ ก ข์
ไม่มีเวลาปล่อยวางจนกระทั่งถึงตายไปแล้วก็
แบกอีกๆ คำว่า แบก ก็คือใจเข้าสู่ภพใดชาติใด
จะมีสุขมากน้อย ทุกข์ต้องเจือปนไปอยู่นั่นแล
จึงได้เห็นโทษ เกิดความสลดสังเวช
แล้วก็มาเห็นคุณค่าแห่งจิตใจซึ่งแต่ก่อน
ไม่เคยคิดว่าจิตใจจะมีคุณค่ามหัศจรรย์ถึงขนาด
นั้น การไม่นอนในคืนนั้นเพราะความเห็นโทษ
อย่ า งถึ ง ใจและความเห็ น คุ ณ อย่ า งถึ ง จิ ต ถึ ง
ธรรม ในตอนท้ายแห่งความละเอียดอ่อนของ
จิต เราก็เห็นว่าอวิชชาเป็นของดีและประเสริฐ
ไปอย่างสนิทติดจมไปพักหนึ่ง...
หลงอวิชชาอยู่เป็นเวลา ๘ เดือนไม่เคย
ลืม เพราะรักสงวนอวิชชาซึ่งเป็นตัวผ่องใส
ตั ว สง่ า ผ่ า เผย ตั ว องอาจกล้ า หาญ จึ ง รั ก
สงวนอยู่นั้นเสีย … ทั้งๆ ที่สติปัญญาก็มีเต็ม
ภู มิ แ ต่ ไ ม่ น ำมาใช้ กั บ อวิ ช ชาในขณะนั้ น เมื่ อ
เวลาได้ น ำสติ ปั ญ ญาหั น กลั บ มาใช้ กั บ อวิ ช ชา
อย่างเต็มภูมิ เรื่องอวิชชาจึงแตกกระจายลงไป
ถึงได้เห็นความอัศจรรย์ขึ้นมาภายในจิตใจนั้น
แหละ จึงเป็นความอัศจรรย์อย่างแท้จริง ไม่
อัศจรรย์แบบจอมปลอมดังที่เป็นมา…”
โลกธาตุสะเทือนสะท้านหวั่นไหวเกิดขึ้น
ในขณะที่ธรรมภายในใจของท่านกระจ่างแจ้ง
ขึ้นมาดังนี้
“...อยัญจ ทสสหัสสี โลกธาตุ หมื่นโลก
ธาตุ สั ง กั ม ปิ สั ม ปกั ม ปิ สั ม ปเวธิ มี ค วาม
สะเทือนสะท้านทั่วถึงกันหมดเลยในหมื่นโลก
ธาตุ นี้ อำนาจอานุ ภ าพความสว่ า งไสวของ
เทวดาทั้งหลายทั้งแดนโลกธาตุนี้ ไม่มีอานุภาพ
ของเทวดาตนใดจะเสมอเหมือนอานุภาพแห่ง
ธรรมของพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วกระจ่างแจ้ง
ขึ้นมาในเวลานั้น
แต่เมื่อธรรมนั้นกระจ่างขึ้นมาภายในใจ

เรา ซึง่ เป็นธรรมประเภทเดียวกัน รูอ้ ย่างเดียวกัน
เห็นอย่างเดียวกันแล้วจะไปทูลถามผู้ ใด
แม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้า พูด
แล้ว สาธุ! ไม่กราบทูลหรือไม่ทูลถามท่านให้
เสียเวลา เพราะคำว่า สันทิฏฐิโก ที่รู้เองเห็น
เองนั้น เป็นธรรมที่ประกาศด้วยความเลิศเลอ
สุดยอดแล้ว
‘นี่ เ ราก็ ไ ปเจอเข้ า แล้ ว ประจั ก ษ์ ใ จประ
หนึ่งว่า แดนโลกธาตุนี้ ไหวไปหมด’
ในขณะที่กิเลสตัวกดถ่วงจิตใจมาตั้งกัปตั้ง
กัลป์ ตัวพาให้เกิดให้ตาย เพียงเราคนเดียวนี้
การเกิดตายของเรา หากว่าเอาประเทศไทย
เป็ น ป่ า ช้ า แล้ ว น่ ะ ร่ า งกายของเราเพี ย งคน
เดียวนี้ ไม่มีที่ ใดที่จะเก็บจะวางศพของตัวเอง
‘มากไหม พิจารณาสิ!’
เพราะมั น เกิ ด มั น ตายมั น เกิ ด มั น ตายมา
ไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลาย
จนกระทั่ ง คื น วั น นั้ น เป็ น วั น ตั ด สิ น ขาด
สะบั้นไประหว่างป่าช้าคือความเกิดตายกับใจ
ของเราที่บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วจากความเกิดตาย
‘ใจกระจ่างแจ้งขนาดนั้นแล้ว โลกธาตุจะ
ไม่หวัน่ ไหวได้ยงั ไง กิเลสมันหนักขนาดไหน ฟังซิ’
หลังจากนั้นแล้วความสว่างจ้าครอบโลก
ธาตุกลับปรากฏขึ้นในใจดวงเดียวที่เคยมืดบอด
มากี่กัปกี่กัลป์ นี้แหละความสว่างกระจ่างแจ้ง

ขึ้นมา โดยไม่ต้องไปทูลถาม พระพุทธเจ้าเลย
เพราะหายสงสัยทุกอย่าง นี้เรียกว่า จิตมีความ
สว่างกระจ่างแจ้งครอบโลกธาตุแล้ว...”

น้ำตาร่วงสลดสังเวช
และอัศจรรย์ในธรรม
ความรู้เห็นประจักษ์ ใจบนดอยธรรมเจดีย์
นี้เอง ทำให้ท่านถึงกับน้ำตาร่วงด้วยเหตุผลสอง
ประการ ท่านเล่าไว้ดังนี้
“…ร่ ว งสองอย่ า ง ร่ ว งด้ ว ยความสลด
สั ง เวชภพชาติ แ ห่ ง ความเป็ น มาของตนหนึ่ ง

กุฏิที่วัดดอยธรรมเจดีย์ ซึ่งอยู่ในบริเวณที่องค์หลวงตาสำเร็จธรรม
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เพราะความอัศจรรย์ ในพระพุทธเจ้า สาวกทั้ง
หลายที่ท่านหลุดพ้นไปแล้ว ท่านก็เคยเป็นมา
อย่างนี้หนึ่ง เราก็เป็นมาอย่างนี้ คราวนี้เป็น
ความอัศจรรย์ ในวาระสุดท้ายได้ทราบชัดเจน
ประจักษ์ ใจ เพราะตัวพยานก็มีอยู่ภายในจิตนั้น
แล้ว แต่ก่อนจิตเคยมีความเกี่ยวข้องพัวพันกับ
สิ่งใด บัดนี้ ไม่มีสิ่งใดจะติดจะพัวพันอีกแล้ว…
เกิ ด ความอั ศ จรรย์ ใ นธรรมที่ ป รากฏขึ้ น
โดยปราศจากสมมุติใดๆ เข้าไปเจือปนในจิต
ดวงนั้น ถึงกับทำให้เกิดความขวนขวายน้อย ไม่
คิดจะสอนผู้หนึ่งผู้ ใดได้ เพราะคิดในเวลานั้นว่า
สอนใครก็ ไ ม่ ไ ด้ ถ้ า ลงธรรมกั บ ใจเป็ น ของ
อัศจรรย์เหลือล้นถึงขนาดนี้แล้ว ไม่มี ใครที่จะ
สามารถรู้ ได้ เ ห็ น ได้ ใ นโลกอั น นี้ เพราะเหลื อ
กำลังสุดวิสัยที่จะรู้ ได้
เบื้องต้นที่เป็นทั้งนี้เพราะจิตยังไม่ ได้คิดใน
แง่ต่างๆ ให้กว้างขวางออกไปถึงปฏิปทาเครื่อง
ดำเนิน จึงได้ย้อนกลับมาพิจารณาทบทวนกัน
อีก ทั้งฝ่ายเหตุคือปฏิปทา ทั้งฝ่ายผลที่ปรากฏ
ในปัจจุบันว่า ถ้าธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่

คนอื่นๆ จะรู้ ได้แล้ว เราทำไมถึงรู้ ได้ เราก็เป็น
คนๆ หนึ่งเหมือนกับมนุษย์ทั่วๆ ไป เรารู้ ได้
เพราะเหตุ ใ ด ก็ ย้ อ นเข้ า มาหาปฏิ ป ทา
พิจารณากระจายออกไป จนได้ความชัดเจน
ว่า…
‘ถ้ามีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติแล้ว ก็จะต้อง
ได้รู้อย่างนี้’
ท่านผู้ ใดบำเพ็ญข้อวัตรปฏิบัติให้สมบูรณ์
เต็ ม ภู มิ ดั ง ที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ได้ สั่ ง สอนไว้ แ ล้ ว
ธรรมชาตินี้ ไม่ต้องมี ใครมาบอก จะรู้เองเห็น
เอง เพราะอำนาจแห่ ง มั ช ฌิ ม าปฏิ ป ทาเป็ น
เครื่ อ งบุ ก เบิ ก ทำลายสิ่ ง ที่ ร กรุ ง รั ง พั ว พั น อยู่
ภายในใจจะแตกกระจายออกไปหมด เหลือแต่
ธรรมล้วนๆ จิตล้วนๆ ที่เป็นจิตบริสุทธิ์ …”

ดำเนินตามมรรค ๘
พ้นทุกข์ได้จริง
ท่านกล่าวแสดงให้เห็นเป็นที่แน่ ใจได้ว่า
หากยังมีผู้พากเพียรดำเนินตามคำสั่งสอนของ

ฐีติภูตัง พิจารณาปัจจยาการ
“...อวิชชาปัจจยา สังขารา สังขารปัจจยา วิญญาณัง วิญญาณปัจจยา นามรูปงั .. ไป
เรือ่ ยๆ มันส่งออกมาจากจิตนีแ้ หละ  ท่านอาจารย์มนั่ ท่านว่า “ฐีตภิ ตู งั อวิชชาปัจจยา สังขารา
ท่านว่า ฐีตภิ ตู งั หมายถึงจิต อวิชชาอาศัยจิตเป็น อวิชชาปัจจยา สังขารา ขึน้ มา เพราะฉะนัน้ จึง
ต้องพิจารณาลงทีน่ นั่ เพราะ อวิชชาปัจจยา สังขารา มันออกมาจากจิต เป็นขึน้ จากจิต มีจติ เป็น
ทีอ่ าศัยของอวิชชา ไม่มจี ติ อวิชชาอาศัยไม่ ได้ จึงต้องพิจารณาลงไปทีน่ นั่ ชำระกันทีน่ นั่ ฟาดฟัน
กันลงไปทีน่ นั่ ด้วยสติปญ
ั ญาอันทันสมัย อวิชชาขาดกระจายไปหมด อวิชชายเตวว อเสสวิราค
นิโรธา สังขารนิโรโธ .. เป็นต้น ทีนกี้ ด็ บั ๆๆๆ เรือ่ ยไปจนถึง นิโรโธ โหติ
นัน่ ! ในเบือ้ งต้นของว่า “สมุทโย โหติ พอกลายเป็น นิโรโธ โหติ อวิชชาดับ อะไรๆ   ที่
เกีย่ วโยงกันก็ดบั ไปหมด กลายเป็น นิโรธดับทุกข์ดบั สมุทยั ภายในใจอย่างไม่มอี ะไรเหลือเลย!
นีเ่ ป็นขัน้ สุดท้ายแห่งการสร้างบ้านสร้างเรือนมา ตัง้ แต่คว้าไม้ทงั้ ต้นมาปลูกบ้านปลูกเรือน
มาไสกบลบเหลีย่ ม มาเลือ่ ย มาเจาะ มาสิว่ ตามความต้องการของนายช่างคือผูป้ ฏิบตั ิ จนกระทัง่
สำเร็จขึน้ มาเป็นบ้านหลังอัศจรรย์ มีความสูง สูงพ้นโลก สง่างามขึน้ มาที่
จิตใจ ย่อมมีความลำบากเป็นทางเดิน แต่สุดท้ายก็มีความอัศจรรย์
อย่ า งยิ่ ง จากความลำบากนั้ น ความลำบากนั้ น จึ ง เป็ น เครื่ อ ง
สนับสนุนให้ผลนีเ้ กิดขึน้ เป็นทีพ่ งึ พอใจ ดังหลักธรรมท่านกล่าวไว้
ว่า “ทุกขัสสานันตรัง สุขงั ” สุขเกิดในลำดับความทุกข์ คือการ
ประกอบงานด้วยความทุกข์เสียก่อน ก่อนจะได้
รับความสุข…”

พระพุทธองค์ด้วยข้อวัตรปฏิบัติอันได้แก่ ศีล
สมาธิ ปัญญา หรือมรรคมีองค์ ๘ อย่างจริงจัง
ให้ ส มบู ร ณ์ เ ต็ ม ภู มิ แ ล้ ว ย่ อ มประจั ก ษ์ ผ ลเป็ น
ความบริ สุ ท ธิ์ ห ลุ ด พ้ น จากทุ ก ข์ จ ากการเวี ย น
ว่ายตายเกิดได้ด้วยตัวของผู้นั้นเองดังนี้
“…ตามธรรมดาร่างกายนี้เมื่อมีกำลังมาก
ย่อมส่งเสริมกิเลสได้ดี อย่าว่าส่งเสริมจิตเลย
และส่งเสริมกิเลสให้มีกำลังมากขึ้น ราคะก็เริ่ม
มากขึ้น ความง่วงเหงาหาวนอนความขี้เกียจขี้
คร้านก็เริ่มมากขึ้นๆ โดยลำดับ ทุกสิ่งทุกอย่าง
อันเป็นเรื่องของกิเลสมันมากไปตามๆ กัน ขึ้น
ชื่อว่ามารเครื่องทำลายจิตใจแล้วมากไปตามๆ
กัน อันใดที่ผิดก็ทรงแสดงบอกว่าผิด
การฝึกทรมานตนให้ลำบากเปล่าๆ ก็ไม่ใช่
ทาง เพราะกายไม่ใช่จะเป็นผูต้ รัสรูธ้ รรม ใจต่าง
หากเป็นผู้ตรัสรู้ธรรม การฝึกการทรมานตนใน
ทางกายโดยไม่มจี ติ เข้าไปเกีย่ วข้องในการทำงาน
นั้นเลยก็ ไม่เกิดประโยชน์ อัตตกิลมถานุโยค
กามสุขลั ลิกานุโยค ทัง้ สองประเภทนี้ ไม่ใช่ทาง
พระองค์ทรงแนะนำสัง่ สอนให้ละให้หยุด ..

มัชฌิมาปฏิปทา ท่ามกลาง เหมาะสม ..
เป็นธรรมที่เหมาะสมตลอดเวลาในการแก้การ
ปราบกิ เ ลสทุ ก ประเภท .. ถ้ า เป็ น ประเภท
โลดโผน มัชฌิมาปฏิปทาก็ โลดโผน ฟาดฟันหั่น
แหลกกั น ลงไปจนกิ เ ลสหมอบราบ กิ เ ลส
ประเภทกลาง มัชฌิมาก็ประเภทกลาง หมาย
ถึงสติปัญญาประเภทกลาง เอาให้กิเลสแหลก
หมอบราบไป กิ เ ลสส่ ว นละเอี ย ดจนกระทั่ ง
อวิ ช ชาซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ละเอี ย ดสุ ด ในบรรดากิ เ ลส
ไม่มีกิเลสตัวใดจะละเอียดอ่อนยิ่งกว่าอวิชชา
สติ ปั ญ ญาก็ เ ป็ น มหาสติ มหาปั ญ ญา ทั น กั น
ฟาดฟันหั่นแหลกกันแตกกระจายไปหมด ไม่มี
กิเลสตัวใดจะมีอำนาจนอกเหนือมหาสติ มหา
ปัญญา อันเป็นมัชฌิมาปฏิปทาละเอียดอ่อนไป
ได้เลย ..
ท่านผู้ ใดบำเพ็ญวัตรปฏิบัติให้สมบูรณ์เต็ม
ภูมิดังที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนไว้แล้วธรรมชาติ
นี้ ไม่ต้องมี ใครมาบอก จะรู้เองเห็นเอง เพราะ
อำนาจแห่ง มัชฌิมาปฏิปทา เป็นเครื่องบุก
เบิกทำลาย สิ่งที่รกรุงรังพัวพันอยู่ภายในใจ จะ
แตกกระจายออกไปหมด เหลือแต่ธรรมล้วนๆ
จิตล้วนๆ ที่เป็นจิตบริสุทธิ์ จากนั้นจะเอาอะไร
มาเป็นภัยต่อจิตใจ
แม้ สั ง ขารร่ า งกายจะมี ค วามทุ ก ข์ ค วาม
ลำบากแค่ ไหน ก็สักแต่ว่าสังขารร่างกายเป็น
ทุ ก ข์ เ ท่ า นั้ น ไม่ ส ามารถที่ จ ะทั บ ถมจิ ต ใจให้
บอบช้ ำ ให้ ขุ่ น มั ว ได้ เ ลย เพราะธรรมชาติ นั้ น
ไม่ ใ ช่ ส มมุ ติ ขั น ธ์ ทั้ ง หมดนี้ เ ป็ น สมมุ ติ ล้ ว นๆ
ธรรมชาตินั้นเป็น วิมุตติ หลุดพ้นจากสิ่งกดขี่
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พระอัญญัตรภิกขุ
“…พระอั ญ ญั ต รภิ ก ขุ ท่ า นกำลั ง
สงสั ย ธรรมขั้ น ละเอี ย ด จะไปทู ล ถาม
พระพุ ท ธเจ้ า พอไปถึ ง ใต้ ถุ น พระคั น ธกุ ฎี
พอดีฝนตก ก็เลยยืนอยู่ที่ใต้ถุนนั้น สังเกตดู
น้ำฝนที่ตกมาจากชายคา มากระทบน้ำที่พื้น
แล้วเกิดตั้งเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมา ฟองน้ำ
ตั้ ง ขึ้ น มาเท่ า ไร มั น ก็ ดั บ ไปแตกไป ท่ า นก็
พิ จ ารณาเที ย บเคี ย งกั บ สิ่ ง ภายใน คื อ
“สังขาร” ความคิดปรุง เพราะขั้นนี้จิตจะ
พิจารณาเรื่อง “สังขาร” และ “สัญญา” ความปรุงและความสำคัญต่างๆ ของใจมากกว่าอย่าง
อื่น
ในเวลาน้ำตกลงมากระทบกัน นอกจากมีความกระเพื่อมแล้ว ก็ตั้งเป็นต่อมขึ้นมาเป็น
ฟองขึ้นมา แล้วดับไปๆ ท่านก็พิจารณาเทียบเคียงเข้าไปภายใน คือความคิดปรุงของจิต คิดดี
คิดชั่ว มีความเกิดความดับเป็นคู่เคียงกันไปเป็นลำดับๆ เสร็จแล้วก็กลายลงมาเป็นน้ำตามเดิม
สังขารนี้เมื่อคิดปรุงเสร็จแล้วก็ลงไปที่จิตตามเดิม ท่านเลยบรรลุธรรมขั้นสูงสุดใน
สถานที่นั้นเอง พอบรรลุธรรมแล้วฝนก็หยุด ท่านก็กลับไปกุฎี ไม่ ไปทูลถามพระพุทธเจ้าอีก
เลย เพราะหมดข้อสงสัยแล้ว เป็นสันทิฏฐิโก…”

ทั้งหลายซึ่งเป็นตัวสมมุติแล้ว แล้วจะเกิดความ
เดื อ ดร้ อ นได้ อ ย่ า งไร เป็ น ก็ เ ป็ น ตายก็ ต าย
เรื่องของขันธ์สลายลงไปตามสภาพมันที่ประชุม
กันเท่านั้น…”

ไตรโลกธาตุชัดเจนประจักษ์ใจ
ท่านนำความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นบนยอด
เขาวัดดอยธรรมเจดีย์มาสั่งสอนลูกหลานชาว
พุทธด้วยความเมตตาห่วงใยด้วยเกรงจะลืมเนื้อ
ลืมตัวไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ว่าเป็น
ของมีจริง ดังนี้
“…จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจ
ไม่มีสิ่งใดเหลือเลย ก็ประจักษ์กับใจของเรา สิ่ง
ที่เกี่ยวข้องกับกิเลสที่เรารู้ประจักษ์ ใจของเรา
คืออะไร คือ นรก เปรต อสุรกาย บุญบาป เทวบุ ต ร เทวดา อิ น ทร์ พรหม มี ห รื อ ไม่ มี
พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไร ยอมรับกราบ
อย่างราบเลย หาที่ค้านไม่ ได้
เพราะสิ่งเหล่านี้มีมากี่กัปกี่กัลป์นับไม่ถ้วน
แล้ว มีมาดั้งเดิม พระพุทธเจ้าพระองค์ ใดมา

ตรัสรู้ ก็มารู้เห็นสิ่งเหล่านี้ นอกจากเห็นกิเลส
ฆ่ากิเลสจากพระทัยของท่านแล้ว ก็มารู้เห็นสิ่ง
ที่ เ กี่ ย วโยงกั น กั บ ความรู้ ที่ จ ะควรรู้ ค วรเห็ น นี้
เหมือนกันหมด
เพราะฉะนั้น การแสดงธรรมสอนธรรม
แก่ โลก ท่านจึงต้องสอนตามหลักความจริงว่า
บาปมี เพราะบาปมีมาดั้งเดิม มาแต่กาลไหนๆ
บุ ญ มี บุ ญ เคยมี ม าตั้ ง แต่ ดั้ ง เดิ ม ตั้ ง แต่ ก าล
ไหนๆ นรกมี สวรรค์มี พรหมโลกมี นิพพานมี
ยอมรับว่ามีมาตั้งแต่กาลไหนๆ แล้ว
เมื่อความรู้ความเห็นซึ่งหยั่งเข้าไปสู่จุด
เดียวกันแล้ว เห็นอย่างเดียวกันแล้ว จะเอา
อะไรมาค้านกัน เห็นก็เห็นอย่างกระจ่างแจ้ง ไม่
สงสัย รู้อย่างกระจ่างแจ้ง อย่างอาจหาญชาญชัยตามความจริงที่มีอยู่นั้น
เวลานำมาพู ด จะสะทกสะท้ า นที่ ไหน
ใครจะเชื่อก็ตาม ไม่เชื่อก็ตาม ความรู้ความเห็น
ความเป็ น นี้ ไม่ ได้ ค ลาดเคลื่ อ นจากหลั ก
ความจริงไปเลย เป็นความจริงล้วนๆ ..
ภพภูมิทั้งหลายนี่สำหรับสัตว์ทั้งนั้น ไม่มี
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ช่องว่างที่สัตว์ ไม่อยู่ ไม่มี หมื่นจักรวาล ฟังซิ
แสนจั ก รวาล กว้ า งขนาดไหนแสนจั ก รวาล
จักรวาลหนึ่งกว้างขนาดไหน ตั้งหมื่นตั้งแสน
จักรวาลโลกนี้กว้างขนาดไหนสัตว์อยู่หมด แล้ว
ก็หมุนเกิดหมุนตายกันอยูอ่ ย่างนัน้ ตลอด…อย่าง
นรกอย่างนี้ที่ท่านว่าหลุมที่มหันตทุกข์ ชั่วฟ้า
แมบ (ฟ้าแลบ) นี้ ไม่มีว่าเป็นความสุข เรียกว่า
มหันตทุกข์ อนันตริยทุกข์ ทุกข์ ไม่มีระหว่างเลย
จะปล่อยช่องว่างไว้เพียงชั่วฟ้าแมบอย่างนี้ ว่า
ชั่วระยะนี้เป็นความสุขแก่สัตว์ประเภทที่มีกรรม
หนาที่สุด ..
บาปเราก็ ไม่สงสัย บุญไม่สงสัย นรกทุก
หลุมไม่สงสัย สวรรค์กี่ชั้นไม่สงสัย .. ตั้งแต่ชั้น
แรก จนกระทั่ ง ถึ ง พรหมโลก ๑๖ ชั้ น มี
สุทธาวาสเป็นชั้นสุดท้าย .. นิพพานไม่สงสัย
ตลอดภพภูมิต่างๆ พวกเปรตพวกผี เทวบุตร
เทวดา อิ น ทร์ พรหม ที่ อ ยู่ ส วรรค์ ชั้ น นั้ น ๆ
พรหมโลกชั้นนั้นๆ ตลอดพวกเปรตพวกผีที่อยู่
ตามกำเนิดตามภพชาติของตน ที่เสวยกรรม
ตามลำดับลำดามา เราก็ ไม่สงสัย ได้ประจักษ์
แล้วในหัวใจนี้ ..

อย่าพากันกล้าหาญต่อบาปนะ พระพุทธเจ้า
เป็ น ศาสดาองค์ เ อก ทุ ก ๆ พระองค์ ส อนว่ า
บาปมี อย่าทำบาป บุญมี ให้สร้างคุณงามความ
ดีเพื่อบุญเพื่อกุศล นรกมี อย่ากล้าหาญชาญชัย
ต่ อ สู้ พ ระพุ ท ธเจ้ า อวดดิ บ อวดดี เ ก่ ง กว่ า
พระพุทธเจ้า ไปลบล้างว่า นรกไม่มี ตายแล้ว
จะจมลงทันทีทันใด
ถ้าใครอาจหาญชาญชัยต่อพระพุทธเจ้า
กล้ า ลบล้ า งว่ า บาปไม่ มี บุ ญ ไม่ มี นรกไม่ มี
สวรรค์ ไม่มี ผู้นั้นแลคือผู้หมดคุณค่าแล้ว ทั้งๆ
ที่ลมหายใจยังฟอดๆ อยู่นั้น พอลมหายใจขาด
แล้ว จะดีดผึงทันที ไม่ ได้มีคำว่าใกล้ว่าไกล จาก
นี้ถึงแดนนรกกี่กิโลกี่เส้นกี่วา ไม่เคยมี พอใจ
ขาดลมหายใจขาดสะบั้นลงไปแล้ว กรรมที่ทำ
ชั่วช้าลามกทั้งในที่ลับทั้งในที่แจ้ง เป็นกรรม
โดยแท้ ไม่มีที่ลับที่แจ้ง มันแจ้งขาวดาวกระจ่าง
อยู่ภายในใจของผู้ทำนั่นแล…”
ท่ า นกล่ า วว่ า คนตาบอดไม่ เ ชื่ อ คนตาดี
ย่อมมีทางตกหลุมตกบ่อได้ฉันใด ผู้มี ใจมืดบอด
ด้วยกิเลสตัณหาไม่เชื่อตาใจของพระพุทธเจ้า
พระอรหันต์ท่าน ย่อมนำความล่มจมมาสู่ตนได้

พิสูจน์ตายแล้วสูญด้วยจิตตภาวนา
“...การพิจารณาในอาการต่างๆ ของร่างกายด้วยปัญญา ย่อมเห็นตาม
เป็นจริงไปโดยลำดับ และถอนอุปาทานในร่างกายไปพร้อมๆ กัน จนถึงขั้นปล่อย
วางรูปกายได้
จิตก็นับวันเด่นดวงและเป็นตัวของตัวยิ่งขึ้น เพราะกระแสของจิตรวมเข้า
สู่จุดเดียว จำพวก เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซึ่งเป็นอาการหนึ่งๆ ของ
จิต ก็พิจารณาในลักษณะเดียวกันกับกาย คือ โดยทางไตรลักษณ์อย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือทั้งสามไตรลักษณ์ จนเป็นที่เข้าใจด้วยปัญญา ใจย่อมปล่อยวางได้
อย่างหายห่วง
ตอนนี้แล ผู้ปฏิบัติจะทราบได้ชัด เรื่องรวง
รังแห่งภพแห่งชาติ และอุปาทานในขันธ์
ได้ ถู ก ถอนไปหมดแล้ ว ยั ง เหลื อ
เฉพาะตัวภพ ที่ติดแนบราวกับ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใจ
สติ ปั ญ ญาอั ต โนมั ติ ที่
แหลมคมทุกด้านขุดค้นลงที่จุดอัน
เป็นตัวภพนั้น ไม่หยุดยั้งราวกับธรรมจักร

หมุนรอบตัว และโค่นตัวภพนั้นลงเผาด้วย มหาสติ มหาปัญญา ไม่มีซากสมมุติ
แม้ปรมาณูเหลืออยู่ภายในใจเลย
ท่ า นผู้ นี้ รู้ แ ล้ ว รื้ อ แล้ ว ซึ่ ง รวงรั ง แห่ ง ภพชาติ ขาดกระเด็ น อย่ า งไม่ มี
ร่องรอยสมมุติเหลืออยู่เลย ด้วยการพิสูจน์โดยทางจิตตภาวนา ดังพระพุทธเจ้า
และพระสาวกพาดำเนินมา เมื่อถึงที่นี่แล้วเป็นอันว่าพ้นภัยทั้งมวล ไม่มีอะไร
กวนใจอีกต่อไปตลอดอนันตกาล
ท่านผู้ใดอยากรู้อยากเห็นว่า จิตตายแล้วเกิดอีก หรือตายแล้วสูญ กรุณา
พิสูจน์ทางด้านจิตตภาวนาอันเป็นหนทางให้เข้าถึงความจริง ความจริงมีอย่างไร
ภายในจิตจะทราบเองด้วยจิตตภาวนา ซึ่งถึงขั้นที่ควรรู้ควรเห็น ไม่มี ใครและ
อะไรมาปิดบังไว้ ได้ นอกจากกิเลสของตัวปิดบังตัวเองเท่านั้น จะไปตำหนิใครได้
ลงคอเล่า
ถ้าต้องการรู้ความจริง คือตายแล้วเกิดอีก หรือตายแล้วสูญ ที่มีอยู่กับทุก
คน จึงควรค้นคิดด้วยทางจิตตภาวนา ไม่ควรฝืนคิดโดยลำพังตัวเอง กลัวจะถูก
กิเลสพันหนักเข้า จนกลายเป็นแหพันลิง ลิงตัวคะนองอยู่ ไม่เป็นสุข มือคว้าเอา
แหเขามาทอดลงในน้ำ สุดท้ายลิงตัวคะนองเลยกลายเป็นปลาที่ถูกแหพันตาย
เปล่าๆ...”
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ฉันนั้นเหมือนกัน ท่านจึงกล่าวย้ำเตือนชาวพุทธ
ผู้ ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าว่า
“…ความล่มจมจะมีแก่ผู้ ไม่เชื่อ นั้นแล นี่
เรียกว่า สวากขาตธรรม ท่านตรัสไว้ชอบแล้ว
นี้ ป ระมวลเข้ า มา เรายอมรั บ ทุ ก ประเภทที่
พระองค์ ท รงแสดงไว้ แ ล้ ว ตั้ ง แต่ บ าปแต่ บุ ญ
นรกสวรรค์ พรหมโลก นิพพาน เทวบุตรเทวดา
เปรตผีมี เรายอมรับร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ขณะ
ที่กิเลสเปิดจากใจเท่านั้นสว่างจ้าขึ้นมาหมด ไม่
เคยคาดเคยคิดเคยรู้เคยเห็นว่าจะรู้จะเห็น ก็
เป็นขึ้นมาแบบอัศจรรย์ จึงได้อัศจรรย์ตัวเองว่า
‘เรารู้ ได้ยังไง? เห็นได้อย่างไร?’
จิตดวงนี้แลตั้งแต่กิเลสครอบงำอยู่ มันก็
เหมือนคนตาบอด อะไรจะมีอยู่มากน้อยเพียง
ไรมันไม่เห็น สีแสงวัตถุต่างๆ มองไม่เห็นแต่
โดนเอาๆ นี่จิตที่มืดบอดก็เหมือนกัน มีแต่ โดน
ความทุ ก ข์ ค วามทรมาน โดนบาปโดนกรรม
เรื่อยมา แล้วขั้นบำเพ็ญมาๆ ก็ค่อยหูแจ้งตา
สว่างออกไปๆ สุดท้ายเปิดโล่งหมดทั่วแดนโลก
ธาตุ สว่างจ้าครอบโลกธาตุ เกิดความอัศจรรย์
ในตัวเองว่า
‘รู้ ได้อย่างไร? เห็นได้อย่างไร? สิ่งที่ ไม่
เคยคาดเคยคิดเคยรู้เคยเห็น ก็เห็นก็เป็นขึ้นมา
ประจักษ์ ใจเพราะสิ่งเหล่านั้นมีอยู่แล้ว เป็นแต่
เพียงว่าตาเรามันหลับด้วยกิเลสปิดบังเท่านั้น
พอเปิดตาคือกิเลสออกจากใจแล้วสว่างจ้าขึน้ มา’
ก็ยอมรับ กราบพระพุทธเจ้าอย่างราบตั้ง
แต่บัดนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้…”

สุญญกัป
“...ท่านกล่าวไว้ ในธรรมว่า พุทธันดรหรือสุญญกัป ก็หมายถึงความว่างเปล่าจากศาสนา
พุทธันดร หมายถึง ระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ที่จะมาตรัสรู้ นั่นก็ว่างจากศาสนา .. ภัทรกัป
แปลว่ากัปที่เจริญ .. กัปหนึ่งๆ นั้นมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ทีละองค์บ้าง ทีละสององค์บ้าง สามองค์
บ้าง ถ้าเป็นภัทรกัป กัปใหญ่ก็มาตรัสรู้ถึง ๔-๕ องค์ ดังภัทรกัปของเราทุกวันนี้มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้
๕ พระองค์ คือ พระอริยเมตไตรย เป็นองค์ที่ ๕ นี้เรียกว่ากัปหนึ่งๆ พอสิ้นกัปนี้แล้วก็เป็นสุญญกัป
ในสุญญกัปนั้นแลเป็นกัปที่สัตว์โลกทั้งหลายได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด ไม่มีน้ำไม่มีเครื่อง
เยียวยารักษาเลย มีแต่ความทุกข์ความทรมานล้วนๆ จนกว่าว่ากัปนี้ผ่านไปกัปหน้าผ่านมาแล้ว
พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ถึงจะได้สร้าง คุณงามความดี ถึงจะได้ค่อยรอดพ้นไปได้ บรรดาสัตว์ที่รออยู่แล้ว
ก็เลยรอดพ้นในเวลาที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละ พระองค์ๆ นี่พวกเราทั้งหลายก็ ได้เกิดมาอยู่ในภัทร
กัปคือกัปของพระพุทธเจ้า พระสมณโคดม จากนี้ ไปก็จะเป็นพระอริยเมตไตรยมา…”

ศพคนๆ เดียวประเทศไทยไม่พอ
เรื่ อ งการเกิ ด ตายของคนแต่ ล ะคนๆ นี้
ท่านเคยกล่าวอย่างถึงใจให้เห็นทุกข์เห็นโทษ
ของการเกิด และรีบเร่งขวนขวายสร้างคุณงาม
ความดี ใส่ตนให้มาก ดังนี้
“…การเกิดการตายนี้ เกิดตายทับถมกัน
มานี้ สักเท่าไรๆ แต่ละศพแต่ละคนๆ มันรู้ ไป
หมด เวลามันรู้นะ เอาให้มันจริงๆ จังๆ อย่างนี้
เลยนะ มันจึงขยะแขยง
‘โห มั น ผ่ า นของมั น ออกแล้ ว มั น ก็ ยั ง
ขยะแขยงอยู่นะ โถ! แต่เวลามันจมอยู่ มันไม่
ขยะแขยงนะ บืนอยู่อย่างนี้ เวลามันผ่านออก
มาแล้ว มันถึงได้เห็นโทษของมัน ขยะแขยงนะ’…
คนหนึ่ ง สั ต ว์ ตั ว หนึ่ ง ๆ นี้ ถ้ า ไม่ มี บุ ญ ไม่ มี
กุศลแล้วไม่มีความหมายเลย วนเวียนตายเกิด
ตายสู ง ตายต่ ำ ตายเกิ ด อยู่ อ ย่ า งนั้ น ตลอด
ตลอดมากี่กัปกี่กัลป์ คนหนึ่งๆ นี้ เอามากอง
ประเทศไทยนี้ ไม่พอกอง ศพของคนคนหนึ่งที่
ตายเกิดๆ เป็นสัตว์ประเภทใดก็ตามมารวมกันนี้
เพียงคนคนเดียวเท่านั้นทั่วประเทศไทย
เรานี้ หาที่กองศพไม่มีเลย นานขนาดไหนกี่กัปกี่
กัลป์ที่ตายเกิดตายทับกองกันอยู่นี่น่ะ เรียกว่า
ตายกองกัน ล้วนแล้วตั้งแต่จิตนี่ออกไปร่างนั้น
แล้วเข้าสู่ร่างนี้ เข้าสู่ร่างไหนก็ว่าเกิด ร่างไหน
หมดสภาพก็ว่าตายๆ ว่าเกิดว่าตาย มันหาก
หมุนของมันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา นี่ละวัฏวน
วัฏจักร…

สิ่ ง ที่ ม าแก้ คื อ อะไร บุ ญ กุ ศ ลเราสร้ า ง
มากน้อยเท่าไรๆ มารวมกัน แล้วค่อยแก้ ไปแก้
มา แก้มากเข้าๆ บุญกุศลมีมากเข้า ความหนา
แน่นของการแก้ก็หนาแน่นเข้าๆ
อันนี้ก็ค่อยจางไปๆ ก็สว่างจ้าออก สว่าง
จ้ า ก็ ดี ด ผึ ง ๆ เลย นี่ ล ะพระพุ ท ธเจ้ า ทุ ก ๆ
พระองค์มองดูหัวใจสัตวโลก ที่เขาไม่มีศาสนา
คื อ เขาไม่ ได้ ม องดู หั ว ใจเลย เขาดู แ ต่ วั ต ถุ
เท่านั้น…”

จิตวิญญาณมีจริง
ท่านกล่าวยืนยันเรื่องจิตวิญญาณว่าเป็น
ของมีจริงดังนี้
“…จิตวิญญาณอยู่บนฟ้า อากาศเต็มไป
หมด เราเห็นได้ที่ ไหน เห็นแต่นกมันบินมาบน
ฟ้าเท่านัน้ แต่จติ วิญญาณของสัตว์ทเี่ ต็มยัว้ เยีย้ ๆ
อยู่ทั้งในน้ำบนบกมีทั่วไปหมด จิตวิญญาณไม่มี
อะไรเป็นอุปสรรค กรรมพาไปไหนไปได้หมด
เกิดได้หมดทั้งนั้น เสาะแสวงหาเรื่องบาปเรื่อง
บุญนี้มันมีอยู่กับใจ บังคับให้ ไปเกิดได้หมด…
จิ ต ดวงนี้ ไม่ เ คยตาย ไม่ เ คยฉิ บ หายแต่
ไหนแต่ ไรมา ถ้าพูดถึงเรื่องวัตถุต่างๆ ในแดน
โลกธาตุนี้ว่าอันไหนมากกว่าอะไร ไม่มีอะไรที่จะ
มากยิ่ ง กว่ า จิ ต วิ ญ ญาณของสั ต วโลก เต็ ม
ท้องฟ้ามหาสมุทร ใต้ดิน เหนือดิน มีเต็มหมด
เลย อันนี้มากที่สุดคือจิตวิญญาณของสัตวโลก
เพราะมันไม่เคยสูญนัน่ เอง มันเต็มอยูน่ ี่ ครอง ภพ
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ครอง ชาติ อยู่ทุกแห่งทุกหนตามเพศตามภูมิ
อย่างที่เราเป็นมนุษย์ก็เห็นกันอยู่ ไม่เป็น
มนุษย์ เป็นสัตว์ก็เห็นกันอยู่อย่างงั้น เป็นไก่
เป็ด นก ปลา เป็นอะไรเราก็เห็นกันอยู่อย่างนั้น
ที่ละเอียดกว่านั้นมันก็มีอยู่อย่างเดียวกันนี้เลย
ไม่ ได้ผิดกัน มันมีอยู่ตามสภาพของตนๆ เป็นแต่
เพียงว่าเราสามารถสัมผัสสัมพันธ์รู้เห็นได้หรือ
ไม่ ได้เท่านั้นเอง นั่นก็เป็นอย่างนั้นละ
มั น มี ภ พละเอี ย ด หยาบ หยาบต่ า งกั น
อย่างพวกเทวบุตรเทวดา อินทร์พรหม พวก
เปรตพวกผีก็เหมือนกับเรานี่ มีภพมีชาติเป็น
กำเนิ ด ที่ เ กิ ด ของตั ว เองด้ ว ยวิ บ ากกรรมดี ชั่ ว
เหมื อ นกั น หมด ไม่ มี ใ ครแตกต่ า งกั น เพราะ
ฉะนั้นท่านจึงไม่ ให้ประมาทกัน สัตวโลกที่เกิด
ขึ้นมาด้วยกัน อย่าตำหนิกันด้วยชาติชั้นวรรณะ
สถานะสูงต่ำ อย่าไปตำหนิกัน…
ตั้งแต่แดนมนุษย์ ไปจนกระทั่งถึงสวรรค์
พรหมโลก นิพพาน นี้เป็นแดนแห่งคนมีบุญ คน
มี บ าปไปไม่ ไ ด้ ในสวรรค์ แ ม้ แ ต่ ชั้ น จาตุ ม นี้ ก็
เหมือนกัน เทวบุตรเทวดาเต็มอยู่ ในชั้นจาตุม
เพียงชั้นแรกชั้นจาตุม ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต
นิมมานรดี ปรนิมมิตวสวัตดี เป็นชั้นๆ นี้ ไม่ว่า
ชั้นไหน เข้าไปถามดูตั้งแต่ชั้นดาวดึงส์นี้ พวก
เทพทั้งหลาย เทวบุตรเทวดา อินทร์ พรหม อยู่
ด้วยกองกุศลของตน ที่ ไปเสวยความดีอยู่นั้น
เราไปหาค้ น ดู ว่ า ในสถานที่ นี่มีคนชั่ว ช้า ลามก
นรกจกเปรต ไปทำความชั่วช้าให้แก่สัตว์และ
มนุษย์ทั้งหลายทั่วๆ ไป ตายแล้วเขาได้มาขึ้น
สวรรค์ในที่นี่มีไหม ไม่มีแม้รายเดียว ..
ในตำราแสดงไว้ว่านรกนั้นมีถึง ๒๕ หลุม
ตั้ ง แต่ ห ลุ ม ที่ เ ป็ น มหั น ตทุ ก ข์ ห นั ก ที่ สุ ด จนถึ ง
หลุมสุดท้าย นี่เรียกว่านรก ๒๕ หลุม .. แล้ว
ปลีกย่อยยังมีอีกเยอะ ส่วนใหญ่มี ๒๕ หลุม ..
สวรรค์ ๖ ชั้นตั้งแต่จาตุมฯ ขึ้นไปถึงชั้นที่หกคือ
ปรนิมมิตวสวัตดี นี่คือสวรรค์ ๖ ชั้น แล้วพรหม
โลกอีก ๑๖ ชั้น จากนั้นก็เป็นนิพพาน เหล่านี้
ทรงรู้แจ้งแทงทะลุเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่าง จาก
นั้นก็พวกเปรตผีประเภทต่างๆ สัตว์ทั่วโลกดิน
แดนในไตรโลกธาตุนี้...”

กิเลสหลอกว่า “ตายแล้วสูญ”
มี ค นจำนวนมากยั ง เข้ า ใจว่ า เมื่ อ สิ้ น ใจ
ตายไปแล้วก็สูญสิ้นจบกันเท่านั้น แท้จริงแล้ว
หาเป็นเช่นนั้นไม่ เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนย้ำ
เสมอๆ ว่า
“…สัตว์ที่ว่าตายเกิดๆ มันไม่มีที่ ไป เพราะ
สิ่ ง เหล่ า นี้ ไม่ สู ญ มั น หากหมุ น หากเวี ย นกั น
ออกจากนี้ ไปเป็นสัตว์ เป็นเทวบุตรเทวดา ไป
เป็ น อิ น ทร์ เ ป็ น พรหมก็ มี เป็ น เปรตเป็ น ผี ก็ มี
เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่
อย่างนี้ตั้งกัปตั้งกัลป์มาแล้ว จิตวิญญาณดวงนี้
ตายไม่เป็น
เพราะฉะนั้ น คำว่ า ตายแล้ ว สู ญ ถึ ง ขั ด
กันเอาอย่างมากทีเดียว เป็นกลมายาของกิเลส
โดยตรงที่หลอกสัตวโลกให้ทำชั่ว เพราะถ้าว่า
ตายแล้ ว สู ญ แล้ ว ไม่ มี เ งื่ อ นสื บ ต่ อ อยากทำ
อะไรก็ทำ ความอยากทำคือทางเดินของกิเลส
อยู่แล้ว ก็ทำตามความอยาก ตายลงไปแล้วไม่
สูญละซิ ก็เสวยกรรมอยู่งั้น
อะไรจะมากยิ่ ง กว่ า จิ ต วิ ญ ญาณของ
สัตวโลก เต็มอยู่ ในโลกอันนี้ เพราะมันไม่สูญ
หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตามอำนาจของกรรม
เกิดเป็นนั้นเกิดเป็นนี้อยู่อย่างนั้น ตายแล้วก็
เกิดๆ ตายกองกัน พวกนี้พวกตายกองกัน กอง
ทับเขากองทับเราอยู่นั้นไม่มีทางไป
เพราะจิตวิ ญ ญาณไม่สู ญ มีเ ต็มท้ อ งฟ้า
อากาศ ที่ ไหนเต็มไปหมด ไม่มีอะไรมากยิ่งกว่า
ธรรมชาติ อั น นี้ หนาแน่ น ที่ สุ ด นี่ ล ะเรี ย กว่ า
กรรมของสัตว์ คือพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ ก็มา

กวาดเอาดวงวิญญาณเหล่านี้ ที่ว่าเป็นสัตว์เป็น
บุคคลเป็นเทวบุตรเทวดาแล้ว ก็ถอดออกไปๆ
พ้นไปๆ
ใครจึงให้สร้างความดีซิ ถ้าอยากพ้นไป
ตามพระพุ ท ธเจ้ า ให้ ส ร้ า งความดี มั น เปลี่ ย น
เรื่อยนะจิตวิญญาณนี่ เปลี่ยนเป็นภพนั้นชาตินี้
ตามอำนาจของกรรม หมดกรรมนี้แล้วก็มีกรรม
นั้นต่ออีก ภพนั้นสืบภพนี้ ไปเรื่อย กรรมหนัก
กรรมเบามีอยู่เรื่อยๆ อย่างนั้นละ .. กรรมพา
ไปไหนไปได้ ห มด เกิ ด ได้ ห มดทั้ ง นั้ น เสาะ
แสวงหาเรื่ อ งบาปเรื่ อ งบุ ญ นี้ มั น มี อ ยู่ กั บ ใจ
บังคับให้ ไปเกิดได้หมด เพราะฉะนั้นจึงอย่าพา
กันกล้าหาญ ไม่มีอะไรจะเป็นอุปสรรคต่อกรรม
ดีกรรมชั่วได้ กรรมดีกรรมชั่วนี้ ไสเข้าไปได้หมด
เลย ที่ ท่ า นว่ า ไม่ มี อ านุ ภ าพใดเหนื อ อานุ ภ าพ
แห่งกรรมดีกรรมชั่วไปได้ คือครอบโลกธาตุ…”

กราบพระพุทธเจ้าอย่างราบ
ความรู้ ค วามเห็ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น นั บ ตั้ ง แต่ คื น
อัศจรรย์บนวัดดอยธรรมเจดีย์เป็นต้นมา ทำให้
ท่ า นกราบพระพุ ท ธเจ้ า อย่ า งราบและกราบ
ยอมรับยืนยันในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเมตตา
แสดงไว้ทุกอย่าง ไม่มีที่คัดค้าน ไม่มีอะไรติด
ข้ อ งภายในใจเลย ท่ า นกล่ า ว อย่ า งเด็ ด ถึ ง
ขนาดว่า
“…หากว่าผู้ ใดจะมาตัดคอเราถ้าเชื่อตาม
พระพุทธเจ้าว่าบาปนรกสวรรค์มีแล้วจะตัดคอ
เรายอมให้ตัดเลย แต่ความเชื่อที่ประจักษ์หัวใจ
นี้ ไม่ ย อมตั ด เราจะตายทั้ ง ๆ ที่ ค อขาดก็ ไ ม่

คูหาสยัง หทยัง
“...จิตนั้นอยู่ตรงกลาง และอยู่ในหัวใจเป็นที่อันหนึ่งของจิต ท่านว่า คูหาสยัง หทยัง ในหัวใจมัน
อยู่ตรงกลาง ในเวลาจิตสงบ เริ่มจากสงบเข้าไปๆ มันก็รู้อยู่ภายในๆ นี่ ไม่ ได้มารู้ข้างบนนะ มันเป็นอยู่
ข้างในตรงกลางๆ นี้ จนกระทั่งถึงความสว่างไสว
ไม่ว่าขั้นของสมาธิที่สงบตัวก็อยู่ตรงนี้ ขั้นของปัญญาที่เบิกอะไรต่ออะไรออก ก็สว่างไสวอยู่
ภายในนี้ ละเอียดเข้าไปขนาดไหนก็อยู่ตรงกลางๆ ตลอดเลย ไม่ ได้เคยปรากฏว่าอยู่บนสมอง นอกจาก
เรียน นั่นเห็นได้ชัด(เวลา)เรียน ว่าสมองทำงานจริงๆ ภาคภาวนานี้ ไม่มีขึ้นสมองเลย อยู่ตรงกลาง...”
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พระพุทธเจ้า ๓ ประเภท
“...อสงไขย แปลว่านับไม่ ได้ .. ถ้าเราเทียบก็ ไปยุติกันที่ล้านๆ ทุกวัน
นี้เอาล้านเป็นประมาณ พอไปถึงล้านก็หนึ่งล้าน สองล้าน สามล้านไปเลย
อันนี้ ไปถึงนั้นก็เรียกว่าหนึ่งอสงไขย สองอสงไขย สามอสงไขยไปเลย
พระพุทธเจ้ามี ๓ ประเภท .. ประเภทแรก ๑๖ อสงไขยแสนมหากัป
ประเภทที่สอง ๘ อสงไขยแสนมหากัป ประเภทที่สาม ๔ อสงไขยแสน
มหากัป
พระพุทธเจ้ามี ๓ ประเภท ความตรัสรู้เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เสมอ
กันหมด แต่อำนาจวาสนาบุญญาธิสมภารของพระพุทธเจ้าเป็นไปตาม
ประเภท ประเภทที่ ห นึ่ ง การแนะนำสั่ ง สอนสั ต ว์ โ ลกนี้ ได้ ก ว้ า งขวาง
มากมายทีเดียว ประเภทที่สองก็ลดลงมา พระพุทธเจ้าเรานี้เป็นประเภทที่
สาม ขนสัตว์โลกให้พ้นจากกองทุกข์ ได้น้อยกว่าสองประเภทเบื้องต้น ..
พระพุ ท ธเจ้ า องค์ ที่ ล่ ว งมาแล้ ว จำนวนนั บ ไม่ ถ้ ว นก็ มี แ บบเดี ย วกั น
ตรัสรู้ธรรมแบบเดียวกัน รู้เห็นธรรมแบบเดียวกัน จึงสอนโลกแบบเดียวกัน
ไม่มีศาสดาองค์ใดแหวกแนวที่จะตรัสรู้ต่างกัน และรู้เห็นความจริงทั้งหลาย
แตกต่างกัน .. ทรงรู้ตามสิ่งนั้นๆ แบบเดียวกัน การแนะนำสั่งสอนอบรมให้
บำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อเป็นกำลังปราบปรามความชั่ว หรือโรคร้ายทั้ง
หลายที่มีอยู่ในจิต ก็ทรงสั่งสอนแบบเดียวกัน ..
ที่ ต่ า งกั น พระพุ ท ธเจ้ า ก็ ท รงแสดงไว้ แ ล้ ว เช่ น บางองค์ มี อ ายุ

๘๐,๐๐๐ ปีบ้าง ๖๐,๐๐๐ ปีบ้าง พระพุทธเจ้าของเรามีอายุ ๘๐ ปี การลง
อุโบสถสังฆกรรมของพระสงฆ์ นับเวลาตั้ง ๗ ปีถึงประชุมสงฆ์ลงอุโบสถ
สวดปาฏิโมกข์เสียหนหนึ่ง พระพุทธเจ้าบางพระองค์ก็ ๑ ปีหรือ ๖ เดือน
ถึงจะลงอุโบสถหนหนึ่ง พระสงฆ์ก็กลมเกลียวกันดี ไม่มีความแตกร้าว ไม่มี
อธิกรณ์อะไรเกิดขึ้น สำหรับพระพุทธเจ้าของเรา ๑๕ วันลงอุโบสถคือการ
ประชุมสวดปาฏิโมกข์ ท่ามกลางสงฆ์หนหนึ่งเรื่อยมา .. อานุภาพแห่ง
พระพุทธเจ้ามีแตกต่างกันอยู่บ้างท่านก็แสดงไว้ .. นอกนั้นเหมือนกันหมด
สัพพปาปัสส อกรณัง การไม่กระทำบาปทัง้ ปวงหนึง่ กุสลัสสูปสัมปทา
การยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อมหนึ่ง สจิตตปริโยทปนัง การยังจิต
ของตนให้ผ่องใสจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หนึ่ง เอตัง พุทธาน สาสนัง นี้
เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ท่านสอนอย่างนี้เหมือนกันหมด
จากนั้นท่านก็ขยายความออกไปว่า อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาฏิโมกเข จ
สังวโร ไม่กล่าวร้าย ไม่ทำลายผู้อื่น สำรวมในปาฏิโมกข์   มัตตัญญุตา
จ ภัตตัสมิง รูจ้ กั ประมาณในการขบการฉัน ปันตัญจ สยนาสนัง ให้แสวงหา
อยู่ในสถานที่วิเวกสงัด เอตัง พุทธาน สาสนัง อีกเหมือนกัน นี่ก็เป็นคำ
สั่งสอนของพระพุทธเจ้า อธิจิตเต จ อาโยโค การกระทำจิตให้ยิ่ง นี่ก็เป็น
คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลย ..
บาปบุญ นรกสวรรค์ พรหมโลก นิพพาน เหล่านี้ ท่านสอนแบบเดียว
กันหมด...”

เสียดาย เพราะเราได้รู้ ได้เห็นอย่างนั้นจริงๆ นี่
แหละศาสนาเปิดเผยมากี่กัปกี่กัลป์แล้ว สอน
ชาวเราทั้งหลาย กิเลสมันก็ปิดมากี่กัปกี่กัลป์
แล้วให้สัตว์ทั้งหลายลุ่มหลงงกงันไปตามมัน ให้
ได้รับความเดือดร้อนมากมาย…ให้เชื่อเถิด ถ้า
ไม่อยากจม ให้เชื่อพระพุทธเจ้านะ
ศาสนานี่ เ ป็ น ศาสนาชั้ น เอก ไม่ มี อ ะไร
เหมือนแล้ว พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น เป็นจิต
ที่บริสุทธิ์พุทโธสว่างจ้าครอบโลกธาตุแล้ว จึง
มองเห็นได้หมด เรียกว่า โลกวิทู เมื่อจิตได้เข้า
ถึ ง ขั้ น บริ สุ ท ธิ์ พุ ท โธแล้ ว จะสว่ า งจ้ า แม้ จ ะไม่
ลึกซึ้งกว้างขวางเหมือนพระพุทธเจ้าก็ตาม
พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มี ใบดก
ใบหนาชุ่มเย็น แผ่กระจายกิ่งก้านสาขาออกไป
อย่างกว้างขวาง แม้ต้นไม้อื่นๆ จะไม่กระจาย
กิ่งก้านสาขาออกไปกว้างขวางอย่างต้นไม้ของ
พระพุทธเจ้าก็ตาม แต่ก็เต็มกำลังแห่งกิ่งก้าน
สาขาของตนที่แผ่กิ่งก้านออกไปนั่นเอง
นี่ความรู้ของพระพุทธเจ้าเหมือนกับต้นไม้
ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านออกไปสุดแดนโลกธาตุสุดแดน

สมมุติ แต่ความรู้ความเห็นของพระสาวกผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญยังมีอีก ก็ลดกันลงมาๆ แต่จะ
ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ปฏิเสธไม่ ได้เลย…กระจ่างแจ้ง
ด้วยกันหมด นอกจากท่านจะพูดหรือท่านไม่พูด
เท่ า นั้ น นี่ เ ป็ น โอกาสที่ ไ ด้ ม าพู ด ให้ พี่ น้ อ งทั้ ง
หลายฟัง ก็เกี่ยวกับเรื่องการช่วยชาติ แต่ก่อน
เราไม่เคยพูด รู้ก็รู้ เห็นก็เห็นประจักษ์ มาตั้งแต่
ที่กล่าวนั้นแหละ วัดดอยธรรมเจดีย์…”

มืดเพียงใด พากเพียรไป ก็สว่างได้
ความสำเร็จขั้นสูงสุดในชีวิตนักบวชของ
ท่ า นในครั้ ง นี้ เกิ ด ขึ้ น มาจากความพากเพี ย ร
อุ ต สาหะอย่ า งแท้ จ ริ ง ทั้ ง ๆ ที่ เ มื่ อ ครั้ ง เป็ น
ฆราวาสอยู่นั้น ท่านไม่รู้จักเรื่องบุญกรรมมา
ก่อนแต่อย่างใด แต่ด้วยท่านมีนิสัยรักเคารพใน
เหตุผลอรรถธรรมเป็นพื้นฐานมาแต่เดิม ชีวิต
ของท่านจึงเปลี่ยนแปลงไป ท่านกล่าวไว้ดังนี้
“...เราอ่านเรา...ที่อ่านมาเพื่อเป็นคติสอน
พี่น้องทั้งหลาย คื อ เราอ่ า นตั ว เราเองมาโดย
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ลำดับตั้งแต่เริ่มแรกเลย ไม่รู้ประสีประสาอะไร
เลย มันก็เห็นชัดๆ ในใจของเรา คือไม่รู้จักบุญ
จักบาป มีแต่ความอยากได้ สมมุติไปหากินนี้
ไปหาอะไรบ้างที่มันจะได้ เห็นสัตว์ฆ่าสัตว์ เห็น
ปลาเอาปลา เห็นไก่เอาไก่ เห็นอะไรเอาทั้งนั้น
เพราะอยากได้
มันไม่ ได้คำนึงถึงบาปถึงบุญ นั่นละ ดูพื้น
ฐานของจิต นี่เป็นพื้นฐานของจิตในขั้นนั้น ว่า
งั้นเถอะ คือว่าไม่ ได้สงบเรื่องบาปเรื่องบุญอะไร
เลย มีแต่ความอยาก ไปหาอะไรก็อยากได้อัน
นั้น ไปหากินมันก็ ไม่พ้นที่จะฆ่าสัตว์ เห็นสัตว์ตัว
ใดเอาทั้งนั้นล่ะ
จากนั้นก็มาบวชเป็นพระ นี่ละ ความรู้สึก
ทางด้านจิตใจเริ่มเปลี่ยนแปลงตอนมาบวชเป็น

พระนะ แต่ก่อนเป็นธรรมดา แต่อันหนึ่งที่เป็น
นิสัยจิตใจอยู่นั่น ความเคารพพระ เลื่อมใสพระ
และเชื่อศาสนา มันฝังอยู่ในจิตเลย เห็นพระคือ
ไม่อยากพบ ไม่อยากเข้าไปหาใกล้ อายท่าน
อายกับกลัวเป็นสิ่งอันเดียวกัน ไม่ค่อยจะเข้าไป
หาพระ
ที่ ไม่เข้าไปหาคืออายท่าน ลักษณะอาย
กับกลัวมันอยู่ด้วยกัน ถ้าไม่เจอหน้ากันจริงๆ
แล้ว ไม่ค่อยได้พบพระ นอกจากจะไปเจออย่าง
จัง หลีกไม่ ได้ ก็หมอบกราบสักที นี่พื้นใจนะ
พื้ น ของจิ ต ที่ มั น เป็ น ของมั น ในหลั ก ธรรมชาติ
ธาตุดั้งเดิมมันเป็นอย่างนั้น ไม่ค่อยคิดถึงเรื่อง
บาปเรื่ อ งบุ ญ อะไร นี่ เ ป็ น เรื่ อ งความอยาก
อยากได้อะไรก็ ไปตามความอยาก ไม่ ได้สนใจ

วัดโยธานิมิตร จ.อุดรธานี

เป็นพระอรหันต์น้อยๆ แล้ว ??
“...ผู้บำเพ็ญธรรมจะรู้วิถีจิตของตน เวลาลำบากๆ ล้มลุกคลุกคลาน ถึง
กาลเวลาที่มันค่อยเป็นค่อยไปมันค่อยเป็นค่อยไปของมัน ต่อจากนั้นก็หมุนไป
เองเลย หมุนไปเองๆ เริ่มเป็นสติปัญญาอัตโนมัติ จากนั้นก็สติปัญญาอัตโนมัติ
ความเพียรโดยลำพังตัวเองนี้เต็มตัวๆ อยู่ที่ ไหนไม่ขาดเลย ตื่นขึ้นมาพั้บความ
เพียรเป็นแล้วๆ จนก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญา กิเลสมองแทบไม่เห็นนะ ถึงขั้น
มหาสติมหาปัญญานี้มองดูกิเลสทั้งๆ ที่มีอยู่เหมือนไม่มีนะ เพราะอำนาจของ
มหาสติมหาปัญญารุนแรงมาก โผล่ ไม่ ได้ขาดสะบั้นเลย
นั่นเห็นไหมเวลาธรรมมีกำลังกิเลสโผล่ ไม่ ได้ ขาดสะบั้นไปเลย แต่เวลา
กิเลสมีกำลังสติตั้งขึ้นมาพับล้มผล็อยขาดสะบั้นเข้าใจไหม สติปัญญาขาดสะบั้น
กระแสกิเลสฟาดเอาขาดสะบั้น ทีนี้พอเราฝึกซ้อมจิตใจของเราให้สติสตังดีความ
เพียรดีแล้ว เข้าไปถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วกิเลสขาดสะบั้นๆ มันแก้กัน
อย่างนั้น เห็นอยู่ในหัวใจของเรา ยิ่งเป็นมหาสติมหาปัญญาด้วยแล้วกิเลสมองดู
แทบไม่มีนะ มันว่างไปหมดแทบไม่มี แต่ดีที่ ไม่เคยสำคัญตนว่าได้สิ้นสุดลงไป
แล้ว ทั้งๆ ที่กิเลสส่วนละเอียดยังมีอยู่ ไม่เคยสำคัญ ถ้ามีอยู่ละเอียดก็ยอมรับว่า
มีๆ อยู่งั้น
บางทีถึงได้คิดขึ้นมาว่า หือ มันเป็นยังไงกิเลสมันม้วนเสื่อไปหมดแล้ว
เหรอ ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆ ขึ้นมาแล้วเหรอ ว่าเฉยๆ แต่ยังไม่สำคัญตน
ว่าเป็นอรหันต์น้อย เพราะตอนนั้นมันว่างกิเลสไม่โผล่ อำนาจของสติปัญญามัน
รุนแรง จากนั้นพอกิเลสขาดสะบั้นลงไปจริงๆ แล้ว สันทิฏฐิโก ขั้นสุดยอดมา
พร้อมกันเลย ทีนี้อรหันต์น้อยอรหันต์ใหญ่ ไม่ถามถึงเลย อรหันต์น้อยก็ ไม่มี
อรหันต์ใหญ่ก็ ไม่มี มีแต่ สันทิฏฐิโก ขั้นสุดยอดในจิต นั่นละบริสุทธิ์แล้วเป็น
ธรรมธาตุ ผางขึ้นมาทีเดียวหมดเลย
จากนั้นแล้วไม่ ได้รบละ จะรบกับกิเลสตัวไหน เป็นสัญญาอารมณ์กับอะไร
บ้าง คือธรรมดาจิตนี้จะมีข้าศึกเต็มตัวอยู่ตลอดเวลา จะหมุนของมันอยู่นั้นละ
หมุนอยู่นี้คืออะไร คือสมุทัย อวิชชาปัจจยา มันหมุนมันดันออกมาให้คิดเป็น

สังขารสัญญาอารมณ์ ไปเรื่อยๆ มันดันออกมาเรื่อยๆ ทีนี้พอตีเข้าไปๆ จนกระทั่ง
กำลังวังชาของอวิชชาอ่อนลงๆ สัญญาอารมณ์ที่หลอกลวงเบาเข้าไปๆ แทบ
ไม่มีๆ สุดท้ายก็ ไปมีอยู่ที่จิต มีก็มีอย่างเบาบางที่สุด ทีนี้พอ สันทิฏฐิโก ขั้น
สุดท้ายโผล่ขึ้นมาเท่านั้นละเหล่านี้ขาดสะบั้นไปหมด จากนั้นมาแล้วไม่มีอะไร
กวนใจ เห็นได้ชัดเจนว่า โอ๊ โลกอันนี้วุ่นเพราะกิเลส มีกิเลสเท่านั้นเป็นตัวยุ่ง
พอกิเลสขาดจากใจแล้วไม่มีอะไรยุ่งเลย
พระอรหันต์ท่านไม่ยุ่ง หมด ที่ท่านแสดงไว้ว่า วุสิตัง พรัหมจริยัง กตัง
กรณียัง นาปรัง อิตถัตตายาติ พรหมจรรย์ ได้อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว กิจอื่นที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ ไม่มี ก็คืองานอันใหญ่หลวง งานวัฏวน
งานวัฏจักรคืองานฆ่ากิเลส เมื่อกิเลสได้ขาดสะบั้นลงไปแล้วเรียกว่างานอันใหญ่
หลวงนี้เสร็จเรียบร้อยไปแล้ว นี้เป็นงานที่ควรทำ เป็นงานที่ควรชำระให้เต็มเม็ด
เต็มหน่วย กตัง กรณียัง กิจที่ควรทำก็คือการถอดถอนกิเลสได้ทำเสร็จเรียบร้อย
แล้ว กิจอื่นที่ยิ่งกว่านี้ ไม่มี กิจสำคัญก็คือกิจถอดถอนกิเลส ตั้งแต่นั้นมากิเลส
ไม่มี
พระอรหันต์ ไม่มีกิเลสตัวใดที่จะมาแทรก ตั้งแต่ที่ขาดสะบั้นลงไป เป็น
อกุปธรรมทันทีทันใด แล้วก็ ไม่มีข้าศึกอีกเลย อดีตอนาคตลบหมด อดีตที่เคย
เป็นมาให้วิตกวิจารณ์ดี ใจเสียใจเพราะความเป็นมาของตัวเองก็ ไม่มี แล้วข้าง
หน้าเราจะไปเกิดในภพใดชาติใด จะไปได้รับความทุกข์ความทรมานในนรกหลุม
ไหนๆ หรือจะไปสวรรค์ชั้นพรหม หมด ขาดสะบั้นไปหมด ปัจจุบันก็รู้เท่าหมด
แล้วจ้าไป นั่นเรียกว่าสมมุติหมด อดีตอนาคตปัจจุบันเป็นสมมุติทั้งมวลขาด
สะบั้นลงไป ท่านทรงแต่บรมสุข ที่เรียกว่านิพพานเที่ยง เที่ยงอยู่ที่ใจซึ่งหมดสิ่ง
รบกวนคือกิเลส ไม่มีอะไรเหลือแล้ว นั่นละนิพพานเที่ยงอยู่ที่ ใจของผู้ปฏิบัติ
บำเพ็ญ ใครขี้เกียจขี้คร้านแล้วแบกแต่กองทุกข์ ผู้ใดมีความขยันหมั่นเพียรไม่
หยุดไม่ถอยจะมีวันเบาบางไปเรื่อยๆ นะ…”
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กับคำว่า “บาป” ว่า “บุญ” อะไร
ถึงวาระจะบวชล่ะ นี่ก็อ่านมาตลอด นี่ละ
คำว่ า “สายบุ ญ สายกรรม” มั น เป็ น ที่ แ น่ ใ จ
เจ้าของ เช่น เจ็บไข้ ได้ป่วยจนว่ามันจะไปจริงๆ
ก็ มี น ะ ป่ ว ยบางครั้ ง หนั ก มาก แต่ ส ติ ยั ง ดี อ ยู่
เวลาเป็ น ไข้ ห นั ก นั่ น ล่ ะ ตอนใกล้ จ ะบวช พอ
หายป่วยแล้วก็ออกบวชปีนั้นล่ะ ป่วยหนักเสีย
ด้วย จากนั้นมาประหวัดเกี่ยวกับเรื่องบวชหนัก
เข้านะ
‘เอ…เราจะตายแล้วจริงๆ เหรอ? ยังไม่
ได้ บ วชพอมี บุ ญ ติ ด เนื้ อ ติ ด ตั ว เลยเหรอ?’    
เป็นคำนึกน้อมในใจว่า
‘...ขอให้ โรคนี้ หายโรคหายภัย ขอให้ ได้
บวช...’
แล้ ว มั น ก็ แ ปลกนะ โรคนี้ มั น จะตายอยู่
แล้วนะ มันก็หายวันหายคืน ทีนี้ออกมาบวช
มันเหมือนกับว่ามีอะไรช่วยนี่ เวลาบวชก็ง่าย
มาก ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคเลยเกี่ยวกับเรื่อง
การบวช อย่างอื่นขัดข้องหมด เกี่ยวกับเรื่อง
บวชโล่งไปเลย นี่อะไรน่าคิด…
เวลาบวชเราก็เป็นนิสัยอันนี้ด้วย จริงจัง
มาตลอด จะเป็นฆราวาสก็จริงตลอด เป็นพระ
มีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องประกัน เป็น
เครื่องยึดเครื่องเกาะแล้วมันก็ยิ่งแน่น แม่นยำ
ติดแน่นกับหลักธรรมหลักวินัย
การอ่านหนังสือไม่ ใช่เรื่องเล็กน้อย การ
อ่ า นหนั ง สื อ นี้ ส ำคั ญ มาก เราได้ ม านำพี่ น้ อ ง
ทั้ ง หมดทุ ก วั น นี้ เพราะหนั ง สื อ ประวั ติ

พระพุทธเจ้า และประวัติพุทธสาวก อ่านแล้ว
จิตหมุนติ้ว ปลุกจิตใจได้ถึงขนาดนี้ … นี่เรียน
หนังสือไปเรียนไป เอะใจไปเรื่อย เรียนหนังสือ
ธรรมะ เรียนไปๆ เอะใจเรื่อย
‘เอ๊ะนี่ ท่านตำหนิว่ายังงั้น เราก็เคยทำ
อย่างนั้นมาแล้ว เอ๊ะเรื่อยๆ นะ ให้สะดุ้งเรื่อย
ไป’
ในเรื่ อ งภาวนาไม่ ล ะนะ นี่ อั น หนึ่ ง มั น
แปลกอยู่ เลื่อมใสพระกรรมฐาน เราอยู่เรียน
หนังสือ ถ้าเห็นพระกรรมฐานมาพักในวัดเรานี่
เราจะไปถึงก่อนใครล่ะ ไปคุยกับท่าน ท่านคุย
น่า ฟั งนะ ติ ด ใจ ชอบกรรมฐาน ภาวนาก็ ไ ม่
ลดละ ภาวนาอยู่เงียบๆ ไม่ให้ ใครรู้ ทำอยู่แบบ
นั้นละ…
นี่อันหนึ่งฝังใจ ฝังนิสัย เรียนหนังสือ อยู่
กั บ พวกลิ ง พวกค่ า ง เขาไม่ รู้ ภ าษี ภ าษาอะไร
กิริยาท่าทางก็เป็นไปเหมือนเขา แต่ส่วนลึกใน
หัวใจเรานี้คือเรื่องภาวนานี้ เราไม่ละ “ธรรม”
เป็นหลักใจ ไม่ลดละ เพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่า
ล่วงเกินสิกขาบทวินัยด้วยเจตนาอันลามก...”

ต่อสู้กิเลส..ทุกข์แสนสาหัส
ความซาบซึ้งและเห็นคุณค่าในธรรมดัง
กล่าวนี้ ทำให้ท่านสมัครใจที่จะเผชิญกับความ
ทุกข์จากความเพียรฝึกฝนจิตอย่างหนัก ดังที่
ท่านเคยกล่าวไว้อย่างเด็ดว่า
“…ทุกข์ ใดๆ ที่ โลกว่ากันว่าทุกข์หนักหนา
นั้น เราก็เคยผ่านโลกเห็นโลกมาก่อนพอสมควร
ถึง ๒๐ ปีเต็ม บางงานก็เหมือนกับว่าจะเหลือ
กำลังคือหนักมาก แต่เมื่อเทียบแล้วไม่มีงานใด
ที่จะหนักมากและทุกข์ยากลำบากยิ่งกว่างาน
ต่ อ สู้ กั บ กิ เ ลส เพราะงานเหล่ า นั้ น แม้ จ ะหนั ก
มากเพียงใด ก็ ไม่เคยถึงขนาดสละชีวิตจิตใจกับ
งานนั้น แต่สำหรับงานฆ่ากิเลสนี้ ต้องยอมสละ
เป็นพื้นฐานเรื่อยๆ เลย…”
ตั ว อย่ า งที่ ชั ด เจนอั น หนึ่ ง ของท่ า นก็ คื อ
การตื่นนอน ท่านก็ยังอุตส่าห์ฝึกหัดดัดนิสัยกัน
เสียใหม่อย่างเข้มแข็งจริงจัง ดังนี้
“...พอรู้ สึ ก จะดี ด ผึ ง เลย ตั้ ง แต่ เ รี ย น
หนังสือ ไม่เคยที่จะลุกขึ้นมาธรรมดา เพราะ
ความตั้งใจ ความฟิตตัวเอง เป็นจริงเป็นจังกับ

สนทนาธรรมจนลืมเวลา
องค์ ห ลวงตาเมตตาเล่ า ถึ ง การสนทนา
ธรรมกับท่านพระอาจารย์สิงห์ทองที่สร้างความ
รื่นเริงในธรรมถึงกับลืมเวล่ำเวลาดังนี้
“...ศาลาหลั ง เล็ ก ๆ มาสร้ า งวั ด ที แ รก
ศาลาหลั ง เล็ ก ๆ ท่ า นสิ ง ห์ ท องก็ ม าด้ ว ยกั น นี่
แหละ มาสร้างวัดด้วยกันทีแรก ทีนี้ท่านสิงห์
ทองก็ลาไปเที่ยว ไปเที่ยวกลับมา กลับมาแล้วก็
มานั่ ง ศาลาเล็ ก หลั ง นั้ น ละคุ ย กั น กั บ ท่ า นสิ ง ห์
ทอง นี่ เ รี ย กว่ า มั น เพลิ น ลื ม ตั ว นะ สององค์
เท่านั้นละ
สองทุ่มเราลงมาศาลานี้ท่านสิงห์ทองก็มา
มาคุยกันตั้งแต่สองทุ่ม ฟาดเสียตีสี่นานไหม มัน
เพลินอะไรก็ ไม่รู้ พูดถึงเรื่องภูเขาพูดถึงเรื่อง
จิตตภาวนา มันเพลินเอาตอนนี้ละตอนภาวนา
ท่านสิงห์ทองก็เล่าเรื่องของท่านให้ฟัง สิ่งใดที่
รับกันมันก็ออกรับกันๆ เรื่อย จนเพลินนะ ตั้ง
แต่สองทุ่มจนกระทั่งตีสี่ นานหรือไม่นาน นี่ละ
ว่าเพลิน เพลินอย่างนี้ละธรรม ลืมเวล่ำเวลา
จนกระทั่งมันจะรู้สึกอะไรของมัน มาดู
‘เอ้า มันดึกแล้วนี่นะ’ มาดูนาฬิกา ‘โอ๊ย
นี่มันตีสี่แล้วนะ เอา เลิกๆ’
ลุ ก เลยนะ พอว่ า ตี สี่ มั น จะสว่ า งแล้ ว นี่
เดือนมิถุนาพอตีห้ามันสว่างแล้ว นี่มันตีสี่มันจะ
สว่างแล้วนีน่ ะ เลิกกันก็ลกุ เลย เราก็ ไป ทีนี้ ไป
แล้วมันอะไรก็ ไม่รู้นะ พอไปถึง กุฏิเรามันหลัง
เล็กๆ นี่ เข้าไปแล้วเอาย่ามวางปุ๊บแล้วดัดเส้น
เสียก่อน จะไม่นอนนัน่ แหละ ก็มนั เลยเวลาแล้ว
ดัดเส้นแล้วถึงจะลงไปเดินจงกรมเราว่างัน้ นะ คิด
เอาไว้เรียบร้อย แล้วก็มาแผ่สองสลึง ฟาดเสีย
มันเต็มบาทเลย แผ่สองสลึงแผ่เลยทีเดียว หลับ
จนกระทั่ ง ท่ า นสิ ง ห์ ท องไปบิ ณ ฑบาตใน
บ้านกลับมา มาสะกิดนิ้วเท้าเราตอนเราหลับ
เพลิ น อยู่ ท่ า นสิ ง ห์ ท องท่ า นไม่ น อนท่ า นไป
บิณฑบาตกลับมา ถึงเวลาแล้วมาสะกิดเรา เรา
ยังหลับครอกๆ ‘เอ้า พอบิณฑบาตแล้วหรือ’
‘พอบิณฑบาตที่ ไหน บิณฑบาตมาแล้ว’ ‘หือ’
นั่ น เห็ น ไหมบทเวลามั น เพลิ น เพลิ น ทั้ ง
สองอย่าง  เพลินคุยธรรมะกัน เวลาเพลินเราก็
ไม่รู้ ไปดัดเส้นนี้ ดัดแล้วดัดเลยไปเลย มันหลับ
ไม่รู้ตัวนะ จนกระทั่งท่านสิงห์ทองไปบิณฑบาต
ท่ า นสิ ง ห์ ท องไม่ น อน บิ ณ ฑบาตกลั บ มาก็ ไป
สะกิดเท้าเรา คึกคักตื่นมา เอ้า พอบิณฑบาต
แล้ ว หรื อ พออะไรไปบิ ณ ฑบาตกลั บ มาแล้ ว
อย่างนั้นก็มี มันเพลินแบบไหน นั่นฟังซิ…”
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ตัวเอง พอตื่นนี้ ดีดผึงๆ ถ้ามีเพื่อนนอนอยู่ข้าง
ด้วยนะ หมู่เพื่อนจะตื่นเพราะความสะดุ้งเวลา
ลุกตื่นนอน เรียนหนังสือก็เป็นแบบนั้น ตั้งแต่
เป็นนาคเข้าเรียนก็เป็นแบบนั้นเรื่อยมา ฝึกเสีย
จนชินเป็นนิสัย...
ทีนี้ยิ่งออกปฏิบัติด้วยแล้วยิ่งเก่ง แล้วไม่
เคยนอนซ้ำอีกนะ ถ้าลงได้ดีดผึงไปแล้วเท่านั้น
เว้นแต่วันถ่ายท้องไม่ ได้หลับไม่ ได้นอน นั่นเราก็
ยกเว้นให้เฉพาะ ไม่ ให้ลุกลาม... มันถ่ายท้องก็
ลุกขึ้นไปถ่าย แล้วก็กลับเข้ามานอน อย่างนี้เรา
ยกให้ เป็นกรณีอย่างนี้ นอกจากนั้นเป็นไม่ ได้
เด็ดขาดนะ ว่างั้นเลย ทีนี้เมื่อทำตลอดตั้งแต่
บวชมาจนกระทั่งออกปฏิบัติ จนมันชินต่อนิสัย
ไม่ต้องตั้งใจลุกอะไรนะ พอรู้สึกนี้มันจะดีดผึง
ทันที
จนกระทั่งพรรษา ๑๘ เราไม่ลืมนะ ที่เรา
มาฝึกหัดนิสัยใหม่ เพราะมันเป็นนิสัยแล้วแก้ ไม่
ตกง่ายๆ นะ .. เวลาภาวนาเราเคยเสียใจให้เรา
อยู่ นั่งไป….หลับ พอตื่นขึ้นมามันหลับอยู่กับ
หมอนใบหนึ่ง โอ้ตายนี่วะลุกคึกคักขึ้นเลย ออก
เดินจงกรมเลย ไม่ยอมนอน ตั้งแต่ตอนนั้นไม่
นอนเลยเอาจนตลอดสว่าง คือดัดกัน ...
พรรษาที่ ๑๗ ล่ ว งไปแล้ ว เราก็ ม าแก้
นิสัยใหม่ คือการตื่นนอนแบบนั้นก็ถูกต้องแบบ
หนึ่ ง เพราะอยู่ ใ นเวลาเร่ ง ความพากความ
เพียร...ให้ตื่นเนื้อตื่นตัวตลอดเวลา ก็ยอมรับว่า
ถูกต้อง
แต่เวลานี้ควรจะต้องพักผ่อนธาตุขันธ์พอ
ประมาณ ต่อไปนี้กำหนดสอนเจ้าของ รำพึงใน

เจ้าของ แล้วเวลาการตื่นนอนก็ควรจะให้รู้ทิศ
ใต้ทิศเหนือที่นั่นที่นี่แล้วค่อยลุกขึ้นมาธรรมดา
ด้วยความมีสติธรรมดา ต้องการอย่างนี้ ทีนี้เรา
จะฝึกให้มันพอรู้สึกตัวแล้วมองรู้ทิศทางแล้วลุก
ขึ้ น ธรรมดาเรี ย บๆ ไม่ ใ ห้ ตื่ น ปึ๋ ง ปั๋ ง อย่ า งนั้ น
พยายามฝึก...เราก็พยายามฝึกมาร่วมปี...ให้
รู้สึกตัวแล้วลุกขึ้นมาธรรมดา ฝึกอยู่ร่วมปีจึง
เปลี่ยนได้…”
ท่านกล่าวถึงจุดนี้ ทำให้ทราบชัดเจนว่า
คนเรานี้ดีได้ด้วยการฝึก ฝึกหัดเช่นไรย่อมเป็น
ไปเช่นนั้น จะให้อยู่เฉยๆ แล้วดีขึ้นมาเอง ย่อม
เป็นไปไม่ ได้
ท่านยังเล่าถึงความยากลำบากในการต่อสู้
กับกิเลสถึงขนาดต้องยอมเสียสละได้แม้กระทั่ง
ชี วิ ต ของตนเพื่ อ แลกกั บ ธรรมอั น สุ ด ประเสริ ฐ
ดังนี้
“…เมื่อถึงคลื่นที่จะฟัดกับกิเลสอย่างเต็ม
เหนี่ยวแล้ว ชีวิตนี้ ไม่มีความหมายเลย เรียกว่า
ตายก็ยอมตาย เสียสละเอาชีวิตเข้าแลกเลย
เพราะกิเลส ถ้ามันไม่เก่งจริงๆ แล้ว มันคงไม่
สามารถครองหัวใจสัตว์ โลกได้ตลอดมาทุกภพ
ทุกชาติเช่นนี้ ครั้นพอจะต่อกรกับมัน มันก็เลย
ต้องฟัดกันให้เต็มเหนีย่ ว เรียกว่าทุกข์แสนสาหัส ..
นี่ถึงกล้าพูดออกมาได้ เรากับกิเลสนี้มัน
ผูกขึ้นมานะ เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอะไรแหละ มัน
เอาเรื่องที่เคยต่อสู้กันถึงพริกถึงขิงถึงเป็นถึง
ตายมานัน่ แหละ กิเลสกับเรานี้ ไม่ทราบเป็นยังไง
มั น เป็ น ข้ า ศึ ก ต่ อ กั น อย่ า งยิ่ ง สมมุ ติ ว่ า นั่ ง ฉั น
จังหันอยู่นี้ว่ากองทัพกิเลสมาแล้ว ไหนทีเดียว

บาตรนี้ทิ้งตูมเลย ใส่กันเปรี้ยงไม่มีคำว่ายกครู
‘เอ้า กิเลสตายแล้วถึงจะกลับมาฉันจังหัน
อีกทีหนึ่ง ถ้าเราตายแล้วก็ ไม่ต้องมาฉันไม่ต้อง
มายุ่งมัน ให้กิเลสเผาศพไปเลย คำว่าถอยไม่มี’
เพราะมันเคียดแค้นถ้าพูดถึงเรื่องความ
เคียดแค้นแบบโลกๆ นะ นี่เรายกเอามาพูดให้
เป็นข้อเปรียบเทียบกับโลกสมมุตทิ มี่ วี า่ เคียดแค้น
มันถึงใจถึงขนาดนั้นนะ
รอไม่ ไ ด้ เ ลย คำข้ า วยั ง คาปากอยู่ ก็ ทั้ ง
ต่อยทั้งเคี้ยว หรือมันลืมเคี้ยวก็ ไม่รู้แหละ เอา
กันเลย ปึ๋งเลยเทียวรอไม่ ได้…”
ท่านเคยเปรียบความทุกข์ยากลำบากใน
การต่อสู้กิเลสกับการติดคุกติดตะรางไว้ดังนี้
“…ตั้งแต่บัดนั้น .. ขึ้นเวที ไม่มีการให้น้ำ
ถ้ า ว่ า ให้ น้ ำ ก็ ใ ห้ เ วลาหลั บ นอกนั้ น ไม่ มี
กรรมการไม่ต้อง ไม่มีกรรมการแยก มันจะตาย
ช้าไป ใครเก่งให้อยู่บนเวที ใครไม่เก่งให้ตกเวที
ระหว่างกิเลส กับธรรมฟัดกันบนหัวใจเรา เอ้า
ใครเก่งให้อยู่บนเวที ใครไม่เก่ง เอ้า ให้ตกเวที
.. ติดคุกติดตะรางนี้ เราสมัครเลยนะ
ความทุ ก ข์ ย ากลำบากในการประกอบ
ความพากเพียร เราหนักมากขนาดนั้น เขาว่า
ติดคุกติดตะรางนี้เป็นความทุกข์ความลำบาก
เราจะสมัครไปติดคุกติดตะราง เพราะติดคุกติด
ตะรางกินข้าววันละ ๓ มื้อ จักตอกเหลาตอกได้
วันละ ๕ เส้น ฆ่าเวลาไปวันหนึ่งๆ พอได้ถึงวัน
ออก แต่ส่วนเราถ้ากิเลสไม่พังจากหัวใจเมื่อไร
ไม่มีวันออก ต้องเอากันจนเป็นจนตาย มันก็
หนักมากละซิ…”
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จิตตมัคโค
“...จิตตมัคโค คือ ทางเดินของจิตที่จะรู้จะเห็นสิ่งต่างๆ มันเหมือนกับทางเดินด้วยเท้า
ของเรา เราเดินด้วยเท้าเดินไปที่ ไหนที่อยู่ ๒ ฟากทางมองเห็นหมด เห็นทุกสิ่งทุกอย่าง ทีนี้ทาง
เดินของจิต จิตก้าวเดินไปตามวิถีของธรรม เดินไปไหนสิ่งที่เป็นวิสัยของจิตซึ่งเป็นทางของจิต
โดยแท้แล้วมันจะเห็น บาป บุญ นรก สวรรค์ เปรต ผี อสุรกาย อะไร มันจะเห็นๆ ของมัน...”

๘ เดือนกับนางงามจักรวาลอวิชชา
๓ เดือนกับการแก้ปัญหาธรรม
ย้อนมากล่าวถึงปัญหาธรรม “ถ้ามีจุดมี
ต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ ไหน นั้นแลคือตัวภพ” ที่เกิด
ขึ้นที่วัดดอยธรรมเจดีย์ ท่านกอดปัญหานี้ ไว้
นาน ๓ เดือน หลังออกจากวัดดอยธรรมเจดีย์
เพื่อไปร่วมงานทำบุญ ๑๐๐ วันหลวงปู่มั่นแล้ว
ออกวิ เ วกไปทางรอยต่ อ จั ง หวั ด อุ ด รธานี แ ละ
หนองคาย และในที่สุดก็วกกลับมาที่
วัดดอยธรรมเจดีย์จึงสามารถแก้
ปั ญ หานี้ ได้ ด้ ว ยองค์ ท่ า นเอง
ดังนี้
“...เวลามันผ่านไปแล้ว
จึงมารู้นะ มีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้
คื อ จุ ด ของดวงไฟอยู่ ก ลาง
ตะเกียงเจ้าพายุเข้าใจไหม นี่ละ
เรียกว่าจุดความสว่างไสว นี้ก็เป็นจุด
นี้ก็เป็นสมมุติ นี้คือตัวภพตัวชาติ อยู่จุดนี้นะ
ความหมายว่างั้น ธรรมที่บอก แต่เรามันจับไม่
ได้ ‘โอ้ โหย ทำไมเป็นอย่างนี้’
เลยงงไปอีก จะจับเอาจุดนั้นไม่จับ พูด
แล้วคิดถึงพ่อแม่ครูจารย์ โอ๋ย ถ้าหากว่าพ่อแม่ครู จ ารย์ ยั ง มี ชี วิ ต อยู่ คื อ ตอนนั้ น ท่ า นล่ ว งไป
ใหม่ๆ เผาศพท่านเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นวัดดอย
ธรรมเจดีย์เดือน ๓ จิตของเรามันก็เป็นของมัน
อยู่ แ ล้ ว แต่ ร ะยะนั้ น ขึ้ น ไปที่ ส งั ด มั น ยิ่ ง เพิ่ ม
เข้าไป ทุกสิ่งทุกอย่างมันจ้าไปหมด ทีนี้มันก็เกิด
อันนี้ขึ้นมา
นี่ถ้าหากว่าพ่อแม่ครูจารย์มั่นยังอยู่ เราก็
จะไปกราบเรียนท่านว่า จิตของเราสว่างไสว
อย่ า งนั้ น ๆ แล้ ว ธรรมหรื อ อะไรก็ ไ ม่ ท ราบมา
เตือนเรา จุดกับต่อมมันเป็นไวพจน์ของกันใช้

แทนกันได้ จุดก็จุดความสว่างนี้ สว่างของจิตนี้
เหมือนกับไส้ตะเกียงเจ้าพายุนั่นแหละ คำว่า
ต่อมคืออันนี้ จุดก็คืออันนี้เอง ถ้ามีจุดมีต่อม
แห่งผู้รู้อยู่ที่ ไหน คือมีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้ ผู้รู้ก็คือ
ตัวนี้แหละ คือตัวสว่างที่มันครอบผู้รู้นี้เอาไว้นะ
ความสว่างนี้มันเป็นอีกอันหนึ่ง เพราะฉะนั้นมัน
ถึงพังลงได้ซิ ถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้ ผู้รู้คือใจนี้
อยู่ที่ ไหนนั้นแลคือตัวภพ นี่ภพชาติอยู่จุดนี้ พอ
ว่าอย่างนั้นเรางง ถ้าหากว่าเราจับได้ปุ๊บว่าจุด
ต่อมคืออันนี้เอง ก็จะไป(สำเร็จ)เดี๋ยว
นั้นเลยนะ
ถ้าไปเล่าให้พ่อแม่ครู
จารย์ฟังอย่างนี้ ท่านจะ
ใส่ ทั น ที เ ลยนะว่ า ‘ก็ จุ ด
นั้นแลก็ตัวสว่างนั่นแหละ
คือตัวจุดตัวต่อมตัวภพตัว
ชาติ นั่นแหละตัวภัย’
ใส่ ที เ ดี ย วผางเลยนะ จะ
สำเร็ จ ในเวลานั้ น เลย พู ด ให้ มั น ตรงเลย
เพราะมันจวนเต็มเหนี่ยวแล้วนี่ เราก็ ไปติดตรง
นั้น ถ้าท่านตีตรงนั้นออกแตกกระจายมันก็ผึง
เลย อันนี้ ไปงงเป็นบ้า เสียเท่าไร ๓ เดือนเรา
ไม่ลืมนะ จากวัดดอยธรรมเจดีย์นี้ เขาก็นิมนต์
ลงไปงานร้อยวันของพ่อแม่ครูจารย์มั่น เราก็
ต้องได้ลงไปเพราะเคารพมาก เขานิมนต์ลงไป
ในงานร้อยวัน เราก็ต้องลงไปสกลนครไปงาน
ร้อยวันท่าน
ออกจากนั้นแล้วบึ่งเลยหนีเลย ไม่ขึ้นมา
วัดดอยอีก ฟาดไปทางอำเภอบ้านผือ อำเภอ
ศรีเชียงใหม่ ไปนู้น ถึงกลับมาอีกเป็นเวลา ๓
เดือน จากจุดต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ ไหนเป็นเวลา ๓
เดื อ น จากนี้ ไปกลั บ มาก็ ม าปลงกั น ที่ นี่ อี ก นะ
ขึ้นมาอีกวัดดอยที่เก่านั่นแหละ ที่ว่าวันที่ ๑๕

นั่น นี่ครั้งที่ ๒ ครั้งสุดท้ายของมันที่มาพังกันได้
พออันนี้พังลงไปแล้ว ‘โอ้ โห เอาอีกนะ
โอ๊ย ที่แสดงก็แสดงอย่างถูกต้อง ทำไมมันโง่
เอานักหนานะ ทีนี้เวลามันเปิดก็เปิดจุดนั้นเอง
ที่ว่ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ ไหน คือจุดต่อมแห่งผู้
รูน้ นั้ พังลงไปหมดแล้ว ผูร้ จู้ ริงๆ แล้วจ้าหมดเลย’
ที นี้ ค วามสว่ า งไสวที่ ว่ า อั ศ จรรย์ นั้ น มั น
กลายเป็นกองขี้ควายไป ฟังซิน่ะ กองขี้ควาย
มันดีอะไร
นี่ที่เราเห็นว่ากองขี้ควายเป็นทองคำทั้ง
แท่ง คือจุดคือต่อมนี้เอง เราไม่รู้ ธรรมท่าน
เตือนขึ้นมา จะหลงอันนี้ เวลามันไปพังกันได้
แล้ว ไอ้ที่ว่าความสว่างไสวนี้มันกลายเป็นกองขี้
ควายไปนะ ธรรมธาตุ ที่ ถู ก ความสว่ า งครอบ
อันนี้คืออะไร นั่นละอันนั้น พออันนี้เปิดจ้าอันนี้
พังลงไปแล้ว อันนั้นจ้าขึ้นมา โอ้ โห ทีนี้พูดไม่ ได้
จึงว่าฟ้าดินถล่มว่างั้นเถอะ ไอ้สว่างไสวมากๆ นี้
กลายเป็นกองขี้ควายไปอย่างสดๆ ร้อนๆ ที
เดียว โถ เป็นอย่างนี้นะ จึงได้ โถ อวิชชาขนาด
นี้เทียวนาๆ นี่อวิชชา
ใครอย่ า ไปคาดอวิ ช ชาว่ า เป็ น เสื อ โคร่ ง
เสือดาวเป็นยักษ์เป็นผี เวลาไปเจอเข้าแล้วเป็น
อย่างนี้ละอวิชชา เป็นนางงามจักรวาล ใคร
ก็ตามถ้าไม่มี ใครสอนไปแล้วติดว่างั้นเลย เรา
พู ด อย่ า งมั่ น ใจเราติ ด มาแล้ ว พออั น นี้ พั ง ไป
เท่านั้น ธรรมชาติของตัวเองโดยหลักธรรมชาติ
แท้คือจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วเปิดออก หมดแล้ว
เต็มเหนี่ยว นี้ละที่เข้ากันไม่ ได้กับกองขี้ควายอัน
นี้ ซึ่งเป็นเครื่องหลอกของอวิชชา นี่ละอวิชชา
แท้เป็นอย่างนี้ ไม่ใช่อะไรเป็นอวิชชา
อย่ า ไปคาด อวิ ช ชาเป็ น เสื อ โคร่ ง เสื อ
เหลืองเสือดาว เป็นยักษ์เป็นผี คาดไม่ถูก เวลา
เข้าไปเจอจริงๆ แล้ว โอ๋ย นางงามจักรวาล
กล่อมหลับหมด อย่างนี้ยิ่งหลับง่าย ว่าแก่นี้ ไม่
แก่นี้ ให้เห็นหญิงสาวลองดู หลง เมียเจ้าของนั่ง
อยู่ข้างหลังมันเห็นเมื่อไร นี่ถ้าเห็นตัวนี้แล้วลืม
บ้าไปเลย เข้าใจไหม เตือนไว้อย่าเป็นบ้านะ
เฒ่าแก่แล้วหัวก็ล้านด้วยเดี๋ยวจะไม่มีผมนะ มัน
ต้องซัดกันอย่างนี้ นี่ละเข้าใจไหม อวิชชามัน
หลอกให้คนลืมตัว หัวล้านไม่ว่าล้าน เห็นสาวนี้
วุ่นเลยนะ นี่มันหลอกเอาอวิชชา เข้าใจไหม นี่
เราพูดถึงเรื่องอัศจรรย์นะ พออันนี้พังลงไปแล้ว
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พูดไม่ ได้เลยว่างั้นเถอะ จนถึงขนาดที่ว่าออก
อุทานเลย ‘โอ้ โห ขนาดนีเ้ ทียวเหรอพระพุทธเจ้า
ตรัสรู้อย่างนี้ละเหรอๆ’ เห็นไหมมันซ้ำนะ ซ้ำ
ด้วยความถึงใจนะ
ก็เราไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ยัง
ไง เวลามันผางขึ้นมานี้ ขึ้นอุทานทันที กองขี้
ควายพั ง ลงไปแล้ ว อั น นี้ จ้ า ขึ้ น มานี้ อย่ า งนี้
เหรอ พระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้ละเหรอๆ นู่น
ขึ้นเองนะ เราไม่ ได้วัดรอยมันเป็นของมันเอง
เข้าใจไหม กระเทือนไปหมดเลย หือ ธรรมแท้
เป็นอย่างนี้ละเหรอๆ พระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้
ละเหรอ คืออันเดียวกันนี้ๆ ทีนี้ก็ประมวลมา
เหอ พระพุ ท ธเจ้ า พระธรรม พระสงฆ์ นั้ น
กลายมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไง คือมัน
เป็นแล้วเข้าใจไหม นี่เรียกว่ามหาสมุทร นี่เป็น
แม่น้ำมหาสมุทรแล้ว ถ้าเป็นธรรมธาตุก็เป็น
ธรรมธาตุเหมือนกันแล้ว ไม่มีคำว่า พุทธ ธรรม
สงฆ์ รวมเข้าไปเป็นอันเดียวกันแล้วเลิศอยู่ ใน
นั้นหมด อ๋อ อย่างนี้เอง
นี่พูดถึงเรื่องความสว่างของจิตมันเป็นขั้น
เป็นตอนนะ เราเทศน์ลำดับของจิตของความ
ว่างเราก็พูดให้ฟัง จนกระทั่งถึงนี่ ได้พูดถึงสุด
ยอดเลย สุดขีด เราพูดเลยนี้ต่อไปไม่ ได้แล้ว
ความสามารถเราไม่มี เราก็ ไม่สนใจกับความ
สามารถอันใดที่จะเหนือไปอีกด้วยนะ เราไม่เคย

สนใจ ..
ที่พูดถึงเรื่องความสว่างไสวของจิตจนตัว
เองก็ อั ศ จรรย์ ตั ว เอง นี่ มั น เป็ น กิ เ ลสอยู่ นั่ น
เจ้าของไม่รู้ ทั้งๆ ที่เราจะให้พ้นจากกิเลส แต่
เวลาไปเจอกิ เ ลสตั ว สง่ า ผ่ า เผย ตั ว ผ่ อ งใสนี้
เข้าไปแล้วติดเลยเทียว ไม่มี ใครมายอก็เจ้าของ
ยอเจ้าของเอง
‘โอ้ โห จิตเรานี้ทำไมมันถึงสว่างไสวเอา
นักหนานา โถ อัศจรรย์’
กำหนดทดลองดูสิ่งไหนๆ ก็ ไม่เหมือนมัน
มองดูที่ ไหนมันไม่เหมือนอันนี้ อันนี้มันสว่างจ้า
ทำไมจิตใจจึงสว่างไสว อัศจรรย์ถงึ ขนาดนีเ้ ชียว
นาๆ
นี่ละท่านทั้งหลาย รู้ ไหมว่า เครื่องกล่อม
กิ เ ลสกษั ต ริ ย์ วั ฏ จั ก รของกิ เ ลสทั้ ง หลายคื อ
อวิชชา วิชชาสุดยอดของอวิชชามันกล่อมใจ
ถึงขนาดผู้ปฏิบัติธรรมขั้นนี้ ไม่ ใช่ขั้นธรรมดานะ
อย่ า งน้ อ ยสติ ปั ญ ญาอั ต โนมั ติ ห มุ น ตั ว ไปด้ ว ย
ความรอบคอบตลอดเวลา แล้วเชื่อมโยงกันกับ
มหาสติ ม หาปั ญ ญา ซึ ม ซาบไปด้ ว ยความ
รอบคอบ เหตุใดจึงมาติดความสว่างไสวอย่างนี้
ซึ่งเป็นเหยื่อของอวิชชา ฟังให้ดีนะ นี่ละเหยื่อ
ของอวิชชาที่กล่อมสัตวโลกดังที่เคยพูด
ใครอย่าไปวาดภาพหนา วาดภาพอวิชชา
เหมื อ นเสื อ โคร่ ง เสื อ ดาว อย่ า นะ ผิ ด ทั้ ง เพ

ถังขยะ ๔ ประเภท
“...สามแดนโลกธาตุนี่ เป็นถังขยะทั้งนั้น .. คำว่าถังขยะ คือวัฏจักรทั้งหมดนี้เป็นถังขยะว่าอย่าง
นั้นเลย นิพพานหรือธรรมธาตุนั้นนอกพ้นไปหมดแล้วไม่ใช่ถังขยะ .. ทีนี้ถังขยะนี้มีหลายประเภท ดังยก
ออกมาว่า
ถังขยะอุคฆฏิตัญญู นี้ประเภทเยี่ยม คือเป็นคนมีอุปนิสัยปัจจัยคอยที่จะพ้นไปแล้ว หาทางออก
ตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่น เบญจวัคคีย์ทั้งห้า ถังขยะประเภทนี้ คำว่าถังขยะคือท่าน ยังมีกิเลสอยู่ ถึง
ท่านจะมีนิสัยเต็มภูมิก็ตาม แต่ยังมีกิเลสอยู่ก็ยังเรียกว่าถังขยะ ..
วิปจิตัญญู ก็ลดกันลงมานิดหนึ่ง นี่ก็เป็นถังขยะเหมือนกัน เพราะจิตยังมีกิเลสอยู่เรียกว่าถังขยะ
ได้ทั้งนั้น ถ้าลงกิเลสยังแทรกอยู่นิดหนึ่ง เรียกว่าถังขยะได้หมด เป็นแต่ว่าถังขยะที่หยาบละเอียดต่างกัน
เท่านั้น
พอถึงขั้นเนยยะนี้ก็กึ่งกลาง ทั้งจะลงนรก ทั้งจะไปสวรรค์ เนยยะพอลากพอเข็นกันได้ พออ่อน
กิเลสก็ลากลงนรกได้ ถ้าแข็งก็ลากขึ้นได้ นี่จึงว่าพอแนะนำสั่งสอนได้ หลายครั้งหลายหนพอเป็นไปได้
เป็นถังขยะประเภทที่สาม
ประเภทที่สี่ ปทปรมะ นี้หมดคุณค่าโดยประการทั้งปวง ไม่มีอะไรมีความหมายเลย...”

เวลาเจออวิชชาเข้าไปก็คือตัวนี้เอง ยอตัวเอง
โถ จิตเราทำไมสว่างไสวเอานักหนา อัศจรรย์
นั ก หนา นี่ เ ห็ น ไหมมั น เป็ น ให้ ย อเอง คื อ มั น
อัศจรรย์อันนี้ จิตอันนี้ก็อยู่กับเรา โหย จิตเรา
ทำไมสว่ า งไสวนั ก หนานา นี่ ล ะวิ ช ชาสุ ด ยอด
ของวัฏจักรอยู่จุดนี้ กล่อมโลก ถึงขนาดมหาสติ
มหาปั ญ ญายั ง ติ ด ได้ ฟั ง ซิ น่ ะ แต่ ว่ า ติ ด ใน
ประเภทของมหาสติมหาปัญญา ติดด้วยความ
ระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาแต่ติดแล้วสลัดได้
โลกติ ด ไม่ มี ท างสลั ด สำหรั บ ผู้ บ ำเพ็ ญ
ธรรมถึ ง ขั้ น มหาสติ ม หาปั ญ ญายั ง ติ ด อั น นี้ อ ยู่
แต่ติดเพื่อจะถอน คือพลิกแพลงเปลี่ยนแปลง
อยู่ ต ลอดเวลา มหาสติ ม หาปั ญ ญาไม่ มี ค ำว่ า
นอนใจ เรียกว่าติดด้วยความไม่นอนใจ ด้วย
ความสิ้นปัญญาอยู่นั้นละมันยังออกหาช่องไม่ ได้
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ปฏิปทา ๔ อย่าง คือ
สุขา ปฏิปทา ขิปปาภิญญา
ทั้งปฏิบัติสะดวก ทั้งรู้ ได้เร็ว หนึ่ง
สุขา ปฏิปทา ทันธาภิญญา
ปฏิบัติสะดวก แต่รู้ ได้ช้า หนึ่ง
ทุกขา ปฏิปทา ขิปปาภิญญา 	 ปฏิบัติลำบาก แต่รู้ ได้เร็ว ก็มี
ทุกขา ปฏิปทา ทันธาภิญญา 	 ทั้งปฏิบัติลำบาก ทั้งรู้ ได้ช้า ก็มี
นี่ละเรียกว่าเป็นนิสัยของแต่ละรายๆ .. ถ้านิสัยที่ควรจะเอากันอย่างหนักก็ต้องหนัก ไม่หนัก
ไม่ ได้ ถ้าควรเบาก็ต้องเบาเอง .. ที่จะฝึกที่จะดัดแปลงตัวเอง ที่จะสังหารกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจ
ของตัวเองด้วยวิธีการนั้นๆ

มั น ก็ ติ ด แบบมหาสติ ม หาปั ญ ญาติ ด กิ เ ลสติ ด เต็มที่ ในหัวใจเรานี้น่ะ พอมหาสติมหาปัญญา
อวิชชา นี่ละที่ว่าวิชชาสุดท้าย วิชชาสุดยอด ฟั ด ธรรมชาติ ที่ ส ว่ า งกระจ่ า งแจ้ ง เต็ ม ที่ ข าด
ของวัฏจักร คือ อวิชชาปัจจยา สังขารา ใคร สะบั้นลงไปหมด แล้วอันนั้นจ้าขึ้นมาคราวหลัง
ไปวาดว่าเป็นเหมือนเสือโคร่งเสือดาวเหมือน นี้ เ ป็ น ยั ง ไง นี่ ล ะจ้ า ขึ้ น มาคราวหลั ง นี้ คื อ จ้ า
ยักษ์เหมือนผี หรือว่าน่าหวาดน่ากลัวนี้ผิดทั้งเพ วิมุตติหลุดพ้น
เวลาเข้าไปเจอจริงๆ แล้ว ใครจะอ้อยอิ่งยิ่งกว่า
จ้าเบื้องต้นนั้นคือ จ้าวัฏจักร ความสว่าง
อวิชชานี้
ของวัฏจักรคืออวิชชา ความสว่างของวิวัฏจักร
จึ ง เที ย บได้ ว่ า นางงามจั ก รวาล ว่ า งั้ น คือจิตที่หลุดพ้นแล้ว ได้แก่ท่านผู้ตรัสรู้ธรรม
เหมาะเลย นางงามจักรวาลกับยักษ์กับผีมันเข้า พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ ตรัสรู้ธรรมผางขึ้น
กันได้ ไหมล่ะ ที่เราวาดภาพอวิชชาเหมือนยักษ์ มาคราวนี้ ความสว่างอันนี้แลเป็นความสว่าง
เหมือนผี ทีนี้เวลาไปเจออวิชชาจริงๆ แล้วมัน นอกจากวัฏจักรไปเรียบร้อยแล้ว
กลายเป็นนางงามจักรวาลไปเห็นไหมล่ะ ไม่รู้ นี่
ที นี้ เ วลามาเที ย บกั บ ความสว่ า งของ
ก็ เ รี ย กว่ า อวิ ช ชาก็ คื อ กิ เ ลส จอมกิ เ ลสจอม วัฏจักรของอวิชชานี้ อวิชชาจึงกลายเป็นกองขี้
กษัตริย์ มันก็ ไปรอตัวเองอยู่ในนั้นเสีย โห ทำไม ควายไปได้ ฟังซิธรรมชาตินั้นเหนือกันขนาด
จิตเราถึงอัศจรรย์ขนาดนี้ ทำไมสว่างไสวเอา ไหน จึงมาตำหนิความสว่างของอวิชชานี้ว่าเป็น
นั ก หนา กำหนดไปที่ ไ หนจ้ า ไปหมด ครอบไป เหมื อ นกองขี้ ค วาย เลิ ศ ขนาดไหนถึ ง จะมา
หมดเลย อั ศ จรรย์ ตั ว เองอยู่ ค นเดี ย วฟั ง ซิ น่ ะ ตำหนิอย่างนี้ ได้ลงคอ พิจารณาซิ นั่นน่ะที่พูด
พระธรรมท่านก็เมตตาเพราะเห็นติด คำว่าติด ไม่ ได้ อันนั้นเลยแล้วพูดไม่ถูกทั้งนั้น
ไม่ ใช่ของดี แม้จะพ้นอยู่ชั่วระยะใกล้ๆ ก็ตามก็
ถ้ า มี ข้ อ เที ย บเคี ย งมาเที ย บเคี ย งกั บ
ไม่ใช่ของดี
อวิช ชาที่ ส ว่ า งไสวนี้ นี้แ ลคื อ กองขี้ ค วาย ได้
ธรรมท่านก็เตือนขึ้นมาว่า ถ้ามีจุดมีต่อม เท่านั้น ธรรมชาตินั้นคืออะไรพูดไม่ ได้นะ…”
แห่งผู้รู้อยู่ที่ ไหน นั้นแลคือตัวภพ คือตัวนี้เอง
ตั ว สว่ า งกระจ่ า งแจ้ ง นี่ จุ ด แห่ ง ความสว่ า ง
กระจ่างแจ้ง หรือต่อมแห่งความสว่างกระจ่าง อวิชชากองขี้ควาย
แจ้ง หรือต่อมแห่งความอัศจรรย์ นี้แลคือตัวภพ
การต่อสู้กับกิเลสมีความยากลำบากมาก
แต่เราไม่รู้ซิธรรมท่านเตือนบอก เลยงงไปอีก
มันงงของมันไป ขนาดนั้นละ วิชชาสุดท้ายของ แม้สามารถฝึกฝนสติปัญญาถึงขั้นเกรียงไกรก็
วัฏจักรมายุติกันตรงนี้ หลงสุดขีดก็หลงตรงนี้ ยังหลงมายาของนางงามจักรวาลอวิชชาดังนี้
“…อวิชชาแท้นั่นละจอมกษัตริย์ของกิเลส
ถ้าแก้นี้ ไปแล้วผางเลยที่นี่ ฟังซิน่ะที่ว่า ความ
สว่างกระจ่างแจ้ง ความอัศจรรย์เต็มเหนี่ยวๆ ทั้งหลาย ถ้าเป็นไม้ก็เรียกว่ารากแก้ว รากฝอย

ตัดเข้าไปๆ เข้าไปถึงรากแก้ว ถ้าเป็นต้นก็เรียก
ว่าแก่น ถ้าเป็นรากก็เรียกว่ารากแก้ว อวิชชา
จริงๆ แม้แต่มหาสติมหาปัญญายังหลงกลมายา
ของมันว่าไง ละเอียดขนาดไหน ละเอียดขนาด
นั้น ขนาดสติปัญญาอัตโนมัติยังหลงกลมัน เป็น
องครักษ์รักษามันเสียด้วยซ้ำไป
‘เฮ้อ พูดถึงเรื่องความโง่ต่ออวิชชานี่ก็น่า
บัดซบเหมือนกันนะ มันทุเรศ ไม่ให้อะไรมาแตะ
ต้อง เพราะมันผ่องมันใสมันละเอียดลออ มัน
อ้อยอิ่งไม่มีอะไรเหมือนเลย’
เวลาเข้าไปถึงตัวอวิชชาจริงๆ แทนที่จะ
เป็นภาพเหมือนเสือโคร่งเสือดาวเหมือนยักษ์
เหมือนผีอย่างนั้น มันกลับเป็นนางงามจักรวาล
ไปซิ เจ้าสติปัญญาที่ฝึกมาอย่างเกรียงไกรนั้นก็
เลยกลายเป็นองครักษ์รักษาอันนี้ ไม่ให้อะไรมา
แตะต้องมัน
สลั ด ปั๊ บ ๆ อะไรจะมาแตะไม่ ไ ด้ สั ม ผั ส
อะไรเรื่องอะไรนี้มันสลัดปั๊บๆ เลยรักษาอวิชชา
ไว้ เ สี ย นี่ กลายเป็ น องครั ก ษ์ ข องอวิ ช ชา ใน
เบื้องต้นเป็นอย่างนั้น เพราะไม่มีอะไรเหลือ มี
อั น เดี ย วเท่ า นั้ น ไม่ มี อ ะไรที่ จ ะพิ จ ารณา
แล้ว..หมด สิ่งเหล่านี้มันรู้หมดแล้ว มันปล่อย
ทั้งนั้นแหละไม่ ไปสนใจ รู้อะไรแล้วปล่อย มันจะ
ดู รู้ สึ ก ที่ ส ง่ า ผ่ า เผยที่ ว่ า ความผ่ อ งใสองอาจ
กล้าหาญ
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ถ้ า พู ด ถึ ง ว่ า ‘อั ศ จรรย์ ข องอวิ ช ชานี้ ก็
อั ศ จรรย์ จ นขนาดสติปัญญาอัตโนมัติชมเชย’
พู ด ง่ า ยๆ นะ ‘ยกย่ อ งชมเชยถวายตั ว เป็ น
องครักษ์’ พูดง่ายๆ
แต่เพราะขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วจะละเอียด
ขนาดไหนก็ตาม มันจะแสดงอาการพิรุธให้เห็น
จนได้ ด้วยสติปัญญาอัตโนมัตินี้ก็แหลมคมไม่ใช่
เล่น เพราะไม่ ใช่แต่เพียงรักษาอย่างเดียว ยัง
ต้องสังเกตว่ามีอะไรเกี่ยวข้องกับนี้ๆ ทีนี้มันก็มี
เพราะอันนี้เป็นตัวสมมุติ ทีนี้สมมุติที่จะแทรก
กันขึ้นมากับสมมุตินี้ก็ ได้แก่ความผ่องใสความ
เศร้าหมอง คือความผ่องใสนั้นผ่องใสตามส่วน
ของธรรมละเอียด เศร้าหมองก็เศร้าหมองตาม
ส่วนของธรรมละเอียด มันหากมีจนได้ แม้จะ
ละเอี ย ดขนาดไหนสติ ปั ญ ญานี้ ก็ ทั น ก็ รู้ เมื่ อ
แสดงขึ้นมาหลายครั้งหลายหนก็ทำให้เอะใจ
‘เอ๊ะ ทำไมธรรมชาติอันนี้นึกว่าจะคงเส้น
คงวาแล้ ว ทำไมจึ ง มี อ าการแปลกๆ ให้ เ ห็ น
เดี๋ ย วว่ า ผ่ อ งใสเดี๋ ย วว่ า เศร้ า หมอง ถึ ง จะ
ละเอียดแค่ ไหนก็ตามนะ’
จิตละเอียดแค่ ไหนความเศร้าหมองความ
ผ่องใสก็จะละเอียดไปตามๆ กันนั้นแหละ แม้
เช่นนั้นมันก็ ไม่ทนกับสติปัญญาที่จ่ออยู่ตลอด
เวลาได้ ทั้งๆ ที่รักษาอยู่มันก็แสดงอาการให้
เห็ น พิ รุ ธ ก็ จั บ ปั๊ บ เข้ า ไปซิ เลยเอาจุ ด นี้ เ ป็ น
สนามรบละที่นี่ ‘เอ๊ นี่มันอะไรถึงเป็นอย่างนี้’
กว่ า จะรู้ น ะ ว่ า เป็ น ของดิ บ ของดี ว่ า เป็ น ของ
วิเศษวิโส
‘ทำไมจึ ง มามี อ าการ
เ ศ ร้ า ห ม อ ง บ้ า ง
อาการผ่องใสบ้าง มี
ลั ก ษณะทุ ก ข์ บ้ า ง
สุขบ้าง ทำไมจึง
มาเป็นอย่างนี้?’
คื อ ทุ ก ข์ ก็ ทุ ก ข์
ตามส่ ว นละเอี ย ดของ
ธรรมของจิ ต นั่ น แหละ ไม่
ทุกข์มากก็พอให้รู้จนได้ เพราะสติ
ปั ญ ญาขั้ น นี้ เ ป็ น ขั้ น ที่ แ หลมคม
มาก ก็จับซิ นั่นเป็นต้นเหตุให้
พิจารณา ทีนี้จุดนั้นเลยเป็น

จุดพิจารณาขึ้นแล้วที่นี่ เหมือนกับสภาวธรรม
ทั้ ง หลาย เราผ่ า นไปได้ ก็ เ พราะเราพิจารณา
เข้าใจแล้วผ่านไปๆ ทีนี้อันนี้กำลังสงสัยมันก็จ่อ
เข้ามานี้อีก มันพิจารณาเข้าใจปั๊บก็ขาดลอย
ไปเลยไม่มีอะไรเหลือ
ทีนี้เมื่อเราเทียบถึงว่าความอัศจรรย์ของ
อวิชชาอันนี้กับความอัศจรรย์ของจิตที่บริสุทธิ์
นั้นมันเป็นคนละโลกเลย ถ้าหากว่าเราจะเทียบ
ก็เหมือนกับกองขี้ควายกับทองคำทั้งก้อนผิดกัน
ยังไง ความบริสุทธิ์นั้นเหมือนทองคำทั้งแท่งทั้ง
ก้อน อวิชชานี้เหมือนกับกองขี้ควาย มันห่างกัน
ขนาดนั้นนะ ผิดกันขนาดนั้น เพราะฉะนั้นจึง
ใครก็ตามถ้าไปเจอนี้ ได้หลงกลอันนี้แล้วและ
ค่อยผ่านไปทีหลัง ยังไงก็ต้องเกิดความสลดใจ
เห็นความโง่ของตัวเอง
‘โอ้ โหๆ ขนาดนี้เชียวเหรอ อวิชชาขนาด
นี้เชียวเหรอ โอ้ โหๆ เลย เรานึกว่ามันอัศจรรย์
ขนาดไหน อัศจรรย์อะไรกองขี้ควาย มันมาหลง
กองขี้ควายจนได้’
เพราะสติปัญญาอันนั้นแหละ เพราะทาง
ไม่เคยเดินสิ่งไม่เคยรู้ แต่เวลาพิจารณาเข้าไปๆ
มันก็ตะล่อมเข้าไปๆ ก็ ไปถึงจุดสุดท้ายของมัน
จุดสุดท้ายคือจุดนี้
ถ้าหากว่าแก้ ไม่ ได้มันก็ต้องอยู่นี้แหละ ยัง
พาให้หลง แม้จะไม่กลับมาเกิดอีกก็ตาม ก็ยังจะ
ต้องเกิดอีกขั้นนั้นขั้นนี้ ถึงจะต่อถึงที่สุดก็ยัง
เรียกว่าเกิด ไปเกิดในพรหมโลก ๕ ชั้นเป็นต้น
อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี อกนิฏฐา ๕ ชั้น
นี้เป็นชั้นที่อยู่ของพระอนาคามีซึ่งกำลังดำเนิน
อรหัตมรรค อรหัตมรรคกำลังจะเต็มภูมิแล้ว
พอรู้ปั๊บก็เป็นอรหัตผลขึ้นมาเต็มภูมิ…”
เมื่อถึงจุดนี้ย่อมเป็นสิ่งพิสูจน์ปฏิปทาการ
ดำเนินของท่านว่า แม้จะทุกข์ยากลำบากเพียง
ใด ความพากเพียรเข้มแข็งมุ่งมั่นจริงจังของ
ท่านมีน้ำหนักมากกว่า
ธรรมของพระพุ ท ธเจ้ า ที่ ท รงสอนพระ
ภิ ก ษุ ใ นครั้ ง พุ ท ธกาลให้ มี พละ ๕ หรื อ
อินทรีย์ ๕ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ
ปัญญา ซึง่ เท่ากับเป็นการตามเสด็จพระพุทธเจ้า
ตลอดเวลาจึ ง ปรากฏผลเป็ น ความจริ ง เป็ น
ความบริสุทธิ์อยู่ภายในใจท่านตลอดไป

พระครั้งพุทธกาล
บวชเพื่อพระนิพพาน
องค์ ห ลวงตากล่ า วถึ ง ความจริ ง จั ง ของ
พระในครั้งพุทธกาล ดังนี้
“...ในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าเป็นองค์
ประทานพระโอวาทแก่บรรดาพระผู้ปฏิบัติที่เข้า
มาอบรมศึกษา และศึกษาเพื่ออรรถเพื่อธรรม
เพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆ ไม่ ได้ศึกษาเพียงสัก
แต่ ชื่ อ แต่ น ามเพราะความจดจำเพี ย งเท่ า นั้ น
และไม่ ได้ศึกษาเพื่อเอาขั้นเอาภูมิดังปัจจุบันนี้
นอกจากท่ า นจะได้ ยิ น ได้ ฟั ง ธรรมจาก
พระพุ ท ธเจ้ า ผู้ ส มบู ร ณ์ แ บบทุ ก อย่ า งในเรื่ อ ง
มรรคผล ท่านยังได้อยู่ ในสถานที่ที่เหมาะสมใน
การชำระกิเลสอยู่ทุกกาลอีกด้วย โดยมักหลีก
เร้นอยู่ ในป่าเขาลำเนาไพร ไม่ค่อยพลุกพล่าน
วุ่นวายด้วยฝูงชน
พระผู้มาศึกษาก็ล้วนแต่มีความมุ่งมั่นต่อ
มรรคผลต่อวิมุตติต่อความพ้นทุกข์จริงๆ โดยมี
ความพากเพียรเป็นพื้นฐานเพราะเห็นภัยจาก
การเวียนว่ายตายเกิด งานของพระในครัง้ พุทธกาลจึงมีแต่เรื่องของงานเดินจงกรม นั่งสมาธิ
ภาวนา ซึ่ ง ก็ คื อ งานฆ่ า กิ เ ลสโดยตรงนั่ น เอง
ฉะนั้นผลแห่งการปฏิบัติจึงมักบรรลุสมความ
ตั้ ง ใจ เกิ ด พระอรหั น ตขี ณ าสพขึ้ น อย่ า ง
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มากมายในสมั ย นั้ น .. รองลงมาก็ เ ป็ น พระอนาคา เป็ น สกิ ท าคา เป็ น โสดาบั น เป็ น
กัลยาณภิกษุ และกัลยาณปุถุชน...”
ย้อนกลับมาสู่ชีวิตของท่าน แรกเริ่มเดิมที
ท่ า นก็ มิ ไ ด้ ตั้ ง ใจอยากบวชแต่ อ ย่ า งใด ด้ ว ย
ขนบประเพณีแต่ โบราณทำให้พ่อแม่ปรารถนา
จะได้บุญจากการบวชของลูก ใจในทีแรกแม้จะ
ยั ง ไม่ พ ร้ อ ม แต่ ด้ ว ยน้ ำ ตาพ่ อ แม่ ท ำให้ ท่ า น
ตระหนักเห็นความปรารถนาอย่างแรงกล้าของ
พ่อแม่ที่จะขออาศัยพึ่งใบบุญบวชจากลูก เพื่อ
เป็นทุนอุดหนุนชีวิตหลังสิ้นอายุขัยแล้ว ความ
กตัญญูรู้คุณทำให้ตัดใจได้ เมื่อเข้าสู่ร่มกาสาวพั ส ตร์ นิ สั ย ทำอะไรทำจริ ง อั น ติ ด มาแต่ ค รั้ ง
ฆราวาส ทำให้มคี วามจริงจังต่อการศึกษาธรรมวิ นัย ของพระพุ ทธเจ้า จึงเริ่มเข้าใจจุดหมาย
แท้จริงของชีวิต
เมื่อเรียนปริยัติก็เรียนเพื่อเก็บหอมรอมริบข้อธรรมและวินัยหลายแง่หลายมุม โดย
หวังเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ ในการออกปฏิบัติ
ธุดงคกรรมฐานอย่างแท้จริง มิใช่หวังชั้นหวัง
ภู มิ ย ศศั ก ดิ์ แ ต่ อ ย่ า งใด ความรู้ นั้ น ทำให้ พ อมี
เกณฑ์บรรทัดฐาน ในการเสาะหาครูอาจารย์ผู้รู้
จริงเรื่องมรรคผลและข้อปฏิบัติที่ตรงทาง
จากนั้ น เมื่ อ มี โ อกาสเข้ า ศึ ก ษาอบรมกั บ
หลวงปู่มั่น จึงได้เร่งความเพียรอย่างเต็มสติ
กำลั ง ความสามารถด้ ว ยจิ ต ตภาวนา จน
สามารถหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเข้าสู่แดนแห่ง
ความพ้นทุกข์อันเกษม ชีวิตนักบวชของท่านจึง
สมบูรณ์พร้อมด้วยปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ

พระไตรปิฎกใน
องค์หลวงตาเปรียบเทียบความรู้จากการ
เรียนปริยัติกับความรู้จากการปฏิบัติไว้ ดังนี้
“…พระไตรปิฎกใน คือ ผู้สิ้นกิเลสแล้ว
เป็นผูท้ รงธรรมล้วนๆ ไว้บริสทุ ธิเ์ ต็มที่ พระไตรปิฎกนอก เป็นคนที่มีกิเลส ไปจดจารึกเอามา
แยกเข้าไปอีกว่า พระไตรปิฎกตาดี คือ
ท่ า นผู้ ส ว่ า งกระจ่ า งแจ้ ง ทรงธรรมแท้ ทรง
ธรรมที่บริสุทธิ์พุทโธเต็มที่ ไว้ คือ พระพุทธเจ้า
พระธรรม พระอรหันต์ท่าน นี่ออกจากหัวใจ
ของท่านจ้าไปหมดครอบโลกธาตุ

พระไตรปิฎกตาบอด คือ เราเรียนเท่าไหร่ก็เรียน ฟาดจนจบพระไตรปิฎกก็ ได้แต่ชื่อ
ได้แต่นาม ได้แต่ความจำ ได้แต่ตำรับตำรา ไม่
ได้ความจริงอย่างท่านมา ก็เรียกว่า ผู้ ไปจด
จารึก หรือ ถ้าเป็นประเภทนั้นก็ตาม แล้วผู้ที่
เรียนตามนั้นก็เป็นคนตาบอด คำว่า “บอด” นี้
หมายความว่ากิเลสครอบงำหัวใจ ใจยังมืดมิด
ปิดตาอยู่ แม้จะเรียนอรรถเรียนธรรม ก็มีแต่
ชื่อแต่นามของอรรถของธรรม แต่ ใจยังบอด
อยู…่ ”
เพราะเหตุ นี้ ท่ า นจึ ง เน้ น ภาคปฏิ บั ติ ที่
ครูบาอาจารย์แนะนำให้เข้าสู่ความจริง ดังนี้
“… พระพุ ท ธศาสนาของเราตามตำรั บ
ตำราท่านก็มีไว้สมบูรณ์ ทั้งพระสุตตันตปิฎก
พระวินัยปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ท่านบรรจุไว้
เรียบร้อย เราก็เรียนมาตามนั้น เรียนตามที่
ท่ า นจดจารึ ก เอาไว้ ใ นปิ ฎ กต่ า งๆ เข้ า สู่ หั ว ใจ
ด้วยความจำ ในระยะนี้การเรียนทั้งหมดไม่ว่า
จะเรี ย นปิ ฎ กใดเข้ า สู่ ใ จ เป็ น การเข้ า สู่ ด้ ว ย
ความจำ ธรรมะที่ ได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ท่องบ่น
สังวัธยายทั้งหมด รวมเข้ามาสู่ ใจนี้เป็นธรรมะ
ภาคความจำ ไหลเข้าสู่ ใจด้วยความจำ ยังไม่
เข้าสู่ใจด้วยความจริง

เพราะฉะนั้ น ผู้ ศึ ก ษามากน้ อ ยจึ ง ไม่ พ้ น
ความสงสัยในการดำเนินว่าจะดำเนินอย่างไรดี
ดำเนินอย่างไรถูกหรืออย่างไรผิด ความสงสัยนี้
จะต้องเป็นพื้นอยู่ โดยดี ในบรรดานักปริยัติทั้ง
หลายไม่ว่าท่านว่าเรา นี่พูดตามหลักความจริง
ซึ่งมีอยู่ในหัวใจของผู้ศึกษาเล่าเรียนมา
เราอยากจะพูดเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยว่า
ทุกดวงใจเป็นอย่างนั้น เพราะจะเป็นเรื่องที่จะ
เป็ น อย่ า งนั้ น โดยแท้ เนื่ อ งจากไม่ มี ผู้ สั น ทั ด
จัดเจนในปฏิปทาเครื่องดำเนินและรู้เห็นจาก
การดำเนินนั้น อันเป็นฝ่ายผลมาก่อนแล้วมา
ชี้แจงแสดงบอก จึงทำให้ผู้ที่ศึกษามากน้อยอด
สงสั ย ไม่ ไ ด้ จำต้ อ งสงสั ย อยู่ โ ดยดี นี่ เ ป็ น คติ
นิสัยของปุถุชนเราโดยทั่วๆ ไป
การพูดถึงก็พูดถึงแต่ภาคความจำ ไม่ว่า
จะพูดถึงธรรมในปิฎกใด... พระวินัยปิฎกนั้นรู้
แล้วว่าต้องอาศัยความจำเป็นหลักสำคัญที่จะ
ประพฤติปฏิบัติตัว อันนี้ ไม่พิสดารอะไรมาก ที่
พิสดารมากก็คือพระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก ซึ่งเป็นธรรมที่พิสดารมากจริงๆ ...
ผู้ ที่ เ รี ย นมาทั้ ง หลายนี้ ไม่ ไ ด้ มี ค วามจริ ง
เข้าสู่ ใจแล้วจะเอาอะไรไปประพฤติปฏิบัติ จึง
ต้องแบกความสงสัยเต็มหัวใจอยู่นั่นแล เรียนก็
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พระสารีบุตร นอบน้อมต่อพระอัสสชิ

เรียน รู้ก็รู้ ในภาคความจำ แต่วิธีปฏิบัติเมื่อไม่มี
ผู้ชำนิชำนาญพร้อมทั้งการทรงผลมาแล้วมาพา
ดำเนิน จึงเป็นเรื่องลำบากอยู่มาก ไม่สามารถ
ที่จะปฏิบัติได้ โดยถูกต้องดีงามและราบรื่นไป
โดยสม่ ำ เสมอเลย ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง ต้ อ งเสาะ
แสวงหาครูหาอาจารย์ อย่างสมัยปัจจุบันนี้ก็
คือ หลวงปู่มั่นเป็นสำคัญ…”	

พระสาวก...ครั้งพุทธกาล

“…พระอัสสชิ ท่านกำลังบิณฑบาต ดูลักษณะท่าทางกิริยามารยาทน่าเคารพน่าเลื่อมใส พระสารีบุตรมี โอกาสออกไปก็ ไปเจอท่าน ค่อยติดตามแอบตามดูไปๆ เออ..พระสมณะองค์
นี้ทำไมมาจากที่ ไหน ดูกิริยาท่าทางเหลือบสายตามองขวาเรียบไปตลอด น่าเคารพเลื่อมใส ก็
ค่อยตามไป พอพ้นจากหมู่บ้านแล้วค่อยถาม พระผู้เป็นเจ้าบวชมาจากสำนักใด ดูกิริยาท่าทาง
น่าเคารพเลื่อมใสมาก
ท่านยังพูดถ่อมตนเอาไว้ว่า ‘อาตมานี่พึ่งบวชใหม่ๆ ในศาสนา ถือศาสนาพุทธ พึ่งบวช
ใหม่ๆ ยังไม่รู้อรรถธรรมอย่างลึกซึ้งกว้างขวางอะไรมากนัก แล้วจะแสดงธรรมย่อๆ ให้ฟัง
ธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุ คือเกิดจากใจ ทั้งดีทั้งชั่วเกิดจากใจ ดับก็ดับที่ใจ ระงับดับด้วย
ความถูกต้องก็ระงับดับกันที่ใจ พระสมณโคดมของเราสอนอย่างนี้’
การแสดงธรรมท่านย่อๆ แต่เป็นหัวใจของศาสนา เพียงเท่านั้น พระอัสสชิเป็นถึงขั้น
พระอรหันต์แต่ท่านไม่ ได้พูดว่าท่านเป็นพระอรหันต์นะ .. ท่านไม่พูดนะ ท่านพูดถ่อมตัว ท่าน
พูดถึง มหาเหตุ มหาเรือ่ ง หมายถึงใจดวงนี้ ผูม้ สี ติปญ
ั ญาเฉลียวฉลาดว่องไวอย่างพระสารีบตุ ร
ก็ทราบ “มหาเหตุ” ได้ทันที จับความจริงได้ในขณะนั้น พอจบลงเท่านั้นพระสารีบุตรได้สำเร็จ
พระโสดาบันเลย..  
(เมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว) ทีนี้พระสารีบุตรก็จอมปราชญ์อีก พระสารีบุตรเป็นถึง
อัครสาวกข้างขวา ได้รบั เอตทัคคะทางปัญญา เฉลียวฉลาดพอตัว ย่อมจะทราบเรือ่ งของพระอัสสชิว่าถึงขั้นใดภูมิใด เป็นพระประเภทใดโดยไม่ต้องสงสัย นั่น ได้ทราบว่าพระอัสสชิอยู่ใน
ทิศใดแดนใด พระสารีบุตรจะน้อมเกล้ากราบไหว้ ไปในทิศนั้นภูมินั้น ทิศทางโน้นทางไหนก็ตาม
อยู่ตลอดจนกระทั่งวันนิพพาน
นั่นเป็นยังไง ท่านรู้ภูมิกัน ท่านรู้จักความเหมาะสมของกันและกัน นั่นละคุณอย่างนั้น
คุณซาบซึ้งมาก ท่านถือเนื้อถือตัวเมื่อไร ท่านถ่อมตนอย่างนั้นละผู้ที่สิ้นกิเลส…”

ผู้ปฏิบัติจริงไม่คลำช้าง
ความรู้ที่เกิดจากการเรียนธรรมกับความรู้จากการปฏิบัติธรรมจนเห็นจริง องค์หลวงตา
เคยเปรียบให้มองเห็นภาพง่ายๆ ดังนี้
“…คนมีกิเลสไปอ่านพระไตรปิฎก ไปเรียน
พระไตรปิฎก… ถกเถียงกันยุ่งไปหมด เห็นไหม
นั่นเพราะคนมีกิเลส ธรรมเป็นของจริงแค่ ไหน
หัวใจไม่ ได้จริง ใจปลอม มันก็ถกเถียงกันเพราะ
ความปลอมไม่ ใช่เพราะความจริง ถ้าผู้ปฏิบัติ
แล้วมองดูที่ ไหนก็รู้หมด เหมือน ช้าง ตัวหนึ่ง
นั่นละ อันไหนเป็นหางช้าง อันไหนเป็นงวงช้าง
อะไรเป็นงา อะไรเป็นหู อะไรเป็นสีข้างมันก็รู้
หมด คนตาดีๆ แต่คนตาบอดไปคลำ คลำตรง
ไหนก็ว่าช้างเหมือนนั้นเหมือนนี้ ไป ก็อย่างนั้น
แหละ…

…ตาบอดคนหนึ่ ง ว่ า ‘ช้ า งนี้ เ หมื อ น
ไม้กวาด’ เพราะไปคลำถูกหางช้าง ตาบอด อีก
คนหนึ่งไปคลำถูกข้างของมันก็ว่า
‘ไม่ใช่นะ ช้างนี้เหมือนฝาเรือน’
อีกคนหนึ่งไปคลำถูกขาของมัน.. เถียงกัน
อีกละ ‘ไม่ ช้างไม่ใช่ฝาเรือน ช้างไม่ใช่ ไม้กวาด
ช้างมันคือต้นเสา’
คนหนึ่งก็ ไปคลำถูกหูมันอีกแหละ คลำช้าง
ตัวเดียวกันนั่นแหละ คลำคนละแห่งๆ คนที่ ไป
คลำถูกหูนี้ก็มาค้านเอานี่
‘ช้างมันไม่ ใช่ต้นเสา มันเหมือนกระด้งฝัด
ข้าว’
คราวนี้ ผู้ ที่ ม าคลำเอางวงของมั น นี้ ว่ า
‘ช้างคือปลิง’ ก็ เ ถี ย งกั น อยู่ อ ย่ า งนั้ น ละ และ
เถียงกันอยู่ ใต้ร่มมะกอกด้วยนะ พอดีลมพัดมา
มะกอกหล่นตูมใส่หัวตาบอดคนหนึ่ง แกก็ร้อง
ขึ้นว่า
‘เฮ้ย กูพูดแต่ปากนะ มึงถึงขนาดถึงไม้ถึง
มือ ตีกูถึงขนาดนี้เชียวเหรอ’
ว่าแล้วก็ซัดกันเลย ทีนี้ตาบอด ๖ คนฟัด
กันนัวเลย เพราะมะกอกลูกเดียว อันนี้ก็เหมือน
กั น คนนั้ น ว่ า งั้ น คนนี้ ว่ า อย่ า งงี้ น ะ เวลานี้
มะกอกกำลังจะหล่นลงหรือมันหล่นลงแล้วก็ ไม่รู้
นะ มะกอกหล่นลงในพวกนี้นะ พวกเราเหมือน
ตาบอดคลำช้างนั่นละ คลำไปถูกตรงไหนก็ว่า
ธรรมนี้เหมือนนั้นๆ ไปหมดเลย
คนตาดีมองดูช้างมันเห็นหมด จะไปสงสัย
อะไร ช้างทั้งตัวไม่สงสัย คนตาดีดูแป๊บเดียวรู้
นั่นแหละ พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านดู ธรรม
ท่านดูเหมือนคนตาดีดูช้าง พวกเราเรียนธรรมดู
ธรรมเหมือนตาบอดคลำช้าง เถียงกันวันยังค่ำ ..
มะกอกหล่นไปไหนแล้วไม่รู้ มะกอกไม่ ได้
สนใจใครหรอก .. แต่พวกนี้เลยซัดกันนัวเลย
แทนที่จะชำระคดีมันก็เลยไม่ ได้ชำระ มะกอก
มาตีหัวแล้วซัดกันนัวเลย .. ฟัดกันอยู่ ในสนาม
ตาบอด มันจะไม่เลิกนะ ทีนี้ ไม่ทราบว่ามะกอก
มาจากไหน มันก็หายากนะมะกอกที่จะมาหล่น
ตูมใส่หน้าผากพวกนี้ มันหายากนะ
สมั ย ทุ ก วั น นี้ จ ะไม่ ค่ อ ยมี แ ล้ ว นะมะกอก
คือใครไม่ ได้สนใจมะกอกยิ่งกว่าคลำช้าง แล้ว
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มาเถียงกันตีกัน นั่นแหละ .. พวกเรามันเรียน
เรียนด้วยความจำ ..
ใครเรียนที่ตรงไหนก็ ไปยึดกรรมสิทธิ์อวด
อำนาจความรู้ความฉลาดของตนขึ้นจากความ
จำนั้น แฝงความจำไปอีกเป็นปลอมๆ ไปอีก
เอามาโต้ กั น เสี ยเป็นบ้าน้ำลายโดยไม่รู้สึกตัว
ถ้าหากปฏิบัติให้รู้ตามความจริงของธรรมที่ท่าน
สอนไว้ .. ก็จะไปถามใคร ไปโต้เถียงกันให้เสีย
เวล่ำเวลาทำไม ถ้าไม่ใช่ตาบอดคลำช้าง
ท่ า นให้ ป ฏิ บั ติ ซี ให้ รู้ ซี ใครรู้ ม ากน้ อ ย
เท่าไรอาจหาญ ทำไมจะไม่อาจหาญ สัมผัสด้วย
ใจรู้ด้วยใจเพราะปฏิบัติด้วยใจนี่ ต้องรู้ทั้งกิเลส
หยาบกลางละเอี ย ด รู้ ทั้ ง ธรรมอย่ า งหยาบ
อย่างกลาง อย่างละเอียด และอย่างละเอียด
สุดสิ้นพ้นความละเอียดไปจนถึงความบริสุทธิ์
ไม่รู้ที่ใจอะไรจะเป็นผู้รู้…”

สายน้ำ มหาวิมุตติ
มหานิพพาน
องค์ทา่ นเปรียบผลแห่งการบำเพ็ญของนัก
ปฏิบตั แิ ต่ละรายๆ เพื่อเข้าสู่แดนนิพพานไว้ดังนี้
“…แม่ น้ ำ สายต่ า งๆ ไม่ ว่ า สายใดก็ ต าม
ไหลลงมาแล้ ว ไปรวมลงในมหาสมุ ท รแห่ ง
เดียวกัน แม่น้ำสายต่างๆ เราจะเรียกว่าแม่น้ำ
สายนั้ น ๆ เช่ น แม่ น้ ำ บางปะกง แม่ น้ ำ น่ า น
แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำอะไรก็ตามนะ นี่เรียกว่า
สายทางของน้ำไหลลง
พอเข้าถึงมหาสมุทรแล้วเป็นน้ำมหาสมุทร
อันเดียวกันหมด แยกกันไม่ออก ไม่มีว่าแม่น้ำ

สายนั้นสายนี้ เมื่อเข้าสู่มหาสมุทรทะเลหลวง
แล้ ว เรี ย กว่ า แม่ น้ ำ มหาสมุ ท รอย่ า งเดี ย วกั น
หมด ..
แม่น้ำสายต่างๆ เปรียบกับผู้บำเพ็ญ ในที่
ต่างๆ อยู่ที่ ไหนก็ตาม เมื่อบารมีแก่กล้า พอไหล
เข้ามา ใกล้เข้ามาๆ สร้างคุณงามความดี นี่
เรียกว่า แม่น้ำสายต่างๆ ไหลเข้ามาอย่างนี้ พอ
มากเข้า จวนเข้าๆ ก็ถึงแม่น้ำมหาสมุทรทะเล
เนี่ยอันนี้ ก็เข้าถึงมหาวิมุตติมหานิพพาน เมื่อ
เต็ ม ที่ แ ล้ ว ก็ ต้ อ งถึ ง ขั้ น สุ ด ยอดแห่ ง ธรรมทั้ ง
หลายได้เหมือนกันหมด
ไม่ ไ ด้ เ ลื อ กว่ า เป็ น ผู้ ห ญิ ง ผู้ ช ายนั ก บวช
ฆราวาสนะ สำคัญอยู่ที่การสร้างบารมีซึ่งเป็น
พื้ น ฐานอั น สำคั ญ ที่ จ ะยกผู้ บ ำเพ็ ญ ให้ ถึ ง ความ
หลุดพ้นได้ ทีนี้เมื่อบำเพ็ญเต็มที่ๆ ก็เหมือนกับ
แม่น้ำสายต่างๆ ค่อยไหลเข้ามา ใกล้เข้ามาๆ
บารมีแก่กล้าก็ ใกล้เข้ามาๆ พอถึงกันปุ๊บ ก็เรียก
ว่า ถึงเต็มภูมิเป็นอรหัตตบุคคลขึ้นมา
นั่นละ มหาวิมุตติมหานิพพานเข้าถึงแล้ว
ทีนี้ ผู้บรรลุธรรมนี้เข้าถึงมหาวิมุตติมหานิพพาน
แล้วเป็นมหาวิมุตติมหานิพพานเหมือนกันหมด
ทีนี้แยกไม่ออกว่าผู้นี้รายนี้ รายนี้มาจากไหน มา
จากไหน พูดไม่ออก เพราะเข้าถึงแล้ว เรียกว่า
แม่น้ำสายต่างๆ ไม่มีความหมายละ เพราะเข้า
ในมหาสมุทรทะเลหลวงอันเดียวกัน
นี่ ผู้ บ ำเพ็ ญ ในคุ ณ งามความดี ป ระเภท
ต่างๆ ก็เป็นดุจแม่น้ำลำคลอง แต่ละรายๆ ไหล
เข้าๆ แล้วเข้าสู่จุดสุดยอดแห่งความพ้นทุกข์ ว่า
งั้นเลย เรียกว่า ความพ้นทุกข์อยู่ที่จุดนั้น อยู่ที่
มหาวิมุตติมหานิพพาน เนี่ย เข้าถึงนั้นแล้ว เป็น

มหาวิมุตติมหานิพพานอันเดียวกันหมด
เพราะฉะนั้ น ท่ า นจึ ง ว่ า บรรดาผู้ บ รรลุ
ธรรมถึงขั้นอรหัตตภูมิแล้ว นับแต่พระพุทธเจ้า
ลงมาถึ ง สาวกองค์ สุ ด ท้ า ยเป็ น เหมื อ นกั น หมด
นั่นฟังซิ แยกกันไม่ออก... ไม่มีคำว่ายิ่งว่าหย่อน
ต่างกัน แยกกันไม่ออก…”

ขอขมาหลวงปู่มั่น
ระลึกพระคุณไม่สร่างซา
องค์ทา่ นระลึกถึงความผิดของตนเมือ่ ครัง้
กำลังปฏิบัติว่าเคยสงสัยในอาการบางลักษณะ
ของหลวงปูม่ นั่ อยูบ่ า้ งแม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม แต่
เมื่อขณะนี้ผลแห่งการปฏิบัติได้ประจักษ์กับใจ
ตัวเองแล้วจึงเกิดความเข้าใจในทันที ดังนี้
“...เวลาดึกๆ ท่านมีลักษณะเหมือนครวญ
เหมือนคราง อี๊ๆๆ นิดๆ ไม่ ได้มากนะ ก็เราอยู่
นั่นน่ะ มีลักษณะอี๊ๆ แอ๊ะๆ เหมือนร้องเหมือน
ครางเบาๆ น่ะ แล้วมันก็แย็บขึ้นมา แต่แย็บ
เราระวังนะ
‘เอ๊! เวลาท่านเป็นอย่างนี้ท่านจะมีเผลอ
บ้างไหมนา’
เท่านั้นละ พอเราว่าเหมือนอันหนึ่งมันตี
ปั๊บเลยไม่ให้กำเริบยิ่งกว่านี้ ไปพูดง่ายๆ ก็ระวัง
อยู่นี่ เพียงแย็บออกไปเท่านั้นละ เวลาท่านมี
อาการอย่างนี้ท่านมีเผลอบ้างไหมนา เท่านั้น
ละเราก็หยุดทันทีเลย แล้วก็จำไว้ด้วยไม่ลืมนะ
หากเป็นธรรมชาติของมันเอง
จนกระทั่งเรื่องผ่านไป ท่านปรินิพพานไป
แล้ว เรื่องของเราจึงมาเป็นทีหลัง เราก็กราบ
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บนกุฏิหลวงปู่มั่นที่วัดป่าบ้านหนองผือ

ขอขมาโทษท่านเลย
อันนี้เราแน่ ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า เราหลุด
ไปเลยไม่มีอะไรเหลือ ...
ที่เราไปคิดเกี่ยวกับเรื่องท่านว่า เอ๊ ท่านมี
ลักษณะ อื๊อๆ อย่างนี้ท่านจะเผลอบ้างไหมนา
นี้หมดเราแน่ ใจ เพราะเราระมัดระวังมาก พอ
แย็บเท่านั้นเราก็รีบ เหมือนกับรีบตบกันลงทันที
เลย แล้ ว ก็ ไ ม่ ลื ม ขณะจิ ต ที่ คิ ด ถึ ง ท่ า นอย่ า งนี้
เวลาเรื่องของเราผ่านไปทีหลัง (หมายถึงสิ้น
กิเลส) ถึงกลับมายอมเลยทันที
‘โอ้ โห! ทำไมคิดผิดเอามากมาย คาดพ่อแม่ ค รู อ าจารย์ โห! คนมี กิ เ ลสไปคาดคนสิ้ น
กิเสสมันคาดกันได้อย่างนี้เชียวเหรอ’
มั น ยอม จึ ง เข้ า ไปกราบขอขมาโทษอั ฐิ
ของท่ า น อั น นี้ ป รากฏว่ า โล่ ง ไปเลยทั น ที ไ ม่
ปรากฏว่ามีอะไรตกค้าง…”
ผลแห่งธรรมที่ปฏิบัติจนประจักษ์ ใจมาได้
นี้ก็เพราะอุบายคำสอนของหลวงปู่มั่น ฉะนั้น
ท่านจึงเคารพบูชาและรู้ซึ้งในพระคุณหลวงปู่มั่นอย่างสุดจิตสุดใจชนิดมอบกายถวายชีวิตแก่
ท่ า นได้ ท่ า นกล่ า วยกย่ อ งคุ ณ ธรรมและ
คุ ณ สมบั ติ ข องหลวงปู่ มั่ น ว่ า เป็ น ผู้ พ รั่ ง พร้ อ ม
สมบูรณ์แบบทุกอย่าง ไม่มีสิ่งใดตกเรี่ยเสียหาย

เลย ไม่ว่าจะเรื่องหลักธรรมหลักวินัย หลวงปู่มั่นสามารถเก็บหอมรอมริบได้หมด
ความเคารพบูชาอย่างสูงสุดของท่านที่มี
ต่อหลวงปู่มั่นนั้น ท่านเคยกล่าวไว้อย่างจับจิต
จับใจผู้ฟังว่า
“…พ่ อ แม่ ค รู อ าจารย์ มั่ น ท่ า นเป็ น ทั้ ง พ่ อ
เราทั้งแม่เรา ทุกอย่างรวมอยู่ ในนั้นหมด ให้
อรรถให้ธรรม ให้ข้อคิดเห็นที่จะเป็นสิริมงคล
สิ่งใดไม่ดีปัดเป่าออกไปด้วยคำแนะนำสั่งสอน
ทุกแง่ทุกมุม จึงเป็นเหมือนกับพ่อกับแม่ของเรา
เหมือนเรามีพ่อมีแม่นี่แหละ…
เราเคารพท่านสุดขีด ในหัวใจของเรานี้
อยู่ กั บ พ่ อ แม่ ค รู อ าจารย์ มั่ น หมดเลย เราพู ด
จริงๆ ในบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลาย เราไม่
ได้ประมาทท่าน เราไม่ ได้คบค้าสมาคมกับท่าน
สนิทติดจมจริงๆ ฝากเป็นฝากตายเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น นี่ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ กิ แต่
กา แต่ เอะ แต่ เอ เรื่อยไป ท่านสอนหมดใน
ภาคปฏิบัติธรรมนะ
ส่วนภาคปริยัติเราก็เรียน เรียนไปแล้ว
แต่ ไม่ เ ป็ นท่ า เป็ นทางอะไร เพี ย งแค่ จดได้ ม า
จำได้ ม าเฉยๆ ไม่ รู้ วิ ธี ภ าคปฏิ บั ติ เ ป็ น ยั ง ไง
ท่านต้องบอก อันนี้ทำอย่างนี้ เครื่องมืออันนี้

เอาไปทำอย่างนั้น เครื่องมืออันนี้ ไปใช้อย่างนี้ๆ
ที่เราเรียนมาเราจำได้ แต่ปฏิบัติไม่ถูก ปฏิบัติไม่
เป็น อาศัยท่านพาปฏิบตั ดิ ำเนิน การเรียนมานัน้
เราจำได้แต่ ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติ ท่านก็หยิบออกมา
อั น นี้ ให้ ท ำประโยชน์ อ ย่ า งนั้ น อั น นั้ น ให้ ท ำ
ประโยชน์อย่างนั้นๆ เราก็ยึดก็จับเอาได้จาก
ท่านเรื่อยมาจนเป็นภาคปฏิบัติ
ภาคปฏิ บั ติ ก็ เ อาอี ก เหมื อ นกั น ต้ อ งให้
ท่านเป็นแม่เหล็ก เป็นเครื่องดึงดูด เป็นร่มโพธิ์
ร่มไทร เราอยู่ใต้ร่มโพธิ์ร่มไทร เหมือนกับกาจับ
ภูเขาทอง... เหลืองอร่ามไปเลย กิเลสมันกลัว
เวลามาอยู่กับท่าน กิเลสมันก็หมอบ อยู่กับท่าน
สบายๆ นี่ก็เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรอันหนึ่ง เป็นแม่
เหล็กเครื่องดึงดูดเราให้มีแก่ ใจประกอบความ
พากเพียรเอาเป็นเอาตายหนักเบาออกมาจาก
ท่าน ได้รับการศึกษาจากท่าน ทุกสิ่งทุกอย่าง
ท่านแนะนำเต็มภูมิ และพาปฏิบัติเต็มกำลังทุก
ด้าน… อันนีท้ า่ นสอนละเอียดลออมากทีเดียว…”
ความเคารพผูกพันระลึกถึงพระคุณของ
พ่อแม่ครูอาจารย์ที่แนบแน่นฝังจิตของท่านนั้น
จะทราบได้ ชั ด เจนจากคำเทศน์ ข องท่ า นตอน
หนึ่งว่า
“ผมไปอยู่ ที่ ไหน ถ้ า ไม่ ได้ ก ราบท่ า น
อาจารย์มั่นแล้วนอนไม่ ได้ อยู่ที่ ไหนก็เหมือนกัน
แม้ที่สุดจะเดินจงกรม ก็ต้องหันหน้าไปไหว้ท่าน
เสียก่อน ถ้ามีรูปท่านเป็นที่หมายของสมมุติ ก็
กราบไหว้รูปของท่าน หากไม่มีอะไรเลย ก็เอา
คุณธรรมของท่านประกอบเรื่องของสมมุติน้อม
นมั ส การไป พระคุ ณ ของท่ า นไม่ มี วั น จื ด จาง
ประหนึ่งว่าท่านไม่ ได้ล่วงลับไป ธรรมชาติอัน
หนึ่ ง เป็ น อย่ า งนั้ น เหมื อ นกั บ ดู เ ราอยู่ ต ลอด
เวลา”

ลูกหลานพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น
ด้วยอุบายคำแนะนำสั่งสอนจากผู้รู้จริง
เห็นจริงเช่นหลวงปู่มั่นนี้เอง ทำให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาภิกษุบริษัทที่เข้ามาศึกษากับหลวงปู่ มั่ น มี เ ป็ น จำนวนมากแตกกระจายอยู่ ทั่ ว
ประเทศ เพราะได้หลักได้เกณฑ์ที่ถูกต้องจาก
ท่ า นมาเป็ น เครื่ อ งดำเนิ น จนเป็ น ที่ อ บอุ่ น ใจ
ท่านเคยเล่าให้ พ ระเณรฟั ง เกี่ ย วกั บ ปฏิ ป ทา
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ของหลวงปู่มั่นว่า
“…พ่อแม่ครูอาจารย์มั่น ท่านพาดำเนิน
อย่ า งถู ก ต้ อ งแม่ นยำ ถือ เอาธุดงควั ตร ๑๓ ๑
นี้ เ ป็ น พื้ น เพในการดำเนิ น และการประพฤติ
ปฏิบัติจิตใจของท่านก็เป็นไปโดยสม่ำเสมอ ไม่
นอกลู่นอกทางทำให้ผู้อื่นเสียหาย และริจะทำ
เพื่อความเด่นความดังอะไรออกนอกลู่นอกทาง
นั้นก็ ไม่มี เป็นแนวทางที่ราบรื่นดีงามมาก นี่ละ
เป็นที่นอนใจ เป็นที่ตายใจ ยึดถือไว้ ได้ โดยไม่
ต้องสงสัย ก็คือปฏิปทาเครื่องดำเนินของท่าน
นี่ครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของ
ท่านก็มีจำนวนมากพากันดำเนินมา ยึดถือหลัก
นั้ น แหละมาปฏิ บั ติ ไ ด้ แ พร่ ห ลายหรื อ กระจาย
ออกไปแก่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายเป็นแขนงๆ
จนกระทั่งถึงพวกเรานี้ ก็มาจากสายของท่าน
นั่นเอง เป็นที่แน่ใจไม่สงสัย คือไม่มีคำว่าแฝงๆ
หรือแผลงๆ อะไรออกไป ให้เป็นที่สะดุดตาไม่
แน่ใจอย่างนี้ ไม่มี ท่านดำเนินอะไรเป็นทีเ่ หมาะสม
ทั้งนั้น คือมีแบบมีฉบับเป็นเครื่องยืนยันไม่ผิด
เพี้ยนไปเลย
นี่ เ พราะเหตุ ไ ร เพราะเบื้ อ งต้ น ท่ า นก็
ตะเกียกตะกายก็จริง แต่ตะเกียกตะกายตาม
หลักธรรมหลักวินยั ไม่ ได้นอกเหนือไปจากหลักธรรมหลั ก วิ นั ย หลั ก วิ นั ย คื อ กฎของพระ
ระเบียบของพระ ท่านตรงเป๋งเลย และหลักธรรมก็ยึดธุดงค์ ๑๓ ข้อนี้เป็นทางดำเนิน ไม่ ได้
ออกนอกลู่นอกทางนี้ ไปอย่างทางอื่นบ้างเลย นี่
จึงเป็นที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งมาตั้งแต่ขั้น
เริ่มแรกของท่าน
ต่อจากนั้นท่านก็ปรากฏเห็นผลขึ้นมาโดย
ลำดับลำดา ดังที่เคยเขียนไว้แล้วในประวัติของ
ท่ า น จนกระทั่ ง เป็ น ผู้ ท รงมรรคทรงผลโดย
สมบู ร ณ์ ใ นหั ว ใจท่ า น แล้ ว ก็ ป ระกาศสั่ ง สอน
ธรรมแก่บรรดาศิษย์ทั้งหลาย พร้อมทั้งปฏิปทา
เครื่องดำเนินด้วยความองอาจกล้าหาญ ไม่มี
คำว่ า สะทกสะท้ า นแม้ นิ ด หนึ่ ง เลย นี่ เ พราะ

ความแน่ ใจในใจของท่ า นเอง ทั้ งฝ่า ยเหตุทั้ ง
ฝ่ายผล ท่านเป็นที่แน่ใจทั้งสองแล้ว
พวกบรรดาลูกศิษย์ลกู หาทัง้ หลาย ทีเ่ ข้าไป
ศึกษาอบรมกับท่าน จึงได้หลักได้เกณฑ์จากความ
ถูกต้องแม่นยำทีท่ า่ นพาดำเนินมา มาเป็นเครือ่ ง
ดำเนินของตน แล้วถ่ายทอดไปโดยลำดับลำดา
ไม่ มี ป ระมาณ เฉพาะอย่ า งยิ่ ง ภิ ก ษุ บ ริ ษั ท มี
กว้างขวางอยู่มากสำหรับลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูอาจารย์มนั่ แตกกระจายออกไป
การที่ ได้ปฏิปทาเครื่องดำเนินจากท่านผู้รู้
ผู้ฉลาดพาดำเนินมาแล้วเช่นนี้ เป็นสิ่งที่หาได้
ยากมาก นี่ละ เป็นที่ ให้ตายใจนอนใจ อุ่นใจได้
ผิดกับที่เราเรียนมาโดยลำพัง และปฏิบัติโดย
ลำพังเป็นไหนๆ
ยกตัวอย่างไม่ต้องเอาที่อื่นไกลที่ ไหนเลย
ผมเองนี่แหละเรียน จะว่าอวดหรือไม่อวดก็ตาม
ก็เรียนถึงมหา แต่เวลาจะหาหลักหาเกณฑ์มา
ยึ ด เป็ น เครื่ อ งดำเนิ น ด้ ว ยความอบอุ่ น แน่ ใ จ

ตายใจสำหรับตัวเอง ไม่มี จะว่ายังไง นั่น มัน
เป็นอย่างนั้น
จิตเสาะแสวงหาแต่ครูบาอาจารย์อยูต่ ลอด
เวลา เฉพาะอย่างยิง่ พ่อแม่ครูอาจารย์มนั่ …”

มหานิกาย ธรรมยุต
ศากยบุตรอันเดียวกัน
วัดหรือสำนักใดที่มีความตั้งใจประพฤติ
ปฏิ บั ติ ธ รรม องค์ ห ลวงตาก็ ใ ห้ ค วามเคารพ
นับถือเข้ากันได้อย่างสนิทใจโดยไม่ถือในเรื่อง
กลุ่มก้อนหมู่เหล่า ไม่ถือเรื่องชาติเรื่องภาษา
เรื่องชั้นวรรณะ ไม่ถือเรื่องชื่อเรื่องนิกายเป็น
ประมาณยิ่งกว่าธรรมวินัย ดังคราวหนึ่งท่าน
ปรารภเรื่องนี้กับพระฝ่ายมหานิกายว่า
“…พระครัง้ พุทธกาล ท่านมีแต่ศากยบุตร
เท่านั้น ท่านไม่มีนิกายนั้นนิกายนี้ นิกายนี้ตั้ง
เป็นชือ่ เป็นนามไม่เห็นสำคัญอะไร ตัง้ ฟากจรวด

นายวัน คมนามูล ชาวจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นศิษย์ฝ่ายฆราวาสของหลวงปู่มั่น ได้นำผงอัฐิขององค์ท่าน
บรรจุไว้บูชาที่บ้าน ต่อมาได้แปรสภาพกลายเป็นพระธาตุ องค์หลวงตาได้พิจารณาและนมัสการ

๑ องค์หลวงตากล่าวไว้ ในหนังสือปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นว่า “...ธุดงค์ ๑๓ แต่ละข้อมีความหมายในการปราบปรามกิเลสทุกประเภทได้อย่างอัศจรรย์ยากที่คาดให้ทั่วถึงได้ดังนี้ ๑. บิณฑบาตเป็นวัตร 

๒. บิณฑบาตตามลำดับบ้าน ๓. ไม่รับอาหารที่ตามส่งทีหลัง ๔. ฉันในบาตร ๕. ฉันหนเดียวในวันหนึ่งๆ  ๖. ถือผ้าสามผืน ๗. ถือผ้าบังสุกุล ๘. อยู่รุกขมูลร่มไม้   ๙. อยู่ป่า ๑๐. อยู่ป่าช้า ๑๑. อยู่กลางแจ้ง ๑๒. อยู่ในที่เขาจัดให้ 

๑๓. ถือไม่อยู่อิริยาบถนอน...”
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ดาวเทียมก็ ไปตั้งชื่อนักโทษซิ มันอยู่ ในเรือนจำ
แต่ชื่อมันอยู่ฟากจรวดดาวเทียม ใครนับถือไหม
นักโทษคนนัน้ นีเ่ ขา ชือ่ เขาสูงนะนักโทษคนนีน้ ะ
เขามาติดคุกต่างหาก แต่ชื่อเขาอยู่ฟากจรวด
ดาวเทียมนี้ คนจะยอมรับนับถือเขาไหม นั่น
ศากยบุตรของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกัน ถ้าลงมา
ประพฤติปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องตามหลักธรรมวินัย
ก็เรียกว่าลดคุณค่าของตัวลงโดยลำดับ
ชื่อนามไม่เกิดประโยชน์ ชื่อตั้งไว้ยังงั้นละ
ตั้งแต่เป็ด แต่ ไก่ หมู หมา เขาก็มีชื่อ พระก็ตั้ง
ไว้ อ ย่ า งนั้ น หลั ก ใหญ่ คื อ ศากยบุ ต ร ขอให้
ปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัย นั่นแลคือผู้จะ
ทรงมรรคทรงผลและผู้ทรงมรรคทรงผล ชื่อ
นามเฉยๆ นั้น ตั้งไว้ยังงั้นแหละ ไม่ ใช่ผู้ทรง
มรรคทรงผล .. โลก .. ประเพณีเป็นมาอย่าง
นั้น .. อย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรานี้ เป็นผู้พูด
ซะเองนะ ..
พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านไม่ ได้สนใจกับ
ชื่อนะ ท่านสนใจกับหลักธรรมหลักวินัยศากยบุ ต รต่ า งหาก ฉะนั้ น เวลาลู ก ศิ ษ ย์ ผู้ ใ หญ่ ข อง
ท่านที่เป็นพระฝ่ายมหานิกายมาขอญัตติ ๑กับ
ท่าน ท่านอาจารย์มั่นนี่เองพูดให้เราฟังนะ เรา
ถึงได้พูดได้อย่างอาจหาญท่านว่า
‘ท่านเหล่านี้ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
เราเห็นประโยชน์แก่ส่วนรวมจำนวนมาก และ
ท่านเหล่านี้จะมาขอญัตติกับเรา’
๑ บวชญัตติจากมหานิกายเป็นธรรมยุต
๒ สิ่งกีดขวางสวรรค์ นิพพาน

ท่ า นว่ า ‘ไม่ ต้ อ งญั ต ติ ’ ท่ า นพู ด ตรงๆ
อย่างนี้เลย .. ท่านสั่งเลยนะ
‘มัคคาวรณ์ สัคคาวรณ์๒ ไม่มี เพศก็ตั้ง
ขึ้นแล้ว ทางสังคมยอมรับกันทั้ง ธรรมยุต และ
มหานิกาย นี่เป็นความยอมรับทั่วหน้ากันแล้ว
ในสังคม ส่วนธรรมวินัยก็เป็นที่เปิดทางให้แล้ว
สำหรับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ไม่มีคำว่านิกายนั้น
นิกายนี้ ขอให้เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้น
เป็นศากยบุตรของพระพุทธเจ้าได้เสมอหน้ากัน
หมด’ นี่หลวงปู่มั่นท่านแสดง
‘ผมสงสารเพื่ อ นฝู ง ของท่ า น มี จ ำนวน
มาก ถ้าท่านทั้งหลายญัตติเสียแล้ว หมู่เพื่อนก็
จะเข้ากันไม่ติด ไม่ต้องญัตติแหละ’
คำว่าเพื่อนฝูงได้แก่ ธรรมยุต มหานิกาย
ที่เขาตั้งชื่อกันอย่างนั้น .. เพราะโลกเขาถือ
สมมุติ
‘ถ้าญัตติแล้วก็เป็นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ นี่คณะ
ของท่ า นมี เ ป็ น จำนวนมาก ควรจะได้ รั บ
ประโยชน์จากท่านทางด้านอรรถธรรมบ้าง จึง
ไม่ให้ญัตติ’
ท่านบอกอย่างเด็ดขาดไปเลย ทางด้าน
ปฏิบัติ สัคคาวรณ์ มัคคาวรณ์ ไม่มีต่อผู้ปฏิบัติ
ดี แต่ผู้ปฏิบัติไม่ดีนี้ ไม่มีหวัง ว่างั้นเลยนะ อยู่
กับข้อปฏิบัติ .. ท่านเล็งผลประโยชน์ โน่นนะ
ท่านไม่ ได้เล็งนิกายนั้นนิกายนี้นะ
‘พอเวลาญัตติแล้วเขาก็จะถือว่าเป็นคณะ
นั้นคณะนี้ ไปเสีย ผู้ที่ ไม่เข้าใจในอรรถในธรรม
มันก็เข้าไม่ถึง ผลประโยชน์ก็ขาดไป’ ว่างั้น
‘เมื่อพวกท่านได้กระจายออกไปทางด้าน

ธรรมะนี้แล้ว เวลาไปที่ ไหน พวกท่านทั้งหลายนี้
มี พ วกมากเสี ย ด้ ว ย ก็ ยิ่ ง กระจายมาก ผล
ประโยชน์ก็มาก จึงไม่ต้องญัตติ ดี’
ท่านว่า ‘ผลประโยชน์มากกว่าญัตติ’
ท่านพูดตรงๆ เลยละ ท่านเล่าให้ฟังนะ
พูดถึงลูกศิษย์ ลู ก หาของท่ า นผู้ ป ฏิ บั ติ ดี ป ฏิ บั ติ
ชอบ ท่านไม่ ได้ว่าธรรมยุตหรือมหานิกาย ใคร
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ท่านชมเชยทั้งนั้น นั่นละ ผู้
เป็นธรรมเป็นอย่างนั้น ..
เอาหลักธรรมหลักวินัยนั่นละ เป็นหลัก
ของพระ อันนี้เป็นหลักที่แน่ ใจ ตัวเองก็อบอุ่น
ไปที่ ไ หนเย็ น ล่ ะ เพราะพระมี ธ รรมมี วิ นั ย มี
เมตตาไปพร้อม เย็นไปหมด ไม่มีธรรมไม่มีวินัย
ใจดำน้ำขุ่นตีบตันอั้นตู้ ดูไม่ ได้ พระใจดำน้ำขุ่น
ตีบตันอั้นตู้หาเมตตาไม่ ได้ เป็นฟืนเป็นไฟในตัว
เองก็ ไปเผาบ้านเผาเมืองต่อไปอีกละ เนี่ย ไม่ดี
ไปที่ ไหนเย็น ดูจิตเจ้าของตลอด นี่ละ ผู้
ปฏิบัติธรรมต้องดูจิตเป็นสำคัญ ศีลก็ดี สมาธิ
ปัญญาวิมุตติหลุดพ้นออกไปจากจิต สติปัญญา
รักษาจิตบำรุงจิตใจให้ดี .. อยู่ ไหนเย็นสบายไป
หมด นี่ละ มรรคผลนิพพานอยู่ที่นี่ ไม่ ได้อยู่ที่
คนนั้นคนนี้ชื่อนั้นชื่อนี้ นิกายนั้นนิกายนี้นะ อัน
นั้นตั้งไว้ โก้ๆ ไปอย่างงั้นแหละ... ”
ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ว่านิกายใด ท่าน
จึงเข้ากันได้อย่างสนิทใจ ดังนี้
“…พระผู้มุ่งธรรมมุ่งวินัยด้วยกันแล้ว ไป
ที่ ไ หนสนิท กัน หมด ไม่ ไ ด้ เ หมื อ นโลกนะ ไม่ มี
นิยมนิกายนั้นนิกายนี้ ขอให้ปฏิบัติดีเข้ากันได้
สนิททันทีเลย .. สำหรับหลวงตาบัวเอง ใครจะ
ว่าบ้าก็ตาม ไม่มีชื่อ ตั้งไว้อย่างนั้นโก้ๆ ไปอย่าง
นั้นละ ธรรมยุตมหานิกายใครก็ตาม ถ้าปฏิบัติ
ไม่ ดี แ ล้ ว จะเป็ น เทวดามาจากฟ้ า ก็ ไ ม่ เ ป็ น
ประโยชน์ อะไรแหละ ..
แม้ จ ะเป็ น นิ ก ายเดี ย วกั น ชื่ อ เดี ย วกั น
ก็ตาม ถ้าปฏิบัติไม่ดีแล้วไม่เข้าหน้านะ ไม่อยาก
มองดูจนกระทั่งหน้าจะว่าอะไร ธรรมวินัยเป็น
เครื่องบังคับหรือเป็นเครื่องยืนยันว่า จะเข้ากัน
ได้สนิทหรือไม่สนิทเพราะอะไร ถ้าธรรมวินัย
การปฏิบัติเข้ากันได้แล้ว เป็นศากยบุตรเหมือน
กันหมด…”
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พระธรรมเทศนาขององค์หลวงตาว่าด้วยความรู้ปริยัติในภาคปฏิบัติ
อนัตตลักขณสูตรภาคปฏิบัติ
“...รูปงั อนัตตา เวทนา อนัตตา สัญญา อนัตตา สังขารา อนัตตา นัน่ เห็น
ไหม อนัตตลักขณสูตรนะ อันนั้นก็ อนัตตา อนัตตา ปลอยๆ อยายึด ปลอยๆ
เรือ่ ยๆ อันนีก้ ็ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มีแตขวากแตหนามมีแตฟนแตไฟ ปลอยๆ
อยาเหยียบอยายาง อยาไปแตะอยาไปจับอยาไปยึดถา
ไมอยากใหถู ก เผาทั้ ง มื อ นั่ น พู ด งายๆ วางั้ น
เหมือนกับวาตีขอมือไว เอา กาวนี้ ตีขาไว
กาวไปตรงนี้อยากาวไปตรงนั้น กาวไปเรื่อย
เอา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เปนทางเดิน
พิจารณานี้ ปลอยไปเรื่อยเขาใจเรื่อยๆ นั่น
วุสิตัง พรัหมจริยัง กตัง กรณียัง นาปรัง
อิตถัตตายาติ ปชานาตีติ ทานถึงรูจะวาไง
แตพูดตามความจริงนี้ผมก็พูดไดแคนั้นละ
สำหรับอนัตตลักขณสูตร ถาหากเราจะพูด
ตามสูตรนี้จริงๆ สำหรับจิตผมนี้ไมสนิทนะ แตอาทิตตปริยายสูตรผมลงรอย
เปอรเซ็นตเลย เพราะภาคปฏิบัติเปนอยางนั้นจริงๆ นี่ ผมวาถาจะคิดวาทานเทศน
มามากแลวทานยนเอามานี้ผมก็ไมสนิทใจ มันเลยไปลงเอาผูที่จดจารึกเสียมากนะ
ผู จดจารึ ก เปนคนประเภทใด นั่ น ถาเปนพระอรหั นตจดจารึ ก แลวจะเต็ ม ภู มิ
เหมือนอยางอาทิตตปริยายสูตร อันนั้นผมหาที่แยงไมไดเลย ภาคปฏิบัติลงได
อยางสนิทรอยเปอรเซ็นต แตนี้ไมเปนอยางนั้น อนัตตลักขณสูตรนี่ไมลงจิตนี่ รูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อนัตตา พออันนี้เปน อนัตตา แลวเบื่อหนายไป
เลย นิพพินทัง วิรัชชติ วิราคา วิมุจจติ ไปเลย คือเมื่อเบื่อหนายในอาการทั้งหานี้
แลวยอมคลายกำหนัด เมื่อคลายกำหนัดแลวยอมหลุดพน
เบื่อหนายเพียงหานี้หลุดพนไดยังไง ถาภาคปฏิบัติมันไปกองอยูในจิตนั้นนะ
เห็นไดชัดๆ ในภาคปฏิบัติ เราเปนอยางนี้นี่นะ คือเอาความจริงนี้ออกมายันกัน
พอถึงอาทิตตปริยายสูตร แหม แจงละเอียดมากนะ รูเปสุปิ นิพพินทติ จักขุสมิงปิ
นิพพินทติ คือเบือ่ หนายทัง้ ทางรูปทัง้ ทางตาทัง้ ทางเสียงทัง้ ทางหู ยอนหนายอนหลัง
เรื่อยๆ ตลอดถึงสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธกันทำใหเกิดสุขบางทุกขบางอะไรบาง เลย
เบื่อหนายๆ ไปหมด ทั้งสุขทั้งทุกขเรื่อยไปจนกระทั่งถึง มนัสมิงปิ นิพพินทติ
ธัมเมสุปิ นิพพินทติ แลวก็ วิญญาเณปิ นิพพินทติ วาไปหมด เบื่อหนายในจิต
เบื่อหนายในธรรมคือสิ่งที่มาสัมผัสกับจิต อารมณที่เกิดขึ้นจากจิตเบื่อหนาย แลว
เมื่ออารมณเกิดขึ้นจะเปนสุขเปนทุกขเปนเวทนาอะไรๆ ขึ้นมาเบื่อหนายหมดๆ
แนะ ละเอียดมากนะ เขาถึงจิตแลวนี่ เบื่อหนายเขาถึงจิตแลวก็ถึงธรรมซี ธรรมก็
หมายถึ ง อวิ ช ชาอยู ในนั้ นจะวาไง เขาถึ ง นั้ น หมดเลย จนแตกกระจายไปแลว
นิพพินทติ วิรัชชติ เรื่อยไป นี้ลงเต็มที่ผม แตอนัตตลักขณสูตรนี้ไปถึงขันธ ๕ ไป
นั้นหมด…
อนัตตลักขณสูตรแจงไปถึงขันธ ๕ จบแลวก็ไปเลย เบื่อหนายจิตนั่นยังไม

ถึง เอ ทำใหคิดไปถึงเรื่องผูรจนา นี้ทำใหคิดไปหลายแงเหมือนกันนะทุกวันนี้ ตั้ง
แตกอนผมไมไดคิดอะไรมากนักนะ แตเกี่ยวของกับผูรจนาคัมภีรเหลานั้นๆ เปน
คนประเภทใด ถาเปนประเภทอรหันตแลวจะถึงใจๆ มาโดยลำดับเลย เพราะเอา
ความจริ ง ออกมา อั นนั้ นกางมา ความจริ ง อั นนี้ อ ยู ในหั ว ใจนี้ มั น วิ่ ง ถึ ง กั น ปบๆ
ประสานกันอยางนี้ ทีนี้เอาแตความจำ ทานวาอะไรเอาแตความจำเขาไปใสมันไมมี
คุณคา มันหลุดมันขาดมันตกไปไดนี่ ถาลงความจริงฝงอยูในหัวใจแลว วาไปตรง
ไหนมันสัมผัสสัมพันธกัน ประสานกันอยางนี้ๆ มันก็เต็มเม็ดเต็มหนวย
เอา เรายกตัวอยางเชน เราจะไปเขียนประวัติของพระอรหันต เอาลองดูซิ
เพียงความจำเรานี้จะเขียนประวัติของพระอรหันตใหเต็มเม็ดเต็มหนวยเปนไปไมได
ผมวางั้นเลย ถาเปนพระอรหันตเขียนประวัติของพระอรหันตแลวเต็มหมดเลย
แนะ เพราะความจริงเปนอันเดียวกัน ทานผานไปแลวก็ตาม ความจริงอันนี้รูกัน
อยูนี้มันไมผาน วิ่งถึงกันไดปุบๆๆ เลย แนะ นั่นซิตอนถึงขั้นธรรมละเอียดละซิ
ตอนมันจะไปไมได เอาเพียงความจำเฉยๆ ไปไมไดถาไมมีความจริงเปนเชื้อวิ่ง
ถึงกันประสานกันกับประวัติของทาน นั่นนะมันสำคัญ…”

ทุกข์สมุทัยประกาศท้าทายตลอดเวลา
“...สัจธรรมเฉพาะอยางยิ่ง ๒ อยาง ประกาศทาทายเราอยูตลอดเวลา เรา
จะสูหรือไมสู รบหรือไมรบ ทุกขกับสมุทัยประกาศอยูในหัวใจเราทั้งทางรางกาย
ชาติ ปิ ทุ ก ขา ชราปิ ทุ ก ขา มรณั ม ปิ ทุ ก ขั ง นี้ ป ระกาศทางกาย เรื่ อ งของทุ ก ข
โสกปริเทว นัน่ เปนทางใจ โสก หมายถึงใจ โสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิ
ทุกขา อัปปิเยหิ สัมปโยโค ทุกโข นีเ่ กีย่ วกับทางใจ นีท่ กุ ขทางกาย ทุกขทางใจแสดง
ใหเห็นไดชัดอยูภายในจิตใจ นี่ละที่วา เอหิปัสสิโก ทานจงดู ทานบอกเรานั้นเอง
เอหิ ทาน ตวัง อันวาทาน เอหิ จงมาดู ดูตรงทีน่ ี่ ธรรมสอแสดงอยูทีน่ ี่ ทุกขก็สออยูทีน่ ี่
สมุทัยคืออะไร สัจธรรม ๒ อยางนี้เดนอยูเวลานี้ หากสติ
ปญญาของเรายั ง ไมเดน อั นนี้ ต องเดนอยู เสี ย กอน ดู ใหดี
พิ จ ารณาใหดี นั น ทิ ร าคสหคตา ตั ต ร ตั ต ราภิ นั น ทิ นี
เสยยถีทงั กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา สิง่ ทีส่ หรคต ไป
ดวยความรื่ น เริ ง บั น เทิ ง นั้ น เปนไปจากอะไร เปนไปจาก
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ที่แสดงอยูในจิตนี้มี
แตสัจธรรมประเภทนี้
เอหิ จงดูที่นี่ คือ เอหิ นอมใจเขามาดูที่นี่ ถา
หากเปนกิริยาของคนก็ เอหิ จงมา แตนี้เปน
เรื่องของธรรม เปนเรื่องกระแสของจิต
เอหิ จงยอนจิตเขามาดูที่นี่ ”
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มัชฌิมาปฏิปทาภาคปฏิบัติ
ของนักบวชและฆราวาส
“ คำวาสติปัฏฐานก็ดี อริยสัจก็ดี เปนปจจุบันธรรมซึ่งปรากฏอยูกับกาย
กับใจของเราตลอดเวลา ในมัชฌิมาปฏิปทาทรงตรัสไววา
สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ คำวาเห็นชอบทั่วๆ ไปก็มี เห็นชอบในวงจำกัดก็
มี และเห็นชอบในธรรมสวนละเอียดยิ่งก็มี ความเห็นชอบของผูถือพระพุทธ
ศาสนาทั่วๆ ไปโดยมีวงจำกัด เชน เห็นวาบาปมีจริง บุญมีจริง ผูทำดีไดรับผลดี ผู
ทำชั่วไดรับผลชั่ว เปนตน นี่ก็เรียกวาสัมมาทิฏฐิขั้นหนึ่ง ความเห็นในวงจำกัดของ
นักปฏิบัติผูประกอบการพิจารณาสติปฏฐาน หรืออริยสัจสี่ โดยกำหนด กาย
เวทนา จิต ธรรม เห็นวาเปนไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ประจำตนทุก
อาการดวยปญญา
ปลูกศรัทธาความเชื่อมั่นลงในพระสัจธรรม เพราะการพิจารณาไตรลักษณ
เปนตนเหตุ และถือไตรลักษณที่มีอยูในสภาวธรรมนั้นๆ เปนทางเดินของปญญา
และพิจารณาในอริยสัจ เห็นทุกขที่เกิดขึ้นจากกายและจากใจ ทั้งของตนและของ
คนอื่น สัตวอื่น วาเปนสิ่งไมควรประมาทนอนใจ พรอมทั้งความเห็นโทษในสมุทัย
คือแหลงผลิตทุกขใหเกิดขึ้นแกสัตวเสวยผลไมมีประมาณตลอดกาล และเตรียม
รื้อถอนสมุทัยดวยปญญา เพื่อกาวขึ้นสูนิโรธ คือ แดนสังหารทุกขโดยสิ้นเชิง นี่ก็
เรียกวา สัมมาทิฏฐิขั้นหนึ่ง
สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบในธรรมสวนละเอียดนั้น ไดแก ความเห็นชอบใน
ทุกขวาเปนของจริงอยางหนึ่ง ความเห็นชอบในสมุทัยวาเปนของจริงอยางหนึ่ง
ความเห็นชอบในนิโรธวาเปนของจริงอยางหนึ่ง และความเห็นชอบในมรรค คือ
ศีล สมาธิ ปญญา วาเปนของจริงอยางหนึ่ง ซึ่งเปนความเห็นชอบโดยปราศจาก
การตำหนิติชมในอริยสัจและสภาวธรรมทั่วๆ ไป จัดเปนสัมมาทิฏฐิขั้นหนึ่ง
สัมมาทิฏฐิมีหลายขั้นตามภูมิของผูปฏิบัติในธรรมขั้นนั้นๆ ถาสัมมาทิฏฐิมี
เพียงขั้นเดียว ปญญาจะมีหลายขั้นไปไมได เพราะกิเลสความเศราหมองมีหลาย
ขั้น ปญญาจึงตองมีหลายขั้น เพราะเหตุนี้เอง สัมมาทิฏฐิจึงมีหลายขั้นตามที่ได
อธิบายผานมาแลว
ในปฏิปทาขอ ๒ ตรัสวา สัมมาสังกัปโป ความดำริชอบ มี ๓ ประการ คือ
ดำริในทางไมเบียดเบียน ดำริในทางไมพยาบาทปองราย ดำริเพื่อออกจากเครื่อง
ผูกพัน
ดำริ ในทางไมเบี ย ดเบี ย นนั้ น คื อ ไมคิ ด เบี ย ดเบี ย นคนและสั ต ว ไมคิ ด
เบียดเบียนตนเองดวย ไมคิดใหเขาไดรับความทรมานลำบากเพราะความคิดของ
เราเปนตนเหตุ และไมคิดหาเรื่องลำบากฉิบหายใสตนเอง เชน ไมคิดจะกิน
ยาเสพติด มีสุรา ฝิน และเฮโรอีน เปนตน
ดำริในทางไมพยาบาท คือ ไมคิดปองรายหมายฆาใครๆ ทั้งสัตวและมนุษย
ไมคิดเพื่อความชอกช้ำและฉิบหายแกใคร ไมคิดใหเขาไดรับความเจ็บปวดบอบช้ำ
หรือลมตายลงไปเพราะความคิดของเราเปนตนเหตุ และไมคิดปองรายหมายฆา
ตัวเอง เชน คิดฆาตัวเองดวยวิธีตางๆ ดังปรากฏในหนาหนังสือพิมพเสมอ นี่คือ
ผลเกิดจากความคิดผิด ตัวเองเคยมีคุณแกตัวและเปนสมบัติอันลนคาแกตัวเอง
เพราะความคิดผิดจึงปรากฏวาตัวกลับเปนขาศึกแกตัวเอง เรื่องเชนนี้เคยมีบอย
พึงทราบวาเปนผลเกิดจากความดำริผิดทาง ผูรักษาตัวและสงวนตัวแท เพียงแต

จิตคิดเรื่องไมสบายขึ้นภายในใจเทานั้น ก็รีบระงับดับความคิดผิดนั้นทันทีดวย
เนกขัมมอุบาย ไหนจะยอมปลอยความคิดที่ผิดใหรุนแรงขึ้นถึงกับฆาตัวตาย เปน
ตัวอยางแหงคนรักตัวที่ไหนมี
ความดำริเพื่อออกจากเครื่องผูกมัด นี่ถาเปนความดำริทั่วๆ ไป ตนคิดอาน
การงานเพื่อเปลื้องตนออกจากความยากจนขนแคน เพื่อความสมบูรณพูนผลใน
สมบัติ ไมอดอยากขาดแคลน ก็จัดเขาในเนกขัมมสังกัปโปของโลกประการหนึ่ง
ผูดำริใหทาน รักษาศีล ภาวนา คิดสรางถนนหนทาง ขุดบอน้ำ กอพระเจดีย
ทะนุบำรุงปูชนียสถานที่ชำรุดทรุดโทรม สรางกุฏิ วิหาร ศาลา เรือนโรงตางๆ โดย
มุงกุศลเพื่อยกตนใหพนจากกองทุกข ก็จัดเปนเนกขัมมสังกัปโปประการหนึ่ง
ผูดำริเห็นภัยในความเกิด แก เจ็บ ตาย ซึ่งเกิดในสัตวและสังขารทั่วๆ ไป
ทั้งเขาทั้งเราไมมีเวลาวางเวน เห็นเปนโอกาสอันวางสำหรับเพศนักบวชจะบำเพ็ญ
ศีล สมาธิ ปญญา ใหเปนไปไดตามความหวัง ดำริจะบวชเปนชีปะขาว เปนพระ
เปนเณร นี่ก็จัดเปนเนกขัมมสังกัปโปประการหนึ่ง
นั ก ปฏิ บั ติ มี ค วามดำริ พิ จ ารณาอารมณแหงกรรมฐานของตน เพื่ อ ความ
ปลดเปลื้องจิตออกจากนิวรณธรรมทั้งหลาย โดยอุบายตางๆ จากความดำริคิดคน
ไมมีเวลาหยุดยั้งเพื่อเปลื้องกิเลสทุกประเภท ดวยสัมมาสังกัปโปเปนขั้นๆ จน
กลายเปนสัมมาสังกัปโปอัตโนมัติ กำจัดกิเลสเปนขั้นๆ ดวยความดำริคิดคนตลอด
เวลา จนกิเลสทุกประเภทหมดสิน้ ไปเพราะความดำรินนั้ ๆ นีก่ จ็ ดั เปนสัมมาสังกัปโป
ประการสุดทายแหงการอธิบายปฏิปทาขอที่สอง
ปฏิปทาขอที่ ๓ ตรัสไววา สัมมาวาจา กล่าววาจาชอบ นี่กลาวชอบทั่วๆ
ไปก็มี กลาวชอบยิ่งในวงแหงธรรมโดยจำเพาะก็มี กลาวชอบตามสุภาษิตไมเปน
พิษเปนภัยแกผูฟง กลาวมีเหตุผลนาฟงจับใจไพเราะเสนาะโสต กลาวสุภาพออนโยน
กลาวถอมตนเจียมตัว กลาวขอบบุญขอบคุณตอผูมีคุณทุกชั้น เหลานี้จัดเปน
สัมมาวาจา ประการหนึ่ง
สัมมาวาจาที่ชอบยิ่งในวงแหงธรรมโดยจำเพาะนั้น คือกลาวในสัลเลขธรรม
เครื่องขัดเกลากิเลสโดยถายเดียว ไดแกกลาวเรื่องความมักนอยในปจจัยสี่เครื่อง
อาศัยของพระ กลาวเรื่องความสันโดษ ยินดีตามมีตามไดแหงปจจัยที่เกิดขึ้นโดย
ชอบธรรม กลาวเรื่อง อสังสัคคณิกา ความไมคลุกคลีมั่วสุมกับใครๆ ทั้งนั้น
วิเวกกตา กลาวความสงัดวิเวกทางกายและทางใจ วิริยารัมภา กลาวเรื่องการ
ประกอบความเพียร กลาวเรื่องการรักษาศีลใหบริสุทธิ์ กลาวเรื่องทำสมาธิใหเกิด
กลาวเรื่องการอบรมปญญาใหเฉลียวฉลาด กลาวเรื่องวิมุตติ คือความหลุดพน
และกลาวเรื่องวิมุตติญาณทัสสนะ ความรูเห็นอันแจงชัดในความหลุดพน นี่จัด
เปนสัมมาวาจาสวนละเอียด การกลาวนั้นไมใชกลาวเฉยๆ กลาวรำพัน กลาวรำพึง
กลาวดวยความสนใจและความพออกพอใจ ใครตอการปฏิบัติในสัลเลขธรรมจริงๆ
ในปฏิปทาขอ ๔ ตรัสไววา สัมมากัมมันโต การงานชอบ การงานชอบทั่วๆ
ไป ประการ ๑ การงานชอบในธรรมประการ ๑ การงานทำโดยชอบธรรม ไมผิด
กฎหมายบานเมือง เชน การทำนา ทำสวน การซื้อขายแลกเปลี่ยน เหลานี้จัด
เปนการงานชอบ การปลูกสรางวัดวาอารามและการใหทานรักษาศีล เจริญเมตตา
ภาวนา ก็จัดเปนการงานชอบ แตละอยางๆ เปนสัมมากัมมันโตประการ ๑ การเดิน
จงกรม นั่งสมาธิก็จัดเปนการงานชอบ ความเคลื่อนไหวของกาย วาจา ใจทุก
อาการ พึงทราบวาเปนกรรมคือการกระทำ การทำดวยกาย พูดดวยวาจา และคิด
ดวยใจ เรียกวาเปนกรรม คือการกระทำ ทำถูก พูดคิดถูก เรียกวา สัมมากัมมันตะ
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การงานชอบ
คำวา การงานชอบ มีความหมายกวางขวางมาก แลวแตทานผูฟงจะนอมไป
ใชในทางใด เพราะโลกกับธรรมเปนคูเคียงกันมา เหมือนแขนซายแขนขวาของคน
คนเดียว จะแยกโลกกับธรรมจากกันไปไมได และโลกก็มีงานทำ ธรรมก็มีงานทำ
ดวยกัน ทั้งนี้เนื่องจากภาวะของคนและการประกอบไมเหมือนกัน การงานจะให
ถูกรอยพิมพอันเดียวกันยอมเปนไปไมได ฉะนั้นผูอยูในฆราวาสก็ขอใหประกอบ
การงานถูกกับภาวะของตน ผูอยูในธรรมคือนักบวช เปนตน ก็ขอใหประกอบการ
งานถูกกับภาวะของตน อยาใหการงานและความเห็นกาวกายไขวเขวกัน ก็จัดวา
ตางคนตางสัมมากัมมันตะ การงานชอบดวยกัน โลกและธรรมก็นับวันจะเจริญ
รุงเรืองขึ้นโดยลำดับ เพราะตางทานตางชวยกันพยุง
ปฏิปทาขอ ๕ ตรัสไววา สัมมาอาชีโว เลี้ยงชีพชอบ การเลี้ยงชีพดวยการ
รับประทานธรรมดาของมนุษยและสัตวทั่วๆ ไปประการหนึ่ง การหลอเลี้ยงจิตใจ
ดวยอารมณอันเกิดจากเครื่องสัมผัสประการหนึ่ง การหลอเลี้ยงจิตใจดวยธรรม
เปนขั้นๆ ประการหนึ่ง
การแสวงหาอาชีพโดยชอบธรรมปราศจากการปลนสะดมฉกลักของใครๆ
มาเลี้ยงชีพ หาไดมาอยางไรก็บริโภคเทาที่มี พอเลี้ยงอัตภาพไปเปนวันๆ หรือจะมี
มากดวยความชอบธรรมก็จัดเปนสัมมาอาชีโว ประการหนึ่ง
ใจไดรับความสัมผัสจากสิ่งภายนอก คือ รูปหญิง ชาย เสียง กลิ่น รส
ความสัมผัสของหญิงชาย และสิ่งของที่ถูกกับจริตชอบ เกิดเปนอารมณเขาไป
หลอเลี้ยงจิตใจใหมีความแชมชื่นเบิกบานหายความโศกเศรากันแสง มีแตความ
รื่นเริงบันเทิงใจกลายเปนอายุวัฒนะขึ้นมา แตถาแสวงผิดทางก็กลายเปนพิษ
เครื่องสังหารใจ นี่ก็จัดเปนสัมมาอาชีพสำหรับโลกผูมีมัตตัญ ุตา รูจักประมาณ
และขอบเขตที่ควรหรือไมควร
การบำรุงจิตใจดวยธรรมะ คือ ไมนำโลกที่เปนยาพิษเขามารังควานใจ ตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ กระทบ รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัสธรรมารมณ ใหพึง
พิจารณาเปนธรรมเสมอไป อยาใหเกิดความยินดียินรายจะกลายเปนความฝด
เคืองขึ้นภายในใจ การพิจารณาเปนธรรมจะนำอาหาร คือโอชารสแหงธรรมเขามา
หลอเลี้ยงหัวใจ ใหมีความชื่นบานดวยธรรมภายในใจ ใหมีความชุมชื่นดวยความ
สงบแหงใจ ใหมีความชุมชื่นดวยความเฉลียวฉลาดแหงปญญา ไมแสวงหาอารมณ
อันเปนพิษเขามาสังหารใจของตน พยายามนำธรรมเขามาหลอเลี้ยงเสมอ
อายตนะภายในมี ตา หู เปนตน กระทบกับอายตนะภายนอก มีรูป เสียง
เปนตน ทุกขณะที่สัมผัสจงพิจารณาเปนธรรม คือความรูเทาและปลดเปลื้องดวย
อุบายเสมอไป อยาพิจารณาใหเปนเรื่องของโลกแบบจับไฟเผาตัวเอง จะกลายเปน
ความรอนขึ้นที่ใจ จงพยายามกลั่นกรองอารมณที่เปนธรรมเขาไปหลอเลี้ยงจิตใจ
อยูตลอดเวลา อาหารคือโอชารสแหงธรรมจะหลอเลี้ยงและรักษาใจใหปลอดภัย
เปนลำดับ ที่อธิบายมานี้จัดเปนสัมมาอาชีวะประการหนึ่ง
ปฏิปทาขอ ๖ ตรัสไววา สัมมาวายาโม ความเพียรชอบ ทานวาเพียรในที่สี่
สถานคือ เพียรระวังอยาใหบาปเกิดขึ้นในสันดานหนึ่ง เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแลว
ใหหมดไปหนึ่ง เพียรยังกุศลใหเกิดขึ้นหนึ่ง และเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแลวอยา
ใหเสื่อมสูญไปหนึ่ง โอปนยิโกนอมเขาในหลักธรรมที่ตนกำลังปฏิบัติไดทุกขั้น แต
ที่นี่จะนอมเขาในหลักสมาธิกับปญญาตามโอกาสอันควร พยายามระวังรักษาจิตที่
เคยฟุงซานไปตามกระแสแหงตัณหาเพราะความโงเขลาฉุดลากไปหนึ่ง ความ

ดิ้นรนกวัดแกวงของจิตที่เคยเปนมา จงพยายามทรมานใหหายพยศดวยอำนาจสติ
และปญญาเปนเครื่องฝกทรมานหนึ่ง
ศีล สมาธิ ปญญา เปนธรรมแกกิเลสทุกประเภท จงพยายามอบรมใหเกิด
ขึ้นกับใจของตน ถาตองการไปนิพพานดับไฟกังวลใหสิ้นซาก จงอยาเห็นศีล สมาธิ
ปญญาเปนกรวดเปนทราย ศีล สมาธิ ปญญา ทุกๆ ขั้นไดปรากฏขึ้นกับตนแลว
อยายอมใหหลุดมือไปดวยความประมาท จงพยายามบำรุงศีล สมาธิ ปญญา
ทุกๆ ขั้นที่เกิดขึ้นแลวใหเจริญเต็มที่ จนสามารถแปรรูปเปนมรรคญาณประหาร
กิเลสแมอนุสัยใหสิ้นซากลงเสียที แดนแหงวิมุตติพระนิพพานที่เคยเห็นวาเปน
ธรรมเหลือวิสัย จะกลายเปนธรรมประดับใจทันทีที่กิเลสสิ้นซากลงไป
ในปฏิปทาขอ ๗ ตรัสไววา สัมมาสติ ความระลึกชอบ ไดแก การตั้งสติ
ระลึกตามประโยคความเพียรของตน ตนกำหนดธรรมบทใดเปนอารมณของใจ
เชน พุทโธ หรือ อานาปานสติ เปนตน ใหมีสติระลึกธรรมบทนั้นๆ หรือตั้งสติ
กำหนดในสติปฏฐานสี่ คือ กาย เวทนา จิต ธรรม ทั้งกำหนดเพื่อสมาธิ ทั้งการ
พิ จ ารณาเพื่ อ ปญญา ใหมี ส ติ ค วามระลึ ก ในประโยคความเพี ย รของตนทุ ก ๆ
ประโยค จัดเปนสัมมาสติที่ชอบขอหนึ่ง
ปฏิปทาขอ ๘ ตรัสไววา สัมมาสมาธิ คือสมาธิที่ชอบ ไดแกสมาธิที่สัมปยุต
ปญญา ไมใชสมาธิ แบบหั ว ตอ และไมใชสมาธิ ที่ ติ ด แนนทั้ ง วั นทั้ ง คื น ไมยอม
พิจารณาทางดานปญญาเลย โดยเห็นวาสมาธิเปนธรรมประเสริฐพอตัว จนเกิด
ความตำหนิติโทษปญญา หาวาเปนของเกไปเสีย สมาธิประเภทนี้เรียกวา มิจฉา
สมาธิ ไมจัดเปนสมาธิที่จะทำบุคคลใหพนจากทุกขไปโดยชอบธรรม สวนสมาธิที่
จะเปนไปเพื่อความพนทุกขนั้น ตองกำหนดลงไปในหลักธรรมหรือบทธรรมตาม
จริตชอบ ดวยความมีสติกำกับรักษา จนจิตรวมลงเปนสมาธิได และจะเปนสมาธิ
ประเภทใดก็ตาม เมื่อรูสึกจิตของตนสงบหรือหยุดจากการคิดปรุงตางๆ รวมอยู
เปนเอกเทศอันหนึ่งจากสิ่งแวดลอมทั้งหลายจนกวาจะถอนขึ้นมา จัดเปนสมาธิที่
ชอบ
และไมเหมือนสมาธิซึ่งรวมลงไปแลวไมทราบกลางวันกลางคืน เปนตายไม
ทราบทั้งนั้น เหมือนคนตายแลว พอถอนขึ้นมาจึงระลึกยอนหลังวา จิตรวมหรือจิต
ไปอยูที่ไหนไมทราบ นี่เรียกวาสมาธิหัวตอ เพราะรวมลงแลวเหมือนหัวตอ ไมมี
ความรูสึก สมาธิประเภทนี้จงพยายามละเวน แมที่เกิดขึ้นแลวรีบดัดแปลงเสียใหม
สมาธิที่กลาวนี้เคยมีในวงนักปฏิบัติดวยกัน วิธีแกไขคือหักหามอยาใหรวมลงตาม
ที่เคยเปนมาจะเคยตัวตลอดกาล จงบังคับใหทองเที่ยวในสกลกายโดยมีสติบังคับ
เขมแข็ง บังคับใหทองเที่ยวกลับไปกลับมาและขึ้นลงเบื้องบนเบื้องลางจนควรแก
ปญญาและมรรคผลตอไป
สวนสัมมาสมาธิ เมื่อจิตรวมลงไปแลว มีสติรูประจำอยูในองคสมาธินั้น
เมื่อถอนขึ้นมาแลวควรจะพิจารณาทางปญญาในสภาวธรรมสวนตางๆ ที่มีอยูใน
กาย ในจิต ก็พิจารณาในโอกาสอันควร สมาธิกับปญญาใหเปนธรรมเกี่ยวเนื่องกัน
เสมอไป อยาปลอยใหสมาธิเดินเหินไปแบบไมมองหนามองหลังโดยไมคำนึงถึง
เรื่องอะไรทั้งนั้น
สรุปความแลว สติ สมาธิ ปญญา ทั้งสามนี้เปนธรรมเกี่ยวเนื่องกัน โดยจะ
แยกจากกันใหเดินแตอยางใดอยางหนึ่งไมได สมาธิกับปญญาตองผลัดเปลี่ยนกัน
เดิน โดยมีสติเปนเครื่องตามรักษาทั้งสมาธิและปญญา
นี่แลปฏิปทาทั้ง ๘ ที่ไดอธิบายมา โดยอิงหลักธรรมบาง โดยอัตโนมัติบาง
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ตั้งแตสัมมาทิฏฐิ ถึงสัมมาสมาธิ พึงทราบวาเปนธรรมหลายชั้น แลวแตทานผูฟง
จะนำไปปฏิบัติตามภูมิแหงธรรมและความสามารถของตน
ในปฏิปทาทั้ง ๘ ประการนี้ ไมเลือกวานักบวชหรือฆราวาส ใครสนใจปฏิบัติ
ใหบริบูรณได ผลคือวิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ เปนสมบัติอันล้ำคาของผูนั้น
เพราะศีล สมาธิ ปญญารวมอยูในมรรคนี้ และเปนเหมือนกุญแจไขวิมุตติทั้งสอง
ใหประจักษกับใจอยางเปิดเผย
อนึ่ง ทานนักปฏิบัติอยาพึงเขาใจวา วิมุตติกับวิมุตติญาณทัสสนะทั้งสองนี้
แยกกันไปอยูในที่ตางแดนหรือแยกกันทำหนาที่คนละขณะ ที่ถูกไมใชอยางนั้น
เขาตัดไมใหขาดดวยขวาน ขณะไมขาดจากกัน ตาก็มองเห็น ใจก็รูวาไมทอนนี้ขาด
แลวดวยขวาน เห็นดวยตากับรูดวยใจเกิดขึ้นในขณะเดียวกันฉันใด วิมุตติและ
วิมุตติญาณทัสสนะก็ทำหนาที่รูเห็นกิเลสขาดจากใจดวย ศีล สมาธิ ปญญา ใน
ขณะเดียวกันฉันนั้น จากนั้นแลวก็ไมมีปญหาอะไรใหยุงยากอีกตอไป เพราะปญหา
ยุงยากก็คือปญหากิเลสกับใจเทานั้นที่ใหญยิ่งในไตรภพ เมื่อปลอยใจอันเปน
ปญหาใหญที่สุดแลว กิเลสซึ่งเปนสิ่งอาศัยอยูกับใจก็หลุดลอยไปเอง ศีล สมาธิ
ปญญาและวิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ ก็ปลอยวางไวตามเปนจริง เรียกวา ตาง
ฝายตางจริงแลวก็หมดคดีคูความลงเพียงเทานี้…”

วิหารจิต วิหารธรรม
พระอรหันตขีณาสพ คือพระอรหันตผูหมดอาสวะแลวเพราะกำจัดอาสวะ
คือกิเลสที่หมักหมมอยูในจิตที่ชุบยอมจิตใหชุมอยูเสมอไดแลวอยางสิ้นเชิงไม
กลับมาเกิดทำอันตรายจิตไดอีกตอไป เทศนอบรมพระคราวหนึ่ง องคหลวงตา
กลาวถึงวิหารธรรมของพระอรหันตระหวางที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนี้
“ การภาวนาในทานผูสิ้นกิเลสแลวมีสองประเภทดังกลาวนี้ ประเภทที่
หนึ่งเพื่อบรรเทาธาตุขันธ อิริยาบถตางๆ ยืนนานก็ทุกข เดินนานก็ทุกข นอน
นานก็ทุกข นั่งนานก็ทุกข เพื่อบรรเทาขันธใหอยูในความพอเหมาะพอดี ใน
ระหวางขันธกับจิตที่ครองกันอยูนี้ ประเภทที่สองเพื่อพิจารณาจิตกับธรรมทั้ง
หลาย อยางพระพุทธเจาก็สองโลกธาตุ พิจารณาเล็งญาณดูสัตวโลกดวยจิตที่
บริสุทธิ์แลวนั้น พิจารณาอยางนั้นๆ แลวพระอรหันตทานก็ทำเต็มภูมิของทาน
พิจารณาเต็มภูมิเต็มกำลังของทานนั้นแล เกี่ยวกับสัตวโลกทั้งหลายมีความลึก
ตื้ น หนาบาง หยาบละเอี ย ด ตลอดถึ ง สั ต วโลกเปนยั ง ไงๆ จะรู ในเวลาทาน
พิจารณานี้แจมแจงขึ้นอันหนึ่ง อันหนึ่งอยูธรรมดาทานก็รูตามธรรมดา ถาทาน
พิจารณานั้นก็ยิ่งละเอียดลออเขาไป รูมากเขาไปโดยลำดับลำดา เพื่ออยูเปนสุข
ในทิฏฐธรรม คือเวลายังครองขันธอยู ทานเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนาเหมือนเรา
นั้นแล…
แมแตพระขีณาสพทาน ทานก็ตองอาศัยสมาธิเปนวิหารธรรมเครื่องอยู

สบายในทิฏฐธรรม จนกระทั่งวันทานนิพพานทานถึงจะปลอยนี้ได อันนี้เปนวิหาร
ธรรมของทานคือสมาธิ ปัญญาพิจารณาเหตุผลเรื่องนั้นเรื่องนี้ เรื่องธรรมในแง
ตางๆ หรือพิจารณารางกายเปนวิหารธรรมเหมือนกัน มันก็เปนเครื่องรื่นเริงระหวาง
กายกับจิตที่ครองตัวกันอยู มันก็ไปดวยจีรังถาวรถึงอายุขัย
เดินจงกรมเห็นกระรอกกระแตก็เลนกับมันเสีย เลนกับมันดวยความรักมัน
สงสารมัน ไมไดเลนดวยความคะนองนะ คือความเมตตานั้นละสำคัญมาก เห็น
สัตวอะไรก็เลนกับสัตวนั้น เลนดวยความสงสาร บางทีหยุดจงกรมดูนี่ นอกจากมี
ธรรมแงใดแงหนึ่งที่เปนปญหาขึ้นมา ธรรมแงนี้มีความหมายแคไหน มันจะมีความ
สัมผัส มันจะตามเลยจนกระทั่งเขาใจแลวก็ปลอยเฉยๆ เหมือนกับไมมีสติปญญา
อะไรเลย เฉย
ถาหากวาสัมผัสธรรมบทใดแงใด มีความหมายลึกตื้นหยาบละเอียดแคไหน
พอสัมผัสนั้นมันจะตามเลยทีนี้ มันจะหมุนเลย เพราะฉะนั้นการบิณฑบาตจึงไปกับ
หมูเพื่อนไมคอยได เดินฉุบฉับๆ ตามหลังไมคอยได คือเรากำลังพิจารณาของเรา
เพลินไปตามเรื่องของเราอยู เวลาขากลับมาก็หลีกใหหมูเพื่อนมากอน แลวเราก็
พิจารณาของเรามาเรื่อย
ก็ไมทราบจะอยูกับอะไร อาศัยธรรมพอใหอยูสะดวกสบาย นั่งภาวนาก็
ภาวนาอยูนั้นนะทุกวันนี้ ภาวนาอยูนั้น มันเปนการพยุงระหวางธาตุขันธกับจิตอยู
ดวยกันเปนผาสุก
ถาเราใชกิริยาของจิตมากๆ นั้นธาตุขันธมันก็เพียบ ถาเพียบแลวมันก็ไปแพ
ทางธาตุขันธนั่นแหละ จิตมันจะไปแพไดยังไง มันแพธาตุขันธนี่ คือไมถึงอายุขัย
พู ด งายๆ ก็ เหมื อ นอยางเรามี เงิ น รอยบาท วั น หนึ่ ง เราใช ๒๕ บาทพอดี กั บ
ครอบครัวของเรานี้ เราไปใชเสียวันเดียวรอยบาท มันก็หมดภายในวันเดียวแทนที่
จะไดถึง ๔ วันก็ไมได เงินรอยบาทใชวันละ ๒๕ บาทแทนที่จะถึง ๔ วันมันก็ไมถึง
ทีนี้อายุขัยของเราสมมุติวา ๗๐ หรือ ๘๐ นี้เปนอายุขัย ถาเราสมบุกสมบัน
ไมมีวิหารธรรมใหเปนเครื่องอยูระหวางขันธกับจิตแลว จะใหอยูถึงโนนมันก็ไมถึง
เสีย ถาเราพยายามรักษาใหพอเหมาะพอสมกันมันก็ถึงอายุขัยได มันรูอยูภายใน
จิตนี่ ถาหากวามันขัดกันเมื่อไรแลว ฝายธาตุฝายขันธนั้นละจะเปนฝายบอบช้ำ
สวนจิตอันนี้จะบอบอะไร ถาหากวาจิตเลยสมมุติทุกสิ่งทุกอยางแลวไมมีอะไรบอบ
อยูอยางนั้นเปนอกาลิโก อกาลิกจิต อกาลิกธรรม
พระพุทธเจา พระสงฆสาวก ครูบาอาจารยทั้งหลายทานทำความพากเพียร
อยู ตลอดเวลาจนกระทั่ ง ถึ ง วั นทานนิ พ พานก็ เพราะเหตุ นั้ น เอง มี ค วามจำเปน
ระหวางขันธกับจิต หากไมมีเรื่องที่จะถอดถอนกิเลสตัวใด เพราะหมดไปแลวก็จะ
เอาอะไรมาถอน มันไมมีอะไรมันเงียบเหมือนบานรางพูดงายๆ เมื่อกิเลสหมดไป
แลวก็เงียบเทานั้นเอง
มันไมเงียบก็เพราะกิเลสกอกวนยุแหยอยูตลอดเวลา พอธรรมชาตินั้นหมด
ไปแลวก็ไมมีอะไรมากอกวนมายุแหยอะไรๆ ใหลำบากลำบน ขันธนั้นมีแตขันธ
ลวนๆ คิดปรุงยิบแย็บๆ ของมัน คิดปรุงอะไรก็ดับพรอมๆ โดยหลักธรรมชาติของ
มัน
เราไมตองไปเขมงวดกวดขันหรือระมัดระวังรักษา มันจะเปนภัยหรือมันจะนำ
เรือ่ งอะไรมาสูเรา ไมจำเปน เปนธรรมชาติของมัน คิดเรือ่ งอะไรมันคิดปบๆ ผานไป
พรอมๆ ดับไปพรอมๆ ทุกขณะทีค่ ดิ ดับไปพรอมๆ รูกันอยูอยางนัน้ เปนหลักธรรมชาติ
เราก็รอยู
ู โดยหลักธรรมชาติ ขันธทีใ่ ชก็เปนไปตามหลักธรรมชาติของมัน
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ถาหากวามีกิเลสอยูภายในก็เปนเครื่องมือของกิเลส ขันธนี่มันก็เปนภัย
เหมือนกัน เหมือนมีดเลมนี้ถาเอาไปฟนอะไรใหเปนโทษก็ได ฟนหัวคนก็ได ทิ่ม
แทงใครก็ได มาฟนทำผลประโยชนก็ไดมีดเลมนี้ ขันธนี้ก็ของกลาง แตกอนเปน
เครื่องมือของกิเลส กิเลสเอาไปใชใหทำลายเจาของทำลายอะไรตออะไรยุงไป
หมด
ทีนี้พอกิเลสตัวสำคัญดับไปแลว เรียกวาโจรหัวโจกที่เปนเจาของของขันธนี้
ดับไปแลวก็มีธรรมขึ้นแทนที่ แลวเปนเครื่องมือของธรรม
พระพุทธเจาประกาศธรรมสอนโลกก็อาศัยขันธนี้ เสด็จไปที่ไหนมาไหน
ตลอดถึงปรุงภายในจิตที่จะแสดงมาเปนอรรถเปนธรรม พินิจพิจารณาเรื่องอะไรนี้
ก็อาศัยขันธ ปญญาก็เปนกิริยาอันหนึ่งๆ ยึดเอามาใชงานเพื่อทำประโยชนใหโลก
จึงเรียกวาขันธลวนๆ นั่นเปนอยางนั้น ใชไปถึงอายุขัยถึงกาล
นี่ถาหากวาเราจะเทียบนะ ถาหากวาจิตนี้มีเครื่องมือเปนของตน คือจิตที่
บริสุทธิ์แลวมีเครื่องมือเปนของตน โดยไมตองอาศัยสมมุติเปนเครื่องมือ สมมุติ
คือขันธ ๕ นี้เปนเครื่องมือของกิเลสมันเปนวัฏจักรเปนสมมุติ จิตที่เปนวิมุตติใหมี
เครื่องมือเปนวิมุตติมาใช
จะไมมี อั น ใดที่ จ ะสวยงามจะนาดู จ ะอั ศ จรรย ยิ่ งกวาลวดลายของจิตที่
บริสุทธิ์แสดงตัวออกไป สมมุติวาแสดงการเทศนาวาการหรือการแนะนำสั่งสอน
ใครก็ตาม ใหมีเครื่องมือสำหรับจิตนั้นโดยเฉพาะ จะไมมีอะไรนาดูยิ่งกวาพระ
อรหันตทานแสดงกิริยาแหงธรรมออกมา ดวยเครื่องมือของทานโดยเฉพาะ
อันนี้ทานไมมีก็ตองมาอาศัยขันธนี่เปนเครื่องมือ ขันธนี้เปนสมมุติ จิตเปน
วิมุตติก็ตองมาอาศัยสมมุตินี้ใช เพราะฉะนั้นกิริยานี้จึงเปนเหมือนโลก เคยชาเคย
เร็วจริตนิสัยเปนอยางไรก็ตองคงเสนคงวาของมันไปอยางนั้นตามเดิม จึงเรียกวา
นิสัย ควรที่จะพูดหนักเบามากนอยเขมขนถึงเรื่องธรรมทั้งหลาย ทีนี้ก็เอาเรื่อง
ขันธนี้มาใช มันก็เปนลักษณะเหมือนโกรธเหมือนโมโหโทโสไปเสีย ความจริงเปน
พลังของธรรมแสดงออกมา ไมใชพลังของกิเลสพลังของอารมณที่เกิดจากกิเลส
แสดงออกมา ผิดกันตรงนี้ ถาหากวาธรรมจิตตวิสุทธิมีเครื่องมือเปนของตนใช
โอโห จะนาดูที่สุด ไมมีอะไรนาดูยิ่งกวา…”

วิสุทธิจิต วิสุทธิธรรม
“ ขั นธทั้ ง หมดนี้ เปนสมมุ ติ ล วนๆ ธรรมชาติ นั้ น เปนวิ มุ ต ติ หลุ ด พน
จากสิ่งกดขี่ทั้งหลายซึ่งเปนตัวสมมุติแลว แลวจะเกิดความเดือดรอนไดอยางไร
เปนก็เปน ตายก็ตาย เรื่องของขันธสลายลงไปตามสภาพของมันที่ประชุมกัน
เทานั้น
จิตดวงนี้เปนอยางไร ตอไปนี้จะไปเกิดที่ไหนก็ทราบอยางชัดเจน จะไปเกิด
ที่ไหนเมื่อไมมีเชื้อ ไมมีเงื่อนตอทั้งเงื่อนตนเงื่อนปลาย ทั้งอดีต อนาคต แมแต
ปจจุบันก็รูเทาทันไมไดยึดไดถือ สัพเพ ธัมมา อนัตตา ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา
ไมถือมั่นแลว เพราะไดรูประจักษใจแลว
เมื่อรูประจักษใจและปลอยวางหมดแลว มีธรรมอะไรที่ไมใชอนัตตาไมใช
อัตตา คือ วิสุทธิธรรม วิสุทธิจิต จะเรียกวิสุทธิจิตก็ได จะเรียกวิสุทธิธรรมก็ได

จะเรียกนิพพานก็ไดไมมีปญหาอะไรเมื่อถึงตัวจริง ไมมีกิเลสสมมุติใดๆ เขามา
ขัดขวางแลว เรียกไมเรียกก็ไมมีปญหาอะไรทั้งนั้น เพราะจิตหลุดพนจากปญหา
ความยุงเหยิงทั้งมวลไปแลว…”

พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตมังสวิรัติ
ด้วยพระญาณหยั่งทราบที่ละเอียดลออ
“ การที่พระพุทธเจาผูมีพระญาณหยั่งทราบในเหตุการณทั้งปวง ไมทรง
อนุญาตมังสวิรัตินั้น ตองทรงทราบในเหตุการณที่ไมทรงอนุญาตนี้ไดดีกวาสามัญ
ชนที่มีกิเลสทั่วๆ ไปคาดคิดกันอยูมาก พระองคตองทรงทราบทั้งสัตวมีชีวิตที่
กำลังถูกฆา และจิตวิญญาณของสัตวที่ถูกฆาตายไปแลว จะพึงหวังพึ่งบุญพึ่ง
กรรมตอไปเชนเดี ย วกั บ มวลสั ต วทั่ ว โลกดิ น แดน หากเนื้ อ หนั ง อวั ย วะนั้ นถู ก
จำแนกแจกไปในทางที่ดี สัตวผูเปนเจาของก็จะพึงมีสวนดีไปดวยไมตายเปลา
เรื่องทำนองนี้ยอมเปนพุทธวิสัยที่จะทรงพิจารณาทราบโดยลำพัง ไมเปนสิ่ง
ที่จะนำมาประกาศแกโลก อันเปนการสงเสริมปาณาติบาตใหกำเริบรุนแรงยิ่งขึ้น
เพราะปกติโลกก็ทำกันอยูแลวกอนแตพระพุทธเจายังไมอุบัติ โดยไมมีใครหักหาม
ได ซึ่งเทากับกั้นน้ำมหาสมุทรดวยฝามือนั่นแล
บรรดาพระอรหันตองคไหนจะไมรูอยางนัน้ ไมมี พระพุทธเจาทุกพระองคจึงไม
ทรงหามการฉันเนือ้ ฉันปลา เพราะเปนสิง่ ทีส่ ดุ วิสยั เราพูดไดเพียงเทานัน้ ลึกลับกวา
นัน้ พูดไมได รูเต็มหัวใจพูดไมได นัน่ วาไง กิเลสก็สนุกออกลวดลายซิ ออกมาอวดตัว
วาบริสทุ ธิเ์ พราะไมฉันเนือ้ ฉันปลา เรือ่ งมังสวิรตั เิ ปนลวดลายของกิเลส กิเลสไมได
ละเอียดอะไรพอจะไปใหอภัยในสวนลึกลับอยางนั้น มันไมรูนี่กิเลส แตจิตที่
ประกอบดวยธรรมแลวปิดไมอยู ความจริงมีอยูตรงไหนรูตรงนัน้ ๆ เห็นตรงนัน้
พอแมครูอาจารยมั่นทานพูดนิดๆ เกี่ยวกับเรื่องฉันเนื้อฉันปลานี่แหละ ฉัน
อะไรๆ ก็ไมไดคิด ฉันเหลานี้มันไดคิด แตมันสุดวิสัยที่จะแก สุดวิสัยที่จะหักหาม
ไมใหเปนอยางนี้ โลกเปนเหมือนน้ำมหาสมุทรมาดั้งเดิมอยางนั้น ใครจะไปแยกไป
แยะตักตวงเอามาใชอะไรๆ ก็แลวแตบุคคลที่จะนำมาใช ที่จะไปกั้นน้ำมหาสมุทร
ไมใหไหลไมได ทานพูดแย็บเทานั้น
หลังๆ มานีเ้ ราก็มาเขาใจซิ พอแมครูจารยทานพูดไมออก ทานก็รเหตุ
ู รผลวา
ู
การพูดออกไปมีแงหนักเบาไดเสียขนาดไหน ผูฟงจะไมฟงไปตามความจริงทีร่ ๆู นัน้
มันจะแหวกแนวไปดังที่แหวกแนวอยูทุกวันนี้ เอาออกโอออกอวดเรื่องมังสวิรัติ
ใครจะไปเกินพระพุทธเจาเรื่องความรูในแงหนักเบาทุกแงทุกมุม ไมอยางนั้น
จะเปนสัพพัญ ูเหรอ พวกไหนใครเปนสัพพัญ ู พวกประกาศตนปางๆ วาฉัน
มังสวิรัติจึงเปนเมตตาที่บริสุทธิ์นี่หรือพวกสัพพัญ ู พวกกิเลสเหยียบหัวไมวา
เอาลวดลายกิเลสมาเปนเครื่องมือเหยียบย่ำทำลายเพียงไมฉันเนื้อฉันปลาเทานั้น
แตจิตเปนยังไง มันอยูที่จิตนี้ตางหากนี่ อันนี้เพียงเอามาอวดไดแคกิริยาเทานั้น
ทานผูฉันทานจิตบริสุทธิ์ขนาดไหน นั่นเอามาเทียบกันซิ มันเขากันไดเมื่อไร
พอแมครูจารยทานวามันสุดวิสัยจะทำยังไง สวนที่เปนวิสัยใครก็มองไมเห็น
นั่นฟงซิ นี่ที่สำคัญมาก คือตายไมใหมันตาย ไมอยากตายไมอยากถูกเบียดเบียน
ไมอยากใหใครฆาแตเขาก็ฆา นี่มันสุดวิสัยอันนี้ โลกเปนมาอยางนี้แตดั้งเดิม สวน
ที่ไมสุดวิสัยอีกแงหนึ่งไมมีใครรู ทานวาอยางนี้ พูดออกมาก็ไมเกิดประโยชน ”
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โลกเปนยังไง ขันธของพระพุทธเจาของพระอรหันตก็เปนแบบเดียวกัน เปนแต
หลวงปู่มั่นฝัน
เพียงวาเปนขันธลวนๆ ไมมีกิเลสเจือปน การเปนอยูหลับนอนอะไรๆ เหมือนกัน
หมด คือความรูที่อยูในขันธ วงขันธนี้เทานั้นที่เปนอยูในขันธ ความรูที่รับทราบ
“ ในบุพพสิกขามีอยูวา “พระอรหันตนอนหลับแลวไมฝน” วางั้น เราก็ ตลอดเวลาในขันธนี้คือความรูที่เกี่ยวกับขันธ เวลามีชีวิตอยู สำหรับความบริสุทธิ์
เปนแตเพียงจำเอาไวไมไดพิจารณา พระอรหันตนอนหลับแลวไมฝน นี่อันหนึ่ง นั้นเรียกวาทุกอยางขาดสะบั้นไปหมดตั้งแตขณะทานตรัสรูธรรม หรือบรรลุธรรม
เรื่องความฝนนี้ก็เปนเรื่องของธาตุของขันธนี่ทำไมฝนไมได นี่เปนเรื่องของขันธ ๕
เรื่องขันธนี้มันเปนเหมือนโลก ยังบอกแลว เชนอยางยาเสพติดลองดูซินะ
แทๆ ขันธ ๕ เปนสิ่งที่กระดุกกระดิกไดเหมือนทั่วๆ ไป ทำไมพระอรหันตจะฝนไม ขันธใครก็ตาม เพราะขันธนี้เปนสมมุติดวยกัน ติดไดไมสงสัย ไมวาขันธปุถุชน ไม
ได นี่ซิเอาเหตุผลมาจับกันตรงนี้
วาขันธของพระอรหันต ขันธของพระพุทธเจา ยาเสพติดเขาไปในขันธนี้มันเขากัน
เอา พิจารณาธาตุขันธใหชัดเจนซิ ทั้งจิตดวย ทั้งขันธ ๕ นี้ดวย รูป เวทนา ไดเสมอกัน เพราะฉะนั้นพูดไดยันเลยวา ปุถุชนแนใจแลววากินยาเสพติดนั้นติด
สัญญา สังขาร วิญญาณนี้ดวย ทานบรรลุมรรคผลนิพพานทานสังหารขันธ ๕ นี้ พระอรหันตใครวาไมติด ติด ขันธของทานติด แตดวงใจของทานอรหันตไมติด
ใหฉิบหายไปแลวเหรอ ขันธ ๕ นี้จึงดีดดิ้นไมได การดีดดิ้นไดก็ฝนไดละซิ นั่นจะ ขันธของทานติด ขันธของพระพุทธเจาติด แตพระพุทธเจาไมติดยาเสพติด ให
วาไง ขันธเปนขันธนี่ทำไมจะฝนไมได นี่ซิมันนาคิดอยู คิดละซิที่นี่ ใครจะวาเปน เขาใจอยางนั้นซิ แยกอยางนั้นซิ เพราะเหลานี้เปนเรื่องของสมมุติก็ตองเปนแบบ
ทิฐิก็ตาม มันคิดก็บอกวาคิด เรา
สมมุติไป
เรื่องความฝนนี้ก็เปนเรื่องของธาตุของขันธ ทำไมพระอรหันตจะฝนไมได
เพราะฉะนั้นทานจึงหาม เมื่อมีความรับผิดชอบในธาตุในขันธของตนจาก
ขันธ ๕ เปนสิ่งที่กระดุกกระดิกไดเหมือนทั่วๆ ไป ทานบรรลุมรรคผลนิพพานแลว ความบริสุทธิ์ของใจแลวทานจะไมแตะสิ่งเหลานี้ ทานรักษาไดเขมงวดกวดขัน ถา
ทานสังหารขันธ ๕ นี้ใหฉิบหายไปแลวเหรอ ขันธ ๕ นี้จึงดีดดิ้นไมได การดีดดิ้น กินลงไปติดเหมือนกัน เขาใจเหรอ ไมใชเปนพระอรหันตแลวไมติด อยาเขาใจผิด
ไดก็ฝนไดละสิ ขันธเปนขันธ ทำไมจะฝนไมได
นะ นี่ถอดออกมาจากหัวใจ ฟงใหชัดเจนนะ ทุกสิ่งทุกอยางเปนเหมือนโลกทั่วๆ
พูดตัวอยางใหเห็นชัดๆ ก็อยางที่หนองผือ พอแมครูจารยมั่นทานกั้นหอง ไป เปนแตเพียงวาจิตเปนอันหนึ่งตางหาก ผานไปหมดแลว รับผิดชอบอยูนั้นแต
ศาลาอยู วันนั้นทานไมคอยสบายทานเปนหวัดใหญธาตุขันธมันไมคอยสบาย เรา ไมใชอันนั้น มันเปนหลักธรรมชาติของมัน เรื่องของขันธก็เปนไปตามขันธ อะไร
จึงเดินจงกรมอยูขางๆ ศาลาตรงไปทางหองที่ทานพักนั่น แลวทานนอนหลับ ทาน ควรชอบ อะไรไมควรชอบ อันนั้นดี อันนี้ไมดี รักอันนั้น ไมรักอันนั้น อยูในวงขันธ
ละเมอไป เดินจงกรมอยูขางๆ ไดยินเสียงผิดปกติ เอิ๊กอาก เราเลยปุ บปบจะวิ่ง ทั้งนั้นเขาใจไหม ธรรมชาตินั้นไมมี ใหพากันเขาใจนะ เพราะฉะนั้น
ขึ้นไปหาทาน แตทานเร็วนะ พอรองเทาปุบปบๆ ทานคงไดยินเสียงเราเดินฉั้บฉั้บๆ พระพุทธเจาทานจึงหามตลอดไปเลย สิ่งที่เปนภัยพระพุทธเจา
เขาไป ทานก็เลยกึ๊กกั๊กขึ้นวา ‘ใครมานั่น’
ทราบหมด พวกยาเสพติดนั้นสงเคราะหเขาในสุราเลย
เราก็กราบเรียนทานวา ‘ผมมหา ได้ยินเสียงพ่อแม่ครูจารย์ดังผิดปกติ’
ทันที ไมตองไปหามาจากที่ไหน อันนี้เปนภาคที่เปนพิษเปน
‘อ๋ อ ! ฝั น ละสิ ฝั น เมื่ อ กี้ นี้ ฝั น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ หมา ดุ ห มา ไล่ ห มา’ ภัย เขาในสิ่งที่เปนพิษเปนภัย หามในทางพระวินัยทันที
ทานวา ...”
เลย…”

ยาเสพติด ฝิ่น กัญชา กับ พระอรหันต์
“ อยางยาเสพติดนี่นะ จะเปนสุรายาเมา ฝินกัญชา ยาเสพติดประเภทใด
ก็ตาม ไมวาธาตุขันธใด ไมวาธาตุขันธของพระพุทธเจา ไมวาธาตุขันธของพระ
อรหันต เหมือนกันกับธาตุขันธของพวกเรา เวลาเอาอันนี้เขาไปกิน เมื่อมันเคยมัน
ชินแลวติดไดดวยกัน พระพุทธเจาไมติด ความเปนพระอรหันตบริสุทธิ์นั้นไมติด
แตระหวางขันธกับสิ่งเหลานี้เปนสมมุติดวยกันมันไมใชเปนพระพุทธเจา เขาใจ
ไหม มันไมใชอรหันต มันเปนสมมุติ เชนยาเสพติดกับลิ้นเรานี้ก็เปนสมมุติ มัน
เหมาะกันมันซัดกันไดแลวติดไดเขาใจไหม เอายาเสพติดไปใหพระอรหันตกินก็
เอาไปซิ ติดดวยกัน แตหมายถึงวาลิ้นกับยานี้ติดเทานั้น เรื่องจิตของทานไมมีทาง
ที่จะใหติดเขาใจไหม
เวลากิเลสมีอยูไมวารูปวากาย วาเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เสริมให
กิเลสเกิดตลอด พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปนี้เปนขันธลวนๆ ไมเปนกิเลส นี่ละ
ธรรมเกิดอยางนั้น ขันธนี่เหมือนโลกทั่วๆ ไป ไมมีอะไรผิดแปลกตางกันนะขันธ

จิตเดิมแท้
“ จิตแทนี้ตองเปน “ความบริสุทธิ์” หรือ “สอุปาทิเสสนิพพาน” ของพระ
อรหันตทานเทานั้น นอกจากนี้ไมอาจเรียก “จิตแท” อยางเต็มปากเต็มใจได
สำหรับผูแสดงกระดากใจไมอาจเรียกได
“จิตดั้งเดิม” หมายถึงจิตดั้งเดิมแหง “วัฏฏะ” ของจิตที่เปนอยูนี่ ซึ่งหมุน
ไปเวียนมา ดังที่พระพุทธเจาทรงสอนไวในหลักธรรมวา “ดูกอน ภิกษุทั้งหลาย จิต
เดิมแทผองใส” นั่น “แตอาศัยความคละเคลาของกิเลสหรือกิเลสจรมา จึง
ทำใหจิตเศราหมอง” ทานวา
“จิตเดิมแท” นั้นหมายถึงเดิมแทของสมมุติตางหาก ไมไดหมายถึงความ
เดิมแทของความบริสุทธิ์ เวลาทานแยกออกมา “ปภัสสรมิทัง จิตตัง ภิกขเว”
“ปภัสสร” หมายถึง ประภัสสร คือความผองใส ไมไดหมายถึงความบริสุทธิ์ นี่
หลักเกณฑของทานพูดถูกตองหาที่แยงไมไดเลย ถาวาจิตเดิมเปนจิตที่บริสุทธิ์นั้น
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จะมีที่คานกันวา “ถาบริสุทธิ์แลวมาเกิดทำไม ” นั่น แนะ
ทานผูชำระจิตบริสุทธิ์แลวทานไมไดมาเกิดอีก ถาจิตบริสุทธิ์แลวชำระกัน
ทำไม มันมีที่แยงกันตรงนี้ จะชำระเพื่ออะไร ถาจิตผองใสก็ชำระ เพราะความ
ผองใสนั้นแลคือตัว “อวิชชา” แทไมใชอื่นใด ผูปฏิบัติจะทราบประจักษใจของตน
ในขณะที่จิตไดผานจากความผองใสนี้ไปแลวเขาถึง “วิมุตติจิต” ความผองใสนี้จะ
ไมปรากฏตัวเลย นั่น ทราบไดตรงนี้อยางประจักษกับผูปฏิบัติ และคานกันไดก็
คานกันตรงนี้ เพราะความจริงนั้นจะตองจริงกับใจของบุคคล เมื่อใครทราบใครรูก็
ตองพูดไดเต็มปากทีเดียว
ฉะนั้น จิตของพวกเรากำลังตกอยูในวงลอม ทำใหหวาดใหกลัว ใหรักให
ชัง ใหเปนทุกสิ่งทุกอยางชื่อวาเปนอาการของสมมุติ เปนอาการของกิเลสโดยสิ้น
เชิง ตัวเราเองไมไดพลังจิตเปนของตนเอง มีแตพลังของกิเลสตัณหาอาสวะ มัน
ผลักมันดันอยูทั้งวันทั้งคืน ยืน เดิน นั่ง นอน แลวเราจะหาความสุขความสบาย
มาจากที่ไหน เมื่อธรรมชาตินี้ซึ่งเปนของแปรสภาพอยูตลอดเวลา ยังมายั่วยุจิต
ใหเปนไปตามอีกดวยโดยที่เราไมรูสึก
โลกนี้จะหาความสุขที่ไหน หาไมได ถาไมไดถอดถอนธรรมชาติเหลานี้ออก
จากจิตใจโดยสิ้นเชิงเสียเมื่อไร จะหาความทรงตัวอยูอยางสบายหายหวงไมไดเลย
จะตองกระดิกพลิกแพลงหรือตองเอนโนนเอนนี้ ตามสิ่งที่มาเกี่ยวของยั่วยวนมาก
นอย ฉะนั้นทานจึงสอนใหชำระจิต ซึ่งเปนการชำระความทุกขทรมานของตน
นั้นแล
ไมมีผูใดที่จะหยั่งถึงหลักความจริงไดอยางแทจริงดั่งพระพุทธเจา มีพระองค
เดียวที่เรียกวา “สยัมภู” โดยไมตองไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูหนึ่งผูใดเลย ใน
การแกกิเลสออกจากพระทัยของพระองค ทรงทำหนาที่ทั้งเปนนักศึกษาทั้งเปนครู
ไปในตัวลำพังพระองคเดียว จนไดตรัสรูถึงขั้น “ยอดธรรม ยอดคน ยอดศาสดา”
สวนทางสมาธิดานความสงบนั้น ทานคงไดศึกษาอบรมมาบางเหมือนกันกับ
ดาบสทั้งสอง ไมปฏิเสธ แตนั่นไมใชทางถอดถอนถึงความเปน “สัพพัญ ู” ได
เวลาจะเปน “สัพพัญ ”ู ก็เสด็จออกจากดาบสทัง้ สองไปบำเพ็ญลำพังพระองคเดียว
และทรงรูเองเห็นเองโดยไมมีครูสงั่ สอนเลย แลวนำธรรมนัน้ มาสัง่ สอนโลก ”

ภวังคจิต
“...ภวังคจิต คำวาจิตตกภวังค บางทานอาจไมเขาใจ จึงขออธิบายไวบาง
เล็กนอย คำวา ภวังค์ แปลอยางปาๆ ตามนิสยั ทีถ่ นัดใจ จึงขอแปลวา องค์แห่งภพ
หรือเรือนพักเรือนนอนของอวิชชามาตั้งแตดึกดำบรรพแสนกัปนับไมถวน คำวา
จิตตกภวังค คือ อวิชชารวมตัวเขาไปอยูในที่แหงเดียว ไมทำงานและไมใชสมุนให
ออกเที่ยวลาเมืองขึ้นตามสายทางตางๆ นั่นแล ทางออกทางเขาของสมุนอวิชชา
คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย เมืองขึ้นของอวิชชา คือ รูปรอยแปด เสียงรอยแปด
กลิ่นรอยแปด รสรอยแปด เครื่องสัมผัสรอยแปด ซึ่งลวนเปนที่รักชอบของ
อวิ ช ชาทั้ ง สิ้ น สมุ นของอวิ ช ชา คื อ ราคะตั ณ หาโดยอาศั ย สั ญ ญา สั ง ขาร
วิญญาณ เหลานี้ เปนเครื่องมือชวยจัดการงานตางๆ ใหเปนไปตามความหวัง
ขณะที่จิตตกภวังคดวยกำลังของสมาธิ อวิชชาก็พักงานไปชั่วระยะหนึ่ง พอ
จิตถอนขึ้นมาก็เริ่มทำงานอีกตามหนาที่ของตน แตไมรุนแรงเหมือนที่ยังไมถูกหัก

แขงหั ก ขาจากสมาธิ ภ าวนา ดั ง นั้ น สมาธิ ภ าวนาจึ ง เปนเครื่ อ งมื อ ตั ด กำลั ง ของ
อวิชชาไดดี เพื่อปญญาจะไดทำการกวาดลางไปโดยลำดับ จนไมมีอวิชชาเหลืออยู
ภายในใจ คำวาภวังคจิตนี้ เริ่มทราบไดจากการภาวนาเมื่อจิตรวมสงบตัวลงไป พอ
ถอนออกมา เรียกวาจิตออกจากภวังค และเริ่มยุงไปกับเรื่องรอยแปดที่อวิชชา
เปนผูบงการ ไมมีวันสำเร็จเสร็จสิ้นลงไป ฉะนั้นจึงไมมีงานใดจะยืดยาวจนสืบสาว
ราวเรื่องหาเหตุผลตนปลายไมได เหมือนงานของอวิชชาที่แผกระจายไปทุกแหง
หนตำบลหมูบานตลอดโลกสงสาร และกลาไดกลาเสียตองานของตน
ภวังคจิตจะสูญสิ้นไปได้เมื่อไร ภวังคจิตไมมีวันสูญสิ้นไปโดยลำพัง เพราะ
เปนแหลงสรางภพสรางชาติสรางกิเลสตัณหามานาน และทางเดินของอวิชชาก็คือ
การสรางภพชาติบนหัวใจสัตวโลกอยูตลอดไป ถาตองการหลุดพน ก็ตองสราง
สติปญญาขึ้นกับใจจนคลองแคลวแกลวกลา สามารถทำลายภวังคจิตอันเปนตัว
ภพชาตินั้นเสีย ภวังคจิตก็สลายหายซากไปเอง ผูจะทราบภวังคจิตได ตองเปนผูมี
สมาธิอันมั่นคงและมีสติปญญาอันแหลมหลัก เขาเขตขายแหงมหาสติมหาปญญา
นั่นแล นอกนั้นไมสามารถทราบได แมเรียนจบพระไตรปิฎก ”

พระอรหันต์ตื่นตลอดเวลาแล้ว
นอนหลับได้อย่างไร?
“ เวลานี้ศาสนานับวันมีสิ่งที่เปนภัย สิ่งที่เปนขาศึกหนาแนนขึ้นโดยลำดับ
แมในวงชาวพุทธของเราเอง โดยไมมีเจตนาจะทำลายหรือจะขัดแยงมันก็ยังมีได
เพราะสิ่งที่ขัดแยงที่ทำลายนั้นไมขึ้นกับเจตนา มันก็ขัดไดแยงไดทำลายได นี่คือ
ภาคแหงความจำ ภาคแหงความคาดคะเน จะไปตรงกับความจริงไมได ยกตัวอยาง
เชน เขาออกเปนหนังสือวา “ถาผูใดหรือพระองคใดยังมีการนอนหลับอยูแลว
พระองคนั้นไมใชพระอรหันต” นั่น พระอรหันตแทไมไดหลับ เพียงพักผอนธาตุ
ขันธเทานั้น สวนจิตใจของทานตื่นอยูตลอดเวลา คือหมายเอา ชาครธรรม ที่มีอยู
ประจำจิตที่บริสุทธิ์ของทานนั้นนะ แตเวลาเอานำออกมาพูดดวยความจำดวยความ
คาดคะเนจึงผิดกันไปคนละโลก หาเขาใกลชิดกับความจริงนั้นแมแตนอยไม เลย
กลายเปนคนละเรื่องขึ้นมา
การหลับนอนเปนเรื่องของธาตุของขันธก็ทราบดวยดีอยูแลว แลวผูรูอัน
บริสุทธิ์ซึ่งครองรางอยูนั้นคืออะไร คือ ชาคร หมายถึงธรรมชาติที่ตื่นอยูนอกจาก
วงสมมุติทั้งปวงมีขันธเปนตน อาการแหงความทราบในวงแหงขันธจะเปนอาการใด
ก็ตามเปนเรื่องของขันธ เปนเรื่องของสมมุติ อาการเหลานี้ระงับตัวลงไปก็เรียกวา
ขันธระงับ ธรรมชาตินั้นเปน ชาคร อยูนอกสมมุติคือขันธอันนี้ ไมไดอยูในวง
สมมุติคือขันธอันนี้ แมจะอยูในทามกลางแหงขันธก็ตาม ชาคร นั้นคือ ชาคร เมื่อ
หลับก็เปนเรื่องของขันธนี้ระงับตัวลงไป ไมใชอาการทุกสวนของขันธของสมมุติที่มี
อยูในขันธนี้ สวน ชาคร นั้นขันธจะตื่นไมตื่นจากหลับก็ตาม ชาคร ก็คือ ชาคร อยู
นั้นโดยหลักธรรมชาติของตัวเอง ไมมีอะไรเขาไปเกี่ยวของทั้งหลับและตื่น นั่น
นี้เอามาคาดซี เลยกลายเปนเรื่องพระอรหันตนอนหลับอยูแลวไมใชพระ
อรหันต นี่จะเห็นไดอยางชัดเจนวา ความคาดความหมาย ความจดความจำ กับ
ความจริงมันตางกันอยางไร ตางกันอยูมากทีเดียวหรือตางกันเอามาก อาการ
ทั้งหมดที่แสดงในขันธลวนเปนสมมุติดวยกันทั้งนั้น เพราะขันธเปนรากฐานของ
สมมุติอยูแลว ขันธกระดิกอะไรออกมาก็เปนสมมุติทั้งหมด พอขันธระงับตัวลงไป
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สมมุติในวงขันธนี้ก็ระงับตัวไปดวย แลว ชาคร นั้นจะมามีสวนไดสวนเสียกับขันธ
นี้ อยางไร เพราะไมใชฐานะที่ จ ะมาเกี่ ย วของกั น ได หรื อมาสัมผัสสัมพันธกัน
เหมือนโลกทั่วๆ ไปได ตางอันตางเปนหลักธรรมชาติของตัวอยูเชนนั้น
ความรูที่บริสุทธิ์ลวนๆ นั้น เราจะนำมาพูดเกี่ยวกับเรื่องความรูเชนเดียวกับ
ความรูในขันธนี้พูดไมได อันนี้มันหยาบๆ นี่ รูเดนอยูในขันธอันนี้ก็เปนเรื่องสมมุติ
อันหนึ่ง นั่น ไมตองพูดถึงวารูดวยการคิดการปรุง รูดวยการรับทราบสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
เขามาสัมผัสสัมพันธกับขันธทุกอายตนะ แมแตความรูอยูธรรมดาโดยลำพังตนเอง
ที่เดนๆ นี้ก็เปนเรื่องสมมุติอันหนึ่ง นั่น ที่นอกจากนี้ไปคืออะไร นั่นพูดไมได
ปฏิเสธไมไดวาไมรู แตไมรูแบบที่รูอยูในวงขันธ อันนี้เปนเรื่องอาการของสมมุติทั้ง
มวล จะเอาความรูเหลานี้ไปใชที่ไหนไดเพราะเปนเรื่องสมมุติทั้งหมด จะเอาไปใช
ในวิมุตติไดเหรอ ใชไมได
ธรรมชาติที่เปนวิมุตติ ที่เปนความรูของวิมุตติอยางแทจริงแลวพูดไมไดนี่
เพราะไมใชสิ่งนี้ทั้งนั้น นั่น ถาไมรูสิ่งนั้นเราก็เหมือนวาสิ่งนั้นไมมี จะมีแตความรูที่
เดนๆ อยูในขันธเห็นๆ ชัดๆ กันอยูนี้เทานั้นวาเปนความรูที่วิเศษวิโสอะไรไป มัน
วิเศษอะไรความรูเหลานี้ สิ่งที่วาวิเศษนั้นไมไดพูดวาวิเศษ ไมไดพูดวาเลว ไมไดพูด
วาอะไร บรรดาทีเ่ ปนสมมุตนิ นั่ ตางหาก แมอยูในขันธก็ไมใชขันธ ลองปฏิบตั ดิ ซู ิ ”

พระอรหันต์ถ้าไม่บวชจะตายใน ๗ วันจริงหรือ?
“ อันหนึ่งในหนังสือก็มีดูเหมือนจะหลายเลมอยูนะ ที่วา ‘ผู้ที่สำเร็จพระ
อรหันต์แล้วต้องบวชภายใน ๗ วัน ถ้าไม่ได้บวชภายใน ๗ วันแล้วต้องตาย’ วางั้น
นี่อันหนึ่ง
ในหลักธรรมชาติแลว ผูนั้นจะรูตัวเองในหลักธรรมชาติ อะไรจะตองมีขีดมี
คั่นมีบังคับบัญชากัน กดกันถึงขนาดวาถาไมไดบวชแลวเลย ๗ วันไปแลวตาย คือ
จะอยูไดภายใน ๗ วันผูสิ้นกิเลสแลวถาไมบวช เลย ๗ วันไป ตาย นี่นะใน
หนังสือนี่ผมก็เห็น ไมใชคุยเฉยๆ เราเห็นจริงๆ นี่นะนี่ก็ดี แตผมไมไดใชความ
พิจารณาอะไรมากนักแตกอน ก็เหมือนที่วาพระอรหันตนอนหลับแลวไมฝน นี่อัน
หนึ่ง ที่วาผูสำเร็จอรหัตภูมิแลวตองบวชภายใน ๗ วัน ถาไมบวช ตาย นี่ก็เห็น
ทีนี้ก็มาทำใหอดคิดไมไดนะทุกวันนี้ ใหคิดเหมือนกัน
อันหนึ่งที่วา ถาสำเร็จธรรมขั้นสูงสุดคืออรหัตภูมิแลว ถาไมไดบวชจะตาย
ภายใน ๗ วันนี้ก็เหมือนกัน ทำใหคิดเหมือนกันนะ วิสุทธิธรรมหรือวิสุทธิจิตนี้เปน
เพชฌฆาตฆาขันธ ๕ เชียวเหรอ นั่น อันนี้ไมใชเปนเพชฌฆาตนี่นะ สิ่งใดที่ควรไม
ควรพระอรหันตทานจะรูของทานเอง ถึงขั้นนี้แลว จะไมมีใครมาบอกก็ตาม ทาน
จะรูวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องขันธของทาน เหตุใดจะตองไปตายภายใน ๗ วันวะ นี่
อันหนึ่ง จะวาบาก็บาแลวผม เอา มันเกินเหตุเกินผลก็ตองอยางนั้นซิ
วิธกี ารจดจารึกนีส่ ำคัญอยูนะ เอาแตความจำลวนๆ อะไรมาก็อาจจะจำสุมสีส่ มหา
ุ
จดมาเรือ่ ยๆ อยางนัน้ ก็ได เราก็ไมไดประมาท เราอาจเปนทางสันนิษฐาน อะไรๆ ก็จด
มาเรื่อยจารึกมาเรื่อยดวยความจำๆ ไมมีความจริงเขาไปแทรกกันบางแลวก็ลำบาก
เหมือนกันนะ มีความจริงคือตัวผูไปจดจารึกนัน้ นะ ถามีความจริงภายในจิตใจ มีภมู จิ ติ
ภูมธิ รรมแลว จะไดธรรมะละเอียดมามากมาย จะไมมีแตความจำลวนๆ มา…”

ศาสนาเซน
“ เรื่องศาสนาเซน เราพิจารณาแลวเราไมสงสัย ศาสนาเซนก็เรียกวา
ศาสนาพุทธ เราอานหมดแลวเรื่องศาสนาเซน อานเต็มกำลังเลย ศาสนานี้ทาน
แสดงถึงธรรมฝายสูง ธรรมขั้นสูง ศาสนาเซนใหใชปญญาๆ ผูที่เปนเซน ผูที่บรรลุ
ธรรมผานเขาไปจนถึงกับไดตั้งศาสนาเซนขึ้นมา นั่นผานไปแลว ก็คือจากพุทธ
ศาสนานั่นเอง พวกนี้ก็มาตั้งอันหนึ่งขึ้นมาเปนเนื้อหนังของตัวเอง วาเปนศาสนา
เซน
ความจริงศาสนาเซน คือภาคปฏิบัติ เอาอยางนี้เลยใหมันเห็นชัดๆ เทียบกัน
ไดทันที ภาคปฏิบัติขั้นปญญา กาวเขาถึงขั้นปญญาอัตโนมัติ อะไรๆ จะเปนปญญา
ทั้งหมด มองเห็นอะไร ไดยินอะไรก็ตาม ไมเห็นก็ตาม สติปญญานี้จะกาวเดินไป
ตลอดเวลาเปนอัตโนมัติ จากนั้นก็บรรลุธรรม พอบรรลุธรรมแลวเขาเลยเอาสติ
ปญญาขั้นนี้เปนศาสนาของเขาไปเสีย เขาหาไดรูไมวา ศาสนธรรมขั้นละเอียดนี้มา
จากพุทธศาสนา พระพุทธเจาแสดงศีล สมาธิ ปญญา เห็นไหม ขึ้นศีล สมาธิ
ออกจากสมาธิก็ปญญา ปญญานี้ปญญาขั้นละเอียดเขาถึงที่วาสติปญญาอัตโนมัติ
แลวบรรลุธรรมไปเลย
เขาเลยเอาจุดนี้มาเปนศาสนาของเขา เปนศาสนาเซน ความจริงเปนกิ่งกาน
ของพุทธศาสนาตอนปลาย ตอนยอดที่จะถึงที่สุด เขาใจไหม นี่เราพิจารณาแลว
ออ เขาเอาอันนี้เองไปเปนศาสนาเซน ก็มันยันกันอยูนี้ในหัวใจนี่เราจะสงสัยไปไหน
เราผานมาหมดแลว อันนั้นผานไปกอนก็ตาม เราผานทีหลังมันก็เหมือนกันแลว
แลวไปเถียงกันทะเลาะกันหาอะไร เขาใจไหมละ ออ อันนี้เองที่วาเปนศาสนาเซน
คือธรรมะสวนละเอียดของพระพุทธเจาที่จวนจะบรรลุธรรม จนกระทั่งถึงขั้นบรรลุ
ธรรม คือจุดนี้ แลวเขาเอาจุดนี้เปนจุดสุดยอดของเขาไปเลย เขาไมสนใจ เขาไม
ทราบวาจุดนี้มาจากอะไร มาจากปญญา มาจากสมาธิ มาจากศีล เขาไปเรื่อยๆ
เขาใจเหรอละ
นี่เราพิจารณาหายสงสัย ออ ศาสนาเซนไปตรงนี้เอง ก็มีสองเทานั้นที่เชื่อได
อยูเวลานี้ ตายใจไดเลย แตศาสนาเซนใชปญญา ทีนี้ผูถือศาสนาเซน ตั้งแต ก ไก
ก กา ไป ก็ไดโดดใสดอกเตอร ดอกเตอรคือขั้นสติปญญาอัตโนมัติ ทานไปถึงขั้น
ดอกเตอรแลวบรรลุธรรม ทีนี้พวกนั้นมาไมตองเรียน ก ไก ก กา ละ ฟาดใส
ดอกเตอรเลย มันก็เลยเปนด็อกหมาไปละซี ผูนั้นทานเดินตามนั้น
ไอเราไมรูเรื่องจะเอาอันนั้นไปปฏิบัติ ทีนี้ใครมาถือศาสนานี้ตองใช
ปญญาทั้งนั้นๆ ใชถึงวันตายมันก็ไมได เพราะไมใชขั้นของปญญา
ขั้นนั้น ก ไก ก กา ยังไมได ไปฟาดเอาดอกเตอร ใครเชื่อ
ถือไดยังไง…”
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“อาจารยของเราก็มีสอง เราชี้นิ้วไดเลย
อาจารยทางฝายวิปสสนาก็ หลวงปู่มั่น อาจารยทางฝายปริยัติก็ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
สององคนี้แหละ อยูบนหัวใจเรา”
รายชื่อหนังสือปริยัติที่องคหลวงตาเก็บรักษาไวยาวนาน
วันที่ ได้รับหนังสือ
๑๔/๑/๘๓
๑๔/๑/๘๓
๑๘/๒/๘๓
๑๔/๔/๘๕
๑๐/๔/๘๙
๑๐/๔/๘๙
๑๘/๒/๙๓
วันที่ ได้รับหนังสือ
พ.ศ. ๒๔๗๗
๔/๒/๘๐
๔/๒/๘๐
๔/๒/๘๐
๑๖/๘/๘๐
๑๖/๘/๘๐
๑๖/๘/๘๐
๑๖/๘/๘๐
๑๖/๘/๘๐
๑๖/๘/๘๐
๑๖/๘/๘๐
๑๖/๘/๘๐
๒๕/๘/๘๐

ชื่อหนังสือ* (ทั่วไป)
ปาริชาติวิญญาณ กับ การธุดงค์ รวบรวมโดย พระอมฺพโร ภิกฺขุ
แนะธรรมวิภาค น.ธ.เอก ธรรมวิจารณ ๒๔๗๗
หนังสือไตรนิกาย พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ สิริจนฺโท (จันทร์) วัดบรมนิวาส เปนผู้เรียบเรียงตั้งแต่เปนพระญาณรักขิต พ.ศ.๒๔๔๘
สีลวัตต์ ว่าด้วยข้อปฏิบัติเพื่อบัลลุพระนิพพาน กับ วิจารธรรม และ
เผยแผ่ธรรม พระมหาเสง ปุสฺโส ธรรมโฆษ ป.๖ วัดสุทธาวาส สกลนคร
เรียบเรียง ณ ๕ มี.ค ๒๔๘๔
เทศนาปุจฉาวิสชั ชนา เรือ่ ง พระปายาสิสตู ร เล่ม ๑ (หน้าทีพ่ ระยาปายาสิราช)
เทศนาปุจฉาวิสชั ชนา เรือ่ ง พระปายาสิสตู ร เล่ม ๒ (หน้าทีพ่ ระกุมารกัสสป)
ชีวประวัติ ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และ ธรรมบรรยาย
ของ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถร วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๓
ชื่อหนังสือ* (นักธรรม)
พุทธประวัติ เล่ม ๓ ออกจากฉบับเดิมของสมเดจพระสังฆราช (สา)
พ.ศ. ๒๔๖๗
บาลีไวยากรณ์ วจีวิภาค ภาคที่สอง สมาส แล ตัทธิต สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงแต่ง พุทธศักราช ๒๔๗๕
บาลีไวยากรณ อาขยาต แล กิตก ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๐
บาลีไวยากรณ วากยสัมพันธ ภาคที่ ๓ พระสาสนโสภณ พ.ศ. ๒๔๗๐
ธมฺมปทฏฺกถา ปโม ภาโค วชิรญาเณน มหาสมเณน อาโท โสธิตา
พุทฺธปรินิพฺพานา ๒๔๗๘
ธมฺมปทฏกถาย ทุติโย ภาโค วชิรญาเณน มหาสมเณน อาโท โสธิตา
พุทฺธปรินิพฺพานา ๒๔๗๙
ธมฺมปทฏกถาย ตติโย ภาโค วชิรญาเณน มหาสมเณน อาโท โสธิตา
พุทฺธปรินิพฺพานา ๒๔๗๘
พระธมฺมปทฏกถา ภาค ๔ สมเดจพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงชำระ พ.ศ. ๒๔๗๕
พระธมฺมปทฏฺกถา ภาค ๖ สมเดจพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงชำระ พ.ศ. ๒๔๗๔
พระธมฺมปทฏฺกถา ภาค ๗ สมเดจพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงชำระ พ.ศ. ๒๔๗๕
พระธมฺมปทฏฺกถา ภาค ๘ สมเดจพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงชำระ พ.ศ. ๒๔๗๕
ธมฺมปทฏกถาย ปฺจโม ภาโค วชิรญาเณน มหาสมเณน อาโท โสธิตา
พุทฺธปรินิพฺพานา ๒๔๗๙
ธรรมบท เผดจ เล่มหนึ่ง ก.ว. สองสหาย แปล พ.ศ. ๒๔๗๓

วันที่ ได้รับหนังสือ
๒๕/๘/๘๐
๒๕/๘/๘๐
๒๗/๘/๘๐
๒๕/๘/๘๐
๑๐/๒/๘๑
๒๗/๘/๘๐
๒๗/๘/๘๐
๒๗/๘/๘๐
๒/๘/๘๑
๑๑/๘/๘๑
๑๘/๒/๘๓
๑๘/๒/๘๓
๑๘/๒/๘๓
๑๘/๒/๘๓
๑๘/๒/๘๓
๑๘/๒/๘๓
๑๘/๒/๘๓
๑๘/๒/๘๓
๑๙/๖/๘๓
๑๐/๔/๘๙

* ชื่อหนังสือในตารางข้างต้นสะกดคำตามหนังสือต้นฉบับในยุคสมัยนั้น วันที่ ได้รับหนังสือระบุวันเดือนปีตามการบันทึกที่องค์หลวงตาได้รับ

ชื่อหนังสือ* (นักธรรม)
ธรรมบท เผด็จ เล่มสอง พ.ศ. ๒๔๗๕
ธรรมบท เผด็จ เล่มสาม พ.ศ. ๒๔๗๔
ธรรมบท เผด็จ เล่มสี่ พ.ศ. ๒๔๗๕
ธรรมบท เผด็จ เล่มแปด พ.ศ. ๒๔๗๕
ธรรมวิจารณ (ส่วนปรมัตถปฏิปทา และส่วนสังสารวัฏฏ์) ของ สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พ.ศ. ๒๔๗๙
ธรรมบท เผด็จ เล่มห้า พ.ศ. ๒๔๖๔
ธรรมบท เผด็จ เล่มหก พ.ศ. ๒๔๖๔
ธรรมบท เผด็จ เล่มเจ็ด พ.ศ. ๒๔๖๔
ประชุมวิชา น.ธ.โท ธรรมวิภาค วินัยมุข อนุพุทธ สังคีติกถา พุทธสาสนกาล ๒๔๗๙
อธิบายบาลีเวยยากรณ์ อาขฺยาต พร้อมทัง้ ธาตุในมูลและสูจิ พ.ศ. ๒๔๗๘
พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑ คณะกรรมการกองตำรามหามกุฏราช
วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจชำระ พ.ศ. ๒๔๘๐
พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๒ คณะกรรมการกองตำรามหามกุฏราช
วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจชำระ พ.ศ. ๒๔๘๐
พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓ คณะกรรมการกองตำรามหามกุฏราช
วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจชำระ พ.ศ. ๒๔๘๐
พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๔ คณะกรรมการกองตำรามหามกุฏราช
วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจชำระ พ.ศ. ๒๔๘๐
พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๕ คณะกรรมการกองตำรามหามกุฏราช
วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจชำระ พ.ศ. ๒๔๘๐
พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๖ คณะกรรมการกองตำรามหามกุฏราช
วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจชำระ พ.ศ. ๒๔๘๑
พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๗ คณะกรรมการกองตำรามหามกุฏราช
วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจชำระ พ.ศ. ๒๔๘๑
พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘ คณะกรรมการกองตำรามหามกุฏราช
วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจชำระ พ.ศ. ๒๔๘๑
ปรัชญาเถรภูมิ์ รวบรวมโดย คณะอุดมศาสตร์ เป็นคู่มือนักธรรมชั้นตรี,
โท, เอก, นักเทศน์, และเจ้าอาวาส
ประมวลหัวข้อนักธรรมเอก และธรรมศึกษาเอก – ธรรมวิจารณ์ หัวใจ
สมถ สมถกัมมัฏฐาน วิปัสสนากัมมัฏฐาน พุทธคุณ มหาสติปัฏฐานสูตร
คิริมานนทสูตร วินัยมุข เล่ม ๓ พระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ พุทธอนุพุทธ-พุทธานุพุทธประวัติ-ปฐมสมโพธิ สังคีติกถา
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